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وحيد رنجبر
فرا رسيدن دورۀ انتخابات رياس9ت جمھ9وری  ،ھمانن9د دوره
ھای پيشين و چه بسا بيشتر از آن ،به جنجال ھای زيادی در
بين گرايشات چپ و يا راست داخل اي9ران دام9ن زده اس9ت؛
بح99ران اقتص99ادی فعل99ی ک99ه سيس99تم س99رمايه داری جھ99انی را
زمينگير کرده  ،انتخاب "اوباما" با ش9عار مع9روف "تغيي9ر"
در آمريکا و چھار سال سرکوب گس9ترده پ9س از ي9ک دورۀ
چند ساله از آزادی ھای نيم بند زمان اصالحات ،ھمه و ھمه
شايد انتخابات پيش رو را متفاوت کرده و البت9ه ب9ه م9وازات
خود ،نوعی سردرگمی و تک9رار کليش9ه ھ9ای مت9داول را در
بين طي9ف چ9پ و پيرام9ون مس9ألۀ انتخاب9ات ب9ه وج9ود آورده
است.
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ميليتانت

قدرت انتخاب يا انتخاب
قدرت؟
ادامه از صفحه ١
به عرصۀ ّ
کليات که وارد می شويم ،اگ9ر
نگوييم تمامی نيروھای چپ که دس9ت ک9م
بخش قابل ّ
توجھی از آنان متفق القولند که
با آمدن و رف9تن "ف9الن" رئ9يس جمھ9ور و
شعار آن چنانی انتخاباتی ،نه
سردادن چند
ِ
در ماھيّ99999ت و س99999ازوکار واقع99999ی رژي99999م
جمھ99وری اس99المی -آن چن99ان ک99ه ب99وده و
ھس99ت -تغيي99ری ايج99اد م99ی ش99ود و ن99ه در
مي9زان فالک99ت گريب9انگير ش99ريف ت99رين و
زحمتکش ترين ت9وده ھ9ای اي9ن مملک9ت و
اي99ن ک99ه اص99والً ب99دون "تش ّ
99کل و فش99ار از
پ99ايين" ،يعن99ی از دل ک99ارگران ،معلّم99ين،
پرستاران ،دانشجويان و غيره ،رسيدن به
حق9وق دموکراتي99ک و ب9االتر از آن ،مح99و
آثار نابرابری و استثمار سرمايه داری به
ھيچ رو امکان پذير نيست.
ا ّم99999ا درس99999ت ھنگ99999امی ک99999ه بح99999ث ب99999ه
"جزئي999ات" م999ی رس999د -ف999ی المث999ل تعي999ين
موض9999ع مش ّ
9999خص در قب9999ال انتخاب9999ات و
چگونگی استفاده از آن در راستای من9افع
ت9999وده ھ9999ای م9999ردم و غي9999ره -ب9999ه ناگ9999اه
خرواری از شعارھای سطحی و بی پاي9ۀ
"انتخ9999اب ب9999ين ب9999د و ب9999دتر" و "گش9999ايش
توھم "رسيدن به ّ
حداقل حقوق
سياسی" تا ّ
دموکراتيک"  -که عمدتا ً ھم يادگار ھمان
ّايام "پر برک9ت" اص9الحات اس9ت -دام9ان
چ99پ ھ99ای اي99ران را م99ی گي99رد ) و ش99ايد
بھتر باشد بگويم "آلوده می کند"(
س999ؤال اساس999ی در اي999ن مي999ان اي999ن اس999ت:
موضع ما نسبت به انتخابات چگون9ه باي9د
يا می تواند باشد؟
دو گرايش بنيادی در قبال مسألۀ
انتخابات
در برابر اين سؤال که رئ9يس جمھ9ور را
چه کسی انتخاب می کند -مردم يا ق9درتی
فراتر از آن ھا )طبقۀ حاکم(؟ -اصوالً دو
خ ّ
9999ط اص9999لی دنب9999ال م9999ی ش9999ود :ع ّ
9999ده ای
انتخ99اب رئ99يس جمھ99ور را فراين99دی م999ی
دانند ک9ه در "ب9اال" ،يعن9ی محاف9ل ق9درت،
رقم می خورد و مردم يا توده ھايی که به
پ99ای ص99ندوق ھ99ای رأی م99ی رون99د ،ھ99يچ
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ت99أثيری در آن ندارن99د .اي99ن گ99روه ھ99ا )ک99ه
طيف وسيعی را با خاستگاه ھای طبق9اتی
مختل99999ف در ب99999ر م99999ی گي99999رد( در واق99999ع
انتخابات را امری فرماليت9ه ب9رای تظ9اھر
به "دموکراسی خواھی و احترام به آرای
ّ
ّ
مس9لم اس9ت ک9ه
اکثريت مردم" م9ی دانن9د؛
چن99ين گ99روه ھ99ايی ،در ک99ل انتخاب999ات را
تح99ريم و دو کلم99ۀ "تح99ريم انتخاب99ات" را
ج99ايگزين ھ99ر گون99ه دخال99ت و ّ
فعاليّ99ت در
خ99999ود
فض99999ای انتخاب99999اتی )و ن99999ه فق99999ط
ِ
انتخابات( خواھند کرد ،آن ھم بدون ارائۀ
ھ9999يچ گون9999ه آلترن9999اتيو و ي9999ا برنام9999ه ای
مش ّ
99خص و ج ّ
99دی .ب99ه واق99عّ ،
فعالي99ت اي99ن
ً
دسته" ،انفعال و سکوت" و نھايتا نوش9تن
شکوايه و اعتراض ھای پراکنده ای است
ک99ه در گوش99ه و کن99ار دي99ده ي99ا ش99نيده م99ی
شوند.
اما گروه مقابل آن ھا ،بر اي9ن باورن9د ک9ه
ّ
رئيس جمھور ،بدون ّ
توج9ه ب9ه تص9ميمات
ھيئ99ت حاکم99ه و طبق99ات ذی نف99ع و ص99رفا ً
بر اساس آرای شمارش ش9ده انتخ9اب م9ی
گردد .اين گروه ،تمامی تالش خود را می
کند تا به م9ردم الق9ا کن9د ک9ه "رأی آن ھ9ا،
انتخاب کنندۀ رئيس جمھور کشور خواھد
ب99ود" و اي99ن ک99ه انتخاب99ات ،فرص99تی اس99ت
ب9999رای ع9999رض ان9999دام در براب9999ر ق9999درت
حاکمه.
اما وقتی فردی را پس از سقوط از بام به
ّ
بيمارس999تان منتق999ل م999ی کنن999د ،کس999ی نم999ی
پرسد که از پشت سقوط کرده يا از جل9و!
اين ک9ه چش9م بس9ته ب9ه س9وی پرتگ9اه پ9يش
اول،
رو برويم و يا اين که از ترس مورد ّ
چنان با ت9رس و ل9رز عق9ب عق9ب حرک9ت
کنيم که در نھايت باز از بام س9قوط کن9يم،
تفاوت چندانی ندارد :مھم" ،سقوط" است
که رخ خواھد داد.
در واق999ع ،ب9999ه نظ999ر نگارن9999ده ،در عم9999دۀ
انتخاب999ات سيس999تم ھ999ای س999رمايه داری و
بوروکراتي99ک ،طبق99ات ح99اکم تص99ميم م99ی
گيرند و مردم بر اساس آن عمل می کنند.
آن چه روی م9ی دھ9د ،دقيق9ا ً چي9زی اس9ت
مابين آن چ9ه ک9ه دو گ9رايش م9ذکور ب9دان
اعتق99999اد دارن99999د .م99999ردم رئ99999يس جمھ99999ور
انتخابات می کنند ،آرای آن ھا مھم است؛
اما اين که ھم9ين م9ردم ب9ه چ9ه کس9ی رأی
ّ
دھند نيز تابع تصميم طبقات حاکمه است.
طبق99ۀ حاکم99ه ،بن99ا ب99ر ش99رايط و موقعيّ99ت
ّ
وض9عيت اقتص9ادی و اجتم9اعی
خود -چه
داخلی و چه روابط بين المللی -ف9ردی را
برای رياست جمھوری انتخاب می کند و

٢

پ99س از آن ،ب99ه واس99طۀ انب99وھی از من99ابع
مالی و ابزار تبليغاتی خود ،ھمان تصميم
"از پيش گرفته شده" را به اذھان عمومی
حقنه می کند.
دولت سرمايه داری ايران ،ک9ه فق9ط ذھ9ن
س999طحی و مص999رفی م999ی خواھ999د ،چن999ان
دروغ پردازی می کند و برای ي9اوه ھ9ای
خود استدالل و برھان می تراشد ،که پس
از چندی واقعا ً باور می کند علی آب9اد ھ9م
ش999ھری اس999ت .اي999ن رژي999م ،ق999ادر اس999ت
ايدئولوژی خود را ايدئولوژی ح9اکم کن9د؛
ّ
مسلما ً اين توانايی را ھم خواھد داشت که
"انتخ999اب خ999ود" را "انتخ999اب م999ردم" ج999ا
زند .اين رژيم می تواند فردی را منجی و
ديگ9999ری را خطرن9999اک جل9999وه دھ9999د .اي9999ن
موض99وع ب99ه غاي99ت مھ99م ،گ99اه آن ق99در ب99ه
شکل سطحی و کودکانه تک9رار م9ی ش9ود
که وقتی صحبت از تصميم از پيش تعيين
ش99دۀ حاکميّ99ت م99ی ش99ود ،ب99ه ذھ99ن برخ99ی
مثال دايی جان ناپلئون و "تئوری توطئه"
اما ھمۀ بحث ھای تأثير
تداعی می گردد؛ ّ
ايدئولوژی طبق9ۀ ح9اکم ب9ر اذھ9ان و آرای
م999ردم جامع999ه را "داي999ی ج999ان ن999اپلئونی"
دانستن به ھمان اندازه ساده لوحان9ه اس9ت
9999ار انگليس9999ی ھ9999ا
ک9999ه ھميش9999ه ک9999ار را ک ِ
دانستن!
مسألۀ انتخاب رئ9يس جمھ9ور ي9ا ھ9ر مق9ام
99م ديگ99ری ،پ99يش از آن ک99ه ب99ه واس99طۀ
مھ ّ
تبليغات به مشغلۀ ذھنی مردم تبديل شود،
موضوعی است که ابتدا ميان جن9اح ھ9ای
ّ
حاکميت شکل می گي9رد.
مختلف دولت و
اين جناح ھا ،گاه برای آماده س9ازی پ9يش
نيازھای ِاعمال سياست خود ،گاه برای به
ھرز بردن پتانسيل موجود در نارض9ايتی
ھ999ای ج999اری جامع999ه و گ999اھی ھ999م ب999رای
سرکوب و پيشبرد اھدافشان ،فردی را از
999مت رياس999ت
جن999اح ب999ه خصوص999ی ب999ه ِس َ
جمھوری يا ھم مق9ام ديگ9ری انتخ9اب م9ی
کنن99د .ب99ه عن99وان مث99ال ،در ش99رايطی ک99ه
اقتص99اد اي99االت متح99ده ب99ه جن99گ نيازمن99د
ب99ود ،ب99ا تم99ام ق99وا ت99الش ک99رد ت99ا انتخ99اب
خ99ود ،يعن999ی ج999ورج ب999وش ،را ب999ه م999ردم
آمريکا بقبوالند و وقتی با آرای باالتر ال
گور مواجه شد ،به ضرب ّ
تقلب انتخاباتی
بوش را به رياست جمھوری رساند و در
دادگ999اه ھ999ای پ999س از انتخاب999ات ني999ز ب999ه
وض9999وح ب9999ا حماي9999ت خ9999ود او را رئ9999يس
جمھور دانستند) .حتی آمارھای جديد نيز
پ99رده از دس99تکاری ھ99ای وس99يع در آرای
مربوط به انتخابات سال  ٢٠٠٤برداشت(

ميليتانت
ام99ا ب99ا ب99ه نف99س نف99س افت99ادن آمريک99ا در
ّ
ع99999راق و افغانس99999تان ،ش99999روع بح99999ران
اقتص99999ادی و اف99999زايش م99999وج بيک99999اری ،
اخراج و غيره ،ک9م ک9م رؤي9ای آمريک9ايی
جای خود را به "ک9ابوس آمريک9ايی" م9ی
دھ999د ،انتخ999اب رئ999يس جمھ999ور بع999دی از
جانب حاکميت نيز تحت ش9عاع ق9رار م9ی
گيرد و اين بار فردی دو رگه را با شعار
"تغيي99ر" و مخالف99ت ھ99ای "ص99وری اش"
با سياست ھای جورج بوش به ميدان م9ی
فرستد تا بنا بر شرايط موجود نمايندۀ آنان
باش99د .طبق99ات ح99اکم در آمريک99ا ،در واق99ع
اکثريّت جناح ھای قدرت ،از ھمان زمان
دوم رياس99ت جمھ99وری ب99وش،
پاي9ان دورۀ ّ
از او روی برگردان999ده و خ999ود در ت999الش
بودند ت9ا او را کنت9رل کنن9د؛ انتش9ار اس9ناد
س ّ
99ری مرب99وط ب99ه فعالي99ت ھ99ای ھس99ته ای
ايران به خوبی اين موضوع را نشان می
دھد.
در درون حاکميّ999ت س999رمايه داری اي999ران
ني99ز در س99ال ھ99ای گذش99ته چن99ين گ99زينش
ھايی انجام شده اس9ت .جمھ9وری اس9المی
اي999ران -ک999ه از ھم999ان ابت999دای اس999تقرار و
ب99رای حف999ظ موجوديّ999ت خ999ود ن999اگزير ب999ه
ادغام ّ
مجدد در سرمايه داری جھانی بود-
ب99999ه دالي99999ل متع99999ددی ھن99999وز مش99999کالت
خ99انوادگی ک99وچکی ب99ا برخ99ی دول غرب99ی
داش999ت ک999ه اي999ن مس999ير را ن999اھموار م999ی
ساخت و برای در آغوش کشيدن ھمتايان
غربی خود ابتدا می بايست اين مش9کالت
را حل کند .محمود احمدی نژاد به عنوان
ي99ک اس99المگرای تن99د رو بھت99رين گزين99ه
ب99رای اي99ن منظ99ور ب99ود .او کلي99د ح99ل اي99ن
مش99کالت ب99ود ،احم99دی ن99ژاد ب99ا تن99دروی
ھای کالمی و بعضا ً عملی خود ،م9دام در
اي999ن ت999الش ب999ود ت999ا موض999ع اي999ران را در
مذاکرات "باالتر و باالتر" بب9رد؛ حماي9ت
ھ99ای ھم99ه جانب99ه از ح99زب ﷲ و حم99اس،
جل99ب حماي99ت مس99لمانان در خاورميان99ه و
پيش برد برنامۀ اتمی ايران ،ھم9ه و ھم9ه
دس9ت اي9ران را ب9رای م9ذاکره و مص99الحه
با غرب باز تر می ک9رد ،از س9وی ديگ9ر
قدرت سرکوب خود را نيز ،به خ9وبی ب9ه
غ999رب نش999ان داد ت999ا آن ھ999ا را از ق999درت
سرکوب اين رژي9م در براب9ر جن9بش ھ9ای
اجتماعی مطمئن سازد .پس از جنگ سی
و سه روزه اسرائيل -لبنان ،پيشرفت ھای
اتمی  ،افزايش محبوبيت احمدی ن9ژاد در
جھان اسالم و سبقت گي9ری او از طالب9ان
و القاعده ،ديگر نيازی به او نخواھد بود،
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و ھم اکنون حاکميت ب9ه ف9ردی آرام ت9ر و
به ظاھر متعادل و ميانه رو نياز دارد که
بتواند با استفاده از دستاورد ھای احم9دی
نژاد ،باب مذاکرات مستقيم و علن9ی را ب9ا
آمريک99ا و غ99رب ب99از کن99د و اي99ن س ّ
99د س99ی
ساله در راه دوستی ايران و غ9رب را از
ميان بردارد .کليت رژيم ،به شخصی ھ9م
چون احمدی نژاد نياز داشت و م9ديون او
نيز ھس9ت! احم9دی ن9ژاد وظيف9ۀ خ9ود را،
ّ
ک9ه رأی ّ
حاکمي9ت ب9ود ،در اي9ن چھ99ار
ک9ل
س99ال ب99ه خ99وبی انج99ام داده اس99ت ،ا ّم99ا در
حال حاضر حاکميت به افرادی معتدل تر
ني99از دارد ت99ا مأموري999ت احم99دی ن999ژاد را
تکمي99ل کنن99د :مش99ت ھ99ای ب99ه ش99دت گ99ره
ک99ردۀ احم99دی ن99ژاد ب99ه درد دس99ت دادن ب99ا
غ99رب نم99ی خ99ورد؛ رژي99م باي99د ب99ه دنب99ال
دستی آشتی جو و اصالح طلب باشد.
ّ
موري9ت اس9ت
درست بر سر انج9ام اي9ن مأ
ک99ه جن99اح ھ99ای ح99اکم ب99ه اکثريت99ی ب99ر س99ر
يک کانديد می رسند .البته ،درجريان اين
گون99ه انتخاب99ات ،ھميش99ه ي99ک اجم99اع ھم99ه
جانبه ھم پديد نمی آيد و برخی جناح ھای
قدرت سر ناسازگاری ب9ا ديگ9ران را س9ر
م999ی دھن999د ک999ه آن ھ999م در م999واردی مانن999د
حمايت جناح ھ9ای اولت9را راس9ت از م9ک
ک99999ين در انتخاب99999ات رياس99999ت جمھ99999وری
آمريک999ا و حماي999ت گ999روه ھ999ای تن999درو از
احم9999دی ن9999ژاد در انتخاب9999ات آت9999ی اي9999ران
مش99اھده م99ی ش99ود؛ مس99ئله مش99خص اي99ن
اس9999ت ک9999ه تنھ9999ا تف9999اوت اي9999ن گرايش9999ات
مختلف ،مصلحت انديشی و خي9ر خ9واھی
آن ھ99ا ب99رای طبق99ه و نظ99ام ح99اکم و حف99ظ
شرايط و مناسبات موجود است.
در تمامی انتخابات جھ9ان س9رمايه داری،
سرمايه ،منابع مالی و ھمچنين ابزارھ9ای
تبليغ9اتی ح99رف اول را در پي99روزی ھ99ای
ف99رد م99ی زنن99د .در انتخاب99ات س99ال ٢٠٠٨
اي99االت متح99ده آمريک99ا و بن99ا ب99ر گ99زارش
"کميس9999يون انتخاب9999ات ف9999درال"  ،کمپ9999ين
انتخاب99اتی دم99وکرات ھ99ا ب99ه ط99ور رس99می
 ١٠٧٢٫٥ميليون دالر درياف9ت ک9رده ب9ود
و اي99ن درح99الی اس99ت ک99ه ح99دوداً نيم99ی از
اي9999ن رق9999م )يعن9999ی  ٦٠٠٫٨ميلي9999ون دالر(
نصيب کمپين جمھوری خواھان شده بود.
ھ99م چن99ين ،کمپ99ين اوبام99ا و م99ک ک99ين ھ99ر
يک به ترتي9ب  ٧٤٤٫٩و  ٣٤٦٫٦ميلي9ون
دالر دريافت کرده بود.
حض99ور مبلغ99ان اوبام99ا ھميش99ه در س99ايت
ھ99999ای اينترنت99999ی ب99999ارز ب99999ود و تبليغ99999ات
تلويزي99ونی او ني99ز بس99يار بيش99تر از م99ک

٣

کين صورت می گرفت؛ با وجود سرمايه
ف99راوان ک99ه ب99ه واس99طه حماي99ت طبق99ات و
جن999اح ھ999ای ح999اکم و در ق999درت ب999ه ي999ک
کانديد اعطا می شود و ھمچنين دسترس9ی
به ابزار ھ9ای تبليغ9اتی و رس9انه ای ،اي9ن
قدرت را به ھر فرد می دھد که پي9روزی
در انتخابات را از آن خ9ود کن9د .در واق9ع
ص999حيح ت999ر آن اس999ت ک999ه بگ999وييم ،اي999ن
سرمايه ھا و ابزارھا ،اجازه را به طبقات
حاکم می دھد که انتخاب خود را به مردم
بقبوالنند تا کسانی ک9ه پ9ای ص9ندوق ھ9ای
رأی م999ی رون999د ،درس999ت ھم999ان ن999امی را
روی برگه ھای خود بنويسند که ّ
م9د نظ9ر
قدرت است و فرد رأی دھنده فکر کند که
به راستی انتخابی مستقل انجام داده و در
تغيير قدرت ،سھمی داشته است.

سومی ھم ھست؟
آيا راه ّ
اما در برابر دو گرايشی که در باال به آن
ّ
ھ999ا اش999اره ش999د -يک999ی تح999ريم انتخاب999ات
منفعالنه به دلي9ل ب9ی اث9ر دانس9تن حض9ور
م999ردم در انتخاب999ات ،و ديگ999ری ش999رکت
ف ّع999ال در انتخاب999ات و ت999الش ب999رای رأی
س99ومی
آوردن ي99ک ن99امزد مش99خص -راه ّ
ني9999ز وج9999ود دارد ،ک9999ه ب9999ا قب9999ول ت9999الش
حاکمي99ت ب99رای سياس99ی ک99ردن جامع99ه در
زم99ان انتخاب99ات و قبوالن99دن ن99امزد م99ورد
اھمي9ت م9ی باي9د :تح9ريم ّ
ّ
فع9ال
نظر خ9ود،
انتخابات.
در روزھ99999ا و ھفت99999ه ھ99999ای منتھ99999ی ب99999ه
تھوع آور و
انتخابات ،حاکميت با تبليغات ّ
مسموم سياس9ی خ9ود ،س9عی دارد ت9ا بح9ث
ھ99ا و خط99وط م99ورد نظ99رش را ب99ه مي99ان
م99ردم و ب99ه خص99وص نس99ل ج99وان بکش99د؛
در ھمين دوره است که درست مثل قارچ
پ99س از ب99اران ،نش99ريه و س99تاد انتخاب99اتی
سبز می ش9ود و در چن9ين ش9رايطی خ9الی
گذاشتن ميدان به نفع طبق9ات ح9اکم ت9ا اي9ن
مض999حکۀ تبليغ999اتی را ب999ه ن999ام انتخاب999ات
دموکراتيک به پايان برند اشتباھی بزرگ
خواھ99د ب99ود .درس99ت در ھم99ين زم99ان ک99ه
بح99ث ھ99ای سياس99ی و اوض99اع اقتص99ادی
موض99وع روز اس99ت و رژي99م ني99ز ب99ه آن
دام99ن م99ی زن99د ،ب99ه ج99ای خ99الی گذاش99تن
مي999دان و خان999ه نش999ينی ،بھت999رين تاکتي999ک
نيروھ99ای مترق99ی م99ی توان99د تح99ريم فع99ال
انتخاب9ات باش99د .روش99ی ک9ه در قال99ب ي99ک
اتح99اد عم99ل سراس99ری و ب99ا تاکتي99ک ھ99ای
محلی و منطقه ای می تواند انجام گيرد.

ميليتانت
در ش9999رايطی ک9999ه ھم9999ه ج9999ا ص9999حبت از
دموکراسی و مردم ساالری است ،معرفی
کاندي999داھای محل999ی و منطق999ه ای و حت999ی
کشوری ،و تبليغ حول محور اي9ن کاندي9دا
ھا می تواند ،ھرچند در مقياسی بسيار کم
و ناچيز ،در مقابل تبليغات رژي9م بايس9تد.
ّ
معرف99ی ي99ک ف ّع99ال ک99ارگری ي99ا دانش99جوی
ّ
ماھي9ت
دربند پيش از ھ9ر چي9ز م9ی توان9د
پوشالی شعارھای دموکرات منشانه رژيم
را برمال سازد .طرفداران يک کانديدا که
به دليل درخواست حقوق معوقه خود و يا
درخواس9999ت براب9999ری جنس9999ی در زن9999دان
است ،بھترين نمونه برای دروغ9ين ب9ودن
دموکراسی بورژوازی در اي9ران اس9ت و
م9999ی توان9999د ح9999داقل در مقياس9999ی کوچ9999ک
مخاطبين ما را از وجود اين س9رکوب ھ9ا
آگ9999اه س9999ازد .ب9999ه عن9999وان مث9999ال معرف9999ی
کانديداھايی از مي9ان زن9دانيان سياس9ی در
کردس99تان در بحبوب99ه ش99ور انتخاب99اتی ای
که رژيم ايجاد می کند تا مردم را به پ9ای
صندوق ھ9ای رأی بکش9اند ،م9ی توان9د در
مقياس99ی متناس99ب ب99ا مي99زان فعالي99ت ھ99ای
ف ّع999الين آن منطق999ه و ق999درت آن ھ999ا ،افش999ا
کننده ماھيّت ّ
ضد دموکراتيک رژيم باشد.
ھمين چندی پيش ،پ9س از آن ک9ه يک9ی از
نماين999999دگان انجم999999ن اس999999المی دانش999999گاه
مازندران )بابلسر( از ميرحسين موسوی،
که در سال  ٦٧س9مت نخس9ت وزي9ری را
داشت ،در مورد اعدام ھای وحشيانۀ سال
 ٦٧پرس999يد ،بح999ث و ج999دل ھ999ای زي999ادی
پيرامون پروندۀ آدمکشی رژي9م جمھ9وری
اس99المی در دھ99ۀ  ٦٠ب99ه راه افت99اد .س99ؤال
اين جاست که ما چرا نبايد در گي9ر و دار
تبليغ999ات انتخاب999اتی رژي999م ،از فض999ای ب999ه
وج99ود آم99ده ب99رای افش99ای جناي99ات رژي99م
نھايت استفاده را بکنيم؟
از س99ويی ديگ99ر ،ش99ناخته ت99ر ش99دن ن99امزد
ھ9999ای معرف9999ی ش9999ده م9999ا ،در ط9999ول اي9999ن
تبليغات ،می تواند به روند آزاد سازی آن
ھا کمک می کند؛ رژيم ھ9يچ گون9ه عالق9ه
ای ن9999دارد ک9999ه زن9999دانيان سياس9999ی اش در
س99طح جھ99انی و ي99ا حت99ی داخل99ی ش99ناخته
ش99وند و تبليغ99ات و اعتراض99اتی ب99رای آن
ھ999ا ص999ورت بگي999رد .معرف999ی آن ھ999ا ب999ه
عن999وان زن999دانی سياس999ی و تبلي999غ در اي999ن
مورد شرايط آزادی سريع ت9ر اي9ن فع9الين
را نيز محيّا خواھد ساخت .زن9دانيانی ک9ه
ھيچ کس از دستگير شدنشان خبری ندارد
بيشتر تحت فشار قرار می گيرند و ديرتر
آزاد می شوند ،اگر ھ9م دادگ9اھی برگ9زار
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ش99ود احک99ام س99نگينی ب99رای آن ھ99ا وض99ع
اما زن9دانيانی ک9ه ن9ام و س9ابقه
خواھد شدّ .
شان شناخته ش9ده ت9ر باش9د و ديگ9ران ني9ز
از شرايط آن9ان ّ
مطل9ع باش9ند ،زودت9ر آزاد
خواھند شد؛ رژيم از ت9رس واک9نش منف9ی
در چن99ين م99واردی ،کمت99ر احک99ام س99نگين
وضع می کند .طرح اين نام ھا و تبليغ آن
چه در داخ9ل و چ9ه در خ9ارج باع9ث آزاد
سازی سريع تر رفقای در بن9د و ھمچن9ين
باالتر رفتن اعتماد به نف9س فع9الين خ9ارج
از زندان خواھد بود.
البته با ّ
توجه بح9ث ھ9ايی ک9ه س9ال گذش9ته
در يک99999ی از وب99999الگ ھ99999ای دانش99999جويی
درگرفته بود ،الزم م9ی دان9م ب9ه اي9ن نکت9ه
اشاره کنم که اعالم کانديداتوری زندانيان
سياسی ،نه به اميد رئيس جمھور شدن آن
ھ999ا انج999ام م999ی ش999ود و ن999ه ب999ه امي999د تأيي999د
ص99الحيت آن ھ99ا؛ ب99ه ک99الم ديگ99ر اص99الً
قرار نيست کسی رأی ب9ه ص9ندوق بري9زد
و اميدوار باشد که مثالً منصور اوسالو به
عن9999وان رئ9999يس جمھ9999ور انتخ9999اب ش9999ود.
فعالينی که تاکتيک تحريم فعال را انتخاب
می کنند ،مانند ديگر فعالين مخالف رژيم،
در انتخابات شرکت نمی کنن9د و ب9ه کس9ی
ام99ا ب99ر خ99الف ديگ999ر
رأی نخواھن99د دادّ ،
تحريم کنندگان ک9ه در خان9ه م9ی نش9ينند و
تنھا شعار "زنده باد تح9ريم!" را س9ر م9ی
دھن9999د ،از ھم9999ين ش9999رايط پ9999يش آم9999ده در
جامعه نيز اس9تفاده م9ی کنن9د ت9ا ب9ه افش9ای
ّ
ماھي99ت کثي99ف رژي99م در مي99ان
جناي99ات و
مردم و در سطح بين المللی بپردازند .اين
نيرو ھا به جای آن که با انفعال تنھا شعار
دھند ،و منفعالنه انتخابات را تحريم کنند،
در زم99ان تح999ريم ني99ز فع999ال ھس99تند و ب999ه
کالمی ،با ھمين فعاليت خود ،دليل تحريم
را نيز نشان م9ی دھن9د :نماين9دۀ واقع9ی آن
ھا در زندان است ،کاندي9د آن ھ9ا ب9ه دلي9ل
درخواست حقوق عقب افتاده دستگير شده
اس99ت ،کاندي99د آن ھ99ا ب99ه دلي99ل درخواس99ت
براب99ری ھ99ای جنس99يتی در زن99دان اس99ت!
کانديد آن ھا ،از جنس خود آن ھاست ،نه
از قم99999اش ق ّ
99999داره بن99999دان و جنايتک99999اران
مزدور رژيم!
ّ
مسلما ً مي9زان ت9أثير و ش9عاع ّ
فعالي9ت ھ9ا و
افشايی که به وسيلۀ اين تاکتيک می تواند
ّ
اتحاد عمل ايجاد
صورت گيرد ،به قدرت
شده حول اين تاکتيک و نيروھ9ای درگي9ر
آن بستگی خواھد داشت.
 ٩خرداد ١٣٨٨

٤

چرا بايد انتخابات را تحريم
فعال کرد؟
مصاحبه ميليتانت با رفيق مازيار رازی

رفي999999ق مازي999999ار ب999999ا درود .ع999999ده ای از
خوانن9999دگان س9999واالتی در م9999ورد موض9999ع
تح99ريم انتخاب99ات ک99رده ان99د .ب99رای نمون99ه
برخی بر اين اعتقاد ھستند که بين احمدی
نژاد و موسوی بايد ب9ه موس9وی رأی داده
ش99ود ،زي99را ق99ول و قرارھ99ايی مبن99ی ب99ر
فراھم آوردن دموکراسی داده است .نظ9ر
شما در اين مورد چيست؟
ب9ا درود ب99ه ش9ما و خوانن99دگان عزي9ز .بل99ه
اي999ن س999خن درس999تی اس999ت .مي999ر حس999ين
موس99وی ق99ول و قرارھ99ايی بس99ياری داده
اس99ت .مبن99ی ب99ر جم99ع ک99ردن گش99ت ھ99ای
ارش999اد و آزادی کان999ال ھ999ای تلويزي999ونی،
کاس999تن فش999ارھا ب999ر م999ردم وغي999ره .اي999ن
قرارھا را مير حسين موسوی داده اس9ت.
ام9ا س99وال از دوس9تانی ک99ه ب9ر اس99اس اي99ن
وع99ده وعي99د ھ99ا م99ی خواھن99د ب99ه موس99وی
رای دھن999د اي999ن اس999ت ک999ه مگرھم999ه اي999ن
س999خنان )و ي999ا بيش999تر و راديک999ال ت999ر از
اينھ99ا( را خ99اتمی ب99ر زب99ان ني99اورده ب99ود؟
مگ9999ر در دوره اول و دوره دوم رياس9999ت
جمھ99999وری خ99999اتمی ع99999ده ای از ھم999999ين
دوستان تحت ھمين استدالل ھا به خ9اتمی
رای ندادن99د؟ بھت99ر اس99ت از اي99ن دوس99تان
سؤال شود چند در صد از آن وعده ھا را
خ99اتمی ب99ه مرحل99ه اج99را گذاش99ت؟ اينک99ه

ميليتانت
قرارھ999ا را ب999ا برنام999ه اج999را نک999رد و ي999ا
نگذاشتند که اعمال کند ،تفاوتی نمی کند.
نتيجه اين بود که نشان داده شد که رئ9يس
جمھوری در نظ9ام کن9ونی از ھ9يچ ق9درت
اجرايی تعيين کننده برخوردار نيست.
اي999ن نظ999امی اس999ت ک999ه ب999ر اس999اس ي999ک
ديکت999اتوری نظ999امی متک999ی ب999ر س999اختار
م99ذھبی والي99ت فقي99ه بن99ا نھ99اده ش99ده و در
صدر تمام تص9ميم گي9ری ھ9ا ي9ک ف9رد ب9ه
عن999وان »رھب999ر انق999الب« ق999رار گرفت999ه و
کليه تصميمات اساسی را اتخ9اذ م9ی کن9د.
اص99والً ھ99ر وع99ده وعي99دی از ط99رف ھ99ر
شخصی )حتی يک فرد منص9ف ،عاق9ل و
صادق( بی معنی و بی محتوا است .ھيچ
ضمانتی برای اجرای اين ق9ول و قرارھ9ا
وجود نداشته ،زيرا اص9والً در جامع9ه م9ا
رئيس جمھور ک9اره ای نيس9ت .ھم9انطور
که در دو دوره رياست جمھ9وری خ9اتمی
نشان داده شد که او کاره ای نبوده است.

پ99س آي99ا ب99ه نظ99ر ش99ما اي99ن رقاب99ت ھ99ای
انتخاباتی ھمه نمايش است؟
اين انتخابات ھمانند انتخابات پيش9ين ي9ک
انتخاب99999ات غي99999ر دموکراتي99999ک و ح99999ذف
گرايانه ای بيش نيست .نقش مرکزی ولی
فقي9999ه و ش9999ورای نگھب9999ان در جامع9999ه م9999ا
اصوالً اجازه يک انتخابات آزاد مت9رادف
با حتی قوانين ب9ورژوايی در ي9ک جامع9ه
واپ999س گ999را را ني999ز نم999ی دھ999د .از ح999دود
 ٥٠٠کانديدھای انتخاب9ات  ٤ت9ن انتص9اب
شدند و از اين  ٤تن ي9ک نف9ر م9ورد تايي9د
»رھبر انقالب« قرار گرفته و تمام ابزار
دولت999999999999ی ،نيروھ999999999999ای انتظ999999999999امی و
سرکوبگرايانه برای به ق9درت رس9يدن آن
ف99رد )يعن99ی احم99دی ن99ژاد( ب99ه ک99ار ب99رده
خواھ99د ش99د .ھم99ين ام99روز اع99الم ش99د ک99ه
سيار را به چند ده برابر افزايش
صندوق َ
خواھند داد .اين عمل به اي9ن مفھ9وم اس9ت
ک99999ه در درون اي99999ن ص99999ندوق ھ99999ا آرای
طرفداران احمدی نژاد را خواھند ريخت،
زي9999را ھ9999يچ کنت9999رل و نظ9999ارتی ب9999ر اي9999ن
سيار حاکم نيست.
صندوق ھا َ
در انتخاب999اتی ک999ه حت999ی  ٤نف999ر منتص999ب
توس9999999ط ش9999999ورای نگھب9999999ان از حق9999999وق
دموکراتيک برخوردار نبوده ،چگونه می
ت9999وان ش9999رکت ک9999رد؟ ش9999رکت در چن9999ين
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انتخاباتی ب9ه مفھ9وم تايي9د اي9ن روش ھ9ای
غير دموکراتيک است.

خود را ھم9راه ک9ارگران اي9ران م9ی دانن9د
بايد چنين سياستی را دنبال کنند.

رفي999ق رازی؛ ام999ا برخ999ی از نامزدھ999ای
انتخاباتی ،به دولت احمدی نژاد نقد کرده
و خواھان اصالحات در نظام کنونی شده
اند ،آيا فکر نمی کنيد که چنانچه ب9ه يک9ی
از آنھا رأی داده شود و انتخابی بين ب9د و
ب999دتر باش999د؛ م999ی ش999ود از اي999ن وض999عيت
کنونی گامی به پيش نھاد؟

در م999ورد نق999دھای موس999وی ب999ه سياس999ت
اقتصادی احمدی نژاد نظرتان چيست؟

به نظر من خير! رأی به ھر ي9ک از اي9ن
 ٤ت99ن و حت99ی انتخ99اب يک99ی از "بھت99رين"
آنھا گامی به پيش نيست .اول اينکه تجربه
نش99ان داد ک99ه در دوره اص99الح طلب99ان ک99ه
اکثري99ت آرای مجل99س ني99ز متعل99ق ب99ه آنھ99ا
ب9ود )دو دوره رياس9ت جمھ9وری خ99اتمی(
بيش9999ترين س9999رکوب ھ9999ای جن9999بش ھ9999ای
اجتم9999اعی ص9999ورت گرف9999ت .قت9999ل ھ9999ای
زنجي99999ره ای در زم99999ان خ99999اتمی رخ داد.
ک9999ارگران ش9999ادانپور و س9999اير ک9999ارگران
معترض در جلوی مجلس اص9الح طلب9ان
به قت9ل رس9يدند .چ9ه تض9مينی وج9ود دارد
که ھمين آقای موسوی به اين سياس9ت ھ9ا
سرکوب گرايانه احمدی نژاد ادامه ندھ9د؟
بل99ه موس99وی و ي99ا کروب99ی س99خنانی بس99يار
در م99ورد آزادی ھ99ای اجتم99اعی ب99ه مي99ان
آورده اند .پرسيدنی که چ9را ھ9يچ ي9ک ب9ه
دس99تگيری  ١٥٠ت99ن از فع99االن ک99ارگری
در تجم9999ع مس9999المت آمي9999ز اول م9999اه م9999ه
اعتراض999ی نک999رده و ي999ا خواھ999ان آزادی
ف99وری آنھ99ا نش99ده ان99د؟ چ99را ھ99يچ ي99ک در
برنامه ھای انتخاباتی خود اصوالً س9خنی
در م999ورد ح999ق مس999لم ک999ارگران ش999ريف
اي99ران ب999رای احق99اق حق999وق دموکراتي999ک
ش9ان و در مح9ور آن ايج9اد تش9کل مس99تقل
کارگری؛ به ميان نياورده اند؟
نبايد ترديدی داشت ک9ه اي9ن  ٤ت9ن تف9اوتی
در ماھي99ت در م99ورد برخ99ورد ب99ه جن99بش
ک9999ارگری ندارن9999د؟ م9999ا ني9999ز ب9999ه عن9999وان
مدافعات عملی و نظ9ری جن9بش ک9ارگری
بايد ھمراه کارگران باشيم و مطالبات آنان
را ارج نھ99999يم .ب99999ه نظ99999ر م99999ن اطالعي99999ه
کارگران شرکت واحد مبنی بر تحريم اين
انتخابات يک موض9ع ص9حيحی اس9ت )ب9ا
وجود اختالفات اساسی ک9ه م9ا ب9ا سياس9ت
ھ99999ای عم99999ومی سنديکاليس99999تی رھب99999ری
ش99رکت واح99د داري99م( .س99اير دوس99تانی ک99ه

نظام کنونی يک نظام سرمايه داری است
و حافظ منافع سرمايه داران است .جامعه
اي9ران ب9ه س9بب دخال9ت ھ9ای امپرياليس99تی
ي99ک جامع99ه از لح99اظ اقتص99ادی واپس99گرا
نگھداشته شده است .اين نظام برای حف9ظ
موقعيت خود به عنوان يک نظام س9رمايه
داری تنھ99ا ب99ا توس99ل ب99ه زور و ارع99اب و
کشتار و سرکوب به ويژه ک9ارگران ،م9ی
توان9999د در ق9999درت ب9999اقی مان9999د .در اص9999ل
تفاوتی نمی کند که رئيس جمھور احم9دی
نژاد باشد و يا فرد "خي9ر خ9واه" ديگ9ری.
ھر کس در صدر اين دولت عليل سرمايه
داری ق999رار گي999رد )حت999ی اگ999ر ک999امالَ ب999ه
ق99درت دسترس99ی داش99ته باش99د( مجب99ور ب99ه
برقراری حسنه با امپري9اليزم و ھم9راه ب9ا
آن سرکوب جنبش ک9ارگری اس9ت )ب9رای
جزئي9ات نق9ش امپري9اليزم رج9وع ش9ود ب9ه
مقال99ه» :نگ99اھی گ99ذرا ب99ه س99اختار اقتص99اد
جھانی« در ھمين شماره ،نشريه ميليتانت
 .(٢٣تنھا گسست کام9ل از نظ9ام س9رمايه
داری و امپري99اليزم اس99ت ک99ه مس99ائل پاي99ه
ای اقتص999ادی ح999ل م999ی گ999ردد .تنھ999ا ي999ک
اقتص99اد ب99ا برنام99ه متک99ی ب99ر دموکراس99ی
کارگری و با مشارکت اکثريت ک9ارگران
است که مشکالت اقتصادی را در نھاي9ت
حل خواھد کرد .ھيچ دولت سرمايه داری
و ھ9999يچ جن9999احی در مي9999ان آن ق9999ادر ب9999ه
پاس99خگويی ب99ه خواس99ت ھ99ای زحمتکش99ان
ايران نخواھد بود.

در م99ورد سياس99ت خ99ارجی اي99ن جن99اح ھ99ا
چه؟ آيا اختالفی وجود دارد؟
ب99ه نظ99ر م99ن خي99ر! در اي99ن م99ورد ني99ز ب99ه
اعتق9999اد م9999ن سياس9999ت احم9999دی ن9999ژاد ب9999ا
چرخشی جزيی می تواند در حد سياس9ت
ھای موسوی باشد .اين سياست ني9ز رأی
ب99ه موس99وی را توجي99ه نم99ی کن99د) .ب99رای
جزئيات پيوند دولت اي9ران ب9ا امپري9اليزم
رجوع شود به مقاله :در باره ی نزديکی
دول ايران و آمريکا در ميليتان9ت ش9ماره
(٢٢
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ميليتانت
رفي99ق رازی ،ش99ما م99ی گويي99د از آنج99ايی
ک99ه تف99اوتی ب99ين اي99ن دو وج99ود ن99دارد باي99د
انتخابات را بايد تحريم کرد و ً
فعال کاری
نکرد؟

بحث آزاد

احمدی نژاد يا موسوی؟
آرمان پويان

پيش99نھاد م999ن اي999ن اس999ت ک999ه در وض999عيت
کن999ونی تناس999ب ب999ه نف999ع جن999بش ک999ارگری
برای مداخله وسيع انتخاباتی ،نم9ی باش9د.
ک99ارگران اي99ران م99ورد تھ99اجم ھم99ه جانب99ه
قرار گرفته اند .با وجود مب9ارزات پيگي9ر
و بی وقف9ه ش9ان و مقاوم9ت گسترش9ان در
مقاب999ل اجحاف9999ات دول999ت س9999رمايه داری،
کماکان در مقام سازماندھی انتخاباتی نمی
باشند .بنا براين تحريم اين انتخابات غي9ر
دموکراتي999ک و فرمايش999ی باي999د ھم999راه ب999ا
دخ999التگری ی ک999ه در ت999وان ک999ارگران و
قش99رھای وس99يع تح99ت س99تم )دانش99جويان؛
زنان و مليت ھا تحت ستم( باشد.
م99ا م99ی ت99وانيم مواض99ع خ99ود را در م99ورد
ماھيت دولت سرمايه داری و جن9اح ھ9ای
درون ھيئت ح9اکم از طري9ق تح9ريم فع9ال
انتخاب99ات ب99ه اج99را بگ99ذاريم .ب99رای نمون99ه
اگ99ر ت99وافقی ص99ورت بگي99رد ک99ه يک99ی از
فع999االن ک999ارگری در بن999د )م999ثالً منص999ور
اس9999الو( را ب9999ه عن9999وان کاندي9999د رياس9999ت
جمھوری اعالم کرده و از کارگران طلب
کنيم برای آزادی او از زندان تبلي9غ ک9رده
و در ض99من نق99د خ99ود را ب99ه سياس99ت ھ99ا
دول99ت س99رمايه داری و بيھ99ود ب99ودن رای
به  ٤تن از نامزدھ9ای ھيئ9ت ح9اکم اع9الم
کنن99د .ب99دين ترتي99ب ض99ن تح99ريم انتخاب99ات
فرمايش999ی م999ا م999ی ت999وانيم مس999ائل جن999بش
ک999ارگری از جمل999ه آزادی تم999ام زن999دانيان
سياسی را ميان قشرھای زحم9تکش تبلي9غ
کنيم.
اين روش از دخالتگری متکی بر تناس9ب
قوای طبقاتی ام9روز عمل9ی اس9ت ،گرچ9ه
يک امر آسانی نخواھد بود و شايد ھزينه
ھايی نيز در اين راه بايد پرداخت .اما اين
عمل ،صف مستقلی کارگری را در مقابل
مضحکه انتخابات رياست جمھوری ايجاد
ک99رده و فرص99تی ب99رای دف99اع از زن99دانيان
سياسی در سطح جامعه به ما می دھد.

با تشکر از شما
 ٩خرداد ١٣٨٨

به نظر م9ن باي9د ب9ه چن9د نکت9ه ص9ريحا ً
اش9999اره ش9999ودً ّ :
اوال ،رژي9999م جمھ9999وری

اس99المی اي99ران ،بن99ا ب99ه ماھيّ99ت خ99ود ،از
نخس999تين روزھ999ای اس999تقرار ن999اگزير ب999ه
ادغام در سرمايه داری جھانی بوده است؛
به ھمين جھت ھست که نسخه ھای بانک
جھ99انی و ص99ندوق ب99ين الملل99ی پ99ول ،ب999ه
عن999وان دو نھ999اد امپرياليس999تی ،در قال999ب
برنامه ھای تعديل ساختاری ،در ايران به
اجرا درآم9د .ھم9ين برنام9ه ھ9ا ،ب9ا تف9اوت
در ش9999يوۀ اج9999را ،از دوران ب9999ه اص9999الح
"سازندگی" رفسنجانی ش9روع ش9د و پ9س
از گذار از دوران اصالحات خ9اتمی ،در
دستور کار "دول9ت مھ9رورز" )ب9ا عن9وان
99ول اقتص99ادی( ق99رار گرف99ت ک99ه
ط99رح تح ّ
دقيق99ا ً آخ99رين م99وارد آن ھ99م بح99ث ح99ذف
ت9999دريجی سوبس9999يد ھ9999ا و ح9999ذف ح ّ
9999داقل
دستمزد از قانون کار و اجرای ماليات بر
ارزش اف9999زوده ب9999ود .تم9999امی نامزدھ9999ای
انتخابات ،بال استثنا ،نسخه ھای نوليبرالی
ّ
متوق999ف ،بلک999ه تکمي999ل
اقتص999ادی را ن999ه
خواھن9999د ک9999رد؛ در اي9999ن ب9999ين اعت9999راض
افرادی از قماش محسن رضايی به طرح
99ول احم99دی ن99ژاد و حت99ی مارکسيس99تی
تح ّ

٦

خواندن مقولۀ "سھام ع9دالت")!( ،١ن9ه ب9ه
ّ
ماھيت اين برنامه ھا ،که به شکل اجرای
٢
آن ھاست .به برنامۀ اقتصادی ميرحسين
ھ9999م ک9999ه نگ9999اه کن9999يم ،دقيق9999ا ً ريش9999ه ھ9999ای
نوليبراليس999م دي999ده م999ی ش999ود )و اگ999ر اي999ن
چنين نبود جای شک داشت( و درست به
ھمين جھت ھست که مورد استقبال ش9ديد
از سوی بازار بورس و طبقۀ سرمايه دار
قرار گرفته ٣و در يک ک9الم ب9ه "س9رمايۀ
م999الی" تعظ999يم فرم999وده ان999د) ٤.ميرحس999ين
حت9ی اخي99راً ب9ه ص99راحت گفت9ه "چ99اره ای
ج99ز ايج99اد امنيّ99ت ب99رای بخ99ش خص99وص
ن9داريم"( ٥تزھ9ای کروب9ی و احم9دی ن9ژاد
ھ99م ک99ه ب99ه خ99وبی گوياس99ت و "ح99اجتی ب99ه
بي99ان آن ھ99ا نيس99ت"٦؛ ثاني99ا ً باي99د ب99ه اي99ن
مس99أله ھ99م اش99اره ش99ود ک99ه در دھ99ۀ ،٦٠
ب99يش از  ٤٥٠٠نف99ر از بھت99رين و ص99ديق
ت999رين نيروھ999ای مب999ارز اي999ن مملک999ت ب999ه
دردآور ت99رين ش99کل ممک99ن اع99دام ش99دند؛
موس99وی ،ب99ه عن99وان نخس99ت وزي99ر وق99ت،
در کجا به سر می برد و چه می کرد؟ که
تھ999وع آور دم از
اکن999ون ب999ا ي999ک ژس999ت
ّ
ً
ثالث9ا،
حقوق بش9ر و دموکراس9ی م9ی زن9د.
١

http://www.adlroom.org/vdcc.
oqia٢bq٤ila٨٢.html
٢

http://www.ilna.ir/newsText.asp
x?ID=٥٤٩٧١
٣

http://www.sarmayeh.net/Show
News.php?٤٥٨٥١
 ٤بد نيست مطلب "جامعۀ مالی جھانی"،
ترجمه ع.سھند را در سايت عدالت
بخوانيد.
٥

http://kalemeh.ir/vdce.p٨objh٨٧
v٩bij.html
٦
ً
مثال نگاه کنيد به نقد پرويز صداقت بر
برنامه کروبی:
http://www.iranamerica.com/for
um/showthread.php?t=٤٦١٣
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ميليتانت
در م9ورد سياس99ت خ99ارجی ھ9م ،ب99د نيس99ت
به کسی مثل محس9ن رض9ايی اش9اره ش9ود
ک99ه ل99ه ل99ه م99ی زن99د ت99ا ب99ا آمريک99ا ب99ه ق99ول
خودش وارد تعامل سازنده شود! ١تکليف
ّ
مشخص است.
مابقی ھم که
ً
رابعا ،حقيقت اش را بخواھيد من با نگ9اه
ب99ه ت99اريخ س99ی س99الۀ اي99ن رژي99م ،ب99يش از
ب99يش ب99رايم روش99ن م99ی ش99ود ک99ه فع99الً در
ّ
جدی و
چنين رژيمی ،
ظرفيت کار علنی ّ
ھدفTTدار ب99رای نيروھ99ای چ99پ و ک99ارگری
وج99ود ن99دارد و گش99ايش ھ99ا و آزادی ھ99ای
نيم بند دورۀ اصالحات ھم بيش از آن چه
به نفع چپ بوده باش9د ،ب9ه ض9رر آن تم9ام
شده است؛ در واقع منظور م9ن اي9ن اس9ت
که اگر درک چ9پ ي9ا ّ
فع9الين ک9ارگری از
فعاليت" در ّ
" ّ
حد وبالگ نويسی و حمايت
از کمپين يک ميليون امضاء ب9رای تغيي9ر
و امض99ای پتيش99ن و امث99الھم اس99ت ،خ99ود
بروند به ميرحسين رأی بدھن9د .ول9ی اگ9ر
فعالي9ت ّ
قص9د ّ ّ
ج9دی دارن9د ،باي9د بدانن9د ک99ه
ب9999ين داغ و درف9999ش و وزارت ّ
اطالع9999ات
احم999دی ن999ژاد ب999ا ميرحس999ين ک999وچکترين
تف99اوتی نخواھ99د ب99ود .س99ؤال اي99ن جاس99ت:
مگ99ر چ99پ نتوانس99ته در س99ياه ت99رين دوره
ھای تاريخ ايران به ّ
فعاليت خود به ط9ور
م ّ
999ؤثر ادام999ه دھ999د ک999ه ح999اال ب999رای ي999ک
"گشايش کوچک" اين چنين ب9ه التم9اس و
ّ
تضرع افت9اده و حت9ی حاض9ر اس9ت ب9رای
رس99يدن ب99ه آن روی بس99ياری از معتق99دات
خود ھم پا بگذارد؟ اين پرسش9ی اس9ت ک9ه
بايد چپ ھای مدافع ش9رکت در انتخاب9ات
به آن پاسخ دھند.
به اميد پيروزی

از اول ماه مه امسال چه
می توان آموخت؟
مازيار رازی

جشن اول ماه مه امسال ) ١١ارديبھشت
 (١٣٨٨پيش از آغازمراسم ،توسط
عوامل دولت سرمايه داری به شدت
سرکوب شد و عده ای از شرکت کنندگان
دستگير شدند .برخی از دستگير شدگان
در ماه پيش آزاد گشته و عده ای نيز
ھنوز در زندان بسر می برند .مبارزه بين
المللی برای آزادی کليه دستگيرشدگان
بالفاصله آغاز گشت و تا آزادی کليه
دستگير شدگان ادامه خواھد يافت .بديھی
است که تمامی نھادھای کارگری )به
ويژه درخارج کشور( بايد با توان ھرچه
بيشتر در آزاد سازی اين مبارزين به
فعاليت ھای حمايتی از آنان ادامه دھند.
شبکه ھمبستگی کارگری به سھم خود به
فعاليت ھای سراسری در حمايت از
دستگير شدگان از طريق اعتراضات
عليه دولت سرمايه داری دامن زد
)رجوع شود به سايت شبکه ھمبستگی
کارگری .(IWSN.org
اما جنبش کارگری نيازمند اخذ درس
ھای مثبت و منفی اول ماه مه است تا
خود را برای برگزاری اول ماه مه سال
ديگر از ھم اکنون آماده کند .در اين
تجربه ،نکات زير را می توان برجسته
کرد:

١

?http://www.tabnak.ir/fa/pages/
cid=٤٨٢٢٣

٧

تقويت اتحاد عمل کارگری
اتحاد عمل اکثر نھادھای کارگری برای
برگزاری اول ماه مه قابل تقدير است.
اين نخستين بار است که کميته ھا و
ً
متحدا يک عمل
محافل کارگری موجود
مشترک را سازمان داده اند .ھمين اقدام
بسيار ساده نه تنھا وحدت عمل فعاالن
کارگری را در مقابل دولت سرمايه داری
زمينه ريزی می کند ،بلکه اقدامی است
بی پروا عليه گرايش ھای فرقه گرا در
درون جنبش کارگری .گرايشاتی که با
دست يافتن به چند شعار "راديکال" ،خود
را در محور جنبش کارگری پنداشته و
ھر گونه اتحاد عملی را ،مگر اينکه
منطبق با خواست ھای خودشان باشد،
مردود اعالم می کنند .اين روش از اتحاد
عمل ھا تنھا می تواند به سود جميع
کارگران باشد .چنانچه اتحاد عمل ھا
پايدار و دائمی باشند محققاً منجر به عقب
راندن دولت و تغيير تناسب قوای طبقاتی
به نفع کارگران می گردد .از اين رو بايد
به اين اقدام ارج نھاد و آن را گامی
مثبت در راستای متحد کردن کل
کارگران ارزيابی کرد .فعاالن شبکه
اقدام نھادھای
ھمبستگی بالفاصله
کارگری را مورد حمايت قرار داده و در
سطح جھانی اين خبر را در ميان
کارگران جھان انعکاس داد.

عدم آمادگی برای برگزاری
اول ماه مه
بايد توجه داشت که گرچه ايجاد اتحاد
عمل امری است مثبت ،اما برای توفيق
در يک اتحاد عمل ھمانند برگزاری اول
ماه مه بايد پيش زمينه ھای آن فراھم آيد.
نھادھا و کميته ھايی که به اين عمل مثبت
دست زدند ،متأسفانه آن را بسيار
ديراعالم کردند .به اين ترتيب که تنھا
چند روز پيش از اول ماه مه فعاالن
جنبش کارگری از اين امر مطلع شدند.
حتی پس از انتشار اطالعيه مشترک
سايت ھا ،وبالگ ھا و ابزار تبليغاتی تک
تک نھادھای شرکت کننده اين امر مھم
را حتی تبليغ نکردند .اين واقعه برخی را
به اين باور رساند که شايد اطالعيه
ً
اصوال واقعی نباشد .بنابراين بسياری از
کارگران پيشرو زمان بسيار کوتاھی
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برای آماده کردن خود جھت شرکت در
مراسم پيدا کردند .اگر اين تدارکات حتی
ً
متحدا انجام می گرفت
يک ھفته پيش
محققاً تعداد کارگران پيشروی شرکت
کننده و متحدان آنان به چند برابر افزايش
پيدا می کرد .افزايش شرکت کنندگان
محققاً کار دولت سرمايه داری و
نيروھای سرکوبگر را دشوارمی کرد.

درگير کردن کارگران
گرچه اتحاد عمل اقدام مثبی است ،اما
بايد توجه داشت که تنھا راه توفيق در
اتحاد عمل )به ويژه در مراسم اول ماه
مه( در گير کردن خود کارگران )به
شکل توده ای( است .درگير کردن
کارگران شدنی نيست مگر اينکه کميته
ھای موجود از ماه ھا پيش ميان کارگران
تدارک اين اقدام را برنامه ريزی کرده
باشند .کارگران را نمی توان صاعقه وار
)آن ھم در جامعه اختناق آميز( آماده
شرکت در مراسمی کرد )حتی اگر اين
خود کارگران ،يعنی اول ماه مه،
مراسم
ِ
ِ
باشد(.
بديھی است که برای تدارکات و
سازماندھی کارگران ،اين نھادھای
کارگری بايد به شکل درازمدت ميان
کارگران بوده و در کنار آن ھا به مبارزه
پرداخته باشند .برای اين اقدام درازمدت،
نھادھای کارگری موجود در وھله نخست
بايد تجمع مستقل و دمکراتيک باشند.
مستقل از دولت سرمايه داری ،احزاب
سياسی قيم مآب غير کارگری و ھمچنين
مستقل از بوروکراسی کارگری .استقالل
از دولت سرمايه داری و احزاب خرده
بورژوای موجود )مانند جريانات
"کمونيست کارگری"( برای بسياری از
فعالين کارگری ،امری است شفاف و
روشن .اما استقالل از »بوروکراسی
کارگری« در درون اين تجمعات امری
است مخفی و نا روشن .تجمعی کارگری
که »دموکراسی کارگری« در آن حاکم
نباشد و تصميمات سياسی و عملی بر
اساس توافقات غير شفاف و زدوبند ،بده
بستان ،باند بازی و روابط خصوصی و
»رفيق بازی« صورت گيرد ،فاقد
خصلت تشکل مستقل رزمنده کارگری
می باشد .نبود دموکراسی کارگری ميان
کارگران پيشرو نقش تعيين کننده آنان را
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برای دخالت ،رھبری و بسيج کارگران
برای تجمعاتی مانند مراسم اول ماه مه،
مسدود می کند.
برای سازماندھی توده ی کارگری،
نھادھای کارگری بايد واقعاً مرتبط و
درگير مسايل جنبش کارگری بوده و
رابطه تناتنگ با مسايل روزمره کارگری
و رھبران عملی کارگری داشته باشند.
تجمع کارگری ای که عقب تر از خود
جنبش کارگری باشد ،تشکل کارگری
رزمنده  -يعنی آن تشکلی که به عنوان
پيشتاز جنبش کارگری شناخته شده و در
سازماندھی حرکت ھای کارگری نقش
محوری ايفا کند -نيست .کميته ھای
کارگری که نقش رھبری کننده را نداشته
باشند ،به سرعت دچار بحران شده و
کارشان به انشقاق و افتراق می کشد.

کميسيون ھای مخفی کارگری
تجربه اول ماه امسال بار ديگر به ما می
آموزد که رھبران عملی کارگران بايد
مبادرت کنند به ساختن کميسيون ھای
مخفی کارگری در تجمع ھای خود به
ويژه در کارخانه ھا.
اشتباه خواھد بود که رھبران عملی
کارگران شناسايی شده و ھر لحظه بنا بر
تصميم مزدوران دولت سرمايه داری
دستگير و مورد آزار قرار گيرند .زيرا
شناخته شدن و دستگيری اين فعاالن به
تداوم مبارزات لطمه می زند .اين کميته
ھای مخفی می توانند با افرادی که از قبل
شناسايی کرده و مورد اعتماد ھستند،
کميته ھای دائمی ايجاد کنند ،چه ھنگامی
که در سطح کارخانه ھا فعاليت داشته و
چه اعتراض يا مراسمی را سازمان می
دھند .چنانچه کارگران شناخته شده نقش
سازماندھی پشت پرده را ايفا کرده و
ھزاران کارگر برای چنين روزی شرکت
می کردند ،واقعه اول ماه مه امسال به
گونه فعلی صورت نمی پذيرفت .دولت
سرمايه داری با وجود قدرت نمايی ھايش
در قياس با قدرت کارگران ايران يک
دولت توخالی و ضعيف است .اگر
سازماندھی کارگری با برنامه و تدارکات
و سازمان يافته صورت گيرد ،نه تنھا
ھزينه ھای کمتری پرداخت می شود که
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دولت در وضعيت ضعيف تری قرار
خواھد گرفت.

تشکيل کميته دفاع از خود
در مراسم اول ماه چند ده نفر »لباس
شخصی« )و چند صد نفر نيروھايی
انتظامی( دولت سرمايه داری حدود ١٥٠
نفر شرکت کننده را دستگير کرده و در
حدود  ٢٠٠٠نفر را متفرق کردند.
ماھيت »لباس شخصی ھا« بر کسی
پوشيده نيست .اين ھا مزدورانی ھستند
که توسط ھيئت حاکم به صورت »غير
رسمی« استخدام شده ،تا ھر گونه
حرکت مستقل کارگری را در نطفه خفه
کنند .بنا بر شواھد عينی ھمه اينھا مسلح
به سالح ھای گرم و بی سيم بوده و
دستورات خود را از »مرکز« عمليات
خود دريافت می کنند؛ و ھمان چھره ھای
شناخته شده در تمام تظاھرات ظاھر می
شوند.
واقعيت اينست که ھيچ فرد ،دسته ،حزب
و دولتی حق جلوگيری از ھيج تجمعی به
ويژه مراسم اول ماه مه را ندارد .اما اين
حق کارگران را مزدوران دولت سرمايه
داری به کارگران اعطا نخواھند کرد .اين
حق ،يعنی حق تجمع نيز ھمانند ھر حق
ديگری بايد از آنان با سازمان دھی و
قدرت کارگری ،گرفته شود.
کارگران پيشرو برای مقابله با »لباس
شخصی ھا« تنھا يک روش در مقابلشان
باقی مانده است :سازماندھی کميته ھای
مخفی دفاع از خود .آن ھا بايستی کميته
ھای مخفی خود را ايجاد کنند .اين اوباش
و اراذل بايستی توسط کميته ھای مخفی
کارگری شناسايی شوند و به ھر شکلی
که خود کميته ھا صالح می دانند،
عمليات مخرب آنھا متوقف گردد.
 ١٤خرداد ١٣٨٨
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نگاھی گذرا به ساختار
اقتصاد جھانی*
مازيار رازی
maziar.razi@gmail.com
برای درک صحيح از نظام سرمايه داری
جھانی و پيوند آن با کشورھای پيرامونی،
بايس99تی از مفھ99وم حرک99ت س99رمايه آغ99از
ک999رد .در اي999ن حرک999ت واح999د ،دو رون999د
متم99ايز از يک99ديگر وج99ود دارن99د :حرک99ت
س99رمايه از درون مناس99بات غي99ر س99رمايه
داری )پيشا سرمايه داری(؛ و حرکت در
مس9ير س9رمايه داری .حرک9ت نخس9ت ،ب9ه
مفھ99وم رون99د انباش99ت س99رمايه در مح999يط
غي9999ر س9999رمايه داری از طري9999ق انباش9999ت
محص9999ول افزون9999ه اس9999ت .حرک9999ت دوم،
انباشت سرمايه توسط توليد ارزش افرونه
اس99ت .در جوام99ع بش99ری ھم99واره آغ99از
حرکت سرمايه از مناسبات غي9ر س9رمايه
داری بود ه است ،لذا اين روند» ،انباشت
اولي9ه س9رمايه« نامي9ده م9ی ش9ود .در اي99ن
رون999د از حرک999ت ،جامع999ه ب999ه ص999احبان
وسايل توليد و کارگران »آزاد« )جدا شده
از وسايل توليدشان( تقسيم می شود .ام9ا،
پس از اين که محص9ول افزون9ه »انباش9ت
ش999ده« تب999ديل ب999ه س999رمايه گش999ت ،توس999عه
سرمايه در مقياس گسترده تر ھمراه با به
خ999دمت در آوردن ني999روی ک999ار و تولي999د
ارزش افزونه ،آغاز می شود .در نتيج9ه،
دو رون99د انباش99ت س99رمايه ،بي99ان کنن99ده دو
مرحله متوالی در حرکت س9رمايه اس9ت.
ب99ه عب99ارت ديگ99ر ،بررس99ی آغ99از انباش99ت
کاپيتاليس99تی تنھ99ا ب99ر بس99تر بررس99ی رون99د
انباش99ت اولي99ه و گ99ذار از آس99تانه کم99ی و
کيفی آن ،ممکن است.
بن9999ابراين ب9999رای توض9999يح عل9999ل پي9999دايش
»سريع تر« وجه تولي9د س9رمايه داری در
ي999ک کش999ور در قي999اس ب999ا کش999ور ديگ999ر،
بايستی در وھله نخست به تشريح ش9رايط
مس999اعد ب999رای انباش999ت اولي999ه در يک999ی و
موانع سخت عبور در برابر انباشت اوليه
در ديگری ،پرداخته شود .بنابراين ريشه
اساس99ی توس99عه ن99اموزون اقتص99اد جھ99انی
در ناموزونی روندھای انباش9ت اولي9ه در
کشورھای مختلف قرار دارد.
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نکته ديگر اينکه ،اين دو مرحل9ه ن9ه تنھ9ا
مراحل متوالی بوده که در بسياری موارد
مراحل ھمگام اقتصادی نيز ھستند .زي9را
الزام99ا ً انباش99ت اولي99ه س99رمايه ب99ا پي99دايش
وج99ه تولي99د س99رمايه داری از مي99ان نم999ی
رود .حت999ی در کش999ورھای متروپ999ل ني999ز
افرادی )مانند مغ9ازه داران ،پيش9ه وران،
کارمن999دان و غي999ره( وج999ود دارن999د ک999ه از
طري99ق ص99رفه ج99ويی و پ99س ان99داز ،ک99ار
زياد و يا کالھبرداری و نزول خواری به
س999999رمايه دار مب999999دل م999999ی گردن999999د )در
کشورھای پيرامونی که جای خود دارد(.
ام9999ا ،ب9999ديھی اس9999ت ک9999ه در کش9999ورھای
پيش9999رفته ص9999نعتی مرحل9999ه دوم حرک9999ت
سرمايه ،يعنی انباش9ت کاپيتاليس9تی ،نق9ش
غالب و تعيين کننده را داراست.
در واق9999ع ،توس9999عه ن9999اموزون و مرک9999ب
اقتصاد جھ9انی از وح9دت دي9الکتيکی اي9ن
لحظه ھای متوالی و ھمگام به دست می
آيد .آنچه در اقتص9اد جھ9انی وج9ود دارد،
ترکيب999ی از رون999دھای ن999اموزون انباش999ت
اوليه سرمايه با انباشت کاپيتاليستی است.
ام999روز در اغل999ب کش999ورھای واپس999گرا،
روند انباشت اوليه سرمايه ،چ9ه ب9ه لح9اظ
کمی و يا چه به لح9اظ کيف9ی ،نق9ش تعي9ين
کننده در اقتصاد ايفا م9ی کن9د .ام9ا ،ادغ9ام
اقتص99اد اي99ن کش99ورھا در ب99ازار جھ99انی و
بھ9999م پيوس9999تگی ان9999دام واران9999ه رون9999دھای
انباش9999ت اولي9999ه س9999رمايه در کش9999ورھای
واپسگرا ،با انباشت کاپيتاليستی ناش9ی از
وج99ه تولي99د س99رمايه داری در کش99ورھای
متروپل ،ماھيت مرکب و مسير وي9ژه ای
از حرکت سرمايه و اقتصاد را ترسيم می
کند .در اي9ن کش9ورھا ب9ه عل9ت ادغ9ام در
ب9999999ازار جھ9999999انی در رون9999999د دخالتھ9999999ای
امپرياليستی ،ترکيب ويژه و پيچيده ای از
مناسبات »توليدی پيش9ا -س9رمايه داری«،
»ش99999999به س99999999رمايه داری« و »س99999999رمايه
داری« ،ظ9999اھر م9999ی گ9999ردد .اي9999ن ن9999وع
اقتص99ادھا ب99ا رون99د تک99وين س99رمايه داری
در کشورھای اروپايی قرون  ١٧و  ١٨و
 ١٩تفاوت کيفی دارد .برای اثب9ات نک9ات
ب9999اال بررس9999ی تکام9999ل مراح9999ل مختل9999ف
سرمايه داری جھانی ضروری است.
بازت99اب ترکي99ب وي99ژه و پيچي99ده مناس99بات
توليدی پيشا-س9رمايه داری ،ش9به س9رمايه
داری و س9999999999رمايه داری در جوام99999999999ع
پيرامونی ،را می توان با مشاھده استفاده
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از کامپيوترھای پيشرفته در کنار چرتکه
در بخ999ش حس999ابداری؛ حض999ور پيش999رفته
ت999رين تراکتورھ999ا ش999خم زن999ی در کن999ار
گ999999999اوآھن در بخ999999999ش کش999999999اورزی ،و
مجھزت99رين ماش99ين آالت نس99اجی در کن99ار
ق9999الی ب9999افی دس9999تی و غي9999ره اس9999ت .اي9999ن
وض99عيت غي999ر ع999ادی و ب999ه ھ999م پيوس999ته
اقتص999ادی ،ناش999ی از لطم999اتی اس999ت ک999ه
اقنص9999اد اي9999ن کش9999ورھا در دوران اولي9999ه
انباش999ت اولي999ه و پ999س از آن خ999ورده ان999د.
بن99ابراين ،بررس99ی فرات99ر رون99دھای اولي99ه
اقتصادی ،می تواند ريشه ھای ناموزونی
در انباش99ت اولي99ه ب99ين کش99ورھای مختل99ف
جھ999انی و در نتيج999ه راه حلھ999ايی ب999رای
ب999999رون رف999999ت از بح999999ران اقتص999999ادھای
واپس99گرا را ،واض99ح ت99ر بي99ان کن99د .در
زي999ر نش999ان داده خواھ999د ش999د ک999ه س999رمايه
داری جھانی در ھر مرحل9ه از دخالتھ9ای
خ99ود در کش99ورھای پيرام99ونی  ،لطم99ات
جب99ران ناپ99ذيرتری از پ99يش ب99ر پيک99ر ب99ی
رمق اقتصاد اين کشورھا وارد آورد .ت9ا
جايی که امروز سخن از »صنعتی شدن«
ي999999ا جھ999999ش ص999999نعتی تح999999ت رھب999999ری
بورژوازی )يا ائتالف9ی ب9ا بخ9ش ھ9ايی از
قش9999999رھای پرولت9999999ر و زحم9999999تکش( در
چ99999ارچوب نظ99999ام امپرياليس99999تی در اي99999ن
جوام9ع ب99ه مي9ان آوردن ،س99خنی اس9ت ب99ی
اساس و غير عملی .ھمانطور که در زير
به آن اشاره خواھ9د ش9د ،ت9اثيرات مخ9رب
نف99999وذ س99999رمايه داری اروپ99999ايی در اي99999ن
کش9999ورھا چن9999ان ب9999وده اس9999ت ک9999ه دوران
انقالبھ999ای ب999ورژوا دمکراتي999ک و زمين999ه
مادی برای آن؛ کامالً منتفی شده است.
ب99ا اي99ن توض99يح گ99ذرا ،تحلي99ل از انکش99اف
ت99اريخی اقتص99اد س99رمايه داری در س99طح
بين المللی را به چھ9ار مرحل9ه م9ی ت9وان
تقسيم کرد:

مرحله اول:
عصر سرمايه داری تجاری

مرحله دوم:

عصر سرمايه داری صنعتی

مرحله سوم:

عصTTTTTTTTTر سTTTTTTTTTرمايه داری انحصTTTTTTTTTاری
)امپرياليزم(

مرحله چھارم:
عصر سرمايه داری پسين
مرحله اول
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سرمايه داری تجاری در
اروپا و غارت ساير
کشورھای جھان
ب99رای گ99ذار از انباش99ت اولي99ه س99رمايه و
آغاز انباشت کاپيتاليس9تی ،جوام9ع جھ9انی
م99ی بايس99تی س99ه پ99يش ش99رط را دارا م99ی
بودند :وج9ود پاي9ه ھ9ای م9ادی الزم ب9رای
انتقال به توليد کااليی کاپيتاليستی؛ تمرکز
س9999رمايه در دس9999ت ع9999ده ای ثروتمن9999د؛ و
وجود توليدشدگان جدا از وسايل توليد .تا
اواي99ل ق99رن  ١٦اخ99تالف ب99ين کش99ورھای
جھانی تفاوت کيفی ی ب9ا يکديگرنداش9تند.
البت9999ه قاب9999ل ذک9999ر اس9999ت ک9999ه برخ9999ی از
کشورھا نظير ايران )و برخی ديگر( به
علت عدم وج9ود پ9يش ش9رط ھ9ای ب9اال از
موقعيت نا مساعد تری از ساير کش9ورھا
برخوردار بودند .در ايران حضور »وجه
توليد آسيائی« )به گفت9ه م9ارکس( س9دھای
غي999ر قاب999ل عب999وری در مقاب999ل انکش999اف
س99رمايه داری بوج99ود آورده ب99ود .ق99درت
بوراکراتيک دولت آسيائی روند تمرکز و
تراکم سرمايه در دست تجار و ثروتمندان
جامعه را مسدود می کرد .دولت آسيائی،
صاحبان ثروت را سرکوب کرده و اموال
آنھ99999ا را غص99999ب م99999ی ک99999رد .تج99999ار و
ثروتمن9999دان از ت9999رس دول9999ت ،ق9999ادر ب9999ه
سازماندھی سرمايه ھای خود در راستای
انباشت اوليه سرمايه نبودند .س9ازماندھی
بخ99ش اساس99ی تولي99د آبي99اری و قن99ات زن99ی
ھمواره در دس9ت ب9ورکرات ھ9ای دولت9ی
متمرکز بود .جنگھای بی شمار در تاريخ
ايران ميان »ش9اه ھ9ا« عم9دتا ً پيرام9ون ب9ه
دس99999ت گ99999رفتن ق99999درت مرک99999زی ب99999ود.
وابستگی دھقانان به زم9ين ،از ج9دا ش9دن
و »آزاد« شدن آنھ9ا و مب9دل ش9دن آنھ9ا ب9ه
»ک9999ارگر« جل9999وگيری م9999ی ک9999رد .ادغ9999ام
ص9999نايع پيش9999ه ای و کش9999اورزی و ع9999دم
وج99ود تقس99يم ک99ار ب99ين اي99ن ص99نايع ,بني99اد
ھ99ای گس99ترش انباش99ت اولي99ه را ُکن99د و ن99ا
کارا م9ی ک9رد )در چ9ين و ھندوس9تان ني9ز
وض99عيت مش99ابھی ،ام99ا ب99ه عل99ل ديگ99ر،
وجود داشت(.
اما ،با اين وجود ،اختالفات اقتصادی اين
کشورھا در سطح جھانی آنچنان نب9ود ک9ه
تفاوت ھای فاحشی ميان آنھا تکامل ياب9د.
آنچ99ه منج99ر ب99ه اف99زايش کيف99ی در س99رعت
انباش99999ت اولي99999ه س99999رمايه در برخ99999ی از
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کشورھا شد ،آغاز روند غ9ارت و چپ9اول
برخی کشورھا توسط چند کشور اروپايی
در ق999رون  ١٦و  ١٧ب999ود .ب999ه اص999طالح
»بازرگان99999ان« و »مکتش99999فان« اروپ99999ائی
)بخواني99د دزدان و ماجراجوي99ان دري99ائی(
در اين دوره آغاز به غارت جھان کردند.
کالھب99رداری و تحمي99ل مبادل99ه ن99ابرابر ب99ا
بومي999ان اي999ن ممال999ک از طري999ق غص999ب
ذخ9999ائر گرانبھ9999ای آنھ9999ا و انتق9999ال آن ب9999ه
کشورھای اروپا ئی ،برخی از ترفن9دھای
آنھ99ا ب99ود .دني99ا ب99ين اي99ن غ99ارتگران تقس99يم
شد .غارت مکزيک و پرو توس9ط اس9پانيا
 ،غارت اندونزی توسط پرتقال و ھلند ،و
غارت ھندوستان توسط انگلستان و غيره
منجر به انتقال بخش قابل مالحظ9ه ای از
»محص9999ول افزون9999ه« اي9999ن کش9999ورھا ب9999ه
کشورھای اروپايی ش9د .ب9رای نمون9ه ب9ين
سالھای  ١٦٦٠تا  ١٨٠٠شرکتھا و دولت
انگليس و ھلند بيش از  ١/٠ميليارد ليره
اس999ترلينگ از غ999ارت ھندوس999تان و ک999ار
بردگان نصيبشان شد.
در نتيجه ،دوران گسترش سرمايه تجاری
و انتقال ثروت از ساير نقاط جھان به چند
کش999ور اروپ999ايی ب999ين ق999رون  ١٦ت999ا ،١٨
زمينه مس9اعدی ب9رای »انق9الب ص9نعتی«
فراھم آورد .غارت اين کشورھای توس9ط
ش99رکتھای اروپ999ايی منج999ر ب999ه تخري999ب و
مس99999دود ش99999دن رون99999د انباش99999ت اولي99999ه و
جل99999وگيری از رش99999د ارگاني99999ک درون99999ی
اقتصادی اين کشورھا شد .مناسبات پيشا-
س99رمايه داری ک99ه ب99ا توج99ه ب99ه مش99کالت
درونی اين ممالک در حال زمين9ه س9ازی
برای مرحله بعدی ب9ود ،ب9ه س9ختی آس9يب
دي99د و در برخ99ی م99وارد متوق99ف ش99د .چن99د
کش999999ور اروپ999999ايی ب999999ه قيم999999ت تخري999999ب
س99999اختارھای اقتص99999ادی س99999اير ممال99999ک
جھ99ان ،ص99نعتی ش99دند .ب99ديھی اس99ت ک99ه
ساختار اقتصادی کشورھاي پيرامونی در
اي9999ن دوران دس9999تخوش ناھنج9999اری ھ9999ای
بس99ياری گش99ت .اي99ن ناھنج99اري ھ99ا س99بب
مس999دود گش999تن بازگش999ت آنھ999ا ب999ه رون999د
انباشت سرمايه شد .طبعا ً با مسدود شدن
رون9999د »انباش9999ت اولي9999ه س9999رمايه« ،اي9999ن
کشورھا ھرگز زمينه مادی برای گذار از
اي9ن مرحل9ه ب9ه انباش9ت کاپيتاليس9تی را ب9ه
خ99ود نديدن99د .دخال99ت مس99تقيم چن99د کش99ور
اروپ999ايی ب999ه س999اير نق999اط جھ999ان در اي999ن
دوران پيش999999رفت آت999999ی اقتص999999ادی اي999999ن
کش999ورھا را از ريش999ه س999وزاند .در واق999ع
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نطف9999ه زمين9999ه ري9999زی واپس9999گرايی اي9999ن
کش9ورھا در اي9ن دوران ش9کل گرف9ت .در
دوران آتی با دخالتھای دول اروپايی اي9ن
واپسگرايی شدت گرفت.
در اي999ران ،ب999از ش999دن راھھ999ای زمين999ی
تج99اری در دوران اولي99ه ص99فويه و رش99د
قاب99ل مالحظ99ه تج99ارت خ99ارجی ،ش99رايط
مساعدی برای گذار از وجه توليد آسيائی
و رش999د اقتص999ادی ف999راھم آورد .ام999ا ،ب999ا
گشايش راھھای دريايی توسط کشورھای
اروپايی و آغاز يکسری جنگھ9ا ب9رای ب9ه
انحصار در آوردن امتيازات آن ،تجارت
زمينی بسيار پر خرج شده و ادامه ک9اری
آن بشکل سابق ،کاھش يافت .بدين ترتيب
روند تحرک اقتصادی اوليه در ايران ب9ر
اث999ر دخالتھ999ای ھم999ان دولتھ999ای اروپ999ايی
مسدود شد.
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سرمايه داری صنعتی و
صدور کاالھای مصرفی
به ساير کشورھای جھان
روند بع9دی س9رمايه داری ،مرحل9ه گ9ذار
از توليد کارگاھی )مانوف9اکتور( ب9ه تولي9د
ص999نعتی در س999طح برخ999ی از کش999ورھای
اروپ9999ايی ب9999ود .اي9999ن دوران9999ی اس9999ت ک9999ه
»انقالب99ات ص99نعتی« ،در کش99ورھايی ک99ه
در پ999يش ب999ا غ999ارت س999اير من999اطق جھ999ان
زمين99ه م99ادی پيش99رفت ص99نعتی را ف99راھم
کرده بودند ،آغاز می گردد .نخس9تين اي9ن
انقالبھ99ا در انگلس99تان ب99ه وق99وع پيوس99ت.
در اي99ن کش99ورھا پ99س از غارتھ99ای اولي99ه
س99اير ممال99ک ،ش99روط الزم م99ادی ب99رای
اي999ن جھ999ش اقتص999ادی آم999اده ش999ده ب9999ود.
حرکت سرمايه از انباشت اوليه گذش9ته و
وارد انباشت کاپيتاليستی شد .در آنزمان،
دھقان99ان »آزاد« ش99ده از زم99ين ب99ه عن99وان
»ک99ارگر« آم999اده ک999ار در ص999نايع ش999دند.
استثمار کارگران توسط ب9ورژوازی نوپ9ا
در شرف وقوع بود .با پيش9رفت تکنيکھ9ا
ص999نعتی ،تقس999يم ک999ار اجتم999اعی برنام999ه
ري9999زی ش9999ده ت9999ر ک9999ار و »ب9999ازار مل9999ی«
متمرکزت99ر از پ99يش س99ازمان ياف99ت .اي99ن
وج99ه تولي99دی ن99وين تنھ99ا مح99دود ب99ه چن99د
کشور اروپايی ب9وده و س9اير نق9اط جھ9ان

ميليتانت
کماک999ان در دوره انباش999ت اولي999ه س999رمايه
بسر می بردند.
برجس999ته ت999رين مشخص999ه اق999دامات چن999د
کش999ور اروپ999ايی در اي999ن دوران ،ص999دور
کاال به ساير نقاط جھان ب9ود .کش9ورھايی
اروپايی که اکنون با ماشين آالت پيشرفته
ب999ه تولي999د محص999والت مص999رفی مب999ادرت
کرده بودن9د ،کاالھايش9ان در مق9ام برت9ری
نس99بت ب99ه محص99والت تولي99د ش99ده توس99ط
ص999نايع دس999تی س999اير من999اطق دني999ا ق999رار
گرفت .علت اصلی اي9ن جھ9ت گي9ری ني9ز
اش9999باع تولي9999د محص9999والت مص9999رفی در
کشورھای متروپل بود .رشد کمی و کيفی
صنايع در بخ9ش  ٢اقتص9اد )بخ9ش تولي9د
ص9999نايع و ماش9999ين آالت9999ی ک9999ه کاالھ9999ای
مص99999رفی تولي99999د م99999ی کنن99999د( ص99999دور
محصوالت به س9اير کش9ورھای جھ9ان را
ض99999روری ک99999رد .البت99999ه در اي99999ن دوران
کماک99ان غ99ارت س99اير کش99ورھا ني99ز انج99ام
می پذيرفت.
وجه مشخص9ه ديگ9ر اي9ن دوران ،ص9دور
س9رمايه م9ا ب99ين کش9ورھای اروپ9ايی ب99ود.
ص9999دور س9999رمايه عم9999دتا ً از بريتاني9999ا ب9999ه
آمريکا ،فرانس9ه ،بلژي9ک در اواس9ط ق9رن
 ١٩منج999ر ب999ه تس999ريع در زمين999ه ري999زی
گ99ذار اقتص99ادی اي99ن کش99ورھا ب99ه انباش99ت
کاپيتاليستی شد .اقتصاد اين کش9ورھا پ9س
از چن99د دھ99ه ب99ه زمين99ه ھ99ای م99ادی ب99رای
صنعتی شدن قايل آمدند .بريتانيا به عنوان
بزرگت99رين س99رمايه گ99ذاران آن دوران در
حدود  ٧٠ميليون پوند در دھ9ه  ١٨٨٠ب9ه
ساير کشورھای اروپايی و آمريکا صادر
کرد.
بن999ابراين ،دخال999ت افتص999ادی چن999د کش999ور
اروپ999ايی در س999طح جھ999انی از ي999ک س999و
منج9ر ب9ه غن99ی ت9ر ش99دن س9اير کش99ورھای
اروپايی ش9ده ،و از س9وی ديگ9ر ب9ه فقي9ر
ت999ر ش999دن س999اير ممال999ک .مبادل999ه ن999ابرابر
کش9ورھای اروپ99ايی ب9ا کش99ورھای ديگ99ر،
لطمه جبران ناپذيری به اين جوام9ع وارد
آورد .کاالھ99ای ارزان اروپ99ايی ،ص99نايع
ب99ومی و ص99نايع دس99تی را منھ99دم س99اخت.
دولتھ99ای اي99ن ممال99ک در اي99ن دوران ،ي99ا
تحت انقياد نيروی قدرتمندتر اروپايی در
آمدن99د و ي99ا تس99ليم وض99عيت موج99ود ش99دند.
در اي9999ن دوران آغ9999از ادغ9999ام اقتص9999ادی
کشورھای جھان را در اقتصاد چند کشور
اروپايی ,می توان مش9اھده ک9رد .ص9نايع
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دستی و س9نتی متالش9ی ش9ده و بيک9اری و
فالک99ت گريب99انگير ھم99ه اعض99ای جامع99ه
ش9999د .مھ9999اجرت پيش9999ه وران ب9999ه من9999اطق
روستائی افزايش يافته و در نتيجه انباشت
اوليه که ب9ه ُکن9دی در ش9رف وق9وع ب9ود،
ک999امالً مس999دود گش999ت .محص999ول افزون999ه
کش99اورزی ني99ز ک99اھش ياف99ت .اض99افه ب99ر
اينھا کماکان بخش ناچيز محصول افزونه
اين ممال9ک ب9ه کش9ورھای متروپ9ل منتق9ل
شد.
چنانچه در دوران پيش ،اميدی به استقالل
اقتص99ادی کش99ورھای پيرام99ونی م99ی ب99ود،
در اين دوران روند انباشت اوليه سرمايه
در تم99امی اي99ن ممال99ک مس99دود ش99د .ام99ا،
ھن9999وز س9999رمايه داری متروپ9999ل در مق9999ام
کنت99رل کام99ل و مس99تقيم رون99دھای انباش99ت
سرمايه نبود .مسئله مرک9زی آنھ9ا در اي9ن
دوران ص999دور کالھ999ای مص999نوعی ب999ود.
چنانچ99ه مرحل99ه بع999دی تحق99ق نم99ی ياف999ت
ھنوز امکان تحوالت اقتصادی در برخ9ی
از جوامع می بود.
 م

اقتصاد جھانی کاپيتاليستی و
وابستگی اقتصادی ساير جھان
ريشه ھای عينی ظھور امپرياليزم
در دوران پيش ،سرمايه داری کشورھای
اروپايی ھمراه با صنعتی کردن زيربن9ای
اقتصادی خود ،و بر اساس نياز و بحران
آن دوره ،ب99ه ص99دور کاالھ99ای مص99نوعی
به ساير کشورھای جھان مبادرت کردند،
در نتيج999ه اي999ن اق999دامات ،انباش999ت اولي999ه
»جھ9999ان س9999وم« مس9999دود ش9999د ،در دوران
نوين ،تغييراتی در انکشاف سرمايه داری
مش99اھده ش99د :تغيي99ر از »س99رمايه داری
رقاب99999999ت آزاد« ب99999999ه »س99999999رمايه داری
انحصاری« .اين روند به نوبه ،تغييرات
مھم999ی در کش999ورھای پيرام999ونی بوج999ود
آورد .ب99ا وابس99ته ش99دن رون99دھای انباش99ت
اولي99ه س99رمايه در س99طح جھ99انی ب99ه رون99د
تجديد توليد سرمايه کشورھای متروپ9ل و
گسترش تقسيم کار بين الملل9ی ،ب9ه ت9دريج
اقتص99ادھای »مل99ی« ی تم99ام کش99ورھای
جھان به بازار جھانی کاپيتاليستی وابسته
شد .در واقع از اين پ9س ،تولي9د اجتم9اعی
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در کشورھای واپسگرا در خدمت تقوي9ت
نيازھای توليد کاپيتاليس9تی در کش9ورھای
متروپل قرار گرفت .يعنی ،عقب افتادگی
معم999999ولی کش999999ورھای حاش999999يه ای ،ب999999ه
واپس9999گرايی دائم9999ی ت9999وأم ب9999ا وابس9999تگی
اقتصادی تبديل شد.
عل9999999999ل تغيي9999999999رات در س9999999999رمايه داری
کاپيتاليس99تی ني99ز چن99ين ب99ود ک99ه ،ب99ر اث99ر
تمرک999ز و ت999راکم س999رمايه در کش999ورھای
متروپ99ل ،کنت99رل بس99ياری از بخ99ش ھ99ای
عم999ده تولي999دی ب999ه دس999ت »تراس999ت« ھ999ا
قدرتمن99د افت99اد .ب99دين ترتي99ب رقاب99ت ھ99ای
س9999رمايه داری در بخ9999ش ھ9999ای مختل9999ف
توليدی به تدريج کاھش يافته و در نتيجه،
»جن99گ قيم99ت ھ99ا« ب99ا »ثاب99ت نگھ99داری
قيم99ت ھ99ا« ج99ايگزين ش99د .ب99ا اي99ن روش
س999رمايه داری انحص999اری ،س999ود افزون999ه
ای ،اض99افه ب99ر ن999رخ س99ود متوس99ط ،ب999ه
چنگ آورد .افزايش سود افزون9ه در چن9د
بخ9ش از تولي9د توس99ط تع9داد مشخص99ی از
سرمايه داران بدون کنترل بر توليد؛ طبعاً
د ر آن بخش ھ9ا منج9ر ب9ه اش9باع تولي9د و
ّپر شدن ظرفيت توليد ،شد .و آن به نوبه
خ999ود ،ب999ه اف999ت ن999رخ س999ود منج999ر گش999ت
)تض999اد ذات999ی نظ999ام س999رمايه داری( .ب999ه
س999خن ديگ999ر ،س999رمايه داری ب999ا »اش999باع
انباش99ت س99رمايه« روب99رو م99ی ش99ود و در
نتيج999ه س999رمايه »س999رگردان« در جامع999ه
ظاھر می گردد .اين سرمايه ،ب9رای س9ود
آوری فراتر يا »زنده ماندن«؛ ي9ا باي9د در
حوزه ديگری از توليد به کار گرفته شود
و يا در بازار نوينی مشغول بکار گردد.
ب99ديھی اس99ت در اي99ن دوران ب99ا تمرک99ز و
ت99راکم س99رمايه بازارھ99ای درون99ی پ99س از
م99دتی اش99باع م99ی ش99ود .از اين99رو س99رمايه
داری اروپايی در موقعيتی قرار می گيرد
ک9999ه در راس9999تای ح9999ل بح9999ران خ9999ود ب9999ه
بازارھايی که در دوران پيش مورد تھاجم
قرار داده است )غارت و صدور کاالھای
مص99نوعی(؛ ب99ه ص99ورت ديگ99ری )عم99دتا ً
صدورسرمايه( حمله ور می شود .تھاجم
اخي999ر کش999ورھای اروپ999ايی مت999رادف ب999ا
جھ9999ش عظيم9999ی در» ترکي9999ب ارگاني9999ک
س99رمايه« اس99ت .اف99زايش ش99ديد س99رمايه
ثاب99ت ،خ99ود را در »انق99الب تکنولوژي99ک
ص999نعتی« )دوم( ب999ه نم999ايش م999ی گ999ذارد
)اس99تفاده از من99ابع برق99ی ب99ه ج99ای ماش99ين
بخ9999ار ،اس9999تفاد از موتورھ9999ای احت9999راق
درونی و غيره( .ب9ه س9خن ديگ9ر در اي9ن

ميليتانت
دوران ب999ر خ999الف دوران پ999يش )س999رمايه
داری رقابت آزاد( که صنايع در بخش ٢
)ماش99ين آالت99ی ک99ه وس99ايل مص99رفی تولي99د
م99ی کن99د( ،نق99ش مھم99ی داش99ت ،در دوران
اخير )سرمايه داری انحصاری( بخ9ش ١
)ماش99ين آالت99ی ک99ه ماش99ين آالت تولي99د م99ی
کنن99د( ،نق99ش تعي99ين کنن99ده دارد .اي99ن رون99د
منج9ر ب9ه گ99رايش ش9ديدی در ک9اھش ن99رخ
سود شد.
در چنين وضعيتی بحرانی در کش9ورھای
کاپيتاليستی )ک9ه تولي9د کاالھ9ا تعم9يم يافت9ه
است( در مقابل سرمايه داری سه راه حل
ب99اقی م99ی مان99د (١ :ازدي99اد ن99رخ س99ود )و
ارزش افرونه( از طريق اعم9ال اس9تثمار
مضاعف بر کارگران؛  (٢تحمي9ل رقاب9ت
بيشتر مابين خود شرکتھای سرمايه داری
)به نفع انحصارات و به ضرر ديگران(؛
و  (٣توسعه طلبی و يافتن بازارھای بکر
در نقاط ديگر جھ9ان .البت9ه س9رمايه داری
ت999ازه ق999درت يافت999ه انحص999اری ،راه ح999ل
نخس999999ت را از طري999999ق مح999999دود ک999999ردن
دس99تمزدھا ک99ارگران و راه ان99دازی جن99گ
ھا ،استثمار مضاعف ،انجام داد .اما ،در
اي99ن مي99ان مب99ارزات ک99ارگران و مقاوم99ت
س999ازمانيافته آنھ999ا اي999ن کان999ال از ازدي999اد
ارزش افزون999ه را مح999دود م999ی کن999د .راه
دوم ،يعن99ی رقاب99ت ب99ين س99رمايه داران و
تقوي9999ت انحص9999ارات )ب9999ه ض9999رر س9999اير
سرمايه داران( در مرزھای ي9ک کش9ور،
نيز محدوديتھای خود را دارا است .زيرا
اي999ن روش ت999ا زم999انی ک999ارآيی داش999ته ک999ه
تع99داد ش99رکتھای انحص99اری ک99م باش99د .ب99ا
افزايش اين بخش ھا ،سود آوری کل آنھا
ني999ز کمت999ر و کمت999ر م999ی گ999ردد .زي999را در
روند تولي9د جم9ع ک9ل ارزش ھ9ای افزون9ه
مابين تعداد بيش9تری از انحص9ارت تقس9يم
می گردد.
بنابراين راه حل سوم؛ در اي9ن دوران ب9ه
مثاب999ه تنھ999ا منب999ع اف999زايش ن999رخ س999ود در
مقابل سرمايه داران انحصاری قرار م9ی
گي99رد .در اينجاس99ت ک99ه نطف99ه ھ99ای اولي99ه
نظ9ام امپرياليس99تی جھ99انی نق99ش م99ی بن99دد.
بح9999ران اش9999باع س9999رمايه در کش9999ورھای
متروپل اين روند را اجتناب ناپذير تر می
کند.

شماره بيست و سه
خرداد  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

امپريTTTTTTTاليزم و صTTTTTTTدور سTTTTTTTرمايه بTTTTTTTه
کشورھای واپسگرا
سرمايه داری انحص9اری در اواخ9ر ق9رن
 ،١٩ب99ه عل99ت ت99راکم و تمرک99ز س99رمايه،
ھم99راه ب99ا ش99دت در پيش99رفت تکنول99وژی،
با دو بحران عين9ی و پيوس9ته مواج9ه ش9د.
نخس999ت؛ ع999الوه ب999ر بحرانھ999ای تن999اوبی
اشباع سرمايه )که در تمام دوران سرمايه
داری وج99999ود داش99999ته و دارد( ،س99999رمايه
داری انحص9اری ب99ا بح99ران اش99باع دائم99ی
انباشت سرمايه نيز روب9رو ش9د .ب9ه عل9ت
تراکم و تمرکز سرمايه ،سرمايه داران با
انباشت سرمايه ھای روبرو شده که س9ود
آوری خود را از دست داده بود .به سخن
ديگر س9رمايه بک9ار رفت9ه در کاالھ9ا »ک9م
ارزش« ش99999د .ھمچن99999ين رقاب99999ت م99999ابين
س9رمايه داران ک99ه منج9ر ب99ه ورشکس99تگی
برخ99ی از آنھ99ا ش99ده ب99ود ،اي99ن بح99ران را
تش99ديد م99ی ک99رد .ب99رای نخس99تين ب999ار در
نظام سرمايه داری بحران دائمی ناشی از
اش999باع انباش999ت س999رمايه پدي999د آم999د .دوم؛
بح999ران اش999باع کاالھ999ا در بخ999ش  ١ني999ز
بوقوع پيوست .ماشين آالت توليد شده در
بخش ) ١لوکوموتيو؛ جرثقيل؛ راه آھن و
غيره( بازارش9ان در کش9ورھای متروپ9ل
اشباع شد.
از اين99رو ،ب99رای ح99ل اي99ن بح99ران دوگان99ه
ني9999از عين9999ی س9999رمايه داری انحص9999اری،
متمرک999ز ب999ه ص999دور س999رمايه و ص999دور
کاالھای توليد شده توسط آن؛ شد .اما؛ اين
امر مترادف با نياز کشورھای متروپل به
م99999واد خ99999ام ارزان ،ش99999د .ب99999دون تردي99999د
دسترسی به مواد خام ارزان می توانست
بح99ران اش99باع انباش99ت را تقلي99ل دھ99د .در
اي999999ن دوران س999999ھم بخ999999ش در گ9999999ردش
»سرمايه ثابت« )موا د خام( اف9زايش م9ی
ياب99د و س99ھم بخ99ش متغيي99ر س99رمايه ثاب99ت
)ماش999ين آالت( ب999ه عل999ت بح999ران اش999باع
ک99اھش م99ی ياب99د .از اين99رو ،تھ99اجم ديوان99ه
وار سرمايه داری به سرزمين ھای ديگر
جھان مشاھده می شود .با ص9دور ماش9ين
آالت اضافی به اين کشورھا با يک تيردو
نش99ان زده م99ی ش99ود .اول؛ اش99باع انباش99ت
س99999رمايه و ماش99999ين آالت در کش99999ورھای
متروپل کاھش می يابد ،و از سوی ديگ9ر
ھم99ان س99رمايه ھ99ای و ماش99ين آالت ب99رای
کسب مواد اولي9ه ارزان س9اير کش9ورھای
جھ999ان بک999ار گرفت999ه م999ی ش999ود .در اي999ن
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دوران »غ999ارت« کش9999ورھای جھ9999ان ب9999ه
ش999کل ديگ999ری )و بمرات999ب عمي999ق ت999راز
پ99يش( ص99ورت م99ی گي99رد .تم99ام تولي99د در
اي999ن دوره متوج999ه بازارھ999ای کش999ورھای
متروپل بوده زيرا بازارھ9ای کش9ورھای
پيرام99ونی ب99ه عل99ت لطم99ات دوران پ99يش،
آم9999ادگی ج9999ذب کاالھ9999ای تولي9999د ش9999ده در
کش99999ورخود را نداش99999تند .ب99999دين ترتي99999ب
»امپري99اليزم« در ص99حنه جھ99انی ظ99اھر
گش999ته و ھم999راه ب999ا آن واپس999گرايی س999اير
نق999اط جھ999ان تثبي999ت و دائم999ی م999ی گ999ردد.
ھمچن99ين ،اس99تقرار امپري99اليزم ب99ه مفھ99وم
تقسيم نوين کشورھای عقب افت9اده م9ابين
کشورھای اروپايی بود.
چنانچ999ه وج999ه مشخص999ه دوران س999رمايه
داری »رقاب99999ت آزاد«؛ ن99999ابودی ص99999نايع
س99نتی کش99ورھای پيرام99ونی و ب99ه کنت99رل
درآوردن ب99ازار گ99ردش ک99اال ھ99ا آنھ99ا ب99ود
)ام9999ا؛ ب9999دون مس9999دود ک9999ردن رون9999دھای
مس99تقل انباش99ت س99رمايه ب99ود(؛ در عص99ر
امپري99999اليزم ب999999ر خ999999الف دوران پ999999يش؛
رون9999دھای مس9999تقل انباش9999ت س9999رمايه در
کشورھای پيرامونی کامالً متوقف ش9ده و
پيش9999999ه وران ورشکس9999999ته ب9999999ه عن9999999وان
»کارگر« با دستمزدھای ناچيز به خ9دمت
ص99نايع م99واد خ99ام ن99وين امپرياليس99تھا در
آمدند .طبعا ً وضعيت نوين منجر به تشديد
واپس999گرايی در کش999ورھای پيرام999ونی و
تقوي999ت بخ999ش ھ999ای عم999ده اقتص999ادی در
کش99ورھای متروپ99ل ش99د .در اي99ن مرحل99ه،
سرمايه داران بومی استقالل خود را از
دست داده و به خدمت امپري9اليزم در م9ی
آين999د .آنھ999ا ب999ه عل999ت نداش999تن پاي999ه م999ادی
اقتص99ادی ب99رای توس99عه »س99الم« س99رمايه
داری ،ب99999ه ع99999ده ای کالھب99999ردار ،دزد و
گانگس999تر؛ ن999زول خوارمب999دل گش999تند .در
نتيجه ظھ9ور امپري9اليزم در اي9ن کش9ورھا
ن9999999ه تنھ9999999ا منج9999999ر ب9999999ه »س9999999عادت« و
»خوش9بختی« نش9د ک9ه از يکس9و مناس99بات
کھ9999ن را حف9999ظ ک9999رده و از س9999وی ديگ9999ر
واپس99999گرايی را تش99999ديد ک99999رد و دولت99999ی
متشکل از عده ای کالھبردار را در رأس
ک99ار ق99رار داد .اس99تقرار و تقوي99ت واپ99س
گرايی در اين کشورھا با پيوند اقتص9ادی
آنھ99ا ب99ا کش99ورھای متروپ99ل گ99ره خ99ورده
ب99ود .برنام99ه ري99زی در راس99تای متح99ول
ک99ردن کش99ورھای پيرام99ونی )ي99ا س99رمايه
داری ک999ردن آنھ999ا( ب999رای ت999دارک بھ999ره
ب99رداری از اقتص99ادھا متالش99ی ش99ده ،در

ميليتانت
دستور کار امپرياليس9تھا ق9رار گرف9ت .از
اين999رو؛ در اي9999ن دوران ني9999از امپري9999اليزم
ديگر تنھا متکی بر غارت و چپ9اول و ي9ا
صدور کاالھ9ای مص9رفی ت9أمين نم9ی ش9د
)گرچه اين اقدامات نيز ادام9ه پي9دا ک9رد(،
بلک999ه ب999ر مح999ور بازس999ازی اقتص999ادھای
کشورھای پيرامونی ،و زمينه ريزی ھای
اقتص999999ادی در راس999999تای ح999999ل بح999999ران
کش999ورھای متروپ999ل متمرک999ز ش999د .طبع999ا ً
اس99تخراج م99واد خ99ام و توس99عه دخ99التگری
اقتص99999ادی در اي99999ن کش99999ورھا ب99999ا حف99999ظ
مناسبات پيش9ين عمل9ی نب9ود .ب9رای نمون9ه
در اي9ران؛ ب9رای تس9ريع ک9ار م9ی بايس9تی
از ترانس999پورت م999درن مانن999د راه آھ999ن و
وسايل پيشرفته حفاری برای دسترسی به
نف999ت؛ اس999تفاده م999ی ش999د )گرچ999ه کماک999ان
مناسبات کھن نيز باقی ماندند(.
در سطح سياسی ،امپرياليزم برای کنترل
کام99999ل ب99999ر ب99999ازار درون99999ی کش99999ورھای
پيرام999ونی ،ني999از ب999ه ق999درت ھ999ای دولت999ی
بومی نيز پيدا کرد .حضور نظامی دائمی
و تضمين وابستگی قدرت ھ9ای ب9ومی ب9ه
امپري999اليزم در اي999ن دوران ب999ه عل999ت ب999ی
خط99ر ک99ردن ب99ازار دورن99ی ب99ود .کنت99رل
من9ابع م9واد خ99ام م9ی بايس99تی ب9دين ترتي99ب
تضمين گ9ردد .در ع9ين ح9ال رقاب9ت ب9ين
خود دولتھای امپرياليستی برای دسترسی
ب99999ه بازارھ99999ا و م99999واد خ99999ام کش99999ورھای
پيرام9999ونی ب9999ه جري9999ان افت9999اد .بن9999ابراين
»جن999گ«ھ999ای امپرياليس999تی ب999ر س999ر ب999ه
چنگ آوردن من9ابع م9واد خ9ام ب9ه اتک9ا ب9ه
دولتھ9ای وابس9ته ب9ه خ9ود؛ تش9ديد گش9ت.
جنگ ھای امپرياليستی ،کودتاھا و توطئه
ھای علي9ه کش9ورھای پيرام9ونی ناش9ی از
اين نياز عينی امپرياليستی در اين دوران
اس9999ت .عل99999ت جن99999گ ھ99999ای م99999ابين دول
اروپ9999ايی اي9999ن ب9999ود ک9999ه در کش9999ورھای
متروپ999ل ،گرچ999ه در اي999ن دوران تمرک999ز
س99رمايه کماک99ان در س99طح مل99ی ص99ورت
می گرفت ،اما تراکم سرمايه به سطح بين
الملل99999ی کش99999انده ش99999د .در س99999طح مل99999ی
آليگارشی ھای قدرتمند مالی و »تراست«
ھ999999ای س999999رمايه داری ش999999کل گرفت999999ه و
دولتھای ملی در خدمت آنھا در آمدند .در
نتيجه ،اختالفھا و رقابت ھای انحصارات
بين الملل9ی ب9ر س9ر تقس9يم جھ9ان ب9ه س9طح
اختالف99ات م99ا ب99ين دول امپرياليس99تی ارتق99ا
يافت.
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نتيج999ه دخالتھ999ای امپرياليس999تی منج999ر ب999ه
وض99عيت وي99ژه ،غي99ر ع99ادی و پيچي99ده ای
در کش9999ورھای پيرام9999ونی ش9999د .ترکي9999ب
پيچي9999ده ای از مناس9999بات تولي9999دی پيش9999ا-
س99999رمايه داری ،ش99999به س99999رمايه داری و
س99999رمايه داری ک99999ه توس99999ط ارتباط99999ات
مب99ادالتی س99رمايه داری جھ99انی ،ني99روی
ھای مولده اي9ن جوام9ع را تح9ت کنت9رل و
س99999لطه ب99999ازار جھ99999انی س99999رمايه داری،
نگھداشته بود ،منجر به بح9ران ھميش9گی
اقتص99999ادی و در نتيج99999ه بح99999ران دائم99999ی
اجتماعی و سياسی شد .شاخص اين حالت
غي9999ر ع9999ادی ،وج9999ود ديکت9999اتوری ھ9999ای
نظامی برای سرکوب انفجارھای توده ای
اس9999ت ک9999ه مبارزاتش9999ان ن9999ه تنھ9999ا ح9999ول
مطالبات دمکراتيک شکل می گيرد بلک9ه
کل نظام سرمايه داری عليل و بح9ران زا
را مورد سؤال قرار می دھد.

مرحله چھارم

احتضار سرمايه داری
انحصاری پسين
توليTTTTد کاالھTTTTای مصTTTTرفی در بازارھTTTTای
پيرامونی
امپري99999اليزم عب99999ارت اس99999ت از مرحل99999ه
احتضارس999999رمايه داری انحص999999اری ي999999ا
»س99رمايه داری پس99ين« .دوران کالس99يک
امپري999اليزم ب999ا جن999گ جھ999انی اول خاتم999ه
ياف999ت .از آن پ999س نظ999ام جھ999انی س999رمايه
داری با بحران عميقی روبرو بوده است.
وج9999ه مشخص99999ه بح9999ران نظ99999ام جھ99999انی
ظھورانقالب ھا و جنگ ھای خانمانسوز
اس9999ت .جن9999گ ھ9999ای اول و دوم جھ9999انی؛
انق9999الب ھ9999ای روس9999يه ،چ9999ين و کوب9999ا و
اعتصابھای کارگری گس9ترده در سراس9ر
جھ99ان؛ طغيانھ99ای ک99ارگری در اس99پانيا و
ايتالي9ا و فرانس99ه نش9انگر اي99ن انحط99اط در
سيس99999تم جھ99999انی ب99999ود ).(١٩٧٠ -١٩١٧
امپرياليزم که تمام بحران ھا و جنگ ھ9ا
را ب999ه دول ش999وروی و اروپ999ای ش999رقی
نس99بت م99ی داد ،ب99ا فروپاش99ی ش99وروی و
»بل99وک ش99رق« ،نوي99د »ص99لح« و آرام99ش
را س999ر داد؛ در س999الھای پ999يش نش999ان داده
شد ،که امپرياليزم ب9دون جن9گ اف9روزی
و کشتار مردم س9اير نق9اط جھ9ان ق9ادر ب9ه
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ادام99ه حي99ات اقتص99ادی نيس99ت .تھاجم99ات
نظامی به يوگسالوی ) ،(١٩٩٠افغانستان
) (٢٠٠١و حمل9999ه نظ9999امی ب9999ه ع9999راق
) (٢٠٠٣ھمه نمايانگر مرحل9ه انحط9اط
اين نظام جھانی است .در اين مرحله تمام
تضادھا نظام امپرياليستی برجس9ته ت9ر از
پيش می شود .علل اصلی جنگ افروزی
ھ999ا اينس999ت ک999ه س999رمايه داری پس999ين ب999ا
بحران دائمی اشباع انباشت روبرو است.
اين وضعيت رقابت شديدتر از پيش برای
کسب سودھای افزونه انحصاری را طلب
می کند .در اين مرحل9ه ب9ر خ9الف دوران
پيش )عصر کالسيک امپرياليزم( ،ضمن
به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرک9ت و
تض99ادھای س99رمايه داری جھ99انی؛ ش99يوه
عملک999رد س999رمايه داری نس999بت ب999ه س999اير
نقاط جھان ،تغيير می کند.
چنانچ99ه در عص99ر کالس99يک امپري99اليزم؛
مس999ير دخ999التگری ،ص999دور س999رمايه ب999ه
کشورھای پيرامونی بود؛ در دوره جديد؛
تمرک99ز اص99لی ب99ر مح99ور تولي99د کاالھ99ای
مص9999رفی ب9999رای بازارھ9999ای ب9999ومی اي9999ن
کشورھا اس9ت .اي9ن رون9د ب9ه تش9ديد عق9ب
افتادگی در کشورھای محيطی منجر ش9د.
بيشتر توضيح می دھيم:
اول؛ در اي99ن دوره ب99ا توس99عه و گس99ترش
تولي9د ص9نايع؛ تولي99د م9واد خ9ام مص99نوعی
در کش999ورھای پيش999رفته ص999نعتی ،ف999راھم
آمد .صدور سرمايه از کشورھای وابسته
ب99ه خ99ود کش99ورھای متروپ99ل تغيي99ر جھ99ت
داد .ني9999999روی ک9999999ار ارزان کش9999999ورھای
پيرامونی ديگرمنطبق با استفاده وسيع از
تکنولوژی ص9نعتی نب9ود .در نتيج9ه تولي9د
م99واد خ99ام مص99نوعی )الي99اف مص99نوعی؛
الس999999999تيک ،پالس999999999تيک و غي999999999ره( در
کشورھای متروپل جايگزين مواد خام در
کش999ورھای پيرام999ونی گش999ت .نتيج999ه اي999ن
تغيي999رات منج999ر ب999ه انتق999ال ح999وزه عم999ل
س999999رمايه خ999999ارجی از م999999واد خ999999ام ب999999ه
مانوف999999اکتور ش999999د .در نتيج999999ه ،جھ999999ت
مداخالت امپرياليزم نس9بت ب9ه کش9ورھای
ديگر جھان تغيير کرد.
دوم؛ بر خ9الف دوره پ9يش ک9ه بازارھ9ای
درون99ی کش99ورھای عق99ب افت99اده ج99ذابيت
خاص99ی از منظ99ر امپري99اليزم نداش99ت؛ در
دوره اخي999ر ب999ا رش999د قش999رھای پردرآم999د
مصرف کننده ،بازار اي9ن کش9ورھا م9ورد
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توج99ه کش99ورھای متروپ99ل ق99رار گرف99ت.
سريعترين روش ب9رای کنت9رل ب9ر ب9ازار
اين کشورھا و ھمچنين از مي9ان برداش9تن
رقب99ای ديگ99ر امپرياليس99تی ک99ه کالھايش99ان
در بازارھ99ا عرض99ه داده م99ی ش99د ،تولي99د
در آن کش9999ورھا ب9999ود .در اي9999ن مرحل9999ه،
س999رمايه خ999ارجی ھم999راه ب999ا ب999ورژوازی
ب99ومی بخ99ش ھ99ای مھ99م ب99ازار را ب99ه خ99ود
اختص999اص دادن999د .رش999د ف999وق الع999اده در
صنايع مونتاژ در اين دوره نماي9انگر اي9ن
تح99والت ن99وين اس99ت .ھمزم99ان ب99ا تولي99د
کاالھ999ای مص999رفی مبادل999ه ن999ابرابر مي999ان
کشورھای متروپل و پيرامونی تشديد شد.
زي9999را »محص9999ول ک9999ار« در کش9999ورھای
متروپ99ل ب99ار آورت99ر از محص99ول ک99ار در
کشورھای عقب افتاده ،ب9ود .از اين9رو ب9ه
ش9999کلی انتق9999ال »ارزش« از کش9999ورھای
عقب افتاده به کشورھای صورت گرفت.
اض99افه ب99ر اي99ن نظ99ام جھ99انی امپرياليس99تی
تس9اوی مي99زان س9ود در س99طح ب9ين الملل99ی
را به ضرر کشورھای عقب افتاده تغيير
داد .در نتيج999ه؛ وابس999تگی اقتص9999ادی را
ھرچ99ه بيش99تر تش99ديد داد .در دوره پ99يش؛
برای نمونه در آس9تانه جن9گ جھ9انی اول
) (١٩١٧درآمد ساالنه بريتانيا از سرمايه
گ99ذاری خ99ارجی  ٢٠٠ميلي99ون اس99ترلينگ
تخم999يم زده ش999ده ب999ود و س999ود حاص999ل از
مبادل999ه ن999ابرابر  ١٣٠ميلي999ون اس999ترلينگ
ب999999ود .ام999999ا؛ درس999999الھای ١٩٧٠-١٩٦٠
ض99رر س99االنه کش99ورھای عق99ب افت99اده ب99ه
عل9999ت مبادل9999ه ن9999ابرابر  ٢٢ميلي9999ارد دالر
بوده ،در صورتی که در آم9د کش9ورھای
متروپ9999999ل از س9999999رمايه گ9999999ذاری ھ9999999ای
خصوصی  ١٢ميليارد دالر بود.
س9999وم؛ بخ9999ش ) ٢بخ9999ش تولي9999د کاالھ9999ای
مصرفی( به علل فوق رونق حاصل کرد،
اما در بخش ) ١بخش توليد وسايل توليد(
رش9د ،مح99دود ب99اقی م9ی مان99د .ع99دم وج99ود
مبادله بين اين دو بخش اقتص9ادی ،منج9ر
به تحديد رشد نيروھای مول9ده م9ی گ9ردد.
ھمچن99ين کاالھ99ای مص99رفی تولي99د ش99ده ب99ه
رغم استفاده از نيروی کار ارزان ،تغيير
تعي9999999ين کنن9999999ده ای در ص9999999ادرات اي9999999ن
کش999ورھای ايح999اد نم999ی کن999د و کاالھ999ای
عم999دتا ً ب999رای مص999رف داخل999ی ب999اقی م999ی
ماند.
چھ99ارم؛ گس99ترش بخ99ش ) ٢بخ99ش تولي99د
کاالھای مصرفی( ب9دون گس9ترش ب9ازار
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درونی منحب9ر ب9ه انحص9اری ش9دن س9ريع
توليد گشته و اين امر به نوبه خود بحران
ھميش99گی اش99باع انباش99ت و مح99دود مان99دن
رشد صنعتی را به دنبال خواھد آورد.
عوامل باال باعث تشديد ناموزونی بيش9تر
در سطح جھانی می گردد .به سخن ديگر
دخالتھ99ای اي99ن دوره امپري99اليزم منج99ر ب99ه
پي999دايش ن999وع وي999ژه ای از س999رمايه داری
می گردد .سرمايه داری ناقص الخلقه )و
غي9999ر ع9999ادی( .دراي9999ن دوره ب9999ر اس9999اس
نيازھ99ای مرحل99ه ای امپري99اليزم حکوم99ت
ھای وابسته از لحاظ سياسی )ي9ا مس9تقيم(
و به حکومتھای غير مس9تقيم تغيي9ر ش9کل
م9999ی دھن9999د .موقعي9999ت اي9999ن کش9999ورھا ،از
کش999ورھای اس999تعماری )دوره کالس999يک
امپري999اليزم( ب999ه ش999به اس999تعماری )دوره
س999رمايه داری پس999ين( تغيي999ر م999ی ياب9999د.
امپري999اليزم ،کش999ورھای عق999ب افت999اده را
ديگ99ر نيازمن99د ب99ه س99رمايه ھ99ای ص99ادرتی
کش9999ورھای متروپ9999ل نک9999رده ،بلک9999ه آن
کشورھا را متکی ب9ه زمين9ه ري9زی ب9رای
جذب وسايل توليدی اشباع شده خود ،می
کن99د .در اي99ن دوره ب99رای ايج99اد تس99ھيالت
ض99روری ب99رای چن99ين زمين99ه ري99زی ی،
سرمايه ھا نه به ش9کل »ص9ادرات« بلک9ه
به صورت وام ھای درازمدت و يا کمک
ھای ب9ال ع9وض ب9ه کش9ورھای پيرام9ونی
داده می شود .نق9ش »س9ازمان ب9ين الملل9ی
پ999ول« و نھادھ999ای مش999ابه ،در اي999ن دوره
تضمين نيازھای کنونی امپري9اليزم اس9ت.
بدين ترتيب با کمک ھای فوق ،دولت ھ9ا
و س9999رمايه داری ب9999ومی ن9999اقص الخلق9999ه
)س9999اخته ش9999ده توس9999ط امپري9999اليزم( اي9999ن
کش99ورھا  ،زي99ر بن99ای اقتص99ادی )سيس99تم
ب99انکی ،ترانس99پورت و غي99ره( را ب99رای
جذب کاالھای کشورھای متروپ9ل ،بني9اد
می نھند.
اگ9ر در دوره پ9يش ترکي9ب طبق9اتی ھيئ99ت
ح99999اکم در کش99999ورھای عق99999ب افت99999اده از
زمين999999داران ب999999زرگ ،تج999999ار و ن999999زول
خوارھا ،برای تأمين نيازھای مرحله ای
امپري999اليزم ،ش999کل م999ی گرف999ت؛ ام999روز
بورژازی »صنعتی« ملی و اقشار فوقانی
خ99999رده ب99999ورژوازی چن99999ين ني99999ازی را
ب999رآورده م999ی کنن999د .ن999زول خ999واران ب999ه
بانک999دار ھ999ا و زمين999داران ب999ه ص999احبان
مانوفاکتورھ99ا؛ تب99ديل گش99ته ان99د .ام99ا ،ب99ه
عل99ت ض999عف ب99ورژوازی ن999اقص الحلق999ه
بومی ،قدرت اصلی برای پيشبرد مقاص9د
امپري99999اليزم در دس99999ت دول99999ت قدرتمن99999د
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متمرکز می گردد .در اين دوره مرز ب9ين
س999رمايه داری »ب999ومی« و »کمپ999رادور«
موج99ود در مرحل99ه کالس99يک امپري99اليزم،
از مي99ان رفت99ه و دولتھ99ای س99رمايه داری
منحط ھمراه با بورژوازی ناقص الخلقه،
وابستگی اقتصادی خود را به امپرياليزم
حفظ می کنند .در اين دوره انقالب ھ9ای
کالس99يک »ب99ورژوا دمکراتي99ک« س99پری
گش99ته ،زي99را ک99ه س99رمايه داری خ99ود در
قدرت قرار گرفته اس9ت .مب9ارزات م9ردم
ستمديده اين کشورھا برای رھايی از يوغ
امپرياليزم با مبارزات عليه سرمايه داری
ب999999ومی پيون999999د خ999999ورده اس999999ت .زي999999را
بورژوازی در ھر لباسی که ظاھر گردد
)چ999ه اس999المی چ999ه غي999ر اس999المی( ،خ999ود
توس99ط امپري99اليزم ب99ر اي99ن جوام99ع تحمي99ل
گش999ته و در جبھ999ه س999رمايه داری جھ999انی
قرار گرفته است .در نتيجه در اين جوامع
ھمواره مطالبات دمکراتيک با خواستھای
ضد سرمايه داری گره خورده است.
اي999ن اس999ت ويژگ999ی دوران کن999ونی نظ999ام
جھ999انی س999رمايه داری و ت999أثيرات آن ب999ر
کشورھای پيرامونی.
از اين99رو اتح99اد ب99ا ھ99ر دول99ت و گ99رايش
بورژوايی )بنياد گ9را و ي9ا غي9ر بني9ادگرا(
در مقابل امپري9اليزم ،محک9وم ب9ه شکس9ت
اس99ت .زي99را ب99ورژوايی و بنيادگراي99ان در
نھاي99ت از در آش99تی ب99ا امپري99اليزم ب99ر م99ی
آين9999999د و مش9999999ترکا ً علي9999999ه ک9999999ارگران و
زحمتکشان منطقه متحد می گردند.
اکتبر ٢٠٠٨
*اي999ن مقال999ه در نش999ريه مب999ارزه طبق999اتی
)نش9999ريه ی مش9999ترک مارکسيس9999ت ھ9999ای
انقالب9999ی اي9999ران ،افغانس9999تان و پاکس9999تان(
ش9999ماره ی  ٣در م9999ارس  ٢٠٠٩انتش9999ار
يافت .اين نشريه در پاکستان به چاپ می
رسد .از رفقايی که مايل به دريافت نسخه
ای از نشريه ھس9تند درخواس9ت م9ی ش9ود
ک999ه ب999ا نش999ريه تم999اس گيرن999د .از وب999الگ
مبارزه طبقاتی ديدن کنيد:
http://mobaarezeh.wordpress.com/
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پيروزی مھم اعتصاب
کارگران صنايع عراق
ً
مھم
اخيرا گزارشاتی از مبارزات
ّ
کارگری در صنايع نفتی »بصره« ،و
تجمع کارگران بخش برق در »نصيريه«
ّ
دريافت کرده ايم .اين اخبار و گزارشات
نشان می دھند که پس از ويرانی ھای
چند سال گذشته ،مبارزۀ طبقۀ کارگر در
عراق در حال بازيابی خويش است و
موفقيت ھايی نيز به دست آورده است.
در ادامه ،اين گزارشات را برای
خوانندگان خود منتشر می کنيم.

اعتصاب در صنايع ّ
نساجی بغداد .فالح
الوان در حال مذاکره با يکی از مديران
*در روز  ٥آوريل کارگران صنايع
چرم -که بيش از دو ھزار کارگر
مستقر در دو کارخانه ھستند -با
اعالم درخواست غرامت مربوط به
سوانح کار اعتصاب خود را آغاز
کردند .مديريت در روز  ٨آوريل
درخواست کارگران را پذيرفت و
وعده داد که تأييديۀ رسمی آن را
روز  ١٢آوريل صادر خواھد کرد.
کارگران منسوجات بغداد و صنايع
مبل نيز از دوازدھم آوريل به
اعتصاب پيوستند.
*کارگران کارخانه » ﱠ
الزورا« موفق
به دريافت مبالغ غرامت شده اند.
*روز ھفدھم آوريل نيز نزديک به
دويست کارگر صنايع پتروشيمی با
تجمع ،حقوق معوقۀ
برگزاری يک
ّ
خود را درخواست کردند .آن ھا
تجمع ،خواستار
ھمچنين در زمان
ّ
لغو مجازات ھايی شدند که کريم
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جوھیّ -
فعال اتحاديۀ کارگری )تريد
يونيونيست( -به آن ھا محکوم
گرديده است.
وزارت صنايع و فلزات پذيرفته است که
برای اطمينان کارگران از دريافت مبالغ
درخواستی ،به پارلمان عراق توصيه کند
تا دستورالعملی برای وزارت ماليه
صادر نمايد.
*روز  ٢٧آوريل ،کارگران صنايع
چرم اعتصاب خود را از سر
گرفتند .مديريت در روز ٢٨
آوريل رسماً اعالم کرد که خسارت
کارگران طی چند روز آتی
پرداخت خواھد شد .به کارگران
صنايع ّ
نساجی نيز ھمين قول داده
شده است .کارگران اين موضوع
مھمی برای خود می
را پيروزی
ّ
دانند.
*ماه مه ،مديريت صنايع چرم و
نساجی ،پرداخت
مديريت صنايع ّ
خسارت به کارگران را آغاز کردند

فيصل حمدان ،در اعتراضات کارگران
صنايع پتروشيمی
*در روز  ٢٧آوريل کارگران
تجمعی
خطوط لوله نفت در بصرهّ ،
محل کار خود برپا
ّ
را در داخل
کردند و پرداخت حقوق ھای معوقه
خود را از مديريت خواستار شدند.
مديريت از پاسخگويی به کارگران
و يا حتی مذاکره با آنان سر باز
اما کارگران نيز
زده استّ .
مديريت را به برپايی يک اعتصاب
عمومی و متوقف ساختن تمامی
خطوط لوله تھديد کرده اند .فيصل
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تجمع ،صراحتاً
َحمدان ،رھبر اين ّ
به مدير گفته است که آن ھا جريان
نفت به سمت بنادر را قطع خواھند
کرد .مديريت تحت فشار کارگران
تجمع وارد
پذيرفت که با رھبر
ّ
مذاکره شود و به او قول داد که
روز  ١٠ماه مه ،حقوق معوقه را
پرداخت خواھد کرد.
تظاھرات کارگران برق در نصيريه

تجمع کارگران برق در نصيريه
ّ
روز  ٢٨آوريل ،کارگرانی که بر اساس
سيستم روز مزدی ،در بخش توزيع برق
تجمعی بر پا
نصيريه کار می کنند،
ّ
کردند .تظاھرکنندگان خواستار تغيير
سيستم استخدامی و استخدام دائم خود
بودند.
احمد سليم ،عضو "اف دابليو سی يو آی"
تجمع به
) ،(FWCUIو يکی از رھبران ّ
رسانه ھا گفت "اين تظاھرات برای فشار
آوردن به مقامات برگزار می شود تا آن
ھا را به پاسخگويی به درخواست ھای
کارگران وادار سازد" يکی از کارگران
خضر بنی گفت "انگيزۀ
معترض به نام ِ ِ
تجمع ،سطح
اين
برپايی
اصلی برای
ّ
بسيار پايين دستمزد ھا است؛ حقوق ما
تنھا چھار ھزار دينارعراق است"
)چھارھزار دينار عراق کمتر از ٣٫٥
دالر آمريکا است( و ادامه داد "ما نمی
توانيم با چنين دستمزدی زندگی کنيم"
مترجم :سينا پازوکی
 ٤مه ٢٠٠٩
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بحث آزاد

ايسم ھا و نقش و تأثير آن
در جنبش ھای اجتماعی*
معم999والً زم999انی ک999ه راج999ع ب999ه ايس999م ھ999ا
صحبت می شود فرھنگ تفسيری ايسم ھا
را به مي9ان م9ی کش9يم و مکات9ب گون9اگون
فک999ری ،نظ999ری ،و سياس999ی ،فرھنگ999ی و
اجتماعی ،را مورد بحث قرار م9ی دھ9يم.
ولی من اين جا اين وظيفه را به عھ9ده ی
ديگران می گذارم و می خواھم مختصراً
ت9999اريخ ايس9999م ھ9999ا را از زاوي9999ه ی ت9999أثير
گذاری آن در جنبش ھای اجتماعی مورد
نظر قرار داده و بررسی کوتاھی بکنم.
شايد بگويم چ9ه فرق9ی م9ی كن9د ك9ه تف9اوت
ب9999ين م9999درن ب9999ا مدرنيس9999م و ي9999ا ت9999اچر و
تاچريزم را بدانيم .اما برای فردی ك9ه ب9ه
دنب999ال درك درس999ت مف999اھيم اس999ت و م999ی
خواھد كاربرد ص9حيح ھ9ر ي9ك از مف9اھيم
براس9اس زم99ان و مك99ان و متناس9ب ب99ا ي99ك
انديشه يا طرفداری از يك مكتب فكری را
بدان999د ،وقت999ی در ح999ال مطالع999ه تح999والت
اقتصادی ،يا نظري9ات سياس9ی اس9ت و ب9ه
نام تاچر و تاچريزم برم9ی خ9ورد ،باي9د و
حتما ً بداند كه چرا بعد از دھه  ١٩٨٠ن9ام
نخس99ت وزي99ر انگلس99تان يعن99ی ت99اچر ،ب99ه
تاچريسم ختم شد و آوردن »ايسم« به آخر
تاچر حامل چه مفھومی است كه تاچر ب9ه
تنھايی نمی توان9د آن را برس9اند .بن9ابراين
قب9999ل از ھرچي9999ز ب9999رای ش9999ناخت بھت99999ر
سوس99ياليزم ،ليبرالي99زم ،س99نديكاليزم ،پ99ان
تركي9999زم ،ھن9999دوئيزم و مف9999اھيمی از اي9999ن
دس99ت ابت99دا باي99د ب99دانيم ك99ه پس99وند »ايس99م«
چيست.
ايسم ،شيسم ،سيسم ،سيزم  (ism):ايسم
در لغت به معنای اصالت ،اصول ،روي9ه
و نمون999ه ھ999ای ديگ999ر اس999ت و در حال999ت
پس99وندی معن99ای مكت99ب از آن گرفت99ه م99ی
شود .اين پسوند )شيسم ،سيسم ،سيزم( كه

اصطالحا ً به »ايسم« از آن ياد می شود و
در گفت وگوھا و بر سر زب9ان ھ9ا ج9اری
است از واژه شيسما ) (Schism aگرفته
شده كه در زبان يونانی به معن9ای ش9كاف
اس999ت و در ابت999دا در م999ورد مس999لك ھ999ا و
انش99عاب ھ99ايی ب99ه ك99ار م99ی رفت99ه ك99ه از
كليسا و مذھب مسيح منشعب می شده اند،
اما بعدھا كاربرد »شيسم« گسترده تر ش9د
و به ھر نوع تجزيه و تفكيك9ی در جامع9ه
و اح99زاب و م99ذھب »شيس99م« گفت99ه ش99د و
حاال به صورت يك پسوند رايج ب9ه دنب9ال
واژه ھ99ا و اص99طالحات )سياس99ی ،ادب99ی،
ھنری ،مذھبی ،عرفانی ،فرھنگی ،قومی
و (...می آيد و تقريب9ا ً ھن9وز ھم9ان مفھ9وم
اولي999ه را دارا اس999ت .زي999را اص999طالح ي999ا
واژه ای ك9ه ب9ه »ايس9م« ي9ا ھم9ان )شيس9م،
سيس99م ،س99يزم( خ99تم م99ی ش99ود ،ي99ا عقي99ده،
مرام و مس9لكی نوبني9اد اس9ت ك9ه ب9ا عقاي9د
ماقب99ل خ99ود در تض99اد اس99ت و ب99ا آن ف99رق
می كند ،يا انشعابی است از ايده و مرامی
و مسلكی و يا وابس9تگی دارد ب9ه كس9ی ي9ا
چيزی كه مفھوم در نھايت م9ی ش9ود يك9ی
و ب999ی ش999باھت ب999ه ھم999ان »شيس999م« اولي999ه
نيست.
حاال که از لحاظ لغوی به آن پرداختيم که
ايس99م پس99وندی ب99رای تفکي99ک مکت99ب ھ99ای
گوناگون ھستند ،ھم9ان ط9ور ک9ه در ابت9دا
ھم گفتم سعی می کنم اين مکتب ھا را ب9ه
طور بسيار خالصه تا آنجا که در ارتباط
ب99ا جن99بش ھ99ای اجتم99اعی و بخص99وص ت99ا
آنجا ک9ه مرب9وط ب9ه جن9بش ھ9ای ک9ارگری
ھستند برشمرده و توضيح دھم.
کمونيزم:
کم99ون واژه ای اس99ت ک99ه ترجم99ه آن م99ی
توان9999999د ب9999999ا "اش9999999تراکی"" ،جمع9999999ی"،
"ھمگ999انی" و نظ999اير آن نزديک999ی داش999ته
باشد و اصطالح معين9ی در زب9ان فارس9ی
معادل با آن نيست.

١٦

ش99999الوده کم99999ون اولي99999ه ،اي99999ن نخس99999تين
فرماس9يون اجتم9اعی -اقتص9ادی ،مالکي9ت
اجتم99اعی و مش99ترک اجتماع99ات و گ99روه
ھ999ای انس999انی مبتن999ی ب999ر وس999ايل بس999يار
ابتدائی توليد و کار جمعی است.
زمين ،وسايل کار ،مساکن ،آالت خ9انگی
و غيره ملک مشترک ھمگی ،يعن9ی کلي9ه
افراد قبيله و گروه مربوطه ب9ود .مالکي9ت
اش99تراکی عب99ارت ب99ود از مالکي99ت گ99روه
ھ99ای کوچ99ک و معم99وال ج99دا از ھ99م .ھ99م
زم999ان ب999ا اي999ن مالکي999ت اش999تراکی -و در
چ99ارچوب آن مالکي99ت شخص99ی اعض99ای
ھ99ر گ99روه ب99ر برخ99ی وس99ائل ک99ار ک99ه در
عين حال سالح تدافعی و وسيله مقابل9ه ب9ا
درندگان محسوب می شد وجود داشت.
در کم99ون اولي99ه تولي99د بط99ور جمع99ی و ب99ا
وسايل بسيار ابتدائی ص9ورت م9ی گرف9ت
و چ99ه بس99ا ب99ه ش99کار و جم99ع آوری مي99وه
بطور دسته جمع9ی و نظ9اير اينھ9ا مح9دود
می شد .در فرماس9يون کم9ون اولي9ه اف9راد
در تقسيم ثمره کار مشترک ،حق مس9اوی
داش99تند و محص99ول ک99ار ب99ين ھم99ه اف99راد
گ99روه تقس99يم م99ی ش99د و بط99ور مش99ترک و
دوستانه مصرف می شد.
اي99ن مناس99بات تولي99د ب99ر ش99الوده مالکي99ت
اشتراکی و حق توزيع مساوی و ھمکاری
ھم999ه اف999راد ،در ص999ورت بن999دی جامع999ه
اش99تراکی اولي99ه ،نتيج999ه اجتم99اعی ک999ردن
آگاھانه وسايل توليد نبود ،بلکه ضرورت
کار جمعی و مالکيت اشتراکی بر وس9ائل
توليد ،از سطح بسيار نازل رشد نيروھای
مولده و از خصلت بدوی کار و حقارت و
ن999اچيزی محص999ول ک999ار ناش999ی م999ی ش999د.
اشکال اوليه سازمانھای اجتماعی انسانی
در مکتب مارکسيسم به »کمونيسم اوليه«
مشھور است .با اين وجود ،کمونيسم يک
نوع سازمان اجتماعی را ترس9يم م9یکن9د.
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ميليتانت
کمونيسم ي9ک اي9دئولوژی اس9ت ک9ه ت9الش
میکند بر اساس مالکيت مشترک روشھا
و ابزارھ999ای تولي999د و در غي999اب مالکي999ت
خصوص99ی ي99ک س99ازمان اجتم99اعی ض99د
دولت گرايی فاق9د طبق9هھ9ای اجتم9اعی را
ترسيم کند .کمونيسم را شاخهای از مکتب
سوسياليسم میدانند.
سوسياليزم:
اگر به طور کل9ی بخ9واھيم بررس9ی کن9يم،
سوس999999ياليزم ھ999999م ي999999ک نظ999999ام سياس999999ی
_اقتص9ادی_اجتم9اعی اس99ت ب9ا ھ9دف لغ99و
مالکي99ت خصوص99ی و مالکي99ت اجتم99اعی
ب99ر ام99وال و ب99ه عب99ارتی کنت99رل من99ابع از
جانب دولت برای جلوگيری از فقير شدن
يک قشر و غنی شدن قشر ديگر.
به قولی سوسياليزم فاز پايين کومونيزم و
مرحله ايست که برای رسيدن به کمونيزم
بايد از آن عبور کرد.
سوسياليزم با يک انقالب به وجود می آيد
تا ب9ه کم9ونيزم برس9د و ھ9دف اي9ن انق9الب
ھ99م س99رنگونی حکوم99ت س99رمايه داری و
جانشينی ديکتاتوری کارگری است.
سTTTTTTنديكاليزم )نھضTTTTTTت اتحاديTTTTTTه ھTTTTTTای
صنفی(:
نھض99ت ك99ارگرانی ك99ه ب99ه مب99ارزه علي99ه
سرمايه داری اعتقاد دارند اما رس9يدن ب9ه
ھدف خود را از راه مبارزه ی اقتص9ادی
م999ی جوين999د در حاليك999ه سوسياليس999ت ھ999ا
مب999ارزه ی سياس999ی را وس999يله ی ني999ل ب999ه
ھدف م9ی دانن9د .س9نديكاليزم ،اس9اس خ9ود
را از سوس999ياليزم و بخش999ی از نظري9999ات
آنارشيستی گرفته و كوشش می كند ت9ا از
طريق اتحاديه ھای كارگری و مبارزه ی
اقتص999ادی ،دول9999ت س9999رمايه داری را ب9999ه
شكلی غير سازمانی سرنگون كند.

١٧

آنارشيزم:

سكتاريسم )فرقه گرايی(:

آنارش999يزم در زب999ان سياس999ی ب999ه معن999ای
نظامی اجتماعی و سياسی بدون دولت ،يا
ب999ه ط999ور کل999ی جامع999های فاق999د ھرگون999ه
س99999اختار طبق99999اتی ي99999ا حک99999ومتی اس99999ت.
آنارشيسم برخالف باور خواھان ھمکاری
داوطلبانه است که بھترين شکل آن ايج9اد
گ999روهھ999ای خودمخت999ار اس999ت .طب999ق اي999ن
عقي99ده ،نظ99ام اقتص99ادی ني99ز در جامع99های
آزاد و ب9999999دون اجب99999999ار ِ ي99999999ک ق99999999درت
سازمانيافته بھتر خواھد شد و گروهھ9ای
داوطل999ب م999یتوانن999د بھت999ر از دول999تھ999ای
کن999999ونی از پ999999س وظ999999ايف آن برآين999999د.
آنارشيس99تھ99ا ب99ه ط99ور کل99ی ب99ا حاکمي99ت
ھرگون99ه دول99ت مخالفن99د و دموکراس99ی را
نيز استبداد اکثريت میدانند.

قط999ع رابط999ه ب999ا اف999راد بي999رون از فرق999ه،
تعصب شديد نسبت به گروه خود و تبديل
شدن به دسته ی جدا از مردم .در ادبي9ات
سياسی چپ ،به گونه ای انحراف سياسی
در اح99999زاب و س99999ازمانھا ی كمونيس99999تی
اطالق م9ی ش9ود ك9ه ناش9ی از دگم9اتيزم و
چپ روی اس9ت و وج9ه مشخص9ه ی آن ،
جل99و دوي99دن و ي99ا عق99ب مان99دن از حرك99ت
سياسی توده ھاست.

ريويزيونيزم )تجديد نظر طلبی(:
ريويزيونيزم در ادبيات سياسی چپ يعنی
گرايشی در جن9بش طبق9ه ی ك9ارگر ك9ه –
به نفع بورژوازی – درصدد كم بھا دادن،
سست كردن و از بين بردن ماركسيزم به
وسيله ی تجديدنظر در اصول اساس9ی آن
است .نمايندگان اص9لی تجدي9د نظ9ر طلب9ی
كھن ،ادوراد برنشتاين و كارل كائوتسكی
بودن999د .نف999ی ض999رورت انق999الب و انتق999ال
ق999درت ب999ه دس999ت پرولتاري999ا و نف999ی نق999ش
رھب9ری كنن9ده ی ح99زب كمونيس9ت و نف99ی
مبارزه ی طبقاتی از جنبه ھای تجديدنظر
طلبی است .تجديد نظر در ماركسيزم ھ9م
از چ999پ و ھ999م از راس999ت ص999ورت م999ی
گيرد .تجديد نظ9ر طلب9ی راس9ت در جھ9ت
من99افع ب99ورژوازی و انص99راف از انق99الب
اجتم99اعی اس99ت و تجدي99د نظ99ر طلب99ی چ99پ
در جھ99ت روحي99ات انقالب99ی نم99ای خ99رده
بورژوازی و تسريع تحميلی روند تكام9ل
اجتم99اع در جھ99ت حادث99ه ج99وئی و ن99اچيز
گرفتن عوامل عينی است.

اپورتونيسم:
اپورتونيسم به معنای فرصت طلبی اس9ت
و عم9999دتا ً ب9999ه حرک9999ت ھ9999ای منافقان9999ه و
فريبکاران99ه اط99الق م99ی ش99ود .مبن99ای اي99ن
گرايش عقالنيت ابزاری و انگاره »ھدف
وسيله را توصيه می کند« می باشد .چنين
روش99ی ب99ا توج99ه ب99ه اي99ن ک99ه ارزش ھ99ای
انس99انی را قرب99انی خواس99ته ھ99ا و اھ99داف
زودگ99ذر م99ادی م99ی کن99د خط99رات و زي99ان
ھای بزرگی در پی دارد.
تروتسکيسم:
لئون تروتسکی انقالبی روسی در ١٨٧٩
ميالدی در خانواده ای يھودی متول9د ش9د.
در اثر فعاليت ھ9ای سياس9ی و انقالب9ی ب9ه
سال  ١٩٠٢ميالدی به انگلس9تان گريخ9ت
و در آنجات با لنين و پلخانوف آشنا شد.
او اس99اس تئ99وری انق99الب م99داوم را ي99ک
س999ال پ999س از انق999الب  ١٩٠٥روس999يه در
زندان تزار تدوين کرد .او متک9ی ب9ر اي9ن
نظري99ه ماھي99ت سوسياليس99تی انق99الب آين99ده
ی روسيه را ترسيم کرد.
در اوائ999ل ق999رن بيس999تم ب999ا ظھ999ور جن999بش
کارگری و سوسياليستی در روسيه ،بحثی
در مي99ان مارکسيس99ت ھ99ا و انقالبي99ون آن
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ميليتانت
کش99999ور درب99999اره ی ماھي99999ت انق99999الب در
روس9يه در گرف9ت .دو اث9ر اساس9ی ک99ه در
اي999ن م999ورد نوش999ته ش999ده اس999ت يک999ی "دو
تاکتي99ک سوس99يال دموکراس99ی در انق99الب
دموکراتيک" اثر لنين و ديگری "نتايج و
چشم اندازھا" اثر لئ9ون تروتس9کی اس9ت.
در اي99ن دو کت99اب چش99م ان99داز انق99الب در
روسيه از طرف لن9ين و تروتس9کی ارائ9ه
شده است.
ھنگام بروز انقالب -که بزرگترين محک
ھر تئوری است -در سال  ،١٩١٧لنين و
تروتس99کی عم99الً ب99ه موض99عی مش99ابه ک99ه
توسط انق9الب م9داوم از قب9ل توض9يح داده
ش9ده ب9ود ،دس9ت يافتن9د و منش9ويک ھ9ا ب99ه
ائ999تالف ب999ا س999رمايه داران و مخالف999ت ب999ا
ايجاد يک دولت کارگری پرداختند.
انق9999الب فوري9999ه  ١٩١٧و س9999پس انق9999الب
اکتبر کليه بحث ھای گذشته مابين لن9ين و
تروتس99999کی را ب99999ه آرش99999يو بح99999ث ھ99999ای
سوسيال دموکراسی س9پردند .اکن9ون لن9ين
و تروتسکی در رھبری ح9زب بلش9ويک،
انقالب پيروزمن9د اکتب9ر را رھب9ری ک9رده
بودند ،ولی پس از مرگ لنين ،در دوران
خيزش موج ارتج9اع علي9ه انق9الب اکتب9ر،
ھنگامی ک9ه بوروکراس9ی استالينيس9تی در
اتح99اد ش99وروی و در ح99زب بلش99ويک ب99ه
رھب999ری اس999تالين پ999ا ب999ه عرص999ه وج999ود
گذاشت و در صدد تحکيم خود بود ،برای
انتق99999اد از جن99999اح انقالب99999ی ب99999ه رھب99999ری
تروتس9999کی ،کلي9999ه ی آرش9999يوھای خ9999اک
خ99ورده را بي99رون کش99يد ت99ا ثاب99ت کن99د ک99ه
لن999ين ھم9999واره مخ999الف تروتس9999کی ب9999وده
اس999ت! ع999الوه ب999ر آن ب999ا رد درس ھ999ای
اساس99ی انق99الب اکتب99ر ک99ه ص99حت تئ99وری
انق9999الب م9999داوم را در عم9999ل ب9999ه اثب9999ات
رس999انيده ب999ود ،راه را ب999رای تجدي999د نظ999ر
طلب999ی خ999ود و س999پس خيان999ت آش999کار ب999ه
انق99999الب در کش99999ورھای ديگ99999ر ھم99999وار
ساخت.

تروتسکی بعد از انقالب اکتبر روسيه ب9ه
عض999ويت ش999ورای کميس999رھای م999ردم و
کميسر امور خارجه تعيين ش9د .در اواي9ل
تش999کيل اتح999اد ش999وروی ،تروتس999کی ک999ه
چھ999رهای تأثيرگ999ذار و ب999انفوذ ب999ه حس999اب
میآمد به عنوان کميسر خلق برای روابط
خ999ارجی انتخ999اب ش999د .پ999س از آن ارت999ش
س99رخ ش99وروی را بني99ان گذاش99ته خ99ود ب99ه
فرماندھی آن درآمد .وی ھمچنين يکی از
اول999ين اعض999ای دفت999ر سياس999ی ب999ود .وی
علي99رغم پ99اره ای اختالف99ات ي99ک لنينيس99ت
وف9ادار ب99اقی مان99د و در زم99ان اس99تالين ب99ه
س99ال  ١٩٢٧م99يالدی از ح99زب کمونيس99ت
اخراج و به خارج کشور تبعيد شد .او از
س999999ال  ١٩٣٧س999999اکن مکزي999999ک ش999999د و
س99999رانجام ني99999ز در  ٢١اوت  ١٩۴٠ب999999ه
اشاره استالين با تبر به قتل رسيد.
99ده پاي99ه و
اي99دهھ99ای تروتس99کی تش99کيلدھن ٔ
اساس تئوری تروتسکيسم ھستند.
لنينيزم:
لنينيس99م برداش99ت والديمي99ر لن99ين )١٩٢۴-
 ،(١٨٧٠سياستمدار انقالب9ی و تئوريس9ين
کمونيس9999999ت روس و بنيانگ9999999ذار اتح9999999اد
جم9999999اھير ش9999999وروی سوسياليس9999999تی ،از
مارکسيسم بود .انديشه لنين در نزد برخی
ب9ه عن9وان »مارکسيس9م دوران امپرياليس99م
ي9999ا آخ9999رين مرحل9999ه س9999رمايه داری« ب9999ه
شھرت رسيد و ب9ه عن9وان ش9الوده نظ9ری
انترناسيوناليس9999م پرولت9999ری و ک9999ار پاي9999ه
اي9999999دئولوژيک بس9999999ياری از اح9999999زاب و
جنبشھای کمونيستی جھان شناخته شد.
انديشه لنين بر پايه حقانيت تاريخی طبق9ه
کارگر اس9توار اس9ت .ب9ه نظ9ر لن9ين طبق9ه
ک999ارگر ح999ق دارد ب999رای انج999ام رس999الت
تاريخی خود ،به سلطه طبقات ديگر پايان
دھ9د و س99يادت مس99تقل خ99ود را ،ک99ه ھم99ان
ديکتاتوری پرولتاريا است ،مستقر سازد.
افزار کارگران برای رسيدن به اين ھدف
حزب طبقه کارگر است که ب9ه گفت9ه لن9ين
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»آگ9اهت99رين عناص99ر طبق99ه ک99ارگر« در آن
گرد آمده و متشکل شدهاند.
لنينيزم كه منسوب به "والديمير ايليچ لنين
)١٨٧٠-١٩٢٤م "(.بنيانگ99999ذار و رھب99999ر
انقالب اكتبر  ١٩١٧روسيه م9ی باش9د .ب9ا
اس999تفاده از اص999ول و افك999ار م999اركس ب999ه
طوری كه مناسب اوضاع جامع9ه روس9يه
باش99د بزرگت99رين انق99الب اجتم99اعی ت99اريخ
بشری را در روسيه ی شوروی س9ازمان
داد.
بر اساس عقايد لن9ين» ،مارکس9يزم سيس9تم
نظري999ات و تعليم999ات م999ارکس اس999ت« او
مارکسيسم را سوسياليسم علمی می نام9د.
زي99را معتق99د اس99ت ک99ه »اي99ن نظ99ام حتم99ی
بودن تحول اجتماعی از سرمايه داری به
سوسياليستی را به طور کل9ی و مطل9ق از
قانون اقتصادی جنبش اجتماع کنونی م9ی
گيرد«.
لن999ين ،امپري999اليزم را ع999اليترين و آخ999رين
مرحل99ه س99رمايه داری و ج99وھره ی آن را
تس99لط انحص99ارھا و از ب99ين رف99تن رقاب99ت
آزاد توصيف كرده اس9ت و پ9نج مشخص9ه
زير را برای امپرياليزم برشمرده است:
 ١تمركز و تراكم توليد و سرمايه موج9ب
ايجاد انحصارھا می شود
 -٢س999رمايه ی ص999نعتی و ب999انكی ب999ا ھ999م
آميخت999ه م999ی ش999ود و س999رمايه ی م999الی و
اليگارشی مالی را پديد می آورد.
 -٣ص99دور س99رمايه ب99ه ج99ای ص99دور ك99اال
اھميت ويژه ای پيدا می كند.
 -٤س99نديكاھا و كنس99رن ھ99ای ب99ين الملل99ی
انحص99ار س99رمايه داران تش99كيل م99ی ش99ود
ك99ه ب99ه ص99ورت كارت99ل ھ99ا ،تراس99ت ھ99ا و
كنسرسيوم ھا ،جھان را از نظر اقتصادی
بين خود تقسيم می كنند.
 -٥تقس99يم منطق99ه ای س99رزمينھای جھ99ان،
بين بزرگترين دول9ت ھ9ای س9رمايه داری
به پايان می رسد و مساله ی تقس9يم مج9دد
آنھا مطرح می شود.

ميليتانت
به طور كل9ی ،امپري9اليزم دارای ص9ورت
ھای گوناگونی مثل انحصار م9واد اولي9ه،
كنت99رل بازارھ99ا ،كس99ب امتي99از ،تس99لط ب99ر
جريانات پولی بين المللی ،سرمايه گذاری
ب99رای تولي99د ھ99ر چ99ه بيش99تر ك99اال ب99ه س99ود
اقتص999اد مس999لط ،كم999ك م999الی و اقتص999ادی
ب9999رای كس9999ب منفع9999ت و امتي9999از وي9999ژه،
انضمام و اشغال سرزمين ھاست.
پ99س از م99رگ لن99ين و ب99ا ع99روج ج99وزف
استالين ،ديکتاتوری بزرگ9ی در ش9وروی
به پا و در عين حال اين کشور با پيشرفت
اقتص9999ادی ب9999ه قط9999ب چ9999پ اقتص9999ادی و
ابرقدرت سياسی در جھان بدل شد.
مارکسيزم:
مارکس999يزم ب999ه آن دس999ته از نظري999ه ھ999ای
فلس99فی ،اقتص99ادی ،ت99اريخی ،اجتم99اعی و
سياسی اطالق می شود که توسط مارکس
و انگل99س ت99دوين يافت99ه ان99د .اي99ن دو ت99ن ،
ت999اريخ را سراس999ر مب999ارزه ت999اريخی م999ی
دانند و معتقد به پيروزی نھايی پرولتاريا
)طبقه ی کارگر( می باشند.
م99ارکس واض99ع ماترياليس99م ديالکتي99ک در
برابر ايده اليسم ديالکتيک ھگل اس9ت .ب9ا
اين تفاوت که ب9ه ج9ای عنص9ر اي9ده اليس9م
ھگل ،مارکس نيروی اقتصادی را پايه و
اس99اس ح99وادث ت99اريخ بش99ر م99ی دان99د .او
ع999الوه ب999ر تح999ت ت999اثير ق999رار گ999رفتن از
فلسفه ھگل ،از تئوری ھای سوسياليس9تی
فرانسوی نشأت گرفت9ه و از انق9الب کبي9ر
آن کش999999ور و نظري999999ه ھ999999ای اقتص999999ادی
ريکاردو نيز سود فراوان جسته است.
مارکس ھمراه با انديشه ھای اصلی خ9ود
او ،در ص999999999ور گون999999999اگونی ھمچ999999999ون
ماترياليسم تاريخی ،ماترياليسم ديالکتيک
و سوسياليسم علمی جلوه گ9ر ش9ده اس9ت.
مارکسيزم دولت را وسيله مبارزه طبقاتی
دانسته و معتقد ب9ه زوال کاپيت9اليزم اس9ت.
بنا بر نظريه ھای او ،انقالب طبقه کارگر
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اجتن99اب ناپ99ذير ب99وده و سوس99ياليزم تح99ت
لوای ديکتاتوری پرولتاريا برقرار شده و
منجر به جامعه بی طبقه خواھد شد.
خ99وب ت99ا اي99ن ج99ا دي99ديم ک99ه ايس99م ھ99ا در
حقيق9999ت مکت9999ب ھ9999ای فک9999ری ،سياس9999ی،
اجتم9999اعی و نظ9999ری مختلف9999ی ب9999وده ک9999ه
محص9999ول ايج9999اد گ9999رايش ھ9999ای مختل9999ف
سياس99ی و نظ99ری در ط99ول ت99اريخ جن99بش
ھ99ای اجتم99اعی م99ی باش99ند .ول99ی نق99ش و
تأثير اين مکتب ھا بر جنبش ھای بزرگ
اجتم999اعی و بخص999وص جن999بش ک999ارگری
چگونه بوده و ھست
ھم99انطور ک99ه اش99اره ک99ردم طب99ق نظري99ه
ھای مارکس انقالب طبقه کارگر اجتن9اب
ناپ999ذير ب999وده و سوس999ياليزم تح999ت ل999وای
ديکتاتوری پرولتاريا برقرار شده و منجر
به جامعه بی طبقه خواھد شد.
بنابراين اگر ما از ديدگاه جھان بينی طبقه
ی کارگر پرولتاريا )يعنی مارکسيزم( ب9ه
اي999999زم ھ999999ا )تروتس999999کيزم ،اس999999تالينيزم،
م99ائوئيزم ،تيت99وئيزم و گ99واريزم( و غي99ره
نگ99اه کن99يم ،آن ھ99ا ي99ا در ت99داوم و تقوي99ت
جھ999ان بين999ی پرولتاري999ا عم999ل ک999رده و ي999ا
انحرافی از آن ھستند .پس اگ9ر در جھ9ت
ت99داوم آن ھس99تند ،يعن99ی ھم99ان مارکس99يزم
انقالبی اند.
بن99ابراين مس99ئله ب99ر س99ر اي99زم ھ99ا نيس99ت،
بلک99ه بح99ث ب99ر س99ر ت99داوم و حراس99ت از
دس99تآوردھای جن99بش ک99ارگری در س99طح
جھانی است .به ھم9ين دلي9ل ب9د نيس9ت ک9ه
اشاره ای ت9اريخی ب9ه اي9ن جبھ9ه بن9دی ھ9ا
در درون جن9999بش ب9999ين الملل9999ی ک9999ارگری
بشود.
در درون سازمان ھا و احزاب بين المللی
ک9999ارگری در ط9999ول ت9999اريخ اختالف9999ات و
انشقاقاتی به وقوع پيوست و افراد انقالبی
را ب99ر س99ر دوراھ99ی ق99رار داده اس99ت .ھ99ر
ي99ک از اي99ن انش99عابات ک99ه پاي99ه ی م99ادی
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داشته ،توسط "ايزم"ی نام گزاری شده تا
اي999ن قط999ب بن999دی را مش999خص و روش999ن
نمايد.
به عنوان مثال يکی از اي9ن انش9عابات ک9ه
پاي99ه ی م99ادی داش99ت در درون ب99ين المل99ل
اول در م9999ورد اي9999ده ی "تس9999خير ق9999درت
سياس99ی" توس99ط پرولتاري99ا ،ک99ارگران در
کنگره ی الھه در سال  ،١٨٧٢ب9ه وق9وع
پيوس999ت ک999ه اختالف999اتی مي999ان طرف999داران
م99ارکس ب99ا طرف99داران ب99اکونين ب99ه وج99ود
آورد .اين موضع )تسخير قدرت سياسی(
با مخالفت شديد »باکونين« رھبر گ9رايش
آنارشيس999تھا در درون ب999ين المل999ل مواج999ه
ش9د .ب99اکونين اعتق99اد داش9ت ک99ه ب99ين المل99ل
بايستی از دخالت در »سياست« خوداری
کند.
ام99ا اخ99تالف اص99لی ای ک99ه از ب99دو الح99اق
آنارشيست ھا به بين الملل ) (١٨٦٩بروز
کرد ،پيرام9ون مس9أله ی س9ازماندھی ب9ين
المل99ل ب99ود .ب99اکونين ب99ه تمرک99ز رھبري99ت
اي9999راد گرفت9999ه و »اتوريت9999ه«ی »ش9999ورای
عم999ومی« )رھب999ری ب999ين المل999ل( را زي999ر
سئوال می برد.
او تمايل داشت که بين الملل تحت نظارت
مستقيم »انجمن ھ9ای س9ری« و »انجم9ن«
ھايی که زير کنترل خود او بودن9د ،ق9رار
گيرد .اين گرايش خ9رده ب9ورژوايی تح9ت
»مب99ارزه« ب99ا »اتوريت99ه« و »مرکزي99ت«،
م999ی خواس999ت رھبري999ت خ999ود را ب999ر ب999ين
المل99ل تحمي99ل کن99د .کنگ99ره ی الھ99ه ش99يوه
ھای مخرب باکونين را تحمل نکرد ،او و
ھمفکرانش را از بين المل9ل اخ9راج ک9رده
و »شورای عم9ومی« را تقوي9ت ک9رد .در
اينجا انشقاقی صورت گرف9ت .طرف9داران
اعتق99ادات ب99اکونين خ99ود را »آنارشيس99ت«
ناميدن9999د و طرف9999داران م9999ارکس خ9999ود را
»مارکسيست«.
بين الملل دوم نيز ھمانند بين الملل اول از
درون دچ9999999ار انح9999999راف ھ9999999ای خ9999999رده
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بورژوايی گشت .يکی از اين انحراف ھا
ب99ه ش99کل نظري99ات »تجدي99د نظ99ر طلبان99ه«
)رفرميس99تی( توس99ط »برنش99تاين« ظ99اھر
گرديد .در سال  ،١٩٠٤کنگ9ره آمس9تردام
اي99999ن عقاي99999د را محک99999وم ک99999رد .گرچ99999ه
طرفداران اين عقايد در بين الملل به ويژه
ح9999زب سوس9999يال دمک9999رات آلم9999ان ب9999اقی
ماندن99د ،ظھ99ور مج99دد اي99ن گون99ه عقاي99د از
زمان برگزاری کنگره ی اشتوتگارت در
س99ال  ١٩٠٧در م99ورد مس99أله ی احتم99ال
وقوع جنگ اول جھانی نمايان شد.
در اي99ن کنگ99ره پ99س از بح99ث ھ99ا و ج99دل
ھای بسيار جدی و عمي9ق ترميم9ی توس9ط
لنين داده شد و توسط روزا لوکزامبورگ
و مارتف نيز پذيرفته شد.
اي99ن ت99رميم تأکي99د داش99ت ک99ه "باي99د از ھ99ر
کوشش999ی در جھ999ت آغ999از جن999گ اس999تفاده
ک999رد ،ام999ا در ص999ورت ب999روز جن999گ در
سطح اروپايی ،وظيفه ی جنبش ک9ارگری
اي99ن اس99ت ک99ه خاتم99ه ی جن99گ را تس99ريع
کرده و بح9ران اقتص9ادی و سياس9ی را ب9ا
تمام قدرت برای بسيج ت9وده ھ9ا در جھ9ت
س99رنگونی دول99ت ھ99ای س99رمايه داری ب99ه
کار ببرد".
اي99ن ت99رميم بس99يار مھ99م ب99ود و م99رز ب99ين
دي99دگاه »مارکس99يزم انقالب99ی« و رفرمي99زم
را آشکار می کرد ،ام9ا چن9د س9ال پ9س از
آن در س9999ال  ،١٩١٤ب9999ه مح9999ض وق9999وع
جنگ جھانی اول ،ح9زب ھ9ای ب9ين المل9ل
ب9ه وي9ژه ح9زب سوس9يال دم9وکرات آلم9ان
ب999ه ج999ای بس999يج پاي999ه ھ999ای خ999ود ب999رای
س99ازماندھی شکس99ت انقالب99ی دول99ت ھ99ای
س99رمايه داری ،حماي99ت کام99ل خ99ود را از
دولتشان اعالم کردند و در عمل در صدد
نجات آن دولت ھا برآمدند.
در آن مقط999ع ھ999م انقالبي999ون ب999ر س999ر دو
راھ99ی ق99رار گرفتن99د و مي99ان مارکس99يزم و
رفرميزم )کائوتسکيزم( م9ی باي9د يک9ی را
انتخاب می کردند .واضح است که م9ا ب9ه
عنوان م9دافعان ک9ارگران اگ9ر آن ج9ا م9ی
بوديم بايستی در جبھه ی لنين و ب9ر علي9ه
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کائوتس999کی ق999رار م999ی گ999رفتيم و خ999ود را
»لنينيست« می ناميديم.
در بين الملل سوم نيز پس از مرگ لنين،
اختالفھ99999ای درون99999ی ح99999زب کمونيس99999ت
ش99وروی در م99وارد بس99ياری ب99ه کمينت99رن
کش99999يده ش99999د .اپوزيس99999يون چ99999پ ح99999زب
کمونيس999ت ش999وروی )تروتسکيس999ت ھ999ا(
بح99ث ھ99ايی پيرام99ون ت99ز »سوس99ياليزم در
ي999ک کش999ور« ،کميت999ه ی وح999دت اتحادي999ه
کارگری روس -بريتاني9ايی ،اس9تراتژی و
تاکتيک در انقالب  ١٩٢٥تا  ١٩٢٧چ9ين
دامن زدند.
تروتس999کی در س999ال  ١٩٢٧از کميت9999ه ی
اجراي99ی کمينت999رن ب99ه عل999ت مخ99الفتش ب999ا
سياس999ت ھ999ای رھب999ری کمينت999رن ،توس999ط
استالين و طرفدارانش ،اخراج شد.
کنگ99ره ی شش99م کمينت99رن در س99ال ١٩٢٨
سياست »چ9پ روی« مع9روف ب9ه »دوره
ی سوم« را اعمال کرد .طبق اين سياست
سوس99يال دموکراس99ی در اروپ99ا ب99ه عن99وان
»سوسياليزم فاش9يزم« ش9ناخته ش9ده و ھ9ر
نوع ھمکاری و اتحاد عمل ب9ا آن محک9وم
گشت .اين سياست منجر به تقويت فاشيزم
در آلمان گشت.
يعنی اين که استالينيست ھا در ابتدا گفتند
ح9999زب ناس9999يونال سوسياليس9999ت )ح9999زب
فاشيست( متحد ما ھس9تند و بع9د ک9ه ب9ا آن
ھا به ھم زدند حتا سوسيال دم9وکرات ھ9ا
را ھم دشمن خ9ود اع9الم کردن9د .رھب9ران
کمينترن پس از اين سياست فاجع9ه آمي9ز،
ي99ک چ99رخش ب99ه راس99ت ک99رده و در س99ال
 ١٩٣٣وحدت با حزب ھای سوسياليس9ت
را به کمونيست ھا توصيه کردند.
در حالی ک9ه اگ9ر استالينيس9ت ھ9ا سياس9ت
لنينی را به کار برده بودند ،و ي9ک اتح9اد
عم9999ل ي9999ا جبھ9999ه ی واح9999د ب9999ا سوس9999يال
دموکراسی عليه فاشيزم می س9اختند ،م9ی
توانستند در ابت9دا فاشيس9ت ھ9ا را شکس9ت
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داده و س99پس سوس99يال دموکراس99ی را ھ99م
افشا می کردند .در حالی که اين انحراف
استالين منجر به تقوي9ت فاش9يزم در آلم9ان
گشت.
رھب999ران کمينت999رن پ999س از اي999ن سياس999ت
فاجعه آميز ،يک چرخش به راست ک9رده
و در س99ال  ١٩٣٣وح99دت ب99ا ح99زبھ99ای
سوسياليس99ت را ب99ه کمونيس99تھ99ا توص99يه
کرد.
کنگره ھفتم ،و آخرين کنگره کمينترن در
س99ال  ١٩٣٥تش99کيل ش99د .در اي99ن کنگ99ره
»ديمتري99وف« سياس99ت »جبھ99ه خل99ق« را
معرف99ی ک99رد .طب99ق اي99ن سياس99ت »راس99ت
روانه« ،ائتالف طبقاتی بين بورژوازی و
ک99ارگران در مقاب99ل فاش99يزم ج99ايز ش99مرده
شد .اين سياست منجر به شکس9ت انق9الب
در اسپانيا و فرانسه شد و طبقه کارگر را
در مقابل بورژوازی خلع سالح کرد.
قرارداد شوروی -آلمان ،١٩٣٩ ،مبنی بر
ع9999دم تھ9999اجم علي9999ه يک9999ديگر ،منج9999ر ب9999ه
سياس999ت امتن999اع از موض999ع گي999ری علي999ه
فاش9999يزم ش9999د .س9999ران ش9999وروی از س9999ال
 ١٩٣٩تا  ١٩٤١جنگ بين امپرياليستھا
و فاشيس9999999999تھ9999999999ا را ي9999999999ک جن9999999999گ
»غيرعادالنه« ارزيابی کرد! تنھا پ9س از
حمل9ه نظ9امی فاش99يزم ب9ه ش9وروی ،ژوئ99ن
 ،١٩٤١ش999وروی مخ999الف فاش999يزم ش999د و
وارد ائ999تالف ب999ا نيروھ999ای متفق999ين علي999ه
تھاجم نازيزم گشت.
کمينت99999رن در س99999ال  ،١٩٤٣ب99999ه عن99999وان
ھديهای به سران کشورھای امپرياليستی،
رسما منحل گشت.
ما به عن9وان م9دافعان ک9ارگران اگ9ر آنج9ا
م99یب99وديم بايس99تی در جبھ99ه تروتس99کی در
مقابل استالين قرار میگ9رفتيم .و خ9ود را
"تروتسکيست" میناميديم .

ميليتانت
بنابراين ما ضمن اينک9ه وارد ج9دلھ9ا ب9ر
سر ايزمھا نمیشويم در عين حال موضع
طبق99اتی خ99ود را در س99طح ب99ينالملل99ی در
مقابل انحرافات روشن میکنيم.
ب999ر اي999ن اس999اس ب999رای نش999ان دادن س999ابقه
فک99999999ری و برنام99999999های ،م99999999ا خ99999999ود را
مارکسيس99999ت ،لنينيس99999ت ،تروتسکيس99999ت
م99یدان99يم )يعن99ی مارکس99يزم انقالب99ی( .ھ99ر
گرايش مارکسيستی نيز بايد سابقه نظری
فک9999ری خ9999ود را روش9999ن بي9999ان کن9999د .م9999ا
پديدهای به نام مارکسيست ايرانی يا عرب
و افغانی و يا فرانسوی و آلم9انی و غي9ره
ن999داريم .زي999را مارکس999يزم ي999ک گ9999رايش
ب99ينالملل99ی اس99ت .کس99انی ک99ه م99ا را ب99رای
روش99ن ک99ردن اي99ن جھ99ت گي99ری محک99وم
م99یکنن99د ،متاس99فانه خ99ود دچ99ار انح99راف
ھستند.
اي999ن انحراف999ات و وج999ه تم999ايزات را م999ی
توان به سه گروه تقسيم کرد:
 -١وج9999ه تم9999ايز برنام9999ه ای )انق9999الب ٢
مرحله ای و انقالب کارگری(
اين وجه تمايز ريشه اش در برنامه است.
اي99ن ھ99ا در واق99ع انق99الب آپري99ل را ب99ه دو
مرحله تقسيم می کنند ،بحثی که در زمان
اس999تالين در ش999وروی ظھ999ور ک999رد ب999ا دو
مرحل9999ه ای دانس9999تن انق9999الب در حقيق9999ت
بخشی از بورژوازی را توجي9ه م9ی کن9د،
يعن99ی امپري999اليزم ي999ک ني999روی ابرق999درت
است و برای از ميان برداشتن امپرياليزم
که دشمن اص9لی اس9ت ،باي9د ب9ا بخش9ی از
بورژوازی ،البته بورژوازی را با اسامی
مختلف که می گذارن9د مانن9د )ب9ورژوازی
مل999ی ي999ا ب999ورژوازی مي999انی ي999ا مترق999ی(
ائتالف سياسی کرده و ھمراه ب9ا آن دس9ت
امپرياليزم را کوتاه کنند.
اين سياس9ت ھميش9ه و ھميش9ه ب9ه شکس9ت
برخورده و جنبش کارگری را به قتل عام
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کش999انده .اي999ن سياس999ت ک999ه ش999بيه سياس999ت
ح999زب ت999وده اس999ت ،در ان999دونزی ١٣٦١
اتفاق افتاد ،يعنی حزب کمونيست رفت و
ائ99تالف طبق99اتی ک99رد و جبھ99ه ی مل99ی از
طريق کمونيست ھ9ا ب9ا امپري9اليزم جنگي9د
ولی نھايتا ً کمونيست ھا را قتل عام کرد و
با امپرياليزم سازش کرد .و ھمين داستان
دچار مکررات شد.
در ايران نيز در زمان قوام السلطنه ھمين
داستان پيش آمد ،ح9زب ت9وده تح9ت ھم9ين
تز انقالب  ٢مرحله ای در کابينه ی ق9وام
مس9999تقر ش9999د و ش9999رکت ک9999رد ،در زم9999ان
مصدق نيز حزب ت9وده ھم9ين ک9ار را م9ی
خواس99ت بکن99د و بع99دھا ني99ز ب99ا خمين99ی ھ99م
ھم999ين ک999ار را کردن999د ،مانن999د روحاني999ت
مب99ارز .البت99ه ش99عار روحاني99ت مب99ارز را
فقط اعضای ح9زب ت9وده نم9ی دادن9د بلک9ه
چريک ھای فدائی خلق و بخش راديک9ال
جن99بش ني99ز اي99ن ش99عار را م99ی دادن99د مانن99د
طرفداران بيژن جزنی و خط چريکی.
در م999ورد انق999الب چ999ين در س999ال ١٩٢٧
رفتند با چيانگ کایشک )رئيس جمھ9ور
وقت چين( ائ9تالف کردن9د ،ت9اريخ دوب9اره
تکرار و امپرياليزم کمونيس9ت ھ9ا را قت9ل
عام نمود .در حقيقت يعنی تئوری ائتالف
طبق99اتی ي99ا انق99الب  ٢مرحل99ه ای ھم99ه ج99ا
باعث قتل عام کمونيست ھا گرديده است.
بن9999ابراين وج9999ه تم9999ايز ب9999ين سوس9999ياليزم
انقالب999ی و اس999تالينيزم ک999ه ھميش999ه از در
سازش با بخشی از بورژوازی درآم9ده و
به دليل تئوری غلط انق9الب  ٢مرحل9ه ای
ک999ه تئ999وری شکس999ت انقالب999ات اس999ت در
مقاب99ل تئ99وری انق99الب م99داوم ،اي99ن وج999ه
اصلی اختالف است.
ھمان طوری که تئوری انقالب مداوم می
گوي99د :در عص99ر امپري99اليزم ،ب99ورژوازی
ملی بخشی از امپرياليزم شده و اختالفاتی
که با امپرياليزم دارا می باشد ،اختالف9ات
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خانوادگی است .اختالفات اساسی نيس9ت.
از اي99ن نقط99ه نظ99ر در عص99ر امپري99اليزم،
مب99ارزات ضدس99رمايه داری ب99ا مب99ارزات
ضد امپرياليستی گره خورده.
بن9ابراين باي9د مب9ارزات را ھميش9ه مس9تقل
از ب99ورژوازی ب99ا انق99الب سوسياليس99تی و
ب999ا انقالب999ات ک999ارگری س999ازمان داد .ب999ه
ب99ورژوازی اعتم99اد نک99رد .منتھ99ا در ع99ين
حال ما اتحاد عمل با ھمه ی گرايش ھای
بورژوازی به جای اعتالف طبق9اتی البت9ه
با حفظ استقالل خودمان انجام می دھيم.
اعتالف طبقاتی با ب9ورژوازی باع9ث م9ی
ش99ود ک99ه کمونيس99ت ھ99ا بخش99ی از برنام99ه
ش99ان را مس99کوت گذارن99د و زم99انی ک99ه ب99ا
بورژوازی دولت مؤتلف9ه م9ی س9ازند و ب9ا
آن ادغ99ام م99ی ش99وند و يک99ی م99ی ش99وند ب99ه
معنای اين است که بر بعضی از نظ9رات
راديک999999ال خودش999999ان س999999رپوش و آن را
مس99کوت م99ی کنن99د و در حقيق99ت در عم99ل
يعنی چيزھايی را پنھان و بيان نم9ی کنن9د
ول99ی در ح999رف ب999ه طبق99ه ی ک999ارگر م999ی
گوين999د ،ب999ورژوازی مترق999ی اس999ت ،ب999دين
معن99ی ک99ه طبق99ه ی ک99ارگر از طري99ق اي99ن
ب99ورژوازی اس99تثمار نم99ی ش99ود .زي99را ک99ه
مترقی است .و به اين ترتيب نظرات خود
را رقيق و تضعيف می کنند و می گذارند
ک99ه اي99ن اع99تالف ص99ورت بگي99رد .ب99ه اي99ن
ائ99تالف ،ائ99تالف طبق99اتی م99ی گوين99د .در
حالی که ما ھيچوقت نبايد نظرات خود را
مخف9ی نم99اييم .اي99ن وج99ه تم99ايز برنام99ه ای
است که مارکس9يزم انقالب9ی ب9ا ايس9م ھ9ای
ديگر دارد.
مارکس999يزم انقالب999ی در ادام999ه ی نظ999رات
م99999ارکس ،لن99999ين ،در ص99999ف اول س99999نت
مب99999ارزات ض99999د س99999رمايه داری و ض99999د
امپرياليس9999تی ق9999رار دارد .در ح9999الی ک9999ه
نظرات استالينيستی مدام در ح9ال ائ9تالف
و جبھه بندی در درون طبق9ه ی متخاص9م
ب99رای متح99د ش99دن م99ی باش99ند و ھ99م اکن99ون

ميليتانت
نيز اين کار را انجام می دھند .ب9ه عن9وان
مث99ال ھم99ين اکثريت99ی ھ99ا ادغ99ام ش99دند ب99ا
ح9زب مش99ارکت و ب99ا اص99الح طلب99ان ک99ار
می کنند.
ي9ک مث99ال ديگ9ر چن99د س9ال قب99ل ک9ه جن99گ
زرگری ميان ايران و امريکا ھنوز وجود
داشت و امريکا تھديد به حمل9ه ی نظ9امی
می کرد ،سئوال بين جريانات و گرايشات
چ99پ اي99ن ب99ود ک99ه اگ99ر آمريک99ا ب99ه اي99ران
حمل999ه ک999رد چ999ه موض999عی باي999د بگي999ريم.
موض9ع مارکسيس99ت ھ99ا واض9ح اس99ت اي99ن
بود که از جنگ استفاده بکنيم و سعی در
مبارزه و سرنگونی اين دو رژيمی را که
وارد جن9999گ ش9999ده ان9999د نم9999وده و انق9999الب
سوسياليستی را سازمان بدھيم .نه اين که
ھ9999ر ک9999ارگر و زحمتکش9999ی در جبھ9999ه ی
کشور خودش بجنگد و از دول9ت س9رمايه
داری دف99اع کن99د .بن99ابراين موض99ع م99ا اي99ن
است که ب9ورژوازی را باي9د شکس9ت داد.
موضع لنين ھم در جنگ چنين بود.
 -٢وج999ه تم999ايز تش999کيالتی )دموکراس999ی
کارگری در مقاب9ل س9کتاريزم و س9رکوب
گری و عدم دموکراسی کارگری(
ي99ک وج99ه تم99ايز ديگ99ر ھم99ين دموکراس99ی
درونی اس9ت ،يعن9ی دموکراس9ی ک9ارگری
اي999ن ھ999ا خيل999ی عق999ب افت999اده ت999ر از حت999ی
دموکراسی بورژوايی است .در ص9ورتی
ک99999ه مارکس99999يزم انقالب99999ی م99999ی خواھ99999د
دموکراسی ايجاد کند بسيار فراتر و عالی
ت99ر از دموکراس99ی ب99ورژوايی ،يعن99ی باي99د
در جامع99ه آزادی بي99ان باش99د ،ح99ق ايج99اد
تشکيالت و احزاب باشد .يعنی اين که در
جامع9999ه نظ9999رات مختل9999ف وج9999ود دارد و
منعکس می ش9ود ،و باي9د نش9ان داده ش9ود
ک999ه ھ999رکس نظ999ر متف999اوتی دارد قص999دش
اتھام زنی نيست بلکه اين نظرات آزادان9ه
در جامع99ه م99نعکس و جامع99ه تص99ميم م99ی
گي99رد ک99ه چ99ه کس99ی ب99ه حکوم99ت برس99د و
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کدام نظر اتھام زنی و کدام واقعيت است.
ن99ه اي99ن ک99ه ھم99ديگر را ب99ه اي99ن ک99ه اي99ن
جاسوس خمين9ی اس9ت و ي9ا آن يک9ی ف9الن
است .زمان انقالب ،مائوئيست ھا ب9ا بن9ی
صدر ائ9تالف کردن9د! اي9ن ھ9ا م9ا را م9تھم
می کردند که ما جاسوس فاشيست ھس9تيم
يعنی تا اختالف سياسی پيش می آيد اتھام
زنی شروع می شود .االن ھم به مح9ض
اين که اختالف سياسی بروز می کند مثالً
می گويند اين ھا  ٢خردادی ھستند و ال9ی
آخ99ر .و نظ99رات يک99ديگر را رعاي99ت نم99ی
کنند و ھمديگر را ارعاب و خ9ائن قلم9داد
می کنند.
وجه سوم اختالف ما ب9ا گرايش9ات ديگ9ر،
مسئله ی ھمبستگی بين المللی است.
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نياز داري9م ک9ه ب9ين الملل9ی باش9د .بن9ابراين
يک99999ی از مھ999999م ت99999رين وج999999ه تم999999ايزات
اس999تالينيزم و مارکسيس999ت انقالب999ی دقيق999ا ً
مسئله ی بين المللی است.
مارکس99يزم انقالب99ی ب99ين الملل99ی در جھ99ت
ساختن بين الملل انقالب9ی گ9ام برم9ی دارد
و وحدت بين المللی نيروھای مترقی و ھم
نظ999ر و ھ999م سياس999ت خ999ودش را در نظ999ر
داش9ته و کارھ99ای مش9ترک ب99ين الملل99ی ،و
جبھ9999ه ی متح9999د در دف9999اع و حماي9999ت از
ک99ارگران کش99ور خودش99ان و در ض99من ب99ا
ھ999دف س999اختن ب999ين المل999ل انقالب999ی علي999ه
امپرياليزم را جستجو می کند.
در ح99الی ک99ه اس99تالينيزم در ت99اريخ دقيق99ا ً

مسئله ی ديگر ھم مسئله ی ھمبستگی بين
الملل99ی ک99ارگری اس99ت ک99ه رعاي99ت نم99ی
کنند .يعنی مفھومش9ان از انترناس9يوناليزم
پرولتری ،يک مفھوم خشک ،ي9ک جانب9ه
و فرص99ت طلبان99ه اس99ت .ب99ه عن99وان مث99ال
ديدگاھشان از بخش ھمبستگی کارگری و
ھمبستگی ب9ين الملل9ی اي9ن گون9ه اس9ت ک9ه
خودش99ان تش99کيالتی م99ی س99ازند و توق99ع و
انتظ99ار دارن99د ک99ه ھم99ه ب99ه آن ھ99ا کم99ک
نماين9999999د! و زم9999999انی ک9999999ه از جريان9999999ات
کمونيس99تی و ک99ارگری ب99ين الملل99ی کم99ک
گرفتن99د قض99يه را فرام99وش ک99رده ب99ه س99ر
کار خودشان برگشته و تا مرتبه ی ديگ9ر
که احتياج به کمک و ھمبستگی دارند ،نه
اتب99اظی ب99ا اي99ن جريان99ات ب99ين الملل99ی م99ی
گيرند و نه حمايتی می نمايند يعنی اين که
قص999د و غ999رض س999اختن ي999ک ب999ين المل999ل
انقالبی را ندارند .در حالی که ب9ين المل9ل
س99وم ب99ر اس99اس کنس99پت ح99زب لنينيس99تی
ساخته شد .بدين معنی که اين کافی نيست
ک99999ه در ي99999ک کش99999ور ح99999زب بس99999ازيد و
بلشويک ساخته شود ،بلکه اين حزب بايد
بين المللی بوده ،زيرا که امپري9اليزم ي9ک
پديده ی بين المللی است ،و م9ا ني9ز ب9رای
س99رنگونی ک99ل امپري99اليزم ب99ه تش99کيالتی

خ9999الف آن انج9999ام داده .در س9999ال ،١٩٤٣
اس9999تالين کمينت9999رن را قرب9999انی اع99999تالف
طبق999انی ک999رده و از ب999ين ب999رده و از ھ999م
پاش99اند .پ99س از آن ني99ز تم99امی جريان99ات
استالينيستی ھمواره منافع ي9ک بخش9ی را
به بخش ديگر ارجعيت داده و بين الملل9ی
ھم که ساختند به شکرانه ی زدن افت9را و
ناس99زا و غي99ره ھم99ديگر را ط99رد ک99رده و
ديگر ب9ه س9کت تب9ديل ش9ده بودن9د ن9ه ي9ک
بين الملل .در صورتی که ب9ين المل9ل باي9د
بر اساس روشی باشد که کمينترن س9اخته
شد .مانند کنگره ی اول کمينترن،
پ99س يک99ی ديگ99ر از خصوص99يات ب99ارز و
وج9وه تم9ايز مارکس9يزم انقالب9ی مس9ئله ی
بين المللی است که استالينيست ھا فاقد آن
ھس99تند يعن99ی اص99الً فعالي99ت نم99ی کنن99د و
توجه نمی کنند.
* پياده شده توسط اکبر مرتضوی .اب9ن بح9ث
توسط رفيق سعيد يکی از رفقای ميليتان9ت در
تجمع99ی از ايراني999ان در ش999ھر ھ999امبورگ ،در
ماه مه ارائه داده شد.

ميليتانت
يادداشتھا ی کارگری به زبان ساده ٢

امپرياليزم
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 -٥تقسيم منطقه ای س9رزمين ھ9ای جھ9ان
ب999999ين بزرگت999999رين و ثروتمن999999دترين دول
سرمايه داری پايان می يابد و مساله آغاز
تجديد تقسيم آنھا مطرح می شود.
اين دوره عصر سرمايه داری انحصاری
ن99999ام دارد .پ99999س از آن امپري99999اليزم وارد
مرحله جديدی به نام عصر سرمايه داری
١
پسين شده است.

امپرياليزم عالی ترين و آخرين مرحله ی
سرمايه داری است .اين مرحله از اواخر
قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم آغاز می
شود .يکی از نظريه پردازان مارکسيست
انقالب999ی ،لن999ين ،پ999نج وج999ه مشخص999ه ی
اساسی زيرين را برای امپري9اليزم ک9ه ن9ه
يک فرماسيون جديد بلکه مرحله ی نھايی
فرماس999يون س999رمايه داری اس999ت توض999يح
داد:
 -١تمرک999ز و ت999راکم تولي999د و س999رمايه ب999ه
درجه ی بسيار ع9الی م9ی رس9د و موج9ب
ايجاد انحصارھا )مونوپول ھا( می ش9ود.
انحص99ارھا در اي99ن مرحل99ه نق99ش ق99اطع را
در حيات اقتصادی بازی می کنند.
 -٢س9999999رمايه ی ب9999999انکی و س9999999رمايه ی
ص99نعتی ،ب99ا ھ99م درآميخت99ه ش99ده و ب99ر اي99ن
پاي99ه س99رمايه ی م99الی و اليگارش99ی م99الی
پديد می آيد.
 -٣ص99دور س99رمايه ب99ه ج99ای ص99دور ک99اال
اھميت ويژه ای کسب می کند.
 -٤اتحادي99ه ھ99ای ب99ين الملل99ی انحص99اری
س9999رمايه داران تش9999کيل م9999ی ش9999ود .اي9999ن
اتحادي999999ه ھ999999ا ب999999ه ص999999ورت »کارت999999ل
ھ999ا«»،تراس999ت« ھ999ا و »کنسرس999يوم« ھ999ا
جھان را از نظر اقتصادی بين خود تقسيم
می کنند.

در عصر امپري9اليزم ،اس9اس اقتص9ادی و
خص9999لت وي9999ژه ی آن عب9999ارت از تس9999لط
انحصارھا است ک9ه ک9امالً و ھم9ه جانب9ه،
رش999ته ھ999ای مختل999ف اقتص999اد و سياس999ت
بزرگت99رين کش99ورھای س99رمايه داری را
در حيطه ی اقتدار و زير سيطره ی خود
می گيرند و رقابت آزاد از بين م9ی رود.
سلطه ی انحصارھا در حي9ات اقتص9ادی،
ب999ا نف999وذ و ق999درت روز اف999زون آنھ999ا در
زمينه ی سياسی ھمراه است .آنھا دستگاه
دولت99ی را زي99ر فرم99ان خ99ود م99ی کش99ند و
تح99ت الش99عاع من99افع خ99ود م99ی س99ازند .در
اين مرحل9ه ی س9رمايه داری ،انحص9ارھا
امپرت9وران ق9در ق99درتی در ھم9ه ی ش99ئون
ھس99تند .در اي99ن مرحل99ه م99ا ش99اھد ش99دت و
ّ
ح999دت ب999ی س999ابقه ی کلي999ه ی تض999ادھای
سرمايه داری يعنی تض9ادھای اقتص9ادی،
سياسی ،طبقاتی و ملی ھستيم .مب9ارزه ی
دول امپرياليستی ب9ر س9ر ب9ازار ف9روش و
عرص999ه ھ999ای س999رمايه گ999ذاری و بدس999ت
آوردن م99واد خ99ام و ني99روی ک99ار ارزان و
احراز تسلط جھ9انیّ ،
ح9دت ب9ی س9ابقه ای
م999ی ياب999د ک999ه در دوران تس999لط بالمن999ازع
امپرياليزم ،ناگزير کار را به جن9گ ھ9ای
ويرانی آور می کشاند.
امپرياليزم در عين حال مرحله ی تالش9ی
س9999رمايه داری ،مرحل9999ه ی پوس99999يدگی و
احتض9999ار آن اس9999ت .امپري9999اليزم آس9999تانه
انقالب سوسياليستی است .در اين مرحله،
در مجموع سيستم جھ9انی س9رمايه داری،
شرايط ب9رای انق9الب اجتم9اعی پرولتاري9ا
ش999دت پي999دا م999ی کن999د .تض999اد ب999ين ک999ار و
س99رمايه ،تض99اد ب99ين دول امپرياليس99تی و
کشورھای وابسته و مستعمره ،تضاد ب9ين
خ999ود دول امپرياليس999تی ھ999ر چ999ه بيش999تر
 - ١برای مطالعه فراتر رجوع ش9ود ب9ه مقال9ه
نگ99اھی گ99ذارا ب99ه اقتص99ادی جھ99انی از مازي99ار
ارازی )ميليتانت (٢٣
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ش99ديدتر م99ی ش99ود .وج99ود سيس99تم جھ99انی
سوسيآليس9999تی خ9999ود موج9999ب تش9999ديد اي9999ن
تضادھای سه گانه می گردد .واضح است
ک999ه تش999ديد تض999ادھا و پوس999يدگی م999اھوی
امپرياليزم به معنای رکود مطلق س9رمايه
داری نيست.
اضمحالل انقالب9ی امپري9اليزم در سراس9ر
جھ999ان ھمزم999ان انج999ام نم999ی گي999رد .رش999د
ن999اموزون و مرک999ب در اقتص999اد جھ999انی،
موجب می شود که انقالب در کش9ورھای
مختل9999ف در زمانھ9999ای مختل9999ف ص9999ورت
گيرد .باز ھم لنين بود ک9ه تئ9وری انق9الب
سوسياليس999999تی را در ش999999رايط ت999999اريخی
امپرياليزم بسط داد و آم9وزش مرب9وط ب9ه
امکان پيروزی سوسياليزم در يک يا چند
کشور سرمايه داری به طور مجزا تدوين
نم99ود .انق99الب سوسياليس99تی اکتب99ر ١٩١٧
به منزله ی اثبات عملی اين تئ9وری ب9ود.
جريان نابودی سرمايه داری انحصاری و
ايج99اد جامع99ه ی ن99وين سوسياليس99تی م99دت
زمان تاريخی طوالنی را در بر می گيرد
ک999ه ط999ی آن دو سيس999تم ھ999م زم999ان وج999ود
خواھند داشت .عصر ما دوران اين گ9ذار
از سرمايه داری به سوسياليزم در مقياس
جھانی است.
اين99999ک بزرگت99999رين دول99999ت امپرياليس99999تی
جھان ،امپرياليزم امريکاست .اين تکام9ل
يافته ترين کشور صنعتی س9رمايه داری،
دارای نابھنجارترين اقتص9اد نظ9امی ش9ده
و رس99واترين حي99ات اجتم99اعی و سياس99ی
است .امپرياليزم آمريک9ا ب9يش از کلي9ه ی
کش999ورھای س999رمايه داری ديگ999ر ث999روت
کشورھای آسيا و آمريکای التين و آفريقا
را م99999ی رباي99999د و ب99999ا سياس99999ت توطئ99999ه
کودتاسازی ،پيمان ھای نظامی ،کم9ک و
قرض99ه ،مس99ابقه ی تس99ليحاتی ،مداخل99ه ی
نظامی ،گانگستريزم سياسی و غيره سعی
می کند دول ديگر را مطيع خويش س9ازد
و ح99ق حاکمي99ت س99اير دول رش99د يافت99ه ی
س99رمايه داری را نق99ض کن99د .امپري99اليزم
امريکا اينک بزرگ ترين استثمارگر بين
المللی ،تکيه گاه عم9ده ی ارتج9اع جھ9انی
و ژاندارم بين المللی است.
کارگران جھان ھر روز مصممانه ت9ر ب9ه
مبارزه عليه امپرياليزم بر می خيزند.

ميليتانت
معرفی کتاب پيامبر مسلح

اي99زاک دوچ99ر نويس99نده  ٣جل99د کت99ابی در
مورد زندگی لئون تروتسکی است.جلد ١
اين کتاب ب9ه زودی توس9ط نش9ر ک9ارگری
سوسياليستی انتشار می يابد.
ب99رای آش999نا ک999ردن خوانن99دگان ب999ه ت999اريخ
انق999الب روس999يه و نق999ش مح999وری لئ999ون
تروتس99کی در آن اي99ن کت99اب را فص99ل ب99ه
فص999ل در ميليتان999ت انتش999ار خ999واھيم داد.
)سردبير ميلتانت(

خانواده و مدرسه ١

عم999999ر حکوم999999ت ت999999زار آلکس999999اندر دوم
) ١٨٥٥تا  (١٨٨١به پايان ناميمون خود
نزديک می شد .فرمانروايی که ب9ر تخ9ت
نشس999999تن و نخس999999تين اص999999الحاتش ب999999ی
پروات9رين امي9دھا را در جامع99ه ی روس،
حتا در ميان انقالبيان مھاجر ،بيدار کرد،
مردی که با الغای نظام رعيت9ی »منج9ی«
لق99ب گرف99ت .اي99ن م99رد آخ99رين س99ال ھ99ای
عم9999رش را در نومي9999دی ھالک9999ت ب9999اری
گذران999د و م999دام از براب999ر انقالبي999انی م999ی
گريخ999ت ک999ه او را چون999ان ج999انوری م999ی
تاراندند و با بمب ھا و تپانچ9ه ھايش9ان ت9ا
دورافت999اده ت999رين کوش999ک ھ999ای س999لطنتی
تعقيبش می کردند.
تزار تاوان سرخوردگی امي9دھايی را م9ی
داد ک9ه خ9ود برانگيخت9ه ب9ود :تقريب9ا ً طبق9ه
ای در جامعه نبود که در چشمداشت ھای
خ9ود فري9ب او را نخ9ورده باش9د .بس99ياری
از مالک99999ان زم99999ين در او ھن99999وز تجس99999م
انھدامی را م9ی ديدن9د ک9ه ب9ه لب9اس و ت9اج
پادش9999اھی آراس9999ته ب9999ود .آن9999ان ھ9999يچ گ9999اه
اص99999999الحات س99999999ال  ١٨٦١را ،ک99999999ه از
فرمانروايی اشراف منشانه بر روستاييان
محرومش99ان ک99رده ب99ود ،ب99ر او نبخش99ودند.

شماره بيست و سه
خرداد  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

او اج99ازه داد روس99تاييانی ک99ه ب99ار رعيت99ی
را از دوششان برداشته بود در زير فشار
تھيدستی و ق9رض درھ9م ش9کنند :رعاي9ای
سابق می بايست ،به ازای آزادی از ي9وغ
مالکيت ،بخش بزرگی ار زم9ين ھ9ايی را
ک99ه خ99ود در آن کش99ت و ک99ار م99ی کردن99د
واگ9999ذار کنن9999د ،و از باب9999ت زمين9999ی ک9999ه
برايش99ان م99ی مان99د س99الھای س99ال غرامت99ی
س99نگين بپردازن99د .ب99ديھی اس99ت ک99ه ب99رای
آنان تزار ھن9وز ھم9ان دوس9ت خيران9ديش
بود؛ و م9ی پنداش9تند ک9ه اگ9ر اش9رافيت از
بابت ثمرات آزادی بدانان نيرنگ م9ی زد
اي99ن ک99ار علي99ه رأی ت99زار روی م99ی دھ99د.
ل99يکن در مي99ان دھقان99ان اش99تھا ب99ه زم99ين
بيدار شده بود ،آن اشتھای عميق9ی ک9ه ن9يم
قرن تمام ،ھمانند تبی در تن و جان ،لرزه
بر اندام روسيه افکنده بود.
اشراف و روستاييان ھنوز طبقات اص9لی
جامعه ی روس را تشکيل می دادند .طبقه
ی متوسط شھری فقط به آھس9تگی رو ب9ه
رش9999د م9999ی نھ9999اد .اي9999ن طبق9999ه ،ب9999رخالف
بورژوازی اروپا ،آگ9اھی خ9اص خ9ود را
نپروران99ده ب99ود ،منش99أ اجتم99اعی و س99نتی
نداشت ،از اعتماد به نفس بی بھره بود ،و
ھيچ نف9وذی ھ9م نداش9ت .بخش9ی ن9اچيز از
روستاييان خود را ،به تدريج از قيد زمين
و روس99تا آزاد م99ی ک99رد و ھس99ته ی ي99ک
طبق99ه ی ک99ارگر ص99نعتی را تش99کيل م99ی
داد .ل99يکن ،ب99ا اي99ن ک99ه نخس99تين اعتص99اب
ھ9999ای مھ9999م ص9999نعتی در آخ9999رين دھ9999ه ی
حکوم9ت آلکس99اندر ف9وران ک99رد ،طبق99ه ی
ک99ارگر ش99ھری فق99ط ب99ه عن99وان ش99اخه ای
گسسته از طبقه ی روستايی نگريسته می
شد.
از ھيچ يک از اين طبقات ممکن نبود که
تھديدی آنی برای اورنگ شاھی پديد آيد.
ھرطبق99ه ای ب99دين امي99د دل بس99ته ب99ود ک99ه
خود سلطان ،خواست ھ9ای او را ب9رآورد
و خس99ارت ھ99ايی را ک99ه ب99ر او وارد آم99ده
است جبران کند .ناگفته نماند که ھيچ يک
از طبق999ات را ي999ارای آن نب999ود ک999ه ب999رای
ش9999999کايت ھ9999999ايش ترجم9999999انی بياب9999999د و
خواستھايش را به گ9وش ھمگ9ان برس9اند.
ھيچ طبقه ای نمی توانست وابستگانش را
گ999ردھم آورد و ني999رويش را در نھ999اد ي999ا
حزب سياسيی بسيج کند ک9ه مع9رف طبق9ه
اش باشد .دولت و کليسا يگانه اجتماعاتی
بودند که سازمانی ملی داشتند؛ ل9يکن اي9ن
ھردو از حيث شکل و ساختمان نقشی را
پذيرفته بودند ک9ه در جھ9ت اختن9اق ،و ن9ه
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در جھ99999ت ب99999ازگويی ناخرس99999ندی ھ99999ای
اجتماعی ،سير می کرد.
تنھا يک گ9روه يعن9ی گ9روه روش9نفکران،
دودم99ان ش99اھی را ب99ه مب99ارزه م99ی خوان99د.
مردم9999ان ص9999احب فرھن9999گ در ھم9999ه ی
مش99اغل ،ب99ه وي99ژه آن99ان ک99ه در کارمن99دی
دولت مستحيل نشده بودند ،دليلی کمتر از
روس999تاييان نداش999تند ک999ه از ت999زار نج999ات
بخ99ش ناخش99نود باش99ند .او ،درس99ت ھم99ان
س99ان ک99ه نخس99ت اش99تھای ب99ه زم99ين را در
موژيک ھ9ا برانگيخت9ه و س9پس آن ھ9ا را
به دست سرنوشتشان سپرده ب9ود ،اش9تياق
ب99ه آزادی را ني99ز در روش99نفکران تقوي99ت
ک999رد و س999پس اميدش999ان را ب999ه ي999أس ب999دل
س99اخت .آلکس99اندر ،ب99رخالف س99لف خ99ود
ن99يکالی اول ،اگرچ99ه روش99نفکران را ب99ا
عقرب کيفر نمی داد ،ليکن ھنوز آن9ان را
با تازيانه مجازات می کرد .اصالحات او
در نظ99ام آموزش99ی و مطبوع99ات ن99اچيز و
از سر بی ميلی بود :زندگی معن9وی مل9ت
در زي99999ر دش99999نه ی پل99999يس ،سانس99999ور ،و
»ش999ورای مق999دس کليس999ا« ق999رار داش999ت.
روش99نفکران ،ک99ه ت99زار آن99ان را ب99ا آزادی
ک9999اذب از س9999ر ب9999از م9999ی ک9999رد ،ھرچ9999ه
دردن999اکتر و تحقيرآميزت999ر احس999اس م9999ی
کردن99د ک99ه آزادی راس99تين از آن ھ99ا دري99غ
می شود .روشن فک9ران م9ی خواس9تند در
براب9ر خي9انتی ک9ه ب99ه اميدھايش9ان م9ی ش99د
ايستادگی کنند؛ ليکن ت9زار ب9ر آن ب9ود ک9ه
حالت طغيانگرانه ی آنان را فرونشاند؛ و
ب9999دين س9999ان ب9999ود ک9999ه اص9999الحات نيم9999ه
آزاديخواھانه جای خود را به سرکوب داد
و از سرکوب ،طغيان زاده شد.
روش99نفکران از حي99ث تع99داد بس99يار ان99دک
بودن999د ،فق999ط چن999د ت999ن انقالب999ی فع999ال در
ميانش9999ان وج9999ود داش9999ت .اگ9999ر بخ9999واھيم
مب99ارزه ای را ک99ه آن99ان علي99ه فرم99انروای
نود ميليون انسان انج9ام م9ی دادن9د چون9ان
جن99گ ت99ن ب999ه ت99ن مي99ان داوود و ج999الوت
توصيف کنيم ،باز ھم در بي9ان ني9روی آن
ھ99ا مبالغ99ه ک99رده اي99م .در سرتاس99ر دھ99ه ی
 ،١٨٧٠اي9999ن دھ9999ه ی نمون9999ه ی طغي9999ان
روشنفکران ،دست باال چند ھزار نف9ر ب9ه
جنبش نارودنيکی )خلقی( تعلق داشتند که
»دادن آم9999وزش و دان9999ش ب9999ه م9999ردم« را
وظيفه ی خود ساخته بودند؛ و در مرحله
ی نھايی تروريستی اين جن9بش ،تع9داد آن
ھا به بيست و اندی زن و مرد که فعاليتی
مستقيم داشتند کاستی گرفت .ھمين عده ی
اندک بودند که تزار را در کشور خ9ويش

ميليتانت
به يک ف9راری مب9دل س9اختند و در براب9ر
تم9999امی ق9999درت امپرات9999وريش ،ايس9999تادند.
گروھی اين چنين اندک ،فقط می توانست
بر زمينه ی ملتی ناراضی اما خاموش به
عن99999وان پيک99999ری اي99999ن س99999ان ھي99999والوش
ق9دافرازد .روش9نفکران ،ب9رخالف طبق9ات
پائين جامع9ه ،زب9ان گوي9ايی داش9تند؛ آن9ان
از آموزش99999ی ض99999روری ب99999رای تحلي99999ل
مص9999ائبی ک9999ه دامنگي9999ر مل9999ت ش9999ده ب9999ود
برخ99وردار بودن99د؛ و برنام99ه ھ99ايی را ک99ه
درمان آن مصائب انگاشته می ش9د تنظ9يم
م999ر کردن999د .اي999ن روش999نفکران اگ999ر م999ی
پنداشتند که فقط به نام خويش لب به سخن
گشوده اند شايد ھرگ9ز دس9ت ب9ه پيک9ار ب9ا
ق99درت غال99ب نم99ی زدن99د .آن99ان نخس99ت از
اي99ن پن99دار ني99رو م99ی گرفتن99د ک99ه بلن99دگوی
ملت ،ب9ه وي9ژه روس9تاييانند .در افک9ار آن
ھا اشتياقی ک9ه خودش9ان ب9ه آزادی داش9تند
با اشتھای روشتاييان به زمين تلفي9ق ش9د،
و ب999دين ترتي999ب ب999ود ک999ه اين999ان س999ازمان
انقالب999ی خ999ود را »زم999ين و آزادی« ن999ام
نھادن99د .آن99ان ،سرش99ار از ش99ور و ت99الش،
انديشه ھای سوسياليزم اروپايی را گرفتند
و کوشيدند که آن انديشه ھا را با موقعيت
روسيه تطبيق دھند .نه کارگران صنعتی،
بل روستاييان بودند که می بايس9ت س9تون
ھای جامعه ی نوين رؤيايی آنا باش9ند .ن9ه
کارخان99ه ھ99ايی ک99ه ب99ه مالکي99ت اجتم99اعی
درآم99ده ب99ود ،بلک99ه مجتمع99ات کش99اورزی
اشتراکی» -مير« کھنسالی که در روس9يه
پابرج99ا مان99ده ب99ود -م99ی بايس99ت ھس99ته ی
اساسی آن جامعه را تشکيل دھد.
»م999ردان دھ999ه ی  «١٨٧٠محک999وم بودن999د
که پيشتازان انقالب باشند .آنان در حقيقت
از ط999رف ھ999يچ ي999ک از طبق999ات جامع999ه
پشتيبانی نم9ی ش9دند .آن9ان ،در اثن9ای دھ9ه
ای که می گذشت ،رفت9ه رفت9ه ب9ه ان9زوای
خود پ9ی بردن9د ،بخش9ی از توھماتش9ان را
به سود توھمات ديگر رھا کردند ،و برآن
بودند که مسائلی را حل کنند که برخی از
آن ھا خاص سرزمين و نس9ل آن9ان ب9ود و
برخ9999ی ديگ9999ر در ھم9999ه ی جن9999بش ھ9999ای
انقالبی پديدار می گردد .نخست کوش9يدند
که دھقانان را به عمل برانگيزن9د ،خ9واه-
مانن99د طرف999داران الوروف - ١از اي999ن راه
ک999ه موژي999ک ھ999ا را ب999ه نابس999امانی ھ999ای
خودک99999امگی بص99999ير س99999ازند ،و خ99999واه-
Lavrov .١
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بدانسان که باکونين ٢می خواست -از اي9ن
راه گردنکشی در برابر ت9زار را موعظ9ه
کنن99999د .در اي99999ن دھ99999ه زن99999ان و م99999ردان
روش99نفکر دو ب99ار خان99ه و ش99غل خ99ود را
رھ999ا کردن999د و کوش999يدند ک999ه ب999ه عن999وان
کارگر کشاورزی با روستاييان درآميزند،
و اميد آن داشتند که بدين شيوه اعتمادشان
را جلب کنند .يک ژنرال ژاندارمری ،که
بر اين کوچ نظ9ارت م9ی ک9رد ،نوش9ت» :
يک سپاه کامل از سوسياليست ھا با چنان
توان و از خودگذشتگی دست به کار شده
است ک9ه در ھم9ه ی س9ازمان ھ9ای مخف9ی
اروپا ھمتا ندارد «.ف9داکاری بيھ9وده ب9ود،
زي99999را ک99999ه روش99999نفکران و روس99999تاييان
يک999ديگر را درک نم999ی کردن999د .موژي999ک
ھنوز به تزار ،ب9ه منج9ی ،ايم9ان داش9ت و
ب999ا کلم999ات ن999ارودنيکی »روش999نگری« ي999ا
»طغيان« ،اگر نه با دشمنی آشکار ،بلکه
با بی اعتنايی بدبينانه رو ب9ه رو م9ی ش9د.
ژان99دارمری و ني99روی پل99يس ،ايدئاليس999ت
ھايی را که »به ت9وده روی آورده بودن9د«
به گريز واداشتند ،و دادگاه ھا آنان را ب9ه
زن99دان ھ99ای درازم99دت ،ک99ار اجب99اری ،ي99ا
تبعيد محکوم کردند.
انديشه ی انقالب مردمی رفته رفت9ه ج9ای
خود را به نقشه ی توطئ9ه ای داد ک9ه م9ی
بايس99ت از ط99رف ي99ک اقلي99ت کوچ999ک و
مص999مم روش999نفکر ط999رح ري999زی و اج999را
گردد .به فراخور اين احوال ،ش9کل ھ9ای
جن9999999بش تغيي9999999ر ک9999999رد .روان9999999ه ش9999999دن
روش99999نفکران ب99999ه روس99999تاھا ب99999ه ط99999ور
خودانگيخت99999ه ص99999ورت پ99999ذيرفت؛ ي99999ک
رھبری مرکزی وجود نداش9ت .توطئ9ه ی
نو ،س9ازمانی ک9امالً مخف9ی ،يکپارچ9ه ،ب9ا
انظب9999اط و رھب9999ری س9999ختگيرانه را الزم
داش999999999ت .رھب9999999999ران آن -ژلي9999999999ابوف،٣
کيب9999999999الچيچ ،٤س9999999999وفيا پروفس9999999999کايا،٥
ورافيگن99ر ،٦و ديگ99ران -نخس99ت گرايش99ی
به تروريزم نداشتند؛ ليکن منطق موقعيت
فک99ری آن ھ99ا و ح99وادث ناگزيرش99ان ک99رد
که در اين راه گام بردارند .در ژانوي9ه ی
 ١٨٧٨زن999ی ج999وان ،ورازاس999وليچ -٧ک999ه
مقدر بود بع9دھا ب9ر شخص9يت اص9لی اي9ن
Bakunin .٢
Zhelyabov .٣
Kibalchich .٤
Sofia Perovskaya .٥
Vera Fingner .٦
Vera Zasulich .٧

٢٥

کت9999اب اث9999ر گ9999ذارد -ب9999ه س9999وی ژن9999رال
ترپوف ،٨رئيس ژاندارمری پترزب9ورگ،
تيراندازی کرد ،زيرا او يکی از زندانيان
سياس99ی را ب99ه ش99يوه ای خف99ت آور م99ورد
ب9999درفتاری ق9999رار داده ب9999ود .در جري9999ان
دادرسی ،نابسامانی ھای ھولن9اکی ک9ه در
دس999تگاه پل999يس وج999ود داش999ت ب999رمال ش999د.
ھي99أت منص99فه از اي99ن پ99رده برداريھ99ا آن
چنان تکان خورد و از ايدئاليزم ص9ادقانه
ی متھم چنان به خجالن آمد که بر برائت
ورازاس99وليچ رأی داد .ھنگ99امی ک99ه پل99يس
ب9999ر آن ش9999د ک9999ه او را خ9999ارج از دادگ9999اه
دستگير کن9د ،انب9وھی از ھم9دالن پرش9ور
ب999ه ي999اريش ش999تافتند و ف999رار را ب999رای او
امک999ان پ999ذير س999اختند .ب999دين س999بب ت999زار
دستور داد که در آينده بايد در دادگاه ھای
نظامی به اتھامات سياس9ی رس9يدگی ش9ود
نه در برابر ھيأت منصفه.
عمل بدون تدارک زاسوليچ و پژواکی که
از پی آن برخاست راه را به توطئه گران
نش99999ان داد .در  ،١٨٧٩س99999الی ک99999ه اي99999ن
سرگذش9999ت در آن آغ9999از م9999ی گ9999ردد ،در
ح999زب »زم999ين و آزادی« انش999عابی روی
داد .گروھی از اعضاء ،که م9ی خواس9تند
ت9999الش ھ9999ای تروريس9999تی را ت9999ا س9999قوط
خودک9امگی ادام9ه دھن9د ،اتحادي9ه ای ت99ازه
تش999کيل دادن999د و عن999وان »آزادی م999ردم«
برخود نھادند ٩.در برنامه ی جدي9د آن ھ9ا
بر آزادی ھای بورژوايی بيشتر تکيه شده
ب99ود ت99ا ب99ر اص99الحات ارض99ی .گروھ999ی
ديگر که نفوذی کمتر داشت ،و به توطئ9ه
ھای تروريستی چندان معتقد نبود ،به ن9ام
»تقس9يم س99ياه« بنيادگ99ذاری ش9د ،ک99ه ب99رای
توزيع عادالنه ی زمين م9ی کوش9يد) .اي9ن
گروه به رھبری پلخانف ،١٠که اندکی بعد
ب99ه س99ويس مھ99اجرت ک99رد ،نخس99تين پي99ام
مارکسيس99تی و سوس99يال -دموکراتي99ک را
به گوش انقالبيون روس رساند(.
در س999999ال  ١٨٧٩رش999999ته ی س999999ريعی از
عمليات تروريستی جنجالی روی داد :در
فوري99ه ش99اھزاده کراپ99وتکين ،١١فرمان99دار
Trepov .٨
ً
 Narodnaya Volya .٩غالبا به »اراده ی
مردم« ترجمه می شود Volya .در واقع ھم
»اراده« و ھم »آزادی« معنی می دھد و از
اين رو می توان آن را به ھردو صورت
ترجمه کرد.
Plekhanov .١٠
Kropotkin .١١

ميليتانت
خارکف ،١به ضرب گلوله از پای درآمد.
در م999ارس تروريس999تی ب999ه س999وی ژن999رال
درنتلن ،٢رئيس پليس سياسی ،تيران9دازی
ک99رد ک99ه جراحت99ی خفي99ف برداش99ت .ط99ی
ھم99999ين س99999ال ت99999زار ب99999ه زحم99999ت از دو
سوءقص99د ج99ان ب99در ب99رد :در م99اه م99ارس
يکی از انقالبي9ون پ9نج گلول9ه ب9ه س9وی او
خ999الی ک999رد؛ و در تابس999تان دين999اميتی در
قط99999اری منفج99999ر ش99999د ک99999ه ت99999زار را از
اقامتگ99اھش در ش99به جزي99ره ی کريم99ه ب99ه
مسکو می برد .دس9تگيری ھ9ای گروھ9ی،
اع99دام ھ99ا ،و تبعي99دھا نتيج99ه ی اي99ن حادث99ه
ب999ود .ام999ا در اول م999ارس  ١٨٨١توطئ999ه
گران موفق به کشتن تزار شدند.
جھ999ان در تزاري999زم فق999ط نم999ای درخش999ان
خارجی عظمت و قدرت را می ستود .اما
کارل مارکس ،٣که در آوريل  ١٨٧٩نامه
ای از لندن به يک دوست روسی نوشت،
ھم99ان وق99ت ب99ه زوال جامع99ه ی روس ک99ه
در پشت آن نما پنھان بود ،اشاره کرد .او
موقعيت روسيه را مقارن پاي9ان حکوم9ت
آلکس99999اندر ب99999ا فرانس99999ه ی دوران ل99999وئی
پانزدھم مقايسه کرد ٤.و براستی نيز اکثراً
مردان9999ی ک9999ه رھب9999ری انق9999الب روس را
برعھ999999ده گرفتن999999د در آخ999999رين دھ999999ه ی
فرم999انروايی آلکس999اندر چش999م ب999ه جھ999ان
گشودند.
دور از تماش99اگه اي99ن پيک99ار خش99مگينانه،
داويد لئونتيويچ برونش9تاين ٥در منطق9ه ی
استپ آرام و آفت9ابی اوک9راين جن9وبی ،در
فرمانداری خرسون ،٦به عنوان کش9اورز
رح999ل اقام999ت افکن999د؛ در س999ال  ١٨٧٩در
نزديک99ی ش99ھرک ب99وبرينتز ٧از س99رھنگ
يانوفسکی ٨مزرعه ای خريد که بنا به نام
م9999الکش »يانوفک9999ا« ٩خوان9999ده م9999ی ش9999د.
سرھنگ مزرعه را -تقريباً ھزار جريب-
به عنوان پاداش خ9دماتش از ت9زار گرفت9ه
ب99ود .س99رھنگ مال99ک کامي99ابی نب99ود و از
اي999ن رو خش999نود ب999ود ک999ه توانس999ت ٢٥٠
Kharkov .١
Drenteln .٢
Karl Marx .٣
Perepiska K. Marxa i F. Engelsa .٤
Russkimi Politicheskimi
Deyatelami, P. ٨٤.
David Leontievich Bronstein .٥
Kherson .٦
Bobrintez .٧
Yanovsky .٨
Yanovka .٩
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جريب ملکش را به برونشتاين بفروشد و
 ٤٠٠جريب را به وی اجاره دھد .معامله
در آغاز سال سرگرفت و مالک جديد ،که
با خانواده اش در ده مج9اور م9ی زيس9ت،
در تابستان در خانه ای کاھگلی که آن را
نيز به ھمراه مزرعه خري9ده ب9ود ،مس9کن
گزيد.
خ9999انواده ی برونش9999تاين يھ9999ودی بودن9999د.
بن999درت پ999يش م999ی آم999د ک999ه يھودي999ان ب999ه
کش999999اورزی بپردازن999999د .آن روزھ999999ا در
اسپھای فرمان9داری خرس9ون تقريب9ا ً چھ9ل
مجتمع کشاورزی يھودی وجود داشت که
از محل999ه ھ999ای يھ999ودی نش999ين ش999لوغ در
»ش99عاع مس99کونی« ب99دانجا آم99ده بودن99د ت99ا
بخت خ9ويش را بيازماين9د .يھ9ودی ھ9ا در
روس999يه اج999ازه نداش999تند خ999ارج از ش999عاع
مس99کونی زن99دگی کنن99د ،و منظ99ور از اي99ن
ش99عاع مس99کونی بيش99تر غ99رب کش99ور ب99ود
ک99ه پ99يش از آن ب99ه لھس99تان تعل99ق داش99ت.
ل9999يکن در جن9999وب ،در منطق9999ه ی اس9999تپ
دري999ای س999ياه ،ح999ق س999کونت يھودي999ان را
محدوديتی نبود .روسيه مقارن پايان ق9رن
ھيجدھم صاحب اين سرزمين کم جمعي9ت
ام999ا حاص999لخيز ش999ده ب999ود ،و تزارھ999ا ب999ه
عمران آن عالقه ای بسيار داشتند .در اين
ج999ا ني999ز ،ھ999م چن999ان ک999ه غالب999ا ً در ت999اريخ
استعمار ديده می شود ،مھاجران خارجی
و ران999ده ش999دگان در کس999وت پيش999اھنگان
ظاھر شدند .صربستانی ھ9ا ،بلغ9اری ھ9ا،
يونانی ھا و يھوديان تشويق شدند ک9ه اي9ن
بياب9999ان برھ9999وت را منق9999اد خ9999ود س9999ازند.
س99اکنان يھ99ودی ت99ا ح99دی وض99ع خ99ود را
بھب99ود بخش99يدند .آن99ان در روس99تاھا ريش99ه
دواندند؛ از پاره ای امتي9ازات برخ9وردار
بودند؛ و بيمی از رانده ش9دنھا و خش9ونت
ھايی که پيوسته من9اطق مس9کونی يھ9ودی
را تھديد می کردند ،نداش9تند .ھ9يچ گ9اه ب9ه
روش999نی معل999وم نش999ده ب999ود ک999ه مرزھ999ای
منطقه ی مس9کونی ت9ا ب9ه کج9ا کش9يده م9ی
شود .آلکساندر اول اين مرزھ9ا را ان9دکی
وسيع کرده بود .ليکن نيکالی اوی ھن9وز
بر اورنگ سلطنت جلوس نکرده ب9ود ک9ه
يھوديان را دوباره به عقب نش9ينی فرم9ان
داد .وی در اواسط قرن آنان را دوباره از
نيک999االيف ،١٠سباس999توپول ،١١پولت999اوا ١٢و
Nikolayev .١٠
Sebastopol .١١
Poltava .١٢

٢٦

من9اطق حوم99ه ی ک99ی ي9ف ١٣اخ99راج ک99رد.
اکثر اي9ن ران9دگان دوب9اره در ش9عاعی ک9ه
کوچ99ک و پ99ر ش99ده ب99ود مس99کن گزيدن99د،
ليکن برخی ديگ9ر در اس9تپ رح9ل اقام9ت
١٤
افکندند.
گمان می رود ،که لئ9ون برونش9تاين ،پ9در
مال999ک جدي999د يانوفک999ا ،در آغ999از دھ999ه ی
 ،١٨٥٠در ض9999من اي9999ن ران9999دن ھ9999ا ،ب9999ا
خانواده اش ي9ک ش9ھرک يھ9ودی نزدي9ک
پولت999اوا ،واق999ع در کران999ه ی ش999رقی رود
دنيپ9999ر ،١٥را ت9999رک گف9999ت و ب9999ه والي9999ت
خرسون رخت کشيد .ھنگ9امی ک9ه پس9ران
و دخت99999رانش ب99999زرگ ش99999دند در ھم99999ان
سرزمين اقامت گزيدند؛ ام9ا فق9ط يک9ی ار
آن999ان ،داوي999د ،موف999ق ش999د ک999ه خ999ود را از
مجتم999ع يھ9999ودی ج9999دا کن999د و ب9999ه عن9999وان
کش99اورز مس99تقلی در يانوفک99ا ب99ه اداره ی
مزرعه اش بپردازد.
کوچ نشينان اکثراً از پايين ترين قشرھای
جمعيت يھودی برمی خاستند .يھوديان از
ق9999رن ھ9999ا پ9999يش شھرنش9999ين بودن9999د و ب9999ا
کش9اورزی آن چن99ان بيگان99ه ک99ه ب99ه ن99درت
اتفاق م9ی افت9اد کس9ی ک9ه م9ی توانس9ت در
ش99ھر گ99ذران مع99اش کن99د ب99دان ک99ار دس99ت
ي99ازد .بازرگان99ان ،پيش99ه وران ،ص99رافان،
دالالن و طلبه گان مؤمن تلمودی ،عموما ً
زن99دگی ک99ردن در داخ99ل ش99عاع مس99کونی
يھودی را ،ھرچند ھم که بينوايانه بود ،بر
زن999دگی ک999وچ نش999ينی ت999رجيح م999ی دادن999د.
اين99ان ده نش99ينی را خ99وار م99ی ش99مردند ،و
روستانش999ين ،ي999ا ب999ه عب999ارت عب999ری »آم
ھ999اآرتص« ،در چش999م آن999ان خ999ام دس999تی
ن999اآزموده ب999ود ک999ه حت999ا احک999ام اولي999ه ی
تورات را نيز نمی شناخت .کسانی که به
اس99تپ روی م99ی آوردن99د چي99زی از دس99ت
نمی دادند و از کار دشوار و ناشناخته بيم
نداشتند؛ و ديگر چيزی نبود ک9ه آن9ا را ب9ا
کنيسه پيوند دھد.
مالک جدي9د يانوفک9ا ،ب9ی گم9ان از ط9رف
ھ999م کيش999ان خ999ود ب999ه ص999ورت ي999ک »آم
ھ9999اآرتص« توص9999يف ش9999ده ب9999ود :س9999واد
نداشت ،به دين بی اعتنا بود و حتا کنيسه
را ھم ان9دکی خ9وار م9ی داش9ت .ي9ا آن ک9ه
ت9ازه دو نس99ل ب9ود ک99ه کش9اورز ش99ده ب99ود،
Keiv .١٣
S.M.Dubnov, History of the .١٤
jews in russia and poland, vol. ii,
٣٠-٣٤ and passim.
Dnieper .١٥

ميليتانت
زن9دگی در ده چن9ان تغيي99رش داده ب9ود ک99ه
تقريبا ً غيريھود جلوه می ک9رد .زب9انی ک9ه
در خان999ه ب999دان تکل999م م999ی ش999د يي999دی -ک999ه
مخلوطی است از آلم9انی کھ9ن و عناص9ر
عب99ری و اس99الوی -نب99ود ،بلک99ه لھج99ه ای
ب99999ود مرک99999ب از روس99999ی و اوکراين99999ی.
ب99رخالف اکث99ر موژي99ک ھ99ا ،خ99انواده ی
برونش999تاين خ999اطرات زي999ادی از دوره ی
رعيت99ی نداش99تند .اص99والً در اس99تپ نظ99ام
ارباب و رعيتی پايه ھای چندان محکم9ی
نداشت .داويد برونشتاين کشاورزی آزاد،
بلن9دپرواز ،گش9اده رو ،و س9خت ک99وش از
قماش مردان مرزنشين بود .او اين انديشه
را در سر می پروراند که مزرعه اش را
ب99ه ص99ورت ملک99ی ش99کوفان درآورد ،ن99ه
پ99999اس خ99999ود را م99999ی داش99999ت ن99999ه پ99999اس
ک99ارگرانش را .فرص99ت ھ99ای آين99ده ھن99وز
در مق99ابلش ب99ود :ھنگ99انی ک99ه در يانوفک99ا
رحل اقامت افکند سی سال ب9يش نداش9ت.
ھمسرش آنا از تباری ديگر برخاسته بود.
در اودس99ا ي99ا در يک99ی از ش99ھرھای ديگ99ر
جنوب پرورش يافته بود نه در ده .وی آن
قدر از فرھنگ بھره داش9ت ک9ه در ش9مار
مش999تريان کتابخان999ه ای باش9999د ک999ه کت9999اب
ق99رض م999داد؛ گ999اھی رم99انی روس999ی م999ی
خوان99د -ک99اری ک99ه در آن وق99ت کمت99ر زن
يھ99ودی روس99ی ب99دان توان99ايی داش99ت .در
خان999ه ی پ999دری ان999دکی از س999نت تعص999ب
آميز يھودی را در خود ج9ذب ک9رده ب9ود،
و از دس99تورھای م99ذھبی يھ99ود ب99ا ت99وجھی
بيشتر از شوھرش پيروی می ک9رد ،م9ثالً
روزھای شنبه از مسافرت و خياطی م9ی
پرھيخت .وابستگيش ب9ه طبق9ه ی متوس9ط
ب99ه ص99ورت احس99اس دلبس99تگی ب99ه آن چ99ه
متعارف است در او جلوه داشت ،و البت9ه
اين امر با رنگی از رياکاريھ9ای کوچ9ک
مذھبی آميخته بود .بدين سان ب9ود ک9ه او،
در صورت ل9زوم ،روزھ9ای ش9نبه ھ9م ب9ه
خياطی م9ی پرداخ9ت ،مش9روط ب9ر آن ک9ه
کسی او را در حال کار نبين9د .اي9ن ک9ه او
چگون999ه ب999ا برونش999تاين روس999تايی ازدواج
ک99رد چن999دان روش99ن نيس999ت .پس99رش م999ی
گوي9999د ک99999ه او در دام عش99999ق برونش99999تاين
زمانی که ج9وان و زيب9ا ب9ود گرفت9ار ش9د.
خانواده اش از اين امر ناخرسند بود و به
اين دھاتی ساده دل ب9ه دي9ده ی تحقي9ر م9ی
نگريس9999ت .ب9999ا اي9999ن ھم9999ه ،ازدواج آن دو
ازدواجی نافرخنده نب9ود .ب9ديھی اس9ت ک9ه
خ999999انم برونش999999تاين ج999999وان از زن999999دگی
روستايی سخت ناخشنود بود ،اما پ9س از
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آن با تمام قوا کوش9يد ک9ه ع9ادات ش9ھريش
را ت99999رک گوي99999د و ب99999ه ص99999ورت زن99999ی
روستايی درآيد .زن و ش9وھر پ9يش از آن
که به يانوفکا بيايند صاحب چھ9ار فرزن9د
شده بودند .چند ماه پس از آن که خ9انواده
ی برونشتاين در يانوفکا اقامت گزيد ،در
 ٢٦اکتبر  ١٨٧٩فرزند پ9نجم ،ک9ه پس9ری
ب99ود ،ب99ه جھ99ان آم99د .ب99ر اي99ن ک99ودک ن99ام
پدربزرگش ،ل9ف ١ي9ا لئ9ون ،٢را گذاش9تند؛
اي9999ن پ9999دربزرگ ھم9999ان م9999ردی ب9999ود ک9999ه
ش99ھرک يھ99ودی نزدي99ک پولت99اوا را ت99رک
٣
گفته بود تا در استپ خانه گزيند.
از معج9999زات سرنوش99999ت اي9999ن ب99999ود ک99999ه
زادروز پس99رک ٢٦ ،اکتب99ر )ي99ا ،برطب99ق
تقويم جديد ٧ ،نوامبر( ،درست ب9ا روزی
مص99ادف گ99ردد ک99ه او س99ی و ھش99ت س99ال
بع999د ،ب999ه عن999وان لئ999ون تروتس999کی ،قي999ام
٤
بلشويکی را در پتروگراد رھبری کند.
. . . . . . . . . .
پس99رک ،نخس99تين ن99ه س99ال عم99رش را در
يانوفکا به س9ر آورد .زن9دگيش ،ھ9م چن9ان
که خود گفته است ،نه مانند »چمن زاری
آفت999ابی« ب999ود ،ن999ه مانن999د »دوزخ تي999ره ی
گرس99نگی ،اجب99ار و اھان99ت« .خ99انواده ی
برونشتاين زن9دگی ت9وأم ب9ا محرومي9ت آدم
ھای کوشا و ص9رفه ج9ويی را داش9تند ک9ه
آرزومند بودند کارشان باال بگيرد» .تن و
ج999ان ،ھ999ردو ،در راه ک999ار و پ999س ان999داز
ک999ردن ص999رف م9999ی ش999د» «.زن9999دگی در
يانوفک99ا فق999ط ب99ا آھن999گ ک99ار در مزرع999ه
تنظيم می گرديد .ھيچ چيز ديگری اھميت
نداش99ت ،ھ99يچ چي99ز مگ99ر قيم99ت غ99الت در
ب9999ازار جھ9999انی« ٥و قيم9999ت گن99999دم در آن
روزھا به سرعت سير نزولی می پيم9ود.
ب99999ا اي99999ن ھم99999ه ،دلمش99999غولی خ99999انواده ی
برونش99تاين ب99ه پ99ول ب99يش از دل مش99غولی
اکثر کشاورزان ديگر نبود .آنان ،تا جايی
که ب9ه کودکانش9ان مرب9وط م9ی ش9د ،ن9اخن
خش99ک نبودن99د ،و از ھ99يچ ک99ار فروگ99ذار
نمی کردند تا فرزندانشان را برای زندگی
Lev .١
Leon .٢
 .٣ل .تروتسکی ،زندگی من ،جلد اول ،فصل
دوم.
 .٤در ھمان سال -دو ماه بعد -يوسيف
جوگاشويلی استالين در شھرک گرجی گوری
 Goriمتولد شد.
Trotsky, op. Cit, Ioc. Cit .٥
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خوب مجھز کنند .ھنگامی که ليووا) ٦اسم
مص99غر ل99ف ي99ا لئ99ون( زاده ش99د ،فرزن99دان
بزرگت99ر خ99انواده ب99ه مدرس99ه ای در ش99ھر
می رفتند؛ پرستاری نيز در خان9ه ب9ود ،و
اي99ن نعمت99ی ب99ود ک99ه کمت99ر کش99اورزی م99ی
توانست از آن برخوردار باشد .بعدھا حتا
يک معل9م موس9يقی ھ9م ب9ه يانوفک9ا آم9د ،و
پسرھا بنا بود به دانش9گاه فرس9تاده ش9وند.
والدين خيلی بيشتر از آن سرگرم کارھای
خ999999ود بودن999999د ک ب999999ه خردس999999ال ت999999رين
فرزندش9ان خيل99ی مالطف9ت کنن99د ،ل99يکن او
از تيم99ار خ99واری مھرآمي99ز دو خ99واھر و
پرس99تارش بھ99ره من99د ب99ود .لي99ووا پس99ری
تندرس9999ت و س9999رزنده ش9999د ک9999ه وال9999دين و
برادران و خواھران خود و خدمتگزاران
و ک99ارگران ده را از ھوش99مندی و رفت99ار
شادمانه اش به شعف می آورد.
در مقايسه با آن چ9ه در مح9يط پيرام9ونش
مت9999داول ب9999ود ،ک9999ودکی او در ش9999رايطی
دلپس999999ند گذش999999ت .خان999999ه ی خ999999انواده ی
برونشتاين کاھگلی بود و پنج اتاق داشت،
ک999ه برخ999ی از آن ھ999ا تاري999ک و کوچ999ک
بودند؛ به ھنگ9ام رگبارھ9ای ش9ديد ،آب از
سقفی که سفيدکاری نشده بود به کف اتاق
ھ999ا چک999ه م999ی ک999رد .ام999ا خ999انواده ھ999ای
روستايی اکثراً در کلب9ه ھ9ايی ک9اھگلی ي9ا
چ99وبی زن99دگی م99ی کردن99د ک99ه ي99ک ي99ا دو
ات99اق بيش999تر نداش999ت .ھنگ99امی ک999ه لي999ووا
دوره ی کودکی را می گذرانيد ،ث9روت و
اعتب99ار خ99انواده م99دام اف99زايش م99ی ياف99ت.
کشتزارھا و گله ھا رو به تزايد می نھاد،
و بر ساختمان ھای روستايی اف9زوده م9ی
شد .در کنار خانه ی مس9کونی س9اختمانی
بود ک9ه ش9امل ي9ک کارگ9اه ،آش9پزخانه ،و
ات99اق خ99دمتکاران ب99ود .در پش99ت آن آغ99ل
اسب و گ9او و خ9وک و کلب9ه ھ9ای چ9وبين
ديگ9999ری وج99999ود داش9999ت .در فاص99999له ای
دورتر ،بر تپه ای که پشت برکه ای قرار
داشت ،آسيابی بود که گويی يگانه آسياب
اين بخش از استپ به شمار می رفت .در
تابس99999تان ،روس99999تاييان از دھ99999ات دور و
نزدي999ک گن999دم ھ999ای خ999ود را ب999رای آس999يا
کردن ب9دانجا م9ی آوردن9د .گ9اه روس9تاييان
م999ی بايس999ت ھفت999ه ھ999ا در انتظ999ار آس999ياب
بمانند .اينان در تابستان در کش9تزارھا و،
اگ99ر ب99اران م99ی آم99د ،در آس99ياب ھ99ا روی
ج99وال ھ99ا م99ی خوابيدن99د ،و ب99رای خ99رمن
کوبی و آسيا کردن يک دھ9م گن9دم را م9ی
Lyova .٦

ميليتانت
پرداختن99999د .داوي99999د برونش99999تاين نخس99999ت
معامالت خود را ب9ا ت9اجران محل9ی انج9ام
م999ی داد؛ ام999ا بع999د ،ھنگ999امی ک999ه ث999روتش
فزون999ی گرف999ت ،محص999والت خ999ود را ب999ه
وسيله ی کارگزارش در نيکاليف ،بندری
در کنار دريای سياه ،م9ی فروخ9ت ک9ه ب9ه
س99رعت رون99ق م99ی پ99ذيرفت .اگ99ر ق99انون
جديد سال  ١٨٨١خريد زم9ين راحت9ی در
استپ بر يھوديان ممنوع نمی س9اخت ،او
می توانس9ت پ9س از چن9د س9ال فعالي9ت در
يانوفکا زمين ھايی بيش از آن چه داش9ت
ب999ه دس999ت آورد .ل999يکن اکن999ون فق999ط م999ی
توانست از ھمسايه ھ9ا زم9ين اج9اره کن9د،
کاری که ب9ه مي9زان وس9يع انج9ام م9ی داد.
زمين ھای ھمج9وار ب9ه اش9راف روس9ی و
لھستانی تعلق داشت ،اشرافی که ،اگر چه
ھنوز ھم در قص9رھای ش9کوھمند زن9دگی
می کردند ،سبکسرانه ثروتشان را به ب9اد
می دادند و تا خرخره در قرض بودند.
لئ99ون ب99رای نخس99تين ب99ار ش99اھد طبق99ه ی
اجتماعيی بود که رو ب9ه زوال م9ی رف9ت.
»نمون999ه ی کام999ل ورشکس999تگی اش999رافی،
خانواده ی گرتوپانف ١بود .يک روس9تای
بزرگ و يک شھرستان کام9ل زم9انی ن9ام
خ999ود را از اي999ن خ999انواده گرفت999ه بودن999د.
پيشترھا تمامی اي9ن منطق9ه متعل9ق ب9ه اي9ن
خانواده بود .اکنون برای ھر خانواده فقط
ھزار جريب باقی مانده ب9ود ک9ه مرتب9ا ً ب9ه
گرو گذاش9ته م9ی ش9د .پ9درم اي9ن زم9ين را
اج99اره م99ی ک99رد ،و اج99اره بھ99ا ب99ه بان99ک
پرداخت می شد .گرتوپانف از راه نوشتن
ع9999رض ح9999ال ،ش9999کايت و نام9999ه ب9999رای
روستاييان زندگی م9ی ک9رد .ھ9ر وق9ت ب9ه
مالقاتمان می آم9د ،معم9والً توت9ون و حب9ه
ھای قند در آستينش پنھان می کرد ،زنش
ھ99م ھم99ين ک99ار را انج99ام م99ی داد .او ،در
حالی که آب از دھانش بي9رون م9ی پري9د،
از ج99وانيش ،و از رعي99ت ھ99ا ،از پي99انو و
از ابريشم و عطرھايی که داشت حکاي9ت
ھا می گفت .دو پسرشان تقريبا ً ب9ی س9واد
بار آمدند .پسر کوچ9ک ت9ر ،ويکت9ور ،در
کارگاه ما شاگردی می کرد ٢«.آس9ان م9ی
توان غروری را تصور کرد ک9ه خ9انواده
ی برونشتاين به ھنگام مقايس9ه ی خ9ويش
با چنين ھمسايگانی در خ9ود احس9اس م9ی
کرد .بخشی ب9زرگ از اعتم9اد ب9ه نف9س و
Ghertopanov .١
 .٢ل .تروتسکی ،زندگی من ،جلد اول ،ص
.٤٧-٤٦
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سختکوش999999ی خوش999999بينانه ی آن999999ان ب999999ه
فرزندانشان سرايت می کرد.
وال9999دين و خ9999واھران ب9999ر آن بودن9999د ک9999ه
ليووای کوچک را در خانه يا در نزديکی
آن نگاه دارند ،اما ھي9اھو و سروص9دا در
کشتزار برای او بيش از اندازه زياد بود،
مگ99999ر در م99999اه ھ99999ای آرام و يکنواخ99999ت
زمس99تان ،ک99ه زن99دگی خ99انوادگی در ات99اق
ناھارخوری می گذشت.
افسوس کارگاه مجاور پسرک را به خ9ود
م999ی کش999يد :در آن ج999ا اي999وان واس999يليويچ
گ999ربين ٣س999رمکانيک )تعميرک999ار( ،او را
ب99ا ک99اربرد ابزارھ99ا و م99واد آش99نا س99اخت.
ايوان واسيليويچ معتمد خ9انواده ني9ز ب9ود؛
ناھ999ار و ش999ام را س999ر مي999ز ارب999ابش م999ی
خورد ،امری که در يک خانه ی معمولی
يھ9999999ودی تقريب9999999ا ً تص9999999ورناپذير ب9999999ود.
ھنرنماييھ999ا و ش999وخی ھ999ای تعميرک999ار و
طب999ع دلنش999ين او لي999ووا را ب999ه ش999وق م999ی
آورد :تروتس99کی در زن99دگی نام99ه اش از
تأثيری ياد م9ی کن9د ک9ه اي9ن تعميرک9ار ب9ر
ک99ودکی وی برج99ای نھ99اد .ل99يکن نوج99وان
گ99اھی در کارگ99اه ش99اھد ب99روز ب99داخالقی
ھای حيرت آور کارگران ديگر ني9ز ب9ود.
ھم9999واره م9999ی ش9999نيد ک9999ه از وال9999دينش ب9999ا
سخنانی درشت ياد می شود ،س9خنانی ک9ه
او را برم99ی انگيخ999ت ،ب999ه انديش999ه وام999ی
داش99ت ،و ت99ا عم99ق ع99واطفش رخن99ه م99ی
کرد.
او از کارگاه راه انبارھا و آغی گاوھا را
در پيش می گرفت ،به بازی مر پرداخت
و خ99ود را در انب99ار تاري99ک علوف99ه پنھ99ان
می کرد ،با انسان ھا و حيوان ھا آشنا می
شد ،و با پھنه ھ9ای ھرچ9ه وس9يعتر دش9ت
ھا الفت می گرفت .از خواھرش الفبا مب
آموخ999999ت ،و ھنگ999999امی ک999999ه در آس999999ياب
روستاييان را با پدرش بر سر غله و پول
در ح9ال کش99مکش دي9د ب99رای نخس9تين ب99ار
به راز اھميت ارقام پی برد .او بر صحنه
ھ99ای فق99ر ،س99فاکی ،و طغي99ان ب99ی فرج99ام
خي99ره م999ی نگريس99ت؛ و ھنگ999ام برداش999ت
محصول شاھد اعتص9اب ھ9ای ک9ارگرانی
ب99ود ک99ه از گرس99نگی نيم99ه ج99انی داش99تند.
»کارگران کشتزارھا را ترک می گفتند و
در حياط اجتم9اع م9ی کردن9د .در س9ايه ی
انبار علوف9ه دم9ر م9ی خوابيدن9د ،و پاھ9ای
برھنه شان را که خار آن ھا را زخم9ی و
پاره پاره کرده بود ،ب9ه ھ9وا م9ی کردن9د و
Ivan Vassilyevich Grebien .٣
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منتظر می شدند تا ببينند چ9ه پ9يش خواھ9د
آم999د .س999پس پ999درم ب999ه آن ھ999ا ماس999ت ،ي999ا
خربزه ،يا نصف کيسه م9اھی خش9ک م9ی
داد و آنان دوباره ،گ9اه گ9اه آواز خوان9ان،
س99رکار خ99ود م99ی رفتن99د ٤«.او ب99ه ي99اد م99ی
آورد که يک بار ،وقت9ی ک9ه ھ9وا گ9رگ و
ميش بود ،گروھی از ک9ارگران در ح9الی
که دس9ت ھ9ا را جل9وی خ9ود گرفت9ه بودن9د
آھسته از کشتزارھا باز می گشتند -اين9ان
بر اثر کم غ9ذايی ب9ه بيم9اری ش9ب ک9وری
دچار آمده بودند .يک بازرس بھداشت به
يانوفکا آمد ،اما چيزی که سزاوار اھميت
باش999د نياف999ت :خ999انواده ی برونش999تاين ب999ا
کارگرانشان بدتر از اربابان ديگ9ر رفت9ار
نم99ی کردن99د .کيفي99ت غ99ذا -آش و »کاش99ا«
)ن9999وعی غ9999ذای روس9999ی ک9999ه از بق9999والت
درست می شود( بدتر از کيفيت غ9ذاھايی
نب99ود ک99ه در م99زارع ديگ99ر داده م99ی ش99د.
نباي999د در ت999أثير اي999ن روي999دادھا ب999ر ذھ999ن
کودک99ان مبالغ99ه ک99رد .خيل99ی از آدم ھ99ا در
کودکيشان شاھد اين گونه صحنه ھا و حتا
بدتر از آن ب9وده ان9د ،ام9ا بع9داً انقالب9ی از
ک9999ار در نيان9999ده ان9999د .تأثيرھ9999ای ديگ9999ر و
پيچيده تری الزم ب9ود ت9ا در لي9ووا طغي9ان
در براب999999ر ب999999ی ع999999دالتی اجتم999999اعی را
برانگيزد و او را به صورت دشمن نظ9ام
م999وروثی در آورد .ل999يکن اي999ن ت999أثيرات،
ھنگ99امی ک99ه ناف99ذ افتادن99د ،ب99ه تص99اوير و
صحنه ھايی که در ياد او خفت9ه ب9ود ج9ان
بخش99يدند و ت99ا اعم99اق عاطف99ه و وج99دانش
رخن99ه کردن99د .ک99ودک مح99يطش را ام99ری
مسلم می انگاشت .ليکن گاه پيش می آم9د
که پدرش از خود سنگدلی نشان م9ی داد،
و اين جا بود که کودک چھره ی گريانش
را در بالش نيمکت اتاق غذاخوری پنھان
می کرد.
ھف999ت س999اله ب999ود ک999ه وال999دينش او را در
گروموکال ٥به مدرسه فرستادند ،و اين جا
يک کوچ نشين يھودی -آلمانی بود که جز
چند کيلومتر از يانوفکا فاصله نداشت .او
در آن ج99ا ن99زد خويش99اوندان خان99ه گزي99د.
مدرس99ه ای را ک99ه او ب99دان م99ی رف99ت م99ی
ت99وان ي99ک »خ99در« توص99يف ک99رد ،يعن99ی
ن9999وعی مدرس9999ه ی خصوص9999ی -م9999ذھبی
يھ99ودی ک99ه زب99ان ت99دريس آن يي99دی ب99ود.
پس99رک م99ی بايس99ت در اي99ن ج99ا خوان99دن
 .٤ل.تروتسکی ،زندگی من ،جلد اول ،ص
.٤٢
Gromokla .٥

ميليتانت
ت99ورات را ب99ه زب99ان عب99ری بي99اموزد و آن
را ب999ه يي999دی ترجم999ه کن999د؛ در برنام999ه ی
تدريس کمی روسی و حساب ھ9م گنجان9ده
شده بود .او ،چون ييدی بلد نب9ود ،ن9ه م9ی
توانست به مقصود آموزگاران پی ببرد و
نه ب9ا رفق9ای مدرس9ه اش بجوش9د .مدرس9ه
در واقع دخمه ی دلگي9ر و کثيف9ی ب9ود ک9ه
پس9رک خ9و گرفت9ه ب9ه آزادی دش9ت ھ99ا را
دچار اختناق کرده بود .رسوم بزرگساالن
او را به شگفتی می افکند و گمراھش می
کرد .يک بار ديد که يھوديان گروم9وکال،
زن99ی ھ99رزه را در خياب99ان اص99لی روس99تا
می تازانند ،به او ناسزاھای تند می گويند
و ب99ی رحمان99ه آزارش م99ی دھن99د .و ديگ99ر
ب99ار ش99اھد ب99ود ک99ه ک99وچ نش99ين ھ99ا اس99ب
دزدی را س99999فاکانه مج99999ازات کردن99999د .او
شاھد تناقض9ی ش9گرف ني9ز ب9ود :در ي9ک
سوی روستا کلبه ھای فقيرانه ی يھوديان
قرار داشت ،و در سوی ديگر خان9ه ھ9ای
پ99999اکيزه و آراس99999ته ی آلم99999انی ھ99999ا م99999ی
درخش999999يد .طبع999999ا ً خ999999ود را ب999999ه بخ999999ش
غيريھودی دلبسته می ديد.
اقام99ت در گروم99وکال دي99ری نپايي99د ،زي99را
خ9999انواده ی برونش9999تاين ،ک9999ه پ9999ی بردن9999د
پسرک در آن ج9ا خ9ود را آس9وده احس9اس
نم99ی کن99د ،ب99ه خ99انواده ب99ازش گرداندن99د .و
ب99دين گون99ه ب99ود ک99ه او ب99ه کت99اب مق99دس و
پس99رانی ک99ه ھ99م چن99ان ،ب99ه آواي99ی غري99ب،
آي9999ات را از عب9999ری ن9999امفھوم ب9999ه يي9999دی
١
ن99امفھوم ترجم99ه م99ی کردن99د ب99درود گف99ت
ام99ا ،در اثن99ای چن99د م99اه مع99دودی ک99ه در
گروموکال به سر آورد ،خواندن و نوشتن
روس999ی را آموخ999ت؛ و ھنگ999امی ک999ه ب999ه
يانوفک999ا بازگش9999ت ،ب999ه نح9999وی خس9999تگی
ناپذير به رونويسی عباراتی از روی چند
کتاب پرداخت و بعداً به نوشتن انش9اھايی
نيز دست زد ،اشعاری را از بر می کرد،
و خود نيز اشعاری می ساخت .پدرش را
در محاسبات و دفترداری ياری می کرد.
وال999دينش ،سرش999ار از غ999رور ،او را ب999ه
ميھمان99999ان نش99999ان م99999ی دادن99999د ،و او ب99999ا
ش999عرخوانی ھ999ا و ط999رح ھ999ايش آن999ان را
س99رگرم م99ی ک99رد .اي99ن ک99ار ،ھرچن99د در
آغاز بر او س9خت ن9اگوار م9ی آم9د ،ل9يکن
 .١او بعدھا ھنگامی که در اودسا اقامت
داشت ،ديگر بار به آموختن دروس عبری
آغاز کرد ،ولی نتيجه چندان بھتر از قبل
نبود.
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چندی نگذشت که به جلب تحسين ديگران
خو گرفت و چشم به آن داشت.
تقريبا ً يک س9ال پ9س از آن ک9ه او مدرس9ه
ی يھ99ودی را ت99رک ک99رده ب99ود س99ياحی ب99ه
يانوفکا آمد که ب9ر پس9ر پ9ا ب9ه رش9د اث9ری
تعي9999ين کنن9999ده گذاش9999ت .س9999ياح موئيس9999ی
فيليپ999وويچ اس999پنتزر ،٢و از خويش999اوندان
خ99انم برونش99تاين ب99ود ک99ه ب99ه س99الله ای از
خانواده ی او که در شھر سکونت داش9ت
و از طبقات متوس9ط ب9ود تعل9ق داش9ت .او
در اودس9ا »ان99دکی ب99ه روزنام99ه نگ99اری و
ان999دکی ب999ه آم999ار« اش999تغال م999ی ورزي999د،
شوری از انديشه ھای آزادی خواھانه در
س999ر داش999ت ،و ب999ه س999بب ج999رم سياس999ی
کوچکی که مرتک9ب ش9ده ب9ود از دانش9گاه
اخ99راج گردي99ده ب99ود .در اقام99ت تابس99تانی
خ99ود در يانوفک99ا -ک99ه م99ی بايس99ت ب99رای
بازيافتن سالمت خود در آن جا استراحت
کن999د -بخ999ش بزرگ999ی از وق999تش را وق999ف
عزيزدردان999ه ی ھوش999مند ام999ا ک999م س999واد
خ999انواده ک999رد .س999پس داوطل999ب ش999د ک999ه
پس99رک را ب99ا خ99ود ب99ه اودس99ا بب99رد و ب99ر
تحص9999يالتش نظ9999ارت کن9999د .خ9999انواده ی
برونشتاين با اين موافق9ت کردن9د؛ و ب9دين
ترتي99ب ب99ود ک99ه لي99ووا ،در پ99ائيز ،١٨٨٨
مجھز به لباس نو و يک شکل مدرسيه ،و
توش99999ه ای از بھت99999رين خ99999وراکی ھ99999ای
ص99ندوق خان99ه ی ده ،ب99ه س99فر رف99ت؛ ب99ه
ھنگ99ام ب99درود اش99ک ھ99ای ان99دوه و ش99ادی
ريخته شدند.
ش9ھر بن99دری اودس9ا در کن99ار دري9ای س99ياه
در حکم مارسی ٣روسيه بود؛ فق9ط ج9وان
ت999ر از مارس999ی ،و ش999ھری ب999ود آفت999ابی و
شاد ،ب9ا انب9وھی از جمعي9ت چن9دين مل9ت،
ک999ه نس999يم ت999أثيرات چندجانب999ه در آن م999ی
وزيد .ساکنان اودسا را زن9ده دل9ی جن9وبی
آن99ان ،عش99ق آن ھ99ا ب99ه من99اظر دلنش99ين ،و
طبع عاطفيشان متمايز م9ی س9اخت .ل9يکن
اي99ن ن99ه ش99ھر و ح99رارت آن ،ب99ل فض99ای
خانه ی اسپنتزر بود که ذھن و شخص9يت
ليووا را طی ھف9ت س9ال اقام9ت در اودس9ا
شکل بخشيد .او به دشواری م9ی توانس9ت
در خانواده ای وارد شود ک9ه اي9ن ھم9ه ب9ا
خ99انواده ی خ99ودش تض99اد داش99ت .وض99ع
خانواده ی اس9پنتزر در ابت9دا خيل9ی خ9وب
نبود؛ اسپنتزر ب9ه عل9ت مح9روم مان9دن از
دانشگاه با ناکامی دست به گريبان بود ،و
Moissei Filipovich Spentzer .٢
Marseilles .٣

٢٩

در وھل999ه ی نخس999ت ھمس999رش ،ک999ه ي999ک
مدرس99ه ی رس99می دختران99ه ی يھ99ودی را
اداره می ک9رد ،سرپرس9تی از خ9انواده را
برعھده داشت .اسپنتزر بع9دھا ي9ک ناش9ر
آزادی خواه برجسته شد .ماکس ايستمن،٤
نويسنده ی امريک9ايی ،ک9ه چھ9ل س9ال بع9د
با اين دو نفر آشنا شد ،از آنان ب9ه عن9وان
انسان ھايی »خوش سلوک ،آرام ،متعادل
و ھوش99مند« ٥ي99اد ک99رده اس99ت .اين99ان اي99ن
وظيف99ه را برخ999ود ھم999وار کردن999د ک999ه ب999ه
پسری که ھنوز به لھجه ی محلی روسی-
اوکراينی س9خن م9ی گف9ت روس9ی درس9ت
بياموزن9999د؛ و ،گذش9999ته از تلف9999ظ درس9999ت،
ک99ردار و م99نش ش99ھری را ني99ز ب99ه او ي99اد
بدھند .لئون سخت تأثيرپ9ذير ب9ود و ش9وق
آن داشت که خود را از حالت يک بچه ی
شرور روستايی به دانش آم9وزی شايس9ته
مب99999دل س99999ازد .مي99999دانی از علق99999ه ھ99999ا و
دلمش99غولی ھ99ای ت99ازه ب99ر او گش99وده ش99ده
ب999ود .خ999انواده ی اس999پنتزر ش999ب ھ999ا آث999ار
شاعران کالسيک روس را با صدای بلند
م9999ی خواندن9999د -پوش9999کين ،٦لرم9999انتوف،٧
نکراس99999وف ،٨اي99999ن ش99999اعر م99999ردم ،ک99999ه
اش99عارش در حک99م اعتراض99ی علي99ه تي99ره
روزی ھای ناشی از دستگاه تزاری بود.
ليووا در حالتی خلسه وار گوش می سپرد
و بدون مخالفت تن به دان نمی داد ک9ه از
فراز ابرھای طالي9ی ش9عر ب9ه بس9تر رود.
او ب99رای نخس99تين ب99ار قص99ه ی فاوس99ت و
گرتشن را از اسپنتزر شنيد؛ آليور تويست
او را تا سرحد گريه به خلجان می آورد؛
نم99ايش نام99ه ی ج99دی و دلتن99گ کنن99ده ی
تالستوی ٩به ن9ام ق9درت تيرگ9ی را پنھ9انی
م99ی خوان99د؛ اي99ن اث99ر ب99ه ت99ازگی از ط99رف
دستگاه سانسور ممنوع شده بود و در نزد
بزرگساالن موضوع گفت و ش9نودی ت9وأم
با احتياط را تشکيل می داد.
خ99انواده ی اس99پنتزر مدرس99ه ای ب99رای او
انتخ99اب ک99رده ب99ود ،ام99ا وی ب99رای ورود
بدانجا خيل9ی کوچ9ک ب9ود .اي9ن اش9کال از
اي999ن راه برط999رف ش999د ک999ه اداره ی آم999ار
منطقه ،سن او را در شناس9نامه ي9ک س9ال
Max Eastman .٤
Max Eastman, Leon Trotsky: .٥
The Portrait of a Youth, P. ١٤
Pushkin .٦
Lermontov .٧
Nekrasov .٨
Tolstoy .٩

ميليتانت
باال بود .ليکن مانع بزرگ تر اين بود که
حکوم99ت ي99ک س99ال پ99يش از آن )(١٨٨٧
برای راه يافتن يھوديان به مدارس دولتی
حدنص99اب مع99دلی معل99وم ک99رده ب99ود ،ب99دان
سان که ھيچ گاه بيش از ده درصد -و در
برخی مدارس حتا پنج درصد -شاگردان،
يھ9999ودی نبودن9999د .داوطلب9999ان يھ9999ودی م9999ی
بايست کنکوری را بگذرانن9د .در اي9ن ج9ا
معلوم شد که لي9ووا ،ک9ه ب9ه دبس9تان نرفت9ه
بود ،از عھ9ده ی امتح9ان ب9ر نم9ی آي9د .از
اين رو او را در ھم9ان مدرس9ه ب9ه ک9الس
آمادگی فرستادند ،که شاگردان يھ9ودی را
دست ک9م ب9ر داوطلب9ان خ9ارجی مق9دم م9ی
داشت.
در مدرسه ی سنت پاول -نام مدرس9ه اي9ن
بود -الت9ين و يون9انی درس داده نم9ی ش9د،
ل9999يکن در ع9999وض ش9999اگردان در عل9999وم،
رياض999يات ،زب999ان ھ999ای جدي999د -آلم999انی و
فرانس99وی -آموزش99ی دقي99ق ت99ر از آن م99ی
ديدن9999د ک9999ه در دبيرس9999تان ھ9999ای معم9999ولی
متداول بود .برای روشنفکران مترق9ی ب9ه
نظ9ر م9ی رس9يد ک9ه اي9ن برنام9ه ی درس9ی
دقيقا ً طوری ترتيب داده شده اس9ت ک9ه ب9ه
فرزندانشان تعاليمی عقالنی و علم9ی داده
ش999ود .مدرس999ه ی س999نت پ999اول از ط999رف
بخش کليسای لوتری آلمان در اودسا بنياد
نھاده شده بود ،اما از روسی شدن مصون
نمانده ب9ود .ھنگ9امی ک9ه لي9ووا ب9ه مدرس9ه
وارد ش99د ،درس ھ999ا ب999ه روس999ی داده م999ی
شد ،ليکن دانش آم9وزان و دبي9ران دارای
تبار آلمانی ،روسی ،لھستانی ،و سويس9ی
بودند و به آيين ارتدکس يونانی ،ل9وتری،
کليس9ای روم9ی ،و يھ9ودی اعتق9اد داش9تند.
اين چندگونگی ملي9ت ھ9ا و م9ذاھب درج9ه
ای از آزادی خواھی را پديد آورد ک9ه در
مدرس99ه ھ99ای روس99ی مت99داول نب99ود .ھ99يچ
مليت999ی وزن999ه ای س999نگين ت999ر از ديگ999ران
نداش9999ت ،و ھ9999يچ م9999ذھبی ،حت9999ا م9999ذھب
ارت99999دکس يون99999انی ،از مزاي99999ايی بيش99999تر
برخوردار نبود .در نھايت ،اين امر پ9يش
م999ی آم999د ک999ه ي999ک معل999م روس999ی در خف999ا
ش999اگردی لھس999تانی را م999ی آزرد ي999ا ي999ک
کشيش کاتوليک رومی بی ھ9يچ تظ9اھری
دلپريش را بر س9ر بچ9ه ای يھ9ودی خ9الی
م99ی ک99رد .ل99يکن تبعيض99ی آش99کار ي99ا آزار
ش999اگردان غيرروس999ی وج999ود نداش999ت ک999ه
موج99ب ش99ود اين99ان خ99ود را واپ99س ران99ده
احس999اس کنن999د .مس ً
999لما ،ھم999ين ک999ه زب999ان
روس99ی ب99ه عن99وان زب99ان رس99می ت99دريس
انتخاب ش9ده ب9ود خ9ود تبعيض9ی ب9ه ش9مار
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می رفت؛ اما اين ام9ر ش9ايد فق9ط احس9اس
ناخرس99999ندی را در ش99999اگردان و وال99999دين
آلم9999انی برم9999ی انگيخ9999ت .ب9999ا ش9999اگردان
يھودی ،باوجود حدنصاب مع9دل ،پ9س از
پذيرفته شدن ،عادالن9ه رفت9ار م9ی ش9د .ب9ه
ي99ک حس99اب ،لي99ووا در مدرس99ه ی س99نت
پاول نخستين عاليق جھان ميھنی خود را
کسب کرد.

او ب99ی درن99گ ش99اگرد ممت99از ک99الس ش99د.
»ھ99يچ ک999س نم999ی بايس99ت ب999ر آم999وختن او
مراقبت کند؛ الزم نبود کسی نگران درس
ھ99ايش باش99د .وی ھم99واره ب99يش از آن چ99ه
١
از او انتظ999ار م999ی رف999ت م999ی کوش999يد«.
دبيرانش ب9ه س9رعت ب9ه اس9تعداد و ج9ديت
او پی بردن9د ،و او زود در ن9زد ش9اگردان
ک99الس ھ99ای ب99االتر ني99ز محبوبي99ت ياف99ت.
ل9999يکن از ھم9999ه ی وق9999ت گ9999ذارنی ھ9999ای
ورزشی و تربيت بدنی دوری می کرد ،و
در اثنای ھفت سالگی که در کنار دري9ای
س999ياه ب999ه س999ر آورد ،ھ999يچ گ999اه ب999ه م999اھی
گي9ری ،ق99ايق ران99ی ،ي9ا ش99نا نرف99ت .کن99اره
گي99ريش از زم99ين ب99ازی مدرس99ه ش99ايد ب99ه
س999انحه ای مرب999وط م999ی ش999د ک999ه ض999من
شيطنت ھای دوره ی کودکی برايش پيش
آم999ده ب999ود :از نردب999انی فروافت999اده ب999ود و
چنان مج9روح ش9ده ب9ود ک9ه »مانن9د م9اری
ب99ر زم99ين ب99ه خ99ود م99ی پيچي99د «.و ش99ايد
احساس می کرد که برای بازی در ھوای
آزاد فق999ط يانوفک999ا محل999ی مناس999ب اس999ت:
»شھر برای آموختن و ک9ار ک9ردن ب9ود«.
ممت999از ب999ودنش در ک999الس ک999افی ب999ود ک999ه
اعتماد به نفس در وجودش پديد آيد.
ط9ی ھف9ت س9ال دبيرس9تان درگي9ری ھ9ايی
ب99ا مدرس99ه پي99دا ک99رد ک99ه روی ھ99م رفت99ه
برايش به خير گذشت .ي9ک ب9ار مجل9ه ای
در مدرسه انتشار داد که تقريبا ً تم9امی آن
را خود نوش9ته ب9ود؛ ل9يکن ،چ9ون وزارت
آم9999وزش و پ9999رورش چن9999ين مجالت9999ی را
Marx Easman. Leon Trotsky: .١
The Portrait of a Youth, P. ١٧

٣٠

ممنوع کرده بود ،معلم ،که وی يک نسخه
را به او داده بود ،توصيه کرد که از اي9ن
کار چشم بپوشد .ليووا جان9ب اي9ن ھش9دار
را رعاي9999ت ک9999رد .در م9999وقعيتی ديگ9999ر،
تع999دادی از بچ999ه ھ999ا ،و از جمل999ه لي999ووا،
دبي999ری ن999امحبوب را ھ999و کردن999د .م999دير
برخی از نااھالن را محکوم ب9ه ح9بس در
مدرسه کرد ،اما ش9اگرد اول را ک9ه گم9ان
ب99دی درب99اره اش نداش99ت آس99وده گذاش99ت.
پ99س برخ99ی از بازداش99ت ش99دگان ب99ه ن99زد
مدير رفتند و لي9ووا را »ل9و« دادن9د .م9دير
آزرده خ9999اطر گف99999ت» :بھت99999رين ش99999اگرد
ک99الس مجس99مه ی فس99اد اخ99الق اس99ت« ،و
به پسری اشاره ک9رد ک9ه ت9ا کن9ون آن ق9در
بدو م9ی بالي9د» .مجس9مه ی فس9اد اخ9الق«
را از مدرس99ه اخ99راج کردن99د .اي99ن ض99ربه
بر اثر تفاھم و ھمدلی خانواده ی اسپنتزر
با کودک زير سرپرستيشان سبک ش9د ،و
پ999درش ني999ز ،ک999ه از اي999ن پيش999امد بيش999تر
طربن99اک ش99ده ب99ود ت99ا خش99مگين ،گذش99ت
نشان داد.
س9999ال بع9999د لي9999ووا پ9999س از دادن امتح9999ان،
دوب999اره ب999ه مدرس999ه راه ياف999ت؛ ب999از ھ999م
شاگرد اول و مايه ی مباھات مدرسه شد،
و از بب9999ار آوردن گرفت9999اری ھ9999ای ت9999ازه
پرھي9ز ک99رد؛ ي9ک ب99ار در يک9ی از ک99الس
ھای باالتر ،به ھمراه شاگردان ديگر ،از
نوشتن انش9اء ب9رای معلم9ی ک9ه در تص9يح
اوراق و بازگردان99دن آن ھ99ا ب99ه ش99اگردان
خيلی تنبلی می کرد ،س9رباز زد ،ام9ا اي9ن
ک99ار مج99ازاتی ب99ه دنب99ال نداش99ت .او ،در
زن99دگی م99ن ،پيش99امد گ99ذاری اخ99راجش از
مدرسه را به لحنی پايان می بخشد ک9ه از
آن آوای بخشايش9999ی نس9999بت ب9999ه ش9999خص
خ9999ودش برم9999ی خي9999زد» :اي9999ن نخس9999تين
آزمايش به اصطالح سياس9ی م9ن ب9ود .از
اي99ن زم99ان ک99الس ب99ه گ99روه ھ99ای متم99ايز
تقسيم ش9د :نمام9ان و حس9ودان در س9ويی،
جوان999ان رک و دلي999ر در س999وی ديگ999ر ،و
توده ی بی طرف و دودل در ميان اين دو
قرار داشتند .اين گ9روه بن9دی ھ9ا در س9ال
ھای بعد نيز کامالً ای ميان نرفتند ،و من
در زن9999دگی بع9999ديم بارھ9999ا و در ش9999رايط
متف999اوت ب999دان ھ999ا برخ999وردم ٢«.در اي999ن
خ99999اطره ،ک99999الس دوم مدرس99999ه ی او در
اودسا به ش9کل نمون9ه ی ک9املی از ح9زب
کمونيس999ت در دھ999ه ی  ،١٩٢٠ب999ا گ999روه
 .٢ل .تروتسکی ،زندگی من ،جلد اول ،ص
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ميليتانت
بندی ھايش له و عليه تروتسکی ،تصوير
شده است.
در اي999ن زم999ان س999يما و شخص999يت ج999وان
آغاز شکل گرفتن م9ی ک9رد .او ،ب9ا رن9گ
تيره و خطوط تن9د ام9ا متناس9ب ،چش9مانی
ک99999ه در پش99999ت شيش99999ه ی عين99999ک م99999ی
درخش99يدند ،و موھ99ای پرپش99ت و آراس99ته،
ج99وانی زيب99ا ب99ود .ب99ه ظ99اھر خ99ود ت99وجھی
بس9999يار داش9999ت :ب9999ا لب9999اس خوش9999دوخت،
١
آراسته ،و حت9ا ش9يک» ،خيل9ی ب9ورژوا«
می نمود .طبعی سرزنده و چابک داشت،
و ک99ردار و وظيف99ه شناس99ی اش در خ99ور
س99تايش ب99ود .مانن99د بس99ياری از نوجوان99ان
صاحب قريحه ،اعتم9اد ب9ه نف9س داش9ت و
ب99ر آن ب99ود ک99ه خ99ودی بنماي99د .خ99ودش در
اين باره چن9ين م9ی نويس9د» :از آن لحظ9ه
ب99ه بع99د ...آن پس99رک يانوفک99ايی احس99اس
ک99رد ک99ه ب99ر ديگ99ران برت99ری دارد .بچ99ه
ھ999ايی ک999ه ب999ه او نزدي999ک م999ی ش999دند ب999ه
برت99ريش گ99ردن م99ی نھادن99د .اي99ن ام99ر در
شخص9999يت او ب9999ی اث9999ر نب9999ود ٢«.م9999اکس
ايس99تمن ،ستايش99گری ک99ه از انتق99اد ب99ر او
دري999غ نم999ی ک999رد ،از غري999زه ی توان999ا و
زودرس او برای رقابت سخن م9ی گوي9د،
و آن را با غريزه ای مقايس9ه م9ی کن9د ک9ه
در اسب ھای مسابقه می توان دي9د» .اي9ن
غري99زه ب99ه آن99ان ،حت99ا ھنگ99امی ک99ه س99النه
س99النه ب99ه اس99تراحتگاه م99ی رون99د ،فرم99ان
م99ی دھ99د ک99ه دس99ت ک99م ب99ا ن99يم نگ99اھی ب99ه
ميدان نظاره کنند تا ببينند آي9ا کس9ی ديگ9ر
نيز با آنان ھمگامی می کند .چن9ين ک9اری
مس99تلزم ن99وعی بي99داری آگاھان99ه اس99ت ،و
روی ھم رفته ويژگی بساير ناخوش9ايندی
است -به وي9ژه در نظ9ر اس9بانی ک9ه ب9رای
مس9999ابقه پ9999رورده نش9999ده ان9999د چن9999ين م9999ی
نماي999د ٣«.ب999ا آن ک999ه لي999ووا در مي999ان ھ999م
مدرس9999ه ای ھ9999ايش ھواخواھ9999ان بس9999يار
داشت ،اما ھيچ کس دوست جانيش نشد.
در مدرس99999ه کس99999ی اث99999ری مھ99999م ب99999ر او
نگذاش9999ت .دبي9999رانش ،ک9999ه او شخص9999يت
ھايش99ان را در زن99دگی م99ن بس99يار جان99دار
توص99يف م99ی کن99د ،آدم ھ99ای جوراج99وری
بودند :برخی از آنان انصافا ً خوب بودند،
برخی ديگر غريب و بدعنق ،ي9ا ب9دنام ب9ه
رشوه خواری؛ حتا بھت9رين آن9ان ک9م ماي9ه
Max Eastman, Leon Trotsky: .١
The Portrait of a Youth, P. ١٥, ٣١
L. Trotsky, op. Cit., vol. i, P. iii .٢
M. Eastman, op. Cit., p. ١٩ .٣

ت999ر از آن ب999ود ک999ه بتوان999د او را از حي999ث
معنوی برانگيزد .شخصيت و تخ9يلش در
خانه ی اسپنتزر شکل می گرفت .در آنجا
او را می ستودند و دوست می داش9تند ،و
او ب999ه ھم999ه ی اي999ن چيزھ999ا ب999ا گرم999ی و
سپاس99گزاری واک99نش نش99ان م99ی داد .اي99ن
رابط99ه ی ص99ميمانه را -از نخس99تين ھفت99ه
ھ99ايی ک99ه او سرش99ار از ش99وق ب99ه ن99وزاد
اس999999پنتزر م9999999ی نگريس999999ت و نخس9999999تين
لبخن99دھايش را زي99ر نظ99ر م99ی گرف99ت ،ت99ا
آخ9999رين روزھ9999ای اق9999امتش -ھ9999يچ چي9999ز
مش9وش نک9رد .چن9دين س9ال بع9د مربي99انش
حکاي99ت کردن99د ک99ه پس99رک ي99ک ب999ار در
ھمان آغاز اقامتش مرتکب تقصيری شد:
ليووا چند جلد از گرانبھاترين کتاب ھ9ای
آن99ان را فروخ99ت ت99ا از پ99ول آن ھ99ا ب99رای
خ99ود ش99يرينی بخ99رد .ھرچ99ه بزرگت99ر م99ی
شد ،قدر اين نعمت را بيشتر م9ی ش9ناخت
که مربيانی چنين ممتاز دارد ،و او بيشتر
از پيش در علقه ھ9ای معن9وی آن9ا ش9ريک
م99999ی ش99999د .س99999ردبيران روزنام99999ه ھ99999ای
آزادم999نش مح999ل و نويس999ندگان ،در ش999مار
کسانی بودند که اغلب ب9دان خان9ه رف9ت و
آمد می کردند .گفت و گوھای آنان و فقط
حضورش99ان او را از خ99ود ب99ی خ99ود م99ی
ک999رد» .نويس999ندگان ،روزنام999ه نگ999اران و
ھنرمندان برای من پر جاذبه ترين جھانی
بودن999د ک999ه فق999ط برگزي999دگان را ب999دان راه
بود ٤«.در حقيقت نيز او اي9ن جھ9ان را ب9ا
ديدگان بی ت9اب نويس9نده ای م9ادرزاد م9ی
نگريست که ب9رای نخس9تين ب9ار ب9ا انس9ان
ھا و امور مربوط به ک9اری برخ9ورد م9ی
کند که مقدر است حرفه ی او باشد.
اودسا يکی از پيشاھنگ ترين يا پر جنب
و ج99وش ت99رين مراک99ز ادب99ی نب99ود؛ غ99ول
ھ999ای ادبي999ات روس در ش999مار آش999نايان و
دوستان خانواده ی اسپنتزر نبودند .با اين
ھم999ه ،نوج999وان پ999انزده ي999ا ش999انزده س999اله
سرش99ار از احت99رام در آس99تانه ی مح99راب
م99ی ايس99تاد ،اگرچ99ه ھ99يچ ي99ک از ش99يوخ
واالمق99ام ب99ر منب99ر آن موعظ99ه نم99ی ک99رد.
مطبوع99ات آزادم99نش محل99ی ،ک99ه دس99تگاه
سانس9999999ور س9999999خت مزاحمش9999999ان ب9999999ود،
ھمک99ارانی داش99تند جس99ور و چي99ره دس99ت،
مانن99د دوروش99ويچ ،٥اس99تاد آن س99بک نيم99ه
ادب999ی و نيم999ه روزنام999ه نگاران999ه ای ک999ه
٤
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برونشتاين نيز خود روزگاری بدان شيوه
آث99اری برجس999ته پدي999د آورد .نوش999ته ھ999ای
»پاورقی« دوروشويچ آث9ار دلخ9واه لي9ووا
و بزرگساالن پيرامون او بود .پ9س از آن
ک999ه اس999پنتزر بنگ999اه انتش999اراتيش را بني999اد
نھ99اد ،خان99ه ھم99واره پ99ر از کت99اب ،نس99خه
ھ99ای خط99ی ،و ف99رم ھ99ای چ99اپی ب99ود ک99ه
ليووا با کنجکاوی سيرنش9دنی ب9دانھا نگ9اه
م9ی ک9رد .ب99رای او ھيج9ان انگي99ز ب9ود ک99ه
ببيند کتاب چگونه پديد می آيد ،و حظ می
کرد از اين که بوی مرک9ب ت9ازه ی چ9اپ
را تنفس کند؛ و اين نقطه ی ض9عف س9اده
ای بود که ،حتا پس از آن که وی فعاليت
انقالب99ی و نظ99امی پردامن99ه اش را ش99اخ و
برگ داد ،دامنش را رھ9ا نک9رد .نوج9وان
در اين جا عش9ق آتش9ين خ9ود را ب9ه س9خن
کش9999ف ک9999رد؛ و در ھم9999ين ج9999ا ب9999ود ک9999ه
نويس99999نده ای معتب99999ر ،ک99999ه ب99999ه عن99999وان
شکسپيرشناس شھرت داشت ،يک بار او
را برای شيوه و س9بکی ک9ه در نوش9ته ای
به کار برده بود آفرين گفت.
افسوس تئ9اتر ني9ز او را اس9ير ک9رده ب9ود.
»شوقی به اپرای ايتاليايی که اودسا از آن
س99خت ب99ه خ99ود م99ی بالي99د در م99ن پ99رورده
ش99د ....م99ن گ99اھی حت99ا فق99ط ب99دين منظ99ور
درس خصوصی می دادم ک9ه پ9ولی ب9رای
خريدن بليط تئاتر داشته باشم .چن9دين م9اه
عاشق خاموش خواننده ی اول سوپرانوی
اپ99را ب99ودم ک99ه ن99ام اس99رار آمي99ز جوزپين99ا
اوج99ت ٦را داش99ت ،و ب99ر م99ن چن99ين م99ی
نمود که يکراست از آسمان بر ص9حنه ی
٧
تماشاخانه ی اودسا ن9زول ک9رده اس9ت«.
سرمس99تيی ک99ه از تئ99اتر ،ب99ا چ99راغ ھ99ای
صحنه اش ،لباس ھا و ص9ورتک ھ9ايش،
و ش99ورھا و تعارض99ھايش ب99دو دس99ت م99ی
داد ،به خوبی با بزرگسالی مردی انطباق
داشت که مق9در ب9ود روزی نق9ش خ9ود را
ب99ا احساس99ی ش99ديد و دراماتي99ک ايف99ا کن99د،
انسانی که براستی می توان گفت که شکل
زن99دگی خ99ودش ،ھم999ان ق99درت و س999اخت
س999وگ نام9999ه ای کالس9999يک را دارا ب9999وده
است.
ليووا تعطيالت تابستان يا عيد تولد مس9يح
را از اودس99ا ب99ه يانوفک99ا ب99ازمی گش99ت ،و
گ9999اه ني9999ز ب9999رای بازي9999افتن تندرس9999تی راه
زادگ999اھش را پ999يش م999ی گرف999ت .ھرب999ار
٦

Giuseppina Uget .
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ميليتانت
شاھد رفاه آشکارا فزاينده ی خ9انواده اش
می شد .ھنگامی که به اودسا رخت کشيد،
خانه ی پدرش جز خان9ه ی دھق9انی مرف9ه
بيش نبود؛ و اينک خانه ب9يش از پ9يش ب9ه
صورت يک ملک اربابی جلوه می ک9رد.
خ99999انواده ی برونش99999تاين ب99999رای خ99999ود و
فرزندانشان مش9غول س9اختن خان9ه ييالق9ی
بزرگی بودند؛ با اي9ن ح9ال ،ب9از ھ9م مانن9د
روزگاران گذشته م9ی زيس9تند و ک9ار م9ی
کردن99د .پ99دی ھمچن99ان روزھ99ايش را ب99دان
می گذراندکه با موژيک ھا بر س9ر کيس9ه
ھ99ای آرد در آس99ياب چان99ه بزن99د ،از آغ99ل
گاوھا مراقبت کن9د ،در کش9تگاه ب9ه ھنگ9ام
برداشتن محص9ول ب9االی س9ر ک9ارگرانش
باشد ،و گاه گاه خود داسی به دست گيرد.
نزدي999ک ت999رين اداره ی پس999ت و نزدي999ک
ترين ايستگاه راه آھن ھنوز سی کيل9ومتر
يا بيشتر با محل فاصله داش9ت .در آن ج9ا
کس99ی روزنام999ه نم999ی خوان99د -دس999ت ب999اال
مادر ،در حالی که انگشتان ک9ارکرده اش
را آھسته و دشوار بر خطوط می لغزاند،
صفحات رم9انی کھن9ه را ھج9ی کن9ان م9ی
خواند.
از اين ديدارھا در خانه احساسی چندگانه
ب999ه لي999ووا دس999ت م999ی داد .او ب999ه زن999دگی
روستايی آن قدر دلبستگی داشت که شھر
را بر خود تنگ ببيند ،و از اس9تپ آزاد و
وسيع شادمان شود .دراين جا از چنبره ی
خ99ود بي99رون م99ی آم999د ،ب99ازی م99ی ک999رد،
پرسه می زد و به س9واری م9ی پرداخ9ت.
ليکن در عين ح9ال لم9س م9ی ک9رد ک9ه در
ھ999ر بازگش999تی ب999يش از پ999يش از يانوفک999ا
بيگان99ه م99ی ش99ود .کارھ99ايی ک99ه وال99دينش
بدان تن در می دادند بر او سخت مح9دود
و تحم9999ل ناپ9999ذير م9999ی نم9999ود؛ رفتارش9999ان
ن99امطبوع و خش99ن ،و ش99يوه ی زندگيش99ان
خالی از ھرگونه مقصد و ھدفی ب9ود .پ9ی
برد که رفاه ھر کشاورز تا چه حد برپايه
ی س9999999نگدلی نس9999999بت ب9999999ه ک9999999ارگران و
روستائيان بنا شده است ،اگرچه رفتار ب9ا
آن99ان در يانوفک99ا ،ظ99اھراً ب99ه عل99ت نيک99و
خواھی ھای پدرانه ،ماليم جلوه می کرد.
ط99999ی تعط99999يالت ،لي99999ووا ب99999ه کارھ99999ای
حسابداری و محاسبه ی دس9تمزدھا ي9اری
می رسانيد؛ و گاه پدر و پس9ر ب9ا يک9ديگر
مشاجره می کردند ،ب9ه وي9ژه ھنگ9امی ک9ه
ب99ر برونش99تاين پي99ر چن99ين م99ی نم99ود ک999ه
کارگران در محاسبات بن9ا ب9ه ح9ق امتي9از
می گيرند .طبيعی اس9ت ک9ه اي9ن درگي9ری
ھا بر ک9ارگران پوش9يده نم9ی مان9د ،و اي9ن
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ام99ر پ99در را ھرچ99ه بيش99تر برم99ی آش99فت.
پسرک ميل نداشت که با مصلحت انديشی
رفت9999ار کن9999د ،و روح عن9999ادش از ن9999وعی
احساس برتری شعله ور م9ی ش9د ،ک9ه در
نزد فرزند فرھيخت9ه ی ي9ک کش9اورز ب9ی
س9999واد ام9999ری ن9999امعمول نيس9999ت .زن9999دگی
روستايی به ط9ور کل9ی او را منزج9ر م9ی
ک99رد و ب99ه نظ99رش خش99ونت ب99ار م99ی آم99د.
ي999ک ب999ار ،ب999ی نتيج999ه ،کوش999يد ت999ا علي999ه
گس9999تاخی پليس9999ی ک9999ه م9999ی خواس9999ت دو
روستايی را به عل9ت س9پری ش9دن اعتب9ار
گذرنام99ه ھايش99ان اخ99راج کن99د ،زب99ان ب99ه
اعتراض بگشايد .او شاھد اين نيز بود که
تھی دستان با ھمدردان خود با چه سفاکی
ددمنش999انه ای رفت999ار م999ی کنن999د .در خ999ود
عالقه ای مبھم به محروم9ان احس9اس م9ی
کرد و حتا از موقعيت ممتاز خويش دچار
س999رزنش وج999دان م999ی ش999د .از اي999ن ھ999م
بيشتر ،مناعت خود را نيز خدشه دار می
ديد .تص9ور اي9ن ک9ه او فرزن9د کش9اورزی
پول پرست و نوکيسه ای بی سواد اس9ت،
ي9999ا ب9999ه عب9999ارت ام9999روزی فرزن9999د ي9999ک
»کوالک« است ،برايش آزار دھنده بود.
اقامت او در اودسا در س9ال  ١٨٩٦پاي9ان
يافت .ھر دبيرستان روس9ی معم9والً ھف9ت
کالس داشت ،ليکن مدرسه ی سنت پ9اول
شش کالس بيش نداشت ،و از اين رو می
بايست ،برای آن که به دانش9گاه راه ياب9د،
ي99ک س99ال در نيکالي99ف ب99ه مدرس99ه ب99رود.
تقريب99ا ً ھف99ده س99ال داش99ت ،ل99يکن ھن99وز در
مي99دان جاذب99ه ی انديش99ه ای سياس99ی ق99رار
نگرفت99ه ب999ود .ي99ک س999ال پ99يش فري999دريش
انگلس ١م9رده ب9ود ،حادث9ه ای ک9ه انقالب9ی
آينده ھنوز خبرش را نشنيده بود؛ حتا ن9ام
کارل مارکس ھم به گوشش نخورده ب9ود.
ھ999م چن999ان ک999ه خ999ود گفت999ه اس999ت» ،در آن
زمان ،با وج9ود آن ک9ه ھف9ده س9اله ب9ود از
حيث سياسی خيلی کم آمادگی داشت «.به
ادبي99ات دل آويخت99ه ب99ود؛ و خ99ود را آم99اده
م999ی ک999رد ک999ه در دانش999گاه ب999ه تحص9999يل
رياض99يات مح99ض بپ99ردازد .اي99ن دو ش99يوه
ی زن99دگی -ھ99م تخيل99ی و ھ99م انتزاع99ی -او
را به خ9ود ج9ذب ک9رده بودن9د -بع9دھا م9ی
کوشيد که در نوشته ھايش آن ھا را با ھم
پيوند دھد .اما نقداً چي9زی او را ب9ه س9وی
سياس99ت نم99ی کش99انيد .در اي99ن انديش99ه ب99ود
ک999ه زن999دگی علم999ی و فرھنگ999ی در پ999يش
گي999رد؛ اي999ن قص999د پ999درش را ،ک999ه ش999غلی

عمل99ی ت99ر را ب99ه ص99الح او م99ی دانس99ت،
س999رخورده ک999رد .کمت999رين خي999الی ک999ه در
ذھ99نش م99ی گذش99ت اي99ن ب99ود ک99ه انقالب99ی
شود.
ب9ی گم99ان روح آن زم99ان ب99ود ک99ه خ99ود را
اين گونه جلوه گ9ر م9ی س9اخت .در زم9ان
ھ999ای ديگ999ر ،اغل999ب پ999يش آم999ده ب999ود ک999ه
جوانان يکراست از راه مدرس9ه ب9ه گ9روه
ھای مخفی انقالبی می پيوس9تند .اي9ن ام9ر
زمانی روی می داد ک9ه در اي9ن گ9روه ھ9ا
انديشه ھای نو بيدار شده باشد ،و ب9ا امي9د
ھايی بزرگ جان گيرن9د ،و خ9ود ب9ه خ9ود
گس99ترش يابن99د .ط99ی دھ99ه ی  ١٨٨٠و در
آغ999از دھ999ه ی  ١٨٩٠جن999بش انقالب999ی ت999ا
پائين ترين ح9د ف9روکش ک9رده ب9ود .گ9روه
»آزادی خل99999ق« ب99999ا قت99999ل آلکس99999اندر دوم
خودکش99ی ک99رده ب99ود .رھب99ران آن انتظ99ار
داشتند که کار آن ھا ب9ه ص9ورت عالمت9ی
ب99رای ي99ک قي99ام عم99ومی مل99ی درآي99د ،ام99ا
ھيچ پژواکی شنيده نش9د ،و مل9ت خ9اموش
باقی ماند .کس9انی ک9ه مس9تقيم ي9ا نامس9تقيم
در اين توطئه دست داشتند به دار آويخت9ه
شدند ،و ھيچ کس برای ادامه ی کارش9ان
از ج999ای برنخاس999ت .ب999از معل999وم ش999د ک999ه
دھقانان ،با وجود ناخرسندی ،ھيچ حال9ت
انقالب999ی ندارن999د :در نظ999ر دھقان999ان ،قت999ل
آلکساندر دوم انتقام گرفتن مالکان اشرافی
از کس999ی ب999ود ک999ه خي999ر دھقان999ان را م999ی
خواست.
ت99999زار جدي99999د ،آلکس99999اندر س99999وم ،اکث99999ر
اص99الحات نيم99ه آزادی خواھان99ه ی س99لف
خ99ود را موق99وف ک99رد .وی ب99يش از ھم99ه
٢
تح99ت ت99أثير مرب99ی خ99ود پابيدانوستس999ف
قرار داشت ،که رئ9يس »ش9ورای کليس9ای
مق999دس« ب999ود .او م999ردی ب999ود س999ياھدل و
زاھدنما ،که تمامی وحش9ت مرگب9اری ک9ه
طبق99999ه ی ح99999اکم از انق99999الب داش99999ت در
وجودش متمرکز شده بود .پابيدانوستس9ف
از ت9999زار خواھ9999ان برق9999راری دوب9999اره ی
»اس99تيالی نامح99دود پ99در ب99ر خ99انواده اش،
ارب99اب ب99ر ملک99ش ،و س99لطان ب99ر سراس99ر
روسيه« ب9ود .ھ9رکس ک9ه ت9زار پيش9ين را
به علت از مي9ان برداش9تن نظ9ام ارب9اب و
رعيتی م9ی س9تود ،س9زاوار مج9ازات م9ی
ش99د .ق99وانين اش99راف ب99از ب99ر روس99تاييان
ح9999اکم گردي9999د .دانش9999گاه ھ9999ا از پ9999ذيرفتن
کس9انی ک99ه از طبق99ات پ9ايين جامع99ه بودن99د
سرباز می زدن9د؛ مجل9ه ھ9ای تن9درو ادب9ی

Friedrich Engels .١

Pobedonostsev .٢

ميليتانت
ممن9999وع ش9999دند؛ تم9999امی مل9999ت ،از جمل9999ه
روشنفکران ،می بايست بی چ9ون و چ9را
ب999ه ي999وغ س999کوت گ999ردن نھن999د .تروري999زم
انقالب999ی ن999اتوانيش را نش999ان داد ،و ب999دين
ترتي99ب ت99وھم »ن99ارودنيکی« ني99ز از مي99ان
رفت .تالش برای قتل آلکساندر سوم -که
آلکساندر اوليانوف ،١برادر بزرگتر لنين،
در آن دس99999999ت داش99999999ت -ناک99999999ام مان99999999د.
بازماندگان »آزادی خلق« در زندان ھا و
تبعيدگاه ھا م9ی پژمردن9د ،خاطراتش9ان را
در ذھن می پروراندن9د ،و در س9رگردانی
و آشفتگی مان9ده بودن9د .از مشخص9ات آن
دوره اعت99999راف ب99999ه پش99999يمانی يک99999ی از
رھب999999999ران »ن999999999ارودنيکی« ب999999999ه ن999999999ام
تيخ99وميروف ٢ب99ود ک99ه در اورپ99ای غرب99ی
زير عنوان »چرا از انقالب9ی ب9ودن دس9ت
شسته ام« منتشر شد .برخی از شورشيان
پيش999ين راه تکام999ل م999ی پيمودن999د ،مي999دان
فع999اليتی يافتن999د .بس999ياری ديگ999ر در لئ999ون
تالس99توی چھ99ره ی پي99امبری را م99ی ديدن99د
ک999ه ،سرش999ار از انزج999ار ،زش999تی ھ999ای
خودک999امگی را دش999من م999ی داش999ت و در
عين حال عليه ھرگونه مقاوم9ت خش9ونت
آميز موعظه می کرد .چنين می نم9ود ک9ه
تعاليم تالستوی برای بی عمل9ی و س9کوت
نوميدان99ه ی روش99نفکران مج99وز اخالق99ی
صادر می کرد.
تروتس99کی ،در زن99دگی م99ن ،ب99ی اعتن99ايی
سياس9999ی خ9999ود را ناش9999ی از اي9999ن حال9999ت
عمومی می داند .ام9ا اي9ن توض9يح فق9ط ت9ا
ح99دی درس99ت اس99ت .در حقيق99ت م99دت ھ99ا
پ999يش از  ،١٨٩٦س999الی ک999ه او اودس999ا را
ترک کرد ،نوسازی جنبش مخفی انقالبی
آغ99از ش99ده ب99ود .مارکس99يت ھ99ا برنام99ه و
روش ھای عمل تازه ای را اعالم کردند؛
و گروه ھايی از دانش9جويان و ک9ارگرانی
ک99ه خ99ود را »سوس99يال – دم99وکرات« م99ی
ناميدن99د ب99ه س99رعت س99ر ب99ر م99ی آوردن99د.
گزارش99ی ک99ه در آن زم99ان از روس99يه ب99ه
ب9ين المل99ل سوسياليس9تی داده ش99ده حکاي99ت
از آن دارد ک99999ه چن99999ين گ99999روه ھ99999ايی در
اواس9999ط دھ9999ه ی م9999ذکور در اودس9999ا ني9999ز
فعاليت داشته اند ،٣ليکن برونشتاين جوان
Alexander Ulyanov .١
Tikhomirov .٢
 .٣در گزارشی با عنوان Doklad
Russkikh
Sots.
Demokratov
) Vtoromu Internationaluژنو(١٨٩٦ ،
آمده است که اين گروه ھا در اودسا فعال تر

شماره بيست و سه
خرداد  -١٣٨٨سال سوم -دوره دوم

از وجود آن ھا بی خبر بوده اس9ت .چن9ين
پي999دا اس999ت ک999ه در مي999ان دان999ش آم999وزان
دبيرس999999تان س999999نت پ999999اول ھ999999يچ محف999999ل
سوسياليس99تی وج99ود نداش99ت ،وگرن99ه ب99ی
ش99ک درص999دد برم999ی آم999د ک999ه سرش999ناس
ترين و مس9تعدترين ش9اگرد مدرس9ه را ب9ه
خود جلب کند .پژواک جنبش نو به کانون
خ99انوادگی گ99رم و مرف99ه اس99پنتزر ني99ز راه
نيافت .اسپنتزرھا در شمار کس9انی بودن9د
ک999ه درھ999م شکس999تن نھض999ت ن999ارودنيکی
اث99ری عمي99ق در آن99ان برج99ای نھ99اد .آن99ان
خ999999ود را از موض999999وع ھ999999ای براس999999تی
خطرناک دور نگاه می داشتند يا با پچ پچ
درب99999اره ی آن ھ99999ا س99999خن م99999ی گفتن99999د.
راديکاليزم آن ھا در س9ايه ی ليبراليزم9ی
روشن انديشانه اما آميخته به بزدلی پنھان
ش99ده ب99ود ،ليبراليزم99ی ک999ه ب99ی گم99ان ب999ه
اقتض99ای طبيع999ت ،مخ99الف نظ999ام ت999زاری
ب99ود .ل99يکن اي99ن ام99ر بس99ی ن99اچيزتر از آن
ب99ود ک99ه ب99ر پ99رورده ی آن99ان اث99ر بگ99ذارد.
فقط انديشه ھای روشن ،دليرانه و درست
بيان شده است که می تواند دل ھا و ج9ان
ھ99ای جوان99ان را ب99ه ش99وق آورد .ھنگ99امی
ک9ه در س99ال  ١٨٩٥ن9يکالی دوم ب99ه تخ99ت
نشس99999ت و ب99999ه »زمس99999توس« معت99999دل و
»ليب99رال« ب99ی پ99رده گف99ت ک99ه از »خي99ال
ھای بيھوده« دس9ت ب9ردارد ،لي9ووا دل ب9ه
»خيال بافان« دست بردارد ،لي9ووا دل ب9ه
»خي99ال باف99ان« س99پرده ب99ود؛ ام99ا او ،مانن99د
خانواده ی اس9پنتزر ،يق9ين داش9ت ک9ه فق9ط
پھل99وان پنب99ه ھ99ای مجن99ون م99ی توانن99د ب99ه
تغييری در نظام موج9ود حک9ومتی اعتق9اد
داشته باشند.
در اين وضع مبھم و آزادمنش9ی ھم9راه ب9ا
س99کوت و ب99ی حرکت99ی ،فق99ط ي99ک حال99ت
ذھنی به ش9دت احس9اس م9ی ش9د :اش9تياقی
حس999رت آل999ود ب999ه اروپ999ا و تم999دن آن ،ب999ه
تم99امی جھ99ان غ99رب و آزادی ھ99ايش .اي99ن
»جھ9999ان غ9999رب« ھمانن9999د دورنم9999ايی از
ارض موعود بود ،که جانش9ين و تس9اليی
ب999رای واقعي999ت ان999دوھبار و م999اتم زده ی
روس99يه ف99راھم م99ی س99اخت .آن بخ99ش از
جھ9999ان ک9999ه در آن از قت9999ل ع9999ام ،ش9999عاع
مس999کونی ،و »حدنص999اب مع999دل« خب999ری
نبود ،به ويژه برای روشن فکران يھودی

٣٣

ني999روی جاذب999ه ای عظ999يم داش999ت .ب999رای
حوزه ی وسيع روشن فکران غيريھودی،
نيز ،مغ9رب زم9ين براب9ر نھ9اد )آنت9ی ت9ز(
ھمه ی آن چيزی ب9ود ک9ه در کش9ور خ9ود
آن را خوار می شمردند :شورای کليسای
مقدس ،دستگاه سانسور ،تازيانه ،حبس و
ک999ار اجب999اری ٤.بس999ياری از روس ھ999ای
فرھيخته نخست به مغرب زمين ب9ا ھم9ان
احس99999اس س99999تايش مبالغ99999ه آمي99999زی م99999ی
نگريستند که ھرتسن ٥ج9وان ،پ9يش از آن
ک999ه براث999ر آش999نايی نزدي999ک ب999ا ليبرالي999زم
بورژوايی دچ9ار س9رخوردگی ش9ده باش9د.
در س99ال ھ99ای بع99د لي99ووا ني99ز ،ب99ه عن99وان
سوسياليس9ت ،ب9ه مح9دوديت ھ9ای اروپ9ای
ليب99رال واق99ف ت99ر ش99د و در براب99ر آن ق99د
برافراش9999ت :ام9999ا باقيمان9999ده ای از ش9999وق
ج99وانی او ب999ه »مغ999رب زم99ين« ت999ا پاي999ان
زندگيش بر انديشه ھای او رنگ نھاد.
در چنين حالت روانيی بود که او اودس9ا،
اين »بدنام ترين شھر پليسی در روسيه ی
پليس زده« ،را ترک گفت .يگان9ه خ9اطره
ی سياس999ی روش999نی ک999ه از اي999ن ش999ھر در
يادش نقش بسته اس9ت ،خ9اطره ی ص9حنه
ی خياب9999انی ب9999ود ک9999ه فرمان9999دار اودس9999ا،
درياساالر زلنوی ،٦در آن نقش اصلی را
ب99ازی م99ی ک99رد ،م99ردی ک99ه »ق99درت ب99ی
کران در نزد او با طبعی لگام گسيخته به
ھم آميخته بود«» .من او را فقط يک ب9ار
آن ھ99م از پش99ت دي99دم .ل99يکن ھم99ين ب99رايم
کافی بود .فرماندار ،تمام ق9د ،در کالس9که
اش ايس99999تاده ب99999ود ،ب99999ا ص99999دای گرفت99999ه
ناس999زاھايش را نث999ار خياب999ان م999ی ک999رد و
مش9999تش را تک9999ان م9999ی داد .در براب9999ر او
پاس99بان ھ99ا خب99ردار و درب99ان ھ99ا ک99اله ب99ه
دس99ت ايس99تاده بودن99د ،و او از آن ھ99ا س99ان
م99ی دي99د ،درح99الی ک99ه چھ99ره ھ99ای ت99رس
خورده از پشت پرده ی پنجره ھا ديده می
شدند .بند کوله پشتيم را محکم کشيدم و با
٧
گام ھای تند راه خانه را پيش گرفتم«.
اخگر طغيان ،در پسر جوانی که ساتراپ
را نظاره می کرد ھنوز روشن نشده بود-
فق999ط از ق999درت ح999اکم ب999ه رن999ج ب999ود و در
حالت عدم خشونت ،تالستوی وار ،به راه
)ادامه دارد(
خود می رفت.
٤

از ھر جای ديگری در جنوب روسيه بوده
اند .نيز بنگريد بهP. A. Garvi, :
Vospominanya Sotsialdemokrata
PP. ٢٠-١.

Katorga .
Herzen .٥
Zelenoy .٦
 .٧تروتسکی ،زندگی من ،جلد اول ،ص.
.٧٩

ميليتانت

وضعيت
نيم نگاھی به
ّ
جھان سرمايه داری:
ّ
بربريت در قرن بيست و يک

و -آکوچکيان
بخشی از جزوه ای که اخيراً توسط گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران انتشار يافته
است

 (١فقر مطلق و نسبی در جھان
بانک جھانی ،سابقا ً خطّ فقر بين المللی را
 ١٫٠٨دالر در روز و خ99طّ فق99ر نس99بی را
 ٢دالر )دالر آمريک99ا ب99ر مبن99ای ش99اخص
برابری قدرت خريد ١به قيم9ت ھ9ای س9ال
 (١٩٩٣تعي999ين ک999رده ب999ود .س999ال ،٢٠٠٨
بان9999ک جھ9999انی در گ9999زارش "داده ھ9999ای
مرب999وط ب999ه فق999ر :ض999ميمۀ ش999اخص ھ999ای
توس99عه جھ99انی  "٢٠٠٨خب99ر داد ک99ه ب999ر
مبن999ای مطالع999ه روی خ999طّ فق999ر ملّ999ی ٧٤
١برای تبديل ارزش اسمی خطّ فقر-که به
پول رايج کشورھای مختلف محاسبه می
گردد -به يک واحد محاسباتی مشترک ،بانک
جھانی از شاخص برابری قدرت خريد
) (PPPيا ھمان شاخص متوازن استفاده می
کند .اين شاخص نشان می دھد که يک سبد
مشابه از کاالھا و خدمات ،که با  ١دالر
آمريکا در اياالت متحده خريداری می شود،
با چه مقدار از پول رايج يک کشور ديگر می
تواند خريداری گردد .به عنوان مثال در سال
 ،٢٠٠٥ھر دالر )بر مبنای  PPPبه قيمت
ھای  (٢٠٠٥معادل  ٢٦٧٥﷼ بود )ولی در
بازار ارز ،ھر دالر معادل  ٨٩٦٤﷼ بود(
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کشور )در واقع  ٨٩کشور ،که در م9ورد
 ١٥تا از آن ھا ّ
اطالعات کاملی در دست
نب999وده اس999ت( و ش999اخص براب999ری ق999درت
خريد به قيمت ھای س9ال  ) ٢٠٠٥ک9ه ب9ر
اس99اس مطالع99ۀ قيم99ت ھ99ا در  ١٤٦کش99ور
در س99ال  ٢٠٠٥محاس99به ش99ده ب99ود( ،خ99طّ
9999ق " ١٫٢٥دالر در روز" )٣٨
9999ر مطل ِ
فق ِ
دالر در م999اه( ج999ايگزين خ999طّ فق999ر ١٫٠٨
دالر )ک999ه ب999ه خ999طّ
فق999ر " ي9999ک دالر در
ِ
٢
روز" معروف است( می شود.
بدين ترتيب با استفاده از داده ھای جدي9د،
ّ
مشخص شد که در سال  ،٢٠٠٥ن9ه ٩٣١
ميليون نفر ،که حدود  ١٫٤ميليارد نفر از
مردم دنيا در فقر مطلق ب9ه س9ر م9ی ب9رده
ان99د) .يعن99ی  %٤٨خط99ای محاس99باتی!( و
اين بدان معنی است ک9ه ي9ک ش9به ،قري9ب
به  ٤٤٥ميليون نف9ر ديگ9ر در ش9مار فق9را
قرار گرفته اند.
بانک جھانی اعالم می کند که "داده ھای
جدي9د ،دي9د م9ا را نس99بت ب9ه فق9ر در جھ99ان
تغيي9ر داده اس99ت .تع9داد بيش99تری از اف99راد
فقير -افرادی که در فقر مطلق به سر می
٣
برند -در دنيا وجود دارند"
با اين وجود بانک جھانی و سازمان ملل،
ھم چنان سعی دارند تا ب9ه گون9ه ای نش9ان
دھند ميزان فقر در جھان )از دھۀ ١٩٨٠
تاکنون( رو به کاھش ب9وده اس9ت و ھ9دف
"نص9999ف ک9999ردن مي9999زان فق9999ر مطل9999ق در
سراسر جھان تا سال  ،"٢٠١٥ھدفی قابل
٤
ّ
تحقق است.
بنابر گزارش بانک جھ9انی ":مي9زان فق9ر
جھ999انی ب999ر مبن999ای خ999طّ فق999ر  ١٫٢٥دالر
) (PPP٢٠٠٥از دھ99999ۀ  ١٩٨٠در ح99999ال
کاھش بوده است .تعداد افرادی که در فقر
مطل9999ق زن9999دگی م9999ی ک9999رده ان9999د ،از ١٫٩
ميلي99ارد در س99ال  ١٩٨١ب99ه  ١٫٨ميلي99ارد
در س99ال  ١٩٩٠و ح99دود  ١٫٤ميلي99ارد در
٥
سال  ٢٠٠٥رسيده است".
“Poverty Data: A ٢ World Bank,
Supplement to World Development
” (PDF),pp. ٢-٣Indicators ٢٠٠٨
Ibid, p.١ ٣

٣٤

در اين جا قصد نداريم ت9ا ايرادات9ی را ک9ه
به متدولوژی بانک جھانی در تخمين فقر
و مقول999ۀ ش999اخص براب999ری ق999درت خري999د
٦
وارد است ،مطرح کنيم.
نکتۀ مھم اي9ن اس9ت ک9ه نھ9اد امپرياليس9تی
بان999ک جھ999انی ،بن999ا ب999ه ماھيّ999ت خ999ود ،از
آمارھا به منظور دفاع و پيش9برد سياس9ت
ھ9999ای نئ9999وليبرالی  -ھ9999م چ9999ون مق ّ
9999ررات
زداي999ی ،خصوص999ی س999ازی ،آزادس999ازی
اقتصادی ،حذف سوبسيد ھا ،افزايش رشد
اقتصادی به واسطه تجارت آزاد و غيره-
استفاده می کند و اي9ن موض9وع در م9ورد
مس999ألۀ مھ ّم999ی ھ999م چ999ون "فق999ر" ني999ز ب999ه
وضوح ديده می شود.
گذش99ته از آن ک99ه وج99ود  ١٫٤ميلي99ارد نف99ر
ّ
جمعي999ت روی
)يعن999ی ح999دود ي999ک شش999م
زم99ين( در زي99ر خ99طّ فق99ر مطل99ق ،گوي99ای
يک "فاجعه" اس9ت و اي9ن ک9ه ک9اھش فق9ر
از  ١٫٩به  ١٫٤ميليارد نفر در خالل ٢٥
س99ال" ،دس99تاورد بزرگ99ی" محس99وب نم99ی
شود ،بايد در نظر داشت ک9ه کش9وری ھ9م
چ999ون چ999ين ب999رای نخس999تين ب999ار در س999ال
 ٢٠٠٥حاضر به شرکت در برنامه ھ9ای
مطالعاتی بانک جھانی شد ٧و پيش از اين
ني99ز در زمين99ه ک99اھش فق99ر ،سياس99ت ھ99ای
خود را به کار می برده است .در نتيج9ه،
ب99رای آن ک99ه آم99ار واق99ع بينان99ه ت99ری در
مورد "دستاوردھای" بانک جھانی داشته
باشيم ،می بايد کشور چين را از مجموعۀ
"کشورھای در حال توسعه" خارج کنيم.
مطابق با تخمين بانک جھانی ،ميزان فقر
مطل999ق در چ999ين )درآم999د کمت999ر از ١٫٢٥
دالر در روز( ،از  ٨٣٥ميلي99ون در س99ال
 ١٩٨١ب999ه  ٢٠٨ميلي999ون در س999ال ٢٠٠٥
٨
کاھش يافت.
٦در اين مورد می توانيد به مقالۀ زير رجوع
کنيد:
Parsons, Adam W. “World Bank
Poverty Figures: What do they
”?mean
(Sep
١٥,
٢٠٠٨):
http://www.stwr.org/globalization/
world-bank-poverty-figures-whatdo-they-mean.html

٤

United Nations, “The Millennium
Development Goals Report ٢٠٠٨.
” (PDF), p.١Addendum
World Bank, “Poverty Data…”,
p.١٠

٥

World Bank, “Poverty Data…”,
p.٧
Ibid, p.١١

٨
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ميليتانت
با حذف چين ،می بينيم که ميزان فق9ر در
ساير کشورھای در ح9ال توس9عه ،از رق9م
 ١٠٦١٫١ميلي99ون )تقريب99ا ً  ١ميلي99ارد( ب99ه
 ١١٦٩ميلي99999ون )تقريب99999ا ً  ١٫٢ميلي99999ارد(
افزايش پيدا کرده است.
 ١-٢جنگ ھای امپرياليستی
تع99داد م99رگ و مي999ر در اث99ر جن99گ ھ999ای
امپرياليستی ابعاد وحشتناک تری دارد .به
ّ
مؤسسه Opinion ) ORB
عنوان مثال،
 ،(Researchيک999999ی از
Business
مھمت99رين مراک99ز نظرس99نجی در بريتاني99ا،
از  ١٢ت99ا  ١٩آگوس99ت س99ال  ،٢٠٠٧ي99ک
نمون9999ه ی  ١٧٢٠نف9999ری از بزرگس9999االن
ب9االی  ١٨س9ال ع9راق را ب9رای مص9احبه
رو در رو انتخاب نمود که از اين تع9داد،
 ١٤٩٩نفر حاضر ب9ه مص9احبه ش9دند .از
آنان سؤال شد که "چه تعدادی از اعضای
خ99انوار ش99ما در نتيج99ۀ جن99گ )يعن99ی در
نتيجۀ خشونت و نه مرگ طبيعی ھم چون
کھول99ت س99ن( از س99ال  ٢٠٠٣ج99ان باخت99ه
اند؟
با در نظر گ9رفتن پاس9خ ھ9ا و ب9ا احتس9اب
حاشيۀ خطای استاندارد )که  +%٢٫٥در
نظر گرفته شده بود( ،اعتقاد اين س9ازمان
بر اين بود که بين ّ
حداقل  ٧٣٣٫١٥٨نف9ر
ت99ا ح ّ
99داکثر  ١٫٤٤٦٫٠٦٣نف99ر کش99ته ش99ده
ان99د ١.ھ99م چن99ين اي99ن نھ99اد در مطلب99ی ب99ا
عنوان "ب9ه روز ک9ردن داده ھ9ای مرب9وط
ب99ه تلف99ات م99ردم ع99راق" در ژانوي99ه س99ال
 ،٢٠٠٨ش99مار کش99ته ش99دگان را از ت99اريخ
م99999ارس  ٢٠٠٣ت99999ا آگوس99999ت )٢٠٠٧ب99999ا
محاس9به ی خط9ا( ب9ين ح9دوداً ٩٤٦٫٠٠٠
تا ١٫١٢٠٫٠٠٠تخمين زد.٢
 (٢-٢سوء تغذيه
بن999ابر ب999رآورد س999ازمان خ999وار و ب999ار و
کش99اورزی س99ازمان مل99ل ) -(FAOس99ال
١

http://www.opinion.co.uk/Newsroo
m_details.aspx?NewsId=٧٨
٢

http://www.opinion.co.uk/Newsroo
m_details.aspx?NewsId=٨٨

 ٨٥٤ -٢٠٠٦ميلي9999999ون نف9999999ر از م9999999ردم
سراسر دنيا از سوء تغذيه رنج می برن9د.
اي99ن رق99م يعن99ی  ١٢٫٦درص99د از جمعيّ99ت
 ٦٫٦ميلي9اردی دني9ا .عم99ده مردم9ی ک99ه از
سوء تغذيه رن9ج م9ی برن9د ٨٢٠ -ميلي9ون-
در کشورھای درحال توس9عه زن9دگی م9ی
کنند.
کودکان ،اصلی ترين قربانيان سوء تغذيه
ھس99تند .ب99ه ط99وری ک99ه کودک99ان مب99تال ب99ه
س99وء تغذي99ه ،ھ99ر س99اله ،از ب99يش از ١٦٠
روز بيم99اری رن99ج م99ی برن99د .ھ99م چن99ين،
دست کم نيمی از ١٠٫٩
عامل
سوء تغذيه
ِ
ِ
ميليون مورد م9رگ ک9ودکی اس9ت ک9ه ھ9ر
ساله اتفاق می افتد) .يعنی سوء تغذيه ،به
مرگ ساالنه  ٥ميليون کودک در سراسر
دنيا منتھی می شود(
ب99ه ع99الوه ،س99وء تغذي99ه ،ت99أثير ھ99ر ن99وع
بيم999اری را -ش999امل س999رخک و ماالري999ا-
٣
تشديد می کند.
 (٣شاخص اميد زندگی در جھان
ش999اخص "امي999د زن999دگی" ک999ه ب999ه ط999ور
متو ّس999999ط ب999999رای دوره  ٢٠١٠-٢٠٠٥از
سوی سازمان مل9ل تخم9ين زده ش9ده اس9ت
نش9999ان م9999ی دھ9999د ک9999ه امي9999د زن9999دگی در
کشورھای کمتر توسعه يافته ھم چنان در
سطحی پايين ) ٥٥سال( باقی مانده است.
سازمان ملل تخمين می زند ک9ه اي9ن رق9م،
در ص99ورت مقابل99ه ب99ا گس99ترش وي99روس
 HIVو مب999ارزه موفقيّ999ت آمي999ز ب999ا س999اير
بيماری ھای عفونی می تواند به  ٦٧سال
در بين سال ھای  ٢٠٥٠-٢٠٤٥برسد.
در ميان مناطق توسعه يافت9ه ت9ر ،اروپ9ای
شرقی دارای کمترين اميد زندگی در ب9دو
تولّ99د اس99ت ک99ه مي99زان آن از اواخ99ر دھ99ه
 ١٩٨٠تاکنون رو به کاھش بوده است) .
اميد زندگی در اين منطقه برای سال ھای
 ٦٨٫٦ ،٢٠١٠-٢٠٠٥س9ال م99ی باش9د ک99ه
نسبت به آن چه در بين سال ھای -١٩٦٠
 ١٩٦٥ب9وده  ٦٩٫٣ -س99ال -ک9اھش داش99ته
اس99ت( ھ99م چن99ين اف99زايش مي99زان م99رگ و
مي99999ر در فدراس99999يون روس99999يه و کش99999ور
٣

World Hunger Facts ٢٠٠٩
(Updated February ١٥, ٢٠٠٩):
http://www.worldhunger.org/articl
es/Learn/world٪٢٠hunger٪٢٠facts
٪٢٠٢٠٠٢.htm

٣٥

اوک99راين ،ت99ا ح99دودی ب99ه ّ
عل99ت گس99ترش
ّ
وي999روس  ،HIVابع999ادی ج999دی ب999ه خ999ود
گرفته است.
در آفريقای جنوبی ،که باالترين ّ
حد شيوع
بيماری را دارد ،اميد زندگی از  ٦٢س9ال
در ب99ين س99ال ھ99ای  ١٩٩٥-١٩٩٠ب99ه ٤٩
سال در  ٢٠١٠-٢٠٠٥سقوط کرده اس9ت
و انتظار آن نمی رود که تا پ9يش از س9ال
ّ ،٢٠٤٥
مجدداً به آن سطحی که س9ابقا ً در
٤
اوايل دھه  ١٩٩٠داشته  ،برسد.
 (٧ن999رخ بيک999اری در کش999ورھای عض999و
"س99ازمان ھمک99اری و توس99عه اقتص99ادی"
)(OECD
بن9999999ابر گ9999999زارش  ٩) OECDم9999999ارس
 ،٥(٢٠٠٩نرخ بيکاری ب9رای کش9ورھای
عض99999و ،در ژانوي99999ه  ٢٠٠٩ب99999ه %٦٫٩
رسيد ،که اي9ن رق9م نس9بت ب9ه م9اه گذش9ته،
 %٠٫١و نس99بت ب99ه س99ال گذش99ته%١٫٣ ،
افزايش از خود نشان می دھد.
در کشورھای منطقه يورو ،نرخ بيکاری
در ) %٨٫٢ژانوي99ه  (٢٠٠٩ق99رار داش99ته
اس999ت %٠٫١) .اف999زايش نس999بت ب999ه م999اه
گذش99ته و  %٠٫٩اف99زايش نس99بت ب99ه س99ال
پيش(
در ژاپن نيز ،اين نرخ  %٤٫١بوده اس9ت
که به معنای  %٠٫٢افزايش نسبت به ماه
پ99يش و  %٠٫٣اف99زايش نس99بت ب99ه س99ال
گذشته می باشد.
ھ999م چن999ين در م999اه ژانوي999ه  ،٢٠٠٩ن999رخ
بيک999اری ب999رای فرانس999ه ، %٨٫٣ ،ب999رای
آلم99999ان %٧٫٣ ،و ب99999رای کان99999ادا %٧٫٢
ب999وده اس999ت ک999ه در اي999ن ب999ين ،تنھ999ا ن999رخ
بيک99اری آلم99ان نس99بت ب99ه ژانوي99ه ،٢٠٠٨
کاھش ) (%٠٫٤داشته است.

٤

UN Economic and Social Affairs,
“World Population Prospects: The
٢٠٠٦ Revision” (PDF), pp. xi-xii
٥

http://www.oecd.org/dataoecd/
١٤/٣٠/٤٢٣١١٥٧٠.pdf
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