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قانون کار آن ھا و مطالبات و سازماندھی ما
صبح روز  ٢٧آذر  ،١٣٩١سومين طومار کارگران
ايران در اعتراض به اصالحيه قانون کار به دفتر وزير
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،تحويل داده شد .به گزارش
رسانه ھا ،امضاکنندگان اين طومار ،قانون ھدفمندی
يارانهھا را قانون »قطع يارانهھا« خوانده و خواستار
افزايش دستمزد خود بر اساس تورم موجود شدهاند .در
طول سه ماه اخير دو طومار اعتراضی ديگر نيز از
سوی کارگران به مقامات رژيم فرستاده شده است .در
بيست و ھفتم خردادماه ،اول مھرماه سال جاری نيز
طومارھای جداگانهای که ھر کدام امضای  ١٠ھزار نفر
از کارگران نقاط مختلف کشور را در پای خود داشت ،به
وزير کار ارسال شد.

چنان مشغول چپاول دسترنج کارگران ھستند و ناامنی،
اخراج و تعطيلی کارخانهھا در بدترين وضعيت چند سال
گذشته خود قرار دارد«.
کارگران معترض خواستار ايجاد ساز و کاری قانونی و
قاطع در پرداخت بهموقع دستمزدھا شدهاند .آنھا ھمچنين
بر ضرورت تعقيب قضايی کارفرمايانی که بدون قرارداد
يا با قراردادھای سفيدامضا و دستمزدھای معوقه،
کارگران را وادار به کار میکنند تأکيد کردهاند.
نمايندگان کارگران پس از تحويل اين نامه به دفتر وزير
کار به مقابل مجلس شورای اسالمی رفته و اعتراض
خود را به گوش نمايندگان رساندند.

در متن نامۀ جديدی که به وزير کار تسليم شده ،با اشاره
به مرحلۀ اول طرح ھدفمند سازی يارانهھا و افزايش
قيمت کاالھای اساسی آمده است» :ميانگين دستمزد
کارگران بر روی ھم در سال  ٩٠و سال جاری نسبت به
سالھای قبل از اجرای فاز اول قطع يارانهھا حتی کاھش
نيز پيدا کرده است«.
در اين نامه آمده که در اين مدت ماليات بر ارزش افزوده
بر روی کليۀ کاالھای مصرفی حدود  ۴تا  ۵درصد
افزايش پيدا کرده و عمالً حدود  ۵درصد از دستمزد
روزانۀ کارگران به خزانۀ دولت سرازير شده است.
کارگران در طومار اعتراضی اخير به وجود تعويق و
بینظمی در پرداخت حقوق خود اعتراض کردهاند .در
طومار آمده است» :توأم با چنين وضعيت اسفبار و غير
قابل تحملی در مورد دستمزدھا ،اصالحيهای بسيار ض ّد
کارگری بر روی قانون کار که امنيت شغلی و معيشت
کارگران را نشانه رفته ،تھيه شده و قرار است بهزودی
به مجلس ارائه شود «.در نامه ھمچنين نوشته شده
است»:مبنای ميانگين حقوق دو سال آخر کارگران برای
تعيين حقوق بازنشستگی به ميانگين حقوق  ۵سال آخر
آنان تغيير پيدا کرده و باعث افت شديد حقوق بازنشستگان
شده است «.کارگران ھمچنين میگويند ،تالش آنھا در
رابطه با بيمه به رغم ثبت نام و تحمل ھزينهھا به فرجام
نرسيده است .آنھا نوشتهاند» :شرکتھای پيمانکاری ھم-

 ٢٧آذرماه ،نامۀ دو ھزار کارگر شرکت واحد
اتوبوسرانی تھران و حومه نيز در اعتراض به اصالحيۀ
قانون کار به مجلس شورای اسالمی تحويل داده شد.
بديھی است که ارزيابی کارگران معترض از اصالحيۀ
قانون کار به طور کلّی درست است .کارگران به درستی
اين اصالحيه را »ض ّد کارگری« دانستهاند و میگويند،
امنيت شغلی و معيشتی آنان با آن به خطر افتاده است .اين
اصالحيه محققا ً برای بھتر کردن وضعيت کارگران
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تدوين نگشته ،بلکه ھدف آن راضی نگاه داشتن سرمايه
داری بومی و ھمچنين صندوق بين المللی پول و
امپرياليست ھا است .اين اقدامات مذبوحانه زير لوای
بھبود وضعيت کارگران نمی تواند مورد حمايت کارگران
قرار گيرد .از اين رو مارکسيست ھای انقالبی در اين
اعتراضات کارگری خود را سھيم دانسته و از مبارزات
کارگران با ھر روشی در مقابل نظام سرمايهداری
حمايت می کنند .اما در عين حال ،بحث در ميان
کارگران پيشرو را برای تدقيق مطالبات کارگران و شيوۀ
مبارزه دامن زد.
قانون کار و زمينۀ طبقاتی آن
قبل از اين که به مطالبات مشخص کارگران در اين مقطع
تاريخی ،و محتوای اين طومار سوم بپردازيم ،بايد بينشی
کلّی از زمينۀ طبقاتی تدوين قانون کار و يا ھر نوع
قانونی و مقرراتی که برای کنترل و نظارت بر طبقۀ
کارگر نگاشته می شوند ،نگاھی بياندازيم.
اوالً ،چه قانون کار  ،١٣٦٩يا ترميمات ) ١٣٧٩در
رابطه با کارگاه ھا( و يا ترميمات ديگر در آن ،ھمه
بيانگر تناسب قوای طبقاتی بين کارگران و کارفرمايان
)و دولتشان( در يک مقطع تاريخی ھستند و اين امری
است که در سراسر جھان نيز مصداق دارد .حکومت
ھای ض ّد کارگری )حال چه رسما ً راستگرا باشند يا به-
اصطالح »سوسياليست« و يا حتی »کارگری«!( در
کشورھای مختلف ،به خصوص در کشورھای اروپايی
که حدود پنج سال است به بحران اقتصادی عظيمی دچار
شده اند ،کوشش می کنند که به ھر طريق ممکن با کاھش
و محدودتر کردن قوانين حفاظت کارگران ،حقوق و
محدوديت ھای فعاليت اتحاديه ھا )به خصوص ح ّ
ق
اعتصاب( و غيره ،از جمله امور حياتی چون
استانداردھای بھداشتی و ايمنی )!( ،بھای سنگين برون-
رفت از بحران را به دوش کارگران بياندازند! )البته ،اين
اقدامات تحت لوای »اصالحات«» ،بھبود خدمات« و يا
»کاھش حيف و ميل« به عمل گذاشته می شود!(
نگاھی اجمالی به عملکرد ھشت سال اخير فعالين
کارگری در داخل ايران نشانگر شکست سياست ھای
آنان است .با وجود فداکاری ھای عظيم از سوی فعالين

)و حتی خانواده ھای آنان( در طول اين سال ھا ،اگر
فرای شجاعت و استحکام تک تک افراد درگير اين
مبارزات نگاه کنيم ،بايد قبول کنيم که امروز وضعيت
جنبش بسيار وخيمتر از زمان خاتمی است .تعداد
کارگران بيکار ،تعداد کارگران زندانی ،تعداد کارگرانی
که ھنگام کار کشته و يا مجروح شده اند ،تعداد کارگرانی
که ماه ھا حقوق خود را دريافت نکرده اند )و در بسياری
موارد از خود دولت!( ،و ميليون ھا کارگری که با وجود
اشتغال و دريافت حقوق ھنوز نمی توانند غذا و ديگر
کاالھای ابتدايی مورد نياز خانودۀ خود را تأمين کنند ،ھر
روز رو به افزايش می باشد.
اصالحات اخير قانون کار به وضوح در زمينه ای طرح
شده است که تناسب قوای طبقاتی شديداً عليه طبقۀ کارگر
تغيير کرده است! در چنين چارچوبی ادامۀ ھمان سياست
ھا ،ھمان چشم انداز ،ھمان تاکتيک ھا و ھمان نحوۀ
سازماندھی سابق ،راه برون رفتی را به وجود نخواھد
آورد!
سؤاالت مبرم جنبش کارگری ،ھمه حول اين محور می
چرخند که راه برونرفت از اين بحران چيست؟
ثانياً ،فعالين جنبش کارگری که دست اندرکاران اين
سومين طومار اعتراضی کارگران ھستند ،به وضوح
کلّی توان و وقت صرف کرده و زحمت کشيده اند تا
بتوانند امضای ھزاران ھزار کارگر را جمع آوری کنند.
در عين حال که ما از زحمات خواھران و برادران ھم-
طبقه ای خود از اين بابت قدردانی می کنيم ،از آن ھا
درخواست می کنيم که بيالن دو طومار قبلی را برای
جنبش ارائه دھند.
آيا درسی را که جنبش کارگری از نگاشتن ،امضا کردن
و فرستادن طومار اول و دوم به رژيم گرفت اين بود که
طومار سومی را نياز داريم؟ چند طومار ديگر بايد
بفرستيم تا رژيم از اصالح قانون کار دست بکشد؟ آيا به
تاکتيک ھای ديگری )در ھماھنگی با طومارنويسی( نيز
نياز داريم؟ و آيا اصوالً در وضعيت کنونی طومارنويسی
پاسخگوی مسائل بسيار بغرنج کارگران و بحران جنبش
کارگری می باشد؟
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قبل از اين که بتوانيم تصميمی در مورد چشم انداز،
سياست ھا ،تاکتيک ھا و نحوۀ سازماندھی بگيريم ،می
بايست که تحليلی مشخص از تکاليف و مطالبات مشخص
کنونی داشته باشيم.
مطالبات اساسی کارگران کدامند؟
قانون کار از ھمان سال  ،١٣٦٩بيانگر نحوۀ کلی
استثمار کارگران ايران از سوی سرمايه داران کشور
بوده است .در واقع سندی است که قرار بود از طريق آن
دولت سرمايه داری از زياده روی ھای اين يا آن سرمايه
دار جلوگيری کند .ولی قانون کار در اصل سندی است
برای تداوم استثمار کارگران و پنھان کردن آن استثمار
با استفاده از عبارات قانونی و حقوقی.
در وضعيت کنونی ھر تحليلی بايد نکات زير را در نظر
بگيرد:
اول ،کارگران برای تضمين اجرای قانون کار بايد قادر
به تشکيل نھاد مستقل خود باشند )مستقل از دولت و تمام
حزب ھای سياسی موجود( .تنھا با ايجاد يک تشکل
مستقل کارگری ،بدون دخالت دولت و کارفرمايان است
که قانون کار معنای واقعی پيدا می کند .اما ،رژيم
ھمواره »خانۀ کارگر« و شعبات وابسته به آن مانند
»شوراھای اسالمی کار«» ،انجمن ھای صنفی«،
»انجمن ھای اسالمی«» ،مجمع نمايندگان« و »حزب
کارگران اسالمی« را به عنوان نھادھای کارگری معرفی
کرده است .در صورتی که اين ھا در بھترين حالت ھمه
نھادھای »زرد« و وابسته به دولت ھستند و ھيچ يک
معرّ ف منافع کارگران نيستند )حتی اگر در مواردی
انعکاس دھندۀ مطالبات کارگری باشند(.
دوم ،کارگران خواھان افزايش دستمزدھا خود متناسب با
افزايش نرخ تورم ھستند .با ح ّداقل دستمزد تعيين شده از
سوی شورای عالی کار ،کارگران قادر به رفع ابتدايی
ترين ھزينه ھای خود ،اعم ازاجارۀ منزل ،خوراک،
پوشاک ،اياب و ذھاب ،درمان ،آموزش فرزندان و غيره،
نيستند .تورم در جامعۀ ايران بی داد می کند .تنھا از
طريق افزايش دستمزدھا متناسب با تورم واقعی خواھد
بود که کارگران به يک دستمزد حداقل دست پيدا می

کنند.
اما اين مورد نيز بايد تحت کنترل خود کارگران صورت
گيرد .در ماه ھای گذشته مھره ھای »کارگری« رژيم
مانند عليرضا محجوب ،چنين مطالباتی را مطرح کرده
اند و خود را به عنوان نمايندگان کارگران و مدافع آنان
جلوه میدھند .برای نمونه ايشان در مصاحبات خود
اعالم کرده است که» :بايد حداقل دستمزد کارگران با
توجه با نرخ تورم و سبد ھزينه ای کاالھای مصرفی
کارگران« تعيين گردد .اين گفتار فريب کارانه نمی تواند
مورد پذيرش کارگران قرار گيرد .زيرا اوالً نرخ تورم
دولتی ) ٢٣درصد( کذب محض است و تورم در جامعه
ايران به مراتب باالتر از آن است .ثانياً آيا اين
»کارشناسان« و خود »شورای عالی کار« منتخب
کارگران ھستند و يا زائدۀ ھمان »خانۀ کارگر«؟ ثالثاً
حتی اگر قرار باشد اين اقدام »دلسوزانه« انجام گيرد،
ضمانت اجرايی نخواھد داشت.
کارگران در مقابل اين اجحافات نمیتوانند تنھا با اتکا به
طومار نويسی اقدامی انجام دھند .بايد روشھای ديگری
نيز مورد بازنگری و اجرا قرار گيرد .برای نمونه
کارگران با »کـ ُندکاری« و از کار انداختن ماشين آالت
کھنه و دست کشيدن از کار و اشغال کارخانه ھا ،می
توانند توطئه ھای کارفرمايان را خنثی سازند .کارگران
بايد مبارزه ای اخص برای جلوگيری از اخراج کارگران
و کاھش ساعات کار سازمان دھند .کارفرمايان به بھانۀ
عدم داشتن کار کافی و عدم داشتن درآمد و يا نداشتن
وسايل يدکی؛ دست به اخراج کارگران زده اند .اين روند
در چند سال گذشته شدت يافته است .اخراج ھر کارگری
به ھر علتی ممنوع بايد اعالم گردد .بررسی اختالف بين
کارفرما و کارگران تنھا بايد از طريق نمايندگان خود
کارگران در کارخانه که به صورت دمکراتيک و بدون
اعمال نفوذ جاسوسان رژيم در کارخانه )مانند انجمن
ھای اسالمی( انتخاب می گردند ،صورت بگيرد .کار
برای ھمه در کارخانه موجود است کارفرمايان می توانند
با کاھش ساعت کار برای ھمه کارگران کار ايجاد کنند.
اگر کارفرمايان سخن از عدم سوددھی کارخانه و شرکت
به ميان می آورند .،پاسخ کارگران اين بايد باشد که
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»دفترھای حساب و کتاب را باز کنيد«! بگذاريد ھمۀ
کارگران مشاھده کنند که چه قدر کارخانه توليد کرده،
حقوق و مزايای مديران چه بوده و به کارگران چه قدر
پرداخت شده است.
اگر کارفرمايان و دولت سرمايه داری قادر به
سازماندھی توليد و استخدام کارگران نيستند ،بايد کنار
به خود کارگران
را
سازماندھی
و
روند
بسپارند .کارگران با کارايی باالتری قادر به توليد و
توزيع کاالھای کارخانه خواھند بود .کنترل کارگری بر
توليد و توزيع يکی از مطالبات محوری کارگران در
مقابل کارفرمايان و رژيم است.
حق اعتصاب يکی از خواست ھای بهحق کارگران ايران
است .قانون کار سابق و اصالحيۀ جديد فاقد اين نکتۀ
اساسی است .مبارزه در راستای اخذ حق اعتصاب و
سازماندھی اعتصاب تنھا راه مقابله با اجحافات
کارفرمايان و دولت سرمايه داری است .اگر دولت به
چنين خواستی تن ندھد ،راھی جز سازماندھی اعتصاب
از طريق ھسته ھای مخفی کارگری باقی نمی ماند.
کارگران ايران تنھا با سازماندھی اعتصاب کارگری
است که می توانند اعتماد به نفس بيابند و خود را برای
مديريت کارگری آماده کنند.
اما برای تحقق مطالبات کارگری ،کارگران پيشرو ھمراه
با متحدان خود نياز به تدارک برای ايجاد حزب کارگری
دارند .در وضعيت کنونی که کوچکترين اقدامات
کارگری سرکوب و خنثی می گردد ،در سطح
سازماندھی نمی توان تنھا متکی به کار علنی و نامه
نگاری و طومار نويسی کار خود را محدود کرد .تجربه
نشان داده است که کارگران پيشرو تنھا با ايجاد کميته
ھای مخفی عمل و تدارک برای ايجاد حزب خود قادر به
پيشبرد مطالبات به حق خود ھستند.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
دی ماه ١٣٩١

بحث آزاد:

٤
نکاتی دربارۀ کار علنی
شجاع ابراھيمی
 ١٣آذر ١٣٩١

من در اين جا مشخصا به عنوان يک فعال کارگری
کمونيست ،و کسی که در مجموع چندين سال در سنندج،
بوشھر ،تھران ،ھمدان ،زنجان و بيجار و شھرھای ديگر
مشغول کار و در عين حال فعاليت کارگری بوده ام و در
حد توان و فعاليت ھايم درس ھايی ،ولو کوچک ،آموخته
ام ،می خواھم به يکی از مسائلی بپردازم که تاکنون به
بحث ھای زيادی در جنبش کارگری و ميان فعالين
کمونيست دامن زده ،و شايد به ھمين اندازه يا بيشتر منشا
بدفھمی و تحريف بوده است :مسأله "فعاليت علنی".
من تاکيد کردم که به عنوان فعال کارگری کمونيست،
صحبت می کنم .يعنی اوال مخاطبين خاص من در اين
نوشته ،فعالين کمونيست ھستند ،و نه کسانی که اين چشم
انداز را بسيار دور يا ناممکن می دانند ،و ثانيا من رک و
راست خواھان به قدرت رسيدن طبقه کارگر ،برچيده
شدن سيادت بورژوازی و نابودی سرمايه داری ،و در
يک کالم سرنگونی طلب ھستم .من در يک جنگ طبقاتی
ھستم و در اين راه به کوچکترين سازشی تن درنمی دھم.
در نتيجه ،اين "اھداف"" ،ابزار"ھای خاص خودش را
می طلبد و بنابراين وقتی می خواھم از مفھوم فعاليت
علنی صحبت کنم ،اين مفھوم ناچار "تابع" ھدف من است
و بنا به ھدف من ،تعريف می شود.
در ابتدا بايد يادآوری کنم که صحبت کردن از فعاليت
علنی ،به صورت کلی و بدون در نظر داشتن شرايط
زمانی و مکانی ،يک بحث تماما ً انتزاعی و بی معنا
است .بنابراين من می خواھم به طور مشخص در مورد
اين مفھوم در جامعه ايران و شرايط خاص سياسی-
اجتماعی آن صحبت کنم .اين را از ھمين ابتدا گفتم تا راه
را برای انواع سوء استفاده ھا و قياس ھای بی ربط و
اشتباھات احتمالی که بعضا در اين مورد می شود ،ببندم.
در اين بحث کامال اھميت دارد که مثال ما در شرايط
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عينی خاص اروپا مشغول فعاليت ھستيم يا در شرايط يک
کشور به شدت عقب مانده سرمايه داری مانند ايران )که
کارنامه سی و چند سال گذشته اش ،شاھد سرکوب
کردستان ،ترکمن صحرا ،اھواز و آمل و  ...بعدھا
کشتارھا و قتل عام زندانيان سياسی در دھه  ۶٠به ويژه
در سال  ،۶٧قتل ھای زنجيره ای در دورۀ "اصالحات"
يا فجايع  ٣سال پيش در وقايع پس از  ٢٢خرداد بوده
است( .ماھيت رژيم سرمايه داری ايران در سی سال
گذشته ھيچ تغييری نکرده و اتفاقا در چند سال گذشته به
خاطر وضعيت بحرانی خود رژيم -چه در سطح داخلی و
چه خارجی -موج شناسايی مخالفين و سرکوب افزايش
پيدا کرده است.
بعد از اين نکته ،بايد به اين موضوع اشاره کنم که در
ايران و طی چند سال گذشته انواع کتب مارکسيستی
کالسيک ،از جمله مجموعه آثار لنين ،را خود رژيم به
چاپ رسانده است .رژيم جمھوری اسالمی ھمايش ھا و
نشست ھايی را با مضمون مارکسيسم ،آنارشيسم ،جنبش
اشغال وال استريت و غيره برگزار می کند و بعد کسانی
را به عنوان "متخصص اقتصاد سياسی" و آکادمسين
"مارکسيست" علم می کند و می گذارد که با خيال آسوده
حرف بزنند .تا چند سال پيش ،به اصطالح فعالين
مارکسيستی بودند که در دانشگاه تھران ضد لنين صحبت
می کردند و کوچک ترين مشکلی برايشان پيش نمی آمد
و اتفاقا با استقبال از طرف حراست و اطالعات ھم رو به
رو می شدند .اما برعکس شما وقتی بخواھيد به افزايش
قيمت مرغ اعتراض کنيد ،با ناباوری می بينيد که به
خاطر شرايط حاد جامعه ،ماجرا سياسی می شود و کار
به جايی می کشد که وزير اطالعات ھم در اين مورد
حرف می زند! وقتی می خواھيد به طور مستقل و با
سازمان يابی مردمی به ياری ھموطنان زلزله زده در
آذربايجان بشتابيد ،بالفاصله رژيم نگران می شود و می
خواھد شما را تمام و کمال شناسايی کند .وقتی می
خواھيد "تشکل" ايجاد کنيد )مانند "سنديکای شرکت
واحد" ،يا "شورای کارگران بيکار" و نظاير اين ھا( ،آن
وقت ھمه چيز فرق می کند و از زمين و ھوا به شما
يورش می آورند .اگر بخواھيد مانند کارگران خاتون آباد
برای ابتدايی ترين حقوق خود اعتراض کنيد ،با ھليکوپتر
می آيند و سرکوب می کنند .يعنی سرمايه داری ايران،
بنا به ماھيت و منطق درونی خودش ھمان طور رفتار

می کند که سرمايه داری جھانی )الزم به يادآوری کشتار
اخير کارگران معدنچی در آفريقای جنوبی و سرکوب
ھايی که امروز در کشورھای اروپايی و آمريکا می شود
نيست(؛ ولی اين واکنش ھا و سرکوب ھا در مقياسی
بسيار شديدتر از کشورھای پيشرفته سرمايه داری
صورت می گيرد .بنابراين سرمايه داری چه در
کشورھايی با دموکراسی بورژوايی باشد ،چه در سيستم
ھای سرکوبگر و ارتجاعی که حتی فاقد ھمان دموکراسی
نيم بند ھستند ،از ھرنوع تشکل و سازمان يابی کارگری
و اعتصاب به شدت وحشت دارد و تمام نيروی خود را
صرف شناسايی و خفه کردن آن می کند .درحالی که با
محافل صرفا روشنفکری و بی ارتباط با جنبش کارگری،
يا "مارکسيست" ھای ضد لنين و ضد تحزب و تشکيالت،
مارکسيسم منھای
کار چندانی ندارد ،و می گذارد که "
ِ
حزب و عمل" را تبليغ کنند .اما واقعيت اين است که ھيچ
فعال سياسی مارکسيستی نمی تواند به صورت انفرادی،
پراکنده ،بدون سازمان يافتن ،بدون ديسيپلين حرکتی انجام
دھد .بنابراين فعاليت ،ھميشه دو بخش اصلی دارد .يک
بخش ،سازماندھی درونی است و بخش ديگر ارتبط
گيری ،آموزش ،تبليغ ،شرکت در تظاھرات و اعتصاب و
غيره .رژيم بخش عمده توان خود را به کار می برد تا
کسانی را که به خصوص در بخش اول فعال ھستند
شکار کند و به اين ترتيب ،يک ھسته مخفی اوليه را که
درحال شکل گيری است ،در نطفه خفه نمايد .از اين جا
اھميت سازماندھی درونی و البته طريقه علنی شدن و
نشان دادن خود به کارگران اھميت پيدا می کند.
روشن است که يک جنبش و يا خط سياسی را نمی توان
پنھان کرد .اما سازماندھی و تشکيالت آن قابل پنھان
سازيست و بايد باشد .جوھر تلفيق کار مخفی و علنی در
ھمين نکته نھفته است :سازماندھی و تشکيالت بايد کامال
مخفی باشد و ھيچ کسی خارج از تشکيالت ھم از آن
باخبر نباشد .حتی اين اطالعات بايد درون تشکيالت ھم
رده بندی شده باشد ،يعنی ھمه افراد نيازی ندارند که به
تمامی اطالعات دسترسی داشته باشند .تحت چنين
شرايطی ،ضربه پذيری گروه پايين می آيد .اما در برابر
آن ،جنبش و گرايش سياسی ،علنی است ،آکسيون ھا
)مثال اول ماه مه( در روز روشن و در ديد ديگران انجام
می شود ،شعارھا را ديگران می شنوند ،نشريات و
پالکادرھا را می بينند و خالصه حضور جنبش ،ھم زمان
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با مخفی بودن سازماندھی و تشکيالت آن ،علنی است.
مثال خود من را ھم بسياری به عنوان فعال کارگری در
ايران می شناختند ،من به صورت علنی در آخرين مراسم
اول ماه مه در سنندج حاضر شدم ،ولی تا زمان خروج
اجباری ام از کشور ،ھيچ کسی مطلقا از گرايش سياسی
من مطلع نبود.
به طور خالصه ،اين دو بخش فعاليت ،اوال با ھم معنا پيدا
می کنند؛ ثانيا ،وزن و اھميت ھرکدام با توجه به شرايط
زمانی و مکانی ،يعنی با درنظر داشتن توازن قوا در
جامعه و تحليل مشخص از شرايط مشخص ،و ھمين
طور با توجه به اھداف شما )اين که کمونيست انقالبی
ھستيد يا يک رفرميست "خجالتی"( تعيين می شود.
بنابراين من وقتی از "علنی" بودن صحبت می کنم،
منظورم آن دسته از فعاليت ھايی است که به موازات
سازماندھی اکيدا مخفی ،برای نشان دادن حضور خود در
ميان کارگران ،ارتباط گيری با آن ھا و کسب اعتماد
متقابل انجام می دھيد .ھمين و ھمين .در اين جا مشت
کسانی باز می شود که از يک طرف خودشان را
"مارکسيست" می دانند ،اما از طرف ديگر" ،علنی"
بودن را معادل نامه نگاری با انواع و اقسام نھادھای
رژيم ،اتکا به فعاليت "قانونی" و معرفی کردن "ماھيت"
خودشان می دانند و حتی با افتخار اعالم می کنند که ما
چيزی برای پنھان کردن نداريم و ھدفمان فقط احقاق
حقوق کارگران است! )و البد جمھوری اسالمی ھم می
گويد :عجب ھدف وااليی! بگذاريد ما ھم به شما کمک
کنيم!( .با اين رويکرد ساده لوحانه ،اول "وجود" يک
تشکيالتی که بايد مخفی و پنھان باشد ،برای جمھوری
اسالمی آشکار می شود ،و بعد به قول اخوان ثالث "زآن
سپس ديگر ،يار اھل و کارھا سھل است" .از اين جا به
بعد ،جمھوری اسالمی ،قدم به قدم شروع به شناسايی
ماھيت اين تشکيالت ،عناصر و رھبران اصلی آن ،حوزه
فعاليت ،مرتبطين به آن و غيره می کند .بنابه تجريه می
گويم که کسانی که اين رويکرد را دارند ،از فرط ناآگاھی
اين خط را ادامه نمی دھند .مساله اين است که عرصه
فعاليت کارگری ،برای اين افراد ظاھرا به يک دکان
برای نان درآوردن تبديل شده است .آن ھا به دليل اين که
کمونيست ھای حقيقی و انقالبی نيستند و در محيط سياسی
نادرستی تعليم ديده اند ،اھداف واقعی را به کناری

گذاشته و فقط به دنبال کسب "شھرت"" ،رھبری"،
"تعداد اعضای زياد" و غيره در سطح جنبش کارگری
ھستند )در يک کالم می خواھند خود را "چھره" کنند( و
با اين کار خود ،ديگران را ھم با خطرات امنيتی دنبال
می کنند و به جنبش کارگری لطمه می زنند .برخی از آن
ھا ھم ظاھرا فعاليت سياسی را با "خبرنگاری" اشتباه
گرفته اند؛ وظيفه ما فقط اطالع رسانی و تھيه خبر برای
نشان دادن "ميزان ارتبط" با کارگران نيست .وظيفه ما
مارکسيست ھای انقالبی سازماندھی و ايجاد ھسته ھای
مخفی کمونيستی کارگری است و اين که چھار کارگر
پيشرو را پيدا کنيم ،به آن ھا آموزش دھيم ،فعاليت
مشترک انجام بدھيم ،خط صحيح را بين کارگران ببريم،
و نھايتا چند قدم به سمت پايه ريزی حزب انقالبی طبقه
کارگر برداريم .در اين مورد ،جا دارد اشاره کنم که
حدود دو سال پيش در زمان تشکيل مجمع عمومی و
انتخاب نمايندگان کارگری از سوی حدود  ٢۵٠کارگر
اعتراضی در محلی ،حضور پيدا کردم .در اين بين ،يکی
دو نفر از اين نوع "فعالين کارگری" که در باال توصيف
شد ،با دوربين تصاويری را از جمع تھيه و سپس ھمان
تصاوير را به نام "تشکل کارگری" خود علنی کردند.
نتيجه اين شد که فردای آن روز تعداد شرکت کنندگان به
 ۶نفر رسيد! اين در حالی است که وقتی من خودم وارد
يک جمع کارگری می شدم ،ھرگز نه دوربينی ھمراه
داشتم ،و نه موبايل ،و نه گزاشی تھيه می کردم .ابتدا با
کارگران دوست می شدم .با آن ھا به پارک ،قھوه خانه و
جاھای ديگری می رفتم .سعی می کردم اول صداقت
خودم را به آن ھا اثبات کنم و نشان بدھم که قصد من به
ھيچ وجه سوء استفاده از آن ھا نيست )چرا که صميميت
و اعتماد متقابل ،برای تحکيم کردم دوستی و رفاقت و
احترام متقابل ،يکی از شاخصه ھای فعاليت يک
کمونيست انقالبی است( .در اين مدت ،ارتباط حضوری
خودم را با کسانی که پتانسيل باالتری داشتند ،بيشتر می
کردم .سعی می کردم در مورد موضوعات مختلفی که
سؤال می کنند ،با آن ھا بحث کنم ،تا حد امکان خط
درستی را به آن ھا منتقل کنم ،و مھم تر اين که آن ھا را
ترغيب می کردم تا خودشان درگير بحث و تھيه گزارش
و دخالتگری و غيره شوند.
و نکته آخر؛ يکی ديگر از کج فھمی ھايی که از مفھوم
"علنی" بودن در بين فعالين رايج است ،اين است که فرد
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بايد در تمامی حوزه ھای فعاليت سياسی ،از تشکالت
حقوق زنان و کودکان کار گرفته تا تشکالت کارگری،
حضور داشته باشد .اما ايراد اساسی اين کار ،دو چيز
است :اول ،اين که فرد نمی تواند در تمامی اين حوزه ھا
تأثير گذار باشد و بايد توان خود را برای کار مستمر در
يکی از اين حوزه ھا صرف کند .دوم ،در صورت
شناسايی و دستگيری ،تمامی ارتباط او با اين تشکل ھا،
لو می روند و ديگران را ھم بی دليل به خطر می اندازد.
مثال ما کسانی را داشته ايم و داريم که ھمزمان در شش
تشکل مختلف عضو بوده اند ،ھيچ گونه تأثير به
خصوصی ھم نگذاشته اند ،ھيچ نوع سازماندھی انجام
نداده اند ،بارھا ھم به زندان افتاده اند و از طريق اين نوع
"علنی گرايی" )يعنی حضور در ھمه جا و ھيچ جا!(،
تمامی ارتباط ھا و حوزه ھای ديگر را ھم بی دليل
قربانی کرده اند.
به عنوان جمع بندی بايد بگويم که :اول ،صحبت کردن
از فعاليت "علنی" به شکل کلی و بدون درنظر داشتن
شرايط مشخص )اين که آيا توزان قوا به نفع طبقه کارگر
است يا به ضرر آن( ،کامال انتزاعی است و به اتخاذ
تاکتيک ھا و استراتژی ھای نادرسی منجر می شود.
دوم" ،علنی بودن" ،بخشی از فعاليت است که تنھا می
تواند به موازات و در کنار بخش "مخفی" معنا پيدا کند.
علنی بودن يک کمونيست انقالبی ،صرفا در نشان دادن
حضور خود به کارگران ،ارتباط گيری با آن ھا و کسب
اعتماد متقابل و بردن خط سياسی به درون آن ھا معنا
دارد .سازماندھی درونی برای انجام کار ،بايد در بخش
تماما مخفی جای بگيرد .سوم ،ھمان طور که توضيح داده
شد ،ھدف نھايی يک کمونيست انقالبی ،ايجاد ھسته ھای
مخفی در راستای سرنگونی نظام سرمايه داری است و
در اين جا علنی بودن تا جايی معنا دارد که در اختيار اين
ھدف باشد .کسانی که "علنی" بودن را به معنای کار
قانونی معرفی می کنند ،رفرميست ھايی ھستند که
شھامت اعتراف به اين را ندارند ،و ضمنا اين را ھم
متوجه نيستند که واقعا کوچک ترين تھديدی برای رژيم
محسوب نمی شوند.
منبع :نشريۀ اکتبر

انترناسيوناليست ھا در دورۀ جنگ

٧

ترجمه :پوريا مزدک
مارتين مورات که با نام پل ويدلين ھم شناخته می شود،
يک تروتسکيست آلمانی بود که تالش کرد با دوستی با
سربازان آلمانی در بلژيک تحت اشغال نازی ھا ،ھسته
ھای انقالبی به وجود آورد.
ويدلين در سال  ١٩١٣در آلمان متولد شد و در ١۵
سالگی شروع به فعاليت در ھاشومر ھاتزائير ، ١يک
جنبش جوانان سوسياليست-صھيونيست ،کرد .به عنوان
يک يھودی و سمپات حزب کمونيست آلمان ،ويدلين يکی
از اھداف مسلم برای گشتاپو بود که با به قدرت رسيدن
نازی ھا ،تشکيل شده بود .بنابراين ويدلين اقدام به
مھاجرت به بلژيک نمود.
در بلژيک به تروتسکيسم روی آورد .او خيلی زود به
عضويت کميتۀ اجرايی شاخۀ اروپای سازمان بين المللی
تروتسکيست ھا )انترناسيونال چھارم( در آمد.
وقتی که جنگ آغاز شد ،او به سازماندھی مأموريت ويژه
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ای به منظور دوستی و نزديکی ميان کارگران بلژيکی و
فرانسوی و نيروھای اشغالگر نازی گماشته شد .در مه
 ١٩۴٣ويدلين برای کار کردن با حزب کارگران
انترناسيوناليست ٢و ھم چنين رھبری گروه تروتسکيستی
آلمانی ،به پاريس فرستاده شد.
روی ھم رفته ،سوسيال دموکرات ھا و بعدھا در پی
اشغال قسمتی از شوروی به دست آلمانی ھا در ژوئن
 ،١٩۴١استالينيست ھا ،اين ايده را که جنگ جھانی دوم
جنگی مابين نيروھای »دموکراسی« و »فاشيسم« است،
پذيرفتند .نتيجتا ً حزب کمونيست فرانسه ) (PCFضمن
شناسايی ھمۀ سربازان آلمانی به عنوان »نازيست«،
مجوز حملۀ تروريستی به تک تک قوای آلمان را صادر
کرد .سياست تروتسکيست ھا بر خالف ديگر کمونيست
ھا تأکيد بر اين نکته بود که اين جنگ ،رويارويی دو
نيروی امپرياليست رقيب با يکديگر بود.

جورج برايتمن در نشريۀ ميليتانت که ارگان حزب
کارگران سوسياليست آمريکا ) (SWPمی باشد ،می
نويسد » :آن ھا بر خالف استالينيست ھا و سوسياليست
ھا ،با عامالن متفقين حول محور شعار ناسيوناليستی
مرگ بر بوش ) - (Bocheواژه ای توھين آميز برای
ناميدن سربازان آلمانی -متحد نشدند ،بلکه بالعکس،
ويدلين و ديگر ھمکارانش در تمامی کشورھا به دنبال
راھی برای متحد کردن توده ھای کشورھای اشغالی با
سربازان آلمانی به منظور ايجاد يک نبرد مشترک بر
ضد سرکوبگران مشترکشان شدند .ايجاد دوستی را به
عنوان متدشان برگزيدند ،زيرا که می دانستند که تنھا از
اين راه است که مبارزه عليه "ھيتلريسم" به يک پايان
انقالبی ختم می شود .در نتيجه ،گشتاپو قيمت باالتری
نسبت به ديگر ژنرال ھای متفقين برای سر ويدلين تعيين
کرد«.
ويدلين شروع به انتشار روزنامه ای ويژه برای سربازان
آلمانی به نام کارگر و سرباز )(Arbeiter und Soldat
نمود .بنابه گفتۀ برايتمن کسانی که اين روزنامه را در
اختيار داشتند ،در صورت دستگيری به شکنجۀ طاقت
فرسا و مرگ قطعی دچار می شدند .ولی به ھر روی اين
Parti ouvrier internationaliste

نشريه از فرانسه ،از نقطه ای که به صورت زير زمينی
چاپ می شد ،به سوی بلژيک و خود آلمان و حتی
پادگان ھای سربازان آلمانی در دور دست ترين نقاط
ايتاليا پخش شد.
نشريه از ژوئيۀ  ١٩۴٣شروع به انتشار يافت و اگرچه
موقتا ً به وسيلۀ گشتاپو سرکوب گشت ،بعد از چند ماه در
آوريل  ١٩۴۴به عنوان ارگان بخش آلمان انترناسيونال
چھارم ظاھر گشت.
ويدلين در به وجود آوردن يک ھستۀ سربازان آلمانی در
برست ھمکاری داشت .مقامات نازی آن قدر در مورد
اين مسأله نگرانی داشتند که زمانی که گشتاپو يکی از
ميتينگ ھای اين ھسته را در سال  ١٩۴٣کشف کرد١٧ ،
سرباز آلمانی و يک تروتسکيست فرانسوی به نام رابرت
کرو را تيرباران نمود.
در ژوئيۀ  ،١٩۴۴ويدلين و يکی از رفقايش به نام
مارگريت باژه ،به وسيلۀ بريگادھای ويژۀ فرانسه -
نيروھای مزدور پليس فرانسه که مسئوليت پيگرد
»دشمنان داخلی« را داشتند -دستگير شدند .بعد از تحت
شکنجه قرار گرفتن ،تحويل گشتاپو داده شد و در ٢٢
ژوئيه به قتل رسيد.
در سال  ،١٩۴۶باژه ضمن اشاره به روحيۀ
انترناسيوناليستی ويدلين و ھم چنين جنبش تروتسکيستی
زمان جنگ ،نوشت:
»چه سمبولی! ويدلين آلمانی ،به وسيلۀ گشتاپوی فرانسوی
زير يوغ آلمان ،شکنجه و دستگير شد«.
ميکائيل مک اوين  ۵-دسامبر ٢٠١٢
مقالۀ فوق نخستين بار در وب سايت آزادی کارگران
منتشر شد.
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مفھوم کنترل کارگری

رضا مھدوی
در دورۀ آتی مبارزات طبقاتی ،با تغيير تناسب قوا به نفع
کارگران ،ما شاھد اشغال کارخانه ھا و اعمال کنترل
کارگری از سوی کارگران خواھيم بود .از اين رو
بررسی مفاھيم اوليۀ اين تجربۀ کارگری ،بسيار حائز
اھميت است .بحث و تبادل نظر در اين مورد می تواند ما
را به ابزاری برنده تر و کاراتر در نبرد با سرمايه داری
مجھز کند .در اين مقاله به مفاھيم اساسی کنترل کارگری
در دورۀ کنونی پرداخته می شود .اما پيش از پرداختن به
توضيح مفھوم »کنترل کارگری« در دورۀ کنونی )پيش
از کنار گذاشتن نظام سرمايه داری( ،می بايست به مفھوم
کالسيک کنترل کارگری پرداخته شود.
مارکسيست ھای انقالبی بر اين باورند که پس از کنار
گذاشتن نظام سرمايه داری به وسيلۀ قدرت کارگری،
جامعه وارد يک مرحلۀ انتقال از سرمايه داری به
سوسياليزم می گردد .به قول کارل مارکس )در جزوۀ
»نقدی بر برنامه گوتا«( در اين دوره شيوۀ توليد
غيرکاپيتاليستی در جامعه حاکم می شود؛ اما شيوۀ توزيع
کماکان بورژوايی باقی می ماند .زيرا انقالب
سوسياليستی از بطن جامعۀ سرمايه داری متولد می شود

و بسياری از ناھنجاری ھای بورژوايی ،تا رشد کيفی
نيروھای مولده در سطح جھانی ،برای دوره ای باقی
خواھد ماند.
ھمچنين صاحبان قدرت نوين ،طبقۀ کارگر ،از آن جايی
که آمادگی اعمال مديريت کارگری ندارد ،کماکان برخی
از مناسبات جامعۀ بورژوايی را به اجبار بايستی حفظ
کند .ما بايد واقف باشيم که روز پس از انقالب کارگری،
نمی توان با جايگزين سازی تکنيسن ھا يا مديران وابسته
به سرمايه داری با کارگران در کارخانه ھا تمام مسايل
فنی و راه اندازی کارخانه ھا را يک روزه حل کنيم .بايد
واقف باشيم که کارگران برای اعمال مديريت کارگری
بايستی تجربه و آمادگی قبلی داشته باشند .در جامعۀ
بورژوايی ،کارگرانی که بيش از  ٨ساعت در روز )به
اضافۀ چند ساعت اياب وذھاب( کار کرده و ھيچ امکان
سازماندھی امور توليدی را نداشته اند ،نمی توانند به
صرف کسب قدرت سياسی بالفاصله تمام امور را به
ِ
صورت حرفه ای خود به دست گيرند .از اين رو نياز به
دوره ای است که کارگران به اعمال مديريت و کاردانی
آشنايی پيدا کنند .در اين مورد نيز نياز به يک دورۀ
انتقالی است .اما در اين دورۀ انتقالی کنترل توليد و توزيع
بايد در دست خود کارگران باشد .اين عمل» ،کنترل
کارگری« نام گرفته است .دوره ای است که حکومت
کارگری در بسياری از ادارات و کارخانه ھا و مؤسسات
از ھمان مديران و افرا ِد با تجربه ای که پيش از انقالب
کارخانه ھا را می چرخاندند ،استفاده خواھد کرد ،اما اين
بار تحت »کنترل کارگری« .کارگران در اين دوره،
فرصت تنفس می يابند تا در تمام سطوح کار اداری و
مديريت آشنايی پيدا کنند و پس از آن تمام امور را به
دست خود گيرند ،بدون اين که لطمات اقتصادی جبران
ناپذير ،به علت عدم آمادگی برای ادارۀ امور ،به طبقۀ
کارگر و جامعۀ نوين سوسياليستی ،تحميل گردد.
مفھوم اوليۀ کنترل کارگری از اين موقعيت ويژه
سرچشمه می گيرد .يعنی دوره ای بالفاصله پس از
نابودی نظام سرمايه داری که کارگران ھنوز زمان
يادگيری امور فنی را نداشته و مجبورند که با استخدام
تکنيسين ھا و مديران و کاردانان پيشين ،زمانی برای
تعليم تمام امور و انتقال تجربۀ مديريت کارگری به
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کارگران جوان ،داشته باشند .اما وجه مشخصه و يا
تضمين توفيق اين زمان اين است که تمامی کنترل و
نظارت بر توليد و توزيع در دست خود کارگران باشد:
يعنی کنترل کارگری اعمال گردد.
اما در جامعۀ سرمايه داری چه؟ ھمان مفھوم از »کنترل
کارگری« و ھمان مضمون می تواند در جامعۀ سرمايه
داری نيز طرح گردد .کارگران از طريق اعمال يک
سلسله مطالبات انتقالی )مطالباتی که به وسيلۀ دولت
سرمايه داری قابل تحقق نبوده و منجر به تشديد
رودررويی کارگران و دولت سرمايه داری می گردد( در
عمل کنترل کارگری را تجربه و خود را برای حکومت
آتی خود آماده می کنند .به سخن ديگر ،طبقۀ کارگر برای
تدارک اعمال مديريت کارگری ،پس از سرنگونی نظام
سرمايه داری ،ضروری است که سازماندھی توليد و
توزيع را در درون نظام سرمايه داری نيز تجربه کند.
برای اين امر ،آن ھا بايستی در وھلۀ نخست اعتماد به
نفس الزم را کسب کنند .آن ھا بايستی سازماندھی راه
اندازی چرخ ھای اصلی صنايع را به دست بگيرند ،و به
خود و سايرين در عمل نشان دھند که صاحبان اصلی
ابزار توليد ،خود آن ھا ھستند.
نخستين گام در اين راه نيز اعمال کنترل و نظارت مستقيم
)و بدون دخالت آقا باال سر( بر توليد در سطح ھر
کارخانه و کارگاه است .تجربۀ حاصل از يک اعتصاب و
يا يک اشغال کارخانه و گرفتن امور اداری و توليد به
دست خود ،زمينۀ اوليۀ کنترل کارگری را فراھم می
آورد.
در جامعۀ سرمايه داری ،از آن جايی که کنترل اکثر
امور جامعه در دست طبقۀ حاکم و دولت و مديران آن
است ،کسب تجربۀ کنترل کارگری تنھا می تواند مستقل
از تمامی نھادھای وابسته )و افراد و احزاب وابسته( به
دولت صورت گيرد .ھر دخالت و يا حضور سياسی و
تشکيالتی عوامل ،نھادھا و احزاب ،اين روند را مسدود
خواھد کرد .زمانی که تصميم دربارۀ اين که چه کاالھايی
بايستی توليد شوند؛ چه نوع کارخانه ای تأسيس گردد؛ چه
تعداد کارگر استخدام گردد؛ بھای توليدات چه قدر باشد؛
شرايط فروش چگونه باشد؛ دستمزدھا و ساعات کار و

حقوق مديران و يا تصميم پيرامون امکانات رفاھی،
جريمه ،پاداش ،اخراج و ترفيع رتبه و غيره چه قدر
باشد...ھمه و ھمه برعھدۀ سرمايه داران و مديران
انتصابی آن ھا باشد ،ھيچ گاه کارگران تجربۀ عملی برای
ادارۀ امور خود را نخواھند يافت .دخالت ھای برخی از
کارگران در »مديريت« و طرح ھای »خودگردانی« و
»مشارکت« ،نه تنھا ھيچ تغييری در موقعيت کارگران
نمی دھد ،که امر تجربۀ کنترل کارگری را به تعويق می
اندازد و آن ھا را به اسرای مديران مبدل می کند.
البته سرمايه داران از اين موقعيت ويژه و قدرت مطلق
خود برای پيشبرد مقاصد خود ،يعنی کسب سود بيشتر،
استفاده می کنند .از اين روست که کوچکترين اقدام
کارگران مانند کم کاریُ ،کند کاری و يا يک اعتصاب،
کلّ منافع ھيئت حاکم را به مخاطره می اندازد .کارگران
پيش ُرو در تقابل با اين شيوه ھا ،محققا ً خواھان نظارت و
کنترل مستقيم بر کليۀ امور توليدی؛ قرار گرفتن در
جريان اسرار معامالتی سرمايه داران؛ کسب اطالع
دربارۀ دخل و خرج کارخانه؛ اطالعات در امور وام
گيری کارخانه ھا از بانک ھای داخلی و خارجی؛ ميزان
دستمزھا و حقوق مديران؛ سود و زيان کارخانه؛ علت
اخراج يا ارتقای کارگران و غيره ھستند.
سرمايه داران ،مديران و کارفرمايان موظفند که تمام
اطالعات مربوط به کارخانه را در اختيار کارگران قرار
دھند -اما بديھی است که چنين نمی کنند .از اين رو
مبارزه برای اين مطالبات ابتدايی نياز به سازماندھی
مستقل دارد؛ ايجاد تشکلی که از طريق مبارزه در صدد
کسب اين حقوق پايه ای برآيد ،و توسط شيوه ھايی نظير
اشغال کارخانه ھا و بهدست گرفتن کنترل بر توليد و
توزيع تمام تزويرھای سرمايه داران مبنی ضرردھی
کارخانه و توجيه اخراج ھا و غيره را برمال کند .اين
تشکل چيزی به جز تشکل مستقل کارگری نمی تواند باشد
و ھمچنين مبارزه حول ھر يک از اين مطالبات انتقالی
می تواند مبارزه ای برای کسب تجربۀ کنترل کارگری
باشد.
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مديريت و کنترل کارگری
تجربۀ انقالب روسيه

ھا درک کامالً متفاوتی از مقولۀ کنترل کارگری داشتند و
منظورشان دولتی کردن عاجل کلّ صنايع نبود .در اين
رابطه لنين در تزھای آوريل تأکيد می کند:
»قصد ما پياده کردن عجوالنۀ سوسياليزم نيست ،بلکه می
خواھيم توليد اجتماعی و توزيع کاالھا را يک باره تحت
کنترل و نظارت شوراھای نمايندگان کارگری قرار
دھيم«.

پرويز گويا
امروزه رايج است مقولۀ کنترل کارگری را مترادف با
مديريت کارگری ،استفاده کنند .در سال ھای نخستين
انترناسيونال کمونيستی اما ،برعکس تمايز قاطع و
روشنی بين کنترل کارگری و مديريت کارگری در نظر
گرفته می شد و در حقيقت کنترل کارگری مشخصا ً به
دورۀ خاصی از انتقال جامعۀ سرمايه داری به جامعۀ
سوسياليستی اطالق می گشت .در اين دورۀ انتقالی طبقۀ
کارگر به جای مديريت توليد ،اعمال کنترل بر سرمايه
داران را در دستور کار خود قرار می داد .با ارائۀ چنين
بحثی جنبش کمونيستی طبعا ً ادامۀ حيات سرمايه داری و
کارگزاران آن را ح ّداقل تا مدتی پس از پيروزی انقالب
می پذيرفت.
بسياری از احزاب چپ بر اين باورند که اگر طبقۀ کارگر
در اولين فرصت مالکيت خصوصی را دولتی نکند و
کارگرا ِن مدير را جايگزين سرمايه داران بورژوا نکند،
قصد سازش با سرمايه داری را دارد .مثالً برخی آگاھانه
از واژۀ کنترل برای تعريف مديريت کارگری مالکيت
اجتماعی استفاده می کنند .به ھمين دليل برای بسياری از
نيروھای چپ تعجب آور خواھد بود که دريابند بلشويک

او در جزوۀ »آيا بلشويک ھا می توانند قدرت دولتی را
حفظ کنند؟« می نويسد که مشکل اصلی ،مصادرۀ اموال
سرمايه داران نيست ،بلکه کنترل سراسری و ھمه جانبه
بر سرمايه داران و متحدانشان از سوی طبقۀ کارگر
است .پس از به قدرت رسيدن بلشويک ھا ،اين سياست
لنين دنبال شد .پيش از آن که جنگ داخلی در ماه مه
 ١٩١٨اوج گيرد ،به دستور دولت بلشويک ،تنھا بانک
ھا و سنديکای شکر دولتی شدند و اگر چه شوراھای
محلی خودسرانه بعضی از کارخانجات را مصادره
کردند ،بخش وسيعی از صنايع در دست بخش خصوصی
باقی مانده بود.
اما ببينيم چرا بلشويک ھا چنين سياستی اتخاذ کردند؟
تروتسکی اين مسأله را چنين توضيح می دھد» :ھمان
طرح شعار کنترل کارگری نتيجۀ دورۀ انتقالی در صنايع
بود .شرايطی که سرمايه داران و عواملشان ديگر نمی
توانستند بدون کارگران قدمی بردارند ،اما در عين حال
کارگران ھنوز به پيش شرط ھای الزم برای دولتی کردن
کلّ صنايع نرسيده بودند ،مديريت فنی در اختيارشان نبود
و ارگان ھای الزم برای اين امر را ھنوز بر پا نکرده
بودند« .در چنين شرايطی به نفع پرولتاريا بود که تحول
سرمايۀ خصوصی به سرمايۀ دولتی و سيستم
سوسياليستی توليد با ايجاد کمترين اغتشاش در اقتصاد
مملکت حاصل شود و تا آن جا که ممکن است ضربه ای
به ثروت ملی وارد نشود .به ھمين دليل چه در موقع
دستيابی به قدرت و چه بالفاصله پس از آن ،در شرايطی
که طبقۀ کارگر قاطع ترين و محکم ترين مبارزه را برای
دستيابی به قدرت پشت سر گذارده بود ،پرولتاريای
شوروی آماده بود شکل گيری يک دورۀ انتقالی در
کارخانجات ،صنايع و بانک ھا را بپذيرد .منطق چنين
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برخوردی ،بخشا ً سياسی و بخشا ً تکنيکی بود .در درجۀ
اول وجه تکنيکی آن را مورد بحث قرار می دھيم.
در ماه ھای قبل از انقالب ،صاحبان سرمايه و عوامل
شان تا آن جا که می توانستند در سيستم اقتصادی روسيه
اخالل ايجاد کرده بودند .قبل از انقالب و بالفاصله پس از
آن احتکار رايج بود و تورم بی حدی بر اقتصاد حاکم
بود .در حقيقت در ھر دورۀ انقالبی ،سرمايه داران،
نگران از آيندۀ سرمايه خصوصی ،وسايل توليد ،توزيع و
مبادله ،را به ابزار مبارزۀ سياسی تبديل می کنند .در
نتيجه ،پرولتاريای روسيه مانند طبقۀ کارگر در ھر
جامعۀ انقالبی مجبور بود با پيش بينی ھای الزم و اتخاذ
سياست ھای دقيق ،از يک فاجعۀ سياسی-اقتصادی
جلوگيری کند .بورژوازی مانند ديگر طبقات حاکم ،نقش
مھم و ويژه ای در توزيع اجتماعی کار ،سازماندھی و
تقسيم توليد ايفا می کند .طبقۀ انقالبی ،قدرت کافی،
توانايی حرفه ای و سازمان ھای الزم برای ايفای فوری
اين نقش را در اختيار ندارد .تجربۀ انقالب اکتبر اھميت
نکات فوق را نشان داد .بلشويک ھا پس از به قدرت
رسيدن با مشکالت اساسی در سازمان دھی سراسری
صنايع روبه رو شدند .در دسامبر  ،١٩١٧بوخارين،
رادک و ھمراھانشان که طرف دار ملی کردن فوری کليۀ
صنايع بودند ،شورای عالی اقتصاد ملی »واسنکا« را
تشکيل دادند .اما حتی اين ھا نيز در مصادرۀ کامل و
فوری صنايع با مشکالت عملی روبه رو شدند و چنين
سياستی را عملی نديدند.
در عمل قدرت »واسنکا« ،فراتر از قدرت پتروگراد
نبود .برنامۀ توليد و شبکۀ پرسنل حرفه ای کمونيست
ھايی را که بتوانند سازمانده ،متخصص آمار يا حتی
کارمندان قابلی برای سازمان دھی و مديريت توليد در
روسيه باشند ،در اختيار نداشت .کارمندان دولتی،
بلشويک ھا را تحريم کرده بودند .اين مسائل با در نظر
گرفتن وضع اسفناک اقتصاد کشور به مراتب حادتر شده
بود.
تماس بين پتروگراد و استان ھا درھم ريخته بود .راه
آھن ،اوضاعی مغشوش داشت .سيستم ترابری پس از سه
سال جنگ داغان گشته بود» .واسنکا« حتی نمی توانست

چند تکه چوب برای ميز و وسايل مرکز اداری خود تھيه
کند ،تا چه رسد به اين که فعاليت اقتصادی  ۵٠ميليون
نفر را برنامه ريزی کند .ای .اچ .کار )تاريخ نويس( در
بررسی تاريخ انقالب بلشويک می نويسد که کارگران
بعضی شھرھا مجبور شدند صاحبکارانی را که از شھر
بيرون کرده بودند ،باز گردانند .از طرف ديگر سرمايه
داران و متخصصان شان ،حاضر نبودند تجربيات و
اطالعات خود را داوطلبانه در اختيار طبقۀ کارگر قرار
دھند ،در ھمين رابطه لنين می گويد» :ما بايد از آن ھا
)سرمايه داران و کارمندانشان( بياموزيم ...حزب
پرولتاريا و پيش ُروی آن تجربۀ کار مستقل در سازمان
دھی شرکت ھای بزرگ اقتصادی را که با احتياجات
ميليون ھا نفر پاسخ می دھند ،ندارد« .در آن دوره کنترل
کارگری ،وسيله ای شد برای پاسخ گويی به اين احتياج و
کنترل خرابکاری ھای اقتصادی بورژوازی .ھدف آن
افشای فعاليت ھای صاحبکاران و بازرگانان در انظار
عمومی بود تا بدين وسيله مانع ادامۀ خراب کاری ھای
اقتصادی آن ھا شود و در صورت لزوم آن ھا را ولو به
زور قانع کند در پست ھا و مقام ھای خود باقی بمانند.
کوشش بر اين بود که در صورت امکان آن ھا را مجبور
کنند فعاليت توليدی خود را زير کنترل و نظارت شديد
کارگران ادامه دھند .در عين حال دولت جديد فرصتی به
دست آورد تا حين آن سازمان ھای جديد خود را برپا
دارد ،کادرھای کمونيست را برای مديريت آموزش دھد
و زيربنا را بازسازی کند تا بتواند کارگران را در مقام
مديران صنايع در سطوح کشوری درگير کند .در نتيجه
کنترل کارگری سياست موقتی بود به منظور تسھيل
عبور انقالب از سخت ترين دورۀ خود .نقش دوگانۀ اين
کنترل عبارت بود از محدود کردن تدريجی قدرت
بورژوازی در حالی که ھم زمان ،پرولتاريا را برای
مديريت صنايع آماده می کرد.
حتی در دورۀ جنگ داخلی ،در شرايطی که احتياجات
سياسی انتقال مديريت صنايع به جمھوری کارگری را
ايجاب می کرد ،بلشويک ھا ھم چنان کمک فنی سرمايه
داران و کارمندان آن ھا را می طلبيدند و آن ھا را در
مقام کارمندان عادی دولتی استخدام کرده ،در خدمت
صنايع به کار می بردند .البته بايد اذعان داشت که
سياست کنترل کارگری از نظر اقتصادی موفقيت چندانی
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نداشت ،عدۀ زيادی از کارمندان در شرکت ھا و صنايع
دست به خرابکاری زدند و پس از محکوميت مجبور
شدند از محل کار بگريزند .در دورۀ جنگ داخلی
متخصصان بورژوا از ھر نوع ھمکاری با بلشويک ھا
خودداری کردند و به سفيدھا )ارتجاع( پيوستند ،اگر چه
بلشويک ھا مزايا و حقوق خاصی برای آن ھا در نظر
گرفته بودند .اين مسأله ضربۀ شديدی به دولت کارگری
وارد کرد.

اھداف سياست کنترل کارگری را می توان چنين خالصه
کرد :پرولتاريا با اعالم آمادگی در پياده کردن اشکال
انتقالی از کنترل کارگری می تواند بخش ھای محافظه
کار طبقۀ کارگر را به طرف خود جلب کند و بخش ھای
ِ
فنی ،اداری ،بانکی خرده بورژوازی را خنثی کند .اگر
سرمايه داران و رده ھای باالی مديران سياست آشتی
ناپذيری در قبال اين شيوۀ اقتصادی اتخاذ کنند و تخريب
اقتصادی را دنبال کنند ،در انظار عمومی مسئوليت
سياست ھای حاد دورۀ بعدی بر دوش آن ھا خواھد بود،
در حالی که پرولتاريا به درستی می تواند مطرح کند که
آن چه در توانش بوده ،برای بھبود اوضاع اقتصادی
انجام داده است .اھميت اين مسأله در جامعه ای چون
شوروی که دھقانان ،خرده بورژوازی روستايی ،اکثر
جمعيت را تشکيل می دادند ،دو چندان است .اگر چه عمر
کنترل کارگری در شوروی کوتاه بود ،می توان نتيجه
گرفت که برآورد سياسی آن در پيروزی نھايی بلشويک
ھا بی تأثير نبود .سياست کنترل کارگری در دورۀ
انقالب ،برنامۀ واقع بينانه ای اتخاذ کرده بود .در يکی از

اولين دستور العمل ھای کارگری که در آوريل ١٩١٧
توسط پتروگراد برای صنايع جنگی تھيه شده بود ،چنين
آمده است» :کليۀ دستورات مربوط به مديريت داخلی
کارخانه ،اعم از ساعات کار ،حقوق ،استخدام ،اخراج،
تعطيالت ...بايد توسط شورای کارخانه صادر شود .مدير
کارخانه بايد از اين دستورات مطلع شود«.
قطع نامۀ اولين کنگرۀ سراسری شوراھا تأکيد می کند که
شرکت اکثريت کارگران در شوراھای محل کار الزم و
ضروری است .ھم چنين صاحبکارانی که صنايع را رھا
نکرده اند و متخصصان فنی و علمی بايد در شوراھا
شرکت کنند .شوراھای کارخانجات و مغازه ھا ،چه
محلی و چه سراسری اجازه دارند کليۀ حساب ھا و پس
اندازھای محل کار خود را بررسی کنند و مديريت
مجبور است کليۀ اطالعات الزم را در اختيار آن ھا قرار
دھد .در ادامۀ ھمين سياست ،دومين شورای سراسری
کميته ھای کارخانه اعالم کرد که کليۀ شوراھای کارگری
می توانند کليۀ کسانی را که قادر نيستند رابطۀ صحيحی
با کارگران داشته باشند ،اخراج کنند و پرسنل اداری
کارخانه تنھا با موافقت شورای کارگری حق فعاليت
دارد .به عبارت ديگر ،کنترل کارگری ،به اين معنی بود
که کارگران در مورد تصميمات صاحبکاران و مديران
ح ّ
ق وتو داشتند.
در تابستان  ،١٩١٨وقتی که کنترل کارگری به صورت
جدی پياده شد ،سرمايه داران و صاحبکاران شديداً مورد
کنترل قرار گرفتند .زمانی در خانه محبوس بودند ،زمانی
مجبور به پاسخ گويی در برابر شورای کارگری ،به
عبارت ديگر کنترل کارگری تضمين کنندۀ قدرت دولت
کارگری بود .البته اين توانايی و قدرت ،نافی دستيابی به
موافقت نامه ھايی با بورژوازی نبود .اما اين موافقت
نامه ھا ،در شرايط قدرت کامل پرولتاريای سازمان يافته
و در شرايطی که طبقۀ کارگر قدرت دولتی را در دست
داشت ،به امضا رسيد .به عبارت ديگر زمانی که طبقۀ
کارگر قدرت دولتی را در دست دارد ،کنترل کارگری که
سرمايه داران و مديران صنايع را اسما ً صاحب صنايع و
شرکت ھا بداند ،الزاما ً مماشات با سرمايه داری نيست،
بلکه برعکس چنين سياستی می تواند زمينه ساز سرکوب
سرمايه داران بشود.
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اعتصاب کارگران صنعت نساجی شھر الرنس آمريکا در
١٩١٢
وب سايت احيای مارکسيستی
ترجمه :پوريا مزدک
در ھمين لحظه مردمان کارگر زير حمله ھستند .ما در
حال تجربۀ کاھش دستمزدھا و مزايايمان ھستيم و شرايط
کاريمان بدتر و بدتر می شود .کارگران درحالی که با اين
حمالت روبه رو ھستند ،گسسته و متفرق ھستند .ما
ھمگی مشغول کارھای متفاوتی ھستيم ،ولی در محل
کارمان با ھمکاران خود ارتباطی نداريم .اين نوع تفرقه
قابل حل است .در سال  ٢۵٠٠٠ ،١٩١٢کارگر صنعت
نساجی در ماساچوست ،يکی از بزرگترين اعتصابات در
تاريخ آمريکا را سازمان دادند .رھبران اعتصاب را زنان
تشکيل می دادند و خيلی از آنان مھاجرينی بودند که حتی
به يک زبان مشترک صحبت نمی کردند.
الرنس ماساچوست ،شھری برای طبقۀ کارگر

در  ،١٩١٢قانونی جديد وضع شد که به موجب آن
ساعات کاری در ھفته به  ۵۴ساعت کاھش يافت .وقتی
که کارگران نساجی اولين فيش حقوقيشان را دريافت
کردند فرياد زدند » -دستمزدھا کاھش يافت! دستمزدھا
کاھش يافت!« و سپس فرياد برآوردند که »اعتصاب!
اعتصاب!« و بعد از آن از کارخانه بيرون آمدند .بدين
ترتيب ساير کارخانه ھا به آن ھا پيوستند.
ما نان و گل رز می خواھيم
»کارگران صنعتی جھان« ) (IWWدر امر سازماندھی
اعتصاب ،به ياری اعتصاب کنندگان پرداختند .حرکتی
انقالبی که برای سازماندھی طبقۀ کارگر ،نه فقط برای
وضعيت بھتر ،بلکه برای در اختيار گرفتن و ھدايت
جامعه به وسيلۀ خود آن ھا ،انجام گرفت .شعار اعتصاب
»نان و گل رز« بود .اعتصاب کنندگان خواھان
دستمزدی بودند که بتوانند با آن زندگيشان را سر کنند و
ھم چنين تقاضای وقتی اضافه برای لذت بردن از زندگی
را داشتند.

در  ،١٩١٢الرنس ماساچوست مرکز صنعت نساجی
بود .نيمی از جمعيت در کارخانجات نساجی کار می
کرد .اين کارگران پايين ترين سطح درآمد و مھارت را
داشتند ،بيشتر از بقيه در معرض خطر اخراج و
جايگزينی بودند .بزرگترين کارخانجات متعلق به شرکت
توليد پشم آمريکا بودند .در سال  ،١٩١١مجموع توليد آن
به  ۴۵ميليون دالر می رسيد.

اعتصاب کنندگان اقدام به تشکيل يک کميتۀ اعتصاب
متشکل از دو نماينده از ھر مليت کردند .پول جمع آوری
شد و پزشکان به صورت رايگان اقدام به ارائۀ خدمات
نمودند .آن ھا مطالباتی را شکل دادند :افزايش ١٥
درصدی مزد ،پرداخت دستمزد دو برابر برای اضافه
کاری و در نھايت تضمين عدم تبعيض نسبت به
کارگرانی که در اعتصاب شرکت می کنند.

سود برای رؤسا و درماندگی برای کارگران

اعتصابات گسترده شکل گرفتند .اعتصاب توجه عموم را
به ھمراه راھپيمايی ھای حمايتی در ديگر شھرھا به خود
جلب کرد .بعد از  ١٠ھفته ،صاحبان کارخانجات نساجی
مجبور به قبول مطالبات اعتصاب کنندگان متحد با
يکديگر شدند.

زندگی برای کارگران بسيار سخت بود .زنان ردۀ سنی
 ١۴تا  ١٨سال ،نيمی از نيروی کار را تشکيل می دادند.
ميانگين ساعات کاری در ھفته ۵۶،ساعت بود .سوء
تغذيه ،استرس و جراحات ناشی از کار به تحليل رفتن
آن ھا دامن می زد .طول عمر يک کارگر نساجی به
طور ميانگين  ٣٠سال از يک کارکن ماھر طبقۀ متوسط
پايين تر بود .از ويليام وود ،مدير کارخانه ،سؤال شد که
صاحب چند دستگاه اتومبيل است .وی در پاسخ گفت» :
نمی دانم .ھيچ گاه وقت نداشتم تعدادشان را بشمارم«.

ما نيز ھمچون کارگران نساجی در سال  ١٩١٢زير حمله
و متفرق ھستيم؛ ولی اين نمونه ای است که به ما نشان
می دھد که حتی متفرق ترين نيروی کار ھم می تواند
برای شرايط بھتر و يک جامعھۀبھتر  -برای نان و گل
رز -گرد ھم آيد.

آن ھا به اندازه کافی داشتند
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کارگران »شيشه جام« راه را نشان می دھند :نبرد کنيد
و پيروز شويد!
انجمن ھمبستگی بينالمللی کارگران )(UİD-DER

روز  ۵ژوئيه ،حدود  ۴۵٠کارگر »شيشه جام« )،(١
کارخانه ای را که سال ھا در آن مشغول به کار بوده اند،
اشغال کردند .اين کارخانه ،يکی از کارخانه ھای توليدی
تحت مالکيت »گروه شيشه جام« است .اين گروه که
اساسا ً در توليد شيشه و موا ّد شيميايی فعال است،
محصوالتی نظير شيشۀ فلوت ،ظروف شيشه ای
مصرفی خانواده ھا ،ظروف بسته بندی
شيشه ای ،و فيبر شيشه و ھمچنين ترکيبات
سودا و ُکروم عرضه می کند .اين گروه يکی
از بزرگترين شرکت ھای صنعت شيشه در
سطح جھان ،بين رتبۀ سوم و ھفتم ،است.
بخش اصلی آن ،يعنی »شيشه جام«،
تسھيالت زيادی در ھشت کشور با  ١٨ھزار
کارگر دارد .اين گروه در عين حال جزئی از
يکی از انحصارات عظيم ترکيه ،يعنی
»بانک تجارت« ) ،(٢است .اشغال کارگری
فوق در کارخانۀ توپقاپی ) (٣واقع در استانبول
که اساسا ً ظروف شيشه ای مصرفی خانواده
ھا را توليد می کند ،صورت گرفته است.

١٥
شرکت اعالم کرده بود که تا سال  ،٢٠١٣کارخانۀ
توپقاپی را به اسکیشھير ) ،(۴شھری ديگر در نزديکی
آنکارا ،منتقل خواھد کرد و کارگرانی که مايل
به ادامۀ کار ھستند ،بايد به ھمين کارخانه
بروند .حدود  ۴۵٠کارگری که عضو »اتحاديۀ
کارگران صنعت شيشه ،سيمان ،سراميک و
خاک« ) (Kristal-İşھستند ،حاضر شدند که
ھمراه با خانواده ھای خود به اسکیشھير بروند.
اما درست يک ھفته پيش از تعطيلی کارخانۀ
توپقاپی ،شرکت بيانيۀ جديدی صادر کرد و
اعالم داشت که کارگران را نخواھد بُرد ،بلکه
آن ھا را مرخص خواھد کرد .کارگران که از
اين بيانيه به خشم آمده بودند ،روز  ٢٨دسامبر
توليد را متوقف کردند و ھمراه با خانواده ھای
خود به ايجاد صفوف اعتراضی )پيکت( در
مقابل کارخانه پرداختند.
روز  ٥ژانويه ،نيروھای پليس تحت فرمان شھردار
استانبول تالش کردند که کارگران را متفرق و از آن جا
دور کنند .بيش از  ١٥٠٠نيروی پليس به ھمراه ماشين
ھای زرھی در اطراف کارخانه حاضر بودند ٢٥٠ .نفر
از کارگرانی که از اين اقدام به خشم آمده بودند ،درھا را
قفل کردند و کارخانه را تحت اشغال درآوردند» .اتحاديۀ
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کارگران صنعت شيشه ،سيمان ،سراميک و خاک«،
فراخوان به ھمبستگی و حمايت داد .طی زمان کوتاھی
فعالين بسياری از سازمان ھای کارگری به ھمراه خانواده
ھا در اطراف کارخانه تجمع کردند تا حمايت خود را
نشان دھند .کارگران درون کارخانه با سردادن شعارھای
مختلفی از تودۀ حاميان خود استقبال کردند و در اين ميان
مردم نيز با شعارھايی مشابھی پاسخ می دادند .شعارھا
چندين ساعت به طور انجاميد ،مثالً » :ھمسرانتان به
شما افتخار می کنند!«» ،ما يک خانوادۀ بزرگ ھستيم،
ھيچ کسی نمی تواند ما را جدا کند!«» ،کارگران متحد،
می توانند زمين را جا به جا کنند!«» ،اگر کار و نان
نباشد ،پس صلحی وجود ندارد!«» ،ما کليد را خواھيم زد
و در جنگ پيروز خواھيم شد!«.
با رشد حمايت ھا ،برخی نمايندگان پارلمان ھم به حميات
پرداختند .مديريت با ديدن حمايت ھای عظيم ،بايد موضع
باال و متکبرانۀ خود را تغيير و نشستی با نمايندگان
پارلمان ترتيب می داد .بعد از نشست ،کارگران پذيرفتند
که اشغال کارخانه را تمام کنند؛ نيروھای پليس نيز عقب
نشينی کردند .ولی کارگران ھمچنان صفوف اعتراضی
خود را در مقابل کارخانه حفظ کردند.
کارگران خواستار آن بودند که در ھر يک از کارخانه
ھای شيشه جام در سراسر ترکيه ،بدون از دست دادن
حقوق اعطايی به آن ھا ،به استخدام دربيايند .ولی شرکت
درنظر داشت که کارگران جوانتر ،با دستمزد پايينتر و
غيرمتشکل در اتحاديه ھا را استخدام کند .در حال حاضر
کارگران به طور متوسط  ٢۵٠٠ليرۀ ترکيه می گيرند،
اما »شيشه جام« درصدد بود که کارگران جوانتری را با
ح ّداقل دستمزد  ٧۴۴ليرۀ ترکيه استخدام کند.
اما کارگران »شيشه جام« دست به نبردی مص ّممانه زدند
و مديريت »شيشه جام« بايد شکست خود را می پذيرفت.
مديريت و اتحاديه در تاريخ  ٩ژانويه به توافقی دست
يافتند .طبق اين توافق ،حدود  ٢٩٠کارگر به ساير
کارخانه ھای »شيشه جام« در ترکيه منتقل خواھند شد،
بدون آن که حقوق قانونی و اعطايی به آن ھا بازپس
گرفته شود.
برای تعيين اين که کارگران به کدام کارخانه منتقل

خواھند شد ،رأی گيری صورت خواھد گرفت .به
کارگران اين حق داده شده است که چنان چه ھمکارانی
را پيدا کنند که حاضر باشند جای خود را با آن ھا عوض
کنند ،بتوانند محلّ کار خود را تعويض نمايند .به عالوه
کسانی که ممکن است بخواھند به استانبول بازگردند،
مزايای خود را از دست نخواھند داد.
 ١٣٠نفر از کارگران ترجيح دادند که در استانبول باقی
بمانند و بنا به داليلی شغل خود را ترک کردند .برخی
ديگر تصميم به بازنشستگی گرفته اند ۵٣ .کارگری که
در استخدام يک شرکت پيمانکاری ھستند ،شغل خود را
حفظ خواھند کرد و به کارخانۀ اسکیشھير منتقل خواھند
شد.
طبق توافقنامه ،اعتصاب پايانيافته اعالم شد و کارگران
به صفوف اعتراضی خود در مقابل کارخانه خاتمه دادند.
مذاکرات ھمچنان بر سر برخی جزئيات در جريان است.
نبرد مص ّممانۀ کارگران »شيشه جام« يک نمونۀ الھام-
بخش برای تمامی کارگران است .آن ھا تنھا راه پيروزی
را نشان دادند :اتحاد ،سازماندھی ،مبارزه!
 ١٠ژانويۀ ٢٠١٣

(1) Şişecam
(2) İş Bankası
(3)Topkapı
(4) Eskişehir

منبع:
_http://en.uidder.org/sisecam_workers_show
the_way_fight_and_win.htm
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بر ترس غلبه کنيد ،از قطببندی ھای ساختگی
دوری کنيد!
برای حقوق خود متحد شويد!
منبع :بولتن ھمبستگی کارگری )انجمن ھمبستگی بين-
المللی کارگران(

از
کارگران
ھمۀ
بيکاری ،ناتوانی از
و
اجاره
پرداخت
صورتحساب ھا ،و
ناتوانی از سير نگاه
داشتن فرزندان خود،
وحشت دارند .ترس و
وحشت ،يک خصلت
انسانی است ،اما انسان
ھا چگونگی غلبه کردن
بر اين ترس را ھم آموخته اند .انسان ھا از طريق متحد
شدن و گردآوردن نيرو و توان خود ،بر اين ترس فائق
می آيند و تھديدی را که به اين ترس می انجامد از ميان
برمی دارند .بنابراين ما کارگران ھم بايد به ھمين ترتيب
درکنار يکديگر جمع شويم .کارگران زمانی نيرومند
ھستند که متحد می شوند و بر ترس ھا غلبه می کنند.
کارفرمايان و رؤسا ،به راحتی نمی توانند کارگران متحد
را ناديده بگيرند! کارگران متحد ،پس از غلبه بر ترس
ھای خود ،ديگر تسليم افزايش قيمت ھا ،ھزينۀ باالی
زندگی ،دستمزدھای پايين و اضافه کار اجباری نخواھند
شد! اما برعکس اگر وحشت داشته باشند و نتوانند متحد
شوند ،ناگزير به تسليم تن در می دھند .ترس ،مردم را
اسير نگاه می دارد و آن ھا را وادار به پذيرش بیعدالتی
ھا می کند .اکنون بايد پرسيد :چرا ما نمی توانيم متحد
شويم؟ آيا منافع کارگران مشترک نيست؟
ترس مانعی بر سر راه اتحاد و نيرومند شدن کارگران
است .اما انشقاق ساختگی در درون کارگران نيز يک
مانع ديگر است و اين دو ھستند که يک ديگر را تکميل
می کنند .حمالت عليه حقوق کارگران با تمام توان

صورت می گيرد .اما انشقاق ساختگی و قطببندی،
مشکالت رو به رشد کارگران را پنھان می کند .ابتدا اين
»حزب جمھوری خواه مردم« ) (CHPو ژنرال ھايی
بودند که بنا به منافع خودشان جامعه را دوقطبی کردند؛
 CHPو بوروکراسی نظامی -غيرنظامی کماليست ،با
قيل و قال بر سر اين که سکوالريم و جمھوری در
معرض تھديد است ،به تحقير بخش ھای مذھبی جامعه
روی آوردند .اکنون دولت حزب عدالت و توسعه
) (AKPاست که جامعه را دوقطبی می کند AKP .با
اين ادعا که قربانی است و از دموکراسی دفاع می کند،
ھمچنان اکثريت را به دست می آورد .نھايتا ً  AKPکنترل
کامل دولت را ،به خصوص پس از سال  ،٢٠٠٧به
چنگ آورد .بنابراين آن ھا ديگر نمی توانند بگويند» :من
قربانی ھستم ،به من اجازۀ حکومت نمی دھند« .بنابراين
آن ھا به دنبال اين ھستند که قطببندی در درون جامعه
را تاحد امکان تشديد کنند .نخست وزير اردوغان که
سابقا ً از دموکراسی حرف می زد ،اآلن از يک ادبيات
اقتدارگرايانه و آمرانه استفاده می کند .او مردمی را که
خواستار حقوق دموکراتيک خود ھستند ،تحقير می کند و
حتی »تروريست« می خواند .او لحظه ای در بھره
برداری از ارزش ھای مذھبی و ناسيوناليسم درنگ نمی
کند.
سياستمداران بورژوا به طور مداوم تنش ھايی کاذب
ايجاد می کنند و به دنبال اين ھستند که طبقۀ کارگر را از
طريق اين تنش ھا ،زير نفوذ و کنترل خود داشته باشند.
اين موضوع باعث می شود که کارگران از دريچۀ حزب
عدالت و توسعه يا حزب جمھوری خواه مردم ،شاھد
تغيير و تحوّ الت باشند ،و نه از منظر خود ،يعنی از
منظر منافع طبقاتیشان .بنابراين کارگرانی که به AKP
رأی دادند ،به سمت پذيرش و دفاع از تمامی اقدامات
 AKPترغيب می شوند؛ ھمين امر در مورد کارگرانی
رخ می دھد که به  CHPرأی دادند .به عنوان مثال،
دولت  AKPبھای گاز طبيعی را بين ماه ھای آوريل و
اکتبر به ميزان  ٣٠درصد باال برد که افزايشی
باورنکردنی بود .کارگران و زحمتکشان ،نخستين کسانی
ھستند که از چنين جھش قيمت ھا يا افزايش ماليات ھا
ضربه می خورند .اما به دليل قطببندی جامعه،
کارگرانی که به  AKPرأی دادند می توانند در تقابل با
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کارگرانی که به اين افزايش قيمت ھا اعتراض دارند ،از
 AKPدفاع کنند .آن ھا می توانند بدون ھرگونه سؤالی،
تمام سياست ھای  AKPو حمالت آن عليه حقوق
کارگران را توجيه کنند .برعکس ،ساير کارگرانی که به
 CHPرأی دادند می توانند به راحتی ھمان حرف ھای
 CHPرا تأييد کنند .اکنون بايد پرسيد :چه کسی از اين
موقعيت سود می برد؟ آيا کارگران از اين قطببندی
نفعی می برند؟
موضوع ديگری که به قطببندی منجر می شود ،مسألۀ
کردھا است که ھمچنان در انتظار راه حلی می باشد.
فرزندان زحمتکشان ترک و کرد ،به دليل حل نشدن
مسألۀ کردھا ،که در واقع به مسألۀ خاورميانه تبديل شده
است ،ھمچنان جان می بازند .ھر روز و ھر روز
اجسادی است که جا به جا می شود ،ھر روز و ھر روز
شيون و ناله ای است که از خانواده ھای ھر دو سو به
گوش می رسد .در ھمان حال که اين خانواده ھا در زجر
و مصيبت ،و مردم جامعه در غم و اندوه به سر می برند،
»حزب جنبش ملیگرا« ) (MHPو  AKPمشغول تشديد
ناسيوناليسم با بھره برداری از موقعيت ھستند .آن ھا در
مسير ناسيوناليسم با يک ديگر رقابت می کنند .با اين حال
مردم و کارگران ترک ،منفعتی در ستم بر کردھا ندارند.
ھمان طور که تمام موارد و نمونه ھا نشان می دھد مردم
تحت ستمی که حقوق دموکرتيک خود را مطالبه می
کنند ،نھايتا ً به آزادیشان دست می يابند .و مسألۀ کردھا
دير يا زود حل خواھد شد .اکنون پرسش اين است :چرا
بسياری از جوانان ھمچنان جان خود را از دست می
دھند؟ مسألۀ حلنشدۀ کردھا به وحدت کارگران آسيب می
رساند .به خاطر تحريکات ناسيوناليستی ،ممکن است که
کارگران ترک ،کارگران کرد را دشمنان خود بدانند .چه
کسی از اين وضعيت سود می برد؟ البته که کارفرمايان!
آيا کارگرانی که اطمينانی به برادران و خواھران طبقاتی
خود ندارند ،می توانند عليه دستمزدھای پايين ،ساعات
کاری طوالنی و ناديده گرفته شدن اقدامات ايمنی کار
متحد شوند؟ کارگرانی که به يک ديگر اعتماد نمی کنند،
محکوم به انزوا ،ترس و خم شدن در مقابل کارفرمايان
ھستند.
برادران و خواھران طبقاتی ما بايد اين موضوع را درک

کنند که :حزب عدالت و توسعه ،حزب جمھوری خواه
مردم ،حزب جنبش ملیگرا و غيره ،ھمگی به
کارفرمايان و رؤسا خدمت می کنند .تمامی آن ھا وقتی
در قدرت قرار دارند ،اساسا ً در خدمت منافع کارفرمايان
ھستند .امروز  AKPدر قدرت است ،فردا  CHPيا
 MHPممکن است به قدرت برسد .ما بايد از منظر
صفوف طبقاتی خود نگاه کنيم و از منافع طبقاتی خودمان
دفاع نماييم .ديروز احزاب مختلفی در قدرت قرار داشتند
و آن ھا ھم به حقوق کارگران يورش می بردند .در طول
ده سال گذشته AKP ،در قدرت و مشغول حمله به حقوق
ما بوده است .در طول اين ده سال AKP ،سن
بازنشستگی را باال برد ،و با قانونی کردن پيمانکاری و
ساير اشکال کار »انعطاف پذير« ،امنيت شغلی را نابود
کرد .اتحاديه ھای مبارز ،ضربات سنگينی خورده اند.
دستمزدھا تغييری نکرده ،قدرت خريد سقوط کرده،
ساعات کاری افزايش يافته است .اکنون لغو ح ّ
ق سنوات
خدمت و دفاتر خصوصی استخدام کارگران نيز روی
ميز قرار دارند.
ماھانه بيش از  ١٠٠کارگر جان خود را در سوانح کار
کارگران به مراتب بيشتری زمينگير
از دست می دھند.
ِ
می شوند ،به بيماری ھای شغلی دچار می گردند و از
کار ناتوان می شوند .آيا اين چيزی شبيه به يک جنگ
نيست؟ در ده سال گذشته ،حدود  ١١ھزار کارگر جان
خود را به دليل سوانح کار از دست دادند .آيا می دانيد که
اين رقم ،بزرگ تر از شمار سربازان کشتهشده در
»جنگ استقالل« است؟ چرا اين سوانح کاری مھلک
پايان نمی پذيرد؟ علت اين است که سياست ھای AKP
اساسا ً بر پايۀ افزايش سود کارفرمايان قرار دارد.
بنابراين کارفرمايان با خيال آسوده و به بھانۀ »پر ھزينه
بودن« تمھيدات ايمنی کار ،از انجام آن سرباز می زنند.
دولت  AKPاز بازرسی ابزارھای ضروری ايمنی
خودداری می کند ،اين مرگ و مير را »سرنوشت« می
خواند و کارگران را موعظه می کند که به دنبال حقوق
خود نباشند.
 ١۵نوامبر ٢٠١٢
ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران )(IWSN
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مذاکرات و چانه زنی دسته جمعی در صنعت فلزات
بولتن ھمبستگی کارگران
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران
طی برنامه ھای آموزشی که در چھارچوب نظام نامۀ
مشاغل سخت و خطرناک صورت می گيرد ،به کارگران
فلزکار گفته می شود که» :ريختهگری ،بزرگ ترين
حرفۀ نوع بشر است .ھر چه کشوری قابليت بيشتری در
مھار کردن فلزات و ريختهگری داشته باشد ،به ھمان
اندازه نيز نيرومندتر است« .بنابراين ترکيه کشوری
نيرومند است ،چرا که کارگران ھميشه به سختی مشغول
کارند تا با مھارتی عظيم ،فلزات را قالب ريزی کنند و
سودھای کارفرمايان را افزايش دھند .اما آن ھا ،ھمچون
برادران و خوھران ھمطبقهای خود در ساير صنايع ،تنھا
از بخش اندکی از ثروتی که خود ايجاد می کنند ،بھره
مند می شوند .چرا؟
مذاکرات چانهزنی دسته جمعی برای دورۀ ٢٠١۴-٢٠١٣
ميان اتحاديه ھای کارگری سازمانيافته در صنعت فلزات
و ) MESSانجمن صنعتگران فلزکار ترکيه( آغاز شده
است .اتحاديه ھای کارگری طرح ھای پيشنھادی خود را
برای حصول يک توافق و آگاه کردن کارگران از
مطالبات ،ارائه دادند .اين پيشنويس ھا به ھيچ وجه
نيازھای واقعی ده ھا ھزار کارگر فلزکار مشغول به کار
در شرکت ھای وابسته به  MESSرا رفع نمی کند .در
پيشنويس ارائه شده از سوی اتحاديۀ سازشکار و
مماشاتجوی ) Turk Metalاتحاديۀ کارگران فلزکار
ترکيه( ھيچ مطالبۀ بارزی به چشم نمی خورد .اين
اتحاديه با ايفای نقش چماق کارفرمايان در محيط ھای
کار ،وضع کارگران را بدتر می کند .اتحاديۀ Turk
 Metalبی شرمانه ادعا می کند که لوکوموتيو جنبش
کارگری است .اما اکنون برای پنھان ساختن اين حقيقت
که او تاکنون به ھيچ مبارزه ای در جھت افزايش قابل
توجه دستمزد برای بھتر ساختن زندگی کارگران دست
نزده است ،صرفا ً خواستار افزايش دستمزد حول محور
نرخ تورم رسمی يا صرفا ً مقداری باالتر ،می شود .حتی
اين مطالبۀ او ھم نتيجۀ رقابت با اتحاديۀ کارگران فلزکار
متحد ) -Birleşik Metal İşدومين اتحاديۀ بزرگ در

صنعت فلز( است و تنھا در متن پيشنويس ملحوظ شده.
نياز به غيب گويی نيست که بگوييم  Turk Metalبرای
مطالبات مطرح شده در پيش نويس طرح پيشنھادی خود
ھم مبارزه نخواھد کرد .سابقۀ گذشتۀ اين اتحاديه ثابت می
کند که  ،Turk Metalھميشه نوکر پست و گوش به
فرمان کارفرمايان بوده است .مسائل مھمی نظير افزايش
ساعات کار ،تالش برای ربودن حق سنوات خدمت
کارگران ،افزايش شمار سوانح کار و غيره ،جزو دغدغه
ھای  Turk Metalنيستند.
مطالبۀ  Birleşik Metal İşدر ارتباط با افزايش
دستمزد در متن پيشنھادی خود ،تقريبا ً مشابه با Turk
 Metalاست .با اين حال ،پيشنويس طرح Birleşik
 Metal İşمطالبات مھمی را برای مبارزۀ کارگران
مطرح می کند ،مانند کاھش ھفتۀ کاری به  ٣٧.٥ساعت
بدون کاھش دستمزدھا؛ تبديل تعطيالت آخر ھفته به
روزھای استراحت؛ افزايش زمان استراحت ،دوره ھای
مرخصی ساالنه و مرخصی استعالجی؛ وادار کردن
کارفرمايان به پرداخت افزايش ماليات ھا در نتيجۀ تغيير
طبقهبندی مالياتی؛ و غيره .اما تکميل و عملی ساختن اين
مطالبات نياز به مبارزه ای دارد که بتواند ارتش کارگران
فلزکار را متحد سازد .ھرچند Birleşik Metal İş
مطالبات مھمی را مطرح می کند ،اما برای دست يافتن به
آن ھا الزاما ً بايد وارد عمل شود .در غير اين صورت،
گسست از نفوذ  Turk Metalدر صنعت فلز و پروسۀ
چانهزنی دسته جمعی ناممکن خواھد بود .بايد به ياد آورد
که تجربۀ بوش ) (BOSCHدر بورسا الھام بخش ديگر
کارگرانی بوده است که در  Turk Metalمتشکل ھستند
و اين کارگران از  Birleşik Metal İşخواستند که
رھبری شورش آن ھا را به دست بگيرد و آنان را
سازماندھی کند.
کارخانه ھای عظيم خودروسازی در حال تعطيلی ھستند
و توليد در حال انتقال به کشورھايی با نيروی کار ارزن،
مانند ترکيه ،است .فضای جنگ و درگيری ھای
مسلحانه ،به دنبال خود رونق تسليحات را دربر داشته و
کارخانه ھای فلزات در حال افزايش ظرفيت ھای توليدی
خود بوده و ھستند .با تعميق بحران اقتصادی ،شرايط
کاری در کارخانه ھای سازه ھای فلزی دشوارتر می
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شود .حاکمان ترکيه در وھلۀ نخست به دنبال نظارت
کامل بر کارگران فلزکار و طبقۀ کارگر در کل ھستند.
طبقۀ کارفرمايان که نمی خواھد نارضايتی کارگران به
اقدامی سازمان يافته مبدل شود ،به صورت حسابشده
ترجيح می دھد تا از  Turk Metalبه عنوان نگھبان
خود عليه کارگران استفاده کند .اتحاديۀ ،Turk Metal
کارگران مبارزه را شناسايی کند و کارفرمايان را وادار
به اخراج اين کارگران از محيط ھای کار سازمان يافته
نمايد .رويدادھای اخير در کارخانه ھای »رنو« و
»جنگيز ماشين« ،چھرۀ حقيقی  Turk metalرا نشان
داد.
نارضايتی کارگران فلزکار به موازات مبارزۀ آن ھا با
شرايط دشوار کار و زندگی ،به طور مداوم درحال
افزايش است .کارگران فلزکار و آن دسته از اتحاديه ھای
کارگری که ادعا می کنند خطی مبارزه جويانه در پيش
گرفته اند ،ھنوز بايد کارھای بسياری برای شکست دادن
ترفندھای  MESSو باند  Turk Metalانجام دھند .تنھا
کارگران و اتحاديه ھای مبارز و پيشرويی که برای
نجات کارگران ناراضی عضو  Turk Metalاز اين باند
وارد عمل شده اند ،می توانند به اين ھدف برسند .اکنون
نيازی مبرم به اتحاديه گرايی مبارزه جويانه ای است که
کارگران را فريب نمی دھد ،مبارزه برای حقوق و آزادی
کارگران را اولويت خود قرار می دھد ،و ضمن مبارزۀ
متھورانه عليه باند  ،Turk Metalبه کارگران فلزکار
تکيه و اعتماد دارد .يک چنين اتحاديه گرايی مبارزه-
جويانه ای ،اميد و قوّت کارگران فلزکار خواھد بود.
 ١٧دسامبر ٢٠١٢
http://en.uidder.org/collective_bargaining_n
egotiations_in_metal_industry.htm

چه کسی از بودجۀ  ٢٠١٣منتفع می شود؟ و چه چيزی
عايد کارگران می گردد؟
با نزديک شدن به آغاز سال جديد ،کارگران و
زحمتکشان با اميد فراوان ،انتظار دارند که بھبودی در
وضعيت زندگی آن ھا حاصل شود .با اين حال مبارزه
برای به دست آوردن ح ّداقل معيشت ،زندگی کارگران را
تحليل می برد؛ چرا که آن ھا از عھدۀ حتی ابتدايی ترين
نيازھای خود ھم برنمی آيند ،ھميشه در ھراساند که مبادا
شغل خود را از دست بدھند و نتوانند صورتحساب ھا و
اجارۀ منزل را پرداخت کنند ،از سختی ھای شرايط
زندگی خسته شده اند ،و اميدوارند که بر مسائل و
مشکالت خود فائق شوند.
بعضی ھا به بختآزمايی اميد می بندند ،بعضی تالش می
کنند که با اضافه کاری بسيار بيشتر درآمدشان را
افزايش دھند ،برخی ديگر تصور می کنند که حدۀاقل
دستمزد تا سال نو به مقداری مناسب باال می رود.
در واقع کارگران و زحمتکشان به طور کلی از سفت
کردن کمربندھای خود خسته شده اند!
اما در ھمان حال که توده ھای وسيع مردم به دنبال يافتن
راه نجاتی از اين فالکت عميق ھستند ،کارفرمايان چه می
کنند؟ خوب ،آن ھا از خودشان بسيار راضی ھستند .آن
ھا از اين که ترکيه ھفدھمين اقتصاد بزرگ جھان است،
چيزی که با استثمار شديد کارگران حاصل شده ،لذت می
برند.
نمايندگان پرشور و شوق کارفرمايان به ش ّدت در پارلمان
کار می کنند .دولت حزب عدالت و توسعه مشغول کار بر
روی بودجۀ  ٢٠١٣است .در ھمان حال که آن ھا برای
افزايش حداقل دستمزد تنھا به ميزان چند پنی برنامه
ريزی می کنند ،درنظر دارند که از طرف ديگر ماليات
ھا را شديداً افزايش بدھند.
اما اين که کدام بخش از جامعه و چه قدر در بودجه سھم
دارد و چه مقدار از آن بھره مند می شود ،پرسشی است
که نشان می دھد اين بودجه اساسا ً برای چه کسانی ساخته
شده است.
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روشن است که دولت ضمن فشار آوردن به کارگران ،به
نفع طبقۀ کارفرمايان عمل می کند .بودجۀ جديد ،درست
مانند بودجه ھای قبلی ،بنا به منافع سرمايه طرحريزی
شده است.
بودجۀ  ٢٠١٣روشن می کند که چه طور کارفرمايان
مشغول حمله به حقوق کارگران ھستند .در اين بودجه چه
چيزی برای ميليون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان
درنظر گرفته شده است؟ افزايش ماليات ،کاھش جديد در
ھزينه ھای عمومی و مخارج اجتماعی ،صورتحساب
بحران و بار سنگين جنگ!
دولت حزب عدالت و توسعه تالش دارد که بخش اعظم
درآمدھای بودجه را از محلّ ماليات ھا به دست بياورد
) ٣١٨ميليارد از  ٣٧٠ميليارد ليره( .بزرگترين بخش
اين بودجه ،از طريق ماليات ھای مستقيم و غيرمستقيم از
جيب کارگران زده خواھد شد.
زندگی کارگران با انواع و اقسام ماليات ھا ،تحت عناوين
ماليات بر درآمد ،ماليات بر ارزش افزوده ،ماليات ويژۀ
مصرف و ساير ماليات ھايی که ما حتی نام آن ھا را نمی
دانيم ،نابود می شود.
وقتی نوبت به تخصيص سھم کارگران و زحمتکشان می
رسد ،دولت بسيار بخيل می شود؛ دولت با مالقه از کاسۀ
کارگران برمی دارد ،اما حتی يک قاشق ھم به آن ھا نمی
دھد.
سھم آموزش و پرورش ،بھداشت و درمان و ھزينه ھای
اجتماعی ،محدود شده و افزايش ح ّداقل دستمزد و حقوق
کارکنان بخش عمومی بسيار ناچيز است.
بھای گاز طبيعی ،برق ،آب ،حمل و نقل عمومی و غذا
به شکل سرسام آوری باال رفته و قدرت خريد کارگران
به طور مداوم رو به کاھش است.
وزير ماليه ،به عنوان نمايندۀ تمامعيار طبقۀ کارفرمايان
و دشمن موذی کارگران ،در کمال بیشرمی می گويد:
»در سال  ٢٠١٣ما اجازه نخواھيم داد که کارکنان،
مستمریبگيران و صاحبان ح ّداقل حقوق زير تورّ م کمر
خم کنند .ما ھمچنان دارايی ھايی خود را خرج خواھيم

کرد تا به ملتمان خدمت کنيم .به بيان ديگر ،سال ٢٠١٣
ما در وضعيت خوبی خواھيم بود«.
آيا او ھمان وزيری نيست که با گفتن »ما نبايد توازن را
درھم بريزيم« ،نرخ افزايش  ۴درصدی حقوق و
دستمزدھای کارکنان بخش عمومی را کافی و مناسب می
دانست؟
آيا او ھمان وزيری نيست که با گفتن اين که نمايندگان
مجلس در مضيقه ھستند ،دستمزدھای آن ھا افزايش داد؟
آيا اين ھمان وزير مسئول امور ماليۀ دولت حزب عدالت
و توسعه نيست که طی ده سال گذشته شمار ميلياردھای
دالری را به  ۴٠رساند و تعداد کسانی را که بايد زير ّ
خط
فقر زندگی کنند ،افزايش داد؟
آيا او ھمان وزيری نيست که دستاندرکار اصلی تعيين
ح ّداقل دستمزد در سطح  ٧٧۴ليره -آن ھم در حالی که
خطّ گرسنگی حدود  ١٠۵٠ليره می باشد -بوده است؟
ميليون ھا نفر از کارگران برای ح ّداقل دستمزد کار می
کنند .سھمی که به آموزش ،بھداشت و درمان ،و رفاه
اجتماعی اختصاص می يابد رو به کاھش است .با وجود
افزايش جمعيت ،سھمی که به خدمات عمومی نظير
آموزش و بھداشت تخصيص داده می شود ،طی بيست
سال گذشته از  ٢٠به  ١۶درصد سقوط کرده است.
ترکيه ،اين »اقتصاد و قدرت عظيم منطقه ای« از نظر
شاخص توسعۀ انسانی رتبۀ  ٩٢را در بين  ١٨٧کشور
دارد! وزير ماليه چه برداشتی از مفھوم »توازن« دارد؟
مقصود او چه نوع توزانی است؟ اين ستمی پست و
حقيرانه است.
اين گربه ھای چاقی که وقتی می بينند چيزی با منافع آن
ھا جور درنمی آيد ،سريع شروع به جيغ و فرياد می
کنند ،دقيقاً به ھمين خاطر است که عالقه دارند وضعيت
فعلی را با بودجۀ جديد در پارلمان دنبال کنند .به ھمين
خاطر است که ھرچه در اين باغ به چشم می خورد ،به
مشام آن ھا خوشبو می آيد.
وقتی زمان پرداخت ماليات نزديک می شود ،دست آن ھا
ھرگز به سوی کيف ھای پوشان نمی رود؛ بلکه برعکس
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آن ھا بزرگترين سھم بودجه را در اختيار دارند.

است!

ھمه چيز برای کارفرمايانی که سودھايشان به واسطۀ
بسته ھای انگيزشی شيرين ،کاھش مالياتی و تشويق
سرمايه گذاری افزايش می يابد ،خوب پيش می رود! ھمه
چيز برای نمايندگان مجلس و بوروکرات ھای رده باالی
دولت که پاداششان افزايش جديد دستمزدھاست ،خوب
پيش می رود! ھمه چيز برای اربابان جنگ خوب پيش
می رود!

وقتی ما  ٧٠ميليارد ليره ای را که به صندوق احتياطی
تخصيص يافته است ،اضافه کنيم ،به روشنی می بينيم که
بودجۀ  ،٢٠١٣در واقع بودجۀ تسليحات ،جنگ ،سرکوب
و ستم ،گاز اشک آور و باتوم است.

دولت بابت نان ،گوجه فرنگی ،گاز طبيعی و ساير اقالم
ھمان مقدار ماليات از کارگری با ح ّداقل دستمزد می
گيرد ،که از يک ميلياردر.

در ھمان حال که کارفرمايان ھر نوع مخارجی را در
صورت ھزينه ھا وارد می کنند ،بخش قابل توجھی از
درآمد يک کارگر پيش از آن که حتی به دستاش برسد،
تحت عنوان ماليات مشمول کاھش می شود.
دامنۀ تأمين اجتماعی محدود شده و نرخ »سھم« شما
برای معاينۀ پزشکی ،درمان و دارو افزايش يافته است.
آموزش نه تنھا با وادار کردن خانواده ھای زحمتکش و
فقير به پرداخت ھزينه ھای کودکان خود در مدرسه پولی
شده ،بلکه کيفيت آن ھم پايينتر آمده است.
با اين حال سھمی که به تسليحات و نيروھای »امنيتی«
اختصاص می يابد ،به طور خالص  ۴۵ميليارد ليره

دولت حزب عدالت و توسعه ،ميزان ستم و استثمار طبقۀ
کارگر و رويکرد تھاجمی خود نسبت به توده ھای تحت
ستم را در سال  ٢٠١٣تشديد خواھد کرد.
به طور خالصه ،روز-کار عمالً حتی بيشتر خواھد شد.
اخراج ھا بدون آھسته شدن ،ادامه خواھد يافت .عدم
اشتغال باال خواھد رفت .کار منعطف و پيمانکاری،

عمومی خواھد شد .تالش ھای جديدی برای واگذاری ح ّ
ق
سنوات خدمت کارگران به يک صندوق و سپس الغای آن
صورت خواھد پذيرفت .سوانح کار ھمچنان سر به فلک
خواھد کشيد .به عالوه افزايش سن بازنشستگی نيز در
دستور کار پارلمان خواھد بود.
طبقۀ کارگر نمی تواند دست به سينه منتظر بماند ،چرا
که تمامی اين حمالت ،قريب الوقوع ھستند!
کارگران برای به دست آوردن بيشترين بخش از ارزشی
که خود ايجاد کرده اند و برای پايای دادن به اين نظام
استثمار ،بايد دست به مبارزه بزنند.
 ١۵دسامبر ٢٠١٢

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٢٢

سوسياليسم

آرام نوبخت
ھر سال شرکت مريام-وبستر ،به عنوان توليدکنندۀ لغتنامۀ
وبستر ،واژه ای را به عنوان واژۀ سال انتخاب می کند؛
اين انتخاب ،در واقع بر مبنای ميزان جستجوی يک واژه
در وب سايت لغتنامه صورت می گيرد .امسال دو واژه
بوده است که بيشترين ميزان جستجو در مورد آن ھا
صورت گرفته :سرمايه داری و سوسياليسم.
کامالً قابل درک است که چرا مردم تالش می کنند تا
مفھوم اين دو نظام اقتصادی-اجتماعی را بفھمند .ھر روز
و ھر روز ما با اثرات و پيامدھای سرمايه داری رو به
رو می شويم .از زمانی که از خواب بلند می شويم تا
زمانی که به رختخواب بازمی گرديم ،به طور ممتد برای
ديگران کار می کنيم .اگر دنبال شغل ھستيم ،بايد با تھيۀ
رزومه و ارسال درخواست و طی کردن يک پروسۀ
دراز ،تحت استخدام يک شرکت يا مؤسسه دربياييم و
برای حفظ شغل خود حتی ابتدايی ترين روابط انسانی و
دوستانه با ساير ھمکاران را ھم زير پا بگذاريم .اگر
منتظر دستمزد خوب ھستيم ،بايد انتظار بکشيم که
کارفرما يا رئيس و مديريت محترم پس از کسر سود خود
و انواع ماليات و بيمه ،مقدار باقی مانده را به دست ما
بدھند ،که البته ھمين ھم با کلی »تعويق« صورت می
گيرد .اگر بخواھيم سفر برويم ،بايد بعد از طی کردن
پروسۀ پذيرش درخواست مرخصی از سوی مديريت،
ھزينۀ بنزين و خوراک و محل سکونت موقتی و ھزاران
مورد ديگر را درنظر بگيريم و احتماالً در آخر از خير
سفر بگذريم ،و ترجيح دھيم روز استراحت خود را در

ھمان آلودگی ھوای شھر سپری کنيم .وقتی بيمار می
شويم ،بايد دست به دامان بيمۀ تأمين اجتماعی يا ساير
مؤسسات خصوصی بيمه بشويم و در بسياری موارد ،پس
از کلنجارھای فراوان ،نتوانيم ح ّ
ق خود را از آن ھا
بگيريم.
اما اين ھا تنھا يک نيمۀ ماجرا است .ھنگامی که به باقی
دنيا نگاه می کنيم ،تصوير کلی و به مراتب زننده تری را
می بينيم .کافی است که اخبار رسانه ھا وروزنامه ھا را
بشنويم و بخوانيم .شرکت کوکا کوال در کلمبيا به باند ھای
مسلح پول می دھد تا سازماندھندگان اتحاديه ھای
کارگری را به قتل برسانند .ده ميليون نفر از مردم کنگو
در طول جنگ ھای داخلی بر سر کنترل منابع معدنی
کشور جان باخته اند .ناتو در خاورميانه از سلفی ھا و
بنيادگرايان اسالمی حمايت می کند و ھزاران ھزار نفر
از مردم به عنوان پناھنده در ساير کشورھا در بدترين
وضعيت به سر می برند .در يک کالم ،روزی نيست که
خبری از تجاوز ،جنگ و کشتار ،غارت ،نفت ،تخريب
محيط زيست ،سودھای نجومی ابرشرکت ھا و الی آخر
نشنويم.
اما بايد به ياد داشته باشيم که جنگ و خونريزی ،نابودی
محيط زيست ،بيکاری ،ھمه و ھمه عوارض و پيامدھای
سرمايه داری ،به ويژه در قرن بيست و يکم ،ھستند .نظام
سرمايه داری ،نظامی است که کلّ حيات بر روی کرۀ
زمين را تھديد می کند.
اما به موازات ويرانگری نظام سرمايه داری ،و به
خصوص طی پنج سال گذشته که نظام اقتصادی جھان به
لرزه درآمده است ،ما شاھد مبارزات و واکنش دفاعی
مردم نيز بوده و ھستيم .وضعيت اسفبار نظام سرمايه
داری ،مردم را به ستوه آورده و دقيقا ً به ھمين خاطر
است که آن ھا به طور ج ّدی به يک بديل در برابر اين
نظام می انديشند .در ھمين جاست که باری ديگر و
برخالف تزھای بیمايه و ورشکسته ای مانند »پايان
تاريخ« فوکوياما ،ايدۀ لزوم انقالب اجتماعی و حرکت به
سوی سوسياليسم ،جان تازه ای گرفته است .اما متأسفانه
تجربۀ مھيب استالينيسم در شوروی و اقمار آن ،و وجود
احزاب بیخاصيت و بی ارتباط با طبقۀ کارگر )ولی
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مدعی »رھبری«( که ھنوز از سنن استالينيسم پيروی می
کنند ،ھميشه به عنوان يک مانع پيش روی ترويج ايدۀ
سوسياليسم قرار داشته است و اتفاقا ً يکی از ابزارھای
ھميشگی تخطئۀ سوسياليسم از سوی بورژوازی بوده
است .بنابراين ما وظيفه داريم که دقيقا ً با نگاھی علمی،
مفھوم سوسياليسم را درک کنيم ،از اشتباھات و درس
ھای گذشته بياموزيم و سپس در تقابل با تحريفات
بورژوازی و جريان ھای استالينيستی آن را به عنوان
غنیترين بديل ممکن در جامعه ترويج و تبليغ کنيم )چه
در سطح نظری و چه در سطح عملی( .پس اجازه دھيد
که در اين جا مستقيما ً به مسألۀ سوسياليسم بپردازيم.
امتياز تاريخی مارکس در اين است که نخستين فرمول-
بندی علمی از سوسياليسم را تدوين و ارائه کرده است.
اما بايد پرسيد که در اين جا صفت »علمی« دقيقا ً به چه
مفھومی است؟ در واقع پيش از مارکس ،جريان ھای
مختلف سوسياليسم »تخيلی« -در تقابل با سوسياليسم
»علمی« -وجود داشتند که وجه مشترک ھمۀ آن ھا،
ضديت با استثمار وحشيانۀ نظام سرمايه داری بود .تمامی
سوسياليست ھای تخيلی قرائت و برداشت مختص به خود
را از يک جامعۀ اخالقی و انسانی داشتند و اميدوار بودند
که اين قرائت ،در درون جامعه نفوذ کند تا بلکه مردم به
سوی محو مناسبات بربريت سرمايه داری و سازماندھی
مجدد جامعه مطابق با خطوط کلی ترسيم شده از سوی آن
ھا ،قدم بردارند .با اين حال ھيچ يک از آن ھا نه
استراتژی عينی و واقعگرايی را برای دست يافتن به اين
»اتوپيا«ی خاص خود مشخص نمودند و نه توانستند
واقعگرا بودن ديدگاه خاص خود را در قياس با ساير
ديدگاه ھا نشان دھند.
مارکس راه خود را اين سنت اتوپيايی جدا کرد و از
طريق مطالعه در دو حوزۀ مشخص بود که توانست
سوسياليسم را بر پايۀ علمی آن بنا کند .مارکس نخست به
مطالعۀ عميق تاريخ روی آورد و ھمين امر او را به اين
جمع بندی رساند که نيروی محرکۀ توسعه و تکامل
تاريخی ،چيزی نيست جز مبارزۀ طبقاتی ،و در ھمين
جاست که می گويد» :تاريخ تمامی جوامع تاکنون
موجود ،تاريخ مبارزۀ طبقاتی است« .البته اين نتيجه
گيری يک استدالل و ادعای تجربی است ،اما تاريخ خود

سرشار از نمونه ھای فراوانی است که حتی مورخين
بورژوايی را ھم واداشته تا برای توضيح رويدادھای
تاريخی ،به مفھوم طبقه متوسل شوند.
اما اين حقيقت که تاريخ از مبارزۀ طبقاتی زاده می شود،
ھنوز سؤال ھای بیپاسخی را در درون جامعۀ سرمايه
داری به جای می گذارد :طبقات متخاصم کدام اند؟ کدام
طبقه در مبارزه غالب خواھد شد؟ اين طبقه ،به خلق و
ايجاد چه نوع جامعۀ نوينی واداشته خواھد شد؟
دومين مطالعۀ عميق مارکس که به ارائۀ تحليلی دقيق و
موشکافانه از مکانيسم سرمايه داری انجاميد )و نتايج آن
در قالب مجموعۀ چھار جلدی کاپيتال گرد آمده است(،
دقيقا ً در برخورد با ھمين پرسش ھای فوق صورت
گرفت .تحليل مارکس نشان می دھد که اوالً از آن جا که
سرمايه داری اقتصادی است مبتنی بر مالکيت خصوصی
فردی ،دستکم در يک سطح ،نظامی است که ھمه را به
رقابت با يکديگر وادار می سازد .بنا به تعبير ھابز ،اين
ھمان »جنگ ھمه عليه ھمه« است که طی آن ھر فرد
تالش می کند تا منفعت خود را به بھای منافع ديگری به
حداکثر برساند .مارکس می نويسد » :تنھا نيرويى که آنان
را گرد ھم مىآورد ،و در رابطه قرار مىدھد ،بھرهجويى
فردی و نفع شخصى است .ھر يک تنھا ملتفت حال
خويش است و پروای ديگری ندارد .و افرادی اينچنين،
دقيقا ً به ھمين دليل )حال يا بنا بر ھماھنگٮی از پيش
مقرری ميان امور عالم و يا به فضل حکمت بالغۀ الھى(
به سود يکديگر ،برای خير عموم و در جھت نفع جمع،
)(١
دست در دست يکديگر کار مىکنند«.
و ثانيا ً در سطحی عميقتر متوجه می شويم که سرمايه
داری در اين ميدان جنگ »ھابزی« ،ھرگز افراد را در
موقعيت ھايی يکسان و ھموزن قرار نمی دھد .از ھمان
ابتدا ،گروه ھايی از افراد به داليل شرايط ويژۀ تاريخی
مالک ابزار توليد -يعنی وسايل کار ،ماشين آالت،
ساختمان ھا ،موا ّد خام و ھر آن چه برای توليد اقالم
مورد نياز جامعه ضروری است -ھستند؛ در حالی که
اکثريتی از اعضای جامعه فاقد مالکيت ھستند و به ھمين
دليل به اجبار بايد در جستجوی اشتغال و کار برای گروه
اول باشند .بنابراين سرمايه داران ،به عنوان مالکين
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ابزار توليد اجتماعی ،با دنبالهروی از سود قادرند تا
خصوصی در دسترس خود را گسترش
ميزان مالکيت
ِ
دھند .اما سرمايه داران به دليل رقابت دائمی با يکديگر،
نه با ھر سطحی از سود ،بلکه تنھا با »حداکثر« مقدار آن
ارضا می شوند .در واقع ،به بيان ديگر ،اين سود
ھنگفت ،در حکم انبار مھماتی است که سرمايه دار را
قادر به به ادامۀ رقابت ،تضعيف و دست آخر حذف رقيب
می کند.
اما ھمين نياز به حداکثر نمودن سود ،که خود از رقابت
درونی سرمايه داری سرچشمه می گيرد ،در عوض به
يک ديناميسم خصومتآميز )آنتاگونيستی( شديد در بين
سرمايه داران ،و به ھمين ترتيب در بين کارگران ،منجر
می شود .تحقق تمامی مطالباتی که کارگران برای خود و
خانواده ھايشان دارند-از جمله دستمزدھای باالتر ،بيمه،
تعطيالت ،مرخصی درمانی ،حقوق مستمری ،حق عائله
مندی ،مزايا و نظاير اين ھا -تنھا به بھای سود سرمايه
دار امکان پذير است .يعنی ھرچه موفقيت کارگران در
دستيابی به منافع خودشان بيشتر باشد ،سود سرمايه دار
کمتر خواھد شد .دقيقا ً به ھمين دليل است که سرمايه
داران و کارگران ھمواره خود را در نزاعی دائمی با يک
ديگر می بينند .گاھی اين نزاع شکلی خفيف و تقريبا ً
نامرئی به خود می گيرد )مثالً زمانی که کارگران زودتر
محل کار خود را ترک می کنند و يا از ديگران می
خواھند که برای آنان ساعت ورود و خروج بزنند( .اما
در دوره ھايی ديگر ،اين اين مناسبات متخاصم به شکلی
خشونت آميز بروز پيدا می کند؛ درگيری با حراست در
محيط کار ،زد و خورد با نيروھای انتظامی و پليس در
خيابان ،درھم شکستن و خرد کردن ابزار کار ،اشغال
کارخانه و توقف توليد برای به زانو درآوردن
کارفرمايان.
تا به اين جا ما به مناسبات موجود در بين سرمايه داران
و ھمچنين در بين کارگران و سرمايه داران پرداخته ايم.
اما پيش از اين که به مناسبات حساس موجود در بين خود
کارگران برگرديم ،ناگزير بايد گرايش ھای مختلفی را که
در درون نظام سرمايه داری وجود دارد ،درک کنيم:
اول ،گرايش به رشد طبقۀ کارگر در نتيجۀ رقابت ميان

سرمايه داران که طی اين پروسه ،بازندگان به درون
طبقۀ کارگر سقوط می کنند.
دوم ،طی پروسۀ رقابت و انباشت سرمايه ،يک بنگاه
سرمايه داری ،بنگاھی ديگر را می بلعد ،و بنابراين
گرايش به رشد اندازۀ بنگاه غالب و گردآوردن شمار
زيادی از کارگران در کنار يکديگر در محل کار بروز
می کند.
سوم ،رشد اندازۀ بنگاه ھای باقی مانده ،مستلزم جمع-
آوری مقادير بزرگتری از سود برای مقابله با رقبای
بزرگتر سرمايه دار است .اين گرايش ،به ايجاد نزاع
شديد ميان سرمايه داران ،و ميان کارگران تحت استخدام
ھر يک از آن ھا می انجامد.
چھارم ،طبيعت بیبرنامه ،پرھرجومرج و خودخواھانۀ
سرمايه داری يک نتيجۀ اجتناب ناپذير دارد و آن بروز
بحران ھای ادواری و فراگير اقتصادی است ،به طوری
که صنايع ورشکسته می شوند ،توليد به حالت تعليق در
می آيد و بخش عظيمی از طبقۀ کارگر ،بيکار می شود و
به آن چه که مارکس »ارتش ذخيرۀ کار« می نامد ،می
پيوندد.
مارکس و انگليس در مانيفست کمونيست می نويسند:
»جامۀ جديد بورژوايی با مناسبات توليد ،مبادله ،و
مالکيت اش ،يعنی جامعه ای که ابزار توليد و مبادله ای
اين چنين معظم خلق کرده است ،به ساحره ای می ماند
که ديگر قادر نيست قدرت ھايی را به وسيلۀ افسون
)(٢
ھايش از زير زمين فراخوانده ،کنترل کند«.
به طور خالصه ،تمامی اين گرايش ھا طبقۀ کارگر را
وادارمی کند تا برای دفاع از زندگی خود ،وارد عمل
شود .در ابتدا کارگران به صورت انفرادی برای رفع
نيازھای خود اقدام خواھند کرد .چرا که نظام سرمايه
داری و ايدئولوژی بورژوايی ھمۀ مردم را تشويق می
کند تا به عنوان افرادی مجزا از يک ديگر و به صورت
فردی عمل کنند.
اما کارگران به زودی درخواھند يافت که يک کارفرمای
منفرد ھرگز مطالبات آن ھا را -امنيت شغلی ،مزايا،
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افزايش دستمزد و غيره -محقق نخواھد ساخت؛ به اين
دليل ساده که سرمايه داران به خوبی از منافع خود آگاھند
و می دانند که پذيرش مطالبات يک کارگر ،دير يا زود
صف طويلی از ديگر کارگران را در پشت در محل کار
ايجاد خواھد کرد .ضمنا ً يک کارگر به تنھايی فاقد نيرو و
توان است .اما وقتی ھمين کارگران به صورت جمعی
وارد عمل می شوند ،ماجرا به کلی تغيير می کند .به
عنوان مثال ،با بروز يک اعتصاب ،توليد به حالت تعليق
درمی آيد ،سود کارفرمايان رو به کاھش می گذارد،
ماشين آالت بی استفاده باقی می مانند ،توليدات قبلی
روانۀ بازار نمی شود و مشتريان برای يافتن توليدکننده
ای ديگر شروع به جستجو خواھند کرد.
با اين حال برای پيروزی اعتصاب ،ماندن کارگران در
خانه کفايت نمی کند .کارگران به ناچار بايد از افرادی که
سابقا ً به طور منفعالنه سفارشات را در محل کار انجام
می دادند ،به کارگرانی تبديل شوند که ابتکار عمل را به
دست می گيرند و فعاالنه دست به سازماندھی و تدارک
برای مبارزه می زنند .آن ھا الزاما ً بايد صفوف
اعتراضی ،صندوق اعتصاب ،کميتۀ خبررسانی و غيره
را شکل دھند تا در مقابل سرکوب بايستند .پيروزی ھر
يک از مبارزات کارگری ،بدون ترديد به ايجاد اعتماد به
نفس در درون طبقۀ کارگر -در کليت آن -منجر می شود.
درس ھای ھر اعتصاب بالفاصله در سطح طبقۀ کارگر
گسترش پيدا می کند.
کارگران از طريق ھمين آزمون ھا متوجه خواھند شد که
اين مبارزۀ دائمی ،نه نتيجۀ وجود چند سرمايه دار »بد«،
که نتيجۀ خود نظام سرمايه داری است .نظامی که حيات
اش به ايجاد سود برای اقليتی از جامعه از طريق استثمار
کل طبقۀ کارگر وابسته است .کارگران درمی يابند که آن
ھا نه فقط به صورت منفرد ،بلکه به عنوان يک طبقه
استثمار می شوند .آن ھا به اين نتيجه می رسند که کلّ
رقابت در ميان کارگران ،ک ّل تالش ھای بورژوازی
برای ايجاد تعارض در ميان آن ھا ،تنھا و تنھا به منافع
طبقۀ سرمايه دار خدمت می رساند ،در حالی که
ضرورتا ً به کلّ طبقۀ کارگر ضربه وارد می کند .آن ھا
در عمل به اين دديگاه مسلح می شوند که تنھا راه ،اقدام
جمعی به مثابۀ يک طبقه ،و پذيرش اين اصل است که

»ضربه به يک نفر ،ضربه به ھمه است«.
از آن جا که طبقۀ کارگر معرّ ف اکثريت جامعه است ،از
آن جا که کلّ ثروت ھای اجتماعی )از احداث اتوبان،
پارک ،بيمارستان ،منازل مسکونی و پارک گرفته تا
آموزش ،درمان و غيره( به وسيلۀ طبقۀ کارگر صورت
می گيرد ،از آن جا که شريان ھای حياتی جامعه و نبض
آن در دستان اين طبقه است ،در صورت عدم مشارکت
آگاھانۀ اين طبقه در امور جامعه ،سرمايه داری به
سرعت مسير سقوط را خواھد پيمود و اين ايده به سختی
در آگاھی کارگران نقش خواھد بست که آن ھا تنھا کسانی
ھستند که قدرت تسخير و فتح تاريخ را دارند ،تنھا کسانی
ھستند که قادرند جامعه را از بيخ و بُن تکان دھند ،و آن
را بنا به اصولی که به نفع آن ھا خواھد بود ،از نو
بسازند.
بنابراين مارکس با دقت تمام نشان می دھد که منطق
سرمايه ،ناگزير کارگران را به سوی سوسياليسم حرکت
می دھد .اين ديگر يک نسخۀ »اتوپيايی« و تخيلی نيست؛
کارگران يا به سوی سوسياليسم حرکت می کنند يا شاھد
سقوط و نابودی حيات خود خواھند بود.
کارگران که ديگر از مشاھدۀ سقوط دستمزدھای واقعی،
شنيدن موعظه ھای کارفرمايان ،تحمل کار سنگين و
طاقت فرسا ،نبود تعطيالت ،مشاھدۀ پادويی سياستمداران
برای ثروتمندان و غيره به ستوده آمده اند ،به پا خواھند
خاست ،نقاط حساس و اساسی اقتصاد را در دست خواھند
گرفت ،و جامعه را به سوی منافع اکثريت دگرگون
خواھند کرد» :تمام نھضت ھای تاريخی پيشين ،يا
نھضت ھای اقليت ھا ھستند و يا نھضت ھايی به نفع
اقليت ھا .نھضت پرولتاريا ،نھضت خودآگاه و مستقل
)(٣
اکثريت جامعه به نفع ھمان اکثريت عظيم است«.
اين »انقالب« ،برھه ای نوين را خواھد گشود که در آن
کارگران کنترل اقتصاد و تمامی ثروت ھايی را که ايجاد
می کنند ،در دست می گيرند ،و سياست ھايی را در
زمينۀ اقتصادی پياده خواھند که بازتاب منافع آن ھاست.
ھرجومرج سرمايه داری که در آن افراد برای حداکثر
نمودن منفعت شخصی و خصوصی خود در نزاع اند،
جای خود را به اقتصادی برنامهريزی شده و تحت

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٢٦

نظارت دموکراتيک جامعه خواھد داد .به قول مارکس» ،
و باألخره بياييد ،برای تنوع ھم که شده ،مجمعى از
انسانھای آزاد را در ذھن مجسم کنيم که با وسايل توليد
اشتراکى خود کار میکنند ،و اشکال بس متفاوت قوۀ کار
خود را با خودآگاھى کامل به صورت قوۀ کار اجتماعى
)(٤
واحدی به مصرف مىرسانند«.
برای مثال ،بايد گفت که در جامعۀ سرمايه داری ،ھزينه
ھای سنگينی صرف توليد نظامی و تسليحاتی می شود.
طبق تخمين »مؤسسۀ بين المللی پژوھش ھای صلح
استکھلم« ،مخارج نظامی جھان در سال  ،٢٠١١حدود
 ١٧٣٨ميليارد دالر بوده و از بين  ١٠کشور با بيشترين
ھزينۀ نظامی ،اياالت متحدۀ امريکا با  ٧١١ميليارد دالر
رتبۀ اول را به خود اختصاص می داده است ).(۵

اين ھزينه ھای نظامی تمام و کمال صرف حمايت از
سرمايه داری و ارگان ھای آن می شود :از دخالت ھای
امپرياليستی در کشورھای مختلف در سراسر جھان
گرفته ،تا تھيۀ پيشرفته ترين وسايل سرکوب نظامی و
پليسی برای مقابله با شورش ھای توده ای که به دنبال
بحران کنونی سرمايه داری ،در تمامی کشورھا ھمچون
آتشفشان فوران کرده است .در کشور خودمان ،ايران،
شاھديم که چگونه ھزينه ھای فراوانی صرف دستگاه
ھای امنيتی ،پليسی ،ض ّد شورش و در يک کالم ارگان
سرکوب می شود ،اما در عين حال مدارس روستايی اين
کشور به دليل نداشتن ابتدايی ترين امکانات ،به راحتی
دستخوش حريق می شوند و ده ھا و صدھا دانشآموز را
قربانی می کنند .شاھديم که چگونه در کنار ھزينه ھای
نجومی حاکميت سرمايه داری ايران ،رژيم حتی از ارائۀ

ابتدايی ترين کمک ھا به ھموطنان زلزله زدۀ آذربايجان
سرباز می زند و ھزاران نمونۀ ديگر .به عالوه در نظام
سرمايه داری ،مبالغ کالنی صرف تبليغات ايدئولوژيک
می شود ،تالش می شود فضايی از فردگرايی ،مصرف
گرايی ،و ترس از ھرگونه »تغيير« ايجاد شود.
در مسير حرکت انقالبی به سوی جامعۀ سوسياليستی،
کارگران در موقعيتی قرار خواھند گرفت که می توانند
سرمايه گذاری را نه به سوی تسليحات ،مواد مخدر،
ابزار سرکوب و غيره ،بلکه به سوی آن چه که به بھبود
شرايط مادی و معنوی اکثريت جامعه می انجامد ،ھدايت
کنند :يعنی آموزش کيفی ،مسکن ،حمل و نقل عمومی،
بھداشت و درمان رايگان ،حفاظت از محيط زيست،
کشاورزی ارگانيک و نظاير اين ھا .به طور خالصه،
تمامی ارکان و جوانب زندگی اقتصادی -اجتماعی می
تواند به نحوی سازمان يابد که بازتاب منافع اکثريت
جامعه باشد.
در نظام سرمايه داری ،نبود برنامه ريزی خودبهخود
بيکاری ايجاد می کند؛ به عالوه ،رقابت ميان سرمايه
داران يا بروز بحران اقتصادی ،موجب می شود تا بنگاه
ھا و شرکت ھا برای حفظ سود يا جلوگيری از زيان،
کارگران را تعديل کنند و در عوض شدت کار را برای
کارگران باقی مانده باال ببرند؛ بھبود اشتغال در اين
جامعه ،به معنای افزايش مشاغل پاره وقت ،سنگين و
بدون بيمه و مزايا است .اما در جامعۀ سوسياليستی ،ھر
کسی که قادر به کار باشد ،تشويق به کار خواھد شد ،به
طوری که ھفتۀ کاری متعاقبا ً کاھش خواھد يافت و امکان
پرورش فکری ،روحی و جسمی به وجود خواھد آمد.
نابرابری در جامعۀ سوسياليستی ،به مثابۀ فاز نخست
جامعۀ کمونيستی ،تنھا در سھم افراد از ميزان توليد
اجتماعی است که بر حسب مقدار کار آن ھا تعيين می
شود .اما در فاز بعدی ،ھمين امر از ميان خواھد رفت و
توزيع ديگر نه بر حسب سھم افراد در کار اجتماعی،
بلکه بر اساس نياز آن ھا خواھد بود )در ادامه به اين
موضوع خواھم پرداخت(.
به عالوه کار در نظام سوسياليستی ،بالواسطه انسانی
خواھد شد؛ برخالف جامعۀ سرمايه داری ،مردمی که
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کار می کنند تابع ارادۀ »کارفرما« نخواھند بود .در اين
جامعه ،تمامی مناصب ،از طريق انتخابات جمعی
صورت خواھد گرفت؛ نمايندگان رسمی تابع ارادۀ جمعی
و در نتيجه قابل عزل يا نصب خواھند بود .نکتۀ مھم اين
است که کارگران در جامعۀ سرمايه داری بدون نياز
واقعی به کارفرمايان و مديريت سرمايه داری ،توليدکنندۀ
واقعی بوده اند و از اين منظر می توان گفت که سرمايه
داری خود به آن ھا طريقۀ ادارۀ جامعه را آموخته است.
بنابراين طبقۀ کارگر در دوران گذار و مردم در جامعۀ
سوسياليستی ،به راستی مشکلی برای ادارۀ جامعه
نخواھند داشت .در مسير حرکت به سوی سوسياليسم و
در نظام سوسياليستی ،سازماندھی توليد از سوی جامعه،
ھمزمان حداکثر شدن منافع جامعه را دربرخواھد داشت.
وقتی افراد از آموزش کيفی برخوردار باشند ،وقتی
کنترل کارگری بر توليد نھادينه شود ،وقتی ھفتۀ کاری
کاھش پيدا کند» ،تقسيم کار«ی که سرمايه داری بر افراد
تحميل می کند ،به تدريج از ميان خواھد رفت و فرصتی
ايجاد خواھد شد تا ھمۀ افراد تمامی ظرفيت ھا و توانايی
ھای خود را توسعه بخشند .ھمان طور که مارکس می
گويد ،تقسيم کار »نخستين نمونۀ اين واقعيت را به دست
می دھد که ] [...يک فعاليت داوطلبانه نيست ،بلکه
اجباری طبيعی است ،عمل خود انسان تبديل به نيرويی
بيگانه در مقابل او می شود که به جای آن که به وسيلۀ او
مھار شود ،او را به بردگی گرفتار می کند .زيرا به
محض آن که تقسيم کار به وجود می آيد ،ھر انسانی
قلمرو خاص و انحصاری فعاليت خود را اشغال می کند
] [...در صورتی که در جامعۀ کمونيستی که در آن جا
ھيچ کسی قلمرو انحصاری فعاليت ندارد ،بلکه ھر کس
می تواند در ھر شاخه ای که ميل دارد مشغول کار شود،
جامعۀ توليد ھمگانی را تنظيم می کند و از اين رو برای
من اين امکان را فراھم می کند که امروز اين و فردا کار
ديگری انجام دھم ،در بامداد شکار کنم ،بعد از ظھر
ماھی بگيرم ،و شامگاه به دامپروری مشغول شوم و پس
از صرف شام ،ھر طور که در نظر داشتم به انتقاد
بپردازم ،بی آن که ھرگز شکارچی ،ماھی گير ،چوپان يا
منتقد باشم« ).(۶
مارکس ھرگز چنين توھمی نداشت که می توان کمونيسم

را به شکل تمام و کمال آن ،تنھا طی يک جھش انقالبی
ايجاد کرد؛ از آن جا که »طبيعت بشر« خود محصول
شرايط اقتصادی-اجتماعی محيط زيست و فرھنگ ھا و
ايدئولوژی ھای آن است ،خصوصيات انسان در عصر
سرمايه داری -يعنی فردگرايی ،خودخواھی ،عطش
انباشت منافع بيشتر و مانند اين ھا -ھرگز يکشبه محو
نخواھد شد .به ھمين جھت مارکس ضمن اشاره به
مراحل اوليۀ کمونيسم ،در »نقد برنامۀ گوتا« می نويسد:
»آن چه بايد مورد بررسی قرار گيرد ،يک جامعۀ
کمونيستی است ،جامعه ای که بر پايۀ خود نروئيده ،بلکه
برعکس از درون جامعۀ سرمايه داری بيرون آمده و
ناچار در تمام زمينه ھای اقتصادی ،اخالقی و فکری،
ھنوز عالئم ويژۀ جامعۀ کھنه را که از بطن آن زاده شده،
داراست« ).(٧
بنابراين ھمان طور که در باال نيز اشاره شد ،مارکس
تمايزی بين مرحلۀ باالتر و پايين تر فرماسيون کمونيسم،
يا آن چه بنا بر ترمينولوژی لنين به ترتيب کمونيسم و
سوسياليسم ،ناميده می شود ،قائل بود .البته الزم به
توضيح است که اين تمايز ،به ھيچ وجه تمايزی کيفی و
بنيادی نيست .در ھر دو فاز ،طبقۀ اجتماعی و در نتيجه
دولت از ميان رفته است؛ مفاھيمی مانند پول و مبادله بی
معنا شده اند؛ کار به شکل مستقيم و بالواسطه به جزئی
از کلّ کار اجتماعی تبديل گرديده است .اما در
سوسياليسم» ،فرد ،سندی از جامعه دريافت می دارد که
تعداد ساعات کارش در آن )پس از کاستن ساعاتی که
صرف صندوق اشتراکی شده( مشخص گشته و در ازای
اين سند او می تواند به ميزان کارش از انبار اجتماعی
وسايل مصرفی برداشت کند (٨) «.در اين حالت است که
افراد از انگيزۀ مستقيم برای کار برخودار خواھند بود ،و
اين کار نه به فرسايش جسمی و روحی ،که به رشد و
افزايش کيفيت ھای آدمی می انجامد.
البته اين اصل باال ،يعنی تناسب پاداش با ميزان کار انجام
شده ،در نقطۀ مقابل اصل غالب سرمايه داری قرار دارد.
در نظام سرمايه داری ،کسانی مالک بيشترين ثروت ھا و
رفاه اجتماعی ھستند که اصوالً کاری انجام نمی دھند!
بنابراين وضعيت تاح ّدی وخيم می شود که بنا بر گزارش
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انتشار يافته از سوی مؤسسۀ »کرديت سوئيس« با عنوان
»گزارش ثروت جھانی  ٥٠» ،«٢٠١١درصد پايينی
جمعيت جھان ،در مجموع به زحمت مالک  ١درصد از
ثروت جھانی است .برعکس ،ثروتمندترين  ١٠درص ِد
جمعيت ٨٤ ،درصد از ثروت جھانی را در اختيار دارد و
در اين ميان ،باالترين  ١درصد به تنھايی  ٤٤درصد از
دارايی ھای دنيا را به خود اختصاص می دھد« ) .(٩شدت
نابرابری ھای اقتصادی و اجتماعی تاحدی است که حتی
خود ايدئولوگ ھای بورژوايی را به اعتراف واداشته
است.

يک جزء مطلقا ً حساس و مھم در اين پروسۀ تکامل
تاريخی ،رابطۀ طبقۀ کارگر با دولت است .در نظام
سرمايه داری ،دولت به طور کلی تحت کنترل ثروتمندان
و صاحبان ابزار توليد اجتماعی قرار دارد ،و وقتی
صحبت از »دموکراسی« می شود ،به معنای اختيار و
توانايی يک اقليت کوچک ،ولی برخودار از قدرت و
نفوذ سياسی-اقتصادی-نظامی ،و ھمچنين رسانه ھا و
ابزارھای بمباران ايدئولوژيک ،در اعمال ارادۀ خود به
باقی جامعه است .دولت سرمايه داری قدرت را تماما ً در
انحصار خود درمی آورد و تمامی نھادھايی را که برای
حفظ اين قدرت »مق ّدس« و اعمال آن بر اکثريت جامعه

الزم است ،خلق می کند.
مارکس تأکيد داشت که برای ايجاد نھادھايی که بتوانند از
سوی اکثريت جامعه اداره گردند ،نھادھای بوروکراتيک
گذشته بايد »درھم شکسته« شوند؛ مارکس در نامه ای به
کوگلمان به تاريخ  ١٢آوريل  ،١٨٧١يعنی درست به
ھنگام کمون ،نوشت» :اگر تو به فصل آخر کتاب ھجدھم
برومر من نظر افکنی ،می بينی که من خاطر نشان کرده
ام که اقدام بعدی انقالب فرانسه انتقال ماشين ديون
ساالری و نظامی از دستی به دست ديگر نيست که
تاکنون معمول بوده است ،بلکه درھم شکستن آن است«
) .(١٠مارکس به جای يک بوروکراسی ستمگر ،رؤيای
نھادھايی ھمانند کمون را درنظر داشت که در سال
 ١٨٧١به دست پرولتاريای پاريس ساخته شد و بعدھا در
دورۀ انقالب اکتبر شکل گرفت .اين ھا ھمان نھادھايی
ھستند که از سوی کارگران و بر اساس ابتدايی ترين
تجربيات آن ھا در کارخانه ھا يا در محالت داير می
گردند تا نيازھای خود آن ھا را به صورت دموکراتيک
مطرح نمايند.
وقتی سوسياليسم شکل می گيرد و کميابی جای خود را به
وفور می دھد ،فقر از چھرۀ بشريت زدوده می شود و
مردم قادرند مناسباتی نوين و بارآور را در ميان خود
خلق کنند ،به طوری که ديگر فرد ،ھرگز با »ترس«ھای
ھميشگی خود در نظام سرمايه داری ،زندگی نخواھد
کرد .از دل اين مناسبات اجتماعی ،طبيعت جديد بشر
ھمراه با آگاھی اجتماعی جديد متولد خواھد شد .ما به
عنوان موجواتی اجتماعی که برای رفع نيازھای جسمی
و روانی خود به يکديگر وابسته ھستيم ،به اين درک
دست خواھيم يافت که رفاه فردی ما ھرگز نمی تواند به
تنھايی و بدون ديگران محقق شود .به گفتۀ مارکس» ،تنھا
در چارچوب جماعت اشتراکی ھر فرد وسايل پرورش
دادن استعدادھای خود را در ھمۀ زمينه ھا در اختيار
دارد؛ از اين رو آزادی شخصی تنھا در چارچوب
جماعت اشتراکی ممکن می گردد« )(١١؛ از ھمين رو ،آن
گونه که مانيفست کمونيست اشاره می کند ...» ،تکامل
آزاد ھر فرد ،شرط تکامل آزاد ھمه است«.
بنابراين کمونيسم نه فقط برخالف اتھامات رايج سرمايه
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داری ،فرديت را نابود نمی کند ،بلکه نخستين فرماسيون
اقتصادی-اجتماعی خواھد بود که عمالً به فرد اجازۀ
شکوفايی می دھد .در نظام سرمايه داری» ،آن چه که از
طر يق واسطه ای به نام پول برايم انجام می شود و بابت
آن می توانم وجھی پرداخت کنم )يعنی چيزی که پول می
تواند بخرد( ،خودم ھستم :صاحب پول ] [...بنابراين آن
چه که ھستم ،و آن چه که قادر به انجام دادانش ھستم،
آدم رذل،
ابداً بر اساس فرديت من تعيين نمی شود ]ِ [...
دغل ،بیھمهچيز و سفيه ھستم ،اما پول و طبعا ً صاحب
آن ،عزت و احترام دارد« ) .(١٢اما در جامعۀ کمونيستی،
»می توان عشق را فقط با عشق ،اعتماد را فقط با اعتماد
و غيره معاوضه کرد .اگر بخواھيم از ھنر لذت ببريم،
بايد ھنرمندانه پرورش يافته باشيم .اگر می خواھيم بر
ديگران تأثير گذاريم ،بايد قادر به برانگيختن و تشويق
ديگران باشيم .ھرکدام از روابط ما با بشر و طبيعت ،بايد
نمود ويژهای باشد که با ابژه ھای اراده و زندگی فردی
)(١٣
واقعیمان منطبق باشد«.
اين چکيدۀ مفھوم سوسياليسم و کمونيسم است .بورژوازی
و استالينيست ھا شانه با شانۀ يکديگر ھر چه در توان
داشته اند به کار برده اند تا مواضع مارکسيستی پيرامون
سوسياليسم را تحريف کنند .اما خطوط اصلی و بنيان
ھای سازندۀ مارکسيسم به شکلی شفاف و دقيق ترسيم شده
اند .در انتھا ،اين جملۀ معروف از مانيفست کمونيست را
بايد يادآوری کنيم که:

http://www.kapitalfarsi.com/f06/f06.htm
) (٢کارل مارکس ،فردريش انگلس ،مانيفست
کمونيست ،نشر کارگری سوسياليستی ،ص ١٠
) (٣ھمان ،ص١٢ .
) (۴سرمايه ،ج  ،١فصل :۴
http://www.kapitalfarsi.com/f01/f01-4.htm
(5) SIPRI, “Year Book 2012: Armaments,
”Disarmament and International Security
(PDF), p.9
) (۶کارل مارکس ،فردريش انگلس ،گئورگی پلخانف،
لودويگ فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی ،گردآوری و
ترجمۀ پرويز بابايی ،نشر چشمه ،صص٣١٢-٣١١ .
) (٧کارل مارکس ،فردريش انگلس ،نقد برنامۀ گوتا،
نشر کارگری سوسياليستی ،ص٢٢ .
) (٨ھمان ،ص ٢٣.
) (٩مايکل رابرتز ،در حاشيۀ انتخابات امريکا ،ترجمۀ
سيروس پاشا ،نشريۀ ميليتانت:
http://militaant.cloudaccess.net/2011-06-1317-38-37/484-eco.html

»کمونيست ھا از مخفی داشتن آرا و ھدف ھای خود
بيزارند .آنان آشکارا اعالم می کنند که ھدف ھای آنان
تنھا از راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتماعی کنونی
از طريق توسل به زور ،تحقق پذير است .بگذار طبقات
حاکم از انقالب کمونيستی بر خود بلرزند .پرولتاريا
چيزی جز رنجيرھايش را از دست نمی دھد ،اما در
عوض جھانی را برای فتح کردن دارد .کارگران
کشورھای جھان متحد شويد!«

) (١٢کارل مارکس ،دستنوشته ھای اقتصادی و فلسفی
 ،١٨۴۴ترجمۀ حسن مرتضوی ،نشر آگه ،ص٢٢٠ .

منابع:

) (١٣ھمان ،ص٢٢٣ .

) (١٠به نقل از :و.ا .لنين ،دولت و انقالب .ترجمۀ محمد
پورھرمزان و علی بيات ،انتشارات حزب تودۀ ايران
)چاپ سوم ،١٣٨٧ ،ص ۴۶
) (١١لودويگ فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانی ،ص٣۶٠ .

) (١کارل مارکس ،سرمايه ،ترجمۀ جمشيد ھاديان ،ج ،١
فصل :۶
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سوسياليسم و کشورھای عقب مانده
آرمان پويان
در دسامبر سال  ،١٩١٧آنتونيو گرامشی با نوشتن مقاله
ای زير عنوان »انقالب عليه سرمايه« ،که در آن مقصود
از سرمايه ،ھمان کتاب مشھور مارکس بود ،به استقبال
انقالب روسيه شتافت.
گرامشی مانند ديگر سوسياليست ھای اروپا بر اين گمان
بود که وقوع انقالب سوسياليستی در کشوری عقب مانده
و شبه فئودالی ،مانند روسيه ،ناممکن است .از جمعيت
 ١۵٠ميليونی روسيۀ آن زمان ،تنھا  ۵ميليون نفر کارگر
صنعتی بودند ،درحالی که بالغ بر  ٨٠درصد جمعيت
کشور را دھقانان تشکيل می دادند.
به ھمين دليل گرامشی تاجايی پيش رفت که در ھمان
مقالۀ مذکور نوشت » :اين انقالبی عليه سرمايۀ کارل
مارکس است .در روسيه ،سرمايۀ مارکس بيش از آن که
کتاب پرولتاريا باشد ،کتاب بورژوازی بود« و اين که
»پيش از آن که پرولتاريا حتی بتواند به شورش خود ،به
مطالبات طبقاتی خود ،به انقالب خود فکر کند ،يک
]طبقۀ[ بورژوازی بايد در روسيه تکامل پيدا می کرد و
عصر سرمايه داری ھمراه با بنانھادن تمدنی ھمسان با
)(١
تم ّدن غرب ،آغاز می گرديد«.

رويدادی مھ ّمی ھمچون انقالب سوسياليستی در کشور
روسيه را به کناری می نھاد و در مقام نفی آن برمی آمد؟
برای پاسخ به اين پرسش ھا ،نياز است تا اندکی در مورد
منشأ تاريخی موضوع مورد بحث ،مکث کنيم.
پلخانف» ،پدر مارکسيسم روسی« ،مبلغ اين ديدگاه بود
که روسيه پيش از دست يافتن به انقالب سوسياليستی ،بايد
مسير توسعه و تکامل سرمايه داری را طی کند .اين
ديدگاه از خالل بحث ھای ميان سوسياليست ھا و
»پوپوليست ھا« در دھۀ  ١٨٨٠مطرح شد.
»پوپوليست«ھا استدالل می کردند که انقالب روسيه می
تواند از يک اقتصاد دھقانی به سوی کمونيسم جھش کند
و دليل اين امر را وجود زندگی کمونی دھقانی در پاره
ای از مناطق می ديدند .اما در مقابل ،پلخانف استدالل
می کرد که روسيه الزاما ً بايد مسير تکامل اروپای غربی
را دنبال نمايد.

پلخانف
پلخانف تصور می کرد که با رشد و توسعۀ سرمايه
داری ،طبقۀ کارگر نيز رشد خواھد کرد و به ھدفی
مشترک با ھدف بورژوازی ليبرال -يعنی برقراری
حقوق دموکراتيک -دست خواھد يافت .فقط در اين حالت
است که پس از طی چند دھه تکامل سرمايه داری ،طبقۀ
کارگر با ھدف انقالب سوسياليستی به عرصۀ رويارويی
و مبارزۀ مستقيم با بورژوازی وارد خواھد شد.
گرامشی
ا ّما مقصود گرامشی چه بود؟ و چرا يک مارکسيست بايد

در اين مقطع زمانی اثر سوسياليست ھا مدافع چنين
ديدگاھی بودند .پلخانف قطعا ً می توانست مانند بسياری
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ديگر برای توجيه مواضع خود به چند پاراگراف از
مارکس متوسل شود.
به عنوان مثال ،مارکس در پاراگراف مشھوری از
»مق ّدمه ای بر ادای سھمی به نقد اقتصاد سياسی«
) (١٨۵٩که به دفعات از او نقل می شود ،نوشت:
»تا زمانی که نيروھای مولدی که در نظم اجتماعی جای
گرفته اند ،تکامل پيدا نکنند ،آن نظم اجتماعی از بين نمی
)(٢
رود«
اين استدالل فوق ظاھراً ناظر به آن است که در يک
کشور عقب مانده ،نمی توان از تسخير قدرت کارگری و
انقالب سوسياليستی سخنی به ميان آورد ،چرا که سطح
نيروھای مولده به اندازۀ کافی برای آغاز انقالب
سوسياليستی تکامل نيافته است .اين ھمان استداللی است
که بی درنگ به يکی از بحث اصلی و مھم در درون
جنبش مارکسيستی تبديل شد.
از سوی ديگر ،تمامی سوسياليست ھای نيمۀ دوم قرن
نوزدھم شاھد بودند که بورژوازی از انقالب »خودش«-
يعنی از دست زدن به مبارزه برای زمين ،حقوق
دموکراتيک و استقالل ملی -به وحشت و ھراس افتاده
است .بورژوازی ھنوز از مبارزه عليه فئوداليسم پيروز
بيرون نيامده بود که ناگھان با دشمن جديدی به نام طبقۀ
کارگر روبه رو شد .وحشت بورژوازی از طبقۀ کارگر
انقلبای تا جايی بود که وادار شد تا در موارد بسياری به
ماشين نظامی نظام قبلی متوسل شود تا کارگران را
سرکوب کند و مبارزۀ خود را برای ايجاد يک جمھوری
دموکراتيک نيمهکاره رھا سازد .مارکس ديدگاه خود را
نسبت به رابطۀ ميان انقالب کارگری و انقالب ناتمام
بورژوازی در »خطابيۀ کميتۀ مرکزی به اتحاديۀ
کمونيست ھا« )لندن (١٨۵٠ ،چنين جمع بندی کرد:
»در حالی که خرده بورژوازی دموکرات ،خواھان ختم
ھر چه سريع تر انقالب از طريق برآوردن حداکثر
خواسته ھای فوق است ،منافع ما در اين است )و خواست
ما ايجاب می کند( که انقالب را تا زمانی که تمام طبقات
کموبيش متملک از دايرۀ قدرت خارج نگرديده اند و
قدرت دولتی ھنوز به تسخير طبقۀ کارگر در نيامده ][...

بی وقفه ادامه دھيم«

)(٣

طی پنجاه سال پس از اين اظھارات ،بحث ھای ھای
شديدی ميان سوسياليست ھای روسيه بر اثر مقصود
اصلی مارکس در جمالت باال درگرفت .در انقالب
 ،١٩٠۵دو استراتژی انقالب در درون جنبش کارگری
وجود داشت:
اول؛ پلخانف و منشويک ھا که وظيفۀ اصلی سوسيال
دموکرات ھای روسيه را تشويق بورژوازی ليبرال به
ايجاد يک جمھوری دموکراتيک ،يعنی رژيمی که قادر به
تکامل اقتصاد سرمايه داری باشد ،می دانستند .در واقع
کلّ ھدف اين جناح آن بود که ضمن صحبت از
سوسياليسم و مسلح کردن کارگران ،بورژوازی را به
»کمپ ارتجاع« رم ندھد.
دوم؛ ديدگاه لنين و بلشويک ھا .لنين در اين مقطع و در
تقابل با استراتژی گروه نخست ،بر آن بود که نمی توان
منتظر ليبرال ھا شد و از ترس به وحست افتادن
بورژوازی ،از مبارزه عقب کشيد .بنابراين لنين در نظر
داشت که در صورت آغاز انقالب ،ھمراه با بلشويک ھا
برای يک دولت موقت کارگری و دھقانی مبارزه کنند و
انقالب را تا ح ّد امکان دموکراتيک سازند )حتی اگر اين
امر به معنای مبارزه عليه بورژوازی بهاصطالح ليبرال
باشد(.
لنين ھم مانند پلخانف اين ديدگاه را داشت که روسيه نمی
تواند از فرزاز انقالب بورژوايی جھش کند .او در سال
 ١٩٠۵نوشت:
»مارکسيست ھا مسلماً معتقدند که انقالب روس جنبۀ
بورژوايی دارد« و به ھمين دليل »ما نمی توانيم از چھار
ديوار بورژوا دموکراتيک انقالب روس يک باره به
خارج آن جستن نماييم ،ولی ما می توانيم حدود اين چھار
ديوار را به مقياس عظيمی وسعت دھيم ،ما می توانيم و
بايد در حدود اين چھار ديوار در راه منافع پرولتاريا و
نيازمندی ھای مستقيم وی و در راه شرايطی که نيروھای
وی را پيروزی کامل آينده آماده می سازد ،مبارزه کنيم«
).(۴
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ا ّما لنين در عين حال ترديدی نداشت که بورژوازی بزدل
روسيه که با زمينداران بزرگ در ارتباط بود ،قادر به
سرنگونی تزار و ايجاد انقالب خود نيست .بنابراين از
ديد لنين ،اين پرولتاريا بود که می بايد برای درھم
شکستن قدرت استبداد و ارتش و ماشين سرکوب آن ،به
دنبال متحدينی ديگر باشد .برای لنين ،اين متحد ،دھقانان
بودند .لنين به درستی مسألۀ ارضی را »مسألۀ غامض
انقالب روسيه« ارزيابی کرد .پس به طور خالصه ،لنين،
انقالب را بورژوا-دموکراتيک ،ولی تحت رھبری طبقۀ
کارگر و متحد آن ،دھقانان ،می ديد.
بنابراين لنين در تقابل با چشمانداز منشويک ھا مبنی بر
اتحاد با بورژوازی ،اتحاد با دھقانان را مطرح کرد و اين
ھمان چيزی است که به اعتقاد او می تواسنت شکل
»ديکتاتوری دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان« را پيدا
کند.
به اين ترتيب ،قرار بود که رژيم جديد به استقرار يک
جمھوری دموکراتيک ،بازتوليد راديکال زمين ھا ،پايان
استبداد و ستم در روستاھا و کارخانه ھا ،بھبود شرايط
کارگران و نظاير اين ھا منجر شود و انقالب را به آلمان
و باقی اروپای ضرقی بکشاند؛ و انقالب بر اين مبنا -و
البته اساسا ً با دريافت کمک اقتصادی از سوی يک آلمان
سوسياليست -سريعا ً به فاز سوسياليستی در روسيه
حرکت کند.
تروتسکی در بحبوحۀ انقالب  ،١٩٠۵به ارائۀ يک
آلترناتيو سوم در برابر دو استراتژی جناح ھای اصلی
حزب سوسيال دموکرات روسيه پرداخت .تروتسکی
استدالل کرد که انقالب روسيه به عنوان يک انقالب
پرولتری آغاز خواھد شد و دولت کارگری ،نه فقط
وظايف بورژوا-دموکرانيک ،بلکه وظايف سوسياليستی
را ھم انجام خواھد داد.

٣٣

اين استراتژی تروتسکی بود که نھايتا ً صحت خود را به
اثبات رسانيد.
تروتسکی با ضعيف ترين نقطۀ استراتژی لنين رودررو
شد :چگونه دو طبقۀ مختلف می توانند با يک ديگر در
قدرت سھيم شوند؟ دھقانان به مثابۀ يک طبقه ماھيتاً
سوسياليست نبودند و اين نکته را لنين به خوبی می
دانست؛ به ھمين جھت او گفته بود:
»ما تا جايی از جنبش دھقانی دفاع می کنيم که
دموکراتيک و انقالبی است .زمانی که و مادامی که اين
]جنبش[ ،ارتجاعی و ض ّد پرولتری گردد ،ما برای
مبارزه عليه آن آماده می شويم ]) «[...رويکرد سوسيال
دموکراسی نسبت به جنبش دھقانی ،پرولتر ،ش ،١۶
)(۵
سپتامبر (١٩٠۵
تروتسکی به درستی استدالل کرد که تا وقتی ديکتاتوری
بر پايۀ دموکراسی باشد ،کارگران به ناگزير اقدامات
سوسياليستی را به تعويق خواھند انداخت .ھمان طور که
او بعدھا در مقاله ای با نام »سه مفھو ِم انقالب روسيه«
) (١٩٣٩نوشت ،اين استراتژی لنين می توانست به
»ديکتاتوری دھقانان« ھمراه با مشارکت کارگران منجر
شود ).(۶
ھمان طور که تروتسکی اشاره کرد ،دھقانان -به ويژه در
روسيه -از به دست گفتن شاھرگ ھای قدرت ناتوان
بودند .تنھا طبقۀ کارگر از منطق ،منافع طبقاتی و توان
چنين کاری برخوردار بود .اين درس مھ ّم مبارزات
 ١٩٠۵بود که از دل آن شوراھای کارگری بيرون آمدند:
اين شورھای کارگری ،به عنوان نطفه ھای اوليه و

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

بالقوۀ حکومت کارگری در آينده پيش از وجود ھرگونه
حکومت ليبرال دموکراتيک بسته شده بودند و دقيقاً ظھور
ھمان ھا بود که ليبرال ھا را از مبارزه عليه تزار باز
داشت.
تروتسکی نه اھميت دھقانان در انقالب را ناديده گرفت و
نه با برنامۀ لنين مبنی بر جلب دھقانان به سوی کارگران
مخالفت کرد .تروتسکی در بخشی از کتاب »انقالب
مداوم« نوشت:
»اين نقش ]نقش انقالبی دھقانان[ نه می تواند مستقل باشد
و نه رھبری کننده .دھقان يا از کارگر پيروی خواھد کرد
يا از بورژوا .اين به آن معناست که "ديکتاتوری
دموکراتيک پرولتاريا و دھقانان" فقط به صورت
ديکتاتوری پرولتاريا که توده ھای دھقانی را رھبری می
کند ،قابل تصور است« ).(٧
پس برای تروتسکی ،اين ديکتاتوری بايد يک حکومت
کارگری می بود که وظايف دموکراتيک و سوسياليستی
را در بستر تبديل انقالب روسيه به يک انقالب اروپايی و
جھانی به انجام برساند .تروتسکی تالش کرد که اين
چشمانداز سوم نسبت به انقالب روسيه را ھنگامی که پس
از شکست انقالب  ١٩٠۵در زندان به سر می برد ،با
نوشت جزدۀ »نتايج و چشماندازھا« تکميل و مدوّ ن سازد.
او اين استراتژی را »انقالب مداوم« ناميد.
پس از آوريل  ١٩١٧بود که با آشکار شدن تناقضات
انقالب در قالب شعار »ديکتاتوری دموکراتيک« ،لنين
نھايتا ً اين مفھوم کنه از انقالب را به کناری نھاد .در اين
جا بود که لنين به طور مشخص و مستقيم ،بلشويک ھايی
را که ھنوز به تکرار اين شعار قديمی می پرداختند
خطب قرار داد و گفت:
»کسی که درحال حاضر تنھا از يک "ديکتاتوری
دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دھقانان" صحبت می
کند ،در گذشته به سر می برد؛ در نتيجه عمالً در ض ّديت
با مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا ،از خرده بورژوازی ھم
فراتر رفته است .چنين کسی بايد به آرشيو عتيقه ھای
پيشاانقالبی "بلشويک" )که می توان آرشيو "بلشويک
)(٨
ھای قديمی" ناميد( منتقل شوند«

به طور خالصه وقتی سرمايه داری يک بازار جھانی و
يک تقسيم کار جھانی را به وجود آورده و تضاد ميان
نيروھای مولده و مناسبات مالکيت سرمايه داری را در
سطح جھانی آشکار کرده است ،پس در اين صورت
اقتصاد جھانی را نيز در مجموع برای دگرگونی
سوسياليستی آماده نموده است .نگاه به مسأله از اين زاويه
که کدام کشورھا برای سوسياليسم »آماده« و کدام يک
»غير آماده« ھستند ،يعنی ھمان طبقهبندی بیجان و
تنگنظرانۀ کومينترن استالينيستی ،کامالً نادرست و
منتفی است .انقالب سوسياليستی در سطح ملی آغاز می
شود ،ولی ناگزير بايد در سطح جھانی تکميل شود و
پايان پذيرد .منتھا کشورھای مختلف ،با آھنگ و سرعت
ھای مختلفی اين پروسه را طی می کنند .کشورھای عقب
افتاده ،تحت شرايط معينی ،سريع تر به ديکتاتوری
پرولتاريا دست می يابند ،ولی ديرتر به سوسياليسم
خواھند رسيد؛ در واقع دوران گذار برای اين قبيل
کشورھا ،به نسبت کشورھای پيشرفته تر ،طوالنی و
دشوارتر ،و نه ناممکن ،خواھد بود.
منابع:
)(1
http://marxism.halkcephesi.net/Antonio%20Gra
msci/1917/12/rev_against_capital.htm
)(2
http://www.marxists.org/archive/marx/works/18
59/critique-pol-economy/preface.htm
(3) http://nashr.de/1/marx/xtbe/0.pdf
)(4
http://bookazizi61.tripod.com/book/marxisti/leni
n/2taktik.pdf
)(5
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/19
05/sep/05e.htm
(6) http://www.internationalist.org/three.html
(7) http://nashr.de/1/trot/mdvm/0.pdf
)(8
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/19
17/apr/x01.htm
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آيا ھر انقالب سوسياليستی الزاما ً راه شوروی را
طی خواھد کرد؟

اصالح اشتباھات پيشين در دورۀ آتی برآييم .برخالف
نظريات نئوليبرال ھا ،که سرآمد آن ھا طی دوره ای
»ميلتون فريدمن« بود ،سرمايه داری نه دمکراتيک است
و نه آينده ای برای بشريت دارد .تنھا کافی است که وقايع
جھانی و بحران اخير سرمايهداری را در سال ھای اخير
نگاه کنيم.
به منظور ختم بحث مفھوم سوسياليزم ،ضروری است که
به داليل انحطاط جامعۀ شوروی و دولت کارگری و
ظھور بوروکراسی ،که خود رھبران حزب کمونيست
شوروی از جمله لنين به آن اعتراف کردند ،اجماالً
پرداخته شود.

مازيار رازی
سال ھاست که در رسانه ھای بورژوايی و دانشگاه ھا از
اين صحبت می شود که سوسياليزم و کمونيزم ،ھمان
چيزی است که در شوروی سابق تجربه شده است و
دوران گذار از سرمايه داری به سوسياليزم الزاما ً ھمان
راھی را خواھد رفت که شوروی و اقمار آن پيموده اند.
به ھمين خاطر تئوريسين ھای نئوليبرال توصيه میکنند
که مردم به ھمين نظام سرمايه داری با تمامی کاستی
ھايش تن دھند ،زيرا دستکم »دمکراسی« در جوامع
سرمايه داری باقیمانده است ،در صورتی که در جوامع
»سوسياليستی« ھمه شاھد »ديکتاتوری« و سرکوب
آزادیھای ابتدايی بوده اند.
در ابتدا بايد ذکر کنم که آن چه در شوروی و اقمارش
بوده است ،مسلما ً سوسياليزم نبوده ،بلکه انحرافی آشکار
از آن بوده است .درواقع مارکسيست ھای انقالبی در
مقابله با اين انحراف در جوامع شوروی در دورۀ استالين
بيشترين ھزينه را تا سرحد از دست دادن جانشان،
پرداخته اند .لذا سوسياليزمی که ما مد نظر داريم با آ نچه
در شوروی و چين و ساير نقاط جھان به نام سوسياليزم
شکل گرفته ،متفاوت است .ثانيا ً ،اگر بپذيريم که
سوسياليزم که آغازش با ھدف ساختن جامعۀ بی طبقه پی
ريزی شده بود به کجراھه رفته است ،ما بايد در صدد

ھنگامی كه لنين از  ١٩٢٠به بعد دولت جديد شوروی را
دولتی كارگری با ناھنجاری ھای بوروكراتيک می نامد،
واقعيت تاريخی عملی مشخصی را بازگو می كند .در
روسيۀ  ،١٩١٧طبقۀ كارگر ،واقعا ً و برای اولين بار در
تاريخ ،از طريق اعتصاب عمومی و قيام مسلحانه قدرت
را در يكی از امپراطوری ھای قدرت مند آن زمان ،يعنی
روسيۀ تزاری كه خود ده ھا كشور ديگر را در بند
داشت ،در دست گرفت و حداقل تا سال  ١٩١٩كماكان
قدرت را ھم در حوزۀ سياست و ھم اقتصاد در دست
داشت .بنابراين اول بايد از اين واقعيت مشخص آغاز
كرد .اين تأكيد مھم است ،زيرا سوسيال دموكراسی آن
زمان دقيقا ً به بلشويک ھا اين اتھام را می زد كه به نام
طبقۀ كارگر »كودتا« كرده اند .اما از سال  ١٩١٩به بعد،
به ويژه پس از شكست انقالب  ١٩١٩آلمان ،اين قدرت
به تدريج از دست طبقۀ كارگر خارج شد و ھرچه بيشتر
در دست حزب ،و در درون حزب ھر چه بيشتر در دست
بوروكراسی حزب متمركز شد .اما در داخل ھمين حزب
ھنوز كسانی بودند مثل خود لنين و تروتسكی که به اين
ناھنجاری پی بردند .اين انقالبيون ديدشان نسبت به
اوضاع اين بود كه :ما دولتی كارگری ساختيم ،ولی اين
دولت در حال بوروكراتيزه شدن است .با گفتن اين
حرف ،آن ھا عين واقعيتی را كه خود در آن به سر می
بردند و خود از سازندگان اصلی آن بودند ،بيان می
كردند .گفتن اين كه در ھمان زمان شوروی نظامی
سرمايه داری شده است ،به وضوح حرف بی مايه ای
بود .از نظر بازيگران اصلی دوران ،قدرت ھنوز از كف
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نرفته بود .ھنوز امكان احيای قدرت شوراھا وجود
داشت.
داليل رشد بوروكراسی متعدد است .نخستين دليل ،از
صحنه خارج شدن خود پرولتاريا بود .در دوران بعد از
انقالب و به ويژه با تشديد جنگ داخلی ،به دنبال تعطيلی
بخش ھای عظيم صنعت ،طبقۀ كارگر شوروی ھم از
لحاظ ک ّمی به شدت تضعيف شد و ھم پيشروترين عناصر
خود را يا به ارتش سرخ و يا به دستگاه اداری واگذار
كرد .از طرف ديگر ضعف فرھنگی در جامعه باعث
رشد استفاده از بوروكرات ھا و يا تكنوكرات ھای ھمان
دولت سابق شد .اين فراشد در زمان خود لنين آغاز شد،
و نه فقط لنين كه بسياری از رھبران بلشويک دربارۀ آن
نوشته اند و سخنرانی كرده اند .اميد ھمه اما به انقالب
آلمان بود .شكست انقالب آلمان ،شكست انقالب روسيه را
نيز رقم زد .انقالبات آلمان در  ،١٩١٩باز در  ١٩٢١و
عاقبت بار سوم در  ،١٩٢٣ھر سه شكست خوردند.
عامل اصلی اين شكست ،ھمكاری سوسيال دموكراسی
آلمان با سرمايه داری بود .به عبارت ساده تر از لحاظ
تاريخی كه به قضايا نگاه كنيم ،عامل اصلی شكست
انقالب روسيه ،سوسيال دموكراسی آلمان است و نه
استالين .اما در ھر حال با پيروزی جناح استالين ،به
تدريج جناح انقالبی از حزب پاكسازی شد و قدرت به
طور كامل در دست بوروكراسی مافيايی مخوفی افتاد كه
در طی محاكمات سال ھای  ١٩٣۶تا  ١٩٣٨تمام
رھبران بازماندۀ بلشويک را اعدام كرد.
آن چه بايد تأکيد شود اين است که تز اصلی ماركسيستی
در توضيح دوران گذار طبعا ً بايد متكی بر انگيزۀ رشد
در دوران گذار باشد .اگر در جامعۀ سرمايه داری،
افزايش سود انگيزۀ رشد است ،پس از سرنگونی سرمايه
داری و آغاز انتقال به سوسياليزم ،كاھش ساعات كار،
انگيزۀ رشد اقتصادی است .دولت كارگری اگر با افزايش
بارآوری كار نتواند ساعات كار را كاھش دھد ،پژمرده
خواھد شد .و اگر طبقۀ كارگر قدرت را واقعا ً در دست
نداشته باشد ،كسی به جای او انگيزۀ كاھش ساعات كار
را دنبال نخواھد كرد.

ماركس و انگلس طبعا ً به جزئيات دولت كارگری
اشاراتی ندارند و نمی توان گفت با تجربۀ محدود كمون
پاريس در شرايطی بودند كه بتوانند اين جزييات را
بشكافند .اما به جرأت می توان گفت كه اصل بنيادين
تئوريک آن ھا دربارۀ دولت كارگری در واقع »نا دولت«
بودن آن است .دولت كارگری ھر چه باشد دولتی نيست
كه خود را بر فراز جامعه مستقر سازد و از منافع يک
اقليت استثمارگر در مقابل اكثريت جامعه حفاظت كند.
طبقۀ كارگر منافع ويژه ای برای خود ندارد ،جز از ميان
بردن خود و ساير طبقات و انتقال به سوسياليزم  .نزد
ماركس و انگلس مفھوم »ديكتاتوری« در »ديكتاتوری
انقالبی پرولتاريا« چيزی نيست جز حق وتوی كارگری
در جلوگيری از احيای سرمايه داری و تضمين گذار به
سوسياليزم .بنابراين اين دولت از ھمان آغاز در حال
پژمرده شدن و از ميان رفتن است .استفادۀ انگلس از
مفھوم »نا دولت« به ھمين معنی است.
دولت »كارگری« در سه عرصۀ عمومی سياسی،
اقتصادی و اجتماعی ،با خلع يد از بورژوازی به از ميان
برداشتن تقسيم اجتماعی كار فكری و يدی ،يعنی الغای
نظامی كه در آن عده ای تصميم می گيرند كه بقيه اجرا
كنند ،دست خواھد زد و با الغای ھرج و مرج بازار و
جايگزينی آن با برنامه ريزی در توليد اجتماعی ،مقدمات
الغای طبقات و انتقال به مالكيت اجتماعی را فراھم
خواھد ساخت .انگيزۀ آن نه ادامۀ استثمار و انباشت مجدد
به نفع اقليتی جديد ،بلكه از ميان برداشتن كلّ انگيزه ھای
مادی در توليد اجتماعی و جايگزينی كار اجباری با
فعاليت خالق بشری است .پس تنھا انگيزۀ رشد نيروھای
مولده در دوران انتقالی ،كاھش برنامه ريزی شدۀ ساعات
كار و تبديل ھمۀ طبقات به انسان ھايی سوسياليست است.
برخالف ادعای ايدئولوگ ھای سرمايه داری مبنی بر اين
كه بدون رقابت بازار ،انگيزه برای رشد بارآوری كار از
ميان خواھد رفت ،در اقتصاد برنامه ريزی شده ،برای
اولين بار ،نيرومند ترين انگيزه برای رشد بار آوری كار
كه ھمانا كاھش ساعات كار باشد ،در رأس ھمۀ
تصميمات قرار خواھد گرفت.
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اقدمات اوليه برای گذار از سرمايهداری به
سوسياليسم

مازيار رازی
آن چه در دنيای امروزی مسجل است ،اينست که برنامه
ريزی منطقی اقتصادی نمی تواند به دور کشور حصار
بکشد و نسبت به اقتصاد جھانی بی تفاوت باشد .در دورۀ
پس از انقالب سوسياليستی در ھر کشوری )به ويژه
کشورھای عقب افتاده به لحاظ اقتصادی ،مانند ايران( بايد
محصوالتی در بازار جھانی بفروش برساند تا با استفاده
از ارز حاصل از آن محصوالت الزم برای رشد صنعتی
خود را خريداری كند .مطلوب ترين ميزان رشد الزاما ً نه
با دولتی كردن سريع و نه با اشتراكی كردن اجباری،
حاصل می شود .رشد مطلوب آن است كه بارآوری كار
را افزايش دھد ،ساعات كار را كم كند و مشاركت توليد
كنندگان در برنامه ريزی ،كنترل بر توليد و توزيع و
مديريت در واحدھا را ميسر تر سازد.
ديگر اين كه تودۀ وسيع خرده بورژوازی ،چه شھری و
چه روستايی را بايد داوطلبانه و با منطق اقتصادی به
اقتصاد سوسياليستی جلب كرد و شکل اعمال قدرت و

نھاد ھايی که مجريان آن ھستند بايد ھمۀ مردم را در
سرنوشت انتقال سھيم سازند.
اگر تصور کنيم که فردا در ايران انقالب سوسياليستی
شود و طبقۀ کارگر قدرت را به دست بگيرد ،سياست
دولت نوين سوسياليستی در دورۀ انتقال از سرمايه داری
به سوسياليزم چه بايد باشد؟ آيا شورای كارگران بايد
برای خرده بورژوازی )مثل مغازه داران و غيره(
تصميم بگيرد يا خود آن ھا ھم حق و حقوقی دارند؟ اگر
دارند در کجا بايد از حق و حقوق خود دفاع کنند؟ قانون
اساسی دوران گذار ،كدام نھادھا را برای تودۀ غير
پرولتری در نظر گرفته است كه از طريق آن ھا بتوانند
سھم خود را در دوران انتقال ادا کنند؟ برخی از عناصر
اپوزيسيون چپ ادعا میکنند که ھمۀ امور به شوراھا
واگذار می شود .می گويند »شوراھای مردمی می
سازيم!« اگر چنين شود ،شوراھايی كه قرار است ستون
فقرات دولت جديد كارگری باشند ،به نوعی كاريكاتور
مجلس بورژوايی تبديل می گردند .بايد از اين عده پرسيد
دبکتاتوری پرولتاريا چگونه اعمال خواھد شد؟ اين عده
محققا ً خواھند گفت حزب آھنين پرولتاريا ،ديکتاتوری
پرولتری را می سازد! به عبارت ديگر پشت اين
»مردم« يا »خلق« در واقع ھمان نظام تک حزبی
خوابيده است .اين پاسخ شكل بزک شده ای از ھمان پاسخ
كھنه استالينيستی است .اين گرايشات میگويند مسأله ساده
است .بايد از کلّ بورژوازی و خرده بورژوازی رسما ً
خلع يد حقوقی و اقتصادی کرد و در سطح خود طبقۀ
كارگر ،فقط آن كارگرانی که لياقت »كارگر« ناميده شدن
دارند و نقداً عضو حزب آھنين پرولتری ھستند ،در
جايگاه تصيميم گيری و سياست گذاری برای کل مردم
قرار می گيرند .بديھی است که اين الگو آن چيزی نيست
که مد نظر مارکسيست ھای انقالبی است.
اين مدل ھا که سالھا در شوروی و اقمار آن به آزمايش
گذاشته شده اند ،نمی توانند انسان ھا را داوطلبانه به
ضرورت انتقال به سوسياليسم متقاعد سازند .ما به عنوان
مارکسيست ھای انقالبی خواھان جايگزينی يک استبداد
به جای استبدادی ديگر نيستيم» .ديکتاتوری انقالبی
پرولتاريا« که از سوی کارل مارکس طرح شد ،به ھيچ
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وجه با آن به اصطالح »ديکتاتوری پرولتاريا« در دوران
استالين و مائو و فيدل کاسترو و غيره ھمخوانی ندارد.
مفھوم مارکس از »ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا« تشکيل
زمينۀ ضروری برای انتقال قدرت به تمامی مردم جامعه
است .سازماندھی نظام مشارکتی از پايين به وسيلۀ تمامی
اقشار جامعه م ّد نظر است که بديھی است در اين روند
نقش طبقۀ کارگر محوری است .محوری بودن نقش طبقۀ
کارگر و شوراھای دمکراتيک منتخب کارگران به اين
مفھوم نبايد تلقی شود که تنھا طبقۀ کارگر در مقام تصميم
گيری به نيابت از ساير اقشار تحت ستم در جامعه است.
حزب پيشتاز انقالبی که از پيش از انقالب ،تدارک
سازماندھی و به قدرت رساندن پرولتاريای آگاه را فراھم
آورده ،بايد ھمراه با شوراھای کارگری ،پس از انقالب،
سازماندھی دخالت مستقيم و از پايين کليۀ جامعه را تحقق
دھد.
از اين رو با توجه به وضعيت سياسی جامعهای ماننند
ايران )جامعه ای با اکثريت اقشار خرده بورژوازی
شھری و ساير اقشار غير پرولتری و مليت ھای مختلف
و غيره( ،پس از انقالب و تسخير قدرت به دست
شوراھای کارگری ،بايد يک مجلس مؤسسان انقالبی
فراخوانده شود كه ھمۀ توده ھا بدون استثنا ،بتوانند در
بارۀ شکل حكومت ،نھادھای قدرت و بهطوركلی قانون
اساسی دوران گذار بحث کنند ،ونظر بدھند و تصميم
بگيرند .قانون اساسی نظام دولت آتی بايد از سوی تمامی
مردم تدوين شود و حکومت آتی نيز بايد شکل مشارکتی
به خود گيرد و نمايندگان تمامی اقشار جامعه در آن
حضور فعال داشته باشند.
نقش اصلی ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا تنھا برای
جلوگيری از بازگشت نظام سرمايه داری و نيروی
ارتجاعی آن و به دست گرفتن بازرگانی بينالمللی و
منابع اصلی اقتصادی به منظور ايجاد تسھيالت در
برنامهريزی اقتصادی برای باال بردن بارآوری کار
است.

تدارک انقالب به چه حزبی نياز دارد؟ )قسمت دوم (
ميليتانت :متن زير ،بخش دوم از سخنرانی رفيق مازيار
رازی در اتاق احيای مارکسيزم است .قسمت اول اين
سخنرانی در ميليتانت شماره  ۵۴انتشار يافته است.
***
در اين جا سعی می کنم به چند پرسش مشخص پاسخ
دھم.
در مورد سازماندھی و تشکيالت حزبی ،رفيق محسن
میگويد که بايد به نظريات خود مارکس رجعت کرد.
الزم است توضيح دھم که مسألۀ مارکس در زمينۀ ساختن
حزب انقالبی ،مسألۀ اصلی او در آن دوره نبود .در قرن
 ١٩ما مواجه بوديم با دوران اعتالی بورژوازی و دوران
رفرميزم .بنابراين تشکيالتی که مارکس در آن دوره مد
نظر داشت ،تشکيالتی برای آماده کردن و تدارک انقالب
سوسياليستی نبود )البته می دانيم که مارکس خود در
تشکيالتی با حدود  ٣٠٠نفر عضو به نام اتحاديۀ
کمونيست ھا ،فعاليت داشت( .آن چه از نوشتهھای
مارکس می شود برداشت کرد ،اين است که تشکيالت
مورد نظر اين بود که پس از اين که مبارزات صنفی،
سنديکايی و سياسی و غيره در درون طبقۀ کارگر در
تقابل با بورژوازی انجام می شود ،به تدريج و قدم به قدم
و به شکل خطی آگاھی سوسياليستی چنان رشد می کند و
به مرحله ای میرسد که انقالب سوسيالستی را در دستور
کار قرار میدھد )استدالل میشد ما اکنون نمی توانيم
وارد آن مرحلۀ سوسياليستی شويم ،چون چنين چيزی
مطرح نيست و انقالب سوسياليستی فعليت ندارد .اکنون
صرفا ً بايد اعمال فشار کرد و بورژوازی را تضعيف
کرد و بعد آگاھی سوسياليستی بيشتر و بيشتری کسب
شود و بعد در آن مرحله ما به حساب بورژوازی ھم می
رسيم ،مرحله ای که به ھرحال طبقۀ کارگر از آگاھی
بااليی برخوردار است و رژيم و دولت ھای سرمايه
داری را سرنگون می کند و به قول مارکس »ديکتاتوری
انقالبی پرولتاريا« به عنوان نخستين گام در راه ساختن
جامعۀ سوسياليستی برداشته می شود( .بنابراين از نقطه
نظر تشکيالتی و از نقطه نظر حزب سياسی ما نمی
توانيم به مارکس رجوع کنيم.
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آن چه که ما می توانيم به آن متکی باشيم و استناد کنيم،
دوران اعتالی انقالبی است ،دوران اعتالی انقالب ھای
سوسياليستی ،يعنی اوائل قرن بيستم به بعد به عنوان يک
فاز نوينی در سطح جھانی .به خصوص در کشورھای
عقب افتاده مانند روسيۀ آن زمان و مجارستان و لھستان
و حتی کشورھای پيشرفته تر مانند آلمان ،مسألۀ تسخير
قدرت توسط طبقۀ کارگر و سرنگونی دولت سرمايه
داری مطرح شده بود .به عبارت ديگر ،انقالب
سوسياليستی فعليت پيدا کرد .در آن زمان ،با توجه به
تمام ايراداتی که ھمۀ رفقا می توانند بگيرند ،با تمام
اعتراضاتی که به لنين و حزب بلشويک می شود ،لنين و
بلشويک ھا توانستند تدارک نخستين انقالب سوسياليستی
را ببينند و آن را عملی کنند .و اين انقالب عملی شد ،نه
با اتکا به حزب بلشويک ،بلکه با اتکا به شوراھای
کارگری.
ما بحث مفصل تری را دربارۀ انقالب اکتبر در  ٣جلسۀ
متوالی طی چند ھفتۀ گذشته داشتيم )که روی سايت
ميلتانت موجود است( ،و نشان داديم که دقيقا ً بين سال
ھای  ١٩١٧تا  ١٩١٩قدرت واقعی در روسيه در دست
طبقۀ کارگر بود و بلشويک ھا در بسياری موارد سياست
ھايشان را نتوانستند اجرا کنند ،زيرا که طبقۀ کارگر
مخالف آن بود .مثالً در مورد صلح با آلمان ،معاھدۀ
برست ليتوفسک در مارس  ،١٩١٨شعار خود لنين اين
بود که با دولت آلمان صلح بايد ايجاد شود .چون آن زمان
دولت کارگری شوروی در موقعيتی نبود که جنگ را
ادامه دھد و در جنگ بازنده خواھد شد .اما ،شوراھای
کارگری اين پيشنھاد را قبول نکردند .لنين ھم در
سخنرانی خود گفت که استعفا خواھد داد .کماکان
شوراھای کارگری شعار صلح را نپذيرفتند .و صلح ھم
نکردند و فرمول ديگری پيدا شد با عنوان »نه صلح و نه
جنگ« که مورد تأئيد شوراھا قرار گرفت .اين نمايانگر
اين است که تصميمات طبقۀ کارگر در واقع توسط خود
طبقۀ کارگر گرفته می شد .حزب بلشويک زمانی که
نزديک به بهدست گرفتن قدرت در مسکو و سن پيترز
بورگ و  ٣تا  ۴شھر بزرگ انقالبی بود ،چيزی در حدود
 ٣٠٠الی  ۴٠٠ھزار نفر عضو کارگر داشت.
بنابراين چنين حزبی اين انقالب را تدارک ديد .حاال از

سال  ١٩١٩به بعد نقش شوراھا کم رنگ شد و يا به
کناری گذاشته شد و به جنگ داخلی توسط ارتش سفيد و
امپرياليزم دامن زده شد .بعد از آن ھم يعنی از سال
 ١٩٢١به بعد يک سلسله مشکالت خود رھبران انقالب،
يعنی لنين و تروتسکی داشتند و نتوانستند به دوران قبلی
بالفاصله بازگردند .مابه آن ھا انتقاداتی داريم و اين
انتقادات را ھم مطرح کرده ايم .منتھی در آن مقطع خاص
و آن تدارکات  ٢٠سالۀ قبل از آن و در مقطع انقالب،
پيروزی انقالب چنان بود که ھم اکنون ھم پس از سپری
شدن بيش از  ٩٠سال ھنوز که ھنوز است اين حزب
لنينيستی و عقايد لنينيستی ،لرزه بر اندام سرمايه داری و
امپرياليست ھا می اندازد و دولت ھای سرمايه داری
ھنوز از ايجاد يک چنين حزبی واھمه دارند .حتی در
مراکز کشورھای صنعتی .يعنی مسأله اين است که اين
انقالب زلزله ای به وجود آورد که ما نمی توانيم ناديده
بگيريم و عنوان کنيم که اتفاقی نيافتاده و برگرديم به بحث
ھای مارکس .اتفاقا ً بر سر اين مسأله بايد به نظريات لنين
برگرديم و تشخيص دھيم که انقالب اکتبر ،دستاورد کل
جنبش کارگری بود .بنابراين ما در ارتباط با ايران بايد
از اين تجارب استفاده کنيم .ما نمی توانيم بگوييم چون
لنين بعداً يک سری خطاھايی نموده و يا اين که استالين
از دل حکومت شوروی بيرون آمده و اينکه استالين از
رفقای خود لنين بوده و غيره ،پس کل تاريخ انقالب
روسيه را کنار بگذاريم! خير ،ما نمی توانيم کل تاريخ
انقالب اکتبر را کنار بگذاريم .انقالب اکتبر نقطۀ عطفی
است و در تداوم سياست ھا و برنامۀ کارل مارکس بوده
که تحقق پذيرفت .شکل سازماندھی انقالب و تسخير
قدرت و اعتصابات عمومی قبل از آن و قيام مسلحانه،
تمام اين ھا براساس کمون پاريس اجرا شد و شما که به
تجربۀ کمون پاريس متکی ھستيد ،بايد به ياد داشته باشيد
که اتفاقا ً انقالب اکتبر الگوی بسيار نزديکی بوده است به
کمون پاريس و اضافه برآن بر اساس اين تجربۀ نوين،
تجربۀ ساختن حزب در دوران اعتالی انقالبی ما می
توانيم از آن درس بگيريم و مجدداً مورد استفاده قرار
بدھيم و نکات منفی و اشکاالت آن را نقد نموده و به کنار
بگذاريم.
در مورد سؤال رفيق کوراغلو ،اين که چه تضمينی وجود
دارد که اين حزبی که من مد نظر دارم و گرايش ما از آن
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حمايت می کند ،پيروز شود ،بايد بگويم:

میبينيد که ھيچ وجه اشتراکی وجود ندارد(.

اوالً اين حزبی که مد نظر ما است ،حزبی نيست که در
خارج از کشور ساخته شود .يعنی اگر ما می خواستيم
حزبی بسازيم ،بايد سال ھا قبل مانند ساير جريانات،
خودمان و خانواده ھايمان را می آورديم و يک حزبی
تشکيل می داديم و رھبرمان را ھم انتخاب می کرديم و
عکسشان را ھم در اينترنت پخش و علنی می کرديم و
بعد تبليغ می کرديم که اين حزبی است که طبقۀ کارگر
بايد بيايد و به آن بپيوندد.

دوم اين که از اين صحبت می کنيد که در داخل ايران
شرايط آماده نيست که حزبی تشکيل شود.

بنابراين احزابی که در خارج از کشور ساخته شده اند،
کار غيراصولی انجام دادهاند و اگر حزبی بخواھد تشکيل
شود ،بايد در داخل ايران تشکيل شود و در دل اين حزب
ھم بايد پيشروان کارگری وجود داشته باشند .حال اگر
پيشروی کارگری آمادۀ اين کار نيست ،ما به عنوان
کسانی که در خارج از کشور و يا داخل کشور ھستيم،
وظيفهمان اين است که اين مسأله را تبليغ بکنيم ،بحث
کنيم و مطرح نماييم .ھمان کاری که ھم اکنون امشب در
اين جلسه انجام می دھيم ،کاری که  ٨سال قبل انجام
داديم ،و آن قدر اين مسأله را بحث کرده ايم تا يک بخشی
از پيشروی کارگری در عمل به اين مسأله برسد که بايد
چنين تشکلی به وجود آورد و اگر تمايل داشتند که ما ھم
در اين تشکل باشيم .واضح است که ما با آن ھا و کسان
ديگری که درگير اين مبارزات ھستند ،نطفه ھای اوليۀ
حزب را می سازيم.
در غيراين صورت تا زمانی که پيشروی کارگری در
داخل ايران ،کسانی که در صف مق ّدم اين مبارزات ھستند
آمادۀ اين کار نباشند ،ما اين حزب را نمی سازيم و ھيچ
دليلی ھم ندارد که اين کار را بکنيم؛ چون ما نمی خواھيم
خودمان را جايگزين طبقۀ کارگر و بخشی از طبقۀ
کارگر بکنيم و دنبال جاه و مقام و شھرت و غيره نيستيم.
بنابراين اين روش را ادامه خواھيم داد تا شرايط مھيا
گردد) .ھمان طور که در بحثم اشاره کردم حزب
بلشويک زمانی اين کار را انجام داد که در بيش از
 ١۵٠٠ھستۀ کارگری در درون کارخانه ھا عضو فعال
داشت .حال شما وضعيت اين احزاب خود ساخته در
خارج از کشور را مقايسه کنيد با حزب بلشويک و

به نظر من يکی از عللی اصلی تداوم در سرکوب
مبارزان و دستگيری بی رويۀ فعاالن کارگری توسط
رژيم ،دقيقا ً نبود يک حزب سياسی است .اتفاقا ً در دوران
اختناق ،حزب سياسی ھم قابل ساخته شدن است .امروز
در داخل ايران شرايط بسيار مساعدتر از آن چيزی است
که در روسيه بود .ھم اکنون در داخل ايران ما پيشروان
کارگری داريم .پيشروی کارگری که دانش سياسی دارد
و مطالعه می کند و مقاله می نويسد و مقاله ترجمه و نقد
می کند .اينھا کسانی ھستند که میتوانند بنيانھای اوليۀ
اين حزب را بسازند .مضاف بر آن ،در دورانی که لنين
در  ١٩٠٢تجمعات کارگری را می خواست بسيج کند و
يا اين که نطفه ھای اوليۀ حزب را بسازند ،اصوالً آن
زمان ھيچ انقالبی در روسيه اتفاق نيافتاده بود و اولين
انقالب را در  ١٩٠٥ديدند و تجاربی کسب کردند.
درحالی که ما در داخل ايران يک انقالب تجربه کرديم
که منجر به سرنگونی يک نظام وابسته به امپرياليزم شد.
طبقۀ کارگر ما از بانيان و مسببين سرنگونی يکی از
قويترين نظام ھای وابسته به امپرياليزم در خاورميانه
بوده است .اين انقالب از لحاظ ساختاری و تشکيالت
شورايی در داخل ايران بسيار شبيه انقالب روسيه و
شکلگيری شوراھا بود .اين تجارب ،تجاربی ھستند که
در دل طبقۀ کارگر ايران وجود دارد و بی دليل و اتفاقی
نيست که با وجود اين ھمه سرکوب ھا و ارعاب ھا بعد
از  ٣٣سال ھنوز که ھنوز است اعتصابات کارگری
ادامه پيدا کرده و محافل کارگری باقی مانده اند و کميته
ھای کارگری تداوم يافته اند .آن چيزی که کمبود آن
احساس می شود ،و آن چيزی که وجود ندارد که اين ھا
را ھماھنگ نمايد و سراسری کند و درواقع آگاھی
سوسياليستی را در اين کميته ھا تقويت کند و بسط و
گسترش بدھد ،دقيقا ً ھمين حزب پيشتاز انقالبی است.
اگر چنين حزبی وجود داشت ما اآلن در اين موقعيت
ضعيف نبوديم و موقعيت طبقۀ کارگر بسيار فراتر از
وضعيت کنونی می بود .مگر ما واقعا ً باور به اين داريم
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که اين رژيم قوی است؟ اين رژيم قوی نيست اين رژيم
نمايندۀ حداکثر  ١٠تا  ١۵درصد جمعيت ايران است که
اين ھا را ھم به شکل مزدوران خود خريداری کرده است
)پاسداران و بسيجی ھا و خانوادهشان و غيره( .اما ٨۵
درصد جمعيت ايران ،می تواند با طبقۀ کارگر باشد ،به
شرطی که طبقۀ کارگر متشکل عمل کند و تفرقه نداشته
باشد و از پشت به ھمديگر خنجر نزنند ،کارھای متفرق
ننمايند ،اشتباھاتی را مرتکب نشود و اين طور نباشد که
آگاھی سوسياليستی آن امروز در يک جا به وجود بيايد و
فردا در جای ديگر از بين برود .برای نمونه ،پيشروی
کارگری در جايی اعتصاب می کند و چون اين اعتصاب
با ساير شھرھا و محالت و مناطق پيوند نخورده است،
روز بعد زمانی که جای ديگری اعتراض شروع شود ،او
به کار خود پايان می دھد و کناره گيری می کند .بنابراين
اين پراکندگی و اين تفرقه ای که در جنبش کارگری
وجود دارد ،سبب ضعف ما به عنوان جنبش کارگری شده
و دقيقا ً حزب به علت پايان دادن به اين پراکندگی است
که ايجاد می شود .حزب می تواند ايجاد شود ،واضح
است که می تواند ايجاد شود و الزم نيست که از ھمين
االن بالفاصله اسم آن را »حزب« اعالم نمايد .نطفه ھای
اوليۀ آن می تواند ريخته شود ،می تواند شبکه ھای
زيرزمينی ايجاد شود ،شبکه ھای مخفی ايجاد شود که
آگاھی را در درون و در دل طبقۀ کارگر نگاه دارد و
آگاھی را از اين کارخانه به آن کارخانه گسترش دھد و
تجارب را منتقل نمايد ،تمام اين کارھا نقش حزب است.
اگر چنين حزبی امروز در ايران بود ،مگر رژيم جرأت
می کرد بيايد ۶٠نفر از فعاالن کميتۀ ھماھنگی را به اين
شکل دستگير کند .مگر رژيم جرأت می کرد اسالو را
اين ھمه سال در زندان نگاه دارد ،تمام اين مشکالت
ريشه در نبود حزب پيشتاز انقالبی در داخل ايران دارد.
وقتی ھم حزب می گوييم منظورمان اين احزاب خرده
بورژوای خارج از کشور نيستند که برای خود دستک و
تنبک و مشغوليات ساخته اند .منظورمان دقيقا ً آن حزبی
است که اشاره کردم .بنابراين به اعتقاد ما حزب بلشويک
در ايران میتواند ساخته شود و زمينۀ مادی آن وجود
دارد ،به شرطی که طبقۀ پيشروان کارگری آمادۀ آن
باشند.

انباشت اوليه
کيوان نوفرستی
انباشت اوليه پروسه ای است که طی آن شيوه ھای توليد
پيشا-سرمايه داری ،مثالً فئوداليسم يا برده داری ،به شيوۀ
توليد سرمايه داری دگرگون و تبديل شده اند.
مارکس نخستين کسی نبود که چگونگی تبديل و دگرگونی
توليد فئودالی به سرمايه داری را م ّدنظر قرار داد .برای
نمونه ،آدام اسميت در کتاب ثروت ملل استدالل کرد که
سرمايه داری از درون تقسيم فزايندۀ کار -يعنی جايی که
توليدکنندگان منفرد به سطح بسيار بااليی از تخصص در
ساخت اجناس مفيد دست يافته اند -برخاست .نھايتا ً بخش
خاصی از مردم به تاجرانی تبديل شدند که خود را وقف
فروش آن اجناس توليدشده می کردند .سايرين برای
مالکيت بر کارخانه ھايی که در آن ھا اين توليد بسيار
تخصصیشده می توانست صورت بگيرد ،وارد عمل
شدند و ديگران را به عنوان کارگران مزدبگير تحت
استخدام درآوردند .بنا به استدالل اسميت ،کسانی به چنين
جايگاھی دست يافتند که بيش از ديگران تالش ،کار
سخت و پسانداز کرده بودند.
اما مارکس به درستی گفت که چنين ادعايی فرسنگ ھا
با حقيقت فاصله دارد .تقسيم کار الزاما ً و ضرورتا ً به
سرمايه داری منجر نمی شود ،و پس انداز )احتکار( پول
نيز به توسعۀ سرمايه داری نمی انجامد.
مارکس در عوض ضمن تقابل با »انباشت اصلی«
اسميت» ،انباشت بهاصطالح اوليه« را توضيح داد؛
پروسه ای که طی آن بخش ھای زيادی از مردم قھراً از
ابزارھايی سنتی که منجر به خودکفايی و خودبسندگی آن
ت بدون
ھا می شد ،جدا شوند .اين پروسه ،برخالف رواي ِ
خونريزی و مسالمت آميزی که اقتصاد سياسی دانان
کالسيک می گفتند ،پروسه ای بود که طی آن زمين ھای
مشاع از دھقانانی که آن ھا را مورد استفاده قرار می
دادند ،گرفته شد:
»شکل پارلمانى اين سرقت لوايح حصر اراضى
مشاع ) (Bills for Inclosure of Commonsو به
عبارت ديگر فرمانھای شاھانهای بود که زمينداران از
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طريق آن ھا زمينھای مردم را به منزلۀ ملک خصوصى
به خود ھبه میکردند .يا در واقع بايد گفت اين ھا
)(١
فرمانھای شاھانه برای سلب مالکيت از مردم بود«.
طی ھمين پروسه ،شمار زيادی از دھقانانی که به زور
زمين ھای خود را ترک کرده بودند ،ناگزير به افرادی
ولگرد يا دزد تبديل شدند و درآور اين جاست که به ھمين
دليل ھم مورد مجازات ھای سنگين قرار می گرفتند،
گويی که اين فالکت و »جرم« ،امری »خودخواسته«
بوده است:
» ممکن نبود پرولتاريا ،پرولتاريای آزاد بيحقوقى که بر
اثر انحالل دستجات خدم و حشم فئودالى و در نتيجه سلب
عدوانی مالکيت زمين از مردم بوجود مىآمد را بتوان با
ھمان سرعتى که توليد مىشد در مانوفاکتورھای نوپا
جذب کرد .از سوی ديگر ،اين افراد که ناگھان از شيوه
زندگى معتاد و مالوفشان گسيخته شده بودند قادر به
انطباق فوری خود با نظم جديد نبودند .گروه کثيری از
آنان ،بعضا به تمايل خود و اکثرا زير فشار اوضاع ،به
گدائی ،دزدی و ولگردی روی آوردند .لذا در پايان قرن
پانزدھم ،و در سراسر قرن شانزدھم ،قوانين سفاکانهای
عليه ولگردی در ھمه کشورھای اروپای غربى باجرا
درآمد .پدران طبقه کارگر کنونى بخاطر تبديل شدن
اجباریشان به ولگرد و گدا مجازات شدند .از ديد اين
قوانين اينان مجرمين "خودخواسته" بودند ،و فرض بر
آن بود که کامال قادر و مختارند که بازگردند و تحت
شرايط قديم ،که ديگر وجود نداشت ،مشغول به کار
)(٢
شوند«.

به فروشندگان جسم خود شدند که ھمه وسايل توليدشان و
ھمه ضمانتھائى که تحت تنظيمات فئودالى برای بقای
تاريخ اين
آنان وجود داشت از کفشان ربوده شده بود .و
ِ
سلب مالکيت در سالنماھای بشريت با حروفى از آتش و
)(٣
خون ثبت است«
نتيجۀ اين پروسه ،جمعيت زيادی از کارگران »آزاد«
بود؛ يعنی:
»کارگر آزاد به اين معنای دوگانه که نه شخصا مانند
برده و سرف و غيره خود جزئی از وسايل توليدند ،و نه
مستقل صاحب زمين ،مالک وسايل توليد.
دھقان
مانند
ِ
ِ
کارگران آزاد بدين ترتيب کسانى ھستند که به قول
)(٤
معروف ز ھر چه رنگ تعلق پذيرد آزادند«.
تنھا از خالل ھمين پروسه است که سرمايه داری می
تواند پا به عرصۀ وجود گذارد و ضمنا ً خود را بازتوليد
کند .اين پروسه به ايجاد دوطبقۀ ضروری در نظام
سرمايه داری می انجامد :مالکين خصوصی ابزار توليد،
و کارگران آزاد که انتخابی ندارند به جز رو به رو شدن
با مالکان خصوصی در بازار و فروش نيروی کار خود
به آن ھا:
» پول و کاال بهخودی خود سرمايه نيستند ،ھمان گونه که
وسايل توليد و وسايل زندگی بخودی خود سرمايه نيستند.
پول و کاال بايد تبديل به سرمايه بشوند .اما اين تبدل تنھا
در شرايط خاصى انجامپذير است -شرايطی که ھمه در
يک نقطه تالقى مىکنند و مشترکند ،و آن روبرو شدن و
در رابطه قرار گرفتن دو نوع صاحبکاالی بسيار
متفاوت با يکديگر است :در يک سو صاحبان پول،
وسايل توليد و وسايل زندگی ،که شايقاند مقدار
ارزشھای تحت تملک خود را از طريق خريد قوه کار
غير به ارزشافزائی وادارند؛ و در سوی ديگر کارگران
آزاد که فروشندگان قوه کار خود و لذا فروشندگان کارند«

با اين حال ،برخالف تئوری اسميت مبنی بر تکامل
»طبيعی« سرمايه از تقسيم کار و ھمچنين برخالف
ستايش اقتصاد سياسی کالسيک از خصلت انقالبی
سرمايه داری ،مارکس توضيح داد که زايش سرمايه
داری ،پروسه ای وحشيانه از سلب مالکيت بوده است:

)(٥

» لذا يکی از وجوه ]يا لحظات[ آن حرکت تاريخى که
توليدکنندگان را تبديل به کارگران مزدی میکند رھائى
آنان از سرواژ و از قيود نظام گيلدی است .و صرفا
ھمين وجه حرکت است که برای مورخين بورژوای ما
وجود دارد .در حاليکه اين حرکت وجه ديگری نيز دارد،
و آن اينکه اين انسانھای جديدا آزاد شده تنھا زمانى مبدل

پانوشت:
(1) http://www.kapitalfarsi.com/f27/f27.htm
(2) http://www.kapitalfarsi.com/f28/f28.htm
(3) http://www.kapitalfarsi.com/f26/f26.htm
) (۴ھمان
) (۵ھمان
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بلشويسم چيست؟

انقالبی است.
برای دست يافتن به اين ھدف ،تمامی ثروت ،زمين و ھر
آن چه که توليد می کند ،کارخانه ھا و ماشين آالت بايد از
مالکان استثمارگر آن ھا ،سلب و به مالکيت مشترک کلّ
مردم مب ّدل شود .بنابراين اين نخستين و مھمترين وظيفۀ
دولت انقالبی طبقۀ کارگر است که با صدور شماری از
فرمان ھا ،تمامی ابزارھای مھم توليد را تحت مالکيت
ملی و کنترل اجتماعی درآورد.
اما اين صرفا ً نخستين گام است .دشوارترين وظيفه ،يعنی
ايجاد يک دولت صنعتی بر فراز بنيانی تماما ً جديد ،ھم-
اکنون آغاز گشته است.

رزا لوکزامبورگ
ترجمه :آرشين قھرمانی
انقالبی که ھمين چندی پيش آغاز گشته ،می تواند تنھا
يک پيامد داشته باشد :تحقق سوسياليسم! طبقۀ کارگر،
برای به انجام رساندن ھدف خود ،بايد پيش از ھر چيز،
کنترل سياسی تمام و کمال بر دولت را تضمين کند .اما
برای سوسياليست ھا ،قدرت سياسی صرفا ً وسيله ای
است در خدمت يک ھدف؛ ابزاری که به وسيلۀ آن ،کار
به بازسازی کامل و بنيادی تمامی نظام صنعتی ما دست
خواھد يافت.
امروز تمام ثروت ،بزرگترين و حاصلخيزترين نواحی
سرزمين ،معادن ،ماشينآالت و کارخانه ھا به گروھی
کوچک از اشراف و سرمايه داران خصوصی تعلق دارد.
درحالی که توده ھای عظيمی از طبقۀ کارگر در عوض
ساعاتی طوالنی تحمل زحمت طاقتفرسا ،دستمزدی
ناچيز از آن ھا دريافت می کنند که به سختی برای
برخورداری از يک زندگی شايسته کفايت می کند .فربه
شدن طبقه ای کوچک از افراد بيکاره و تنبل ،ھدف و
غايت جامعۀ امروزی است .دادن يک تکان جديد به
جامعۀ کنونی و توليد کنونی و قرار دادن ھدفی جديد در
پيش روی آن ھا ،نخستين و مھمترين وظيفۀ طبقۀ کارگر

امروز توليد در ھر واحد مانوفاکتور ،به وسيلۀ سرمايه
داران منفرد و مستقل از ديگران انجام می شود .اين که
چه کاالھايی و در کجا توليد شوند ،و محصول نھايی در
کجا ،چه زمانی و چگونه به فروش برسد ،مسائلی ھستند
که از سوی سرمايه داران منفرد تعيين می شوند .کارگر
در ھيچ جا کوچکترين تأثير و نفوذی بر اين تصميم ھا
ندارد .کارگر تنھا ماشينی زنده است که کار خود را برای
انجام دارد.
در جامعۀ سوسياليستی تمامی اين ھا تغيير خواھد کرد.
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و معاش بايد محو
گردد .توليد نه برای غنی ساختن يک فرد ،بلکه تنھا
برای عرضۀ کاالھا به ميزانی کافی برای تأمين خواسته
ھا و نيازھای طبقۀ کارگر انجام خواھد پذيرفت .به اين
ترتيب ،کارخانه ھا ،ماشينآالت و زمين ھای کشاورزی
بايد بر بنيانی تماما ً جديد و از ديدگاھی کامالً متفاوت ،به
کار گرفته شوند.
در وھلۀ نخست ،اکنون که قرار است توليد با ھدف
تضمين زندگی انسانی تر برای ھمه ،تأمين غذا و پوشاک
فراوان و ساير ابزارھای فرھنگی معيشت برای ھمه،
صورت بگيرد ،بھره وری کار بايد به لحاظ ما ّدی
افزايش يابد .مزارع بايد محصوالت غنی تری به بار
بياورند ،پيشرفته ترين فرايندھای تکنيکی در کارخانه ھا
مولدترين
به کار گرفته شوند ،و از ميان معادن موجود،
ِ
آن ھا مورد شديدترين بھره برداری قرار گيرند .بنابراين
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نتيجه آن خواھد شد که فرايند اجتماعیکردن ھمراه با
توسعهيافته ترين صنايع و زمين ھای کشاورزی آغاز می
شود .ما نيازی نداريم فالن کشاورز ُخرد يا بھمان پيشه
ور را از تکه زمين يا کارگاه کوچکی که از آن با کار با
دستان خود روزگار می گذراند ،محروم کنيم و چنين نيز
نخواھيم کرد .با گذشت زمان ،او به تفوّ ق و برتری تولي ِد
اجتماعیشده نسبت به مالکيت خصوصی پی خواھد برد
و بنا به خواست خود به ما خواھد پيوست.
برای آن که تمامی اعضای جامعه از رفاه و سعادت بھره
مند شوند ،ھمه بايد کار کنند .تنھا کسی که خدمات
سودمندی به جامعه ارائه می کند ،خواه جسمی و و خواه
ذھنی ،مستحق سھمی از توليدات برای رفع نيازھا و
خواسته ھای خود خواھد بود .تنبلی بايد متوقف شود و
کار اجباری ھمگانی برای تمامی کسانی که به لحاظ
جسمی توانا ھستند ،جای آن را بگيرد .مشخص است که
افراد ناتوان از انجام کار ،کودکان ،افراد معلول و سال
خورده ،بايد از سوی جامعه حمايت شوند؛ اما نه به آن
صورتی که امروز می شود ،يعنی با خيرات و صدقۀ
حقيرانه .تغذيۀ غنی ،آموزش اجتماعیشده برای کودکان،
مراقبت مناسب از سالمندان ،خدمات بھداشتی عمومی
بخش تماماً
برای بيماران :اين ھا مواردی ھستند که بايد
ِ
مھ ّم ساختار اجتماعی را شکل دھند.
به ھمين دليل ،يعنی برای رفاه عمومی ،جامعه در بھره
برداری و مصرف کاالھا ،ابزار توليد و نيروی کار
خود ،صرفهجوتر و عقاليی تر خواھد بود .اسراف به آن
صورتی که امروز در ھمه جا می بينيم ،بايد متوقف
شود .توليد مھ ّمات و ساير ابزار و ادوات جنگی بايد پايان
پذيرد .چرا که جامعۀ سوسياليستی نيازی به ابزارھای
کشتار ندارد .در عوض موا ّد باارزش و نيروی کار
عظيمی که پيشتر در خدمت اين ھدف قرار داشت ،برای
توليد مفيد مصرف خواھد شد .توليد پرھزينه و بیفايدۀ
جھل و خرافه برای تعليم اخالقی مشتی بيکارۀ ثروتمند
پايان خواھد پذيرفت .خدمات شخصی ممنوع خواھد شد و
بدين ترتيب نيروی کار پس از آزاد شدن ،تحت اشتغال
مفديتر و ارزشمندتری درخواھد آمد.
بنابراين در ھمان حال که ما مشغول خلق ملتی از

کارگران ھستيم که در آن ھمۀ افراد به طور مولد برای
رفاه عمومی اشتغال می يابند ،خو ِد کار بايد تماما ً انقالبی
شود .امروز کار در صنعت ،بر روی زمين کشاورزی،
و در ادارات ،اغلب در حکم يک شکنجه و باری بر
روی دوش مردان و زنان کارگری است که به منظور
کسب مايحتاج و ضروريات زندگی بايد کار کنند .در
جامعۀ سوسياليستی ،يعنی در جايی که ھمه با يک ديگر
برای رفاه خودشان کار می کنند ،سالمت کارگر منفرد،
و لذت او در کار بايد به شکل آگاھانه پروش بيابد و
تقويت گردد .ساعات کاری کمتر ،که از ظرفيت طبيعی
بشر باالتر نيست ،بايد برقرار شود :بازآفرينی و زمان
استراحت بايد در روز-کار ملحوظ گردد ،به طوری که
ھمۀ افراد بتوانند سھم خود را با ميل ،رغب و لذت انجام
دھند.
اما پيروزی چنين رفرم ھايی به انسان ھايی بستگی دارد
که آن ھا را انجام خواھند داد .امروز سرمايه دار ،چه در
قالب يک شخص و چه يک مدير يا سرپرست ،با تازيانه-
اش در مقابل کارگران می ايستد .گرسنگی ،کارگر را به
سوی کارخانه ،صاحب زمين يا اشراف ،به سوی اداره
می کشاند .کارفرما ھمه جا مراقب است که ھيچ وقتی به
ھدر نرود ،ھيچ يک از موا ّد خام تلف نشود ،کار به
صورت خوب و بھينه پيش برود.
در جامعۀ سوسياليستی ،سرمايه داری که تازيانه در
دست داشت ،ناپديد می شود .در اين جا تمام افرادی که
کار می کنند ،آزاد ھستند و بر سطح برابری قرار دارند،
برای رفاه و لذت کار می کنند ،ھرگز اتالف ثروت
اجتماعی را برنمی تابند ،و خدمات را صادقانه و به موقع
تحويل می دھند .مسلما ً ھر کارخانۀ سوسياليستی ،به
مديرانی فنی نياز دارد که سازوکار آن را درک کنند،
کسانی که قادرند به نحوی بر توليد نظارت داشته باشند
که ھمه چيز به خوبی پيش رود ،کسانی که با سازماندھی
پروسۀ توليد مطابق با روش ھای کارا و بھينه ،تولي ِد
متناسب با نيروی کار صرف شده را تضمين کنند.
کارگران منفرد برای تضمين توليد موفق ،بايد از
دستورالعمل ھای اين افراد ،تماما ً و با ميل و رغبت
پيروی کنند ،بايد ديسيپلين و نظم را حفظ و تقويت نمايند،
و اختالف يا اختالل ايجاد نکنند.
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به طور خالصه :فرد کارگر در يک جامعۀ صنعتی
سوسياليستی ،بايد نشان دھد که می تواند بدون حضور
سرمايه داران و مديران و مشاورين پشت سر آن ھا ،با
سختکوشی و به صورتی شايسته کار کند .يعنی بنا به
خواست و ميل خود بتواند ديسيپلين را حفظ و ح ّداکثر
تالش خود را بکند .اين امر به ديسيپلين ذھنی ،استقامت
اخالقی ،حسّ ّ
عزت نفس و مسئوليت ،و تولد تازۀ معنوی
فرد کارگر نياز دارد.

بيانيۀ کارگر زندانی ،شاھرخ زمانی

سوسياليسم نمی تواند با مردان و زنان تنبل ،بیدقت،
خودخواه ،بیقيد و سست محقق شود .جامعۀ سوسياليستی
به مردمی نياز دارد که يک به يکشان سرشار از شور
و اشتياق برای رفاه عمومی ،سرشار از روح ايثار و
ھمدردی برای ديگری ،سرشار از تھوّ ر ،سرسختی و
تمايل برای رويارويی با حتی بزرگترين حوادث ،باشند.
اما نيازی نيست که ما قرن ھا يا دھه ھا صبر کنيم تا يک
چنين نوعی از بشر رشد کند .مبارزه و انقالب  ،کمال-
گرايی را به توده ھای پرولتر آموخته است؛ مبارزه و
انقالب به آن ھا بلوغ فکری ،تھوّ ر و استقامت ،شفافيت
ھدف و روحيۀ ايثارگری را برای رسيدن به پيروزی
آموخته است .در ھمان حال که ما برای انقالب نامنويسی
می کنيم ،در حال خلق کارگران سوسياليست آينده ھم
ھستيم؛ کارگرانی که می توانند به بنيانی برای يک نظام
اجتماعی نوين تبديل شوند.
برای به انجام رساندن اين وظيفۀ سترگ ،يعنی ايجاد
بنيان حقيقی نظام سوسياليستی ،به جوانان پرولتر نياز
است .آن ھا بايد نشان دھند که ،حتی در حال حاضر،
آمادۀ پذيرش وظيفۀ بزرگ تحمل سنگينی آيندۀ نوع بشر
بر روی شانه ھای خود ،ھستند .ھنوز جھان کھنه ای
وجود دارد که بايد واژگون گردد .بايد جھانی نوين را
برپا کرد!
دسامبر ١٩١٨
منبع:
http://www.marxists.org/archive/luxemburg/
1918/12/20-alt.htm

خطاب به تمام تش ّکل ھای کارگری ،اتحاديه ھا و
سنديکاھای کارگری مصر ،تونس ،روسيه ،ژاپن و ديگر
کشورھای آسيايی
ھم طبقه ای ھا!
سالم و درودھای صميمانۀ من و ديگر زندانيان طبقۀ
کارگر را از زندان ھای جھنّمی حکومت اسالمی پذيرا
باشيد .من شاھرخ زمانی از سنديکای کارگران نقاش و
کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل ھای کارگری ،به ھمراه ده ھا
فعال کارگری ديگر ،صرفا ً به جرم دفاع از حقوق قانونی
خود مانند حق تشکل و ح ّ
ق اعتراض به بی حقوقی طبقۀ
کارگر ايران ،توسط حکومت ض ّد کارگری جمھوری
اسالمی به حبس ھای سنگين محکوم شده و در بدترين
شرايط ممکن و زير شکنجه ھای جسمی و روحی در
زندان ھای مخوف جمھوری اسالمی به سر می بريم .اين
حکومت در جھت پاسداری از منافع تعداد اندکی ميلياردر
روحانی و نظامی به عنوان انگل ھای سرمايه داری
ايران؛ و در راستای بھره کشی برده وار از خانوادۀ
کارگری  ۵٠ميليونی ايران ،کوچک ترين حقوق قانونی
آن ھا را به وحشيانه ترين شکل ممکن سرکوب می کند.
از جمله سرکوب کامل تمام کميته ھا ،ھيئت ھای
مؤسسان و تشکل ھای مستقل کارگری از جمله سنديکای
شرکت واحد تھران ،نقاشان ،نيشکر ھفت تپه ،خبازان
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سقّز ،کميته ھای پيگيری و ھماھنگی و ھرگونه انجمن و
تشکل کارگری.
بی حقوقی رو به تزايد کارگران و زحمتکشان ،شامل
دستمزدھايی در حدود يک چھارم خط فقر ،خصوصی
سازی تمام عرصه ھای توليد ،خدمات ،تحصيالت و
آموزش ،بھداشت و درمان و تبديل تمام عرصه ھا به
کيسۀ پول باندھای قدرت و ثروت حکومت ،نابودی کامل
امنيت شغلی از طريق رواج قرار دادھای موقّت و سفيد
امضا به زيان طبقۀ کارگر و به سود سرمايه داران،
نابودی کليۀ تأمينات اجتماعی و قوانين حمايتی در قانون
کار به نفع سرمايه داران و تبديل قانون کار به اخراج
نامۀ کارگران ،برداشتن تعرفه ھای گمرکی برای واردات
کاالھای بنجل به وسيلۀ دالرھای نفتی توسط وابستگان
حکومتی که نتيجه ای جز نابودی تمامی عرصه ھای
توليد و بيکار سازی گستردۀ کارگران ندارد ،اخراج ھای
گستردۀ کارگران و تشديد خفقان و سرکوب در محيط کار
توسط مزدوران و جاسوسان مستقر در بسيج کارخانه ھا
و ادارات و خانۀ کارگر در داخل کارخانجات و محيط
کار و توليد ،نابودی تعاونی ھای توليد و توزيع و
مصرف و غارت توسط باندھای مافيايی ،سرکوب
وحشيانۀ ھرگونه اعتراض و اعتصاب مخصوصا ً در
صنايع نفت و ماشين سازی و ايران خودرو که نشان از
وحشت ض ّد کارگری حکومت می باشد.
ھم زنجيريان!
حکومت اسالمی ايران ،مباشر و شريک شرکت ھای چند
ملّيتی امپرياليستی در پياده کردن سياست ھا و طرح ھای
صندوق بين المللی پول و بانک جھانی برای تشديد
فشارھا بر کارگران و زحمتکشان است .در مقابل تشديد
ھر چه بيش تر اين سرکوب سازمان يافته ،طبقۀ سرمايه
داری جھانی ،طبقۀ کارگر ايران به عنوان ُگردانی از
ارتش کارگران جھان ،بايد بداند که با ساير اجزای جنبش
طبقۀ کارگر ،آرمان و درد مشترک دارد و بايستی با
ايجاد جبھه ای جھانی بر اساس خواسته ھای پايه ای
سياسی -اقتصادی طبقۀ کارگر در جبھۀ واحد کارگری
برای مقاومت در مقابل تھاجم دشمن طبقاتی ،خود را
تجھيز نمايد.

برادران و خواھران کارگر!
حکومت اسالمی ،در جھت خوش خدمتی برای طبقۀ
سرمايه دار جھانی ،به عنوان عضو سازمان جھانی کار
کوچک ترين اھميتی برای قوانين مصوب اين سازمان و
حتی برای قوانين مصوب خود مانند قانون کار و اصل
 ٢۶قانونی اساسی قائل نيست و ھرگونه تشکل و خواستۀ
کارگری را در نطفه خفه می کند؛ فعالين کارگری
دستگير شده را در غياب کم ترين امکانات و رعايت
حقوق ابتدايی شان نظير داشتن وکيل مدافع و حق دفاع از
خود ،در بيدادگاه ھای فرمايشی ،بدون کمترين درجۀ
استقالل قاضی و به سفارش سازمان جھنمی و ضدبشری
اطالعات به حبس ھای سنگين محکوم می کنند .من
شاھرخ زمانی به يازده سال ،رسول بداغی عضو کانون
صنفی معلمان به شش سال  ،بھنام ابراھيم زاده به ۵
سال ،رضا شھابی به  ۶سال و محمد جراحی به  ۵سال،
پدرام نصراللھی به  ٣سال و  ...حبس محکوم شده ايم.
فعالين کارگری تحت پيگرد ،با اخراج از کار و حبس
ھای بلندمدت در سرکوب و خفقان شديد پليسی نگه داری
می شوند تا طبقۀ کارگر ايران بدون رھبری و تشکل در
چنگال گرسنگی و بيکاری ھر چه بيش تر برای طبقۀ
سرمايه داران ايران و جھان توليد ثروت کنند .ما
کارگران زندانی در ايران از تمام تش ّکل ھای جھانی و
داخلی در کشورھای مختلف به ويژه در خاورميانه و
ديگر کشورھای آسيايی می خواھيم آگاھی و صفوف
مبارزاتی خود را عليه حکومت ھای ض ّد کارگری
مخصوصا ً جمھوری اسالمی محکم تر کنند و به ھر
طريق ممکن ،با اعالم ھمبستگی و حمايت گسترده و به
طرق گوناگون ،فشار بين المللی را بر حکومت ض ّد
کارگر جمھوری اسالمی افزايش داده و به تقويت صفوف
متّحد کارگران ايران ،ياری برسانند.
چارۀ کارگران وحدت و تشکيالت است!
کارگران جھان متحد شويد!
شاھرخ زمانی – زندان گوھر دشت١٣٩١/١٠/١٨ ،
تکثير از  :کميته حمايت از شاھرخ زمانی
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پيام تشکر شاھرخ زمانی از حمايت ھای اتحاديۀ
ساختمانی ،جنگلبانی ،معادن و انرژی استراليا
)(CFMEU

سفارت داديم ،در جھت انجام وظيفۀ طبقاتی و ھمبستگی
جھانی تا زمان رفع مشکل از نول واشنگتن بی صبرانه
اخبار را تعقيب می کرديم.
ايمان داشته و ايمان دارم که تنھا راه نجات ما کارگران
از تمامی مشکالت ھمبستگی جھانی  -طبقاتی است که
اعالم حمايت شما از من قدمی در ھمين مسير است.
ضمن اين که صميمانه سپاسگزارم ،از شما می خواھم
حمايت ھای خود را از کارگران زندانی بهخصوص
رضا شھابی که اکنون در شرايط بسيار سختی به سر می
برد ،ھر چه بيشتر گسترش دھيد .الزم می دانم بگويم
حمايت ھای شما و ديگر ھمطبقه ایھايمان حتی اگر
آزادی را برای ما به ارمغان نياورد ،دلگرمی و شوق و
انگيزۀ صد چندان در وجود ما ايجاد می کند که سبب می
شود توان مبارزه با سرمايه داری بيشتر و تحمل سختی
ھای مبارزه ساده و ممکن شود.

***
زنده باد ھمبستگی طبقاتی جھانی کارگران
درود بر کارگران اتحاديۀ ساختمانی ،جنگلبانی ،معادن و
انرژی استراليا
از يک يک اعضای اتحاديه صميمانه تشکر کرده و
دستان پرمھرتان را به گرمی می فشارم .وقتی شنيدم شما
عزيزان در جھت ھمبستگی جھانی طبقۀ کارگر اقدام به
حمايت از من برای به دست آوردن آزاديم کرديد ،ايمانم
به ھمبستگی جھانی طبقانی صد چندان شد و در خاطره
ام روزی تجسم عينی يافت که به دنبال تصويب ھيئت
مؤسس سنديکای نقاشان ساختمان و تزئينات تھران و
شورای نمايندگان کميتۀ پيگيری در جھت حمايت از
آزادی نول واشنگتن در مقابل سفارت استراليا در تھران
حاضر شديم و نامۀ اعتراضی خود را تحويل کاردار

دوستان حتما ً می دانيد که در ايران تشکيل و ايجاد تشکل
کارگری ،غيرقانونی محسوب شده و فعالين تشکل ھای
کارگری با بھانه ھای مختلف ،تحت پيگرد و شکنجه و
زندان قرار می گيرند که از جمله خود من به دليل فعاليت
جھت تشکيل سنديکای نقاشان و تالش برای کسب بيمه و
تأمين اجتماعی برای کارگران نقاش ساختمان و عضويت
در شورای نمايندگان کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل ھای
کارگری ،با اتھامات دروغين دستگير و شکنجه شده و با
 ١١سال حکم زندانی شدم ،بھنام ابراھيم زاده فعال
کارگری و فعال حمايت از کودکان کار و خيابان و عضو
شورای نمايندگان کميتۀ پيگيری ايجاد تشکل ھای
کارگری به دليل کمک در تشکل يابی کارگران به  ۵سال
زندان محکوم شده و اکنون زندانی است ،ھمچنين محمد
جراحی ھم پرونده ای من و عضو کميتۀ پيگيری ايجاد
تشکل ھای کارگری نيز به جرم ايجاد تشکل کارگری به
 ۵سال زندان محکوم شده و اکنون زندانی است .پدرام
نصراللھی به جرم فعاليت در کميتۀ ھماھنگی برای کمک
به ايجاد تشکل ھای کارگری محکوم به  ٣سال زندان شده
و در زندان به سر می برد.
رضا شھابی عضو ھيئت مديرۀ سنديکای کارگران
شرکت واحد تھران و حومه به جرم ايجاد سنديکای
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کارگری به  ۵سال زندان محکوم شده و او نيز اکنون در
زندان است و برای کسب حقوق خود مجبور شده است
دست به اعتصاب غذا و دارو بزند و جانش صد در صد
در خطر است.
صدھا کارگر ناشناختۀ ديگر نيز ،مانند افرادی که نام
بردم ،ھمچنان در زندان تحت اذيت و آزار و شکنجه
قرار دارند و تعداد بسياری نيز دوران محکوميت خود را
تمام کرده اند ،ولی ھر لحظه در خطر دستگيری مجدد
قرار دارند؛ از جمله منصور اسانلو ،محمود صالحی،
علی نجاتی ،ابراھيم مددی و  ...الزم به ذکر است که
خانوادۀ کارگران ،چه آن ھا که دوران محکوميتشان تمام
شده و چه آن ھا که ھنوز در زندان ھستند ،ھمگی تحت
فشار و مراقبت ھای پليسی بسيار شديد قرار دارند و دائما ً
به صورت ھای گوناگون تھديد می شوند.
قصدم از بيان موارد فوق اين است که بگويم برای ما
کارگران ايران ،متشکل شدن و منسجم شدن بسيار سخت
است و در واقع دائماً از طرف حکومت سرمايه داری
ايران در خطر جانی به سر می بريم ،بنابراين شما
دوستان با حمايت ھا و کمک ھای خود ضمن به انجام
رساندن وظايف طبقاتی و ھمبستگی جھانی کارگران
باعث بيشتر شدن امنيت کارگران زندانی در مقابل اعمال
ضد انسانی دستگاه قضايی و پليسی سياسی ايران می
گرديد .در نتيجه حمايت ھای شما ھر چه گسترده تر باشد
امنيت ما بيشتر خواھد شد.
در نھايت يک بار ديگر از صميم قلب از شما تشکر کرده
و دستان شما را به گرمی می فشارم.
شاھرخ زمانی
زندان گوھردشت
١٣٩١/١٠/١٣

نقد:

ميليتانت :پس از انتشار مقالۀ »دربارۀ مارکسيسم-
لنينيسم« در نشريۀ ميليتانت ،شمارۀ  ،٥٤رفيق محمد
اشرفی طی مطلبی با عنوان »سوء استفاده و انکار ،ھر
دو دشمنی با لنينيسم است« ظاھراً به نقد اين مطلب
پرداخته اند .البته نقد ايشان ،در بھترين حالت ،چيزی
نيست به جز تکرار بی ح ّد و اندازۀ بخش ھايی از متن
ھمان مقالۀ مذکور ،به ھمراه طرح پرسش ھايی که فاقد
ارتباط و انسجام مشخص با موضوع بحث است و به
ھمين دليل پاسخ خاصی را از سوی ما نمی طلبد؛ منتھا
ايشان در بخشی از نقد خود ،اتھام عجيب و بیسابقه ای
مطرح کرده اند مبنی بر اين که »متأسفانه اين رفقا نيز
مانند توده ای ھا دست به تحريف می زنند« .بنابراين ما
از رفيق اشرفی درخواست می کنيم که به طور مشخص
اين اتھام وارد به ما را با ارائۀ اسناد و مدارکی اثبات
کنند.
سوء استفاده و انکار ،ھر دو دشمنی با لنينيسم است.
در نشريه ميليتانت شماره  ۵۴متعلق به گرايش
تروتسکيستی با نام مارکسيست ھای انقالبی مطلبی با
عنوان "درباره مارکسيسم -لنينيسم" توسط رفيق آرمان
پويان نوشته و منتشر شده است  .با توجه به اينکه در
عنوان فوق عبارت مارکسيسم -لنينيسم داخل عالمت
گذاشته شده است نشان دھنده اين است که رفيق پويان آن
را قبول ندارد بنابراين مطلب فوق بايد نقد مارکسيسم-
لنينيسم باشد .اما وقتی مطلب را می خوانيم موضوع
بسيار تفاوت دارد طوری که نه می شود گفت نقد است و
نه می شود گفت نقد نيست .اما در رابطه با نقد يک سر
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در گمی موج می زند با کمی دقت می توان متوجه شد که
رفيق پويان می خواھد يک چيزی را بگويد ولی جرات
بيانش را ندارد بنابراين به راه غير مستقيم پناه می برد،
آن چيزی که ايشان می خواھد بيان کند چيست؟

جواب چراھای بيان شده ھست ؟ در طی اين مطلب ثابت
خواھم کرد که نه تنھا مطلب رفيق پويان جواب چرا ھا
نيست ،بلکه خود اين مطلب ده ھا چرای ديگر و مشکل
برای رفقای فوق ايجاد کرده است.

در اين مقاله آن را توضيح نمی دھم ،چون می دانم رفقای
تروتسکيست در اين رابطه بسيار طوالنی بحث خواھند
کرد ،پس زمان برای گفتن آن بسيار است.

اعتقاد دارم ،قبول يا رد لنينيسم از جانب ھر گرايشی
نشان دھنده اصولی يا غير اصولی بودن گرايش فوق
است با چنين فکری تالش کردم رفقای ميليتانت را وادار
به نقد لنينيسم کنم که نشان دادند توانش را ندارند ،ھر
وقت از آنھا بخواھيد لنينيسم را نقد کنند ،نا خود آگاه
سر از نقد استالينيسم در می آورند و ھر کسی را که می
خواھند نقدش کنند تالش می کنند به نوعی به
استالينيسم مربوط نمايند.

اما گفتن چند کلمه را در مورد اينکه رفيق پويان چرا اين
مطلب را نوشته است الزم می دانم  :حدود  ٢۵روز قبل
از منتشر شدن اين مطلب با يکی از رفقای تروتسکيست
شايد ده يا  ١۵نامه کوتاه و بلند ولی خصوصی رد و بدل
کرديم از او خواستم تکليف لنينيسم و تروتسکيسم را
معلوم کنند و از وادی سانتريستی خارج شوند  .درک من
از انحرافات موجود بخصوص در ميان کسانی که خود
را مارکسيست ،کمونيست ،سوسياليست و… می نامند،
اين است که تمامی آنھا به نوعی مخالف لنينيسم ھستند.
تعدادی علنا ً و شجاعانه اعالم می کنند و در رابطه با
لنينيسم حتی به نقد می نشينند عده ای خود را مارکسيست
می دانند و موضع خود را در رابطه با لنينيسم مشخص
نمی کنند و حتی ھيچ کلمه ای در اصول و مرام نامه و
برنامه شان از لنينيسم به ميان نمی آورند ،اما وقتی بحث
می کنيد و در تنگنا قرار می گيرند اعالم می کنند که
لنينيست ھستيم .تروتسکيست ھا به صورت ايما و اشاره
و نقد شکلی لنينيسم را رد می کنند اما اعالم می کنند که
سبک و متد لنين را قبول داريم وبا عنوان تئوری حزب
لنينی بيان می نمايند.
موضوع و دليل وجودی نامه ھای فوق در يک چيز
خالصه شده بود و اين بود که چرا رفقای تروتسکيست،
لنينيسم را انکار می کنند ؟ و اگر آن را قبول ندارند ،چرا
نقدش نمی کنند ؟ و چرا اعالم می کنند تئوری ھای حزب
لنينی در مجموعه مارکسيست انقالبی وجود دارد بنابراين
نيازی به بيان لنينيسم نيست ،اما نوشته ھايشان مملو از
تروتسکيسم است و چرا از ميان ھمه ايسم ھا ،فقط لنينيسم
را حذف می کنند؟ به دنبال چنين بحثی خصوصی بود که
رفقا در ميليتانت  ۵۴مطلب رفيق پويان را منتشر کردند
تا جوابی به چراھای فوق باشد .اما آيا واقعا ً اين مطلب

فکر می کنم به دو دليل زير است که اين رفقا وارد بحث
نقد مستقيم لنينيسم نمی شوند ،البته اين برداشت من است
اگر غير از اين باشد بايد خود رفقای گرايش مارکسيست
انقالبی توضيح بدھند .به ھر صورت آن دو عبارتند از:
 -١آنھا اگر وارد بحث و نقد اصول و تئوری ھای لنينيسم
نمی شوند چون ھمه متوجه خواھند شد که ھر چه آنھا
دارند بخش کوچکی از لنينيسم است ،فقط نمی خواھند با
نام لنينيسم بيان شود ،بلکه می خواھند گرايشی مستقلی
در مقابل استالينيست درست کرده باشند.
 -٢لينينسم تا اين تاريخ طبق عملکرد اصولی و درست
خودش ثابت کرده است که در ميان تمامی گرايشات
موجود تنھا گرايشی اصولی است که توانايی تسخير
قدرت را دارد و بقيه ھمگی بدون استثنا انحرافی ھستند،
بنابراين اصولی بودن لنينيسم باعث می شود لنينست ھا
علی رغم پايين بودن کميت از نظر کيفيت در مقابل بقيه
گرايشات دست باال را داشته باشند .اين يکی از حسن
ھای گرايش لنينيسم است به انسان جرات بيان ،مبارزه و
قرار گرفتن در نوک حمله را می دھد .لنينيست ھا ھميشه
آماده مبارزه و مجادله ھستند و ھيچ گرايش را بدون نقد
رھا نمی کنند اما بقيه گرايشات و صد البته ھمه گرايشات
اپورتونيستی و رويزيونيستی ھم که خود را به لنينيسم
آويزان می کنند نيز جزو ھمين انحرافات ھستند که
ھميشه در اين فکرند که نگذارند بحث ھای تئوريک راه
بيافتد و اگر راه افتاد تالش می کنند ھرچه زودتر تمامش
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کنند يا خرابش کرده به انحراف بکشانند .به دليل اينکه
گرايشات انحرافی در بحث ،مشتشان باز می شود ولی
لنينيسم ارتقاء يافته ،شفافتر و برنده تر می شو.د اين
تفاوت ،حاصل اصولی بودن لنينيسم است .البته بيشتر
تروتسکيست ھا نيز ھميشه تالش دارند تنور بحث را داغ
کنند ،چون بيشتر اصولی که آنھا اعتقاد دارند بخشی از
لنينيسم است .آمادگی يا عدم آمادگی برای بحث در مورد
عمل و تئوری می تواند يکی ديگر از معيار و مالکی
ھای تشخيص اصولی يا انحرافی بودن يک گرايش باشد.
به نظرم ھيچ کس نمی تواند پس از خواندن مطلب رفيق
پويان تشخيص بدھد که مطلب فوق نقد شکل و فرم
مارکسيسم-لنينيسم يا لنينيسم است يا نقد کاشفان اين
عبارت ھاست ،يا شايد دفاع غير مستقيم از تروتسکيسم
باشد .اما ھمه به راحتی می توانند تشخيص بدھند مطلب
فوق به طور صد در صد نقد محتوايی مارکسيسم-لنينيسم
و يا لنينيسم به تنھای نيست  .اينجا دو سوال ديگر مطرح
می شود :
 -١چرا رفيق پويان به نقد شکلی و فرم پرداخته ،ولی
به نقد محتوايی مارکسيسم-لنينيسم نپرداخته است ؟
-٢
آورد؟

رفيق پويان چه چيزی از اين نقد شکلی بدست می

با توجه به اينکه رفيق پويان به نقد علمی  -محتوای تک
به تک و يا مرکب مارکسيسم-لنينيسم نمی پردازد ،يعنی
اينکه محتوای آنھا را قبول دارد ،اين فرض من است اگر
غير از اين باشد بايد در آينده رفيق پويان به نقد محتوايی
آن ھا بپردازد .حاال ببينيم اگر يک نفر يا يک گرايش
واقعا ً تئوری ھا و اعمال لنين را قبول داشته باشد با
عبارت مارکسيسم-لنينيسم و کلمه لنينيسم بايد چگونه بر
خورد کند .لنين در رابطه با تشکل ھای وابسته کارگری
می گويد حتی اگر رئيس پليس تزار ھم تشکل کارگری
ايجاد کند ،باز به سود ماست ،يا لنين پلخانف را معلم خود
می داند و او را پدر مارکسيسم روسی می نامد و در جای
خود به نقدش اقدام می کند ،ھمچينين لنين از کائوتسکی
نيز آموزش ھايی می گيرد و … می بينيم که لنين چگونه
از کارھا و گفته ھای خوب مخالفانش و منحرفين به
درستی و اصولی استفاده می کند .حال فرض بگيريم

مارکسيسم – لنينييسم و لنينيسم مجموعه ی تئوری ھايی
است که قبالً بيان شده ،ولی يک دشمن آنھا را جمع آوری
کرده است حال صرف نظر از اھداف و سوء استفاده
ھايی که دشمن کرده است بايد در مورد اين مجموعه و
محتوای آن تصميم بگيريم که آيا جدا از عملکرد دشمن
موجوديت اين مجموعه به سود ماست )به سود طبقه
کارگر ( يا خير ،اگر نيست بايد نقد محتوايی ارايه بدھيم
يعنی صرفا ً به بھانه نام جمع آوری کننده يا کاشف نام آن
يا مورد سوء استفاده قرار گرفته اند ،حق نداريم مقوله
را رد يا قبول بکنيم؛ البته رفيق پويان دو مورد از
تزھای انحرافی استالينست ھا را بيان می کند و تالش
دارد که آنھا را بخشی از اصول مارکسيسم-لنينيسم قلمداد
کند که اگر قبول کنيم ايشان به ھدفش می رسند ،اما سوال
اين است آيا يک گرايش می تواند اصول متضاد را
ھمزمان در داخل خود بپذيرد ؟ چون آن دو تزی که
متعلق به استالينيست ھا است کامالً ضد مارکسيسم و ضد
لنينيسم است )که خود رفيق پويان نيز اعالم نموده است(
اين دو گرايش مجموع تئوری ھای متضاد را مخلوط
کرده به کار می برند .اول استالينيست ھا برای سوء
استفاده ،اين اصول متضاد را با ھم به کار می برند و
دوم تروتسکيست ھا برای مقابله با استالينيست ھا اين
وصله نا ور را بھانه قرار داده ،آن گاه لنينيسم را انکار
می کنند .ھيچ مارکسيست -لنينيست واقعی قبول نمی کند
که دو تز استالينيست ھا جزيی از تز ھای مارکسيست-
لنينيست ھستند.
رفيق پويان می گويد:
"… بنابراين تا به اين جا که روشن می شود که استالين
تالش دارد ابتدا ” لنينيسم“ مورد نظر خود را با پيوند
زدن به اصول  ،پراتيک و تاريخچه ”بلشويسم“معتبر
جلوه دھد و سپس آن را در تقابل با دشمن به نام
”تروتسکيسم“ توجيه کند  .به بيان بھتر  ،اين لنينيسم
مورد اشاره استالين  ،تنھا وتنھا می توانسته است در
تقابل با چيزی به نام ”تروتسکيسم“ موجوديت داشته
باشد".
خيلی جالب است از اين گفته چنين بر می آيد که استالين
برای مقابله با تروتسکيسم چيزی را خلق می کند يا چيز
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موجود کوچک و چيپی را که لنينيسم است از طريق سوء
استفاده از بلشويسم بزرگش می کند تا بتواند در مقابل
يک چيز معتبر و بزرگی قرار بدھد .اما ايشان مشخص
نمی کنند که اين بزرگی برای تروتسکيسم از کجا آمده
است که برای لنينيسم نيامده است .و باز ايشان مشخص
نمی کنند که چه اتفاقی افتاده است که تروتسکيسم خود به
خود يا به ھر صورتی توانسته موجوديت داشته باشد،
ولی لنينيسم برای به وجود آمدن نياز به ساخته شدن
توسط استالين و حمايت ھای او دارد .الزم است از رفيق
پويان سوال شود که جايگاه لنين در مجموعه اصول
پراتيک و تاريخچه بلشويسم کجاست؟ اگر به اين سوال
دقيق بپردازد خود متوجه خواھد شد که بلشويسم ھر گز
بدون لنين نمی توانست ھستی داشته باشد.اگر با توجه به
گفته رفيق پويان در باال نوشته ھای اين رفقا را دنبال کنيم
معلوم می شود که اعتقاد دارند تروتسکيسم ادامه بلشويسم
است .چگونه می شود تروتسکيسم می تواند ادامه
بلشويسم باشد ،ولی لنين حتی نمی تواند دارای لنينيسم
باشد؟ يکی ديگر از علل انکار لنينيسم اين است که
تروتسکيسم بتواند ادامه بلشويسم شود.
يعنی لنينيسم چيزی برای ھويت يابی و موجوديت ندارد و
فقط می تواند يک ابزار در دست استالينيسم برای مقابله
با تروتسکيسم باشد ؟ اين گونه الف زدن از عجايب است
که فقط بايد بگويم  :روز گار غريبی ست نازنين .
آيا اصول و تئوری ھای لنين در مقابل انحرافات ديگر
مانند کاتوسکيسم ،سوسيال شوونيسم مارکسيست ھای
علنی ،اکونوميسم ،آتو زوئيسم ،امپرياليسم ،انحالل طلبی،
سانتريسم و… ھمه را می شود فقط در مقابله با
تروتسکيسم خالصه کرد؟ آن ھم برای مقابله با بخش
بسيار کوچکی از خودش؟
ھمان طور که باالتر گفتم استالينيست ھا برای تثبيت پايه
ھای خود اقدام به سوء استفاده از لنينيسم کردند و
تروتسکيست ھا برای موجوديت و ھويت يابی اقدام به
انکار لنينيسم کردند.
رفيق پويان می گويد :

"…لنينيسم موردنظر استالين…"؛ اما ايشان ھيچ جايی
از نوشته اش از لنينيسم ديگری نام نمی برد و آن را
معرفی نمی کند اين يعنی حذف ،تحريف و ناديده گرفتن
و انکار لنينيسم به بھانه مخالفت و مبارزه با استالينيسم،
اين رفقا در تحليل نھای خود به صورت دو پھلو و کشدار
استالينيسم را ادامه لنينيسم می نامند .اما از روی ناتوانی
در نقد محتوايی لنينيسم ،اقدام به نقد شکلی آن برای مقابله
با استالينيسم می کنند .چرا؟
خيلی ساده است دو فرقه در مقابل ھم قرار دارند و ھر
دو با دفاع بد اصول اصلی را زير پا می گذارند ،يکی با
سوء استفاده از لنينيسم و ديگری با انکار لنينيسم .
رفيق پويان با تکيه بر استالينيسم و با ديدگاه استالين به
مارکسيسم -لنينيسم نه با ديدگاه اصول واقعی مارکسيسم -
لنينيسم نگاه می کند سپس تحريف گونه می گويد:
"بنابراين يکی از بنيان ھای ”مارکسيسم-لنينيسم“ اينست
که انقالبات سوسياليستی تنھا به وسيله حزب کمونيست،
بخش پيشتاز طبقه کارگر )سازمان دھنده يا رھبر آن (
محقق خواھد شد ".بايد از رفيق پويان پرسيد در کدام گفته
مارکس يا لنين چنين حرفی يا اصلی وجود دارد ؟
متاسفانه اين رفقا نيز مانند توده ای ھا دست به تحريف
می زنند .بيشتر مواقع اين رفقا اول بحث ھا و خواسته
ھای استالين را معيار و مالک قرار می دھند ،آنگاه با آن
معيار و مالک مارکسيسم -لنينيسم و افراد را می سنجند،
سپس به ھمه انگ استالينيستی می زنند ،باز در اين
رابطه بحث خواھم کرد.
رفيق پويان به جای لنينيسم می گويد تئوری حزب لنينی
چرا اين رفقا لنينيسم را بکار نمی برند خود می گويند ما
لنينيسم را قبول داريم ،اما چون استالين و استالينيست ھا
اين کلمه را بکار بردند و معنا و مفھوم ان مخدوش شده
است و گفتنش در تفھيم موضوع ايجاد مشکل می کند از
اين جھت استفاده نمی کنيم .اما واقعيت چيز ديگری است
که تا پايان اين بحث بيان خواھد شد .در اينجا ھمين قدر
کافی است که بگويم آيا می توان بحث ھای لنين در
رابطه با امپرياليسم ،اکونوميسم و … را در عبارت
تئوری حزب لنينی خالصه کرد؟
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رفيق پويان می گويد :
"… ”مارکسيسم-لنينيسم“ استالين ناگزير و بنا به ماھيت
خود …".؛ اينجا باز اين سوال پيش می آيد وقتی
مارکسيسم -لنينيسم استالين وجود دارد ،پس می تواند
مارکسيسم -لنينيسم ديگری نيز وجود داشته باشد ،آن
چيست و چرا رفيق پويان آن را معرفی نمی کند؟
باز می گويد :
"اين گونه بود که ”مارکسيسم -لنينيسم“ )يعنی ھمان
استالينيسم ( به تنھا تئوری و پراتيک صحيح مارکسيسم
در قرن بيستم تبديل شد و اعالم گشت که بدون وفاداری
به مارکسيسم -لنينيسم  ،انقالب سوسياليستی تحقق نخواھد
يافت"
به اين گفته از دو زاويه می توان جواب داد -١ .فعالً تا
اين تاريخ ثابت شده است چه آنھايی که "وفادار" بودند و
چه آنھايی که وفادار نبودند ھيچ کدام نتوانستند انقالب
سوسياليستی را محقق کنند ،پس اين گفته حداقل در مورد
مخالفان مارکسيسم-لنينيسم با ھر روی کردی کامالً
درست است.
 -٢البته مارکسيسم-لنينيسم ھيچ ربطی به استالينيسم
ندارد .ھر چند که عبارت فوق توسط او نامگذاری شده
است و استالين و استالينيست ھا از آن سو استفاده کردند.
و تروتسکيست ھا و ديگر گرايشات انحرافی برای ممکن
شدن موجوديت خود مجبورند آن را به استالينيسم متصل
نمايند .اما اين گرايش قبل از به وجود آمدن يا نمايان شدن
استالينيسم موجوديت داشت و تاريخا ً نيز ثابت کرده است
که تنھا گرايشی که می تواند انقالب کارگری را ممکن
کند ھمين مارکسيسم-لنينيس ماست و شاھد تاريخی اين
گفته پيروزی انقالب  ١٧اکتبر  ١٩١٧است و البته بقيه
گرايشات نيز طی يک قرن طول عمر خود ناتوانی خود
را ثابت کردند که ھيچ کدام نمی توانند انقالب کارگری را
ممکن کنند و يکی از اين گرايشات نا توان گرايش
مارکسيست ھای "انقالبی" است که علی رغم وجود
شرايط عينی انقالب در مقاطعی از عمر آنھا نتوانستند
شرايط ذھنی انقالب را ممکن نمايند .اين بحث ثابت می
کند که تنھا گرايش اصولی و انقالبی فقط و فقط

مارکسيسم-لنينيسم است که در مقطعی از زمان
استالينيست ھا توانستند با سوء استفاده از نام آن بقيه
گرايشات )که البته آنھا نيز انحرافی بودند( را سرکوب
نمايند.
استفاده غلط از يک مجموعه ،دليل به غلط بودن اصول
مجموعه نمی باشد .بنابراين نمی توان به دليل اينکه
استالين سوء استفاده کرده است ،مارکسيسم-لنينيسم را
کنار گذاشت  .به مثال ھای زير توجه کنيد :
کشورھای امپرياليستی به بھانه ھای مختلف و با تبليغات،
دمکراسی و آزادی را محدود می کنند اما می گويند ھمه
کارھای خود را برای آزادی و دمکراسی انجام می دھيم
و ما می بينيم که با نام دمکراسی و آزادی جنايت می
کنند .با متدی که رفيق پويان بيان می کند بايد از
دمکراسی بگذريم يا استالين از مارکسيسم -لنينيسم سوء
استفاده کرده است .اگر اين بھانه می تواند باعث شود که
مارکسيسم -لنينيسم را کنار بگذاريم خوب او )استالين( از
کارگران ھم سوءاستفاده کرده است .چرا کارگران را
کنار نمی گذاريد؟ نان ھم می خورده است چرا ھنوز نان
می خوريم؟ اونفس ھم کشيده است چرا نفس می کشيم؟
اين طرز برخورد با اصول و علم ،مارکسيستی و انقالبی
نيست.
چند مثال ديگر ،تروتسکی را با داس کشتند آيا می شود
داس را ناديده گرفت؟ يا می دانيم در شکل و شمايل يک
کشاورز اين کار را کرده اند ،آيا می شود کشاورزھا را
کنار گذاشت ؟ کارگران زيادی ھستند که ضد منافع خود
و طبقه کارگر به سرمايه داری خدمت می کنند آيا می
شود کارگر را کنار گذاشت؟ دانشمندان زيادی داريم که
فقط و فقط برای منافع شخصی خودشان دست به اختراع
زده اند ،آيا درست است که بگوييم علم او با ھدف منافع
شخصی کشف يا اختراع شده نبايد از آن استفاده کرد؟ يا
تقريبا ً در تمامی زمان ھا عده ای بسياری ،از علوم به
کرّ ات سوء استفاده کرده اند ،آيا می شود علوم مورد سوء
استفاده را کنار گذاشت يا انکار کرد؟
نتيجه و حاصل متد رفيق پويان و تقريبا ً تمامی کسانی که
به بھانه مقابله با استاليسم  ،لنينيسم را انکار می کنند ،اين
چنين است.

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٥٢

با توجه به مثال ھای باال معلوم می شود که رفيق پويان
به خاطر مخالفت با استالين می خواھد با مارکسيسم-
لنينيسم تسويه حساب کند  .و متاسفانه برای تسويه حساب
اقدام به نقد محتوای عبارت فوق و اثبات غلط يا درست
بودن آنھا نمی کند ،بلکه به نقد شکلی و کاشفانه نام و
عبارت فوق محدود می ماند که اين طريقه نقد ربطی به
علم و دانش و ربطی به تجزيه و تحليل ونقد مارکسيستی
ندارد .دقيقا ً اين برخورد  ،برخورد استالينی است که به
اين اعتبار می توان گفت اين رفقا روی ديگر سکه
استالينيست ھستند .موجوديت و ھويت ھر دوی اينھا به
يکديگر وابستگی تام دارد .ھمان طور که رفيق پويان
نوشته استالين برای مقابله با تروتسکيسم از لنينيسم سوء
استفاده می کرده و حال تروتسکيست ھا برای مقابله با
استالينيست ھا دست به انکار لنينيسم می زنند ،اين يعنی
دو روی يک سکه.
ايشان می گويد پس به طور خالصه بايد گفت :
"… ”مارکسيسم_ لنينيسم“ ،به عنوان اختراع استالين،
پوششی بود برای پنھان ساختن عقايد ضد مارکسيستی و
ضد لنينی…که وسيعا“ ھمچون حربه ای در مقابل
تروتسکی و پيروان مارکسيسم انقالبی به کار گرفته
شد…" جالب تر اينکه رفيق پويان حساسيت خاصی به
کلمه لنينيسم دارد و ھيچ وقت نمی تواند فکر کند وقتی
مارکسيست می تواند وجود داشته باشد چرا لنينيسم نمی
تواند وجود داشته باشد؟ استالين از مارکسيسم ،از
سوسياليسم و … سوء استفاده کرده است ،پس چرا فقط
به لنينيسم حساسيت پيدا کرده اند؟ اين سوال با سوال
ديگری که به صورت زير طرح می شود جواب مشترک
دارند چرا اين رفقا به جای مارکسيست  -تروتسکيست
خود را مارکسيست ھای انقالبی می نامند؟
اين رفقا ھمين طوری بدون استالينيسم نمی توانند ھويت و
موجوديت داشته باشند .وای به روزی که مجبور شود
لنينيسم را نيز بپذيرند .کسی نمی تواند مطلبی از اين رفقا
ارايه بدھد که حرفی از لنين بنويسيد و چند خط باالتر يا
چند خط پايين تر از آن نام تروتسکی را به بھانه ھای
مختلف )که ممکن است به موضوع متن فوق ھم ارتباطی
نداشته باشد( نياورده باشند تمامی مطالب اين رفقا را

بررسی کنيد اگر کسی انقالب  ١٩١٧و قبل و بعدش را
نداند ،فکر می کند در آن انقالب فقط دو رھبر وجود
داشت لنين و تروتسکی ،جالب است بدانيم اگر امکان
داشت لنين را نيز حذف می کردند تا بگويند رھبر اصلی
تروتسکی بود ،چون اين رفقا برای اثبات موجوديت
خودشان و داشتن ھويت فقط و فقط به دنبال جمع آوری
سند و مدرک جھت اثبات اينکه تروتسکی از رھبران
انقالب بوده است می باشند و در مقابل اين ھا استالينيست
ھا نيز به دنبال جمع آوری مدرک ھستند که ثابت کنند
تروتسکی مھم نبود و اگر بوده خيانت کرده است در ميان
اين نبرد فرقه ای ،ھر دو بر ضد لنينيسم کار کرده اند و
می کنند ،استالينيست ھا پشت لنينيسم پنھان می شوند و
تروتسکيست ھا اقدام به انکار لنينيسم می کنند ،تا
استالينيست ھا را بدون تکيه گاه کنند .اگر لنينيست ھا
بخواھند تئوری و اصول انقالبی را نجات بدھند بايد ھر
دوی اين گرايشات را نقد نمايند.
رفيق پويان در واقع تالش می کند استفاده و بيان عبارت
مارکسيسم -لنينيسم را نقد کند ،اما چون ظاھراً مارکسيسم
را قبول دارد ،بنابراين اصالً وارد نقد اصول مارکسيستی
نمی شود و باز ظاھراً سبک و متد مبارزاتی لنين )به
بيان ما لنينيسم( را قبول دارد ،بنابراين وارد بحث و نقد
آن اصول و تئوری و سبکی که به لنينيسم معروف شده
است ،نيز نمی شود  .آنچه او نقد می کند که البته نمی
توان نام نقد بر روی آن گذاشت بلکه بھتراست بگوييم
آنچه رفيق پويان رد می کند دو مقوله است:
 -١نامگذاری وبيان اصول لنينی با کلمه لنينيسم
 -٢استفاده ترکيبی از مارکسيسم با لنينيسم به صورت
)مارکسيسم -لنينيسم (
برای کشف سردرگمی رفيق پويان در ارايه اين نقد بايد
در جاھای ديگری غير از مطلب فوق گشت چون نقد
فوق ھدفش نقد مارکسيسم يا لنينيسم و حتی نقد مارکسيسم
 لنينيسم نيست بلکه ھدف ايشان خارج کردن و نجاتتروتسکيسم از زير سايه و بختک لنينيسم است .برای
نجات از فشار اين بختک اقدام به پاک کردن صورت
مسئله يعنی انکار لنينيسم می کنند دراين باره بعداً نيز
بحث خواھم کرد.
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به ھر صورت رفيق پويان برای رد لنينيسم تنھا تکيه
گاھش اين است که لنينيسم را استالينيست ھا نامگذاری
کرده اند و سپس از عبارت مارکسيسم -لنينيسم استفاده
کردند بعد از آن نيز کسان ديگری مانند خروشچف و
غيره برای منافع خودشان مورد سوءاستفاده قرار دادند و
از اين موارد نتيجه می گيرد که مارکسيسم -لنينيسم نمی
تواند مورد استفاده طبقه کارگر يا انقالبيون واقعی قرار
بگيرد ايشان ھرگز وارد نقد اصول و تئوريھايی که به
لنينيسم يا به قول ايشان تئوری حزب لنينی معروف است
نمی شود نه آنھا را تاييد می کند و نه رد می کند

انقالبی برای استفاده در تمام فصول باشد  .که ھم لنينيسم
و ھم تروتسکيسم را در خود دارد اما اگر واقعا“ ھدف
ھمين باشد و اگر واقعا ً چنين چيزی ممکن باشد خوب
است .ولی ھدف اين نيست و چنين چيزی ممکن نيست.
چون اگر ھدف اين باشد متوانيم به جای استالينيسم بگوييم
انحراف و ھمه انحرافات در درون آن است پس چرا با
ائيسم ھا  ،انحرافات مختلف را از ھم جدا می کنيم اصالً
چرا می گوييم مارکسيسم انقالبی آيا ھمان مارکسيست
کفايت نمی کند ؟ اصالً چرا نمی گوييم صف انقالبی،
صف ضد انقالبی خوب ھمه چيز مشخص ميشود

اما چرا از بين ھمه ايسم ھا لنينيسم بايد حذف شود؟

اينجاست که معلوم می شود کار سانتريستی در حذف
کردن لنينيسم و بزرگ کردن استالينيسم و در ھمين حال
وصل کردن لنينيسم به استالينيست و ھمين طور بيان غير
مستقيم تروتسکيسم ،ربطی به کم کردن ايسم ھا ندارد.
بلکه ھدف ممکن کردن موجوديت و نھايت اصولی نشان
دادن يک گرايش است.

برای اينکه تروتسکيسم به يک گرايش تمام عيار تبديل
شود  ،مارکسيسم نبايد حذف شود چون سرچشمه است و
با حذف آن ھر گرايش داخل طبقه کارگر در واقع خودش
را حذف می کند .استالينيسم نبايد حذف شود بلکه بايد ھر
چه بيشتر بزرگنمايی شود ،چون ھويت و موجوديت
تروتسکيسم به موجوديت و بزرگنمايی آن بستگی دارد.
يعنی بدون وجود استالينيسم ،تروتسکيسم ھيچ ھويت
وجودی نمی تواند داشته باشد از طرفی تروتسکيسم با
وجود لنينيسم نياز به موجوديتش نيست ،يعنی وجود
لنينيسم موجوديت تروتسکيسم را منتفی می کند.
تروتسکيسم ھويت وجودی خود را نه از راه مبارزه
طبقاتی ،بلکه از موجوديت استالينيسم و مبارزه با
استالينيسم کسب می کند در حالی که لنينيسم به خاطر
اينکه ھويت خود را در ھمراھی با مبارزات اگاھانه
طبقاتی کسب می کند و استالينيست نيز ھويت خود را از
به انحراف کشيدن مبارزه طبقاتی کسب می کند با توجه
به موارد باال برای تبديل شدن تروتسکيسم به يک گرايش
تمام عيار بايد اصول لنينيسم را )نه کلمه لنينيسم ومخترع
آن و نه عبارت مارکسيسم -لنينيسم( نقد کنند و چنين
توانی در تروتسکيسم نيست حال که چنين توانی نيست
بھتر است با ھر روش و سبکی شده از طرح لنينيسم
جلوگيری کرد ،به اين دليل است که مجبور می شوند
بگويند نيازی به توليد ائيسم نيست نه نياز است بگوييم
لنينيسم ونه تروتسکيسم  ،و ھر گاه چيز جديد به
تئوريھای انقالبی اضافه شد مجبور به اختراع يک ايسم
جديد شويم بلکه می گوييم مارکسيسم انقالبی که کلمه

محمد اشرفی۴/٩/١٣٩١ ،
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لنين ُمرده است
لئون تروتسکی
ايستگاه تفليس ٢٢ ،ژانويۀ ١٩٢۴
ترجمه :شادی معصومی
لنين ديگر نيست .قوانين سياھی که بر کار شريان ھا
جاریست ،زندگشاش را از پای درآورده .داروھا
ناتوانی خود را از به انجام رسانيدن آن چه قويا ً اميدش
می رفت ،آن چه قلب ميليون ھا نفر از انسان ھا می
طلبيد ،نشان داده اند.
چه شماری از مردم حاضرند بی ھيچ ترديد و تأملی ،تا
آخرين قطرۀ خون خود را برای زنده کردن ،برای نو
ساختن کار شريان ھای رھبر بزرگ ،ايليچ لنين ،يگانه
فردی که نمی توان جايگزينی برايش جُست ،فدا کنند؟ اما
جايی که علم ناتوان باشد ،معجزه ای رخ نمی دھد .و
اکنون لنين ديگر نيست .اين واژه ھا ھمچون صخره ھای
غولپيکری که در دريا فرو می ريزد ،بر آگاھی ما
سقوط می کند.
آگاھی کارگران سرتاسر جھان قادر به درک اين حقيقت
نيست؛ چرا که دشمن ھنوز نيرومند است ،راه طوالنی-
ست ،و کاری عظيم،عظيم ترين کار تاريخ ،ھنوز پايان
نيافته؛ طبقۀ کارگر جھان به لنين نياز داشت ،آن طور که
گويی تاکنون به ھيچ کس ديگری در کلّ تاريخ جھان نياز
نبوده است.

مرگ معلم و رھبرمان ،در ما برخاست.
چه گونه پيش خواھيم رفت ،چه گونه راه را خواھيم
يافت ،چه گونه سردرگم نخواھيم شد؟ چرا که رفقا ،لنين
ديگر با ما نيست!
لنين ديگر نيست ،ولی لنينيسم جانسختی می کند.
جاودانگی در لنين ،آموزۀ او ،کار او ،روش او ،نمونۀ
او ،در ما زنده است؛ در حزبی که بنيان نھاد ،زنده است؛
در نخستين دولت کارگری که سرپرستش بود و آن را
ھدايت کرد ،زنده است.
قلب ما اکنون زير خروارھا غم و اندوه دفن است ،چرا
که ھمۀ ما ،به يُمن لطف بزرگ تاريخ ،ھم دورۀ لنين به
دنيا آمديم ،با او کار کرديم ،و از او آموختيم .حزب ما
لنينيسم است در پراتيک ،حزب ما رھبری جمعی
کارگران است .در ھر يک از ما ،پارۀ کوچکی از لنين
حيات دارد ،چيزی که بھترين پارۀ ھر يک از ماست.
چه گونه ادامه خواھيم داد؟ با چراغ لنينيسم در دستانمان.
چه گونه راه را خواھيم يافت؟ با ِخ َرد جمعی ،با ارادۀ
جمعی حزب راه را خواھيم يافت!
و فردا ،و پسفردا ،برای يک ھفته ،يک ماه ،خواھيم
پرسيد که آيا لنين واقعا ً مرده است؟ چرا که تا م ّدت ھا
مرگ او برای ما ھمچون خودرأيی و استبداد ناممکن و
وحشتناک طبيعت جلوه خواھد کرد.
شايد دردی که احساس می کنيم ،دردی که ھر بار وقتی
فکر می کنيم که لنين ديگر نيست ،خنجر به قلب ما
فرومی آورد ،برای ھر يک ما يک سرزنش ،يک
ھشدار ،يک درخواست باشد :مسئوليت شما افزايش يافته.
اليق رھبری باشيد که شما را آموخت!

دومين حملۀ بيماری ،که بس شديدتر از اولی بود ،بيش از
ده ماه به درازا کشيد .شريان ھا ،بنا به توضيح تلخ
پزشکان ،پيوسته »بازی می کردند« .اين يک بازی
دھشتناک با زندگی لنين بود .نه فقط بھبود ،تقريبا ً بھبودی
کامل ،که حتی فاجعه نيز قابل انتظار بود .ھمۀ ما انتظار
بھبود داشتيم ،ولی فاجعه رخ نمود .مرکز تنفس مغز ،از
ايفای نفش سر باز زد و مرکز ذھن اين نابغۀ بزرگ را
خاموش کرد.

با وجود حزن ،اندوه و پريشانی ،ما صفوف و قلب ھای
خود را با يک ديگر پيوند می زنيم؛ ما بيش از پيش برای
مبارزات نوين متحد می شويم .رفقا ،برادران ،لنين ديگر
با ما نيست .بدرود ايليچ! بدرود رھبر!

و اکنون والديمير ايليچ ديگر نيست .حزب ،يتيم است.
طبقۀ کارگران يتيم است .اين ھمان حسّی بود که از اخبار

http://www.marxists.org/archive/trotsky/192
4/01/lenin.htm
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دربارۀ آنارشيسم
سامان راد
آنارشيسم به عنوان يک آموزه ،به شدت تحت تأثير افکار
و انديشۀ متفکرين و مبارزينی ھمچون »پيتر
کروپتکين«» ،پير ژوزف پرودون«» ،ميخائيل
باکونين«» ،لئو تولستوی«» ،گوردين«» ،جورل سورل«
و »ويليام موريس« بوده است .تحليل ايدئولوژی
آنارشيسم با توجه به عقايد غير متجانس بنيان گذاران آن،
اگر نگوييم غيرممکن ،که دستکم بسيار دشوار است).(١
از ميان آرا و عقايد سياسی بسيار متنوع و ناھمگن
صاحب نظران آنارشيست ،بيان سه مکتب منشعب از
ايدئولوژی کلی آنارشيسم ،يعنی »آنارکو کمونيسم«،
»آنارکوسنديکاليسم« و »آنارشيسم فردگرا« گويای
نمادھای ايدئولوژيک اين آموزۀ سياسی-اجتماعی است.

مصرف ،و البته برای ارضای نيازھا و جاهطلبی ھای
نامتناھی يک ھستی متمدن ،ساخته می گردد« ).(٢
اکثر آنارشيست ھا در بيان سوابق تاريخی آموزۀ خود به
فلسفۀ يونان باستان استناد می کنند و فيلسوفان کلبی را
اسالف آنارشيست خود می دانند .ولی واقعيت اين است
که آنارشيسم به صورت يک ايدئولوژی ،آموزۀ جديدی
است ،و اولين کسی که خود را آنارشيست خواند،
»پرودون« ) (۶۵-١٨٠٩بود .آنارشيست ھا ھميشه به
طرفداری از يا اعمال خشونت و ھرجومرج متھم گرديده
اند و اعتقاد شاخۀ کوچکی از آن ھا به تخريب جوامع
موجود ،ترور و آدمربايی )به طور مشخص »آنارشيست
ھای فردگرا« که ميراث دار اشترنر ھستند( به ھمۀ
آنارشيست ھا تعميم داده شده است .بیشک اين تصويری
مخدودش و نادرست است که به کرّ ات از سوی
بورژوازی و استالينيست ھا تکرار می شود.
اساس نظرات آنارشيست ھا دربارۀ طبقۀ کارگر را بايد
در تحليل اين حقيقت پيگيری کرد که آنارشيسم زائيدۀ
انقالبی صنعتی اروپا و انقالب کبير فرانسه است .ھدف
انقالب فرانسه تأمين آزادی بود .به اعتقاد آنارشيست ھا
اين آزادی سرابی بيش نبود ،چرا که رقابت و مالکيت
خصوصی و فردی ،سلطۀ طبقات بانفوذ را ھمچنان حفظ
نمود .آنارشيست ھا در جواب ھگل که دربارۀ انقالبی
کبير فرانسه گفته بود »آسمان به زمين آمد« ،با تأسف
گفتند افسوس که آسمان به شکل دولت به زمين آمد.

کروپتکين
»کروپتکين« ،در مطلبی با عنوان »آنارشيسم« که
نخستين بار در دايرة المعارف بريتانيکا به سال ١٩١٠
منتشر گرديد ،می نويسد که آنارشيسم »نامی است برای
تبيين يک اصل يا تئوری زندگی و رفتاری که طی آن
جامعه ای فارغ از حکومت متولد می شود -ھارمونی و
توازن در چنين جامعه ای ،نه با اطاعت از قانون يا
فرمانبرداری از ھرگونه اتوريته ،بلکه بنا به توافقات آزاد
ميان گروه ھای مختلف -چه منطقه ای و چه صنفی -به
دست می آيد؛ اين ھارمونی به شکلی آزادانه برای توليد و

آنارشيست ھا مانند مارکس شاھد مسخ شدن انسان ھا به
ويژه طبقۀ کارگر بودند و در انديشۀ چگونگی رھانيدن
بشريت از شرايط مسلط .ھم مارکس و ھم آنارشيست ھا
می دانستند که دولت سياسی قادر به چارهانديشی برای
رھايی طبقۀ کارگر از بن بست موجود نيست.
گسترش ايدئولوژی آنارشيسم ھمراه با توسعۀ صنعتی در
غرب به مثابۀ يک نھاد اجتماعی باعث گرديد که
آنارشيست ھا به يک نوع راه حلّ عاجل گرايش يابند .اين
که باألخره روزی -و يکباره -بندھا و زنجيرھای
اسارت حکومت بر پای کارگران از ھم خواھد گسست و
طبقۀ پرولتاريا آزاد خواھد شد و جامعۀ تعاونی خويش را
خواھد ساخت.
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اين اشتباه و سادهانديشی آنارشيست ھا با عکس العمل
مارکس و طرفدارانش مواجه گرديد و موجب شد که
اختالفات دو ايدئولوژی کامالً متبلور گردد .به تعبير
مارکس ،آنارشيست ھا به بخشی از جامعه که خود
محصول شرايط اقتصادی ويژه و شيوۀ توليد خاص و
معينی است -يعنی روبنا -ھمچون دون کيشوت اعالم
جنگ کردند ،و بنابراين محکوم به شکست بودند.
آنارشيست ھا در مقابل استدالل می کردند که دولت
صرفا ً ماحصل نظام اقتصادی نيست ،بلکه نتيجۀ فشار و
زور است .تضاد بين دو ايدئولوژی تا به آن جا فزونی
گرفت که ساعت ھا از وقت جلسات بين الملل اول به
ادامۀ بحث ھای شديد بين مارکس و باکونين اختصاص
يافت ،جدالی که در نھايت منجر به اخراج باکونين در
يکی از نشست ھای بين الملل در الھه گرديد .و دفتر
بينالمللی نيز به نيويورک منتقل شد .آنارشيست ھا نظام
اقتصاد سوسياليستی را به عنوان يک راه حل می پذيرند،
ولی عده ای از آنان بازگشت به توليد يدی و اقتصادی
کشاورزی را توصيه می نمايند.
آنارکو-کمونيسم
آنارکو-کمونيسم ،متأثر از آرا و عقايد »کروپتکين« است.
»الکساندر برکمن« ،يکی از حاميان کروپتکين در کتاب
»الفبای آنارشيسم« می نويسد» :آنارشيسم ،در چند کلمه،
به ما می آموزد که ما می توانيم در جامعه ای زندگی
کنيم که در آن اثری از ھيچ گونه اجبار و اضطرار
زندگی بدون اجبار ،طبيعتا ً به معنای آزادی است؛
نباشد؛
ِ
اين به معنای آزادی از زور يا فشار است؛ فرصتی برای
تجربۀ نوعی از زندگی که به بھترين شکل مناسب شما
باشد« ) (٣و سپس ادامه می دھد که برای دستيابی به چنين
زندگی ايده آلی اول بايد از ش ّر حکومت و نظام سرمايه
داری خالص شد و سپس آزادی و برابری در مصرف را
جايگزين آن ساخت .اين است کلّ مفھوم آنارکو-کمونيسم؛
به اعتقاد برکمن جوامع معاصر با تضادھای اقتصادی
شرايطی به وجود آورده اند که انسان ھا نمی توانند با
آزادی کامل به زندگی خويش ادامه دھند ،چرا که سرمايه
داری و حکومت -ھر يک به نوعی -آزادی را محدود
ساخته اند :نظام سرمايه داری ،با ايجاد اختالفات طبقاتی،

و حکومت ،با وضع قوانين و مقررات.

الکساندر برکمن
بنابراين اصول اعتقادی آنارکو-کمونيسم را می توان به
صورت زير خالصه کرد:
 -١از ميان برداشتن حکومت
 -٢بازگشت به اقتصاد کشاورزی و گسترش صنايع
کوچک و محلی
 -٣توزيع عادالنۀ کاالھا و فرآورده ھا در ميان مردم
 -۴تبليغ ايده و انديشۀ تعاون و ھمکاری
آنارکو-کمونيست ھا ھمچنين حامی آزادی افراد در
گزينش راه و رسم زندگی خويش ھستند .بنابراين دربارۀ
مسائلی مانند نحوۀ روابط زن و مرد ،نظام آموزشی و
دين و مذھب ،به داوری و ارائۀ سبک و راه نمی
پردازند .کما اين که افرادی مانند »دروتی ِدی« ) (۴و
»آمون ھنسی« ) (۵از آنارشيست ھای کاتوليک ،وابستگی
خود را به کليسا مانعی برای آنارشيست بودن نمی
دانستند.
آنارکو سنديکاليسم
بنيان مکتب آنارکو-سنديکاليسم ،بر صنعت و توليد
صنعتی نھاده شده است .اين جريان ،اتحاديه ھای
کارگری را مرکز ثقل ادارۀ جوامع می دانند ،و نظارت
کارگران را راه حلّ تمام مشکالت و نابسامانی ھای
جوامع .اين بخش از آنارشيست ھا می کوشيدند تا با بھره
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گيری از امکانات بينالملل اول جبھۀ مقاومی در برابر
سوسياليست ھا بازنمايند ،پس از اخراج و تجربۀ چندين
مورد اعمال خشونت و ترور در قالب سنديکاليسم ،ظھور
نمودند.
اصول و مبانی حاکم بر اين جريان آنارشيستی به طور
کلی به اين شرح است:
 -١سرپرستی و ادارۀ واحدھای صنعتی به وسيلۀ
کارگران
 -٢تقسيم بخش ھای صنعتی و کنترل آن ھا به شکل
فدراسيون و کمون.

زمان خود ھماھنگ بودند ،ولی در چگونگی ساخت
جامعۀ نوين با يک ديگر اختالف داشتند .ايدئولوژی
آنارشيسم در مجموع به آزادی فردی ايمان دارد و به
عنوان يک نظام ،کنترل گروھی را به ويژه از نوع
سازمانيافته اش مانند دولت و حکومت ،غيرضروری
می داند .با اين حال تاريخ به ما می آموزد که آنارشيسم با
اتخاذ سياست قھر و آشتی ناپذيری در برابر دولت -چه
دولت سرمايه داری و حافظ منافع اقليت باشد ،و چه
دولت کارگری و حافظ منافع اکثريت -بيش از ھمه خود
را فريب می دھد .دولت انقالبی و گذرای پرولتاريا نه
تنھا در تضاد با منافع طبقۀ کارگر نيست ،بلکه می تواند
و بايد به نفع آن ھا وارد عمل شود ).(٧

 -٣حل مشکالت و مسائل مربوط به روابط بين کمون ھا
و جوامع از طريق شوراھای کارگری.
آنارشيسم فردگرا

»کمونيسم ،با الغای کلّ مالکيت فردی ،فقط من را ھم
چنان بيشتر به سوی وابستگی به ديگری ،يعنی،
وابستگی به کليت يا جمع بازمی گرداند ] ...و اين امر[
مانع حرکت آزادنۀ من است ،قدرتی است مطلق که بر
فراز من قرار دارد .کمونيسم به درستی عليه فشاری که
من از سوی مالکين منفرد تجربه می کنم ،طغيان می کند؛
اما قدرتی که در دست جمع قرار می دھد ،به مراتب
مھيب تر است« ).(٦
اين جريان آنارشيستی بدون آن که منکر ھمکاری و
تعاون باشد ،برای آن ح ّد و مرزی تعيين می کند .مالکيت
عمومی و سرمايه داری را نمی پذيرد و با ھر دو به يک
اندازه مخالفت می ورزد .اختالف بين آنارکو-کمونيسم و
آنارشيسم مبتنی بر اصالت فرد ،از اواخر قرن نوزدھم به
ِ
شکل دو جريان فکری متضاد قوام گرفت .ھرچند ھر دو
ايدئولوژی در مخالفت با سازمان ھا و تشکيالت موجود

ماکس اشترنر

جوھر و اساس ايدئولوژی آنارشيسم در دفاع از آزادی و
خودمختاری انسان ھا و تعارض با اتوريته و اقتدار نھفته
است .اين باوری است که در آنارشيسم فردگرا جلوه و
نمود بيشتری )و يا شايد بايد گفت افراطی( يافته است؛
مثالً ماکس اشترنر می گويد:

ايدئولوژی آنارشيسم که گاه با مسلک فرد اشتباه گرفته
می شود ،می تواند به خود ببالد که به دليل بحران سرمايه
داری ،اشتياق انسان ھا به دستيابی به آزادی ،استقالل و
استفادۀ بهحق از امکانات مالی ،و از سوی ديگر به دليل
خيانت ھای جريان ھای استالينيستی به جنبش کارگری
در سطح جھان و يا حتی بیعملی و ضعف ھای بسياری
از سازمان ھايی بهاصطالح »تروتسکيست« ،موقتاً
مورد توجه گروھی -چه بسا وسيع -قرار گرفته است.
تاريخ به ما آموخته است که خالصی از ستم حکومت ھا،
اختالف طبقاتی و در نھايت ،دستيابی به آزادی به شيوۀ
آنارشيستی خواب و خيالی بيش نيست .خيال خامی که
»سر توماس مور« ،حدود  ۵قرن پيش به شکلی
ظاھرپسندتر از افاصات امروزی آنارشيست ھا ،تشريح
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کرده بود.

دروغ گوھای فرانسه

٥٩

منابع و توضيحات:
) (١برای بحث بيشتر در اين مورد ،نگاه کنيد به :سامان
راد» ،جريان ھای آنارشيسم« ،مندرج در نشريۀ
ميليتانت ،شمارۀ ۵٣
http://militaant.cloudaccess.net/anarch/435anarch.html
(2) Peter Kropotkin, “Anarchism”, The
)Encyclopedia Britannica (1910
http://www.marxists.org/reference/archive/k
ropotkin-peter/1910/britannica.htm
of

(3) Alexander Berkman, “A.B.C.
Anarchism”, Freedom Press (1977), p. 9

http://archive.org/download/AlexanderBerk
man-ABCofAnarchism/AlexanderBerkmanABCofAnarchism_text.pdf
)(4
http://en.wikipedia.org/wiki/Ammon_Henna
cy
)(5
http://en.wikipedia.org/wiki/Dorothy_Day
(6) Marx Stirner, “The Ego and His Own”,
pp. 131-132:
http://www.df.lth.se/~triad/stirner/theego/the
ego.pdf
) (٧برای اطالع بيشتر از بحث »مارکسيسم و دولت«،
نگاه کنيد به :آرمان پويان» ،الغای دولت از منظر
مارکسيسم :بحثی با آنارشيست ھا« مندرج در نشريۀ
ميليتانت ،شمارۀ ۵۴؛ آرمان پويان» ،مارکسيسم و
دولت« ،مندرج در نشريۀ ميليتانت ،شمارۀ .۵۵

ترجمه :پوريا مزدک
مقاله زير ،نخست به عنوان سرمقالۀ بولتن ھای کارگری
که به وسيلۀ اعضای »ھمگرايی انقالبی« -٣نشريه ماھانه
جناح »اخگر« ٤در فرانسه -توزيع می شود ،منتشر
گرديد.
 ٣دسامبر ٢٠١٢
دروغگوھا
" دولت تمام مدت در حال دروغ گفتن به ما بوده "" ...
خائن ھا " " ...ما بيزار شده ايم .مونتبورگ بايد برود!
"" ...ما اين توانائی را داريم که به کابوسی برای اين
دولت بدل شويم ،ھمان طور که برای دولت سارکوزی
بوديم " " ...مبارزه جدی و جدی تر خواھد شد .اگر
مجبور بشويم که برای حفظ کوره ھای ذوب آھن دست به
خشونت بزنيم ،اين کار را خواھيم کرد"...
اين ھا قسمتی از خشم و انزجاری بود که کارگران
فلورانژ بعد از بيانيه نخست وزير که نشان دھنده عدم
عمل به قول ھای مونتبورگ بود ،نشان دادند .ھيچ ملی
سازی ،حتی به شکل موقتی انجام نخواھد گرفت و ھيچ
Convergences Révolutionnaires

3

L'Etincelle

4
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خريداری برای در دست گرفتن امور پيدا نمی شود.

برای کنترل کارگری می باشد.

در عوض ،دولت ھمه شرايط ميتال را پذيرفته و فقط
اندکی رنگ و لعاب به آن اضافه می کند:

دروغگوھای باج گير

" انتقالی برای  ۶٣٠کارمند در عين اجرای برنامه کاھش
مشاغل از طريق ترک خدمت داوطلبانه ،کلک حقوقی
جديدی که در لوای آن اخراج کارگران را مخفی می
کنند .ھيچ مزايايی برای کارگران موقت و آن دسته از
کارگرانی که استخدام پيمانکار ھستند در نظر گرفته نمی
شود .در ازای کارگرانی که بازنشست می شوند ھيچ
شخصی استخدام نمی شود .يکشنبه ھفته گذشته خبری از
مدير شرکت مبنی بر بستن از پيش برنامه ريزی شده
کوره ھای ذوب آھن ،درز کرد .اين بيش از پيش سبب
خشم ادوارد مارتين ،نماينده کنفدراسيون ملی کار فرانسه
) (CFDTدر فلورانژ ،که پيش از اين دولت را به خيانت
متھم کرده بود ،شد.
دوره اوالند ھمانند دوره سارکوزی است
در سال  ٢٠٠٨سارکوزی تعھد کرده بود" :دولت چه با
ميتال و چه بدون آن بر روی گراندرانژ سرمايه گذاری
خواھد کرد ".يک سال بعد کارخانه گراندرانژ بسته شد و
 ۶٠٠کارگر بيکار شدند .امروز دولت دارای يک نقش
دوگانه شده :مونتبورگ برای کارگران متحصن در برابر
٦
خزنه داری نان کرواسان ٥می آورد ،در حالی که ايرو
از توافقی که با ميتال کرده ،بسيار خشنود به نظر می
رسد! آن ھا دقيقا از ھمان روش قديمی برای فريفتن
کارگران استفاده کردند :با يک طعمه ،مثال ملی سازی
)از نوع موقتی اش !( که در واقع نوعی از تملک نصفه
نيمه به وسيله دولت ،با قيمت بسيار باال و بدون تضمين
حفظ مشاغل است ،جلو بياييد .اما در برابر سرمايه دار
گرگ صفتی که ثروت شخصی اش  ١۶ميليارد يورو
بوده و سال گذشته  ٢.٣ميليارد دالر به خودش به عنوان
سود در بازار سھام پرداخت کرده بود ،تنھا راه مؤثر
مصادره کردن شرکت و واگذار کردن آن به کارگران

Croissant

5

Ayrault

6
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در ھر نقطه ،بربريت سرمايه دار در حال بستن مجموعه
ھای صنعتی يا اخراج کارگران است .به عنوان مثال
گروه صنعتی  PSAکه به وسيله خانواده پژو اداره می
شود .در عين حال آن ھا در حال باج خواھی از ما به
وسيله " موافقتنامه ھای مشوق رقابت" به منظور "حفظ
مشاغل " ھستند که می توان به گروه رنو اشاره نمود .يا
اين که ما را به عدم سرمايه گذاری تھديد می کنند ،مثال
گروه آرکما .٧تمام اين ھا به اين خاطر است که مشاغل
را نا امن تر کرده و ساعات کاری را انعطاف پذيرتر
نمايند و ھم چنين دستمزدھا را کاھش داده و بر حجم کار
بيفزايند ،در حالی که در ھمان زمان ،اخراج کارگران را
با اصالح قوانين کار آسان تر نمايند .دولت در تالش
است تا امتيازاتی به کنفدراسيون ھای اتحاديه ای دھد و
آن ھا در عوض وانمود به بازی "گفتگوی اجتماعی"
نمايند.
فلورانژ ،SFR , PSA ،سانوفی ،آرکما ...و ھمه ديگر
شرکت ھا در بخش دولتی و خصوصی ،ما ھم مثل شما
می جنگيم!
کارگران استيل فلورانژ بسيار دلزده بوده و احساس می
کنند که در حقشان خيانت شده .واکنش ھايشان حاکی از
خشمی است که ديگر کارگرانی ھم که در بخش ھای
دولتی و خصوصی ،با دروغ ھا ،باج خواھی ھا و برنامه
ھای تعديل نيروی مشابه روبه رو ھستند ،در دل دارند.
در ھمه جای فرانسه ،کارگرانی در حال مبارزه برای
دستمزدشان و بر ضد کاھش مشاغل ھستند .تنھا زمانی
که ما ھمه مبارزاتمان را در يک جنبش قدرتمند ،که
دارای ابعادی ورای مبارزات فرديست بريزيم ،می توانيم
خواسته ھايمان را تحميل کنيم .آن موقع است که يک نفر
می تواند برای رؤسايی که خواستار ديدار فوری با
خدمتگزارانی که زمانی مجبور به صرف نظر از قسمتی
از سھم سود شرکت شده بودند ،نان ھای کرواسان
بياورند ...اين دفعه نوبت کارگران است.
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Arkema

7

انتخابات ژاپن :کمترين ميزان مشارکت از زمان
آغاز ثبت داده ھا
مايکل رابرتز
آرمان پويان
مھمترين حزب اصلی راست -ميانه و حامی سرمايه
داری در ژاپن ،يعنی حزب »ليبرال دموکرات« )(LDP
به رھبری شينزو آبه ،در انتخابات عمومی روز يکشنبه
برای نمايندگان مجلس سفلی کشور ،به پيروزی قابل
توجھی دست يافته است .بنابراين حزبی که پس از جنگ
جھانی دوم به وسيلۀ امريکايی ھا برای تثبيت دموکراسی
سرمايه داری در ژاپن ابداع شد و طی  ۶۵سال متوالی
اکثراً قدرت را در دست داشته است ،پس از
طی چھار سال بیاعتنايی عمومی ،باری
ديگر به صحنه بازگشته است.
آن چه رسانه ھا را به وجد می آورد اين است
که  LDPو و متحد ائتالفی او ،يعنی کوميتو،
احتماالً به کرسی ھای کافی برای به دست
آوردن دو سوم اکثريت در مجلس سفلی
دسترسی دارند ،و اين يعنی دولت می تواند
تضمين کند که مسير سياست ھايش از طرف
مجلس سنای عليا -يعنی جايی که حزب
دموکرات ) (DPبه عنوان حزب شکست-
خوردۀ دولت ،اکثريت را در دست دارد-
بلوکه نخواھد شد .شکست حزب دموکرات
انعکاس زيادی داشته است ،چرا که ناتوانی اين حزب از
انجام وعده ھای خود -يعنی شفافيت دولت ،کاھش
بوروکراسی و پايان دادن به رکود اقتصادی )آن چه "دھه
ھای بربادرفته" ناميده می شود( که سرمايه داری ژاپن
از زمان پايان دھۀ  ١٩٨٠تجربه کرده -شرکتکنندگان
در انتخابات را شديداً نااميد ساخته است.
اما تمرکز رسانه ھا بر روی کسب احتمالی اکثريت از
سوی اين حزب ،به آن معناست که رسانه ھا حقيقت به
مراتب مھمتری را از انتخابات از دست داده اند ،و آن
اين که ميزان تقريبی شرکت در انتخابات ژاپن ،پايين-
ترين مقدار از سال  ١٨٩٠به اين سو بوده است )يعنی از

زمان ثبت داده ھا(! تخمين زده می شود که ميزان شرکت
رأی دھندگان ،در سطح  ۵٩.۵٢درصد قرار دارد ،يعنی
پايين تر از ح ّداقل سطح به ثبت رسيده در انتخابات
 ۵٩.۶۵) ١٩٩۶درصد( .اين در حالی است که ميزان
مشارکت در انتخابات سال  ۶٩.٣ ،٢٠٠٩درصد بود که
باالترين ميزان مشارکت در دورۀ پساجنگ بوده است.
من اين ارقام را از رسانه ھای دولت ژاپن استخراج
کردم؛ اين داده ھا نشان می دھد که سقوط حمايت رأی
دھندگان در انتخابات اخير اين بار به طور اخص
وحشتناک بوده است ،به ويژه اگر به ياد داشته باشيد که
انتخابات ھای پيش از سال  ،١٩۴۵در يک کالم بسيار
مشکوک بودند.

در اين جا مجال آن نيست که بخواھم چرايی شکست
مفتضحانۀ سرمايه داری ژاپن در طول  ٣٠سال گذشته
را درنظر بگيرم .اما اجازه دھيد که فعالً به مھم ترين
شاخص ھای مارکسيستی نگاھی داشته باشيم .موتور
محرکۀ صعود عظيم بخش مانوفاکتور ژاپن پس از جنگ
دوم جھانی ،نرخ بسيار باالی سود بود .اين نرخ نخست
در طول دھۀ  ١٩۶٠سقوط کرد و »معجزۀ« ژاپن
درميانۀ دھۀ  ١٩٧٠به پايان رسيد .پس از نخستين بحران
اقتصادی پساجنگ در سال ھای  ،٧۵-١٩٧۴ژاپن شروع
به مبارزه کرد .رشد اقتصادی ساالنۀ ژاپن از  ١٩٧۴تا
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 ،١٩٩٠حدود  ٣.٨درصد بود ،درحالی که ھمين نرخ
طی سال ھای  ١٩۵۶تا  ٩.٢ ،١٩٧٣درصد بود .سرمايه
داری ژاپن ،ارتش ذخيرۀ کار ارزان خود را از پای
درآورده بود ،و افزايش ترکيب ارگانيگ سرمايه نيز
سوددھی را پايين نگاه می داشت.
ژاپن :نرخ سود به درصد )نمودار آبی( و ترکيب
ارگانيک سرمايه )نمودار قرمز(

سرمايه داری ژاپن اکنون پيش از آغاز رونق اعتباری
عظيمی که اياالت متحده و اروپا از سال  ٢٠٠٢به بعد به
آن وارد شده بودند ،تالش کرد که با جستجوی سودھای
باالتر در بخش ھای غيرمولد نظير امالک و ماليه ،اين
سوددی را باال ببرد .حباب اعتباری ژاپن در سال ١٩٨٩
منفجر شد ،و اين انفجار ھمان قدر مھيب بود که بحران
مالی جھانی  .٢٠٠٨-٢٠٠٧ژاپن وارد رکودی شد که
ھمزمان با رکود جھانی سال ھای  ٩١-١٩٩٠بود .اما در
ھمان حال که ساير اقتصادھای سرمايه داری اصلی شاھد
بھبودی نسبی پس از آن رکود بودند ،سوددھی سرمايه
داری ژاپن در طول دھۀ  ١٩٩٠باز ھم بيشتر سقوط
کرد.
دليل اصلی اين امر ،به ظاھر عدم تمايل نخبگان حاکم در
بانک ھا ،شرکت ھای بزرگ و دولت به پذيرش اھرم
مالی بيشازحد گسترشيافته بود .آن ھا
زدايی در بخش
ِ
درست مانند ھمان کاری که اياالت متحده و دولت ھای
اروپايی در سال  ٢٠٠٩انجام دادند ،ماليات دھندگان و
دولت را به اعطای کمک مالی به بانک ھا و مؤسسات

بزرگ واداشتند .در نتيجه ،ژاپن باقی ماند و بدھی عظيم
بخش عمومی که به بخش ھای مولد اقتصاد فشار می
آورد و ارزش جديد و پساندازھا را می مکد )بدھی
برابر
عمومی به عنوان نسبتی از توليد ملی ،بيش از دو
ِ
بدھی عمومی در اروپا و اياالت متحده است( .سرمايه
داری ژاپن اين گونه بود که به يک سرمايه داری زامبی
تبديل شد.
در سال  ،١٩٩٨نخبگان سياسی ژاپن تالش کردند تا
تحت رھبری نخست وزير نئوليبرال ،يعنی کوئيزومی،
که برای تجديدساختار بانک ھا ،خصوصیسازی بنگاه
ھای دولتی و ماليات ھای باالتر برگزيده شده بود ،دست
به »اصالحات« بزنند .اين موضوع به احيای موقتی
سوددھی انجاميد ،البته به بھای متوسط استنانداردھای
زندگی ،کاھش حقوق مستمری و بدتر شدن مزايای کار.
بنابراين رأی دھندگان اميدوار بودند که حزب دموکرات
جديد -ترکيبی از سوسياليست ھای سابق ،سوسيال
دموکرات ھا و ليبرال ھا -نشانۀ جديدی باشد برای
پاکسازی سياست ژاپن ،پايان دادن به فساد و ارتشا و
بازگرداندن رشد .اما از بد روزگار ،رويدادھای سهگانۀ
زلزله -سونامی ،فاجعۀ ھسته ای و بحران اقتصادی
جھانی ،بار ديگر سرمايه داری ژاپن را درھم کوبيد.
توليد ناخالص داخلی اسمی ژاپن در سال  ،٢٠١٠پايين
تر از سطح پيشين خود در سال  ١٩٩۴بود.
اکنون شمار زيادی از رأی دھندگان توھم خود را نسبت
به تمامی احزاب از دست داده اند و به ھمين خاطر شاھد
کمترين ميزان مشارکت در طول تاريخ ثبتشدۀ انتخاباتی
اين کشور ھستيم .حزب ليبرال دموکرات ) (LDPدوباره
افسار قدرت را به دست گرفته و قول داده است که بيش-
تر روی پروژه ھای دولتی ھزينه کند ،و نه افزايش
ماليات ،رونق صادرات از طريق کاھش ارزش پول ين،
بازگرداندن تسھيالت انرژی ھسته ای ،افزايش ھزينه
ھای نظامی و برخورد »سفت و سختتر« با چين )يعنی
ھمان سياست ھای کھنه و ورکشستۀ  ٣٠سال پيش(.
 ۶دسامبر ٢٠١٢
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زنان تحت ستم مصر را به حاشيه براند .مشخص است
که توده ھای مردم با اين ادعاھا که قانون مزبور بايد
ھرچه سريع تر به منظور بازگرداندن »ثبات« تصويب
شود ،فريب نخواھند خورد؛ به خصوص به اين دليل که
سند مزبور ،با تصميم دولت ھشام قنديل برای افزايش
بھای برق به عنوان بخشی از طرح آزادسازی قيمت
خدمات در موافقت با درخواست ھای صندوق بين المللی،
ھمزمان بوده است .تمامی اين ھا به يُمن اياالت متحدۀ
امريکا رخ می دھد و مؤيد نقش خائنانه ای است که قنديل
در ايجاد آتشبس موقت در ّ
غزه ايفا کرد.

بيانيۀ سوسياليست ھای انقالبی مصر
ميليتانت :متن بيانۀ رفقای سوسياليست انقالبی مصر،
تنھا برای آشنايی با مواضع اين گروه در ارتباط با وقايع
مصر ترجمه شده است و الزاما ً مورد تأييد ما نيست.
***
ُمرسی ضمن تداوم سياست ھای لجوجانه و نابخردانه،
اعالم کرد که ھمهپرسی قانون اساسی در کمتر از ده
روز برگزار خواھد شد .اين پاسخ به راھپيمايی ھای
ميليونی و نيرومندی که ميدان ھای شھر را پر کرده اند،
يادآور ھمان سياست ھای ديکتاتور مخلوع مصر،
مبارک ،نسبت به جنبش سياسی و اجتماعی است .به نظر
می رسد ُمرسی ،که تنھا با  ١درصد اختالف به پيروزی
دست يافت ،بر روی قدرت و توان سازمان خود و بسيج
نيروھای اسالمگرايی که يکشنبۀ گذشته در ميدان
نھضت مصر دست به تظاھرات زدند ،حساب می کند.
اما ھمان طور که درس ھای تاريخ نشان می دھد،
مادامی که توده ھا مصمم به ادامۀ دفاع از منافع انقالب
خود ھستند و ھنوز اميد خود را به تکميل بيشتر اين
دستاوردھا از دست نداده اند ،ھيچ حاکمی تاب مقاومت
در برابر جنبش آنان را نخواھد داشت.
به نظر می رسد بحران اقتصادی وخيمی که طبقۀ سرمايه
دار را دربر گرفته ،به ھمراه تالش ھای ُمرسی و باند او
برای پيروزی اکثريت اعظم در انتخابات پارلمانی پيش
رو از طريق آرای سلفی ھا )که پشت مخاطرهجويی اخير
او ھستند( ،به يک قطببندی حول محور سکوالر-مذھبی
منجر شده است و نه کشاندن فقرا و مردم تحت ستم به
مصاف با کارفرمايان ،فارغ از اين که آن ھا اسالمگرا
باشند يا ليبرال و عناصر سابق رژيم.
ما به زندگی شھدايی که خونشان را در ميدان ھای
انقالبی نثار کرده اند سوگند ياد می کنيم که شما قادر به
تصويب اين قانون اساسی ،که برای متخاصم نمودن
طبقات مردم يک شبه طرحريزی شد ،نخواھيد بود .اين
قانون اساسی ،قانونی است که حقوق اجتماعی و
اقتصادی را مشخص نمی کند ،به دفاع از بازداشت
روزنامه نگاران می پردازد ،درھا را مج ّدداً به سوی
دادگاه ھای نظامی شھروندان می گشايد ،از منافع دستگاه
نظامی حمايت می کند ،و مصمم است که مسيحيان و

با اين حال مخالفت ما با سياست ھای ُمرسی ،ھرگز به
موافقت ما با تردستی ھايی که اخيراً با تشکيل »جبھۀ
رستگاری ملی« درحال انجام بوده ،نيست .اين جبھه،
شاھد حضور شانه به شانۀ حمدين صباحی در کنارعمرو
موسی ،و محمد البرادعی در کنار سيد البدوی -که لحظه
ای برای مالقات با سفير امريکا در مصر ترديد نکردند-
بوده است .با وجود تمامی اين ھا ،نشست ھای جبھه به
نحوی ادامه می يابد که گويا ھيچ چيزی رخ نداده است.
ما خواھان تشکيل يک جبھۀ انقالبی ،به دور از بقايای
رژيم قديم ،برای تداوم مبارزه به سوی تکميل اھداف
انقالب ،يعنی به دست آوردن نان ،آزادی و عدالت
اجتماعی ،ھستيم.
ما متعھديم تا برای مطالبات زير مبارزه کنيم:
•

•
•
•

•

طرد پيش نويس قانون اساسی و انتخابات مج ّدد يک
مجلس مؤسسان که نمايندۀ جامعه ،اقليت ھا و مردم تحت
ستم باشد.
حذف بيانيۀ ديکتاتورمآبانۀ قانون اساسی.
سرنگونی دولت ھشام قنديل و تشکيل يک دولت انقالبی
تعيين ح ّداقل دستمزد به ميزان دستکم  ١۵٠٠پوند در
ماه ،تحميل يک دستمزد ح ّداکثری ،قراردادھای دائمی
برای کارگران موقت ،و پايان دادن به خصوصی سازی،
و ملی نمودن شرکت ھای انحصاری.
عقب نشينی کامل از توافق با صندوق بين المللی پول
پرافتخار باد ياد شھدا -قدرت و ثروت به دست مردم
 ۴دسامبر .٢٠١٢

برگردان به فارسی :نازنين صالحی
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غارتگری ،در مراحل مختلف با لباسھای ديگری فراھم
سازند.

بحث آزاد:
نکاتی در مورد تجزيه طلبی ،الحاق طلبی اجباری و
الحاق طلبی اختياری يا آزاد
مقالۀ زير از طرف رفيق علی رزاقی برای نشريه ارسال
شده و پس از اصالحات جزئی در برخی از کلمات و
رفع برخی اشتباھات نگارشی ،عينا ً برای درج در ستون
بحث آزاد نشريه ،آماده شده است .نشريۀ ميليتانت سعی
می کند تا در شماره ھای آتی در مورد مسألۀ ملی و ح ّ
ق
تعيين سرنوشت مطالبی را منتشر کند.
***
قبل ازھرچيز بھتر است به مسئله تجزيه طلبی اشاره ای
کوتاه نمايم تا خوانندگان عزيز را از مطرح کردن مسئله
تجزيه طلبی واھداف آن ومضرات تاريخی اين تبليغات
زھرآگين بوسيله پان ايرانيستھای در جريان قراردھم.
جان کالم توده ھا بخصوص جوانان عزيز ايرانی فارس
زبان اساسا ً بايد بدانند چرا کلمه تجزيه طلب در رسانه
ھای فارس زبان ھر روز لباس تازه ای بر تن دارد
چنانچه بر کسی پوشيده نيست ،تجزيه طلبی معموالٌ از
طرف پان ايرانيستھا -ميتوان گفت وطن پرستان بی مايه
و جاطلب و منافع طلب و با افکار مريض گونه
شووينيستی و نازيستی با رنگھای مختلف -مطرح ميشود
در مرحله اول برای فريب جوانان وتوده ھای خودی
فارس زبان ومخدوش کردن افکارعموميست تا
افکارھمزبانان خود را نسبت ديگر مليتھا وانسانھا و
زبانھای ديگرشستشو داده و زمينه سياست تفرقه بيانداز،
حاکميت و سرکوب وغارت کن را درجامعه برای خود
فراھم نمايند .بدين ترتيب به خيال واھی خود تا بتوانند در
قرن  ٢١زمينه حاکميت خود را برای اختالف وغارت
کردن ثروت توده ھا را فراھم سازند ،چنانچه در تاريخ
نژاد پرستان اثبات شده است.
تجزيه طلبی در مفھوم سياسی آن بمعنای تفرقه ميان مردم
و فريب توده ھا برای سرکوب قدم به قدم آزاديھای
دموکراتيک و برای اھداف منافع طلبانه تبليغ شده و ھنوز
ميشود تا زمينه را برای ارتجاع و استبداد با خصائل

برای مثال ،چنانچه مشاھده کرديم بعد از انقالب  ٥٧و
استقرار جمھوری اسالمی شعار تجزيه طلبی از تمام
رسانه ھای حاکميت جديد ھر روز چھره ای تازه بخود
ميگرفت و با اين شعار مردم خود را فريب داده و با
احساسات مذھبی و ملی آنھا بيشتر بازی کرده تا در اين
مورد بقول آخوند قرائتی بر خر مرادشان که ھمان فريب
توده ھا و بکرسی نشاندن قدرت ارتجاعی خود بود،
سوار شوند و بتوانند زمينه را برای استحکام قدرت خود
و تفرقه و جنگ تحميلی و سرکوب آزاديھای دموکراتيکی
که حاصل خونھای ريخته شده بھترين فرزندان آزاديخواه
قبل از انقالب بود ،فراھم آورند و بمرور زمان و قدم به
قدم در ابتدا به بھانه تجزيه طلبی ،سرکوب آزاديھای
دموکراتيک را ازمليتھای تحت ستم مبارز و آزاديخواه و
عدالت طلب که از آگاھی سياسی نسبتا ً بيشتر برخوردار
بودند ،شروع کرده و سپس يکی پس از ديگری حساب
شده از اپوزيسيونھای مختلف تا برادران وھمدستان
ديروز خود را سرکوب نمودند تا توانستند باخيال آسوده
با خودی ھا سر از کھريزک ھا در آورند.
اما جای تعجب است درست درشرايطی که رژيم اسالمی
سياست سرکوب واستثمار و تجاوزش بعد از سی و سه
سال برای ھمگان مشخص شده و بعلت بحران عميق
وتضاد درونی شديد ،رژيم کنترول جامعه را دارد از
دست ميدھد و در حاليکه غرق در بحران سياسی،
اقتصادی ،اجتماعی و در انزوای جھانی قرار دارد،
منزلت پرستان پان ايرانيست به جرئت ميتوان گفت وطن
پرستان بيمايه و منافع طلب از راست وچپ و احزاب
کاغذی آن ھا بعد از سی سال سر از الک خود بيرون
آورده و مسئله تجزيه طلبی را با رنگ و روغن آميزی
جديد مطرح کرده تا بار ديگر ذھنيت توده ھا بخصوص
جوانان عزيز فارس زبان را از واقعيات جامعه منحرف
سازند و با مطرح کردن تجزيه طلبی بار ديگر احساسات
ملی و مذھبی توده ھا را ببازی گرفته تا زمينه تفرقه و
قدرت خود ،برای اھداف پليد غارتگری درجنگ تحميلی
ديگر در آينده برای سرکوب آزاديھای دموکراتيک فراھم
سازند و با اين خصلت غيردموکراتيک و غيرمردمی
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بتوانند بقول خود بر اريکه قدرت خدا دادی و موروثی و
دور زدن ھا ،برای فريب توده ھا ھمچون رژيم آخوندی
در زمين سياست آينده بازی کنند ،اما غافل از آنند حافظه
تاريخ خيانت و جنايت گذشته آنھا را ھرگز فراموش
نخواھد کرد و ھنوز جوھر بد نامی ،رسوائی و اعمال
زشت وخيانت و جنايت آنھا در ليست کتابھای تاريخی
خشک نشده و بعلت فرار آنھا تصفيه حسابی صورت
نگرفته است و شعارھای طنين انداز مردم انقالبی و
آزاديخواھی که در قيام  ٥٧و اندکی بعد از انقالب
درکوچه و خيابان و شھرھا و مکانھا ھنوز فراموش نشده
و در گوشھا کماکان باقيمانده است.
الحاق طلبی اجباری ،چنانچه از نامش پيداست بدخيم
برای مردم ،اما خوش خيم و خواست پان ايرانيستھا ،بھتر
ميتوان گفت وطن پرستان غارتگر ،ميباشد .دراين شرايط
مليتھا و زبانھا مختلف بدون استثنا وچشم وگوش بسته و
برده وار بايد اتوريته ديکتاتوری پان ايرانيزم مرکزی را
پذيرا باشند تا وطن پرستان بيمايه و پان ايرانيستھا با
برنامه و به آسانی بتوانند سياستھای تحقيرآميز خود را بر
مليتھای مختلف که اکثريت مردم ايران ھستند ،تحميل
نمايند ،بھمين جھت از واژه قوم برای تحقير ملتھا معموالً
آگاھانه استفاده کرده و آنرا در سطح وسيعی تبليغ و
ترويج ميکنند تا ھويت سياسی کردھا را منحرف سازند و
بيشترخود را مطرح نمايند ،در اينجا برای درک
بيشترالزم ميدانم خالصه از مفاھيم قوم و ملت را توضيح
دھم.
ملت ،به مجموع انسانھايی گفته ميشود که شرايط تاريخی
مشخص و مشترک  ،زبان مشترک  ،آداب و رسوم
مشترک و لباس مشترک و بطورکلی فرھنگ مشترک
دارا بوده و درشرايط تاريخی مشخص دارای سرزمين و
جغرافيای مشترک باشند ،برای ھيچ عقل سليمی باستثنای
پان ايرانيستھا ھا قابل قبول و منطقی نيست که ميليونھا
انسان را با چنين شرايطی تاريخی مشخص فوق قوم
بنامند.
آيا پان ايرانيستھا ازچپ وراست اين سوال ساده را از
خود کرده اند يک فاميل يا قوم بزرگ آنھا حداکثر چند
نفر ميتوانند باشند تا بتوانند حداقل نيمی از گزافه گويی و

مشکالت و تعصبات خود را حل کنند و توده ھای فارس
زبان خودی را بيشتر از اين گمراه نکرده و مورد تمسخر
ديگران قرار ندھند ،آيا يک قوم ميتواند حد اقل  ١٥مليون
نفر باشد ؟! سوال اينجاست چرا پان ايرانيستھا در
نشريات ،اکثراً خود را پروفسورتاريخ معرفی ميکنند ،اما
وقتی به تاريخ ملت ھا ايران ميرسند ،چشم بصيرت
تاريخ واقعی آنھا را ندارند .اگر بگذشته دورننگريم،
برای مثال بھتر است بتاريخ بعد از جنگ جھانی ١٩١٤
تا  ١٩١٨کنفرانس ورسای و  ١٩٢٠کنفرانس سرو
مربوط به کردھا نظری بيفکنند و آنرا بدست فراموشی
نسپارند و تاريخ را کمترازاين سانسورکنند ،ملتھای
شريف ايران بخوبی ميدانند تحريف تاريخ از طرف پان
ايرانيستھا ادامه سنتھای غلط گذشته افکار نازيستھاست
وصرفا ً برای فريب توده ھا و اختالف و جنگ
وخونريزی ميان مردم ميباشد که تنھا اقليتی به نرخ روز
نان خورده و کيسه ھای خود و اربابانش را ازآن
پرخواھد کرد وھمچون رژيم شاه وعواملش فرار را بر
قرار ترجيح خواھند داد.
قوم  ،به يک خانواده و يا چند خانواده گفته ميشود که از
لحاظ نسبی مثل پدر  ،پدر بزرگ و مادر  ،مادر بزرگ و
 ...يا از لحاظ سببی مثل ازدواج با غير خودی و اقوام
ديگر و غيره يک فاميل يا طايفه و عشيره ای را تشکيل
دھند و دراين شرايط امکان رسوخ زبانھای ديگر و
لباسھای ديگر و فرھنگ ديگر از لحاظ سببی وجود
خواھد داشت ،در نتيجه قوم نميتواند خصوصيات
مشخص و مشترک تاريخی و فرھنگ و زبان مشترک
ملت را دارا باشد ،قوم بعلت رفت و آمد و معاشرت اکثراً
مديگر را خواھند شناخت ،اما در مقوله ملت ابداً چنين
نيست .چنانچه شرايط تاريخی مليتھای مختلف در مکان
استبدادی مشترک به اثبات رسانده است که سياست خود
محوربينی حاکمين ملت باال دست بعلت عدم رعايت
عدالت اجتماعی نسبت به مليتھای تحت ستم و نقض
معيارھای سياسی و حقوقی سازمان ملل نسبت به اين
مليتھا ،شکافھای عميق و جبران ناپذيری دربين توده ھا
بوجود خواھد آورد که جبران آن برای شکوفايی جامعه با
افکارمريض نازيستی درفرض ھم محل خواھد بود.
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الحاق طلبی اجباری دره عميقی بين ملت ستمگر و مليتھا
ستمکش بوسيله دست اندر کاران حاکميت ملت باال دست
به وجود خواھد آورد ،بخصوص اين دره عميق را منافع
طلبان و ناسيوناليسم ملت باال دست با ديدگاه نازيستی
خود در ميان زحمتکشان مليتھای مختلف عميق تر کرده
تا از اين طريق به اھداف شوم خود که ھمان تسلط
وغارت برمنافع توده ھا ،ديکتاتوری بر جامعه ،پدر
ساالری و تحقير و پايمال کردن حقوق نيمی از کل جامعه
که زنان ميباشند ،برسند و با اين شيوه عقب افتادگی
جامعه و نفت سرسفره ھای خالی مردم فقير را ھمچون
رژيم اسالمی بنفع جيبھای خود و محافل خود تضمين
نمايند.
الحاق طلبی اختياری يا آزاد
اگرشرايط الحاق طلبی اختياری کامالً درک و درست
قابل فھم باشد ،رفع مشکالت جامعه تماماً در آن نھفته
است ،دراين شرايط بايد عقالنيت را کامالً جايگزين
عصبيت و تعصبات خشک و بيھوده نازيستی
وشووينيستی قرار داد تا توانست راه حل ھميشگی را
جست و زمانی قادر خواھيم شد راه حل دائمی را بجوييم
که آنچه را برای خود می پنداريم  ،برای ديگران روا
داشته باشيم تا بتوانيم راه حل منطقی و ھميشگی و
تاريخی برای پيوند ناگسستنی انسانھا را ارائه داده و در
تاريخ خود بدون دخالتگری اجنبی برای نسلھای آينده دور
از ھر تفرقه و جنگ و جدالی به ثبت رسانيم .برای مثال
تا آزادی ديگران را برسميت نشناسيم وازآن عمالً
پشتيبانی نکنيم  ،آزادی را درک نکرده و بذر بدبينی را
در جامعه نسبت به مليتھای مختلف خواھيم افشاند و خود
عامل عدم شکوفايی جامعه و تجزيه آن خواھيم شد و تا
زمانيکه آزادی را کامالً درک نکرده  ،قادر نخواھيم بود
خود را آزاد کنيم ،درنتيجه اگر ميخواھيم خود آزاد باشيم
بايد اصول آزادی را درک کرده و به آزادی ديگران
ھمچون آزادی خود ارج نھيم وآزادی ديگران را آزادی
خود بدانيم برای بدست آوردن آن ازھيچ فداکاری دريغ
نورزيم درغير اينصورت آزادی انسانھا را ھمچون
خيابان يکطرفه برای خود تداعی خواھيم کرد و بحاکميت
کنونی و امثالھم درحال و آينده مھر تاييد خواھيم گذاشت.

بر ما واضح است جامعه ايران جامعه چند مليتی ميباشد
و بعلت حاکمين مستبد و آموزش غلط آنھا با يک اخالق
سياسی سالم سالھای زيادی فاصله دارد و انحطاط در
تارو پود جامعه رخنه کرده است آنھايی که با اين فرھنگ
غوطه ور بودند و ديروز خود را آزاديخواه ميناميدند و
درکنار فرزندان شريف مردمی و انقالبی بودند ،فقط از
اين رو در کنارآنھا قرارگرفتند که درفرصت الزم به
پشت اين انقالبيون دشنه فرود آورند انقالبيونی که برای
آزادی انسانھا ونسلھای آينده درباتالق زندگی درد
ميکشيدند و ھروقت تشنه ميشديم با کفشھای لبريز از
خون خود ،رفع عطش ميکردند و ھر وقت گرسنه بودند
ازکرمھای زخمھای خود برای ادامه مبارزه و رفاه مردم
تغذيه ميکردند اما شرايط امروز درتناقض با ديروز
قراردارد واکثر جامعه مبتال به آنچه شده است که از
ابتدای حاکميت جمھوری اسالمی تا بحال دامنگير ما بوده
است و تا حدودی نه چندان زياد دردھا مشترک شده اند و
برای رفع دردھای مشترک و ريشه کن کردن اين دردھا
در آينده نکاتی چند بايد کامالً مورد درک انسانھای
شريف و آزاده بخصوص کارگران وجوانان که اميد
شکوفايی ھر مملکت ھستند قرار گيرد تا دوباره اشتباه
ھای تاريخی گذشته تکرار نگردد و اينبار انقالبيونی که
فرزندان راستين منافع توده ھا ھستند در زمين بازی
چاچول بازان بازار سياست فردا بر آنھا غلبه کنند.
باتوجه به تجارب وشرايط حساس منطقه بايد درک کرد
لباسھای دوخته شده اخوان المسلمين شيعه با اندکی سنی
که ماھيتا ً با رژيم اسالمی چندان تفاوتی ندارند ،درحال
اتو کشيدن ميباشد و برای جلوگيری ازآن انقالبيون،
جوانان فارس زبان ،دانشجويان ،زنان و گارگران و
مليت ھای تحت ستم بايد با افکار پان ايرانيستھای راست
و چپ ھای شووينيست که دراعماق تفکرشان در اين
شرايط حساس تاريخی تنھا جلب رضايت حاکمان و
گرايشات اخوان المسلمين شيعه نھفته است ،مرزبندی
کامل داشت ،به تبليغات تنش آفرين آنھا در جامعه توجه
نکرد و يا با آن برخورد قاطع کرد تا بخوبی توانست در
ميان ارتجاع و حقيقت آزاديخواھی يکی را انتخاب کرد و
آنچه که درحقيقت نمايان است خواست و ھويت مليتھا
حقوقی نيست بلکه سياسی است و بايد باين خواسته
عمالًجواب منطقی داده شود تا دستان اجنبی و مزدوران
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٦٦

داخلی و خارجی و تنشھای آنھا را بکلی از شر جامعه
کوتاه کرد و برای اينکه جامعه خود را از لجنزار تعفن
مرداب گند شووينيسم در آينده رھا سازيم آلترناتيو
برابرطلبی را بايد پيشه خود سازيم.
برسميت شناختن حق ملتھا درتعيين سرنوشت خود وظيفه
اساسی ھرحزب و سازمان آزاديخواه و انسان عدالتخواه
است که بايد در تبليغ و ترويج آن برای آگاه کردن توده
ھا و برقراری عدالت اجتماعی ،وظيفه انقالبی و انسانی
و وجدانی خود بدانند و قلبا ً ازآن پشتيبانی کند تا بوی
تعفن گند پان ايرانيزم مشام جوانان را نيازارد .سوالی که
برای جوانان فارس زبان و غيره دراينجا پيش ميآيد،
چنين است:
آيا برسميت شناختن حق ملتھا در تعيين سر نوشت،
بمعنای جدايی است يا نه  ،معايب و محاسن آن چيست ؟
محاسن:
 -١بعقيده نگارنده اين مطلب ،برسميت شناختن حق تعيين
شرنوشت ملتھا ،بمعنای تضمين پيوند ناگسستنی خلقھا و
آموزش ابتدايی آزادی و دموکراسی راستين برای
برقراری عدالت اجتماعی در جامعه و طرد فرھنگ
مريضگونه تحميل شده حاکمان مستبد ايرانی برتوده
ھاست که سبب شده است ھرکس باستثنای خود ،کسی
ديگر را قبول نداشته باشد و تنھا بخود بيانديشد و
جايگزين آن با فرھنگ مترقی بمعنای پيوند دلھا
ومقبوليت ھمديگر و واقعيات جامعه و طرد اختالفات با
ديالوگ .اين فرھنگ برای مسائل مذکور در راه
شکوفايی جامعه ميباشد ،در اينجا برای اثبات فوق ميتوانم
به مثال واقعی و تاريخی در جنبش رھايی بخش کردستان
بخصوص برای جوانان عزيز فارس زبان اشاره کنم تا
از مردان گند پان ايرانيستھا و تبليغات عوامفريبانه آنھا
بھتر آگاه شوند .درابتدای حاکميت رژيم جمھوری اسالمی
تمام نقاط کردستان از شمال وجنوب و مغرب و مشرق
از پاسداران و ارتشيان پاکسازی شده و تمام شھرھا و
منطقه تحت حاکميت فرزندان دليل خلق کورد بنام
پيشمرگان قرارداشت ،سوال اينجاست اگر اين نيروھا
تجزيه طلب بودند با وجود اينکه درسرتاسر کردستان
صد درصد حاکميت داشتند ،چرا تجزيه را بدون ھيچ

مزاحمت در محيط حاکميت خود اعالم نکردند!؟ واساسا ً
اگر بقول پان ايرانيستھا و وطن پرستان بيمايه و
ھمفکران آنھا ،اين ھا تجزيه طلب بودند و يا ھستند ،چرا
اوالً در محيط حاکميت خود اعالم تجزيه نکردند و در
ثانی مذاکره و ديالوگ را با حکومت مرکزی انتخاب
کردند ،دراينجا بايد به اين نتيجه رسيد اگر تجزيه ای
صورت بگيرد عامل اصلی اين تجزيه دولتھای نادان
وآنھايی ھستند که مارک تجزيه طلبی را بديگران ميزنند،
مثل پان ايرانيستھا  ،وسوسيال وطنی ھا و ملی مذھبی ھا
و غيره که اميدوارم بخود برخورد کرده و حقيقت را
جويا کنند.
 -٢برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملتھا  ،بمعنی
اعالم خاتمه خود محور بينی و ديکتاتوری و تضمين
کننده نواختن سرود شادی و يکنواخت دموکراسی واقعی
نه فريب برای نھادن نھالھای آزادی وعدالت اجتماعی
مشترک خواھد بود.
 - ٣برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ،بمعنی کوتاه
کردن دخالت سياست خارجی وبخصوص مزدوران
داخلی وخارجی آنھا که عوامل مھم تنشھا و جنگھای
داخلی بعناوين مختلف دربين مردم ميباشند تا ازاين
طريق توده ھا را سرگرم کرده و احساسات مذھبی و ملی
آنھا را ببازی کرفته تا به بھانه جنگ آزاديھای را
سرکوب وثروت وسامان آنھا را بغارت برند.
 - ٤برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت ملتھا ،بمعنی
بپايان رساندن تمام ريشه بدبينی ھا که ازطرف حاکمين
مستبد و ديکتاتورکه برای بقای حاکميت ننگين خود با
ثروتھای کالن توده ھا درجامعه تفرقه را سازماندھی داده
و ميدھند ،خواھد بود.
معايب:
انسان ھرچند تجربه اش بيشتر باشد ،بھمان اندازه مفاھيم
بيشتری در ذھن خود دارد و ثابت شده است که کيفيت
ادراک اساسا ً متاثر ازمفاھيم است ،در فرھنگھای مريض
وقتی انسانھای عادل برای رفع بحرانھای جامعه پروژه
عدالتخواھی را معيارحل بحرانھا قرارميدھند ومطرح
ميکنند ،طبيعتا ً انسانھای طمعکار و ناعادل چون منافع
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آنھا درخطر قرار ميگيرد بطور اتوماتيک دشمن جانی
انسانھای عادل شده وھمچون مارمولک برای خنثی کردن
چنين پروژه عدالتخواھی حرکت خود را دوچندان ميکنند
و بعلت عدم درک آزاديخواھی و منطق و ناتوانی حل
مشکالت در نشريات غوغا برپا کرده و بر عليه عدالت
اجتماعی سمپاشی ميکنند ،درجامعه چند مليتی وقتی حق
تعيين سرنوشت آنھا برسميت شناخته شود اين مليتھا
دليلی برای تجزيه خود نخواھند داشت .چون از طرفی
درميان مليتھا  ،آن بی اعتمادی که ازطرف حاکمان
مستبد بين مردم بوجود آمده است ازبين خواھد رفت و
نسبت بھمديگراعتماد بنفس کامل کسب خواھند کرد و از
طرف ديگر اين اعتماد بنفس تقويت خواھد شد و
حکومتھای مستبد وديکتاتوری وعوامل مزدور آنھا را
بگورستان تاريخ برای ھميشه خواھند سپرد.
عدم رعايت برسميت شناختن حق مليتھا در تعيين
سرنوشت خود اوالً باعث خواھد شد تا جرايانات تجزيه
تقويت شده و اعتماد بنفس توده ھا نسبت به يکديگر از
ميان خواھد رفت ،ثانياً اين جريانات براثر فشار و غير
منطقی بودن شعبان بیمخھا ،سياست خارجی را دنبال
خواھند کرد .برای مثال اگر من تجزيه طلب باشم ،که
نيستم وقتيکه شرايط محاسن ازطرف تمام ھموطنان برايم
مھيا شود با ديدگاه تجزيه طلبی خود برخورد کرده و آنرا
نقد خواھم کرد و درکنار ھموطنان در جبھه سوم عليه
سياست خارجی وحکومتھای استبدادی و ھر تجزيه طلبی
خواھم ايستاد و عکس آن کامالً در من صدق خواھد کرد.
در نتيجه عدم برسميت شناختن حق ملتھا در تعيين
سرنوشت عامل اصلی تجزيه ميباشد ،که تنھا مغزھای
کامالً خشک پان ايرانيستھای گوناگون قادر نيستند بفھمند
دفاع از حق ملتھا در تعيين سر نوشت خود بنفع وحدت و
ھمبستگی ملتھا برای پيوند دلھا و شکوفائی جامعه وطرد
کامل تفرقه اندازان و غارتگران تمام خواھد شد.

ناچيز پنداشتن مطالبات دموکراتيک

٦٨

فصل پايانی از کتاب »دربارۀ مسألۀ ملی«) ٨سپتامبر
 ،(١٩٩۴سازمان نگرش مارکسيستی
ترجمه :سيروس پاشا
 -١چگونگی ايجاد پيوند ميان مطالبات دموکراتيک عام
در ارتباط با توده ھای وسيع زحمتکش از يک سو ،و
ھدف سوسياليسم در نزد پرولتاريا از سوی ديگر،
مشکلی است که به بحث ھای بسيار مھم و اختالفات ج ّدی
در درون جنبش مارکسيستی دامن زده است.
لنين ضمن پذيرش اين که عصر امپرياليسم به لحاظ
سياسی يک دورۀ ارتجاع است ،به اين نتيجه نرسيد که
اھميت مطالبات دموکراتيک تنزل يافته .برعکس ،اين
واقعيت که دموکراسی به گونه ای فزاينده به رؤيايی در
عصر امپرياليسم تبديل گشته است ،اھميت مطالبات
دموکراتيک را برای توده ھای زحمتکش افزايش داد.
لنين با عزيمت از اين واقعيت ،خواھان بيشترين ميزان
دخالتگری به منظور تکامل يک سياست و برنامۀ انقالبی
در ارتباط با مسألۀ پيوند مبارزۀ توده ھای وسيع برای
مطالبات دموکراتيک و ھدف سوسياليسم در نزد
پرولتاريا در مبارزۀ او برای قدرت ،شد.
لنين به »مشکل گذار به سوی انقالب پرولتاريا« اشاره
کرد و در کنگرۀ دوم کمينترن ) (١٩٢٠کمونيست ھا را
به تأمل ج ّدی بر سر اين مشکل فراخواند .لنين به اين
واقعيت اشاره داشت که مشکل انقالب نمی تواند صرفا ً
با جلب نمودن بخش پيشتاز پرولتاريا به سوی ايدۀ
ديکتاتوری پرولتاريا حل گردد ،و اين که بايد راه ھا،
روش ھا ،فرمول بندی ھای پروگراماتيک و مطالباتی
يافت شوند که توده ھای پرولتاريا و ساير اقشار
زحمتکش را به سوی مبارزۀ انقالبی تحت ھژمونی
پرولتاريا ،بکشانند.
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به دليل بيماری و مرگ لنين ،و ظھور استالينيسم ،زنجير
در اين مرحله ازھم گسست» .مشکل گذار« تنھا با برنامۀ
انتقالی تروتسکی در سال  ،١٩٣٨که به عنوان بخشی از
تالش ھای او در جھت بنانھادن بينالملل چھارم به رشتۀ
تحرير درآمد ،می توانست مج ّدداً وارد دستورکار
کمونيست ھا شود.
لنين زمانی که مشغول نقد گرايشی بود که مبارزه برای
دموکراسی در عصر امپرياليسم را ناديده می گرفت،
رويکردی عام را ارائه کرد که برای ما ھنوز
موضوعيت و ارتباط دارد:
»تنھا با انقالب اقتصادی است که می توان سرمايه داری
و امپرياليسم را سرنگون ساخت .دگرگونی ھای
دموکراتيک ،حتی "ايده آل" ترين آن ھا ،قادر به انجام
اين مھم نيستند .اما پرولتاريايی که در مبارزه برای
دموکراسی تعليم نيافته ،قادر به انجام يک انقالب
اقتصادی نيست« ).(١
»راه حلّ مارکسيستی مشکل دموکراسی برای پرولتاريا
اين است که ضمن مبارزۀ طبقاتی خود عليه بورژوازی
به منظور تدارک برای سرنگونی آن و تضمين پيروزی
خود ،از تمامی نھادھا و خواست ھای دموکراتيک بھره
)(٢
برداری کند«.
»ما بايد مبارزۀ انقالبی عليه سرمايه را با يک برنامۀ
انقالبی و تاکتيک ھايی پيرامون تمامی مطالبات
دموکراتيک ،ترکيب کنيم :يک جمھوری ،يک ميليشيا،
انتخابات مردمی مقامات ،حقوق برابر برای زنان ،حق
تعيين سرنوشت ملل به دست خود و غيره .مادامی که
سرمايه داری وجود دارد ،اين مطالبات -تمامی آن ھا-
تنھا به عنوان يک استثنا می توانند تحقق پذيرند و حتی
در اين صورت ھم شکلی ناقص و منحرف شده خواھند
داشت« ).(٣
 -٢مارکسيست ھای لھستانی مانند رزا لوکزامبورگ و
رادک )يا مارکسيست ھای روس نظير پياتاکوف و
بوخارين( به درستی با درک بينالملل دوم مبنی بر تقسيم
برنامه ھا به حداقلی و حداکثری ،مخالفت نمودند .با اين

حال آن ھا به نقطه ای خطا کشيده شدند و آن ناديده گرفتن
تمام و کمال مطالبات دموکراتيک به مثابۀ اھرمی در
جھت گذار به سوی انقالب پرولتری بود .لنين اين گرايش
سياسی را »اکونوميسم امپرياليستی« ناميد و به شکلی که
ھنوز نيز موضوعيت و ارتباط دارد ،به نقد کشيد.
به گفتۀ لنين ،اکونوميسم امپرياليستی قادر به مرتبط
ساختن مبارزه برای رفرم و دموکراسی با زايش
امپرياليسم نبود؛ درست ھمان طور که اکونوميسم
»اخير« )يعنی اوايل قرن نوزدھم( نمی توانست مبارزه
برای دموکراسی را با زايش سرمايه داری مرتبط سازد.
امپرياليسم دوره ای است که در آن سرمايه از مرزھای
دولت ھای ملی فراتر می رود .رزا لوکزامبورگ و
غيره ،نتايج احتمالی اين تکامل اقتصادی را به شکلی
مکانيکی تفسير کردند .به گفتۀ آنان ،از آن جا که تکامل
به سوی ادغام ملت ھا بود ،دفاع از آزادی تجزيهطلبی
ملت ھا و به رسميت شناختن آن تحت قدرت پرولتاريا
غيرضروری می نمود .بنابراين آن ھا موضعی مخالف
در قبال لحظ شدن حق تعيين سرنوشت ملل در برنامۀ
حزب گرفتند .برعکس لنين بر اين گمان بود که مبارزۀ
انقالبی برای سوسياليسم می بايستی با يک برنامۀ انقالبی
حول مسألۀ ملی ،مانند تمامی ديگر وظايف انقالبی،
ترکيب شود.
نقد لنين به مارکسيست ھای مدافع اين تز که »حق تعيين
سرنوشت ملل ،تحت سرمايه داری ،ناممکن ،و تحت
سوسياليسم غيرضروری است« از دو نظر حائز اھميت
است .نخست ،تکيه بر اين نکته است که حق ملل برای
تعيين سرنوشت خود ،يک حق سياسی است .البته تحت
نظام سرمايه داری ،اين حقوق سياسی خود به خود اعطا
نشده اند و نمی توانسته اند که بشوند .اصالحات ج ّدی
اساسا ً نتايج فرعی مبارزۀ انقالبی توده ھا عليه
بورژوازی بوده اند .اين که پرولتاريای انقالبی با چنين
استداللی به سمت مسألۀ حق تعيين سرنوشت ملل برود
که اين امر »تحت نظام سرمايه داری ناممکن« است،
تماماً خطا خواھد بود .دوم ،پرولتاريای انقالبی بايد با
لحاظ داشتن اين نوع مطالبات که می تواند به اھرمی مھم
برای بسيج توده ھای وسيع حول برنامۀ خود شود ،برای
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کسب ھژمونی در مبارزۀ سياسی تالش کند.
نکتۀ مھم ديگر در نقدھای لنين عليه اکونوميسم
امپرياليستی از اين قرار است :اين که گفته شود »حق
ملل برای تعيين سرنوشت خود ،در سوسياليسم بیفايده
است« )مقصود او از »سوسيايسم« ،ديکتاتوری پرولتاريا
است ،البته با کمی بیدقتی( ،احتماالً به اين تفکر سطحی
خواھد انجاميد که تمايز ميان ملل ستمگر و تحت ستم که
از خالل دوره ھای مختلفی شکل گرفته ،و اثرات عميق
آن ،می توانند به سادگی و يک بار برای ھميشه ،به
صورت خود به خودی و بدون ھرگونه تالش و کوششی،
با انقالب پرولتری محو شوند .عدم توجه به اين مسأله به
ھيچ چيز ،به جز کمک به تقويت و حتی تعميق عملی
نشانه ھای منفی شووينيسم ملت ستمگر ،نمی انجامد.
 -٣بنابراين لنين اين امر را برای پرولتاريای در مسند
قدرت مطلقا ً ضروری می دانست که حق ملل تحت ستم
برای تعيين سرنوشت خويش را به رسميت بشناسد .حزب
بلشويک به رھبری لنين ،بالفاصله پس از پيروزی
انقالب اکتبر از تکميل و اجرای اين حق دفاع نمود ،و
قطعنامۀ دومين کنگرۀ شوراھا نيز به منظور به رسميت
شناختن حق تعيين سرنوشت ملل ،از طريق اصول تعيين
شده از سوی کميتۀ کميسيريای خلق ،شفافيت بيشتری پيدا
کرد )»بيانيۀ حقوق مردمان روسيه« ،مورخ  ١۵نوامبر
:(١٩١٧
 -١برابری و حق حاکميت مردمان روسيه.
 -٢حق مردمان روسيه برای تعيين آزادانۀ سرنوشت
خود ،حتی تا مرحلۀ تجزيه طلبی و تشکيل يک دولت
مستقل.
 -٣الغای تمامی امتيازات و اجحافات ملی و ملی-مذھبی
 -۴تکامل آزاد اقليت ھای ملی و گروه ھای قومی ساکن
)(۴
در قلمرو روسيه.
لنين ابراز داشت که اص ِل »ادغام ملل ،تنھا از طريق

اجتماع ٩اختياری امکان پذير است« ،از سوی
پرولتاريايی که امور را در جھت منافع ملت تحت ستم به
دست گرفته است ،تکميل و اجرايی خواھد شد و تنھا از
اين طريق است که می توان به برابری حقيقی نائل آمد.
او ديدگاه خود را پيرامون اين نکته ،با ھشداری تند نسبت
به خطر »شووينيسم روسيۀ کبير« که در ميان بلشويک
ھا سر بلند کرده بود ،اظھار داشت:
»پيش از اين در نوشته ھای خود پيرامون مسألۀ ملی
خاطر نشان ساخته ام که معرفی بحث ناسيوسياليسم به
نحوی انتزاعی ،به طور کل فاقد ھر گونه استفاده است.
الزاما ً بايد ميان ناسيوناليسم يک ملت ستمگر و
ناسيوناليسم يک ملت تحت ستم ،و به ھمين ترتيب ميان
ناسيوناليسم يک ملت بزرگ و يک ملت کوچک ،تماز
قائل شد.
در مورد نوع دوم ناسيوناليسم بايد بگويم که ما ،به عنوان
مليت ھای يک ملت بزرگ ،تقريبا ً ھميشه در عمل
تاريخی ،مقصرّ موارد بیشماری از خشونت بوده ايم ...
انترناسيوناليسم ملت ھای ستمگر يا
به ھمين دليل است که
ِ
"بزرگ" -آن طور که ناميده می شوند )ھرچند بزرگی
آن ھا فقط در خشونت و قلدری آن ھا است( -بايد نه فقط
رعايت برابری صوری ملت ھا ،که حتی نابرابری ملت
ستمگر ،ملت بزرگ را لحاظ کند ،ملت بزرگ می بايد
ھزينۀ نابرابری ای را که در عمل به آن دست می يازد،
پرداخت کند .ھرکسی که اين امر را درک نمی کند،
رويکرد حقيقی پرولتری نسبت به مسألۀ ملّی را نفھميده
است ،او اساسا ً ھنوز در ديدگاه خود خرده بورژواست و
بنابراين قطعا ً به ديدگاه بورژوايی تنزل پيدا می کند« ).(۵
 -۴آن چه در پس اشتباه آن دسته از مارکسيست ھايی
قرار می گيرد که لنين آن ھا را به درغلتيدن به يک
گرايش اکونوميسم امپرياليستی متھم می دارد ،تقليل
مستقيم مسائل و مشکالت سياسی به اقتصاد است و اين
گمان که با رفع بنيان اقتصادی ،مشکالت ناشی از آن
خود به خود محو خواھد شد .اين درست است که در
Association
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تحليل نھايی ،بنيان اقتصادی ھمه چيز را تعيين می کند.
اما اين که از حقيقت مذکور آغاز کنيم و در نھايت
پيچدگی مسائل سياسی را ناديده بگيريم و رابطۀ
ديالکتيکی ميان بنيان اقتصادی و تأثيرات سياسی را به
گونه ای مکانيکی تحليل کنيم ،تنھا کاريکاتوری از
مارکسيسم است.
مارکسيست ھايی که به اين اشتباه درغلتيدند ،با آغاز از
]اصل[ عدم امکان استقالل اقتصادی به جز با انقالب
پرولتری جھانی ،اين امر را به معنای دقيق کلمه به حوزۀ
سياسی کشاندند .به طور خالصه آن ھا در مورد مسألۀ
حق تعيين سرنوشت ملل به دست خود ،مسألۀ استقالل
سياسی دولت-ملت ھا را با مسألۀ استقالل اقتصادی استباه
گرفته اند .مسلما ً محو ستم ملی تنھا تحت قدرت پرولتری
ممکن است .اما اين موضوع به ھيچ وجه معنای ح ّ
ق
تعيين سرنوشت ملل را که ح ّ
ق تجزيه طلبی يک ملت
تحت ستم از ملت ستمگر است ،به بيانی ديگر ح ّ
ق
استقرار دولت -ملت خود و دست يافتن به استقالل
سياسی،تغيير نمی دھد .می دانيم که کشورھای
امپرياليستی ،به دليل در اختيار داشتن ابزارھای اعمال
فشار بر کشورھای کوچکتر ،می توانند در شرايطی که
مطالبۀ استقالل از سوی ملت ھای کوچک را بسيار
پرھزينه می دانند ،شديداً در مقابل آن مقاومت کنند ،يا
ھنگامی که آن را مفيد می دانند ،منطقه ای را به دولت-
ملت ھای کوچک تقسيم نمايند.
اين يک حقيقت روشن است که کشورھای امپرياليستی از
طريق ابزارھای اقتصادی ھمچنان به اعمال فشار بر ملت
ھايی که به دولت-ملت ھای خود دست يافته ،ولی به
لحاظ اقتصادی ضعيف ھستند ،ادامه می دھند .اما ح ّ
ق
تعيين سرنوشت ملل به دست خود ،نبايد در اين چارچوب
درنظر گرفته شود .مبارزه در اين کشورھا نمی تواند با
ارجاع به مسألۀ ملی توصيف شود ،مگر آن که يک
الحاقطلبی امپرياليستی آشکار درکار باشد.

طريق يک مبارزۀ رھايیبخش ملی ميسّر شود ،ارائۀ
کاريکاتوری از مارکسيسم است.
امپرياليسم نظامی جھانی است که تمامی دولت-ملت ھای
بزرگ يا کوچک را از طريق مناسبات اقتصادی مختلف
)و البته نابرابر( پيوند می دھد .به ھمين دليل ،اين ا ّدعا
که دولت-ملت ھای می توانند با وجود عدم سرنگونی
نظام امپرياليستی به وسيلۀ انقالب ھايی پرولتری که در
مقياس جھانی رو به پيشرفت ھستند ،به استقالل تمام و
کمال از لحاظ اقتصادی دست پيدا کنند ،تحريف
مارکسيسم است .در انتھا بايد باری ديگر خاطر نشان
کنيم که ما نبايد از رھايی ملی ،چيزی به جز دستيابی به
استقالل سياسی را برداشت کنيم .رھايی اقتصادی،
موضوع انقالب اجتماعی است.
[1] Reply to Kievsky, CW. 23, p. 25
[2] ibid. p. 26
[3] The Revolutionary Proletariat and the
Right of Nations to Self-Determination, CW
21. p. 408
][4
http://marxists.anu.edu.au/history/ussr/gover
nment/1917/11/02.htm
[5] The Question of Nationalities or
“Autonomisation”, CW 36, p.607-8
] [۶به عنوان مثال ديدگاه ھايی سياسی که در ترکيه،
نمود متعارف خود را در شعار »يک ترکيۀ تماما ً مستقل
و واقعا ً دموکراتيک« يافت که در واقع بخشی از مفھوم
انقالب ملی دموکراتيک بود.

به عالوه اين که مطالبۀ ح ّ
ق تعيين سرنوشت ملل به دست
خود را در شفافترين شکل خود به عنوان »استقالل
ّ
سياسی ،ح ّ
مجزا« ) (۶درنظر
ق استقرار يک دولت
نگيريم و گمان کنيم که استقالل اقتصادی ھم می تواند از

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٧١

تکامل و زوال سرمايه داری
نوشته بوخارين و پرابراشنسکی
مقدمه
برنامه ما
ماده  -١برنامه چيست؟
ھر حزبی ھدف ھای معينی را تعقيب می کند .خواه حزب
زمين داران ،خواه حزب سرمايه داران و يا حزب
کارگران و دھقانان باشد ھيچ فرقی نمی کند .ھر حزبی
بايد ھدف ھای خود را داشته باشد ،وگرنه حزب نيست.
اگر حزبی باشد که از منافع زمين داران دفاع نمايد ،آن
حزب ھدف ھای زمين داران را تعقيب می کند :که
چگونه زمين ھا را بايد در دست نگه داشت ،چگونه
دھقانان را مھار کرد ،چگونه محصوالت غالت را گران
تر فروخت ،يا چگونه بھره مال االجاره را زيادتر کرد و
چگونه می توان کارگر کشاورزی ارزان تھيه نمود.
اگر حزب سرمايه داران ،کارخانه داران باشد ،اين حزب
نيز ھدف ھای خودش را دارا می باشد :به دست آوردن
نيروی کار ارزان ،مھار کردن کارگران کارخانه ھا،
جلب مشتری ھائی که حتی االمکان بتوان به آن ھا کاال
را گران فروخت و حتی االمکان سود زيادی برد ،برای
اين منظور کارگران را طوالنی تر به کار واداشت و به
طور کلی موقعيتی به وجود آورد که کار گران ھيچ گاه
به فکر سيستم جديدی نيفتند و فقط تصور کنند که ھميشه
ارباب وجود داشته است و پيوسته نيز ھمين طور باقی
خواھد ماند .اين ھا ھدف ھای کارخانه داران است .بدين
منوال طبيعی است که کارگران و دھقانان کامالً ھدف
ھای ديگری را دارا ھستند ،چون منافع آن ھا با ديگران
کامالً متفاوت است .در گذشته گفته می شد" :چيزی که
برای روسی ھا سالم است ،برای آلمانی ھا مرگ است".
)ضرب المثل روسی -مترجم( .در واقع درست تر می
بود اگر گفته می شد:
"چيزی که برای کارگران سالم است ،برای زمين داران
و سرمايه داران به مفھوم مرگ است" .بدين معنی که
کارگر يک وظيفه دارد و سرمايه دار يک وظيفه و زمين

دار وظيفه ديگری .معھذا ھر زمين داری قادر نيست تا
به آخر فکر کند چگونه می توان به ساده ترين وجه
دھقانان را استثمار کرد ،بعضی ھا الينقطع مست اند و
حتا نمی دانند که مباشرشان چه می کند.
وضع دھقانان و کارگران ھم ھمين طور است .ھستند
کسانی که می گويند :ای بابا به ما چه ،ما باالخره يک
جور با روزگار می سازيم .پيشينيان ما از قديم االيام
ھمين طور زندگی کرده اند و ما ھم ھمان طور زندگی
خواھيم کرد .اينان ھيچ چيز را قبول ندارند و حتا منافع
خود را ھم نمی شناسند .اما بالعکس آن ھائی که فکر می
کنند چگونه می توان از منافع خود دفاع کرد ،در يک
حزب متشکل می شوند .بنابراين تمام طبقه به حزب تعلق
ندارد ،بلکه بھترين و پرشورترين بخش آن و اين بخش
بقيه را رھبری می کند .به حزب طبقه کارگر )حزب
کمونيست -بلشويک( بھترين کارگران و دھقانان می
پيوندند و به حزب زمين داران ،سرمايه داران )"کادت
ھا" "حزب آزادی خلق"( پرشورترين زمين داران،
سرمايه داران و نوکران شان يعنی قضات ،پرفسورھا،
افسران ،ژنرال ھا و غيره می پيوندند.در نتيجه ھر حزب
تشکيل می شود از آگاه ترين بخش طبقه اش .بنابر اين
يک زمين دار و يا سرمايه داری که در حزبی متشکل
است خيلی موفقيت آميزتر می تواند با کارگران و
دھقانان مبارزه کند تا کسی که در تشکيالتی نيست .و
درست به ھمين ترتيب يک کارگر متشکل ھم با موفقيت
بيش تری می تواند بر ضدسرمايه داران و زمين داران
مبارزه کند تا يک کارگر غيرمتشکل .زيرا او ھدف ھا و
منافع طبقه کارگر را به خوبی درک کرده و می داند که
چگونه آن ھا را دنبال کند و کدام راه کوتاه ترين راه
است.
تمام ھدف ھائی که يک حزب در دفاع از منافع طبقه خود
دنبال می کند برنامه حزب را تشکيل می دھد.
بنابراين در برنامه حزب آن چه که يک طبقه معين بايد
دنبال کند مشخص شده است .بدين منوال در برنامه حزب
کمونيست گفته می شود که کارگران و دھقانان برای چه
مبارزه می کنند .برنامه مھم ترين چيز برای ھر حزب
است .بر اساس برنامه می توان ھمواره قضاوت کرد که
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اين حزب از منافع چه کسانی دفاع می کند.
ماده  -٢برنامه قديمی ما چگونه بود؟
برنامه کنونی ما مصوب ھشتمين کنگره حزب اواخر
مارس  ١٩١٩می باشد .تا آن موقع برنامه نوشته شده
دقيقی نداشتيم .فقط برنامه قديمی بود که در دومين کنگره
حزب  ١٩٠٣تدوين شده بود .موقعی که اين برنامه قديمی
تدوين می شد ،ھنوز بلشويک ھا و منشويک ھا يک
حزب مشترک داشتند و برنامه شان ھم مشترک بود.
طبقه کارگر تازه آن زمان شروع به متشکل شدن کرد.
کارخانه و فابريک ھنوز کم بود .در آن وقت حتا دعوا بر
سر اين بود که آيا اصوالً طبقه کارگر ما رشد می کند.
نارودنيک ھا )حزب خلقيون -مترجم( -بنيان گذاران
حزب سوسياليست ھای انقالبی کنونی -مدعی بودند که
طبقه کارگر روسيه نمی تواند رشد کند .کارخانه ھا و
فابريک ھای ما زيادتر خواھند شد .مارکسيست ھا-
سوسيال دموکرات ھا) -بلشويک ھا و منشويک ھای
بعدی( برعکس بر اين عقيده بودند که ھم در روسيه و ھم
در کليه کشورھای ديگر ،طبقه کارگر دائما ً رشد خواھد
کرد و اين طبقه مھم ترين قدرت انقالبی را تشکيل خواھد
داد.زندگی نادرستی نظر ناردودنيک ھا و صحت نظر
سوسيال دمکرات ھا را نشان داد.
ولی ھنگامی که سوسيال دمکرات ھا در کنگره دوم
برنامه خود را تنظيم می کردند ) در تدوين آن ھم لنين و
ھم پلخانف شرکت داشتند( ،ھنوز نيروی طبقه کارگر
خيلی ضعيف بود .از آن جھت در آن موقع ھيچ کس به
امکان سرنگونی بالواسطه بورژوازی فکر نمی کرد .در
آن زمان به اين قناعت می شد که کلک تزار کنده شود،
برای آزادی اتحاديه ھای کارگران و دھقانان و ديگران
مبارزه شود ٨ ،ساعت روزکار تحقق يابد و زمين داران
وادار به عقب نشينی شوند .به تحقق حاکميت ھميشگی
طبقه کارگر و خارج کردن کارخانه ھا و فابريک ھا از
دست بورژوازی ھنوز کسی فکر نمی کرد .چنين بود
برنامه قديمی در سال .١٩٠٣
ماده  -٣چرا می بايستی به برنامه جديدی رسيد؟
از آن زمان تا انقالب  ١٩١٧سال ھای زيادی سپری شده

و مناسبات به شدت تغيير کرده است .از آن زمان تا به
حال صنايع بزرگ در روسيه گام بلندی به پيش برداشته
و ھم پای آن طبقه کارگر رشد کرده است .قبالً نيز در
جريان انقالب  ١٩٠۵خود را به عنوان نيروی پرتوانی
نشان داد و زمان انقالب دوم روشن شد که انقالب فقط آن
گاه می تواند پيروز شود که کارگران پيروز شوند .معھذا
طبقه کارگر نمی توانست به آن مختصر چيزی اکتفا کند
که احتماالً در سال  ١٩٠۵می کرد .طبقه کارگر ديگر آن
چنان نيرومند شده بود که می بايست بدون چون و چرا
خواھان در دست گرفتن کارخانه ھا و فابريک ھا،
حکومت کارگران و مھار کردن سرمايه داران شود .اين
بدان معناست که از زمان تدوين برنامه اول مناسبات
داخلی روسيه به کلی تغيير کرده است .اما مناسبات
خارجی -که مھم تر است -نيز تغيير کرد .در سال ١٩٠۵
در تمام اروپا آرامش و صلح حاکم بود .در سال ١٩١٧
ھر انسان فکوری می بايست می ديد که برپايه جنگ
جھانی ،انقالب جھانی پا به عرصه وجود می گذارد .در
سال  ١٩٠۵فقط جنبش کوچکی از کارگران اطريشی و
انقالب ھائی در کشورھای عقب مانده شرق مانند ايران،
ترکيه و چين متعاقب انقالب روسيه به وقوع پيوست.
انقالب سال  ١٩١٧روسيه نه فقط انقالبات در شرق،
بلکه ھم چنين در غرب -آنجائی که طبقه کارگر زير
پرچم سرنگونی سرمايه مبارزه طبقاتی را به پيش می
برد -به دنبال می آورد .در نتيجه حاال شرايط داخلی و
خارجی نسبت به سال  ١٩٠٣کامالً طور ديگری است و
خيلی مسخره می بود اگر حزب طبقه کارگر در حالی که
تمام مناسبات تغيير کرده ،ھمان برنامه سال  ١٩٠٣را
برای سال ھای  ١٩١٩ -١٩١٧نگه می داشت .اگر
منشويک ھا ما را سرزنش کنند که ما برنامه قديمی خود
را "رھا کرده ايم" و نتيجتا ً آموزش ھای کارل مارکس را
نيز کنار نھاده ايم ،جواب ما به آن ھا اين است که
آموزش مارکس می گويد :که يک برنامه نبايد ترواش
مغز باشد ،بلکه بايد از زندگی به دست آيد .زمانی که
زندگی شديداً تغيير می کند ،برنامه نيز نمی تواند به ھمان
صورت باقی بماند .در زمستان انسان به يک پالتوی
پوست احتياج دارد -در تابستان فقط يک ديوانه پالتوی
پوست می پوشد .در سياست نيز چنين است .درست
مارکس به ما می آموزد که ھر بار شرايط زندگی را به
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دقت بررسی کنيم و طبق آن فتار نمائيم .از اين نتيجه نمی
شود که ما بايد عقايدمان را عوض کنيم ھمان طوری که
يک خانم دستکشش را عوض می کند .مھم ترين ھدف
طبقه کارگر تحقق بخشيدن نظام جامعه کمونيستی است و
اين ھدف ،ھدف دائمی کارگران است .بنابراين کامالً
بديھی است که نسبت به اين که تا چه حد از اين ھدف
دور باشد مطالباتش ھم متفاوت خواھد بود .در دوران
حکومت مطلقه ،طبقه کارگر می بايستی مخفی کار می
کرد ،حزبش مانند يک حزب جانی ھا تعقيب می شد.
حاال طبقه کارگر در رأس قدرت است و حزبش حزب
حاکم می باشد .فقط يک آدم بی شعور می تواند روی يک
برنامه و ھمان برنامه سال  ١٩٠٣برای اين روزھا
اصرار ورزد .بنابر اين تغيير شرايط داخلی زندگی
روسيه و نيز تغيير تمام اوضاع بين المللی ضرورت
تغيير برنامه ما را ايجاب کرده اند.
ماده  -۴اھميت برنامه
برنامه جديد )برنامه مسکو( ،اولين برنامه يک حزب
طبقه کارگر است که مدت ھاست بر سر قدرت می باشد.
از آن جھت می بايست حزب ما از تمام تجارب گذشته که
در اداره کردن و ساختمان زندگی جديد به دست آورده
استفاده می کرد .اين نه فقط برای ما ،برای طبقه کارگر
روسيه و دھقانان فقير روسيه مھم است ،بلکه ھم چنين
برای رفقای خارجی ما.
چون از موفقيت ھا و عدم موفقيت ھای ما ،از اشتباھات
و خطاھای ما ،نه فقط خودمان می آموزيم بلکه
پرولتاريای بين المللی نيز می آموزد .لذا برنامه نه تنھا
شامل آن چيزھائی است که حزب ما می خواھد به آن
تحقق بخشد ،بلکه ھم چنين شامل چيزھائی است که تا
حدودی به آن ھا جامه عمل پوشانده است .ھر عضو
حزب بايد با تمام نکات برنامه ما آشنا باشد ،اين مھم ترين
راھنمای فعاليت گروه ھای کوچک حزبی و ھر يک از
رفقاست .چون عضو حزب فقط آن کسی است که برنامه
را "پذيرفته" يعنی آن را صحيح می داند .اما فقط موقعی
می توان آن را درست دانست که آن را شناخت .مسلماً
ھستند کسانی که ھرگز برنامه ای را نديده اند ،معذالک
خود را در صفوف کمونيست ھا جا می کنند و به

کمونيسم سوگند می خورند ،زيرا آن ھا سعی دارند به
چيزی برسند يا جای گرم و نرمی بيابند .ما به چنين
اعضائی احتياج نداريم :آن ھا فقط به ما زيان می رسانند.
بدون شناخت برنامه ھيچ کس نمی تواند يک کمونيست
بلشويک حقيقی باشد .ھر کارگر آگاه و ھر دھقان فقير
آگاه روسی بايد برنامه حزب ما را بشناسد .ھر پرولتر
خارجی بايد آن را مطالعه کند ،برای اين که بتواند
تجربيات انقالب روسيه را مورد استفاده قرار دھد.
ماده  -۵خصلت علمی برنامه ما
ما قبالً گفتيم که يک برنامه نه تراوش مغز ،بلکه بايد
برداشت زندگی باشد .قبل از مارکس کسانی که از منافع
طبقه کارگر دفاع می کردند ،تصاوير سحرآميزی از
بھشت آينده طراحی می نمودند ،اما از خود نمی پرسيدند
که آيا اين تحقق يافتنی است و کدامين راه برای طبقه
کارگر و روستا صحيح تر است .مارکس به کلی طرز
برخورد ديگری را آموخت .او نظام بد ،غيرعادالنه و
وحشيانه ای را که تاکنون در تمام جھان حکومت می کند
در نظر گرفت و ماھيت آن را بررسی کرد .درست مثل
اين که ما بخواھيم يک ماشين و يا يک ساعت را وارسی
کنيم ،مارکس ھم به ھمين نحو نظام جامعه سرمايه داری
را که در آن کارخانه داران و مالکين ارضی حکومت
می کنند و کارگران و دھقانان مورد ستم اند ،مطالعه و
بررسی کرد .فرض کنيم ما دريابيم که دو چرخ ساعت به
ھم نمی خوردند و با ھر چرخشی بيش از پيش به ھم گير
می کنند .در اين صورت می توانيم بگوئيم که اين ساعت
می شکند و از کار باز می ماند .ولی مارکس نه يک
ساعت ،بلکه جامعه سرمايه داری را مورد بررسی قرار
داد .او آن را مطالعه کرد و زندگی را آن طور که تحت
سلطه سرمايه جلوه گر می شود بررسی می شود بررسی
نمود و از اين تحقيق و بررسی به روشنی پی برد که
سرمايه گور خود را به دست خود می َکند و اين ماشين
منھدم خواھد شد و در حقيقت به وسيله رستاخيز
تغييرناپذير ،کارگران تمام جھان را به سبک خود تغيير
خواھند داد .مارکس به تمام شاگردانش آموخت که قبل از
ھر چيز زندگی را آن گونه که ھست بررسی کنند .فقط
در اين صورت است که می توان يک برنامه صحيح نيز
تدوين نمود .از اين رو نيز طبيعی است که برنامه ما نيز
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با نشان دادن سلطه سرمايه شروع می شود.

اقتصاد جھانی :چشمانداز سال ٢٠١٣

اکنون در روسيه سلطه سرمايه سرنگون شده است .آن
چه که مارکس پيش بينی کرده است در جلوی چشم ما
جريان می يابد ،نظام کھنه فرو می ريزد ،تاج ھا از سر
پادشاھان و قيصران به زير می آيد .ھمه جا کارگران به
پيشواز انقالب و استقرار حکومت شوراھا می روند.
برای درک دقيق اين که چگونه تمام اين ھا پديد آمده
است ،بايد دقيقا ً دانست که نظام سرمايه داری چگونه
ايجاد شده است آن گاه خواھيم ديد که به طور اجتناب
ناپذير بايد از ھم پاشيده می شد .حال اگر ما به اين نکته
پی ببريم که راه برکشتی به کھنه وجود ندارد و پيروزی
کارگران تضمين شده است ،آن وقت با نيروی بيش تر و
عزم راسخ تر برای نظام جامعه جديد کار مبارزه خواھيم
کرد.
منابع:
 -١صورت جلسه کنفرانس آوريل ،١٩١٧
 -٢اسنادی مربوط به تجديد نظر در برنامه حزب،
 -٣مجله "اسپارتاکوس" شماره  ،۴-٩مقاله بوخارين و
سميرنوف،
 -۴مقاله لنين در مجله  Proweschtschشماره  ٢-١سال
،١٩١٧
 -۵صورت جلسه کنگره ھشتم ،پيرامون خصلت علمی
برنامه مارکسيستی .رجوع شود به سوسياليسم علمی
"Golubkowسوسياليسم تخيلی و علمی" مارکس و
انگلس" :مانيفست حزب کمونيست" .برای مطالعه
خصلت عمومی برنامه رجوع شود به جزوه ای از
بوخارين" .برنامه کمونيست ھای بلشويک" .از اين مأخذ
فقط آخرين جزوه تا حدودی مقاله  g Golbkowمشھور
است .ساير آثار برای خواندن مشکل اند.

مايکل رابرتز
آرمان پويان
ھنگامی که تصميم به نوشتن مطلبی در مورد چشم-
اندازھای اقتصاد جھانی در سال  ٢٠١٣گرفتم ،بھتر آن
ديدم که نگاھی داشته باشم به آن چه که سال گذشته ،ھمين
موقع ،در مورد چشماندازھای سال  ٢٠١٢نوشتم .با اين
ھمه ،پيشبينی اقتصادی امری است که حقاً به نادرستی و
بیدقتی شھرت دارد .پيشبينی اقتصادی تقريبا ً بی استفاده
است ،يا دست کم علم اقتصاد جريان اصلی اميد چندانی
به آن ندارد .در اين نوشته جای آن نيست تا داليل اين
موضوع را توضيح دھم ،بنابراين شايد اين امر را به
نوشته ھای آتی موکول کنم.
اما در ھر حال وقتی نوشتۀ خودم راجع به سال  ٢٠١٢را
خواندم ،به نظرم رسيد که تحليل مذکور به سختی برای
سال  ٢٠١٣تغيير خواھد کرد .بنابراين فکر کردم که
ھمان نکات مربوط به دسامبر  ٢٠١١را تکرار و سپس
در مورد اختالفات و تفاوت ھا )در صورت وجود(
صحبت کنم.
سال گذشته من با اين تحليل آغاز کردم که »سال ،٢٠١١
به واقع سالی دھشتناک برای اقتصادھای مھم سرمايه
داری بود «.سال قبل ،پيشبينی من اين بود که  ٢٠١٢در
مقايسه با » ٢٠١١تاحدود ناچيزی بھتر خواھد بود ،البته
به استثنای احتماالً اياالت متحده و ژاپن )آن ھم به طور
نسبی(«.
بسيار خوب ،اين تحليل اساسا ً صحيح بود ،فقط با اين
استثنا که عملکرد ژاپن به مراتب بدتر از آن چيزی بود

ﺷﻤﺎرة  -56آذر و دي  -1391ﺳﺎل ﺷﺸﻢ -دورة دوم

٧٥

که انتظار داشتم .اکثر تحليلگران چندان در مورد سال
 ٢٠١٢خوشبين نبودند ،به خصوص به اين دليل که
شماری از تحليلگران گمان می کردند که منطقۀ يورو تا
پيش از پايان  ٢٠١٢ازھم خواھد پاشيد .به عالوه سال
 ٢٠١٢واقعا ً سالی وحشتناک برای سرمايه داری جھانی
بود .رشد اقتصادی )واقعی( جھان فقط  ٣.۵درصد بود؛
رقمی که به زحمت برای توقف بيکاری رو به رشد در
صنايع و خدمات کفايت می کرد .در ميان اقتصادھای
سرمايه داری بسيار پيشرفته ،اياالت متحده در بھترين
حالت  ٢درصد رشد داشت ،درحالی که عملکرد ژاپن و
بخش اعظم اروپا بدتر از سال  ٢٠١١بود .کشورھای
ھستۀ اروپا به زحمت بيش از  ٢درصد رشد داشتند،
درحالی که اروپای جنوبی با بروز عالئم ناچيزی از
بھبود ،وارد رکود شد.
ھمان طور که دسامبر سال گذشته در مورد اقتصادھای
نوظھور نوشتم » ،اقتصادھای بزرگ نوظھور مانند ھند،
آفريقای جنوبی و چين نيز روند آھسته ای را از خود
نشان می دھند .ھند در حال حاضر با نرخ تنھا  ٥درصد
در سال رشد می کند ،در حالی که ھمين رقم در ابتدای
سال  ٢٠١١حدود  %٩بود .به ھمين ترتيب نرخ رشد
ساالنۀ چين نيز از  ١٠به  ٧درصد رسيده و برزيل نيز
به زير  ٤درصد سقوط کرده است .ھرچند اين نرخ ھای
رشد به مراتب باالتر از اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه
داری است ،اما از آن جا که اقتصادھای نوظھور برای
ايجاد اشتغال شھری نياز به جذب حجم بااليی از
کارگران کشاورزی به درون شھرھا دارند ،ناگزير بايد
برای ايجاد مشاغل کافی با نرخی سريع تر رشد کنند«.
سال  ٢٠١٢شاھد تداوم ھمين تصوير بود .به عالوه
وضعيت برای اقتصادھای برزيل و ھند به عنوان
اعضای بهاصطالح  BRICبه مراتب بدتر از انتظارات
بود.
در سال  ،٢٠١٢نرخ ھای بيکاری برای اياالت متحده و
بريتانيا به مقدار ناچيزی نسبت به  ٢٠١١کاھش يافتند،
اما در بخش اعظم اروپا اين نرخ ھا بدتر بودند و بيکاری
جوانان در بسياری از کشورھا درحال رسيدن به نقاط
اوج جديدی بوده است .به عالوه ،نگران کنندهترين
مسأله ،اين بود که بيکاری بلندمدت ھرگز از بحران

بزرگ ]دھۀ  [١٩٣٠به اين سو باالتر از اين نبوده است.
اگر شما شغل خود را از دست بدھيد ،شانس شما برای به
دست آوردن شغلی ديگر ھرگز تا به اين حد بد نبوده
است .به عالوه در اياالت متحده ،متوسط دورۀ بيکاری
برای کسانی که به دنبال شغلی ھستند ،به باالترين سطح
خود رسيده است» .ارتش ذخيرۀ کار« به طور پيوسته
گسترده باقی می ماند.
درست ھمان طور که سال گذشته ،ھمين موقع ،گفتم» :از
نقطۀ حداقل سال  ٢٠٠٩به بعد ،اقتصادھای مھم سرمايه
داری عموما ً از دست يافتن به حتی ھمان متوسط نرخ
ھای رشد بلندمدت پيشين خود ھم ناتوان مانده اند و برخی
از آن ھا ھمچنان با انقباض رو به رو ھستند «.تا پايان
سال  ،٢٠١٢برخی از اقتصادھای مھم سرمايه داری ھم-
چنان به سطوح اوج پيش از بحران خود در اواخر سال
 ،٢٠٠٧يعنی پنج سال پيش ،نرسيده بودند.
من در نوشتۀ سال پيش خود به دو دليل اصلی اشاره
کردم که چرا سرمايه داری پس از رکود بزرگ -٢٠٠٨
 ٢٠٠٩به صورت »طبيعی« بھبود نيافته است .نخستين
دليل اين بود که »نرخ سود در بزرگترين و مھمترين
اقتصاد سرمايه داری ،يعنی اياالت متحده ،ھنوز در فاز
نزولی خود قرار دارد  ...از زمان اوجگيری سوددھی در
سال  ،١٩٩٧اين نرخ پشت سر گذاشته نشده است ...از
سال  ١٩٩٧تاکنون و در مقايسه با دورۀ  ١٩٨٢تا ،٩٧
دقيقا ً ھمين موضوع بوده است که ،دست کم در
اقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری ،انگيزۀ بخش ھای
مولد سرمايه داری )يعنی صنعت ،حمل و نقل و خدمات(
را برای سرمايه گذاری ھای جديد و استخدام کارگران
بيشتر ،کاھش داده است«
در سال  ،٢٠١٢اين دليل بيشتر مورد تأييد قرار گرفت.
نرخ ھای سود در اقتصادی اصلی پايين تر از سطح
پيشين آن ھا در  ٢٠٠٧باقی مانده است ،درحالی که
سطح حجم سود ھنوز بسيار پايين تر از نقاط اوج پيشين
است .در اياالت متحدۀ امريکا ،نرخ سود در سال ٢٠١٢
در مقايسه با  ،٢٠١١وسيعا ً ثابت بود ،و اين علیرغم
تداوم افزايش حجم سود به نقاط اوج جديدی -بسته به
نحوۀ محاسبۀ شما -است.
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عاجز ماندن سوددھی از بازگشت به سطوح پيشين،
ھرگونه بھبود در سرمايه گذاری مشاغل را که برای
حفظ و تقويت بھبود الزم است ،تضعيف کرده است.
بنابراين ،با وجود آن که »ھزينه ھای جبرانی« کار به
عنوان درصدی از توليد ناخالص داخلی ،به منظور
افزايش سودھا و نابرابری ،به پايين ترين سطح در طول
 ۵٠سال گذشته رسيده است ،ھنوز ھيچ حرکتی برای
خروج از اين بحران طوالنی وجود ندارد.
من انتظار داشتم که نرخ سود اياالت متحده در سال
 ٢٠١٢سقوط کند .در عوض اين نرخ اساسا ً به دليل
افزايش فوق العادۀ نرخ استثمار ،ثابت باقی ماند .پيشبينی
من اين است که اين موضوع احتماالً در سال ٢٠١٣
ادامه پيدا نمی کند .رشد سود شرکتی اياالت متحده تاکنون
در حال آھسته شدن بوده است .افزايش نرخ استثمار برای
حمايت از سوددھی در سال  ٢٠١٣کافی نخواھد بود.
پيش رو کاھش خواھد
نرخ سود اياالت متحده در سال
ِ
يافت.
من آن چه را که در مورد سال  ٢٠١٢گفتم ،تکرار می
کنم» :اين )فعالً( به معنای يک رکود اقتصادی جديد
نيست« .من استدالل کردم که » تاريخ سرمايه داری
آمريکا از  ١٩٤٥بيانگر آنست که وقتی نرخ سود شرکتی
سقوط می کند ،نھايتا ً حجم کلی سود به نقطۀ اوج رسيده و
سپس سقوط می کند؛ اما بين اين دو ،يک تأخير حدوداً
سه ساله وجود دارد .با اين حساب ،ظھور يک بحران
جديد توليد در آمريکا از حدود سال  ٢٠١٤به بعد خواھد
بود ،اما نه اکنون «.اين ھم پيشبينی اصلی من است
)کمک کنيد!(
تجربۀ  ٢٠١٢اين ديدگاه من را که سرمايه داری واقعا ً در
يک بحران طوالنی مشابه با بحران سال ھای دھۀ ١٨٨٠
و دھۀ  ١٨٩٠قرار دارد و با سيکل »طبيعی« رونق و
رکود در مثالً دورۀ بحران  ٨٢-١٩٦٥يا دورۀ »رونق«
بهاصطالح نئوليبراليسم در سال ھای  ٩٧-١٩٨٢متفاوت
است .انتظار من اين است که تجربۀ سال  ٢٠١٣ھم،
ھمين موضوع را تأييد کند.
دليل اصلی ديگر برای تداوم بحران » ،در دليل فرعی
رکود بزرگ يافت می شود :يعنی افزايش عظيم حجم

بدھی يا اعتبار )آن چه مارکس سرمايۀ موھوم می نامد(
که بحران اصلی توليد سرمايه را موقتا ً به تعويق انداخت
و به وقوع حباب بی سابقۀ مسکن و امالک در اياالت
متحده و ساير کشورھا دامن زد«.
بخشی از اين بدھی ،مورد »اھرمزدايی« يا تسويه قرار
گرفته است .در سال  ،٢٠١٢خالص ثروت خانوار
امريکايی ،به شکل اسمی و نه واقعی ،بھبود يافت
)ھرچند مقدار واقعی آن ھنوز بسيار پايين تر از سال
 ٢٠٠٧است( .دليل اصلی اين امر ،کاھش بدھی )نکول
وام رھنی( و بھبود بھای سھام )ھرچند اين امر اساسا ً به
نفع ثروتمندان است( بود.
در ھمان حال که بدھی بخش خصوصی )شرکت ھا و
خانوار( به عنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی ،کاھش
يافت ،نسبت ھای بدھی بخش عمومی مجدداً در سال
 ٢٠١٢باال رفت .نسبت بدھی خانوار به توليد ناخالص
داخلی پس از اوجگيری در  ٧ ،٢٠٠٧درصد سقوط کرده
است ،بدھی شرکتی ثابت است ،اما نسبت بدھی دولتی به
توليد ناخالص داخلی  ٥٠درصد جھش کرده است .بدھی
به کشورھای خارجی نيز افزايش يافته است ،بنابراين
مجموع بدھی در واقع  ٩درصد افزايش داشته .به ھمين
دليل ،اين ،نوعی اھرمزدايی در بخش سرمايه داری و نه
در کل اقتصاد است.
بحث اصلی ميان اقتصاددانان جريان اصلی در سال
 ٢٠١٢در اين مورد بود که آيا سياست رياضتی -که به
درجات مختلفی از سوی دولت ھا اتخاذ شده است -برای
پاکسازی اقتصاد از بدھی کار می کند ،يا در عوض
وضعيت را بدتر می سازد .من طی نوشته ھای زيادی در
سال  ٢٠١٢به اين پرسش پرداختم .دولت ھايی که
سياست ھای رياضتی شديدتری را اتخاذ کردند ،شاھد
بودند که وضعيت اقتصادھايشان عموما ً بدتر از ديگر
کشورھايی است که تا اين حد سبعيت به خرج نداده اند.
اما اين بحثی حاشيه ای بود .آن چه کشورھايی نظير
اسپانيا يا ژاپن را در سال  ٢٠١٢به رکود کشاند ،سياست
ھای رياضتی نبود .در مورد اسپانيا ،به کارگيری سياست
»صخرۀ مالی« به تازگی آغاز شده است .در مورد ژاپن،
انبساط مالی و نه سياست رياضتی در دستور کار دولت
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جديد محافظه کار قرار دارد.

نگاھی ديگر به نرخ سود در اياالت متحده

اما سياست رياضتی کنار گذاشته نخواھد شد ،چرا که اين
سياست جزئی از سياست اقتصادی سرمايه داری است،
نه صرفا ً سياهمستی ايدئولوژيک )آن طور که کينزين ھا
دوست دارند ادعا کنند( .ھمان طور که سال قبل گفتم:
»افزايش مخارج دولت به تدريج به توانايی بخش
خصوصی در کسب سود دست اندازی می کند؛ اين
موضوع ھم از طريق افزايش ماليات ھا و ھم از طريق
رقابت با بخش خصوصی در حوزه ھای مختلف سرمايه
گذاری صورت می گيرد .البته ،دولت ھای حامی سرمايه
داران ،عقب نشينی می کنند و برای کاھش بار بدھی،
ماليات ھای شرکتی را حذف و در عوض آن را بر گردۀ
خانوارھا می اندازند .به عالوه ،در طول دورۀ رکود
بزرگ ،اکثر شرکت ھا با اعالم ضرر و زيان ھای خود
ماليات ھای کمی را پرداخت کردند .با اين وجود ،در
بلندمدت اگر بدھی دولتی به افزايش خود ادامه دھد يا
کاھش پيدا نکند ،به مشکلی حاد برای سرمايه داری مبدل
می شود و توانايی يا تمايل آن را برای سرمايه گذاری
تقليل می دھد .به ھمين خاطرست که مقولۀ بدھی،
برخالف ديدگاه کينزين ھا که به مخارج دولتی )از طريق
استقراض يا غير آن( به عنوان راه خروج از رکود نگاه
می کنند ،حائز اھميت است«.
به طور خالصه ،در سال  ،٢٠١٣رشد اقتصادی
اقتصادھای اصلی احتماالً مشابه با  ٢٠١٢خواھد بود؛
يعنی بسيار ضعيف و پايين تر از متوسط ھای بلندمدت.
اما سال  ٢٠١٣احتماالً شاھد بازگشت يک رکود بزرگ
در اقتصاد سرمايه داری نخواھد بود .من انتظار ندارم که
اياالت متحده سريع تر از سال  ٢٠١٢رشد کند و اروپا و
ژاپن برای رشد دست و پايی بزنند .اقتصادھای اصلی
نوظھور شايد اندکی بھتر از  ٢٠١٢عمل کنند ،چرا که
اقتصاد دولتی چين تحت رھبران جديد خود به سرمايه
گذاری ھای بيشتری دست می زند .اما در کل ،امسال ھم
سال ضعيفی خواھد بود .بحران طوالنی ،فعالً بدون
چشمانداز يک فرجه ،وارد ششمين سال خود خواھد .ما
در جايی نامعلوم به سر می بريم.

مايکل رابرتز
آرمان پويان
به نظر می رسد که من در نوشته ھای خودم پيرامون
اقتصاد و مسائل اقتصادی از منظر مارکسيسم ،به طور
اخص دو دغدغۀ فکری پيدا کرده ام :اول ،اندازه گيری
نرخ سود ،و دوم ،نقد اقتصاد کينزی .البته گمان نکنم که
اين ھا دغدغه ھای چندان بدی باشند ،چرا که به اعتقاد
من سطح و مسير نرخ سود سرمايۀ پيشريخته در يک
اقتصاد سرمايه داری ،بھترين راھنما برای سالمتی آن
اقتصاد است .و ضمنا ً درک تئوری ھا و استدالل ھای
جان مينارد کينز و پيروان او از اين رو برای ما
ضروری است که ببينيم حتی راديکال ترين رويکرد
نسبت به »مشکل اقتصادی« )لفظی مورد استفادۀ کينز(،
قادر به حلّ تناقضات شيوۀ توليد سرمايه داری نخواھد
بود.
اما در ھر حال اجاز دھيد که باری ديگر به نخستين
دغدغۀ خودم بازگردم .درحال حاضر ما برای اندازه
گيری نرخ سود به شيوۀ مارکسی )-(a la Marx
اصطالحی که ژرار دومنيل و دومينيک لوی،
اقتصاددانان مارکسيست فرانسوی به کار می برند -به
آخرين داده ھای اياالت متحده تا سال  ٢٠١١دسترسی
داريم .ادارۀ تحليل اقتصادی اياالت متحده ) (BEAاخيراً
ارقام بهروز شدۀ خود را در مورد خالص دارايی ھای
ثابت منتشر کرده است .اين ارقام ،بخش مفقود اندازه
گيری و محاسبۀ مارکسيستی سوددھی سرمايه در اياالت
متحده برای سال  ٢٠١١را پوشش می دھد.
اما چه طور بايد نرخ سود را اندازه گيری کنيم؟ بسيار
خوب؛ برای اين منظور راه ھای بسياری وجود دارد که
من در شمار زيادی از نوشته ھای قبلی ،و به تفصيل در
يکی از مقاالتم با عنوان »سيکل سود و رکود اقتصادی«
) ،(١در مورد آن ھا بحث کرده ام .اما ھنوز عالقه دارم
که از فرمول پايهای مارکس برای نرخ سود استفاده کنم،
يعنی کلّ ارزش اضافی تقسيم بر مجموع سرمايۀ بهکار
رفته ،يعنی سرمايۀ ثابت )ابزار توليد( به اضافۀ سرمايۀ
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متغير )کار( .محاسبۀ مطلوب من اين است که برای به
دست آوردن ارزش اضافی ،مقدار ھزينه ھای جبرانی
کارکنان )يعنی دستمزد و مزايای پرداختی به آنان از
سوی کارفرما( را از رقم خالص توليد داخلی ساالنه
)يعنی توليد ناخالص داخلی پس از کسر استھالک( ،کم
کنم .سپس رقم ارزش اضافی را به مجموع ھزينۀ
استخدام نيروی کار )يعنی مجدداً ھمان ھزينه ھای
جبرانی کارکنان( و سرمايۀ ثابت )که می توان به
ت تحت مالکيت بخش سرمايه
صورت دارايی ھای ثاب ِ
داری با لحاظ داشتن استھالک محاسبه کرد( تقسيم می
کنم .البته روش ھای بسيار ديگری ھم وجود دارد :برای
مثال ،می توان تنھا به بخش شرکتی ،پيش و پس از
ماليات ،نگاه کرد و نظاير اين ھا .اما محاسبۀ من با
درنظر داشتن »کلّ اقتصاد« ،ساده ترين روش است که
در آن تمامی بخش ھای اقتصاد درنظر گرفته می شود ،و
ساده ترين راه برای مقايسۀ بين کشورھا يا اندازه گيری
»نرخ سود جھانی« نيز ھست ).(٢
در اين جا اين پرسش ناراحتکننده پيش می آيد که
محاسبۀ خالص دارايی ھای ثابت ،بايد بر حسب ھزينۀ
تاريخی صورت بگيرد يا ھزينۀ جاری .مارکس سوددھی
را کم و بيش مانند سرمايه داران اندازه گيری کرد ،يعنی
شما از مبلغی پول ) (Mبرای سرمايه گذاری در استخدام
نيروی کار و ماشين آالت ) (Cآغاز می کنيد ،به يُمن
توان کار در توليد ) ،(Pارزش آن کاالھا بيش تر از
سرمايه گذاری اوليه )’ (Cمی شود و اين ارزش در
فروش کاالھا برای کسب پول بيشتر )’ (Mمحقق می
گردد.
بنابراين مقدار اوليۀ سرمايه در قالب پول ،معيّن است و
دستخوش تغيير از طرف پروسۀ توليد نمی شود ،حتی
اگر ارزش کاالھا در طول پروسه و در انتھای آن تغيير
کند ).(٣

انباشت و سوددھی مارکس ناميده می شود ،گرفته شده
است .اکثر اقصاددانان مارکسيستی که گمان می کنند
محاسبۀ دارايی ھای ثابت به ھزينۀ جاری درست يا بھتر
است ،از ديدگاه  TSSIحمايت نمی کنند ) .(۴بنابراين اکثر
محاسبات صورت گرفته از سوددھی ،بر حسب ھزينۀ
جاری ھستند.
اما آيا اين دو محاسبه اختالف زيادی دارند؟ بسيار خوب،
من فرض را بر اين می گذارم که اين محاسبات تفاوت
چندانی در نتايج نخواھند داشت .در مقالۀ اخير ديپانکور
باسو ) ،(Deepankur Basuنگاھی شده است به دو
محاسبۀ متفاوت از خالص سرمايه در اقتصاد اياالت
متحده .اين مقاله نشان می دھد که ھر دو محاسبه،
روندھای بسيار مشابھی را در بلندمدت از خود نشان می
دھند و اين موضوع »انتخاب ]يکی از اين دو روش[ را
برای تحليل تجربی روندھای سوددھی ،امری بیربط می
)(۵
سازد«
ھرچند اين موضوع مورد مناقشه است ،ولی نتيجهگيری
»باسو« با پذيرش اين که محاسبه بر حسب ھزينۀ
تاريخی ،ھمان قدر مناسب است که محاسبه بر حسب
ھزينۀ جاری -روشی که اکثر اقتصاددانان مارکسيست
برای اندازه گيری نرخ سود استفاده می کنند -در واقع
تأييدی است بر روش محاسبه بر حسب ھزينۀ تاريخی.
من در محاسبات خودم از ھزينۀ تاريخی استفاده می کنم،
چرا که به گمان من نزديک ترين روش به ديدگاه مارکس
بوده و بنابراين از لحاظ نظری صحيح تر است .ھمان
طور که نمودار زير نشان می دھد ،اين محاسبه ،بخش
عمدۀ بزرگنمايی و نوسان در نرخ سود را که در روش
متکی بر ھزينۀ جاری آشکار می شود ،برطرف می
سازد؛ روش ھزينۀ جاری ،به طرف اثرات منحرفکنندۀ
تورم ) (Inflationو تورّ م منفی ) (Deflationدر قيمت
ھا متمايل است.

اين به آن معنا است که شما بايد مجموع دارايی ھای ثابت
را بر حسب ھزينۀ تاريخی اندازه گيری کنيد ،و نه بر
حسب ھزينۀ جاری که )به طرز بیمعنايی( ارزش مقدار
اصلی سرمايه را تغيير می دھد .اين جمعبندی از آن چه
که »تفسير سيستمی موقتی و واحد« ) (TSSIاز قانون
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من نسبت به حرکت ھای نرخ سود اياالت متحده را که
اولين بار در کتاب خودم ،رکود بزرگ ،عنوان کردم،
تأييد می کند؛ يعنی ما می توانيم وجود سيکل سود در
اياالت متحده را ،دستکم پس از جنگ ،تشخيص بدھيم.
از  ١٩۴٧تا  ،١٩۶۵سوددھی در سطحی باال بود ،که
البته در دھۀ  ١٩۵٠سقوط کرد و تا اواسط دھۀ ١٩۶٠
ثبات يافت.

اما در مورد محاسبه ،مسألۀ ديگری ھم مطرح است.
بسياری از اقتصاددان ھای مارکسيست ،سرمايۀ متغير را
از مخرج کسر نرخ سود خارج می کنند ،چرا که ھزينۀ
جبرانی کارگران طی يک سال بسيار سريع بازمی گردد،
بنابراين محاسبۀ اندازۀ سرمايۀ متغير در معادله به مراتب
دشوارتر است .من در اين مورد تغييرات مختصری را
اعمال کردم؛ يعنی ابتدا تخمينی قابل قبول از واگرد
سرمايۀ متغير به دست آوردم و سپس يا آن را تماما ً حذف
کردم يا به طور کامل نگاه داشتم .نتايج سوددھی بسيار
مشابه ھستند .برای اطالع بيش تر از موضوع واگرد
سرمايۀ ثابت و متغير در اندازه گيری نرخ سود ،به مقالۀ
عالی اخير »پيتر جونز« رجوع کنيد ).(۶

به اين ترتيب برخی از مھم ترين موضوعات مربوط به
محاسبه حل شد! پس نتايج چه چيزی به ما می گويند؟
اول و پيش از ھر چيز ،نرخ سود اياالت متحده نشان
دھندۀ يک روند نزولی بلندمدت از سال  ١٩۴٧تا ٢٠١١
است .و دوم ،جديدترين داده ھای موجود ھمچنان ديدگاه

بنابراين ما وارد فاز نزولی سوددھی ،يعنی دوره ای از
بحران شديم که نھايتا ً در رکود عميق اوايل دھۀ  ١٩٨٠به
کمترين مقدار رسيد .پس از اين ،سوددھی افزايش يافت،
و ھرچند به سطح دھۀ  ١٩۶٠نرسيد ،اما ھنوز به طور
قابل مالحظه ای باالتر بود .اين ھمان بهاصطالح عصر
نئوليبراليسم بود .با اين حال سوددھی در  ١٩٩٧به اوج
رسيد و طبق محاسبات من ،اکنون در فاز نزولی ديگری
قرار دارد که ھنوز به اتمام نرسيده است .از اين نظر
دورۀ نئوليبراليسم در اواخر دھۀ  ١٩٩٠به پايان رسيد،
ھرچند در اوايل دھۀ  ،٢٠٠٠رونق ديگری در وضعيت
سوددھی با اتکا به رونق اعتبارات وجود داشت.

ما می توانيم حرکت نرخ سود اياالت متحده را با اندازه
گيری تغيير اين نرخ در فاز ھای مختلف ،در قالب
نمودار زير جمعبندی کنيم .بين  ١٩۴٧و  ،٢٠١١نرخ
سود اياالت متحده بالغ بر  ٣٠درصد سقوط کرد .بخش
اعظم اين سقوط ،بين سال ھای  ١٩۶۵تا  ١٩٨٢بود،
يعنی زمانی که نرخ مزبور بيش از  ٢٠درصد کاھش
يافت .سپس اين نرخ از  ١٩٨٢تا  ،١٩٩٧تقريبا ً به ميزان
 ٢٠درصد بھبود يافت .از آن زمان ،نرخ سود حدود ٩
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درصد )تاکنون( کاھش يافته است.

اآلن يکی از چيزھای جالبی که سعی کردم از درون اين
داده ھا استخراج کنم ،اين است که ميزان رشد در آن چه
که مارکس به عنوان بخش ھای »غيرمولد« سرمايه
داری تعريف کرد ،يعنی بخش ھايی که سھمی در ايجاد
ارزش جديد ندارند و صرفا ً ارزش ايجاد شده به وسيلۀ
بخش ھای مولد را به خود تخصيص می دھند ،چه قدر
بوده است؟ اين موضوع مھم است ،چرا که تنھا بخش
ھای مولد می توانند اقتصاد سرمايه داری را به جلو
حرکت دھند ،حتی اگر بخش ھای غيرمولد ھم برای حفظ
شيوۀ توليد سرمايه داری و مناسبات اجتماعی آن
ضروری باشند .بخش ھای غيرمولد را می توان به طور
سردستی )می گويم سردستی ،چون بحث طوالنی ديگری
ھم در ميان مارکسيست ھا در مورد چگونگی تعريف
کار مولد و غرمولد وجود دارد( به صورت دولت ،به
ھمراه ماليه ،بيمه و امالک ) (FIREمشخص کرد.
بنابراين بخش ھای مولد )به طور تقريبی( در احاطۀ
بخش شرکتی غيرمالی در اقتصاد قرار دارند.
نمودار زير نشان می دھد که سھم ارزش اضافی از
مجموع کلّ ارزش اضافی اين بخش ،تنزل يافته است )به
ويژه در دورۀ نئوليبراليسم( .پس در بلندمدت ،سودھای
موجود برای سرمايه گذاری در بخش مولد اقتصاد،
محدود می شود.

٨١

به عالوه سوددھی در اين بخش مولد ،برخالف سوددھی
در کلّ اقتصاد ،حتی در دورۀ نئوليبراليسم ھم افزايش
نيافت ،درحالی که نرخ سود در بخش مالی پس از يک
دورۀ طوالنی از تنزل و افول ،اوج گرفت .نرخ سود
بخش مالی ،ھمزمان با صعود در فرايند بهاصطالح
مالیسازی ) (Financializationبود .اما اين امر به
بھای رکود در نرخ سود بخش مولد رخ داد.

در دوره ای که سھم سودھای بخش مالی به بھای سود در
بخش غيرمالی افزايش يافت ،احتماالً بايد انتظار می
داشتيد که اين موضوع بر رشد سرمايه گذاری جديد اثر
بگذارد .دادھا ھم دقيقا ً ھمين را نشان می دھد .در ھمان
حال که سھم سود مالی ،از سطحی کمتر از  ١٥درصد
کلّ سودھا در اوايل دھۀ  ١٩٨٠به تقريبا ً دو برابر تا
پايان قرن افزايش يافت ،نرخ رشد خالص سرمايه گذاری
)پس از استھالک( دچار سقوط آزاد شد.
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ارزش سرمايۀ ثابت ،ابزار توليد ،به ارزش سرمايۀ
متغير ،توان کار -ميل به تنزل دارد.

پس چه چيزی درحال رخ دادن در فاز نزولی اخير
سوددھی در اياالت متحده است؟ تا به اآلن ،سقوط نرخ
سود از نقطۀ اوج آن در سال  ،١٩٩٧به بزرگی آن چه
که در آخرين فاز نزولی طی سال ھای  ٨٢-١٩۶۵رخ
داد ،نبوده است .طی اين  ١٧سال ،سوددھی اياالت متحده
 ٢٣درصد سقوط کرد .در حالی که از سال  ١٩٩٧به
بعد ،يعنی طی  ١۴سال ،اين سقوط تنھا  ٣درصد بوده
است )نمودار زير( .اکنون اگر اين ا ّدعای من صحيح
باشد که در روند سوددھی ،فازھا و سيکل ھای قابل
تفکيک و مشخصی وجود دارند ،در آن صورت نرخ
سود اياالت متحده تا پيش از اتمام اين فاز نزولی ،بايد
بازھم بيشتر سقوط کند و اين ھمان چيزی است که طی
سه سال آتی -يا در ھمين حدود -رخ خواھد داد.

نرخ سود به ميزان فاز نزولی پيشين سقوط نکرده است،
چرا که اين بار ما شاھد افزايش تند در نرخ ارزش
اضافی بوده ايم .تحت قانون سوددھی مارکس ،نرخ
فزايندۀ ارزش اضافی ،مھمترين عامل خنثیکننده نسبت
به »قانون عام« مارکس است؛ قانونی که می گويد نرخ
سود ،به دليل افزايش ذاتی ترکيب ارگانيک سرمايه-

مارکس انتظار داشت که وقتی سرمايه داران سرمايۀ
بيشتری را به منظور افزايش بھرهوری کار در
تکنولوژی سرمايه گذاری می کنند ،اين نسبت در طول
زمان افزايش پيدا کند .با اين حال ،از آن جا که فقط توان
کار )و نه ماشين آالت و موا ّد خام( قادر به ايجاد ارزش
جديد است ،و ارزش توان کار از ارزش سرمايۀ ثابت
عقب می افتد ،نرخ سود به سمت تنزل تمايل نشان خواھد
داد.
ھمان طور که نمودار زير نشان می دھد ،ھنگامی که
ترکيب ارگانيک سرمايه در دورۀ نئوليبراليسم ،در نتيجۀ
رکود اوايل دھۀ  ١٩٨٠و سپس ارزانی ناشی از
تکنولوژی جديد در دھۀ  ،١٩٩٠سقوط کرد ،نرخ سود
افزايش يافت .اما در دھۀ  ،٢٠٠٠عواملی که موجب
کاھش قيمت و ارزانی می شد ،از ميان رفت و نسبت
ارگانيک به سطوحی بازگشته که از دورۀ بحران دھۀ
 ١٩٧٠به اين سو مشاھده نشده است .اما اين بار ،نرخ
سود آن چنان سقوط نداشته ،چرا که نرخ استثمار )ارزش
اضافی( ھم ،برخالف دھۀ  ،١٩٧٠افزايش يافته است.
!Error

ھرچند ممکن است افزايش استثمار و نابرابری رو به
رشد به خيزش ھای اجتماعی در آينده بيانجامد ،اما قطعا ً
به باال نگاه داشتن نرخ سود کمک می کند .ولی محدوديت
ھايی برای افزايش نرخ استثمار وجود دارد و اقتصاد
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اياالت متحده احتماالً با اين محدوديت ھا برخورده کرده
است ،به ويژه با آھسته شدن رشد بھره وری و ضعف
رشد توليد ناخالص داخلی واقعی .بنابراين نرخ سود
کنونی تنھا از طريق سقوط شديد در ترکيب ارگانيک
سرمايه می تواند تقويت شود و اين امر تنھا زمانی می
تواند رخ بدھد که ارزش ابزار توليد )و ھمان طور که
قبالً گفته ام ،سرمايۀ موھوم( تاح ّد زيادی مستھلک گردد.
اين به معنای وقوع يک رکود است ،شايد معادل با رکود
.٨٢-١٩٨٠
به عالوه محاسبات من پس از درنظر گرفتن برخی
مفروضات منطقی در مورد داده ھای سال  ،٢٠١٢نشان
می دھد که نرخ سود بنا به تعريف مارکسيستی در سال
 ،٢٠١٢به سطوح اوايل دھۀ  ٢٠٠٠سقوط کرد .يک
شاخص فوق العاده مھم برای تشخيص اين که آيا رکود
ديگری در راه است يا خير ،توجه به مقدار مطلق )و نه
نرخ( سود است .ھر زمانی که مقدار سود در بخش مولد
اقتصاد به شکل مطلق سقوط کرده است ،به فاصلۀ يک
يا دو سال پس از آن ،رکود سرمايه گذاری و توليد از راه
رسيده است )مربع ھای قرمز در نمودار زير(.

٨٣

منابع و توضيحات:
)(1
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2011
/11/the-profit-cycle-and-economic-recession.pdf
) (٢در اين مورد ،به مقالۀ زير رجوع کنيد:
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012
/09/roberts_michael-a_world_rate_of_profit.pdf
)(3
http://thenextrecession.wordpress.com/2012/02/
21/trying-to-understand-the-difference/
) (۴در اين مورد مقاالت و بحث ھای بی پايانی وجود دارد که
شامل مطالب ھمين وبالگ نيز می شود .نگاه کنيد به:
http://thenextrecession.wordpress.com/2011/07/
29/measuring-the-rate-of-profit-and-profitcycles/

درحال حاضر ما در قلمرو منفی سال  ٢٠١١قرار
نداريم .اما اگر نگاھی به جريان خالص وجوه نقد شرکت
ھا بياندازيد که واقعا ً به محاسبۀ مارکسيستی مقدار سود
نزديک است ،می بينيد که سهماھۀ اول و دوم سال ٢٠١٢
با روند نزولی رو به رو بوده است .پس شايد رکود بعدی
چندان دور نباشد.

)(5
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012
/11/basu-on-rc-versus-hc.pdf
)(6
http://thenextrecession.files.wordpress.com/2012
/07/jones_peterdepreciation_devaluation_and_the_rate_of_profi
t_final.pdf
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اياالت متحده :مشکل »سرمايه گذاری« و نه
»مصرف«
مايکل رابرتز
آرمان پويان
چندی پيش داده ھای توليد ناخالص داخلی اياالت متحده
برای سه ماھۀ سوم سال  ٢٠١٢پس از اعمال تجديدنظر،
منتشر شد .رشد توليد ناخالص داخلی در سه ماھۀ سوم،
بر مبنای نرخ ساالنه ،پس از تجديد نظر از  %٢به
 %٢.٧افزايش يافت .اين موضوع خوب به نظر می
رسد ،اما مشکل در جزئيات آن است .اين تجديدنظر ،تنھا
به دليل افزايش تخمين حجم موجودی انبار کاالھای
توليدشده صورت گرفت .به بيان ديگر ،سرمايه داران
بسيار بيشتر از تقاضا توليد کردند و به اجبار بايد اين
مازاد را انبار می کردند .ميزان تقاضا يا فروش نھايی
پس از تجديد نظر ،کاھش يافت ،و مھم تر از اين ،رشد
سرمايه گذاری در بخش غيرمسکن )به استثنای خريد
منزل( نيز به طور قابل مالحظه ای طی اين تجديدنظر
ارقام کاھش يافت.
اين آخرين ارقام که بھترين ابزار برای محاسبۀ سرمايه
گذاری جديد بخش سرمايه داری در يک اقتصاد است،
رضايتبخش به نظر نمی رسد .سرمايه گذاری واقعی
ھنوز حدود  ٨درصد پايين تر از نقطۀ اوج پيش از رکود
بزرگ قرار دارد .سرمايه گذاری از اوج خود در سه
ماھۀ سوم  ٢٠٠٧تا اواسط  ٢۴ ،٢٠٠٩درصد سقوط
کرده بود .بنابراين سرمايه گذاری بھبود يافت ،اما اکنون
دوباره در سرازيری کاھش قرار گرفته است.

شاخص ھای سرمايه گذاری در طول چند سهماھۀ بعدی
به ھيچ وجه خوب نيستند .يک شاخص خوب برای
تشخيص جھت حرکت سرمايه گذاری ،نگاه کردن به
سفارشات کاالھای سرمايهای »مرکزی« )کليۀ کاالھای
سرمايه ای غيردفاعی ،به استثنای صنايع ھوايی( است.
اين شاخص در حال حرکت به سوی قلمروی رکود می
باشد ،ھرچند احتماالً ھنوز برای قضاوت بسيار زود
است.

فعالً سودھای شرکتی درحال افزايش اند ،البته دستکم تا
زمانی که با استفاده از روش ھای نسبتا ً ساختگی ادارۀ
تحليل ھای اقتصادی اياالت متحده )پس از تعديل مصرف
سرمايه و موجودی کاالھا( اندازه گيری می شوند .اگر ما
رقم »کامل تر« خالص جريان وجوه نقدی ِح َرف و
مشاغل اياالت متحده را درنظر بگيريم )يعنی پيش از
پرداخت ماليات ،بھره ،سودسھام و لحاظ کردن
استھالک( ،آن گاه خواھيم ديد که اين رقم چندان
اميدوارکننده نيست.
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به عالوه ،شکاف ميان سودھای موجود و سرمايه گذاری
از سوی بخش سرمايه داری اياالت متحده ،ھرگز
بزرگتر از اين نبوده است .سرمايه داران امريکا
سرمايه گذاری را به حالت تعليق درآورده اند ،و ھنوز
متقاعد نشده اند که سوددھی برای دست زدن به سرمايه
گذاری جديد ،کفايت می کند.

طوالنی می نامم .اين موضوع به بھترين شکل در آخرين
نمودار من نشان داده شده است .شکاف بين روند متوسط
رشد سرانۀ توليد ناخالص داخلی جمعيت تا پيش از رکود
و رشد واقعی ،در طول دورۀ رکود بزرگ سر باز کرده
است .اما برخالف رکودھای پيشين ،اين شکاف در دورۀ
بھبود تضعيف نشده است؛ بلکه ھنوز ،به لحاظ سرانه،
در حال عريض شدن است .ما دستکم از زمان بحران
بزرگ دھۀ  ١٩٣٠به اين سو ،در دوره ای بیسابقه به
سر می بريم.

برخالف ديدگاه ھای حاميان تئوری »مصرف ناکافی«،
مصرف خانوار در اياالت متحده به عنوان درصدی از
توليد ناخالص داخلی ،فاصلۀ چندانی با بيشترين ميزان
خود تاکنون ،يعنی  ٧٠.۵درصد ،ندارد .اما نسبت
سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی ھنوز فقط ١۴
درصد است ،رقمی که باالتر از اواسط سال ھای دھۀ
 ١٩٩٠نيست .رکود بزرگ ،محصول سقوط در سرمايه
گذاری سرمايه داران و بازار امالک بود و نه سقوط
مخارج خانوار.

بنابراين ما در ھمان جايی باقی می مانيم که من بحران
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بحران مائوئيسم در چين

برندۀ خود را در مقابل توده ھا از دست داده است.
برای روشنی کالم بھتر است يک بار ديگر اثرات مرگ
مائو و استالين را در رابطه با نقش ويژه ای که ھر يک
در دوران خود داشتند ،مقايسه کنيم.

در سياست خارجی ،ميانهروھا مناسبات اقتصادی و
ھمکاری سياسی )!( جمھوری توده ای چين را با
کشورھای سرمايه داری افزايش خواھند داد ،در عين
حال به خاطر شباھت ھای نزديکی که جامعۀ ايده آل
ميانهروھا با ساختار اجتماعی کشور شوروی دارد ،به
احتمال زياد مناسبات دو کشور تا اندازه ای بھبود حاصل
می کند تا راه برای کمک ھای شوروی ھموار گردد.

نقش بناپارتيستی استالين به چارچوب حزب محدود بود.
او تعادل ميان جناح ھای مختلف بوروکراسی حزبی را
در زمان حيات خوئد حفظ می کرد.ولی با اختناق پليسی
ھرگونه مبارزۀ توده ای را در نطفه خفه می کرد ،به
طوری که جنبش توده ای در رکود کامل به سر می برد.
از اين رو پس از مرگ وی ،اگرچه تعادل ميان جناح ھا
بوروکراسی به سرعت از ھم پاشيد ،ولی جنبش توده ای
ھمچنان در رخوت باقی ماند .نقش بناپارتيستی مائو نه
تنھا حزب ،بلکه کلّ جامعه را فرامی گرفت .بوروکراسی
مائوئيستی ،به علت ضعف تاريخی و ساختاری خود در
مراحل مختلف )جنگ ض ّد ژاپنی ،ض ّد کومينتانگ ،ض ّد
کره ،ساختمان سوسياليسم ،انقالب فرھنگی( به داليل
مختلف نياز به حفظ رابطۀ مستقيم و نزديک با توده ھا و
حتی دخالت فعال آن ھا داشته است .مداخلۀ فعال توده ھا
و بسيج آنان جھت رھا ساختن نيروھای عظيمشان می
بايد کمابيش تحت کنترل مرکزی قرار گيرد و گرايش
ھای مستقلشان کاناليزه شود .جھت کاربرد اين گونه
شيوه ھا وجود رھبری بهمانند مائو ،با حيثيت ،نفوذ و
مقام فراوان در ميان توده ھا که ھم بتوانند در لحظۀ معين
توده ھا را فراخواند و ھم قادر به تحميل ديسيپلين و
بازگردانيدن اوضاع »به شرايط طبيعی« باشد ،کامالً
ضروری است .پس از مرگ مائو ديگر ھيچ کس قادر به
ايفای چنين نقشی نيست .مرگ او بدون شک اوضاع
سياسی جمھوری توده ای چين را بی ثباتی ساختاری
مواجه خواھد ساخت.

اما ميانهروھا قادر نخواھند بود با اين گونه سياست ھای
راست دوران »ثبات ،اتحاد ،ترقی« را که نويد می دھند،
به وجود آورند ،ھرچند با ورشکستگی مفرط مائوئيسم و
با مرگ مائو ،توازن قوا در داخل ،بوروکراسی به نفع
ميانهروھا درآمد ،لکن دقيقا ً ھمين عوامل توزان قوا ميان
بوروکراسی و توده ھا را به نفع توده ھا تغيير داده است.
در واقع با مرگ مائو ،بوروکراسی در مجموع تکخال

عامل ديگری که بايد در نظر گرفت ،سطح آگاھی و
مبارزات توده ھاست .در شوروی برخاست ترميدور
استالينيستی چنان شکستی بر جنبش توده ای و پيشگامان
پرولتری وارد آورد که حتی پس از مرگ استالين
پرولتاريا کوچکترين حرکتی از خود نشان نداد .در چين
از سال ھای آغاز انقالب تا به حال جنبش توده ای ھرگز
در خاموشی مطلق نبوده است و توده ھا مداوما ً در

بخش پايانی
 -٨چين پس از مائو
با تثبيت موقعيت ميانهروھا در رھبری حزب ،بی شک
گرايش به راست سياست ھای داخلی جمھوری توده ای
چين تسريع می گردد .برنامه ھای اقتصادی حزب با
حمايت بيشتر از اقشار ممتاز بوروکراسی و تکنوکراسی
افتراق طبقاتی را تشديد خواھد کرد؛ بيکاری موجود در
روستاھا و شھرھا را افزايش داده ،تنش ھای نوينی در
اقتصاد کشور به وجود خواھد آورد.
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تحرّ ک انقالبی به سر می برده اند .واضح است که در
چنين شرايطی راست روی ھای ميانهروھا و اثرات
سياست ھايشان در اقتصاد کشور به زودی موجب بروز
واکنش ھايی از جانب توده ھا می گردد.
از اين ھا گذشتھطبقۀ کارگر چين در زمان انقالب و
دوران متعاقب آن برخوردی بیاعتنا به فراشد
بورکراتيزه شدن انقالب داشته است و حتی آگاھی چندانی
از اين فراشد از خود نشان نداده است .در طی اين
دوران ،طبقۀ کارگر به طور کلی از لحاظ سياسی و
اقتصادی وابسته به حزب کمونيست بود و مبارزات خود
را کما بيش از کانال حزب انجام می داد .از اين رو برای
سال ھای سال حزب کمونيست از خطر مبارزات مستقل
پرولتاريا ،که می تواند تأثير مستقيم و مھمی بر
بوروکراسی وارد سازد ،مصون ماند.
ولی از دو سال پيش پرولتاريا برای اولين بار متحد،
مصمم ،و مستقل وارد ميدان شده است .رخوت ديرينۀ
پرولتاريا به سر آمده است .در آغاز شال  ١٩٧۵کارگران
کانتون برای افزايش دستمزدھا و بھبود شرايط کار به
مبارزه برخاستند و برای اولين بار مديريت حزب را علنا ً
بوروکراتيک خواندند و حقانيت اش را زير سؤال
کشيدند .موج خودانگيحتۀ مبارزاتی کارگران که
زنجيروار به شھرھای مجاور سرايت کرد ،سطح باالی
آگاھی سياسی پرولتاريای چين را نشان داد .واکنش حزب
کمونيست چه بود؟
راديکال ھای پکن يکی از عناصر برجستۀ خود را به نام
»ونگ ھونگ ون« برای آرام کردن کارگران »ھنگ
چو« به محل اعزام کردند .ولی نيرويی جادويی مائوئيسم
با ھمۀ ندای پرشکوه انقالبیاش و حيثيت و آبروی حزب
کمونيست ھمگی قدرت جادويی ترغيب اخالقی خود را
از کف داده بودند .برای اولين بار کارگران از اطاعت
حزبی که نمايندۀ آنان به شمار می رفت ،سرباز زدند.
فرمول ھای سحرآميز مائوئيستی ديگر مؤثر واقع نمی
شد .موج وسيع اعتصابات کارگران سرانجام با مداخلۀ
ارتش به دستور تنگ سيا پينگ درھم شکسته شد.
مبارزات کارگران کانوت چند مطلب مھم را در چشم

انداز انقالب چين روشن ساخت.
ھمزمان با ورشکستگی کامل مائوئيسم و نابودی پايه ھای
اجتماعی آن ،پرولتاريا به مثابۀ نيروی مستقل از ھر دو
جناح جھت مبارزه با کلّ بوروکراسی در مجموع و برای
کسب منافع اقتصادی و سياسیاش قدم به صحنۀ عمل
گذاشته است .از آن جا که پرولتاريا تکيه گاه ساختمان
سوسياليسم و از لحاظ سياسی نيرومندترين طبقات و
اقشار اجتماعی است ،بسط مبارزات کارگری و در نتيجه
فلج شدن چرخ اقتصادی عظيم ترين بحران ھا را برای
بوروکراسی به بار آورده و مستقيما ً موقعيت بوروکراسی
را تھديد خواھد کرد .ميانهروھا خود به خوبی به اين
خطرات واقف اند و از ھمان ابتدا شيوه ھای مطلوب خود
را در مقابله با مبارزات مستقل کارگران نشان داده اند.
مرگ مائو به مثابۀ تنھا رھبر با نفوذی که می توانست
سعی در کنترل مبارزات توده ای کند ،ميانهروھا را در
تنگنای باريکتری قرار داده است .آن ھا ناچار خواھند
بود ،بيشتر و بيشتر از اختناق عليه مبارزات توده ای
استفاده ای کنند .وليکن استفاده از اختناق عليه جنبشی که
از زمان انقالب تا به حال ھرگز خاموش نبوده است ،بی-
شک با واکنش ھای شديد کارگران و ساير اقشار
زحمتکش مواجه خواھد شد .از اين رو اختناق نيز نمی
تواند در درازمدت بحران سياسی ساختاری بوروکراسی
را که با مرگ مائو تشديد يافته است ،حل کند.
نسل جوانی که در صحنۀ سياسی انقالب چين ظاھر گشته
است .برای نسل ھای گذشته تضادھای جامعه کنونی چين
ھرقدر ھم که برآيند اشتباه ھا و جنايات بوروکراسی
باشد ،در مقايسه با ستم و استثمار اربابان و سرمايه
داران داخلی و خارجی دوران ماقبل انقالب ناچيز و قابل
تحمل است .لکن برای نسل جوان دستاوردھای انقالب
تازه نقطۀ شروع و معيار مقايسه است .رضايت آنان از
اوضاع اجتماعی بستگی به آن دارد که جامعه درحال
گذار تا چه اندازه احتياجات آنان را برآورده می کند و تا
چه اندازه ترقی اقتصادی و فرھنگی حاصل می شود.
بوروکراسی که در بحران اقتصادی و سياسی به سر می
برد ،نه تنھا عاجز از جلب رضايت نسل جوان می ماند،
بلکه با توسل به اختناق ماھيت ارتجاعی خود را ھر چه
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بيشتر در انظار آنان برمال خواھد ساخت.
با درگذشت رھبران تاريخی و با حيثيت انقالب ،چوته،
چوئن الی ،و در رأس آنان مائو ،مائوئيسم که به نقد در
اثر ورشکستگی ھای برنامه ھايش مرده بود ،با مرگ
ديگری مواجه گشت .با مرگ مائوئيسم گرايش در جھت
ايجاد يک قطب انقالبی توسط پيشگامان مبارزۀ پرولتری
ھموار خواھد شد .وظيفۀ اين قطب انقالبی متشکل ساختن
پرولتاريا و ساير زحمتکشان برای مبارزه عليه
بوروکراسی است .سرنگونی بوروکراسی )به ھمراھش
تکنوکراسی( و دموکراتيزه کردن نظام اجتماعی تکاليف
مشخص مرحلۀ کنونی فراشد انقالب مداوم در چين است،
که از طريق يک انقالب سياسی تحت رھبری پرولتاريا
صورت خواھد پذيرفت.

 -٩فراشد انقالب مداوم در چين
 -١شکست انقالب دوم چين )مرحلۀ اول  ٢٧-١٩٢۵و
مرحلۀ دوم  (٣٣-١٩٢٨ضربل مھلکی بر پيشگام
پرولتری و جنبش کارگری در شھرھا وارد کرد .از اين
رو مرکز ثقل مبارزات طبقاتی موقتا ً به روستاھا منتقل
گشت .در آن جا جنبش خود به خودی دھقانی از حمالت
کومينتانگ در امان مانده بود .حزب کموينست )جناح
مائو( برای متشکل کردن مبارزات دھقانی در سطح
منطقه و بسيج دھقانان در شرايط رخوت جنبش کارگری
و عقب ماندگی روستاھا خود را جانشين پرولتاريا کرد.
از آن جا که دھقانان به علت خصلت طبقاتیشان قادر به
سازماندھی خود نبودند ،اتخاذ چنين نقشی از جانب حزب

در شرايط ويژۀ چين اجتناب ناپذير بود .ادغام ارگان ھای
حزبی و شوراھای دھقانی منجر به بوروکراتيزه شدن
حکومت در روستاھا شد.
 -٢به جز شرايط عينی باال که پيدايش و رشد
بوروکراسی را تاحدی اجتناب ناپذير می ساخت ،سياست
ھای رھبری حزب نيز به تشديد بوروکراتيزه شدن کمک
می کرد .ھرچند مائو به خاطر تجربۀ تلخ انقالب دوم از
سياست ھای استالين در مورد انقالب چين روگردان شد،
لکن از آن جا که به مواضع مارکسيسم انقالبی نرسيد،
ھرگز به طور کامل از انحراافات استالينيستی نبريد :اوالً
حزب کمونيست ھمچنان به صورت سازمانی
بوروکراتيک باقی ماند که با بينش استالينيستی مائو از
حزب کمونيست در انطباق بود ،ثانيا ً در قالب فرمول
بلوک چھار طبقه ،برنامه ھای حزب در خدمت حفظ
ائتالف طبقاتی با بورژوازی »ملی« قرار داشت ،نظير
ائتالف ھای مکرر با چيان کای چک و تعديل برنامه ھای
اصالحات ارضی برای حمايت از بورژوازی روستاھا.
اين دو انحراف استالينيستی ھر يک به نوبۀ خود در
کمک به رشد و تحکيم بوروکراسی و رخنۀ عناصر
بورژوا و خرده بورژوا و تثبيت موقعيتشان در حزب
مؤثر بود .نقش جانشينی حزب برای پرولتاريا در
روستاھا که توسط بينش استالينيستی حزب تقويت می شد
به خاطر رخوت جنبش کارگری ھم تشديد گشت،
مخصوصا ً که حزب کمونيست درصدد برطرف کردن
آگاھانۀ مشکالت ناشی از شکست انقالب دوم و
ناموزونی ميان جنبش کارگری و دھقانی برنيامد ،ھرچند
فرصت ھای مناسبی برای مداخله در مبارزات کارگری
داشت.
 -٣برآيند مستقيم شرايط عينی مبارزات کارگری از يک
طرف و انحرافات حزب کمونيست از طرف ديگر
موجب شد که پرولتاريا در انقالب سوم چين نقش قاطع و
مستقلی ايفا نکند و از اين رو بوروکراتيزه شدن انقالب،
که در شرايط عينی موجود با انحرافات رھبری حزب
پتانسيل زيادی پيدا کرده بود ،تحقق يافت .قدرت دولتی به
جای اين که به شوراھای کرگری منتقل شود ،ھمچنان در
دست حزب کمونيست ماند.
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 -۴بوروکراسی مائوئيستی در فراشد برخاست جنبش
توده ای شکل گرفت .برای دفاع از خود در برابر
کومينتانگ و ارتش ژاپن و برای اجرای امور اجتماعی
نياز به بسيج و مداخلۀ توده ھا داشت .ضعف ساختاری
بوروکراسی مائوئيستی از ھمين جا ناشی می شود .حزب
کمونيست برای حفظ تعادل ميان طبقات متضاد روستايی
)بورژوازی ،خرده بورژوازی ،شبه پرولتری( ،و
جلوگيری از افزايش قدرت بورژوازی در داخل حزب
می بايد رابطۀ مستقيم و نزديکی با توده ھا دھقان برقرار
می کرد .در چنين شرايطی انجماد بوروکراسی به
صورت قشری ممتاز و کامالً مجزا از جنبش توده ای
امکان نداشت.
 -۵برخورد رھبری حزب به مسائل انقالب کورکورانه و
آمپريکوار بدون چشم انداز تئوريک صورت می گرفت.
بين  ١٩۴٧تا  ١٩۵۴تحت فشارھای عينی مبارزات
طبقاتی ،حزب کمونيست ابتدا ناچار به اتخاذ شعار
انقالبی سرنگونی کومينتانگ ،حل تکاليف دموکراتيک
انقالب و سپس ملی کردن صنايع بورژوازی »ملی« و
اتخاذ اقتصاد بابرنامه گشت .با وجود اين ،در سرتاسر
فراشد انقالب سعی در حفظ ائتالف با بورژوازی »ملی«
می شد و سرانجام ھم صاحبان کارخانه به مديران
کارخانه تبديل شدند که عالوه بر حقوق مديريت ،سھمی
ھم بابت غرامت سرمايۀ از دست رفتۀ خود دريافت می
کردند .اين گونه سياست ھا فراشد بوروکراتيزه شدن
بيشتر انقالب را تسھيل می کردند .رھبری حزب نقش
متضادی به عھده داشت ،در عين حال ھم رھبری يک
انقاب اجتماعی قرار گرفته بود و ھم مسئول اصلی
بوروکراتيزه شدن انقالب بود .اين رھبری به مثابۀ
گرايشی بوروکراتيک سانتريست ،بين مواضع انقالبی و
استالينيسم در نوسان بود.
 -۶اما فراشد انقالب به صرف سرنگونی بورژوازی
بومی ،انجام تکاليف دموکراتيک و ملی کردن صنايع
خاتمه نمی يابد .انقالب مداوم می بايد در دو سطح داخلی
و خارجی کماکان ادامه پيدا کند .در سطح خارجی،
تکاليف انقالب مداوم عبارت اند از اتحاد با کشورھای
کارگری و کمک به بسط انقالب جھانی از طريق بين-

الملل کمونيستی .ولی بوروکراسی ناسيوناليستی
مائوئيستی عاجز از اتحاذ چنين چشماندازی بود .در
فراشد انقالب چين ھر قدر رھبری مائوئيستی از سياست
ھای ض ّد انقالبی بينالملل کمونيست می بريد ،به ھمان
اندازه ھم گرايش ھای ناسيوناليستی اش شديدتر می شد.
تا جايی که انقالب چين برايش انقالب چينی شد و انقالب
جھانی به مثابۀ جمع جبری انقالب ھای ملی مستقل از
يک شدگير شمرده شد .بعدھا در اثر تشديد اختالفات با
شوروی بوروکراسی کوتهنظر و ناسيوناليست مائوئيستی
راه حمايت از رژيم ھای ارتجاعی سرمايه داری را عليه
دولت کارگری منحط شوروی برگزيد و ورشکستگی
کامل خود را در پيشبرد فراشد انقالب مداوم در صحنۀ
بين المللی به ثبوت رسانيد.
 -٧رھبری مائوئيستی که تکاليف دموکراتيک را
کورکورانه ،بوروکراتيکوار و تحت فشارھای عينی
مبارزات طبقاتی به مرحلۀ اجرا درآورده بود ،عاجز از
حلّ مسألۀ ساختمان وسسياليسم درآمد .ح ّل مسألۀ ساختمان
سوسياليسم مستلزم انکشاف انقالب جھانی و دموکراتيزه
کردن ساختار اقتصادی و سياسی کشور بود .ولی اين دو
تکليف با منافع کوته نظرانۀ بوروکراسی و قدرت
انحصاری اش در تضاد بود .رھبری مائوئيستی
کورکورانه مدل استالينيستی بنای سوسياليسم را برگزيد.
در شرايط فقدان دموکراسی توليدکنندگان و نظارت
دموکراتيک کارگران بر توليد ،برآيند اين مدل شکل
گيری قشر تکنوکراسی در اقتصاد کشور و به دست
آوردن اختيارات و امتيازات مادی توسط آن بود .پيدايش
تکنوکراسی به نوبۀ خود منجر به تجزيه بندی
بوروکراسی حزبی به دو جناح مائوئيستی و ميانهروھا
شد .سياست ھای جناح مائو که از لحاظ تاريخی رھبری
سياسی انقالب را به عھده داشته است ،دارای سالوده ھای
ايدئولوژيکی است که خود را در »انديشه ھای مائو«
منعکس می کنند .اين جناح بھترين راه حفظ تعادل ميان
بورورکراسی و توده ھا را در ادامۀ سنن حزب به مثابۀ
جنبشی توده ای و متکی به مبارزات توده ھا می داند .اين
راه حل نشانۀ ضعف ساختاری بوروکراسی مائوئيستی
است .ميانهروھا بيانگر منافع محافظه کارترين و
منجمدترين اقشار بوروکراتيک و تکنوکراتی ھستند که
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پس از افول نسبی جنبش توده ای و در نتيجه سياست ھای
مائوئيستی در مرحلۀ ساختمان سوسياليسم به وجود آمدند.
آن ھا قطع رابطۀ حزب و توده ھا ،پايان دادن به بسيج
توده ھای و اتکا بر اقشار منجمد بوروکرات و تکنوکرات
را بھترين راه برای ايجاد »ثبات ،اتحاد و ترقی«
ارزيابی می کنند .می توان گفت آن ھا استالينيست تر از
جناح مائو می باشند.

فصل چھارم:
ماھيّت رشد اقتصادی در شرايط نيمه-
استعماری

 -٨اختالفات سياسی دو جناح در انقالب فرھنگی به طور
علنی آشکار گرديد .مائو توده ھا را به مبارزه عليه
بوروکراسی دولتی به رھبری ميانهروھا دعوت کرد ،آن
ھا را تعليمات »ضد بورژوايی« داد و با فرھنگ
پرولتاريايی آشنا کرد) .بھتر است بگوييم ھنر و ادبيات
را به لوث کشانيد( .ولی ھنگامی که مبارزات ض ّد
بوروکراتيک توده ای از کنترلاش خارج شد و کل نظام
بوروکراتيک به خطر افتاد ،مائو با دخالت ارتش به
مبارزات توده ھا پايان داد و آن ھا را آنارشيست و
ماوراء چپگرا خواند .انقالب فرھنگی نشان داد که در
مقابل قدرت مستقل توده ای ،دو جناح داخل بوروکراسی
ناچار به اتحاد و مصالحه می باشند.
 -٩عجز جناح مائوئيستی در مبارزه عليه ميانهروھا
نشانۀ ورشکستگی کامل برنامه ھای مائوئيستی است .در
واقع در سال ھای اخير بسياری از رھبران جناح مائو
)از جمله خود مائو( اغلب سياست ھای مبانهروھا را
تأييد نموده اند .مثالً حرکت به راست سياست خارجی با
توافق و تأييد طرفين صورت يافت .اگرچه به داليل
مختلف با مرگ مائو و تثبيت قدرت ميانهروھا ،مائوئيسم
در چين عمر خود را سرکرده است .در عين حال
ھمزمان با مرگ مائو و مائوئيسم ،پرولتاريای چين پس
از سال ھای سال رخوت ،بيدار گشته است .در حالی که
مرگ مائو ساختار سياسی حزب کمونيست را بحرانزا
کرده است ،پرولتاريای چين به مثابۀ نيرويی مستقل و به
گوھر ض ّد بوروکراتيک وارد ميدان مبارزه شده است.
برای پيشبرد تکاليف انقالب مداوم در چين سرنگونی کلّ
نظام بوروکراتيک از طريق يک انقالب سياسی به
رھبری پرولتاريا ضروری است.

چنان که ديديم اقتصاد سنتی ايران در نيمۀ دوم قرن
نوزدھم به ابتکار سرمايه داران غربی و ت ّجار ايرانی و
با تشويق و اعمال نفوذ قدرت ھای استعماری که در
شمال و جنوب کشور مستقر بودند ،به اقتصاد نوپای
جھانی و بازارھای بينالمللی وابستگی پيدا کرد .وابستگی
به بازار جھانی در شرايط نيمهاستعماری مستلزم
دگرگونی ھايی در اقتصاد سنتی جامعۀ ايرانی و اجزای
متشکلۀ آن يعنی کشاورزی ،صنايعدستی و مبادالت
بازرگانی بود .آشکارترين پیآمد وابستگی به بازار
جھانی ،رشد شتابان بازرگانی خارجی در دھۀ آخر قرن
گذشته و اوايل قرن کنونی ھجری قمری ) (١بود .چنان که
مجموع مبادالت با ھمسايۀ جنوبی به بيش از سه برابر
افزايش يافت و مجموع مبادالت بازرگانی با ساير

ا .سامان
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کشورھا به خصوص با فرانسه ،بلژيک ،آلمان ،و عثمانی
نيز افزايش قابل مالحظه ای پيدا کرد ∗ .رشد شتابان
تجارت خارجی در اين دوران موجب تحوّ التی در نظام
مبادالت بازرگانی در کشور ،توسعۀ وسايل حملونقل و
راه ھای تجاری و رشد گروھی از ت ّجار بزرگ و
ثروتمند و متنفذ و نيز روی آوردن گروھی از بازرگانان
و بنگاه ھای غرب به کشور ما گرديد.

علت بروز بيماری کرم ابريشم ميزان توليد به يک چھارم
کاھش يافت و با کاھش اين محصول اھالی گيالن به توليد
برنج برای صادرات به روسيه روی آوردند و آن را تا
ح ّدی جايگزين کاھش صادرات ابريشم نمودند .چنان که
در اواخر قرن گذشته و اوايل قرن حاضر ارزش
صادرات برنج در کل صادرات کشور در حدود ١٠
درصد نوسان می کرده است ).(٣

رونق توليد موا ّد خام

در اين ميان ترياک از مھمترين مواد خامی بود که در
توسعۀ بازرگانی خارجی ايران در ربع آخر قرن نوزدھم
نقش عمده ای ايفا نمود .صادرات ترياک در دھۀ ١٢٩٠
ه.ق  ١٨٧٠ /ب.م با سرعت چشمگيری رو به افزايش
نھاد و حجم صادرات آن از  ٨٧٠قوطی )ھر قوطی
معادل  ٢٢من تبريز( در سال  ٨٩-١٢٨٨ه.ق -١٨٧١ /
 ٧٢ب.م به  ٧٧٠٠قوطی در سال  ٩٨-١٢٩٧ه.ق /
 ٨١-١٨٨٠ب.م رسيد ،در حالی که به خاطر افزايش
بھای آن در بازارھای چين و اروپا ارزش آن از حدود
 ٧٠٠ھزار روپيه به حدود  ٨.۵ميليون روپيه افزايش
يافت ).(۴

مھمترين دگرگونی در اقتصاد سنّتی ،توسعۀ مواد خامی
بود که از يک سو بازار جھانی ،به آن ھا نياز داشت ،و
از سوی ديگر موجب فراھم آمدن منابع مالی الزم برای
خريد فرآورده ھای صنعتی کشورھای غربی می گرديد.
ابتدا مھمترين مادۀ خام صادراتی ،ابريشم گيالن و برخی
ديگر از نواحی کشور بود .رابينو دربارۀ اھميت ابريشم
گيالن می گويد» :رشت در زمان شاه عباس دوّم و کريم-
خان زند و آغامحمد خان قاجار به سبب بازرگانی خود
شھرت فراوانی داشته است .کاروان ھای متعدد از ھند و
بخارا و ترکيه و ساير کشورھا به اين شھر می آمدند و
ابريشم گيالن را با خود به بنادر مختلف دريای مديترانه
و خليج فارس حمل می کردند .در سايۀ بازرگانی ابريشم
که تا سال  ١٢٧٧ه.ق  ١٨۶٠ /ب.م به صورت قابل
توجھی پيشرفت داشت ،رشت توانست زيان ھا و کمبود
جمعيت خود را که به سبب طاعون سال  ١٢۴۶ه.ق /
 ١٨٣٠ب.م پيش آمده بود ،جبران کند« ) .(٢در اين
دوران بنا به گزارش دبير سفارت انگليس درآمد ارزی
کشور از صدور ابريشم حدود  ٧٠٠ھزار ليرۀ استرلينگ
بوده است .تا آن که در دھۀ  ١٢٨٠ه.ق  ١٨۶٣ /ب.م به
∗ مجموعۀ مبادالت بازرگانی ،با ھمسايۀ شمالی از ٩
ميليون روبل طال در سال  ١٢٩٢ه.ق  ١٨٧٥ /ب.م به
حدود  ٣٤ميليون روبل در سال  ١٣١٢ه.ق  ١٨٩٥ /ب.م
رسيد و به  ٩٤ميليون روبل در سال  ١٣٣٢ه.ق ١٩١٤ /
ب.م افزايش يافت .در ھمين دوره ارزش مبادالت
بازرگانی ھمسايۀ جنوبی با سواحل و بنادر خليج فارس
نيز از  ١.٧ميليون ليرۀ استرلينگ به  ٣ميليون ليره رسيد
و سرانجام به  ٤.٥ميليون ليره افزايش يافت.

يکی ديگر از مواد خام که به خصوص در زمان جنگ
ھای داخلی آمريکا توليد و صادرات آن رونق گرفت،
کشت پنبه به خصوص در خراسان بود .بازرگانان روسی
در توسعۀ پنبه و ترويج بذر مرغوب آن نقش عمده ای
داشتند .به طور کلی نسبت ارزش صادرات پنبه در کل
ارزش صادرات کشور در اواخر قرن گذشته و اوايل
قرن حاضر در حال افزايش بود و سرانجام به حدود يک
چھارم کل ارزش صادرات کشور رسيد ).(۵
خشکبار نيز در اين دوره از اقالم عمدۀ صادرات کشور
بود و نسبت آن از  ٣درصد کل صادرات در سال ١٣٠۶
ه.ق  ١٨٨٩ /ب.م به حدود  ١٨درصد در سال ١٣٢٨
ه.ق  ١٩١٠ /ب.م افزايش يافت ).(۶
در برابر توليد و صدور مواد خام ،مھمترين واردات
کشور در اواخر گذشته و اوايل قرن حاضر ،محصوالت
صنعتی کارخانه ھای غربی و به خصوص منسوجات
منچستر و قند و شکر بود .ابتدا نسبت منسوجات در کل
واردات حدود سهچھارم و نسبت قند و شکر و چای حدود
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يکدھم بود ،حال آن که در اوايل قرن حاضر به به
خاطر گسترش اعتياد عموم مردم به چای ،سھم قند و
شکر و چای رفته رفته افزايش يافت و به حدود يکسوم
کل واردات رسيد و سھم منسوجات به کمتر از نصف
واردات کاھش يافت ).(٧
رونق کاالھای فرنگی و زوال صنايع نساجی
يکی از آثار و نتايح رشد سريع بازرگانی خارجی ،رونق
کاالھای فرنگی و اعتياد مردم کشور به مصرف اين
کاالھا و به خصوص قماش منچستر که ظاھری بھتر و
بھايی ارزان تر از قماش وطنی داشت ،و قند و شکر و
چای بود .چنان که اعتمادالسلطنه در ضمن بيان حوادث و
وقايع چھل سال نخست سلطنت ناصرالدين شاه تحت
عنوان »رواج تام و شيوع عام مالالتجارۀ فرنگ در
ايران« می گويد»:کسانی که در اين سنوات مالالتجاره
ھمۀ بازرگانان قلمرو اين شھريار را به ميزان اعتبار
سنجيده اند ،ديده اند که نسبت امتعۀ اروپا به کاالھای
ايشان ھمانا نسبت ثلث است ،به خمس کما ھ َُو اَظھَ ُر ِمنَ
الشَمس (٨) «.کرزن نيز در دھۀ آخر قرن نوزدھم می
گويد ،گذشته از اشيای تج ّملی غربی که طبقات باال به آن
معتاد شده اند تا پوشاک ھمۀ طبقات جامعه از مردان
گرفته تا زنان ،جملگی از غرب وارد می شود .ابريشم،
ساتن و ماھوت برای طبقۀ اعيان و قماش نخی و پنبه ای
برای ھمۀ طبقات .لباس يک روستايی ساده از منچستر يا
مسکو می آيد و نيلی را که ھمسر او به کار می برد ،از
بمبئی وارد می شود .در واقع از باالترين تا پايينترين
مراتب اجتماعی به طور قطع وابسته و متکی به کاالھای
غربی شده اند ).(٩
حاج سياح دربارۀ آثار و نتايج نامطلوب رونق و رواج
کاالھای فرنگی می گويد» :اين تجارت به اين ترتيب در
اندک زمان صنايع ايران را نابود و اھل ايران را پريشان
و گرسنه خواھد کرد .راست بگويم سيل نفطی که از راه
روسيه به ايران جاری است  ...ثروت ايران را خواھد
برد و اين ھزاران خروار قند و شکر دندان ايرانيان
بيچاره را کند خواھد کرد و اين اشياء شکستنی شيشه و
بلور با رفتن و غيرھا سر ايشان را خواھد شکست و
باألخره با کبريت تجارت خرمن ھای کاغذ و البسه که به

ايران می ريزد ،آتش خواھد گرفت (١٠) «.يکی ديگر از
شاھدان عينی در اين باره می گويد » :به اندکی مالحظه
معلوم شد که در اين شھر )تبريز( تجارت عمده ھست و
مردم ھم به تجارت مايلند ،ولی چه سود که ھمه امتعۀ
خارجه است و از امتعۀ داخله نشانی ديده نمی شود ،مگر
)(١١
در گوشه و کنار«.
بر اثر رواج کاالھای فرنگی و بهخصوص منسوجات
نخی ،صنايع نساجی کشور و به خصوص نساجی
شھرھای صنعتی مرکزی کشور يعنی اصفھان ،کاشان و
يزد رو به زوال نھاد .در جغرافيای اصفھان آمده است که
»سابق که پارچه ھای فرنگی شايع نبود از اعلی و ادنی
حتّی در ارکان دولت و بعضی از شاھزادگان عظام ،قدک
پوش بودند  ...چندين سال است پارچه ھای زرد و سرخ
ت فرنگستان رواج گرفته ،ھر دفعه اقمشۀ ايشان
سس ِ
طرح تازه بوده و ھر کدام به نظرھا تازگی مردم ايران
جسم و جان خود را رھا کردند و دنبال رنگ و بوی
ديگران باال رفتند و در واقع در اين مرحله به ضررھا
رسيدند .اقالً ُعشر اصناف اين شھر نسّاج بود که خمس
آن باقی نيست ...ھمچنين اصناف بزرگ ديگر مانند
صبّاغ و ن ّداف و عمله کازرخانی که بسته و پيوسته به
اين صنف بودند ،بيشتر ايشان از ميان رفتند .ساير
اصناف خاليق را ھم از پرتو اين شکستگی ،ضررھا
)(١٢
رسيد«.
فالندن که در اوايل قرن چھاردھم از کاشان ديدن کرده
است ،دربارۀ اثر واردات کاالھای غربی بر صنايع
نسّاجی شھر می گويد» :واردات انگليسی که پيوسته از
سی سال پيش در ايران رو به تزايد گذاشته روز به روز
از تعداد کارخانه ھای کاشان می کاھد .با اين که ھنوز
کارخانه ھايش داير است ولی انسان از تماشای قسمت
ھای عمدۀ آن ھا باير و بيکار افتاده سخت مغموم می
شود .باعث حسرت است که شھری به زمان صفويّه
اوّ لين شھر صنعتی باشد و امروز به چنين وضعی
درآيد (١٣)«.گذشته از کاشان شھرھای اقماری آن به ھمين
سرنوشت دچار آمدند ،چنان که وصاف بيدگلی دربارۀ
بيدگل می گويد» :در اين زمان نسبت به ازمنۀ سابقه
خراب و ويران َ ...خلقش  ...زيادتر ن ّساج و حالج اند ...
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و از قرار تقرير پيشينيان شمار َخلقش به چھل ھزاری
رسيده و مشھور است که يک ھزار و ھفتصد دستگاه
شعرباقی )دارد(  ...کسادی و ناروايی اقمشۀ اين قريه به
واسطۀ رواج و رونق اجناس دول خارجه در ايران ،اين
قريه را کم کم ويران و خلقش را کم نمود که اآلن تمام
مردمش  ...از شش ھزار بيشتر در شمار نيايد ،ولی
مساجد و حمام و حسينيه و بازار حاليه به فراخور اين
)(١۴
قلّت جمعيت افزون و از قاعده بيرون است «.
شھر يزد که سومين شھر عمدۀ صنعتی در ايران بود و
ابريشمتابی از صنايع عمدۀ آن به شمار می آمد به ھمين
سرنوشت دچار آمد ،چنان که تا اواسط قرن سيزدھم
درخت توت به ميزان زياد در اطراف شھر به عمل می
آمد و  ١٨٠٠کارگاه ابريشم تابی و ابريشم بافی با ٩٠٠٠
کارگر در آن داير بود ،لکن پس از شيوع بيماری کرم
ابريشم و نيز رونق بازار ترياک ،کشت و صدور اين
محصول جای ابريشم را گرفت و صنايع ابريشم بافی يزد
)(١۵
به ش ّدت تنزل نمود.
در اين ميان تنھا رشته ای که در شرايط نيمه استعماری
و به خاطر فعاليت شرکت ھای انگليسی و نيز به سبب
نبودن رقابت در مغرب زمين رواج و رونق گرفت،
ضمن شرح فعاليت
صنايع قالی بافی ايران بود که در
ِ
تجار انگليسی ،از آن ياد کرديم.
سياست ھای اقتصادی حکومت
سياست ھای نادرست اقتصادی حکومت و به عبارت
بھتر بیسياستی ھای دولت که ناشی از تسليم و رضا در
برابر تحميالت خارجی ،روحيۀ سوء استفاده از وضعيت
و سودجويی آنی سران حکومت و نيز ناشی از ندانمکاری
زمامداران کشور بود ،به نوبۀ خود موانع اساسی بر سر
راه رشد سرمايه داری در کشور فراھم می آورد و آثار
نامطلوب ناايمنی ھای سياسی را تشديد و تقويت می
نمود .از اھ ّم اين گونه عوامل سياست ھای پولی و
گمرکی بود .سياست پولی دولت و تقلباتی که در ضرب
مسکوکات به عمل می آورد و نيز توازن منفی پرداخت
ھای خارجی و خروج طال و نقره برای برقراری توزان
پرداخت ھا و ھمچنين اجازۀ صدور اسکناس به بانک

بيگانه و آثار نوسان قيمت ھای بازار بينالمللی و ذخاير
و کاالھای کشور به خصوص نقره و غالت و نيز کوشش
کشورھای غربی در پايين نگاه داشتن ارزش برخی از
مواد خام مانند پنبه ،جملگی موانع عمده ای در برابر
رونق اقتصادی کشور پديد می آوردند و به خصوص
خزانۀ دولت را در معرض آشفتگی و کاھش درآمد قرار
می دادند.
تأثير نامطلوب تقلب در ضرب مسکوکات و نوسانات
ارزش پول در برخی از آثار و منابع و به خصوص در
گزارش ھای کنسولی انگليس عنوان شده است .در يکی
از آثار اواخر دوران ناصری مکالمه ای دربارۀ وضع
دادوستد ،يکی از ت ّجار تبريز می گويد وضع تجارت
بسيار بد و پريشان است که ھزار سبب دارد ،لکن »بدتر
از ھمه اين پول سياه و تفاوت ھمه روزۀ آن است که
کسبه و فقرای ملت را بالمرّ ه از پای درانداخته و ھمه را
خانه خراب نموده ،گذشته از آن پول نقره را ھم امروزه
می بينی چھار تومان ،و نيمش يک ليره است ،و فردا پنج
تومانش ،معرکه است ،ضرر و خسارتی را که از اين
روی بيچاره ت ّجار می کشند ،به حساب نيايد  (١۶) «...به
طور کلی بايد توجه داشت که تقلب در ضرب مسکوکات
بيشتر در کاھش ارزش پول سياه اثر داشت و به طور
کلی ارزش تومان علی رغم کاھش ارزش بين المللی نقره
تنزل چندانی نکرد و ھمواره بيش از ارزش رسمی نقره
ارزش داشت.
در نتيجۀ تنزل قيمت نقره در بازار جھانی و کسری
موازنۀ پرداخت ھا ،ارزش برابری پول ايران با ارزش
ھای خارجی در دھۀ آخر قرن سيزدھم و دو دھۀ نخستين
قرن چھاردھم صد در صد کاھش يافت و در دو دھۀ بعد
نيز ھمچنان به تنزل خود ادامه داد ) .(١٧بر اثر تنزل نرخ
برابری قران و افزايش ھزينه ھای ديوانی در اين دوران
و ثابت ماندن حجم ماليات ھا خزانۀ دولت نيز در معرض
فشار بیپولی و کسر بودجۀ شديد قرار گرفت و
ناصراليدن شاه و مظفرالدين شاه دست نياز به سوی
ھمسايگان شمالی و جنوبی دراز کردند و به استقراض از
خارج اقدام نمودند .باالتر از ھمه سياست نادرست
گمرکی کشور ،نظام اجازۀ گمرکات و چگونگی عملکرد
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آن بود که به نوبۀ خود ،ھم برای توسعۀ تجارت و ھم
برای رشد صنايع ملی موانعی اساسی پديد آورد .به طور
کلی ميزان عوارض گمرکی کاالھای وارد و صادر شدۀ
کشور ،بر اساس مقررات پرتکلی تجارتی ضميمۀ
عھدنامۀ ترکمانچای تعيين گرديده بود که بعداً ساير
کشورھای غربی نيز بر طبق شرايط دول کاملة الوداد از
آن استفاده می کردند .بر اساس اين قرارداد ،از کاالھای
وارد شدۀ ت ّجار خارجی ،پنج درص ِد ارزش کاال در
گمرک سرح ّدی ،به عنوان حقوق گمرکی و يا عوارض
راھداری دريافت می گرديد .حال آن که از کاالھای ت ّجار
ايرانی سه درصد حقوق گمرکی دريافت می گرديد و
گذشته از آن در شھرھايی که کاال از آن عبور می کرد
نيز عوارض گمرکی اخذ می شد و گاھی برحسب فاصله
تا محل ورود کاال از يک محموله چندين بار )و گاھی تا
 ١٠بار( عوارض گمرکی و راھداری دريافت می شد
) .(١٨اين وضع نه تنھا بارھا مورد اعتراض ت ّجار و
نويسندگان آزادیخواه ايرانی قرار گرفته ) ،(١٩بلکه
ناظران و مأموران انگليسی نيز آن را مورد انتقاد قرار
داده اند ،چنان که دبير سفارت انگليسی در اين باره می
گويد:
»ھر چه قدر ھم که موقعيت ت ّجار خارجی در ايران
نامساعد باشد ،وضع آنان به ھيچ وجه قابل مقايسه با
طبقات پيشهور و کشاورز ايرانی نيست ،که به خاطر
دلبخواھی بودن ماليات ھا ،نظام ويرانگر اخذ عوارض
از کاالھای عبوری در شھرھا و عوارض راھداری قادر
به گشترش فعاليت ھای توليدی خود نيستند .به نظر من
بايد عوارض گمرگی يکسانی از ت ّجار ايرانی و ت ّجار
فرنگی اخذ شود .عوارض گمرکی کاالھای عبوری از
شھرھا به کلی ملغی گردد .عوارض گمرکی واردات از
 ۵درصد به  ٨درصد افزايش يابد ،و عوارض گمرکی
صادرات ) ٣درصد( رفتهرفته کاھش يابد تا سرانجام
)(٢٠
ملغی گردد«.
ضعف سياسی و اقتصادی دولت مرکزی در دورۀ
قاجاريه و سردرگمی کارگزاران دولتی در برابر اعمال
نفوذ قدرت ھای استعماری سبب شد تا دولت قاجار ھم
موانع تاريخی رشد و توسعۀ سرمايه داری را از اسالف

خود به ارث ببرد؛ در حالی که نتواند عوامل رشد
سرمايه داری وابسته به حکومت را که دولت ھای
نيرومندتر در طول تاريخ ايران تدارک می ديدند ،فراھم
آورد .گذشته از سياست ھای مساعد پولی و گمرکی،
توسعۀ شبکه ھای ارتباطی و تأمين امنيت راه ھای
تجاری از عوامل مؤثر رشد فعاليت ھای تجارتی و
وسعت بخشيدن به بازار ملّی است که ھمواره دولت ھای
مرکزی نيرومند در تاريخ ايران بدان میپرداخته اند.
حال آن که قاجارھا نتوانستند اقدامات مؤثری در اين
زمينه به عمل آوردند و تنھا در زير فشار ھمسايگان
شمالی و جنوبی که در جستوجوی توسعۀ نفوذ سياسی و
اقتصادی خود بودند ،شبکه ھای ارتباطی آن ھم به طور
محدود در حوزه ھای نفوذ ھر يک توسعه پيدا کرد و
سياست ھای استعماری مانع گسترش شبکه ھای ارتباطی
∗
جديد در سارسر کشور گرديد.
يکی ديگر از موانع داخلی رشد سرمايه داری در اين
دوران که به طور ممتقابل با موانع سياسی و اقتصادی
درھم می آميخت و دشواری ھای زيادی فراھم می آورد،
سوالنح طبيعی است که مھمترين آن ھا خشکسالی و آفات
نباتی و حيوانی و شيوع بيماری ھای واگير به خصوص
بيماری وبا بود .اين عوامل سبب کاھش توليد محصوالت
کشاورزی و رکود صنعت و تجارت می گرديد و در
∗∗
مبادالت بازرگانی خارجی نيز اثر می گذارد

∗ مانند راه آھن ھای جلفا -تبريز و مير جاوه -زاھدان ،و
راه انزلی -قزوين ،و راه شوشتر-اصفھان و کشتیرانی
کارون .نگاه کنيد به :انتنر .روابط بازرگانی ايران و
روسيه .ص٨٠-٥٥ .
∗∗ از معروف ترين خشکسالی ھا و قحطی ھا مربوط به
سال  ١٢٨٧ه.ق بود که خسارات کلی به اقتصاد کشور
وارد آورد .از آفات معروف حيوانی ،بروز و شيوع
بيماری کرم ابريشم در دھۀ آخر قرن  ١٣ه.ق بود که به
زوال پرورش ابريشم در گيالن انجاميد .از آفات معروف
غالت در جنوب کشور سنزدگی محصوالت در اوايل
قرن  ١٤ه.ق در ايالت فارس بود .بيماری وبا از نيمۀ دوّ م
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تجار به خارجه
وابستگی ّ
در اوضاع و احوالی که رونق تجارت خارجی از
صادرات موا ّد خام و واردات محصوالت صنايع درحال
رشد فرنگستان و وابستگی بازارھای محلی به بازارھای
نوپای بينالمللی نشأت می گرفت ،افزايش رفتوآمد ت ّجار
خارجی و برقراری فزايندۀ روابط تجاری ميان ت ّجار
ايرانی و بازرگان خارجی خواه ناخواه به وابستگی ت ّجار
ايرانی به مؤسّسات بازرگانی غرب می انجاميد و به گفتۀ
قاطع و روشن حاج سياح »تجارت ھم شد داللی خارجه،
نه ترويج متاع وطن« ) (٢١آن چه که در اين عبارت آمده
مورد تأييد بسياری از ناظران روشنفکر و آزادیخواه آن
زمان نيز بوده و برخی از آنان چگونگی اين وابستگی را
تشريح کرده و آن را تا ح ّد زيادی نتيجۀ سياست گمرکی
تحميلی و نداشتن سياست اقتصادی درست دانشته اند.
جريان وابستگی ت ّجار ايرانی به خارجه در اوايل قرن
کنونی ھجری قمری را ميرزا علی جناب به وضوح
شرح داده است» :تجارت اصفھان قبل از اين تاريخ سدۀ
چھاردھم به صورت بازرگانی و پيلهوری و مضارب
کارکنی بوده .در نزديکی سدۀ چھاردھم به التفات ت ّجار
اروپايی صادرات و واردات اصفھان ترقی نمود و ت ّجار
اصفھان نظر به اين که ھر جنس را وارد می ساختند به
اصفھان يک گمرک صد دو و نيم در بوشھر می دادند و
يکی در گمرک خانۀ اصفھان )و ت ّجار اروپايی فقط يک
صد پنج در سرحد می پرداختند و جواز گرفته که در
ساير شھرھا چيزی نپردازند( و با وصف اتحاد قيمت
خريد و فروش ممکن بوده جنس ت ّجار اروپايی منفعت
ببرد و اجناس ت ّجار اصفھان ضرر کند ،بنابراين ت ّجار
اصفھان خود را نمايندۀ تجارتخانه ھای اروپايی کردند و
م ّدتی تجارت اصفھان عبارت از ھمين نمايندگی و حمالی
اجناس ت ّجار اروپايی بود .بعد از آن ت ّجار اروپايی که تا
اين تاريخ بيشتر در سرحدات سکونت داشتند ،احساس
نمودند احتياجات اھالی نسبت به آن ھا زياد شده و آن
نظرھای توھين آميز را ديگر به آن ھا نمی کنند و به
قرن سيزدھم تقريبا ً به صورت بيماری بومی در ايران
درآمده بود.

سبب امنيت در منزل ھا و راه ھايشان محتاج بهمستحفظ
نيستند به اصفھان آمدند ،و در اوايل دھۀ سدۀ چھاردھم
چندين تجارتخانه و بانک در اصفھان تأسيس نمودند و به
سبب مساھلت اروپايی ھا در معامالت ،بازارھای
اصفھان رونقی پيدا کرد .و تجارت اين شد که اجناس را
به طور عمده از تجارت خانه ھايی اروپايی خريداری
کنند و متدرجا ً خورده خورده به کسبۀ بازار
)(٢٢
بفروشد«.
در گزارش ديگری ميرزا تقی خان حکيمباشی ،شکايت
ت ّجار بوشھر را بدين گونه نقل می کند» :شکايت ديگر
ت ّجار بوشھر که فیالحقيقه سبب نقصان کلی برای تجارت
ايرانيان و مايۀ خرابی آن ھا است و ھم سبب می شود که
متمولين رعايای ما خود را تبعۀ خارجه قرار دھند و يا
آن که از کمپانی ھای خارجه ملزومات خود را بخرند و
کمپانی ھای خارجه در مملکت ما بسيار شده ت ّجار ايران
از خريد خارج صرف نظر نمايند ،تفاوت گمرک است که
از ابتدا معلوم نيست کدام شخص از عقالء وضع گمرک
گرفتن ما را معکوس قرار داده است و حال آن که در
تمام ممالک يک صد پنج در بندر داده ھمه جا آزاد و
بدون گمرک است .ليکن اگر ت ّجار ما متاعی وارد می
کنند در بندر يک دفعه گمرک می دھند ،در شيراز يک
گمرک ديگر ،در اصفھان و ساير بالد باز گمرک ديگر
می دھند ،در عرض راه ھا چند بار راھداری می دھند.
لھذا گمرک ت ّجار رعايای داخلۀ ما چند برابر زياده از
گمرک کمپانی ھای خارجه می شود .پس ت ّجار ما به
واسطۀ اين ضرر ناچارند که با خارج معامله ننمايند تا آن
که کمپانی ھا و رعايای خارجه مالالتجاره آورده از آن
ھا بخرند ،به اين واسطه ھم تجّار ما از حيّز انتفاع افتاده
باب معامالتشان بالمرّ ه مسدود شده و ھم کمپانی ھای
خارجه در بالد ما زياد شده و می شود و ھم رعايای ما
ناچار می شوند که برای دفع اين ضرر خود را رعيت
خارجه کنند ،پس بايد گمرک کليتا ً ھمه جا چه از رعايای
خارجه و چه داخله به يک ميزان و در يک مکان وصول
شود و ھمه بالمساوات باشند و برای رفع ضرر دولت
قدری از داخله کم کرده و بر خارجه بيفزايند تا ھم رفع
ضرر ت ّجار ايرانی بشود و ھم فيمابين ھمه مساوات باشد
)(٢٣
و ھم به دولت ضرری عايد نشود«.
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اين وضع را برخی از ناظران ايرانی به داللی و
مزدوری فرنگی ھا تعبير کرده اند که در واقع ھمان
مفھوم بورژوازی کمپرادور است .چنان که زين العابدين
مراغه ای می گويد» :اينان که به نام تاجر ياد می کنيد و
من ھم معامالت تجارتی ايشان را تا يک درجه ديده ام،
تاجر نيستند ،مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن
خودشان ھستند؛ زيرا که ھمه ساله بدامن نقود مملکت را
بار کرده ،به ممالک خارجه می ريزند و در مقابل امتعۀ
قلب و ناپايدار فرنگستان را به ھزار گونه زحمت و
٢۴
مشقت بر خودشان حمل کرده به وطن نقل می دھند«.
حاج سيّاح نيز در مق ّدمۀ عبارتی که پيش از اين نقل
کرديم ،می گويد»:در چنين عصری که به واسطۀ
کارخانجات اروپا و سھولت حملونقل به واسطۀ راه آھن
و غيره محصوالت به طريق آسان و ارزان وارد می
شود ،اھل ايران رو کردند به خريد متاع خارجه و به
تدريج ،ھر صنعت که در خود ايران بود بر افتاد ...اگر
کسانی ھم به خيال داير کردن کارخانه يا ساختن راه می
افتند سياست شمال و جنوب به دست دولت ايران مانع می
شدند  ...و ھر کس ھم اسم تجارت را بر خود جز از اين
ندانست که متاع خارجه را در داخلۀ مملکت غلط انداز
رواج داده ،يکی بر صد گران فروخته ،ثروت و نقود
مملکت را حمل به خارجه نمايد .تجارت ھم شد داللی
٢۵
خارجه ،نه ترويج متاع وطن«.
ماھيت رشد صنايع جديد
در شرح فعاليت ھای اقتصادی سرمايه داران خارجی و
ت ّجار بزرگ ايرانی نقش آنان را در سرمايه گذاری ھای
صنعتی بررسی نموديم و کارخانه ھايی را که در آن
دوران به ھ ّمت آنان تأسيس شده بود ،يک به يک معرّ فی
کرديم .در اين بخش تحليلی از ماھيّت رشد صنايع جديد
با توجه به نوع و ميزان سرمايه گذاری ھا و حجم
کارخانه ھا بر اساس آمارھای به دست آمده در زمينۀ
تعداد کارگران آن ھا به دست می دھيم و بر اساس اين
آمارھا ميزان سرمايه گذاری ھای ت ّجار ايرانی و
ھمتاھای فرنگی آنان را مورد سنجش و مقايسه قرار می
دھيم ).(٢۶
به طور کلی در نيمۀ اوّ ل قرن کنونی ھجری قمری

نيروی کارگری کشور که در صنايعدستی شھری اشتغال
داشته اند ،حدود صد ھزار نفر تخمين شده است که حدود
شصت و پنج ھزار نفر آنان در قاليبافی ،بيست ھزار نفر
در صنايع نساجی ،دو ھزار نفر در صنايع فلزی ،ھزار
نفر در توليد مصنوعات چرمی و حدود ده ھزار نفر در
صنايع متفرقه مانند عمل آوردن ترياک و توتون و
تنباکو ،سفال سازی ،صابون پزی و روغن کشی اشتغال
داشته اند .در فعاليت ھای توليدی و اقتصادی ديگر نيز
حدود دويست نفر در معادن ،حدود سيصد نفر در چوب
بُری ،دويست نفر در راه آھن و حدود پانصد نفر در
چاپخانه ھا اشتغال داشته اند .گذشته از اين ھا صنايع و
کارگاه ھای توليدی جديد که در دھۀ آخر قرن گذشته و
اوايل قرن کنونی در کشور تأسيس گرديده بود ،شامل
 ۶١کارخانه و کارگاه متوسط و کوچک بود که جمعاً
حدود  ١٧٠٠نفر کارگر در استخدام داشته اند که ٢٠
کارگاه با  ۵٢۴کارگر متعلق به سرمايه داران ايرانی و
 ۴١کارگاه با  ١١۵٢کارگر متعلق به سرمايه گذاران
فرنگی بود.
جدول  .٢مشخصات کارخانه ھا و کارگاه ھای ايرانی-
اواخر قاجاريه
نام
کارخانه يا
کارگاه
کارخانۀ
ابريشم
تابی حاج
امين
الضرب
کارگاه
ھای پنبه
پاک کنی
کارخانۀ
کاغذ
سازی
کارخانۀ
نخريسی
قزوينی
کارخانۀ
برق

محل

تعداد

تعداد
کارگران

درصد
کارگران

گيالن

١

١۵٠

٢٨.۶

مازندران-
خراسان

٩

١۴٢

٢٧.۵

تھران

١

۶٠

١١.۴

تبريز

١

۴۵

٨.۶

تبريز-
مشھد-

٣

۴۵

٨.۶
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تھران
کارخانۀ
بلوسازی
امين
الضرب
کارخانۀ
صابون
پزی
نظافت
کورۀ
آجرپزی
حاج امين
الضرب
کارخانل
فشنگ
سازی
کارخانۀ
آبجوسازی
جمع

تھران

١

٢٠

٣.٨

تھران

١

٢٠

٣.٨

تھران

١

٢٠

٣.٨

تھران

١

١٠

١.٩

تھران

١

١٠

١.٩

٢٠

۵٢۴

١٠٠

مأخذ :کتاب عبدﷲ يف .ص.٢١٣-١٩٨ ،
بزرگترين واحد جديد صنعتی که به ھمت سرمايه
گذاران ايرانی تأسيس شده کارخانۀ ابريشم تابی حاج امين
الضرب در گيالن با  ١۵٠کارگر و سپس کارخانۀ
کاغذسازی تھران با  ۶٠کارگر و کارخانۀ نخريسی
قزوينی در تبريز با  ۴۵کارگر بوده است که جمعاً
نزديک به نيمی از کلّ کارگران واحد ھای صنعتی جديد
را در اختيار داشته اند .در حالی که نيمی ديگر از
کارگران در واحد صنعتی کوچک که گسترۀ تعداد
کارگران آن از  ١٠تا  ٢٠نفر بوده است اشتغال داشته
اند.
کارخانه ھای و کارگاه ھا متعلق به سرمايه داران
خارجی نيز غالبا ً از نوع واحدھای کوچک بود و تنھا سه
واحد از آن ھا دارای  ۵٠تا  ٣٠٠کارگر بودند که بيش از
يکسوم کارگران را به خود اختصاص می دادند ،و بدين
ترتيب دو سوم بقيۀ کارگران در  ٣٨کارگاه که گسترۀ
تعداد کارگران آن ھا از  ١٠تا  ٢٠نفر بود به کار اشتغال
داشتند .از نظر تابعيت سرمايهداران و صاحبان اين
کارگاه ھای نيز نزديک به دو پنجم کارگران در کارگاه

ھای متعلق به سرمايه گذاری روسی ،بيش از يک چھارم
در کارخانۀ بلژيکی و حدود يک ششم در کارگاه ھای
آلمانی اشتغال داشتند.
در اين ميان فعاليت سرمايه داران روسی ،ھم از نظر
وسعت سرمايه گذاری و ھم از نظر تنوّ ع و ھم از نظر
گستردگی فعاليت ھای آنان در سراسر استان ھای شمالی
کشور از آذربايجان تا خراسان از اھميت خاصی
برخوردار بود .به خصوص آن که روس ھا در شمال
کشور سرمايه گذاری وسيعی در شيالت با حدود ۴٢٠٠
کارگر )که  ٣٠٠٠نفر آنان اتباع روسيه بودند( ،در
صنايع چوب با  ٣٠٠کارگر ،در ساختمان راه و راه آھن
با  ٣٣٠٠کارگر روسی و تعدادی کارگر ايرانی به عمل
آورده بودند.
مقايسۀ شمار کارگرانی که در کارخانه ھا و کارگاه ھای
متعلق به سرمايه گذاران ايرانی اشتغال داشته اند با
کارگاه ھای و کارخانه ھای متعلق به سرمايه داران
غربی نشان می دھد که اگر تنھا کارگاه ھای متوسط و
کوچک را که در جدول ھای شمارۀ  ٢و  ٣آمده اند در
نظر بگيريم از کلّ کارگران اين کارگاه ھا  ٣١درصد در
کارگاه ھای متعلق به ايرانيان و  ۶١درصد بقيه در
کارگاه ھای متعلق به خارجی ھا اشتغال داشته اند .لکن
اگر تعداد کارگرانی را که در نفت جنوب و شيالت و
صنايع چوب و حملونقل اشتغال داشته اند درنظر آوريم،
نسبت کارگرانی که در واحدھای متعلق به ايرانيان
اشتغال داشته اند ،حتی به يکدھم کلّ کارگران واحدھای
توليدی و اقتصادی جديد ھم نمی رسد .اين آمارھا به
خوبی ناکامی و ضعف بورژوازی ملّی ايران را در
رقابت با سرمايه داران خارجی در زمينۀ توسعه و
گسترش صنايع ملّی نشان می دھد.
جدول  .٣مشخصات کارخانه ھای و کارگاه ھای فرنگی
در ايران -اواخر قاجاريه
نام
کارخانه
يا کارگاه
کارخانۀ
قند

مح ّل
کارگاه
کھريزک

تعداد تابعيّت
١
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بلژيکی

تعداد
کارگران

درصد
کارگرا
ن

٣٠٠

٢۶

٩٧

کارخانۀ
قاليبافی
کارخانۀ
کبريت
سازی
تأسيسات
نفتی
کارگاه
ھای پنبه
پاک کنی
کارگاه
ھای
ساختمانی
ابريشم-
تابی
کارگاه
مونتاژ
کارخانۀ
برق
آجرپزی
روغن
گيری
کارخانۀ
تنباکو
الکل
سازی
يخ سازی
خوشتاريا
کارخانۀ
آسيای
بخاری
کارخانۀ
چوب
بری
فشنگ
سازی
جمع

تبريز

١

آلمانی

١٠٠

٨.٧

تھران

١

روسی

۵٠

۴.٣

۵

روسی

١٧٠

١۴.٧

١٧

روسی

٢٧٢

٢٣.۶

آذربايجان

١

روسی

٣٠

٢.۶

برکاده

١

روسی

٢٠

١.٧

تبريز

١

آلمانی

٢٠

١.٧

انزلی

٢

روسی

٣٠

٢.۶

اروميه

١

آلمنی

٢٠

١.٧

رودبار

١

روسی

٢٠

١.٧

مشھد

١

روسی

٢٠

١.٧

اروميه

١

روسی

١۵

١.٣

انزلی

١

روسی

١٠

٠.٨

قزوين-
اروميه

٢

٢٠

١.٧

گيالن-
اروميه

٣

۴٠

٣.۵

اصفھان

١

١۵

١.٣

١١۵٢

١٠٠

انزلی-
آستارا
مازندران
خراسان

روسی
آلمانی
روسی
آلمانی
آلمانی

۴١

جنبش اجتماعی برای ترويج صنايع ملی
يکی از وقايع مھ ّم دھه ای که به انقالب مشروطيت
انجاميد ،پيدايش شور و شوق ملّی برای ايجاد شرکت
ھای صنعتی بود تا وابستگی به کاالھای وارداتی غربی
را کاھش دھد و مآالً آن را از ميان بردارد .اين جنبس را

ابتدا تنی چند از ت ّجار و روشنفکران اھل علم در اصفھان
آغاز کردند .بدين گونه که در سال  ١٣١۵ه.ق ١٨٩٧ /
ب.م احمد مجد االسالم کرمانی به ياری سيد جمال واعظ
و ملک المتکلمين و ميرزا علی جناب ،انجمنی به نام
انجمن شرقی تشکيل دادند که ھدفش رفع احتياج از
خارجه بود .به گفتۀ مؤسس اين انجمن »يک دسته که اھل
منبر بودند ،قرار شد در ماه مبارک رمضان در منبر
مردم را به استعمال امتعۀ داخله ترغيب کنند و دستۀ
ديگر مأمور شدند که با تجار مذاکره نموده ،آن ھا را به
جمع کردن سرمايه و تشکيل شرکت وطنيه تشويق نمايند
و اين ھر دو مطلب به زودی انجام گرفت (٢٧) «.در
ھمين زمان حاج محمد حسين تاجر کازرونی نيز انجمنی
به نام انجمن اسالمی برای ترويج پارچه ھای وطنی
تأسيس نمود ).(٢٨
در نتيجۀ اين اقدامات زمينۀ تشکيل يک شرکت بزرگ
ملّی برای بینيازی از امتعۀ خارجه فراھم آمد و در سال
 ١٣١۶ه.ق  ١٨٩٨ /ب.م شرکت اسالميۀ اصفھان از
طبقات »علما اعالم و امراء کرام و ت ّجار ذوی االحترام و
کسبه از خواص و عوام« با انتشار يک کرور تومان
سھام که به  ۵٠ھزار سھم  ١٠تومانی تقسيم شده بود،
تشکيل گرديد و به زودی  ١۵٠ھزار تومان سرمايۀ اوليه
در شرکت گرد آمد .ھدف شرکت در فصل بيست و يکم
کتابچه و نظامنامۀ آن بدين گونه آمده است» :اين شرکت
به کلی از داد و ستد متاع خارجه ممنوع است .فقط ھ ّم
خود را صرف ترقّی متاع داخله و آوردن چرخ اسباب و
کارخانجات مفيده خواھد نمود و حمل متاع داخله را به
خارجه برحسب اقتضا و به موقع خود در کشيدن راه
شوسه و آھن اقدام خواھد کرد «.ھمچنين در مادۀ بيست-
وچھارم آمده است که »تمام اجزا از رئيس و مرئوس و
امنای شرکت حسبالشرط مجبورند لباس خود را از
)(٢٩
منسوجات و متاع داخله مصرف رسانند«.
رياست شرکت اسالميه بر عھدۀ حاجی محمد حسين تاجر
کازرونی گذارده شده و چھار نفر از ت ّجار اصفھان به
عنوان وکال و امنای ادارۀ مرکزی اصفھان برگزيده
شدند :حاجی ميرزا محمد مشکی ،حاجی محمد جعفر،
حاجی ميرزا اسدﷲ نقشينه و حاجی محمد کاظم مثقالی.
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حاجی ميرزا اسدﷲ نقشينه ملقب به اديب التجار به
رياست کلی شعبۀ اصفھان و حاج محمد حسن امين-
الضرب به رياست کلی شعبۀ تھران شرکت برگزيده شدند
و امنای مجلس شرکت در تھران حاجی ميرزا تاجر
کاشانی ،حاجی محمد تقی شاھرودی ،حاجی محمدعلی
تاجر کاشانی و حاجی ميرزا علی تاجر اصفھانی بودند.
شرکت اسالميه در بدو تأسيس از ميان ت ّجار ھجده شھر
وکاليی معيّن نمود که نشاندھندۀ استقبال و پذيرش
جماعت ت ّجار کشور از شرکت مذکور است .شرکت در
شھرھای بوشھر ،شيراز ،قمشه ،کرمان ،يزد ،مشھد،
سمنان ،تھران ،قم ،کاشان ،سلطان آباد ،رشت ،قزوين،
بارفروش ،اشرف ،تبريز ،ھمدان و سنندج نماينده داشت.
علمای اصفھان از تأسيس شرکت پشتيبانی کامل به عمل
آوردند ،به خصوص حاج شيخ محمد تقی معروف
آقانجفی که در اصفھان سمت رياست داشت .به گفتۀ
مجداالسالم »بسياری از علمای بزرگ اصفھان مثل
مرحوم ثقة االسالم حاجی شيخ محمد علی و جناب ثقة
االسالم آقای حاجی شيخ نورﷲ تمام ملبوس خود را حتّی
)(٣٠
عمامه از پارچه ھای اصفھان قرار دادند«.
شرکت کارگاه ھايی در اردستان برای تھيۀ منسوجات
داير نمود که پارچه ھای بسيار عالی معروف به پارچه
ھای اسالميه تھيه می کرده است ،ولی محصول آن بسيار
کم بوده است .شرکت ھمچنين درنظر داشت که يک
کارخانۀ ريسندگی تأسيس نمايد.
در نخستين سال ھای انقالب مشروطيت )سال  ١٣٢۵ه.ق
 ١٩٠٧ /ب.م( فکر تشکيل شرکت ھای ملّی برای توسعۀ
صنايع داخلی در سه مورد ظھور کرد :نخست در
تابستان اين سال انجمن ت ّجار يزد شرکتی با سرمايۀ ھجده
ھزار تومان برای تأسيس و به کار انداختن کارخانه ھای
پارچه بافی تشکيل دادند .آنان در نظر داشند ماشين آالت
و متخصصين مزبوز را از روسيه وارد کنند و از علما
)(٣١
تقاضا کنند تا قماش فرنگی را نجس اعالم نمايند.
دوّ م ،پيشنھاد کاشف السلطنه ،مبتکر کشت و توسعۀ
چايکاری در ايران ،به مجلس شورای ملی برای تشکيل
شرکتی از بازرگانان به منظور توسعۀ چايکاری در
کشور و تأسيس کارخانه ھای چای در گيالن ،مازندران

و تھران بود (٣٢).سوم ،پيشنھاد ت ّجار و اصناف مشھد
است برای تشکيل شرکت ملی نان که طی تلگرامی
ميرزا محمد اسماعيل خرازی به مجلس شورای ملی می
نويسد» :يک صد و چھل و چھار نفر از اصناف و يک
نفر از علما متحده شده جھت ترويج امتعۀ وطنيه می
خواھند تأسيس شرکتی بکنند موسوم به شرکت انجمن
اثنی عشريه مأذون به اقدام ھستند يا اين که منتظر قوانين
)(٣٣
شرکتی مجلس شورای ملّی باشند«.
در اين ميان شور و شوق اجتماعی برای تأسيس بانک
ملی که مآالً فعاليت ھای بانکی کشور را در اختيار خود
گيرد ،در مواقع ضروی برای دولت سرمايه فراھم آورد
و دولت را از قرضه ھای خارجی بینياز سازد و به نشر
اسکناس بپردازد ،مھمترين جنبش ملی اقتصادی در آغاز
انقالب مشروطيت ايران بود .فکر تأسيس چنين بانکی
سال ھای پيش از انقالب مشروطيت طی نامۀ مستدلی به
وسيلۀ حاج محمد حسن امين الضرب به ناصرالدين شاه
داده شده و بینتيجه مانده بود ) .(٣۴مسألۀ بانک ملی از
نخستين مسائلی بود که در مجلس اول مطرح گرديد که
بعداً به آن خواھيم پرداخت .پس از اعالن تشکيل بانک
ملی ،بزرگان ت ّجار در تھران و شھرھای ديگر از آن
استقبال کردند ∗.لکن اين کوشش عقيم ماند و اوضاع و
∗ اسامی برخی از معاريف تجار که نقش فعال در جنبش
تأسيس بانک ملی داشتند از اين قرار بود :حاجی سيد
مرتضی مرتضوی ،حاجی محمد تقی شاھرودی ،حاجی
محمد علی شالفروش ،حاجی محمد آقا تاجر تبريزی،
حاجی محمد ابراھيم ملک التجار اصفھان ،حاجی محمد
حسين کازرونی ،آقا ميرزا محمد شفيع ملک التجار ،حاج
فرج آقا صرّاف تبريزی ،حاج باقر آقا صرّ اف ،حاجی
لطفعلی آقا صراف تبريزی معروف به اتحاديه ،ميرزا
علی صرّ اف اصفھانی ،معاون التجار دھدشتی ،حاجی
مشير التجار مح ّمره ،حاجی ميرزا احمد تاجر الری،
حاجی سيد محمد حسن شبانکارۀ بوشھری ،حاجی ميرزا
حسن کاشانی معروف به شالفروش ،حاجی ميرزا يعقوب
آقا تاجر امينی قزوينی ،آقا محمد کمپانی عراق و
تجارتخانه ھای بزرگ آن زمان يعنی تجارتخانۀ
تومانيانس و تجارتخانۀ ارباب جمشيد و عدۀ زياد ديگری
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احوال نامساعد سياسی و اقتصادی کشور از يک سو و
کارشکنی ھای بانک ھای روس و انگليس در ايران از
ديگر سوی سبب شد تا اين جنبش اجتماعی و اقتصادی
که بازاريان و ت ّجار کشور در آن نقش رھبری داشتند ،به
جايی نرسد .براون دربارۀ کارشکنی ھای بانک ھای
خارجی در راه تأسيس بانک ملی چنين می گويد:
»اشکال تراشی ھای ديگری از طرف بانک ھای روس
و انگليس س ّد راه شد ،تا آن جا که در قوه داشتند اشکال
کميابی پول را به ميان آوردند ،چه معتقد بودند و مسلم
بود که اگر بانک ملّی با سرمايۀ شش ميليون تومان در
ايران به وجود آيد ،آن ھا دير يا زود کار از دستشان
بيرون رفته و مجبور خواھند شد پی کار خود بروند«
).(٣۵
بدين گونه ماھيّت رشد اقتصادی در شرايط نيمه
استعماری اين خصوصيات را داشت:
يکم اين که ،توليد موا ّد خام که مورد نياز بازارھای بين-
المللی بود افزايش پيدا کرد.
دوم اين که ،واردات کاالھای فرنگی رونق پيدا کرد و
مردم کشور به مصرف اين کاالھا و به خصوص قماش
منچستر و قند و شکر و چای اعتياد پيدا کردند.
سوم اين که ،به خاطر تنزل ارزش نقره در جھان و
فزونی واردات بر صادرات ذخاير ارزی کشور از دست
رفت و ارزش پول کشور در برابر اسعار خارجی تنزل
کرد.
چھارم اين که ،با ورود امتعۀ خارجی و به خصوص
قماش منچستر صنايع نساجی کشور و به خصوص
صنايع نساجی شھرھای صنعتی مرکزی کشور يعنی
اصفھان ،کاشان ،يزد رو به زوال نھاد.

گمرکی حکومت قاجارھا نيز به نوبۀ خود موانعی در راه
رشد سرمايه داری ملّی و صنعتی فراھم آورد.
ششم اين که ،ت ّجار بزرگ ايرانی که در کار مبادالت
خارجی بودند به سرمايه داری غربی وابستگی پيدا
کردند.
ھفتم اين که ،کوشش ھای سرمايه داران ايرانی در زمينۀ
ايجاد صنايع جديد ماشينی عقيم ماند و در مقايسه با
سرمايه گذاری خارجی ھا در صنايع نسبت کمی را
تشکيل داد.
ھشتم اين که ،به خاطر حضور ت ّجار بزرگ که در عين
وابستگی به خارج ،خود را رقيب سرمايه داران غربی
می دانستند و از اين رو دارای تمايالت سرمايه داری
ملّی نيز بودند در اوايل قرن کنونی جنبشی اجتماعی و
سياسی برای ترويج امتعۀ وطنی و تأسيس بانک ملی و
مآالً کوتاه کردن دست خارجی ھا از اقتصاد کشور پديد
آمد که سرانجام به صورت قيام بازاريان در برابر استبداد
و استعمار در شورش تنباکو و نھضت مشروطيت تبلور
يافت.

***

فصول بعدی کتاب به ترتيب در شماره ھای آتی نشريه
منتشر خواھد شد.

پنجم اين که ،سياست ھای نادرست اقتصادی و مالی و

از ت ّجار کشور از ھمان آغاز به حمايت از تأسيس بانک
ملی اقدام نمودند :نگاه کنيد به :مذاکرات مجلس اول .ص
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ﺳﺮدﺑﻴﺮ:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي

ﻫﻤﻜﺎران اﻳﻦ ﺷﻤﺎره:
ﻣﺎزﻳﺎر رازي ،آرﻣﺎن ﭘﻮﻳﺎن ،ﭘﻮرﻳﺎ ﻣﺰدك ،آرام ﻧﻮﺑﺨﺖ،
ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﭘﺮوﻳﺰ ﮔﻮﻳﺎ ،رﺿﺎ ﻣﻬﺪوي ،آرﺷﻴﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ،
ﺳﻴﺮوس ﭘﺎﺷﺎ ،ﻛﻴﻮان ﻧﻮﻓﺮﺳﺘﻲ ،ﺳﺎﻣﺎن راد ،ﺷﺎدي ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ و
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان

ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ:
marxism.enghelabi@gmail.com

ﻧﺸﺎﻧﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ:
http://mlitaant.cloudaccess.net

ﻧﺸﺮﻳﺔ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎﻧﺖ ﻫﺮ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺮ روي وب ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

رﻓﻘﺎ! در ﺣﺪ ﺗﻮان ،ﺑﺎ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻨﻴﺪ!

