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در دادگاه –  ۴تن از رھبران اين جنبش با رأی

نوشته ھای اين شماره:

دادگاه سرمايه داران حاکم اعدام شدند".

به مناسبت اول ماه مه روز کارگر :کارگران چگونه می توانند

به مناسبت اول ماه مه روز کارگر:

اوضاع را تغيير دھند؟
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تحميل مزد حداقل به كارگران انتخاب بد يا بدترين انتخاب؟

ص ٣۴

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه

نظام سرمايه داری وضعيت اقتصادی و سياسی
خطرناک و فاجعه باری برای کارگران و ديگر
توده ھای زحمتکش در سراسر جھان به وجود
آورده است .بحران اقتصادی بزرگ و جھانگير

جانبۀ انقالبيان پرولتری نيازمنديم

سرمايه داری که از حدود  ٦سال پيش آغاز شد

ruwo.iran@gmail.com

به ھيج رو فروکش نکرده است و چشم انداز
برون رفت از بحران حتی در گفتمان

»اگر گمان می کنيد با اعدام من می توانيد

سياستمداران و ايدئولوژی پردازان بورژوازی،

جنبشی را متوقف سازيد که ميليونھا زحمتکش

که در دادن وعده ھای دروغ و رنگ و لعاب

ستمديده و فقير و بدبخت بدان چشم دوخته اند و

زدن به اوضاع چيره دستی فراوانی دارند،

راه نجاتشان را در آن می بينند ،پس ھمۀ ما را

کمتر ديده می شود .بزرگترين کشورھای

اعدام کنيد! اما بدانيد که فقط روی جرقۀ

سرمايه داری با بيکاری انبوه و فزاينده ،رکود

کوچکی پا خواھيد گذاشت و پشت سرتان ،شعله

اقتصادی ،وام ھای سنگين دولتی و خصوصی

ھا از ھمه جا زبانه خواھند کشيد .اين شعله ھا

که خطر ورشکستگی مؤسسات عظيم مالی و
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فروپاشی نظام پولی را در خود می پروراند

خواھانه و استقالل طلبانه و تحميل سياست

مواجھند .شمار کشورھائی که به آستانۀ

بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری با استفاده

ورشکستگی کشيده می شوند افزايش می يابد و

از اھرم ھای اقتصادی و سياسی؛ ايجاد بلوک

وضع گذران زندگی برای صدھا ميليون نفر

ھا به نفع اين يا آن قدرت؛ تحميل مقررات خود

سخت تر و سخت تر می شود.

از طريق نھادھای بين المللی بر جھان.

»راه حل اقتصادی« طبقۀ سرمايه دار و دولت

سرمايه داری ايران و رژيم جمھوری اسالمی

ھای سرمايه داری در اين شرايط عبارت است

در زمينۀ اقتصاد و سياست ھمين الگوھائی را

از تشديد باز ھم بيشتر استثمار و ستم بر

که در باال ذکر شد به کار می بندند با اين تفاوت

کارگران برای افزايش ارزش اضافی حاصل

که در عرصۀ سياسی ،ارتجاع و سرکوبی به

کار کارگران ،بازپس گرفتن دستاوردھای
از
ِ
اجتماعی و اقتصادی طبقۀ کارگر ،از رده

مراتب شديدتر و مخرب تر از بيشتر رژيم ھای
سرمايه داری معاصر به کار می بندند و در

خارج کردن يک رشته بنگاه ھا و مؤسسات که

عرصۀ اقتصادی نيز نه تنھا قدرت مانوور

سودآوری شان را "کافی" نمی دانند و بدين

کمتری نسبت به ھم قطاران خود دارند ،و

سان بازھم افزودن بر خيل بيکاران تا از اين

بنابراين تکيۀ اساسی شان بر فشار داخلی است،

طريق زمينه ھای از سرگيری فعاليت برای

بلکه عالوه بر آن به علت عقب ماندگی

بزرگترين بنگاه ھا و يا آنھائی که به داليل

ساختاری اقتصاد ايران چشم انداز برون رفت

معينی توانائی ادامۀ حيات دارند آماده شود.

از بحران در ايران حتی دورتر است .البته حتی

بزرگترين قدرت ھای سرمايه داری می کوشند

برون رفت از بحران الزاما به معنی بھبود

ھمين الگو را بر تمام کشورھا تحميل کنند.

وضع کارگران نيست.

»راه حل سياسی« طبقۀ سرمايه دار و دولت

در چنين وضعيتی طبقۀ کارگر چگونه می تواند

ھای سرمايه داری تالش برای تثبيت و تداوم

بر اوضاع تأثير بگذارد ،چگونه می تواند

سياسی استثمارگران ،به اطاعت

شرايط زيست و مبارزۀ خود را بھبود بخشد و

درآوردن کارگران و ديگر زحمتکشان،

چگونه می تواند برای رھائی از استثمار ،نظام

سرکوب و يا منحرف کردن جنبش ھای آنان

کار مزدی و به طور کلی نظام طبقاتی عمل
ِ
کند؟

سلطۀ

است .آنان ھمين سياست را در عرصۀ بين
المللی و جھانی نيز به عمل درمی آورند:
تجاوز نظامی ،سرکوب جنبش ھای آزادی

نخستين نتيجه ای که از اين وضعيت می توان
گرفت اين است که طبقۀ کارگر نمی تواند و
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نبايد ھيچ گونه اعتمادی به رژيم جمھوری

کارگران بيانجامد .البته ھر بحران سياسی به

اسالمی و نيز به نيروھای بورژوائی خارج از

بحران انقالبی تبديل نمی شود و ھر بحران

رژيم داشته باشد.

انقالبی به انقالب تکامل نمی يابد و ھر انقالبی
به پيروزی نمی رسد .برای تبديل بحران

راه حلی که در شرايط کنونی می تواند بھبودی

سياسی کنونی به بحران انقالبی و تکامل آن به

در وضعيت طبقۀ کارگر از نظر سياسی و

انقالب ،شرايطی الزم اند که برخی از مھم

اقتصادی فراھم کند ھيچ نزديکی ای با به

ترين آنھا چنين اند:

اصطالح راه حل ھای رژيم که می کوشد از
يک سو تنور انتخابات رسوی خود را گرم کند

 -بايد طبقۀ انقالبی ،طبقۀ کارگر ،با سياست

و از سوی ديگر زمينه را برای حل يا تخفيف

مستقل خود و با سازمان ھای مستقل خود وارد

تضادھای داخلی اش )جنگ دزدان بر سر تقسيم

عمل ،به ويژه وارد ميدان مبارزۀ سياسی شود.

غنايم( و درگيری ھايش با امپرياليسم آمريکا و

تا ھنگامی که اين طبقه وارد مبارزۀ سياسی

متحدانش فراھم سازد ،ندارد .به ھمين طريق

مستقل خود نشود ،اميد تغيير و تحول بحران

راه حل طبقۀ کارگر نمی تواند ھيچ قرابتی با

سياسی به بحران انقالبی نيست.

راه حل ھای بورژواھای اپوزيسيون داشته باشد  - -بايد اين طبقه بتواند وسيع ترين توده ھا را به
که ھدفشان دست يابی به قدرت سياسی از

گرد خواست ھائی که بيانگرمنافع مشترک آنھا

طريق سوارشدن بر جنبش اعتراضی مردم و يا

است متحد کند.

از طريق تکيه بر قدرت ھای امپرياليستی است - - .بايد اين طبقه آگاھی و چشم انداز روشنی از
اپوزيسيون ھای بورژوائی رژيم در اين راه به

اھداف انقالب آينده داشته باشد و اين آگاھی و

عوام فريبی می پردازند و گاه دغلکارانه از

چشم انداز و راه دست يابی بدان را به توده ھای

خواست ھای کارگران و غيره حرف می زنند.

وسيع مردم نشان دھد.
چشم انداز مطلوب آينده و راه حل انقالبی

ويژگی وضعيت کنونی ايران ترکيب بحران

بحران سياسی کنونی ،که می تواند اين چشم

اقتصادی عميق با بحران سياسی حکومتی

انداز را تحقق بخشد ،بر موارد زير متکی اند:

است .بحران سياسی کنونی ايران راه حل
قطعی ندارد .اين بحران تا آنجا که به کارگران
و زحمتکشان مربوط می شود تنھا با تبديل شدن
به بحرانی انقالبی و از اين رو با انقالبی وسيع
و کارگری می تواند به راه حل مطابق منافع

•

شرط مقدم آزادی توده ھای مردم ،يعنی طبقۀ
کارگر و زحمتکشان ،سرنگونی رژيم ضد
دموکراتيک و ضد کارگری جمھوری اسالمی
است.
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در سرنگونی اين رژيم ،آزادی واقعی توده ھای
مردم به دست نخواھد آمد مگر آنکه نظام
سياسی ای استقرار يابد که شرايط و امکان
پيشروی به سوی سوسياليسم و جامعه ای فارغ
از استثمار را فراھم کند.

•

مستمر و روزانه در ھمۀ امور سياسی ،اداری،
اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی ،جامعه را اداره

نظام سياسی مطلوبی که مساعد ترين شرايط را
برای برانداختن سلطۀ سرمايه داری و گذار به

داری به بھترين صورت فراھم می شود و گذار

فراھم

می

کند

جمھوری

جمھوری دموکراتيک شورائی نوعی دولت
کارگری است که درآن شوراھای مسلح
کارگران ،دھقانان و شوراھای ديگر زحمتکشان
شھر و روستا ،ارگان ھای دولتی را تشکيل می
دھند.
اين شوراھا که منتخب کارگران ،دھقانان و
ديگر زحمتکشان شھر و روستا ھستند بايد در
برابر آنان پاسخگو و ھر زمان که انتخاب
کنندگان اراده کنند قابل عزل و تعويض باشند.

•

ھای منتخب خود و با دخالت برنامه ريزی شده،

می کنند .در چنين شرايطی است که مبارزۀ

دموکراتيک شورائی است.

•

است .در اين جمھوری توده ھای مردم با ارگان

طبقاتی برای برانداختن ريشه ای نظام سرمايه

سوسياليسم

•

باالی سر مردم و ارتش دائمی جدا از مردم

به سوسياليسم آسان تر انجام می گيرد.
بررسی دقيق جنبش ھا و اعتراضات توده ھای
مردم در طول سی و چند سال حاکميت
جمھوری اسالمی نشان می دھد که امر آزادی
خواھی و دموکراسی يکی از ستون ھای اصلی
مبارزات توده ھای مردم است .اين امر نه
چيزی گذرا و موردی ،بلکه امری با ثبات و
دائمی است ،که از ماھيت استبدادی دولت دينی
حاکم و بازمانده ھای ارتجاعی نظام ھای کھن،
به ويژه در زمينه ھای حقوقی ،سياسی و
فرھنگی ناشی می شود.
يک علت بنيادی ديگر اين امر ،ماھيت
ارتجاعی طبقۀ سرمايه دار است ،که در دورۀ

حقوق و مزايای مقامات جمھوری دموکراتيک

کنونی ،و به ويژه در ايران ،اساسا ً با سرکوب

شورائی نبايد از حقوق و مزايای متوسط

پليسی و نظامی و با تکيه بر نھادھای کھن و

کارگران ماھر تجاوز کند.

مبارزۀ پيگير با دموکراسی قادر به حکومت

•

جمھوری دموکراتيک شورائی بيانگر درھم
شکستن و انحالل دستگاه اداری و نظامی دولت
حاکم ،برانداختن ديوانساالری جدا از مردم و

است.
مبارزه برای آزادی ھای سياسی و مدنی،
مبارزه برای حق تشکل ،تحزب و اعتصاب،
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سياسی،

مبارزات کارگران برای حق تشکل ،حق

اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی زن و مرد،

اعتصاب ،آزادی راه پيمائی و تحصن ،منع

مبارزه برای برابری ملت ھای ساکن ايران و

اخراج از کار ،تعيين حداقل مزد با نظر

حق آنھا در تعيين سرنوشت خود ،مبارزه برای

نمايندگان کارگران ،مبارزه با بستن کارخانه

جدائی دين از دولت و آموزش و لغو امتيازات

ھا ،بيمۀ بيکاری برای کارگران بيکار و ھمۀ

روحانيت ،مبارزه با نظامی گری و شووينيسم،

جويندگان کار ،پرداخت به موقع مزد ،منع کار

مبارزه برای استقالل سياسی و غيره ،ھمگی

کودکان ،برابری مزد زنان با مردان در مقابل

ماھيت دموکراتيک دارند و ھيچ کس نمی تواند

کار يکسان و غيره و غيره ،ھمگی بخشی از

نه منکر ماھيت دموکراتيک آنھا شود و نه

اين مبارزه اند .مبارزۀ کارگران با سرمايه

منکر اين واقعيت که اين مبارزات بخشی مھم و

داران يک ستون اصلی ديگر در مبارزات سی

دائمی از مبارزات سی سال اخير در ايران بوده

سال اخير است.

مبارزه

برای

برابری

حقوقی،

اند.

با آنکه کارگران در مبارزات دموکراتيک

يک مؤلفۀ ديگر بسيار بزرگ و مھم مبارزات

عمومی شرکت دارند ،اما ھنوز در اين

سی و چند سال اخير ،مبارزۀ طبقۀ کارگر با

مبارزات با سياست خود و با سازمان ھای ويژۀ

طبقۀ سرمايه دار است .منظور از طبقۀ کارگر

خود وارد نشده اند .نبود يا ضعف مبارزۀ

ھمۀ کارکنان يدی و فکری ِ فاقد وسائل توليد اند

سياسی طبقۀ کارگر و نبود يا ضعف سازمان

که نيروی کار خود را به صاحبان وسائل توليد

ھای سياسی و سنديکائی طبقۀ کارگر يکی از

در مقابل مزد عرضه می کنند؛ و منظور از

بزرگترين نقاط ضعف جنبش در سی سال اخير

طبقۀ سرمايه دار نه تنھا سرمايه داران

بوده است.

خصوصی ،بلکه ھمچنين ديوانساالران دولتی و
مذھبی اند ،که ادارۀ مؤسسات توليدی،
بازرگانی و مالی را ،که تنھا ظاھراً متعلق به
عموم مردم است ،در دست دارند ،و از آن
مؤسسات و ثروت ھای توليد شده يا به گردش
در آمده در آنھا ،برای ھمين قشر ،يعنی
بورژوازی بوروکرات و نظامی و نزديکان

ما برآنيم که ھيچ يک از اين دو ستون اصلی
مبارزه ،يعنی مبارزۀ دموکراتيک عمومی و
مبارزۀ کارگران با سرمايه داران را نبايد ناديده
گرفت يا از نظر دور داشت .اين دو مبارزه نه
تنھا نافی ھم نيستند ،بلکه مکمل يکديگرند و
تقويت ھر يک موجب تقويت ديگری است.

شان سودجوئی می کنند.
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بدين سان از ديدگاه ما محورھای زير می توانند

محورھای اصلی مبارزاتی که بايد مبنای

و بايد محمل مبارزات طبقۀ کارگر و طرفداران

ھمکاری و اتحاد عمل نيروھای چپ انقالبی

آزادی پرولتاريا باشند:

قرار گيرند:

 مبارزه برای حقوق و آزادی ھای سياسی
عمومی
 مبارزه برای خواست ھای فوری اقتصادی و
اجتماعی طبقۀ کارگر

مبارزه برای حقوق و آزادی ھای سياسی
عمومی
□ آزادی نامحدود عقيده ،بيان ،قلم ،مطبوعات،
رسانه ھا و وسايل ارتباط جمعی.

 مبارزه برای حقوق زنان
 مبارزه برای به رسميت شناختن حق ملل
ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود
 سياست خارجی
 مسألۀ ارضی و دھقانی
ما محتوای اساسی ھريک از محورھای فوق را
در زير ذکر می کنيم و آنھا را مبنای مبارزۀ
روزانۀ خود برای دست يابی به اھدافی که در
باال ذکر شدند می دانيم .برای تقويت اين
مبارزات و برای اينکه طبقۀ کارگر يا دست کم
کارگران آگاه بتوانند بر روند مبارزات آتی اثر
بگذارند خواستار مبارزه مشترک و ھمکاری با
تمام نيروھای طرفدار آزادی طبقۀ کارگر ھستيم
و خاطرنشان می کنيم که اکثر اين خواست ھا
تاکنون از سوی ھمۀ نيروھای کمونيست و
انقالبی مطرح شده اند و از اين رو آنھا يا
بخشی از آنھا را زمينه ای برای ھمکاری وسيع
نيروھای انقالبی می دانيم.

□ آزادی گردھمائی ،تظاھرات ،راه پيمائی،
تحصن و اعتصاب.
□ آزادی تحزب.
□ آزادی اتحاديه ھا و انجمن ھا.
□ آزادی فوری زندانيان سياسی و عقيدتی.
□ ممنوعيت سانسور مطبوعات و رسانه ھای
جمعی.
□ مصونيت محل سکونت و کار اشخاص از
تعرضات.
□ آزادی انتخاب شغل ،محل اقامت و مسافرت.
□ ممنوعيت کنترل نامه ھا ،بسته ھای پستی،
مکالمات تلفنی ،پيام ھای الکترونيکی و ديگر
وسايل ارتباطات خصوصی اشخاص و سازمان
ھا.
□ برابری حقوقی ھمۀ شھروندان و رفع
ھرگونه تبعيض جنسی ،مذھبی ،ملی و قومی،
نژادی و غيره در محيط کار ،شرايط استخدام،
مزد و تصدی مسئوليت ھا و در رابطه با
نھادھای دولتی و خصوصی.
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□ جدائی دين از دولت ،حکومت و آموزش و

□ ممنوعيت ھر نوع شکنجه جسمی و روحی،

پرورش؛ قطع کمک ھای دولتی به نھادھای

و تھديد برای اقرار گرفتن يا مجبور کردن به

دينی؛ لغو امتيازات سياسی ،حقوقی ،اجتماعی

اعترافات و مصاحبه ھای تلويزيونی.

و اقتصادی روحانيت.

□ لغو مجازات اعدام و ھرگونه مجازات

□ عدم دخالت دولت در زندگی خصوصی

وحشيانه و قرون وسطائی مانند سنگسار ،قطع

افراد.

يا ناقص کردن اعضای بدن ،شالق زدن و

□ مبارزه با وجود دادگاه ھای اختصاصی

غيره.

)مانند دادگاه نظامی ،دادگاه انقالب ،دادگاه ويژۀ

□ مبارزه با سياست ھای اصالح طلبانه

روحانيت و غيره(.

)مذھبی و غير مذھبی( که می کوشند مردم را

□ ممنوعيت دستگيری و زندانی کردن

ھمچنان زير يوغ قانون اساسی ارتجاعی

اشخاص بدون حکم کتبی دادستان.

جمھوری اسالمی نگه دارند و به طور کلی

□ ممنوعيت دخالت ھرگونه نيروی نظامی و

مبارزه با ھمۀ خطوط سياسی ای که در خدمت

سرکوبگر -پاسداران ،نيروھای انتطامی و

پيشبرد اھداف بورژوازی ليبرال و سرکردگی

امنيتی ،بسيجی ھا و مأموران شخصی پوش و

بورژوازی از ھر جناح آنند.

اوباش اجير شده يا تحريک شده  -در تظاھرات

مبارزه برای خواست ھای فوری اقتصادی و

و اعتراضات مردم.

اجتماعی طبقۀ کارگر

□ ممنوعيت دخالت ھر نيروی نظامی و
سرکوبگر درمحيط کارخانه ھا ،دانشگاه ھا،
مدارس و غيره.
□ معرفی و محاکمۀ ھمۀ آمران و عامالن
سرکوب ،کشتارھا ،ضرب و شتم ،و دستگيری
ھا در اعتراضات توده ھای مردم.
□ علنی بودن دادگاه ھا با حضور ھيئت
منصفه.
□ حق دفاع آزاد متھم و وکيل مدافع او و حق
دسترسی کامل آنان به پرونده و مدارک اتھام.

□ به رسميت شناختن حق تشکل ھای مستقل
کارگری )مستقل از دولت و ھمۀ نھادھای
حکومتی ،کارفرمايان ،احزاب سياسی و
نھادھای مذھبی( در ھمۀ رشته ھای فعاليت
اقتصادی ،اجتماعی ،اداری ،فرھنگی و غيره.
□ حق شرکت و دخالت سازمان ھای مستقل
کارگری در تدوين قانون کار.
□ به رسميت شناختن حق انعقاد پيمان ھای
جمعی کار بين کارگران و کارفرمايان.
□ برقراری بازرسی کارگری مرکب از
نمايندگان منتخب کارگران با حقوق و اختيارات
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کافی برای نظارت بر شرايط کار در ھمۀ

□ مرخصی زايمان به ميزان حداقل  ۴ماه با

مؤسساتی که در آنھا کار مزدی انجام می شود.

حقوق و مزايای کامل برای زنان کارگر شاغل

□ برقراری حداکثر  ۴٠ساعت کار و دو روز

يا بيکار؛ تقبل ھمۀ ھزينه ھای مراقبت و درمان

متوالی استراحت در ھفته ،و حداقل يک ماه

پيش و پس از زايمان توسط سازمان بيمه ھای

مرخصی در سال با حقوق و مزايای کامل،

اجتماعی.

برای کارگران مزدی.

□ تضمين پرداخت مزد کارگران در پايان ھر

□ تعيين حداقل مزد براساس ھزينۀ متوسط

ماه برای کاری که انجام داده اند ،توسط دولت،

خانوار شھری )بر طبق آمار بودجۀ خانوار( و

در صورتی که کارفرما به ھر دليل از پرداخت

افزايش آن به نسبت تورم و بارآوری اجتماعی

آن شانه خالی کند.

کار با تأييد نمايندگان منتخب کارگران.

□ ممنوعيت بستن کارخانه ھا توسط

□ ممنوعيت کار کودکان و نوجوانان کمتر از

کارفرمايان بدون تأييد اتحاديه ھای کارگری يا

 ١٦سال و محدود کردن کار کارگران  ١٦تا

ديگر سازمان ھای منتخب کارگران.

 ١٨ساله به حداکثر  ۴ساعت کار در روز.

□ ممنوعيت اخراج کارگران توسط کارفرمايان

□ حق بيمۀ عمومی بيکاری برای کارگران

بدون تأييد اتحاديه ھای کارگری يا ديگر

بيکار و ھمۀ جويندگان کار.

سازمان ھای منتخب کارگران.

□ بيمۀ درمان

□ بازگشت فوری کارگرانی که به علت مبارزه

□ تعطيل رسمی و با حقوق روز اول ماه مه در

برای خواست ھای کارگری زندانی و اخراج

ھمۀ مؤسساتی که کارگران مزدی در آنھا به

شده اند به کار خود؛ رفع اتھام و منع تعقيب آنھا

کار اشتغال دارند.

و پرداخت حقوق و مزايای مدتی که از کار

□ حق بازنشستگی کارگران پس از حداکثر سی

برکنار شده بودند.

سال کار يا شصت سال سن بر مبنای باالترين

□ آموزش رايگان در تمام سطوح برای ھمه؛

حقوق دريافتی؛ افزايش ساالنۀ حقوق آنان به

آموزش اجباری تا سن  ١٦سالگی برای ھمۀ

نسبت افزايش مزد کارگران شاغل؛ کاھش

کودکان و نوجوانان دختر و پسر؛ تأمين رايگان

ميزان حداکثرسنوات کار و يا سن بازنشستگی

کتاب ھا و وسايل درسی؛ تأمين دست کم يک

در مشاغل دشوار و خطرناک :تعيين اين امور

وعدۀ غذا برای دانش آموزان.

در صالحيت اتحاديه ھای کارگری مستقل و

□ ترکيب تئوری و عمل در تمام رشته ھا و

ديگر ارگان ھای منتخب کارگران است.

مقاطع تحصيلی.
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□ بيمۀ درمانی رايگان برای ھمۀ کسانی که

قضائی ،اداری ،فعاليت ھای علمی ،فرھنگی،

تحصيل می کنند.

فنی ،ھنری ،ورزشی و خدمات اجتماعی اند.

□ مبارزه برای تأمين مسکن مناسب برای ھمه.

□ مزد برابر زنان کارگر و حقوق بگير با

مبارزه برای حقوق زنان

مردان در مقابل کار يکسان.

□ لغو تمام قوانين و مقرراتی که زنان را از
نظر حقوقی ،سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرھنگی در وضعيتی فروتر از مردان قرار می
دھند.
□ لغو حجاب اجباری و احترام به آزادی در
انتخاب پوشش.
□ ممنوعيت چند ھمسری و عقد موقت
)صيغه(.

□ پشتيبانی از مبارزات زنان ،به ويژه زنان
کارگر ،در مبارزاتشان برای دست يابی به
آزادی و برابری حقوقی ،سياسی ،اجتماعی و
اقتصادی با مردان.
مبارزه برای به رسميت شناختن حق ملل
ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود و حمايت
از مبارزات دموکراتيک و ضد امپرياليستی
توده ھا

□ برابری زنان با مردان در زمينۀ نگھداری و

□ برابری حقوقی و سياسی ھمۀ ملت ھای

تربيت فرزندان و ھمۀ امور و تصميمات

ساکن ايران و حق آنھا در تعيين سرنوشت

مربوط به زندگی خانوادگی.

خود.

□ حق ارث برابر برای زن و شوھر و

□ مبارزه با تمام سياست ھائی که به گونه ای

فرزندان دختر و پسر.

زمينۀ نژادپرستی ،برتری ملتی بر ملت ديگر و

□ حق برابر زنان با مردان در جدائی و طالق.

يا عظمت طلبی و برتری جوئی را فراھم می

□ ممنوعيت ازدواج زير  ١٨سالگی و حق تمام

سازند يا تقويت می کنند.

افراد بالغ ) ١٨سال تمام يا بيشتر( در انتخاب

□ لغو زبان رسمی و به رسميت شناختن زبان

ھمسر يا شريک زندگی بدون ھيچ گونه منع و

ملت ھای ساکن ايران در حوزه ھای اداری،

محدوديت از نظر دينی ،ملی ،نژادی و غيره.

قضائی و آموزشی.

□ لغو وابستگی ھای قانونی زن به شوھر.

□ مبارزه با نظامی گری رژيم و ھمۀ اشکال

□ حق انحصاری تصميم گيری زنان برای سقط

بروز و تحکيم آن.

جنين خود و رايگان بودن آن.

سياست خارجی

□ لغو ھمۀ تبعيضاتی که مانع دسترسی زنان به
مشاغل گوناگون ،مسئوليت ھای سياسی،

□ ممنوعيت ديپلماسی س ّری.
□ افشای قراردادھای ارتجاعی و امپرياليستی.
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□ مبارزه با سياست ھای امپرياليسم به ويژه در

مولدان مستقيم در اين عرصه ھا به رسميت

منطقۀ خاورميانه و ايران.

شناخته شود و زير حمايت دولت کارگری باشد.

□ پشتيبانی از مبارزات طبقۀ کارگر به ضد

□ پشتيبانی از مصادرۀ زمين زمينداران بزرگ

سرمايه داران ،دولت ھای سرمايه داری و نظام

توسط دھقانان زحمتکش.

سرمايه داری در سراسر جھان.

□ حمايت از خواست ھای دھقانان زحمتکش

□ پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک و انقالبی

برای بھبود زندگی اقتصادی ،اجتماعی و

توده ھای مردم ھمۀ کشورھا به ضد امپرياليسم

فرھنگی شان ،و کمک بی دريغ به مبارزات

و ديگر نيروھای ارتجاعی؛ افشای عبارت

انقالبی آنان با دولت ،زمينداران و سرمايه

پردازی ھای به اصطالح ضد امپرياليستی

داران.

نيروھای ارتجاعی و به طور مشخص رژيم

زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگران

جمھوری اسالمی که از آن برای فريب مردم،
سرکوب مخالفان و پيشبرد سياست ھای
ارتجاعی خود در داخل و خارج بھره برداری

زنده باد آزادی و سوسياليسم
جمعی از کمونيست ھای ايران )آذرخش(

می کنند.
□ مبارزه با جنگ ھای تجاوزگرانه و سلطه
طلبانه و به طور مشخص تجاوزھای نظامی

اليحۀ بودجۀ سال ٩٢
و سھم نھادھای قدرت

امپرياليسم آمريکا و متحدانش در منطقۀ
خاورميانه و آسيای مرکزی.
□ مبارزه با خطوط سياسی شووينيستی،
ناسيوناليستی و نژاد پرستانه در درون و بيرون
جنبش کارگری.
مسألۀ ارضی و دھقانی

شيده رخ فروز

در حالی كه فقط کمی بيش از دو ماه تا
انتخابات رياست جمھوری باقی مانده ،مناقشه،
جنجال و مانورھای جناح ھا و دستجات درونی

□ ملی کردن زمين و منابع طبيعی :ھمۀ زمين

بازار
رژيم بر سر دستيابی به اين منصب،
ِ
گرمی در ميان رسانه ھا ،مطبوعات و مجامع

ھای کشور و منابع طبيعی روی زمينی و زير

وابسته به آنھا ايجاد نموده است .تضاد بين جناح

زمينی در ايران بايد در مالکيت جامعه باشد؛

ھا بر سر دستيابی به سلطۀ اقتصادی – سياسی

حق بھره برداری از زمين ھای کشاورزی در

و نشستن بر سر خوان يغمای ثروت و امكانات

اختيار ھمۀ کسانی قرار گيرد که به طور

عظيم جامعه ،بدست آوردن كرسی رياست

مستقيم روی زمين کار می کنند؛ توليد تعاونی

جمھوری و نيز مجلس را در انتخابات رژيم
10

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان

وسوسه انگيز می سازد .نگاھی به اليحۀ بودجۀ

بودجه نھاد رياست جمھوری شده است ،در

سال  ٩٢و ميزان اعتبارات اختصاص يافته به

عين حال بودجه دستگاه ھای خارج از دولت به

نھادھا و مراكز مختلف رژيم اين مسئله را

شدت كاھش يافته است .بودجه نھاد رياست

روشن تر می کند .مقايسۀ بودجۀ اين نھادھا در

جمھوری و زيرمجموعه ھای آن در قانون

سال  ٩١و  ٩٢از افزايش  ٨٠درصدی بودجۀ

بودجه امسال  ٣٧۵ميليارد تومان تصويب شده

نھاد رياست جمھوری در سال  ٩٢حكايت

است .اما در حالی كه كل سقف بودجه جاری

دارد:

دولت در اليحه سال آينده نسبت به سال جاری

نام دستگاه

اعتبار
مصوب طبق
قانون بودجه
سال ٩١
)ميليارد
تومان(

اعتبار
پيشنھای در
اليحۀ بودجه
سال ٩٢
)ميليارد
تومان(

درصد تغيير
اعتبارات
دستگاه ھا در
اليحۀ بودجه
سال  ٩٢نسبت
به قانون بودجۀ
٩١

نھاد رياست جمھوری

٣٧۵٫٢

۶٨٢٫۴

+٨٢

مجمع تشخيص

٣۴٫۴

٢٨٫٧

-١٧

مصلحت

 ٢٠درصد افزايش يافته ،افزايش اعتبارات نھاد
رياست جمھوری به  ۶٨٢ميليارد تومان) ،رشد
 ٨٠درصدی نسبت به رقم امسال( قابل تأمل
است .در يك رويكرد عادالنه انتظار می رفت
اگر دولت قصد دارد چنين رشد چشمگيری در
بودجه نھاد رياست جمھوری اعمال كند ،بودجه
ساير دستگاه ھا را ھم به ھمين ميزان افزايش
دھد .اما دولت در اليحه بودجه نه تنھا اين كار

مجلس شورای اسالمی

٣٩۵٫٢

١٧۶٫٩

-۵۵

مركز پژوھشھای

١٠٫۶

۶٫٧

-٣٧

مجلس

را نكرده ،بلكه اعتبارات نھادھای مھمی را
كاھش داده است ... .دولت ھمچنين بودجه
دستگاه ھای خارج از قوه مجريه ھمچون

ديوان محاسبات كشور

١٢٢٫٨

٩٩٫٨

-١٩

شورای نگھبان

۴٧٫٩

٢۵٫٣

-۴٧

شورای اسالمی ،مركز پژوھش ھای مجلس،

دبيرخانه مجلس

٣٫٣

٢٫٨

-١۵

ديوان محاسبات ،شورای نگھبان و  ...را كاھش

خبرگان

دبيرخانۀ مجلس خبرگان رھبری ،مجلس

داده است) «.ھمانجا(

ديوان عدالت اداری

٢۶٫١

٢٠٫٨

-٢٠

سازمان بازرسی كل

۵١٫٩

۴٠٫٣

-٢٢

كشور

روزنامه آفتاب – «٩١/١٢/١۵

در تشريح اھميت افزايش بودجه اين نھاد كه
خود از ھم اكنون به محل درگيری جديدی بين
ساير نھادھا و جناح ھای با نفوذ در آنھا تبديل
شده است ،به نقل قول زير می پردازيم» :علی

اين گزارش می افزايد» :دولت در اليحه بودجه

پناھی )معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه

سال  ١٣٩٢خواستار افزايش  ٨٠درصدی

مركز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی( در
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مقاله ای زير عنوان چالش ھا و چشم اندازھای

كشور و ھزينه ھای جاری دولت برای تأمين

اليحه بودجه  ١٣٨٧می نويسد» :ويژگی ديگر

منابع پرداخت حقوق كارمندان دچار چالش شد،

بودجه اين است كه بودجه ابزار اعمال حاكميت

در صحن مجلس حتی برای بازسازی مسجد

است به ھمين دليل محل نزاع قوای مختلف

جامع حوزه انتخابيه يكی از اعضای مؤثر

است اين اليحه اين ابزار را خيلی قدرتمند در

كميسيون بودجه رديف خاص تعريف شد و

اختيارمدير اجرائی قرار داده يعنی قوۀ مجريه.

امسال ھم گويا بناست چنين داستان ھايی در

اآلن با اين بودجه رئيس جمھوری اقتدار كامل

ھنگام تصويب بودجه به اجرا درآيد!« )تابناك(

بر كل مسائل مالی كشور دارد .مثالً ھمۀ
اعتبارات نھادھای مذھبی زير نظر نھاد رياست
جمھوری است ٢٣ ،تا رديف مربوط به
سازمان تبليغات اسالمی ،حوزه علميه زير نظر
نھاد رياست جمھوری آمده كه جمع آنھا می
شود  ٣٢٠٠ميليارد تومان* «.

درگيری و اعتراض ساير نھادھا و مراكز به
دولت پيرامون بودجه و داشتن اختيار نظارت و
تصميم گيری بر درآمدھا و ھزينه ھای دولتی
از سوی آنان ،بيش از ھمه صدای مجلسيان را
كه ديگر تاب تحمل خود را از آزادی عمل
دولت ،از دست داده اند ،درآورده است...» :

استفاده از ابزار قدرتمند بودجه در مجلس و

بنابراين دليل ندارد وقتی اعتماد كامل نداريم

توسط نمايندگان به نوعی »كاسبی برخی

قانونی را مصوب كنيم كه در ھمان ابتدا می

نمايندگان با بودجه كشور« تبديل شده است:

دانيم دولت براساس نظر و خواست خودش

»در حالی كه نمايندگان مجلس پس از سوگند

عمل می كند نه براساس مصوبات مجلس... .

خوردن به قرآن كريم و تأييد اعتبارنامه آنان،

در سال ھای گذشته ديديم كه ماده  ٢٩ص ۴۴

نماينده ملت ايران به شمار می روند و بايد بنا

به ھيچ وجه رعايت نشده است .تمام واگذاری

به سوگندی كه در محضر ملت ادا نموده اند،

ھايی كه شده درآمدش به جای اينكه صرف

منافع ملی را بر ذھنيت ھا و خواست ھای

توسعه زير ساخت ھای مناطق محروم ،تكميل

شخصی برتری دھند ،برخی از آنان در نشست

پروژه ھای ناتمام ،تقويت تعاونيھا ،تقويت افراد

ھای غير رسمی با برخی اشخاص حقيقی و

تحت پوشش كميته امداد بشود ،صرف تأمين

حقوقی در ازای به دست آوردن برخی منافع

ھزينه ھای جاری دولت شده است .امسال ھم به

غير ملی و تحقق خواسته ھای شخصی ،حاضر

نظر می رسد يكی از چالش ھای اساسی باز

شده اند تا مبالغ مد نظر اين افراد را در بودجه

ھمين باشد .يا اينكه دولت در بحث واگذاری ھا

سال آينده محقق كنند! سال گذشته ،در حالی كه

دست خود را باز گذاشته تا آزادی عمل داشته

تخصيص بودجه ھايی ھمچون بودجه دارويی

باشد ھر طرحی را شروع كند و ھر مقدار
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ھزينه تخصيص دھد .ما معتقديم اگر اين شكل

زحمتكشان بين خود ،دربارۀ چگونگی دست

آزادی عمل به دولت داده شود وقت گذاشتن

يابی به منابع و فرصت ھای اقتصادی و وسايل

مجلس برای بررسی و نظارت معنا ندارد.

حقوقی و اداری اين استثمار و شرايط عمومی

برای چه بياييم كد رديف بودجه تعيين كنيم و

تداوم استثمار تصميم می گيرند و بر سر آنھا

برای ھر كدام سقف بگذاريم .بياييم يك باره به

وارد جدال ،درگيری و يا زد و بند می گردند.

صورت گتره ای بگوييم ھر جا ھر چی دلت
می خواھد ھزينه كن .اين ھم يكی ديگر از محل
ھای چالش است) «.عضو كميسيون برنامه و
بودجه مجلس – آفتاب (٩١/١٢/١۴

آنچه در پس تصويب اليحۀ بودجه  ٩٢و جدال
ھای پيرامون آن جريان دارد ،افزايش نرخ
تورم و كاھش بودجه عمرانی )ھمانطور كه
خود كارشناسان وابسته به رژيم نيز ھشدار داده

موضوع خصوصی سازی ھا يا به اصطالح

اند( ،گسترش ركود در اقتصاد و تداوم شرايط

چارچوب قانونی اجرای سياست ھای اصل ۴۴

ركود – تورمی ،و باز ھم بيكاری و فقر فزاينده

قانون اساسی ،برای گروه ھای مختلف طبقۀ

كارگران و زحمتكشان است.

حاكم در زمينۀ چگونگی اين خصوصی كردن
ھا و قوانين و مقررات مربوط بدانھا ھمواره

* نقل از مقالۀ »بورژوازی ايران و داوھای اقتصادی
و سياسی مجلس ھشتم« نوشتۀ سھراب شباھنگ.

بسيار مھم بوده است .افزون بر اين ،تصميم
گيری ھا و نظارت مجلس در مورد اھداف

پديده و تضادھای آن

بودجه و تخصيص اقالم مختلف آن ،تصويب
قوانين و مقررات مربوط به بورس و سرمايه

بھروز فرھيخته

گذاری خارجی ،سياست واردات و صادرات،
ساختار و نقش بانك ھا و صندوق ھای قرض

فروردين ١٣٩٢

الحسنه ،صندوق ھای بيمه و بازنشستگی و

مارکس در کتاب سرمايه می گويد» :ثروت

مانند آن ،حساب ذخيرۀ ارزی و چگونگی

جوامعی که توليد سرمايه داری بر آنھا حاکم

مصرف درآمدھای نفتی ،يارانه ھا و غيره

است ،چون "تودۀ عظيمی از کاالھا" جلوه می

اھميت زياد و ربط مستقيم و زنده ای با منافع

کند؛ کاالی منفرد شکل ابتدايی آن ثروت به

اقتصادی و سياسی سرمايه داران و زمينداران

شمار می رود .بنابراين ،کاوش خود را با

دارند .مجلس يكی از عرصه ھائی است كه در

تحليل کاال آغاز می کنيم * «.يا در مثالی

آن گروه ھای مختلف سرمايه دار و زميندار در

ديگر ،می دانيم که :ھمۀ موجودات زنده از

مورد تقسيم ثمرۀ استثمار كار كارگران و

مواد آلبومينی تشکيل شده اند .اگر حوزۀ
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بررسی را کل جھان مادی در نظر بگيريم می
بينيم که ھستی ،طبيعت ،جوامع و انعکاس

پديده و تضاد

ھايشان ھمچون تودۀ بی پايانی از پديده ھا جلوه
گر می شوند.
من پديده ھا را به عنوان نمودھا در برابر
اشيای فی نفسه قرار نمی دھم ،بلکه آنھا را به
عنوان تودۀ کنکرت بی پايان ماده که کل دنيای
مادی )ھستی ،طبيعت ،جوامع و انعکاس
ھايشان( از آنھا تشکيل شده اند ،می دانم .به
عبارت ديگر پديده را معادل شئ به مفھوم
فلسفی آن يعنی وحدت امکان و واقعيت يا به
طور ساده برابر با »چيز« به معنی وجود
کنکرت يا تعيّن يافتۀ فرد در برابر مفھوم کلی
ھستی بکار می برم .به سخن موجز :پديده ھا
افراد ھستی اند ،به گونه ای که ھستی ھمچون
حالت تعيّن يافتۀ ماده ھميشه صرفا ً به صورت
پديده ھا وجود دارد؛ ھرچند که پديده با اين
مفھوم در فلسفه ھای ايده آليستی سابقه ندارد من
آن را طبق نگرش باال بکار می برم .درست
است که جامعه با مجموع انسان ھای زنده
متفاوت است و بايد آن را با مجموع روابط
انسان ھا در جريان توليد حيات اجتماعی شان
در نظر گرفت ولی بدون انسان ھای زنده

من به مجموعه ای از تضادھا که در رابطه با
ھم يک کل واحد تشکيل می دھند پديده می
گويم .تضاد ،تقسيم درونی ذاتی يک چيز به دو
چيزی است که اين دو چيز ھمچون قطب ھای
متقابل در تصادم و مبارزه ای مطلق با ھم اند و
تا ھنگامی که در دو قطب متقابل با ھم مبارزه
می کنند ھمچون يک چيز نمودار می گردند .از
نموداری دو قطب درونی ذاتی ِ در مبارزه با
ھم ،به عنوان وحدت اضداد نام برده می شود.
در مبارزۀ دو قطب تضاد ،يک قطب نقش فعال
دارد و سرنوشت روند تغييرات آن تضاد را
تعيين می کند و قطب ديگر در مبارزۀ منفعل با
قطب فعال است و از تغييراتی که قطب فعال
در تضاد ايجاد می کند پيروی می نمايد .نقش
قطب ھای فعال و منفعل تضاد تحت شرايط و
علل معيّن برعکس می گردد يعنی آن قطبی که
فعال بود به قطب منفعل و آنکه منفعل بود به
قطب فعال مبدل می گردد .موازنه و تعادل
مبارزه بين دو قطب تضاد امری بسيار ناپايدار
و گذراست.

جامعه ای وجود ندارد .ھمين مسأله و رابطه

از آنجا که ھمه چيز در جھان مادی به شکل

دربارۀ ھستی و پديده نيز صادق است .ھستی و

پديده ھا وجود دارند ،بنابراين مفھوم چيز و

پديده ھا ،مانند جامعه و انسان ھای زنده ،الزم

پديده يکی است؛ از اين رو تقسيم درونی ذاتی

و ملزوم يکديگرند.

يک چيز به دو چيز به طور کامل در مورد
پديده نيز صادق است .بنابراين پديده نه تنھا
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مجموعه ای از تضادھاست ،بلکه خود ھمچون

ملکولی ،شيميائی ،اتمی ،ارگانيک ،اجتماعی و

قطبی از تضاد محسوب می شود .اين خصلت

حرکت ذھن و غيره صورت می گيرد و اين

دوگانۀ پديده در رابطه با تضاد ،به اين مفھوم

حرکت ھا قابل تبديل به يکديگرند .انگلس

که ھم مشتمل بر مجموعه ای از تضادھاست و

حرکت را جوھر وجودی ماده می داند و می

ھم خود قطبی است از تضاد ،نشان می دھد که

گويد مادۀ بدون حرکت ھمان قدر غير قابل

مفھوم پديده دارای بُعد و گستره ای بی نھايت

تصور است که حرکت بدون ماده .اين تعريف

پيچيده است .پديده ھا از بی نھايت کوچک ھا

دربارۀ پديده ھا نيز صادق است .ھيچ پديدۀ

تا بی نھايت بزرگ ھا را دربر می گيرند .پديده

بدون حرکتی قابل تصور نيست ھمان گونه که

ھا ھم می توانند جزئی از يک کل و ھم کلی

ھيچ حرکتی بدون پديده يا مادۀ کنکرت کثير

شامل اجزا باشند ،اجزايی که خود نيز پديده اند.

ممکن نيست و مفھوم ندارد .مبارزۀ قطب ھای

ھمۀ مقوالت عامی که در رابطه با تضاد ،ماده،

تضاد ضرورتا ً عامل ايجاد حرکت است و از

طبيعت ،جامعه و ھر آنچه که عينی است

آنجا که پديده مجموعه ای از تضادھاست ،پس

صادق اند برای پديده نيز معتبرند.

حرکت نه تنھا جوھر ماده به طور کلی ،بلکه

مقوالت عام پديده ھا

جوھر و شيوۀ وجودی پديده نيز ھست .بدون
پذيرش حرکت ھمچون جوھر و شيوۀ وجودی

حرکت ،زمان ،مکان و تاريخ چھار مقوله ای

ماده و پديده ھا مقوالت زمان ،مکان و تاريخ

اند که بايد آنھا را در ھمۀ پديده ھا مفروض

نيز تھی و بی معنی خواھند بود.

دانست .به عبارت ديگر ھيچ پديده ای بی رابطه
با اين چھار مقوله وجود ندارد .حرکت ناشی از
مبارزۀ اضداد است .حرکت تغييری است که
اجزای درونی پديده ھا در رابطه با ھم بروز
می دھند يا تغييری است که پديده ھا در رابطه
با يکديگر کسب می کنند .اين دو شکل حرکت
پديده ھا ھم می توانند با ھم صورت گيرند و ھم
مستقل از ھم .برای ساده کردن مفھوم عام
حرکت ِ پديده ،می توان از حرکت درونی و
حرکت بيرونی آن نام برد .حرکت در عالم واقع
به اشکال گوناگون مانند حرکت مکانيکی،

حرکت نه تنھا خود نوعی تضاد است ،بلکه راه
حل توضيح و تبيين تضادھاست .مثال فقط با در
نظر داشتن حرکت است که می توان توضيح
داد چرا جسمی در آن واحد در يکجا ھست و
نيست يا پديده ای ھر لحظه ھم خود و ھم پديدۀ
ديگری است .پايان حرکت پايان تضاد و پايان
تضاد پايان حرکت است و بنابراين پايان
ھرکدام از اينھا در رابطه با يک پديده ،نابودی
خود پديده در يک حوزۀ معيّن از واقعيت
ھاست .حرکت در پديده ھا و روابطشان مسأله
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ای مطلق و ھميشگی است ولی سکون در آنھا

تضادھای پديده ھا دو گونه اند :تضادھای

و روابطشان نسبی و موقتی است.

خاص و تضادھای عام .تضادھای خاص پديده

انگلس زمان و مکان را اَشکال وجودی ماده
می داند .من اضافه می کنم که اينھا اشکال
وجودی پديده ھا ھم ھستند .طبق يک تعريف از
پديده ھا می توانيم بگوييم که آنھا تضادھای
خاص تعين يافته در يک کل اند .اين تضادھای
تعين يافته در يک کل بدون زمان و مکان
نامفھوم اند .زمان و مکان شکل ھای وجودی
پديده ھا ھستند نه ظروف آنھا .زمان و مکان به
عنوان اشکال پديده ھا با خود آنھا حادث می
شوند و با خود آنھا تغيير می کنند.
ھيچ پديده ای بدون تاريخ معنی ندارد .تاريخ
بيانگر اين است که پديده ھا ناشی از پديده ھای
پيشين و خود نيز پديده ھايی پيشين برای پديده
ھای جديد اند .ھمۀ پديده ھا آغاز ،دورۀ تغيير،
تحول ،تکامل و پايان دارند .مارکس می گويد
ما تنھا يک علم می شناسيم و آن تاريخ است .او
تاريخ را به تاريخ طبيعی و تاريخ جامعه تقسيم
می کند .تضاد بين تاريخ اجتماعی و تاريخ
طبيعی يکی از تضادھای مھم شناخته شده است
که رابطۀ بين انسان و طبيعت و محيط زيست
انسان و گونه ھای ديگر موجودات زنده را
توضيح می دھد.

تضادھای عام و خاص پديده ھا

ھا تضادھای ويژه ای اند که مجموعه ای از
آنھا ھر پديده را ھمچون يک کل به وجود می
آورند .شناخت ھر پديده منوط به شناخت
حرکت ھمين تضادھا است .تضادھای عام پديده
ھا تضادھای مشترک بين ھمۀ پديده ھا ھستند و
ھيچ پديده ای جدا از آنھا نيست.

تضادھای عام پديده ھا
تضاد کميت و کيفيت
ھمۀ پديده ھا در درون دارای کميت و کيفيت اند
به عبارت ديگر ھمۀ پديده ھا و ھر پديده ای به
ک ّمی و کيفی تقسيم می شوند .کميت ھر پديده
سھمی است که آن پديده از ماده يا انعکاسات آن
کسب می کند و کيفيت پديده سازمان ماده ای
است که پديده از آن تشکيل می شود .کميت و
کيفيت در حرکت درونی پديده متقابال بر
يکديگر تأثير می گذارند و يکديگر را محدود و
مشروط می سازند .تغيير ک ّمی با افزايش يا
کاھش ماده و انعکاس ھای آن ،زمينۀ تغيير
کيفی را ايجاد می کند و تغيير کيفی موجب
تغيير خود پديده و بنابراين تغيير کلی سھم پديده
جديد از ماده و سازمان و روابط اجزای آن می
گردد .تغييرات ک ّمی و کيفی ھر پديده دارای
خصلتی محدود اند يعنی تغييرات آنھا بی پايان
و بی نھايت نيست .تغييرات ک ّمی پديده دارای
خصلت انباشتی و تدريجی است ولی تغييرات
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کيفی دارای خصلتی ناگھانی و جھشی است.

عنوان دو قطب تضاد يکديگر را متعين و

تغييرات ک ّمی پديده براساس حرکت و ظرفيت

مشروط می کنند و برای حرکت ھای يکديگر

درونی آن تا حد معينی پيش می رود و آنگاه

حد و نسبيت قايل می شوند .قطب فعال تضاد

ناگھان تغييری کيفی رخ می دھد .درک تضاد

خاص و عام معموال حرکت خاص برای خروج

کميت و کيفيت بدون مشخص کردن نقش

از شمول يک عام

است .اگر مجموعۀ

تضادھای عام ديگری که وسايل شناخت کيفيت

تضادھای خاص پديده تغيير کنند يا آن تضاد

پديده ھا ھستند ممکن نيست .اين تضادھا در

خاصی که ماھيت پديده را تشکيل می دھد تغيير

زير بيان شده اند.

نمايد خود پديده به پديدۀ ديگری تبديل خواھد

تضاد محتوا و شکل

شد ،بنابراين پديدۀ مورد نظر از دسته عام
پيشين خارج و به دستۀ عام ديگر وارد يا ھمراه

محتوا و شکل پديده يک تضاد عام در ھمۀ پديده

با تغييرات مشابه در ساير پديده ھا دستۀ عام

ھا اند .محتوا مشتمل بر کميت و کيفيت درونی

جديدی را ايجاد خواھد کرد.

پديده است .شکل ،کيفيت يا سازمان بيرونی و
قابل مشاھدۀ پديده است .تغييرات شکل و محتوا

تضاد جزء و کل

متقابال بر يکديگر تأثير می گذارند .قطب فعال

جزء و کل پديده قطب ھای يک تضاد عام ھمۀ

در تضاد بين محتوا و شکل ،معموال محتواست.

پديده ھا ھستند .ھر پديده از مجموعه ای از

از آنجا که محتوا مشتمل بر کميت و کيفيت

تضادھا به وجود می آيد که اين تضادھا اجزای

درونی پديده است تغيير آن ھم تدريجی و ھم

آن پديده را تشکيل می دھند .کل نماد وحدت اين

ناگھانی است .اين نحوۀ تغيير محتوا بر تغيير

تضادھا به عنوان يک پديده است .در تضاد

شکل اثرات مشابھی دارد.

جزء و کل قطب فعال معموال جزء است .کل تا

تضاد خاص و عام

مرحلۀ معينی می تواند در برابر تغييرات جزء
مقاومت کند و اين تغييرات را حتی با واکنش

خاص و عام دو قطب يک تضاد عام در ھمۀ

بحران زا در خود مھار نمايد و بدين سان

پديده ھا و در رابطۀ پديده ھا با يکديگرند .به

موجوديت خود را حفظ کند ،ولی اين وضع

عبارت ديگر تضادھا چه در درون پديده ھا و

برای ھميشه ممکن نيست ،زيرا تغيير در کميت

چه در رابطۀ پديده ھا با يگديگر به دسته ھای

تغيير در کيفيت )چه سازمان درونی و چه

خاص و عام تقسيم می شوند .اين دسته ھای

شکل( را که امری ناگھانی و تبديل کننده پديده

خاص و عام به عنوان قطب ھای تضاد متقابال

به پديدۀ ديگر است به دنبال خواھد داشت.

بر يگديگر تأثير می گذارند .خاص و عام به
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تضاد واقعيت و امکان
واقعيت و امکان پديده ھا قطب ھای يک تضاد
عام ھمۀ پديده ھا ھستند .واقعيت ھا تضادھای
تحقق يافته يا موجود پديده و بنابراين بيانگر
موجوديت خود پديده و امکان ھا تضادھای
تحقق پذير پديده اند .حرکت تضادھای موجود
در ھر پديده بيانگر امکان عينی پيدايی
تضادھای نوينی ھمچون يک کل يا پديدۀ
ديگرند .در درون پديده ھا تضادھای موجود و
واقعی آن گونه عمل می کنند که ھمواره بيانگر
امکان ظھور تضادھای نوين اند .قطب فعال در
تضاد بين واقعيت و امکان ،تا مرحلۀ معينی،
واقعيت است ولی قطب فعال نھايی امکان
است ،زيرا حرکت ھمۀ تضادھا بيانگر امکان
ظھور تضادھای نوين و بنابراين واقعيت ھای
جديد است.
تضاد پديده و ضد پديده
خود پديده و ضد آن قطب ھای يک تضاد عام
ھمۀ پديده ھا ھستند .اين تضاد نوعی از تضاد
کل و جزء مشترک در ھمۀ پديده ھا است .در
ھر پديده ،ضد پديده ھمچون جزئی از پديده و
قطب ديگر تضاد با خود پديده و در درون آن به
وجود می آيد .ضد پديده با خود پديده تغيير و
تحول و رشد می يابد .ضد پديده به عنوان قطب
ديگر پديده در مبارزۀ مطلق با پديده و وحدت
نسبی با آن است .ضد پديده عامل نفی کننده
پديده است .بنابراين می توان از تضاد بين پديده

و ضد پديده به نام تضاد پديده و نافی پديده اسم
برد .در تضاد بين پديده و نافی پديده تا مرحلۀ
معينی از رشد پديده ،قطب فعال خود پديده
است ،ولی از آن ھنگام که رشد و تغيير
محتوای پديده به مرحلۀ نھايی می رسد ،ضد
پديده يا نافی پديده از قطب منفعل به قطب فعال
تبديل می شود و سرانجام پديده را نفی می کند.
به روند عمومی نفی پديده ھا و پيدايی پديده
ھای نوين از پديده ھای پيشين که در ھرکدام از
آنھا مبارزه و وحدت پديده و نافی پديده حاکم
است و اين سرنوشت ھميشگی پيدايی پديده ھا
از پديده ھای پيشين است ،قانون نفی نفی گفته
می شود .مفھوم تاريخ )چه تاريخ طبيعی و چه
تاريخ اجتماعی( چيزی جز مبارزۀ درونی
تضاد پديده و نافی پديده و تبديل پديده ھای
موجود يا پيشين به پديده ھای ديگر و جديد
نيست.
تضاد ضرورت و تصادف
ضرورت و تصادف در پديده نيز قطب ھای
يک تضاد عام ھمۀ پديده ھا ھستند .ضرورت
به معنی روندھای تغيير قانونمند )يا کد دار(
پديده است .حاصل پديده ای که براساس
ضرورت نفی می شود پديده ايست ھمانند پديدۀ
پيشين )گندم ز گندم رويد و جو ز جو( .تصادف
به معنی انحراف از روندھای تغيير قانونمند در
پديده است .تصادف بيانگر نقش عوامل غير
معمول در روندھای تغيير قانونمند پديده است.
18

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان

حاصل نفی پديده ای که عوامل غير معمول يا

ھمۀ تضادھای خاص تشکيل دھندۀ پديده ھا

تصادفی در روند تغيير آن اثر فعال می گذارند

جايگاه و نقش يکسانی در پديده ھا ندارند.

پديده ای است ناھمانند با پديدۀ پيشين .اينکه تا

بنابراين تضادھای خاص نيز در پديده ھا

چه حد پديدۀ جديد ھمانند يا ناھمانند با پديدۀ

برحسب جايگاه و نقش شان تقسيم می شوند و

پيشين است بستگی به اين دارد که شدت و نوع

اين تقسيم يک قانون عام ھمۀ پديده ھاست .اين

اثر گذاری عوامل غير معمول يا تصادفی در

دو تضاد در پديده يکی تضاد اصلی و ديگری

روند نفی قانونمند پديده پيشين چگونه بوده

تضاد عمده است .يک تضاد خاص در پديده

است .منشأ عوامل غير معمول يا تصادفی اثر

تضاد ماھوی يا اصلی است به طوری که

گذار در نفی پديده ھم می تواند از درون خود

موجوديت آن پديده منوط و مشروط به وجود

پديدۀ پيشين باشد و ھم از عواملی خارج از آن

آن تضاد خاص است و به ھمين علت به آن

پديده .در مبارزۀ قطب ھای تضاد ضرورت و

تضاد اصلی يا ماھوی گفته می شود .تضادھای

تصادف ،نقش فعال به طور معمول با ضرورت

اصلی يا ماھوی در پديده ھای گوناگون متفاوتند

است و حاصل نفی ِ پديدۀ پيشين پديدۀ ديگری

و به گونه ھای گوناگون متجلی می شوند ،يکی

است ھمانند پديدۀ پيشين .ولی اگر تصادف به

از اين تجلی ھا ھمچون تضاد پديده و نافی پديده

قطب فعال تبديل شود ،حاصل نفی ،پديدۀ

نمود می يابد .بقيۀ تضادھای خاص پديده نسبت

جديدی است ناھمانند با پديدۀ پيشين .اگر وجود،

به اين تضاد ،تضادھای فرعی يا حتی برخی از

نقش و حوزه ھای عمل عوامل غير معمول يا

آنھا تضادھای عرضی اند .در شرايط معينی

تصادفی اثر گذار در نفی پديده تا حدی معلوم

يک تضاد در پديده ھا به تضاد عمده تبديل می

باشند می توان احتماالت انحراف از ضرورت

شود .معنی تضاد عمده اين است که يک تضاد

را تعيين کرد يا تخمين زد.

در پديده چنان فعال می گردد که حل تضادھای

تضاد کنش و واکنش

ديگر پديده منوط و مشروط به حل اين تضاد
خواھد بود به عبارت ديگر به فعال ترين

ھمۀ تضادھای پديده ھا و قطب ھای آنھا در

تضادی که بر روی حرکت تضادھای ديگر

کنش و واکنش يا تأثير و تأثير متقابل نسبت به

چنان اثر می گذارد که حل آنھا منوط و مشروط

يکديگرند به گونه ای که می توان از خود کنش

به حل اين تضاد است تضاد عمده گفته می

و واکنش يا تأثير و تأثير متقابل ھمچون قطب

شود .ھيچ تضادی در عمر يک پديده به طور

ھای يک تضاد عام پديده ھا نام برد.

ثابت تضاد عمده نيست ،تضادھای عمده نه تنھا

دو تضاد خاص پديده ھا که اھميت عام دارند

در پديده ھای گوناگون متفاوت اند ،بلکه در
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يک پديده نيز تضاد عمده می تواند از يک

تضاد عمده به عنوان شرط حل تضاد اصلی

تضاد به تضادی ديگر تغيير کند .برای تبديل

فراھم نگردد امکان حل تضاد اصلی برای

يک پديده به پديده ای ديگر بايد تضاد اصلی يا

ھميشه از بين می رود .ھمين نقش تضاد عمده

ماھوی به تضادی عمده تبديل شود ،ولی اگر

برای دانۀ جو که اگر در زمينی با رطوبت و

تضاد عمده ھمان تضاد اصلی نباشد نفی تضاد

حرارت معين قرار نگيرد و اين رطوبت و

اصلی به نفی تضاد عمده مشروط می شود به

حرارت در درون دانۀ جو نافی آن را فعال نکند

عبارت ديگر حل تضاد اصلی تا حل تضاد

صادق است .روشن است که در پديده ھای

عمده به تأخير می افتد يا با پيدايی تضاد عمده و

گوناگون نقش حل تضاد عمده شباھت کاملی به

حل آن ،حل تضاد اصلی شتاب می گيرد.

يکديگر ندارند .در يک سری از پديده ھا حل

يک پديدۀ ساده مانند تخم يک پرنده را در نظر
بگيريم :تضاد اصلی در تخم پرنده تضاد بين
نطفه ھمچون نافی يا ضد تخم )که خود نيز يک
پديده است( و کل تخم به عنوان يک پديده است.
از حرکت و تغييرات درونی اين تضاد است که
تخم به جوجه تبديل می شود .ولی اين تضاد
اصلی بدون حل تضادی که بين تخم پرنده و
محيط آن برقرار است به حرکت در نخواھد آمد
و فعال نخواھد شد .تضاد بين تخم پرنده و
محيط آن ،تضاد عمده ای است که اگر در
شرايطی معيّن تا زمانی معيّن حرارتی با درجۀ
مشخص در مدتی مشخص به درون تخم پرنده
منتقل نشود و موجب تغييرات کمی و در نتيجه
تغييرات کيفی در آن نگردد ،تخم پرنده قابليت و
توان ذاتی خود را برای تبديل شدن به جوجه
بروز نمی دھد يا از دست می دھد .پس تضاد
بين تخم پرنده و محيط آن تضاد عمده ای است
که تا حل نگردد حل تضاد اصلی آن يعنی تضاد
نطفه و تخم به تأخير خواھد افتاد يا اگر حل

تضاد عمده مشروط به افزوده شدن عناصر
خارج از پديده به درون آن است )مانند حوزه
ھای گياھی و جانوری( و در يک سری از
پديده ھای ديگر حل اين تضاد با دفع عناصری
از درون پديده به خارج از آن يا با ايجاد تغيير
در خود پديده حاصل می شود تا تضاد اصلی
فعال گردد )مانند جنگ ھای گوناگون يا عوامل
ديگر که ھمچون تضادھای عمده برخی از آنھا
موجب تسريع حل تضاد اصلی يا اساسی شيوه
ھای توليد اجتماعی می گردند و برخی ديگر
حل آن را به تأخير می اندازند .برخی از جنگ
ھا موجب فروکش کردن موقت تضاد طبقاتی
می گردند و برخی ديگر آنھا را تشديد می کنند(
تغييرات کمی در جامعه منوط به جذب طبيعت
در جامعه است که از طريق فعاليت اعضای
جامعه برای منضم کردن طبيعت در شکل مفيد
برای جامعه صورت می گيرد و از اينجاست
که شيوه ھای توليدی ،که تضاد اصلی در آنھا
تضاد نيروھای مولد و سازمان اجتماعی توليد
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است و بنابراين تضادھای طبقاتی که عامل

حوزه نايل گرديد .روشن است که در تمام لحظه

تغيير ساختار اجتماعی اند ،سرچشمه می

ھای کل روند شناخت ،عالوه بر تضادھای

گيرند.

خاص پديده ،بايد تضادھای عام پديده ھا )مانند
تضاد کميت و کيفيت يا تضاد محتوا و شکل و
غيره(

شيوۀ شناخت پديده ھا
در روش شناخت ديالکتيکی پديده ھا ،نخست

ماترياليستی در ذھن حضور داشته باشند و
دائما ً نقش ايفا کنند.

بايد عام ترين پديده را در يک حوزه از واقعيت

*

ھای عينی مشخص کرد .روشن است که

مرتضوی.

تشخيص پديده يا چيز عام در يک حوزه از
واقعيت ھای عينی به کاری تحقيقی در آن

ھمچون

دريافت

ھای

ديالکتيک

جلد نخست سرمايه ،مارکس ،ترجمۀ حسن

سرمايه چيست؟

حوزه نياز دارد .آنگاه بايد با تجزيه و تجريد
عناصر تشکيل دھندۀ پديدۀ عام به ساده ترين
عوامل آن که ھمچون تضاد بنيادين ،اصلی يا
ماھوی پديدۀ عام نقش ايفا می کند ،دست يافت.

سھراب شباھنگ
فروردين ١٣٩٢

اين ساده ترين عامل ،تضادی است که ديگر

در بيشتر نوشته ھا و گفتارھای اقتصادی،

نمی توان دو قطب آن را به عنوان تضادھای

سياسی ،اجتماعی و فرھنگی احزاب ،سازمان

مجزا باز تجزيه و بنابراين تجريد کرد تا به

ھای سياسی و سنيکاھای کارگری و حتی

تضاد بنيادی تری رسيد .سپس بايد در روندی

جريان ھائی که صريحا خود را طرفدار

معکوس بررسی را با تحليل تضادھای درون

سرمايه داری می نامند ،واژه ھای »سرمايه«،

آن حوزه در رابطه با اين تضاد بنيادين به پيش

»سرمايه دار«» ،سرمايه داری« به فراوانی به

برد تا پديده ھای آن حوزه از واقعيت ھای عينی

کار می رود .اين اصطالحات در گفتارھای

در تأثير متقابل شان بر يکديگر براساس نقش و

روزانه ھم بسيار بر زبان می آيند .داشتن درکی

جايگاه سلسلۀ تعين ھا يا ويژگی ھای آنھا در

روشن و علمی از مفھوم سرمايه ،سرمايه داری

ذھن ترکيب شوند .اين روند را بايد تا رسيدن

و سرمايه دار برای کارگران و ھمۀ کسانی که

به يک کليت جامع ِ ھمراه با درک حرکت

خواستار جامعه ای عاری از استثمار و طبقات

ويژگی ھا يا تعين ھای واقعيت ھای عينی آن

ھستند ،برای ھمۀ آنانی که خواھان مبارزه ای

حوزه به پيش برد و بدين طريق به شناخت آن

انقالبی برای تغيير ريشه ای اوضاع اقتصادی،
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اجتماعی ،سياسی و فرھنگی موجودند الزم به

جمع بندی تجربی ساده و صرفا گذار از جزء

نظر می رسد.

به کل )روش استقرائی( ھم نيست ھرچند

برای تعريف سرمايه ،مانند تعريف ھر مقولۀ
اجتماعی يا طبيعی ديگر ،بايد روش تحليل
علمی ،يعنی روش ديالکتيکی را به کار بست،
روشی که به وجود آمدن ،شکل گيری ،رشد و
تکامل و سرانجام مرگ يک چيز يا پديده )يعنی

مارکس ھم از استدالل و استنتاج )از جمله
استدالل و استنتاج انتزاعی( به فراوانی بھره
می گيرد و ھم بارھا و بارھا به تجربه ،خواه
تجربۀ تاريخی و خواه تجربۀ جاری رجوع می
کند.

تبديل آن به چيزی ديگر( را در اثر عملکرد

روش مارکس ،روش ديالکتيکی است .اين

عوامل درونی )تضادھای داخلی( و کنش و

روش چيست؟ مارکس در مقدمۀ نقد اقتصاد

واکنش با عوامل بيرونی توضيح می دھد،

سياسی اين روش را چنين توضيح می دھد:

جھت کلی تغييرات و عملکرد آن چيز را بيان
می کند و از اين رو مسير تحول آتی آن را پيش
بينی می نمايد ،به عبارت ديگر ،امکان و
ضرورت تغييربنيادی شيئی يا پديده را با تکيه
بر مجموع عوامل داخلی و خارجی )و عينی و
ذھنی( به اثبات می رساند.

»ھنگامی که کشور معينی را ازديدگاه اقتصاد
سياسی مورد مالحظه قرار می دھيم از جمعيت
و تقسيم آن به طبقات ،شھر ،روستا ،ساحل،
شاخه ھای گوناگون توليد ،صادرات و واردات،
توليد و مصرف ساالنه ،بھای کاالھا و غيره
آغاز می کنيم.

اين روش تحليل پديده ھا و مسايل اجتماعی
روشی است که مارکس در کتاب سرمايه و

به نظر می رسد که شروع از امر واقعی و

ديگر نوشته ھای اقتصادی ،سياسی ،تاريخی و

کنکرت ]مشخص ،انضمامی[ ،از پيش شرط

فلسفی اش بر آن تکيه کرده است .مارکس ھمين

ھای واقعی و از اين رو مثال در اقتصاد،

تعريف سرمايه نيز به کار بسته
روش را در
ِ

شروع از جمعيت که پايه و عنصر فعال

است .روش تحليل مارکس اين نيست که نخست

) (subjectکل توليد اجتماعی است ،کار درستی

»تعريفی جامع و مانع« از شيئی يا پديدۀ مورد

باشد .اما بررسی دقيق تر نادرستی آن را ثابت

نظر – و در اين مورد ،سرمايه  -ارائه دھد و

می کند .مثال ،جمعيت نوعی تجريد خواھد بود

سپس با استنتاج ھای منطقی يا با تحقيق

اگر من طبقات تشکيل دھندۀ آن را حذف کنم.

تجربی ،ويژگی ھای شيئی يا پديدۀ مورد نظر و

اين طبقات به نوبۀ خود عباراتی ]اصطالحاتی[

قوانين حاکم بر آن را بيان کند .روش مارکس،

توخالی اند اگر من از عناصری که طبقات بر
کارمزدی ،سرمايه و غيره
آنھا متکی اند مانند ِ
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بی اطالع باشم .اين آخری ھا مستلزم مبادله،

علمی اين دومی است .کنکرت از آن رو

تقسيم کار ،قيمت ھا و غيره اند .مثال سرمايه

کنکرت است که مجموع تعين ھای بسيار و از

کارمزدی ،بدون ارزش ،پول ،قيمت و
بدون
ِ

ت کثرت ھا است .از اين رو در
اين رو وحد ِ

غيره ھيچ نيست .بنابراين اگر من می بايست از

ذھن ھمچون روندی از برھم افزايی ،ھمچون

جمعيت شروع کنم ،با ايدۀ مغشوشی از کل

نتيجه و نه نقطۀ آغاز ظاھر می شود ،ھرچند

مواجه می شدم و از طريق تعينی دقيق تر به

نقطۀ آغاز واقعی و بدين سان نقطۀ آغاز

مفھوم ھرچه ساده تری به طريق تحليلی دست

مسير
دريافت ]حسی[ و تصوراست .در
ِ
اول،مفھوم کامل ]تمام شده[ در تعين ساده ای

می شود به تجريدھای ساده تا زمانی که به

انحالل يافت؛ در مسير دوم تعين ھای مجرد از

ساده ترين تعين ھا دست يابم.

طريق انديشه به بازتوليد امر کنکرت منجر می

می يافتم؛ از امر کنکرت بدان سان که تصور

از اينجا ]يعنی پس از دست يابی به ساده ترين

شوند] «.تاکيد بر کلمات از من است .س .ش[.

تعين ھا[ سفری ديگر رو به عقب ضروری

بدين سان گام نخست در شناخت علمی يا

است تا سرانجام دوباره به جمعيت برسم ،اما
اين بار نه ھمچون ايدۀ مغشوشی از کل بلکه

عقالنی چنين است :تجري ِد امر يا
ت
چيز کنکر ِ
ِ
بی واسطه )يعنی کليت آن چنان که ھست و

ھمچون کليتی غنی با تعينات و روابط بسيار.

بدون واسطه در ذھن ما منعکس می شود يا به

مسير نخست از نظر تاريخی مسيری بود که

تصور ما در می آيد( برای دست يابی به

علم اقتصاد در آغاز اتخاذ کرد .مثال

عنصر بنيادين يا عنصر پايه يا ساده ترين ھسته

اقتصاددانان سدۀ ھفدھم ھمواره از کل زنده ،از

در آن امر يا آن چيز .منظور از ساده ترين

جمعيت ،ملت ،دولت ،چند دولت و غيره آغاز

عنصر يا عنصر بنيادين ،عنصری است که

کردند اما ھمواره از راه تحليل به کشف چند

ديگر نتوان آن را تجريد کرد و يا تجريد آن به

رابطۀ عام و مجرد تعيين کننده مانند تقسيم

طور کلی چيز يا امر کنکرت را قلب کند و

محض
کار ،پول ،ارزش و غيره رسيدند .به
ِ

ديگر بيانگر آن چيز نباشد  .پس از اين روند،

ت
تثبيت و استنتاج کمابيش
روشن اين لحظا ِ
ِ
جدا از ھم ،دستگاه ھای اقتصادی ای آغاز

يعنی پس از دست يابی به عنصر پايه ای يا
ساده ترين عنصر از طريق تجريد تعين ھای

شدند که از چيزھای ساده مانند کار ،تقسيم

مختلف ،بايد مسير معکوس را طی کرد يعنی

کار ،نياز ،ارزش مبادله به دولت ،مبادلۀ بين

با بررسی اين عنصر بنيادی و تحليل تضادھای

ملت ھا و بازار جھانی صعود کردند ]فرا

آن به تدريج و به طور منطقی تعين ھای

رفتند[ .آشکار است که روش درست از نظر

مختلف يا ويژگی ھای مختلف آن را شناخت و
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بازسازی کرد و رابطۀ ضروری ميان اين تعين

آغاز کتاب سرمايه بلکه در پايان آن جستجو

ھا با عنصر بنيادی و با يکديگر را تعيين نمود

کرد!

و اين مسير را ادامه داد تا به کليت بازسازی
شده يا امر کنکرت بازسازی شده رسيد که با
امر کنکرت بی واسطه که نقطۀ عزيمت گذار
از کنکرت به مجرد بود بسيار فرق دارد ،زيرا
امر يا چيز کنکرت اين بار ،يعنی پس از طی
مسير کنکرت به مجرد و بازسازی کنکرت از
طريق بررسی و تجزيه و تحليل مجرد ،ديگر
نه با کنکرتی که تعين ھا يا ويژگی ھای آن به

در اينجا به طور بسيار مختصر سير تعاريفی
را که مارکس در کتاب سرمايه از مقولۀ
سرمايه ارائه می دھد نشان داده می شود .اين
سير به تعريف کنکرت سرمايه )که جامع و
مانع نيز ھست( منتھی می شود .اين تعريف،
نقطۀ آغاز نيست ،بلکه به تعبيری نقطۀ مقصد
از ديدگاه معرفتی است.

صورت تلنبار و درھم و برھم کنار يکديگر

ساده ترين تعريف از سرمايه

قرار گرفته اند ،بلکه با کنکرتی از مجموع اين

می دانيم که مارکس در کتاب سرمايه جلد اول

تعين ھا که در جايگاه منطقی ،ضروری و

پيش از اينکه به سرمايه بپردازد کاال )يعنی

تاريخی خود قرار دارند و از يکديگر استناج

محصولی که برای فروش يا مبادله توليد می

می شوند مواجھيم .البته ھنوز برای اينکه ببينيم

شود و نه برای ارضای مستقيم نيازھای توليد

اين کنکرت بازسازی شده يا به عبارت ديگر

کننده( را تجزيه و تحليل می کند .در اين تجزيه

اين تئوری که بازگو کنندۀ چيز يا امر کنکرت

و تحليل دو ويژگی برای کاال قايل می شود،

است تا چه حد حقيقی است يعنی تا چه حد با

يکی ارزش مصرف بدين معنی که کاال بايد

واقعيت عينی انطباق دارد بايد اين تئوری در

نيازی را بر طرف کند )مارکس به ھيچ رو

عمل )پراتيک يا پراکسيس( محک زده شود.

وارد ماھيت اين نياز و چگونگی رفع آن نمی

اين توضيح در مورد روش مارکس ،برای

شود و داوری ای دربارۀ آن نمی کند( و ديگری

تعريفی )يا تعريف ھائی( که او از سرمايه می

ارزش مبادله .او در آغاز کتاب سرمايه جلد

دھد ضرورت دارد .مارکس روش ديالکتيکی

اول می نويسد» :ثروت جوامعی که در آنھا

ای را که در باال توضيح داده شد در مورد

شيوۀ توليد سرمايه داری غالب است خود را به

تعريف سرمايه نيز به کار برده است و به ھمين

صورت "انبوه عظيمی از کاالھا"« نمايان می

دليل است که تعريف کنکرت مارکس از

کند ،واحد اين ثروت کاال است .از اين رو

سرمايه )يعنی تعريف جامع يا ھمه جانبه؛

پژوھش ما بايد با تحليل کاال آغاز شود«.

تعريف بيانگر ماھيت سرمايه( را بايد نه در

مارکس سپس می گويد» :کاال در درجۀ اول
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چيزی است که در خارج از ما قرار دارد،

شيميائی و نيازھائی که کاالھای مختلف ارضا

چيزی که با خواص خود اين يا آن نياز انسانی

می کنند کامال متفاوت اند .او به اين نتيجه می

را برآورده می کند«.

رسد که وجه مشترک ھمۀ کاالھائی که با ھم

مارکس می گويد مفيديت يک شيئی آن را به
ارزش مصرف تبديل می کند .ارزش ھای
مصرفی مادۀ ثروت در ھمۀ اشکال اجتماعی
آن ھستند و می افزايد» :در شکل بندی جامعه
ای که به بررسی آن می پردازيم ]يعنی جامعۀ
سرمايه داری[ ،ارزش مصرف عالوه بر آن،
مادی ارزش مبادله نيز ھست .....ارزش
حامل
ِ
مبادله ،در نگاه اول خود را به شکل رابطه ای
ک ّمی ،ھمچون نسبتی که براساس آن ارزش
ھای مصرفی گوناگون با ھم مبادله می شوند
نمايان می کند ،نسبتی که پيوسته در زمان و
مکان تغيير می کند و بدين سان به نظر می
رسد که ارزش مبادله امری تصادفی
]عارضی[ و صرفا نسبی باشد و در نتيجه
ارزش درونی يعنی ارزشی که به نحوی جدائی
ناپذير و ذاتی با کاال ارتباط دارد تناقضی در
بيان تلقی شود«.

مبادله می شوند اين است که ھمگی محصول
کارند ،آن ھم نه کار کنکرت )مثال کشاورزی يا
نجاری يا آھنگری يا بافندگی يا بنائی يا
معلمی( ،بلکه کار مجرد يعنی َصرف توانائی
ھای جسمی ،عصبی و فکری انسان برای توليد
يک کاال )يا خدمت( .مارکس می گويد اگر
ويژگی ھای انواع مختلف کار را که ارزش
ھای مصرفی مختلفی در کاالھا ايجاد می کنند
کنار بگذاريم آنجه باقی می ماند صرفا تبلور
کار ھمگن انسانی و يا مصرف نيروی کار
انسانی صرف نظر از شيوۀ مصرف اين
نيروی کار است .او می نويسد» :آنچه ھمۀ اين
اشيا ]اشيائی که باھم مبادله می شوند[ به ما می
گويند اين است که نيروی کار انسانی در توليد
آنھا صرف شده است ،که کار انسانی در آنھا
تجسم يافته است .ھنگامی که به آنھا ھمچون
تبلور اين مادۀ اجتماعی که وجه مشترک ھمه
شان است نگريسته شود ،ارزش به شمار می

مارکس نشان می دھد که تناقضی وجود ندارد

روند «.مارکس ارزش مبادله را صرفا "شيوۀ

و علت اينکه کاالھای مختلف با يکديگر مبادله

تظاھر يا بيان" يا "شکل پديده ای" آن چيز

می شوند اين است که تمام اين کاالھای مختلف

مشترکی می داند که در کاالھا به طور مشترک

چيز مشترکی دارند .اين چيز مشترک نمی تواند

وجود دارد )يعنی ھمان کار مجرد يا ارزش(.

خصوصيات ھندسی ،فيزيکی ،شيميائی يکسان
و يا توانائی آن کاالھا در ارضای نياز يکسان
باشد ،زيرا خصوصيات ھندسی ،فيزيکی و

او پس از تعريف ارزش ،به تعريف ارزش
معادل ،يا پول می پردازد .پس از توضيح کاال،
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ارزش و پول است که مارکس به مقولۀ سرمايه

پول به کاال تبديل می شود( و افزون بر آن در

می رسد.

اين تبادل مقدار يا کميت آن ھم تغيير می کند .او

نخستين »تعريفی« که مارکس از سرمايه می
دھد يا بھتر بگوئيم از اقتصاددان ھای بورژوا
نقل می کند اين است که سرمايه مجموعه ای از
ارزش ھا است )ارزش را در اينجا و در تمام
اين نوشته و نيز در کتاب سرمايه بايد صرفا در
مفھوم اقتصادی آن يعنی کار مجرد در نظر
گرفت و ارزش در معنی اخالقی ،فلسفی و
جامعه شناختی آن به ھيج رو مورد نظر نيست.
ارزش در مفھوم اقتصادی نيز در اينجا در دو
شکل بنيادی آن مورد نظر است :کاال و پول.
در اين نوشته به شکل ھای ديگر ارزش مانند
سھام شرکت ھا ،اوراق قرضۀ دولتی و

می نو.يسد» :ارزش به ارزشی ترقی يابنده
]فزاينده  ،به پول شکوفا ،رشد يابنده و بدين
سان به سرمايه [ تبديل می شود .از روند
چرخش بيرون می آيد و دوباره به آن بر می
گردد ،در اين روند خود را حفظ می کند و چند
برابر می شود ،بار ديگر در حالی که افزايش
يافته از اين روند خارج می شود و بی وقفه
گردش را از سر می گيرد «.مارکس سپس
فرمول عمومی سرمايه را با پول – کاال -پول
تعريف می کند و می گويد سرمايه بدين
صورت در روند گردش نمودار می شود.
)تأکيد بر کلمات از من است .س .ش(

خصوصی و ديگر اوراق بھادار و ابزارھای

منظور از رابطۀ پول – کاال -پول يا M-C-

مالی نمی پردازيم(.

’ ، Mخريد برای فروش است که با خريد برای

مارکس ضمن آنکه می پذيرد که سرمايه در

مصرف شخصی فرق دارد M’ .يعنی پولی که

وھلۀ اول ارزش است اما اين را کافی نمی داند.

در پايان حرکت به دست می آيد و بايد از M

در واقع ارزشی که ساکن و ثابت بماند ،سرمايه

يعنی پولی که در آغاز ھمچون سرمايه به

نيست .سرمايه نه تنھا دائما از شکلی به شکل

حرکت درآمده بيشتر باشد .تفاوت بين ’ Mو

ديگر )مثال از پول به کاال و از کاال به پول(

 Mسود سرمايه و يا ارزش افزائی يا

تبديل می گردد بلکه در اين حرکت به کميت آن

خودگستری سرمايه و يا به قول مارکس در

افزوده می شود .به عبارت ديگر ،سرمايه،

عبارات باال »شکوفه دھی« سرمايه است.

ارزشی فزاينده و يا خودگستر است .مارکس در
پايان فصل  ٤جلد اول سرمايه توضيح می دھد
که سرمايه ارزشی است که در جريان مبادله
تغيير شکل می يابد )مثال از کاال به پول يا از

ديده می شود که از نظر مارکس اينکه گفته
شود سرمايه ارزش است کافی نيست بلکه بايد
حرکت سرمايه در نظر گرفته شود و اينکه
سرمايه در جريان اين حرکت تغيير شکل می
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دھد و دوباره به شکل نخست برمی گردد و

به قيمت کمتر از ارزش خود به فروش رفته اند

حرکت قبلی را در ابعاد وسيع تر از سر می

و در مجموع اضافه دريافت يکی معادل کاھش

گيرد .سرمايه ارزشی فزاينده يا خودگستر است

دريافت ديگری است .به عبارت ديگر در سطح

که در جريان حرکت خود يعنی تحول از پول

اجتماعی )يا در سطح کالن( ،مجموع قيمت ھا

به کاال و از کاال به پول به کميت آن افزوده می

معادل مجموع ارزش ھاست .پس مبادله نمی

شود.

تواند منشأ ارزش افزايی سرمايه در سطح

منشأ ارزش افزائی سرمايه

اجتماعی باشد .او در پايان فصل ) ٥تبديل پول
به سرمايه( ،کتاب سرمايه جلد اول می نويسد:

پرسشی که در اينجا پيش می آيد اين است که آيا

»تبديل پول به سرمايه بايد بر مبنای قوانينی که

خو ِد روند گردش يا چرخش سرمايه علت و

مبادلۀ کاالھا را تنظيم می کنند توضيح داده

سرچشمۀ افزايش ارزش سرمايه است و يا بايد

شود ،به نحوی که نقظۀ آغاز بايد مبادلۀ ارزش

به دنيال علت ديگری برای »شکوفه دھی«

ھای برابر باشد .سرمايه دار ما ،که ھنوز

سرمايه بود؟

سرمايه دار در شکل جنينی آن است ،بايد

مارکس اين تصور را که ارزش افزايی سرمايه

کاالھای خود را به ارزش آنھا در بازار بخرد

ناشی از چرخش يا مبادله است رد می کند.

و آنھا را به ارزش شان در بازار بفروشد و در

درست است که بستر و شرط تحقق ارزش

پايان روند بايد از روند چرخش ارزشی بيش از

افزايی سرمايه ،مبادله و چرخش است ،اما اين

آنچه در آغاز وارد کرده است به دست آورد.

مبادله و چرخش علت ارزش افزايی سرمايه

تکامل او به سرمايه دار کامل بايد در حوزۀ

نيست .می دانيم که مارکس در فصل ھای

چرخش و بيرون از آن صورت گيرد«.

نخست سرمايه جلد اول قانون ارزش را

بدين سان سرمايه دار يا صاحب پولی که می

توضيح می دھد )قانونی که پيش از او آدام

خواھد سرمايه دار شود نمی تواند از روند

اسميت و ديويد ريکاردو و ديگران بيان کرده

گردش سرمايه ،ارزش افزائی سرمايه يا سودی

بودند و مارکس آن را تدقيق و تکميل کرده

عايد خود کند ،ھرچند اين ارزش افزايی بايد در

است( .طبق اين قانون ،کاالھا با ارزش برابر

ھمين روند تحقق يابد .اين راز را چگونه بايد

مبادله می شوند و ارزش ھر کاال توسط کار

گشود؟!

اجتماعا الزم برای توليد آن تعيين می گردد.اگر
کااليی به قيمتی باالتر از ارزش خود به فروش
رود بدين معنی است که کاال يا کاالھای ديگری

خريد و فروش نيروی کار :ويژگی کاالئی به
نام نيروی کار
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اگر فرمول عمومی سرمايه يعنی رابطۀ M-C-

مزدی چيزی جز نيروی کار يا توانايی انجام

’ ،Mپول – کاال -پول را برای سرمايه دار

کار برای فروش ندارد .سرمايه دار اين نيروی

صنعتی )کارخانه دار و غيره( در نظر بگيريم

کار را در روند توليد به کار انداخته يا مصرف

می بينيم که در روند تبديل پول به کاال يعنی

کرده و در نتيجه مقداری کاال يعنی ’ Cکه

روند  ، M-Cسرمايه دار ما پولش )يا دقيق

ارزش آن از  Cبيشتر است توليد شده است.

تر بگوئيم پول – سرمايه اش( را صرف خريد

تفاوت ارزش بين  Cو ’ Cبه خاطر مواد خام و

کاال می کند و در روند ’ C-Mکااليش را )که

استھالک ماشين آالت و غيره که در کاالی

ھمان کاالئی که خريده نيست ،چون از سرمايه

توليد شده تجسم يافته اند نيست ،زيرا اين ھا در

دار صنعتی حرف می زنيم و نه از تاجر( در

بھترين حالت )يعنی در صورتی که ھيچ گونه

مقابل پول بيشتری يعنی ’ Mمی فروشد) .اگر

اتالف نباشد( با ارزش خود وارد کاالی جديد

بخواھيم دقيق تر باشيم در مورد فرمول سرمايۀ

می شوند و نه بيشتر .تفاوت ارزش بين  Cو’C

صنعتی بايد بنويسيم M-C{MP + LP} –:

صرفا ناشی از تفاوت بين ارزش پراختی برای

’ C’-Mکه در اين فرمول  MPبيانگر وسايل

نيروی کار و ارزش مبادله ای است که از

توليد و  LPبيانگر نيروی کار و ’ Cبيانگر

مصرف اين نيروی کار برای سرمايه دار

کاالی جديدی است که در مؤسسۀ سرمايه دار

حاصل شده است .مارکس تفاضل بين ارزش

صنعتی توليد شده و با پولی برابر ’ Mکه بيش

نيروی کار يا مزد و ارزشی که اين نيروی کار

از  Mاست مبادله شده است .نکته ای که بايد

توليد می کند را ارزش اضافی می نامد که منشأ

مورد توجه قرار گيرد اين است که ما فرض

سود سرمايه )در تمام اشکال آن( و منشأ ارزش

کرده ايم خريد و فروش براساس قانون ارزش

افزايی و »شکوفه دھی« سرمايه است .او در

صورت می گيرد ،بنابراين »گران فروشی« در

آغاز فصل  ۶سرمايه جلد اول می نويسد:

اين رابطه مطرح نيست .پس تفاوت بين  Mو
’ Mاز کجا می آيد؟

»افزايش ارزشی که براساس آن پول به سرمايه
تبديل می شود نمی تواند از خود اين پول

نخست ببينيم سرمايه دار چه خريده است؟

حاصل شود ...پس بايد منشأ تغيير ارزشی که

سرمايه دار مقداری وسايل توليد )ماشين آالت،

با فرمول ’ M-C-Mيعنی تبديل پول به کاال و

ساختمان و تأسيسات توليدی ،مواد خام و غيره(

تبديل مجدد کاال به پول بيشتر ،بيان می شود از

خريده و شماری کارگر استخدام کرده است.

کاال به دست آيد .اما اين پول اضافی نمی تواند

استخدام کارگر به معنی خريد نيروی کار

از فروش کاال در مقابل پول ’ Mبه دست آيد

کارگر برای مدت معينی است .زيرا کارگر
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چون در اين روند ،کاال صرفا تغيير شکل می

افزايی يا ايجاد ارزش اضافی ،جذب

دھد و به پول مبدل می گردد«.

مقدارھرچه بيشتری از کار اضافی با استفاده از

بدين سان بايد ارزش کاالئی که سرمايه دار

کار
بخش ثابت سرمايه يا وسايل توليد .سرمايه ِ
مرده است که مانند زالو تنھا با مکيدن کار زنده

خريده است افزايش يافته باشد .اين ارزش
اضافی در جريان توليد )و نه مبادله( به ارزش
کاالھائی که سرمايه دار خريده است ايجاد شده

به حرکت در می آيد و ھرچه بيشتر بمکد با
نشاط تر است«.

است .برای آنکه چنين امری تحقق پذير باشد

می بينيم که مارکس برای توضيح سرمايه از

»بايد سرمايه دار ]يا صاحب پولی که در آستانۀ

ارزش شروع می کند ،نشان می دھد که ارزش

سرمايه دار شدن است[ اين شانس را داشته

به تنھائی برای بيان ويژگی ھای سرمايه ،که

باشد که در جريان چرخش ،در بازار ،کااليی

مھم ترين آن حرکت سرمايه و ارزش افزائی آن

را پيدا کند که ارزش مصرف آن ،سرچشمۀ

در اين حرکت است ،کافی نيست .سپس به

ارزش مبادله باشد ،طوری که مصرف آن به

ارزش فزاينده يا ارزش خودگستر برای
مفھوم
ِ

معنی تحقق کار و بنابراين ايجاد ارزش باشد.

توصيف سرمايه می رسد .اما منشأ اين

سرمايه دار ما در بازار حقيقتا کاالئی که چنين
خاصيتی داشته باشد پيدا می کند که توانائی
انجام کار يا نيروی کار است« )مارکس ،ھمان
جا(

خودگستری يا ارزش افزايی سرمايه روند
گردش و مبادله نيست ھرچند که ارزش افزايی
در روند مبادله تحقق می يابد .بدين سان
مارکس فرمول عمومی سرمايه که خريد برای
فروش يا روند پول – کاال – پول است را مورد

بدين سان منشأ سود سرمايه يا ارزش افزايی

تجزيه و تحليل قرار می دھد .در اين روند

سرمايه ،نيروی کار انسانی يعنی توانائی ھای

دار مولد به
سرمايه دار صنعتی )يا سرمايه ِ
طور کلی( وسايل توليد و نيروی کار می خرد.

توليد مصرف می شود .به عبارت ديگر منشأ

با مصرف نيروی کار و وسايل توليد ،يعنی در

ارزش اضافی يا ارزش افزايی سرمايه کار

روند کار کاالئی به دست می آيد که ارزش آن

کار
کار مردهِ ،
زنده است .مارکس ،سرمايه را ِ
گذشته يا کار انباشت شده می نامد .در فصل

از ارزش کاالھائی که خريده بيشتر است .منشأ
اين اضافه ارزش ،استثمار نيروی کار انسانی

 ١٠جلد اول می خوانيم:

يا کار زنده است که ارزشی بيش از آنچه

»سرمايه تنھا يک گرايش طبيعی ،تنھا يک

صرف خريد آن شده )يعنی مزد( ،توليد می

انگيزه دارد ،اين گرايش عبارت است از خود

کند .تفاوت بين ارزشی که کارگر مولد در

بدنی ،عصبی و فکری انسان است که در روند
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زمان معينی توليد می کند و مزدی که برای آن

»ويکفيلد  Wakefieldدر مستعمرات به اين

زمان دريافت می نمايد ارزش اضافی است که

کشف رسيد که يک آدم با تصاحب پول ،وسايل

سرچشمۀ سود و ارزش افزايی سرمايه است و

معيشت ،ماشين ھا و ديگر وسايل توليد بدون

در ھمان حال نيروی محرک سرمايه به شمار

يک مکمل معين يعنی بدون کارگر مزدی يعنی

می رود چون اگر سود نباشد سرمايه حرکت

کسی که مجبور به فروش داوطلبانۀ نيروی

نمی کند.

کارش باشد به ھيچ رو سرمايه دار نمی شود.

شرايط تاريخی امکان اين روند اساسا دو
چيزند :الف( تمرکز وسايل توليد در دست
بخشی از افراد جامعه و در ھمان حال وجود

او کشف کرد که سرمايه نه يک شيئی بلکه يک
رابطۀ اجتماعی بين انسان ھا است ،رابطه ای
که از طريق اشيا برقرار می شود«.

بخش کمابيش بزرگی از افراد جامعه که فاقد

عين اين تعريف را در آخر جلد سوم سرمايه

وسايل توليد و وسايل معيشت اند و برای زيستن

يعنی در فصل ) ٤٨درآمدھا و منابع آن ،فرمول

چاره ای جز فروش نيروی کار خود ندارند و

سه گانه( مشاھده می کنيم:

در ھمان حال حق فروش آن را دارند؛ ب( رشد
بارآوری کار در اثر تکامل وسايل توليد و

»سرمايه شيئی نيست بلکه نوعی رابطۀ

بھبود روش ھای کار و غيره به طوری که يک

اجتماعی توليد است که با شکل تاريخا تعيين

کارگر بتواند بيش از آنجه برای زنده ماندن و

شده ای از جامعه خوانائی دارد و در يک شيئی

ادامۀ نسلش ضروری است توليد کند )يعنی

جلوه گر می شود و به آن شيئی خصلت

امکان مادی و عينی استثمار وجود داشته

اجتماعی خاصی منتقل می کند .سرمايه مجموع

باشد(.

وسايل توليد مادی ای که توليد شده باشند نيست
بلکه وسايل توليدی است که به سرمايه تحول

بدين سان مارکس در آخر کتاب سرمايه به
تعريف )جامع ( سرمايه به صورت زير می
رسد:
سرمايه يک شيئی نيست بلکه رابطه ای
اجتماعی بين اشخاص است که از طريق اشيا
برقرار می شود.

يافته اند ،زيرا وسايل توليد فی نفسه بيش از آن
سرمايه نيستند که طال و نقره فی نفسه پول اند
]وسايل توليد فی نفسه به ھمان اندازه سرمايه
اند که طال و نقره فی نفسه پول اند[«.
خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی
تصاحب

عين جملۀ مارکس در فصل  ٣٣سرمايه جلد
اول :نظريۀ مدرن استعمار ،چنين است:
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درک از سرمايه ھمچون رابطه ای اجتماعی

آنان به ھنگام کار توسط کارفرما ،بارآوری و

که از طريق اشيا )وسايل توليد( بين انسان ھا

بھره وری کار نسبت به توليد جداگانه و پراکنده

در روند توليد برقرار می شود ،رابطه ای که

به طور محسوس باال رفت و توليد کارگاھی

در آن ارزش افزائی از طريق استثمار کار

)مانوفاکتوری( برتری خود را نسبت به توليد

زنده توسط صاحبان وسايل توليد صورت می

پيشه وری نشان داد .تنھا پس از تجمع مولدان

گيرد راھگشای درک تحوالت اين رابطه در

مستقيم در يک کارگاه )اجتماعی شدن يا گرد

جريان تکامل سرمايه داری و شناخت

آمدن مولدان( است که امکان تقسيم کار

تضادھای اين رابطه است.

کارگاھی ،يعنی تقسيم کار در روند توليد کاال

برخی از فعاالن سياسی »جوھر سرمايه
داری« را از يک سو »کاال بودن نيروی کار«
و از سوی ديگر »مالکيت طبقۀ سرمايه دار بر
وسايل توليد« تعريف می کنند .يک عيب مھم
اين تعريف اين است که در اين فرمول يک
خصلت بسيار مھم و بسيار اساسی شيوۀ توليد
سرمايه داری ،يعنی سرشت اجتماعی توليد
ناديده گرفته شده است .اجتماعی شدن توليد در
وھلۀ اول به منظور کاھش ھزينه ھای توليد و
باال بردن بارآوری کار )به علت انتقال تجربه
ھا ،تأسی ،يادگيری و غيره( است .مارکس در
جلد اول سرمايه نشان می دھد حتی در نخستين
مانوفاکتورھای ھلندی که در آنھا تقسيم کار
وجود نداشت و ھر کارگری خود تمام روند کار
را از آغاز تا پايان انجام می داد به دليل جمع
شدن توليد کنندگان مستقيم در زير يک سقف،
سازماندھی يک رشته امور مشترک ،صرفه

نخست در کارگاه و سپس در کارخانه به وجود
می آيد .دقيقا ً به خاطر اجتماعی شدن توليد است
که امکان کاربرد علم در توليد فراھم می شود.
در يک کالم ،اجتماعی شدن توليد پايه و اساس
رشد نيروھای مولد و بارآوری در نظام سرمايه
داری است .دقيقا ً اين اجتماعی شدن توليد ،و
تصاحب و مالکيت خصوصی سرمايه دارانه
است که در آغاز پيدائی نظام توليدی سرمايه
داری باعث رشد سريع توليد و گسترش سرمايه
داری در شاخه ھای مختلف توليد می شود ،و
درست رشد ھمين تضاد است که تصاحب
خصوصی را به مانعی در مقابل توليد اجتماعی
مبدل می کند ،و درست ھمين اجتماعی شدن
توليد و تجمع و تمرکز توليد و نيز گسترش
وسائل حمل و نقل ،ارتباطات ،اطالعات و
غيره است که زمينه را برای توليد سوسياليستی
فراھم می کند.

جوئی در برخی ھزينه ھا مانند حمل و نقل،

در فرمولی که »جوھر سرمايه داری« از يک

انبارداری ،گرما ،روشنائی و غيره و نيز

سو »کاال بودن نيروی کار« و از سوی ديگر

امکان کنترل کارگران يعنی در زير نظر داشتن

»مالکيت طبقۀ سرمايه دار بر وسايل توليد«
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ارزيابی می شود در بھترين حالت کارگر منفرد

طبقه اجتماعی را که بيانگر توليد اجتماعی و

)فروشندۀ نيروی کار( در مقابل سرمايه دار

تصاحب خصوصی ھستند رو در روی ھم قرار

منفرد قرار می گيرد ،چون کل قضيه در اينجا

می دھند .فرد کارگر مجبور است با کارگران

در خريد و فروش نيروی کار که امری بين

ديگر کارکند ،تقسيم کار ،رشد تکنيک ،نوع

يک فروشنده و يک خريدار است خالصه می

وسايل توليد وغيره امکان کار فردی و مستقل

شود .اما اين به ھيچ وجه کل واقعيت توليد

را ھرچه کمتر و کمتر می کنند ،رشته ھای

سرمايه داری نيست ،ھرچند درعمل خريد و

صنعت و خدمات ھرچه بيشتر به ھم می پيوندد.

فروش نيروی کار ،کارگر منفرد با سرمايه دار

در نتيجه کارگران يک رشته به رشتۀ ديگر و

منفرد روبروست ،اما در خود عمل توليد )که

يک کشور به کشور ديگر وابسته می شوند.

خريد و فروش نيروی کار فقط جزئی از آن

ھمين وضع در مورد سرمايه داران نيز وجود

است( با کار اجتماعی توليد کنندگان – چه در

دارد ،سرمايه داران تنھا به خاطر روابط

سطح کارگاه و کارخانه و چه در سطح رشته

تجاری با يکديگر ،تنھا به دليل وابستگی متقابل

ھای مختلف توليدی و تاثير آنھا بر ھم )تقسيم

سرمايه ھا به ھم و داشتن سھام متقابل و مديران

کار اجتماعی و نه کارگاھی ( – روبروئيم.

مشترک ،تنھا به علت سيستم بانکی و اعتبارات

روند واقعی توليد روند روياروئی کارگر منفرد

که ھمه آنان را به ھم مربوط می سازد نيست

با سرمايه دار منفرد نيست بلکه روند

که يک ھيأت اجتماعی واحد را تشکيل می دھند

رويارويی يک ھيأت اجتماعی )مولدان مستقيم

بلکه ھمچنين و بيش از ھمه برای حفظ و تداوم

که به صورت دسته جمعی توليد می کنند( با

تصاحب شرايط توليد و محصوالت آن و در

ھيأت اجتماعی ديگر )صاحبان و مالکان

تقابل يکپارچه با طبقۀ کارگر است که يک طبقۀ

خصوصی وسايل توليد و شرايط کار(،

اجتماعی اند ،و اين به رغم ھمۀ رقابت ھای

روياروئی عينی طبقۀ کارگر با طبقۀ سرمايه

شديد بين آنھا و مترصد فرصت بودن برای

دار است .تنھا نداشتن وسايل توليد و اجبار به

بلعيدن يکديگر ،تحقق می يابد .اجتماعی بودن

فروش نيروی کار نيست که کارگران را در

توليد سرمايه داری و تصاحب خصوصی

يک صف و سرمايه داران را در صف مقابل

وسايل و شرايط توليد و محصوالت آن مبنای

آنان قرار می دھد ،بلکه عالوه بر آن ،خو ِد

ھمۀ قوانين و روندھای توليد سرمايه داری و

روند توليد اجتماعی سرمايه دارانه اين تقابل را

اقتصاد آن به طور کلی است :قانون ارزش،

به وجود می آورد .يعنی توليد اجتماعی سرمايه

رقابت ،روند يکسان شدن مزدھا ،روند يکسان

دارانه و تصاحب خصوصی به اتفاق ،اين دو

شدن نرخ سود ،گرايش کاھشی نرخ سود،
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روندھای مختلف انباشت و به ويژه ارتش

درک از سرمايه و نظام سرمايه داری در ھمان

ذخيرۀ صنعتی و تأثيرات آن در ديگر روندھای

حال زمينه را برای درک يک رشته ويژگی

سرمايه داری ،بحران ھای سرمايه داری و

ھای اساسی توليد سوسياليستی که بايد جانشين

سرانجام روند فروپاشی نظام سرمايه داری،

توليد سرمايه داری شود فراھم می کند .بدين

ھمگی ناشی از اجتماعی بودن توليد سرمايه

سان براساس چنين درکی از سرمايه داری می

داری و تصاحب خصوصی وسائل و شرايط

توان به درک زير از سوسياليسم نزديک شد:

توليد و محصوالت آن است.

سوسياليسم ھمچون توليد اجتماعا ً تنظيم شدۀ

عيب مھم ديگر فرمولی که »جوھر سرمايه
داری« را از يک سو »کاال بودن نيروی کار«
و از سوی ديگر »مالکيت طبقۀ سرمايه دار بر
وسايل توليد« ارزيابی می کند اين است که از
آن نمی توان چيزی دربارۀ يک خصلت بسيار
مھم ديگر جامعۀ سرمايه داری يعنی ھرج
ومرج توليد اجتماعی استنتاج کرد؛ در بھترين
حالت می توان در مورد بيکاری و ارتش
ذخيره صنعتی چيزی از آن بيرون کشيد اما
دربارۀ آنارشی توليد سرمايه داری در فرمول
»جوھر سرمايه داری« که در باال آمد چيزی
وجود ندارد .اما از تعريف سرمايه به مثابۀ يک
رابطۀ اجتماعی که در باال به تفصيل توضيح
داده شد می توان به تضاد اساسی سرمايه داری
يعنی تضاد بين توليد اجتماعی و تصاحب
خصوصی رسيد .اين تضاد خود از يک سو به
شکل تضاد بين پرولتاريا و بورژوازی ،و از
سوی ديگر به صورت تضاد بين توليد سازمان
يافته در کارخانه ھای مجزا و ھرج و مرج
توليد در سطح اجتماعی تظاھر می يابد.

مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی وسايل
توليد و مديريت کارگری يا مديريت مولدان
مستقيم .در حالی که از ديدگاھی که جوھر
سرمايه داری را از يک سو کاال بودن نيروی
کار و از سوی ديگرمالکيت طبقۀ سرمايه دار
بر وسايل توليد ارزيابی می کند صرفا »لغو
مالکيت خصوصی بر وسائل کار و توليد و
تبديل آن به دارائی جامعه« به عنوان »محور
اساسی انقالب کمونيستی« مطرح می شود و
چنين درکی نه به توضيح ضرورت برنامه
ريزی و تنظيم اجتماعی توليد ،تصاحب مولدان
آزاد و متحد می پردازد و نه به ضرورت
مديريت کارگری يا مديريت مولدان مستقيم.
روشن است که مالکيت اجتماعی وسائل توليد
در نبود برنامۀ اجتماعا ً تنظيم شده ،در نبود
اتحاد مولدان آزاد که بتوانند وسائل توليدی را
که مالکيت آن متعلق به جامعه است مورد بھره
برداری قرار دھند ،و در نبود مديريت کارگری
نمی تواند مالکيت واقعا ً اجتماعی باقی خواھد
ماند و نمی تواند توليدی غير از توليد سرمايه
داری به ارمغان آورد.
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١٩
٢٠

١٨٧٢٤٣
١٩٠٣٥٠
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٥٦١٧٢٩٠
٥٧١٠٥٠٠
٥٨٠٣٨٠٠

٥٢٠٠
٥٥٠٠
٥٧٠٠

جدول مزد طرح ھماھنگ طبقه بندی مشاغل
شركت ھای خدماتی ،پشتيبانی و فنی مھندسی
تحميل مزد حداقل به كارگران

در مورد كارگران با قرارداد موقت )محدود(

انتخاب بد يا بدترين انتخاب؟

برای اجرا در سال  ١٣٩٢به شرح اين جدول
است.

شيده رخ فروز

ھمان گونه كه در جدول فوق ديده می شود و

به گزارش جنوب نيوز ،با مشخص شدن جدول

نيز با توجه به حداقل مزد اسمی كارگران برای

افزايش حداقل دستمزد سال  ٩٢كارگران و

سال ۴٧٨) ٩٢ھزار و  ١٢۵تومان( و مقايسه

شاغالن بخش خدمات كشور ،ھر كارگر

آن با رقم رسمی تورم كه برای سال  ٩١حدود

خدماتی در سال جاری روزانه حداقل ١٦ھزار

 ٣١درصد اعالم شده است و ھزينۀ متوسط

و  ٢٣٧تومان و حداكثر  ١٩ھزار و ٣٤٦

ماھانۀ يك خانوار شھری در سال  ١٣٩١كه

تومان دريافت خواھد كرد كه در مجموع برای

رقمی بالغ بر  ١٨٧٨١۴٧تومان در ماه برآورد

ھر ماه حداقل ٤٨٧ھزار و  ١٢٥تومان و

می گردد ،و بسياری داده ھای ديگر)مثالً در

حداكثر  ٥٨٠ھزار و  ٣٨٠تومان در  ٢٠گروه

زمينۀ مقايسه مزدھا با خط فقر( نشان دھندۀ اين

شغلی محاسبه شده است.

است كه تا چه حد وحشتناكی سطح عمومی

گروه

مزد شغل
)روزانه(-
﷼

مزد ماھانه –
﷼

پايه سنواتی
روزانه -
﷼

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

١٦٢٣٧٥
١٦٣١٥٢
١٦٣٩٢٨
١٦٤٧٠٦
١٦٥٤٨٥
١٦٦٥١٩
١٦٧٥٥٥
١٦٨٥٩٢
١٦٩٨٨٧
١٧١١٨٣
١٧٢٧٣٦
١٧٤٢٩١
١٧٥٨٤٦
١٧٧٩١٦
١٧٩٩٨٧
١٨٢٠٦٥
١٨٤٦٥٢

٤٨٧١٢٥٠
٤٨٩٤٥٦٠
٤٩١٧٨٤٠
٤٩٤١١٨٠
٤٩٦٤٥٥٠
٤٩٩٥٥٧٠
٥٠٢٦٦٥٠
٥٠٥٧٧٦٠
٥٠٩٦٦١٠
٥١٣٥٤٩٠
٥١٨٢٠٨٠
٥٢٢٨٧٣٠
٥٢٧٥٣٨٠
٥٣٣٧٤٨٠
٥٣٩٩٦١٠
٥٤٦١٩٥٠
٥٥٣٩٥٦٠

٣٠٠٠
٣١٠٠
٣٢٠٠
٣٣٠٠
٣٤٠٠
٣٥٠٠
٣٦٠٠
٣٧٠٠
٣٨٠٠
٣٩٠٠
٤٠٠٠
٤١٠٠
٤٣٠٠
٤٥٠٠
٤٧٠٠
٤٩٠٠
٥١٠٠

مزدھا در ايران پائين است و شدت استثمار
كارگران ايران تا چه اندازه باال است .پس
ھنگامی كه ما از استثمار مطلق كارگران )و در
نتيجه فقر مطلق كارگران يعنی روند فقيرتر
شدن طبقۀ كارگر نه تنھا نسبت به طبقات دارا
بلكه حتی نسبت به گذشتۀ خود اين طبقه( حرف
می زنيم ،تنھا از يك حقيقت انكار ناپذير و تكان
دھنده پرده برداشته ايم.
حتی كارشناسان اقتصادی رژيم نيز از اين
واقعيت كه ديگر قابل كتمان كردن نيست با
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عنوان "كارگر ارزان و كاھش سھم نيروی كار

اجاره ھای كمرشكن مسكن مواجه اند .اعتراض

در بھای كاال" سخن می گويند" :در حالی كه

و واكنش شديد جامعۀ كارگری و فعالين نسبت

دولت افزايش  ٢۵درصدی حداقل مزد را به

به اعالم حداقل مزد سال ) ٩٢كه حتی خالف

عنوان "خبری خوش" مطرح كرده است،

قانون نيم بند كار رژيم و مادۀ  ۴١آن بود(،

كارشناسان اقتصادی از كاھش ھزينه نيروی

نمايندگان به اصطالح كارگری )وابسته( در

انسانی در قيمت تمام شده كاال خبر می دھند .به

شورای عالی كار را به ميدان كشاند تا كارگران

اين ترتيب بر خالف تبليغات رسانه ھای دولتی

را به دنبال نخود سياه بفرستند" :ما تالش كرديم

اين خبر دست كم برای كارگران "خوش"

كه مزد عادالنه باشد ولی ھمانگونه كه

نخواھد بود .در شرايطی كه روز به روز

نمايندگان كارگری می دانند بھتر است كارگران

کاالھا در حال گران تر شدن اند ،ارزان شدن

نيز بدانند كه شورای عالی كار يك شورای

نيروی كار خبری خوش است؟ به گزارش ايلنا،

تركيبی است و با حضور نمايندگان دولت و

كاھش  ۶/٧درصدی دستمزد نيروی كار به

كارفرما تشكيل جلسه می دھد و ما در تعيين

نسبت نرخ تورم رسمی به دليل افزايش نرخ

حداقل دستمزد امسال بين بد و بدتر قرار گرفتيم

كاالی توليدی ھمگام با تورم ،باعث شده تا سھم

و مصوبه حداقل مزد امضاء شد ... .نبايد

ھزينه نيروی انسانی در قيمت تمام شده كاال در

موضوع دستمزد كارگران در مسير سياسی

قياس با ساير ھزينه ھای توليد كاھش يابد .به

بيفتد و از اين طريق كار را دنبال كرد ...

اين ترتيب مجموع سھم ھزينه كارگر از جمله

دستمزد امسال مغاير با مولفه ھای ماده ۴١

دستمزد از نرخ  ١٣تا  ١۵درصد به حدود ١٠

قانون كار تعيين شده است اما به جای پرداختن

درصد قيمت تمام شده كاال كاھش يافته

اين مباحث در رسانه ھا می توان كار را از

است)".اعتماد(٩١/١٢/٢۶ -

طريق مراجع قانونی دنبال كرد) ".آفتاب –

از سوی ديگر شورای عالی كار در تعيين
حداقل دستمزد آگاھانه بر ساير موارد مرتبط با
مزد كارگران با بی اعتنائی چشم فرو بسته
است ،حق مسكن از سال  ١٣٨۴برابر با ١٠
ھزار تومان بوده كه برای سال آتی ھم تغييری
نكرده است ،در حالی كه ھزينۀ مسكن رشد
صعودی سرسام آوری را طی نموده و بخش
اعظم كارگران و اقشار آسيب پذير جامعه با

 (٩٢/١/٢١اين حضرات كه بيشرمی را از حد
گذرانده اند ،سرنوشت زندگی و معيشت
ميليونھا كارگر و خانوار كارگری را در حالی
در دست گرفته اند تا منتی به سر طبقۀ كارگر
ايران نھاده و بين "بد و بدتر" انتخاب نمايند!
واقعا ً خسته نباشيد! پس از آن ھم با تھديد و
ارعاب تكليف كارگران را روشن نموده اند كه
قضيه را بودار و سياسی نكنيد و دلتان را به يك
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مرجع قانونی ديگر مانند مرجع قانونی شورای
عالی كار خوش نماييد تا پيگير اعتراضات شما
باشد! اما كارگران به روشنی و به تجربه
دريافته اند كه بين منافع سرمايه داران و
مديران با مصالح سياسی حكومت ھا ،احكام
دادگاھھا و سركوبی كه نيروھای نظامی و
انتظامی انجام می دھند ،پيوند نزديك ديده می
شود :در نظام سرمايه داری دستگاه دولتی،
يعنی مجموعۀ نيروھای اجرائی ،قانونگذاری و
قضائی ،ھمواره در خدمت سرمايه داران قرار
دارد و سركوبگر كارگران است .مبارزۀ
كارگران برای بھبود شرائط اقتصادی و
اجتماعی ،يا حتی برای دفاع از سطح موجود
زندگی و جلوگيری از وخامت بيشتر ،با سد
حكومت ،نيروھای سركوبگر آن ،دستگاه ھای
قانونگذاری و قضائی آن روبرو می گردد،
يعنی جنبۀ سياسی به خود می گيرد .پس
كارگران نمی توانند از مبارزۀ سياسی اجتناب
كنند ،آنان بايد بدانند که از سياست گريزی
نيست .بنابراين به حكم ضرورت آنان بايد با
چشم انداز سياسی ،يعنی با سياست خود ،وارد
مبارزه شوند ،چون در غير اين صورت مجبور
خواھند بود دنباله رو سياست طبقات ديگر و يا
آلت دست آنھا در مبارزات و بده بستانھايشان
گردند.
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