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تاثيرات انتخاب اوباما بر وضعيت جنبش کارگری
ايران
پس از پيروزی اوباما در دور دوم انتخابات رياست
جمھوری آمريکا ،ديگر صدای »طبل ھای جنگ« کاخ
سفيد کمتر به گوش می رسد .باراک اوباما ،رئيس
جمھور اياالت متحده ،بالفاصله پس از پيروزی انتخاباتی
اظھار داشت که به زودی »تحرکات ديپلماتيک جديدی را
برای پايان دادن مناقشه بر سر برنامۀ اتمی ايران آغاز
خواھد کرد« .او طی مصاحبه ای با خبرنگاران در کاخ
سفيد گفت که ھنوز فرصت برای پايان دادن مسالمت آميز
به اين مناقشه باقی است .آقای اوباما به روال ساليان
گذشته در سخنانش تأکيد کرد که آمريکا با دستيابی ايران
به سالح اتمی مخالف است.
باراک اوباما ادامه داد» :قبل از مبارزات انتخاباتی گفته
بودم ،در طول مبارزات گفتم و حاال ھم می گويم که ما
اجازه نخواھيم داد که ايران به سالح اتمی دست پيدا کند.
اما ھنوز يک محدودۀ زمانی وجود دارد که اين مسأله را
به طور ديپلماتيک حل کنيم«.
به گفتۀ باراک اوباما »بايد راھی برای بھره گيری ايران
از انرژی صلح آميز ھسته ای وجود داشته باشد« که
مغاير با تعھدات بين المللی اين کشور نباشد.
در عين حال سرگئی ريابکوف ،نمايندۀ روسيه در اين
گفتوگوھا نيز گفته است که کرملين از گفت و گوی
مستقيم ميان تھران و واشنگتن حمايت خواھد کرد .دولت
اسرائيل نيز دست از تھديد برداشته و تمرکز اصلی را بر
سازماندھی حملۀ نظامی و کشتار مردم بی دفاع در غزه
گذاشته است.
از سوی ديگر ،سران رژيم ھم چراغ سبز خود را نشان
داده اند .اخيراً برخی مقام ھای ايرانی ،از امکان مذاکره
با آمريکا سخن گفته اند .مثالً محمد جواد الريجانی،
رئيس ستاد حقوق بشر ايران ،گفته است که »اگر منافع
نظام ايجاب کند ،با آمريکا و حتی در قعر جھنم ھم با ھمه
مذاکره می کنيم« .الريجانی ھمچنين گفته است »مذاکره
با آمريکا تابو نيست که ممنوع باشد« و به انتقاد از

»اصالح طلبانی« پرداخته است که به گفتۀ او در اوايل
انقالب »مذاکره با آمريکا را تابو می دانستند« و بعداً
تغيير عقيده دادند؛ پيشتر ،محمود احمدی نژاد نيز ،در
مصاحبه با برخی رسانه ھای آمريکايی گفته بود »چرا
توان خود را صرف تعامل با يکديگر نکنيم؟«.
از سوی ديگر ،صادق الريجانی ،رئيس قوۀ قضاييۀ
ايران ھم ،مذاکره با آمريکا را رد نکرده ،اما گفته است
از سرگيری چنين رابطه ای »يک شبه ممکن نيست« .او
اعالم کرده است» :آمريکايیھا گمان نکنند که با آمدن
پشت ميز مذاکره با ايران ،میتوانند از ملت ما باج
بگيرند«.
مارکسيست ھای انقالبی ،ھمواره درطول چند سال
گذشته ،و برخالف جرياناتی که با عمده کردن موضوع
ّ
جنگ عمالً
خط سازش طبقاتی را توجيه و تبليغ می
کردند ،به کرّ ات بر احتمال پايين بروز جنگ ميان رژيم
و دولت ھای آمريکا و اسرائيل ،تأکيد داشته اند .در عين
حال موضعشان اين بوده است که در صورت بروز
جنگ ،تدارک برای ايجاد و تقويت يک »جبھۀ سوم« ،به
مفھوم تدارک برای انقالب در راستای سرنگونی رژيم
»جمھوری اسالمی« و کوتاه کردن دست ھای امپرياليزم
از ايران ،ضروری است .اما ،در صورت توفيق
مذاکرات و توافقات ميان نظام سرمايه داری ايران و
امپرياليزم بايد ھمچنان از ھم اکنون بررسی کرد که از
حيث تداوم مبارزات ضد سرمايه داری ،چه افقی در
مقابل جنبش کارگری گشوده خواھد شد .بحث و تبادل
نظر در مورد افق مبارزاتی آتی ،می تواند مارکسيست
ھای انقالبی و طبقۀ کارگر را برای تدارک مبارزات آتی
طبقۀ کارگر در راستای استقرار يک حکومت کارگری
پس از سرنگونی رژيم آماده سازد.
چنان چه مذاکرات در راستای توافق دولت ھای
امپرياليستی و دولت »جمھوری اسالمی« به ثمر رسد،
بديھی است که تحوالت نوينی در صحنۀ سياسی و
مشخصا ً جنبش کارگری وجود خواھد داشت.
بايد تأکيد کرد که از زمان تثبيت »جمھوری اسالمی« در
فردای انقالب ،ھمواره گرايشاتی در آن وجود داشتند که
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خواھان ازسرگيری مج ّدد روابط با سرمايه داری جھانی،
تعامل بيشتر با غرب ،و خالصه تبديل ايران به يک
الگوی سرمايه داری ليبرال غربی ،منتھا با يک چھرۀ
»اسالمی« ،بودند .برخی سران رژيم نظير بازرگان ،بنی
صدر ،و بعدھا رفسنجانی و خاتمی و ھم اينک احمدی
نژاد )برخالف تصور رايجی که پيش از »انتخاب« او
وجود داشت( از جمله عناصر اين گرايش درونی رژيم
بوده اند .جالب است که در طول ساليان گذشته برخی
ديگر از چھره ھای بهاصطالح »تندرو« و »محافظه
کاری« که ظاھراً در تقابل با اين گرايش قرار داشته اند
نيز به اين صفوف وارد شده اند.

ايجاد يک نظام سرمايه داری نسبتا ً »مدرن« )از حيث
ھمخوانی با معيارھای جھانی سرمايه داری( و مرتبط با
سياست ھای بانک ھای جھانی و نظام سرمايه داری
جھانی ،نھايتا ً به مفھوم حلّ نسبی وضعيت بحران
اقتصادی کنونی ،يعنی تعادل ارز و بازگشايی بانک ھای
ايران در سطح بينالمللی و برداشتن تحريم ھا ،و ھمچنين
به دنبال آن گشودن راه ھا برای ورود سرمايه ھای
خارجی و ھمچنين ارزھای سرمايه داران ايرانی مقيم
خارج به ايران ،خواھد بود .سرمايه دارھای خارجی که
سال ھا در انتظار سرمايه گذاری ھای کالن در برخی
صنايع ايران بوده و به علت عدم تضمين سرمايه از سوی
رژيم ،سرمايه ھای خود را در خارج از مرزھای ايران
متمرکز کرده بودند ،در دورۀ آتی با وارد کردن وسايل
يدکی ،تعليم دادن تکنيسين ھا و تکنوکرات ھا ،مديران
حرفه ای ،وارد صحنۀ بکر اقتصادی ايران خواھند شد.

اين امر از نقطه نظر رژيم سرمايه داری ايران ،به
معنای ايجاد فرصت ھای »اشتغال« ،افزايش »سرمايه
گذاری خارجی« ،راه اندازی و تأسيس کارخانه ھا ،رشد
»توليد« و »صادرات« و به طور کلی »رونق« اقتصادی
خواھد بود .اما اين روند به اين جا ختم نخواھد شد .از
يک سو ،اين سرمايه داری نوپا و مدرن که سال ھای
سال به دليل عوامل مختلفی نظير جنگ ،سرکوب،
اختالفات درونی ،سياست ھای اشتباه اقتصادی ،فساد باال
در تمامی عرصه ھای حکومتی و ندانمکاری ھای سران
رژيم ،از معرکه عقب افتاده است ،برای جبران عقب
افتادگی ،مجبور به افزايش شدت »کار« ،يعنی استثمار
نيروی کار ،خواھد شد .ماشين آالت نوين و پيشرفته،
مديران تحصيلکرده و وارد به امور مديريت ،برنامه
ريزی ھای »عقاليی« اقتصادی ،شدت کار را در ميان
کارگران افزايش خواھد داد و در نتيجه کارگران را
محکوم به تحمل استثمار مضاعف خواھد کرد.
اما از سوی ديگر ،رژيم برای جلب سرمايه ھای
خارجی ،ناگزير بايد »امنيت سرمايه« را تأمين کند.
منطق سرمايه» ،سود« است؛ و درجايی که ناامنی و بی
ثباتی سياسی -مثالً اعتراضات مردمی ،اعتصابات
کارگری و غيره -وجود داشته باشد ،سرمايه داران تمايل
ناچيزی به سرمايه گذاری و انتقال کل يا بخشی از پروسۀ
توليد خود خواھند داشت .بنابراين سرمايه داری برای
تأمين »امنيت« سرمايه ،به اجبار ميزان نظارت بر کار
را باال خواھد برد .در کشورھای اروپايی ،اين وظيفه-
يعنی نظارت و چانه زنی با نمايندگان کارگران برای
جلوگيری از وقوع اعتصابات و برھم خوردن »امنيت«
و »آرامش« سرمايه -سال ھا به بھترين شکل از طريق
اتحاديه ھای زرد و دولتی انجام می گرفت .اما اکنون که
سرمايه داری جھانی با بدترين و حادترين بحران خود رو
به رو است ،به نظر می رسد که تاريخ مصرف اين قبيل
اتحاديه ھا به اتمام رسيده و در نتيجه سرمايه داری به
اِعمال سرکوب وحشيانه و بسيار عريان روی آورده
است .اما در کشوری مانند ايران که ھمواره کوچکترين
مجرايی برای اعتراض کارگران ،با سرکوب و قلع و
قمع رو به می شده است ،احتماالً رژيم وادار خواھد شد
تا ابتدا مطابق با استانداردھای بين المللی سرمايه داری-
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مراکزی نظير »آی ال او«  -اتحاديه ھايی را به عنوان
»سوپاپ اطمينان« راه اندازی کند .يعنی ضمن آن که
کارگران ايران با استثمار مضاعف رو به رو خواھند
شد ،احتماالً امتيازاتی کوچک ،نظير سازماندھی در
اتحاديه ھای زير نفوذ حکومت ھم دريافت خواھند کرد.

اين سناريو دقيقا ً چگونه و چه زمانی اجرا خواھد شد-
حتی اگر اين سناريو تا حدی ناقص بماند -امر مبرم و
عاجل ،تدارک تشکيالتی و نظری طبقۀ کارگر برای
شکست دادن برنامه ھا و حمالت بورژوازی است که
مدت ھاست در دستور روز قرار گرفته.

در صورت بروز چنين سناريويی ،برای نخستين بار ،در
بيش از سه دھه حاکميت سرمايه داری ،تضاد »کار« و
»سرمايه« به شکل ملموس تر و مشخص تر از پيش
ظاھر می گردد .ھمچنين روش کار ،ھم برای سرمايه
داران و ھم کارگران نيز تغيير خواھد کرد .اگر در
گذشته تحميل يک »قانون کار« قرون وسطی ای ھمراه
با سرکوب عريان کارگران بخشی از سياست رژيم بود؛
در دوره آتی» ،قانون کار« نوينی ظاھراً مترداف با
قوانين و عرف ھای بين المللی تدوين می گردد .به سخن
ديگر ،اگر در دورۀ پيش ،گردن کارگران را از دم »تيغ«
می گذراندند ،در دورۀ آتی سر کارگران را با »پنبه«
خواھند بريد .ھمان طور که مختصراً اشاره شد ،روش
کار سرمايه داران برای اعمال استثمار مضاعف ،ايجاد
نھاد ھا و قوانينی است که مورد پذيرش بانک ھای بين
المللی و دولت ھای سرمايه داری جھانی قرار گيرد.
البته ،در دورۀ خاتمی تدارک ايجاد چنين روندی زمينه
ريزی شد که میتواند مجدداً مورد استفادۀ سران رژيم
قرار گيرد .برای نمونه »باز سازی تشکيالتی خانۀ
کارگر«؛ فعال شدن »خانۀ کارگر« در مورد مسائل
کارگری؛ تشکيل و برجسته کردن »حزب اسالمی کار«
و »کانون عالی شوراھای اسالمی«؛ بازتاب دادن
شعارھای محوری کارگران؛ طرح و توضيح ضرورت
»اعتصاب کارگری« در نشريۀ »کار و کارگر« در پيش
و غيره ،ھمه می توانند در دورۀ آتی شرايط را برای
زمينه ريزی دورۀ نوينی از استثمار کارگران به شکل
جديدی فراھم آورد؛ يعنی در بستر يک نظام سرمايه
داری »مدرن« طرفدار امپرياليزم.

برای آماده سازی و مقابله با چنين وضعيتی ،ساختن يک
حزب پيشتاز کارگری بايد در مرکز توجه کارگران
پيشرو قرار داشته باشد .تجربۀ بيش از سه دھه حاکميت
جناح ھای مختلف ھيئت حاکم )چه اصول گرا و چه
اصالح طلب( نشان داده است که طبقۀ کارگر بدون
داشتن حزب خود ،قادر به تدارک حتی ايجاد تشکل ھای
مستقل کارگری و اتحاديه ھا و سنديکاھای کارگری
نيرومند نخواھد بود .وضعيت اختناق آميز جامعۀ ايران
نشان داده است که بدون سازماندھی تشکيالتی ،تدارک
طبقۀ کارگر برای مقابله با نظام سرمايه داری محدود و يا
کامالً ناچيز خواھد بود .از اين رو برای آماده کردن طبقۀ
کارگر برای تغييرات احتمالی دورۀ آتی ،وظيفۀ اساسی
پيش ُروی کارگری و مارکسيست ھای انقالبی ،تدارک
ايجاد حزب پيشتاز کارگری متکی بر تجارب بينالمللی
کارگری است.

بديھی است که در صورت تحقق چنين سناريويی ،طبقۀ
کارگر از ھماکنون می بايستی سالح ھای خود را تيز تر
کند و خود را برای وضعيت نوين آتی و مبارزات در
ابعاد مشخص تری آماده سازد .فارغ از اين که جزئيات

قدم اول در اين راه ،تدارک ھسته ھای کارگری-
سوسياليستی است ،ھسته ھايی مخفی که ھم از روش
ھای مخفی و ھم نيمه علنی برای سازماندھی مبارزات
در بين پايه ھای طبقۀ کارگر استفاده کنند ،و فرای افت و
خيزھای کل جنبش کارگری ،درس ھا ،دستاوردھا و
آگاھی طبقاتی و سوسياليستی را برای فاز بعدی مبارزه
مصون نگه دارند .تداوم بخشيدن به اين گنجينۀ سنن
مبارزاتی طبقۀ کارگر ،مستلزم ايجاد ھسته ھای منسجم و
منضبط )از لحاظ تشکيالتی( و دموکراتيک )از لحاظ
تحمل اختالف نظری( می باشد .اين است قدم اول راه
برون رفت طبقۀ کارگر از بحران فعلی خود ،فارغ از
اين که کدام سناريوی بورژوازی در نھايت محقق خواھد
شد.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
آبان ماه ١٣٩١
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انتخاب مجدّد اوباما :چھار سال ديگر بدون »تغيير«

مترجم :نازنين صالحی
در سال  ،٢٠٠٨يعنی زمانی که اوباما برای نخستين بار
انتخاب شد ،ميليون ھا نفر از مردم به ھيجان آمدند .اوباما
خود را به عنوان اميدی برای تغيير معرفی کرد؛ مردم
ھم »می خواستند« که به او اعتقاد داشته باشند .انتخاب
اوباما به عنوان سمبل پيروزی مبارزات امريکايی ھای
افريقايی تبار عليه نژادپرستی ديده می شد .شب انتخابات
سال  ،٢٠٠٨ھزاران نفر از مردم در شھرھای سراسر
کشور برای برگزاری مراسم جشن و پايکوبی به خيابان
ھا ريختند.
اما پس از گذشت چھار سال از عملکرد دولت اوباما،
ديگر اثری از شور و اشتياق پيشين برجای نمانده است.
احتماالً شايد اين بار ھم پيروزی اوباما تسکينی برای
دردھای مردم بوده باشد ،ولی آن شور و ھيجان سابق به
ھيچ وجه وجود ندارد .ديگر اين بار خبری از سيل
حمايت ھا نيست .بعد از چھار سال ،اميدھايی که احتماالً
بسياری از مردم به دولت اوباما داشتند ،به تدريج کمتر
شده يا به طور کامل از ميان رفته است.
البته اين به آن معنا نيست که مردم از ديدن شکست
رامنی ،ھيچ حسّ خوبی نداشته اند .حضور رامنی و
جمھوری خواھان ،ھيچ چيز به جز تحقير اکثريت
جمعيت کشور نبود .کمپين آن ھا خصومت شديدی با
مھاجرين ،زنان ،و ايدۀ ارائۀ خدمات به مستمندان و
نيازمندان جامعه داشت .در تمامی موضوعات آن ھا

سعی می کردند که خشن تر و زمختتر از دولت اوباما
باشند :مسألۀ جنگ ،کاھش بودجه ،حمله به کارگران ،يا
معافيت ھای مالياتی ثروتمندان و شرکت ھای بزرگ .اين
که  ۶٢ميليون نفر از مردم ،عليه ش ّدت عمل و سياست
ھای تھاجمی کمپين رامنی رأی دادند ،تسکيندھنده است.
اما اين احساس تسکين از شکست رامنی به ھيچ وجه
مشابه احساس شور و ھيجان ناشی از پيروزی اوباما
برای چھار سال ديگر ،نيست .اين کمترين ميزان
مشارکت رأی دھندگان از سال  ٢٠٠٠به اين سو بوده
است .اين بار شمار رأی دھندگان ١٠ ،ميليون نفر کمتر
بود و اوباما با آرايی که تعداد آن نسبت به سال ٢٠٠٨
ھفت ميليون کاھش داشت ،انتخاب شد .واضح است که
بسياری از کارگران به وضعيت چھار سال گذشته توجه
داشته اند و به خوبی می دانند که زندگی آن ھا بدتر شده
است.
اين چھار سال گذشته ،با ميلياردھا دالر کمک ھای دولتی
به بانک ھا و شرکت ھای بزرگ سپری شده است ،در
حالی که ميليون ھا نفر شغل و خانۀ خود را از دست داده
اند .بانک ھا ھمچنان سودھايی تاريخی کسب می کنند و
ھرگز مجبور نبوده اند که حتی ده سنت بابت
کالھبرداری از مردم و ويران کردن زندگی آن ھا
پرداخت کنند .در ھمان حال که شرکت ھای بزرگ ھم-
چنان سودھايی تاريخی به دست می آورند ،کارگران بيش
از ھر زمان ديگری در دورۀ پس از سال  ١٩٢٩تاکنون،
کار می کنند ۵٠٠ .مورد از بزرگترين شرکت ھای
اياالت متحده ،به طور متوسط باالترين سودھا را از سال
 ١٩٢٩به اين سو داشته اند .تاريخ اياالت متحده ھرگز
در گذشته شاھد آن نبوده است که چنين حجم بااليی از
ثروت در دستان چنين اقليتی کوچکی متمرکز بوده باشد.
ثروت  ۴٠٠نفر از ابرثروتمندان امريکا ،از مجموع
ثروت  ١۵٠ميليون امريکايی پايينی جامعه بيشتر است.
آن چه که اوباما به عنوان نجات صنايع خودروسازی در
بوق و کرنا کرد ،ھيچ چيز به جز حمالت گسترده و
عظيم به حقوق مستمری و خدمات بھداشتی کارگران ،و
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راه اندازی نظام دونرخی حقوق ١که در آن به تمامی
افراد جديد االستخدام مبالغی کمتر از نصف کارگران
عادی پرداخت می شود ،نبود .اين سياست کليدی ،در ھر
صنعت دنبال می شود :اخراج ،کاھش دستمزدھا ،حقوق
مستمری ،خدمات بھداشتی ،و افزايش ميزان کار ھر
کارگری که ھنوز از شغلی برخوردار است.
در عين حال ،سياست دولت ھا -ھم در سطحی ايالتی و
ھم فدرال -دست زدن به کاھش خدمات اجتماعی و
کارگران بخش عمومی بوده است .چه کارگران پُست و
چه بيمۀ سالمتی ،تأمين اجتماعی يا آموزش و پرورش،
ھمگی در معرض تھديد قرار گرفته اند ،و به ما می
گويند که اين تعديل ھا به اين زودی ھا تمام نخواھد شد.
با وجود وعده ھای »اميد« و »تغيير« ،نخستين دور
رياست جمھوری اوباما به ھيچ گونه بھبودی در زندگی
ما منجر نشد .گذشت چھار سال اول به خوبی نشان می
دھد که با وجود سخنرانی ھا و وعده ھای آن چنانی ،ھيچ
يک از احزاب سياسی ،نمايندۀ کارگران نيستند :نه
جمھوری خواھان و نه دموکرات ھا .در دولت قبلی
اوباما ،ما شاھد چھار سال حملۀ مداوم به کارگران بوديم.
اکنون ھم قرار است که شاھد گذشت چھار سال ديگر به
ھمان شکل باشيم.
کارگران حق دارند که خواھان تغيير باشند .کامالً قابل
درک است که چرا قبالً بسياری از کارگران از مسئولين
و مقامات »منتخب« خود انتظار داشتند که برای منافع آن
ھا مبارزه کنند .اما ديگر کارگران چنين توھمی نخواھند
داشت.
يک مبارزۀ مھم در پيش است؛ مبارزه ای که تنھا به
وسيلۀ خود کارگران ،و به نام خود ما می تواند صورت
بگيرد .اين مبارزه ای است که ھيچ کس ديگری برای ما
انجام نخواھد داد.
منبع :وب سايت احيای مارکسيستی ١٢ ،نوامبر ٢٠١٢

two-tier wage system

در حاشيۀ انتخابات امريکا
مايکل رابرتز
ترجمه :سيروس پاشا
آيا واقعا ً اھميتی دارد که فردا چه کسی برندۀ انتخابات
رياست جمھوری اياالت متحده می شود؟
افراد غيرمارکسيست غالبا ً ادعا می کنند که مفھوم
ماترياليستی مارکسيستی از تاريخ ،ديگر جايی برای نقش
"فرد" باقی نمی گذارد .فقط نيروھای تاريخی ،يعنی
نيروھای اقتصادی و اجتماعی ،ھستند که افراد را به
دنبال خود می کشانند .به ھمين دليل اين که چه کسی
رھبر يک دولت مھ ّم ھژمونيک مانند دولت اياالت متحده
باشد ،تفاوتی نمی کند .درست است که مفھوم ماترياليستی
تاريخ می تواند توضيح دھد که فیالمثل چرا جوامع
شکارچی عصر سنگ در استراليا يا امريکا نتوانستند در
برابر تھاجم و نابودی شيوه ھای توليدی و تمدن ھای خود
اروپايی متکی
به دست گروه ھای کوچکی از غارتگران
ِ
بر قدرت نظامی و تکنولوژی سرمايه داری ،مقاومت
کنند .در نھايت تفاوتی نداشت که چه کسی حاکم اينکاھا يا
آزتک ھا باشد ،يا اين که شکارچيان نواحی مرکزی
استراليا چه قدر برای نجات دادن جانشان در صحراھا،
ھوشمندترين آن
ھوش و به خرج دھند .حتی تواناترين و
ِ
ھا ھم دست آخر مغلوب بیعرضه ترين و احمقترين
مھاجمين اروپايی شدند.
اما اين به آن معنا نيست که افراد نمی توانند تحولی ايجاد
کنند .تاريخ انسان را می سازد ،اما انسان ھم تاريخ را
می سازد )به قول مارکس( .نقش فرد در تاريخ ،بخش
عمده و مھمی از مارکسيسم است ،ھمان طور که خوانش
شاھکار مارکس با نام "ھجدھمين برومر" در مورد
ظھور لوئی بناپارت ،نشان می دھد .اما کنش ھای افراد
بايد در يک بستر خاص مورد بررسی قرار بگيرد .بستر
انتخابات پيش رو به ما نشان می دھد که ھر کسی انتخاب
شود ،تفاوتی برای وضع اقتصاد اياالت متحده يا زندگی
شھروندان امريکا نخواھد داشت.

1

به طور قطع اين ھمان نتيجه ای است که اکثريت افراد
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واجد شرايط رأی دادن به آن رسيده اند؛ چرا که بزرگ-
ترين رأی در انتخابات ،مربوط به کسانی است که رأی
نمی دھند .می توان گفت که مانند انتخابات پيشين ۴٠ ،تا
 ۵٠درصد مردم شرکت نخواھند کرد .بخش اعظم اين
افراد را فقرا ،بيکاران ،معلولين و کارگران غيرماھر و
غيرمتشکل تشکيل می دھند .اين بخش از جامعه ،به
درستی احساس می کند که منفعتی در انتخابات و نظامی
که اين انتخابات نمايندۀ آن است ،ندارد .کسانی که بخش
وسيعی از آراء را تشکيل خواھند داد ،جزو ھمان به-
اصطالح "طبقۀ متوسط" ھستند )يعنی متخصصين،
اھالی کسب و کار ،کارمندان دولتی ،و کارگران متشکل
در اتحاديه ھا( .رئيس جمھور بعدی اياالت متحده ،بنا به
تصميم طبقات "متوسط" و "باالتر" -در کل -رأی خواھد
آورد.
آن چه در مورد اين انتخابات ،مضحک و البته احمقانه به
نظر می رسد ،اينست که گويا اين انتخابات به اقتصاد
ربط دارد! )ھمان طور که اکثر انتخابات ھا ،به جز
موراد پيش از جنگ ،به اين مقوله ربط دارند( .با اين
حال بحث چندانی بين اوباما و رامنی در مورد آيندۀ
اقتصاد اياالت متحده و سياست ھايی که بايد اتخاذ کنند،
وجود نداشته است .بحث ھا عموما ً بر سر سابقۀ اوباما،
"سيستم بھداشت و درمان اوباما" ،نابرابری و ماليات،
صالحيت دولت و البته مسائلی اجتماعی نظير جنسيت،
سقط جنين و مذھب ،بوده است و نه واقعا ً بر سر اين که
اقتصاد به کجا می رود؛ چرا بحران بزرگ رخ داد؛ يا آيا
اين بحران حل شده و می توان از وقوع مجدد آن در آينده
جلوگيری کرد؟ اين ھا مسائلی ھستند که نه اوباما و نه
رامنی چندان صحبتی در موردشان نکرده اند.
بگذاريد از زاويۀ ديگری به موضوع برخورد کنيم .اگر
مثالً الگور ،جورج بوش پسر را در سال  ٢٠٠٠پس از
نزاع بزرگ چاد مغلوب می کرد ،آن گاه آيا اقتصاد
امريکا تفاوتی پيدا کرده بود؟ آيا آن وقت رئيس جمھور يا
دولت دموکرات توانسته بود از رکود سال  ،٢٠٠١رونق
اعتباری و حباب مسکن در سال ھای  ،٢٠٠٧-٢٠٠٢وام
ھای عظيم درجهدو و رسوايی "سالح ھای مالی کشتار
جمعی" ،سقوط بانک ھا و متعاقبا ً رکود بزرگ جلوگيری

کند؟ وقتی اين پرسش را مطرح می کنيد ،جواب آن را
ھم می دانيد :خير.
در ادامۀ پرسش ھای باال می توان اين سؤال را ھم
مطرح کرد آيا در اين حالت ،سياست خارجی اياالت
متحده ھم تا به اآلن تغييری کرده بود؟ خوب ،شايد .تھاجم
نظامی به عراق و دروغپردازی در مورد "سالح ھای
اختراع بوش و
کشتار جمعی" احتماالً يک استراتژی و
ِ
نومحافظه کاران بود .شايد اگر الگور سر کار می آمد،
ديگر "اجماعی" برای سرنگونی رژيم صدام ترتيب نمی
داد .اما می توان گفت بعد از حوادث يازده سپتامبر،
خواست تھاجم نظامی به افغانستان باز ھم از سوی يک
رئيس جمھور دموکرات مطرح می شد .و اين ھمان
زخمی است که ھنوز ھم بر تن ھژمونی امريکا و ماليات
دھندگان آن وجود دارد.
تغيير واقعی در خاورميانه از طريق بھار عربی به وجود
آمده است ،و نه با اقدامات امپرياليسم امريکا .به عالوه،
اين احتمال قويا ً وجود دارد که اياالت متحده ،صرف نظر
از اين که اوباما رئيس جمھور باشد يا رامنی ،از حملۀ
ھوايی اسرائيل عليه ايران در سال  ٢٠١٣حمايت کند.
واقعيت اين است که وضعيت اقتصاد در طول  ١٢سال
گذشته ،با "دموکرات" يا "جمھوریخواه" بودن رؤسای
جمھور تغيير چندانی نمی توانست داشته باشد .به نظر
می رسد که نتيجۀ پيروزی انتخابات روز سه شنبه ھر چه
باشد ،تغيير اندکی در طول چھار سال آتی ايجاد خواھد
کرد .در طول  ١٠سال گذشته ،اقتصاد اياالت متحده از
ھر نظر -توليد ،اشتغال ،حقوق و دستمزد ،و درآمد
خانواده يا خانوار -به مراتب بدتر از روزھای بحران
بزرگ دھۀ  ١٩٣٠عمل کرده است.
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 ٢درصد باالتر رفته بود؛ طی مقطع مذکور پس از رکود
 ،٩١-١٩٩٠اين رقم به  ۶.٧درصد ،پس از رکود
 ،٨٢-١٩٨١به  ٨.٣درصد؛ پس از رکود ،۶١-١٩۶٠به
 ٩درصد؛ و پس از طی نمودن مقطع مذکور از زمان
آغاز رکود  ،١٩٧٠به  ١٠.۴درصد افزايش يافته بود.
به عالوه با سپری شدن اين مقطع پس از اتمام نخستين
رکود جھانی پساجنگ در سال ھای  ،٧۵-١٩٧۴اشتغال
با نرخ حيرتآور  ١٢.۵درصد افزايش پيدا کرده بود.

سطوح اشتغال نيز سقوط کرده است.

در حال حاضر تعداد مشاغل نسبت به دسامبر سال
 ،٢٠٠٧ھنوز  ۴.٢ميليون پايين تر است و اشتغال نيز
 ٣.١درصد پايين تر از سطح پيش از بحران خود قرار
دارد )بحران  ۵٨ماه پيش آغاز شد( .ضمنا ً اين نخستين
رکو ِد پساجنگ است که در آن اشتغال با وجود گذشت ۴
سال از رکود ،بھبود نيافته .در ھمين مقطع ،يعنی چھار
سال و  ١٠ماه ،پس از آغاز رکود  ،٢٠٠١سطح اشتغال

اقتصاد اياالت متحده برای آن که بتواند ھمراه با نيروی
کار روبهرشد پيش برود ،بايد ماھانه  ١٢۵ھزار شغل
ايجاد کند؛ افزايش  ١٧٠ھزار شغل در ھر ماه که طی سه
ماه گذشته محقق شد ،به آن معنا است که تا چھار سال و
نيم آتی ،بيکاری به "سطوح طبيعی" خود نخواھد رسيد.
نرخ بيکاری ميان امريکايی-افريقايی ھا از رقم ترسناک
 ١٣.۴درصد به  ١۴.٣درصد در ماه اکتبر رسيد .بازار
کار امريکا به جھت ديگری
منحرف شده است :وضع فارغ-
التحصيالن دانشگاھی از کسانی
که صالحيت ھای محدودی
دارند ،بھتر است .با اين حال
درآمد فارغالتحصيالن اخير و
مردمی که در دھۀ  ٢٠زندگی
خود قرار دارند ،سقوط کرده
است.
رکود بزرگ ،شاھد ناپديد شدن
 ٨.٧۵ميليون شغل بود .بين سال
 ٢٠٠٧و  ١۵.۴٣ ،٢٠٠٩ميليون
کارگر امريکايی برای ھميشه
وادار به ترک مشاغل خود شدند.
با توجه به داده ھايی که در اختيار داريم ،اين باالترين
رقم کارگران مشمول قطع کار در طول يک دورۀ سه
ساله ،در سی سال گذشته است .تقريبا ً  ١١درصد از
کارگران امريکايی بيست ساله يا باالتر ،وادار به ترک
مشاغل خود شدند ،که اين باالترين نرخ قطع شغل در
تاريخ امريکا پس از جنگ جھانی دوم است .از ھر ١٠٠
کارگر مشمول قطع شغل ،تنھا  ۴٩نفر قادر به يافتن
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نوعی اشتغال شده بودند.

*

٨

نابرابری شديد در توزيع درآمد و ثروت نيز حالتی زننده
به خود گرفته است .شھروندان امريکايی با باالترين
ميزان درآمد ) ۴.٣درصد( ،قريب به  ٢٨.۴درصد از ک ّل
درآمد شخصی را در اختيار دارند .در عوض صاحبان
پايينترين درآمد ) ۶۶.٩درصد( ،تنھا  ٣١.٢درصد از
)(١
کلّ درآمد شخصی را به خود اختصاص می دھند.
بين سال ھای  ١٩٧۶و  ،٢٠٠٧سرانۀ توليد ناخالص
داخلی واقعی اياالت متحده ۶۶ ،درصد رشد داشت .اما
درآمد متوسط برای باالترين  ١درصد جامعه٢٨٠ ،
درصد رشد يافت؛ در حالی که درآمد متوسط  ٩٠درصد
پايينی ،با رشد تنھا  ٨درصد در طول اين دورۀ  ٣٠ساله،
اساسا ً دچار رکود بود .از  ١٩٧٨تا  ،٢٠١١ھزينه ھای
جبرانی پرداختی به مديران ارشد اجرايی شرکت ھا ،بالغ
بر  ٧٢۵درصد رشد کرد ،در حالی که رشد ھزينه ھای
جبرانی پرداختی به يک کارگر عادی بخش خصوصی
در ھمين دوره ،رقم ناچيز  ۵.٧درصد بود .ادارۀ بودجۀ
کنگره ) (CBOگزارش داد که باالترين  ١درص ِد
صاحبان درآمد ،از سال  ١٩٩٣تا  ۵٨ ،٢٠١٠درصد از
کلّ رشد اقتصادی درآمدھای واقعی يا به عبارتی بيش از
نيمی از آن را به دست آورند )که اين به معنای نرخ رشد
ساالنۀ  ٢.٧درصدی برای آن ھا است( .پروفسور
امانوئل سائز نيز طی گزارشی به اين نتيجه رسيد که
باالترين  ١درصد درآمدی جامعه ٩٣ ،درص ِد افزايش
درآمد را نصيب خود کرد.

فقر ھمچنان رايج و عمومی است .نيمی از تمامی
کارگران امريکا ) ٧٥ميليون از  ١٥٠ميليون نفر( در
سال  ،٢٠١٠درآمدھايی پايين تر از  ٢٦ھزار و ٣٦٣
دالر داشتند .کسانی که از درآمدھايی پايين تر از ٢٥
ھزار دالر برخوردار بودند -يعنی  ٤٨.٢درصد از ک ّل
کارگران -مجموعا ً  ٧٤٣ميليارد دالر در قالب درآمد
دريافت می داشتند .يعنی فقط  ٦.٣٤درصد از کلّ درآمد،
از محلّ دستمزدھا بوده است! مجموع درآمد حاصل از
دستمز ِد  ١١٢ميليون کارگر امريکايی با عايدی کمتر از

 ١٥ھزار دالر در سال  ،٢٠١٠کمتر از کلّ درآمد
باالترين  ١درص ِد مؤديان مالياتی بود! باالترين ١
درصد ،نيمی از درآمدھای خود را از سود سھام و منافع
سرمايه )که مشمول نرخ ھای پايين تر ماليات می شوند(،
و فقط  ٢٥درصد را از مح ّل دستمزدھا به دست می
آورند.

اگر به ثروت نگاھی داشته باشيم ،می بينيم که  ٥٠درصد
پايينی خانوارھای امريکا به لحاظ ميزان پسانداز )يعنی
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 ٥٩ميليون خانوار( تنھا مالک  ١.١درصد از ثروت
خالص خانوار ھستند ،يعنی چيزی در حدود  ١١ھزار
دالر به ازای ھر خانواده .در حالی که مقدار متوسط
برای کل کشور ) ١١٨ميليون خانوار( ٤٩٨ ،ھزار دالر
به ازای ھر خانواده يا خانوار است ٥٠ .درصد پايينی
کل ثروت خانوار
خانوارھای امريکا ،تنھا  ١.١درصد از ِ
را در اختيار دارند.

البته توزيع ثروت ،در سطح جھانی نيز گزارش می شود.
مؤسسۀ "کرديت سوئيس" در "گزارش ثروت جھانی
 (٢) "٢٠١١اعالم می کند که " ۵٠درصد پايينی جمعيت
جھان ،در مجموع به زحمت مالک  ١درصد از ثروت
جھانی است .برعکس ،ثروتمندترين  ١٠درص ِد جمعيت،
 ٨۴درصد از ثروت جھانی را در اختيار دارد و در اين
ميان ،باالترين  ١درصد به تنھايی  ۴۴درصد از دارايی
ھای دنيا را به خود اختصاص می دھد".
بنابراين اين دھه ،از ھمه جھت دھه ای بربادرفته است.
بايد پرسيد که نامزدھای انتخاباتی قرار است برای دھۀ
بعدی چه چيزی به مردم امريکا پيشکش کنند؟ در پاسخ
بايد گفت ھمان چه که تاکنون ارزانی داشته اند.
رامنی می گويد که قصد دارد تا ماليات ھا را در سراسر
کشور  ٢٠درصد پايين بياورد؛ اوباما ھم می خواھد
ماليات ھا را پايين بياورد -البته نه خيلی زياد .رامنی می
خواد با کاھش مخارج دولتی ،آن را به زير  ٢٠درص ِد
توليد ناخالص داخلی برساند )يعنی کاھشی به اندازۀ بيش
از  ۴درص ِد توليد ناخالص داخلی( و در ھمان سطح حفظ
کند؛ اوباما ھم خيال کاھش ھزينه ھا را درسر دارد ،اما
نه به اين اندازه .رامنی می گويد که تمامی "مخارج
احتياطی دولتی" را به زير سطحی که در سال ٢٠٠٨
بوده است ،خواھد رساند؛ اوباما می گويد که او مخارج
احتياطی را خواھد کاست ،ولی نه خيلی زياد .رامنی از
کاھش  ١٠درصدی نيروی کار دولت فدرال حزف می
زند؛ اوباما ھم از ھمين کاھش ،ولی نه خيلی زياد ،حرف
می زند .رامنی قصد دارد که تمامی معافيت ھای مالياتی
دورۀ بوش را گسترش دھد؛ اوباما ھم می گويد که ھمين
کار را خواھد کرد ،اما نه برای افراد خيلی ثروتمند.
رامنی می خواھد ھمۀ "کاھش ھای خودکار" برنامه-
ريزیشده در مخارج دولتی را )که با برنامۀ بهاصطالح
"صخرۀ مالی" فرامی رسد( ،به استثنای آن ھايی که به
ارتش مربوط می شود ،بپذيرد؛ اوباما اما فقط برخی از
اين کاھش ھا ،و نه ھمه را ،خواھد پذيرفت.
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سرمايه گذاری دولتی پيش از اين نيز شديداً به وسيلۀ
اوباما کاھش يافته است.

من در نوشته ھای قبلی به سقوط زيرساخت ھای اياالت
متحده که به فاجعۀ نيو اورلئان پس از توفان کاترينا و

خسارات ج ّدی متروی
فرسودۀ نيويورک پس از
توفان َسندی منجر شد ،اشاره
کرده ام .سيستم اتوبان ھای
امريکا در اصل يک پروژۀ
دولتی فدرال بود که با ھدف
"دفاع ملی" توجيه می شد.
فرودگاه ھا ھم اکثراً از منابع
مالی عمومی ساخته شدند .اما
اوباما ھيچ گونه طرحی برای
گسترش چنين ھزينه ھايی
ندارد ،درحالی که رامنی در
اين مورد می خواھد بر
بخش
گذاری
سرمايه
خصوصی تکيه کند .کاھش
ماليات ھا چندان ايدۀ بدی
نيست ،به ويژه ماليات ھای
سنگين تنازلی مانند ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر
کارفرما** .ماليات ھای شخصی باالتر يا ماليات بر عوايد
سرمايه برای ثروتمندان می تواند تصاعدی باشد .در
عوض ھر دو نامزد انتخاباتی ،ماليات ھای تنازلی باالتر
و ماليات ھای تصاعدی پايين
تر را انتخاب خواھند کرد.
رامنی ،طرح بھداشت و
اوباما
درمان
) (Obamacareرا محکوم
می کند ،چرا که آن را شديداً
پرھزينه و گران می داند .اما
او صرفا ً می خواھد به وضع
موجود بازگردد؛ يعنی
شرايطی که در آن ھر کس از
استطاعت مالی برخوردار
است ،بتواند از درمان
پزشکی برخوردار شود ،و
بيمارستان ھای خصوصی ،شرکت ھای دارو و پزشکان
ھمچنان اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشند .از
سوی ديگر ،کلّ دستاورد اوباما اين بود که با منابع مالی
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دولتی ،بيمهگران خصوصی بخش درمان را در رأس
امور قرار داد .ھر دو نامزد انتخاباتی به دنبال کاھش
نقش کمک ھای مستقيم به افراد نيازمند ،از طريق
جلوگيری از ھزينه ھای مربوط به بيمۀ پزشکی سالمندان
) (Medicareھستند.
پس از انتخابات ،مسألۀ فوری برای نخبگان سياسی،
يافتن راھی برای توافق بر سر کاھش بيشتر ھزينه ھای
دولتی به منظور حل کردن مسألۀ بهاصطالح "صخرۀ
مالی" است .اگر آن ھا به توافق نرسند ،کنگره ،کاھش
ھای خودکار را اجرايی خواھد کرد؛ کاھش ھايی که
ميزان آن با رسيدن به بيش از  ۵درصد توليد ناخالص
داخلی ،به اقتصاد حمله خواھد برد .به احتمال بسيار زياد
توافق خواھد شد که ضربۀ کوچکتری به خدمات
عمومی ،سيستم رفاھی و بيمۀ سالمندان زده شود .بسيار
عالی! اما آن چه روشن به نظر می رسد ،اين است که
ھيچ گونه سياست "تشويق مالی" جديدی که کينزگرايان
چپ با قيل و قال خواھانش ھستند ،وجود نخواھد داشت.
اگر رامنی برنده شود ،رئيس فدرال رزرو ،يعنی »بن

برنانکه« را به خاطر سھلانگاری بيش از حد در سياست
پولی و مطرح کردن پيشنھاد دور جديد انتشار پول،
اخراج خواھد کرد .اما اگر اوباما برنده شود ،برنانکه را
حفظ خواھد کرد .اما در ھر حال ،سياست "تسھيل پولی"
) (Q.Eجز برای افزايش قيمت ھای اواراق قرضه و
سھامی که نخبگان به عنوان ثروت در اختيار دارند ،کار
نمی کند.
برخی اقتصاددانان جريان اصلی تالش دارند که
تصويری خوش بينانه از چھار سال آتی ترسيم کنند.
"اھميتی ندارد که چه کسی در انتخابات فردا برنده می
شود؛ اقتصاد در مسير برخورداری از رشد سريعتر در
طول چھار سال آتی قرار دارد .بادھای مخالفی که آن را
عقب نگاه داشته بودند ،اکنون به بادھای مساعد تبديل می
شوند .پس از کاھش بدھی خانوار به پايين ترين سطوح
از سال  ،٢٠٠٣مصرف کنندگان درحال ھزينۀ بيشتر و
پسانداز کمتر ھستند .قيمت ھای مسکن پس از سقوط ٣٠
درصدی خود نسبت به سطوح اوج سال  ،٢٠٠۶مجدداً
در حال بازگشت به وضع سابق ھستند .با توجه به اين که
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مقدار سرمايۀ سھامی از سال  ٢٠٠٩به اين سو بالغ بر
 ٣٠٠ميليارد دالر گسترش يافته ،اکنون بانک ھا در حال
افزايش وامدھی خود ھستند .تاس برای يک بھبود
اقتصادی به مراتب قویتر انداخته می شود" .اين ھا
جمالتی است که مارک زندی ،اقتصاددان ارشد وست
چستر ،پنسيلوانيا ،اعالم کرد .از نظر او رشد اقتصادی
امسال و سال بعد حدود  ٢درصد است که در سال ھای
 ٢٠١۴و  ٢٠١۵ھمراه با بھود مصرف ،ساختوساز و
استخدام ،به دو برابر ) ۴درصد( خواھد رسيد.
با اين حال ديگران اطمينان کمتری دارند .مثالً رابرت
.جی .گوردن ) (٣اخيراً اعالم کرد که اياالت متحده در به
ته خط رسيده است .توليد ناخالص داخلی واقعی سرانۀ
اياالت متحده آھسته تر از ھر دورۀ ديگری از زمان
جنگ ھای داخلی اين کشور به اين سو ،يعنی از زمان
آغاز گسترش سرمايه داری امريکا به قلمرو جھانی تا به
اآلن ،خواھد بود .گوردن نتيجه می گيرد که رشد واقعی
اقتصادی اياالت متحده برای آيندۀ قابل پيشبينی احتماالً
به طور متوسط به فقط  ٠.٢درصد در سال می رسد ،در
حالی که ھمين نرخ در گذشته بين  ٢تا  ٣درصد بوده
است.

پانوشت:

١٢
)(1

http://www.novoco.com/hottopics/resource_files/jcx18-12.pdf

)(2

https://infocus.creditsuisse.com/data/_product_documents/_shop/323525/
2011_global_wealth_report.pdf

) (٣نگاه کنيد به نوشتۀ قبلی من با عنوان "بحران يا
فروپاشی؟" ١٢ ،سپتامبر :٢٠١٢
http://thenextrecession.wordpress.com/2012/09/12/cri
sis-or-breakdown/

توضيح مترجم:
* کارگران مشمول ترک )قطع( کار ) Displaced
 ،(Workersکارگران واجد شرايطی ھستند که به دليل
ورشکستگی يا تعطيلی واحد توليدی ،به طور دائم اخراج
شده اند ،و يا اخراج يا فسخ کار به آنان اعالم شده است.
** ماليات سھم کارفرما ) ،(Payroll Taxمالياتی است
که کارفرما از مح ّل دستمزدھای کارکنان خود پرداخت
می کنند

مھم ترين شاخص سالمتی نظام سرمايه داری اياالت
متحده برای من ،نرخ سود است .اين نرخ نشانه ھای
اندکی از بازگشت به سطوح مشاھده شده در اواخر دھۀ
 ١٩٩٠را نشان می دھد )ديگر چه رسد به سطوح
"عصر طاليی" دھۀ  .(١٩۶٠نرخ پايين و احتماالً روبه
کاھش سود ،به معنای نرخ پايين سرمايه گذاری جديد در
آينده ،و باقی ماندن بيکاری در سطوحی باالتر از سطوح
"طبيعی" است .اين امر احتماالً به معنای وقوع يک
رکود توليدی ديگر تا پيش از اتمام چھار سال آتی ،به
ھمراه تداوم بحران بلندمدت -که اکنون پنجمين سال خود
را می گذراند -خواھد بود .به ياد داشته باشيد بحران
بلندمدتی که در سال  ١٨٧٣آغاز شد ،به مدت  ٢٠سال به
طول انجاميد.
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اسرائيل شعله ھای جنگ عليه ّ
غزه را می افروزد

مراد شيرين
ترجمه :کيوان نوفرستی
يک ھفته بارش بمب و موشک و گلولۀ توپ بر فراز
خاک ّ
غزه ،باری ديگر اين فرصت را به دست رژيم
صھيونيستی داده است تا حاکميت ترور خود بر مردم
غزه و ھم در کرانۀ باختری -مج ّدداً
فلسطين را -ھم در ّ
به اثبات رساند .استفاده از بمبافکن ھا و پھبادھای اف
 ،١۶به ھمراه شليک گلوله ھای توپ از ناوھای جنگی و
تانک ھا ،شمار تلفات افراد غيرنظامی را ساعت به
ساعت افزايش می دھد.
اين برای دومين بار از زمان »عقب نشينی« اسرائيل از
ّ
غزه در سال  ٢٠٠۵است که ما شاھد تلفات سنگين
شھروندان غيرنظامی ،از جمله بسياری از کودکان،
ھستيم .تاکنون بيش از  ١٠٠فلسطينی جان باخته اند.
نسبت کشتهشدگان اسرائيلی به کشته شدگان فلسطينی،
درست مانند جنگ در سال  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨به روشنی
نشان از ماھيت بیتناسب جنگ ميان بربريتی تادندان
شھروندان يکی از
مسلح به تکنولوژی ھای پيشرفته ،و
ِ
پرتراکمترين نواحی دنيا دارد .در سال  ،٢٠٠٩نسبت
نھايی تلفات ١ ،به  ١٠٠بود ،درحالی که )تاکنون( اين
نسبت حدود  ١به  ٣٣بوده است.
عالوه بر بمباران دفاتر حماس و ساير ساختمان ھای
دولتی ،بسياری از خانه ھا و ساختمان ھای دولتی– از

جمله تسھيالت ورزشی معلولين! -آسيب ديده اند .بسياری
از دفاتر رسانه ھای فلسطينی و بينالمللی به دفعات مورد
حمله قرار گرفته اند و ھمين امر مجروحين بسياری را
در ميان خبرنگاران برجای گذاشته است.
به جز اياالت متحده ،ھيچ کشور ديگری در اين کرۀ
خاکی وجود ندارد که بتواند بدون متحمل شدن ھرگونه
مجازاتی ،به چنين سطحی از ويران گری و سالخی مردم
به نام حمايت از ارزش ھای واال )!( دست بزند .ما شاھد
ابراز ھيچ گونه پيام محکوميتی از سوی »جامعۀ جھانی«
امپرياليست ھا نبوده ايم -نه قطعنامۀ سازمان ملل ،نه
اشاره ای به منطقۀ »پرواز ممنوع« بر ّ
غزه و نه ھر
گونه »پناھگاه امن«! تمام گزينه ھايی که پيشتر برای
تسھيل مداخالت امپرياليستی در ليبی و سوريه در
دسترس و آماده بود ،اکنون از فرھنگ لغات
سياستمداران و مقامات اياالت متحده ،سازمان ملل،
اتحاديۀ اروپا و ناتو ناپديد شده است.

عام ٢٠٠٩-٢٠٠٨
پاداش برای قتل ِ
البته ھيچ چيز عجيبی در اين مورد وجود ندارد؛ چرا که
»از زمان جنگ جھانی دوم به اين سو ،اسرائيل در
مجموع بزرگ ترين دريافت کنندۀ کمک از اياالت متحده
بوده است .تا به امروز اياالت متحده  ١١۵ميليارد دالر
در قالب کمک ھای دوجانبه به اسرائيل ارائه نموده است.
تقريبا ً کلّ کمک ھای دوجانبۀ اياالت متحده به اسرائيل،
در قالب کمک نظامی بوده است ،ھرچند اسرائيل در
گذشته کمک ھای اقتصادی قابل توجّھی نيز دريافت
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داشته است«

)(١

نتانياھو و »حرکت گامبی« ** در جھانی بس تغيير يافته

طبق گزارش باال ،دولت اوباما قصد دارد که در سال
 ،٢٠١٣نزديک به  ٣.١ميليارد دالر کمک نظامی در
اختيار رژيم اسرائيل قرار دھد -يعنی به دنبال توافق
دولت بوش در سال  ٢٠٠٧با اسرائيل » ...بر سر يک
بستۀ کمک نظامی ده ساله به مبلغ  ٣٠ميليارد دالر... ،
کمک ھای اعطايی ساالنه به اسرائيل برای تأمين مالی
خارجی ھزينه ھای نظامی  ...از تقريبا ً  ٢.۵۵ميليارد
دالر در سال مالی  ٢٠٠٩به حدوداً  ٣.١ميليارد دالر
برای سال مالی  ٢٠١٣می رسد«.

فرای محکوم نمودن قتل عام فجيع شھروندان غيرنظامی
و ھمچنين محکوم نمودن ايدئولوژی ھای ارتجاعی ھر دو
جناح ،چھارمؤلفۀ مھم وجود دارد که بايد به ياد داشته
باشيم:
اول ،ھدف اصلی دولت ليکود )که اخيراً با حزب
»اسرائيل وطن ما« ،به رھبری آويگدور ليبرمن ،برای
انتخابات کنيسه در ژانويۀ  ٢٠١٣ادغام شده( ،منحرف
ساختن توجه توده ھا از مسائل اقتصادی و اجتماعی است
که در کارزار انتخاباتی عمده شده بود.
ھرچند ارقام کلی ارائه شده در بسياری از آمارھای
اقتصادی و اجتماعی ،بھتر از چند سال گذشته است ،اما
دشواری معيشت در اسرائيل رو به رشد می باشد و ھمين
امر به نارضايتی گسترده نسبت به وضعيت موجود و
دولت اسرائيل انجاميده است .به عنوان مثال ،نرخ
بيکاری  ۵.۶درصدی ،پايين تر از سال گذشته است ،با
اين حال نرخ بيکاری جوانان ھنوز در سطح ١٣.۶
درصد قرار دارد ).(٢

تصوير» :گنبد آھنين« در سدروت ،جنوب اسرائيل
يکی از اجزای قابل توجه اين بسته» ،بودجۀ آژانس دفاع
موشکی اياالت متحده در سال مالی  ... ٢٠١٣به مبلغ
 ٩٩.٨ميليارد دالر در زمينۀ ھمکاری مشترک اياالت
متحده و اسرائيل برای توسعۀ دفاع موشکی است«.
بنابراين قتل عام سال  ،٢٠٠٩-٢٠٠٨نه فقط به ھيچ وجه
جريان اعطای منابع مالی و تسليحات نظامی به رژيم
صھيونيستی را قطع نکرد ،بلکه برعکس اسرائيل از
ھمکاری ھای الزم برای توسعۀ »گنبد آھنين« * نيز
برخوردار شده است .اين سامانه به اسرائيل امکان می
دھد تا جلوی صدھا راکت موشکی را که به سوی
شھرھای آن شليک می شود ،بگيرد و بنابراين بتواند
ضمن انجام ماجراجويی ھای نظامی وحشيانه در منطقه،
شمار تلفات خود را پايين بياورد.

جنبشی شبيه جنبش اشغال که در اواسط ژوئيۀ ٢٠١١
آغاز گرديده بود ،تا ماه سپتامبر به بزرگترين
اعتراضات در تاريخ اسرائيل تبديل شد و با اعتراض
 ٣٠٠ھزار نفر در تل آويو و نيم ميليون نفر در سراسر
جھان ،به اوج خود رسيد .اين اعتراضات از ميان
بسياری از شکاف ھای سنتی جامعۀ اسرائيل جريان می
گيرد :مذھبی و سکوالر ،اشکنازی و سفاردی ،و حتی
يھودی و عراب .آن چه تمامی اين گروه ھا را در جنبشی
شبيه به »جنبش خشمگينان« متحد کرد ،کاھش متوالی
ھزينه ھای عمومی و »رفرم«ھايی است که از سوی
دولت ھای مختلف اعمال گرديده.
طبق نظرسنجی ھا ،به نظر می رسد که گويا احزاب
ميانهرو تر )کاديما و غيره( ،خواھند توانست تا در ماه
ژانويه بر احزاب راست )ليکود» ،اسرائيل وطن ما« و
غيره( غلبه کنند .نظرسنجی ای مندرج در »اورشليم
پُست« نشان داد که يک »ابر حزب چپ ميانه« ،نتانياھو
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و متحيدن او را مغلوب می سازد ) ١٠نوامبر .(٢٠١٢
نتانياھو برای آن که توجه شرکت کنندگان اسرائيلی در
انتخابات را از مسائل اقتصادی و اجتماعی به مسألۀ
»امنيت« منحرف کند ،می بايد به چنين جنگی دست می
زد.

سوم؛ شورش ھا و اعتراضات توده ای دو سال گذشته،
منطقه را به لرزه درآورده است .شماری از رھبران
دستنشاندۀ امپرياليست ھا سرنگون شده و باقی آن ھا
تضعيف گشته اند» .قربانی« مھ ّم اين موج اعتراضات
عليه استبداد و فقر در کشورھای عربی ،رژيم حسنی
مبارک در مصر بود .اکنون ھم اسرائيل و ھم متحدين
امپرياليست آن ،شديداً جای خالی او را احساس می کنند.
از آن جا که رژيم مبارک ھمواره تمام و کمال از
محاصرۀ ّ
غزه و ساير سياست ھای امپرياليست ھا و
صھيونيست ھا برای »مھار کردن« فلسطينی ھا حمايت
می کرد ،بسياری از گروه ھا و توده ھای مردم در ّ
غزه
و کرانۀ باختری شديداً به او بدگمان و بیاعتماد شدند.
سقوط مبارک ،به کاھش محاصرۀ ّ
غزه منجر شد و اين
بدان معناست که در حال حاضر تا زمانی که مسألۀ
فلسطينيان مطرح باشد ،محمد مرسی ميانجی مقبولتری
خود بودُ .مرسی مطمئنا ً نقش مھمی در مذاکرات آتش بس
ايفا خواھد کرد.
به عالوه ،سقوط رژيم مبارک ،به معنای تقويت گروه
ھای سلفی در مصر )به ويژه شبه جزيرۀ سينا( و نوار
ّ
غزه نيز بوده است.
چھارم؛ حماس از زمان انتخاب خود برای ادارۀ نوار

جنگجويان حماس

دوم؛ پيروزی مجدد باراک اوباما در دور دوم انتخابات
رياست جمھوری ،چشمانداز حملۀ نظامی به ايران را به
مدت چھار سال ديگر منتفی کرده است .دولت اوباما نه
فقط به حملۀ نظامی عليه تأسيسات اتمی ايران رأی نداده،
بلکه اين را ھم روشن ساخته است که از حملۀ نظامی به
ّ
غزه ھم حمايت يا چشمپوشی نخواھد کرد .بنابراين حملۀ
ھوايی به ّ
غزه ،بھترين گزينۀ نظامی موجود برای دولت
ليکود بود.

ّ
غزه در سال  ،٢٠٠۶مجبور به ايفای نقشی دوگانه و
متناقض بوده است .از يک سو ،حماس به اجبار می
بايستی ّ
غزه را مانند ھر سازمان بورژوايی ديگری اداره
کند ،که اين امر پيش از ھر چيز ،به معنای کنترل پليسی
مردم ّ
غزه از جانب اسرائيل و امپرياليست ھا است.
حکومت بر جمعيت  ١.٧ميليونی -و شديداً فقير -اين
منطقه که در ناحيه ای کوچکتر از يک چھارم لندن
بزرگ محبوس شده اند ،مستلزم سبعيت و ش ّدت برخورد
است )و اين درست ھمان چيزی است که اسرائيل پيشتر
آموخته!(

عالوه بر سرکوب روشن حقوق زنان ،کنترل پليسی ّ
غزه
به معنای جلوگيری از اعتصابات کارگری ،درھم
شکستن اتحاديه ھای کارگری ،آزار و اذيت سکوالرھا و
نظاير اين ھاست .ضمنا ً معنای ديگر آن ھم انجام وظايف
کثيف اسرائيل برای آن ھاست .اين موضوع را ألوف بن،
ستوننويس ھاآرتص ،پس از ترور احمد الجعبری در
تاريخ  ١۴نوامبر ،اين گونه توصيف کرد:
»احمد الجعبری ،يک پيمانکار فرعی و مسئول حفظ
امنيت در ّ
غزه بود .اين عنوان بی شک برای ھر کسی که
در چند ساعت گذشته نام الجعبری را با صفات
"تروريست کبير" و "رئيس ستاد ترور" يا "بن الدن ما"
می شنيده است ،مضحک به نظر نخواھد رسيد«.
»اما در طول پنج سال و نيم گذشته ،واقعيت اين بوده
است .اسرائيل از حماس درخواست کرده بود که توافقنامۀ
آتش بس موقت در جنوب را به عمل بياورد و آن را
برمبنای کثرت سازمان ھای مسلح در کرانۀ باختری
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تقويت کند .فردی که مسئول انجام اين سياست بود ،کسی
نبود جز احمد الجعبری.
عوض حفظ اين آرامش ،که البته ھرگز کامل
اسرائيل در
ِ
***
و عالی نبود ،رژيم حماس را با ِش ِکل ھايی که با
ماشين ھای زرھی حمل پول به بانک ھای ّ
غزه فرستاده
شد ،تأمين کرد و ارائۀ زيرساخت ھا و خدمات پزشکی
به ساکنين کرانۀ باختری را دنبال نمود .به عالوه
الجعبری در مذاکرات بر سر آزادی گيلعاد شليط****،
شريک اسرائيل بود؛ او بود که رفاه و امنيت سرباز
اسيرشده را تضمين کرد ،و باز ھم او بود که به دقت
مراقب بازگشت شليط به کشورش در پاييز سال گذشته
بود ١۴) ".نوامبر .(٢٠١٢

مرز جنوبی حفظ کندِ .گله ای که به کرّ ات عليه او تکرار
می شد ،اين بود که حماس از کنترل ساير سازمان ھا
عاجر مانده است .پس از آن که صراحتا ً به الجعبری
ھشدار داده شد )اموس ھارل و آوی ايساچاروف ابتدای
اين ھفته در اين جا گزارش دادند که ترور افراد رده
باالی حماس ازنو تکرار خواھد شد( ،او در روز
چھارشنبه طی اقدامی تروريستی که دولت اسرائيل برای
پذيرش مسئوليت آن عجلۀ بسيار نشان می داد ،کشته شد.
اين پيام ،ساده و شفاف بود :تو شکست خوردی -پس می
ميری) «.ھمان(

اگر به ياد داشته باشيم که اسرائيل آن چه را که امروز
حماس نام دارد به عنوان »وزنۀ تعادل در برابر
ناسيوناليست ھای سازمان آزادایبخش فلسطين« در دھه
ھای  ٧٠و  ٨٠تقويت کرد ،آن گاه اين سطح از ھمکاری
چندان تعجببرانگيز نخواھد بود ).(٣
از سوی ديگر حماس بايد ژست يک جنبش »مقاومت«
در برابر صھيونيسم و امپرياليسم ،و ھمچنين مقابله با
نيروھای »خائن« فتح ،سازمان آزادیبخش فلسطين و
حکومت خودگردان فلسطين را ھم حفظ کند .حماس از
ترس از دست دادن »اعتبار« باقیماندۀ خود در ميان
توده ھا ،نمی توانست بيش از حد به سلفی ھا و ساير
گروه ھايی که با او به رقابت می پرداختند ،حمله ببرد
)در اوت  ٢٠٠٩حماس مجبور شد تا رھبر يکی از گروه
ھای سلفی به نام جند انصارﷲ را به قتل رساند؛ چرا که
اقتدار او در ّ
غزه به چالش گرفته شده بود( .حماس حتی
ھر از چند گاھی مجبور بوده است تا حمالتی نظامی را
عليه اسرائيل ترتيب دھد.
اخيراً اين تضاد ،ھم برای فلسطينی ھا و ھم اسرائيلی ھا،
به نقطۀ حسّاسی رسيده است .عجيب است که چه طور
ألوف بن ،با صراحت تمام اين موضوع را اعالم می کند:
»اکنون اسرائيلی ھا می گويند که پيمانکار آن ھا اين نقش
را ايفا نکرد و نتوانست آن آرامش وعده داده شده را در

)از راست به چپ( احمد الجعبری و خالد مشعل
در اين جا يک دوراھی وجود که تمام سازمان ھا و
رھبران فلسطينی با آن رو به رو می شوند :آن ھا از
مرتبط کردن مطالبات ملی فلسطينی ھا به مبارزات ساير
کارگران منطقه -فارغ از تقسيمبندی ھای ملی يا مذھبی-
ناتوان ھستند .آن ھا از تبديل شدن به »شريک مبارزۀ«
کارگران عاجر مانده اند ،بنابراين به اجبار بايد »شريک
صلح« امپرياليسم و متحدين منطقه ای ارتجاعی و غرقه
در خون آن ،باشند.
آتش بس ،چه ظرف ھفت روز صورت بگيرد ،و چه پس
از دو يا سه ھفته ،مادام که مرزھای تحميلی از سوی
امپرياليسم در طول  ٩٠سال گذشته ،مردمان عرب و
يھودی منطقه را از يک ديگر جدا می سازد ،خبری از
صلح و سعادت پايدار برای اين مردمان نخواھد بود.
وظيفۀ ازھم گسستن سيم ھای خاردار و ديوارھايی که
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ميان اين مردمان کشيده شده است ،ضرورتی محوری و
بنيادی در مسير متحد ساختن مبارزات تمامی کارگران
در منطقه است.

در حاشيۀ حملۀ نظامی اسرائيل به نوار غزه

 ٢٠نوامبر ٢٠١٢
پانوشت:
(1) U.S. Foreign Aid to Israel,
Congressional Research Service, 12 March
2012
) (٢با توجه به داده ھای سازمان ھمکاری و توسعۀ
اقتصادی )(OECD
) (٣نگاه کنيد به:
How Israel Helped to Spawn Hamas, Wall
Street Journal, 24 January 2009
توضيحات مترجم:
* گنبد آھنی يک سامانهٔ دفاع ھوايی متحرک است که در
اسرائيل طراحی و توليد شده و از اوايل سال  ٢٠١١به
خدمت گرفته شدهاست .اين سامانه که به صورت
شبانهروزی و در ھر شرايط آبوھوايی فعاليت میکند،
قادر است تا راکتھا و گلولهھای توپ را در فاصله  ۴تا
 ٧٠کيلومتر ھدف قرار دھد.
**گامبی به گروھی از گشايشھای بازی شطرنج گفته
میشود که در آن يکی از بازيکنان ،معموالً سفيد ،يکی
از مھرهھای خود ،معموالً پياده ،را در خطر نابودی قرار
میدھد تا در مقابل ،موضع بھتری به دست آورد .حريف
نيز ممکن است با زدن آن مھره قربانی را بپذيرد ،يا
بدون توجه به آن حرکت ديگری را بازی کند ،و يا حتی
خود نيز يک گامبی به حريف پيشکش کند.
*** واحد پول اسرائيل
**** سرجوخۀ وظيۀ نيروھای دفاعی اسرائيل که در
تاريخ  ٢۵ژوئن  ٢٠٠۶ميالدی در مجاورت خط مرزی
غزه و اسرائيل توسط نيروھای وابسته به حماس ربوده
شد و به نوار غزه انتقال يافت .بعد از حدود  ۵سال
اسارت ،وی در تاريخ  ١٨اکتبر  ٢٠١١در چھارچوب
توافقنامۀ مبادلۀ اسراء آزاد شد.

مصاحبه کوتاه ميليتانت با رفيق مازيار رازی
ميليتانت :وضعيت کنونی خاورميانه در حاشيۀ حملۀ
نظامی به نواز غره را چگونه ارزيابی می کنيد؟
مازيار رازی :دولت راستگرای اسرائيل بار ديگر
ماجراجويی در منطقۀ خاورميانه را آغاز کرده است .از
زمان ترور احمد الجعبری ،فرمانده گردان ھای عزالدين
قسام ،شاخۀ نظامی جنبش حماس ،در روز چھارشنبه ١۴
نوامبر  ،٢٠١٢اسرائيل طی حملۀ ھوايی خود تاکنون ده
ھا کشته و صدھا مجروح برجای گذاشته است .در ھمان
حال که مردم بی گناه فلسطينی به خاک و خون کشيده می
شوند ،در مقابل ما شاھد سکوت »بشردوستانۀ«
امپرياليست ھا ھستيم .طی تماس تلفنی بنيامين نتانياھو،
نخست وزير اسرائيل ،با باراک اوباما ،رئيس جمھور
آمريکا ،جناب اوباما گفته است که اياالت متحده از »حق
اسرائيل برای دفاع از خودش« حمايت می کند .آوی
ديختر ،وزير دفاع غيرنظامی اسرائيل ،گفته است که ھيچ
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کس در غزه از آتش اسرائيل در امان نيست و کسانی که
تا به حال متوجه اين مسأله نبودهاند ،از جمله اسماعيل
ھنيه ،نخستوزير حماس ،ديگر اين مسأله را درک
کردهاند.
ظاھراً اسرائيل برای مبارزه با »تروريزم« و جلوگيری
از موشک ھای حماس است که مردم بی دفاع را به خاک
و خون کشانده؛ در صورتی که ھدف اصلی ،حل بحران
امپرياليزم در منطقه و بحران سياسی درونی خود رژيم
صيھونيستی بوده است .نخست وزير اسرائيل بنيامين
نتانياھو که به زودی وارد مسابقۀ انتخاباتی میشود،
برای حل بحران سياسی اسرائيل به نفع خود اين جنگ را
دامن زده است .چند ماه پيش بيش از نيم ميليون نفر از
کارگران بخش عمومی و خصوصی و کارمندان
اسرائيلی عليه سياستھای او دست به اعتصاب سراسری
زدند.
ميليتانت :آيا اين نخستين بار است که اين گونه تھاجمات
صورت می گيرد؟ اگر نه ،تاريخچۀ اين تجاوزات چگونه
بوده است؟
مازيار رازی :خير اين نخستين بار نيست .تھاجم اخير به
خاک فلسطينی ھا تازگی ندارد .مثالً از اواخر دسامبر
 ٢٠٠٧تا حدوداً اواسط ژانويۀ  ٢٠٠٩اسرائيل با عملياتی
به نام »سرب گداخته« دست به کشتار وسيعی زد ،به
طوری که در اولين روز حمله ،شمار کشته شدگان و
مجروحين در يک روز ،بيشترين ميزان از سال ١٩۴٨
به اين سو بوده است .نزديک به  ٨يا  ٩سال پيش،
نيروھای اسرائيلی با يورش به محلۀ تل السلطان در
اردوگاه پناھندگان رفح ،چند غيرنظامی فلسطينی را که
دو نوجوان  ١٣و  ١۶ساله در ميان آن ھا وجود داشت،
ھدف شليک مستقيم قرار دادند .پس از آن حدود  ٢تا ٣
ھزار نفر از مردم فلسطين که اغلب دانش آموزان بودند،
دست به تظاھراتی در محلۀ تل الساطان زدند .اين بار
ھليکوپتر اسرائيل با شليک چھار راکت ١۵ ،کشته و بالغ
بر  ۵٠مجروح برجای گذاشت.
ھمچنين  ٩سال پيش؛ حملۀ نظامی اسرائيل به شھرھای
کرانۀ باختری رود اردن و مقر ياسر عرفات در رام ﷲ،

اذھان عمومی جھان را به خود مشغول کرد .در آن زمان
تاکتيک ضد انسانی دولت راستگرای شارون و حملۀ
نظامی به شھرھای کرانۀ باختری رود اردن؛ نه تنھا
منجر به کشتار صدھا نفر از مردم بی گناه فلسطينی؛ و
مانند حمالت اخير به لبنان ،تخريب زير بنای اقتصادی
مانند قطع منابع برق و آب آشاميدنی ،دوا و غذا رسانی و
غيره شد ،بلکه نيروی نظامی اسرائيلی از رفت و آمد
آمبوالنس ھا و مواد غذايی به بيمارستان ھا نيز جلوگيری
کرد .بدين ترتيب تضمين کردند که زخمی شدگان ھمه به
ھالکت برسند )اين وقايع مورد تاييد سازمان ھای بين
المللی نيز قرار گرفت!(
اسرائيل در سال  ١٩٨٢ھم برای اخراج نيروھای
سازمان آزاديبخش فلسطين از لبنان وارد آن کشور شد و
بعضی محالت بيروت را با خاک يکسان کرد .در اين
جنگ حدود  ١٧۵٠٠نفر کشته شدند  .در روزھای  ١۶تا
 ١٨سپتامبر ارتش اسرائيل گذاشت که ھمکاران
فاالنژيست خود وارد اردوگاه ھای صبرا و شتيال ،که
ساکنينشان خلع سالح شده بودند ،شوند ،و پناھندگان
داخل اردوگاه ھا را به قتل برسانند .کلّ پروسۀ ايجاد و
بقای اين دولت شامل کشتارھای عظيمی در منطقه بوده
است.
ميليتانت :پيشينۀ اين اقدامات چه بوده اند؟
مازيار رازی :در طول تاريخ ،زمانی که منافع امپرياليزم
آمريکا به خطر می افتاد )مانند امروز در عراق و
افغانستان( ،در اسرع وقت اقدامات ضروری انجام می
پذيرفت .برای نمونه در سال  ١٩۵۶زمانی که دولت ھای
بريتانيا ،فرانسه و اسرائيل کانال سوئز را اشغال کرده و
قصد سرنگونی دولت ناصر را داشتند ،دولت آيزنھاور
منافع خود در منطقه را در خطر ديد و دولت ھای بريتانيا
و فرانسه را تھديد به تحريم مالی کرد .در نتيجه ارتش
اين کشورھا بالفاصله کنار کشيدند و نخست وزير بريتانيا
آنتونی ايدن استعفا داد.
بديھی است که امروز دولت آمريکا و اسرائيل ھيچ
تضادی با يکديگر در سياست ھای خود ندارند .بدون
کمک ھای مالی و نظامی آمريکا دولت اسرائيل از نظر
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اقتصادی يک ھفته ھم دوام نخواھد آورد .آمريکا ساالنه
 ٣٠٠٠ميليون دالر کمک »انسان دوستانه« به اسرائيل
می کند .کمک ھای نظامی سر به فلک می کشد.
در دورۀ پيش؛ دولت آمريکا و اسرائيل متکی بر يک
برنامه حساب شده وارد مذاکره و معامله با ياسر عرفات
شدند .ھدف مذاکرات يزاک رابين و عرفات با وساطت
آمريکا در اين امر نھفته بود که اسرائيل ،کار سرکوب و
کنترل نا آرامی ھا و حرکتھای ضد اسرائيلی و ضد
آمريکايی مردم فلسطين را به عھده عرفات ،به مثابه يک
پليس ،بگذارد .گروه فتح به رھبری ياسر عرفات در ١٣
نوامبر  ١٩٧۴مبارزۀ مسلحانه عليه اسرائيل را در مقابل
تشکيل »دولت کوچک فلسطين« کنار گذاشت .اين تغيير
موضع در راستای مبدل شدن يک »سازمان آزاديبخش«
به يک »دولت بورژوا« در مناطق اشغالی بود .دولت
اسرائيل )با توافق دولت آمريکا( نھايتا ً کرانه باختری رود
اردن را در مقابل خريداری ياسر عرفات به مثابه يک
»پليس« در به کنترل در آوردن مردم فلسطين به او اعطا
کرد.
اما ،تحرکات مردم فلسطين ناشی از فقر و فالکت منجر
به تقويت گرايش ھای خرده بورژوايی مانند حماس
/حزب ﷲ شد .گرايش ھايی که از جانب ايران و سوريه
تغذيه مالی می گردند .فشارھای توده ای موقعيت رھبری
جناح عرفات را در سال ھای پيش دشوراتر و دشوارتر
کرد .آنھا در مقابل يک تضاد واقعی قرار می گرفتند :از
يک سو می بايستی به عنوان يک خدمتکار امپرياليزم و
اسرائيل نقش خود را در کنترل حرکت ھای توده ای به
خوبی ايفا کند؛ و از سوی ديگر محبوبيت توده ای خود
را به گرايش ھای حماس/حزب ﷲ از دست ندھد .اين
تناقض عينی منجر به وضعيت بحرانی گشت .انتخابات
اخير در فلسطين و پيروزی حماس و اسماعيل ھنيه
نمايانگر سياست ھای اشتباه پيشين عرفات و عباس بود.

بديھی است که اين روش ،راه حلی برای بحران منطقه
ارائه نمی دھد .ھمان طور که تجربۀ اشغال افغانستان و
عراق نشان داد دولت آمريکا تا »خرخره« در بحران
عميق تری فرو رفته است .به ھمين ترتيب اسرائيل نيز
گور خود را در مناطق اشغال شده ،خواھد کند.
ھمچنين بديل ھا گرايش ھای خرده بورژوايی
حماس/حزب ﷲ تحت کنترل سياسی و مالی رژيم
جمھوری اسالمی که از طريق اقدامات انتحاری جوانان
بی تجربه به کارھای بی ثمر تروريستی دست می زند،
نيز پاسخگو نيستند .آن ھا در بھترين حالت ،در مقام
قدرت ،کاری بيش از ياسر عرفات انجام نخواھند داد.
تنھا از طريق وحدت زحمتکشان اسرائيلی و فلسطينی در
مقابل دولت ھای اسرائيل و حماس و حزب ﷲ؛ در
راستای تشکيل يک فدرال سوسياليستی در منطقه است
که صلح به اين منطقه بازخواھد گشت .تا زمانی که دولت
ھای بورژوايی فلسطينی در مصدر قدرت قرار گيرند ،و
تا زمانی که رھبری توده ھای فلسطينی در دست حزب
ﷲ/حماس باشد ،دست ھای اسرائيل و آمريکا از منطقه
کوتاه نخواھد شد .رھبری اين جريانات شبه فاشيستی در
نھايت با امپرياليزم توافق می کنند و پشت زحمتکشان
عرب در فلسطين و لبنان را خالی خواھند کرد.
ميليتانت :با تشکر از شما
مازيار رازی :با آرزوی پيروزی برای ھمه مردم ستم
کش جھان عليه نظام امپرياليزم وسرمايه داری!
 ١٧نوامبر ٢٠١٢

اين بار حملۀ نظامی اسرائيل تنھا به منظور ارعاب مردم
فلسطين است .دولت اسرائيل متکی بر تغيير موقت
تناسب قوا به نفع دولت آمريکا در منطقه )اشغال
افغانستان و عمدتا ً عراق( برنامه ريزی کرده است که
کار جنبش فلسطين را يک سره کند.

ﺷﻤﺎرة  -55آﺑﺎن  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

١٩

طرح مسألۀ يھود :پيشينۀ تاريخی ،زمينۀ اجتماعی و
مفھوم آن
بيژن شايسته
اثر مارکس با عنوان »دربارۀ مسألۀ يھود« يکی از
آثاريست که به کرات از سوی بورژوازی برای »اثبات«
يھودیستيزی مارکس مورد سوء استفاده قرار گرفته
است؛ آخرين تالشی که با اين ھدف صورت گرفت و
نھايتا ً به رسوايی تمام ختم شد ،ترجمه انگليسی شديداً
مخدوش از متن آلمانی »دربارۀ مسألۀ يھود« به وسيلۀ
ديويد رونز ،و انتشار آن با نام جعلی »دنيايی بدون
يھوديان« در سال  ١٩۵٩بود .برای خوانش و درک
صحيح اين مقالۀ مارکس ،از يک سو آشنايی با برخی
مفاھيم و اصطالحات ھگلی الزم است و از سوی ديگر
آگاھی از شرايط سياسی-اجتماعی خاصی که اين مسأله
را به کانون جدل تبديل نموده بود .اما در کنار اين دو
نکته ،توجه به سبک نگارش خاص مارکس -يعنی
کاربرد عبارات کنايی ،استعاری ،طنزآلود و غيره -نيز
ضروريست.
پيشينه و زمينۀ تاريخی -اجتماعی شکل گيری »مسألۀ
يھود«
مارکس مقالۀ »دربارۀ مسألۀ يھود« را در پاييز سال
 ١٨۴٣به رشتۀ تحرير درآورد و سپس در اوايل سال
 ١٨۴۴منتشر نمود .اين نوشته در واقع نمايانگر يک
برھۀ مھم از مسير تکامل و توسعۀ فکری مارکس به
سوی آن چيزيست که امروزه »مارکسيسم« می ناميم ،و
نه قطعا ً بيانگر ديدگاه ھای پخته و بالغ او .مارکس طی
يک سلسله مقاالت جدلی در چند سال منتھی به سال
 ،١٨۴٧با ديدگاه ھای ايده آليستی کسانی که پيشتر بر وی
تأثير گذاشته بودند -يعنی ھگل ،فوئرباخ ،برونو باوئر و
ساير »ھگلی ھای جوان« -شروع به تسويه حساب کرد.
»دربارۀ مسألۀ يھود« ،جدال مارکس با برونو باوئر بود
که سپس يک سال بعد ،در اثر مشھور »خانوادۀ مق ّد س«
تکميل گرديد .از آن جا که باوئر در سال  ١٨۴٣دست به
انتشار کتابی با نام »مسألۀ يھود« زده بود ،مسألۀ يھوديان

به موضوع جدال مارکس با باوئر تبديل شد.
اما پرسش آنست که چرا دقيقا ً اين مسأله ،به موضوع
بحث در سال  ١٨۴٣بدل شد؟ پاسخ به اين سؤال را بايد
در مبارزات سياسی و ايدئولوژيک يھوديان در ھمان
مقطع زمانی جستجو کرد .در اين دوره ،مخالفين
دمکرات شاھزادگان مرتجع آلمان ،برای مقاومت در
برابر رژيم ھای آلمانی سرکوبگری که به دنبال کنگرۀ
وين ) (١٨١۵-١٨١۴شکل يافته بودند ،به بنيان ھای
نظری مسحيّت و ھمچنين خو ِد دولت حمله بردند.
نقطۀ آغاز اين حمالت ،انتشار کتاب »زندگی مسيح« از
سوی ديويد فردريش اشتراوس بود؛ کتابی که برپايۀ
روش »نقد عالی« ،٢شواھد تاريخی غيرمذھبی را برای
بررسی »انجيل ھای ھمنوا« )انجيل ھای متی ،مرقس و
لوقا از عھد جديد( به کار می گرفت .اشتراوس بر اين
عقيده بود که مسيح يک شخصيت تاريخی است و ھنوز
تهمانده ای از تاريخ در پس اين انجيل ھا قرار دارد،
ھرچند که نويسندگان انجيل ،اسطوره ھای بسياری را
حول واقعيات زندگی مسيح ساخته اند .در سال ،١٨۴٠
برونو باوئر کتابی را در ر ّد اعتبار تاريخی شخصيت
مسيح نوشت تا نشان دھد که انجيل ھا ،يک سره اسطوره
ای ھستند.
لودويگ فوئرباخ در سال  ١٨۴١کتاب خود با عنوان
»گوھر مسيحيّت« را منتشر کرد و نشان داد که مذھب،
به طور کلی ،ھيچ گونه واقعيت عينی ندارد ،بلکه تنھا
تجسم خواسته ھا و نيازھای انسان است .به دنبال اين
بحث ھا» ،يھوديت« نيز ،به عنوان دينی که پيش از ايمان
 ٢نقد عالی ) ،(Higher Criticismکه به نقد تاريخی
) (Historical Criticismيا روش انتقادی-تاريخی
) (Historical-Critic Methodنيز مشھور است،
شاخه ای از نقد ادبی است که منشأ و اصل متون باستانی
را با ھدف »پی بردن به دنيايی که در پس متن وجود
دارد« واکاوی می کند .در واقع نخستين ھدف »نقد
عالی« ،مشخص کردن معنای اوليه يا اصلی متن در
چارچوب تاريخی آن است.
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مسيحی وجود داشته ،مورد توجه قرار گرفت .نھايتا ً
باوئر طی سال  ،١٨۴٣در کتاب »دربارۀ مسألۀ يھود«،
نقد خود از مذھب به طورکلی و يھوديت به طور اخص
را با نقد دولت درھم آميخت .محتوا و فضای حاکم بر
تمامی اين بحث ھای مرتبط با يھوديت ،کامالً خصمانه
بود.

کتاب »گوھر مسيحيت« ،اثر فوئرباخ
به عالوه ،يھوديان در اين مقطع زمانی درحال مبارزه
برای حقوق کامل سياسی بودند و اين موضوع خود
بخشی از حمالت عليه دستگاه سلطنت ارتجاعی را شکل
می داد .تھاجم ناپلئون ،محدوديت ھای قرون وسطايی
عليه يھوديان را در بسياری از حوزه ھای حکومت
شاھزادگان آلمان درھم شکسته بود .اما شکست ناپلئون
پس از سال  ،١٨١٢و ظھور قدرت ارتجاع با کنگرۀ وين
و اتحاد مق ّدس ،به بازگشت نسبی محدوديت ھای سابق
منجر شد .يھودی ستيزی آشکار ،شدت گرفت و در سال
 ،١٨١٩طغيان ھای خشونت آميزی عليه يھوديان در
بسياری از شھرھای آلمان به وجود آمد.
ھنگامی که فردريش ويلھلم چھارم در سال  ١٨۴٠بر
تخت سلطنت پروس نشست ،پادشاھی خود را يک

»دولت مسيحی« اعالم کرد و بدين ترتيب ،آزادی
يھوديان با يک مانع ديگر روبهرو گشت .رھبران يھودی
خواھان حقوق سياسی شدند و در اين بين ،شماری از
ليبرال ھا و راديکال ھا نيز از جنبش حقوق يھوديان دفاع
نمودند .البته حمايت اين گروه نه الزاما ً به دليل عالقه-
مندی به يھوديان ،بلکه به عنوان ابزاری در جھت
تضعيف دولت دينی صورت می پذيرفت .بنابراين
ضرورت و فوريت سياسی اين مشکل از يک سو ،و
حمالت به مذھب و دولت از سوی ديگر ،کانون توجه را
به سوی مسألۀ يھود معطوف کرد.
مارکس با بحث جدلی خود عليه باوئر ،وارد اين ميدان
نبرد شد .باوئر تأکيد داشت که مسيحيان ،تنھا از طريق
کنار گذاشتن مذھب مسيحی است که به رھايی انسانی
دست خواھند يافت؛ و ضمناً ،يھوديان تنھا به رھايی خود
تمايل دارند و نه به آزادی تمامی آلمانی ھا .باوئر
برمبنای عقايد عموما ً پذيرفته شده و رايج آن مقطع
دربارۀ يھوديان ،اظھار داشت که يھوديت ،انحصارگرا،
خودپرست و جدايیطلب است؛ و اين که رنج و مصائب
يھوديان ،گناه خود آنان بوده ،چرا که يھوديان ھمواره
خود را »مردم برگزيده« می دانسته اند ،از وفق دادن
خود با جوامعی که در آن می زيسته اند ،سرباز می زدند
و به دنبال منافع و امتيازات خاص بوده اند .و به طور
خالصه آن ھا ھميشه در سوراخ و سمبه ھا و شکاف
ھای جامعه النه می کرده و ھيچ سھمی در فرھنگ
عمومی نداشته اند.
باوئر در ادامه می گويد که دولت مسيحی ،آزادی را
اعطا نخواھد کرد ،مگر آن که يھوديان از يھوديت دست
بکشند .چرا که مسيحيت ،جانشين يھوديت گشته و
نمايانگر سطحی باالتر از توسعه است؛ بنابراين يھوديان
پيش از آن که بتوانند ھمراه با مسيحيان يکسره از دين
رھايی پيدا کنند ،بايد با مسيحيان ھمتراز و برابر شوند.
باوئر بر اين اعتقاد بود که مسيحيان قادر به آزادسازی
يھوديان نيستند ،چرا که آن ھا با دين مسيحيت متعارض
اند و امتيازاتی را مطالبه می کنند که حتی خود مسيحيان
نيز فاقد آنند )در واقع امتياز رھايی از يک مذھب
حکومتی( .در يک کالم ،از نظر باوئر ،يھوديان در يک

ﺷﻤﺎرة  -55آﺑﺎن  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٢١

دولت مسيحی ،تنھا زمانی آزاد خواھند شد که از دين
خود گسست کنند و مسيحيت را ،به مثابۀ دينی پيشرفته
تر ،بپذيرند .در اين جا بود که مارکس ،باوئر را آماج
انتقادات سنگين خود قرار داد.

جھت کسب و کار خصوصی محدوديت ھای شديدی
برای آنان قائل بود .به ھمين دليل بود که پدر مارکس،
ھاينريش ،برای حفظ شغل خود به عنوان وکيل ،ناگزير
از يھوديت به آيين پروتستان گرويد.

مفھوم »يھود« در اثر مارکس

اعمال محدوديت ھای سنگين در مقابل کسب و کار و
مشاغل خصوصی يھوديان ،آن ھا را باالجبار به سوی
تجارت و ماليه سوق داد .ماروين لوئنتال ٣در کتاب
»يھوديان آلمان« )نيويورک (١٩٣۶ ،چنين می نويسد:

با نگاه دقيق به نوشتۀ مارکس می توان مشاھده کرد که او
يھوديت را ،سمبل روح تجارت می داند .روحی که به
قول او خدای واقعی يھوديان است .در اين »يھودی
واقعی« و نه »يھودی مدافع سبت« ]آيين مذھبی روز
شنبه[ است که مارکس نمود واقعی »يھوديت« را می
بيند .به ھمين جھت او می نويسد» :آزادی زمان ما،
آزادی از کاسبکاری و پول ،يعنی آزادی از يھوديت
عملی و واقعی است«.
مارکس می گويد که جامعۀ مدنی )يعنی ھمان جامعۀ
بورژوايی( ،اين روح حقيقی يھوديت را به خود گرفته
است» :مسيحيان ،يھودی شده اند«؛ يھوديت »به باالترين
درجۀ تکامل خود در جامعۀ مسيحی رسيده است«؛ و به
خاطر عملکرد تجاری تاريخی خود »نه به رغم تاريخ،
که به علت آن حفظ شده است«؛ در واقع »جامعۀ مدنی،
پيوسته يھوديت را از بطن خود می زايد« .در اين جاست
که مارکس می گويد» :آزادی اجتماعی يھوديان ،ھمانا
آزادی جامعه از يھوديت ]سرمايه داری[ است« .به بيان
ديگر ،ھنگامی که جامعه خود را از روح تجارت و
سوداگرای جامعۀ بورژوايی رھا سازد ،سلطۀ قدرت
پول ،محو می شود و يھوديان به ھمراه کل بشريت حقيقاً
آزاد خواھند گشت.
توجه به استفادۀ مارکس از واژۀ »يھود« به عنوان سمبل
روح تجارت ،سوداگرای و در يک کالم خصوصيات
جامعۀ بورژوايی ،برای جلوگيری از کجفھمی متن
ضروريست .به لحاظ تاريخی ،اين ديدگاه نسبت به
يھوديان ،ديدگاه غالب و عمومی جامعۀ آلمان در دورۀ
مارکس بوده و در نتيجه او نيز از اين برداشت بی تأثير
نبوده است .به عالوه الزم به يادآوريست که در اين
مقطع ،گرچه قوانين ناپلئونی از نظر اداری و دولتی
تبعيض چندانی در حق يھوديان اعمال نمی کرد ،اما از

»در سال  ،١٨٠٧از  ۵٢بانک برلين ٣٠ ،بانک در
دست يھوديان قرار داشت؛ ناگھان مشتی از بانکداران
درباری ٤نيز در ايالت ھای راين و باواريا پديدار شدند«.
يکی از افرادی که در اين گروه دوم ،يعنی بانکداران
يھودی درباری ،قرار داشت ،آنشل ماير روچيلد ٥بود که
از سلطنت ھابسبورگ و ساير رژيم ھای ارتجاعی
حمايت می کرد؛ و ساير بانکداران يھودی نيز پادشاھان
مرتجع را تقويت می نمودند.
لوئنتال اضافه می کند» :با اين حال ،توده ھای يھودی
مانند قبل شديداً فقرزده بودند .در سال  ٩٢ ،١٨١٣درصد
يھوديان پروس ،خرده فروشان جزء يا حتی بدتر بودند؛
 ٢٠درصد ،دوره گرد و  ١٠درصد گدا بودند« .در
راينالند ،يعنی جايی که مارکس زندگی می کرد ،از
 ٣،١٣٧دست فروش ٩٧۴ ،نفر يھودی بودند .بسياری از
يھوديان به فروش و معاملۀ احشام اشتغال داشتند و در
ھمين راينالند بود که يھوديان کارگر روی زمين ھای
ديگران ،خشم دھقانان را در بحران کشاورزی دھۀ
 ١٨٢٠برانگيختند« .سوء برداشت از اين شرايط ،يک
جو خصمانه عليه يھوديان به وجود آورده بود و مارکس
جوان نيز ،که در ھنگام نگارش اين اثر تنھا  ٢۵سال سن
داشت ،از اين جو بی تأثير نبود.

Marvin Lowenthal
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)Court Bankers (Court Jews
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Anshel Mayer Rothschild
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بنابراين ھرچند استفادۀ استعاری مارکس از واژۀ يھوديت
به عنوان خصلت جامعۀ بورژوايی ،او را تماما ً از اتھام
»يھودی ستيزی« مبرّ ا می سازد ،ولی با توجه به شرايط
يھوديان در آلمان ،به کار بردن اين استعاره چندان دقيق
نبوده و بر نوعی پيش داوری استوار بوده است؛ دقيقا ً به
ھمين خاطر است که به موازات رشد و بلوغ فکری
مارکس در آثارش ،اين مفھوم به تدريج محو می شود ،به
طوری که در کاپيتال به زحمت می توان اثری از آن
يافت .در جلد سوّ م کاپيتال )فصل مناسبات پيشا-سرمايه
داری ،بخش بھره در دوران باستان( ھنگامی که مارکس
يھوديان تاجر را مورد اشاره قرار می دھد ،از آن ھا تنھا
به عنوان يک گروه از مردمان بازرگان در طول تاريخ،
در کنار يونانی ھا ،لومباردھا و فنيقی ھا ،نام می برد )آن
ھم با ارجاع به اثر نويسندۀ ديگری و صرفا ً برای کمک
به درک پيشينۀ بحث(:

توقيف روزنامه منجر شد ،مطلبی بود به قلم مارکس که
در آن تقصير ستم و سرکوب رواشده بر دھقانان را به
گردن مالکين و بوروکرات ھا انداخته ،و ضمنا ً در آن
کوچک ترين اشاره ای به مفھوم رايج »يھودی« نکرده
بود.

»يھودی ھا ،لومباردھا ،رباخواران و اخاذھا ،اولين
بانکدارھای ما بودند ،کاسبکاران مالی اوليهمان،
خصوصيتشان به سختی کم تر از شنيع بود ...زرگران
لندن به آن ھا ملحق شدند .به عنوان يک گروه ...
بانکداران اوليۀ ما ...مجموعه ای بسيار بد بودند ،آن ھا
رباخوارانی حريص ،و اخاذھايی سنگ دل بودند) .ھارد
کسل" ،بانک ھا و بانکداران" ،چاپ دوم ،لندن ،١٨۴٣
صص ١٩ .و «(٢٠

تصوير :طرحی سياسی در زمان توقيف راينيش سايتونگ
) ،(١٨٤٣که در آن مارکس به صورت پرومته تصوير شده
است؛ با دستانی بسته به دستگاه چاپ و درحالی که عقاب ھای
سانسور دستگاه دولتی پروس به گرد او می چرخند.

مارکس جوان در ھنگام نگارش اين اثر ھنوز تئوری
مبارزۀ طبقاتی خود را توسعه نداده بود ،به ھمين جھت
در اين جا »يھوديت« مفھومی غيرطبقاتی است که او از
فوئرباخ وام گرفته است.

در اکتبر  ،١٨۴٢روزنامۀ مذکور طی مقاله ای به نقد
قانونی پرداخت که گتوھا را گسترش می داد و در آن
يھوديان را به اين متھم کرده بود که ھمگی »تاجر«
ھستند و کار مولدی انجام نمی دھند:

مارکس و مبارزه برای حقوق يھوديان

»]علت آنست که[ ھمۀ مسيرھای ديگر به سوی يھودی
ھا بسته شده .اگر می خواھيد ]وضعيت[ يھودی ھا را
بھبود بخشيد ،به طوری که بيش از امروز در بخش ھای
فنی و کشاورزی مشارکت کنند ،بايد گام ھای ضروری
را به سوی حذف فشارھايی که بر آنان اعمال می شود،
برداريد«.

نکتۀ مھمی که بايد تأکيد کرد آنست که مارکس ،خود يکی
از مدافعين حقوق سياسی يھوديان بوده است )ھمان طور
که در اين مقاله نيز مشھود است( .در واقع ،راينيش
سايتونگ -روزنامه ای که مارکس از  ١٨۴٢تا زمان
توقيف آن در کولن ،در آن قلم می زد -يکی از سرسخت
ترين مدافعان آزادی يھوديان ،به عنوان يک جنبه از
مبارزه عليه سلطنت دينی ،بود .مقاله ای که نھايتا ً به

ھنگامی که ماليات ھای جديد بر يھوديان وضع شد يا
محدوديت ھای جديدی عليه آنان اعمال گرديد ،اين
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روزنامه به مبارزه با چنين اقداماتی پرداخت .ليبرال ھای
يھودی مطالبی را از طريق اين روزنامه به چاپ
رسانيدند و حتی يک روزنامۀ يھودی ،با نام »
 «Allgemeine Zeitung des Judentumsنيز برخی
مطالب راينيش سايتونگ را در مورد مسألۀ يھود نقل
کرد .احتماالً به خاطر دفاع مبارزه جويانۀ روزنامه از
حقوق يھوديان بود که برخی يھوديان سرشناس کولن ،در
اوايل سال  ،١٨۴٣از کارل مارکس تقاضا کردند تا
طوماری اعتراضی در دفاع از حقوق يھوديان را برای
ارائه به پارلمان ايالتی )الندتاگ( تنظيم کند .مارکس با
وجود آن که در واکنش به اين درخواست گفته بود دين
يھوديت برای او »مشمئزکننده« است ،ولی با آن موافقت
نمود؛ چرا که در اين اقدام ،راھی برای تضعيف سلطنت
می ديد .اين نکته نيز قابل توجه است که تمامی مورخين
يھودی ،اين طومار اعتراضی يھوديان کلن را به مثابۀ
يک گام نوين و پيشرو در مبارزۀ يھوديان برای آزادی
ارزيابی کرده اند .بنابراين ھمان طور که مالحظه می
شود ،تمامی اين اقدامات عملی و نظری مارکس برای
دفاع از حقوق يھوديان ،به خوبی به اسطورۀ »يھودی
ستيزی« او پايان می دھد.

موج تحريکات »اسالمھراسی« ادامه دارد

اُکتای باران
ترجمه :آرشين قھرمانی

منابع:
(1) Louis Harap, “Karl Marx and the Jewish
Question”, Jewish Currents, Jul-Aug 1959, pp.
13-15 & 33-34

(2) Karl Marx, “Capital”, Vol.3, Part V, Chap.
36 (The Pre-capitalist Relations):
http://www.marxists.org/archive/marx/works/18
94-c3/index.htm

)(3
http://en.wikipedia.org/wiki/Dagobert_D._Runes

)(4
http://www.worldsocialism.org/canada/marx.and
.antisemitism.1960.v27n214.htm

) (۵کارل مارکس» ،دربارۀ مسألۀ يھود و گامی در نقد
فلسفۀ حق ھگل« ،ترجمۀ مرتضی محيط ،نشر اختران
) ،(١٣٨١صص ٤٨-٤٥ .و٥٢
) (٦مرتضی محيط» ،کارل مارکس :زندگی و ديدگاه
ھای او« ،نشر اختران ،چاپ اول ) ،(١٣٨٢ص٢٥ .

ماه گذشته ،تقريبا ً کلّ جھان اسالم شاھد وقوع اعتراضاتی
در ابعاد مختلف بود .آن چه جرقه ھای اوليۀ اين
اعتراضات را روشن کرد ،انتشار فيلم کوتاھی بود بر
روی اينترنت با نام "معصوميت مسلمين"؛ شالودۀ اصلی
اين فيلم را که مضمونی تحقيرآميز و اھانت آميز عليه
اسالم و پيامبر آن ،محمد ،دارد ،به روشنی اسالمھراسی
شکل می دھد .وقتی يک چنين فيلم غير معمولی که نه از
نظر ھنری ارزشمند است و از نظر روشنفکری ،می
تواند چنان بازتابی داشته باشد و ميليون ھا بار بيشتر از
آن چه ارزش دارد به واکنش ديگران بينجامد ،پس در اين
ماجرا نشانه ھايی وجود دارد که ماھيت برھۀ کنونی را
به نمايش می گذارد.
اين حقيقت روشن است که انتشار فيلم مذکور ،بخشی از
کارزار تحريکات امپرياليستی است ،و بازيگران اصلی
مقصر در اين کارزار ،جنگافروزان امپرياليست در
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اياالت متحده و اسرائيل ھستند .با اين وجود آن ھا برای
برمال کردن حقيقت ،در اين کارزار تنھا نيستند .در واقع
اين فيلم تا مدتی طوالنی ھيچ گونه توجھی را جلب نکرد
و علیرغم تمام تالش ھای تأمين کنندگان مالی ،توزيع
کنندگان و مبلغين آن در اينترنت ،به تدريج در حال محو
و فراموش شدن بود .اين فيلم نخست در ماه ژوئن و در
سينمايی واقع در لوس آنجلس اکران شد و با وجود تمام
تالش ھا ،نمايش بيشتر آن ممکن نگرديد .پس از اين بود
که سازندگان فيلم ،آن را به زبان عربی دوبله کردند و
اين نسخه را بر روی اينترنت قرار دادند .اما نتيجه باز
ھم چيزی جز شکست نبود! نھايتا ً سر و کلۀ مردی از
مصر پيدا می شود که می تواند اين فيلم را به "موفقيت"
برساند :شيخ خالد عبدﷲ ،به عنوان کسی که در يکی از
کانال ھای ماھواره ای اسالمی ،يعنی الناس در مصر،
برنامه دارد ،اين فيلم را "کشف" می کند؛ فردی
مشکوک ،با ارتباطات نه چندان مشخص .او بخش ھايی
از فيلم مذکور را در تاريخ  ٨سپتامبر پخش می کند و
ضمن اشاره کردن به مسيحيان )قبطيان( در مصر،
مسلمانان را به اعتراض عليه فيلم دعوت می کند! به اين
ترتيب ،اعتراضات آغاز و به سرعت گسترده شد .در
ھمان حال که اين اعتراضات در برخی کشورھامسالمت
آميز بود ،در ساير کشورھا به درگيری ھايی خشونت
آميزی انجاميد که طی آن ده ھا نفر جان باختند .مھمترين
اعتراضی که اتفاقا ً با سالگرد  ١١سپتامبر ھمزمان شد،
اعتراضی بود که در بنغازی ،ليبی ،رخ داد؛ يعنی جايی
که پيشتر شاھد کشته شدن سفير اياالت متحده بود .نھايتاً
با فراخوان دولت ھای اسالمی به "حفظ آرامش"،
اعتراضات کمی رو به کاھش گذاشت.
نخستين آن ھا بوده است و
مسلما ً اين گونه تحريکات ،نه
ِ
نه آخرين آن ھا خواھد بود .اما اکنون ،و پيش از آن که
پيامدھای اين تحريکات به پايان رسيده باشد،
کاريکاتورھايی در فرانسه و تحت پوشش "آزادی افکار"
منتشر می شود که اعتراضات موجود را به مسخره می
گيرد و سرشار از کنايه ھا و زخمزبان ھای "جنسی" در
مورد پيامبر اسالم است .در متروی نيويورک ھم
بيلبوردھايی نصب شده است که روی آن پوسترھايی با
مضمون اسالم ھراسی به چشم می خورد؛ پوسترھايی که

مردم فلسطين و بنابراين مسلمانان را افرادی وحشی و
غيرمتمدن تصوير می کند .نکتۀ مھم آن است که اين اقدام
با تأييد ديوان عالی اياالت متحده صورت می پذيرد .در
اين پوسترھا نوشته شده است که "در ھر جنگی ميان
مردمان متمدن و وحشی ،جانب مردم متمدن را بگيريد.
اسرائيل را حمايت کنيد .جھاد را شکست دھيد".
تالش ھای موج اسالمھراسی برای آن که مردم
کشورھای اسالمی را بدون استثنا افرادی وحشی ،نادان،
ارتجاعی ،بیتاب ،متعصب ،غير منطقی و بدوی تصوير
کند ،به رشد خود ادامه خواھد داد و به مراتب بیپروا تر
خواھد بود؛ و اين حقيقتی است که مشاھدهاش چندان
دشوار نمی نمايد .می توان چارچوب کلی اھدافی را که
پس اين رويکرد نژادپرستانه و فاشيستی قرار دارد،
در ِ
مشخص کرد .نخست ،تالش روانی و ايدئولوژيک برای
مشروعيت بخشيدن به مداخلۀ نظامی در خاورميانه که
منطقه ای کليدی در سھمگيری ھای کنونی امپرياليسم به
شمار می رود .دوم ،درھم شکستن اتحاد طبقۀ کارگر
غرب با ھدف گيری مھاجرينی که از کشورھای اسالمی
به کشورھای غربی آمده اند و ايجاد زمينه و بستری
نيرومندتر برای عوام فريبی فاشيستی.
اسالمھراسی به عنوان ابزاری جھت مداخلۀ امپرياليستی
طرح ھای امپرياليسم اياالت متحده در مورد سوريه و
ايران ،پنھان نيست .به عالوه روشن است که اين طرح
ھا نمی تواند با روش ھای دموکراتيک و مسالمت آميز
تکميل و اجرايی گردد .با اين حال برای انجام حمالت
نظامی عليه اين دو کشور ،امپرياليسم ناگزير بايد افکار
عمومی را با ھر روش ممکن ،بسازد و موافقت آن را
برای جنگ به دست آورد .انواع توطئه ھای امپرياليستی،
از اخبار نادرست و گزارش ھای جعلی مراکز اطالعاتی
گرفته تا يک جنگ ايدئولوژيک ،الزمۀ اين رويکرد
است .ھيچ جنگ امپرياليستی ای وجود ندارد که در پس
خروارھا توجيه ايدئولوژيگ پنھان نباشد .مثالً در مورد
جنگ جھانی اول ،برخی قدرت ھای امپرياليستی اين
دروغ را پيش کشيدند که آن ھا برای آزادسازی مردم
کشورھای مستعمره درحال مبارزه ھستند .به ھمين
ترتيب ،جنگ جھانی دوم به عنوان جنگی ض ّد فاشيستی
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برای آزادی و دموکراسی توصيف می شد .جنگ
امپرياليستی بزرگ و جديد کنونی نيز ،ھرچند ھنوز
چندان عمومی و فراگير نگرديده است ،به عنوان جنگی
عليه "تروريسم بينالمللی" برای آزادی و دموکراسی
معرفی می شود ،و پيشزمينۀ ايدئولوژيک آن با تز
معروف "برخورد تمدن ھا" شکل می گيرد .فعالً قطب
ھای اين "تمدن ھای متخاصم" را اسالم و غرب تشکيل
می دھد .به ھمين دليل ،بورژوازی غرب و کارگزاران
سياسی آن که ژست متمدن و مدرن به خود می گيرند ،بی
پروا به آتش خصومت نسبت به اسالم )يا "اسالم-
ھراسی"( در کشورھای "غربی" می دمند.
اسالمھراسی ،با نشان دادن مسلمانان به عنوان مردمی
خطرناک ،تالش ھای امپرياليستی برای حذف اين "خطر
و تھديد" را توجيه می کند ،و ضمنا ً با معرفی مسلمانان
به عنوان افرادی وحشی و فاقد تمدن ،کشتار و قتل عام
صدھا ھزار مسلمان در طی مداخالت امپرياليستی را
عادی و منطقی جلوه می دھد .بنابراين ،در ھمان حال که
صدھا ھزار جان باخته در عراق ،افغانستان و فلسطين
چيزی جز اعداد و ارقام روی کاغذ نيستند و به ھمين
شکل ھم تحت پوشش رسانه ھا قرار می گيرند ،ھر
"غربی متمدن" که جان خود را در حمالت سازمانی ھای
اسالمگرا از دست داده است ،به عنوان فردی ارزشمند با
داستانی در پشت آن معرفی خواھد شد .نوع نگاه به
مبارزۀ مردم فلسطين عليه اسرائيل در اين دنيای
"متمدن" ،خود بھترين گواه برای اين حقيقت است.
ھنگامی که واکنش مو ّجه عليه موج تحريکات اسالم-
ھراسی در کشورھای مسلمان به سمت چارچوب
خصومت با غرب )که در اسالمھراسی گوی سبقت را از
ديگران ربوده است( کشيده می شود ،عوامفريبی موج
اسالمھراسی در کشورھای غربی تقويت می گردد .چرا
که اختالفات مذھبی و فرقه ای می تواند با سھولت بيش-
تری برانگيخته شود ،و مداخالت نظامی امپرياليست ھا
در منطقه ،تحت پوشش مداخلۀ "بشردوستانه" ،آسان تر
صورت بگيرد .قطعا ً در جوّ ی که مملو از تصاوير
حمالت توده ھای خمشگينی با عمامه ،ردا و ريش ھای
بلند به سفارت ھا و مشغول تخريب اموال عمومی باشد،

مردم عادی در جھان غرب وحشتزده خواھند شد و حسّ
تھديد و خطر افزايش خواھد يافت .الزم به گفتن نيست که
مردمی که خود را در معرض تھديد می بينند ،تمايل
بيشتری به پذيرش و توجيه ھرگونه حمله عليه اين تھديد
را خواھند داشت.
به خصوص تصاوير تظاھرات ھايی که به رھبری گروه
ھای اسالمی تندرو صورت می گيرد ،اين استدالل
ميليتاريستی -امپرياليستی را تقويت و توجيه می کند که
گويا "بھار عربی" از کنترل خارج شده و بنابراين
ضروری است که در اين گروه ھا مداخله کرد ،و تا پيش
از آن که دير شود ايران و سوريه را مورد حمله قرار داد
و خالصه خاورميانه و جھان اسالم را بالفاصله تغيير
شکل داد .اسرائيل نيز که قطعا ً دستی در اين تحريکات
دارد ،فرصت مھم را به دست آورده است تا فاصلۀ ميان
خود و دولت اوباما را کاھش دھد و با اعمال فشار بيشتر
بر او ،پروسۀ حملۀ نظامی عليه ايران را سرعت بخشد.
کسانی که در اين تحريکات نقش داشتند ،ظاھراً از اين
نظر به ھدف خود دست يافته اند.
ضمنا ً به ھمين خاطر ،امپرياليسم امريکا دولت ھای
محافظه کار يا آشکارا اسالمگرا را تحت فشار قرار می
دھد تا اين نوع گروه ھا و جنبش ھای اسالمگرا را که
خارج از کنترل امپرياليسم ھستند يا تمايل دارند که چنين
باشند ،تحت نظارت سفتوسختتر خود در بياورد يا
مانعشان شود .به دنبال اين فشار ،اين نيروھای
بورژوازی بومی سريعا ً دعوت به آرامش می کنند و اين
جنبش ھا را تحت نظارت سختتر خود در می آورند.
درخواست نخست وزير ترکيه ،فتوای ُمفتی عربستان
سعودی که بر دوستی با اياالت متحده تأکيد دارد ،و تالش
دولت ليبی برای خلع سالح ميليشياھای اسالمی ،ھمگی
نمونه ھايی ھستند که اين موضوع را به اثبات می
رسانند .يکی از قابل توجهترين نمونه ھا ،اين است که
عبدﷲ گولن و ھمپالگیھايش با عجلۀ تمام پيام ھای
تسليت خود را بابت قتل سفير امريکا در ليبی ارسال
کردند .اين حضرات که ھمواره از برادری اسالمی
حرف می زنند و توده ھای زحمتکش را گمراه می
سازند ،نشان داده اند که در اين مورد ،دست نشانده ھای
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امپرياليسم ھستند.
اسالمھراسی ،بستری برای عوامفريبی فاشيستی
با تعميق بحران اقتصادی و تشديد تقالی امپرياليسم برای
تقسيم جھان ،کشورھای امپرياليستی به افزايش اقدمات
امنيتی عليه مبارزۀ طبقاتی در اين کشورھا می پردازند،
و ضمن تصويب قوانين ض ّد دموکراتيک ،تالش ھای
خود برای ايجاد شکاف در طبقۀ کارگر را باال می برند.
از اين نظر ،موج اسالمھراسی که اکنون در اياالت
متحده و اتحاديۀ اروپا دامن زده می شود ،درحال تبديل به
اھرمی مھم در سياست داخلی اين کشورھا است .بنابراين
نوعی احساس خطر و تھديد از جانب اسالم ،نه فقط به
عنوان يک عامل خارجی ،که ھمچنين به عنوان عاملی
داخلی ،درحال شکل گرفتن است .اين بار مھاجران
مسلمان در کشورھای امپرياليستی متروپل ھدف گرفته
شده اند .در ھمان حال که ممنوعيت ھا و اقداماتی در
جھت آزار مسلمانان درحال اجرا است ،موانع جديدی نيز
در برابر مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر بر پايۀ اين
محدوديت ھا قرار داده شده است.
از سوی ديگر ،گروه ھای فاشيستی در حمالت خود عليه
مھاجران مسلمان ،درحال تمرين مأموريت و وظيفۀ
ض ّدانقالبی خود برای آينده ھستند .فعالً اسالم ھراسی
جايگزين يھودیستيزی شده است که سابقا ً بخش اعظم
ايدئولوژی فاشيستی را به خود اختصاص می داد ،و
پتانسيل به مراتب بيشتری برای ايجاد تأثيرات بزرگتر
دارد.
از اين نظر مارکسيست ھای اروپايی وظيفۀ مبارزه عليه
نژادپرستی ،خصومت با مھاجرين و اسالمھراسی را
پيش روی خود دارند .سر باز زدن از اين وظيفه به ھر
دليل ،به معنای سر باز زدن از وظيفۀ مبارزه با تھديد
فاشيستی و جنگ امپرياليستی خواھد بود» .برای
مارکسيست ھا ضروری است که نسبت به ستم مذھبی،
تبعيض و اختالفاتی که به طور بالقوه بسيار تبعيض-
آميزتر ،ريشهدار و محو آن دشوارتر است ،شديداً حساس
باشند .يکی از وظايف مبارزۀ سياسی انقالبی ،اين است
که ھميشه ھوشيار باشيم و به طور سيستماتيک عليه

ھرگونه اقدام تبعيضآميز ،تحقيرآميز ،محدودکننده و
توھينآميز عليه اقليت ھای مذھبی مبارزه کنيم .جنبشی
انقالبی که وظايف خود را در مورد اين مسأله به انجام
نمی رساند ،در دفاع از برادری مردمان و
انترناسيوناليسم پرولتری -به ويژه در چشم توده ھای
کارگر اقليت يا ملت تحت ستم -چندان قانعکننده نخواھد
بود .اين بدان معناست که سوسياليست ھای اروپا وظيفۀ
مبارزۀ سيستماتيک عليه اسالمھراسی را در پيش روی
خود دارند .وظيفۀ مبارزه عليه نژادپرستی و اسالم-
ھراسی درحال عروج ،در واقع بخشی از وظيفۀ مبارزه
عليه فاشيسم است .با اين حال در طيف چپ اروپا ،کم
نيست شمار کسانی که خظر فاشيسم را دست کم می
گيرند؛ آن را چيزی مربوط به دوران سياه تاريک گذشته
و کابوسی می دانند که قرار نيست دوباره تجربه شود و
خودشان را ھم مارکسيست می نامند« )اکتای باران،
»ممنوعيت مناره ھا ،اسالمھراسی و وظايف ما«،
سازمان نگرش مارکسيستی ،ش (۵٨
امروز گفتن اين که جنبش سوسياليستی و کارگری اروپا
اين وظيفه را به طور شايسته انجام می دھد ،دشوار می
نمايد .به عالوه ،برخی گروه ھای سوسياليست آتی به
ھمراه بوروکراسی اتحاديه ھای کارگری ،صدای خود را
عليه اقدامات ض ّد دموکراتيک ،تبعيضآميز و توھينآميز
عليه اقليت ھا ،مھاجرين و مسلمان ،باال نمی برند ،و در
برخی موارد حتی با استدالالتی باورنکردنی ،از چنين
اقداماتی دفاع می کنند .اين که سوسياليست ھای مذکور
به خاطر حقوق زنان ،از ممنوعيت حجاب پشتيبانی می
کنند يا واکنش نسبت به تحريکات موج اسالمھراسی را
به دليل »آزادی بيان« ،امری »غيرضروری و افراطی«
می دانند ،به ھيچ وجه نشانۀ خوبی نيست .کسانی که
ترکۀ »وظيفۀ مبارزه« را عليه اسالم ،و نه به سوی
تکامل مبارزه عليه اسالمھراسی خم می کنند ،ضمن آن
که تفاوت ميان ستمگر و ستمکش را به فراموشی می
سپارند ،در بھترين حالت از نوعی »نزديک بينی«
سياسی رنج می برند و فراموش می کنند که آن ھا در
کشورھايی امپرياليستی زندگی می کنند که قدرت ھای
استعماری گذشته بوده و خون مردم مسلمان و سايرين را
مکيده اند .اين رويکرد در مجموع به امپرياليسم ياری می
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رساند.
ترديدی نيست که مارکسيست ھا از آزادی بيان به عنوان
يک ح ّ
ق دموکراتيک پايه ای دفع می کنند .به طور کلی،
ھيچ جنبۀ قابل قبولی در سرکوب و توقف ح ّ
ق انتقاد از
مذھب ،فلسفۀ مذھبی و تصوّ ف و عرفان در چارچوبی
علمی ،وجود ندارد .با اين حال اين چيزی تماماً متفاوت
از به استھزا گرفتن احساسات مذھبی مردم ،فحاشی عليه
آن چه آن ھا مقدس می پندارند ،و بدتر از آن دست زدن
به تحريکات افراطی و عريان بر اين اساس است .ھم
کاريکاتورھا و ھم فيلمی که به آن اشاره شد ،ھيچ
ارتباطی به »آزادی بيان« ندارند .آن چه در اين جا
مطرح است ،دامن زدن به تحريکاتی از طريق فحاشی و
تحقير بیپرده ،و حمله ای ارتجاعی و امپرياليستی در
ارتباط نزديک با طرح ھای امپرياليست ھا ،است.
اسالمھراسی و اسالم سياسی بنيادگرا
در تمامی تحريکات ،نه تنھا به چند محرّ ک
)پرو ُوکاتور( ،بلکه به توده ای از مردم که به لحاظ
روانی در وضعيت تحريک شدن قرار داشته باشند ،نياز
است .پرووکاتورھای نژادپرست و فاشيست در دنيای
غرب که خوراک الزم را برای تحريکات اسالمھراسی
مھيا می کنند ،به لطف عوامفريبی ھای رھبران اسالم
سياسی که خود دعوت به اين تحريکات می کنند ،مشکلی
در برانگيختن توده ھای فقير مسلمان ندارند .اسالم-
ھراسی دنيای غرب و جنگطلبی ارتجاعی جھان اسالم،
در واقع در چشم انداز عمومی و روش خود ،تفاوتی
ندارند .ھر دوی آن ھا ،جوامع غربی و اسالمی را به
عنوان جوامعی ھمگون به تصوير می کشند که بر مبنای
ارزش ھای مذھبی متحد شده و منافع مشترکی عليه يک
ديگر دارند .برای ھر دو آن چه اھميت دارد ،نزاع ميان
»تمدن ھا و فرھنگ ھا« است .برای ھر دو ،شکاف ھای
طبقاتی و قطببندی ھا در اين جوامع ،يا وجود ندارند يا
بی معنا و نامرتبط ھستند .آن ھا تنش ھا و تخاصمات
جوامع خود و جھان را نه بر مبنای مبارزات طبقاتی،
بلکه به عنوان مبارزاتی ميان مذاھب معرفی می کنند.
اين چشمانداز به روشنی به منافع بورژوازی حاکم بر
جھان سرمايه داری خدمت می کند ،زيرا خواھان آن

است که مبارزه ميان طبقات ،جای خود را به برادری و
اخوت مذھبی بدھد ،و اين گونه است که طبقات کارگر را
بر مبنای مذھب ،تقسيم و آن ھا را سست می کند.
عينی دنيايی که در آن زندگی می کنيم ،ھيچ ھم-
حقيقت
ِ
خوانی ای با اين عوامفريبی مذھبی ندارد .ھرگز ھيچ
مصالحۀ پايداری ميان ستمکشان و ستمگران،
استثمارکنندگان و استثمارشوندگان در جھان اسالم و
غرب وجود نداشته و نخواھد داشت .کلّ تاريخ سياسی،
سرشار از نمونه ھايی است که از ھمکاری و ھمدستی
استثمارگران و ستمگران ،فارغ از مذھب آنان ،عليه توده
ھای تحت ستم و استثمار پرده برمی دارد .تاريخ مبارزۀ
طبقاتی نشان می دھد که زحمتکشان قادر به فعاليت
متحدانه ،سازماندھی و مبارزۀ مشترک عليه مالکان،
عليه پيشداوری ھا و اختالفات مذھبی ،فرقه ای ،نژادی،
ملی ،قومی و جنسی بوده اند؛ به خصوص در دوره ھای
عروج مبارزه ،يعنی زمانی که آگاھی طبقاتی و
سازماندی نسبتا ً نيرومندتر است .در واقع ھر اعتصاب
مثال
بزرگ ،نطفه ھای اين واقعيت را آشکار می کند.
ِ
دور کارگران تکل ) (TEKELکه برای حفظ
نهچندان
ِ
مشاغل خود در حال مبارزه بودند ،يکی از نمونه ھای
مشخص است .نمونۀ ديگر ،سال گذشته در مصر بود.
يعنی زمانی که حاکميت مبارک از طريق اقدامات توده
ھا واژگون گرديد .ما شاھد بوديم که مسلمانان و مسيحيان
شانه به شانۀ يک ديگر مبارزه می کردند .پس از سقوط
مبارک ،ما ھمچنين شاھد بوديم که وقتی قبطيان طی
تحريکاتی با ھدف درھم شکستن اين اتحاد مورد حمله
قرار گرفتند ،مسلمانان به حفاظت از کليساھای آن ھا
پرداختند.
به عالوه ،ھنگامی که اسالمھراسی به عنوان ابزاری
برای مسموم کردن طبقۀ کارگر غرب قدرت می گيرد،
عوام فريبی سياسی اسالمگرايان نيز که توده ھای
زحمتکش مسلمان را مسموم می کند ،قدرت خواھد
گرفت .کلّ جھان اسالم شديداً از سرکوب ،قتل عام،
تحقير ،اھانت ،ستم ،استثمار ،چپاول ،غارت و فقری که
که مسبب آن ھا قدرت ھای امپرياليستی يا ساير طبقات
حاکم بومی ھستند ،آسيب ديده و رنج کشيده است .اين ھا
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صرفا ً خاطرات دردآور گذشته ای دور نيستند ،بلکه
حقايقی عينی ھستند که بر آگاھی توده ھای کارگر نقش
بسته اند؛ توده ھايی که تمامی اين مصائب را ھر روزه
تجربه می کنند .استثمار و سرکوبی که از سوی اسالم-
ھراسی حاکمين بومی و خارجی تقويت شده است ،يک
جوّ عمومی خصومت با غرب را ايجاد می کند و موجب
می شود که توده ھای زحمتکش در کشورھای سرمايه
داری عقبمانده ،يعنی کشورھايی که در آن ھا ھنوز
ارزش ھای مذھبی نيرومند ھستند ،محکمتر ارزش ھای
مذھبی را چنگ بزنند.
تحريکات اسالمھراسی ،فرصتی طاليی را در اختيار
رھبران ارتجاعی اسالمگرا قرار می دھد تا توده ھا را با
سوء استفاده از اين آگاھی نادرست ،بسيج کنند و کادرھا
و نيروھايی وسيع را از ميان آنان جذب نمايند .اين دو
جريان ،که در واقع مظھر طبقات مالک ھستند ،با تغذيه
از يک ديگر رشد می کنند .رشد نسبتا ً آسان اين جريان
ھا ،به دليل سطح پايين آگاھی و سازمانيابی طبقۀ کارگر،
فقدان احزاب انقالبی پرولتری ،چه در غرب و چه در
جھان اسالم ،است .تنھا راه برای حلّ اين دوراھی ای که
توده ھای کارگر را به بن بست تبعيض مذھبی ،شکست و
از توان افتادن می کشاند ،تقويت آگاھی طبقاتی و
سازماندھی است.
http://en.marksist.net/oktay_baran/islamoph
obic_provocations_continue.htm

اعتصاب غذای زندانيان سياسی ُکرد ،در مرحله ای
حساس به سر می برد
سازمان نگرش مارکسيستی
ترجمه :گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران )ميليتانت(
اعتصاب غذايی که از سوی زندانيان سياسی ُکرد در ۶٠
زندان در سراسر ترکيه به منظور پايان بخشيدن به
انزوای عبدﷲ اوجالن و ھمچنين به رسميت شناخته شدن
ح ّ
ق استفاده از زبان مادری در دادگاه ھا و نظام آموزشی
آغاز گرديد ،اکنون به مرحله ای حسّاس رسيده است.
نزديک به  ٧٠٠زندانی در اعتصابی که از تاريخ ١٢
سپتامبر در جريان بوده است ،شرکت نموده اند و رقم
شرکتکنندگان ھر روز بيشتر می شود* .با ورود
اعتصاب به مرحلۀ حساس خود ،آکسيون ھا و ابتکارات
عمل بسياری در خارج از زندان ھا شروع شد .اين
اقدامات توانست به سکوت عامدانۀ رسانه ھا و احزاب
حاکم -که "حزب عدالت و توسعه" در صف نخست آن
قرار دارد -پايان دھد .مردم کرد ،فرزندان خود را -يعنی
کسانی را که برای به رسميت شناخته شدن ابتدايی ترين
حقوق دموکراتيک ،تا آستانۀ مرگ پيش می روند -به
آغوش می کشند ،و با بسيج روزافزون خود ،خواستار
يک راه حل ھستند.
در سراسر ترکيه ،به خصوص استان ھای ُکردنشين،
شمار زيادی از راھپيمايی ھا ،مصاحبه ھای مطبوعاتی
توده ای ،تجمعات و تحريم ھا ،برای جلوگيری از مرگ
زندانيان و گشودن مسيری برای دست يافتن به يک راه
حل ،برگزار شده است .روز  ٣٠اکتبر ،تحريم در استان
ھای کردنشين به شکلی بسيار گسترده صورت گرفت.
دانش آموزان از رفتن به مدرسه سرباز زدند ،مغازه ھا
ھمگی تعطيل شدند و ده ھا ھزار نفر به خيابان ھا آمدند.
به موازات اين آکسيون ھای توده ای ،آکسيون ھا و بيانيه
ھای مطبوعاتی فراوانی از سوی روشنفکران و
ھنرمندان نيز وجود داشته است؛ روشنفکران و ھنرمندان
بسياری تالش کرده اند تا از اين طريق ،آگاھی جامعه را
نسبت به اين وقايع باال ببرند و از جامعه بخواھند که
ابتکار عمل را برای رسيدن به يک راه حل به دست
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بگيرد.

بردند.

با اين حال دولت با اظھاراتی مانند اين که "ما احتماالً
برای متوقف کردن اجباری اعتصاب ،وارد عمل می
شويم" ،ھمچنان در اين آتش می دمد و به جای برداشتن
گام ھايی به سوی يک راه حل ،در عوض ناظرين را از
ديدار با اعتصاب کنندگان بازمی دارد ،از دسترسی
زندانيان به اقالمی مانند ويتامين  B1به منظور خودداری
از صدمات طوالنی مدت ،جلوگيری می کند ،و ھنوز ھم
اعتصاب کنندگان را مورد شکنجه و برخوردھای
خشونت آميز قرار می دھد .به عالوه ،دولت از حمله به
آکسيون ھای خارج از زندان ھم دست برنمی دارد .حملۀ
پليس در روز  ٣١اکتبر به تظاھرکنندگانی که به سوی
مقرّمرکزی "حزب عدالت و توسعه" در آنکارا حرکت
می کردند ،تنھا يکی از نمونه ھاست .نخست وزير ترکيه
که ھيچ ح ّد و مرزی در سبعيت و شقاوت نمی شناسد ،تا
جايی پيش می رود که وجود اعتصاب غذا را ھم انکار
می کند و با اين گفتۀ خود ،حتی اظھارات پيشين وزير
دادگستری را ھم نقض می کند .کسانی که حتی در زمان
افطار در ماه رمضان ھم شکم ھای خود را با حرص و
ولع تمام پر می کنند ،آن قدر بی شرم اند که در گزارش
ھای ساختگی رسانه ھای چکمهليس خود به دروغ ادعا
می کنند سياست مداران ُکر ِد "حزب صلح و دموکراسی"
در حال خوشگذرانی و سوروسات ھستند.

در اين جا بايد به روشنی تأکيد کرد که اعتصاب غذا،
نھايتا ً از بن بست موجود در مسألۀ کردھا نشأت می
گيرد .اين عمل ،فرياد جديد کردھا است که اين بار از
درون سياهچال ھا به گوش می رسد .اعتصاب غذا ،به
آشکارترين شکل ،مطالبات ساده و روشنی را مطرح می
کند که مسير را به سوی راه حلّ بن بست مسألۀ کردھا
می گشايد.

رسانه ھای حاکم ،ھم بنا به ماھيت خود و ھم طبق
دستوراتی که از اربابانشان می گيرند ،در قبال اين
مشکالت خود را به کری و کوری زده اند .در عوض
وقتی به اين نتيجه رسيدند که به دليل حاد شدن شرايط،
ديگر امکان سکوت وجود ندارد ،وسيعا ً شروع به سياه-
نمايی اعتصاب کنندگان ،حملۀ دوباره به جنبش کردھا و
تحقير مردم کرد نمودند .در رسانه ھا ،اظھارات
منزجرکنندۀ بسياری وجود دارد؛ مثالً با گستاخی پرسيده
می شود که "چرا اوجالن وارد اعتصاب غذا نمی شود؟"
يا "چرا حزب صلح و دموکراسی به اعتصاب غذا نمی
پيوندد" .در اين بين کسانی که تا چند روز سکوت اختيار
کرده بودند ،ناگھان وارد معرکه شدند و "آسوده بودن"
اعتصاب غذا "به عنوان شکلی از عمل" را زير سؤال

اگر ھر گونه تلفاتی در جريان اعتصاب غذا رخ دھد ،بی
ترديد اين دولت است که در وھلۀ نخست مقصر خواھد
بود .دولت به واسطۀ خطّ سياسی سرکوبگرانه و تھاجمی
خود ،مشکل را به يک بن بست خطرناک مبدل ساخته
است .ھرگونه مرگ در نتيجۀ اين اعتصاب غذا ،نه فقط
بن بست موجود را حادتر خواھد کرد ،بلکه در عين حال
به معنای تعميق مصائب و مشکالت کردھا نيز خواھد
بود .بدتر از اين ،اقداماتی است که می تواند برای پايان
دادن اجباری به اعتصاب غذا صورت بگيرد؛ مانند مور ِد
سال  ٢٠٠٠که "بازگشت به زندگی" ناميده می شد و
مرگ  ٣٠زندانی سياسی در نتيجۀ اعتصاب غذا و
صدمات جدی صدھا نفر را دربر داشت .چنين اقداماتی
قطعا ً به پيامدھايی ج ّدی خواھد انجاميد.
بنابراين بسيار اھميت دارد که طبقۀ کارگر ،به حمايت از
مردم تحت ستم ُکرد بپردازد تا از يک سو مطالبات بهحق
اعتصاب کنندگان پاسخ داده شود ،و از سوی ديگر از
ھرگونه تلفات اجتناب شود و صفحه ای نوين برای يافتن
راه حلّ صلح آميز-دموکراتيک مسألۀ کردھا باز گردد.
گشوده شدن دست طبقۀ کارگر جھان به سوی مردم کرد،
نه فقط پاسخی به زبان مسموم حاکمين ،بلکه ھمچنين
گامی عظيم خواھد بود به سوی راه حلّ حقيقی مسأله ای
که توجه ده ھا ھزار نفر را به سوی خود جلب کرده
است.
 ۴نوامبر ٢٠١٢
* تا تاريخ  ۵نوامبر ،اين رقم ناگھان به بيش از ده ھزار
نفر افزايش داشته است.
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نامۀ شاھرخ زمانی به رياست سازمان جھانی کار
منبع :کميتۀ دفاع از شاھرخ زمانی
***
رياست سازمان جھانی کار
تا کی سياست سکوت و انتظار در مقابل سرکوب فعاليت
ھای قانونی کارگران؟
من شاھرخ زمانی ،عضو سنديکای کارگران نقاش
تھران ،به دليل فعاليت ھای قانونی سنديکايی در بيدادگاه
ضد کارگری جمھوری اسالمی به يازده سال حبس
محکوم شده ام .ما کارگران جعميت دوازده ميليونی
شاغل در صنعت و معدن ،نفت و گاز ،پتروشيمی،
کشاورزی و خدمات ساختمانی ،با اکتساب خانواده ھای
خود ،اکثريت مطلق جمعيت ايران را تشکيل می دھيم.
بدون اغراق می توان گفت تمامی نعمت ھای مادی و
معنوی جامعه ،محصول کار و رنج طبقۀ ما می باشد .در
تأييد فوق کافی است بدانيد اگر خواھران و برادران ما
درصنايع نفت و ماشين سازی يک ھفته کار نکنند ،کل
کشور فلج شده و زندگی اقتصادی از کار می افتد .با علم
به اين مسأله ،دستاورد حکومت اسالمی که ادعای عدل و
دادش گوش فلک را کر کرده ،برای طبقۀ ما چيست؟
اين حکومت به عنوان حافظ و ادامه دھندۀ بھره کشی عدۀ
انگشت شمار سرمايه داران بزرگ ،دالالن طفيلی و انگل
سرکوبگر تمامی حقوق و تشکل ھای صنفی و قانونی
و
ِ
طبقۀ کارگر ھستند .نمونه ھای زير بيان گر اين حقيقت
تلخ می باشد:
 نابودی کامل امنيت شغلی از طريق رواج قراردادھایموقت و سفيد امضا و بردگی کامل کارگران.
 نابودی و نقض کامل قوانين حمايتی کارگران در حوزهھای تأمين اجتماعی و قانون کار که به اعتراف نھاد ض ّد
کارگری رژيم )خانۀ کارگر( بايد قانون کار فعلی را
اخراج نامه ای در دست سرمايه داران ناميد.
 تعيين پايين ترين سطح دستمزد تا يک چھارم خط فقر،يعنی  ٣٩٠٠٠٠تومان.

 نابودی کامل توليدات داخلی و بومی از طريق برداشتنگمرکات مرزی و واردات کاالھای بنجل توسط مافيای
قدرت و بيکار سازی ميليونی کارگران در حوزه ھای
خدمات و صنايع از جمله کفش ،نساجی ،پوشاک ،فرش،
قطعه سازی ،قند و شکر ،برنج و چای و ...و باألخره در
ادامۀ اين سياست ،بھره کشی و سرکوب کوچک ترين
صدای اعتراض ،اعتصابات ،تشکل ھا و فعالين کارگری
مانند شرکت واحد ،نقاشان تھران ،ھفت تپه ،خبازان
سقز ،کميته ھای کارگری ھماھنگی ،پيگيری ،اتحاديه و
کميته ھای دفاع و  ...آری اين است ،کار و خدمات
حکومت عدل و عدالت اسالمی برای کارگران.
جناب رييس
حکومت ضد کارگری جمھوری اسالمی با توجه به
فشارھای داخلی و جھانی ،در مقابله با سياست ھای
سرکوب گرانۀ رژيم در سرکوب فعاليت ھای قانونی و
صنفی کارگران دست به شگرد ھای تازه ای زده است.
در اين شيوه رژيم با پاپوش دوزی و چسباندن فعاليت
ھای قانونی و صنفی کارگران به سازمان ھا و تشکيالت
ھای اپوزيسيون و وارد کردن اتھامات دروغين
براندازی ،حبس ھای سنگين تعيين می کند تا موجب
ترس و فرار فعالين از اعضای سازماندھی ھای
مبارزات قانونی کارگران گردد .از جمله کسانی که طبق
اين شگرد به حبس ھای سنگين محکوم شده اند ،عبارتند
از :رضا شھابی ،افشين اسانلو ،بھنام ابراھيم زاده ،محمد
جراحی  ،پدرام نصر الھی ،خود من و . ...اين اتھامات
ساختگی به قدری بی پايه و پوچ است که حتی برخی از
مسئولين زير فشارھای جھانی ،خانواده ھا و وکال ،به
دروغين بودن آن ھا اعتراف می کنند .مثالً در پروندۀ من
زير فشار خانواده و وکيل که پرسيده است با استناد به
کدام مدرک و سند حکم صادر کرده است ،قاضی دادگاه
مجبور به اقرار شده که من در سلسله مراتب پيچيدۀ
کنونی ،فرمانبری بيش نيستم ،وکيل من طبق ھمين اقرار
در اعتراض به تأييد حکم من از طريق دادگاه تجديد نظر
نوشت» :تأييد حکم سفارشی ادارۀ اطالعات« و يا
کارشناس ديوان عالی بعد از مطالعۀ پروندۀ من به
خانواده ام گفته است» :در پروندۀ ايشان ھيچ مدرک
محکمه پسندی که در دادگاه بتوان روی آن حکم صادر
کرد وجود ندارد«.
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رياست محترم

توضيحی ضروری در مورد

به طوری که مالحظه می کنيد ،اين نمونۀ حکم صادره
عليه يک فعال کارگری می باشد ،که اثبات می کند،
حکومت جمھوری اسالمی حتی به قوانين خود پايبند
نبوده و دادگاه ھای آن مانند عروسک خيمه شب بازی
زير فشار مافيای ثروت و قدرت بدون کوچک ترين
استقالل قضايی دستورات را اطاعت کرده ،احکام
سفارشی صادر می کنند.
آيا چنين حکومتی می تواند به قوانين نھاد ھای جھانی
پايبند باشد؟ آيا سازمان جھانی کار ،اين ھمه اخراج،
دستگيری ،زندان و شالق زدن فعالين کارگری را نمی
بيند؟
با توجه به اين که سازمان جھانی کار ،آزادی تشکل و
حق اعتصاب و ...را به رسميت می شناسد ،عضويت
جمھوری اسالمی که ايجاد تشکل و اعتصابات کارگری
را به شدت سرکوب می کند و کارگران را با اتھامات
دروغين ،سال ھای طوالنی زندانی می کند ،اين سؤال را
برای کارگران به وجود می آورد که سازمان جھانی کار
چرا عضويت جمھوری اسالمی را پذيرفته و به اعمال
ض ّد کارگری آن اعتراض نمی کند ،اين سياست يک بام و
دو ھوا برای چيست؟
ما فعالين کارگری که در شرايط خفقان و استبدا ِد لجام
گسيخته و بدون کوچک ترين حقوق قانونی در بدترين
اوضاع به سر می بريم ،از شما رئيس سازمان جھانی
کار انتظار داريم با توجه به عضويت حکومت اسالمی
در آن سازمان ،تمامی تالش ھای خود را جھت آزادی
فعالين کارگری و فعاليت ھای قانونی مطابق قوانين
سازمان فوق از جمله حق ايجاد تشکل و حق اعتصاب به
کار گيريد و جلوی ادامه و تشديد سرکوب حکومت
اسالمی عليه فعالين و تشکل ھای کارگری را بگيرد.
دست شما را به گرمی می فشارم.
شاھرخ زمانی،
زندان رجايی شھر،
٢٠١٢/١١/۶

»نقد« ھای »سعيد صالحی نيا« به لنينيزم
عليرضا بيانی
دوستانه عرض می کنم که اولين بار يکی دو ”نقد“ از
ايشان نسبت به لنين ديدم و از فرط پوچی و بی ربطی،
بعد از آن ھيچ يک از ”نقد“ ھای ايشان را حتی نگاه ھم
نکردم .حال سؤالی که در اين جا می تواند در سطح
عاميانه ای ،و به خصوص از سوی فرد ”سعيد صالحی
نيا“ مطرح شود اين است که چرا ما لنينيست ھا ) و
احتماال غير لنينيست ھا( ”نقد ھای“ ايشان را مطالعه
نکرده ايم و وی را ج ّدی نگرفتيم؟ مگر ما لنينيست ھا از
نقد به لنين واھمه ای داريم ،مگر چه اشکالی دارد که
ھرکس نقدش را به لنين و ھرکس ديگری ارائه کند؛
خوب اگر ما جوابی برايش داريم ،بفرمائيم و جواب
بدھيم .و انواع اين پرسش ھا را می توان مطرح کرد .اما
عجيب اين جا است که به ھمين پرسش ھای عاميانه ھم
کسی پاسخی نمی دھد .تو گويی اين ”نقد“ ھای ”سعيد
صالحی نيا“ به لنينيزم کم کم بوی سرکه گرفته است و
کسی در آن را باز نمی کند .علت اصلی آن در بطن اين
موضوع است که خود ”سعيد صالحی نيا“ کيست و
اصوالً چرا او و ”نقدھايش“ را نبايد ج ّدی گرفت .برای
پاسخ به اين سؤال بايد ابتدا به اين سؤال جواب داد که
لنين و لنينيزم چيست.
لنينيزم گرايشی است در کادر مارکسيزم انقالبی ) سعيد
صالحی نيا در اين کادر نيست ،دست کم خود نمی گويد
که در کادر مارکسيزم انقالبی قرار دارد(.
در زمان حيات مارکس که در ادامۀ دورۀ شکوفايی و
رشد ظرفيت ھای بورژوازی بود ،جبھۀ مقابل سرمايه
داری عمدتا در تقابل نظری و نقد به سرمايه داری جلوه
گر می شد و نه تدارک انقالب عليه سرمايه داری .انقالب
سوسياليستی عمدتاً در حد نظری و در سطح روشنفکران
و پيشروان کارگری مطرح بود ،اما به طور عمومی
فعليت نداشت .پس از پر شدن ھمۀ ظرفيت ھای خالقۀ
بورژوازی و پس از آن که سرمايه داری آشکارا به مانع
اصلی انکشاف نيروھای مولد تبديل شد ،انقالب
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سوسياليستی نيز از جنبۀ نظری خود خارج شده و دارای
فعليت شد .لنين و لنينيزم محصول اين شرايط تاريخی
است .در نتيجه و در اولين قدم ضروری است که لنينيزم
را در بستر تاريخی خود مورد ارزيابی قرار داد .شرايط
تاريخی که لنين را ساخت و لنينيزمی که اين شرايط را
تکامل داد.
لنين کسی نبود که بزرگترين انقالب تاريخ بشر را آفريده
باشد .اين انقالب را زنجيره ای از نيروھای عينی و مادی
تدارک می ديد ،اما لنين و حزبش به مثابۀ نيروی تدارک
دھندۀ تئوری و ذھنيت انقالبی ،وارد اين زنجيره شده و
مقطع
تاريخ تا به آن
حلقۀ بزرگی از آن را تشکيل داد.
ِ
ِ
مبارزۀ طبقاتی ،نيازمند حلقۀ واسطی برای تکامل بود؛
منشويزم با ايدۀ استقرار حاکميت دمکراتيک برای حل
تکاليف بورژوازی ،به عامل مھم انسداد تکامل تاريخ
تبديل شده بود .رشد مرکب و ناموزون نيروھای مولد
روسيه باعث می شد که از يکسو وظايف بورژوا
دمکراتيک به وظايف محوری انقالب روسيه تبديل شود،
که اين خود بستر حيات منشويزم را نيز تأمين می کرد؛ و
از سوی ديگر بلشويزم قديم بر ھمين بستر ،اساس
اختالف خود با منشويزم را استقرار ديکتاتوری
دمکراتيک کارگران و دھقانان به جای رھبری
بورژاوزی بر انقالب آتی می دانست .در اين موقعيت
تاريخی ،يعنی در موقعيت دوراھی تاريخ ،اين لنين بود
که اھميت ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا به جای رھبری
بورژوازی بر انقالب آتی را از ھمان موقعيت استخراج
کرد .لنين با تزھای آوريل در سال  ١٩١٧کل اتصاالت
بلشويزم قديم با منشويزم را از بين برد ،اما ھنوز حرکت
تاريخ به سوی جلو ،نيازمند استقرار اين ديکتاتوری
انقالبی بود .در اين جا است که باز لنين اھميت تاريخی
پيدا می کند.
لنين مبتکر حزب انقالبی و رھبر بالمنازع انقالبی ترين
حزب تاريخ جھان ،با انديشه و اراده ای که با مقتضيات
عصر فعليت يافتۀ انقالبات سوسياليستی برابری می کرد،
امکانات عظيمی برای عبور تاريخ از نظامات طبقاتی
فراھم کرد .حزب بلشويک درک رسالت تاريخی خود
برای رھبری انقالب ،جھت استقرار ديکتاتوری انقالبی
طبقۀ کارگر را به درک رسالت لنين گره زد و به اين

ترتيب مفھوم حزب انقالبی ،به مثابۀ رھبری انقالب طبقۀ
کارگر را به مفھوم مارکسيزم انقالبی افزود .ايدۀ حزب
لنينيستی توانست صحت خود را در پراتيک انقالبی به
اثبات رسانده و بدينسان پايان تاريخ زيست منشويزم را
اعالم کرد.
در نتيجه به روشنی می بينيم که لنين ،برخالف بسياری
ازافراد و جريانات نقد کنندۀ وی ،و در اين جا ،به طور
مشخص ”سعيد صالحی نيا“ ،يک عنصر تصادفی در
تاريخ نيست .لنين حزب بلشويزم را تربيت و از اين
طريق خود را نيز تربيت کرده بود ٢٥ .سال شانه به
شانۀ پيشروان کارگری نبض مبارزات کارگران و
دھقانان و مزدبگيران فقير را در دست داشت تا توانست
به حلقه ای از تکامل تاريخ تبديل شود .لنينيزم از اين
جھت ،انديشه ای علمی محسوب می شود که در جريان
واقعيت مابهازايی داشته و بر جريان موتور تاريخ تأثير
گذاشته است .نقد به لنينزم اگر نتواند و يا نخواھد نقدی در
اين سطح و با مابهازای برابر با آن باشد ،در خوشبينانه
ترين تعريف تنھا ژست روشنفکری است که تصور کرده
اگر لقمه ای بزرگ برای نقد خود انتخاب کند ،البد خود
نيز ”بزرگ“ ديده می شود.
از جمله تناقضات مضحک ”سعيد صالحی نيا“ که به
خوبی نشان می دھد نه لنين را شناخته و نه حزب لنينی
را ،به اين ترتيب می توان توضيح داد.
مبتکر حزب انقالبی لنين است .لنين با ايدۀ حزب انقالبی
به قطب اصلی جنبش انقالبی در سطح جھان در مقابل
اکونوميزم و دترمينيزم تبديل شد .حزب انقالبی به مثابۀ
رھبری جنبش پرولتاريا با ھدف انقالب سوسياليستی .در
نتيجه در سنت مارکسيزم انقالبی ھرجا که از ”حزب“
نامی برده می شود ،بی واسطه به اين معنا خواھد بود که
اين حزب نقش رھبری جنبش انقالبی را بر عھده دارد.
به جز اين ھر چه ھست و با ھر نامی که باشد حزب
انقالبی به عنوان ابزار رھبری جنبش انقالبی نخواھد
بود ،بلکه حزب با مفھوم بورژوايی آن ،به معنی متشکل
بودن عده ای با مرام و مسلک مشترک ،ارگانيزاسيون،
پارتی ،دستۀ متشکل و ...خواھد بود .ھيچ يک از اين
احزاب نوع دوم با نام کمونيستی نخواھد بود ،اما نام
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حزب را می توانند با خود داشته باشند.
وقتی از حزب کمونيست صحبت می شود ،تنھا يک
معنی خواھد داشت و آن حزبی است که لنين مبتکر آن
بوده و آن را ساخته و با نام خود در تاريخ ثبت کرده
است .حال آيا بسيار مسخره به نظر نمی رسد که ”سعيد
صالحی نيا“ از کادرھای حزب کمونيست کارگری باشد
و لنين و لنينزم را نيز قبول نداشته باشد!؟ با توجه به اين
که مفھوم حزب کمونيست در سنت مبارزات کمونيستی،
حزب لنينيستی است ،آيا فردی را که خود را به عضويت
حزبی با فرض کمونيستی بودن آن ،درآورده ،بايد جدی
گرفت؟
لنينيزم را با مفھوم حزبيت لنينستی -نه حزب به معنی
تشکيالت -بايد شناخت؛ به غير از اين ھر نام حزبی ،با
ادعای کمونيستی ،اما در تقابل با حزب لنينی ،يک سرقت
سياسی برای تزئين و ژست سياسی محسوب خواھد شد.
گرايشی که مايل نيست در کادر لنينزم قرار داشته باشد،
اما ادعای کمونيستی را با خود يدک بکشد ،مطلقا ً نيازمند
متشکل شدن در ظرفی با نام ”حزب“ نيست و اگر چنين
باشد اين حزب مطلقا ً چيزی نيست به غير از حزب با
مفھوم بورژوايی آن .در نتيجه يا ”سعيد صالحی نيا“ بايد
تکليف خودش با تشکيالتی که در آن عضو است و نام
حزب بر خود گذاشته است را حل کند و يا اين حزب
چنين تکليفی را با وی حل کند؛ در غير اين صورت ،ھر
دو را بدون حلّ اين تکليف نمی توان جدی گرفت و
اعتنايی به ”نقد“ آن ھا به لنينيزم داشت.
اشکاالت ”سعيد صالحی نيا“ عمدتا ً اشکاالت اصولی
است و نظر به اين که حزب او نيز دارای ھمين اشکاالت
است ،در نتيجه نقطۀ اتفاق اين دو در واقع اشکاالت
اصولی آن ھا است.
حزب انقالبی و مفھوم آن از اصول تعيين کننده فاصله يا
نزديکی افراد و گرايشات است .چگونه ميتوان حزب
انقالبی به معنی حزب لنينيستی را مفروض دانسته و در
آن عضو شد در عين حال لنينيزم و حزب لنينی را نفی
کرد!؟ اين سردرگمی نه از نو آوری ،که از نوبرھا و
گيجی ھای حزبی است که ”سعيد صالحی نيا“ کادر آن به
شمار می رود.

”سعيد صالحی نيا“” ،نقد“ به لنينزم اش را بايد در ابتدا
به عنوان يک بحث درونی در ميان اعضای حزب
خودش به جريان می انداخت و سعی می کرد بحث خود
را در کنگرۀ حزبش به بحث کلّ حزبش تبديل کند و سپس
به عنوان نظريۀ حزبی آن را رو به بيرون و با حمايت
حزبش به معرض چالش قرار دھد .اما اين شلختگی،
تصادفی نيست .صرف نظر از عدم درک صحيح از
مفھوم حزب که موجب پيدايش اين روش از کار می
شود ،مسأله به نظر چيز ديگری می رسد .واقعيت اين
است که حزب ”سعيد صالحی نيا“ سرعت زيادی به
چرخش به راست از مبدأ سانتريزم خود داده است .اين
حزب ھمۀ شرايط الزم برای مماشات را ھرچه بيشتر
فراھم می کند .عرصۀ مبارزۀ طبقاتی را برای ديگران
رھا کرده و به سراغ عرصه ای می رود که از ھنرپيشه
و خواننده در آن فعال ھستند .مبارزه با مذھب را
جايگزين مبارزۀ ض ّد سرمايه داری می کند ،حزب با
مفھوم لنينی را با کلوپ روشنفکری جايگزين می کند .با
اين حال چند مورد اساسی دست و پای اين حزب را بسته
است .ديکتاتوری پرولتاريا يکی از آن ھا نيست ،زحمت
اين چرخش در گذشته و از ابتدا توسط بنيانگذاران اين
حزب کشيده شده است .اما تکليف وجوه راديکال آن،
ھرچند در حرف ،بايد به نوعی روشن شود.
اگر ابتکار ”سعيد صالحی نيا“ را ليدر اين حزب به کار
می برد ،ممکن بود باعث ريزش بيش از پيش اين حزب
شود ،در نتيجه بد نبود اگر يک متفکر خوش ذوق و پر
شور مانند ”سعيد صالحی نيا“ مسئوليت نقد به لنينيزم را
به عھده بگيرد تا به اين وسيله ھم نبض درون حزب و ھم
واکنشات بيرونی در دست رھبری حزب قرار بگيرد.
اگر واکنشات سنگين بود که مسئوليت پاسخ به آن ھا به
عھدۀ خود ”سعيد صالحی نيا“ خواھد بود؛ و چون او در
نوشتن نقدھای ژرف و پاسخ ھای جانانه صالحيت کافی
دارد ،می تواند ھر واکنشی را پاسخ دھد .اما اگر اين
نظر توانست حمايت عدۀ بيشتری از اعضای حزب را به
خود جلب کند ،در اين صورت رھبری حزب به کمک
”سعيد صالحی نيا“ آمده و بحث را در دست خود می
گيرد .ظاھراً اين پروژه چندان مورد استقبال قرار نگرفت
و نقد ”سعيد صالحی نيا“ به لنينيزم در دستش باد کرد.
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اما از نقد به لنينيزم فراتر ،نقد به مارکسيزم به وسيلۀ
مفھوم از آستين بيرون آمده ای به نام
جايگزين کردن
ِ
”حکومت انسانی“ است!! اين خالقيت ديگر اعتماد ھر
جريان ليبرالی را می تواند به خود جلب کند .حزبی که
حزب لنينی نيست ،ديکتاتوری انقالبی را ھم که قبول
ندارد ،با مبارزۀ طبقاتی ھم که فاصلۀ کيلومتری دارد،
اگر تکليف اين حکومت مورد نظرش را ھم حل کند ،نام
درھم برھم ”کمونيسم کارگری“ که از اساس اين نيز
مفھومی بی پايه است را ديگر برای ژست چپ گرفتن
می تواند با خود داشته باشد.
حزب کمونيست کارگری قطعا معجون ”حکومت
انسانی“ را برای تمايز با حکومت حيوانی اختراع نکرده
است .اين تاکتيک به معنی اخص کلمه ،اسم رمز يک
سازش طبقاتی است .از ليبرال و راست و مذھبی و امثال
آن ھا گرفته تا انواع گرايشات بورژوايی ھيچ کدام با
چنين نامی نه تنھا مشکلی ندارند ،بلکه ادعا می کنند که
در واقع حکومت مورد نظر خودشان نيز کامالً انسانی
است و به ھيچ وجه حيوانی نيست .مھمترين توجيه اين
حزب در اين مورد ھمين است که ”حبيب بکتاش“ در
مباحثات فيسبوکی ،ذيل موضوع ديکتاتوری پرولتاری
نوشته است .او می گويد :
”شعار حکومت انسانی يا جمھوری انسانی ھيچ تناقضی
با سوسياليسم و کمونيسم ندارد .حکومت انسانی در کنار
حکومت سوسياليستی قرار می گيرد نه در برابر آن“ .
اوالً گيريم که چنين باشد و ھيچ تناقضی نداشته باشد .اگر
بتوان قبول کرد موضوع بر سر اين نيست که اين شعار
با حکومت سوسياليستی تناقض دارد ،اما نمی توان قبول
کرد که ظھور اين شعار بدون دليل و تصادفی ،چون
تناقضی ندارد ،بوده است .خير ،اين نوع شعارھای
پوپوليستی بورژوازی را به وحشت نخواھد انداخت و به
قدر کافی اين جريان را بی خطر نشان خواھد داد و در
نتيجه شانس قرار گرفتن در داالن بديل سازی بورژوازی
برای دولت فعلی بيشتر خواھد شد .اين بی تعارف ترين و
شسته رفته ترين برداشت از تغيير اين شعار محوری
است .وگرنه به راستی چرا نبايد از مفاھيم با نام واقعی و
شناخته شده و با دويست سال سنت انقالبی پشت آن ياد

کرد .بر اساس کدام ضرورت -به جز مد روز! -بايد به
اين سنت پشت کرد.
و اما تناقض حکومت انسانی با حکومت کارگری در
چيست؟ خيلی ساده اين است که ھر کارگر لزوما ً انسان
است .اما ھر انسان الزاما ً کارگر نيست .حکومت انسانی
در برگيرندۀ انسان است و نه طبقه .در اين حکومت
ھرکس که انسان باشد و حيوان نباشد ،جای خواھد گرفت.
بقيۀ ماجرا ديگر نياز به حدس و تحليل ندارد .يک انسان
بورژوا می تواند دارای ارادۀ طبقاتی برابر با ده ھا ھزار
انسان کارگر باشد و اگر تعدادی از آن ھا در يک
حکومت انسانی حضور داشته باشند ،در واقع حکومت
بورژوايی به يک حکومت انسانی تبديل شده است و نه
چيزی بيش از اين!
به اين ترتيب حزب کمونيست کارگری مشغول تبديل
کردن کاپيتاليسم به يک کاپيتاليسم انسانی است و دليل
اثباتی اين ادعا ھم اين است که تنھا در نظام کاپيتاليستی
است که ”حکومت“ ابدی و نياز جامعه فرض می شود و
ت انسان به ھيچ وجه
اين در حالی است که انسان و طبيع ِ
با پديده ای به نام ”حکومت“ ،حتا از نوع کارگری و يا
به قول ”حبيب بکتاش“ ”حکومت سوسياليستی“ سر
آشتی ندارد.
ھدف مبارزه برچيدن نظام طبقاتی است که حکومت از
مھمترين محصوالت اين نظام است .نه ”حکومت
کارگری“ که حکومت کارگران تنھا ابزار از بين بردن
ھمۀ بازمانده ھای نظام طبقاتی ،از جمله خود حکومت
است .چگونه انسان می تواند روزی حکومت انسانی خود
را از ميان بردارد ،اگر خصلت اين حکومت نه طبقاتی
که انسانی باشد؟ آيا انسان برخالف منعفت انسانی خويش
اقدامی می کند!؟
حکومت محصول نظام طبقاتی است .يک نظام کمونيستی
تنھا زمانی مستقر می شود که طبقه و حکومت در جامعه
کامالً از بين رفته باشد .حال اگر اين حکومت انسانی
باشد ،تکليف چيست؟
حکومت محصول شرايط انسان از خود بيگانه شده است،
حال اگر انسان از خود بيگانه شده به طبيعت انسانی خود
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بازگردد ،تکليفش با اين حکومت انسانی چه خواھد شد،
اگر آن را ملغا کند آيا دوباره نسبت به طبيعت انسانی
خود بيگانه نخواھد شد؟
ريشۀ اين نوع تناقضات در شعارھای سنتا ً تثبيت شدۀ اين
گرايش است .شعار آزادی ،برابری ،حکومت کارگری،
يا حزب کمونيست کارگری ،از تيپيک ترين اين نوع
تناقضات است .چگونه ميتوان تصور کرد که در جامعه
ای برابری حاصل شده باشد اما ھنوز حکومت -گيريم
کارگری -وجود داشته باشد .حکومت ابزار حاکميت يک
طبقه بر طبقۀ ديگر است و تا زمانی که حيات دارد ،اين
معنی را منتقل می کند که جامعه ھمچنان عناصر
طبقاتی ،از جمله حضور طبقه را در خود دارد .خود
کارگر -حتی در حاکميت ،-در واقع نمونۀ حضور عنصر
طبقاتی است و به اين معنی است که برابری حاصل نشده
است .در نتيجه اگر منظور گرايش کمونيسم کارگری از
برابری ھمان برابری مورد نظر بورژوازی در آغاز
پيدايشش نيست ،قطعا ً بايد برابری ای باشد که از محو
نظام طبقاتی به دست می آيد و در چنين نظامی حکومت،
از ھر نوع اش ،اعم از کارگری يا انسانی وجود ندارد.
”سعيد صالحی نيا“ چگونه می تواند موضوعات الفبايی
در اين سطح را نفھمد و وارد کارزار جدال با لنينيزم
شود! ايشان که مرتب از ”نقدھايش“ حرف زده و آن ھا
را به عنوان ”مجموع آثار“ ھمه جا با خود به کول می
کشد ،آيا ممکن است بتواند يک مورد ،حتا يک خط از
مثالً نقد خود به لنينيزم را نشان دھد که واقعا نقد شخص
ايشان باشد و نتوان ده ھا مشابه آن را از سوی انواع
گرايشات ليبراليستی و آنارشيستی و راست و ضد
کمونيستی نشان داد که ھرکدام ھم صدھا بار پاسخ گرفته
است.
”سعيد صالحی نيا“ توجه بفرماييد ،حتی يک مورد از نقد
ھايتان به لنينيزم را معرفی کنيد که بتوان گفت نقد خود
شما است و سرقت نظری از ساير گرايشات نيست؟
٢٠١٢/١١/٢٢
ardeshir.poorsani@gmail.com

آنارشيسم و تسخير قدرت

سامان راد
در طول سلسله بحث ھايی که تاکنون ميان »گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران« با برخی دوستان و
رفقای آنارشيست با ھدف روشن نمودن نقاط اشتراک و
اختالف در جريان بوده است ،يکی از انتقادات مطرح
شده عليه مارکسيست ھا اين بوده است که پس از انقالب
سوسياليستی و تسخير قدرت ،باز ھم قدرت سياسی و
اقتصادی از يک طبقه به طبقه ای ديگر )اين بار
پرولتاريا( منتقل می شود ،و در نتيجه اين امر به تضاد
طبقاتی و اعمال ارادۀ يک طبقه بر ساير طبقات و اقشار
جامعه پايان نمی دھد .اين بدفھمی تمامعيار اصوالً به يک
دليل رخ می دھد و آن اين که برای آنارشيست ھا ،پروسۀ
الغای طبقات اجتماعی و بنابراين الغای دولت ،پروسه ای
است که ظاھراً يک شبه اتفاق می افتد يا بايد بيفتد.
البته انتقاد باال ،يعنی در واقع اين ض ّديت روشن با
»تسخير قدرت« ،به ھيچ رو در تاريخ آنارشيسم تازگی
ندارد .به عنوان مثال ،باکونين ،که خود خصومت شديدی
با ھرگونه نھاد قدرت سياسی و ازجمله دولت داشت ،طی
کنفرانسی آنارشيستی در سال  ١٨٧٢اعالم کرد که:
» ...آرمان طبقۀ کارگر ،ھيچ ھدفی به جز ايجاد يک
سازمان و فدراسيون اقتصادی مطلقا ً آزاد ،بر پايۀ کار و
برابری ،و تماما ً مستقل از ھرگونه حکومت سياسی نمی
تواند باشد؛ و يک چنين سازمان يا فدراسيونی تنھا می
تواند از خالل عمل خودانگيختۀ خود پرولتاريا ،از خالل
اصناف آن ھا ،از خالل کمون ھای خودگردان ،پا به
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عرصۀ حيات بگذارد  ...سازمان سياسی نمی تواند
چيزی به جز تشکيالت حاکميت ،به نفع يک طبقه و به
ضرر پرولتاريا باشد ...پرولتاريا ،اگر قدرت سياسی را
تسخير کند ،به يک طبقۀ حاکمه و استثمارگر تبديل
)(١
خواھد شد«
بنابراين آن چه که دوستان آنارشيست ما در اين مورد
مطرح می کنند ،تقريبا ً تکرار بیکم و کاست ھمان
مواضع باکونين است .مواضعی که در عمل ،خود به يک
فاجعۀ سياسی تمامعيار و ضربۀ مھلک بر بدنۀ جنبش
انقالبی طبقۀ کارگر می انجامد .بايد پرسيد که آنارشيست
ھای طرفدار اين برداشت باکونين در شرايط امروز اروپا
يا در زمان طغيان ھای مشابه آتی در ايران و در زمانی
که طبقۀ کارگر تا مرز نابودی دستگاه دولت پيش می
رود ،چه می کنند و يا خواھند کرد؟ با اين برداشت،
قاعدتا ً بايد سريعا ً به عنوان »ميانجی« بين توده ھای مردم
و دستگاه دولتی قرار بگيرند و از طبقۀ کارگر ،به عنوان
اکثريت جامعه ،بخواھند که ھمچنان زير نفوذ و انقياد
طبقۀ حاکم و استثمارگر ،يعنی اقليت جامعه ،باقی بماند!
چرا؟ به اين دليل که ظاھراً اگر اين اکثريت جامعه ،برای
نخستين بار ،به حکومت و اعمال نفوذ بر اقليت سابق
)يعنی سرمايه داران( دست پيدا کنند ،خود »استثمارگر«
می شود! يعنی منطق اين بحث چنين است که گويا طبقۀ
کارگر ،قصد دارد ھمچنان شيوۀ توليد سرمايه داری را
حفظ کند ،و به اين ترتيب خود را به مقام »سرمايه دار«
و »استثمارگر« ترفيع ،و بورژوازی اقليت سابق را به
مقام »کارگران« تنزل دھد! به عالوه بايد پرسيد که اگر
قرار است طبقۀ کارگر پس از تحمل ھزينه ھای بسيار و
خون دادن ھای فراوان ،از درھم شکستن دولت و تسخير
آن صرف نظر کند ،پس اصوالً چرا به اين جنگ طبقاتی
ادامه می دھد؟ چرا بايد وارد جنگ شود ،ولی از
پيروزی نھايی خود چشم بپوشيد؟ اين ھا ھمان تناقضاتی
است که تروتسکی به درستی در مقالۀ »درس ھای
اسپانيا :آخرين ھشدار« ) (١٩٣٧و ضمن نقد به
آنارشيست ھا می گويد:
»چشمپوشی از تسخير قدرت ،به معنای واگذاری
داوطلبانۀ قدرت به گردانندگان آن ،يعنی استثمارگران،

است .ماھيت ھر انقالب ،شامل به قدرت رسانيدن يک
طبقۀ جديد ،و بنابراين قادر ساختن آن به تحقق برنامهاش
در زندگی ،بوده و ھست .نمی توان جنگ برپا کرد ،ولی
از پيروزی چشم پوشيد .نمی توان توده ھا را به سوی
طغيان ھدايت کرد ،ولی برای تسخير قدرت تدارک
)(٢
نديد«
کامالً مشخص است که جلوگيری از تسخير قدرت سياسی
به دست طبقۀ کارگر ،ھيچ چيز جز خيانت آشکار به
انقالب و بازگرداندن طبقۀ کارگر به مسلخ سرمايه داران
نمی تواند باشد .آن دسته از آنارشيست ھايی که صرف
نظر کردن از تسخير قدرت را به چنان استدالالتی توجيه
می کنند ،متأسفانه در تحليل نھايی و ناخواسته خود به
مانع انقالب و خدمتگزار سرمايه داری تبديل خواھند شد.
ھيچ چيزی به اندازۀ اين استدالل ،بورژوازی را در
موقعيت بھتر قرار نمی دھد .در واقع ريشۀ اين برداشت
ارتجاعی ،بيش از ھرچيز به درک نادرست از مقولۀ
طبقه و دولت برمی گردد .دولت ،تجلی آشتی ناپذيری
تضادھای طبقاتی است و به عبارت ديگری ،دولت تا
زمانی وجود که طبقات اجتماعی و تضاد ميان آن ھا در
جامعه موجود باشد .از آن جا که ھدف سوسياليسم،
رھايی طبقۀ کارگر به دست خود اين طبقه ،و سرنگونی
نظام سرمايه داری است ،در نتيجه نخستين وظيفۀ
پرولتاريا ،تسخير قدرت دولتی است .اين نتيجۀ مھم را
مارکس و انگلس در »مانيفست کمونيست« چنين بيان می
کنند:
»نخستين قدم در انقالب طبقۀ کارگر عبارت است از
ارتقای پرولتاريا به مقام طبقۀ حاکم و کسب پيروزی در
جنگ برای دموکراسی .پرولتاريا سيادت سياسی خود را
به کار خواھد بود تا مرحله به مرحله تمام سرمايه را از
چنگ بورژوازی خارج کند ،تمام وسايل توليد را در
دست دولت ،يعنی پرولتاريای سازمانيافته در قالب طبقۀ
حاکم ،متمرکز سازد ،و جمع نيروھای توليدی را ھرچه
)(٣
سريعتر افزايش دھد«
با اين حال ماشين اعمال قھر و خشونتی که بورژوازی با
ھدف فريب دادن و درھم شکستن طبقۀ کارگر به کارمی
بندد ،نمی تواند به شکل موجودش ،کاربرد چندانی برای
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کارگران داشته باشد و اين درس مھمی است که مارکس
پس از تجربۀ کمون پاريس -تجربه ای که برای باکونين
ھم حائز اھميت بود -چنين فرموله کرد:
»طبقۀ کارگر نمی تواند به اين بسنده کند که ماشين دولتی
را به صورت موجودش به دست وی بيفد و او فقط
بکوشد که اين ماشين را در جھت منافع خودش به کار
اندازد ] [...به ھمين دليل ،نخستين فرمان کمون ،در
مورد الغای ارتش دائمی و جانشين کردن آن با مردم
)(۴
مسلح بود«
در اين ميان ،تسخير قدرت دولتی ،برای جلوگيری از
بازگشت و احيای سرمايه داری به وسيلۀ عناصر
بورژوا ،و به عالوه ايجاد شرايط الزم برای آن چه که
مارکس اجتماع توليدکنندگان آزاد و ھمبسته می ناميد )،(۵
ضروری است:
»آزادی ]واقعی[ بدان معناست که دولت را از ارگانی
تحميلی بر جامعه ،به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه
مبدل کنيم .از اين رو ،امروز دولت ھا تا آن حد آزادند که
توانسته باشند "آزادی دولت" را محدود کنند«.
»بين جامعۀ سرمايه داری و جامعۀ کمونيستی ،دوران
گذار انقالبی اولی به دومی قرار دارد ،منطبق با اين
دوران ،يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد که دولت
آن ،چيزی جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا نمی تواند
)(۶
باشد«
ديکتاتوری پرولتاريا ،به عنوان ويژگی ماھوی دورۀ
گذار از سرمايه داری به سوسياليسم و کمونيسم ،تمرکز
قدرت سياسی در دست اکثريت جامعه ،يعنی طبقۀ
کارگر ،در قالب شوراھا است و اين طبقه به واسطۀ
دولت خود ،مبارزه عليه عناصر باقی ماندۀ بورژوازی
را به جلو می برد و برنامه ريزی و بنا نھادن سوسياليسم
را آغاز می کند .تنھا با تداوم روزمرۀ انقالب
سوسياليستی در تمامی سطوح جامعه -اعم از اقتصادی،
سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و غيره -است که دورۀ گذار
می تواند تکميل شود و به نتيجه برسد  .وجود اين
ديکتاتوری است که ضامن عدم بازگشت به مناسبات

سرمايه داری می باشد .با اين حال ،دولت کارگری،
ماھيتی تماما ً متفاوت با دولت بورژوايی دارد .در اين جا
کلّ مسأله ،پايان بخشيدن به استثمار انسان از انسان ،محو
تخاصمات طبقاتی و بنابراين رفع ھرگونه نياز به دولت
است )اين ھمان چيزی است که آنارشيست ھا گمان می
کنند يک شبه اتفاق می افتد و به ھمين خاطر ،طبقۀ
کارگر را از تسخير قدرت بر حذر می دارند!( انگلس در
آنتی دورينگ اين موضوع را چنين توضيح می دھد:
» شيوۀ توليد سرمايه داری در حينی که تعداد بسياری از
مردم را به پرولتاريا تبديل می کند ،قدرتی را به وجود
می آورد که مجبور است برای جلوگيری از نابودی خود،
اين دگرگونی را تحقق ببخشد .شيوۀ توليد مزبور از اين
طريق که برای تبديل ھرچه بيشتر وسايل توليد بزرگ و
اجتماعیشده به مالکيت دولتی رو می آورد ،خود طريقۀ
اجرای اين دگرگونی را نشان می دھد .پرولتاريا قدرت
دولتی را در دست می گيرد و وسايل توليد را در ابتدا به
مالکيت دولتی تبديل می کند .اما بدين وسيله ،پرولتاريا
خود را به عنوان پرولتاريا از ميان برمی دارد و از اين
طريق کليۀ تفاوت ھا و تناقضات طبقاتی و مآالً دولت به
مثابۀ دولت را از ميان برمی دارد ] [...باألخره زمانی
که ]دولت[ نمايندۀ واقعی کلّ جامعه می شود ،وجود خود
را اساسا ً زائد می کند .به محض آن که ديگر ھيچ طبقۀ
اجتماعی برای تحت ستم قرار گرفتن وجود نداشته باشد،
به محض آن که با از ميان رفتن سلطۀ طبقاتی و تنازع
فردی متکی بر ھرج و مرج توليد ،تصادمات و
بقای
ِ
تجاوزات منتج از آن نيز از بين برود ،آن وقت ديگر
چيزی برای تع ّدی -که قدرت متع ّدی ،يعنی دولت را،
ضروری می ساخت -يافت نمی شود .اولين عملی که
دولت با آن واقعا ً به مثابۀ نمايندۀ کلّ جامعه ظاھر می
شود ،تصاحب وسايل توليد به نام جامعه است که در عين
حال آخرين نقش مستقل او به مثابۀ دولت نيز می باشد.
دخالت قدرت دولتی در مناسبات اجتماعی بخش ھای
مختلف ،يکی پس از ديگری زائد شده و سپس خودبهخود
در خواب می شود .ادارۀ اشياء و ھدايت پروسه ھای
توليد جايگزين حکومت بر انسان ھای می گردد .دولت
)(٧
"برچيده" نمی شود ،بلکه زوال می يابد«
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با اين حال بسياری از آنارشيست ھا برای توجيه نظرياتی
کسانی مانند باکونين ،ناچار انحطاط اتحاد شوروی و
تبديل آن يک رژيم استبدادی را گواه می آورند و از يک
حقيقت درست ،يعنی انحطاط استالينيستی و قطع مسير
دورۀ گذار در بسياری کشورھا ،به يک نتيجۀ نادرست و
خطرناک ،يعنی نفی تسخير قدرت و حواله دادن نابودی
دولت سرمايه داری و طبقه به آينده ای نامعلوم ،می
رسند .مثالً نوام چامسکی می نويسد:
روشنفکران
»باکونين پيش بينی کرد که قشر روبه صعود
ِ
قرن نوزدھم ،يکی از دو مسير موازی يکديگر را دنبال
خواھد کرد .يک مسير ،بھره برداری از مبارزات
مردمی برای کسب قدرت دولتی است و مب ّدل شدن به آن
چه که او "بوروکراسی سرخ" ناميد؛ اينان وحشيانه ترين
و بیرحم ترين ديکتاتوری در تاريخ را بناخواھند نھاد.
اين يک گروه است؛ گروه ديگر ،به گفتۀ او ،کسانی
ھستند که می بينند قدرت واقعی در جای ديگری نھفته
است؛ اينان به زبان مطبوعات کارگری" ،عمله و اکله"
ھايی خواھند شد که در نظام خصوصی قدرت که تحت
حمايت دولت قرار دارد ،به عنوان مدير يا توجيهگر به
اربابان واقعی خدمت می کنند .آن ھا به قول باکونين
"مردم را با چوپ خودشان می زنند" ،در مورد
دموکراسی حرف می زنند ،ولی مردم را با آن می زنند.
اين به واقع يکی از معدود پيش بينی ھا در علوم اجتماعی
است که تحقق پيدا کرده.(٨) «...
و يا در جای ديگری می گويد » دکترين لنينيستی بر آن
است که حزب پيشتاز بايد قدرت دولتی را در دست
بگيرد و مردم را به سوی توسعه اقتصادی ،و با معجزه
ای نامعلوم ،به سوی آزادی و عدالت حرکت دھد .اين
يک ايدئولوژی است که طبيعتا ً تا حد بسيار زيادی برای
روشنفکران راديکال جذابيت دارد؛ و در واقع توجيھی
)(٩
برای نقش آن ھا به عنوان مديران دولتی می تراشد«
و اين که » دولت شوروی از ھمان ابتدای خود ،تالش
کرده است که انرژی و توان جامعه و مردم تحت ستم
خود را تحت خدمت کسانی قرار بدھد که از خروش
مردم در روسيۀ  ١٩١٧برای تسخير قدرت نفع بردند«
).(١٠

اما در حقيقت تنھا مارکسيست ھای انقالبی قادر به
توضيح داليل انحراف و انحطاط شوروی بوده اند ،و
ريشه ھای عينی آن را نه در "ذھن" يا "شخصيت"
افراد ،بلکه در شرايط عينی و واقعی جستجو کرده و
يافته اند .عللی نظير جنگ داخلی ،حملۀ دولت ھای
امپرياليستی ،برخی اشتباھات رھبران انقالب يعنی لنين و
تروتسکی در سال ھای  ،٢١-١٩٢٠شکست انقالب در
اروپا ،انزوای انقالب ،و در نتيجه رشد بوروکراسی و
غيره .در اين جا آنارشيسم در تکرار تھمت ھای ھميشگی
عليه بولشويسم با بورژوازی ھمصدا می شود.

در طی چند سال گذشته که نظام سرمايه داری جھانی با
حادتيرين بحران در ھمۀ ابعاد خود -از اقتصادی،
سياسی ،اجتماعی گرفته تا ايدئولوژيک -رو به رو بوده
است ،آنارشيست ھا رشد و نفوذ بيشتری پيدا کرده اند.
البته اين امر بيش از ھرچيز بيان گر ضعف انواع گروه
ھا و احزابی است که از مارکسيسم تنھا نام آن را يدک
می کشند و کوچکترين تدارکی برای سازماندھی در
شرايط کنونی نديده اند .با اين حال ،سپری شدن چند سال
گذشته ،به خوبی نشان داد که بدون برنامه ،تئوری
انقالبی ،سازماندھی ،رھبری و تشکيل حزب پيشتاز
کارگری ،نمی توان دستاورد چندانی داشت .جنبش
کارگری در طول مسير مبارزاتی خود طی تقريبا ً ٢٠٠
سال گذشته ،آموخته است که برای کسب ابتدايی حقوق
خود بايد متشکل شود و در مواردی با اعمال فشار از
پايين ،به رفرم ھايی ھم دست بزند .تجربۀ خونين کمون
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پاريس و انقالب پيروزمند اکتبر  ١٩١٧روسيه نيز اثبات
کردند که طبقۀ کارگر تنھا با تشکيل حزب انقالبی خود
است که می تواند به تسخير قدرت سياسی ،درھم شکستن
ماشين دولتی کھنه و بنا نھادن دولت کارگری برای
رسيدن به سوسياليسم ،دست بزند .با اين حال باکونين و
پيروانش به دليل درک عميقا ً نادرست خود نسبت به
مفاھيم رفرم ،انقالب ،تسخير قدرت و الغای دولت ،و
دليل »طرد ھرگونه اقدام سياسی که پيروزی کارگران بر
سرمايه داری و در نتيجه الغای دولت را ھدف فوری و
بالواسطۀ خود قرار نمی دھد« ) ،(١١فرصت ھای
بسياری را در درون جنبش کارگری از دست داده اند.
مارکسيسم برای تسخير قدرت سياسی به دست طبقۀ
کارگر و بنانھادن جامعه ای سوسياليستی مبارزه می کند
که در آن دولت به تدريج زوال خواھد يافت .پرسش اين
است که آيا طبقۀ کارگر تا آن زمان بايد از ھرگونه
فعاليت سياسی که سرنگونی سرمايه داری و دولت را
ھدف »فوری و بالواسطه اش« قرار نداده ،دوری کند؟
ھيچ چيز به اندازۀ پاسخ مثبت به اين سؤال نمی تواند
برای بورژوازی مسرّت بخش باشد! مارکسيست ھای
انقالبی ضمن مبارزه برای کسب مطالبات روزمرۀ طبقه
کارگر ،ضمن دفاع از ساير رفرم ھايی که حاصل
مبارزۀ کارگران باشد )مانند خواست افزايش دستمزد و
نظاير آن( و ضمن دفاع از تشکل ھای مستقل کارگری،
در مسير ايجاد حزب پيشتاز انقالبی و ھدف سرنگونی
نيز تدارک می بينند و ھرگز باور ندارند که حزب بايد
وظيفۀ تسخير قدرت و سپس مديريت جامعۀ پسانقالبی را
برعھده بگيرد.
منابع و توضيحات:

http://www.marxists.org/archive/trotsky/193
7/xx/spain01.htm
) (٣ک .مارکس ،ف .انگلس" ،بيانيۀ کمونيست" ،نشر
کارگری سوسياليستی ،فصل دوم ،ص ۶۶
) (۴جنگ داخلی در فرانسه ،صص  ١٠۶و ١١٠
) (۵درونمايه طرح جامعۀ توليدکنندگان آزاد و ھمبسته
که مارکس مطرح کرد عبارت است از گسستن ھمۀ
قيدوبندھای اسارت بار بشری ،و مبنای نفی سرمايهداری
از نظر او اين است که چنين نظامی مانع رشد
توانمندیھای انسان میشود و راستای حركت آن تقليل
انسان به شیء و حيوان بارکش است.
http://www.nashrebidar.com/sysialism/ketab
ha/sysyllim10/farasoye.htm
) (۶ک .مارکس ،ف .انگلس" ،نقد برنامۀ گوتا" ،نشر
کارگری سوسياليستی ،صص:٣٣-٣٢ .
http://nashr.de/1/marx/gota/0.pdf
) (٧انگلس ،آنتی دورينگ ،فصل سوم ) سوسياليسم(،
بخش دوم )جنبۀ تئوريک( ص ٢٢
(8) N. Chomsky, “Chomsky on Miseducation”,
Rowman
&
Littlefield
Publishers, Inc. 2004, chap 2, p. 44
)(9
http://www.chomsky.info/interviews/199612
23.htm

(1) G.M. Stekloff, “History of the First
International” (1928), Part 2, Chap. 2:

(10) http://www.chomsky.info/articles/1986---.htm

http://www.marxists.org/archive/steklov/hist
ory-first-international/ch22.htm

(11) M. Bakunin, “Marxism, Freedom and
the State” (1867-1872), chap. 6:

L. Trotsky, “The lessons of Spain: The last
warning” (1937):

http://www.marxists.org/reference/archive/b
akunin/works/mf-state/ch06.htm
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اپورتونيسم در قبال مسألۀ دولت
اليف چاقلی
توضيح مترجم :متن زير ،بخشی از مقالۀ »رويکرد
اپورتونيست ھا به مسألۀ "مارکسيسم و دولت"« به قلم
رفيق اليف چاقلی )مارس  (٢٠١٠است که در آن نه فقط
به فرصت طلبی سازمان »گرايش بين المللی
مارکسيستی« ،به رھبری الن وودز و باند او ،در قبال
مسألۀ دولت ،بلکه ھمچنين به ترفند ھميشگی الن وودز
در اتخاذ نتيجه گيری ھای ذھنی ،نادرست و فرصت
طلبانه با اتکا به حقايق عينی و درست و اصول عام
مارکسيستی اشاره می شود )آرام نوبخت(
***
در جنبش مارکسيستی ،اپورتونيست ھا ھمواره در
رويکرد نسبت به مسألۀ دولت است که خود را اين چنين
آشکار افشا می کنند .مقالۀ الن وودز با عنوان "مارکسيسم
و دولت" )دسامبر  (٢٠٠٨که طی سه بخش در وب
سايت "در دفاع از مارکسيسم" منتشر شده است ،واقعا ً
مستحق آن است که از اين نظر بررسی شود .ھمان طور
که به روشنی در اين مقاله نشان داده شده است ،اصول
کلی و عام مارکسيسم ،به ظاھر تأييده شده اند؛ اما سپس
ھمين اصول با انواع و اقسام بھانه ھا ،و "اما و اگر"ھا،
از درون تھی می شوند .در اين جا تالش می کنيم که با
ذکر چند نقل قول از مقالۀ وودز ،اين وضعيت را توضيح
دھيم.
ابتدا اجازه دھيد که برخی از اصول بنيادی مارکسيسم را
به اختصار روشن سازيم .مارکسيسم ،به طور مبسوط و
علمی ،مسألۀ دولت را روشن ساخته است .دولت در
تحليل نھايی ،ھيئتی است متشکل از افراد مسلح؛ و
سازوبرگ دولتی نيز ابزاری است در دست طبقۀ حاکم
برای منکوب کردن ساير طبقات .سلطۀ بورژوازی تنھا
به دست طبقۀ کارگر واژگون می شود؛ چرا که طبقۀ
کارگر ،به دليل شرايط اقتصادی وجو ِد خود ،تنھا طبقه
ای است که قادر به تحقق اين وظيفۀ تاريخی می باشد.
تاريخ جوامع طبقاتی نشان می دھد که قھر ،قابلۀ جوامع
کھنه ای است که آبستن جوامعی نوين ھستند .الن وودز
برای آن که نشان دھد او در مقاله اش از چنين اصول
عام مارکسيسم حرکت می کند ،می گويد" :ما ھرگز در

ھيچ زمانی انکار نکرده ايم که طبقۀ کارگر ،در حرکت
خود برای دگرگونی جامعه ،ناگزير با مقاومت طبقات
مالک مواجه خواھد شد يا که اين مقاومت ،می تواند تحت
شرايط مشخصی به جنگ داخلی منجر شود".
اگر اين پايان ماجرا بود ،قطعا ً ھمه چيز به خوشی پيش
می رفت .اما اين پايان موضوع نيست ،برعکس،
"مسأله" و مھارت اپورتونيسم درست از ھمين نکته آغاز
می شود.
وودز اين بار ھم در تالش ماھرانۀ خود ،از يک اصل
عام مارکسيستی به عنوان سپر دفاع استفاده می کند.
تو ّجه مخاطب ابتدا به نکته ای جلب می شود که نيازی به
اعتراض ندارد" :طبقۀ مزدبگير نه فقط از نظر کميت،
که ھمچنين از لحاظ پتانسيل مبارزاتی خود رشد يافته
عمومی تماما ً سازمانيافته در شرايط
است .يک اعتصاب
ِ
فعلی ،اقتصاد يک کشور معين را به کامالً فلج خواھد
کرد؛ به ويژه اگر اين کشور در نواحی توسعه يافته تر
جھان باشد .مسألۀ تعيينکننده ،مسألۀ رھبری و درجۀ
تدارک و آمادگی طبقۀ کارگر ،ھم از نظر سازمانی و ھم
سياسی ،است".
بسيار خوب ،وودز قصد دارد که از اين جا به چه نتيجه
ای برسد؟ پرسش ھم ھمين است! وودز با گفتن اين که
"چه نتايج عامی را می توان از آن چه در باال گفته شد،
به دست آورد؟" ،خواننده را با خود به يک سفر دور و
دراز می برد .او دو نکته ای را پيش می کشد که می
تواند خواننده را گمراه کند .نخست او اظھار می کند که
"افزايش سطح شھرنشينی و درجۀ به مراتب باالتر
پيچيدگی ھای فنی صنايع ،به آن معناست که طبقۀ کارگر
به ھنگام آغاز انقالب ،به طور کلی از موقعيتی مناسبتر
از آن چه در گذشته داشت ،برخوردار خواھد بود ".و
دومين نکتۀ او" :ھر چه حزب انقالبی قوی تر باشد،
موفقيت آن در جذب طبقۀ کارگر به حول برنامۀ خود ،و
کسب ھمياری رده ھای پايين نيروھای مسلح موفق تر
خواھد بود؛ و به اين ترتيب ،غلبه بر مقاومت طبقۀ حاکم
بيش تر و ميزان خشونت و جان باختن افراد کمتر خواھد
بود ".بنابراين وودز به جايی می رسد که می خواھد
خواننده را به آن بکشاند .خالصه آن چه که وودز می
خواھد انجام دھد ،حقنه کردن اين ايده به مخاطب است که
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امروز امکان گذار مسالمت آميز به سوسياليسم ،به بيان
ديگر پيشبرد انقالب به صورت مسالمت آميز ،بيش از
گذشته است.
وودز برای رسيدن به اين نتيجه ،کلّ مقالۀ "مارکسيسم و
دولت" را اساسا ً به موضوع دگرگونی مسالمتآميز
جامعه اختصاص داده است .اين ايده که می توان قدرت
سياسی را به شکل مسالمت آميز )بخوانيد به شکل
پارلمانی!( در شماری از کشورھای سرمايه داری ،که
بريتانيا در صف مقدم آن قرار دارد )عجب تصادفی!؟(
تسخير کرد ،ايده ای است که به شکل موذيانه برای پُر
کردن ذھن مخاطب دنبال می شود .درست است که
مارکس با درنظر داشتن شرايط متمايز بريتانيا و
امريکای شمالی در عصر پيشا-امپرياليسم ،اشاره ھايی
به "گذار مسالمت آميز" به سوسياليسم کرد .اما وودز اين
موضوع را به دنيای کنونی که شرايطی تماما ً متفاوت
دارد ،تعميم می دھد و برای اين که مخاطب را قانع
سازد ،ناچار بايد توجيھاتی را بتراشد که در شرايط
امروزی معتبر به نظر برسد .به ھمين خاطر او ساختمان
مقالۀ خود را بر توان درحال رشد طبقۀ کارگر و سازمان
ھای آن بنا می نھد .از نظر وودز ،با توسعۀ نيروھای
مولد به ويژه از سال  ١٩۴۵به بعد ،طبقۀ کارگر تقريباً
در ھمه جا تکامل و توسعۀ قابل مالحظه ای داشته و
توازن طبقاتی از لحاظ عينی به سود پرولتاريا تغيير يافته
است .اگر طبقۀ کارگر در دورۀ مارکس ،تنھا در بريتانيا
اکثريت جامعه را شکل می داد ،امروزه اما ديگر به
نيرويی تعيين کننده در تمامی کشورھای پيشرفتۀ سرمايه
داری مب ّدل شده است .به عالوه بخش دھقانی نيز که
پايگاه ارتجاع را شکل می دھد ،تقريبا ً ناپديد گرديده
است.
وودز با رسيدن به يک نتيجهگيری کامالً انتزاعی و
دلبخواھانه از يک حقيقت عينی -يعنی رشد طبقۀ کارگر-
ا ّدعا می کند که امکان گذار مسالمت آميز افزايش يافته
است .اين در حاليست که اين موضوع سال ھا پيش به
وسيلۀ لنين مورد اشاره قرار گرفت و به شکلی بسيار
متفاوت ،علمی و انقالبی در "دولت و انقالب" تفسير شد.
مثالً از زمانی که مارکس در  ١٨۵٢اعالم کرد که
دستگاه دولت بورژوايی بايد درھم شکسته شود ،سال
ھای بسياری سپری شد ،و در اين فاصله ،پرولتاريا از

رشد بسياری برخودار گرديد .اما نتيجه گيری انقالبی
لنين از اين واقعيت چه بود؟ لنين تأکيد کرد که پيشرفت
تاريخ ،انقالب پرولتری را به سوی ِگرد آوردن نيروھای
خود برای درھم شکستن دستگاه دولتی به ميزانی بيش از
سال  ١٨۵٢حرکت می دھد.
با اين حال وودز از ما می خواھد بپذيريم که تغييرات به
وجود آمده در طول زمان ،زمينه ای عينی را به وجود
آورده است که امکان تسخير قدرت به شکلی مسالمت
آميز )گذار پارلمانی!( را در کشورھای پيشرفتۀ سرمايه
داری ممکن می سازد .الن وودز که گويا مايل است از
کائوتسکی ،يعنی اپورتونيست بزرگ تاريخ ھم سبقت
بگيرد ،سعی دارد اين توھم را در کارگران به وجود
آورد که امروز انقالب کارگری بدون نياز به توسل به
نيرويی انقالبی ،می تواند به سوی سوسياليسم حرکت
کند .بنابراين انقالب ،به استقرار يک "حکومت
کارگری" به شيوه ای پارلمانی تقليل پيدا می کند و مھم-
ترين وظيفۀ انقالبی طبقۀ کارگر )درھم شکستن دستگاه
دولتی کھنه( کنار گذاشته می شود .چگونه ممکن است
کسی ھشدارھای لنين در مورد چنين موضوع مھمی را
به ياد نياورد؟
لنين موضوع مھ ّم ديگری را ھم در "دولت و انقالب"
خاطر نشان ساخت .آن دسته از سوسياليست ھايی که
ھمکاری طبقاتی را جايگزين مبارزۀ طبقاتی کرده اند،
ھرگز گذار سوسياليستی را به مثابۀ سرنگونی سلطۀ
طبقۀ استثمارگر درک نمی کنند و از ھمين رو از آن دفاع
نمی نمايند .آن ھا اين دگرگونی را اطاعت مسالمت آميز
ت آگاه به وظايف خود ،می دانند.
ت مسلط ،از اکثري ِ
اقلي ِ
اما ھمان طور که لنين گفت ،تجربۀ مشارکت
"سوسياليست ھا" در حکومت ھای بورژوايی بريتانيا،
فرانسه ،ايتاليا و ساير کشورھا در اواخر قرن نوزدھم و
اوايل قرن بيستم ،ھميشه خيانت به منافع طبقات کارگر را
دربر داشته است .با اين ھمه ظاھراً برای الن وودز
راحت تر است که درس ھای اين گونه تجربيات تاريخی
و ھشدارھای لنين را به فراموشی بسپارد!
به عالوه لنين در "دولت و انقالب" به وظيفه ای اشاره
می کند که بايد اجرا و تکميل گردد تا طبقۀ کارگر قدرت
انقالبی خود را بنا نھد؛ وظيفه ای تاريخی که به وسيلۀ
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مارکس و انگلس روشن شده بود .ھمان طور که لنين می
گويد ،جايگزينی دولت بورژايی با دولت پرولتری بدون
يک انقالب بر پايۀ نيرويی انقالبی ،تماما ً ناممکن است.
ھمان طور که مارکس بر اساس بررسی تجربۀ جنگ
داخلی در فرانسه می گويد ،تمامی انقالب ھای گذشته،
ماشين دولتی را تا پيش از وقوع انقالب ھای کارگری
توسعه و تکامل بخشيده اند؛ بنابراين ماشين دولتی باز ھم
بايد درھم شکسته و تکه تکه شود .اين ھمان درس
تاريخی است که تمامی اپورتونيست ھای گذشته و حال،
به فراموشی ،يا چنان چه قادر به انکارش نباشند ،به
تحريف آن ھمت گماشته اند.
برای وودز ،اضمحالل بخش دھقانی در فرانسه و ساير
کشورھا ،از نقطه نظر کاھش پايگاه ھای ارتجاع
بناپارتيستی و فاشيستی ،شديداً حائز اھميت است .البته
وودز دفاعيات خود را برای مقابله با انتقادات مو ّجه
احتمالی آماده می کند و به ھمين دليل می گويد که اين امر
به تنھايی نمی تواند مانع ارتجاع شود .اما از طرف ديگر
او آن قدر زيرک بوده است که در تحليل ھای مختلفش
اعالم کند که مسير منتھی به فاشيسم در اروپا بسته است.
او می گويد که وضعيت کنونی تماما ً متفاوت از دورۀ
ميان دو جنگ جھانی است" :در آن مقطع ،فاشيست ھا
پايگاه ھای اجتماعی عظيمی در بخش دھقانی و خرده
بورژوازی ،از جمله دانشجويان ،داشتند .اکنون تمام آن
ھا تغيير کرده است .طبقۀ کارگر ھزاران بار نيرومندتر
است ،دھقانان تقريبا ً محو شده اند و بخش ھای بزرگی از
کارگران يقه سفيد -معلمين ،کارمندان دولت ،کارکنان
بانک و غيره -بسيار نزديک تر به پرولتاريا شده اند.
تحت چنين شرايطی ،بورژوازی می بايد پيش از حرکت
به سوی يک ديکتاتوری آشکار ،دو بار فکر کند .اگر
جنبش کارگری به سياست ھای حقيقتاً سوسياليستی مسلح
بود ،چنين حرکتی می توانست به سرنگونی کامل
حاکميت بورژوازی ختم شود".
روشن است که در دنيای اپورتونيسم ،حقايق عينی و
ذھنی حسابشده ،در ھم می آميزند .در ھمان
تفسيرھای
ِ
حال که تالش می شود تا نشان داده شود که تحليل ھايی
واقعگرايانه صورت می گيرد ،آگاھی طبقۀ کارگر با
وعدۀ "انقالب ساده"ای که قرارست تقريبا ً به طور
خودانگيخته تحقق پيدا کند ،تيره و تار می شود.

مارکسيسم و دولت
آرمان پويان
يک از موضوعات مھمی که اغلب در بحث با آنارشيست
ھا و البته فرصت طلب ھای جنبش مارکسيستی ،ناگزير
مطرح می شود ،مسألۀ دولت به طور اعم و دولت
کارگری در دورۀ گذار به سوی سوسياليسم به طور
اخص است .برداشت نادرست از مسألۀ دولت ،می تواند
به نتيجه گيری ھای اشتباھی در زمينۀ مبارزاتی منجر
شود .به ھمين دليل اين نياز وجود دارد که به اين
موضوع بيشتر پرداخته شود .در اين متن ابتدا نگاھی
مختصر به مفھوم مارکسيستی دولت و سپس تئوری ھای
رايج بورژوايی در اين مورد می شود .بعد از اين سعی
می شود تا به مسألۀ دولت کارگری در دورۀ پساانقالبی و
در مسير انتقال از جامعۀ سرمايه داری به سوسياليسم
پرداخته شود.
دولت و تکامل تاريخی آن از منظر مارکسيسم
دولت ،در واقع نھاد قھر و خشونت سازمانيافته ای است
که از سوی طبقۀ حاکم در يک جامعه به منظور حفظ
شرايط حکومت آن اعمال می شود .بنابراين ،دولت تنھا
در جامعه ای موجوديت دارد که به طبقات اجتماعی
متخاصم تقسيم گرديده باشد .ھمان طور که لنين می
نويسد:
»دولت ،محصول و مظھر آشتیناپذيری تضادھای
طبقاتی است .دولت در آن جا ،در آن موقع و به اين دليل
که تضادھای طبقاتی به طور عينی نمی توانند آشتیپذير
باشند ،پديد می آيد؛ و برعکس ،وجود دولت ثابت می کند
)(١
که تضادھای طبقاتی آشتیناپذيرند«
اما دولت ھميشه در طول تاريخ وجود نداشته ،و به بيان
ديگر پديده ای ازلی نبوده است.
در جوامع قبيلهای ،تقسيم کار عموما ً حول محورھای
جنسيت ،سن و پيوندھای خانوادگی سازمان می يافت ،و
ھيچ گونه شکل خاصی از قھر و خشونت سازمانيافته
برای حفظ و تقويت اين مناسبات وجود نداشت .مردم در
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جوامع قبيلهای تنھا به اندازه ای توليد می کردند که برای
حفظ خود آن ھا و اجتماعشان کفايت می نمود .دقيقا ً به
دليل نبود ھرگونه مازاد توليد بود که فضای چندانی برای
استثمار وجود نداشت.
افزايش بھرهوری کار به دنبال توسعۀ کشاورزی ،زمينه
را برای برده داری فراھم نمود .به دنبال ھجوم گستردۀ
بيگانگان به شھرھای باستانی ،يا در نتيجۀ فتوحات و
کشورگشايی ھای گسترده ،شمار زيادی از بردگان در
اختيار دولت ھای مھاجم قرار گرفتند .برای آن که بتوان
برده را به کار واداشت و مازادی را از کار او استخراج
کرد ،نخستين شکل خوشنت سازمانيافته ،يعنی يک
دولت ،ضروری می نمود .بنابراين جامعۀ برده داری
برای نظارت و کنترل بر بردگان ،ناگزير دولتی را به
وجود آورد؛ بردگان در بيرون از جامعه به سر می بردند
و ضمن آن که فاقد ھرگونه حقوقی بودند ،درست ھمانند
و دام ،دارايی به شمار می رفتند .انگلس در اين زمينه
می نويسد:
»افزايش توليد در ھمۀ رشته ھا -دامپروری ،کشاورزی،
صنايع دستی خانگی -به نيروی کار انسانی ،توانايی
توليدی بيش از نياز ماندگاريش داد .ھمزمان ،مقدار کار
روزانه ای که به دوش ھر عضو تيره يا جماعت خانوار
يا خانوادۀ واحد می افتاد ،افزايش يافت .افزايش نيروی
کار ،بيش تر مورد توجه قرار گرفت .و اين از راه جنگ
فراھم می گرديد؛ اسيران به برده بدل می شدند .نخستين
تقسيم کار اجتماعی بزرگ ،با افزايش بارآوری کار،
يعنی افزايش ثروت ،و توسعۀ پھنۀ توليد ،در آن شرايط
فراگير تاريخی معين ،ناگزير برده داری را به دنبال خود
آورد .از نخستين تقسيم کار اجتماعی بزرگ ،نخستين
تقسيم بزرگ جامعه به دو طبقه ،زاده شد .اربابان و برده،
)(٢
استثمارکنندگان و استثمارشوندگان«
پس از سقوط جامعۀ برده داری ،جامعۀ فئودالی در اروپا
و برخی نقاط ديگر شکل گرفت .در اين جا نيز برای
مقابله با تھاجم بيگانگان-درست به ھمان صورت که
اجتماعات قبيله ای می بايد در مقابل مھاجمين از خود
دفاع می کردند -به سازمان جھت اعمال قھر و خشونت
نياز بود .با اين حال ،اين سازمان "دفاع از خود" ،بر پايۀ

کشاورزی و تقسيم کار طبقاتی تکامليافته تری رشد
يافت .خصلت بارز اين جاتمعۀ فئودالی ،ساختار طبقاتی
بسيار تکامليافته ای بود که به دور مناسبات خويشاوندی
شکل گرفت .پادشاه ،پرنس ،بارون ،اسقف ،راھب،
ِسرف و يو َمن ،ھر يک وظايف و حقوق خود -ھرچند
نابرابر -را داشتند؛ مثالً حق مالکيت و حقوق تعريفشدۀ
ارث.
نکتۀ مھم در مورد جامعۀ فئودالی اين است که دولت در
آن به مثابۀ چيزی مافوق جامعه پديدار نشد؛ جامعۀ
فئودالی به يک معنا دولتی بزرگ و سلسلهمراتبی بود که
در آن ھر کسی -چه پادشاه و چه سرف -جايگاه خود را
داشت .پادشاه و يومن ھای او ،يک بخش تمام و کمال از
دولت بودند .رابطۀ ھر کسی با دولت ،درست مانند نقش
آن ھا در تقسيم کار اجتماعی ،بر اساس مناسبات
خويشاوندی تعريف می شد.
با گسترش تجارت ،طبقه ای از ت ّجار شکل گرفت و بدين
ترتيب مقادير روزافزونی از ثروت و سرمايۀ اوليه در
خارج از نظام فئودالی شروع به انباشت نمود .تبديل
بسياری از اراضی به چراگاه ھای دام ،ميليون ھا نفر از
دھقانان را از زمين ھای خود ،جدا و در سراسر کشور
آواره کرد .به دنبال يک چنين فرايندی بود که »جامعۀ
ی خارج
بورژوايی« ،به عنوان يک قلمرو فعاليت اقتصاد ِ
از نظام فئودالی و مناسبات سنتی و اخالقيات آن ،از ميانۀ
جامعۀ فئودالی سر بيرون آورد و زمينۀ مادی الزم برای
انقالب صنعتی را آماده کرد.
خويشاوندی مختص جامعۀ فئودالی،
شبکۀ وسيع مناسبات
ِ
از ھم گسيخت؛ در اين فرايند ،رکن خانواده به حيات
خود ادامه داد که امروزه به شکل خانوادۀ ھستهای وجود
دارد؛ اما باالترين رکن سياسی جامعۀ فئودالی ،يعنی
دولت پادشاھی )سلطنتی( آن ،پی در پی ھمراه با رشد
جامعۀ بورژوازی دچار فروريزی و تضعيف شد.
بورژوازی برای تکامل و توسعۀ تجارت و صنعت ،و
ھمچنين حفاظت از منافع طبقاتی خود ،به ناچار بايد
قدرت دولت فئودالی را درھم می شکست .انقالب
انگلستان در سال  ١۶۴٠به رھبری اوليور کرامول و
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بعدھا انقالب فرانسه در سال  ،١٧٨٩نمود ھمين امير
بودند .در واقع به واسطۀ اين انقالب ھا بود که شرايط
برای انباشت سرمايه داری مھيا گشت.
نظريه ھای بورژوايی دولت:
توماس ھابز از جمله کسانی بود که نظريۀ بورژوايی
دولت را تکامل داد .برای ھابز دولت از اين رو
ضروری بود که از سقوط جامعه به »جنگ ھمه بر ضد
ھمه« جلوگيری کند .در فلسفۀ او ،بر خالف فلسفۀ
ارسطو که انسان را »حيوانی سياسی ـ اجتماعی« تعريف
میکرد» ،انسان« به منزلۀ »موجودی ستيزهگر« تعريف
میشود .چنان که میگويد» :در نھاد آدمی سه علت
اصلی برای کشمکش و منازعه وجود دارد .نخست
رقابت ،دوم ترس ،سوم طلب عزت و افتخار...؛ از اين
جا آشکار میگردد که در زمانی که آدميان بدون قدرتی
عمومی بسر برند ـ که ھمگان را در حال ترس نگه دارد
ـ در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده میشود؛ و چنين
جنگی جنگ ھمه بر ضد ھمه است« ) (٣و و بدين ترتيب
است که به گفتۀ او فرمانبرداری از قدرتی عمومی آدمی
را مشتاق تأسيس دولت و جامعهای امن میسازد:
»تنھا راه تأسيس چنين قدرت عمومی که بتواند آدميان را
از ھجوم بيگانگان و از آسيبھای يکديگر محفوظ بدارد
و از ايشان چنان حراست کند که بتوانند از طريق کوشش
خود و به واسطۀ ثمرات ارض خودشان را تغذيه نمايند و
به خوبی و خوشی زندگی کنند ،اين است که تمامی قدرت
و توان خود را به يک تن و يا به مجمعی از کسان واگذار
کنند تا آن که از طريق شيوۀ اکثريت آرا ،ارادهھای
مختلف آن ھا را به يک اراده تبديل کند :و اين بدان معنی
است که آن ھا يک نفر يا جمعی از افراد را منصوب کنند
که نمايندۀ ايشان باشد ] [...دولت )درمقام تعريف(
عبارت است از شخصی که جمع کثيری از آدميان به
موجب عھد و پيمان با يک ديگر ،خودشان را يک به يک
مرجع اعتبار و جواز اعمال او ساخته اند تا اين که او
بتواند تمامی قوا و امکانات ھمۀ آن ھا را چنان که خود
مقتضی میبيند ،برای حفظ آرامش و امنيت و حراست
عمومی به کار ببرد .و حامل اين نقش ،حاکم خوانده
میشود که صاحب قدرت حاکمه به شمار میرود و

ھمگان اتباع او ھستند«

)(٤

برای جان الک ،نقش دولت اساسا ً به حفظ مالکيت و
آزادی فردی معطوف بود ،در حالی که ژان ژاک روسو،
دولت را پديده ای می ديد مبتنی بر »قرارداد اجتماعی«
که تمامی اعضای جامعه را مقيّد می کند ،بدون اين که
واقعا ً مشخص باشد اين »قرارداد« ،چه زمانی ،کجا و از
سوی چه کسانی نوشته شده است!
ھگل نيز دولت را تجلی »ارادۀ عام« می ديد و با
ديدگاھی که دولت را به مثابۀ حافظ و نگھبان مالکيت
درنظر داشت )موردی که او وظيفه و نقش جامعۀ مدنی
می دانست( ،مخالفت می ورزيد .ھگل در »فلسفۀ حق«
به اين موضوع اشاره می کند که دولت ،تجلی تضادھای
موجود در »جامعۀ مدنی« است ،و جدايی آن از خانواده
و جامعۀ مدنی ،ويژگی ظھور جامعۀ مدرن )يعنی
بورژوايی( شمرده می شود .برای ھگل ،دولت» ،رژۀ
خدا بر روی زمين« بود ،به اين معنا که او اوج کمال
است يا ھر نوع دولتی پايدار است ).(۵
مارکس جوان در »نقد فلسفۀ حق ھگل« )فصل پنجم(،
برداشت ھگلی »جامعۀ مبتنی بر آشتی پذيری متقابل« را
به انتقاد کشيد؛ مارکس در اين جا بر اين موضوع انگشت
می گذارد که تضاد ميان کار و سرمايه نمی تواند آشتی
پذير باشد و بنابراين دولت ضرورتا ً بيان و تجلی
نيروھای مسلط در درون جامعۀ بورژوايی -يعنی
سرمايه -است.
دولت ،به مثابۀ تجلی ارادۀ عام و چيزی که بر فراز
جامعه قرار می گيرد ،مفھومی است که مارکس و انگلس
به ش ّدت مورد برخورد قرار می دھند .در نظام سرمايه
داری ،برای حفظ شرايط دزدی و چپاول »قانونی« که
شالودۀ اين نظام را تشکيل می دھد ،به خشونت سازمان-
يافتۀ خاصی نياز است .دولت در اين جا بايد در ظاھر
امر خود را بر فراز تضادھا و تخاصمات جامعۀ
بورژوايی نشان دھد:
»اکنون کارکنان بلندپايۀ اداری ،به عنوان نھادھای
جامعه ،در تملک قدرت ھمگانی و حق مالياتبندی ،بر
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فراز جامعه داشتند .احترام آزادنه ای که داوطلبانه نسبت
به نھادھای ساخت تيرهای نشان داده می شد ،آن ھا را-
حتی اگر ھم می توانستند آن را به دست آوردند -خشنود
نمی کرد؛ احترام به آن ھا -ارابه ھای قدرتی که در حال
بيگانگی با جامعه است -بايد بر پايۀ قانون ھای ويژه ای،
که آن ھا را از تقدس و تجاوزناپذيری ويژه ای
برخوردار می کند ،به دست آيد .لعنتی ترين مأمور پليس
در دولت با تمدن ،از مجموع نھادھای تيرهای اقتدار
بيشتری دارد؛ ولی توانمندی شاھزاده و بزرگترين
ژنرال روزگار تمدن بايد به احترام
سياستمدار ،يا
ِ
راستين و بی چون و چرای مردم به کوچکترين رئيس
تيره رشک برند .يکی ميان جامعه می ايستد ،آن ديگری
ناچار بايد بکوشد نمايانگر چيزی بيرون و بر فراز جامعه
)(۶
باشد«.
بنابراين دولت به جايی می رسد که در ظاھر امر ،تجلی
ارادۀ ک ّل مردم است:
سياسی ناھمگونی ھای
»با اين ھمه اين بازشناسی
ِ
مالکيت ،به ھيچ روی بنيادی نيست .برعکس ،اين پديده،
پايينی تکامل دولت است .برترين شکل
نسانل يک مرحلۀ
ِ
دولت ،جمھوری دموکراتيک ،که با شرايط نوين جامعه،
بيش از پيش به گونۀ يک نياز گريزناپذير درميآيد ،شکلی
از دولت است که تنھا با آن ،مبارزۀ نھايی تعيينکننده می
تواند ميان پرولتاريا و بورژوازی انجام پذيرد ،جمھوری
دموکراتيک ديگر به طور رسمی از ناھمگونی مالکيت
چيزی نمی فھمد .ثروت در آن به گونه ای پنھان ،ولی
بسيار استوارتر ،قدرت خود را به کار می گيرد .از يک
شکل فسا ِد آشکار مأموران رسمی ،که امريکا
سو ،در
ِ
نمونۀ کالسيک آن را به دست می دھد؛ از سوی ديگر در
شکل اتحاد ميان حکومت و مرکز بورس ] [...و سرانجام
اين که طبقۀ دارا آشکارا از راه انتخابات ھمگانی،
حکومت می کند .تا زمانی که طبقۀ زير ستم -و بنابراين
در مورد ما پرولتاريا -برای رھايی خود به خوبی آماده
نيست ،در اکثريت خود ،نظام موجود جامعه را تنھا نظام
ممکن خواھد دانست ،و از ديد سياسی دنبالۀ طبقۀ سرمايه
)(٧
دار را خواھد ساخت ،يعنی جناخ چپ تندروی آن را«
اما زمانی که طبقۀ کارگر آمادۀ تسخير قدرت است ،آن

وقت ويترين »پارلمانی« و »قانون ساالری« دولت به
يک باره فرو می ريزد و کارگر با چھرۀ يک نھاد
خشونت سازمانيافته ای رو به رو می شود که از ابتدا
ماھيت حقيقی خود دولت بوده است.
و اما نظريه پردازان پُست مدرن ھم از سوی ديگر
اھميت دولت را به حداقل می رسانند و عموما ً بر آن
ھستند که پيچيدگی و آزادی سرمايه داری پسامدرن،
قدرت را غيرمتمرکز کرده است ،به طوری که وجود
يک دولت سرکوبگر و اقتدارگرا ناممکن است .در
عوض آن ھا روابط ميان افراد را به عنوان مکانيسم ستم
درنظر می گيرند )مثالً از اين منظر ،يک دولت
مردساالر و قوانين تبعيض آميز ،وجود تبعيض جنسی را
چندان تقويت نمی کند؛ برعکس اعمال فشار از سوی
مردان جامعه به زنان جامعه به عنوان يکی از خصايص
روابط مابين افراد جامعۀ مردساالر است که چنين
تبعيضی را مستحکم می سازد .بنابراين راه حل را بايد
در اصالح ھمين روابط مابين مردم جستجو کرد( .اما اين
مفھوم ھيچ چيز به جز توھم نيست و اين را وقايع
تاريخی -از جمله ھمين بحران اخير اقتصادی و اجتماعی
سرمايه داری در سراسر جھان و سرکوب »غيرقابل
باور« اعتراضات از سوی دولت ھای سرمايه داری-
اثبات می کند .قدرت دولت ،برای کارگرانی که در
اعتراض به ابتدايی حقوق خود مورد ضرب و شتم پليس
و دستگاه سرکوبگر قرار می گيرند ،يا برای مردمی که
در فلسطين زير بمباران ھای ارتش رژيم اسرائيل ھمه
چيز خود را از دست می دھند ،بسيار روشن است .اين
ھا مواردی است که بیپايگی )و در عين حال ارتجاعی
بودن( نظريات پسامدرن را به خوبی نشان می دھد.
ادامه دارد
منابع و توضيحات:
) (١و .ا .لنين" ،دولت و انقالب" ،ترجمۀ محمد
پورھرمزان و علی بيات ،انتشارات حزب تودۀ ايران
)چاپ سوم ،(١٣٨٧ ،فصل اول ،ص ١٢
) (٢ف .انگلس" ،منشأ خانواده ،مالکيت خصوصی و
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دولت" ،ترجمۀ خسرو پارسا ،نشر ديگر،١٣٨۶ ،
صص١٩۵-١٩۴ .
) (٣توماس ھابز " ،لوياتان" ،ترجمۀ حسين بشيريه،
انتشارات نی ،١٣٨٩ ،ص ١٥٧
) (٤ھمان ،صص ١٩٢ـ ١٩٣
) (۵اين اظھار نظر او را بايد در پرتو مالحظات زير
خواند:
الف( او اضافه می کند که »دولت يک اثر ھنری
نيست« ،و دولت روی زمين و در سپھر خودسرانگی،
اتفاق و خظا قرار دارد« )فلسفۀ حق ،بند  ٢۵٨الف(.
ب( بيان اين که دولت رژۀ خداوند روی زمين است ،اين
ينست که دولت خداست ،به اين معنا که او اوج کمال
است يا ھر نوع دولتی پايدار است .به نظر ھگل ،روح
مطلق باالتر از ھر روح عينی از جمله دولت است ،و
دولت ھای منفرد در مقابل تاريخ تسليم می شوند.
ج( ھگل تقابل حاد بين دولت و فرد را رد می کند .رابطۀ
بين دولت و فرد با وساطت انواعی از نھادھا مانند
خانواده و غيره برقرار می شود .ھيچ کدام از يان ھا به
فرد اسيب نمی رساند .اين نھادھا از او فرد معينی می
سازند .دولت فرد را به شھروند ) citoyenو نه صرفا ً
 (Burgerتبديل می کند که با انديشيدن به دولتی در پيش
رو عمل می کند.
به نقل از :م .اينوود" ،فرھنگ فلسفی ھگل" ،ترجمۀ
حسن مرتضوی ،ص ۵٨۵
)" (۶منشأ خانواده ،مالکيت خصوصی و دولت" ،صص
٢٠۶-٢٠۵
) (٧ص ٢٠٧

مسألۀ بين الملل )بخش سوم و پايانی(
اليف چاقلی
ترجمه :سيروش پاشا
برای وحدت سبک کار و ھدف
برای تشکيل سازمان بين المللی طبقۀ کارگر ،وحدت
ھدف و سبک کار کمونيست ھايی که قرار است از يک
نقطۀ مشترک آغاز کنند ،امری است که بايد محقق گردد،
و تمامی رويکردھايی که در راستای اين خط قرار دارد،
بايد روشن و واضح شود .بايد تأکيد کنيم که ما به
موضعی نياز داريم که در اصول ،محکم و در تاکتيک،
انعطاف پذير باشد .مبارزه برای شکل دادن بينالملل
کارگران می تواند با تالش ھای پيشروان کمونيستی که
عميقا ً به مارکسيسم متعھد ھستند و با اشتياق تمام در
درون طبقۀ کارگر به کار واقعی می پردازند ،به پيش
رود .کمونيست ھايی که در کشورھای مختلف سراسر
جھان با ھدف و اصول مشابھی آغاز می کنند ،بايد قادر
باشند که تالش ھای خود را به گام ھای عملی تبديل
نمايند .در شرايط حال حاضر ،حتی ماليمترين آغاز در
اين مسير ھم ارزشمند خواھد بود.
تمايل و ھدف انقالبی بر پايۀ مارکسيسم و تجربۀ
مبارزاتی ،تنھا چيزھايی ھستند که می توانند اجزای
ت الزم برای بناکردن يک بينالملل
درونی اين وحد ِ
انقالبی کارگری را به يک ديگر پيوند دھند .بدون اين
دو ،ھيچ قانونی که بر کاغذ نوشته شده باشد ،نمی تواند
مابهازاء و عينيتی پيدا کند .در واقع نياز به ديسيپلين
انقالبی ،به عنوان امری که مبارزۀ انقالبی خود بر
کمونيست ھا تحميل می کند ،تنھا با اين دو فاکتور می
تواند رفع شود .کمونيست ھايی که قرار است از اين
مرحلۀ اساسی آغاز کنند ،بايد به وحدت سبک کار و
ھدف در بين خود دست يابند و به سوی پذيرش پالتفرمی
که مبارزۀ انقالبی بين المللی طبقۀ کارگر را ھدايت
خواھد کرد ،حرکت نمايند .البته اين پيشرفت ھرگز به
صورت خودانگيخته به وقوع نخواھد پيوست ،و برعکس
به فرايندی از ارتباط سياسی ،بحث و مبارزۀ مشترک
نياز دارد .ما می تواينم به اختصار برخی مواردی را که
برای شروع و پيشبرد درست اين فرايند الزم است،
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برشماريم:
 .١سازمان بين المللی ،به معنای وحدت ،بدون يک شکل
مشخص و متشکل از تماس ھای سست و پراکنده ميان
کمونيست ھا ،يا بدتر از آن چيزی شبيه به شبکه ھايی که
در دورۀ اخير باب روز شده اند ،نيست .سازمان بين
المللی به معنای حزب جھانی طبقۀ کارگر است و اين
دقيقا ً ھمان چيزی است که بايد ساخته شود.
 .٢امروز چيزی به نام سازمان بين المللی طبقۀ کارگر
وجود ندارد و کسانی که ادعای نمايندگی بين الملل چھارم
يا ساختن بين الملل پنجم را دارند ،فاقد توان الزم برای
تغيير اين حقيقت ھستند .برای آن که نمونۀ مثبتی از
تاريخ به دست دھيم ،می توانيم تجربۀ کمينترن را به ياد
بياوريم که در تب و تاب انقالب اکتبر در دورۀ لنين شکل
گرفت .اين تجربه ھنوز ھم خطوط مسير ساختن يک بين
الملل کارگری را نشان می دھد.
 .٣سازمان بين المللی انقالبی طبقۀ کارگر ،تنھا می تواند
از طريق وحدت عناصر ھمفکری که برای ساختن آن
تالش می کنند و اين تالش را مصممانه پی می گيرند،
ايجاد گردد .آن چه اھميت دارد ،دوری کردن از آزمون
ھای جدی برای شکل دادن به عناصر سازندۀ اين وحدت،
نيست .ميزان دوری يا نزديکی سياسی ،عواملی ھستند
که قطعا ً بايد در مقياس مارکسيسم انقالبی به آن ھا وزن
و اھميت بخشيد.
 .۴واضح است که حزب جھانی طبقۀ کارگر نمی تواند به
يکباره محقق شود .اما ،بر اساس توافق بر سر
موضوعات اساسی ايدئولوژيک ،سياسی و سازمانی،
ايجاد يک گرايش بين المللی برای حرکت به سوی اين
ھدف  ،ممکن و ضروری است .تشکيل ھستۀ انقالبی بين
المللی ،ھدفی است که بايد به سوی ايجاد و سازماندھی
چنين گرايشی نشانه برود.
 .۵تصور اين که می توان در ھمان بدايت امر سازمان
ھای برادر يا خواھر تماما ً مشابه را در حوزۀ بين المللی
پيدا کرد ،فايده ای ندارد و به اتالف وقت می انجامد.
زندگی بر پايۀ ايده ھای سفت و سخت و يکشکل جريان
ندارد .اگر بستری برای وحدت بر سر موضوعات بنيادی
ايدئولوژيک ،سياسی و سازمانی وجود داشته باشد ،در آن

صورت اختالفات بر سر موضوعات تاريخی -تئوريک
)مانند مثالً ماھيت طبقاتی شوروی( نبايد از حرکت
مشترک ما جلوگيری کند .البته بحث و تبادل نظر در
مورد اين موضوعات بايد تداوم پيدا کند تا به تعميق درک
و فھم مارکسيستی ياری رساند.
 .۶وحدت بايد اصولی باشد ،و از ھمان ابتدا بايد رويکرد
شفاف نسبت به اختالفات مفروض باشد .اختالفات نبايد
پنھان شود .بايد از شتابزدگی و اجبار ممانعت به عمل
آورد.
مبارزۀ انقالبی کارگران از سقوط به دام ناسيوناليسم
جلوگيری می کند و مستلزم آن است که منافع بين المللی
طبقۀ کارگر ،از اھميت و اولويت برخودار باشد .اما اگر
کمونيست ھا تالش ھای الزم را برای ساختن سازمان
انقالبی طبقۀ کارگر در کشورھای خود نداشته باشند ،در
آن صورت سازمان انقالبی بين المللی پرولتاريا ھرگز
شکل نخواھد گرفت .چرا که سازمان بين المللی ،يک
اداره و دفترکار خارجی و مستقل از تالش ھای
کمونيست ھای درگير در مبارزات واقعی کشورھای
مختلف ،نيست .سازمان بين المللی نمی تواند به طور
خودانگيخته و با مطرح کردن ايده ھای سياسی به ظاھر
درخشان شکل بگيرد .در واقع در ھيچ يک از حوزه ھای
زندگی ،ھيچ موفقيت مشخصی نمی تواند بدون تالش
عملی و واقعی در مسير صحيح و مبارزه عليه مسيرھای
نادرست ،تضمين گردد .بدون يک سازمان درست ،ايده
ھا و نظرات -ھرچند که انقالبی ،درست و رضايتبخش
به نظر آيند -نمی توانند به تنھايی به نيرويی مادی تبديل
شوند و جھان را تغيير دھند .در شرايط کنونی که طبقۀ
کارگر فاقد ھرگونه سازمان بين المللی است ،ھيچ راھی
برای مبارزه به جز تکامل راه حل ھای انقالبی
مارکسيستی و تالش برای گسترش آن ھا تا سطح پالتفرم
ھای بين المللی ،وجود ندارد .بنابراين درگير شدن در
چنين آزمون ھايی برای حلّ مسألۀ سازمان بين المللی
طبقۀ کارگر ،اجتناب ناپذير است .بايد به ياد داشته باشيم
که تمامی پيشرفت ھای عظيم انقالبی فقط به خاطر
رويکرد طبقاتی انقالبی -که به معنای ورود به کار واقعی
و عملی بدون ترس از دشواری ھا و داشتن جسارت
برای آزمودن است -می توانست موفقيت آميز باشد.
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چرا دوران گذار در شوروی به اتمام نرسيد؟

بلشويک ھا ھم در سال ھای  ١٩٢١ – ١٩٢٠بحث
»انباشت اوليۀ سوسياليستی« طرح شد .يکی از تئوريسين
ھای اصلی اين نظريه »پريوبراژنسکی« بود )او در
جريان شدت يافتن اختالفات درونی حزب به اپوزيسيون
چپ و تروتسکی پيوست( .پريوبراژنسکی استدالل می
کرد که صنايع بايد وسائل توليدی مورد استفاده در بخش
کشاورزی ،مثل تراکتور و غيره را توليد کنند و در
مبادله با بخش کشاورزی ،قسمتی از محصول افزونۀ آن
بخش را به بخش صنعت باز گردانند كه خود منبعی برای
تأمين رشد صنعتی بيشتر شود.

مازيار رازی

اول ،اين که شوراھای کارگری پيروزمند در شوروی،
با يک کشور عقب افتاده مواجه شدند و برای حرکت به
سمت سوسياليزم می بايست نيروھای مولد را رشد بدھند
و برای اين رشد نياز به انباشت اوليه بود .جمعيت
كارگری روسيه در حدود ١٠ميليون نفر در ١٩١٧
تخمين زده می شد .حدود  ١٢٠ميليون دھقان وجود داشت
که بخشی از آن ھنوز در روابط سرواژ به سر می برد.
بنابراين بحثی که بين بلشويک ھا مطرح شد ،اين بود که
اين انباشت اوليه چگونه به دست می آيد .اين انباشت
اوليه در آن سال ھای اول انقالب ،به عنوان »انباشت
سوسياليستی« معروف شد .ھمان طور که کارل مارکس
در توضيح دوران انتقال از جوامع پيشاسرمايه داری،
مانند فئوداليزم و برده داری ،به سرمايه داری از مقولۀ
»انباشت اوليۀ سرمايه داری« صحبت می کند ،در بين

پريوبراژنسکی
)(١٩٣٧-١٨٨٦

گرچه انقالب سوسياليستی-کارگری اکتبر  ١٩١٧در
روسيه به پيروزی رسيد و توانست نظام سرمايه داری
تزاری را سرنگون کند ،و ھمچنين گرچه اقتصاد موفق
به آغاز دورۀ گذار از سرمايه داری به سوسياليزم تحت
رھبری رھبری شوراھای کارگری ،متکی بر دمکراسی
کارگری و نظام دمکراتيک شورايی شد ،اما اين انقالب
به نتيجه نرسيد .علل اين شکست برای درک دوران گذار
بسيار حائز اھميت است .در تجربۀ انقالب روسيه ،سه
ويژگی وجود دارد که بدون در نظر داشتن آن ھا ،علل
شکست دورۀ انتقال قابل درک نخواھد بود.

دوم ،با آغاز جنگ داخلی بلشويک ھا به ناچار برنامۀ
اقتصادی خودشان را که در مورد دوران گذار تدارک
ديده بودند ،کنار می گذارند و وارد دوره ای از اقدامات
از باال می شوند كه »كمونيزم جنگی« ناميده شد .به جای
برنامه ريزی منطقی اقتصادی برای رشد بار آوری كار،
تصاحب نظامی محصول گزيده شد .برنامۀ بلشويک ھا
از اين به بعد عمدتا ً تبديل شد به يك برنامۀ سياسی برای
حفظ قدرت .در شھرھا و روستا ھا خلع يد از مالکيت
خصوصی به طرزی غير منطقی گسترش يافت .اموال
روستائيانی که به »ارتش سفيد« )ضد انقالب( می
پيوستند ،از سوی »ارتش سرخ« به منظور تنبيه،
مصادره می شد.
سوم ،به دليل زياده روی ھای دوران جنگ داخلی ،عقب
نشينی در تمام زمينه ھا با ابعاد گسترده صورت گرفت.
آن ھا نه تنھا در حوزۀ گسترش مالكيت دولتی عقب
نشستند ،بلکه سرمايه داری خصوصی را به ويژه در
بخش کشاورزی تشويق کردند .در بخشی از حوزه ھايی

ﺷﻤﺎرة  -55آﺑﺎن  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٤٩

كه لنين قبالً جزيی از بخش سوسياليستی می ناميد،
مديريت به تكنوكرات ھا منتقل شد ،در كلّ پروسۀ توليد و
توزيع ،كنترل مستقيم كارگری تضعيف شد ،انحصار
تجارت خارجی عمالً از بين رفت و راه حتی برای
مشارکت سرمايۀ داخلی و خارجی ھموار شد .خود
بلشويک ھا به ابعاد اين عقب نشينی واقف بودند ،اما آن
ھا تصور می کردند اين اقدامات برای حيات دولت
کارگری ضروری است و در دورۀ بعدی پس از پشت
سر گذاشتن مشکالت فعلی مجدداً برنامه اصلی انتقال به
سوسياليزم در دستور روز قرار خواھد گرفت .آن ھا فکر
می کردند قدرت واقعی دولتی در دست حزب انقالبی
است و بنابراين می توانند اين عقب نشينی را کنترل کنند.

بوخارين
در ھمين دوره ،لنين به علت بيماری فوت کرد .قدرت
گيری جناح بوخارين -استالين که از پيش از مرگ لنين
تدارک ديده شده بود ،قطعی گشت و جناح چپ ،شکست
خورد .چرخش به راست جناح استالين – بوخارين با
شعار »کوالک ھا ثروتمند شويد« رسميت يافت .اين
سياست به شکل گيری يک اليۀ وسيع از کوالک ھای
ثروتمند منجر می شود که در واقع چند سال بعد خود
قدرت دولتی را تھديد می كنند .در اين دوره نظام تک
حزبی مستقر می شود ،خود حزب عمال در دست
بوروكرات ھا و تكنوكرات ھاست ،و ارگان ھای
خودسازماندھی كارگری تماما ً از بين رفته اند .با از بين
رفتن کامل دمکراسی کارگری ،دولت روسيه ماھيت
كارگری خود را از دست داد و دوران انتقال به
سوسياليزم خاتمه می يابد .انتقالی كه ھنوز درحال
برداشتن گام ھای اوليه بود.

نقش خرده بورژازی در دوران گذار
مازيار رازی
رھبری استالين در اواخر دھۀ  ،١٩٢٠اشتراكی كردن
اجباری را به جای شعار »كوالك ھا ثروتمند شويد«! می
گذارد .ميليون ھا نفر را به زور به مناطق ديگر کوچ می
دھد و مقاومت آن ھا را با قتل و کشتار در ھم می شكند.
حملۀ بسيار گسترده ای را به خرده بورژوازی آغاز می
كند و برنامۀ سريع صنعتی شدن را در دستور كار قرار
می دھد  ١٢.ساعت كار روزانه در بسياری واحدھای
توليدی رايج بود .رشد سريع بر اساس محاسبات و
دستورات حسابرسان مركزی و در جھت تحقق آماری
اھداف برنامۀ مركزی ،جای رشد مطلوب براساس
تصميمات خود توليدكنندگان و در جھت افزايش بارآوری
كار و كاھش ساعات كار را گرفت .به سخن ديگر،
رشدی فرمايشی و از باال و در جھت تقويت دولت جديد و
بوروكراسی حاكم به جای رشد بر اساس نيازھای
اجتماعی و در جھت تقويت خود مديرت توليد كنندگان.
امروز اثبات شده است كه اين نوع رشد صنعتی استالينی،
عاقبت رشدی است كه حتی از لحاظ اقتصادی نيز از
سرمايه داری عقب افتاده تر بوده است .افزايش دايمی
فاصله بين سطح بارآوری كار در روسيه و كشورھای
سرمايه داری ،نتيجۀ اجتناب ناپذير اين نوع رشد بود.
تجربۀ دورۀ استالين نشان داد که در دورۀ انتقال اگر
دولت کارگری نتواند واحد ھای کوچک را داوطلبانه به
سوی سوسياليزم جلب کند ،سدھايی جلوی پيشرفت جامعه
به وجود خواھد آمد .تجربۀ انقالب روسيه اثبات كرد تنھا
شکلی که می توان دھقانان و خرده مالكان را به
سوسياليزم جلب کرد ،به شکل دمکراتيک و داوطلبانه
است .به زور سر نيزه و گرفتن نان از سفره دھقانان نمی
توان »انسان سوسياليست« به وجود آورد .با اين روش ھا
انتقال به سوسياليزم به عکس آن تبديل خواھد شد .به جای
انسان ھای جديد سوسياليست ،ضد انقالب تقويت خواھد
شد.
ھمان طور که در اوايل انقالب ،برنامۀ بلشويک ھا به
جای اشتراکی کردن اجباری ،ايجاد تعاونی در روستاھا
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بود .بلشويک ھا در کنار مزارع تعاونی ،مزارع
سوسياليستی مدرن نيز به راه انداختند .با اين برنامه که
در عمل به کشاورزان نشان دھند ،اين مدل بسيار بھتر
است و آن ھا را داوطلبانه به سمت خودشان جلب کنند.
يعنی با يک رقابت سالم ،که لنين آن را »رقابت
سوسياليستی« می ناميد .با نشان دادن اين که در اين
قسمت ھا ،کار ،کمتر و راحت تر است ،و بارآوری توليد
نيز بيشتر است .خود کشاورزان به عنوان عضو اين
تعاونی ھا ،داوطلبانه چنين تصميمی را خواھند گرفت و
به بخش ھای سوسياليستی ملحق خواھند شد.

اين بخش به نفع انباشت اوليۀ سوسياليستی نيست .از
ديدگاه انباشت سوسياليستی ،بھتر است که به آن ھا وام و
وسايل توليد مدرن داده شود و سطح توليد باال برود.

تصوير :يک خانوادۀ کوالک از اھالی اکراين در دھۀ
 ،١٩٣٠پس از سلب مالکيت

پوستر» :به او اعتماد نکنيد! کوالک ،سفت و سخت ترين
دشمن سوسياليسم است«
اين عنصر انتقال داوطلبانه به اقتصاد سوسياليستی از
واحد ھای خرد ،ھم از نظر سياسی و ھم از نظر
اقتصادی يکی از مسائل اصلی دورۀ انتقال را تشکيل می
دھد .برای اين که سوسياليزم موفقيت داشته باشد ،بايد
تودۀ غير پرولتر در سرنوشت اين انتقال سھيم وشريک
شود .ديکتاتوری پرولتاريا ھرگز به اين معنی نيست که
 % ١٠٠قدرت در دست پرولتاريا است .ھمان گونه که
در ديکتاتوری بورژوايی % ١٠٠ ،قدرت در دست
بورژوازی نيست .بورژوازی ديگران را نيز به شکلی
سھيم می کند .اين اليه ھا را به زور سرنيزه نمی توان
سوسياليست کرد .از نظر اقتصادی نيز از رونق افتادن

انتقال به سوسياليزم يعنی رسيدن به جامعه ای که در آن
ديگر کسی به خاطر فرار از گرسنگی مجبور به کار
نيست .کار به خاطر اجبار اقتصادی نيست ،بلکه معرف
عالقه انسان به فعاليت خالق است .انسان ھا داوطلبانه
کار می كنند ،از کارشان لذت می برند و از خود
بيگانگی از ميان رفته است .رسيدن به چنين مرحله ای
بدون مشارکت ھمه جانبۀ تمام اقشار جامعه ،غير ممكن
است .اين روند نيز برای انتقال ضروری است .متأسفانه
رھبران بلشويک حتی قبل از دوران استالين آن چنان به
اين مسأله توجه نکردند .در دوران استالين ضرورت اين
مشاركت حتی در حد تئوريک نيز نفی شد .طبق نظر
استالينی» :مردم« نمی فھمند و فقط حزب معرف عنصر
شعور در جامعه است! اما ناگفته نماند علیرغم آن که
بلشويک ھا كالً به اھميت مشارکت در دوران گذار کم بھا
دادند ،معذالک يک تفاوت اساسی بين درک بلشويکی و
درک استالينی وجود داشت .اولی به اين موضوع کم بھا
می داد و شرايط سخت زمان اجازه نداد كه بھتر درک
كند ،در صورتی كه دومی اصالً ضرورت آن را نفی می
کرد و ديکتاتوری حزبی را تئوريزه می نمود.
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به مرگ کارگران در اثر »سوانح کار« پايان دھيد!
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UİD-DER
ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران
کارگران ،زحمتکشان ،برادران و خواھران!
سوانح ناشی از کار ،روز به روز درحال افزايش است.
روزی نيست که ما خبری از سوانح کار در کارخانه ھا،
معادن ،کارخانه ھای کشتی سازی و محل ھای ساخت-
وساز نشنويم .به طور متوسط ماھانه بيش از ١٠٠
کارگر جان خود را در محل کارشان از دست می دھند،
و به عالوه کارگران به مراتب بيشتری دچار جراحت و
معلوليت دائمی می شوند.
در سال  ،٢٠١٠نزديک به  ١۴۴۴کارگران فوت کردند؛
در سال  ٢٠١١نيز  ١۵۶٣کارگر به قربانيان "سوانح
کاری" ،که به حق بايد آن را "قتل ھای کاری" بناميم،
تبديل شدند.
در نه ماھۀ نخست امسال ۶۴٢ ،کارگر ديگر ھم جان
خود را از دست دادند .سوانح کار ،زندگی خانواده ھای
کارگری را نابود می کند و تنھا کودکانی يتيم يا زنانی
بیسرپرست را برجای می گذارد.
باريش کياک که در يکی از محل ھای ساختوساز يک
فروشگاه در اسنيورت )استانبول( کار می کرد ،زمانی
که در يکی از چادرھای نايلونی موقتی در خواب بود،
قربانی شعله ھای آتش شد و جان باخت .مادرش می گويد
"اين قدر رنج می کشم که ديگر نمی خواھم زندگی کنم.
آرزو می کنم که ای کاش مرده بودم".
صدھا نفر از مادران ،پدران ،خواھران و برادران ،زوج
ھا و فرزندان ھم ھمين طور فکر می کنند .آن ھا زجر
می کشند و اشک می ريزند.
اما چه کسی مسئول اين اشک ھا و دردھاست؟ بی ترديد
بايد گفت کارفرمايان و دولت حزب عدالت و توسعه
) .(AKPچرا که کارفرمايان از تمھيدات احتياطی
ضروری برای کارگران در محيط ھای کار به بھانۀ

"پرھزينه بودن" ابزارھای ايمنی و بھداشتی ،سرباز می
زنند .دولت حزب عدالت و توسعه ھم با امتناع از انجام
ھرگونه بازرسی و تصويب قوانينی جھت مجازات
خاطيان ،عمالً چشم خود را بر روی اين حقايق می بندد
و برعکس کارفرمايان را تشويق می کند تا به ھمين
روال ادامه دھند.
بايد پرسيد آيا اين خو ِد دولت حزب عدالت و توسعه نيست
که سوانح کار و تلفات متعاقب آن را "سرنوشت و تقدير"
می نامد و اين مرگ و ميرھا را بی اھميت جلوه می دھد؟
بياييد با ھم بپرسيم :چرا اين "تقدير"ی که ھمواره جان
کارگران را می گيرد ،ھيچ گاه به سراغ کارفرمايان نمی
آيد؟
برادران و خواھران!
آيا می دانيد که ترکيه از نظر شمار سوانح کار ،رتبۀ سوم
را در جھان به خود اختصاص داده است؟ طبق ارقام
رسمی ،ساالنه  ٧٧ھزار سانحۀ کار در ترکيه اتفاق می
افتد .ھر سال صدھا کارگران جان خود را از دست می
دھند و ھزاران نفر به آسيب ھا و معلوليت ھای ناشی از
سوانح کار دچار می شوند.
نتيجه روشن است :در ھمان حال که سودھای کارفرمايان
به عرش می رسد ،کارگران در جھنم زندگی می کنند.
در ترکيه تابلوھايی در ھر محل کار نصب شده است که
روی آن چنين شعاری نوشته شده" :اول ،ايمنی کار" .با
اين حال ھرگز نوشته نمی شود که "اول ،ايمنی بشر" يا
"اول ،ايمنی کارگران" .اما چرا؟
علت آن است که کارفرمايان ،نه به کارگران ،بلکه به
رشد سرمايه و سود خود اھميت می دھند.
اقدامات ايمنی در واقع نه برای تضيمن ايمنی کارگران،
بلکه برای تضمين تداوم توليد است .سوانح کار ،اين
حقيقت را بارھا بار آشکار کرده است.
محل ھای کار تقريبا ً ھيچ وقت مورد بازرسی قرار نمی
گيرد! به دنبال رشد فشارھا ،دولت حزب عدالت و توسعه
قانون جديدی را تصويب کرد که به "قانون ايمنی و
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به مجمع بزرگ ملی ترکيه اقدام خواھيم کرد ،و خواھيم
گفت که در مقابل مرگ کارگران در نتيجۀ سوانح کار
سکوت اختيار نخواھيم کرد .دولت بايد وارد عمل شود.
برای متوقف ساختن فوت کارگران در نتيجۀ سوانح کار،
بايد گام ھايی ضروری به منظور انجام اقدامات احتياطی
الزم برای ايمنی کارگران در محيط کار برداشته شود ،و
در عين حال قوانين جديدی به نفع کارگران تصويب و
بدون ھر گونه قيد و شرطی در تمامی اماکن کار اجباری
گردد .ما برادران و خواھران خود را فرامی خوانيم تا به
کمپين ما بپيوندند ،و فعاالنه از آن حمايت کنند!

سالمت مشاغل" موسوم است و به اشتباه گمان می کرد
که چنين اقدامی به سوانح کار پايان خواھد بخشيد .اما
بعداً چه اتفاقی رخ داد؟
صدھا نفر از کارگران از ماه ژوئيه ،يعنی زمانی که
قانون مذکور اجرايی شد ،جان خود را از دست دادند .اين
قانون فقط کلياتی را دربر دارد که محکوم به باقی ماندن
بر روی کاغذ است ،و ھيچ نوع مقررات روشن و
مشخصی را به نفع کارگران به دنبال نداشته است.
به عنوان يک نمونه ،تعداد بازرسان محيط ھای کار در
وزارت کار تنھا  ٢۵٠نفر است و اين در حالی است که
صدھا ھزار محيط کار و ميليون ھا نفر کارگر وجود
دارند.
ظاھراً کارفرمايانی که از اين قانون تبعيت نکنند ،مشمول
جريمه ھای سنگين خواھند بود! طبق قانون ،ايجاد کميته
ھای ايمنی کار ضروری است .اما کارگران درھر حال
از ايفای نقش در ايجاد اين کميته ھا محروم ھستند .در
عوض کارفرمايان از اختيار قانونی برای ايجاد اين
کميته ھا برخوردارند .آيا روشن نيست که کارفرمايان،
اين کميته ھا را بنا به ميل خود طراحی خواھند کرد؟
ضمنا ً کلّ جريمۀ کارفرمايانی که از ايجاد اين قبيل کميته
ھا امتناع می ورزند ،تنھا  ٢٠٠٠ليرۀ ترکيه است!
مشخص است که اينان کارگران را به مسخره گرفته اند.

•

در مقابل فوت کارگران در نتيجۀ سوانح ناشی از کار
سکوت نکنيد!

•

کميته ھای ايمنی و سالمت کارگران بايد تحت مديريت
خود کارگران و در تمامی محل ھای کار ايجاد گردد!

•

دستمزد پزشکان محيط کار و متخصصين ايمنی مشاغل
بايد از سوی صندوقی دولتی که تحت نظارت اتحاديه
ھای کارگری و انجمن ھای صنفی قرار دارد ،پرداخت
شود!

•

اختصاص جريمه و مجازات ھای سنگين برای
کارفرمايانی که از انجام اقدامات احتياطی خودداری می
ورزند ،به ھمراه اجازۀ بازرسی!

•

ح ّ
ق توقف توليد از سوی کارگران در موارد فقدان وجود
ابزارھا و اقدامات احتياطی ضروری کار!

•

حذف شيف شب در مشاغل سنگين و خطرناک!

•

افزايش دستمزد و کاھش ساعات کار!

عالوه بر اين ،مسأله ،تنھا فقدان اقدامات احتياطی نيست.
يکی از داليل اساسی سوانح کار ،اين است که کارگران
وادار می شوند که تا سر ح ّد مرگ و برای ساعاتی
طوالنی کار کنند .افزايش ساعات کاری و افزايش آھنگ
کار به افزايش تصاعدی شمار مرگ و مير می انجامد.
در قانون جديد حتی يک کلمه ھم در مورد اين جنبۀ
مسأله صحبت نشده است.

 ١نوامبر ٢٠١٢

ما می گوييم :ديگر بس است!

منبع:

انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران ،در حال بهراه
اندازی کمپينی مبارزاتی برای پايان دادن به سوانح کار و
بيماری ھای ناشی از مشاغل خاص است .به عنوان
بخشی از اين کمپين ،ما به جمعآوری امضا و ارسال آن

_http://en.uidder.org/stop_workers_dying_of
workplace_accidents.htm
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عليه افزايش قيمت ،ھزينۀ باالی معيشت و جنگ،
متحد شويد!

انجمن ھمبستگی بينالمللی کارگران
تداوم افزايش قيمت ھا ،ھمچنان زندگی زحمتکشان را
غيرقابل تحمل ،و فقر را شديدتر می کند .دولت حزب
عدالت و توسعه ) ،(AKPبرای اجتناب از واکنش توده
ھای زحمتکش ،از دور جديد افزايش آتی قيمت ھا به
ويژه در بھار و پاييز خبر داد.
در ماه آوريل ،قيمت گاز طبيعی به يکباره  ١٩درصد
افزايش يافت ،و سپس در اوايل اکتبر باری ديگر به
ميزان  ١٠درصد باال رفت ،يعنی دومين افزايش در طی
کمتر از چھار ماه .بنابراين طی دوره ای که مصرف گاز
طبيعتا ً پايين تر است و برای مدتی از فشار پرداخت
صورت حساب ھا می کاھد ،قيمت گاز طبيعی در
مجموع بيش از  ٣٠درصد افزايش يافت.
مجدداً در ماه آوريل قيمت برق  ٩.۶درصد افزايش يافت.
اما دولت حزب عدالت و توسعه که به اين ھم راضی
نشده بود ،درست مانند مورد گاز طبيعی ١٠ ،درصد
ديگر به قيمت برق افزود تا دست ھای خود را بيشتر در
جيب زحمتکشان فرو برد.
ھمۀ اين ھا ضربه ای ديگر بود به توده ھای کارگری که
در حل له شدن در زير فشار سنگين افزايش قيمت ھا
ھستند.
افزايش قيمت بنزين ،گازوئيل و ساير محصوالت نفت
پيش از اين ھم تابع مکانيسمی خودکار بوده است.
ھرگونه افزايش بنزين ،گازوئل ،گاز طبيعی و برق به

معنای افزايش قيمت تمامی ديگر اقالم است.
به ھمين جھت ما بر اساس ھزينه ھای رو به رشد
فرآورده ھای انرژی ،با موج جديدی از افزايش قيمت ھا
در ھمه چيز ،از حمل و نقل و مواد غذايی گرفته تا
پوشاک و کاالھای سفيد* رو به رو ھستيم.
از آن جا که در فصل ھای بھار و تابستان ،ميوه و
سبزيجات ارزان تر ،و مصرف گاز طبيعی و برق پايين
تر بود ،تأثير اين جھش قيمت ھا کمتر احساس شد .با اين
حال در فصل زمستان ،ھزينۀ باالی زندگی خود را تمام
و کمال آشکار ،و زندگی زحمتکشان را به مصيبتی تمام
عيار مبدل خواھد کرد.
در ھمان حال که قيمت ھای تمامی مايحتاج ضروری
افزايش می يابد ،دستمزدھای کارگران بدون تغيير باقی
خواھد ماند .به طور کلی دستمزدھای کارگران افزايش
نمی يابد و اگر ھم افزايشی در کار باشد ،از  ۵درصد
بيشتر نخواھد بود .بنابراين دستمزدھا کم و بيش بدون
تغيير باقی می ماند و پولی که کارگران به دست می
آورند ،در مواجھه با ھزينۀ باالی زندگی به سرعت ته
می کشد.
ھمۀ اين ھا يک معنا دارد :قدرت خريد کارگران پايين تر
می آيد .و پايين آمدن قدرت خريد به آن معناست که
دستمزدھای واقعی کاھش پيدا می کند! بنابراين در اين جا
نه به مبلغ پول پرداختی به کارگران )دستمزد اسمی(،
بلکه بايد به اقالمی نگاه کرد که می توان با آن دستمزد
خريداری کرد )دستمزد واقعی(.
در حال حاضر ھم دستمزدھای اسمی و ھم قدرت خريد،
پايين ھستند .برای نمونه ،خالص ح ّداقل دستمزد تنھا
 ٧٣٩ليرۀ ترکيه )حدود  ٣٠٠يورو( است.
چگونه يک خانوادۀ کارگری چھار نفره می تواند با اين
دستمزد از عھدۀ خوراک ،پرداخت اجازه و صورت
حساب ھا ،مخارج تحصيل فرزندان و رفع ساير نيازھای
آن ھا بربيايد؟
ح ّداقل دستمزد  ٧٣٩ليره ای تماما ً برخالف واقعيت ھای
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زندگی است .يک خانوادۀ چھار نفری برای رفع حتی
ابتدايی ترين و کمترين نيازھای خود ھم به مبلغی به
مراتب بيش تر از اين نياز دارد.

درآمدھای مالياتی دولت به واسطۀ اين جھش قيمت ھا رو
به صعود است .به عنوان مثال ،تقريبا ً نيمی از قيمت
سيگار و بنزين در قالب ماليات به دولت می رسد.

اتحاديه ھا ،خط گرسنگی را  ١٠٠٠ليره و خط فقر را
بيش از  ٣٠٠٠ليرۀ ترکيه اعالم کرده اند .به بيان ديگر،
يک خانوادۀ چھار نفری برای آن که فقط در حاشيۀ
گرسنگی زندگی کند ،بايد دست کم  ١٠٠٠ليره درآمد
داشته باشد.

بنابراين دولت از طريق اعمال ماليات ھای مختلف ،نظير
ماليات بر ارزش افزوده و ماليات ويژۀ مصرف کننده،
زحمتکشان را در دستان خود فشار می دھد.

اگر ح ّداقل دستمزد  ٧٣٩ليره ای را در شرايط ترکيه در
نظر بگيريم ،آن وقت خواھيم ديد که ميليون ھا کارگر
عمالً در زير خطّ گرسنگی قرار داشته اند.
کارگران شب و روز مشغول کار و تالش بوده و ھستند
تا بلکه بتوانند خود را باالتر از خط گرسنگی نگاه دارند
و از طريق اضافه کار ،درآمدھای خود را افزايش دھند.
متأسفانه با وجود تمامی اين عرق ريختن ھا ،زندگی
کارگران حتی نتوانسته است به خط فقر نزديک شود.
کارگران تحت چنين شرايطی از وسايل معاش و سير
کردن شکم خود ھم محروم می شوند .آن ھا تنھا می
توانند از عھدۀ مخارج غذاھای ارزانی بربيايند که اساسا ً
حاوی کربوھيدرات است )مثل نان و ماکارونی( ،و نه
مواد غذايی غنی پروتئينی مانند گوشت.
کارگرانی که به اندازۀ کافی تغذيه نمی کنند ،در روزھای
کاری طوالنی و شرايط کاری سخت ،از پای در می آيند.
نتيجه مشخص است :خستگی جسمی ناشی از اضافه
کارھای سنگين ،شيفت ھای کاری  ١٢ساعته ،و کار
روزانه و شبانه در طول يک ھفتۀ معين )تغيير شيفت ھا(
که استراحت را ناممکن می سازد.
اين ھمان نوع زندگی است که دولت "حزب عدالت و
توسعه " و کارفرمايان برای کارگران مناسب می
پندارند!
دولت حزب عدالت و توسعه ،طی ماه ھای آتی با افزايش
جديد قيمت ھا ،ھمچنان سنگينی بار را بر دوش کارگران
خواھد انداخت.

آن وقت بودجۀ دولتی که اساسا ً با پول زحمتکشان شکل
می گيرد ،صرف چه چيزی می شود؟ آيا مثالً سرمايه
گذاری کافی روی آموزش و پرورش و خدمات بھداشتی
و درمانی صورت می گيرد؟ البته که نه!
يکی از بخش ھای بزرگ بودجه ،به مخارج و ھزينه
ھای جنگ اختصاص داده شده است .دولت حزب عدالت
و توسعه در حال گسترش جنگ در داخل و خارج بوده
است .در ھمان حال که عمليات نظامی عليه ُکرد ھا در
باالترين سطح خود ادامه داشته است ،کمک ھای نظامی
به ارتش آزاد سوريه ،بخش به مراتب بزرگ تری از
بودجۀ نظامی را شکل می دھد.
صرف سالح
در نيمۀ اول سال  ٢٠٣ ،٢٠١٢ميليون ليره
ِ
و ساير تجھيزات جنگی شد و  ٢٨٧ميليون ليره نيز فقط
در ماه ژوئيه خرج شد .با درنظر گرفتن  ١٩٨ميليون
ليره ای که در ماه اوت صرف گرديد ،کلّ مبلغ ھزينه
شده برای ابزار و ادوات جنگی به  ۴٨٣ميليون ليره
رسيد .به عالوه در بودجۀ دولت ،افزايش بسيار عظيمی
در بخش منابع مالی محرمانه به چشم می خورد که تحت
عنوان "ھزينه ھای خدمات محرمانه" برای مصارف
نامعلوم معرفی می شود.
روشن است که ھرچه ترکيه بيشتر به جزئی فعال از
جنگ تبديل می شود ،ھزينه ھای بودجه ھم بيشتر می
شود و اين افزايش در قالب افزايش قيمت ھا بر گردۀ
طبقۀ کارگر و زحمتکشان قرار می گيرد.
بنابراين نبايد با بحث ھای جنگ افروزانۀ دولت حزب
عدالت و توسعه گمراه شد .جنگ به معنای مرگ،
ويرانی ،مصيبت و اشک است.
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ھيچ توجيھی برای اين افزايش قيمت ھا وجود ندارد.
جنگ به معنای افزايش قيمت ،ھزينۀ باالی معيشت،
غيرقابل تحمل شدن زندگی ،ساعات کاری طوالنی و
شرايط کاری سختتر ھم ھست.
زحمتکشان ُکرد و تُرک تاکنون از جنگی که  ٣٠سال
است ادامه دارد ،رنج کشيده اند .بنابراين وظيفۀ ما فرياد
برآوردن عليه اين جنگ ناعادالنه است که جان
زحمتکشان را می گيرد؛ وظيفۀ ما ايستادن در مقابل
تالش ھای جنگ افروزانه عليه سوريه است! بياييد عليه
افزايش قيمت ھا ،ھزينۀ باالی زندگی و جنگ متحد
شويم!
•

بودجه برای آموزش و درمان ،نه برای جنگ!

•

لغو افزايش بھای گاز طبيعی ،برق و فرآورده
ھای نفتی!

•

ح ّداقل دستمزد شايسته ،بدون تعلق ماليات به
آن!

•

حذف بدھی آب ،برق ،گاز و کارت اعتباری
کارگران!

•

کاھش بھای موا ّد غذايی!

•

تثبيت اجارۀ مسکن!

•

بھداشت و درمان ،آموزش ،مسکن و حمل و
نقل رايگان برای زحمتکشان!

گزارشی از نمايش »گروه تئاتر کارگری« انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران:
ابراھيم برده ،حرف ھای عجيبی می زند« به
نمايش »
ِ
روی صحنه رفت

ابراھيم برده ،حرف ھای عجيبی می زند« که از
نمايش »
ِ
سوی گروه تئاتر کارگری »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« تھيه گرديده است ،روز  ٢٧ماه مه در بخش
اروپايی استانبول ،سوم ژوئن در ساریغازی ،دھم ژوئن
در آيدينلی و اوّ ل ژوئيه در منطقۀ گبزه در استان کجائيلی
اجرا گرديد .اين نمايش که با استقبال ح ّ
ضار رو به رو
شد ،نتيجۀ چندين ماه کار سنگين و بزرگ بود.

 ١۵اکتبر ٢٠١٢
* توضيح مترجم :به کاالھايی بادوام مثل يخچال ،اجاق
گاز ،ماشين لباسشويی و نظاير آن اطالق میشود که
عموما ً به رنگ سفيد است.
http://en.uidder.org/unite_against_price_hike
s_high_cost_of_living_and_the_war.htm
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اين نمايش ،راجع به مصر باستان است ،ولی در واقع
جھان امروز را به نقد می کشد .بردگانی که مشغول
بنانھادن اھرام فراعنه ھستند ،بارھا و بارھا اين کلمات را
تکرار می کنند» :سنگ را بردار ،سنگ را بده ،سنگ را
ابراھيم
بگذار!« .در ھمين ميان ،به ناگاه سنگی بر سر
ِ
برده می افتد .از اين لحظه به بعد ،ديگر ھيچ چيز ھم-
چون گذشته نخواھد بود .از ھمين زمان است که ابراھيم
به گونه ای عجيب شروع به صحبت می کند .ابراھيم پس
مصر فرعون بازمی گردد .او از
از سفر به آينده ،به
ِ
اتحاديه ھا ،بيمه ،امنيت شغلی و کارگر بودن حرف می
زند ،درحالی که دوستانش بر اين گمان اند که او ديوانه
گشته و از ھمين روست که چنين چيزھای عجيبی می
گويد .از ابتدا تا انتھای نمايش ،واژۀ »عجيب« مدام
تکرار می شود؛ اما نه فقط از طرف بردگان ،بلکه ھمين
طور از طرف فرعون .بردگان قادر به درک اين کلماتی
که برای نخستين بار به گوششان می خورد ،نيستند و به
ھمين دليل است که برايشان عجيب به نظر می رسد.
اما ابراھيم از چيزھايی بسيار زيبا سخن می گويد که نمی
توان تحت تأثيرشان قرار نگرفت .رؤيای ابراھيم ،ھمه
را متأثر می کند :بردگانی عادی مانند يوسف و موسی که
برای اولين بار چنين حرف ھای عجيبی را می شنيدند؛
بردگانی ديگر مانند ِمکنون ،که او را ديوانه می خوانند،
چرا که او ھم ھمواره مثل ابراھيم حرف می زند؛ و
»بردۀ فرزانه« که فردی است لجوج و مص ّمم ،باتجربه و
آيندهنگر .اين رؤيا حتی بردگان ارشد را ھم تحت تأثير
قرار می دھد .مکنون رو به سوی ح ّ
ضار می کند و فرياد
می زند» :تمام ديوانگان جھان ،متحد شويد!« .در ھمان
حال که اين عبارت با تشويق ح ّ
ضار رو به رو می شود،
»بردۀ فرزانه« به صحنه وارد می شود؛ او زنی است که
از حرف ھای ابراھيم متأثر شده .ابراھيم ،تئوری
دورانديشانۀ »بردۀ فرزانه« را با پراتيک مکنون،
يکپارچه می کند .از حاال به بعد ،اين تمام بردگان ھستند
که حرف ھای »عجيبی« می زنند!

٥٧

فرعون نمی توانست باور داشته باشد که بردگان در حال
شورش اند .ايده عقيده که بردگان نمی خواھند به عنوان
برده به حيات خود ادامه دھند و ممکن است دست به
شورش زنند ،برای او بسيار عجيب و دور از ذھن به
نظر می رسد .نظم موجود ،ازلی و ابدی است ،و ھرگز
تغيير نخواھد کرد! بردگی ،ايمان است! برده بايد مطيع
کيش و ايمان خود باشد! برده نبايد برای پايان دادن به
بندگی ،طغيان کند! اين ھا عقايد فرعون و موبداناش
است .اما ديگر تمام بردگان شروع به گفتن سخنان
عجيبی کرده اند! بردگان متمرّ د و شورشی ،مطالبۀ خود
را فرياد می زنند»:ھمه چيز زير سقف آبی آسمان و آن
سوی سرزمين ھای حاصلخيز ،متعلق به ماست!«.
تشويق و کف زدن ح ّ
ضار به دنبال اين جمله ،سالن تئاتر
را به لرزه درآورد ،و اين نشان از آن داشت که چنين ايده
ای ،بازتاب اميد و خواستۀ تمامی کارگران امروز است.
موبدان فرعون ،تالش می کنند تا بردگان شورشی را
سحر و جادو کنند؛ ولی اين کار بیفايده است .خود
فرعون ھم نمی تواند با گقتن اين که »خصومت با
مالکيت ،جرم است« ،بردگان را قانع سازد .در نھايت
موبدان موقعيت را دريافتند و به فرعون ھشدار دادند:
»اعتصاب! اين بردگان بیسواد ،قدرتمندترين سالح
تمامی اعصار را يافته اند!« .آن بردگانی که تا ديروز
می گفتند »ما استراحت را نمی شناسيم ،ما فقط کار تمام-
وقت روزانه را می شناسيم« ،اکنون در حال متوقف
ساختن توليد و شوريدن ھستند.
در ھمان حال که ابراھيم سراسيمه به دنبال يافتن فرعون
بود ،باری ديگر سنگی بر سر او می افتد .و اين جاست
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که او دوباره به ھمان بردۀ فرمانبردار و مطيع گذشته
تبديل می شود .او گفت» :زود باشيد! چرا در حال
استراحتيم ،بايد به کار بازگرديم ،اآلن است که بردۀ ارشد
بيايد« ،موسی و يوسف با ديدن اين تغيير ،از ابراھيم
نااميد شدند .موسی و يوسف درحالی که سردرگم شده
بودند ،از يک ديگر پرسيدند »:ھمۀ اين ھا رؤيا بوده؟«.
رؤيا بودن يا حقيقت داشتن ماجرا ،چيزی است که ح ّ
ضار
در موردش تصميم می گيرند.

وقتی که بازيگران در انتھای نمايش به صحنه می آيند تا
از ح ّ
ضار قدردانی کنند ،کف زدن ھا به مدت چند دقيقه
ادامه يافت .پس از اتمام نمايش ،زمانی که مشغول
خداحافظی از مدعوين بوديم ،از ما بابت دعوت کردن-
شان تشکر کردند .آن ھا می گفتند که ای کاش سنگی بر
سر آن ھا ھم سقوط کند! با گفتن اين جمله ،آن ھا ميل
خود به برخوداری از آگاھی و تشکل را ابراز می کردند.
احساسات عمومی حاضرين در قالب چنين عباراتی ابراز
می شد»:اميدواريم که بر سر ھر کارگری ،سنگی سقوط
کند«» ،اگر کارگران متحد باشند ،می توانند از شرّ
فراعنۀ امروز خالص شوند«» ،از اين که دومين سنگ
بر سر ابراھيم سقوط کرد ،ناراحتيم«» ،از آمدن به اين
جا خوشحاليم ،از اآلن به بعد ھميشه برای ديدن نمايش
ھای تئاتر کارگری خواھيم آمد ،واقعا ً عالی بود«» ،چه
طور توانستيند چنين اجرايی داشته باشيد؟ خوش به
حالتان!«» ،اين نمايش بايد در ھمۀ شھرھا و مناطق
کارگری روی صحنه برود .تمام کارگران بايد آن را
ببينند«» ،راه اندازی تئاتر کارگری از طرف UİD-
 ،DERموفقيت بزرگی است«.
»تئاتر کارگری  ،«UİD-DERاز سنت تئاتر کارگری،
پيروی و بر مبنای آن پيشرفت می کند .فعاليت ھا در

زمينۀ تئاتر در تقريبا ً تمامی شعبه ھای UİD-DER
ادامه دارد .تمام اجراھايی که از سوی »تئاتر کارگری
 «UİD-DERروی صحنه رفتند ،بيانگر غم ،شادی و
مبارزۀ کارگران ،و نه کارفرمايان ،ھستند .گفته می شود
ھنر صحبت از انسان ھا ،برای انسان ھا و به
که تئاترِ ،
وسيلۀ انسان ھا است .اما »تئاتر کارگری «UİD-DER
به زبان کارگران صحبت می کند .بنابراين ما می گوييم:
تئاتر به وسيلۀ کارگران ،برای کارگران و به زبان
کارگران» .گروه تئاتر کارگری  ،«UİD-DERاز
کارگران تشکيل شده است .نمايشنامه ھا به وسيلۀ خود
کارگران نوشته ،اجرا و مديريت می شوند .مخاطبان آن
کارگران ھستند .حتی لباس ھا ،صحنه آرايی ،طراحی
رقص و افکت ھا را ھم خود کارگران انجام می دھند.

تمام نمايش ھايی که به وسيلۀ »تئاتر کارگری UİD-
 «DERروی صحنه رفت ،توجه عظيمی را به سوی
خود جلب کرد و از استقبال بسيار خوبی برخودار شد.
»ميخک ھای اوّ ل ماه مه« ،در مورد منشأ روز اول ماه
مه بود» .از بيدار شدن تا شورش« ،به شورش کارگران
در  ١٥و  ١٦ژوئن سال  ١٩٧٠در ترکيه می پرداخت.
»مرگ بر فراز کارخانۀ کشتیسازی« ،در مورد مرگ و
مير و سوانح کاری در کارخانه ھای کشتی سازی بود.
»مرد بيکار« ،به موضوع بيکاری و تأثيرات روانی آن
بر کارگران می پردازد .به ھمين ترتيب ،نمايش ھای
»خدا را شکر که متشکل ھستيم!«» ،دزد و کيف«،
ھيوالی خريد«» ،جنگ برای صلح«» ،چه نوع
»
ِ
نمايشی بايد برای کارگران اجرا گردد« ،از جمله نمايش
ھايی بودند که به وسيلۀ »تئاتر کارگری «UİD-DER
روی صحنه رفتند.
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مع ّرفی کتاب:
ميليتانت :متن زير پيشگفتار کتاب »از استعمار تا
امپرياليسم :موضوعاتی مناقشه انگيز پيرامون مسألۀ
ملی« است که در اوت سال  ٢٠٠٢به قلم رفيق اليف
چاقلی از رھبران سازمان »نگرش مارکسيستی« در
ترکيه نوشته شده؛ اينک ترجمۀ فارسی اين پيشگفتار
برای معرفی کتاب مذکور به مخاطبين نشريه ،منتشر شده
است .تالش می شود تا در آينده ،ترجمۀ کامل اين اثر در
اختيار مخاطبين و عالقهمندان قرار داده شود.

زمينه را برای بحث ھايی پيرامون استعمار و استقالل
ملی فراھم نمودند ،به استقالل ملی خود دست يافتند و
دولت-ملت ھای خود را برپا نمودند .با اين حال در ميان
صفوف مارکسيست ،شفافيت ايدئولوژيک و سياسی نسبت
به تحوالتی که به ويژه از جنگ جھانی دوم به بعد رخ
داد ،مشاھده نمی شود .در واقع اين موضوع به اين معنا
تحريف شده است که گويا نوع »وابستگی« ای که بر پايۀ
مناسبات نابرابر نظام امپرياليستی قرار دارد ،تقريبا ً با
وابستگی مستعمرات به کشورھای استعمارگر تشخيص
داده می شود.
پيامد طبيعی اين ديدگاه ،مفھومی از مبارزۀ طبقۀ کارگر
عليه امپرياليسم ،يعنی مبارزۀ ض ّد امپرياليستی ،بود که
آن را چيزی متفاوت از مبارزه برای انقالب پرولتری
می دانست .کسانی که مبارزۀ ض ّد امپرياليستی را از
محتوای مارکسيستی آن تھی می کردند ،آن را به نوعی
مبارزه بر سر »استقالل ملی« تفليل دادند .بنابراين ،اين
بار »استقالل ملی« در برابر طبقۀ کارگر علم شد؛ آن ھم
حتی در کشورھايی که ديگر مستعمره نبوده و دولت ھای
خود را بنيان گذاشته و مسير توسعه بر پايۀ سرمايه داری
را آغاز نموده اند!

مفھوم مارکسيستی مبارزۀ ض ّد امپرياليستی ،و يکسان
نبودن آن با مبارزۀ رھايی بخش ملی ،يکی از
موضوعاتی است که بسيار کم درک گرديده و در نتيجه
به انحراف ھای بسياری انجاميده است .اين موضوع
مناقشهانگيز ،ناگزير ما را به سوی دست کم گرفتن
اھميت برخورداری از فھم درست امپرياليسم و به ويژه
تفاوت آن با استعمار می کشاند .اين موضوعی است که
از زمان شکل گيری نخستين بحث ھا ميان مارکسيست ھا
بر سر مسألۀ امپرياليسم در اوايل قرن بيستم تاکنون به
درازا کشيده است .اما حتی امروز نيز ،با وجود رويدادھا
و دگرگونی ھای مھ ّم بسياری که در اين فاصله رخ داده
اند ،می توان ر ّدپای گرايش ھای مختلف و بدفھمی ھايی
را که در اين بحث ھا رخ نشان دادند ،احساس کرد .به
عنوان مثال ،بخش اعظم کشورھای مستعمره ای که

سوم ھم اختراع شد تا اين حقيقت
بدين ترتيب يک جھان ّ
تيره و تار شود که سرمايه داری امپرياليستی نظامی
جھانی است متشکل از کشورھای سرمايه داری با
سطوح مختلف توسعه .متأسفانه پذيرش اين تعريف به
عنوان يک راه ميانبُر برای توصيف کشورھای سرمايه
داری کمتر توسعه يافته ممکن نبود )ھرچند اين تعريف
برای کشورھايی با درجۀ متوسط توسعه ھم به کار می
رفت!( ،چرا که مشکل به مراتب پيچيده تر بود و اين
تعريف آن قدر ھا ھم که به نظر می رسد ،عاری از خطا
نبود .در واقع جريانی موسوم به »جھان سوم گرايی«
وجود داشت ،و اين جريان ،مبارزه برای سوسياليسم را
به نوعی استراتژی »توسعۀ ملی مستقل« تقليل می داد.
آن محافلی که اين نسخه از استالينيسم را اتخاذ کردند،
ناگزير يکی از جناح ھای بورژوازی در کشورھای به-
اصطالح جھان سوم را به مقام ض ّد امپرياليستی ترفيع
دادند و خود را با »ساختن« اين نوع جبھه ھای ض ّد

ﺷﻤﺎرة  -55آﺑﺎن  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٥٩

امپرياليستی مشغول داشتند .در ديدگاه آن ھا ،اين امر
مصداق ض ّديت با امپرياليسم بود! بدين ترتيب ض ّديت
کشورھای سرمايه داری کمتر توسعهيافته )يا برخودار از
توسعۀ متوسط( با اين يا آن کشور امپرياليستی برسر
کسب موقعيت بھتر در زمين رقابت شديد امپرياليستی،
»ض ّديت با امپرياليسم« دانسته شد .از سوی ديگر،
اعتراض بورژوازی يک ملت تحت ستم عليه دولت ھای
استعمارگر با ھدف کسب استقالل سياسی و مبارزه در آن
قلمرو ،از سطح ض ّد استعماری گرفته تا ض ّد امپرياليستی
 ،پشتيبانی و تقويت می شد.
ديدگاه نادرست ديگری که مطرح گرديد ،اين گونه بود:
»امپرياليسم در اوايل قرن بيستم ،در واقع بر انحصار
استعماری اتکا داشت .اکنون که اين واقعيت تغيير يافته،
پس ما بايد وارد برھۀ جديدی از امپرياليسم شده باشيم«!
اما توسعهطلبی سرمايه داری در قرن بيستم ،پيش از اين
نيز خود دوره ای جديد نسبت به دورۀ پيشين بود .مفھوم
امپرياليسم ،به معنای باالترين مرحلۀ سرمايه داری ،نه
دورۀ استعمار ،بلکه دورۀ جديدی را تعريف می کرد که
خصلت اصلی آن را قابليت گسترش باورنکردنی و سلطۀ
عظيم قدرت اقتصادی سرمايۀ مالی شکل می دھد .اما اين
تمام داستان در مورد تحريف ھا نيست! دولت-ملت ھای
مستقلی که راھی طوالنی را به سوی توسعۀ سرمايه
داری در پيش گرفتند ،به دليل وابستگی به دولت ھای
اصلی امپرياليستی ،به عنوان »شبه مستعمره« معرفی
شدند .يا حتی اگر عصر اسعتمار کھن پايان يافته بود،
کشورھای کمتر توسعه يافته را به دليل وابستگی تمام و
کمال خود به امپرياليسم ،اين بار »نو مستعمره« نام
نھادند .و البد امپرياليسم اکنون »استعمار نوين« بود!؟
اما مشکل آن محافلی که با وجود اتمام دورۀ
استعمارگری ،تمايلی به کنار نھادن اين مفھوم ندارند ،چه
می تواند باشد؟ چرا ھنوز ھم با وجود مسير بلندی که بر
پايۀ امپرياليسم طی شده است ،مرحلۀ امپرياليستی سرمايه
داری با مفاھيمی توضيح داده می شود که ناظر بر مرحلۀ
پيشين سرمايه داری است؟ از نقطه نظر استالينيسم ،يافتن
پاسخ اين سؤال ھا دشوار نيست .مکتب تحريف
استالينيستی تاکنون ھم به خاطر توانايی خود در تحريف

و جعل انواع مراحلی که در مسير دست يافتن به حاکميت
پرولتری قرار می گيرد ،بدنام بوده است .اما بدترين
چيز ،فقدان يک رويکرد صحيح نسبت به اين گونه
موضوعات مورد مناقشه در جبھۀ تروتسکيستی است؛
يعنی جبھه ای که از آن انتظار می رود با ايده ھای
درست ،در مقابل استالينيسم مقاومت کند.
به عنوان مثال ،در ھمان حال که پس از جنگ جھانی
دوم ،امپراتوری ھای استعمارگر رو به سقوط بودند،
»سھمی« که ارنست مندل و ساير تروتسکيست ھايی
ھمانند او در تالش برای ارزيابی مج ّدد خصوصيات
معاصر سرمايه ايفا نمودند ،خدمتی به شفاف شدن
موضوعات نکرد .برعکس آن ھا در بسياری از
موضوعات حتی عقب تر از تحليل ھای لنين قرار گرفتند
و به اغتشاش در مورد وظايف سياسی بنيادی طبقۀ
کارگر در عصر امپرياليسم دامن زدند .بنابراين آن ھا
خود را با ناسوسيوناليسم خرده بورژوايی در کشورھای
بهاصطالح جھان سوم وفق دادند ،و مبارزات رھايی-
بخش ملی به رھبری گرايش ھای ناسيوناليستی خرده
بورژوايی در اين کشورھا ،به مثابۀ مبارزاتی ض ّد
امپرياليستی معرفی شدند؛ اين درست ھمان کاری بود که
استالينيست ھا انجام دادند .به عالوه ،برخی از اين
مبارزات حتی به عنوان تحقق انقالب پرولتری ارزيابی
گشتند.
اين ھا مھم ترين انحرافات و بدفھمی ھايی ھستند که حول
مسألۀ امپرياليسم وجود دارد .اين مسائل ھرچند
موضوعاتی مربوط به گذشته به نظر می رسند ،ولی
ھنوز ھم پيش روی ما قرار دارند .امروز ،درست مانند
گذشته ،راه تقويت مبارزۀ پرولتری برای انقالب ،در
اتخاذ موضع صحيح مارکسيستی نسبت به تمامی مسائل
مھم ،و ھمچنين شفافيت بخشيدن به نقطه نظراتمان بر اين
اساس ،نھفته است .به اعتقاد ما ،تحليل لنين از امپرياليسم
نقطۀ عزيمت مھمی برای مبارزۀ نظری عليه سردرگمی
و بدفھمی ھای ذکر شده در باال است .با اين حال ھم
مبتکرين اين انحراف ھا و ھم اکثر حاميان چنين بدفھمی
ھايی ،ا ّدعا دارند که خود را بر نظريات لنين متکی
ساخته اند! بنابراين در ابتدا بايد بیپرده و به روشنی،
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برداشت خود را از تحليل ھای لنين بيان کنيم .ما ضمن
بحث بر سر معنی دقيق مرحلۀ امپرياليستی سرمايه ،بی
ترديد نمی توانيم خود را تنھا به حقايق گذشته محدود
کنيم .نبايد از ياد ببريم که مارکسيست ھا در بحث ھای
خود پيرامون امپرياليسم در اوايل قرن بيستم ،با وظيفۀ
پيشبينی گرايش ھای برھۀ جديدی رو به رو بودند که در
آن زمان به اندازۀ کافی به بلوغ نرسيده بود.
استعمار برای آن ھا پديده ای جديد نبود .چرا که پيش از
اين در دورۀ سرمايه داری تجاری ،سرمايۀ بازرگانی
برای دست يافتن به ثروت ،ميل به تملک منابع موا ّد خام
ارزان در زمين ھای بکر جھان داشت .دولت ھای
نيرومند و پرنفوذ دنيای تجارت ،درحال تصرّ ف اين
زمين ھا از طريق جنگ ھای استعماری بودند و اين
زمين ھا را به عنوان اياالت کشورھای متروپل اعالم و
آن ھا را بدون ھرگونه استقالل سياسی ،به ثبت می
رساندند .از سوی ديگر ،مفھوم امپرياليسم ،در اوايل
قرن بيستم در زبان ھای غربی پديدار نشد .ريشه ھای
اين مفھوم ،به حتی دورۀ امپراتوری روم بازمی گشت؛ و
به معنای توسعه طلبی به طور اعم ،گرايش به گسترش
يافتن تا سطح يک امپراتوری جھانی به کار می رفت .اما
در اوايل قرن بيستم ،مسألۀ امپرياليسم که ذھن
مارکسيست ھا را به خود مشغول داشته و آنان را به
تحليل آن واداشته بود ،بر پايۀ حقايقی جديد ظاھر شد .به
ھمين خاطر ،تفاوت ميان معنای قديمی امپرياليسم جھانی
)گرايش به ايجاد يک امپراتوری( و معنای جديد آن
)گرايش به ايجاد امپراتوری سرمايۀ مالی( بايستی روشن
و شفاف می شد.
با اين حال امپرياليسم در اوايل قرن کنونی ،بر پايۀ
شرايطی واقعی پيش می رفت که خود با حقايق و
واقعيات به ارث رسيده از گذشته تعيين می شد .در اين
مقطع ،امپراتوری ھای بسيار بزرگ استعماری که
خصوصا ً با فتح مستعمرات پس از دھۀ  ١٨٧٠صعود
کرند ،در صحنه حضور داشتند .اما از سوی ديگر،
سرمايۀ مالی که ترکيبی از بانکداری انحصاری و
سرمايۀ صنعتی انحصاری بود ،درحال قدرتگيری بود،
و به دنبال آن ،نوعی جديد از سلطه و توسعهطلبی روند

ت آن سال ھا بود.
شکلگيری را طی نمود .اين واقعي ِ
برای مارکسيست ھای آن دوره ،درنظر نگرفتن شرايط
مشخصی که در آن قرار داشتند ،غيرقابل تصور بود.
بنابراين تأمل بر روی اين وضعيت درھم تنيده ای که
دقيقا ً واقعيت آن زمان بود ،در تحليل ھای آن ھا اجتناب
ناپذير می نمود.
تزھای مارکسيستی انقالبی لنين با ھدف درک جھان در
قرن بيستم ،به مقابله با مشکالت پيچيدۀ برھۀ تاريخی
نوينی کشيده شد که عناصری از گذشته را در خود
داشت .ھرچند تحليل او از امپرياليسم برای درک مرحلۀ
جديد سرمايه داری تکامل يافت ،ولی در برخی از
تأکيدھا و فرمولبندی ھای او ،مفاھيم استعمارگری و
امپرياليسم به ظاھر درھم آميخته بود .ھرچند ممکن است
که برخی اين را يک نقص يا موجب سردرگمی بدانند،
ولی اين مسأله نه از يک سوء برداشت مھم از طرف
لنين ،بلکه از شرايط مشخص آن دوران منتج شد .در
شرايط يک جنگ جھانی امپرياليستی ،در جھانی که
ھنوز شاھد وجود کشورھای مستعمره )کشورھايی که
ھنوز به استقالل سياسی خود دست نيافته بودند( و شبه
مستعمره )کشورھايی که در فرايند از دست دادن استقالل
خود قرار داشتند( بود ،و به عالوه گرايش توسعه طلبی
استعماری ھنوز مؤثر عمل می کرد ،رويکرد لنين
صحيح به شمار می رفت.
با گذشت زمان ،جنگ ھای دولت ھای اصلی سرمايه
داری برای کسب مستعمرات جديد يا بازتقسيم مستعمرات
موجود ،به جنگ ھايی امپرياليستی برای ايجاد حوزه
ھای جديد نفوذ و بازتقسيم آن ھا مب ّدل شد .بلوغ مرحلۀ
امپرياليستی سرمايه داری بر پايۀ خصوصيات خود آن،
روشن ساخت که که بنيان ماھيت توسعه طلبی
امپرياليستی ،نه بر انحصار مستعمرات ،بلکه بر ايجاد
ھژمونی برفراز کشورھا و نواحی کمتر توسعهيافته قرار
دارد .در پرتو شواھد و واقعيات مشخص ،بايد تأکيد کنيم
که جنگ ھای رھايی بخش ملی از سوی ملل تحت ستمی
که فاقد استقالل ،يعنی دولت-ملت خود ھستند ،در واقع
تسويه حساب با دورۀ استعماری سابق می باشند .در
حقيقت ،پس از آن که بسياری از کشورھای مستعمره به
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خصوص پس از جنگ جھانی دوم به استقالل سياسی
خود دست يافتند ،بيش از پيش روشن شد که مفھوم رھايی
در عصر امپرياليسم نمی تواند در چارچوب يک مسألۀ
استقالل ملی محدود شود .برای اجتناب از بدفھمی ،بايد
اضافه کنيم که مبارزات رھايیبخش ملی ملت ھای تحت
ستم و مستعمراتی که تاکنون به استقالل سياسی خود
دست نيافته اند ،ھمچون دوران گذشته بهحق ھستند .اما
در دنيای امروز» ،مسألۀ ملی« مستقيما ً بر اساس
خصوصيات مرحلۀ امپرياليستی سرمايه داری شکل می
گيرد.
فشاری که از سوی کشورھای امپرياليستی نيرومند بر
ملل مختلف اعمال شد ،سرنگونی دولت ھا در کشورھای
مستقل به وسيلۀ نيروی نظامی ،قرار دادن کشورھا در
مقابل يک ديگر در جنگ ھای امپرياليستی منطقهای،
تشديد تضادھای ملی از سوی نيروھای امپرياليست،
ھمگی واقعيات ملموس عصر ما ھستند .بنابراين نمی
توان گفت که اکنون ديگر مسألۀ ملی در مرحلۀ
امپرياليستی سرمايه داری ،کھنه يا محو گرديده است .اما
از سوی ديگر نبايد فراموش کنيم که در اين جا ما با
مسألۀ استقالل ملی ملل تحت ستم ،بدون دولت -ملت آن
ھا ،و جنگ ھای رھايی بخش ملی برخورد داريم .اگر ما
در مورد نابرابری ھای ملی به طور کلی ،ستم ،بی
عدالتی و تخاصمات حرف می زنيم ،بايد از ھمان ابتدا
تأکيد شود که مسألۀ ملی به اين معنا تنھا می تواند با
سرنگونی نظام سرمايه داری رفع شود.
در عصر امپرياليسم ،نيروھای امپرياليستی اصلی نيازی
به استعمار ملل ضعيف تر ،سلب استقالل سياسی و
دولت-ملت ھای آن ھا به منظور انقياد اين ملت ھا ندارند.
مکانيسم استثمار و ھژمونی امپرياليستی به خوبی با
وجود ملل مستقل -به لحاظ سياسی -که دولت ھای خود
را دارند ،ھمخوانی و تناسب دارد .کافيست نگاھی به
رويدادھای نيمۀ دوم قرن بيستم بياندازيم .مثالً ،استقالل
ملی به دست آمده در مستعمرات سابق ،به ھيچ وجه خللی
در نظام امپرياليستی استثمار به وجود نياورد .به ھمين
ترتيب ،تمايزات ملی نيز در جريان جنگ ھايی منطقه ای
که آتش آن بنا به منافع امپرياليست ھا افروخته شد ،تشديد

گرديد و ملت ھايی که زمانی تحت يک دولت-ملت به
زندگی ادامه می دادند ،در مقابل يک ديگر قرار گرفتند
تا نھايتا ً نه مستعمراتی جديدی ،بلکه دولت-ملت ھای
جديدی در درون حوزه ھای نفوذ دولت ھای امپرياليستی
مختلف شکل بگيرد.
تالش مو ّجه برای درک عصر امپرياليسم در پرتو تمامی
اين تحوالت مشخص ،ما را به تمرکز بر روی آثاری از
لنين ھدايت می کند که در آن ھا تالش شده است تا
گرايش ھای اصلی عصر جديد امپرياليستی نظام سرمايه
داری روشن شود .در طول اين مسير ،ما به اين نتايج
پايهای می رسيديم (١ :امپرياليسم ،يک نظام جھانی بر
پايۀ سلطۀ سرمايۀ مالی است (٢ .امپرياليسم ،نه يک نظام
استعماری جديد ،بلکه نوعی توسعهطلبی بر پايۀ تقسيم و
بازتقسيم حوزه ھای نفوذ به وسيلۀ سرمايۀ مالی بينالمللی
است .از اين منظر می توان ديد که تحليل ھای لنين در
ارتباط با ماھيت امپرياليسم در اوايل قرن بيستم ھنوز ھم
برای ما درک ما راھگشاست.
تبيين و تحليل گرايش ھای اصلی آينده در ظرف واقعياتی
که از گذشته به ارث مانده بود ،نبوغ رھبران انقالبی
مانند مارکس ،انگلس ،لنين و تروتسکی را نشان می دھد.
با اين حال ،وظيفۀ ماست که ضمن اتخاذ موضعی مص ّمم
و پيگير ،عقب تر از آن چه اين رھبران به آن رسيدند،
توقف کنيم .نبايد فراموش کنيم که بسيارانی بوده اند که
سعی داشته اند تا به ماھيت عصر امپرياليسم و وظايف
انقالبی طبقۀ کارگر پی ببرند ،ولی در ميانۀ اين سفر راه
را گم کرده و دست آخر به يک جھانسومگرای عادی يا
حامی مبارزات رھايیبخش ملی مب ّدل شده اند.
برای اتخاذ موضعی مارکسيستی نسبت به مسائلی نظير
استقالل ملی ،حق تعيين سرنوشت ،جنگ ھا و مھمتر از
اين ھا ضدّيت با امپرياليسم ،بايد درکی صحيح از
امپرياليسم داشته باشيم .به اعتقاد من اين امر برای
ارزيابی تحليل ھای کنگره ھای کمينترن در مورد مسألۀ
ملی و مستعمرات در دورۀ لنين نيز حياتی است .به ھمين
دليل من نخست به خصوصيات اصلی نظام امپرياليستی و
تغيير و تحوّالت در دورۀ گذار از استعمار به امپرياليسم،
و سپس به نکات مطرح شده در باال خواھم پرداخت.
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بحران مائوئيسم در چين

دانشجويان ،کارگران ،و دھقانان را نيز دربر گرفت.
طی دوران  ١٩۶۶-١٩۶٠جناح مائوئيستی رفته رفته در
حزب ضعيف تر شد ،اقشار تکنوکرات به کمک جناح
ميانهروھا که رھبری حزب را در دست داشتند ،روز به
روز نيرومندتر گشته و صاحب امتيازات ما ّدی ،مشاغل
مھم اداری و سياسی و قدرت تصميمگيری در سطح
محلی می شدند ،اين جريان تنش ھای شديد اجتماعی چين
را که به طور کلی بازتاب سطح پايين توليد ،تکنيک و
بوروکرات بودن ساختار اجتماعی اند ،تشديد می کرد.

 -۶انقالب فرھنگی چين
انقالب فرھنگی چين در سپتامبر  ١٩۶۵به وسيلۀ جناح
مائوئيستی حزب کمونيست آغاز شد .حدود سه سال بعد
در اکتبر  ١٩۶٨به ھدف اصلیاش رسيد .ليوشائوچی،
رئيس دولت از سال  ١٩۵٩و معاون دست راست و
تفسيرکنندۀ افکار مائو ،و جانشين مسلم وی تا قبل از آن
که مبارزه بين دو جناح علنی گردد ،به عنوان
»خروشچف چين« و »رھبر بورژوازی« از مقام رياست
جمھوری خلق چين برکنار شد.
مائو خود انقالب فرھنگی را چنين توصيف می کند» :در
اصل يک انقالب سياسی بزرگ در شرايط سوسياليسم در
يک کشور توسط پرولتاريا عليه بورژوازی و ساير
طبقات استثمارگر ،ادامۀ مبارزه طوالنی حزب کمونيست
چين و توده ھای مردم انقالبی تحت رھبری اين حزب
عليه مرتجعين کومينتانگ ،ادامۀ جنگ طبقاتی بين
پرولتاريا و بورژوازی«.
ھمان طور که انتظار داشتيم مائو انقالب فرھنگی را از
ديدگاه خود به صورت جنگ طبقۀ کارگر )بخوانيد جناح
مائوئيستی حزب( عليه طبقۀ بورژوا )بخوانيد جناح
ميانهروھا( در شرايط سوسياليسم )!( می بيند.
ولی اين تصوير از واقعيت امر بسيار به دور است.
»انقالب فرھنگی« نمايانگر کشمکش ھای شديد و علنی
دو جناح داخل بوروکراسی حزب بود که سرانجام اقشار

افزايش تصاعدی قدرت تکنوکرات ھا و ميانه رو ھا در
حزب ،مائو را بر آن داشت تا حملۀ خود را عليه آن ھا
آغاز کند .در اواخر سال  ١٩۶۵و اوايل سال  ١٩۶۶مائو
سعی می کرد با مداخله در کنفرانس ھای اقتصادی و با
مبارزه در داخل حزب ،اختيارات تکنوکرات ھا را در
سطح محلی محدود گرداند و برخی از ھواداران آن ھا را
در حزب )چون پنگ چنگ( به جای خود بنشاند .ولی به
خاطر قدرت جناح ميانهروھا در حزب ،اين تالش ھا
نتيجه ای دربر نداشت .بدين ترتيب ،بنا به سنت حزبی،
بسيج عمومی عليه »رھبران حزبی ،که راه سرمايه داری
در پيش گرفته اند« الزم آمد .مائو اعالم کرد که »برای
سرنگونی يک رژيم ابتدا الزم است در سطح
ايدئولوژيک و افکار عمومی تدارکاتی ديد  ...تجارب
زيادی نشان داده اند که اگر توده ھا ھمگی بسيج شوند،
مقاومت ]رژيم[ درھم شکسته خواھد شد  ...مسأله بر سر
اين است که آيا رھبری حزب شجاعت آن را دارد که
بدون ترديد ،توده ھا را بسيج کند«.
پس در سال  ،١٩۶۶مائو موقعيت را برای شکستن تسلط
ليوشائوچی در رھبری حزب و پس گرفتن برتری از
دست رفتهاش مناسب يافت .او از طريق بسيج توده ھا،
مانور دادن بين گرايش ھای مختلف ،با تھمت به ليو و
ھوادارانش ،با استفاده از برنامه ھای تبليغاتی عليه آنان و
با تکيه به اعتبار سياسی عظيمش توانست مخالفين خود
را در جناح ميانهروھا به شدت منزوی کرده ،پايه ھای
پشتيبانی شان را در ميان توده ھا ،در حزب و در ارتش
نابود کند .لين پيائو که از سال  ١٩۵٩وزير دفاع بود ،به
عنوان رھبر ارتش سرخ پشتيبانی بدون قيد و شرط خود
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را به مائو داد و ارتش را به صورت کانالی درآورد که
از طريق آن انديشۀ مائو در افکار توده ھا حلول می کرد.
توانايی مائو در بسيج توده ھا ،به خصوص جوانان ،و
تحريک آنان عليه بوروکراسی ،جناح ليوشائوچی را که
صرفا ً طبق قوانين بوروکراتيک عمل می کرد ،کامالً فلج
ساخت .از اواسط سال  ،١٩۶۶اقشار وسيع توده ای
درگير مبارزه شدند .گروھک ھای گارد سرخ تحت
کنترل مائو در ميان دانشجويان تشکيل يافت که وظيفه-
شان تبليغ انديشۀ مائو و مبارزۀ بی رحمانه عليه مخالفين
او بود .گاردھای سرخ ابزار حمالت مائوئيستی بر
آپاراتوس حزب و دولتی محسوب می شدند .آماج آن ھا
در اواخر سال  ١٩۶۶عمدتا ً کادرھای کميته ھای حزبی
بود که تحت آموزش ليوشائوچی تربيت يافته بودند .اين
کادرھا ھم به نوبۀ خود گروه ھای مقاومت خود را
تشکيل دادند و جنگ و جدال ھای پيچيده و سھمناکی ميان
گروه ھای طرفدار جناح ھای مختلف درگرفت .در
بسياری موارد لين پيائو و مائو تسه دون سعی در کند
کردن آھنگ مبارزات و کنترل مسير آن نمودند .ولی
منطق مبارزات ض ّد بوروکراتيک گاردھای سرخ
نيرومندتر از آن بود که کامالً تحت رھبری مائو باقی
بماند .در بسياری از موارد اقشاری از گاردھا چنان
نيروی مبارزاتی از خود نشان می دادند که کنترل آن
توسط مائو ھم بس دشوار شد .آن ھا خواستار دموکراسی
بيشتر ،استقالل کامل دانشگاه ھا و منع ھرگونه تبعيض
اجتماعی و امتياز ما ّدی برای بوروکرات ھا بودند .از اين
گذشته ،اگرچه مائو سعی داشت حتی المقدور انقالب
فرھنگی را به يک انقالب ايدئولوژيک و به صفوف
دانشجويان محدود کند ،ولی با بسط مبارزات گاردھای
سرخ ،به تدريج کارگران و دھقانان ھم وارد صحنۀ عمل
شدند .اعتصاب عمومی ،اشغال ساختمان ھای عمومی،
اشغال چاپخانه ھای ارگان ھای مرکزی ،آزاد کردن
زندانيان سياسی ،مبارزه عليه کليۀ امتيازات اجتماعی
بوروکرات ھا و تکنوکرات ھا ،ھمه و ھمه بيان آگاھی
شديد ض ّد بوروکراتيک پرولتاريای چين بود .در شرايطی
که مبارزات کارگران و دانشجويان به سرعت از کنترل
رھبری مائوئيستی خارج می شد ،اين مبارزات کلّ نظام
بوروکراتيک را به مخاطره می انداخت.

ھرچند جناح مائو توده ھا را عليه ميانهروھا و تکنوکرات
ھا به طغيان دعوت می کرد ،وليکن ھدف مائو به دست
آوردن مج ّدد رھبری در حزب بود و نه سرنگونی
بوروکراسی در مجموع .از اين رو شيوه ھای مبارزاتی
جناح مائو کامالً بوروکراتيک بودند .اختناق عليه
مخالفين ،تحريف نظريات گرايش ھای ض ّد مائو ،کيش
شخصيت مائو ،فقدان انتخابات و سازمان ھای
دموکراتيک تحت کنترل کارگران و دھقانان و قدرت
رشد يابندۀ ارتش ھمگی گويای اين واقعيت اند.
لکن بيان آگاھی پرولتاريای چين خود را صرفا ً به اشکال
گوناگون مبارزاتی محدود نکرد .از سال ١٩۶٧
تشکيالت دموکراتيک و مستقل پرولتاريا در شانگھای و
برخی ديگر از شھرھای صنعتی به وجود آمد.
بوروکراسی مائوئيستی که ھماکنون جناح ميانهروھا را
مجبور به عقب نشينی کرده بود ،واکنش شديدی نسبت به
حرکت ھای مستقل پرولتاريا که بالقوه قدرت رھبری
مائوئيستی را ھم به مخاطره می افکند ،نشان داد .استقالل
و آزادی کمون ھای کارگران در شانگھای از آن ھا سلب
شد ،برخی از سازمان ھای گارد سرخ که در سطح ملی
متشکل بودند و خارج از دايرۀ کنترل بوروکراسی
مائوئيستی قرار می گرفتند» ،ارتجاعی« خوانده شدند و
در مواردی ھم با مداخلۀ ارتش به اشغال کارخانه ھا
پايان داده شد .از اين تاريخ به بعد ارتش نقش بسيار
مھمی در »استقرار نظم« و اختناق عليه »خرابکاری«
در توليد ايفا کرد .ھرگونه حرکت مستقل توده ھا و
ھرگونه مخالفت با سياست ھای مائو شديداً سرکوب می
شد .در کتاب انقالب کبير فرھنگی پرولتاريايی که از
طرف کميتۀ مرکزی حزب کمونيست تأييد و تجويز شده
است ،در اين مورد می خوانيم:
»تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا .آن ھايی که مخالف صدر
مائو ،نايب صدر لين پيائو و گروه کميتۀ مرکزی حزب
که عھده دار تکامل انقالب فرھنگی است ،می باشند و
نيز آن ھايی که فعاالنه در انقالب فرھنگی و توليد
خرابکاری می کنند ،می بايد فوراً بنا بر قانون به وسيلۀ
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نيروھای امنيتی دستگير شوند«.

٦

بوروکراسی مائوئيستی پس از آن که با تکيه به مبارزات
توده ھا ضربۀ سختی بر ميانهروھا وارد ساخت ،در لوای
تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا )يعنی ديکتاتوری
بوروکراسی( آرمان ھای سياسی کارگران جھت تشکيل
سازمان ھای مستقل خود را در نطقه خفه کرد و گرايش
ھای چپ گاردھای سرخ را به شدت درھم شکست ∗.ولی
ماه ھا کشمکش در سطح رھبری حزب ،ضرباتی که
مبارزات وسيع توده ای بر اقشار مختلف بوروکراسی
وارد آورده بود و ناھنجاری ھای اقتصادی ناشی از
مبارزات کارگران ،کلّ نظام بوروکراتيک را متزلزل
ساخته بود .ادامۀ بيشتر انقالب فرھنگی می توانست
موجب ازھمپاشی قدرت دولتی بوروکراسی شود .در
چنين شرايطی ،خاتمه بخشيدن به جنگ و جدال ھا،
مسألۀ مبرم ھر دو جناح بوروکراسی گشت.

انقالب فرھنگی پيروز بيرون آمد ،به اکثريت کادرھای
حزبی و دولتی ميانهروھا ،امتيازات گذشتهشان را بازپس
داد و بسياری از آن ھا دوباره مشاغل پيشين خود را در
ارگان ھای حزبی و دولتی اتخاذ کردند .انقالب فرھنگی
با مصالحۀ دو جناح بوروکراسی و با مداخلۀ ارتش در
شرايطی پايان يافت که اگرچه جناح مائو موقعيت مناسب
تری در رھبری به دست آورد ،لکن بوروکراسی حزبی
زير ضربات پی در پی پيکار توده ھا در مجموع ضعيف
تر گشته بود .افزون بر اين ،کشمکش ھا و اختالفات ميان
دو جناح که تا پيش از انقالب فرھنگی غير علنی بود و
در مراحل جنينی بود به يک باره در سطح وسيعی به
ش ّدت آشکار شد و بوروکراسی حزب را کامالً منشعب
باقی گذاشت .از آن جا که جانح مائو پيروزی سياسی به
دست نياورد ،بروز کشمکش ھای تازه ای ميان دو جناح
∗
در تحليل نھايی اجتناب ناپذير می نمود.

جناح مائو ،برای فيصله دادن به ھرج و مرج ھای
موجود مجبور به اعطای امتيازاتی به گرايش ھای ديگر
گشت .ارتش به عنوان تنھا وسيلۀ مؤثری که می توانست
نظم اجتماعی را برقرار کند و به جنبش توده ای پايان
دھد ،شناخته شد و اختيارات و امتيازات فراوانی در
دست بوروکراسی ارتشی به رھبری لين پيائو قرار
گرفت.
از طرف ديگر الزم بود نزاع ھای ميان ميانهروھا و
جناح مائو به نحوی سازمان يابد ،زيرا که اگرچه از
لحاظ سياسی اتحادی بين دو جناح به وجود نيامد ،لکن
برای ريشهکن کردن گرايش ھای سياسی مستقلی که از
گاردھای سرخ به وجود آمدند و برای تجديد سازمان
حزب و ماشين دولتی اتحاد فوری دو جناح ضروری
بود .بدين ترتيب ،بوروکراسی مائوئويستی که از ميدان
 ٦بخش  ،١٠ص  ،٢٨از کتابLa grande :
révolution culturelle prolétarienne
∗ رجوع شود به مصاحبۀ طارق علی با گارد سرخ در
کندوکاو شمارۀ ٢

لين پيائو ،مائو تسه دون ،چوئن الی
 .٧بحران رھبری پس از انقالب فرھنگی
مصالحه ای که در داخل بورورکراسی صورت گرفت،
نتايج مھمی در زمينۀ اقتصادی دربرداشت .اقشار
∗ بررسی دقيق وقايع چين در سال ھای انقالب فرھنگی
را می توان در کتاب ميتان ،که قبالً از آن نام برديم،
مطالعه کرد .ما خوانندگان عالقهمند را به اين کتاب و
ھمچنين به جزوه ای که از ھمان نويسنده به فارسی
ترجمه شده است ،رجوع می دھيم :انقالب فرھنگی
چين ،جزوۀ شمارۀ  ،١انتشارات طليعه.
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تکنوکرات در جريان تصميم گيری و برنامه ريزی در
سطح محلی قرار گرفتند ،و ضرورت عينی استفاده از
آنان به وسيلۀ جناح مائو تأييد گشت؛ ولی در عين حال
کارکرد اين اقشار تحت کنترل مستقيم ارتش و
بوروکراسی مائوئيستی درآمد.
در واقع اقدامات بوروکراسی مائوئيستی صرفا ً راه حلّ
بوروکراتيکی بود که برای برقراری تعادل ميان جناح
ھای مختلف حزبی و ارتش اتخاذ شد و بدين دليل نمی
توانست برای مدت مديدی از بروز بحران جديدی
جلوگيری به عمل آورد .تغيير توازن قوا در بين جناح
ھای مختلف رھبری و ارتش به سرعت می توانست
تعادل موقتی را برھم زند.
شايد نخستين جريان مھم که پس از انقالب فرھنگی در
تغيير توازن قوا مؤثر واقع شد ،مسألۀ تصفيۀ لين پيائو و
حرکت به راست متعاقب بوروکراسی مائوئيستی در
سياست خارجی بود .ھمان طور که گفتيم در اين دوران
ارتش به خاطر نقش مؤثری که در سرکوب جنبش توده
ای داشت از نفوذ و قدرت زيادی در کليۀ سطوح
اجتماعی جامعۀ چين برخودار بود .اگرچه لين پيائو در
رھبری ارتش ،پشتيبان بیچون و چرای مائو در دوران
انقالب فرھنگی به شمار می رفت ،ولی قدرت مستقلی که
ارتش به قيمت نفوذ حزب پيدا کرده بود ،برای
بوروکراسی مائوئيستی صورت چندان خوشی نداشت.
تجديد سازمان حزب و بوروکراسی دولتی می بايد با
کاھش وزنۀ ارتش ھمراه می شد ،و در شرايط قدرت
بوروکراتيک اين تنھا با تضعيف رھبری ارتش امکان
پذير بود.
بدون شک اختالف مھمی بر سر سياست خارجی ميان
لين پيائو و مائو وجود داشت که عامل بسيار مھمی در
تصفيۀ لين پيائو به شمار می آيد .در اوايل دھۀ ،۶٠
بوروکراسی چين ھمواره دشمن عمدۀ خلق ھای جھان را
امپرياليسم آمريکا می شناخت ،ولی با تيرگی ھرچه
بيشتر روابط سياسی با شوروی و تدوين »تئوری احيای
سرمايه داری« در آن کشور به وسيلۀ مائو ،کم کم گرايش
نوينی در سياست خارجی چين ظاھر شد .لين پيائو در
گزارش خود به کنگرۀ نھم حزب برای اولين بار

امپرياليسم امريکا و رويزيونيسم شوروی را در کنار ھم
گذاشت ،بدون آن که يکی از آنان را دشمن عمده بخواند.
از ديدگاه او ،زحکمتکشان داخلی و خارجی می بايد عليه
ھر دو دشمن مبارزه کنند و ميان آن ھا تفاوتی قائل
نشوند .لکن جناح مائو افکار ديگری در سر داشت.
برنامه ھای گوناگون اقتصادی داخلی )چه طرح ھای
تخيلی جناح مائو و چه سياست ھای راست ميانهروھا(
ھيچ کدام نتوانسته بودند تضادھا و تنش ھای اجتماعی
داخلی را در شرايط انزوای بين المللی کاھش دھند.
نابسامانی ھايی که انقالب فرھنگی برای بوروکراسی به
بار آورد ،بر وزنۀ بحران ساختاری بورورکراسی حاکم
و عجز حزب کمونيست از اصالح و بھبود اوضاع
اجتماعی ،می افزود .تحت اين فشارھای عينی ،جناح
مائو عاجزانه درصدد آن برآمد که دولت چين را از
عزلت بين المللی درآورده ،از خارج کمک ھای مادی و
سياسی بگيرد .از طرف ديگر به خاطر خصومت ھای
موجود با شوروی و کوته نظری ناسيوناليستی
بوروکراسی چين در تشديد حمالت خود عليه سران
کرملين ،جناح مائو دست خود را برای کمک به سوی
امپرياليسم دراز کرد .به طور کلی ،در چارچوب انديشۀ
مائو ھمواره يکی از تضادھای موجود و يکی از دشمنان
خلق بايد اساسی و عمده باشد و ديگر تضادھا و دشمنان
غيرعمده و فرعی .اين تئوری ھم مانند ساير تئوری ھای
مائو توجيه کارکرد و سياست ھای خود اوست .مائو
ھمواره در پی سازش با دشمنان »غير عمده« خود عليه
دشمنان عمده بوده است )چه در مورد ائتالف برنامه ای
با چيانکايچک در جنگ ض ّد ژاپن و چه در مورد
ھمکاری با دھقانان بورژوا و فئودال ھای »مترقی« در
روستاھای مناطق آزاد شده( .بدين ترتيب بوروکراسی
مائوئيستی يکی از دشمنان يعنی شوروی را دشمن عمده
می پنداشت و در نظر داشت که از طريق ديپلماسی و
سازش با امريکا و ساير نيروھای امپرياليستی ،شوروی
را در صحنۀ جھانی منزوی و مطرود سازد و در ضمن
از غرب کمک ھای مادی و تکنيکی دريافت کند .کليۀ
شواھد و ظواھر امر بر اين گواھی می دھند که لين پيائو
و ھوادارانش در رھبری ارتش در برابر اين سياست
»ديپلماسی با قدرت ھای بزرگ« مائو مقاومت به خرج
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می دادند.
به نظر می رسد که لين خواھان ادامۀ سياست اتکا به
نيروی خود بدون ديپلماسی با قدرت ھای بزرگ با
استفاده از »تضادھای قدرت ھای امپرياليستی« بود .در
سياست داخلی ،او برای انکشاف صنايع مدرن،
خصوصا ً صنايع نظامی ،از طريق يک برنامۀ اقتصادی
مرکزی پافشاری می نمود ،چرا که اتکا به نيروی خود
مستلزم وجود ارتش نيرومند و مدرنی برای دفاع از خود
بود .اگرچه جزئيات ماجرای لين پيائو ھنوز نامعلوم
است ،ولی به ھرحال مسلم است که لين و طرفدارانش
مخالف برقراری روابط سازشکارانه با امريکا بودند.
در ماه اوت و سپتامبر سال  ١٩٧١مقاله ھايی در
مطبوعات رسمی چين ظاھر گشت که نشان دھندۀ آغاز
تصفيۀ »لين« به شمار می رفت .اين مقاالت در انتقاد از
»چپ گرايانی« بود که »دشمنان را مانند ھم می
دانستند« .مثالً در يکی از اين مقاالت تحليلی از مقالۀ
مائو» ،در مورد خط مشی« صورت گرفت» :حزب
کمونيست مخالف تمام قدرت ھای امپرياليستی است ،لکن
ما ميان امپرياليسم ژاپن ،که در حال تھاجم به چين بود ،و
ساير قدرت ھای امپرياليستی تفاوت قائل می شديم ،ما
ھمچنين کشورھای مختلف امپرياليستی را که در شرايط
و موقعيت ھای مختلف سياست ھای متفاوتی اتخاذ می
کردند از يک ديگر جدا می کرديم «.در پايان مقاله نتيجه
گيری می شود که :ھيچ چيز مھم تر از تشکيل يک
»جبھۀ واحد« عليه دشمن عمده نيست و مگر نه اين است
که امريکا در سال  ١٩۴٠دشمن ژاپن بود و از اين رو
بخشی از جبھۀ واحد محسوب می گشت ،با وجود آن که
٧
خود امپرياليست بود.
به دنبال يک سلسله از اين مقاالت بود که چندی بعد لين
پيائو مورد تصفيه قرار گرفت ،رھبری حزب بر ارتش
مسلط شد و راه برای استقبال از نيکسون ھموار گشت.
بوروکراسی مائوئيستی که در اوايل سال ھای دھۀ ۶٠
شوروی را به خاطر سياست افزايش روابط اقتصادی اش
 ٧نقل ازSocialist register, 1972, p. 298 :

با کشورھای سرمايه داری محکوم می کرد و آن را دا ّل
بر احيای سرمايه داvی در آن کشور قلمداد می نمود ،ھم
اکنون خود ھمان سياست را در پيش گرفت و نه تنھا
بازرگانی خود را با غرب و ژاپن گسترش داد ،بلکه ھم-
چنين ماشين آالت و واحد ھای بزرگ صنعتی از مراکز
∗
امپرياليستی وارد ساخت.
با تصفيۀ لين و گسترش روابط اقتصادی با کشورھای
امپرياليستی ،اوضاع و احوال سياسی و اقتصادی کمابيش
به شکل ماقبل از انقالب فرھنگی بازگشت .در کشاورزی
اراضی خصوصی و توليد غيراشتراکی ھر چه وسيع تر
رايج گشت و »آنارشيسم« و »مساوات طلبی« مورد
حمله قرار گرفت .دسانتراليزه کردن اقتصاد صنعتی به
واحد ھای شبهمستقل محلی با مديريت جمعی تکنوکراسی
دوباره آغاز شد و روابط بازار بار ديگر معيار تخصيص
ھزينه ھای و تقسيم درآمدھا گرديد.
برای جناح مائو ،گرايش به سمت غرب بيشتر به منزلۀ
يک تاکتيک سياسی جھت اتحاد با دشمن غير عمده
)امريکا( عليه دشمن عمده )شوروی( به شمار می رفت،
بيشتر ريشه ھای ايدئولوژيک داشت و به منظور رھايی
چين از عزلت سياسی چندين ساله صورت می گرفت.
برعکس برای ميانه روھا اھميت اين گردش به راست در
جنبۀ اقتصاديش بود .آن ھا خواستار وارد کردن
تکنولوژی مدرن و بسط روابط تجاری با دنيای خارج
برای پيشبرد سياست ھای داخلی خود بودند و چندان
توجھی به جنبه ھای ايدئولوژيک مسأله نداشت ،جز آن
که نزديکی بيشتر چين با دنيای کاپيتاليستی بی شک از
لحاظ عينی موجب تقويت آن ھا می گشت .تنگ سيا پينگ
)»دشمن شمارۀ  ٢خلق چين« -بعد از ليوشائوچی در
انقالب فرھنگی( و تقريبا ً کليۀ رھبران ديگر ميانه روھا
)به جز ليو شائوچی( دوباره به صحنۀ عمل بازآمده ،مقام
∗ برخی از گروه ھای مائوئيستی )نظير  PLPدر
امريکا( با مشاھدۀ چنين روندی در سياست خارجی چين
و بنا به منطق مواضعشان بر سر احيای سرمايه داری در
شوروی ،دولت چين را دولتی سرمايه داری خواندند و
مائو را خروشچف چين ناميدند!
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ھای قبلی و حتی مقام ھای مھمتری را اتخاذ کردند .راه
ديگری ھم در واقع برای بوروکراسی مائوئيستی باقی
نمانده بود .چه کسان ديگری می توانستند خأليی را که
پس از سال ھا کنترل ارتشی يکباره با خروج ارتش از
دايرۀ عمل به وجود آمده بود پر کنند؟ سياست ھای جناح
مائوئيستی به کلی غير مؤثر شده بودند و قدرت تحريک
ابتکار عمل توده ھا تحت کنترل بروکراتيک را نداشتند.
بورورکراسی مائوئيستی در انقالب فرھنگی تالش توده
ھا را برای تشکيل سازمان ھای مستقل خود و برای
دموکراسی واقعی به شدت سرکوب کرده بود .حاال ديگر
توده ھا ،ناراضی و دل شکسته ،سياست ھا و دستور
العمل ھای بوروکراسی را با ديدۀ شک و ترديد می
نگريستند .بسيج توده ھايی که از رھبری خود دلسرد
گشته بودند ،ديگر برای جناح مائو امکان نداشت.
پس از سال ھا مبارزه ،مبارزه ای که برآيندش از ديدگاه
توده ھا بی ثمر می نمود ،بسياری از اقشار توده ھا و
کادرھای بی حرکت و خاموش و در جستجوی »ثبات« و
»آسايش« به سر می بردند.
فرسايش مبارزه جويی توده ھا ،کاربرد شيوه ھا و برنامه
ھای اقتصادی مائوئيستی را کامالً غيرعملی و نامعقوالنه
می ساخت ،زيرا که اين برنامه ھا مستلزم بسيج سياسی
توده ای برای اجرای تصميمات حزبی بود و اين در
شرايط رکود تحريک توده ھا امکان نداشت .پايه ھای
عينی سياست ھای مائوئيستی به تحليل رفته بود و جناح
مائو چاره ای جز قبول اين واقعيت و تن در دادن به خط
مشی اقتصادی ميانهروھا برای خود نمی ديد و عمالً ھم
بسياری از سياست ھای اقتصادی آن ھا را به طور کلی
تأييد می نمود.
ارتقای چوئن الی ،يکی از طرفداران نزديک مائو در
زمان انقالب فرھنگی که بعدھا به سمت ميانه رو ھا
متمايل شد ،به مقام نخست وزيری نمايانگر گرايش ھای
باالست .او در واقع توانست برای مدتی حزب را در اين
شرايط رخوت رھبری کند و تعادلی ميان دو جناح
برقرار سازد.
جناح مائو ھرچند برنامه ھای اقتصادی ميانه روھا را

تحمل و تأييد می کرد ،ولی از لحاظ سياسی تثبيت
موقعيت ميانه روھا به مثابۀ ھواداران اقشار تکنوکرات
را کمافی السابق خطری برای قدرت بوروکراتيک خود
و برای حفظ تعادل ميان بوروکراسی در مجموع و توده
ھا می دانست .از اين رو با استفاده از تسلطی که بر
ارگان ھای تبليغاتی دولتی داشت و از طريق کمپين ھايی
چون کمپين »انتقاد از لين -انتقاد از کنفوسيوس« ،کمپين
»برض ّد حقوق بورژوايی« و کمپين »انقالب آموزشی« با
احتياط شروع به مقاومت در برابر رشد روزافزون
قدرت ميانه روھا در حزب و دولت کرد .ولی به استثنای
کمپين آخری ،بقيۀ کمپين ھا تنھا در سطح تبليغات باقی
ماندند و در حکم وسيله ای بودند برای آزمون نيروی
جناح مائو در داخل حزب و در ميان توده ھا .جناح مائو
از برخورد علنی و مستقيم با ميانهروھای تازه بازآمده
)بازآمدگان( خودداری می نمود و ميانهروھا ھم ،که از
حمايت بسياری از بخش ھای ماشين دولتی برخوردار
بودند ،موفق به مھارکردن و کاناليزه کردن کمپين ھای
مائوئيستی شدند .در ھر حال جناح مائو فاقد پشتيبانی
عظيم توده ای بود و برخورد توده ھا به اين کمپين ھا با
دلسردی فراوان صورت می پذيرفت .روی ھم رفته
توازن قوا در ميان توده ھا و در داخل حزب به ضرر
جناح مائو بود.
از انقالب فرھنگی به بعد شايد ھيچ قشر ديگری مانند
کادرھای پايينی حزب و دستگاه دولتی در سردرگمی،
سرشکستگی و افسردگی به سر نمی برده است .آن ھا
خود را در بن بست مھلکی می ديدند .از طرفی چاره ای
جز قبول و اجرای دستوراتی که از باال می رسيد،
نداشتند .مقاومت در برابر تصميمات رھبری به منزلۀ
نابودی سياسی آن ھا بود .لکن از طرف ديگر ،اعمال اين
سياست ھا ھم خطر آن را دربرداشت که با گردش
ناگھانی رھبری ،خط مشی نوينی اتخاذ شود ،سياست
ھای گذشته يک باره اشتباه تلقی شده و آن ھا به شدت
مجازات گرديدند .اين درسی بود که کادرھا پس از آن
ھمه زيگزاگ ھا ،راست و چپ روی ھای و گردش ھای
ناگھانی خط مشی دوران بعد از انقالب با زجر فراوان
فراگرفتند .تغييرات لحظه ای سياست ھای رھبری
غيرقابل پيشبينی بود.
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تا ديروز امپرياليسم امريکا نمايانگر کليۀ شيطان صفتی
ھای عالم محسوب می گشت ،لکن امروز می بايد گرم-
ترين خوشامدھا به رھبرانش گفته می شد .تا ديروز لين
پيائو جانشين لغزش ناپذير مائو به شمار می رفت ،لکن
امروز اعالم می شد که او عمالً از بدو تولد ارتجاعی
بوده است .اين کادرھا از آن چه که در سطوح رھبری
می گذشت ،کامالً بیخبر بودند و خط مشی حزب
برايشان به کلی غيرقابل فھم می نمود .تعجبی ھم ندارد.
در شرايط فقدان دموکراسی حزبی ،اختالفات موجود در
سطح رھبری اصوالً به حضور کادرھا به بحث گذاشته
نمی شد .تکامل مبارزات درون حزبی برای آن ھا معمای
چنان پيچيده ای بود که آن ھا دائما ً مجبور می شدند مسير
باد را حدس بزنند .ليکن حدس زدن ھم خطرات خود را
داشت .اگر خطايی صورت می گرفت ،مجازات سختی
در انتظار آن ھا بود.
افزون بر اين ،مسألۀ غامض ديگری نيز در برابر
کادرھا قرار داشت .ھمان طور که قبالً گفته ايم
بوروکراسی مائوئيستی به خاطر ضعف ساختاری و
تاريخی اش نياز به شرکت دادن توده ھای در اجرای
برنامه ھای حزبی دارد .از اين رو اگرچه تصميم گيری
ھا در باال صورت می يابد ،لکن ھمکاری توده ھا در
اجرای اين تصميمات و در نتيجه جلب اعتماد آنان به
سياست ھا حزب کامالً ضروری است .به ھمين خاطر
پس از آن که دستورات از باال می رسد ،توده می بايد
ابتدا درگير بحث بر سر جوانب عملی تصميمات شوند تا
اعتماد و موافقتشان در مورد آن ھا به دست آيد و برنامه
ھا را به خوبی جذب کنند .برای مثال آن ھا بر سر
جزئيات امر تصميم می گرفتند يا بحث می کنند که چه
طور اين دستورات و سياست ھا را به بھترين وجھی به
اجرا درآوردند .وظيفۀ کادرھا است که تصميمات حزبی
را درون توده ھا برده ،آن ھا درگير بحث و اجرای آن
بکنند .بدين دليل الزم است خود کادرھا از زير و بم
سياست ھای حزب و تغييرات آن باخبر باشند؛ چه در
غير اين صورت تشريح دقيق برنامه ھا برای توده ھا و
در نتيجه جلب اعتماد و ھمکاريشان غيرممکن می گردد.
بدين ترتيب ،کادرھايی که خود سر از کار رھبری و
برنامه ھای حزب در نمی آورند وقتی در صدد بسيج

توده ھای برای حمايت از تصميمات رھبری برمی آيند،
با مشکالت زجرآوری مواجه می شوند .طی دوران بعد
از انقالب فرھنگی و خصوصا ً در چند سال اخير ،فشاری
که تضادھای فوق بر کادرھا وارد می آورد تا به حدی
رسيد که آن ھا حتی عمالً از اجرای تصميمات خودداری
می ورزيدند .اين اوضاع چنان ھرج و مرجی در فعاليت
ھای حزبی به وجود می آورد که ارگان ھای رھبری
اغلب مجبور می شدند کادرھا را فراخوانده ،به آن ھا
تذکر دھند که تکاليف و تصميمات حزبی را به مورد
اجرا گذارند.
البته آن ھا جرأت نداشتند کامالً از انجام کميپن ھای
مختلف سرباز زنند ،ولی به طور کلی واکنششان به
تصميمات رھبری ساختگی و از روی دلسردی بود .بی
جھت نيست که جناح مائو توانايی مقابلۀ مؤثر عليه رشد
روزافزون ميانه رو ھا را در خود نداشت و در مجموع
بسيارضعيف و غيرمؤثر می نمود.
بدين ترتيب بحران رھبری مائوئيستی به اوج شدت خود
رسيد .ورشکستگی برنامه ھای سنتی مائوئيستی ،نظير
بسيج بوروکراتيک وار توده ای برای کمپين ھای
ايدئولوژيک ض ّد »بورژوايی« ،ديگر کامالً برمال شده
بود .جناح مائو ديگر توانايی تحريک آگاھی »ض ّد
بورژوايی« و برانگيختن ارادۀ انقالبی توده ھا را برای
مقابله با نفوذ رشد يابندۀ ميانهروھا در داخل حزب
نداشت .پس از آن ھمه زيگزاگ ھا ،راست روی ھا و
خيانت ھای پشت پرده ای که رھبری مائوئيستی در طول
سال ھای سال مرتکب گشته بود ،ديگر احساس اعتماد
توده ھا نسبت به اين رھبری از ميان رفته بود .فرمول
جاوديی مائو ديگر دردی را شفا نمی داد .تشخيص توده
ھا ديگر آن نبود که حزب »به مردم وفادار است« ،و
»ھم مصمم و ھم قادر به نوسازی سرزمين مادری خود
با آن ھاست« .اعتبار رھبری مائوئيستی در انظار توده
ھا و در نتيجه پايۀ توده ای اين رھبری به شدت کاھش
يافته بود .در چنين اوضاع و احوالی بسياری از توده
ھايی که پس از سال ھا ھياھو و جنجال و تنش ھای
اقتصادی و اجتماعی در جستجوی »ثبات« و »آسايش«
نسبی به سر می برند ،توھماتی نسبت به سياست ھای
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ميانهروھا پيدا کردند.
شکی نيست که ميانه روھا جناح محافظه کار
بورورکراسی چين می باشند .برخالف جناح مائوئيستی
آن ھا مخالف بسيج توده ای برای سازمان دادن به امور
اجتماعی جھت پيشبرد انقالب بوده ،خواستار تکيۀ ھرچه
بيشتر اداری و اقتصادی بر اقشار تکنوکرات ،و در نتيجه
ايجاد »ثبات« و »آرامش« در زمينۀ اقتصادی و سياسی
اند .ولی دقيقا ً به خاطر ورشکستگی روزافزون خط مشی
مائوئيستی و فقدان يک گرايش انقالبی مستقل از جناح
ھای بوروکراسی ،بسياری از توده ھای سرکوفته و خسته
از برنامه ھای نافرجام و شيوه ھای بوروکراتيک جناح
مائو ،دچار اوھامی در مورد ميانهروھا شدند و از آنان
در مقابل بوروکراسی مائوئيستی به حمايت برخاستند.
مرگ چوئن الی و مائو تسه دون
اگرچه توازن قوا در ميان توده ھا و ھمچنين در داخل
حزب به نفع ميانهروھا بود ،اما در چارچوب قدرت
متمرکز بوروکراتيک تعادل بين جناح ھا توسط رھبران
سالخورده حزب کماکان حفظ می شد .در واقع چوئن
الی ،ورق برندۀ ميانهروھا ،و مائو تسه دون ،ورق برندۀ
راديکال ھای )يا جناح مائو( ،نقش ھاييی بناپارتيستی در
مجادالت بين رو جناح ايفا می نمودند.
چوئن الی پس از مصالحه ای که ميان دو جناح برای
خاتمه بخشيدن به انقالب فرھنگی صورت گرفت ،به
شکل بناپارت و ميانجیگر در رھبری آپاراتوس دولتی
عمل می کرد ،ولی در عين حال سياست ھايش در حمايت
از خظ مشی اقتصادی ميانهروھا برای ايجاد »ثبات« و
»آرامش« بود.
با مرگ او در آغاز سال  ،١٩٧۶ميانهروھا يکی از مھره
ھای خود را از دست دادند ،راديکال ھا نيز فرصت را
غنيمت شمرده ،حملۀ خود را عليه آنان آغاز کردند .دعوا
بر سر جانشينی چوئن الی بود .در يک سازمان لنينيستی
مسأله خط مشی و رھبری حزب با رأی دموکراتيک کليۀ
اعضای حزب بر سر برنامه ھای جناح ھای مختلف
صورت می يابد و بدين جھت قدرت رھبری تحت کنترل

اعضای حزب و مديون برنامۀ سياسی رھبری است .ولی
در سازمان شديداً بوروکراتيکی مانند حزب کمونيست
چين ،جريان درست وارونه است .کافی است که يک
گرايش ابتدا مقام ھای رھبری را به نحوی )خواه با دوز
و کلک ،خواه با تصفيۀ گرايش ھای ديگر و يا خواه با
توسل به نيروھای مبارزاتی خارج از حزب( غصب کند
تا بعد بتواند ھرگونه خط مشی ای را به کار ببندد .ھر دو
جناح موجود در حزب به اين مسأله کامالً واقف بودند و
بدين خاطر مبارزۀ سختی ميانشان درگرفت.
برتری موقتی
جناح مائو که به خاطر مرگ »چو«
ِ
داشت ،توانست دست کم تنگ سيا پينگ را که می رفت
جانشين دائمی چو گردد ،معزول کند ،ولی نتوانست مقام
نخست وزيری را برای يکی از ھواداران خود به دست
آورد .در واقع روی کار آمدن ھواکوفنگ ،که به نظر
مستقل از ھر دو جناح می رسيد ،نشان می داد که ھنوز
ھيچ يک از طرفين موفق به تحمل قدرت خود بر ديگری
نبود.
ولی با وجود اين ،راديکال ھا در خارج از حزب به
تاخت و تاز خود عليه ميانه روھا ادامه دادند .ديوار کوبی
ھای متعددی در پکن و ساير شھرھای بزرگ در حمله
به تنگ سيا پينگ و »پويندگان راه کاپيتاليستی« نمايان
شد ،مقاالت مختلف نشريات رسمی ،که در دست راديکال
ھا بود ،ميانهروھا را ھشدار می داد» :اگر اين پويندگان
راه کاپيتاليستی خطاھای خود را نخواھند اصالح کنند ،به
سرنوشت ليو شائوچی دچار خواھند شد«.
در پکن دانشجويان حتی در گروه ھای آموزشی سازمان
داده شدند و برای آژيتاسيون ميان کارگران به شانگھای
اعزام گرديدند .آيا انقالب فرھنگی نوينی در پيش بود؟
جناح مائو نه تنھا پايۀ توده ای و پشتيبانی الزم را برای
آغاز يک انقالب فرھنگی جديد نداشت ،بلکه خود اصوالً
حاضر به شعله ور ساختن چنين حماسۀ خطرناکی می
بود؛ در انقالب فرھنگی ) (۶٨-١٩۶۶نيروی
خودانگيختۀ مبارزاتی توده ھا پس از آن که با تحريک
مائو به حرکت افتاد ،به تدريج از کنترل خارج گشت و
ضرباتی سھمگين بر آپاراتوس بورورکراسی دولت و
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حزب وارد آورد و منجر به پيدايش گرايش ھای مستقل
توده ای شد .تجديد سازمان بوروکراسی برای جناح مائو
چنان رقت بار و دشوار تمام شد که ديگر خيال اين گونه
تجارب را برای ھميشه از سر خارج ساخت.
از ديدگاه راديکال ھا ،ھرگونه فعاليت و مبارزۀ توده ای
می بايد تحت کنترل مستقيم مرکزی قرار می گرفت .بدين
دليل ،برای اجتناب از تکرار حوادث انقالب فرھنگی ،در
ماه فوريۀ  ١٩٧۶کليۀ تشکيالت مستقل توده ای و ابتکار
عمل توده ھا ممنوع اعالم گرديد .شکل و فرم جنبش
توسط رھبری مائوئيستی تعيين می شد و توده ھا می بايد
صرفا ً از دستورالعمل ھای فوقانی پيروی می کردند .در
غير اين صورت خطر آن می رفت که لگام جنبش از
دست جناج مائو خارج شود و عواقب وخيمی برای
بوروکراسی به بار آيد.
ولی با کنترل بوروکراتيک جنبش ،رھا شدن انرژی
عظيم توده ھا ديگر امکان نداشت و اين نقطۀ ضعف
راديکال ھا بود .آن ھا به تدريج مجبور به عقب نشينی از
مواضع قبلی شدند .حاال ديگر به جای آن که ھمۀ
»پويندگان راه کاپيتاليستی« مورد حمله قرار گيرند ،تنھا
به تنگ سيا پينگ حمله می شد ،که به ھر حال موقعيتش
بسيار سست بود .به خاطر فقدان پشتيبانی توده ای،
نيروی جنبش راديکال ھا کم کم به تحليل می رفت و
ادامۀ انقالب فرھنگی آنان ھر چه بيشتر بی پايه به نظر
می رسيد.

مردم پکن ) ٧آوريل  (٧۶درج شد ،بيان می شود:
»با ناله ھای اندوه ما ،شياطين زوزه می کشند
ما می گرييم ،ولی گرگان می خندند
به يادبود قھرمان ما ،خونمان را بر زمين می ريزيم
آستين ھايمان را باال می زنيم ،و شمشيرمان را برھنه می
کنيم
چين ديگر چين گذشته ھا نيست
و مردم ديگر در دريای جھل غرقه نيستند
جامعۀ فئودالی "چين شين ھوانگ" رخت بربسته است
ما به مارکسيم-لنينيسم معتقديم!
لعنت به مکتب دارانی که آن را ناقص می کنند!
به خاطر مارکسيسم-لنينيسم ناب
ما از جانبازی و جاری کردن خونمان باک نداريم
و روزی که مدرنيزه کردن چين واقعيت به خود گيرد
ما برمی گرديم تا بر درگاھش فربانی دھيم«.

واقعۀ بعدی ،که ھر دو جناح بوروکراسی را تکان داد،
تظاھرات عظيم  ۵آوريل  ٧۶در ميدان تين ان من پکن
بود .در اين روز نزديک به صدھزار نفر از اھالی پکن
به خيابان ھا ريختند و کينۀ خود را نسبت به بوروکراسی
مائوئيستی و بورورکراسی دولتی بروز دادند .ابتدا
اتومبيل تبليغاتی ادارۀ امنيت عمومی به آتش کشيده شد و
بعد ساير اتومبيل ھا و ساختمان ھای دولتی آماج حمالت
توده ھای قرار گرفت .درگيری تظاھرکنندگان با پليس و
ارتش که تا ساعات شب ادامه داشت ،موجب زخمی شدن
صدھا تن از مأموران امنيتی گشت.

روزنامۀ مردم گزارش داد که مشتی از دشمنان طبقاتی
مردم ،تظاھرات را تدارک ديده و متشکل کرده اند )الزم
به يادآوری مجدد است که دست کم تا قبل از مرگ مائو
نشريات رسمی ھمه تحت کنترل راديکال ھا بودند( .ولی
معلوم نيست که اين دشمنان طبقاتی چه کسانی اند .حتی
نام آن ھا ھم ذکر نشده ،و ھيچ گونه برگه ای در دست
نيست که نشان دھد تنگ سيا پينگ يا ميانه روھا در اين
کار دست داشته اند .از اين گذشته شکل انکشاف
تظاھرات و مطالبات آن بر اين داللت دارد که برخاست
توده ای  ۵آوريل حرکت مستقل اھالی پکن برای
اعتراض عليه سياست ھا و مانورھای جناح مائوئيستی
در حمله به ميانه روھا بوده است.

مطالبات تظاھرکنندگان در قطع شعری که در روزنامۀ

توده ھای مستقل نفرت شديد خود را نسبت به رويزيونيسم
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راديکال ھا وشيوه ھای بوروکراتيک آنان برای تصفيۀ
رقبای سياسی شان درجناح ميانه روھا ابراز نمودند .آن
ھا در جستجوی مارکسيسم-لنينيسم واقعی اند ،ولی در
عين اوھامی در مورد ميانه روھا در سر دارند .اگرچه
تظاھرات به سرعت تحت کنترل درآمد )ارتش آزادی
بخش توده ای و پليس به حالت آماده باش درآمده ،کليۀ
تظاھرات و اعتراضات ممنوع اعالم گشت( ،ولی برای
جناح مائوئيستی ديگر آشکار گرديد که توازن قوا در
ميان توده ھا کامالً به ضررش می باشد ،از آن به بعد
حمالت راديکال ھا عليه »بازآمدگان« ھمچنان ماليم تر
گشت )اين ھم يکی از تعليمات نظامی مائو است که می
گويد ھروقت دشمن در حال تھاجم است ،بايد عقب نشينی
کرد(.
با وجود ھمۀ اين عقب نشينی ھا ،تا زمانی که مائو زنده
بود ،تعادلی نسبی بين دو جناح محفوظ ماند .مائو به مثابۀ
رھبری سالخورده ولی بانفوذ ،و برخالف دوران انقالب
فرھنگی که بیرحمانه بر ميانهروھا تازيانه می کوفت،
سعی در آشتی دادن دو گرايش داشت و نقش ميانجی
گرايانه ای ميان طرفين ايفا می نمود .از طرف ديگر به
خاطر حيثيت و مقام مائو و پشتيبانی ای که او ھنوز در
ميان توده ھا دارا بود ،ميانه روھا جرأت حملۀ وسيع و
علنی عليه راديکال ھا را در خود نمی ديدند .ولی با
مرگ مائو موازانۀ موجود در رھبری حزب به کلی به
ھم خورد .گرايشات عينی ای که با تضعيف تدريجی
جناح مائوئيستی و ورشکستگی کامل سياست ھای آن به
وجود آمده بود ،با تحليل رفتن نقش بناپارتيستی مائو يک
باره خود را در سطح رھبری نشان داد .ميانه روھا در
پشت »عنصر ناشناخته« ،ھواکوفنگ ،به سرعت پايه
ھای متزلزل بوروکراسی مائوئيستی را در صفوف
رھبری حزب تيشه زدند و زمينه را برای تصفيۀ نھايی
باند »چھارنفرۀ راديکال ھا« به رھبری چيانگ چينگ
تدارک ديدند.
رھبری مائوئيستی بدون مقاومت تسليم گشت .اين رھبری
خود بارھا به توده ھا پشت کرده بود و در شرايط
ورشکستگی کامل برنامه ھا و خط مشی اش اميدی به
اخذ کمک و پشتيبانی از توده ھای برای خود نمی ديد.

انتشار کتاب:

سوم )بخش دوم و پايانی(
فصل ّ
تجار
گسترش و تنوع فعاليت ھای ّ
ھمراه با گسترش بازرگانی و افزايش درآمد و ثروت
ت ّجار ،فعاليت ھای آنان نيز در زمينه ھای جديد اقتصادی
گسترده شد؛ چنان که برخی از بزرگان ت ّجار اقدام به
سرمايه گذاری در صنايع جديد ،معادن ،کشتیرانی ،راه
و راه آھن و تلفن نمودند .حاج آقا محمد معين التجار
بوشھری که از بندرعباس تا بوشھر و خرمشھر را در
اوايل قرن کنونی ھجری قمری زير نفوذ خود قرار داده
بود ،امتياز استخراج معادن گل سرخ و نمک ،گچ و
گوگرد جزاير اربعۀ ھرمز ،قشم ،ھنگام و الرک را در
اختيار داشت  .٢٨حاج محمد حسين امين الضرب و
برادرش حاج ابوالقاسم ملک التجار خراسان ،امتياز
استخراج معادن فيروزۀ خراسان را داشتند .حاجی علی
اصغر و برادرش حاجی علی اکبر که از ت ّجار تھران
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بودند ،در سال  ١٢٩٧ه.ق  ١٨٨٠ /ب.م طی چھار
فرمان مالکيت سی و پنج معدن مختلف در شاھرود،
بسطام ،سبزوار ،سمنان و دامغان را از ناصر الدين شاه
دريافت نمودند .حاجی علی اکبر که بعدھا لقب امين
معادن گرفت ،امتياز و مالکيت معادن سرب و مس و
کات کبود و زغال سنگ و نفت کوير خوريان را نيز
دريافت داشت .وی ھمچنين به استخراج معدن فيروزه در
زرند و ساوه اشتغال داشته است  .٢٩تجارتخانۀ تومانيانس
نيز در اوايل قرن کنونی » به استخراج چند معدن ،از
جمله مس و زغال سنگ و گوگرد« اقدام نموده است .٣٠
عبدالباقی ارباب و محمد امين ارباب و نيز حاجی محمد
حسن معاون الت ّجار و حاجی علی اکبر معين الت ّجار نيز
به نوبت امتياز استخراج فيروزۀ نيشابور را داشته اند .٣١
احداث راه آھن و راه شوسه يکی ديگر از فعاليت ھای
جديد ت ّجار بود ،چنان که حاج محمد حسن امين الضرب
در سال  ١٣٠۶ه.ق  ١٨٨٩ /ب.م راه آھنی به طول ٢١
کيلومتر ميان آمل و محمود آباد ساخت .اين خط آھن
دارای دو لکوموتيو ١٠ ،واگن روباز و يک واگن برای
سرنشين بود .برادرش حاج ابوالقاسم ملک الت ّجار
خراسان نيز راه عشق آباد به مشھد را از طريق قوچان
ساخت .٣٢
در حدود سال  ١٣٢٠ه.ق  ١٩٠٢ /ب.م شرکت عمومی
ايران اقدام به تأسيس شرکت راه آستارا و اردبيل و
احداث راه مذکور نمود که به علت برھم خوردن شرکت
عمومی ايران ،ادارۀ راه مذکور به يک نفر روسی به
اجاره داده شد  .٣٣حاج زين العابدين امين الت ّجار ،به گفتۀ
صاحب فارسنامۀ ناصری »اول کسی است که جمعی را
با خود شريک نموده چندين کشتی آتشی را خريد و حمل
و نقل مال التجارۀ ھندوستان را به سواحل دريای فارس
می رسانيد و از منافع آن ھا تاکنون چندين کشتی آتشی
ديگر خريده اند و در خليج فارس تردد می نمايند« .٣۴
چند تن از ت ّجار معتبر شيراز و بوشھر در زمان
ناصرالدين شاه شرکت کشتيرانی ناصری را تأسيس
نمودند که در رود کارون و بين بوشھر و ج ّده به حمل
کاال و مسافر می پرداخت .اين شرکت در اوايل
مشروطيت دارای ھيجده کشتی بود .٣۵

حاجی ابوالقاسم بوشھری نيز در اواخر دوران ناصری
از صاحبان سرمايه در کشتيرانی به شمار می آمد ،چنان
که ميرزا تقی خان حکيم باشی ظل السلطان در گزارشی
دربارۀ وی می گويد »دارای جھازات متعدد به خصوص
يک جھاز بزرگ دودی است که از جميع جھازات
خارجه مق ّدم و بھتر است و وکيل چند جھاز فرانسه و
کمپانی ھای خارجی است ٣۶ «.برادران تومانيانس نير
دو کشتی تجاری در دريای خزر برای حمل مال التجاره
ھايشان ميان بنادر ايران و بنادر روسيه به کار انداختند
 .٣٧در دوران جنگ جھانی اول جھانی نيز عده ای از
تجار ايرانی ساکن بمبئی به دستياری حاجی سلطانعلی
صاحب شوشتری و شرکا ،کمپانی کشتيرانی شوشتری ھا
را تأسيس نمودند .اين شرکت تا سال  ١٣٣۵ه.ق ١٩١٧ /
ب.م چھار کشتی به آب انداخت که قيمت يکی از آن ھا به
نام سردار  ٣٠٠ھزار تومان بود و محل ادارۀ شرکت را
به مبلغ  ٨۵ھزار تومان خريداری کرده بود که تا ح ّدی
اھميت تراکم سرمايه در دست شرکای شرکت را نشان
می دھد .٣٨
يکی ديگر از فعاليت ھای ت ّجار ،سرمايه گذاری در امور
مخابرات بود ،چنان که برادران جھانيان »در تأسيس
شرکت تلفن ايران که به منظور ايجاد ارتباط بين تھران و
شھرھای ديگر و ھمچنين ايجاد ارتباط داخلی در تھران
تشکيل گرديد مداخله داشته و از مؤسسين آن بوده اند
 .«٣٩حاج سيد احمد مرتضوی از ت ّجار معتبر تبريز نيز
مؤسس نخستين شبکۀ تلفن شھری در آن شھر بوده است
.۴٠
يکی از خصوصيات قابل مالحظۀ ت ّجار بزرگ در اواخر
قرن سيزھم و اوايل قرن چھاردھم اختصاص بخش عمده
ای از منافع تجاری در سرمايه گذاری روی اراضی
مزروعی و مستغالت شھری است .در اين دوران به
سبب تراکم سرمايه در دست ت ّجار بزرگ از يک سو و
تنگدستی نسبی ع ّمال ديوانی و مالکان از سوی ديگر و
اعمال سياست فروش اراضی خالصۀ دولتی ،ت ّجار
بزرگ رفته رفته اراضی بسياری به دست آوردند .حاج
سياح در انتقاد از اين وضع می گويد:
»آن ھا می بايست پول ايشان در تجارت مملکت و ترويج
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متاع وطنی و ترويج مصنوعات ايران صرف شود ،آنان
ھم با فريب دادن مالکان دھات اطراف به دادن مال
التجاره به چند مقابل و رفتن فرع ھا به سند بيع شرطھا،
بيچاره دھاقين را مستأصل می نمودند و مالک امالک می
شدند «.۴١
بر اساس گزارشی که از وضع ھفتاد و چھار تن از ت ّجار
بزرگ و شرکت ھای تجاری شھرھای تھران ،تبريز،
مشھد ،اصفھان و شيراز در دھۀ دوّم قرن چھاردھم در
دست است ،دوازده تاجر بزرگ که دارای امالک و
اراضی وسيعی بوده اند ،معرفی شده اند  .۴٢برخی از اين
ت ّجار در اراضی وسيع خود به توليد محصوالت
کشاورزی مانند پنبه ،ترياک ،ابريشم و خشکبار برای
صادرات به کشورھای خارجی می پرداخته اند که از آن
جمله اند :حاج امين الضرب ،برادران تومانيانس،
تجارتخانۀ جمشيديان ،تجارتخانۀ جھانيان و برادران
آرزومانيان .۴٣
منابع و مأخذ ديگر نيز حاکی از تمايل ت ّجار به سرمايه
گذاری در اراضی مزروعی است ،مثالً ،در نخبۀ سفينه
آمده است که »چھار دانگ بندر جز را حاجی آقای امين
۴۴
الضرب از ورثۀ سردار امجد خريداری کرد«.
يا آن که در جغرافيای اصفھان آمده است که »ت ّجار در
اين بلد بسيارند و ھمه معاملۀ اقمشه و اجناس دارند ،اين
سنوات غالب دست به زراعت برده اند و ملکداری ھم
می نمايند ۴۵ «.يا آن که در تاريخ کاشان آمده است که
حاجی ميرزا اسدﷲ تاجر کاشانی مزرعۀ جديداالحداثی
در يک فرسخی شرق کاشان داير نموده است  .۴۶يا آن
که در جغرافيای کرمان آمده است که »حاجی محمد علی
امين الرعايا که رياست ت ّجار کرمان را دارد ضياع و
عَقار کلی در بلوک خبيص و حومه و مخصوصا ً در
ماھان تحصيل کرد «.يا آن که» ،حاجی آقا حسين که به
سبب ملک و مالالتجاره در کرمان کسی بر فزونی
ندارد ۴٧«.يا آن که در سندی آمده است که ناصر الدين
شاه به فروش اراضی و امالک متعلق به حاجی محمد
حسين داماد ملک الت ّجار خراسان به اتباع روسيه
اعتراض می کند  .۴٨يا آن که چند آبادی در غرب تھران
)جالليۀ امروزی( که در گرو بانک استقراض روس بود

و به فيروز ميرزا نصرت الدوله رسيده بود ،به بھای
نازلی به حاج رحيم اتحاديه و ارباب گيو فروخته شد .۴٩
در فارسنامۀ ناصری نيز ھشت خاندان ت ّجار شيرازی که
در کار ملکداری بوده اند معرفی شده اند :ميرزا محمد
حسن تاجر »چون متاع تجارت را کاسد ديد ،سرمايۀ خود
را داده امالکی را در بيضا خريد و از منافع آن ھا به
معيشتی که از حوصلۀ تجارت بيرون است گذران کند و
سرمايه به ولد سعاتمند خود ميرزا خليل مشھور به ميرزا
آقا که در اول ّ
سن تميز است داده او را به شغل تجارت
گذاشته است ۵٠ «.ھمچنين شيخ زين العابدين »چيزی از
اندوختۀ خود را بداد و چندين قريه و مزرعه در بلوک
بيضا و حومۀ شيراز در عوضش گرفته ضميمۀ امالک
موروثۀ خود نموده ،مالک ضياع و عقاری اليق گشته،
سرپرستی امالک را شغل خود نمود و سرمايۀ تجارت را
به اوالد و امجادش داده ھر يکی را به اندازۀ رتبه مشغول
تجارت بداشت ۵١ «.يا آن که ميرزا آقا تاجر »در اين چند
ساله که متاع تجارت کاسد و بازار معامالت فاسد گشته
از سرمايۀ خود ضياع و عقاری در بلوکات فارس خريده
اند و )به جھت معاملۀ ترياک( اين جماعت را تاجر
ترياکی گويند ۵٢ «.ھمچون مورد اخير عده ای ديگر از
ت ّجار نيز به تجارت و زمينداری می پرداختند ،چنان که
حاجی لطفعلی که » در زمان زندگی خود در خدمت
فرمانروايان فارس اعتباری تمام داشت ،و عالوه بر مال
التجاره صاحبب ضياع و عقاری اليق گرديد و بيشتر
امالکش در بلوک خفر بوده و مدت ھا به احترام
گذرانيد «.ھمچنين »حاجی ميرزا نصير بھشتی مادام
زندگانی به شغل تجارت و زراعت معيشتی به وسعت می
نمود «.يا آن که حاجی محمد صادق تاجر اصفھانی
»بنيان تجارت گذاشته صيت شھرتش به اقصی بالد
رسيده مالک ضياع و عقاری اليق گشته «.ھمچنين حاجی
ميرزا کريم صرّ اف »جمع ميانۀ عمل صرافی و تجارت
و زراعت ضياع و عقاری فراھم آورد «.مورد ديگر
حاجی محمد علی تاجر نمازی شيرازی است که »سالی
به شغل تجارت پرداخت ،چون سرمايۀ خود را افزون ديد
چندين قريه در بلوک فارس خريد و جز خسران بھره نديد
پس آن ھا را فروخته  ...باز بر سر عمل تجارت آمده«
۵٣
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تجار ايرانی در صنايع
سرمايه گذاری ّ
رشد شتابان بازرگانی خارجی ،جلب توجه سرمايه داران
خارجی به کشور و پيدايش گروھی از تجار ثروتمند در
اوايل قرن کنونی ھجری قمری ،موجب تراکم ح ّداقل
سرمايۀ الزم برای مشارکت ت ّجار ايرانی در سرمايه
گذاری محدود صنعتی گرديد ∗.نخستين سرمايه گذاری
قابل مالحظۀ صنعتی در اين دوره تأسيس کارخانۀ
ابريشم تابی در رشت بود که در سال  ١٣٠٢ه.ق /
 ١٨٨۵ب.م با سرمايۀ حاج محمد حسن امين الضرب و
با ھمکاری برادران ديو کرو ) (Diocroکه دو مھندس
از اھالی فرانسه بودند ،بر پا گرديد .اين کارخانه را با
اسباب و ادوات کامل از شرکت برتو ) (Berteauدر
ليون فرانسه وارد کردند .حدود بيست سال بعد يعنی در
آستانۀ انقالب مشروطيت ،کنسول تزاری در رشت
گزارش می دھد که ماشين آالت اين کارخانه از
جديدترين دستگاه ھا بوده و امور فنی کارخانه به وسيلۀ
يک مھندس فرانسوی و نيز چھار کارگر زن اسپانيايی
اداره می شود .نيروی توليد کارخانه  ٢٠ھزار باتمان
) ٣٠کيلوگرم( پيلۀ ابريشم بوده و کليۀ  ٢تا  ٣ھزار
∗ فکر ايجاد صنايع چوب و کوشش ھای نخستين برای
معرفی صنايع ماشينی در ايران ،ابتدا از سوی عباس
ميرزا نايب السلطنه ،ھنگام جنگ ھای ايران و روسيه
آغاز گرديد و در سال ھای نخستين سلطنت ناصرالدين
شاه از سوی ميرزا تقی خان اميرکبير با ج ّديت بيشتری
دنبال شد .لکن با برکناری امير ،صنايع نوپايی که به
ھمت او و پيروانش برپا شده بود از ميان رفت و توسعۀ
صنعتی کشور که از سوی حکومت و نه از سوی ت ّجار و
طبقۀ سرمايه دار آغاز شده بود ،عقيم ماند تا آن که در
اوايل قرن کنونی ھجری قمری تأسيس صنايع جديد مورد
توجه سرمايه داران ايرانی و خارجی قرار گرفت .برای
فھرست و مشخصات صنايع جديدی که در اين دوره
تأسيس گرديده است نگاه کنيد به :المآثر و اآلثار ،ص
٩٠-٥٣؛ ھمچنين نگاه کنيد به فريدون آديمت .امير کبير
و ايران .تھران :انتشارات خوارزمی ،١٣٥٦ ،ص -٣٧٨
.٤٠١

باتمان نخ ابريشمی توليده شده به مارسيل صادر می شود
تا در کارخانه ھای حرير بافی آن جا مورد استفاده قرار
گيرد .در سال  ١٣١۴ه.ق  ١٨٩۶ /ب.م درآمد ناخالص
کارخانه بالغ بر  ١٠ھزار تومان و سود خالص آن معادل
 ۴تا  ۶ھزار تومان بوده است .۵۴
در حدود سال  ١٣٠۶ه.ق  ١٨٨٩ /ب.م حاج محمد حسن
امين الضرب با پشتيبانی امين السلطان طرح نسبتا ً وسيع
و جاه طلبانه ای برای توسعه و عمران مازندران تدارک
ديد و دست به کار انجام دادن آن شد .از اجزای عمدۀ اين
طرح يکی استخراج معادن آھن ماھان نور ھمراه با شعبۀ
تخته بری و ديگری تأسيس خط آھنی به طول ٢١
کيلومتر ميان آمل و محمودآباد بود.
در ايستگاه ھای محمودآباد و آمل کارگاه ھايی برای
تعميرات لکوموتيو و واگن ھا تأسيس شده بود .اين
کوشش نسبتا ً وسيع ،پس از مدتی عقيم ماند و سرمايۀ به
کار رفته در آن تقريبا ً از ميان رفت .۵۵
در سال  ١٣١٢ه.ق  ١٨٩۴ /ب.م مرتضی قلی خان
صنيع الدوله ،از خاندان ھای ع ّمال بلندپايۀ ديوانی که در
آلمان تحصيل کرده و به درجۀ مھندسی تکنولوژی نايل
آمده بود ،با مشارکت حاج محمد تقی تاجر معروف به
شاھرودی که از نزديکان و بستگان وی بود ،اقدام به
تأسيس يک کارخانۀّ ريسندگی در بيرون دروازه دولت
کرد .مھدیقلی مخبرالسلطنه برادر صنيع الدوله دربارۀ
اين مشارکت می گويد »:در سال  ١٣١١ه.ق ١٨٩٣ /
ب.م حاجی محمد تقی تاجر معروف به شاھرودی خواب
ديده بود که شھر را چراغان کرده است .به فکر افتاد که
در امری عام المنفعه اقدام کند .نزد مرتضی قلیخان
صنيع الدوله آمد و عقيده به کاغذسازی داشت .صنيع
الدوله ريسندگی و بافندگی را ترجيح داد ۵۶«.مجموع
سرمايۀ کارخانه حدود  ۵٢ھزار تومان بود که حدود
نيمی از آن را محمد تقی شاھرودی و نيم ديگر را صنيع
الدوله و پدرش تأمين نموده بودند  .۵٧ماشين ھای کارخانه
گرانقيمت و مرغوب بود و  ٢٣٠٠دوک تمام برای
کارخانه سفارش شده بود  .۵٨با آن که محصوالت اين
کارخانه اعال بود به مناسبت رقابت توليد کنندگان خارجی
که با کاھش موقت بھای کاال به ميدان آمدند ،نتوانست
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دوام بياورد و از ميان رفت .مخبرالسلطنه در اين باره
می گويد» :صنيع الدوله گمان می کرد تفاوت کرايه
صرفه ای است که ريسمانريسی نسبت به ريسمان
خارجه بيشتر پيشرفت خواھد کرد .در سياست تجارت
ريسمان را ارزان کردند ،کارخانه بدين واسط از عھده
برنيامد .در مملکت تا اختيار گمرک به دست دولت
نباشد ،کارھای صنعتی رواجی نمی گيرد ،خصوص که
صنايع در خارجه توسعه يافته است و ما بايد از نو
شروع کنيم ۵٩ «.صنيع الدوله کارخانۀ ديگری نيز برای
آھن تراشی در تھران تأسيس کرده بود که مورد بازديد
۶٠
مکرّ ر ناصرالدين شاه قرار می گرفت.
در سال  ١٣٢۶ه.ق  ١٩٠٨ /ب.م حاج رحيم آقا قزوينی
پسر حاجی فتحعلی با  ٢.۵ميليون قران سرمايه ،يک
کارخانۀ ريسندگی در تبريز تأسيس نمود .اين کارخانه در
اوايل سال  ١٣٢٩ه.ق  ١٩١١ /ب.م افتتاح شد .مھندسی
ترسکينسکی ) (Treskinskiمدير راه تبريز که در
گشايش کارخانه حضور داشته گزارش می دھد که اين
کارخانه به وسيلۀ دو مھندس آلمانی به نام ھای شوينمن
) (Schiunemanو موسيک ) (Mussigنصب و آمادۀ
بھره برداری شده است .تعداد دوک ھای نخريسی حدود
 ١۵٠٠واحد و تعداد کارگران  ۴٠تا  ۵٠نفر بوده است.
به گفتۀ مھندسان آلمانی محصول کارخانه  ٢٠خروار نخ
بوده و کارخانه ،صدی  ۶٠سود می داده است .نخ
محصول اين کارخانه برای تھيۀ جوراب و تاروپود قالی
به مصرف می رسيده است .اين کارخانه از مؤسسات
بزرگ صنعتی آن زمان بود که ھمانند کارخانۀ ابريشم
کشی حاج امين الضرب در گيالن توانست در شرايط
دشوار سياسی و اقتصادی کشور به کار خود ادامه دھد
.۶١
گذشته از اين کارخانه ھای نسبتا ً بزرگ چند کارخانۀ
متوسط و کوچک نيز در سه دھۀ نخستين قرن کنونی
ھجری قمری از سوی ت ّجار و مقامات ايرانی تأسيس
گرديد:
يکم ،کارخانه ھای چينیسازی که نخستين بار در اوايل
سلطنت ناصرالدين شاه به وسيلۀ مسيو والنژ تأسيس شد و
بعدھا برھم خورد تا آن که در سال  ١٣٠۵ه.ق ١٨٨٨ /

ب.م »حاجی محمد حسن اصفھانی امين دارالضرب در
شھر تھران کارخانۀ بلورسازی ديگر احداث کرده و به
تجديد و تکميل اين صنعت پرداخته است ۶٢ «.گذشته از
آن حاجی عباسعلی و حاجی رضا کارخانۀ چينی سازی
در تبريز دايره کردند که به گفتۀ جمالزاده » به واسطۀ
دسايس روس ھا به ھم خورد و قريب  ١٣٠تومان به آنان
۶٣
ضرر وارد آمد«.
دوم ،کارخانه ھای کوچک چراغ گاز و چراغ برق است.
برای نخستين بار در سال  ١٢٩٧ه.ق  ١٨٨٠ /ب.م
کارخانۀ چراغ گاز با  ٣٠ھزار ليره در خط خيابان
شرقی ميدان توپخانه به وسيلۀ حاج ميرزا حسين خان
قزوينی سپھساالر اعظم و به حکم دولت ناصری تأسيس
گرديد و تا اوايل قرن کنونی روشنايی خيابان ارک و
ابنيۀ خاصۀ سلطنتی را تأمين می کرد ولی به سبب کمبود
زغال تعطيل شد ،و بعد يک نفر ايرانی آن را به ١٠
ھزار ليره خريد و در سال  ١٣٠٩ه.ق  ١٨٩١ /ب.م به
يک کمپانی بلژيکی موسوم به »کمپانی عمومی بلژيکی
روشنايی و حرارت ايران« فروخت ،لکن اين کمپانی ھم
پس از آن که ماشين ھای زيادی برای به کار انداختن
کارخانه وارد کرد ،کارش پيشرفت ننمود و سرانجام
کارخانه بسته شد .در سال  ١٣٢٠ه.ق حاجی محمد باقر
ميالنی معروف به رضايف به دستور مظفر الدين شاه
برای روشنايی حرم مطھر يک دستگاه کارخانۀ چراغ
برق به مبلغ خشت ھزار تومان از روسيه وارد و در
مشھد نصب نمود .در سال  ١٣٢١ه.ق  ١٩٠٣ /ب.م نيز
حاج محمد حسين امين الضرب ماشين اآلت مولّد برق را
از آلمان وارد کرد و در سال  ١٣٢٢ه.ق بھره برداری از
آن را آغاز نمود .در اين زمان يک کارخانۀ برق در
رشت داير شد و يک کارخانۀ برق ديگر در تبريز با
 ١٢۵قوۀ اسب به وسيلۀ قاسم خان امير تومان تأسيس شد
.۶۴
سوّ م ،کارخانه ھای نظامی که از زمان عباس ميرزا و
امير کبير وارد شده بود و در اين دوره نيز برخی از آن
ھا داير بود و چند کارخانۀ ديگر نيز بدان ھا اضافه شد
مانند کارخانۀ تفنگ سازی که ماھی يک ھزار قبضۀ
تفنگ می ساخت و کارخانۀ جبهخانه در تھران و اصفھان
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و کارخانۀ باروت کوبی با چرخ ھای اروپايی ،و »ايجاد
کارخانۀ فشنگ سازی که ورود اسباب و آالت آن از
فرنگ در شھور سنۀ ھزار وسيصد و سه از ھجرت شد
و ابتياع اين ادوات و آالت به توسط جناب دکتر طولوزان
۶۵
فرانسوی بود«.
چھارم ،کارخانه ھای پنبه پاککنی که برای پاک کردن
پنبه ھای صادراتی به روسيه تأسيس شده بودند ،شامل
کارخانۀ پنبه پاککنی حاج ميرزا عليمحمد اصفھانی در
سبزوار ،کارخانه ھای پنبه پاککنی حاجی سيد
ابوالحسن اصفھانی در بارفروش و ساری) ،کارخانۀ پنبه
پاک کنی ساری بعداً به ملکيت حاجی محمد حسن امين
الضرب درآمد( و کارخانۀ پنبه پاک کنی عبادزاده و
ھراتی با دو موتور به قدرت  ١٠قوۀ اسب و دو دستگاه
ماشين جين در نيشابور .۶۶
پنجم ،کارخانه ھای آسيای بخاری ،آجرپزی ،صابونپزی
و منگنه زنی ،شامل يک کارخانۀ آسيای بخاری که در
حدود سال  ١٣٢۵ه.ق  ١٩٠٧ /ب.م به وسيلۀ حاجی سيد
ابوالقاسم رضوی اصفھانی از ت ّجار معروف قزوين با
ماشين آالت روسی تأسيس گرديد .يک کارخانۀ آجرپزی،
که در سال  ١٣٢٢ه.ق  ١٩٠۴ /ب.م به وسيلۀ حاج امين
الضرب در نزديکی تھران با ماشين ھای جديد تأسيس شد
و يک کارخانۀ صابون پزی )نظافت( که در تھران به
وسيلۀ ربيع زاده و شرکا در سال  ١٣٢٨ه.ق ١٩١٠ /
ب.م تأسيس شد .۶٧حاج امين الضرب ھمچنين سه دستگاه
برای منگنه کردن پشم در شھرھای قم ،رفسنجان ،و
کرمانشاھان داير کرده بود .۶٨

دستهجمعی را پذيرا گرديدند و چنيدن شرکت معتبر به
سبک فرنگی تأسيس کردند.
سوم اين که اقداماتی برای تأسيس بانک ھای ايرانی به
عمل آوردند تا با بانک ھای روسی و انگليسی به رقابت
برخيزند و دست خارجی ھا را از بازار پولی کشور
کوتاه کنند ،لکن دستاوردھای عمده ای در اين راه
نداشتند.
چھارم اين که ،ت ّجار ايرانی در حمل و نقل و ارتباطات
نيز به طور محدود سرمايه گذاری کردند ،لکن در اين
زمينه به خاطر موانع داخلی و خارجی موفقيت چندانی به
دست نياوردند.
پنجم اين که ،ت ّجار بزرگ بخش عمده ای از سرمايه و
نيروی خود را در زمينداری به کار انداختند و بدين گونه
از مسير اصلی فعاليت ھای خود انحراف حاصل کردند.
ششم اين که ،ت ّجار ايرانی کوشش ھايی نيز برای سرمايه
گذاری ھای صنعتی به عمل آوردند که ناموفق و بسيار
محدود بود .نگاھی به مشخصات و سرنوشت کارخانه
ھايی که در اين دوران تأسيس شده اند ،نشان می دھد تنھا
کارخانه ھايی موفق بودند که به آماده سازی محصوالت
کشاورزی می پرداختند ،مانند کارخانه ھای پنبه پاک
کنی ،حال آن که کارخانه ھايی که با مصنوعات خارجی
رقابت داشتند ،مانند کارخانه ھای ريسندگی و بافندگی و
کارخانۀ قند با شکست رو به رو می شدند.

بدين گونه سرمايه داران ما در اواخر قاجاريه دارای
چندين خصيصۀ عمده بودند :يکم اين که ،ت ّجار ايرانی
قابليت خود را برای گسترش فعاليت ھای بازرگانی و
استفاده از فرصت ھای مناسب به خوبی نشان دادند و در
زمينۀ بازرگانی به رقابت با ت ّجار فرنگی برخاستند و
مانع سلطۀ انحصاری آنان بر بازارھای مبادالت خارجی
می شدند.
دوّ م اين که ت ّجار ايرانی روش ھای جديد فعاليت ھای
بازرگانی ھمچون تأسيس شرکت ھای تجاری با مشارکت
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