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* * * 
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  لطفاً توجه داشته باشيد كه حاشيه ي همه ي مطلب ها در استانداردword  يك اينچ از هردوطرف(باشد.( 
همه ي پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله اي بين آغاز خط و ابتداي حاشيه ي صفحه نباشد. 
 و با خط  12كل مطلب خود را با فونتTimes New Romanبفرستيد و فقط در مواقع ضروري از فونت درشتBold  يا ايتاليك استفاده كنيد. 
 مجموعه ي پانوشت ها را قرار دهيد) ونه در پايان صفحه(تمام رفرنس ها را به ترتيب شماره گذاري كنيد و در پايان نوشتار. 
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 با ذكر منبع ايرادي ندارد” سامان نو“نقل مطلب هاي. 
 ارسال شود منتشر خواهد شد” سامان نو“مطلبي كه فقط براي درج در. 
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-ي ايران و جهان بر فعاليـت بي شك، رويدادهاي سياسي و اجتماعي يك سال گذشته.  شوداين بار نيز با كمي تأخير منتشرمي»  سامان نو« ي نشريه
هاي بهار و تابستـان  از اين روي، شماره.  ساز انتشار ديرهنگام فصلنامه در بهار شده استي همكاران اين نشريه اثرگذار بوده و سببهاي پژوهشي كليه

 .كنيمجا منتشر مي را يك 1389

 ي ديگري كه الزم است با خوانندگان درميان بگذاريم مربوط به پيشگفتارهاي سامان نو است؛ نكته

ي پيشين، بيش داري و خيزش مردم ايران در سال گذشته و لزوم پرداختن به آنها، سبب شد كه پيشگفتار نشريه در چند شمارهبحران جهاني سرمايه
هاي آينده كوشش خواهيم كرد تا به جاي پيشگفتارهاي طوالني، مطالب روزآمد در مورد اوضـاع سـيـاسـي و         در شماره.  از حد معمول، طوالني شود

 .        اقتصادي ايران و جهان را در متن اصلي نشريه بياوريم

در تورنتوي كانادا گردهم آمدند تا  20در روزهاي پاياني ماه ژوئن، سران كشورهاي موسوم به گروه .  داري همچنان ادامه دارداما، بحران جهاني سرمايه
دولت كانادا براي برگزاري اين نشست هزاران نفر از نيروهاي پليس و امنيتـي را    .  درمورد چگونگي تعيين سياست براي مقابله با بحران تصميم بگيرند

 !بسيج كرده بود و در مجموع اين نشست براي آن كشور يك ميليارد دالر هزينه به همراه داشت

ي آنها تصميم گرفتند تا براي مقابله با كسري بودجه.  همايش خود را برگزار كردند 20در چنين فضاي پليسي و امنيتي بود كه سران كشورهاي گروه 
ميليارد دالر از خدمات اجتماعي و    780اين ميزان كاهش، فقط در آمريكا با كاستن .  درصد كاهش دهند 50را تا به ميزان  آن 2013دولتي، تا سال 

ي حاكم اين كشورها به طور رسمي و به اين معناست كه طبقه 20هاي گروه اتخاذ اين سياست انقباضي از سوي دولت.  هاي دولتي معادل استهزينه
دولتي، ثابت نگاه داشتـن   ها در بخشسازيداري را بپردازند؛ اخراجي بحران سرمايهبايست هزينهعلني اعالم كرده است كه  كارگران و زحمتكشان مي

هـاي  و يا كاهش دستمزدهاي شاغالن، كاهش حقوق بيكاران و بازنشستگان و افزايش سن بازنشستگي، حذف يا كاهش خدمات عمومـي در بـخـش       
بـراي     20گسيخته به تمام امور اجتماعي، فرهنگي، رفاهي، ورزشي و تفريحي ارمغان نشست گروه درماني و بهداشتي، آموزش و پرورش و يورش لگام

 .  عموم مردم است

چرا كه با مقاومت كارگران و زحمتكشان روبرو خواهد شد؛ طـي چـنـد مـاه           .  اما عملي كردن اين سياست اقتصادي، به سادگي انجام نخواهد گرفت
: اندو شعار داده بارها دست به تظاهرات زده...  گذشته كارگران و مردم كشورهاي يونان، فرانسه، آلمان، چين، اسپانيا، آمريكا، آفريقاي جنوبي، بريتانيا و

 

 پيشگفتار 
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ها حتا ي اعتراضدامنه.  » ي بحران شما را نخواهيم پرداختما هزينه« 
عضويت ندارند نيز كشيده شـده اسـت؛      20به كشورهايي كه در گروه 

اعتصاب و تظاهرات اخير كارگران و مردم بنگالدش و موزامبيك تنـهـا   
داري هايي از واكنش مردم جهان به نتايج بحران جهان سرمـايـه  نمونه
 . است

-ها سبـب ، اجراي اين سياست20ي پاياني گروه برخالف ادعاي بيانيه
آوردن شرايط مـنـاسـب بـراي رشـد          ساز حل بحران و موجب فراهم

چون بـحـران اقـتـصـادي        .  نخواهد شد”  اقتصادي موزون و درازمدت“ 
ايـن  .  كنوني، يك  بحران عادي و ادواري جهان سرمايه داري نـيـسـت   

هاي انقباضي، اگر بحران، بحراني ساختاري است و پياده كردن سياست
موجب تشديدش نشود، به برون رفت از آن هم چندان كمك نخواهـد  

 .  كرد

در نشـسـت لـنـدن            20آوريل سال گذشته، سران كشورهاي گروه  
هاي اقتصاد ادامـه  تصميم گرفتند كه همچنان به تزريق پول به شريان

داري، به ويژه آمريكا و انـگـلـسـتـان،          هاي بزرگ سرمايهدولت.  دهند
ي عمومي خود را هزينه كـردنـد تـا از        چندين تريليون دالر از بودجه

هاي بيمه جلوگيري كنند و نظـام  ها و شركتورشكستگي بيشتر بانك
سياستي كه مورد .  داري را از فروپاشي نجات دهندمالي اقتصاد سرمايه
سوسياليسـم  “ و يا ”  مندانسوسياليسم براي ثروت“ طنز قرار گرفت كه 

هـا،  ي عظيم دولـت بخش مهمي از كسري بودجه.  ناميده شد”  معكوس
هاي كارگزاران دولت.  ها بوده استي اتخاذ اين سياستدراساس نتيجه

كردنـد كـه     بزرگ در توجيه تزريق پول در اقتصاد بيمار، استدالل مي
هاي اين سياست باعث خواهد شد كه بحران جاري كنترل شود و چرخ

-اما اين سياست، اقصاد جهاني سرمايـه .  اقتصادي دوباره به راه بيافتند

اينك، پس از همايش  20هاي گروه دولت.  داري را از بحران نجات نداد
ي سـيـاسـت      ورزند با تغيير روش و ارايـه ماه ژوئن در كانادا تالش مي

امـا  .  انقباضي، از ژرفاي بحران كاسته و آن را تحت كنتـرل درآوردنـد    
مشكل اصلي اين است كه اجراي اين سياست، سطح تقاضا در بازار را   
كاهش خواهد داد و اين امر به سهم خود، مانع رشد اقتصادي خـواهـد   

 .شد

هاي آمريكا و بريتانيا تصميم دارنـد تـا بـه          ها، دولتبراساس گزارش
موازات سياست اقتصادي انقباضي، صدها ميليارد اسكناس، چاپ و بـه  

تفاوت اين نوع  تزريق پول با نوع قبلـي در ايـن       .  اقتصاد تزريق كنند
نكته است كه اين بار به جاي فروش اوراق بهادار كه منجر به باالرفتـن  

-ي اسكناس، پول در گردش را ميشد، با چاپ سادهقروض دولتي مي
آنها براين باور هستند كه بـا افـزايـشِ پـولِ           .  خواهند افزايش دهند

اما كـاهـش نـرخ        .  درگردش، مبادالت اقتصادي را شتاب خواهند داد
هـاي مـركـزي      كرد؛ بـانـك  ي بانكي نيز همين هدف را دنبال ميبهره

ي بانكـي  هاي گذشته به تدريج  نرخ بهرهآمريكا و بريتانيا در طي سال
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. درصـد رسـانـدنـد      %  25و   %  5را كاهش دادند و آن را به ترتيب به   
هاي مركزي اين دو كشور انتظار داشـتـنـد نـرخ       گذاران بانكسياست

-داران پول بيشتري را از بانكي بانكي باعث شود تا سرمايهپايين بهره
ايـن سـيـاسـت،       . گذاري كنندها وام بگيرند و در اقتصاد بيمار سرمايه

تأثير مورد نظرشان را نداشت و هيچ دليلي وجود ندارد كه سـيـاسـت    
ي ي اقتصاد، نتـيـجـه   هاي پوسيدهچاپ اسكناس و تزريق آن به شاخه

 . بهتري داشته باشد

ها را به زندگـي  ها و ضربهشك تداوم بحران كنوني، بيشترين آسيببي
آخرين آمـار رسـمـي      .  طبقه كارگر و مردم زحمتكش وارد كرده است

 10دهد كه نرخ بيكاري در اين كشور نـزديـك بـه        آمريكا  نشان مي
با توجه به اين كه شاغالن نـيـمـه وقـت در ايـن            .  درصد شده است

شك ميزان بيكاري در بزرگـتـريـن     اند، بيآمارگيري به محاسبه نشده
 . داري بسيار بيشتر استاقتصاد جهان سرمايه

و »  پراگماتيست« مردان ي اين نكات، حاكي از اين است كه دولتهمه
داري، سياست اقتصادي مؤثري بـراي  اقتصاددانان طرفدار نظام سرمايه

برون رفت از بحران كنوني را ندارند و چشم انداز روشني در برابر خـود  
 . بينندنمي

ي سامان نو بـه مـاهـيـت و           ي پيش نشريهدر پيشگفتار چند شماره
ايـم و بـه       داري پرداختههاي بحران كنوني نظام جهاني سرمايهويژگي

ي چندماه گـذشـتـه، در        تجربه.  ايممسير احتمالي آن نيز اشاره كرده
شك، طي روند بي. ايم را نشان داده استمجموع درستي آنچه كه گفته

داري، بيش از پـيـش   ي اخير، ماهيت واقعي مناسبات سرمايهچندساله
تر شـده  ي گيتي شفافبراي بسياري از كارگران و زحمتكشان در پهنه

به ويژه پس از وحـدت دو        -هاست مردان آلمان كه سالاست؛ دولت
كننـد،  و پنجه نرم ميداري دست سرمايه با بحران مزمن نظام  -آلمان 

هم در ناتو و هـم     –پيمان خود يونان ي هماز كشور تقريبا ورشكسته
ي كشور خود در   اگر چند جزيره“ خواهند؛ باج مي  –در اروپاي متحد 

به شما كمك مالـي خـواهـد      (!)  درياي مديترانه را به آلمان بفروشيد 
 ”.شد

در ماه ژوئن امسال كاركنان هواپيمايي بريتيش ايرويز با اكثريتي قاطع 
ي پارلمان بريتانيا شدهاي و تحميلو با رعايت همان قوانين ضداتحاديه

رأي به اعتصاب دادند، اما اين اعتصاب از سـوي دادگـاه       )  قوه مقننه( 
بلوكه و غيرقانوني اعالم شد؛ ديگر براي بسياري از   )  قوه قضاييه( عالي 

ي گـانـه  بودن جـدايـي قـواي سـه        كاركنان هواپيمايي بريتانيا صوري
داران پارلمانتاريستي و استقالل ظاهري آنها از دولت مدافع سـرمـايـه     

 . نمايان شده است

ي زيست محيطي خليج مكزيك، منطق كسـب سـود نـظـام           فاجعه
. ها نفر درسراسر دنيا آشكار ساخته اسـت   داري را براي ميليونسرمايه

نفر از كـارگـران و كـاركـنـان           17نفر و زخمي شدن  11باختن جان
هاي معيشتي براي هزاران ماهيگير، بـيـكـاري و        شركت بي پي، زيان

-ورشكستگي كارگران و كاركنان صنعت گردشگري، آلودگي و آسيـب 
ي درياها، زندگي نـبـاتـي،    ناپذير طبيعت و كرانههاي ماندگار و جبران

. ي ناگوارهستندانگيز اين حادثهاز جمله پيامدهاي غم...  حيات وحش و
-هاي شركتداري، يعني رقابتبدون ترديد سوخت و ساز نظام سرمايه

-هاي بزرگ نفتي براي تسخير منابع و بازارهاي جديد، كاهش و صرفه
توجهي و عدم رعايت معيارهاي ايـمـنـي      ي توليد، بيجويي در هزينه

با هدف سودآوري هرچه بيشتر، از عـوامـل اصـلـي ايـن          »  پرهزينه«
 . بار هستندي مصيبتفاجعه

براين، افشاي همدستي دولت آمريكا و شركت بي پي در پنهـان   افزون
ي بزرگ نيز قابل تأمل است؛ اوبامـا كـه     كردن اسناد واقعي اين فاجعه

هاي عمليات پاكسازي ساز اين حادثه و مسئول هزينهرا سبب”  بي پي“ 
گيرندگـان  هاي نفتي اعالم كرده است، خود در صدر فهرست كمكلكه

هاي انتخاباتي براي سـنـا و     مالي از اين شركت غيرآمريكايي در رقابت
رياست جمهوري قرار داشت؛ مسئوالن شركت بي پي طي بيست سال 

هاي آمريكا و بريتانيا تصميم دارند تا به موازات سياست اقتصادي انقباضي، صـدهـا     ها، دولتبراساس گزارش
تفاوت اين نوع  تزريق پول با نوع قبلي در اين نكته است كـه  .  ميليارد اسكناس، چاپ و به اقتصاد تزريق كنند

ي اسكناس، پـول    شد، با چاپ سادهاين بار به جاي فروش اوراق بهادار كه منجر به باالرفتن قروض دولتي مي
آنها براين باور هستند كه با افزايشِ پولِ درگردش، مبادالت اقتصـادي  .  خواهند افزايش دهنددر گردش را مي

 . را شتاب خواهند داد
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ها دالر به نامزدهاي انتخاباتي در آمريكا، از جملـه بـه     گذشته ميليون
اند؛ دو شركت از سه شركت بـزرگ    كارزار انتخاباتي اوباما، كمك كرده

هـاي بـزرگ     ، خود از كمپانـي » انگليسي« سهامدار  در شركت بي پيِ 
 . آمريكايي هستند

كمپاني نفت انگليس و ايـران     –بريتيش پتروليوم  .B.Pالبته شركت 
. ناپذيرِ طبيعت، دست تنها نـيـسـت   سازي جبراندر اين ويران –سابق 
رسـانـي   هاي عظيم و رقباي نفتي نيز در ايـن آسـيـب     ي شركتكليه

شريك جرم هستند؛ نشت و فوران نفت در خليج مكـزيـك، خـبـري       
هرچه نشت .  هاي رقيب بريتيش پتروليوم بودبخش براي شركتشادي

شد، ارزش سهام و اعتبار اقتصادي و   نفت در خليج مكزيك بيشتر مي
گرديد كه اين رقيـب  و اين باعث مي.  يافتاجتماعي بي پي كاهش مي

هـاي نـفـتـي       شركت آن.  تر شودمند به مرز ورشكستگي نزديكقدرت
ي ايـن رقـيـب در حـال             رفـتـه  اكنون اميدوارند كه بازار از دسـت   

ي اگر هـمـه  .  آنها فراهم آورد ورشكستگي، در آينده خوان نعمتي براي
هاي بزرگ نفتي امكانات فني و نيروي عظيم  كارشنـاسـي   اين شركت

گرفتند آيا مهار زودهنـگـام فـوران      خود را به طور مشترك به كار مي
شك زيان چندين ميليارد دالري بـي پـي،         شد؟ بينفت ممكن نمي

معناي ديگرش، افزايش سود چندين ميليارد دالري و تسخير بازارهاي 
هاي اكسون موبيل، رويـال داچ شـل،         رقيب آبروباخته توسط شركت

 .كونوكو فليپس، شورون، توتال و ديگران است

اي كه بـه  داري را براي عدهشايد هنوز بايد ماهيت ويرانگر نظام سرمايه
-اما بـي .  پارلمانتاريسم و ليبرال دمكراسي توهم دارند، به اثبات رساند

ي محيط زيسـت، زنـدگـي      ي چنين مناسباتي براي آيندهشك، ادامه
ي موجودات زنده و به طور كلي براي سرنوشت طبيعت و انسان و همه

ساز پاكستان، ناپذير خواهد بود، سيل ويرانبار و جبرانكره خاكي مرگ
ها در روسيه، استراليا، پرتغال، يونـان،  ورشدن جنگلچين و برمه؛ شعله

شدن  يخ هاي عظيم دو قطب شمال و جـنـوب     آمريكا و اسپانيا؛ ذوب
همگي نشان از ماهيت ويرانگر توليد براي كسب سود و دخـالـت       ...  و

 حركت نزديك به چهـار سـال     .  دارند»  سرمايه« مخرب بشرِ در انقياد
اكنون آشكار شده است كه « : نوشتيم» چرا سامان نو؟«پيش در سند 

ي سـوسـيـالـيـسـم يـا          در برابر انسان قرن بيست و يكم، نه دو گزينه
بربريت، بلكه يا سوسياليسم و يا از بين رفتن تمام نسـل و هسـتـي          

 ».بشري و نابودي كل محيط زيست و طبيعت قرار دارد

ي يك سال گذشته نشان داده است كه رهبري جنبش موسـوم  تجربه
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هاي مـردم در    داشتن خواستهدر تالش خود براي محدود نگاه  به سبز
چارچوب حفظ رژيم اسالمي و هراس از هرگونه شـعـار و حـركـت           

هـاي  گزيـنـه  .  ساختارشكنانه، جنبش اعتراضي را فرسوده ساخته است
اند كـه  رنگارنگي نيز شكل گرفته»  ساختارشكن« و »  سبز« نگر آينده

كنند، ولي همچنان خواهـان  يافته ارزيابي ميعمر رژيم كنوني را پايان
اين طيف ناهـمـگـون بـراي       .  داران هستندحفظ دولت مدافع سرمايه

ايـنـان، در حـالـي كـه            .  بـرد تحميق مردم از هر ترفندي بهره مـي   
زني و   اند، درپي چانهي پارلماني را كادو پيچي كردهسكوالريسم كهنه

هاي مالي و امنيتي پيماني با مشاوران ساواكي و وابستگان به نهاديهم
پادشاه مستبد و كودتاچي !  ” بي گناه“ آمريكا هستند كه پيرامون فرزند 

 .*   زنندپرسه مي

-اند و با سكوالريسم تـبـه    كنند كه از تاريخ درس گرفتهاينها ادعا مي

ي استاليني و هيتلري و هرگونه دولت ايدئولوژيك مـرزبـنـدي      كارانه
ي استبـداد  نـوع       كنند و گزينهاما در همان حال نبش قبر مي.  دارند

آغشته »  دولتي« ناسيوناليسم »  ايدئولوژي« آتاتوركي را كه سراسر به 
البته ايـن    .  كننداست را از زير خاك بيرون آورده و تبليغ و ترويج مي

و پيوند زدن »   گراييملي« طيف تاچندي پيش، با تبيين تردستانه از 
بـنـيـادگـراي     « كـارانِ    ، به  نومحافـظـه  » رژيم چِنج« آن به سياست 

-تنها نوآوري.  پيرامون جورج بوش و شركا اميد بسته بودند»  مسيحي

ي جهاني حقوق بشر؛ حقوقي گردي است به اعالميهشان، درواقع عقب
ي داري سكوالر در پهـنـه  هاي سرمايهصوري كه حتا توسط خود دولت
اعالميـه   13براي مثال طبق بند .  شودگيتي به پشيزي هم گرفته نمي

هرشخصي حق دارد هر كشوري، از جمله كشـور    “ جهاني حقوق بشر؛ 
ي آيا ايـاالت مـتـحـده      ”  . خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد
گذارد؟ آيا قانون اخير ايالـت  آمريكا به  مفاد صريح اين بند احترام مي

آريزوناي آمريكا عليه كارگران مهاجر مكزيكي و ديـگـر كشـورهـاي         
هاي تركيه آمريكاي التين با اين بند مغايرت ندارد؟ آيا تضييقات دولت

و يونان عليه پناهجويان ايراني و افغاني، و يا يورش نژادپـرسـتـانـه و       
هاي مهاجر رومانـيـايـي و      » كولي« ي اخير دولت فرانسه به وحشيانه

گذارد؟ ي حقوق بشر را زيرپا نمياعالميه 13اروپاي شرقي، همين بند 
كنـنـد   ها توصيه ميبه سوسياليست»  نو« هاياز يك سو، سكوالريست

يابي آلترناتيو سكـوالر دربـرابـر رژيـم         كه براي ايجاد وحدت و سامان
 ندهند؛ »  گير« اعالميه حقوق بشر، )  17بند ( مذهبي ايران به اين بند

 -2.  هر شخصي به تنهايي يا به صورت جمعي حق مالكيـت دارد     -1“ 
از سـوي    ”  . هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كـرد   

مـردم  »  ي اموال و امـالك   مصادره« ها را متهم به ديگر، سوسياليست
ها هرگـز خـواهـان      بايد خاطر نشان ساخت كه سوسياليست.  كنندمي

ايـن نـوع     .  نيستـنـد  »  اموال و امالك مردم« ي دكان، خانه و مصادره
داري انجام شده است؛ كافي ي سرمايهها پيش از اين در جامعهمصادره
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داري و   است كه به نتايج بحران در بخش مسكن اقتصاد جهان سرمايه
درآمد آمريكا و   ي كارگران و مردم كمي هزاران خانه و كاشانهمصادره

ي ورشـكـسـتـگـي و          اروپا نگاه كنيد؛ كافي است كه به ارقام ماهانـه 
شود ها هزار دكان و واحد كسب و كار خُرد كه منتشر ميي دهمصادره

 . مراجعه كنيد

ي محوري سوسياليسم با سكوالريسمِ گُنگ پارلمانتـاريسـتـي،    منازعه
كسي كه .  است»  مالكيت خصوصي بر وسايل توليد« دقيقاً برسر اصل 

برسر اصل مهم مبارزه براي لغو مالكيت خصوصي بر وسايـل تـولـيـد       
سازش كند و از كنار آن به راحتي بگذرد، به يقين سـوسـيـالـيـسـت       

دقيقا به همان دليلي كه يك سكوالريست واقعي نـيـز   .  راستين نيست
تواند بر سر ضرورت مبارزه براي جدايي دين از دولـت، عـقـب          نمي

ي بـخـش، مـبـارزه      از منظر سوسياليسمِ رهايي.  نشيني و سازش كند
راستين براي سكوالريسم و تحقق جدايي دين از دولت معنايي به جـز  

ي راهبردي براي دموكراتيزه كـردن كـل روابـط سـيـاسـي،             مبارزه
ها همواره با سوسياليست.  اقتصادي، اجتماعي و طبقاتي نخواهد داشت

اند كه خواهان الغاي مالكيت خصوصي، چه بـه  صداي بلند اعالم كرده
، بر وسايل توليـد  } داريسهام{ صورت شخصي و چه به صورت جمعي 

هستند؛ از جمله مالكيت خصوصي بر وسايل تـولـيـد عـقـيـدتـي و            
بدون لغو مالكيت خصوصي از نهادهاي توليد عقيدتـي و    .  ايدئولوژيك

داري، تنها ايدئولوژيك، سخن از جدايي دين از دولت در جوامع سرمايه
. آور و شعارهاي توخالي باقي خـواهـد مـانـد      هاي كسلدر حد لفاظي

 داري به خودي خود توهمجوهر ماهيت روابط و بازار اقتصادي سرمايه
آفرين است و ايدئولوژي توليد براي سود، همچون مناسك مـذهـبـي      

و »  واقـعـيـت وارونـه      « داري به مثابه مذهـب،    كند؛ سرمايهعمل مي
داري، است كه كه در جهت حفظ نـظـام سـرمـايـه       »  آگاهي كاذبي« 

توجيه استثمار نيروي كار و منافع اقليت صـاحـب     
بنابرايـن،  .**  كندوسايل توليد و توزيع حركت مي

-تا هنگامي كه نظام آموزشي، مطبوعات و رسـانـه  
ها، و وسايل و فناوري ارتباط هاي همگاني، ماهواره

هاي بـزرگ  جمعي، استوديوهاي فيلمبرداري، سالن
اي هاي انتشاراتي در مالكيت خصوصي عـده و بنگاه

قليل قرار داشته باشد، و تا هنگامي كـه تـأمـيـن       
هـا،  ها، كنترل و نگهداري كليساها، كنـيـسـه   هزينه

مسجدها و معبدها در دست نمايندگان طـبـقـات      
حاكم قرار دارد، هر دو امرِ سكوالريزه و دمكراتيـزه  

 .كردن واقعي جامعه ممكن نخواهد بود

هاي نظري و سياسـي  ورزيي پيش نشريه، به ضرورت كنشدر شماره
براي ياري رساني به بستـرسـازي   »  سوسياليسم از پايين« كوشندگان 

ي اين طيـف  شك، امر مداخلهبي.  هايي كلي شداي كارآمد اشارهگزينه
ي كارگر و سايـر  رزي مستقل طبقهويابي و كنشپراكنده، بدون سامان

يابي با اينكه براي سامان.  زحمتكشان و ستمديدگان ميسر نخواهد بود
شود اما متأسفـانـه، ايـن      وقفه تالش  ميهاي مستقل پايدار بيتشكل
-اي و آغازين خود قرار دارند و به شكـل ها هنوز در مراحل نطفهتالش

ي هر تحول كارآمد سوسياليستـي بـه     مايههايي كه بنگيري سازمان
-بررسي تاريخي اين معضل از عـمـده  .  آيند، نيانجاميده استشمار مي

» سـامـان نـو     « هاي هر پژوهشگر سوسياليست  است و   ترين چالش

هاي پـژوهشـي خـود بـه         ترين اولويتوارسي اين امر را از جمله مهم
 .آوردحساب مي

با خرسندي بايد به اطالع خوانندگان اين فصلنامه برسانيم كه تـعـداد   
» سامان نو« ي ديگري از رفقاي سوسياليست به جمع همكاران نشريه

-هاي مؤثري در يـاري بي ترديد، با حضور اين رفقا، گام.  اندافزوده شده
برداشته خواهـد  »  سوسياليسم از پايين« رساني به بسترسازي جنبش 

 . شد

*http://www.iraninterlink.org/files/News4/Mar06

/NewYorker060306.htm 

و نـوشـتـار      »  سـامـان نـو     « ي پيشين   نگاه كنيد به شماره**        
 »داري به مثابه مذهبسرمايه«
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 »هدفمندكردن يارانه ها«مبحث شيرين 

 

 احمد سيف
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قبل از هرچيز اين نكته را بگويم كه من دراين نوشتار، برسر ايـن كـه     
-آل ايران چه بايد باشد و با نظام موجود چه تفاوتنظام اقتصادي ايده

تواند موضوع چنـد و    اين مقوله خودش مي.  كنمهائي دارد، بحث نمي
بدون اين كه وارد جزئيات بشـوم    .  چندين مقاله و پژوهش ديگر باشد

من نظرم اين است كه ساختار اقتـصـادي ايـران بـه واقـع نـوعـي                
-است كه شيوه غالب مازادستاني درآن رانـت     »  فئوداليسم شهري« 

حق و   خواري است و موقعيت طبقه كارگر هم دراين اقتصاد از نظر بي
با اين همه .  شباهت نيستحقوقي به وضعيت سرف درنظام فئودالي بي

-دهند آن را يك نظام سرمايهاغلب كساني كه درباره اين نظام نظر مي

هرچه كه مختصات اساسي اين نظام باشد، واقـعـيـت    .  خوانندداري مي
اين است كه پس از يكي دوسال كش وقوس سرانجام روشن شد كـه     

ها را بـه قـول خـودشـان           دولت كنوني تصميم گرفته است كه يارانه
كنند و موضوع اين نوشتار هم به واقع بـررسـي قـانـون         »  هدفمند« 

آمدهايش بر روي زندگي شـهـرونـدان      و پي ,   هاهدفمند كردن يارانه
 پيش درآمد -قبل از آن ولي اجازه بدهيد زمينه . ايراني است

چكاني سرانجام روشن شد كـه    رساني قطرهپس از كلي تبليغ و اطالع
نـامـيـد، در      آن چه كه آقاي احمدي نژاد، جراحي بزرگ اقتصادي مي

اش، بـه واقـع       ترين شكلها و در تازهوجه عمده هدفمند كردن يارانه
اين كه اين طرح چگونه قراراست اجرا شـود و از      .  حذف يارانه ها بود

جا شماري بـه دفـاع از آن           جزئيات آن خبر نداريم ولي تا به همين
اش هشـدار    آمدهاي نامطـلـوب  برخاسته و عده اي ديگر هم درباره پي

 .اندداده
پخـت  قبل از هرچيز بگويم و بگذرم كه اين برنامه قبل از آن كه دست

نژاد با كه نتيجه رايزني احمدييا اين  پردازان داخلي ايران باشدسياست
بـه واقـع       -شـود كه البته اين گونه ادعا مـي   –اقتصاددانان بوده باشد 

دار كه به خصوص دراين چند ماه گذشته با توجه اي است سابقهبرنامه
اي كـه    به باالرفتن قيمت نفت و بطور كلي با توجه به تورم فـزايـنـده   

خالصه روايت .  دراقتصاد جهاني نمودار گشته، باز به جريان افتاده است
شـان  شود كه مصـرف اين است كه بنزين و گازوئيل با يارانه موجب مي

كـه از      -باشد، و زيادي تقاضا براي اين كاالها»  حد تعادلي« بيشتر از 
قـيـمـت نـفـت را            -جمله به خاطر ارزاني مصنوعي قيمت آنهـاسـت  

پس براي جلوگيري از رشد بيشتر .  دراقتصاد جهاني افزايش داده است
و .  كـنـيـم   »  واقعي« و »  شفاف« تورم بايد قيمت بنزين و گازوئيل را 

با تحوالتي كه    . البته كه راهش اين است كه يارانه ديگر پرداخت نشود
رسد كه دولت به واقـع بـا     اخيرا در ايران پيش آمده است، به نظر مي

 .اي روبرو شده استيك شمشير دو لبه

نـژاد هـم وعـده         باره تبليغ كرده و حتي احمدياز سوئي، كلي در اين
هزارتومان به هرنفر را داده بود كه در حـال       70تا  50پرداخت ماهي 

هزار تومان و حتي كمتر كـاهـش    20حاضر، دربهترين حالت به ماهي 
بعالوه وعده احمدي نژاد پرداخت يارانه نقدي بـه حـدودا     .  يافته است

از جمعيت ايران بود كه بعيد است در حال حاضر چنين رقـمـي     %  85
از سوي ديگر، به خصوص با سقوط بهاي نفت و افزايـش  .  مد نظر باشد

وابستگي بيشتر اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي در اين سالهـا، تـوان     
بـه    -مستقل از شكل پرداخت آن  -مالي دولت درپرداخت اين يارانه ها

رسد به جائي رسيـده  يعني، دولت به نظر مي.  شدت كاهش يافته است
به شكل و صورتي كه تاكنـون    -است كه به واقع قادر به پرداخت يارانه

من معتقدم كه شكل پرداخـت، بـا     .  گرفته است، نخواهد بودانجام مي
تحوالتي كه دربازار جهاني نفت پيش آمده ، اهميت ثانوي يافته اسـت  

اين سرانجـام  .  و نكته اساسي، كاستن از تعهدات و بار مالي دولت است
به باور من، هدف اصلي و عمده اجراي اين برنامه اقتـصـادي درايـران      

 .است

پيش ازآن كه به بررسي آنچه كه درايران مي گذرد بپـردازم مـفـيـد        
است كه خالصه اي از چگونگي برخورد به مقوله يارانه ها دراقـتـصـاد    

نشريه اكونوميست دراين راستا نـوشـت كـه      .  ديگر كشورها ارايه بدهم
نصف جمعيت جهان از مواد سوختني با يارانه استفاده مي كـنـنـد و        
حدودا يك چهارم بنزين در بازار جهان به كمتر از قيـمـت بـازار بـه         

بنزين درآلمان از بقيه كشـورهـا      2008ماه مه  29در.  رسدفروش مي
با وجود .  رفتترين بنزين هم در ونزوئال به فروش ميگرانتر بود و ارزان

چـنـان،   افزايش قيمت بنزين در آمريكا در يك سال گذشته ولـي هـم    
بـه  .  بهاي بنزين در آمريكا از نصف قيمت بنزين در آلمان هم كمتر بود

گفته اكونوميست، افزايش قيمت جهاني و كوشش براي تثبيت قيمـت  
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داخلي باعث شده است كه منابع بيشتري براي يارانه ضروري باشـد و    
ها را مجبور كرده است كـه    اي بعضي از دولتهاي بودجهمحدوديت« 

درواقع بخشي از يارانـه هـا را       ( »  هاي داخلي را افزايش بدهندقيمت
مه، دولت اندونزي قيـمـت    24دهد كه در و بعد ادامه مي)  حذف كنند

درصد افزايش داد و چند روز بعد از آن هم دولت تـايـوان،   30بنزين را 
درصد بر قيمت بنزيـن   24و دولت سيريالنكا هم %  13بهاي بنزين را  

خوانيم كه جالب است كه در همين مقاله اكونوميست مي.  افزوده است
» بيشترين يارانه بنزيـن « هائي است كه مالزي اگرچه يكي از حكومت

ولـي    -توليد ناخـالـص داخـلـي      %  7يعني رقمي معادل   -پردازدرا مي
 .را دارد» كمترين ميزان تورم«كشور نوظهور  32درضمن درميان 

رود كه باالرفتن قـيـمـت نـفـت خـام             بحث به اين صورت پيش مي
دربازارهاي جهاني، بايد باعث كاهش تقاضا براي بنزين بشود ولي اگـر  

اش در   قيمت داخلي بنزين تحت كنترل باشد و افزايش نيابد، مصـرف 
مانده و ماند و درنتيجه، تقاضاي باال براي بنزين باقيسطح باال باقي مي

آن   يآيد كه در نـتـيـجـه        به صورت تقاضاي بيشتر براي نفت در مي
در هندوستان، اگرچه بـهـاي     .  يابدقيمت نفت خام، بيشتر افزايش مي

 40بنزين از آمريكا بيشتر است ولي قيمت گازوئيل در آنجـا حـدودا       
كند به جاي پرداخت تر از آمريكاست و كاري كه دولت ميدرصد ارزان

دهد كه حـدودا  هاي نفتي، اوراق قرضه ميمستقيم به كمپاني  ييارانه
درابـتـداي سـال      .  بـاشـد  درصد توليد ناخالص داخلي مي 3-2معادل 

ماه گـذشـتـه،     6بهاي بنزين در چين و آمريكا برابر بود ولي در  2008
اش ثابـت  افزايش يافت ولي درچين قيمت%  33بهاي بنزين در آمريكا 

 .ماند
ها از افزايش قيمت بنـزيـن واهـمـه       به گفته نشريه اكونوميست دولت
هاي اجتماعي منجر شود ولي پرداخـت  دارند كه بعيد نيست به ناآرامي

كند بـه    و بعد اشاره مي.  يارانه به گفته نويسنده شيوه كارآمدي نيست
كشور انجام داده است، كـه     5المللي پول در پژوهشي كه صندوق بين

گيري اش ايـن اسـت كـه        دانيم كدام كشورها هستند ولي نتيجهنمي
يارانه مواد سوختـي  %  42ترين بخش جمعيت، غني%  20بطور متوسط 

فقيرترين بخش جمعيت هم از اين يـارانـه   %  20گيرند ولي سهم را مي
» هدفمنـدكـردن  « نويسنده نه اين كه مدافع .  ها، تنها ده درصد است

ها باشد بلكه ادعايش اين است كه اگر از اين منابع در آمـوزش،    يارانه
بهداشت، و زيربناها صرف شود، اين خدمات به نفع فقرا خواهد بـود و    

شود كه مصرف جهاني نـفـت     هاي باالتر باعت ميتر، قيمتاز آن مهم
هميـن  .  پائين آمده و درنتيجه، قيمت نفت هم در بازار ها سقوط نمايد

جا البته به عنوان معترضه بگويم و بگذرم كه درهمين چند ماه گذشته 
اند، شـاهـد سـقـوط       ها به مرحله اجرائي نرسيدهكه هنوز اين سياست

ايم كه احتمـاال بـه ايـن        چشمگير بهاي نفت در بازارهاي جهاني بوده
العاده بهاي نفت در تابستان گذشته نـه    معناست كه آن افزايش خارق

نتيجه تغيير در تقاضا يا عرضه نفت، بلكه عمدتا به خاطر سرريز شـدن  
بازانه به بازارهاي نفتي بود كه دركنـارِ خشـكـيـدن       هاي سفتهسرمايه

البته از ( اش درآمد ها، بهاي نفت هم به صورت كنونيمنبع اين سرمايه
به عبارت ديگر دارم بر ايـن  ) .  پي آمد ركود اقتصادي نبايد غفلت نمود

نكته تاكيد مي كنم كه ادعاي وجود رابطه بين يارانه بنزين و باالرفتن 
قيمت نفت خام نه تنها ثابت نشده است بلكه شديدا با آن چـه كـه         

 . دربازارنفت اتفاق افتاد، مورد سوء ظن و ترديد قرار گرفت

كند و معتقـد اسـت     عمدتا بر موقعيت چين تمركز مي  نيويورك تايمز
شود، كه وقتي مواد سوختني به قيمتي كمتر از قيمت واقعي عرضه مي

» تشويق مصرف و ممانعت ازاستفاده از منابع ديگر سوخـتـي  « نتيجه 

است و از آن گذشته، به گفته اين نشريه، چون مبناي محاسبه قيمـت  
اش در بازارهاي جهـان  تر از قيمت واقعينفت در مبادالت داخلي پائين

است، نتيجه اين كه تقاضا براي اتوموبيل، مواد شيميائي هم افـزايـش     
. » به يك وضعيت تورمي در اقتصاد منجر شود« يابد و بعيد نيست مي

گذاري در آمـوزش و        سرمايه« اگر يارانه مواد سوختني افزايش يابد، 
تر، اگر وضعيت مالي دولت و از آن مهم»  بهداشت كاهش خواهد يافت

وارد   -يـوان   -به واقع ناهنجار شود، فشار بيشتري برروي پـول مـلـي       
بطور كلي، پرداخت يارانه به مواد سوختي در كشـورهـاي     .  خواهد شد

هرچه كه تعداد بيشتري از كشورها از يارانـه  
استفاده نمايند، تاثير باالرفتن قيمت نـفـت   

شود و هـرچـه كـه        برروي تقاضا كمتر مي
بگذرد، منابع مالي بيشتري براي اين كار الزم 

ها احتمـاال  خواهد شد و نتيجه اين كه، دولت
به جائي خواهند رسيد كه راهي به غـيـر از     

بطور كلي تـا  .  ها نخواهند داشتحذف يارانه
اواسط ماه مه، تايوان، سريالنكا، بنـگـالدش،   

ها را افـزايـش     هندوستان و مالزي يا قيمت
دادند يا اعالم كردند كه بزودي اين كـار را      

 . خواهند كرد
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درحال توسعه، باعث ايجاد تورم در كشورهاي پيشرفته و كتمان تـورم  
اگـرچـيـن    .  كنندشود كه از اين يارانه ها استفاده ميدر كشورهائي مي

كند، نرخ تورمش به احتـمـال   »  واقعي« بتواند قيمت مواد سوختي را 
اگرچين نتواند يارانه ها « خواهد شد و از سوي ديگر، %  15زياد حداقل 

آمدهايش براي جهـان  را حذف نموده تقاضاي خود را كاهش بدهد، پي
 .«اندبسيار مهم

اگراين شيوه استدالل را پي گيري كنيم به اين جا خواهيم رسيد كـه    
هرچه كه تعداد بيشتري از كشورها از يارانه استفاده نماينـد، تـاثـيـر       

شود و هرچه كـه بـگـذرد،      باالرفتن قيمت نفت برروي تقاضا كمتر مي
منابع مالي بيشتري براي اين كار الزم خواهد شد و نتيجه ايـن كـه،       

ها احتماال به جائي خواهند رسيد كه راهي به غـيـر از حـذف          دولت
بطور كلي تا اواسط ماه مه، تايوان، سريالنـكـا،   .  ها نخواهند داشتيارانه

ها را افزايش دادنـد يـا اعـالم        بنگالدش، هندوستان و مالزي يا قيمت
برعكسِ وضعيتي كه در چين .  كردند كه بزودي اين كار را خواهند كرد

وجود دارد، دراندونزي دولت مردم را متقاعد كرده است كه يارانه مـواد  
ميـلـيـارد     1.5سوختي بيشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا، و بعالوه 

دالر بودجه براي پرداخت يارانه نقدي كنار گذاشته است كه به عقيـده  
هـا از    كاستن از يارانه« اش، اين است تا بعضي از ناظران، دليل اساسي
در پيوند با اين پرسش كه هزينه يارانه .  » نظر سياسي قابل قبول بشود

اكثركشورهاي آسيائي با « پردازد، جواب اين است كه را كدام گروه مي
يكي از مشكالت پرداخت يارانه .  » پردازندها را ميچاپ پول اين هزينه

اين است كه دولت قادر به كنترل بخش مصرفي بودجه نيست و نـظـر   
نويسنده همانند نويسنده اكونوميست اين است كـه اگـر چـيـن و             

هـا  توانند در آموزش و زيـرسـاخـت     هندوستان از يارانه ها بكاهند مي
پيش بيني مـوجـود دربـاره كشـورهـاي          .  گذاري بكنندبيشتر سرمايه

آسيائي اين است كه با كاهش ارزش پولي ملي، كاستن از يارانه ها سر 
 .از تورم خيلي جدي درخواهد آورد

شويم كه سام بـودمـن، وزيـر      ژوئن به گزارش رويترز   با خبرمي 7در 
انرژي آمريكا درسفري به ژاپن اعالم كرد كه كنترل بيشتر بازار نـفـت،   
براي كنترل قيمت نفت كارساز نخواهد بود و از كشورها خواست كـه    

دانـان  شماري از حقوق.  يارانه مواد سوختي را لغو كرده و حذف نمايند
كنند بازان در بازار نفت خرابكاري ميآمريكائي البته معتقدند كه سفته

و بهتر است تا براين بازار نظارت بيشتري صورت بگيرد ولـي بـودمـن      
ما اين مسئله را بررسي كرديم و نتيجه گرفتيم كه متاسفانه « گويد مي

اين موضوعي نيست كه نيازي به كنترل و نظارت بيشتر بربازار داشتـه  
دانيم كه داستان البته او بيشتر توضيح نداد ولي امروز ديگر مي.  » باشد

 .بازان بازار هاي نفتي به احتمال زياد درست بودسفته
هـاي  گزارش كرد كه با وجود ناآرامـي   2008مه   30ديلي تلگراف در 

. درصـد افـزايـش داد          40اجتماعي، دولت مصر قيمت بنـزيـن را       
درهندوستان نيز به گـفـتـه      .  باال رفت%  25درسيريالنكا قيمت بنزين 

وضعيت خيلي بحراني شده اسـت و      « خانم سرينيواسان، وزير انرژي 
افـزايـش   %  33دراندونزي قيمت بنزين   . »بايد جلوي سقوط را بگيريم

مالزي هـم وعـده       .  د رصد بود 20يافت و ميزان افزايش درتايوان هم 
چين تنها كشوري اسـت كـه       .  داده است كه يارانه ها را كاهش بدهد
 .كندتاكنون دربرابر اين موج مقاومت مي

زند مبني براين ي ميمه حرف مهم 29هميش مك رائو دراينديپندنت 
كه اگرچه قيمت نفت ممكن است به حداكثر رسيده باشد ولي كلـيـد   

جالب اين كه نقش .  حل نفت در دست كشورهاي در حال توسعه است
در بعضي موارد، يـك  « نويسد كند و ميسفته بازان را دربازار انكار نمي

بازي هم وجود داشته كه قيمت كـاالهـا را وراي اسـاس          عامل سفته
 ».اقتصادي آن كاالها افزايش داده است

خواهد با حذف يارانه مواد سوختي، خوانيم كه پاكستان ميدراينجا مي
مواد غذائي و كود شيميائي كسري بودجه و كسري تجارتـي خـود را       

سازي دريك مصاحبـه  نويد كامار وزير خصوصي.  تحت كنترل دربياورد
دراين بودجه كوشش شده تا به جاي پـرداخـت     « تلويزيوني گفت كه 

ها رابراي پرداخت به فقيرترين بخش جمـعـيـت    يارانه به همگي، يارانه
نكته جالب اين كه اگرچه بودجه دفاعي قـرار اسـت     .  » هدفمند كنيم

ميليارد روپيه به  407.48ها قرار است از افزايش يابد، ولي ميزان يارانه
 .ميليارد روپيه كاهش يابد 295.2

خوانيم كه اتفاقا قيمت بنزين در هندوستان از آمريكا دراين گزارش مي
درمالزي هم قرار شده است كـه دولـت بـه دارنـدگـان            .  بيشتر است

 200ليتر كمتر باشد، سـالـي      2هائي كه اندازه موتورشان از اتوموبيل
 .دالر يارانه نقدي بدهد 40دالر و به دارندگان موتورسيكلت نيز سالي 

تـوانـد   پذيرد كه وضعيت كنوني نمـي جف ويل در اين مقاله اگرچه مي
-او مي.  داندپايدار باشد ولي كاستن از يارانه را راه حل اين مشكل نمي

كاهش بدهيم، ولي اين كه تقاضا به %  30گويد فرض كنيد كه يارانه را 
وقتي با كاهـش  .  چه ميزان كاهش خواهد يافت، جواب سرراستي ندارد

رود، شمـاري از    درصد باال مي 30يارانه قيمت بنزين، به عنوان مثال، 
هـاي تـازه     كنندگان بطور كلي قادر به مصرف بنزين با قيـمـت  مصرف

ولي شماري ديگر، حاال يـا بـه     .  شوندنيستند و عمال از بازار حذف مي
شـان  خاطر ثروتي كه دارند و يا اهميت حياتي كه بنزين در زنـدگـي      

كننـدگـان   دارد، به مصرف بنزين ادامه خواهند داد ولي اكثريت مصرف
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گيرد اين اسـت  اي كه ويل ميدريك موقعيت بينابيني هستند و نتيجه
و .  تقاضا منجر نخواهد شـد %  30درصد كاهش يارانه به كاهش  30كه 

كـاهـد،   اما سئوال بعدي اين است كه وقتي دولت ازميزان يارانـه مـي    
باپولي كه صرفه جوئي خواهد شد، چه خواهد كرد؟ پيوسته بـا ايـن       

كردن اين منابعي كه پرسش، اين هم مهم است بدانيم كه شيوه هزينه
جوئي شده است، برتقاضا براي بنزيـن چـگـونـه       با كاهش يارانه صرفه

اي كه پيشتـر  آن چه كه تقريبا، حتمي است اين كه تقاضاي تازه.  است
مباحثي كـه وجـود دارد       .  وجود نداشته براي بنزين ايجاد خواهد شد

برسر اين ميزان است يعني دراين كه تقاضا براي بنزين در اين مـثـال   
باال، بيشتر خواهد شد ترديدي نيست ولي برسر اين كه چـه مـيـزان        

توان به اشاره البته مي.  تقاضا باال خواهد رفت، بحث و جدل وجود دارد
گفت و گذشت كه براساس نگرش بازارگرايان، بدي پرداخت يارانه در   

كند و به اين ترتيب، وقتي كه اين اين است كه نظام بازار را مختل مي
يارانه كمتر بشود و يا بطور كلي حذف شود، نظام بازار قرار است بهتـر  
عمل كند و از جمله به خاطر بهتر عمل كردن نظام بازار ميزان رشـد    

ناگفته روشن است كه رشد اقتصـاديِ  .  اقتصادي قرار است بيشتر بشود
البتـه  .  بيشتر، بيشتر شدن تقاضا براي بنزين را به دنبال خواهد داشت

جوئـي شـده را       زني كرد كه مثال دولت اين منابع صرفهتوان گمانهمي
كند بلكه از آن براي كاستن از ميزان مالياتي بطور مستقيم هزينه نمي

آمدن ماليات، درآمد بعـد  پائين.  پردازند بهره خواهد گرفتكه مردم مي
اش افزايش مصرف دراقـتـصـاد    از ماليات را افزايش خواهد داد و نتيجه

مـدت و    به اين ترتيب، حتي بعيد نيست كـه در مـيـان         .  خواهد بود
از زاويه ديگـري  .  دردرازمدت، با افزايش تقاضا براي بنزين روبرو بشويم

يعني روايت هدفمندكردن يارانه هـا    .  توان به همين مقوله پرداختمي
كنم كـه    گذرم و فرض مياش مياز مشكالت عملي.  را در نظر بگيريد

درايران دولت فخيمه توانسته سيستمي ابداع نمايد كه يارانه بنزيـن و    
ها در وجه عمده به اقشار و طبقات فقير و نيازمند جامعه يا ديگر يارانه

خـوب  .  ها حذف بشـونـد    برسد و ثروتمندان از برخورداري از اين يارانه
مـنـد   ولي، ثروتمنداني كه از اين يارانه نقدي بهره.  انشااهللا مبارك باشد

نمي شوند، به احتمال زياد، بعيد است كه  تقاضاي خود براي بنزين را 
از سوي ديگر، ولي اقشار و طبقات فقير كه اكنون طبق .  كاهش بدهند

ها بطور نقـدي  ها از ميزان بيشتري از يارانهادعاي مدافعان اين سياست
شان براي بنـزيـن   شوند، احتمال زيادي دارد كه برتقاضايمند ميبهره

ها، به احتمال يعني در نهايت، به اصطالح هدفمندكردن يارانه.  بيفزايند
زياد بعيد نيست به وضعيتي فرابرويد كه مصرف بنزين دراقتصاد ايران، 

البته اگر اين چنين بشود، تـازه روشـن       .  به جاي كاهش افزايش يابد
نيست درشرايطي كه وجود دارد و ميزان دالرهاي نفتي بيشتر و بيشتر 

رود، دالرهاي نفتي بيشتري كه بايـد صـرف واردات مـقـدار           آب مي
 بيشتري بنزين بشود از كجا خواهد آمد؟

هاي جـالـب     ها حرفسنگاپور هم دردفاع از حذف يارانه   نخست وزير
زند كه پرداخت يارانه گسترده در اروپا بـاعـث     دار مياگر نگويم خنده

اقتصادشان پائين باشد و آنها در اين تله گرفتـار  »  نرخ رشد« شده كه 
-ها به اين دليل انگيزهگويد كه اروپائيبشوند و همانند شاه مرحوم مي

دانـدكـه   البته او وظيفه دولت مـي .  اي براي كار و براي پيشرفت ندارند
همگان كار با درآمد باال « كه   -حاال روشن نيست چگونه  -تضمين كند

دارند و اگر حقوق كسي از يك حداقلي كه براي يك زندگي معمـولـي   
مساعدت خواهـد    workfareالزم است كمتر باشد، دولت از طريق 

ها با پرداخـت يـارانـه بـه         من كه راستش، تفاوت اين پرداخت.  » كرد
 .شومصورت نقدي را متوجه نمي

البته درشرايط كنوني، با سقوط بهاي نفت بعيد نيست كه از سوئي اين 
فشارها براي حذف يارانه ها كاهش يابد ولي در عين حال، درخصـوص  
كشورهائي چون ايران، همين عامل، يعني كاهش بهاي نفت، امكانـات  
مالي دولت براي پرداخت نقدي يا غيرنقدي يارانه هـا را بـه شـدت          

مـانـد،   به اين ترتيب، به احتمال زياد تنها راهي كه مي.  دهدكاهش مي
. هاي فقير اسـت   هاي نقدي به دهكحذف يارانه ها بدون اين پرداخت

اگر اين چنين بشود، به احتمال زياد، كشورهاي درگيـر اجـراي ايـن        
هاي سـيـاسـي هـم       سياست، در كنار مشكالت اقتصادي، با پيچيدگي

. ناپذير خـواهـد شـد     هاي خياباني اجتنابروبرو خواهند شد و شورش
هـاي  واقعيت اين است كه اگر ادعاي دولتمردان درباره ميـزان يـارانـه     

ها ها، موجب افزايش چشمگير قيمتپرداختي راست باشد، حذف يارانه
شده و درشرايطي كه با ركود جهاني، وضع اقتصادي اكثـريـت مـردم      

ها تعريفي ندارد، بحران سياسي را به بحران مالي و اقتصادي اين دولت
 .مي افزايد

 

 :هايارانه» هدفمندكردن«زمينه نظري پيش -
يكي اين .  توان در دو سطح پرداختها ميبه مقوله هدفمندكردن يارانه

توان اين نكته را وارسيد كه آيا پرداخت يارانه ها كه درعرصه نظري مي
-درست است يا اين كه موجب اغتشاش درعملكرد نيروهاي بازار مـي   

كشد كه آيـا شـمـا      شود؟ اين تازه خودش پرسش ديگري را پيش مي
موافق سپردن همه چيز به دست نيروهاي بازار هستيد يا خـيـر؟ بـه        

كشيد، بايد پذيرفته باشـيـد   عبارت ديگر وقتي اين مباحث را پيش مي
آل است و تـوزيـع مـحـصـوالت و حـتـي              كه نظام بازار، نظامي ايده

تصميمات الزم درباره تخصيص منابع بايد از طريق مكانيسم بازار انجام 
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دهـي بـكـنـنـد،        ها قراراست عالمـت چون دراين نگرش قيمت.  بگيرد
و از همين رو، بودن يـا    .  ها بايد قيمت واقعي باشندطبيعتا، اين قيمت

ها ها پرداخت شوند، قيمتيعني اگر يارانه.  شودها مهم مينبودن يارانه
دهي ايـن سـاخـتـار هـم          نيست و به همين خاطر، عالمت»  واقعي« 

 .مطلوب نخواهد بود
 .گزاره بايد چند فرض ديگر هم بكنيدالبته دركنار اين پيش

بايد بـازار رقـابـتـي         -برا ي اين كه كارش را درست انجام بدهد  -بازار
يك از عوامل اقتصادي نبايد در موقعيتي باشنـد كـه     يعني هيچ.  باشد

 . كننده بگذارندبتوانند روي قيمت و يا ميزان كاالي موجود تاثير تعيين

دهي بازار انجام بگيرد، وقتي قرارباشد كه تصميمات اقتصادي با عالمت
يـعـنـي    .  تواند دراقتصاد دست باال را داشته باشدطبيعتا دولت هم نمي

بايد فعاالن اقتصادي در وضعيتي باشند كه خودشان براساس اطالعاتي 
گـذاري  كنند، تصميم بگيرند كه در كجا سرمـايـه  كه از بازار كسب مي

چه توليد بكنند يا نكننـد     ! گذاري بكنندبكنند و به چه ميزان سرمايه
و البته كه بايد به اندازه كـافـي احسـاس      !  و به چه ميزان توليد بكنند

 .امنيت هم بكنند تا بتوانند به اين عالمات پاسخ شايسته بدهند

ناگفته روشن است كه اگر اين الگو را قبول داشته باشيد البته كه بايـد  
. ها حذف شود تا نيروهاي بازار بدون اين مداخالت عمل بكـنـنـد   يارانه

بگويم كه با همه ادعاهائي كه در ايران مي شود مقولـه   البته همين جا
 25هاست كـه درايـن       ها بخشي از يك مجموعه سياستحذف يارانه

المللـي پـول و       المللي مثل صندوق بينهاي بينسال گذشته سازمان
-بانك جهاني اجرائي كردنشان را از كشورهاي درحال توسعه طلب مي

هائي از اجراي همين سـيـاسـت در ديـگـر            اند، پيشتر به نمونهكرده
كنم كه اجـراي    يعني دارم براين نكته تاكيد مي. امكشورها اشاره كرده

هاي ها اگر با غفلت از ديگرسياستهمين بخش ازاين مجموعه سياست
اين مجموعه همراه باشد، به هـيـچ يـك از آن اهـداف ادعـائـي                   

حاال بماند كه من عقيده ندارم كه اين مجـمـوعـه هـم       ( نخواهدرسيد 
سوزي باشد و بـه  كنيد، آش دهنحتي وقتي همه اجزايش را پياده مي

هـا جـور     ولي حداقل براي اين كه بار اين سيـاسـت  ).  اين ادعاها برسد
حوزه هـاي ديـگـر      .  بشود بد نيست به اجزاي ديگر آن هم اشاره بكنم

سـازي امـوال دولـتـي،         هاي خصوصيسياست پردازي شامل سياست
و امـا نـگـرش        .  ها بازارها و آزادسازي تجارت خارجي اسـت رهاسازي
ها درايران به اعتقاد من اين يارانه»  هدفمندكردن« تر به مقوله منطقي

است كه بايد با توجه به مختصات اقتصاد و سيـاسـت ايـران بـه آن           
خواهم بگويم كه برخالف بعضي از هـمـكـاران كـه       يعني مي.  پرداخت

كنند من نظرم ام درايران عمدتا بحث را درعرصه نظري مطرح ميديده

. اين است كه بايد با توجه به مختصات اقتصاد ايران به آن پـرداخـت      
هـاي  گيريد، به گمان من پـايـه    وقتي شما اين مختصات را در نظر مي

استدالل كساني كه حتي درعرصه نظري خواهان اجراي آن در ايـران    
ها و تخصيص منـابـع   اگر قرار است توزيع فرآورده.  ريزدهستند فرو مي

دراقتصاد به دست نيروهاي بازار سپرده شود، در آن صورت براي ايـن    
كه اجراي اين سياست به اهداف ادعائي خود برسد بايد خيلي كارهاي 

قانون قرارداد، قانون انحصار، و رفع موانع موجود .  ديگر هم انجام بگيرد
سازي و ايجاد بازارهاي رقابتي از جملـه  گذاري و خصوصيبرسر سرمايه

كارهائي است كه بايد قبل از اجراي اين قانون انجام بگيرد تا با اجـراي  
و چـون  .  اين سياست دراقتصاد بتوان به اهداف ادعائي آن دست يافت 

سازي ها انجام نگرفته است و قرار هم نيست درايران انـجـام   اين زمينه
ها درشرايط بگيرد من با اجراي تنها يك بخش از اين مجموعه سياست

از جمله داليل من اين است كه حتي درعرصـه  .  امكنوني ايران مخالف
هـاي  ها وجود نداشته باشد،  به اين وعـده شرطنظري هم اگر اين پيش
تـوانـد كـه      يعني نمـي   -دهند، وفا نخواهد شدعجيب و غريبي كه مي

مثال فرض كنيد كه حتي درصورت اجراي آن، شـرايـط بـراي      .   بشود
خوب بازار پول و سرمايه كه درايران .  گذاري درايران فراهم شودسرمايه

نرخ بهره در اين اقتصاد .  از مداخالت نه هميشه مفيد دولت رها نيست
افتد كه اعطاي تسـهـيـالت    شود و حتي كم اتفاق نمياز باال تعيين مي

همين طور است وضعيت نرخ ارز .  گيردبانكي هم به فرموده صورت مي
وقتـي كـه بـه          –سازي خصوصي.  و قيمت در خيلي از بازارهاي ديگر

آمدهاي مطلوبي براي اكثريت مردم ندارد تا گيرد، پيدرستي انجام مي
آن چه .  گيردچه رسد به آن چه كه در ايران تحت اين عنوان انجام مي

-گيرد به گمان من، يك فريـب درايران صورت مي  كه تحت اين عنوان

كاري اقتصادي بيشتر نيست كه واحدها را از انحصاردولتي بـه دسـت     
بنگريد به نـمـونـه      ( كنند انحصارات نه دولتي و نه خصوصي واگذارمي

كاري البته خبر داريم يكي از نكاتي كه روي آن زياد چكش).   مخابرات
شونـد و بـه       ها بطور عادالنه توزيع نميشود اين ادعاست كه يارانهمي

هـا را    خواهـد ايـن يـارانـه        كنوني مي»  دولت مهرورز« همين دليل 
همين جا بگويم و بگذرم كه ادعائي كـه دراغـلـب        .  كند»  هدفمند« 

گونه مبناي نظري اسـتـواري   هيچ  -هادر پيوند با يارانه  -كنندموارد مي
ندارد يا اگر به طور ديگري بگويم برفرضياتي استواراست كه قابل اثبات 

اصال مـعـلـوم    .  مثال شما يارانه نان و يا بنزين را درنظر بگيريد.  نيستند
اند كه يارانه نان يا بنزين بـطـور     اي اندازه گرفتهنيست كه با چه شيوه

ميليون اتومبيل داريد كه  7شود؟ درايران شما اي توزيع ميغيرعادالنه
كنم اتوموبيل درصد آن پيكان و پرايد هستند كه گمان نمي 90حدودا 

يا همين طور در خصوص نان، مـن بـه       !  موردعالقه ثروتمندان باشند
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شود كه توزيع يارانه نان غيرعادالنه دانم برچه اساسي ادعا ميواقع نمي
اند كه اغنياء از يـارانـه     يعني روشن نيست چگونه محاسبه كرده!  است

شوند؟ البته كه مصرف نان درايران زيـاد اسـت       بيشتري برخوردار مي
اش به عقيده من اين نيست كه چون نان ارزان اسـت پـس     ولي دليل

مردم زياد نان مي خورند، بلكه نظرم اين است كه زيادي مصرف نان به 
يعني وقتي نمي توان گوشـت  .  واقع بازتاب گسترش فقر در ايران است

تر مـي شـود     طور برنج هم هرهفته گرانو ماهي و مرغ خورد و همين
بـا  .  اي ندارند غير از اين كه مصرف نان را بيشتر بكننـد ها چارهخانواده

اين وصف، ممكن است اين سئوال پيش بيايد كه پـس چـرا دولـت          
نژاد اين همه براجراي اين طرح اين همه تاكيد دارد؟ چرا آقاي احمدي

اي براي تصويب اين اليحه كوشش كرده است و حتي پاي آقاي خامنه
را هم به ميان كشاندند و براي چند ماهي مجلس و دولت با يك ديگـر  

نيمه اول   (  كشاكش داشتند؟ اكنون هم درزمان بازبيني اين يادداشت 
اختالفات دولت و مجلس نه فقط علني شده است بـلـكـه    )  2010ژوئن

كار به تهديد علني از سوي الريجاني و نامه نگاري احمـدي نـژاد بـه        
شوراي نگهبان و حتي مداخله مستقيم آقاي خامنه اي منـجـر شـده      
است كه مثل هميشه موضعي دوپهلو اتحاذ كرده اند كه مددكار هـيـچ   
يك از طرفين اين دعوا نيست و تنها مي تواند شرايط را بحـرانـي تـر      

 . بكند

به نظر من علت اصلي كوشش دولت براي اجراي اين قانون به احتمال 
بعضـي از     ! شودخيلي زياد آن مسايلي نيست كه براي عموم مطرح مي

فقط  همين مانده كه سـردرد  .  اندشود به واقع مسخرهادعاهائي كه مي
تـريـن   تـازه ( ها رفع شـود      و كمردرد مردم هم با هدفمندكردن يارانه

توانم خدمت شما ارايه بدهيم طرح تازه سردار محسـن  شاهدي كه مي
رضائي است كه اگرچه جزئياتش منتشر نشده است ولي ايشان وعـده    

سـال، هـم      5اند كه اگرطرح ايشان مورد توافق قرار بگيرد بعد از داده

بهداشت در كشور مجاني خواهد شد و هم مشكالت  بيكاري و تورم و   
اين گونه وعده ها نماد همان چيزي اسـت كـه     !).  شودمسكن حل مي

بـا ايـن هـمـه،         .  گوئيمهاي سرخرمن ميها به آن وعدهالمثلدرضرب
من  ولي  .  شود تصحيح عملكرد بازار استترين دليلي كه ارايه ميعمده

نگران ايجاد يك اقتصاد بـازارگـرا   معتقد و يا قبول ندارم كه اين دولت 
هربار كه آقاي احـمـدي نـژاد          چون واقعيت اين است  -درايران باشد

از آن   .  دهـد كند چند تا بدو بيراه به اقتصاد بازار مـي   فرصتي پيدا مي
سال گذشته شواهـد مـتـعـددي داريـم كـه              5-4گذشته، درهمين 

هاي دولت به روشني براي محدود كردن دايره فعاليت بـخـش   سياست
 -براي مثال بنگريد به سهام عدالت( خصوصي درايران عمل كرده است 
كننـد  حساب مي»  خصوصي سازي« كه اگرچه آن را بخشي از فرايند 

ولي مديريت آن واحدها قرار است هم چنان دردسـت دولـت بـاقـي         
كنند كـه    هائي كه مي» خصوصي سازي« يا مثال نگاه كنيد به  ). بماند

همه چيز هست غير از كوششي براي كوچك كردن بخش دولت و رها 
نمونه واگذاري مخابرات و يـا  ( كردن مديريت واحدها ازمداخالت دولت 

كنم دليل اصلي اين است كه با اين حساب، من فكر مي ). شركت صدرا
كند كسري بـودجـه قـابـل       هائي كه كرده و ميدولت با خاصه خرجي

توجهي پيدا كرده است و طبيعتا در اين شرايط كه بدهي دولـت بـه       
هاي داروسازي انكها افزايش چشمگيري داشته و همين طور به شركتب

بدهي كالن دارد و همين طور به سازمان بيمه اجتماعي و از سـوي        
دانند كـه وضـع     دهند خودشان هم ميديگر، با همه شعارهائي كه مي

از آن گذشتـه،  .  بخش نيستبخش نفت در اقتصاد ايران چندان رضايت
المللي نفت هم قرار نيست دستخوش تحوالت اساسي بشود اوضاع بين

اي شد نفت بـه بشـكـه     لوحانه ادعا ميو آن گونه كه در  مقطعي ساده
درآن صورت، الزم است  دولت بـراي خـودش يـك        .  دالر برسد 200

تا كسـري     كه به تمام  وابسته به نفت نباشد منبع درآمدي پيدا بكند
كـنـم كـه      از سوي ديگر، من فكر مي.  بودجه آن از كنترل خارج نشود

خواهد عالوه بر كنترل سياسي بر زندگي مردم يك چنين ميدولت هم
به عبارت ديگر، هـمـان   .  كنترل غير مستقيم اقتصادي هم داشته باشد

بشود و »  مادرخرج« كوشد اند دولت ميطور كه آقاي عبدي هم گفته
از نظر مالي بـه دولـت       »  همگان« نظامي ايجاد بكند كه طبق قانون 

چون خبر داريد كه طبق قانون قرار اسـت بـه هـمـه           .  وابسته بشوند
انـد كـه     هائي گذاشـتـه  ها يارانه نقدي پرداخت شود ولي تبصرهايراني

. ها بيشتر يارانه نقدي بـدهـد    به بعضي  -اگرضروري ديد  -دولت بتواند
ناگفته روشن است كه همان طور كه از عنوان اين قانون هـم روشـن       

-كردن باشد خوب طبيعتا، يك عده» هدفمند«   به واقع است اگر مراد

به نظرمن ايـن بـازي     .  هاي نقدي بايد حذف شونداي از دريافت يارانه
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چون خـودشـان هـم      .  خطرناكي است كه اين دولت شروع كرده است
مضافا   -ها تورم چشمگيري پيش خواهد آمددانند كه با حذف يارانهمي

هاي الزم براي بروزكردن كارخانجات تـولـيـدي      گذارياين كه سرمايه
درايران صورت نگرفته است و بطور كلي هزينه توليد درايران به خاطـر  

ازجـملـه     -آالت و هزار و يك عامل ديـگـر  كهنگي و فرسودگي ماشين
باالست و در نتيجه تورم چشمگير به يك مـعـنـا       -مديريت دولتسوء

دانم كـه درپـس پـرده          من حتي بعيد نمي.  ناپذير خواهد بوداجتناب
به نظر من دولت و يا مشاوران اين دولت .  برنامه ديگري درجريان باشد

كنند، بـه     براين باورند كه اگر بتوانند با هرميزان درآمدي كه ايجاد مي
دو يا سه ميليون نفر يارانه نقدي قابل توجه بدهند، با اين دو يـا سـه     

به عبارتي هـمـان     -ند بقيه جمعيت را كنترل كنندنتواميليون نفر مي
ولـي ايـن     .  انـد كاري كه از زمان انتخابات كذائي پارسال تاكنون كرده

هـا و بـه       چون حذف يـارانـه  .  بازي به گمان من بازي خطرناكي است
خصوص گران كردن بنزين و برق و گاز وضعيت ناهنجـار تـولـيـدات       

كند و افزايش بيكاري كه همين االن   داخلي را به مراتب ناهنجارتر مي
با تعميق و گسترش بحران بخش توليدي  هم مشكل بسيار جدي است

دانم كه پرداخـت يـارانـه      تر خواهد شد و بعيد ميبسيار جدي اقتصاد
 .نقدي مددكار باشد

و اما مشكل در كجاست؟ به اعتقاد من مشكل دراين است كه حتي در 
ها با هم جمع چارچوب اقتصاد سرمايه داري هم  سر و دم اين سياست

 .شودنمي
شـود  ها اعالم نمـي گيرياگرچه رسما و علنا زمينه اقتصادي اين نتيجه

ها، بهبود وضعيت شهروندان را ولي ديدگاه اقتصادي كه از حذف يارانه
گزاره استوار است كه بر بـازارهـا، رقـابـت       گيرد، براين پيشنتيجه مي

كامل حكمفرماست و البته كه دراين نوع بازارها، مداخلـه دولـت بـه        
هرشكل و صورتي، باعث كاستن از رفاه و يا كاستن از كارآئي خـواهـد   

بـه  »  تعادل رقابـتـي  « درعرصه نظري، دراين شرايط، نه تنها يك .  شد
منظورم از كارآمدي هم .  آيد كه  اين تعادل كارآمد هم هستدست مي

 -توليد ناخالص داخلـي   -» كيك ملي« دراينجا اين است كه هم اندازه 
دراين دنـيـاي   .  » رفاه اجتماعي« رسد و هم در كنار آن به حداكثر مي

تواند و نبايد نقش زيادي داشتـه  ، البته كه دولت نمي» تعادل رقابتي« 
اش، باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و يا به مداخله ادامه بدهد، نتيجه

. و به تبع آن كمترشدن رفاه عمومي است»  كيك ملي« كوچكترشدن 
 آيد؟چگونه اين نتيجه به دست مي

قيمت هر فرآورده بـا    -» تعادل رقابتي« يعني در شرايط  -دراين شرايط
هـاي  جا، هزينه توليد عالوه برهزيـنـه  دراين.  هزينه توليد آن برابر است

مستقيم و غيرمستقيم توليد، شامل يك حداقل سود الزم هم هسـت    
اگر در اين شرايط، بطور .  را به ادامه كار مشوق باشد » كارآفرينان« كه 

شود تـا    دستوري قيمت فرآورده كاهش يابد، كاهش قيمت موجب مي
» تعادل رقـابـتـي   « مقادير مورد تقاضا افزايش يافته و از ميزاني كه با 

بـراي  »  تعادل رقابتـي « نظر به اين كه در.  خواني دارد بيشتر بشودهم
حداكثركردن رفاه اجتماعي، قيمت بايد با هزينه توليد بـرابـر بـاشـد،       

شود تا قيمت به واقع از هزينه توليد كاهش دستوري قيمت موجب مي
و البته كه تداوم توليد وقتي كه قيمت از هزينـه تـولـيـد       .  كمتر باشد

از سوي ديگر، اين نكته هـم    .  لنگداش ميكمتر است، منطق اقتصادي
درست است كه هرگونه كاهشي در تقاضا در مقايسه با ميزان تقاضـاي  

شود كه قيمـت فـرآورده از       موجب مي»   تعادل رقابتي« خوان با هم
به اين ترتيب، اگر اين وضعيت تـغـيـيـر       .  هزينه توليد آن بيشتر باشد

از سوي ديگر، نظر به ايـن  .  نكند، رفاه اجتماعي نيز حداكثر نخواهدشد
كه قيمت هم بيان پولي ارزشي است كه عوامل اقتصادي براي فرآورده 

اند، در اين شرايط، يعني وقتي كه قيمت فرآورده از هـزيـنـه        ها قائل
تـعـادل   « وقتي كه اقـتـصـاد در       -توليدش بيشتر باشد، افزايش توليد

شود تا رفاه اجتماعي افزايش يابد و در موجب مي  -قرار ندارد»  رقابتي
خواهم بگويم كه وقتي اين يعني مي.  راستاي حداكثرشدن تغيير نمايد

گيريم، هم فراتر رفتن از آن را در نظر مي»  تعادل رقابتي« گزاره پيش
-تر از آن عمل كردن پيبراي اقتصاد هزينه دارد و هم درسطحي پائين

 .آمدهاي منفي برروي رفاه اجتماعي خواهد داشت
به اين ترتيب، درحيطه نظري ترديدي نيست كه اگر اقتصاد درشرايـط  

مستـقـل از       -باشد، پرداخت يارانه»  تعادل رقابتي« رقابت كامل و يا 
با كاستن از قيمت، ميزان مورد تقاضا را بـيـشـتـر از          -شكل پرداخت

دهد و به همين دليل و افزايش مي»  تعادل رقابتي« خوان با ميزان هم
اش هم اين است كه در اين دليل.  از اين ديدگاه، توجيه اقتصادي ندارد

و احتمـاال بـا     .  دهدشرايط، پرداختن يارانه رفاه اجتماعي را كاهش مي
اين استدالل است كه بانك جهاني معتقد است كه پـرداخـت يـارانـه       
باعث تخصيص نادرست منابع شده و به همين دليل، موجب كـاهـش     

حتي اگراين مباحث درست هم باشـنـد، پـس      .  شودرفاه اجتماعي مي
چـون    -هـا ها بود نه هـدفـمـنـدكـردنِ آن         بايد به دنبال حذف يارانه

دهـد و اگـرايـن        هدفمندكردن تنها شكل پرداخت يارانه را تغيير مي
حضرات به اين مباحث خودشان باور دارند كه تغيير درشكل پرداخـت  

ولي !  گيري عوامل اقتصادي بشودنبايد باعث تغييرات جدي در تصميم
 خواهند اين كار را بكنند؟پرسش اين است كه پس چرا مي

تر، سئوال اصلي و اساسي اين است كه آيا در دنـيـاي     و اما از آن مهم
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واقعي، اين شرايط وجود دارد يا خير؟ اگرپاسخ به اين پرسش مـنـفـي    
اي، كـه    نـامـه  باشد، كه هست آيا درست است كه با الگـوهـاي درس    

توانند تنها راهنماي عمل باشند، بـراي دنـيـاي        دربهترين حالت، مي
 پردازي كرد يا خير؟واقعي كه فاقد اين شرايط است، سياست
 فراتر رفت؟» تعادل رقابتي«چرا در برخورد به دنياي واقعي، بايد از 

وجود بازارهاي رقابت كامل اسـت    »  تعادل رقابتي« گزاره نظري پيش
وار فهرست.  ولي درواقعيت زندگي، بازاري با اين مشخصات وجود ندارد
شود، اشاره به چند عامل كه موجب غيركامل بودن رقابت دربازارها مي

 . كنممي
-كمبود اطالعات، به خصوص اطالعـات از سـوي مصـرف          -

 .كنندگان
 شماره محدود توليدكنندگان -

، براي نمونه دفاع ملي، پـلـيـس،      » كاالهاي عمومي« وجود  -
 چراغهاي خيابانها

عملكرد ناقص قانون قرارداد و ضعف قوانـيـن مـربـوط بـه           -
 مالكيت خصوصي درايران

وجود داشـتـه بـاشـد،       »  تعادل رقابتي« پيشتر ديديم كه اگر در بازار 
ولي اگر بازار در اين وضعـيـت   .  ها، توجيه اقتصادي نداردپرداخت يارانه
گيري كـرد؟  شود درباره پرداخت يارانه همين گونه نتيجهنباشد، آيا مي

زمـيـنـه    .  ي نظري هم منفي اسـت پاسخ به اين سئوال، حتي درعرصه
سال پيـش   50نظري اين نتيجه گيري را ليپسي و لنكستر، دربيش از 

اند كه در بازاري كه در آن نقائص زيـادي وجـود دارد         به دست داده
كردن يك نقص ضرورتا به بيشتر شدن رفاه اجتماعي مـنـجـر      برطرف

 .بدنيست به يك مثال توجه كنيم. شودنمي
فرض كنيد كه در بازار با وضعيت انحصاري روبرو هستيم و تنها يـك    

دانيم كه دراين چـنـيـن بـازاري       به تجربه مي.  توليدكننده وجود دارد
افتد و قيـمـت   اتفاق مي»  تعادل رقابتي« تر از تعادل در سطحي پائين

درايـن شـرايـط اگـر بـا            .  فرآورده نيز از هزينه توليد آن بيشتر است
 -پرداخت يارانه، مصرف اين فرآورده افزايش يابـد، افـزايـش مصـرف        

» تعادل رقابـتـي  « تواند تعادل بازار را به سمت و سوي يك مي  -تقاضا

تـوان  يعني اگرسطح مناسبي از يارانه انتخـاب شـود، مـي       .  سوق دهد
متحول كـرد  »  تعادل رقابتي« تعادل بازار را درراستاي رسيدن به يك 

البته گـفـتـن دارد كـه           .  كه موجب افزايش رفاه اجتماعي خواهدشد
به سخن ديگر، شـيـوه   .  ها مقايسه شودافزايش رفاه بايد با هزينه يارانه

اگر براي تامين مالـي  .  كندها دراينجا اهميت پيدا ميتامين مالي يارانه

ها بيفزايد، ارزيابي درستي و نـادرسـتـي ايـن         ها دولت برمالياتيارانه
ها با افزايش رفاه اجـتـمـاعـي     سياست بدون مقايسه هزينه اين ماليات

 .ممكن نيست
يعني اگراين .  آمد ديگري سخن گفتتوان از پيجا نيز، ميحتي دراين

ستاني از ثروتمندان انجام بگيرد و نظامـي ايـجـاد شـود كـه            ماليات
هاي پائين درآمدي پرداخت شـود، در آن        ها به دهكبيشترين يارانه

اي براي توزيع درآمد هم هسـت  صورت، استفاده از يارانه به واقع شيوه
توانم ارايه بدهم نظام بهداشت ملي در انگلستـان اسـت     مثالي كه مي( 

شود ولي استفاده از ايـن      اش از ماليات ها تامين ميكه اگرچه هزينه
 -پردازنـد حتي كساني كه اصال مالياتي هم نمي  -خدمات براي همگان

-درصد يارانه پرداخت مـي   100به سخن ديگر دراين جا .  رايگان است

توان براي رسيدن به ايـن  هاي مختلفي ميالبته به شكل و شيوه).  شود
اي كه دولت انجام داده اسـت، از        توان به شيوههم مي.  هدف كوشيد

ها اطالعات گرفت كه به گمان من، براي اين كار شيوه مناسبي خانواده
ها در جائي خواندم كه اگر درست به خاطرم مانده باشد، تازگي.  نيست

و .  انداز كساني كه آن فرمها را پر كرده اند اطالعات نادرست داده%  50
اي انتخاب نمود كه بيشتـر مـورد     اي را به گونهتوان، اقالم يارانهيا مي

به عنوان نمونه، و  بـه      .  گيردهاي فقيرتر جامعه قرار ميمصرف دهك
گمان من اگر درايران، نفت مصرفي با يارانه به متقاضيان ارايه شود، به 

اي از اين اهداف توزيعي به دسـت خـواهـد        احتمال زياد بخش عمده
چون احتمال زيادي دارد كه متقاضيان اصـلـي مصـرف نـفـت            -آمد

گذشته از مطلـوبـيـت    .  هاي پائيني درآمدي باشنددرايران امروز، دهك
-هاي كمتر، توزيع برابرتر درآمد و ثروت عالوه بر پـي عدالت و نابرابري

آمدهاي مثبت و مفيد اقتصـادي هـم     آمدهاي اجتماعي و سياسي، پي
. درجائي مثالي خواندم كه به نظرم دراين جا بسيار مناسب اسـت .  دارد

كنند و قرار هـم  فرض كنيد كه چند تني دريك مسابقه دو شركت مي
. شود، جايزه قابل توجهي بـگـيـرد     براين است كه هر كس كه اول مي

فرض كنيد كه در ميان شركت كنندگان يك تن از ديگران برتر اسـت  
دانند كه درمقايسه با ايـن    اند و در ضمن ميتوانولي بقيه به واقع هم

اگر قرار براين باشد كه آن .  يك تن، شانس زيادي براي موفقيت ندارند
شود يك ميليون دالر بگيرد ولي نفرات بعدي چيزي كس كه برنده مي

به غيـر   -دريافت نكنند، به احتمال زياد، ميزان سعي و كوشش ديگران
دانند كـه در      ميزان مناسبي نخواهد بود چون مي  -از آن دونده ممتاز

شان بسيار ناچيـز اسـت و در         برابر اين دونده ممتاز احتمال موفقيت
بـه  .  دهـد ضمن، دوم شدن و آخرشدن نيز تفاوتي در اصل قضيه نمـي 

شود، بـه    ي دو ميسخن ديگر، كل سعي و كوششي كه در اين مسابقه
حاال وضعيتي را مجسم كنيد كه قرار . يقين در سطح بهينه نخواهد بود
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.  شود كه همان يك ميليون دالر به اين صورت توزيـع شـود    براين مي
هزار دالر و  300گيرد و نفر دوم هم هزار دالر جايزه مي 600نفر اول، 

بدون ترديد، به غير از اين دونده ممـتـاز،   .  هزار دالر 100نفر سوم هم 
كوشش ديگران براي اين كه سهمي از اين جوايز داشته بـاشـنـد، بـه       

كنند بهتر بدوند بلكه حتـي  نه فقط ديگران سعي مي.  رسدحداكثر مي
ي ممتاز هم براي اين كه حتما برنده شود، افـزايـش     فشار روي دونده

به عبارت ديگر، توزيع .  شوديابد و در نتيجه، كل كوشش بيشتر ميمي
شود كه رقابت بيشتـر شـده و مـيـزان           موجب مي»  جايزه« برابرتر 

شود از همين استعاره در مي.  كنندگان هم بيشتر بشودكوشش شركت
ي اقتصاد يك كشور هم استفاده كرد، يعني توزيع برابرتر درآمدها اداره

بخشد و نتيجه نهائـي را    و ثروت، عملكرد عوامل اقتصادي را بهبود مي
 .كندتر ميبه نقطه بهينه نزديك

كننده بـودن  با توجه به تعيين. يك نگاه كينزي هم به يارانه وجود دارد
توان از يارانه براي افزودن بر تقاضاي كل در اقتصاد  درنگاه كينزي، مي

توان به اشـاره گـفـت و          در نتيجه، مي.  تقاضاي كل هم استفاده كرد
تواند به كاهش تقاضاي كل و گذشت كه حذف يارانه دراين نگرش، مي

البته، اين جا هـم    .  هاي اقتصادي منجر شوددر نتيجه، كاهش فعاليت
آمـدهـايـش را در        ها توجه كرد و پـي بايد به شيوه تامين مالي يارانه

هـا،  يعني اگرمنبع تامين مالي يـارانـه    .  آمدها در نظر گرفتبررسي پي

ها هم قاعدتا بايـد  ها، ميزان مالياتماليات باشد، طبيعتا، با حذف يارانه
تـوانـد مشـوق      هـا مـي    كاهش يابد و در آن صورت، كاستن از ماليات

افتد كه لغو با اين همه، كم اتفاق مي.  هاي بيشتر اقتصادي باشدفعاليت
يعني اگر بخواهيم ايـن    .  ها نيز همراه بشودها با كاستن از مالياتيارانه

ديدگاه كينزي را ادامه بدهيم، با حذف يارانه دراقتصاد، تقاضـاي كـل     
-آمدهايش با كاهش ماليات جبران نـمـي  يابد و پياحتماال كاهش مي

تواند بـاعـث     ها، در شرايطي حتي ميبراين مبنا، كاستن از يارانه.  شود
 .افزايش بيكاري در اقتصاد بشود

ها افزايش خواهد يـافـت، اخـتـالف       ها قيمتدر اين كه با حذف يارانه
يعني همه مكاتب اقتصادي براين نكته اتفاقِ نـظـر   .  نظري وجود ندارد

ها هم اين اسـت  دارند و از آن گذشته، يكي از داليل اصلي حذف يارانه
بـه  .  شودها به طور مصنوعي درسطح پائين حفظ ميكه قيمت فرآورده

ها راست باشد ها خواهم پرداخت ولي، اگر افزايش قيمتافزايش قيمت
بـراسـاس ديـدگـاه         -كه هست و اگراحتمال افزودن بر بيكـاري هـم    

واقعيت داشته باشد، درآن صـورت، احـتـمـال پـيـدايـش                -كينزي
ها را بايد جـدي  ناشي از حذف يارانه  –تورم توام با ركود   -استگفليشن

البته توجه داريد در اقتصاد ايران كه حتي قبل از اجـراي ايـن     .  گرفت
قانون هم با اين مصيبت روبروست، طبيعتا اين مشكالت بـيـشـتـر و       

 . بيشتر خواهد شد
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واما چه ميزان تورم بـيـشـتـر     
 خواهيم داشت؟

با توجه به قـانـونـي كـه بـه          
تصويب رسيده است، قرار شـد  

ي امسـال،    ماندهماه باقي9در 
هزار ميليـاردتـومـان    20دولت 
% 50.  ها را حذف كـنـد    يارانه

اين مبلغ صرف پرداخت يارانه 
هم سهـم  %  20.  شودنقدي مي

بقيـه هـم     %  30دولت است و 
قراراست بـراي كـمـك بـه           
توليدكنندگان مورد استـفـاده   

البته طبق قـانـون   .  قرار بگيرد
هم ماليات بـه  %  23دولت بايد 

داري كل بپردازد كه بـا    خزانه
توافقاتي كه انجام گرفته قـرار  
شد دولت از پـرداخـت ايـن        

دولت و مدافعان هدفمندكردنِ يارانه ها هروقت كه .  ماليات معاف باشد
% 50كنند كه وقتي دولت   زنند تنها روي يك وجه تاكيد ميحرف مي

» درآمـدشـان  « اين ميزان پول را بين خانوارها تقسيم كـرد، خـوب       

نفسه حرف درستي است ولي آن چه كه بايد بـه  شود كه فيبيشتر مي
آن پرداخت اين كه براي اين كه دولت اين ميزان درآمد داشته باشـد،  

هـا  آمد اين افزايش قيمـت ها به چه ميزان بايد افزايش يابد و پيقيمت
 بر روي رفاه مردم چيست؟

ايـن  « گـويـد     مي»  هايارانههدفمندكردنِ «درباره   آقاي احمدي نژاد
اي    شود كه براي مثال خانواده قانون باعث كاهش مصرف انرژي نيز مي

هـزار     20ها تغيير كند  كند اگر قيمت ليتر بنزين مصرف مي 100اگر 
هـزار تـومـان بـه          25تومان بيشتر بايد بپردازد كه دولت به ازاي آن 

 90ليتـر از       100جويي به جاي  دهد و آن فرد براي صرفه خودش مي
ليتر مصـرف   90ليتر به  100حال اگر آن فرد از .  كند ليتر استفاده مي

لـيـتـر در         10برد چرا كه آن  خود را كاهش دهد كل كشور سود مي
ماند كه اين مقدار پول باعث ايجـاد   كيسه دولت و وزارت نفت باقي مي

 »شود هاي گسترده براي پيشرفت كشور مي گذاري كارخانه و سرمايه

-فعال به اين كار ندارم كه منطق اقتصادي آقاي احمدي دراينجا مـي   

هـزار تـومـان         20كننده در ازاي لنگد چون اگر قرار باشد منِ مصرف
اضافي داشته باشـم، خـوب     »  درآمد« هزارتومان  25اضافي   يهزينه

ميزان مصرف من وقتي درآمد 
بيشتري دارم افزايش خـواهـد   
-داشت، نه اين كه كاهش مي

تـر ايـن     ولي نكته بديهي.  يابد
است كه ضرب و تقسيم آقـاي  
احمدي نژاد هـم بـه نـظـر           

آيد اگر قرار اسـت  نادرست مي
هـزار     20كننـده    منِ مصرف

تومان بيشتر بـپـردازم، آقـاي      
 25احمدي نـژاد از كـجـا            

آورد كـه بـه     هزارتومان را مي
من نوعي بدهد؟ نـكـتـه دوم      

تـر  كنندهباره اندكي گيجدراين
اگرچه آقاي احمدي نژاد .  است

هزارتومـان درآمـد     20به ازاي 
هزارتومـان بـراي دولـت         25
تراشيده است ولـي  »  هزينه« 
هزارتومان ها قـراراسـت    20درعين حال با درآمدهاي حاصل از همان 

 120درصـد     30اگر  « :  يعني.  القمر هم بكند و كارخانه هم بسازدشق
هزار ميليـارد تـومـان       36هزار ميليارد تومان را محاسبه كنيم معادل 

ميلـيـارد دالر      36توانيم آن را به  شود كه با توجه به اين مقدار مي مي
 100كـارخـانـه         360ميليارد دالر ساالنه    36}  با{ تبديل كنيم كه 

البته توجه داريد كه آقاي احـمـدي     .  » توان ساخت ميليون دالري مي
انـد كـه دولـت ايـن           گاه تـوضـيـح نـداده      نژاد و حاميان ايشان هيچ

آورد ولي حاال نظرشان اين اسـت    هزارميليارد تومان را از كجا مي120
هزارميلياردتومـان،  36شود درصد آن را حذف كنيم كه مي 30كه اگر 

انشااهللا .  ميليون دالري ساخت 100كارخانه  360شود ساالنه با آن مي
مبارك باشد ولي ظاهرا توجه ندارند كه براساس آمارهائي كه خودشان 

هـزار  36هاي دولت هم براي ايـن كـه درآمـدشـان             اند، هزينهداده
يـعـنـي    .  هزارميلياردتومان بيشتر خواهد شـد   45ميلياردتومان بشود، 

هزار ميلياردتومان كسري دارد    9دولت براساس محاسبات خود ايشان 
اي  هـم    نه اين كه پولي در ته ديگ مانده باشد تا با آن بشود كارخانه

 .ساخت
گفت كه اگر درآمد دولـت از     يي تلويزيونآقاي احمدي نژاد در برنامه

تـا   30هزار ميليارد تومان باشد، دولت بين  20محل اجراي اين قانون، 
تواند به مردم يارانه نقدي بدهـد، امـا اگـر         هزار تومان ماهانه مي 50

تواند بين  هزار ميليارد تومان افزايش يابد، دولت مي 40درآمد دولت تا 

كـالـري      2300در شرايط امروز ايران براي مصرف   
. تومان الزم اسـت    3650  -ميانگين جهاني  -روزانه

نفره بـاشـد      6  ياگراين فرد عضوي از يك خانواده
شـود روزي    اين خانوار مي  يغذاي روزانه  يهزينه
اگرچه اين .  هزارتومان 657تومان و ماهي هم  21900

كنيم كـه حـداقـل      رقم بيشتر است ولي فرض مي
نفـره هـم      6هاي غيرغذائي براي اين خانوار هزينه

اين ميزان باشد، در آن صورت درآمد الزم براي %  30
 -هاي الزم را داشته باشـد اين كه اين خانوار حداقل
هزارتومـان   854بيش از   -يعني زير خط فقر نباشد

 .شوددر ماه مي
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و بعد خواستار شد كه .  هزار تومان يارانه نقدي پرداخت كند 70تا  60
 .پرسي مشخص شوداجرا يا عدم اجراي اين قانون با همه

هـا  اگرچه روشن نيست كه به چه تعداد از ايرانيان قرار است اين يارانه
بندي خود دولت فرض كنيم كـه  پرداخت شود ولي اگر براساس خوشه

كنـنـد، ايـن      اول به اين دليل كه زير خط فقر زندگي مي  يدو خوشه
 47يارانه نقدي را دريافت مي كنند، درآن صورت دولـت بـايـد بـه           

شود، كـل  همين كه اين عدد روشن مي.  ميليون نفر يارانه نقدي بدهد
شود كه ايشـان  ريزد و روشن ميمحاسبات آقاي احمدي نژاد درهم مي

يعني حـتـي اگـر      .  اند براي اين كه چيزي گفته باشندباز چيزي گفته
هزار ميلياردتومان باشد، طـبـق   40ها درآمد دولت از منبع حذف يارانه

هزار ميلياردتومان را صـرف پـرداخـت         20تواند قانون دولت تنها مي
هزارتومان به هـر   60درحالي كه كل هزينه پرداخت .  يارانه نقدي بكند

شود كه از پولي كه دولت ميلياردتومان مي 840هزار و 33نفر، درسال 
ميلياردتومان بيشتـر   840هزار و  13تواند توزيغ نمايد طبق قانون مي

و اگرحد باال را در نظر بگيريم و آقاي احمدي نژاد بخواهد به هر .  است
ميليـارد   480هزار و 39هزار تومان بپردازد، كل هزينه ساليانه  70نفر 

. شود كه تقريبا دو برابر پولي است كه در اختيار دولت اسـت تومان مي
يعني آقاي احمدي نژاد نه فقط اقتصادش خراب است بلـكـه ظـاهـرا       

 .اش هم تعريفي نداردرياضيات

كـنـم،   مـي »  نمـائـي  سياه« براي اين كه فكر نكنيد دارم درباره دولت 
دهـد  قانون كـنـونـي هـم مـي           يكنم كه ارقامي كه دربارهاضافه مي

 10يعني اگر قانون كنوني اجرا شود دولت درسال اول   .  نادرست است
هزار ميلياردتومان براي توزيع نقدي پول خواهد داشت و اگر اين پـول  

 17730شود شان ميميليون نفر تقسيم كنيد، سهم ماهيانه 47را بين 
 .شودهزار توماني كه آقاي احمدي نژاد مدعي مي 50تا  30تومان نه 

 يرسد آقاي احمدي نژاد و مشاورانش دراين مضحـكـه  و اما به نظر مي
كنند كه اگرچه به يك طرف معادله توجه مي» هاهدفمندكردنِ يارانه»

كـنـنـدگـانِ     تواند به دريافـت اگر درآمدشان بيشتر بشود دولت هم مي
آمـدهـاي   نقدي، وجه بيشتري بپردازد ولي از وارسـيـدن پـي       ييارانه

ها بايد بيشـتـر   يعني اين كه قيمت  –رسيدن به اين درآمدهاي بيشتر 
اي . كننـد غفلت مي  -افزايش يابد تا اين درآمدهاي اضافي به دست آيد

 .به دست بدهم

 60در اينجا خواندم كه آقاي احمدي نژاد از يارانه گرفـتـن     :  معترضه
با توجه به اين رقم، گاف آقـاي احـمـدي      .  ميليون نفر حرف زده است

هزارتومـان بـه      70يعني اگر بخواهد ماهي .  شودنژاد بسيار بزرگتر مي
ميلياردتومان نـيـازمـنـد      400هزار و  50آنها بپردازد دولت به بيش از 

است و براي اين كه اين درآمد به دست آيد، بايد اندكـي كـمـتـر از         
هزارميلياردتومان يارانه حذف شوند تا باتوجه به مالياتي كه بـايـد   124

تواند صرف اين كار بشـود، ايـن     كه مي%  50به خزانه پرداخت شود و 
و اما اجازه بدهيد كمي هم از تورم ناشـي  .  مبلغ در ته ديگ باقي بماند

 .از اين قانون خدمت شما عرض بكنم

پارلماني آقاي احمدي نژاد دريك بحـث و      معاون  ميرتاج الديني  آقاي
ها يا به  سازي يارانه هدفمند  قانون« :  ازجمله فرمودند يگفتگوي راديوي

كه شامل يـك    ها، قانوني است عبارت بهتر قانون عدالتمندكردن يارانه
اين طور نيست كه يك مورد را اضافه كنند بقيه مـوارد  .  مجموعه است

مثالً به بنزين دست بزنند به گازوئيل دست نزنند، آب .  باشند  را منتظر
. همه اينها يك مجموعه اسـت .  خير. دست نزنند را تغيير دهند، برق را
 قبالً  دهند كه را انجام مي  كند و وقتي هم اين كار طبق قانون عمل مي

يارانه نقدي به حساب   حداقل دو ماه  هاي مردم باز شده باشد و حساب
افـزايـد   و كمي بعد مـي ]  تاكيد را اضافه كرده ام[ مردم واريز شده باشد

آيد در صورتي اين شكـنـنـده     مي  گوييم اگر تورمي براي مردم ما مي« 
من يك   شما حساب كنيد،.  است كه قدرت خريد مردم هم پايين بيايد

نفره در مـاه بـراي        5رقمي را روشن بگويم، فرض كنيد يك خانواده 
هـزار تـومـان بـراي          40تا  30ماهي [ هزار تومان 200تا  150ايشان 
 ها به حسابشان واريز شود، اين هم دو ماهه واريز از درآمد يارانه]  هرنفر

. » هزار تـومـان   400هزار تا  300شود خواهد شد، يعني در دو ماه مي
فعال به اين نكته كار ندارم كه ارقام جناب معاون ساختگي است يعنـي  

ولي .  هزارتومان يارانه نقدي بدهند 40تا  30قرار نيست به هرفرد بين 
  .گذريممهم نيست از اين دروغ هم مي

اول كه براساس محاسبات دولت  يفرض كنيم قرار است به دو خوشه 
با توجه به رقمي .  نقدي داده شود يكنند يارانهزير خط فقر زندگي مي

ميلياردتومـان   2820بايد   دهد دولتكه آقاي تاج الديني به دست مي
قبـل بـه       ميلياردتومان را براي همان دوماهي كه قرار است از3760تا 

مـقـدار پـول       ايـن   -سئوال اول.  باشد حسابها واريز شود بودجه داشته
منبع تامين بشود؟ چون توجه داشته باشيد كه قبـل    قراراست از كدام

 .تغيير كند پول قرار نيست هيچ قيمتي از واريز اين

تواند به صـورت يـارانـه      درصد درآمدها مي50دوم نظر به اين كه تنها 
ميلياردتومـان و     16920بودجه ساالنه الزم هم بين  نقدي توزيع شود

الزم به گفتن است كه براي اين كـه  .  خواهد بود ميلياردتومان 22560
اي كه بايـد  دولت بتواند اين ميزان را صرف يارانه نقدي بكند كل يارانه

اگرماليات را هم در نظر داشته .  ميلياردتومان است 45120حذف شود 
هزار ميلياردتومـان كسـبِ درآمـد         55.5باشيم، دولت بايد نزديك به 
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دانيم قانوني كه مجلس تصويب و شوراي نگهـبـان   كه ميدرحالي.  كند
 20  حـداكـثـر   دهد كه درسال اول تائيد كرده است، به دولت اجازه مي

ها را حذف كنند، يعني كل پولـي كـه دولـت        هزارميلياردتومان يارانه
 10حاال بهر شكلي كه توزيـع بـكـنـنـد، تـنـهـا                 -براي توزيع دارد

سوم فرض كنيم كه دولت به قانون مـجـلـس    .   هزارميلياردتومان است
 40توجهي كرده و همان طور كه تقاضا كرده است، سعـي كـنـد        بي

 40بـراي رسـيـدن بـه           .  هزارميلياردتومان درآمـد كسـب كـنـد          
هزار ميلياردتومان يـارانـه حـذف         49.2هزارميلياردتومان درآمد بايد 

ماليات هم به خزانـه داري    %  23طبق قانون دولت موظف است   -شود
ها به چه مـيـزان   رسيدن به اين ميزان درآمد قيمت  براي.  كل بپردازد

 بايد افزايش يابد؟ 
اي به دست بدهم از وضعيت فقر قبل از آن ولي اجازه بدهيد كه زمينه

درايران تا بعد برسيم به وارسي چگونگي كسب اين ميزان درآمـد بـا       
 .  هاحذف يارانه

 2300گويد كه در شرايط امروز ايران براي مصرف علي دهقان كيا مي
اگرايـن فـرد     .  تومان الزم است 3650  -ميانگين جهاني  -كالري روزانه

ايـن    يغـذاي روزانـه      ينفره باشد هزينـه  6  يعضوي از يك خانواده
. هـزارتـومـان      657تومان و ماهي هـم     21900شود روزي خانوار مي

هـاي  كنيم كه حداقل هزينـه اگرچه اين رقم بيشتر است ولي فرض مي
اين ميزان بـاشـد، در آن       %  30نفره هم  6غيرغذائي براي اين خانوار 

هاي الزم را داشـتـه   صورت درآمد الزم براي اين كه اين خانوار حداقل
-هزارتومان در ماه مـي  854بيش از   -يعني زير خط فقر نباشد  -باشد

 .شود

 ها درآمدشان از اين ميزان بيشتر است؟چند درصدايراني: سئوال

-خبر داريم كه درخـوشـه   ازاطالعاتي كه خود دولت منتشركرده است

نفره، خوشه اول درآمدشان كمتـر از     6هاي پيشنهادي دولت خانواده 
 6خانواده .  ميليون نفر است 30هزار تومان است و تعدادشان هم  473

هزارتـومـان ولـي       473نفره خوشه دوم هم درآمدشان درماه بيشتر از 
 17هزارتومان است و تعدادشان هم اندكي بيـشـتـر از         788كمتر از 

اگر از اين نكته صرفنظر كنيم كه حتـي سـقـف      .  باشدميليون نفر مي
كسري دارد ولـي روشـن       %  8باالئي درآمد در اين خوشه هم بيش از 

 47كنند بيش از   شود كه تعداد كساني كه زير خط فقر زندگي ميمي
ميليون نفر باشـد ايـن      70و اگر كل جمعيت هم  شودمي ميليون نفر

 %!67 شود بيش ازرقم مي
خوب اگـرقـرار     .  و اما برگرديم به تقاضاي آقاي احمدي نژاد از مجلس

شـود  هزارميلياردتومان از يارانه حذف شود، پس چـه مـي     49.2باشد 

 كرد؟

 -برابرقيمت كنـونـي   6ميليون ليتر بنزين به  50برمبناي فروش روزي 
ليتر گازوئيل بـه ده بـرابـر         80و روزي هم   -تومان 600يعني ليتري 
كل درآمد دولت از ايـن دو          -تومان160يعني ليتري   -قيمت كنوني

ميلياردتـومـان   33578ميلياردتومان خواهد بود كه هنوز 15622منبع 
از زن و        -ميليون نفر 70يعني  -اگرهمه جمعيت ايران.  كسري دارد

نشين شهري و روستـانشـيـن هـر نـفـر سـالـي               مردو شيرخوار، برج
تومان براي آن چه كه از دولـت     39974يعني ماهي  -تومان479685

اضافه بپـردازنـد آن       -گيرند و يا دربازاربا يارانه خريداري مي كنندمي
 70ميليون نفر از ايـن         51.8تواند به مي » دولت مهرورز« وقت اين 

كه تازه  تومان يارانه نقدي هدفمندشده بدهد32175ميليون نفر ماهي 
اي است كه تومان درماه كمتر از آن اضافه7799براي همين تعداد هم 

آمدهاي البته بايد توجه داشت كه من ديگر به وارسيدن پي.  پردازندمي
و مـاهـي        برابرشدن هزينه گازوئـيـل   10برابر شدن بهاي بنزين و  6

تـا ايـن ارقـام          -اي كه بايد پرداخت شود تومان اضافه سرانه 39974
الـبـتـه بـه       .  امنپرداخته  -مورد توجه آقاي احمدي نژاد به دست بيايد

براسـاس آمـارهـاي      .  توان اين شكاف را پر كردديگري هم مي يشيوه
ميليون  25دانيم كه شماره مشتركين برق و گاز درايران هم دولت مي
براي پركردن اين شكاف درآمدي، اين واحدها بايد سـالـي     .  واحداست

بيشتر براي مصرف برق و   -تومان111927يا ماهي   -تومان1343120
كنيد كـه حـتـي رقـم           به اين ترتيب، مشاهده مي.  گاز خود بپردازند

بـراي    -خـواهـد  براساس ارقامي كه آقاي احمدي نـژاد مـي      -پرداختي
اگر ميانگين را .  كندهاي اضافي برق و گاز هم كفايت نميجبران هزينه

درحالي كه نـزديـك     -براي هر اشتراك برق و گاز سه نفر فرض كنيم 
اي دريافت نخواهند كرد ولي بايد هـمـه     ميليون نفر هيچ يارانه 20به 

اين اضافات را بپردازند ولي حتي براي كساني كه مشـمـول الـطـاف         
يارانه نقدي دولت براي پوشش صورتحساب اضـافـه     -شوند دولتي مي

 . تومان كسري دارد 5134برق و گاز، ماهي 
آور كه براساس وضعيتي اين چـنـيـن،      دار است يا گريهدانم خندهنمي

من به نمايـنـدگـان در      « زند كه الف در غريبي مي  آقاي احمدي نژاد
مجلس نيز گفتم اگر اين طرح بدون مانع و مشكل و در يك سـازوكـار   

دهم ظرف سه سال آينده يك بيكار روان اجرا شود به شما تضمين مي
 ».و يك فقير در كشور پيدا نشود

دانم قبـل از    من از ايران دور هستم و دستم به جائي بند نيست و نمي
-اقتصادي، خانوارها براي برق و گاز چه مـيـزان مـي       »  انقالب« اين 

 :كنيدپردازند ولي همان طور كه مشاهده مي
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 10قيمت گازوئيل را هم   .  برابر بكنند 6قرار هست كه قيمت بنزين را 
و تازه به اين جا برسند كه هزينه برق و گـاز هـم     برابر افزايش بدهند 

يـعـنـي مـاهـي          –تـومـان        1343120براي مشتركين سالي    بايد
مي آن وقت،  بيشتر بكنند و وقتي اين كار را كردند    -تومان111927

 »!اقتصاد اول منطقه«شوند 

دراين اقتصادي كه يك تصوير كـلـي   .  به دو نكته ديگر هم بايد بپردازم
اند و ميزان حداقل مزد را نيز ام آقايان نشستهاز آن را به شما ارائه داده

 . اندتعيين كرده
بنا به تعريف بايد به ميزاني باشد كه بـراي تـامـيـن         »  حداقل مزد»

دردنياي امروز كمتر كشـوري را    .  حداقل نيازهاي زندگي كفايت بكند
. شناسيم كه قوانيني در راستاي تعيين حداقل مزد نداشته بـاشـد    مي

ناگفته روشن است كه در جوامع گوناگون، ميزان حداقل مزد درسطوح 
هاي محتـلـف   اگرچه ميزان اين حداقل با شيوه.  شودمختلف تعيين مي

گيري مي شود ولي آن چه كه در همه كشورها صادق است ايـن  اندازه
باشد كه اين ميزان بايد به حدي باشد كه براي تامين حداقـل  نكته مي

گيري حداقـل  در ايران اگرچه شيوه اندازه.  نيازهاي زندگي كفايت بكند
افزايش حداقـل  %  15مزد ناروشن است ولي در خبرها آمده است كه با 

اولـيـن   .  تومان رسـيـد   48هزار و  303به  1389مزد كارگران درسال 
پرسشي كه بايد به آن پاسخ داد اين كه آيا اين ميزان بـراي تـامـيـن       

كند يا خير؟ براي پاسخگـوئـي   مالي حداقل نيازهاي زندگي كفايت مي
كند اين نكته هسـت    اي كه جلب توجه ميبه اين پرسش، اولين نكته

كه هنوز به درستي از ميزانش   -هاكه اگر چه قرار است بخشي از يارانه
درسال جاري حذف شود و طبيعتا ميزان تـورم هـم در           -بي خبريم

اقتصاد افزايش خواهد يافت، ولي دولت، دراين وارسيدن حداقـل مـزد     
دبير سابـق  .  درصد محاسبه كرده است 11كارگران ميزان تورم را تنها 

كانون عالي شوراي اسالمي كار كشور، معتقد است كه سـال آيـنـده         
سال فقر و گرسنگي كارگران خواهد بود چون به اعتقاد او، حداقل مزد 

هزارتومان باشد كـه حـداقـل مـزد          526نفره بايد  4براي يك خانوار 
. درصد كمتـر اسـت     74از اين ميزان تقريبا  بوسيله دولت تعيين شده

يكي از اعضاي اتحاديه آزاد كارگران ايران مي گويد كه اگرچـه دولـت     
درصدي افزايش داده است ولـي   11ميزان حداقل مزد را براساس تورم 

برآوردهاي موجود حاكيست كه تنها از هدفمندكردن يارانه هـا تـورم     
شوراي اسـالمـي        نائب رئيس مجلس.  درصد افزايش خواهد يافت 37

درصد خـواهـد    25تر معتقد است كه تورم سال آينده كمي خوشبينانه
بود و با اين حساب ترديدي نيست كه ميزان تورم سال آينـده درايـن     

همان گونه كه پيشتر گفتـه شـدآن     .   محاسبات كم برآورد شده است
چه كه ناروشن است شيوه محاسبه ميزان حداقل مزد درايران است و   

اگرچه تا جائي كه .  تر، رابطه اش با خط فقر هم ناروشن استازآن مهم
خبر دارم دولت يك خط فقر رسمي اعالم نكرده است ولي  بـراسـاس     

نـفـره    4ام براي اين كه يك خانواده اطالعاتي كه پيشتر به دست داده
تـومـان و      600هزار و 14گرفتار فقر غذائي نباشد، هزينه روزانه شان 

هـاي  بـراي هـزيـنـه      .  تومان خواهـد بـود     هزار 438هزينه ماهانه هم 
بـراي    -ها بيفزائيم، ميزان حـداقـل  به اين هزينه%  30غيرغذائي هم اگر

 569اين كه اين خانوار از يك حداقل ممكن برخوردارباشـد، مـاهـي        
، حداقل مـزد  الزم درمقايسه با اين حداقل.  تومان خواهد بود400هزارو

كنـد  فقط نيمي از اين هزينه ها راتامين مي تعيين شده از سوي دولت
و روشن نيست كه با اين ميزان كمبود، زندگي كارگران چگونه بـايـد     

هـزار و       266ماهي   بگذرد؟ به عبارت ديگر، اين حداقل تعيين شده، 
درصـورتـي كـه         . تومان كسري دارد   8879تومان، يعني روزي  352

ها هم اتفاق بيفتد، ترديدي نيست كه فشارهـاي تـورمـي      حذف يارانه
قابل توجهي ايجاد خواهد شد و ميزان كمبود و كسـري از آن چـه           

جالب تـوجـه ايـن كـه         .  دراين جا آمده است بسيار بيشتر خواهد بود
توجه به ادعاي دولت كه تورم  ادرجلسه شوراي عالي كار، كارفرمايان ب

اگر بـحـث   « درصد خواهد بود، اعالم كرده بودند كه  11.3سال آينده 
كارگران درنشسـت سـه      89درصد حداقل دستمزد 10افزايش بيش از

اگـرچـه درخصـوص       . » جانبه مطرح شود، جلسه را ترك خواهند كرد
ها بين دولت و مجلس هنوز اختالف نـظـر وجـود      هدفمندكردن يارانه

ها درايران اين است كـه    دارد ولي ادعاي مدافعان هدفمندكردن يارانه
يابد و طبيعتا بـر  اگر اين قانون اجرائي شود وضعيت اكثريت بهبود مي
نمايند تاثير مثبـت  روي زندگي كارگراني كه حداقل مزد را دريافت مي

به اعتقاد من اين ادعا نـادرسـت اسـت و در صـورت             .  خواهدداشت
. ترخواهـدشـد  اجراشدن اين قانون وضعيت اين كارگران بسيار اسفناك

اگر اختالف دولت و مجلس حل شود كه احتمالش زياد است، در سال 
ها را حذف كـرده و    هزار ميلياردتومان از يارانه20اول قرار است دولت 

دو .  ميليون نفر تقسيم نمايد 61آن را به صورت يارانه نقدي بين %  50
اول اين كه براي ايـن كـه       .  نكته دراين جا بايد مورد توجه قرار بگيرد

اين ميزان درآمد را به دست بياورد ضـروري اسـت كـه          دولت بتواند
تومان بفروشد يـعـنـي      600ميليون ليتر بنزين را به قيمت  50روزي 

ميليون ليتر گازوئيل را    80و اگر روزي .  برابر شود 6قيمت بنزين بايد 
 -يابـد يعني قيمت آن ده برابر افزايش   -تومان بفروشد 150هم ليتري 

ميليـارد تـومـان       330هزار 15كل درآمد دولت از اين دو منبع سالي 
بـراي ايـن     .  ميلياردتومان كسري دارد 670هزار و  4شود كه هنوز مي

ميليون مشترك برق  25كه اين كسري تامين مالي شود الزم است كه 
تومان اضافه بپردازنـد تـا دولـت        هزار  16  نزديك به ماهي هم و گاز 
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ميليون نفري كه براساس آمارگيري خانوار مشخص كرده  61  بتواند به
به سخن ديگر، پيشتر .  نقدي بدهد  يتومان يارانه 13661  است، ماهي

نفره براي تامين حداقل زندگي خويش با توجه  4گفتيم كه يك خانوار 
 266به ميزان حداقل مزد تعيين شده از سوي دولت ماهي بيـش از      

حتي بـا      -هزارتومان كسري دارد ولي اكنون با اجرائي شدن اين قانون
برابرشدن بهاي بنزين و ده برابرشدن 6آمدهاي تورمي گرفتن پيناديده

تومان يـارانـه      644هزارو54نفره، ماهي  4قيمت گازوئيل، يك خانوار 
يعني حتي با ناديده گرفتن تورمي كـه حـتـمـا         .  نقدي خواهد گرفت

هزارتومان در ماه كسري درآمد وجود  227افزايش خواهد يافت، هنوز 
-علي دهقـان از سوي ديگر، برخالف آمارهاي دولت درباره تورم، .  دارد

-كيا عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسالمي كار استان تهران مـي   

استان به اين نـتـيـجـه        28هاي بررسي مزد گويد كه از طريق كميته
كاال نسبت بـه     33اند كه فقط در بخش مربوط به مواد غذائي، رسيده

درصـد   33.7سال گذشته افزايش قيمت داشته و ميانگين افزايش هم 
به عبارت ديگر، آن چه كه احتمال بسيار بيشتري دارد اين  . بوده است

كه وضعيت زندگي كارگران از آن چه كه هست بسيار ناگوارتر خواهـد  
 .شد

-و اما ازميزان تورم، اگرمسايل را دنبال كرده باشيد حتما متوجه شـده 

قانون هدفمندكردن « ايد كه با اوضاعي كه اين روزها درايران شاهديم 
شود؛ حتمـا نـامـه      رفته رفته دارد اندكي زيادي مضحك مي» هايارانه

-هاي ردوبدل شده ميان آقاي احمدي نژاد و آقاي الريجاني را خوانـده 

اش ابهامي داشته بـاشـد دربـاره      بدون اين كه سخن احمدي نژاد.  ايد
-مي  -قانون مصوبه مجلس كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده است

مشكالت فـراوان بـراي مـردم اعـم از             }  اين قانون مجلس{ « گويد 
ناپذيري به نمايد و صدمات جبران كننده ايجاد ميتوليدكننده و مصرف
آيد ضـمـن     آقاي الريجاني نيز كوتاه نمي.  » كند اقتصاد كشور وارد مي

-دفاع از قانون مصوبه بطور غيرمستقيم احمدي نژاد را به مسئـولـيـت   

ها نيست درصدي قيمت20كند كه صحبت از افزايش گريزي متهم مي
هاست كه طبعا  بحث چندبرابرشدن قيمت« كه اثري نداشته باشد بلكه 

و بعد به واقع دسـت    .  » آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت
بيني تورم و نـرخ    گذارد در پوست گردو كه با پيشاحمدي نژاد را مي

زنم كه خودشـان  من حدس مي.  رشد براي دو سناريو به مجلس بيائيد
دانيم كه چنـيـن هـم      دانند كه چنين نخواهد شد و اكنون ميهم مي

كه در نامه آقاي الريجـانـي   -ها البته درباره چند برابرشدن قيمت.  نشد
 -آمده كه مربوط به همين قانون فعلي است كه تصويب شده اسـت      

 20ولي اگر قرار باشد درآمدهاي دولـت از      .   اطالعات بيشتري نداريم
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هزارميلياردتومان افزايش يابـد، طـبـيـعـتـا          40هزار ميلياردتومان به 
افزايش قيمت بسيار بيشتري در راه خواهد بود كه از ميزانـش فـعـال      

سير و سياحت دراين دنياي مجازي دسـت انـدركـاران      .  نداريم يخبر
 .زندامور دولتي به گيجي بيشتر دامن مي

محمود بهمني  رئيس كل بانك مركزي در جمع خبرنگاران در پـاسـخ   
هـا   تورم حاصل از اجراي طرح هدفمندكردن يارانه  يبه پرسشي درباره

هزار ميليارد تومـانـي اجـرا       40اگر اين طرح با اعتبار :  در كشور گفت
شود ولي از   بيني ميتورم از اين محل پيش درصد 15 حداكثرشود، 

كارشنـاسـان اقـتـصـادي تـورم نـاشـي از                 دانيم كه سوي ديگر مي
در  . اند بيني كردهپيش درصد 37تنهاييها را به هدفمندكردن يارانه

نـرخ  :  المللي پول با انتشار گزارشي اعـالم كـرد     صندوق بيناين راستا 
حتي با فرض افزايش تدريجي قيمت انرژي سـه     1389تورم در سال 

ايـن  .  درصد خواهد رسيـد  32درصد به  9برابر خواهد شد و از حدود  
در صورت افزايش  ميزان جهش تورمي معلوم نيستدر حالي است كه 

به عبارت ديگر، حتي اگر از  . هاي انرژي چقدر خواهد بود يكباره قيمت
. درصد بيشتر خواهـد شـد     23اين جهش تورمي صرفنظر كنيم، تورم 

حسن خسته بند، نماينده مردم بندرانزلي در مجلس شوراي اسـالمـي   
هم با بيان اينكه در ابتداي اجراي اين طرح در كوتاه مدت شاهد تـورم  

اين مشكـل در درازمـدت       :  گويدخواهيم بود، مي درصدي 50تا  15
نتايج خوبي براي تمامي جامعه در برخواهد داشت ممكن است نـظـر     
اين نماينده درست باشد ولي چرا دوسرِ برآوردش از تورم احتمالي، اين 

 ؟ !همه با يك ديگر اختالف دارند

ها و نماينده در مجـلـس   رئيس مركز پژوهش –  به ادعاي آقاي توكلي
تورم اضافه با فرض گزينه اليحه دولت اين ها مركزپژوهش –اسالمي 

محاسبه نموده است كه رقم قـابـل     درصد  6/59بر تورم موجود را 
جـلـسـه      يمعاون پارلماني رييس جمهور در حـاشـيـه     .  توجهي است

دولت :  شوراي اداري استان قزوين به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت
 نيسـت ها   نـاشي از اجراي قانون هدفمندكـردن يارانه نگران تـورم

هاي سياستي خاصي ها در جامعه، بستهچرا كه دولت با بازتوزيع يارانه
-اين بسـتـه    ياو البته درباره.  را براي كنترل تورم در نظر گرفته است

نيـز    سخنگوي طرح تحول اقتصادي.  هاي سياستي اص توضيحي نداد
-به تورم موجود اضافه ميدرصد  12طرح تحول اقتصادي فقط :  گفت

 .كند

هزار ميليارد تومان  20گويد اگر مي  -نايب رئيس مجلس  -آقاي باهنر 
يعني اگر مجلس بر قانون مصوبه خويش اصرار بـورزد و      -تعيين شده

هزارميلياردتومان را    40تقاضاي آقاي احمدي نژاد براي افزايش آن به 

درست خرج شود تورم ناشي از اجـراي اليـحـه        -يك بار ديگر رد كند
ايشـان  .  نخواهـد بـود     درصد 15تا  10هدفمندكردن يارانه ها بيش از 

دهد كه اگر اين مبلغ به دو برابر افزايش يابد، آيا مـيـزان     توضيح نمي
تورم ناشي از آن هم دو برابر خواهد شد يا اين كه شـاهـد افـزايـش         

تر اظهار نظر مرتضي تـمـدن     بيشتري خواهيم بود؟ ولي از همه جالب
زا بـودن قـانـون        او هرگونه ادعا مبني بر تـورم   .  استاندار تهران است
بدترين تهمتي كـه  :  گويدها را رد كرده است و مي هدفمندسازي يارانه

شود تورمزا بـودن آن اسـت،       به طرح هدفمندسازي يارانه ها وارد مي
-شود و به مسير صحيح خود هدايت ميوقتي يارانه ها بازپرداخت مي

» مسير صحيح« البته منظور آقاي تمدن از .  نيز هست ضد تورمشود 

البته آقاي استاندار تـهـران   !  ايشان گويا توي باغ نيستند.  روشن نيست
اند چنين اظهـار نـظـري هـم         به خاطر حفظ موقعيت خود الزم ديده

 !ميزان تورم ناشي از اجراي اين قانون منفي خواهد بود: بكنند

. انـد ولي از سوي ديگر فعاالن بخش خصوصي نيز به شدت نگران شده
  100براساس اولين طرح نظرسنجي از فعاالن بخش خصوصي كشور   

اند كه با اجـرايـي شـدن ايـن         درصد از پاسخ دهندگان بر اين عقيده
ولـي ايـن     .  را تجربه خواهد كـرد  تورم افزايش بسيار زيادياليحه، 

افزايش « دانيم  كه منظور از درواقع ما نمي.  اندعده رقمي را ارائه نداده
 به چه ميزان است؟» بسيار زياد تورم

كه از همان ابتـدا از      -  عليرضا محجوباما سرانجام  نگاهي به ديدگاه 
بيني او چندي قبل پيشي.  بيندازيم –مخالفان سرسخت اين طرح بود 

بنابـرايـن،   .  خواهد شد طرح سه رقميكرده بود كه تورم ناشي از اين 
، » هـا هدفمندكردن يـارانـه  « اولياي امور براين باور هستند كه با طرح 

بايد  !  اقتصاد ايران از تورم منفي تا تورم سه رقمي را تجربه خواهد كرد
 .منتظر  ماند و ديد

 

 :به جاي نتيجه گيري -

به طور خالصه، به گمان من  آن چه كه تحت عـنـوان ايـن قـانـون          
درايران به اجرا گذاشته خواهد شد كوششي است از سوي دولـت تـا       

ي شهروندان، و به خصـوص كـارگـران و        بحران مالي خود را از كيسه
بدين سان، ما شاهد گسترش فـقـر و     .  كشان، تامين و حل كندزحمت

اين كه دقيقا تا چه ميزان تورم بـيـشـتـر     . بيكاري بيشتري خواهيم بود
ولي سالي كه نـكـوسـت از بـهـارش            .  خواهد شد، فعال روشن نيست

اند كه شاهد افزايـش  ي اجرا نگذاشتههنوز قانون را به مرحله.  پيداست
جات و لبنيـات  هاي گوشت، حبوبات، سبزيجات، ميوهآور قيمتسرسام
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من براين باور هستم كه احتمال فراروئيدن اين وضعـيـت بـه      .  هستيم
» هاي تعديل سـاخـتـاري   شورش« آنچه كه معموال از آن تحت عنوان 

شك وظيفـه عـمـده و اسـاسـي            بي.  شود بسيار زياد استناميده مي
ي اين قانون مضحك اسـت و    نيروهاي پيشرو افشا و روشنگري درباره

بـراي ايـن     .  دهي زدبراي مبارزه عليه اين قانون بايد دست به سازمان
اما اين بـديـل   .  ي يك بديل اقتصادي ضرورتي حياتي داردمنظور، ارايه

اي است كه به آن توجه كـافـي     كدام است؟ به نظرمن اين نكته مقوله
 .نشده و بايد بدان پرداخت

 

  2010لندن ژوئن 

 

اين نوشتار متن اندكي گسترش يافته يك سخنگوئي پالتاكي :  يادآوري
 دراتاق اتحاد سوسياليستها ارائه شد و دراينجـا  2010مه   13است كه 
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 : توليد، نه سقوط مالي، كانون بحران استاضافه

 آمريكا، آسياي شرقي و جهان
 

 گفتگوي رابرت برنر با جيونگ سيونگ جين
 بخش دوم
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آيد كينزگرائي يا افزايش نـقـش     به نظر مي:  جيونگ
ارزيابي .  دولت در اقتصاد دوباره رواج پيدا كرده است

گرائي ي كينزگرائي يا دولتكلي شما از احياي دوباره
توانند بحران اخيـر را    ها ميچيست؟ آيا اين سياست

 از بين برده يا حداقل تعديل كنند؟

اي نـدارنـد     هـا چـاره    در واقع امروزه حكومـت :  برنر
جزاينكه براي نجات اقتصاد به كينزگرائي و دولت رو 

سرانجام بازار آزاد نشان داد كه اصالً قادر بـه  .  بياورند
ي اقتصادي نيسـت، تـا     پيشگيري يا مقابله با فاجعه

بـه  .  چه رسد به آنكه ثبات و رشد را تضميـن كـنـد     
همين علت است كه رهبران اقتصادي دنيا، كـه تـا       

-زدائي از بازارهاي مالي را جشن مـي   ديروز مقررات
امـا  . اندگرفتند، حاال يكباره همگي طرفدار كينز شده

جاي ترديد است كه كينزگرائي به مـعـنـاي كسـر         
هاي هنگفت دولتي و اعتبار آسان براي افزايش تقاضا بـتـوانـد      بودجه

هـا و    آخر به بركت وام.  تأثيري را كه بسياري انتظار دارند برآورده كند
موجب آن شده )  بانك مركزي( هائي كه حباب مسكن فدرال رزرو خرج

بود و كسر بودجه حكومت بوش، ما شاهد چيزي بوديم كه احـتـمـاالً      
امـا مـا     .  آيـد بزرگترين محرك اقتصاد كينزي در زمان صلح بشمار مي

 .ترين دور اقتصادي بعد از جنگ روبرو هستيماكنون با ضعيف

با تركيدن حباب مسكن و مشـكـل     .  امروزه مشكل بسيار بزرگتر است
گـذاري روي    شدن دسترسي به وام، خانوارها مصرف خود و سـرمـايـه   

-ها شاهد سقوط سود مـي   در نتيجه شركت.  اندمسكن را كاهش داده
كنند و كارگران را به سـرعـت اخـراج      بنابراين مزدها را كم مي.  باشند
ي خود يك مارپيچ نزولي از كاهش تقاضا و كاهش كنند، كه به نوبهمي

-خانوارها مدتها روي افزايش قيمت خـانـه  .  شودسودآوري را سبب مي
داد بيشتر وام بگيرند و هايشان حساب كرده بودند كه به آنها امكان مي

اما اكنون بعلت افزايش قرض آنـهـا     .  اندازهايشان استفاده كننداز پس
انداز كنند، درست هـنـگـامـي كـه        بايد كمتر وام بگيرند و بيشتر پس

بايد انـتـظـار    .  اقتصاد بيش از هرزمان ديگر به مصرف آنها احتياج دارد
داشته باشيم كه خانوارها بيشتر پولي را كه حكومت در اختيار آنها مي 

هاي كينزي بدشـواري در    سياست.  انداز كنندگذارد خرج نكنند و پس
توانند محركي براي اقتصاد باشند، پس ما در بدتـريـن   دوران رونق مي

 توانيم از آنها داشته باشيم؟چه انتظاري مي 1930ركود بعد از 

اي به اقتصـاد داشـتـه      دولت اوباما براي آنكه بتواند تأثير قابل مالحظه
هاي مسـتـقـيـم و         گذاريباشد احتماالً بايد موجي عظيمي از سرمايه

. داري دولتيغيرمستقيم دولتي را در نظر بگيرد، در واقع نوعي سرمايه
. اما انجام اين كار به حل موانع بزرگ سياسي و اقتصـادي نـيـاز دارد       

در عيـن  .  فرهنگ سياسي آمريكا با اقدامات دولتي بشدت مخالف است
الزم دولتي مي تواند دالر را به خطر بياندازد تـا    -حال سطح مخارج و 

هـاي خـارجـي و        هاي آسياي شرقي از تأمين كسـري   بحال حكومت
حكومتي آمريكا خرسند بودند چون مصرف آمريكا و صادرات آنـهـا را     

هـا  اما با رسيدن بحران حتي به چين، اين حـكـومـت   .  كردتضمين مي
هاي آمريكا را از دسـت        ممكن است توانائي خود براي تأمين كسري

. اي پـيـدا كـنـنـد       سابقهها ابعاد بيبدهند، بخصوص وقتي كه اين وام
انداز ترسناك افزايش عرضه دالر در بازار و كاهش ارزش آنها در   چشم

 .كندپشت صحنه خودنمائي مي

 

ي پيروزي اوباما در انتخابات اخيـر  ارزيابي عمومي شما درباره:  جيونگ
كنيد كه اوباما در مـقـايسـه بـا       رياست جمهوري چيست؟ آيا فكر مي

است؟ بسياري اوباما را بعنوان فرانكلـيـن   »  شّرِ كمتري« حكومت بوش 
را وعـده داده      »  نيوديل جديـد « دانند، اوباما يك مي 21روزولت قرن 

توانند نسبـت  داري ميكنيد كه افراد مترقي و ضدسرمايهفكر مي.  است
 او حمايتي انتقادي داشته باشند؟  » نيوديل جديد«به 

 

پيروزي مك كين .  بايد از پيروزي اوباما در انتخابات استقبال نمود:  برنر
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-اي براي ارتجـاعـي  العادهخواه، پيشروي فوقو پيروزي حزب جمهوري
توانست به اين پيروزي مي.  ي سياسي آمريكا بودترين نيروها در صحنه

ي بوش و   گري افراطي و امپرياليسم دارودستهعنوان حمايت از نظامي
هـا، دولـت رفـاه و          بردن بقاياي اتحاديهي آشكار او براي ازبينبرنامه

اينكه گفته شود اوباما مـثـل     .  حفاظت از محيط زيست محسوب شود
تواند رو است، به اين معني نيست كه او ميروزولت يك دموكرات ميانه

براي دفاع از منافع اكثريت وسيع كارگران كار زيادي انـجـام بـدهـد،       
كارگراني كه در معرض حمله فزاينده شركتهائي قرار دارند كـه بـراي     
جبران افت سودهايشان در صدد كاهش اشتغال، بازخريد و اقداماتي از 

هاي عظيم بـراي جـلـوگـيـري از          اوباما از كمك.  باشنداين قبيل مي
-ورشكستگي بخش مالي حمايت كرد كه شايد بزرگترين غارت ماليات

دهندگان در طول تاريخ آمريكا باشد، بخصوص اينكه اين كمك با هيچ 
او از كمك براي جلوگيـري از    .  ها همراه نبودمهاري براي كنترل بانك

ورشكستگي صنايع اتومبيل نيز حمايت كرد، در حاليكه اين صـنـعـت    
حـداقـل   .  بطور وسيع از پرداخت بازخريد كارگران اخراجي امتناع كرد

امكان اين است كه اگر اوباما مثل روزولت از طريق عمل مستقـيـم و     
توان انتظار داشـت كـه     سازمان يافته از پائين زير فشار قرار گيرد، مي

تـريـن   دولت روزولت اصلي.  اقدام قاطعي در دفاع از كارگران انجام دهد
ي اجتماعي را موقعـي  ي واگنر و بيمهقوانين مترقي نيوديل مثل اليحه

اي قرار گرفته به تصويب رساند كه زير فشار موج بزرگ اعتصابات توده
 .توان انتظاري مشابه داشتاز اوباما هم مي. بود

 

داري طبق نظر رزا لوكزامبورگ و اخيراً ديويد هاروي، سرمايـه :  جيونگ
. آيـد زاي خود از طريق گسترش جغرافيايي فائق مـي برگرايشات بحران

هاي وسـيـع     گذاريي سرمايهبه قول هاروي به اين امر غالباً به وسيله
گـذاري  در حمايت از سرمايـه .  شوددولتي در امور زيربنائي تسهيل مي

كـنـيـد    فـكـر مـي     .  خصوصي و اغلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
تواند از بحران كنوني مضري پيدا كند، با اصطـالحـات   داري ميسرمايه

 ؟»ثابت مكاني زماني«هاروي، از طريق يك 

 

كنم، قبل از هر چيز اين من فكر مي.  اي استاين موضوع پيچيده:  برنر
حقيقت دارد و از نظر انتقادي مهم است كـه بـگـوئـيـم گسـتـرش              

-مـي .  جغرافيائي براي هر موج بزرگ از انباشت سرمايه اساسي اسـت   
ي نيروي كار و رشد فضاي جـغـرافـيـائـي      توانيد بگوئيد كه رشد اندازه

داري اساسي به شمـار  نظام الزم و ملزوم يكديگرند و براي رشد سرمايه
ي آن   رونق بعد از جنگ نمونه خوبي است كـه مشـخـصـه        .  روندمي

گير سرمايه در جنوب و جنوب غربي آمريكا و در اروپاي ي چشمتوسعه
سرمايه گذاري توسط شركـت  .  غربي و ژاپنِ آسيب ديده از جنگ است

هاي آمريكائي در اين دوره نه تنها در آمريكا، بلكه در اروپـاي غـربـي      
ي ي نيروي كار و حـوزه   بدون ترديد، اين توسه.  نقش مهمي بازي كرد

داري براي نرخ هاي باالي سود كه به رونق بـعـد از     جغرافيائي سرمايه
از نقطه نظر ماركسيستي، اين .  جنگ چنين پويائي بخشيد ضروري بود

هاي يك موج كالسيك انباشت سرمايه بود و ضرورتاً شامل جذب توده
بخصوص از روستاي پـيـش     .  شدعظيم كار از خارج به درون نظام مي

داري آلمان و ژاپن و ادغام يا ادغام مجدد فضاي جفـرافـيـائـي     سرمايه
كنم كه بطور كـلـي     با اين وجود، من فكر مي.  اضافي به ميزاني عظيم

متفاوت بـوده   70ي و اوائل دهه 60يالگوي ركود طوالني از اواخر دهه
اين حقيقت دارد كه سرمايه به كاهش سودآوري با گسترش بـه  .  است

خارج پاسخ داده است و تالش براي تركيب تكنيك پيشرفته بـا كـار       
 .  ارزان

ي جهاني البته آسياي شرقي مورد اصلي است و بدون ترديد يك لحظه
گرچه .   دهدداري را نشان ميتاريخي و يك تحول اساسي براي سرمايه

گسترش به آسياي شرقي واكنشي در برابر كاهش سـودآوري اسـت،       
چون سرانـجـام   .  كنم كه اين يك راه حل كافي نيستولي من فكر مي

گير در آسياي شرقي بـه  كاالهاي تازه توليدشده كه به اين شكل چشم
اند، به ميزان وسيع كاالهاي توليد شده در جاي ديگر دوبرابر بازار آمده

مشكل اينجاست كه در سطـح  .  اند، هرچند با قيمت بسيار ارزانتركرده
به . انداند، بلكه بدتر كردهي مازاد توليد را نه تنها حل نكردهنظام مساله

است، امـا     سخن ديگر، جهاني شدن پاسخي به كاهش سودآوري بوده
بـلـكـه    .  چون صنايع جديد اساساً مكمل تقسيم كار جهاني نيسـتـنـد   

من فـكـر   .  روند، مشكل سودآوري همچنان ادامه دارداضافي بشمار مي
كنم كه حداقل الزم حل مشكل سودآوري است كه بـراي مـدتـي      مي

طبق ديد كالسيك راه حل الزم خالص شـدن    
نظام از شر شركت هاي پرهزينه و كـم سـود،     
ارزان شدن و شامل توليد و كاهش بهـاي كـار     

به طور تاريخي، سرمايه داري از طـريـق   .  است
بحران نرخ سود را احياء كرده و شـرايـط الزم     
 . براي انباشت پوياتر سرمايه را برقرار كرده است
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داري را تخريب كرده است ـ كُـنـد شـدن      چنين طوالني نظام سرمايه
انباشت سرمايه و توسل به ابعاد هرچه وسيعتر قرض براي حفظ ثبـات  
ــ اين نظام به بحران نياز دارد كه براي مدتي چنين طوالني به تعويق 

چون مشكل مازاد توليد است كه به افـزايـش قـرض بـه           .  افتاده بود
طبق ديد كالسيك راه حل الزم خالص شـدن  .  وخامت آن افزوده شده

نظام از شر شركت هاي پرهزينه و كم سود، ارزان شدن و شامل توليـد  
به طور تاريخي، سرمايه داري از طريق بحران .  و كاهش بهاي كار است

نرخ سود را احياء كرده و شرايط الزم براي انباشت پوياتر سرمـايـه را     
 . برقرار كرده است

ي ايـن اقـدام     ي بعد از جنگ، بحران مرتباً دفع شده، هزينهطي دوره
بحران كـنـونـي    .  ترشدن ركود استناتواني در احياء سودآوري و وخيم

 .يك خانه تكاني است كه تا اكنون اتفاق نيافتاده بود

 

! كنيد كه تنها بحران راه حل بحران استبنابراين شما فكر مي:  جيونگ
 .اين يك پاسخ كالسيك ماركسي است

 

بـه عـنـوان      .  كنم كه احتماالً راه حل همـيـن اسـت     من فكر مي:  برنر
، نيوديل و سياست كينزي بي اثـر  30ي در ابتدا، در اوائل دهه:  مقايسه
مشكلي براي بـرقـراري      30ي درواقع، به رغم طول بحران دهه.  بودند

شرايط يك رونق جديد وجود داشت، همانطور كه برگشت اقتصاد و به 
اما احتماالً در اثر بحران طـوالنـي   .  نشان داد 1937ــ  38ركود عميق 

وسائل توليد پرهزينه و كم سود از دور خـارج شـدنـد و           30ي دهه
-بنابراين در پايان دهه.  شرايط اساسي براي نرخ باالي سود بوجود آمد

توان گفت كه شرايط براي نرخ سود بـاال مسـاعـد        ميالدي مي 30ي 
البته اين تقـاضـا   .  است و تنها به محركي براي افزايش تقاضا نياز داريم

ي مخارج هنگفت تسليحات براي جنگ دوم جهاني فـراهـم     به وسيله
هاي بـاال  هاي باالي سود وجود دارد و اين نرخپس طي جنگ نرخ.  شد

اما من فكر نمـي  .  كندشرايط الزم براي رونق بعد از جنگ را آماده مي
-اگر هم بكار گرفتـه مـي     1923هاي كينزي در سال كنم كه كسري

شدند، كارساز بودند، چون به بيان ماركسي ما مقدمتاً به بحراني نـيـاز   
 .داريم كه نظام را پاك و تصفيه كند

 

كنيد كه بحران كنوني به چالشي در برابر هـژمـون   آيا فكر مي:  جيونگ

اياالت متحده منجر مي شود؟ نظريه پردازان نظام جهاني مثل امانوئـل  
والرشتاين كه نشريه هانيكوره با او نيز مصاحبه كرده است، اعتقاد دارد 

 .كه هژموني امپرياليسم آمريكا در حال افول است

 

كنـم، امـا     شايد اشتباه مي.  اين مجدداً سوالي است بسيار پيچيده:  برنر
كنم كه بسياري از كساني كه معتقداند هژمون آمريكا در حـال  فكر مي

افول است، هژموني آمريكا را عمدتاً تجلي قدرت ژئوپليتيك آمريكـا و    
ي از اين نقطه نظر، اين اساساً سلطـه .  داننددر نهايت نيروي آمريكا مي

شود، قدرت آمريكا بر و در مقـابـل   آمريكاست كه موجب رهبري او مي
مـن هـژمـونـي       .  دهدساير كشورهاست كه آمريكا را در رأس قرار مي

كنم كه رهبران جهان، بخصوص من فكر مي.  بينمآمريكا را اينطور نمي
رهبران كشورهاي مركزي سرمايه داري از هژمونـي آمـريـكـا راضـي          

ي پـلـيـس    چون اين بدين معنا است كه آمريكا نقش و هزينه.  هستند
كنم كه اين امر امروزه حـتـي   من فكر مي.  جهاني را بعهده گرفته است

 .در مورد رهبران كشورهاي فقير نيز صادق است

كند؟ هدف حمله بـه  پليس جهاني بودن آمريكا چه هدفي را دنبال مي
كشورهاي ديگر نيست بطور عمده، هدف حفظ نظم اجتماعي در سطح 

هـدف  .  جهان است، ايجاد شرايط امن براي انباشت سرمايه جـهـانـي     
داري است، حمـايـت از     هاي مردمي در برابر سرمايهاصلي دفع چالش

بخش اعظم دوران پس از جنگ بـه  .  ساختارهاي موجود روابط طبقاتي
هاي مستقـل مـلـي      مبارزاتي اختصاص داشت كه خواهان ايجاد دولت

. كردندهائي از پائين كه حركت آزاد سرمايه را مختل ميبودند، جنبش
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تـريـن   ي قدرت آمريكا و عـريـان  ترين چهرهها بدون ترديد با خشنآن
 .ي آمريكا روبرو شدندهاي سلطهجلوه

در بين كشورهاي مركز، آمريكا هژموني دارد اما خارج از ايـن حـوزه       
اما با سقوط اتحاد شوروي، چـيـن و       .  روش آمريكا اعمالِ سلطه است

هـاي  و با شكست جنـبـش  .  داري را در پيش گرفتندويتنام راه سرمايه
رهائي بخش ملي در نقاطي مثل آفريقا و آمريكاي مركزي، مقاومت در 

داري در جهانِ در حال توسعه، حداقل براي مدتي  بسيـار  برابر سرمايه
ها و رهـبـران كشـورهـاي         بنابراين امروز نه تنها حكومت.  ضعيف شد

اروپاي غربي و شرقي، ژاپن و كره، بلكه برزيل و هندوچين نيز ـــ اكثر 
كشورهاي قابل ذكرـــ  تداوم هژموني اياالت متحده را ترجـيـح مـي      

ي هژموني آمريكا به علت ظهور كشور ديگري كه مدعي سلـطـه  .  دهند
تر از هر چيز، چيـن هـژمـونـي       مهم.  جهاني است، سقوط نخواهد كرد

اي براي حمله به چين ندارد و   آمريكا برنامه.  دهدآمريكا را ترجيح مي
بـاوجـود   .  تاكنون بازارهاي خود را براي صادرات چين باز گذاشته است

نقش آمريكا بعنوان پليس جهاني و حفظ تجـارت هـرچـه آزادتـر و           
ي ها، چين توانسته است در شرايط برابر از نظر هزيـنـه  حركت سرمايه

. توليد رقابت كند و اين امر به شكل باورنكردني به نفع چين بوده است
 .امكان ندارد} براي چين{بهتر از اين 

تواند ادامه پيدا كند؟ ايـن  آيا با وجود بحران كنوني هژموني آمريكا مي
كنم كه پاسخ اين سوال مقـدمـتـاً    اما فكر مي.  پرسش دشوارتري است

خواهند كه نظم كنـونـي   رهبران جهان بيش از هر چيز مي.  آري است
هـيـچ يـك از        .  شدن حفظ شود و آمريكا كليد اين نظم اسـت جهاني

العاده اقتصـادي  خواهد كه از بحران و مشكالت فوقرهبران جهان نمي
چـيـن   .  آمريكا استفاده كند و هژموني اين كشور را به چالش بطـلـبـد   

هـاي  ي تداوم ولخـرجـي  خواهيم هزينهما ديگر نمي« كند كه اعالم مي
ي تراز سابقهبا اشاره به اينكه چين كسري بي»  آمريكا را بدوش بكشيم

 ي اخير تحمل كرده است و كسري بـودجـه  بازرگاني آمريكا را در دهه
كنيد كه چين، آمريكـا را در      اما فكر مي.  عظيم آمريكا در حال حاضر

چين همچنان به ريختن پول در .  مضيقه خواهد گذاشت؟ به هيچ وجه
بازارهاي آمريكا ادامه خواهد داد تا چرخ اقتصاد آمريـكـا در گـردش        

اما، البته هميشه آنـچـه كـه      .  بماند و چين نيز رشد خود را حفظ كند
عمق بحران چين ممكن است آنقدر زيـاد    .  مطلوب است ممكن نيست

يا آمريكا با قبـول  .  هاي آمريكا بربيايدي كسريباشد كه نتواند از عهده
هاي بيشتر و انتشار اسكناس توسط بانك مركزي باعث سقـوط  كسري

. در هردو حالت نتيجه منفي است.  دالر و انفجار يك فاجعه واقعي شود
. اگر اين حوداث اتفاق بيفتد، راه حل، ايجاد يك نظم جديد خواهد بود

در واقـع در      .  اما در شرايط بحران عميق اين امر بسيار دشـوار اسـت    
توانند به سيـاسـت   ها به راحتي ميچنين شرايطي آمريكا و ساير دولت

 .حمايتي ناسيوناليسم و جنگ متوسل شوند

كنم، تا اين لحظه رهبران جهان هنوز سعي دارند كـه از      من فكر مي
آنـهـا   .  آنها براي اين كار آمادگي ندارند.   چنين راه حلي اجتناب كنند

دانند كه آخـريـن     خواهند بازارها و تجارت آزاد باشد، چون آنها ميمي
ها به سياست حمايتي براي حل مشكل دست زدنـد، در      بار كه دولت

تر كرد چون درعـمـل     زمان ركود بزرگ بود و اين اقدام ركود را وخيم
آن را   }  هـا دولت{ كنند، همه وقتي چند دولت اين سياست را آغاز مي

-البته بعد از اين نظـامـي  .  شودگيرند و بازار جهاني بسته ميپيش مي
امروزه بسته شدن بازارها بدون شك فاجعه .  شودگري و جنگ آغاز مي

ها و رهبران نهايت تالش خـود را    رو حكومتآميز خواهد بود، و از اين
گرائـي  كنند كه از سياست حمايتي، توسل به اقدامات دولتي و ملتمي

اما سياست بازتابي از آنچه كه رهـبـران   .  گري جلوگيري كنندو نظامي
. كـنـد  خواهند نيست و خواست رهبران در طول زمان تغييـر مـي    مي

. بعالوه رهبران معموالً مواضع متفاوتي دارند و سياست استقالل دارنـد 
. توان چنين امكاني را كنار گـذاشـت  بنابراين بعنوان نمونه بسختي مي

اگر بحران به سمت وخامت برود، كه در حال حاضر خيلي بعيد نيست، 
هاي راست افراطي ديده نشود ــ يعني سـيـاسـت    بازگشت به سياست

چنين سياسـتـي نـه      .  گرائي ضدمهاجرتحمايتي، نظامي گري و ملت
هـاي  تواند با استقبال وسيع مردمي روبرو شود، بلكـه بـخـش     تنها مي

داران ممكن است اين را تنها راه بـراي خـروج از           وسيعي از سرمايه
سقوط بازارهايشان و ركود نظام ببينند؛ چون آنها ممكن اسـت نـيـاز      

هاي دولتي براي افزايش تقاضا را از براي حمايت در برابر رقابت و يارانه
البته، اين راه حلي بود كه در .  هاي نظامي قابل حل بدانندطريق هزينه

. رايج شـد }  جهاني{ بخش اعظم اروپا و ژاپن طي بحران بين دو جنگ 
هاي حـكـومـت    راست بخاطر شكست سياست}  جناح{ در حال حاضر 

اما اگر حكومت اوبـامـا     .  بوش  و بحران در وضع بسيار بدي  قرار دارد
-راست بسادگي مـي }  جناح{ قادر به مقابله با سقوط اقتصادي نباشد، 

تواند به صحنه برگردد، بخصوص اينكه دموكراتها بديل ايدئولـوژيـكـي    
 .كنندارائه نمي

 

-درباره.  ي احتمال بحران در چين صحبت كرديدشما در باره:  جيونگ
 ي وضع كنوني چين چه فكر مي كنيد؟

كنم كه بحران چين از آنچه كه مردم انتـظـار دارنـد      من فكر مي:  برنر
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آمريكا و بحـران  بدتر است و به دو دليل اصلي، دليل اول، اينكه بحران 
كننـد و    تر از آنست كه مردم فكر ميجهاني بطور عمومي بسيار جدي

ناپذيري بـا  در تحليل نهايي، سرنوشت اقتصادي چين وابستگي تفكيك
اين تنها به اين دلـيـل     .  سرنوشت اقتصاد آمريكا و اقتصاد جهاني دارد

. نيست كه چين تا حدي زيادي به صادرات به بازار آمريكا وابسته است
اين امر همينطور بخاطر اينست كه بخش اعظم از بقيه جهان نيـز بـه     

اگـر  .  شـود اند، و اين بخصوص شامل اروپـا مـي      اقتصاد آمريكا وابسته
اما .  اشتباه نكنم، اروپا اخيراً به بزرگترين بازار صادرات چين تبديل شد

وقتي بحران آغازشده از آمريكا، دامن اروپا را نيز بگيرد، بازار اروپا براي 
بنابراين موقعيت چـيـن بـدتـر از         .  كاالهاي چيني محدود خواهد شد

تـر از حـد       آنست كه مردم انتظار دارند، چون بحران اقتصادي وخيـم 
دليل دوم، اينكه ابراز احساسـات مـردم بـراي رشـد           .  تصور آنهاست

برد اقـتـصـاد      ها را در پيشاقتصادي واقعاً چشمگير چين، نقش حباب
. چين اساساً از طريق صادرات رشد كرده اسـت   .  چين ناديده مي گيرد

حكومت چين به خـاطـر     .  بخصوص يك مازاد تجاري فزاينده با آمريكا
اين مازاد بايد به اقدامات سياسي متوسل شود تا نرخ ارز خود را پائيـن  

 .نگه دارد و كاالهايش قدرت رقابتي بيشتري داشته باشند

يوان هـم خـوانـده      { بي مينبدين منظور با انتشار مقادير هنگفتي رن
شان بـه دالر      هائي كه ارزش، يعني ارز چين به خريد دارائي} شودمي

امـا  .  شود اقدام كرده است، آنهم در سطحي بسيـار وسـيـع     تعيين مي
نتيجه تزريق مقادير هنگفتي پول در اقتصاد چين است كه براي مدت 

هـا و    از يك طرف، شركت.  شودطوالني باعث ارزان شدن اعتبارات مي
گـذاري  هاي محلي از اين اعتبار ارزان براي تأمين مالي سرمايهحكومت

ها هـمـواره سـبـب       گذارياما اين سرمايه.  اندهاي وسيع استفاده كرده
و از طرف ديگر، آنها با اين اعتبار ارزان   .  شوندظرفيت مازاد بيشتر مي

-هاي مالي اقدام كردهبه خريد زمين، خانه، سهام و ساير اشكال دارائي
ها و تشكيل حبـاب  اند، كه باعث افزايش بيش از حد قيمت اين دارائي

اي شود، كه نظير آمريكا در اخذ وام و مخارج بيشتر نقـش عـمـده     مي
ها در چين عمق ظـرفـيـت مـازاد       با تركيدن اين حباب.  كندبازي مي

تركيدن اين حباب مثل ساير نقـاط جـهـان بـر         .  مشخص خواهد شد
كنندگان و ايجاد بحران مالي انفجاري تأثير عظـيـمـي    تقاضاي مصرف
ي حداقل اينست كه بحران چـيـن     بدين ترتيب، نتيجه.  خواهد داشت

 .تواند بحران جهاني را شديدتر كندبسيار جدي است، و مي

 

دارانه مازاد توليد در مورد كنيد كه منطق سرمايهپس فكر مي:  جيونگ
 چين نيز صادق است؟

بله، درست نظير كره و اكثر كشورهاي آسياي شرقـي در اواخـر       :  برنر
تنها چـيـزي كـه      .  ، مورد چين تفاوتي ندارد} قرن بيستم{   90ي دهه

هنوز اتفاق نيفتاده تغيير نرخ ارز است كه در واقع توسعه صنعتي كـره  
اي به هـركـاري     دولت چين براي اجتناب از چنين حادثه.  را نابود كرد
 .شودمتوسل مي

 

ي چين بـه عـنـوان نـوعـي          بندي جامعهپس شما با خصلت:  جيونگ
 موافق نيستيد؟» اقتصاد بازار غيرسرمايه داري«

 .به هيچ وجه: برنر

 

 دارانه است؟پس به نظر شما چين نقداً سرمايه: جيونگ

ممكن است گـفـتـه    .  دارانه استكنم كه كامالً سرمايهمن فكر مي:  برنر
داراي يك اقتصاد بازار غيرسـرمـايـه     80شود كه چين شايد طي دهه 

-هاي شهر و روستا رشد قابل مالحظهكه شركتوقتي.  داري بوده است
آنـهـا   .  هاي شهر و روستا مالكيت عمومي داشتـنـد  شركت.  اي داشتند

هاي محلي قرار داشتند، اما براساس بازار عـمـل   تحت مالكيت حكومت
توانيد بگوئيد كه اين اَشكال اقتصادي آغـاز گـذار بـه          مي.  كردندمي

، چين هـنـوز   90ي پس شايد احتماالً تا اوائل دهه.  داري بودندسرمايه

ساالرانه از بـاال  بجاي اينكه از حاال و به شكل فن
ي كلـيـدي   پاسخ مناسب را طراحي كنيم، نكته

براي چپ تسريع در بازسازي قدرت كـارگـران   
ــ  98جنبش كارگري كره از زمان بحران .  است

الويت حداقـل  .  ظاهراً تضعيف شده است 1997
براي نيرو هاي پيشرو در حال حاضر اينست كـه  
فضا را براي سازماندهي كارگران و قدرت گرفتن 

اين امر نه تنـهـا   .  ها بهتر كنندي اتحاديهدوباره
اي در گوشه و كنار براي كره، بلكه براي هر نقطه

 . جهان الزم است
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داري بود، بخصوص از اين جهت كه هنـوز  نوعي جامعه بازار غيرسرمايه
ريـزي دولـت     هاي بزرگ اقتصادي تحت مالكيت و برنامـه چنين بخش

-ي گذار به سرمايهاما از اين مقطع به بعد مرحله.  مركزي قرار داشتند
 .شود كه تاكنون قطعاً كامل شده استداري محسوب مي

 

ي شدت بحران اقتصادي در شرف وقوع در كـره چـه     در باره:  جيونگ
-كنيد كه از بحران وابسته به صندوق بـيـن    كنيد؟ آيا فكر ميفكر مي

 -شديدتر خواهد بود؟ حكومت لي ميـونـگ     1997ــ  98المللي پول 
گذاري دولتي در ايـجـاد   ي سرمايهباك براي مقابله با اين بحران شيوه

هي احـيـاء كـرده        -ي پارك چونگ زيربناي اجتماعي وسيع به شيوه
او در اين كار از .  » گراندكانال« اي ي كرهاست، بخصوص در شبه جزيره

ـ  اما حكومت لي ميونگ. كنداوباما تقليد مي» رشد سبز«هاي سياست
ي نوليبرالي بـعـد از بـحـران         زدايانههاي مقرراتباك هنوز از سياست

نـامـه   كند، بخصوص در چرخش به سوي موافـقـت  هواداري مي 1997
توان اين را يك ديدگاه الـتـقـاطـي       مي.  تجارت آزاد بين آمريكا و كره

هاي توسعه با هدايت دولـت  ناميد كه يك بازگشت نابهنگام به سياست
. كنـد ي پارك چونگ ـ هي را با نوليبراليسم معاصر تركيب ميبه شيوه

آيا اين سياست در مقابله با بحران در حال وقوع و يا تخفيف شدت آن 
 مؤثر خواهد بود؟

 

اين ترديد الزاماً بخاطر بازگشت بـه  .  من ترديد دارم كه مؤثر باشد:  برنر
ي پارك يـا قـبـول      يافته با هدايت دولت به شيوهداري سازمانسرمايه

رغـم مشـكـل      نوليبراليسم نيست، بلكه به اين علت است كه كره علي

الـعـاده بـازار      اش در زماني كه بحران جهاني باعث انقباض فوقداخلي
ي چـيـن   ما در باره.  شدن وابسته استجهاني شده، همچنان به جهاني

حرف زديم و نظر من اين بود كه چين احتماالً  با مشـكـالت جـدي        
اما در چين مزدها در سطح پائيني قرار دارد و بازار داخـلـي   .  روبروست

ظرفيت زيادي دارد، پس در طول زمان در مقابله با بحران وضع بهتري 
من فـكـر   .  از كره خواهد داشت، گرچه من در اين مورد مطمئن نيستم

 98صدمات بحران .  كنم كه كره ضربه سنگيني متحمل خواهد شدمي
نيز سنگين بود، اما با حباب بازار بـورس آمـريـكـا و رشـد             1997ـ 

امـا  .  اعتبارات، مصرف و واردات ناشي از آن اين صدمات كاهش يـافـت  
تركيد، كـره   2002ـ  2000كه حباب بازار سهام طي سالهاي هنگامي

اين بار حباب مسـكـن در     .  شد 1997ــ  98دچار بحراني شديدتر از 
اما اكنون دومين حباب آمريكـا نـيـز      .  هاي اخير كره را نجات دادسال

فروپاشيده و حباب سومي وجود ندارد كه كره را از بحران كنوني نجات 
. دهـد اين لزوماً به اين دليل نيست كه كره كار غلطي انجام مـي   .  دهد

-داري جهاني با وابستگـي اين بدين علت است كه در يك نظام سرمايه
اي هاي متقابل براي هيچ كشوري خروج از بحران جهاني كـار سـاده      

 .نيست

 

خيلي بدتر )  الملليبين( گوئيد كه شرايط بيروني پس شما مي:  جيونگ
 از گذشته است؟

 .ي اصلي همين جاستنكته:  برنر

 

پس وظايف مبرم نيروهاي مترقي در كره چيست؟ نيـروهـاي   :  جيونگ
. هاي لي ميونگ ـ باك انتقادات شديدي دارندمترقي نسبت به سياست

آنها معموالً از رشد دولت رفاه و توزيع مجدد درآمد به عنوان بديلي در 
گذاري در ساختن كانال، كه يك سرمايـه  مقابل برنامه لي براي سرمايه

در حال حاضر اين يـك    .  كنندسنگين و زائد اجتماعي است، دفاع مي
كنـنـد   نيروهاي مترقي كره اشاره مي.  رودمسأله حاد در كره بشمار مي

كند، اما برنامـه  صحبت مي»  رشد سبز« كه گرچه لي ميونگ ـ باك از 
شما بـا ايـن نـظـر         .  كندساختماني او تمام محيط زيست را نابود مي

 موافقيد؟

هائي كه از نظر زيست مـحـيـطـي       البته شما بايد با چنين برنامه:  برنر
 .بار است مخالفت كنيدفاجعه
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كنيد كه ايجاد يك دولت رفاه به شكل سـوئـد يـك        فكر مي:  جيونگ
آنـهـم در     .  روداستراتيژي معقول براي نيروهاي مترقي كره بشمار مي

 گرماگرم بحران اقتصادي؟

توانند انجام كنم كه مهمترين كاري كه اين نيروها ميمن فكر مي:  برنر
فقط بـا  .  ي كارگر در كره استدهي طبقهدهند، تحكيم مجدد سازمان

تواند قدرت الزم را كسب ي كارگرِ كره، چپ ميبازسازي جنبش طبقه
تنهـا راه رشـد       .  كندكند، صرفنظر از اينكه چه خواستي را مطرح مي

ها واقعي كارگران، ايجاد سازماندهي جديد در جريان مبارزه است و آن
توانند به يك سياست مترقي دست يابند، يـا  تنها در جريان مبارزه مي

در واقع تصميم بگيرند كه در شرايط كنوني يك سياست مترقي چـه    
 .تواند باشدمي

سازي يك پاسخ سياسي چـپ    كنم بهترين راه براي زمينهمن فكر مي
اند كمك به سـازمـانـدهـي     ها آسيب ديدهبه افرادي كه از اين سياست

آنهاست و اينكه بتوانند از نظر جمعي تصميم بگيرند كه چه اقـدامـي     
بنابر اين بجاي اينكه از حاال و به شـكـل     .  كندمنافع آنها را تأمين مي

ي كليدي بـراي    ساالرانه از باال پاسخ مناسب را طراحي كنيم، نكتهفن
جنبش كارگري كـره از    .  چپ تسريع در بازسازي قدرت كارگران است

الـويـت حـداقـل       .  ظاهراً تضعيف شده است 1997ــ  98زمان بحران 
براي نيرو هاي پيشرو در حال حاضر ايـنـسـت كـه فضـا را بـراي                 

اين .  ها بهتر كنندي اتحاديهسازماندهي كارگران و قدرت گرفتن دوباره
اي در گوشه و كنـار جـهـان      امر نه تنها براي كره، بلكه براي هر نقطه

بدون احياي قدرت طبقه كارگر، چپ .  اين هدف اصلي است.  الزم است
هاي حكومـتـي   يابد كه اكثر مسائل مربوط به سياستبه سرعت در مي

منظورم اين است كه اگـر  .  شونددر واقع مسائلي اكادميك محسوب مي
هاي دولت تاثيري داشته باشد، بايد تغـيـيـر    قرار است چپ بر سياست

 .بزرگي در توازن قواي طبقاتي بوجود بيايد

 

هـاي مصـيـبـت بـار          بنظر شما در دنياي متأثر از سيـاسـت  :  جيونگ
 توان براي نيروهاي مترقي پيشرفتي را انتظار داشت؟نوليبراليسم مي

هاي مساعـدي را بـراي چـپ          شكست نوليبراليسم قطعاً فرصت:  برنر
نوليبراليسم هيچگاه مورد .  بوجود آورده است كه در قبل وجود نداشت
كارگران با بازار آزاد، ماليه .  استقبال بخش وسيعي از مردم قرار نگرفت

كنم اما فكر مي. اندآزاد و مسائلي از اين قبيل هرگز ميانه خوبي نداشته

هـا  سـيـاسـت   { هاي وسيعي از مردم قانع شده بودند كه اين كه بخش
بـديـلـي    « تنها راه ممكن است، آنها متقاعد شده بودند كه }  نوليبرالي

ي بحران ورشكستگي كامل شيـوه   اما اكنون،.  (TINA)» وجود ندارد
توانيد تغيـيـر   و مي.  سازماندهي نوليبرالي اقتصاد را آشكار ساخته است

ي كارگر آمريكا دربـرابـر   ي طبقهاين تغيير خود را در مقابله.  را ببينيد
. ها و بخش مالي نشـان داد   كمك براي جلوگيري از ورشكستگي بانك

هاي مالي و دهند كه نجات بنگاهبه ما وعده مي« :  گويندآنها اكنون مي
اما ما اين را بـاور    .  بازارهاي مالي كليد احياي اقتصاد و شكوفائي است

اند، پول پرداخـت  خواهيم به افرادي كه ما را غارت كردهما نمي.  نداريم
و به ايـن دلـيـل      .  پس يك خالء ايدئولوژيك بزرگ وجود دارد»  . شود

مشكل ايـنـسـت كـه تشـكـالت           .  هاي چپگشايش بزرگي براي ايده
توان گفت كه پس مي.  اند و تأثير سياسي ندارندكارگري بسيار كوچك

فرصت بسيار مساعدي براي تغيير در فضاي سياسي و ايـدئـولـوژيـك     
ي مترقي ختم نخواهد بوجود آمده است، اما اين بخودي خود به نتيجه

 .شد

بار ديگر اولويت اصلي براي نيروهاي پيشروــ هر فعال چـپ    پس، يك
ي كارگـر  شان، تالش براي احياي سازماندهي طبقهــ در محل فعاليت

بدون بازسازي قدرت طبقه كارگر امكان پيشرفت ناچيز خـواهـد   .  است
ي طبقه.  بود، و تنها راه بازسازي قدرت، بسيج براي عمل مستقيم است

اي مي تواند به سازماندهي و   كارگر صرفاً از طريق عملِ جمعي و توده
قدرت دست يابد، قدرت الزم براي ايجاد يك بنيان اجتماعي در جهت 

 .كردن سياستايتحول آگاهي خويش و ريشه
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هـاي  ي پـژوهـش    نـامـه  رفيق ميكائيل هاينريش از همـكـاران فصـل     
او اين نوشتار را براي تـرجـمـه بـه         .  است»  سامان نو« سوسياليستي 

 قرار داده است» سامان نو«فارسي در اختيار 
 

* * * 
 
تأييد كرده، هـدف او    ”  كاپيتال“ طور كه ماركس در پايان جلد سوم آن

چه آن و آن”  آلميانگين ايده”  داري دري توليد سرمايهدادن شيوهنشان
داري تكامل يافته تعلق دارد، بوده ي توليد سرمايهضرورتاً به يك شيوه

هـاي  داري انگلستان در سـال سرمايه)  كُنكرِت( نه شكل مشخص :  است
1860. 

گاه به تحليل دولت بورژوائي به همين نحوِ تـجـريـد    ماركس ديگر هيچ
البته  از نظر ماركس نه فقـط تـحـقـيـق اوضـاع           .  عام نپرداخته است

طور مطالب فراواني از تـأمـالت       دولت، بلكه همين)  كُنكرت( مشخص 
 . شوداي تئوريك درباره دولت يافت ميواقعاً پايه

در مباحث  سده بيستم، تمايل بر اين بود كه اين تأمالت بـه صـورت     
. هائي براي بناي تئوري دولت ماركسيستي به كار برده شـود    نقل قول

اي از اعتبار را دارند، غالباً  اينكه هريك از اين اظهارات اصوالً  چه درجه
ولي در هر حال  ميـان اظـهـارات      .  ديگر مورد بحث قرار نگرفته است

اش تـمـايـز         اوليه او در ارتباط فلسفي، و تأمالت ماترياليستي بعـدي 

 .شودگذاشته مي
نقـد اقـتـصـاد       ”   در پيشگفتار 1859چه كه ماركس در سال البته آن
كند، مسئلة جدي است بر اش بيان ميعنوان بينش اساسيبه”  سياسي

مناسبات حقوقي مانند اشكال دولت، نه از درون  خود و « اين مبنا كه 
نه از تحول ذهن بشري قابل فهم است، بلكه بسا بيشتر در مناسـبـات   
مادي زندگي ريشه دارند، كه هگل مجموع آن را، با نظر به پيـشـيـنـة     

  -جامعة بورژوازي  -هاي قرن هيجدهم تحت نام ها و فرانسوي انگليسي
بندي كرده است؛ اما ساختار جامعه بورژوازي را بايد در اقـتـصـاد    جمع

، پس اين بينش را هم به (MEW  13, S. 8( » سياسي جستجو كرد
تحول نظرات خود او در تئوري دولت نسبت داده كه در آن صـورت        
پرسش اين است كه تا چه اندازه اين اظهارات اساساً مرهون يك درك 

 .است  تحول يافتة اقتصاد سياسي
” 1834  -نقد فلسفه حـق هـگـل        “ هاي فلسفي اوليه مانند در نسخه

ماركس ابتدا در جهت بينش نامـبـرده   :  پاسخ به اين سؤال آسان است
.  كند، كه حاصل آن پرداخت به اقتصاد سياسـي اسـت     خود تعمق مي

اولين كوشش براي تحليل نقادانه  1844ي اقتصادي  هاي فلسفه نسخه
ها از ايـن تصـور نـاشـي              آن تحليل.  اقتصاد سياسي را در خود دارد

-داري از نوعِ انساني خود، بيگانه مـي   ها در سرمايهشوند كه انسان مي

گفتار تدوين شده در پايان كارش روي آن از       ماركس در پيش.  شوند
گويد كه بايستي به نقد حقوق، اخالق، سيـاسـت و     جزواتي سخن مي

 .بپردازد)  (MEGA 1/2 , S. 314غيره 

 
 

 

 *در رابطه اقتصاد و تحليل دولت نزد ماركس
 ”آلميا نگين ايده“مرزهاي  

 ميكائيل هاينريش : نويسنده
 منيژه فروهش: برگردان

 رضا پرتوي: ويراستار
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چنين جزواتي را تدوين نكرده است، بـلـكـه    1845اما ماركس در سال 
هاي مختلف ايدئـولـوژي   تزهاي فوئرباخ و بعداً مشتركاً با انگلس نسخه

اش،    هاي جوان، همرزمان سـابـق     جا نه تنها هگليآلماني را كه در آن
هنوز مورد احـتـرام   1844طور لودويگ فويرباخ كه در سال بلكه همين

. شوندطور اساسي به نقد كشيده ميالعاده ماركس و انگلس بود، بهفوق
، اصول مطرح شـده  1844به جاي اتمام نقد اقتصاد آغاز شده در سال 

، مـاركـس در       1859در سال   .  شودبه نقد كشيده مي  در نقد پيشين
نويسد، منظور او و انگـلـس   گفتار نقد اقتصاد سياسي ميبازنگري پيش
با وجدان فـلـسـفـي سـابـق خـود تسـويـه حسـاب                   “ :  اين بوده كه

-گمانـه “ در ايدئولوژي آلماني ماركس به )  . (MEW 13, S.10” كنند
كه در زمرة آن تفكرات موجود انساني ( فلسفي )  (Spekulation” زني

هـاي  كند، بر ضرورت آغاز پـيـش شـرط     انتقاد مي)  شمردرا هم بر مي

اش، به كرّات تأكيد ” شرايط مادي زندگي“ و “ فرد واقعي “  واقعي، يعني 
” تعيين هسـتـنـد     ها به طرق تجربي محض قابلشرطاين پيش“ :  دارد

MEW 3, S. 20).( 
ايدئولوژي آلماني ”  فصل فويرباخ”  آنچه ماركس و انگلس در به اصطالح

لنيـنـيـسـم و هـم در            -كنند، هم در چارچوب ماركسيسممطرح مي
لنيـنـيـسـم، بـه          –هاي انتقادي در مقابله با ماركسيسم  بسياري گونه

درك “ بندي اساسي مـاركـس، تـحـت عـنـوان               عنوان اولين فرمول
ساختـاري  “ فصل فوئرباخ “ البته اين .   آيدبشمارمي”  ماترياليستي تاريخ

ي ناشران مختلف هاي به درجات متفاوت كارشدهبناشده از نسخهبرهم
ها بعد از مرگ ماركس، منـتـشـر    بوده كه، ايدئولوژي آلماني را تا مدت

هـاي  انتشـار نسـخـه      2003انگلس   -ي ماركسدرسالنامه.   كردندمي
كند كه ماركـس  روشن مي  اصلي، به همان ترتيبي كه باقي مانده بودند

ي مابعد هگلي، گرچـه  را در فلسفه”  آليستي تاريخدرك ايده”  و انگلس
متقاعد كننده به نقد كشيده بودند، اما طرح مثبتي كه در مقابـل آن    

. دادند، هنوز وسيعاً در پيش تفكرات متديك متوقف مانده بـود  قرار مي
اين به مفهوم آنست كه تحقيق مناسبات سياسي منـحـصـراً بصـورت       

 :بوده است  (programmatisch)گونه طرح
افراد معين، كه به طرق معين توليد كننده فـعـال   :  واقعيت اين است« 

مشـاهـدة   .  شـونـد  هستند، وارد مناسبات معين اجتماعي، سياسي مـي 
تجربي بايد در يك يك موارد، ارتباط اجتماعي ـ تاريخي و مناسـبـات   

طـور تـجـربـي و بـدون هـرگـونـه بـرداشـت                     آنها در توليد را، بـه 
تـبـيـيـن     )   (Spekulationزنـي و گمانه)   (Mystifikationذهني
 )MEW 3, S. 25. (»كند

اينكه نه فقط تحقيق تجربي، بلكه همچنين تأثير تئوريك نتايج تجربي 
شود، كه محتـواي اصـولـي      كه در مرحله آغازين بود، وقتي مفهوم مي

مفهوم دولت، كه در ايدئولوژي آلماني منظور بوده است، مورد تـعـمـق    
برمبناي درك شكل غيرمشخص تقسيم كار، يك تـنـاقـض    .  قرار گيرد

ضروري بين منافع ويژه فرد از يك طرف و منافع مشترك جـمـع از       
كـه بـا آن       ( ”  دولت“شود، كه سپس توسط آن طرف ديگر، نمايان مي

-مستدل مـي )  بردماركس در اين زمان تمام اشكال حكومت را نام مي

 :شود
از تضاد ويژه و منافع جمع، منافع جامعه به عنوان دولت به صـورت  ... « 

يك شكل مستقل، جدا از منافع واقعي هر فرد و جمـع، بـه عـنـوان         
، اما در هر لـحـظـه بـر بـنـيـان واقـعـي                ) اعتباري( جامعيت تخيلي 

. » گـيـرد     هاي موجود و مختلط تباري و خانوادگي، شكل مي وابستگي
MEW 3,  S. 33)( 
طـور  تقسيم كار، تصوري هـمـان  )   (ahistorischبه طرح غيرتاريخي

اين به مفهوم آن نيست كه ماركـس  . غيرتاريخي از دولت، انطباق دارد 
در ايدئولوژي آلماني هيچ تغييرپذيري تاريخي براي دولت قائل نـبـوده   
است، بلكه اين تغييرپذيري تاريخي صرفاً به عنوان كالبد تاريـخـي از     

ثابت و تغييرنـاپـذيـر،    )  (Grundkonstellationيك تركيب اساسي 
مـاركـس در     .  شـود براين تناقض منافع فردي و جمعي نتيـجـه مـي     

ي توليد سرمايه داري و   ايدئولوژي آلماني از اين نگرش، كه بين شيوه
داري يك تفاوت اصولي موجود است و اينكه اين تفـاوت  ماقبل سرمايه

نتايجي هم براي تقسيمات سياسي جامعه دارد، هنوز مسافـت درازي    
 .دور است

 
II 

هاي بعدي وسيـعـاً بـه      ماركس، در تحليل مناسبات اقتصادي در سال
رسد، اين نظريه بـراي مـاركـس      به نظر مي.  نظريه ريكاردو تكيه دارد

 ديويد ريكاردو
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خـواسـتـه شـده در         ”  تعيين تجربي“ درست همان 
زني فلـسـفـي،    ايدئولوژي آلماني، به دور از هر گمانه

فقر فلسفه منتـشـره در     .  اي براي كاربرد استنمونه
-با نظرات ريكاردو عليه پرودن به جدل مـي    1847

  .كندپردازد و آن را با طنيني بلند تمجيد مي
يك از مقوالت ريكـاردو  در اين زمان ماركس بر هيچ 

او تنها بصـورت عـام     .  و تحليلش ايرادي قائل نيست
آن :  كندروش غيرتاريخي اقتصاد بورژوازي را نقد مي

داري را كه چيزي تاريخي نظريه، شيوه توليد سرمايه
اما حتي اين انتقاد هنـوز     . كندگذرا است، مطلق مي

ي گرچه براي مـاركـس ايـن رويـه          :  محدود است
-كه چرا به آن مـي     روشن است، اما اين)  (Ahistorismغيرتاريخي 

اين تازه بـعـد از ايـنـكـه            .  تواند پاسخ دهدرسد، او هنوز مدتها نمي
را تجزيه و تحليل كرده است امـكـان     )   (Warenfetischكاالپرستي

 )مراجعه شود .MEW  23,  S. 95fبراي قياس به ويژه به ( يابد مي
 
 

لذا، مناسبات گستردة اقتصادي ريكاردو است، كه تصورات ماركـس را    
ها را در مـانـيـفـسـت            هم در مورد طبقه و دولت، آن گونه كه او آن

)  (Existenzدر آن جا وجـود .  كندكمونيست بيان كرده است، بنا مي
در اولـيـن جـمـلـة        .  طبقات نقطه حركت بديهي و مسلم تحليل است

را تبـيـيـن    آن)  apodiktisch( قسمت تحليلي با لحني غيرقابل انكار 
تاريخ جوامع تـا بـه حـال تـاريـخ مـبـارزة طـبـقـاتـي                      « :  كندمي

سـازنـد      جا طبقات جامـعـه را مـي       اين)  . (MEW4, S. 462»است
konstituieren) (    ،اينكه طبقات خود چيزي ساخته شده هسـتـنـد ،

گونه مـانـنـد اقـتـصـاد         همين.  براي ماركس هنوز مدتها روشن نيست
-سياسي، ماركس نظريه طبقات را ابتدا از دانشمندان بورژوازي بـرمـي  

و )   (Guizotمورخـان فـرانسـوي مـثـل گـيـزو              قبل از همه.  گيرد
جريان انقالب فرانسه را به عنوان بـيـان مـبـارزة       )   (Thierryتييري

اي بـه    مـاركـس آشـكـارا در نـامـه            .   انـد طبقاتي تحـلـيـل كـرده      
-تاريخ« :  كنداظهار مي1852در پنجم مارس   Weydemyerويدماير

نويسان بورژوازي مدتها قبل از من تحول اين مـبـارزة طـبـقـات، و            
را بـيـان     اقتصادي آن  )  ساختارشناسي( اقتصاددانان بورژوازي آناتومي 

 )(.MEW 28, S. 507 f. »اندكرده
) اش به اقتصاد بـورژوازي    منطبق بر نقد آن زمان( ماركس صرفاً مدعي 

بانگرشي كه ).  همان مأخذ( كشف وجود تاريخي و گذراي طبقات است 

ابراز شده، به معني اين بايد تلقـي شـود      1857بار در مقدمه نخستين
توانسـتـه   داري با جمعيت و طبقات نميتوليد سرمايه كه ترسيم شيوه

، و اين بيشتر به عنوان نتيجة )  MEW 42, S.34 Fقياس( آغاز شود 
آيد، كه ماركس براي رسيدن بـه    بندي شدة تحليل به دست ميجمع

در كاپيتال هم تحليل طـبـقـات در      .  آن هنوز به مدت زماني نياز دارد
فصل آخر جلد سوم به آن اختصاص داده :  آغاز قرار ندارد بلكه در پايان

 .شودشده، كه آن هم بعد از يك صفحه و نيم قطع مي
در مانيفست كمونيست همراه با طبقات منافع طبقـاتـي هـم بـدون         

دراينكه وجود چـنـيـن نـفـع        .  تفصيالت پيش شرط گرفته شده است
جا براي ماركـس  مشترك براي طبقه مسلط، ابتدا بايد تعيين شود، اين

براي او فقط يك عامل مطرح است كه به اين . هنوز مورد سئوال نيست
قوة دولتي مدرن تنها يك هيئتي  « . منافع مشترك جامة عمل بپوشاند

 آدام اسميت

 

برد، كه يك تفاوت ماهوي بـيـن   ماركس به روشني پي مي
هـاي  داري از يك طرف، و همة شـيـوه  شيوة توليد سرمايه
شيـوة  .  داري از طرف ديگر، موجوداستتوليد پيشاسرمايه

اش داري آزادي و برابري حقوقـي فـعـاالن     توليد سرمايه
هـاي  را پيش شرط دارد، شـيـوه    )    Akteureاشعامالن(

داري اما مشروط برعدم آزادي و برابري توليد پيشاسرمايه
 . اكثريت بالواسطه توليدكنندگان است
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   ». كـنـد  است، كه روابط عمومي كل طبقـه بـورژوازي را اداره مـي           
MEW 4, S. 464)   (  اينكه اين هيئت در چه مناسبتي با اين طبقـه

كند كه تعييـن  قرار دارد، ماركس آن را به همان اندازه كم منعكس مي
آورد كه طبقه بورژوازي او البته اين تصور را پيش مي.  منافع طبقاتي را

يك نظر ابـراز شـدة     .  قواي دولت را كامالً بدون واسطه در تصرف دارد
: كنـد به همين سمت هدف گيري مي}  كمونيست{ ديگر در مانيفست 

اش، قوة سازمان داده شدة يك طـبـقـه      قوة سياسي به مفهوم اصلي« 
 )82MEW 4, S. 4. (»براي سركوب طبقة ديگر است

رسد براي ماركس در اين زمان خصوصيات طبقاتي دولـت    به نظر مي
بورژوازي اين است كه طبقة بورژوازي بر دولت سلطه دارد و آن را         

 .گيردكامالً آگاهانه و هدفمند براي منافع طبقاتي خويش به كار مي
 

III 

كه تـا  كند، جاييبه لندن مهاجرت مي 1849ماركس به ناچار در سال 
اي به اين مهاجرت نه فقط يك رويداد زندگينامه.  ماندزمان مرگش مي

اش هاي تـئـوريـك   آيد، بلكه هم چنين براي تحول شناختحساب مي
ماركس در لـنـدن در     .  دهدكننده را نشان مييك مقطع عميقاً تعيين

نه فقـط  .  گيردداري آن زمان قرار ميترين كشور سرمايهمركز پيشرفته
داري بهترين جا بود، بلكه عـالوه    سرمايه}  روابط{ جا براي مشاهده آن

ترين كتابخانه با حجمي بر آن موزه بريتانياي آن زمان بهترين، و وسيع
در پيشگفتار نقل شده از   .  متنابه از متون اقتصادي را در اختيار داشت

شود كه او در لندن مصمم شد مطالعات ماركس متذكر مي 1859سال 
 (MEW 13,S,11).  كامالً از ابتدا دوباره آغاز كـنـد    ”  اش رااقتصادي

ماركس نه فقط آثار اسميت، ريكاردو، و خيلي از مؤلفان ديگر را از نـو    
، بـلـكـه    ) كه او بعضي را تا آن موقع اصالً نمي شناخت( دردست گرفت 

-ازاين دوره است كه مقوالت اساسي اقتصاد بورژوازي را نيز به نقد مي

 .كشد

ريكاردو شـروع     پول ه و به زودي نيز نظريةبهر ماركس ابتدا به نظرية
هاي او به انگلس در هفتم ژانويه و سـوم  مقايسة نامه( كند  به ترديد مي

سپـس نـقـد      ) .   (MEW 27,S.157  FF, S173FF،1851فوريه 
آيد و سرانجام ساختار اساسـي مـتـديـك       تئوري ارزش در پي آن مي

. گيرداقتصاد بورژوازي و قوانين آن، كه از عملكرد رقابت سرچشمه مي
از كاربرد صرفاً انتقادي اقتصاد سياسي فـراتـر    1850هاي ابتدا در سال

ي طوالني، نقد واقعي اقتصاد سياسي، يـعـنـي    رود و در يك پروسهمي
-بندياولين فرموله.  كندهاي متديك آن را متحول مينقد پيش شرط

گـرونـدريسـه       1857اش، حاوي اين نقد در مقدمه   هاي هنوز ناتمام
 .است 1857/1858

گيري نقد اقتصاد سياسي را نشان نه فقط مقطع شكل 1850هاي سال
سابقه به تجزيه و تحليـل تـحـوالت      دهد بلكه ماركس با حدتي بيمي

-در سال:  پردازدسياسي تاريخي يكايك كشورها مي)  كنكرت( مشخص 

را    1848/1850در فـرانسـة       ”  مبارزات طبقاتي“   1849/1850هاي 
را ”  هيجدهم برومر لوئي بنـاپـارت  “   1851/1852هاي نوشت و در سال

هاي هر يـك  او در هر دو نوشته  جزء به جزء منافع و استراتژي.  نوشت
اش را نه به طورعام با دولت بـلـكـه      هاي طبقاتي و رابطهاز فراكسيون

 كارل ماركس

ترين كشور ماركس در لندن در مركز پيشرفته
نه فـقـط   .  گيردداري آن زمان قرار ميسرمايه

داري سـرمـايـه   }  روابط{ جا براي مشاهده آن
بهترين جا بود، بلكه عـالوه بـر آن مـوزه          

تـريـن   بريتانياي آن زمان بهترين، و وسـيـع    
كتابخانه با حجمي متنابه از متون اقتصادي را   

در پيشگفتار نقل شـده از      .  در اختيار داشت
شود كه او در     ماركس متذكر مي 1859سال 

اش را كامالً لندن مصمم شد مطالعات اقتصادي
 .  از ابتدا دوباره آغاز كند
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اين مطالعات قبل از   .  كندنسبت به يكايك مؤسسات دولتي تحليل مي
طـور كـه در       همـان ( ”  سري مقاالت اسپانياي انقالبي” 1854همه در  

دهـد،  تازه منتشر شدة آن زمـان نشـان مـي          MEW IV/12جلد
، در مقاالت مختلف ) باشدبرداشت فشرده و جامعي از تاريخ اسپانيا مي

تـاريـخ   “ ماركس دربارة سلطه بريتانيا در هند و همچنين در مقـاالت    
در اين تحقـيـقـات كـامـالً        .  يابدادامه مي”  ديپلوماسي در قرن هيجده

شود كه از اظهارات ، روشن مي) كنكرت( هاي مشخص مختلف موقعيت
مانيفست كمونيست در بارة دولت نتايج زيـادي  )  كلي بافي( نگرانة كلي
 .توان گرفتنمي

 
 
 

IV  

-ها پيش برنـامـه  كاري را كه از مدت 1857ماركس سر انجام در سال 

ابتدا مقدمه و طـرح      .  ريزي كرده بود، روي نقد اقتصاد شروع مي كند
اما اين متون هنوز طرحي براي چاپ نيسـتـنـد،    .  گيرندكلي شكل مي

ها ماركـس بـايـد دربـارة         هاي تحقيقي هستند كه در آنها نسخهآن
ضمناً موارد هنوز كـامـًال   .  ها روشنايي كسب كنداي از پرسشمجموعه

طور مـثـال،   به.  هاي اساسي وجود داردناروشن متنابهي در مورد مقوله
در گروندريسه ماركس هنوز در بارة خصوصيت دوگانه كارِ توليد كننده 

كـاال  ( كـاالپـرسـتـي       )  اصـطـالح  ( طور هنـوز از      داند، همينكاال نمي
هاي او در متن مـحـسـوس    نشاني نيست، اما اولين دريافت)  فتيشيسم

به همين نحو طرح بناي اثر مزبور هنوز به هيچ طريقي روشن .  هستند
ابتدا در حين كار برروي گروندريسه است كه برنامة اصطـالحـاً   .  نيست

نقدي بـر اقـتـصـاد       “ طور كه توسط ماركس در مقدمة شش كتاب، آن
ايـن  .  يـابـد  به اطالع عموم رسانده است، تكويـن مـي    ”  1859سياسي 

برنامه در نظر دارد، بعد از سه كتاب با موضوعات؛ سرمايه، مـالـكـيـت     
شرايط زندگي اقـتـصـادي    « زمين، و كارمزدي ، كه بايستي به بررسي 

بپردازند، سه كتاب ديگر دربارة )   (MEW 13, S. 7» سه طبقة بزرگ
 .دولت، تجارت خارجي و بازار جهاني، را نيز در پي بياورند

هاي مزبور دربـاره دولـت       اي از كتابگرچه در گروندريسه هيچ نقشه
نيست، اما براي ماركس حداقل دو نكته كه براي تحليلِ دولت اهميتي 

يكي اين است كه او به روشـنـي پـي      .  شودالعاده دارند، روشن ميفوق
داري از يـك      برد، كه يك تفاوت ماهوي بين شيوة توليد سرمـايـه  مي

داري از طـرف ديـگـر،          هاي توليد پيشاسـرمـايـه   طرف، و همة شيوه
-داري آزادي و برابري حقوقي فـعـاالن  شيوة توليد سرمايه.  موجوداست

هـاي تـولـيـد       را پيش شرط دارد، شيوه)    Akteureاشعامالن( اش  
داري اما مشروط برعدم آزادي و برابري اكثريت بالواسـطـه   پيشاسرمايه

داري سياست و اقتصاد تحت شرائط پيشاسرمـايـه  .  توليدكنندگان است

داري هاي توليد پيشاسرمايهبراي شيوه.  هنوز دو مقوله متفاوت نيستند
ي توليـد كـامـالً      مناسبات وابستگي فردي موجود هستند، براي شيوه

داري، بر خالف آن ديـگـر وابسـتـگـي فـردي               متحول شدة سرمايه
داري ابتدا تحت شرايط سرمـايـه  .  تواند پيش آيدوجودندارد، گرچه مي

گيـري  شكل.  قياس. ( توان از جدايي سياست و اقتصاد صحبت نمودمي
 Gerstenbergerي ديـد      مندي مدرن از اين زاويـه تاريخي دولت

2006  

به جاي وابستگي فردي اينجا يك وابستگي همه جـانـبـة مـادي بـه          
ها و استثمارشدگان، بلكه همينـطـور   آيد، كه نه تنها زيرسلطهوجودمي

طبقه مسلط تحت آن قرار گرفته و اين نتايجي براي شكل سـيـاسـي      
اين جامعه بايستي  اكنون برابري و آزادي صـوري        :  جامعه در بردارد

چـون اكـثـريـت       .  شهروندان و همچنين اموالشان را تضمـيـن كـنـد      
شهروندان آزاد همچنين عاري از ابزار توليد و   ابزار تأمـيـن زنـدگـي       
هستند، شناسايي متقابل آزادي، برابري و مالكيت، در عـيـن حـال          
همچنين پوشش استثمار و سلطه طبقاتي تحميل شده از طرف دولـت  

 .است
-مورد ديگر اينكه ماركس به وظيفة اصلي دولت بورژوازي برخورد مـي 

داري را، كه توسط يـكـايـك      آن دولت بايد شرايط توليد سرمايه:  كند
توانند تأمين گردد، مهيا كند، زيرا توليـدشـان سـودآور      ها نميسرمايه

 فردريك انگلس
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كـنـد   بحـث مـي       -سازيراه  -نيست، مانند آنچه كه ماركس درمورد 
MEW 42,S, 434FF)( 

كه بر او روشن است، كه حجم و محتوي اين مـهـيـاسـازي     در حالي   
شرايط توسط دولت، يكباره و براي هميشه تعيين نشده است، بلكه بـا  

 .يابدداري تغيير ميتحول و توسعة شيوة توليد سرمايه
نقد اقتصاد سياسي به عنوان آغاز تحـقـق    1859بر اساس گروندريسه 

 . شودبرنامة شش كتاب، منتشر مي
 »نتيجـه عـمـومـي       « ماركس در مقدمه كامالً به اختصار .  اولين دفتر

كند، كه توسط نسل هاي بعـدي بـه سـنـد         مطالعا تش را فرموله مي
عبارتي كه ماركس هرگز بكار نـبـرده     (   » ماترياليسم تاريخي« مركزي 

شـده  در آنجا همچنين اين قولِ به كرات نـقـل    .  شودتبديل مي)  است
سازند، كه را مي » زيربناي واقعي« مناسبات توليدي :  شود كهيافت مي

) (S.8,13MEW. »شوديك روبناي حقوقي و سياسي برپا مي «برآن 
اين صحبت از زيربنا و روبنا بر بخشي بزرگ از مباحث ماركسيستي در 
قرن بيستم تأثيري حك شونده داشته كه به افراط به آن استناد شـده  

-منحصراً تعـيـيـن    » زيربنا« به اين نحو مكرراً استدالل شده كه .  است

. بـاشـد  صرفاً مشتق شده از آن و غيرمستقـل مـي     » روبنا« كننده ، و 
روبنا خالف دانسته شده و دربارة ميزان اين قطعيت »  نسبيِ« استقالل 

 .پرشور نزاع شده است
بـرحـذر   »  روبـنـا  « و  » زيربنا« شد از اين گونه مباحثه دربارة شايد مي

ماند، اگر اين تفسيِر تمسخرآميز، كه ماركس در اين مورد در كاپيتـال  
جا ماركس مجادلة كوتاهي را در آن.  آورده است، جدي گرفته شده بود

 :  كندبا اين جمله ختم مي 1859با يك منتقد طراحي خود در مقدمة 
هاي ي اين خطا را كه هيئت شواليهاز طرف ديگر دون كيشوت كفاره« 

» سرگردان را سازگار با همة اشكال اقتصادي جامعه ناميد، داده اسـت 

MEW 23, S. 96) (    .     مان سروانـتـس راتمسخري كه هر خوانندة ر
دهد درست به اين سبب است، كـه تصـورات     فوراً فراگرفته و تكان مي

كند، حـتـي بـا        معمول و سياسي، كه دون كيشوت از آن حركت مي
در خصوص رابطة .  مناسبات اجتماعي و اقتصادي زمانش تطبيق ندارند

منظور ماركس قطعيت بسيار بحث شدة اين رابطه  » روبنا« و »  زيربنا« 
نيست، بلكه اينكه مؤسسات سياسي در تناسب با اشكـال اقـتـصـادي       

 .هستند
 
V  

اش كه در سـال  ماركس به عنوان ادامة اولين دفتر نقد اقتصاد سياسي

 1863و      1861هاي   منتشر شده بود، نسخة جامعي بين سال1859
شود ماركس در حين كار بر روي اين نسخه مصمم مي.  كندتدوين مي

او .  منتشر كنـد  » كاپيتال « ي آن را به عنوان اثري مستقل به نام ادامه
به لودويگ كوگلمـان   1862دسامبر  28خود در   دربارة محتواي طرح

بايستي ساخته چه را كه فصل سوم بخش اول ميعمالً، آن« :  نويسدمي
گيرد، اما رقـابـت     را در برمي   -طور كليسرمايه به   -باشد، يعني فقط

چه يك انگليسـي  آن.  شودرا شامل نمي)  مالي( ها و عنصر اعتبارسرمايه
فـكـر   .  نامد، محتواي اين جلد اسـت مي”  هاي اقتصاد سياسيپرنسيپ“ 

بـه  ( آمـدهـا     ، وتكمـيـل پـي     )  با بخش اول(      Quintessenzاصلي 
استثناي مناسبات اشكال مختلف دولت با سـاخـتـارهـاي مـتـفـاوت          

ها به آسـانـي   تواند توسط ديگران هم بر پايه دادهمي)  اقتصادي جامعه
كاپيتـال ،آن طـوريـكـه           ( MEW 30, S. 639( .  » قابل اجرا باشد

كند، كمتر از چارچوب برنامة شـش دفـتـر        ماركس اينجا طراحي مي
 . است

 »به اين اثر« هاي ويژه، كه طور نامشخص فقط از آموزشدر كاپيتال به
 . تعلق ندارند و از يك ادامه احتمالي صحبت به ميان است

: مـالحـظـه اسـت      البته استثنايي كه ماركس اينجا قائل شده، قـابـل    
مناسبات اشكال مختلف دولت با ساختارهـاي اقـتـصـادي       « نماياندن 

ماركس  بـه    . داندرا توسط ديگران قابل اطمينان نمي » مختلف جامعه
-چه دليلي چنين فكر كرده است، كه اين نكته را فقط او خودش مـي 

امـا بـه     .  توانيم حدس بزنيمتواند تشريح كند؟ ما دراين مورد فقط مي
جـا از يـك       رسد كه بيراهه باشد، به دليل اين كه، ايـن   نظر من نمي

مسئلـه پـيـرامـون       :  شودقسمت مركزي تحليل ساختاري صحبت مي
هاي اقتصادي و سياسي و نابينايي ساختاري نه فقط در ارتباط بين فرم

ها، براي او كـالً      اقتصاددانان بورژوازي، بلكه همچنين در سوسياليست
 .روشن بود

شود، كه البته حدس و   يك نقطه نظر ديگر، توسط اين نامه مفهوم مي
در ارتباط بـا پـايـة      )  مفرد( »  دولت« جا نه ازماركس اين.  گمان نيست

. كـنـد  صحبت مـي   )  جمع(   » اشكال مختلف دولت« اقتصادي، بلكه از 
هيچ نظرية   » سرمايه به طور عام« خواسته در كنار تحليل ظاهراً او نمي

جـا  ارائه بدهد، او درايـن ) حداقل نه ويژه و جامع(   » دولت به طور عام« 
كه از آنجائي.  ديدكننده ميرا تعيين)  ساختاري( ترجيحاً تفاوت اشكالي 

وقت براي او نـاشـنـاس    كه تا آن  -اين اولين نامة ماركس به كوگلمان 
توان گفت، ماركس كلماتش را حـتـمـاً تـأمـل شـده           است، مي  -بود 

 . برگزيده است

مـاركـس   .  سرانجام اولين جلد كاپيتال، انتشار يـافـت     1867در سال  
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آن دوجلد توسط .  جلدهاي دوم و سوم كاپيتال را نتوانست منتشر كند
  1865-1864هـاي       هاي ماركس، كه از سـال انگلس بر اساس نسخه

اين سه جلـد  .  نشر يافتند 1894و  1885هاي اند، در سالتكوين شده
چـه  يعني آن   » سرمايه به طور عام« تر از فصل كاپيتال بسيار گسترده

در اينجا موضوع تنهـا  .   گيرنددر نامه به كوگلمان ابراز شده را دربر مي
هاي اساسي مطالب پيرامون رقابت و اعتبارمالي نيست، همچنين بخش

شوند كه براي تدويـن  بررسي مي –در برنامة شش كتاب   -مورد نظر، 

بـه ايـن     .  بيني شده بـود كتبي دربارة مالكيت زمين و كار مزدي پيش
طور كه مـاركـس آن را از           آن« توان پذيرفت كه كاپيتال ترتيب مي

 -كرده بود، به جاي سه دفتر نخستين مورد نظر او  » ريزيطرح 1863
كاپيتال اما سه كتاب آخرين درباره .  آمده است  -در برنامة شش كتاب 

 .كنددولت، تجارت خارجي، و بازار جهاني را تكميل نمي

مداوماً پيش شـرط  )  به همين گونه بازارجهاني( به هرحال وجود دولت 
-دولت و بازارجهاني اما سيستماتيك بسط داده نـمـي  .  شودگرفته مي

صرفاً در چارچوب نموداري مناسبات ديـگـر   .  شود
شـود، تـا حـدي كـه           مي)  پرداخت( به آن وارد 

ماركس در جلد اول    دولتدر بارة .  ضرورت دارد
كاپيتال بيش از همه در فصل هشت و سيزده، بـه  

 .كندگزاري كارخانه صحبت ميواسطة قانون

معمول را، كه در فصل هشتم روز كار تعيين يك 
مورد بحث است، ماركس حاصل يك مبارزة مداوم 

). بيندمي( داند داران ميبين طبقة كارگر و سرمايه
دولت نتيجة اين مبارزه را به شكل قواعد دولـتـي   

در اين حين اما دولت نه سـوم    .  دهدعموميت مي
طرف و نه به سـادگـي ابـزار طـبـقـة           شخص بي

بسا بيشتر بـايـد كـل مـنـافـع           .  دار استسرمايه
داري در يك استثمار دائمي طبقة كارگـر،  سرمايه

بـه  ( داران به زور پـيـش بـرده        توسط دولت برخالف مقاومت سرمايه
داران، برانگيخته از رقابت بين شود، زيرا كه اين سرمايه)  نشانده كرسي

تر و به اين نحو نيـروي  خواهند، روز كاري را همواره طويلخودشان مي
كـه  بـراي ايـن    )  (.MEW 23, S. 285 fكار را زودهنگام نابود كنند 

وقتي .  كاربرد درازمدت سرمايه ضمانت شود، بايد استثمار محدود شود
داري را به پيش برد، با آن شـرايـط مـبـارزة         دولت كل منافع سرمايه

-داري رشد مـي   مناسبات سرمايه:  دهدي كارگر را هم تغيير ميطبقه
زمان مبارزه عليه سـرمـايـه    شوند و همكنند، اشكال انتقالي ناپديد مي

 )(MEW 23, S.526. تواند عموميت داده شودمي

پاية تحليل ساختاري كه ماركس در تحقيق منـاسـبـات اقـتـصـاد و           
كند، در يك تبصرة اصولي كه در نسخة مربوط به ريزي ميسياست پي

اين ساختار خـاص    « .  آيدكتاب سوم كاپيتال موجود است، به بيان مي
اقتصادي، كه در آن كار اضافي بدون مزد از توليدكنندگانِ بالواسـطـه   

گونه كه شود، مناسبات سلطه و زيردستي را به همانبيرون كشيده مي
اي كننـده آورد و خود نيز به طور تعييندر توليد جريان دارد، پديد مي

و براين پايه است كه تمامي كالبد اقتصادي ناشي .  گذاردبرآن تأثير مي

پاية تحليل ساختاري كه ماركس در تحقيق مناسبات اقتصاد 
كند، در يك تبصرة اصولي كـه در      ريزي ميو سياست پي

نسخة مربوط به كتاب سوم كاپيتال موجود است، به بـيـان     
اين ساختار خاص اقتصادي، كه در آن كار اضافـي  « .  آيدمي

شود، بدون مزد از توليدكنندگانِ بالواسطه بيرون كشيده مي
گونه كه در تـولـيـد    مناسبات سلطه و زيردستي را به همان

اي كنندهآورد و خود نيز به طور تعيينجريان دارد، پديد مي
 . »گذاردبرآن تأثير مي

 والديمير لنين
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از مناسبات توليدي جامعه در حال رشد، و همچنين كالبد سياسي آن 
تنها اين واقعيت كه طـبـقـات      )  S ،25MEW9. 79( .  » كندرا بنا مي

است، هنوز شـرط   » مسلط« اند و اينكه يك طبقه درمقابل هم ايستاده
شكل سياسي جامعه نيست، آن بيشتر تعيين شكل خاص اسـتـثـمـار     

از تركيب ايـن  .  كندجامعه را مشروط مي  » كالبد سياسي « است،  كه 
آيد كه، ماركس از اشكال مختلف اقتصادي استثمـار،  برمي)  تذكر( بيان 
هاي توليدي مختلف  تاريخي توليد، مثل عهد عتيق بـرمـبـنـاي     شيوه
 .داري را در نظر داردداري، فئوداليسم و سرمايهبرده

هـاي  داري اما خود را به طور اصولي از تمامي شيوهشيوة توليد سرمايه
كند، زيرا بر عدم آزادي و نابرابري شخصي داري متمايز ميسرمايهپيشا

-گذارد، كه بهكند، بلكه كارگرِ آزاد حقوقي را پيش شرط مياتكاء نمي
. كنددار يك قرارداد كار منعقد ميبا سرمايه)  كارگر( عنوان برابر صوري 

-ي دولت بـورژوازي مـي    حفظ آزادي، برابري، و مالكيت اولين وظيفه
كه حجم اين دارايي فقط به شرايط فردي هر يك از شود، در حين اين

كه دولت هر دارايي را حـفـاظـت      در ضمن آن.  شهروندان بستگي دارد
باشد مجـبـور   اش نيروي كارش مياي كه تنها دارائيكند، آن طبقهمي

است كه خود را با قرارداد در يك مناسبت استثماري اقتـصـادي وارد     
 .كند

-درست بيطرفي صوري دولت است، كه از طريق آن استثمار سرمـايـه  

كه طبقة كارگـر  البته در عين حال به شرط آن.  گرددداري ضمانت مي
كه ازطريق تربيت، سنت، عادات، مطالبات آن شيوة « تحول يافته باشد،

تنها تـحـت    » كندعنوان قانون بديهيِ طبيعت شناسايي ميتوليد را به
براي ضمانـت سـلـطـة        » اجبار نهفتة مناسبات اقتصادي« اين شرائط 

 ).(MEW 23, S.765كند سرمايه كفايت مي
 

بـعـد از       . تواند ثابت بمـانـد  بر اين سطح عمومي، تحليل دولت اما نمي
قطعة در باال نقل شده از نسخة كتاب سوم كاپيتال، ماركس تـأكـيـد      

تواند مطابق همان شـرايـط     همان زيربناي اقتصادي مي« كند، كه مي
كه اين فقط توسط تحـلـيـل    « شماري از گوناگوني نشان دهد،  » اصلي

)  (MEW 25, S. 800. » فهم هستندهاي تجربي فرضي قابلموقعيت
 .اين همچنين براي كالبد سياسي جامعه نيز اعتبار دارد

 

 
VII 

هاي ماركسيستيِ دولت در قرن بيستم اين تأمـالت  قسمت عمدة بحث
هاي ابتداي قـرن  در بحث.  گيردتحليل ساختاري از ماركس را پي نمي

نوشتة ماركس بر كمون :  بيستم قبل از همه دو اثر نقش مهمي داشتند
منشاء خانـواده،  و تحقيق انگلس   )1871(جنگ داخلي فرانسه پاريس 

} فرانسه{ ماركس در جنگ داخلي .  ) 1884(   و دولت  مالكيت خصوصي
قـدرت  { آن   «  نـويسـد،     در فرانسه مـي »  قدرت دولت« دربارة تحول 

هرچه بيشتر و بيشتر خصوصيت يك قـوة عـمـومـي بـراي            }  دولتي
. » سركوب طبقة كارگر را به خود گرفت، يك ماشين سلطة طبـقـاتـي   

MEW 17,S,336)( 
اين خصوصيت سركوبگرانة دولت را انگلس نيز در فصل پاياني كتابـش  

موجوديت دولت را انگلس با تحول تضادهاي طبقاتـي  .  گيردنتيجه مي
-كند، كه اين تضادها فقط با كاربرد زور عليه جامعه مـي   استدالل مي

 .تواند مهار شود
القاعده دولت قدرتمندترين طبقة علي« دولت . طرف نيستاما دولت بي

از نظراقتصادي مسلط بوده، و همچنين واسطة سياسي طبقة حـاكـم     
 )(.MEW 21, S.166 f. »شودخودش مي

تأكيد بر خصوصيت سركوبگرانة دولت توسط لنين به كار گرفته شده و 
لنـيـن در اثـرش        .  لنينيسم گرديده است  -بعداً جزء ثابت ماركسيسم

، دولت را كامالً به روشـنـي بـه      1917دولت و انقالب تكوين شده در 
در يك موقعيت انقالبـي مـثـل      .  فهمدطبقة مسلط مي » ابزار« عنوان 

 آنتونيو گرامشي
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جنگ داخلي در فرانسه، جائي كه انسان دولت را در درجـة اول بـه         
كند، تـمـركـز بـر ايـن            عنوان يك دستگاه زور و خشونت تجربه مي

كه اين موقعيت انقالبي جـهـت   اين.  خصوصيت سركوبگرانه واضح است
 1930و      1920هـاي    تحليل دولت بورژوازي كافي نيستند، در سال

وسيـلـة   طبقات تحت سلطه به سادگي فقط به.   شودبسيار شاخص مي
طور كه دولت يا به بيان ديـگـر     همان.  شوندتهديد به زور مرعوب نمي

 »هـژمـونـي   « ريـزد،    اش برنامه مـي مطابق با سياست » بلوك مسلط« 
هائي كه موسسات اجتماعي مختلف مانند مدرسه، كند، نقشكسب مي

در    كنند، به ويژه، توسط گـرامشـي    كليسا، و علم در حين آن ايفا مي
بـعـد از      نظرية هژموني گرامشي.  استبررسي شده » دفترهاي زندان« 

جنگ جهاني دوم بيش از همه در كشورهاي اروپاي التين و در فضـاي  
انگلوساكسن شناخته و اخذ شده و به عنوان جزء بديـهـيِ تـعـاريـف        

 .بسياري پذيرفته و براي تدوين تئوريك دولت انجام گرفته است
 

در تمـايـزگـزاري خـود در دسـتـگـاه دولـتAlthusser                   آلتوسر
، اين هر دو نقطـة ثـقـل مـبـاحـث           » سركوبگرانه« و » ايدئولوژيكي« 

 Nicosنـيـكـوس پـوالنـتـزاس        .  دهـد ماركسيستي را عموميت مـي   

Paulantzas  هاي دولـت را زيـر       سرانجام خصوصيت ثابت دستگاه
اي مـبـارزه  )  براي اين خصوصيات( كند كه برد، او تأ كيد ميسئوال مي

تبلور مادي مـنـاسـبـات       « مداوم در جريان است، دولت را او به مثابه 
. كـنـد  تـعـريـف مـي         » هاي طبـقـات  نيروها بين طبقات و فراكسيون

Poulantzas 1978, S. 159)( 
تعمق در خطوط مباحثه از لنين به گرامشي تا آلتوسر و پـوالنـتـزاس     

جانبه متمركزشده بر خصـوصـيـت    دهد، گرچه پرسپكتيو يكنشان مي
تز گـرامشـي   * ( سركوبگرانة دولت پشت سر گذاشته شده، ايجاد توافق

و   -)   م-تـز آلـتـوسـر      ** ( فراخوان ِ ايدئولوژيـك اشـخـاص      –)   م–
خصوصيت موسسات دولتي كه همواره هدف مبارزه است، مورد بحـث  

اما، تحليل ساختاري ماركس مسكـوت مـانـده      .  قرار گرفته شده است
هاي بر تحـلـيـل    از اين رو ديگرجاي تعجب نيست، كه نگرش  13. است

ساختاري بـنـا شـده تـوسـط مـاركـس، هـمـانـنـد تـحـلـيـل                             
شود، بـلـكـه    كه به كاال فتيش منحصر نمي(    Fetischismفتيشيسم

محتواي اساسي تحول مقوالت در سه جلد كاپيتال است و خـاتـمـة        
 Trinitarischen Formelگـانـه  ها در فرمول سـه آن)  بنديجمع( 

 . كنندبراي مؤلفان نامبرده هيچ نقشي بازي نمي) شوديافت مي
تحليل ساختاري ماركس را ابتدا در نيمة اول قرن بـيـسـتـم فـقـط           

يـك چـنـيـن       .  گـيـرد  پي مـي )   (Paschukanis 1929پاشوكانيس

هـاي  در سـال   » بررسي تعريف دولـت   « اي درپيگيري به نحو گسترده
البته اين بررسي براي تعريـف  .   آلمان غربي به عمل آمده است 1970

از يك جـهـت تـالش      :  نظر متوقف ماندبورژوائي در دو نقطه » دولت« 
شد، تعاريف دولت بورژوائي را به طور عام بيابند و نه بيشتر، و از جهت 

در آلمان و غيره را  وسيعاً  1970هاي ديگر دولت رفاه  كينزي در سال
-برطبق اين گرايش، آن:  يافتة بورژوائي يكسان بگيردتحول»  دولت« با

چه بعضاً، مثل سـيـاسـت      آن(  چه را كه در واقعيت موجوديت داشت 
بـه  )  اقتصادي كينزي، كه فقط چند سال بعد دوباره كنار گذاشته شـد 

 .مثابه جزء ضروري دولت بورژوائي به شمار آورده است

گري از يك جهت بسته به آن است، كـه تـحـلـيـل        تمايز با اين افراط
ساختاري ماركس را به عنوان اساس به كار گرفت و نتايج بـه دسـت       

اش بحث و نـقـد   آمده توسط گرامشي تا پوالنتزاس را بر زمينة اساسي
كرد، از طرف ديگر اما مرزهاي تحليل ساختاري را نبايستي از نظر دور 

نمودار ديـالـكـتـيـكـي       « ماركس نيز به اين نتيجه رسيده، كه .  داشت
 »ساختاري فقط وقتي صحيح است، كه مرزهاي خـود را بشـنـاسـد        

MEW11/2,S.91) .( 
» ساختار ديالكتيكي نـمـود    « منطق روابط مقوالت با هم، كه موردنظر

-شيوة توليد سرمـايـه  )   (MEW25,S.839» آلميانگين ايده« است، 

آل را نبايد با كالبد تـجـربـيِ    اين ميانگين ايده.  گيردداري را هدف مي
در مـورد مـرزهـاي        .  اشتبـاه گـرفـت     )  مأخذ باال(    » حركت واقعي« 

ديالكتيكي نمود توسط ماركس، به سادگي هر تكميل يـا مشـخـص        
تحلـيـل سـاخـتـارهـاي         .  كردن تاريخي، تحول ديالكتيكي آن نيست

سياسي و اقتصادي، خود عمدتاً بايستي مرزهاي خود را تـرسـيـم و          
استدالل كند، در كدام نقاط نمود بايد ضرورتاً به يك مشاهدة تاريخـي  

هائي را در ارتباط مبارزه بـراي روزِ    ماركس چنين استدالل.   گذر كند
در بحث دولت، ايـن  .  كندمطرح مي»  انباشت اوليه« كاري و همچنين 

بررسي دربارة رابطة خصوصيات عمومي ساختار دولت بـورژوائـي بـا        
ساختارهاي مختلف دولت به نسبت ساختارهاي اقتـصـادي   « مناسبات 

 .تازه در مرحلة آغاز است)  (MEW 30, S. 639»جامعه
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 :پي نوشت ها

 

به گونة نو و جالبي كوشش   Jürgen Behre  2004يورگن بئره   -  1
هاي فلسفـي  كند، درك ماركس را ازدولت و دمكراسي از نوشتهمي

 .بـفـهـمـد      ) به ويژه نقد فلسفة حق هگل و مسئلة يهـود ( اش اوليه
هاي تئوريك شود، كه مركز نگرشدرحيني كه به خاموشي ادعا مي

 .دولت بدون نقد توسعه يافتة اقتصاد هم قابل دسترسي است

 Heinrichيك نقد اصولي اين درك رايج را من در هايـنـريـش          -2

 .فرموله كردم  (2004)

ايدئولوژي آلماني هم در چارچوب اولين مـجـمـوعـه آثـار           1932  - 
انگلس و هم در يك به طور متنابهي انحرافي برداشت منتشر   -ماركس
زيگفريد لندزهوت و ياكوب پـتـر        Siegfried Landshutشده از 

 .Jakob Peter Meyerماير 

ي مـجـمـوعـه آثـار          هجلد نمونه چاپ شـد 1972همين طور ارائة   - 
انگلس وسيعاً همين پرنسيپ را پيروي مي كند، اما هنـوز از      -ماركس

براي قـيـاس كـتـاب سـال          ( تصرفات ناشرانه كامالً چشم نمي پوشد 
 )2003انگلس  -ماركس

دهد حركت واقعي توليد بورژوائي ارزش را     ريكاردو به ما نشان مي - 
تـئـوري   ..... گيـرد كند، آقاي پرودن  اين حركت را ناديده ميايجاد مي

ارزش ريكاردو نمودار علمي زندگي اقتصادي عصر حاضر است؛ نظريـه  
ريـكـاردو     . ارزش آقاي پرودون برداشت اوتوپيائي نظريه ريكاردو اسـت 

اي كه آن را كند، به شيوه  اي تعيين ميحقيقت فرمول خود را به شيوه
كند و به اين نحو تـمـام       از تمام پيش رويدادهاي اقتصادي مشتق مي

دهد، حتي آنهائي را كه در لحظـه اول بـه         تظاهرات آن را توضيح مي
 (.MEW 4, S. 81 f) ...آيندنظرش متناقض مي

، جائيكـه از    1846دسامبر   Annenkow 28مانند نامه به آننكوو  -6
كه در ايـن مـقـوالت      “ .  صحبت است"  خطاي اقتصاددانان بورژوائي"  

بينند و نه تاريخي، كه فقط تحول تـاريـخـي    اقتصادي قوانين ابدي مي
” . معيني، براي يك تحول معين نيروهاي تـولـيـدي مـعـتـبـر اسـت            

2.MEW 4, S 55)( 
درست همين  مفهوم است، كه ماركس در نقل قول آورده شده در     -7

كه مناسبـات حـقـوقـي و         "  كند، ابتداي اين مقاله از آن صحبت مي
 ".در مناسبات مادي زندگي ريشه دارند..اشكال دولت

-آيد، كتاب كاپيـتـال مـي     آن طور كه از نامه نگاري ماركس برمي    -8

سرمايه به طور عام، رقابت، اعتبار، :  بايستي از چهار مقطع تشكيل شود
 .(.Heinrich 2006, S. 179 ff(سرماية سهامي، 

ها نويسد، كه آناو بعداً در كاپيتال مي  ” كتب درسي اقتصاد“ در بارة     -9
با عالقمندي بي رحمانة خود به مطالب درهرگونه تـمـايـز فـرمـي        "  

 .”كوتاهي مي كنند

بـه وجـود       1863هاي كاپيتال كه از اوسط    آيا ماركس در نسخه  -10
حـركـت     ” سرمايه به طور عـام "  اند، از ديد طراحانه اصالً هنوز از آمده
به بعد ديگر بـه كـار       1863اين عنوان را  او بهرحال بعد از )  كند مي
، به شـدت مـورد       ( هاي توضيحيها و نه در نامهنه در نسخه  :  بردنمي

و موضع مقابل بـا     .Heinrich  2006S. 185 ff.  .باشدمنازعه مي
  Moseley 2007:آن

 ” فضاي دوران  " شود، از اين رو ماركس هم تمسخرآميز متذكر مي  -11

. بـاشـد  مـي   » بهشت حـقـيـقـي  حـقـوق بشـر مـادرزادي                  « يك 
MEW23,S.189. 

بـنـدي از چـنـيـن          يك جـمـع    11فصل   Heinrich 2007در  -12
 .دهمگفتارهاي عمومي در بارة دولت بورژوائي ارائه مي

 Hirsch/ Kannankulamربط پوالنتزاس با تحليل فـرم را          -13

 .  كنندبحث مي  Gallas2006همچنين   (2006)

چشم اندازي دربارة بحث تا آن موقع انـجـام شـده،        1976كُستد     -14
 Kostede.  دهد ارائه مي

 Frieder Otto Wolf 2006 -اين مرزها توسط فريدر اوتو ولف  -15

 .به كمك سه مثال سازنده مورد بحث قرار مي گيرد -
 

 :كتب معرفي شده از طرف نويسنده
 

 )م. اين تأليفات همه به زبان آلماني هستند( ادبيات 
هـاي  ايدئولوژي و دستگاه  :7Athusser, Louis 197لوئيس آلتوسر 

 VSA: ايدئولوژيكي دولت، هامبورك 
. استقالل مردم و دمكـراسـي    :Behre, Jürgen 2004يورگن بئره 

 VSA: نقد تصورات دمكراسي متمركز بر دولت، هامبورگ 
Bretthauer,Lars;   Gallas, Alexander;   Kannakulam, 

John;  Stützle,Ingo2006: Poulantzas lesen  

   VSA:اكتوئل بودن تئوري ماركسيستي دولت، هامبورگ 
Gallas,Alexander 2006: ,S"   “           كاپيتال را بـا پـوالنـتـزاس
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يـكـي   ( برتتهـائـر     :  شكل و مبارزه در نقد اقتصاد سياسي، در.  خواندن
   119-101صفحات ) ازناشران

 Ge rs t enbe rge r ,He ide   2 .  Auf l .  M üns t e r :  
Westfنlisches Dampfboot   تئوري ايجاد قوة .  زور بدون فاعل

 .دولت بورژوائي
   Gramsci, Antonio 1929-35     دفـتـرهـاي    :  آنتوني گـرامشـي

-Argument, 1991ده جلد، هامبورگ  . مجموعه اثر انتقادي. زندان
2002. 

تذكري بر تئوري ماركس دربـارة    .  عمل و فتيشسم:  ميكائيل هاينريش
مان و ديگران، جامعه انتشارات كريستوف انگه:  فوئرباخ و كاربرد آن، در

تحرير مـحـكـم    ..  پرسپكتيو يك قرائت نوي ماركس.  به عنوان معاشرت
 270-249صفحات : براي هلموت رايچلت،  فرايبورگ

نقد ماركس بين انقالب علمي و .   ، علم ارزش2006ميكائيل هاينريش 
 سنت كالسيك،  چاپ چهارم

 Münster: Westfنlische Dampfboot 
يك مقدمه، چاپ پنجـم  .  نقد اقتصاد سياسي:  2007ميكائل هاينريش 

Stuttgart:  Schmetterling.   

در .  پوالنتزاس و تحليل فـرم   :  2006يوآخيم هيرش؛  جان كانانكوالم  
مناسبت دو كوششِ تئوري دولت در  انتشارات برتهائر و ديگران صفحة 

65-81 
 -سالنامـه مـاركـس     )   2004ناشر ( الملي ماركس انگلس موسسة بين

  .Berlin: Akademie Verlag،  2003انگلس 

Kostede, Norbert 1976:            بحث نوي ماركسيـسـتـي دربـارة
   .Gesellschaftنتيجه، در   –نقد   -مقدمه. دولت بورژوائي

 Frankfurt/M.: Surkamp, Sضميمه هايي به تئوري ماركس     

.150-198. 

درسهاي ماركسيسم دربارة دولـت  .  و دولت و انقالب 1917لنين، آثار  
-393صفحـات     25جلد  .  آثار لنين:  و وظايف پرولتاريا در انقالب، در

507. 
 ,MEGA)  : Probeband( 1972كارل ماركس؛ فريدريش انگلس 

Berlin: Dietz Verlag. 
Moseley, Fered 2007:             سرمايه به طور عام ورقـابـت بـيـن

در مؤسـسـة بـيـن       .  ابعاد كمي.  هاي متعدد در تئوري ماركسسرمايه
 2006انگـلـس       -ي ماركس، سالنامه( ناشر) انگلس   –المللي  ماركس 

   117-81انتشارات آكادمي، صفحات 
Paschukanis, Eugen (1929):   ي عـمـومـي حـق و           مقوـلـه

كوششي در نقد اصـطـالحـات پـايـه هـاي حـقـوقـي،                 .  ماركسيسم
Freiburg: ca ira 2003 

Poulantzas   1978 روبناي سيـاسـي، ايـدئـولـوژي،        .  تئوري دولت
  2002حاكميت اتاتيسم، هامبورگ

Wolf, Frieder Otto       طرح مرزهاي ديالكتيكي نمـودار، مـاركـس
 Ingo Stützle, Frieder Otto Wolf  Petrioli, Jan( ناشران) 

Hoff  Alexisي هايي به فلسـفـه  ضميمه.   ، كاپيتال را از نو بخوانيم
 lische DampfbootنMünter: Westf. راديكال،

 

 

توضيحات مترجم: 
 
اين تز براين نظر . موضوع عمدة بحث گرامشي بوده است” ايجاد توافق“

گـان را بـا       اي توافق تحت سلـطـه  است كه دولت ناچار است تا اندازه
در غيراين صورت تنها سركوب صرف بـاقـي   .  حاكميت خود جلب كند

 .آوردماند كه براي دولت قاعدتاً مشكالت پديد ميمي
: تز آلتوسر است مبني براين كـه   ”  فراخوان ايدئولوژيكي اشخاص“ **  

دولت شهرونداني را كه صاحب عقيده بوده و توانايي قضاوت دارند، بـه  
خواند تا رأي بدهند، و به اين ترتيب افراد طور مثال در انتخابات فرامي
 .  دانندخود را سهيم در حكومت مي

 
و .  تمام منابع ذكر شده  در متن، عمدتاً از ماركس هستـنـد   -

انگلس به زبان آلماني  مـورد نـظـر        –مجموعه آثار ماركس 
 . نويسنده است
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هاي كارگري اي شكل گرفت كه اتحاديهافكار سياسي ماركس در دوره
ماركس، زماني كمونيست شـد كـه در         .  به تازگي،  تولد يافته بودند

هـاي كـارگـري  از دل            اتحاديه  -مانند فرانسه   -بعضي از كشورها 
هاي همياري، شكل گرفته بودند؛ در حالي كه در كشـورهـاي       انجمن
اين اتحاديه ها، به مبارزه و اعتـصـاب بـراي        -مانند انگلستان   -ديگر 

هايي بود كـه   او شاهد تشكل.  كسب حق رأي عمومي، دست زده بودند
از لحاظ ساختار، شكل جنيني و بسيار ابـتـدايـي داشـتـنـد، داراي           

هاي محل تولد  خـود را بـا           ايدئولوژي رنگارنگ بودند و تمام نشانه
برجستگي ماركس دقيقا در اين است كه دريافت كـه  .  خويش داشتند

ي كارگـري اسـت كـه         ي طبقههاي اوليهها، بيان گر قدمي اينهمه
 نـقـش  هنوز در دوران كودكي خود قرار دارد؛  دريافت  كه نمي توان   

تاريخي يك تشكل معين و مسير توسعه آن را از اين اشكال ابتـدايـي   
 . جنبش، داوري كرد

 

 هاي كارگـري را هـمـچـون         ماركس پيش و بيش از هرچيز، اتحاديه
آوري گرفت؛ كانوني بـراي گـرد    در نظر مي دهيكانون هاي سازمان

اما چه چيـزي  .    نيروي كارگران و براي دادن آموزش ابتدايي طبقاتي
اكـنـون   “ :   از نظر ماركس بيشترين اهميت را داشت؟  اين واقعيت كه

شان را بـه هـم       كارگران پراكنده و درحال رقابت با يك ديگر، صفوف
او اين امر را ضامن رشد و تـبـديـل      ”  . شوندزنند و متحد ميپيوند مي

ماركس و انگلس، در   .  دانستي كارگر به يك نيروي مستقل ميطبقه
هاي كارگـري؛  آمـوزشـگـاه         آثارشان،   بارها به اين ايده كه اتحاديه

ي ايـن    آنها دربـاره .  كنندهمبستگي و سوسياليسم هستند، اشاره مي
. انـد موضوع، به ويژه در مكاتبات خود با يكديگر، بسيار سخن گـفـتـه   

ماركس و انگلس،  در اين مكاتبات،  مسايلي را كه  با توجه به  سطـح  
الـمـلـلـي     هاي اجتماعي و  بيـن توانستند در نشريهپايين جنبش، نمي
 .كردندتر و تند وتيزتر مطرح ميطرح نمايند، صريح

اما ماركس خود را .  هاي كارگري آموزشگاه سوسياليسم هستنداتحاديه
دهـد و    ي خود را تـوسـعـه مـي      او ايده.  كندها محدود نميبه فرمول

 

 هاي كارگري در مبارزه طبقاتي فراگير پرولتاريانقش اتحاديه

 الزوسكي. ا: نويسنده

 ستار رحماني: برگردان
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-هاي كارگري را از زاويه هاي گوناگون،  بررسي مـي ي اتحاديهمسئله

گـذشـتـه،    “ اي بود  با عنوان    ي قطعنامهكارل ماركس نويسنده.  كند
؛ كه در كنگره انترناسيونـال اول    ” هاي كارگريي اتحاديهحال و آينده

 هاي كارگري چيست؟ ي اتحاديهاما گذشته. در ژنو به تصويب رسيد

در حالي كه سرمايه،  نيروي اجتماعيِ تمركزيافته است، كارگر فـقـط    
دار و   بنابراين، قرارداد بين سرمايـه .  داراي نيروي كار فردي خود است

تواند  منصفانه باشد؛ حتي طبق تعبير انصـاف  در        كارگر، هرگز نمي
اي كه مالكيت ابزار مادي زندگي و توليد را در يـك سـو و             جامعه

تـنـهـا نـيـروي        .  نيروهاي مولد و زنده را در مقابل آن قرار مي دهد   
 .اي كه كارگران در اختيار دارند برتري عددي آنان استاجتماعي

عـدم وجـود     .  شودپذير مياين نيروي عددي اما در نبود اتحاد، آسيب
. يافـت شد و تداوم مياتحاد ميان كارگران، از رقابت بين آنها ناشي مي

خـودي  هاي خـودبـه    ي تالشهاي كارگري، از آغاز، در نتيجهاتحاديه“ 
كم براي محـدود كـردن آن،       كارگران براي گريز از رقابت، و يا دست

هدف اين بود كه كارگران بتوانند حـداقـل بـه چـنـان          .  ظهور يافتند

ها را از مـوقـعـيـت     قراردادي در مورد  شرايط  كار دست يابند، كه آن
 ” .هاي صرف فراتر قرار دهدبرده

ي روزمـره    هاي كارگري،  به مبارزهي اتحاديهبنابراين، هدف بالواسطه
ي دفاعـي عـلـيـه       ها يك وسيلهاتحاديه.  شدعليه سرمايه، محدود مي

هايي چون دستمزدها و سـاعـات كـار        تجاوز دائمي سرمايه در عرصه
تـا  .  ها، نه تنها درست، بلكه الزم اسـت   اين نوع فعاليت اتحاديه.  بودند

هنگامي كه  نظام كنوني پا برجاست، صالح نيست كه اين فـعـالـيـت     
كنار گذاشته شود؛ بلكه برعكس، اين فعاليت بايد از طريق ايـجـاد و       

 . ي كشورها، فراگير شودهاي كارگري در همهمتحد كردن اتحاديه

 

هاي كارگري بي آنكه خود آگاه باشند، كانونـي  اتحاديه“ از سوي ديگر، 
؛ به همان گونه  كه شـهـرهـا و      ” يابي طبقه كارگرشدند  براي سازمان

. ها در  قرون وسطي، چنين نقشي را براي بورژوازي ايفا كردنـد انجمن
و ستيز و گريز بين سرمايه و كـار،     هاي كارگري در مبارزهاگر اتحاديه

رسانـي    يافته در كمكبه مثابه نهادهاي سازمان  آنها“ اند، ضروري شده
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 ) 1(” .به لغوِ خود نظام كارمزدي، حتي اهميت بيشتري دارند

طلبد، بـه ويـژه       اي را ميچندين موضوع در اين قطعنامه توجه ويژه 
كنـد  ماركس تاكيد مي.  هاي كارگريو اهميت اتحاديه منشاء موضوع

-اند براي سازمانها، بي آنكه خود آگاه باشند،  كانوني شدهكه اتحاديه

ها در قـرون وسـطـي      يابي طبقه كارگر؛ همچنان كه شهرها و انجمن
 .  چنين نقشي را براي بورژوازي ايفا كردند

ها را فـقـط     اين مقايسه، بيانگر اين واقعيت است كه ماركس، اتحاديه
داند؛ زيرا شهـرهـا و     دهي اقتصادي نميكانوني براي مبارزه و سازمان

ها در قرون وسطي، ابزار بورژواها براي مبارزه عليه فئوداليـسـم،   انجمن
. ابزاري براي مبارزه  سياسي عليه نظام حاكم در قرون وسطي بـودنـد  

او در هـمـيـن    .  كندماركس اما خود را به اين مقايسه نيز محدود نمي
هاي كارگري به عنوان نهادهـاي  اتحاديه” : نويسد بخش از قطعنامه مي

رساندن به لغو خود نظام كـارمـزدي اهـمـيـت          يافته در ياريسازمان
يابيم كه مـاركـس اهـمـيـت          ما از اين نكته، در مي.  ” بيشتري دارند

ها قائل است، چه رسد به اينكـه او    سياسي بسيار زيادي براي اتحاديه
هـر زمـان كـه        .  ها را غيرسياسي و يا از نظر سياسي خنثي بدانـد آن

} صـنـفـي   { اي   هاي كارگري، خود را در چارچوب تنگ رستهاتحاديه
 .گرفتندكردند، هدف انتقاد تندوتيز ماركس قرار ميزنداني مي

ي انترناسيونال اول در ژنـو،    ي كنگرهماركس در قسمت دوم قطعنامه
اي زمـان    ، خصلت جنبش اتحاديـه ) هااتحاديه( باعنوان شرايط كنوني 

 :دهدخود را اين گونه توضيح مي

هاي كارگري، تاكنون توجه خود را  تا حد زيادي منحصرا بـه  اتحاديه“ 
آنها هنـوز بـه     .  اندمبارزه مستقيم و محلي عليه سرمايه متمركز كرده

طور كامل قدرت خود را براي حمله به خود نـظـام     
. اندبردگي مزدي و روش كنوني توليد به كار نگرفته

به همين دليل آنها از جنبش اجتماعي و سـيـاسـي    
اما آنها به تازگي و به طور آشكار دارند .  انددور مانده

شوند و به ماموريت بزرگ تاريخي از خواب بيدار مي
تـوان از    اين را براي مـثـال مـي       .  برندخود پي مي

شركت آنها در جنبش سياسي اخير در انگلستان، و   
از  درك باالتر وظايف خود در اياالت متحـده، و از      
تصويب قطعنامه زير در كنفرانس فراگير نمايندگـان  

ايـن  “ :  گويددريافت كه مي) انگلستان( هاي كارگري در شفيلد اتحاديه
المللي كارگران هاي انجام شده توسط انجمن بينكنفرانس تمام تالش

ي بـرادرانـه     را در متحد كردن كارگران تمام كشورها در يك اتحاديـه 
شان در كـنـفـرانـس       كند و به تمام نهادهايي كه نمايندگانتاييد مي

كند كه به انترناسيونال به پيوندند؛ بـا    حضور دارند مصرانه توصيه مي
رفـت و رفـاه كـل طـبـقـه               اين اعتقاد راسخ كه اين كار براي پيش

 ”  .كارگرضروري است

ي آن دستـه از    در اين قسمت از قطعنامه، ما شاهد انتقاد تند از همه
. دارندهاي كارگري هستيم كه خود را از سياست، دور نگاه مياتحاديه

هاي كارگري كه در اين فرازِ از  قطعنامه، براهميت آن دسته از اتحاديه
برند، باصراحت تـاكـيـد      دارند به ماموريت بزرگ تاريخي خود پي مي

 . گرددمي

را در نـظـر    1860ي هاي دههاي در سالاگر ما سطح جنبش اتحاديه
يابيم كه ماركس اهميت زيادي براي جنبش داشته باشيم آنگاه  درمي

بـودن  او با اين كـه از بسـيـار جـوان          .  اي زمان خود قائل بوداتحاديه
گونه امتيازدهي سياسي به آنان را جـايـز       ها آگاه بود اما هيچاتحاديه

او نه تنها مشكالت اقتصادي، بلكه همچـنـيـن وظـايـف        .  دانستنمي
 .دادعمومي طبقاتي را هم در مقابل آنان قرار مي

او .  ها محدود نكرداما ماركس، خود را به تبيين گذشته و حال اتحاديه
 :ها چنين مي  نويسددر اين قطعنامه در مورد آينده ي اتحاديه

ي خـود، اكـنـون بـايـد          هاي كارگري، اضافه بر وظايف اوليهاتحاديه“ 
-توانند، آگاهانه، همچون كانوني براي سـازمـان  بياموزند كه چگونه مي

آنـهـا   .  اين طبقه عمل كنند ي كارگر، درجهت رهايي كاملدهي طبقه

هاي كارگري، تاكنون توجه خود را  تا حد زيـادي  اتحاديه“ 
منحصرا به مبارزه مستقيم و محلي عليه سرمايه متمركـز  

آنها هنوز به طور كامل قدرت خود را براي حملـه  .  اندكرده
به خود نظام بردگي مزدي و روش كنوني توليد بـه كـار       

به همين دليل آنها از جنبش اجـتـمـاعـي و       .  اندنگرفته
 . اندسياسي دور مانده
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سـو اسـت،     بايد از هر جنبش سياسي و اجتماعي كه  با اين هدف هم
ي بايد خود را مدافعان و نمايندگان هـمـه    ها اتحاديه.  پشتيباني كنند

هـاي  اتـحـاديـه   .  كـنـنـد   طبقه كارگر به شمار بياورند و طبق آن عمل
كارگري بايد موفق شوند كه تمامي كارگراني كـه هـنـوز بـه آنـهـا             

آنها بايد به دقـت از مـنـافـع         .  اند را به دور خود متحد كنندنپيوسته
مـثـال از        -هايي كه  دستمزدها در آنجا پايين است كارگران در رشته

كارگران كشاورزي كه به خاطر شرايط خاص و نـامسـاعـد، قـدرت           
ها بايد همه را اتحاديه.  حمايت كنند  -مقاومت از آنها سلب شده است 

نـظـرانـه    متقاعد سازند كه كوشش آنها نه تنها خودمحورانه  و تـنـگ    
 ”.هاي ستمديده استنيست بلكه برعكس در جهت رهايي تمام توده

 

هاي كـارگـري بـه      بايد توجه كرد كه ماركس دوباره براهميت اتحاديه
الـعـاده   اين فوق.  كندتاكيد مي”  كانون سازماندهي طبقه كارگر“ عنوان 

ها درنظر مهم است كه توجه داشته باشيم كه وظايفي كه براي اتحاديه
ي طـبـقـه      كامـل مبارزه براي رهايي   :  شود عبارت است ازگرفته مي

اجتماعي پرولتري و جـذب        -كارگر، پشتيباني از هر جنبش سياسي
در پيوند با  1868ماركس در همان سال .  هاي كارگران به اتحاديههمه

 -ها براهميت دفاع از منافع كارگراني كه دستمزد پايين دارنـد اتحاديه
ها انتـظـار   او از اتحاديه.  كندتاكيد مي  -براي مثال كارگران كشاورزي 

-هاي خود، تـوده   نباشند و در فعاليت”  نظرخودمحور و تنگ“ دارد كه 

سـال     69اين قطعنامه   .  ي ميليوني را هدف قرار دهندهاي ستمديده
ي نـامـبـرده      توان گفت كه قطعنامهاما آيا مي. پيش نوشته شده است

هـاي  اكنون كهنه شده و اين وظايف، امروزه  جزو وظايـف اتـحـاديـه      
دراين قطعنامه، .  داري نيست؟ به هيچ روكارگري در كشورهاي سرمايه

داري توسـط  هاي كارگري در كشورهاي سرمايهاي اتحاديهوظايف پايه
بـا  .  ي اوست، ترسيم شده اسـت   ماركس به روشني و با دقتي كه ويژه

 . كنداين وجود ماركس خود را به آن محدود نمي

ي بين سياست و اقتصاد، همواره در مقابل مـاركـس و     ي رابطهمسئله
بايسـت  و او مي.  كرد، قرار داشتاش ميانترناسيونال اول كه او رهبري

ي سياست با اقتـصـاد، در بـرابـر         از نقطه نظرات خود در مورد رابطه
ها و ديگران دفـاع    طرفداران باكونين، طرفداران السال، سنديكاليست

 .كردمي

در اين . گرددبه همين دليل، ماركس، بطور مرتب به اين مسئله باز مي
سال   -اي كه توسط او نوشته شد و در كنفرانسِ لندن رابطه، قطعنامه

مورد تصـويـب   )  انترناسيونال اول( المللي كارگران انجمن بين  -  1871
در اين قطعنامه چـنـيـن      .   قرار گرفت، بسيار شاخص و آموزنده است

 :  خوانيممي

 

ناپذيرِ موجود، هرگونه تالشِ كارگران بـراي    از آنجا كه ارتجاعِ  تحمل“ 
خواهد تفاوت طبـقـاتـي و      كند و ميرهايي را با خشونت سركوب مي

-كه از اين تفاوت ناشي مـي     -تسلط سياسي طبقات صاحب مالكيت 

 ” را با زورِ ددمنشانه ابقا كند؛ -شود

از آنجا كه در برابر مجموع قدرت طبقات صاحب مالكيـت، طـبـقـه       “ 
تواند به مثابه يك طبقه اقدام كند، مگر آنكه خود  را در       كارگر نمي

يك حزب سياسي متشكل كند؛ حزبي كه متفاوت و در تقابل با تمامي 
-احزاب قديمي است كه توسط طبقات صاحب مالكيت تشكيل شـده   
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 ” اند؛

يابي طبقه كارگر در يك حزب سياسي براي تضمين از آنجا كه سامان“ 
پيروزي انقالب اجتماعي و هدف نهايي آن، يعني الغا طبقات، ضـروري  

 ”است؛

ي از آنجا كه مجموع نيرويي كه تاكنون، طبقه كارگـر، در مـبـارزه       “  
اقتصادي خود به كار برده است، بايد  درهمان حال همچون ابزاري در 

داران بـه    خدمت مبارزه او عليه قدرت سياسي مالكان زمين و سرمايه
 ”كار برده شود؛

شـود كـه در       بنابر اين، كنفرانس به اعضاي انترناسيونال يادآور مي“  
برد، حـركـت   ي كارگر در حالت رزمندگي به سر ميشرايطي كه طبقه

اقتصادي و اقدام سياسي اين طبقه در اتحاد ناگسستني بـاهـم قـرار        
  2”  .دارند

كالسيك )  نوشتارهاي( اين قطعنامه از نظر شفافيت و استحكام يكي از 
در ايـن    .  زنـد سياسي ماركس در آن موج مـي   -است كه ميراث ادبي 

هاي كـارگـري   شود كه اتحاديهقطعنامه مجدداً بر اين نكته  تاكيد مي
ي كارگر براي مبارزه عليه بايد به عنوان ابزاري نيرومند در دست طبقه

هاي طـرفـداران      در برابر تمام تالش.  نظام استثمار به كار گرفته شوند
باكونين براي جداسازي  و تفكيك اقتصاد از سياست و در مقابلِ هـم    

ي مبارزه در برنامه“ :  قراردادن آنها، پاسخ انترناسيونال اول اين است كه
-هاي سياسي به طور گسسـت طبقه كارگر، جنبش اقتصادي و فعاليت

 ”.اندناپذيري درهم تنيده شده

 

ي ي رابـطـه    مسـئلـه   Bolteاي به بولت  دو ماه بعد، ماركس در نامه
ميان اقتصاد و سياست را دوباره مطرح و نقش مبارزه اقتصادي را در     

 : نويسدماركس مي. كندمبارزه عام و طبقاتي پرولتاريا تبيين مي

» قدرت سياسي «طبقه كارگر، تسخير  جنبش سياسيهدف نهايي “

 تشكلِ از پيش موجـود براي اين كار، يك   .  از سوي اين طبقه است
ي كارگر، تشكلي كه تا سطح معيني گسترش يـافـتـه بـاشـد،          طبقه

 . تشكلي كه خود از ميان نيروهاي اقتصادي رشد مي يابد الزم است

اما از سوي ديگر هرجنبشي كه در آن طبقه كارگر،  به مـثـابـه يـك       

 با فشار از بـيـرون    پردازد و   طبقه، با طبقات حاكم به مخالفت مي
جـنـبـش    كند كه خود را به آنها تحميل سازد، يك        كوشش مي
براي مثال كوشش از راه اعتصـاب و غـيـره  بـراي             .  است سياسي

ها و يا در بعضـي  داران منفرد در بعضي از كارخانهمجبوركردن سرمايه
از .  ها به كاهش ساعات كار، صرفاً يك جنبش اقتصادي اسـت   از حرفه

براي كسب قانون هشت ساعـت   سوي ديگر يك جنبش كه زورمندانه
و بدين سان، در .  كند، يك جنبش سياسي استكار و غيره مبارزه مي
با نـيـروي  اجـتـمـاعـي           طبقه، ، يك جنبش همه جا  يك جنبش 

پرصالبت براي  رسيدن به اهداف عمومي خـود ازمـيـان جـنـبـش             
ها مستلزم يك اگر اين جنبش.  رويد اقتصادي جداگانه كارگران فرا مي

ي خويش و به همان اندازه، تشكل از پيش موجوداند، خود آنها به نوبه
 ”.شوندي همان تشكل ميي رشد و توسعهوسيله

كه جنبش كامـال  ”  تشكل از پيش موجود طبقه كارگر“ ماركس از يك 
دهد و از شرايط  رشـد يـك     اقتصادي  را با جنبش سياسي پيوند مي

-او آن چيزي را مطرح مـي .  گويدجنبش به  جنبش  ديگر، سخن مي

كند كه بعد از مرگ او، به طور كامل در سطح جهاني فراموش گرديـد  
 . و توسط رفرميسم جهاني تحريف شد

ي اقـتـصـادي      ي اهميت مبارزهاين ضروري بود كه نه تنها به مسئله 
ي ميان تشكل اقتصـادي و تشـكـل        بلكه همچنين به روابط دوجانبه

-ي انجمن بـيـن    تصميمِ كنگره.  سياسي طبقه كارگر پاسخ داده شود

) 1872سپتامبـر     7تا  2تاريخ برگزاري بين روزهاي ( المللي كارگران 
كنگره الهه برمبـنـاي   .  در شهر الهه از اين لحاظ منحصر به فرد است

بـه  ”  در مورد فعاليت سياسي پرولتـاريـا  “ اي پيشنهاد ماركس قطعنامه
در اين قطعنامه آمده است كه پرولتاريا در مبارزه عليه .  تصويب رساند

تواند همچون يك طـبـقـه    قدرت مشترك طبقات دارا فقط  زماني مي
دست به عمل بزند كه حزب خودش را در تقابل با تمام احزاب كهـنـه   

يابي تشكل.  اند، تشكيل داده باشد كه توسط طبقات دارا تاسيس شده
پرولتاريا در حزب سياسي براي تضمين پيروزي انقالب اجتـمـاعـي و      

 : هدف نهايي آن، يعني الغاء طبقات ضروري است

ي اقتصادي حاصل آمـده،  تحكيم قدرت كارگران كه از مبارزه“ 
همچنين بايد به مثابه ابزاري دردست اين طبقه براي مـبـارزه   
. عليه قدرت سياسي استثمارگران اين طبقه به كار گرفته شود
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با توجه به اين واقعيت كه صاحبان زمين و سرمايه، همـواره امـتـيـاز       
سياسي خود را براي حفظ و تداوم انحصار اقتصادي خويش و بـردگـي   

ي بـزرگ    گيرند، تسخير قدرت سياسي  به وظيفه كارگران به كار مي
تاكيدهاي ايتاليك از     -1905  –  10گيواليومي ( ”  . آيدپرولتاريا در مي
 ) الزوسكي است

در پايان اين كنگره، ماركس طي سخنراني در يك جلسه بر مضـمـون   
-اما از نظر ماركس مـهـم    .  تصميمات اتخاذ شده در كنگره تاكيد كرد

كه نقطه اوجي در تكامل انترناسيونال   -ي الهه ترين تصميمات كنگره
 ها هستند؟ كدام -اول بود 

اين كنـگـره ضـرورت      .  ي الهه، چندين كار مهم را به پيش بردكنگره
ي ي سياسي و اقتصادي عليه جامعهي طبقه كارگر در دو عرصهمبارزه

 . روبه فروپاشي كهن را اعالم كرد

 forceزور   )  اروپـا (   كشورهاي قارهاين كنگره تاكيد كرد كه در اكثر  
اگر قرار است كه در نهايـت، تسـلـط كـار،         “ ابزار انقالب خواهد بود؛ 

 ”   .استقرار يابد، كارگران بايد در زمان مقرر به زور متوسل شوند

 ) 241ص  1928استكلوف (

ي ي اقتصادي در مبـارزه مبارزه نقش بينيم كهما دوباره در اين جا مي
-اتحاديه.  شودعام طبقاتي پرولتاريا به طور روشن و فشرده تعريف مي

براي مبارزه عـلـيـه    “ در دست طبقه كارگر ”  ابزاري“ هاي كارگري بايد 
 . باشند” قدرت سياسي استثمارگران اين طبقه

 

-ي ميان مبارزه اقتصادي و سياسي،  جايگاه مركزي  در آموزشرابطه
توجهي  بـعـضـي از      بنابراين شلختگي فكري و بي.  هاي ماركس دارد 

تاريخ دانان اتحاد شوري نسبت به مسئله را به سختي مي توان توجيه 
م  استكلوف كه بـه    .  توان در كتاب جاين نوع  از شلختگي را مي.  كرد

رفيق استـكـلـوف    .  انترناسيونال اول اختصاص داده شده، مشاهده كرد
المللي كارگران،  ايـن    نويسد كه ماركس درباره جايگاه انجمن بينمي

مبارزه سياسي، همچون  يـك ابـزار، بـه        “ :  دهد كهفرمول را ارائه مي
افزون براين، رفيق استكلـوف  .   ” مبارزه اقتصادي پرولتاريا وابسته است

اما او دراين .  كند كه به توجيه نويسنده اين فرمول بپردازدكوشش مي
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زيرا توجيه اينكه ماركس در حقيقت چـنـيـن      .  شودكار، سردرگم مي
بگذاريد به فصـل سـوم كـتـاب         .  چيزي را نوشته باشد، مشكل است

بـنـابـرايـن     “ :  خوانيمدر آنجا در مقدمه چنين مي.  استكلوف نگاه كنيم
رهايي اقتصادي طبقه كارگر، آن هدف بزرگي است كه هر جـنـبـش      

ص  1928استكلوف . ( ” سياسي مي بايد همچون وسيله، تابع آن باشد
رهايي اقتـصـادي   “ اما آيا .  اين آن چيزي است كه ماركس نوشت)  49

. هردو  يك چيز اسـت   ”  مبارزه اقتصادي طبقه كارگر“ و ”  طبقه كارگر
اگر ماركس آن چيزي را نوشته بود كه رفيق استكلوف به او نسـبـت       

را  بايد يك پرودونيست مبتذل دانسـت و مـا       }  ماركس{ دهد، او مي
-زيرا معناي چنين عبارتـي، اولـويـت        .  كرديمبايد عليه او مبارزه مي

اما ماركس همانـطـور   .  داشتنِ مبارزه اقتصادي بر مبارزه سياسي است
او نوشت كه جنبش سياسي بايـد   .  كه ديديم چيزي شبيه اين ننوشت

ايـن  .  بطور كامل تابع هدف بزرگ رهايي اقتصادي پرولتـاريـا بـاشـد      
زيرا  كه فعاليت سيـاسـي، هـدف      .  نقص استبندي ماركس بيفرمول

الزم است كه ايـن     .  اي است براي رسيدن به هدفنيست، بلكه وسيله
آور را  كه به آمـوزگـار بـزرگ      ديدگاه نابخردانه و از نظر سياسي زيان

 . شود،  با قاطعيت محكوم كردكمونيسم جهاني نسبت داده مي

دانست كـه  كرد و ميها را احساس ميكارل ماركس، ضربان نبض توده
در اين رابطه مـقـايسـه    .  در يك زمان معين چگونه با آنها صبحت كند

ي انترناسيونال اول كـه    با بيانيه افتتاحيه”  مانفيست كمونيست“ ميان 
ي بيانيه افتتاحيـه .  سال بعد از آن  نوشته شد، آموزنده خواهد بود 16

داد و   انترناسيونال اول، سندي است كه فراخوان به جبهه متحد را مي
هاي طبقه كارگر كه هنوز براي اش اين بود كه آن اقشار و تشكلهدف

در بيانيه افتتاحيه، حـتـي     .  كمونيسم آماده نبودند را به گرد هم آورد
اما در همان حـال ايـن       .  يك كلمه در اشاره به كمونيسم وجود ندارد

دان جان كمونز تـاريـخ  .  يك سند كمونيستي استسند ، در بنياد،  
بـيـانـيـه افـتـتـاحـيـه            ” : نويسد كـه      جنبش كارگري در آمريكا مي

اي بود و نـه يـك مـانـفـيـسـت                يك سند اتحاديه}  انترناسيونال{ 
اين ارزيابي كامال اشتـبـاه   )   205ص  1918-   35كمونز (” كمونيست

بيانيه، بلكه محتواي آن است كـه    )  نگارش( ي زيرا اين نه شيوه.  است
ي افتتاحيه، درواقع  نيز از  شرايـط  بيانيه.  كنداش را تعيين ميماهيت

اما ماركـس  .  گويداقتصادي كارگران، قوانين كار و نظاير آن  سخن مي
كسب قدرت سـيـاسـي بـه       “ :  كند كهدر اين سند همچنين تاكيد مي

اي او سپس به شـيـوه  .  ” ي بزرگ طبقه كارگر تبديل شده استوظيفه
 :ماركس در اين رابطه نوشت. پردازدخاص به مسئله حزب مي

امـا  .  شمار زيادشان:  از يك ركن موفقيت برخوردارند}  كارگران{ آنها “ 
شود كه به هـم بـه     شمار زياد، آنگاه در سنجش، به حساب گرفته مي

ي گذشته نشـان  تجربه.  اش كند پيوندد، متحد شود و آگاهي، رهبري
بايد بين كارگران توجهي به پيوند برادرانه كه ميدهد كه چگونه بيمي

كشورهاي مختلف وجود داشته باشد و سبب  گـردد كـه آنـهـا در             
شان براي رهايي، از يكديگر قاطعانه حمايت كـنـنـد، بـاعـث        مبارزات

هاي خـويـش     خواهد شد كه كارگران از آشفتگي همگاني در كوشش
 ” زيان ببينند

 

از نگاه ماركس، .  بندي در  نزد ماركس نامعمول استاين  گونه فرمول
كـارگـران    :  شـونـد  هاي كارگر به سه صورت متشكل و متحد مـي توده

.  متشكل در اتحاديه كارگري، در حزب سياسي و در انـتـرنـاسـيـونـال      
. نيز  نامعمول است ي آگاهيكنندهنقش رهبريبندي مربوط به فرمول

ي كـنـنـده   كند؟ آيا منظور نقشِ رهبـري او از كدام آگاهي صحبت مي
ي پروفسـورهـا و     كنندهرهبري نقش علوم دانشگاهي است؟ آيا منظور

اسـم مسـتـعـار        در اينجا آگـاهـي،     .  هاست؟ به هيچ وجهآكادميسين
بندي را به كـار  ماركس آگاهانه چنين واژه ها و فرمول . كمونيسم است

 . ها نفوذ يابدگرفت تا عميقاً درميان توده

هدف اين بود كـه  “ المللي كارگران نويسد كه در انجمن بينانگلس مي
ي كارگر در اروپا و آمريكا در يـك ارتـش         تمام نيروهاي مبارز طبقه
داشـت  اي مـي بايست برنامهالملل ميبين...  بزرگ گرد هم آورده شوند
هـا در     هاي كارگري انگلستان، پرودونيـسـت  كه در را به روي اتحاديه

ماركس . ( هاي آلمان نبنددفرانسه، بلژيك، ايتاليا و اسپانيا و الساليست
 ) مقدمه انگلس 1848و انگلس 

 

شد كـه  اي ارائه ميموضوع  و ديدگاه  ما بايد به شيوه“ :  ماركس نوشت
. مورد پذيرش جنبش كارگري در موقعيتي كه دارد، قرار مي گـرفـت    

بايد زمان بگذرد وجنبش از خواب بيدار ...   اين  كار بسيار مشكلي بود 
ماركس و   ( ”  . ي سابق را بدهدشود تا امكان به كارگيري زبان متهورانه

 ) 199ص  3جلد   3مجموعه آثار بخش : انگلس 
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. آن جوهركند و نه به در اينجا ماركس به شكل بيان نظرات اشاره مي
-آنجايي كه موضوع به اصول، به جوهر نظرات كمونيستي مربوط مـي 

اما هنگامي كه موضوع بـر    .  گذشت بودناپذير و بيشد ماركس سازش
مـاركـس   .  دادانگيزي از خود نشان مـي سر شكل بود او انعطاف شگفت

هاي گونـاگـون ارائـه      اين توانايي را داشت كه يك مضمون را به شيوه
اين   -  بيانيه افتتاحيه”  ايزبان اتحاديه“ اين آن چيزي است كه .  دهد

. دهـد را توضيح مي  -  مانيفست كمونيستترين سند بعد از برجسته
، با يك هدف و ديدگاه، يعني اشاعه آگـاهـي   بدين گونه ماركس

ها و اَشكال برخورد خـود  شيوه ،  ازكمونيستي در   جنبش كارگري
-بسته به سطح اين جنبش و خصوصيات تشـكـل  ( به جنبش كارگري 

 . دهدرا تغيير مي) ي معيني كارگر در هر دورههاي طبقه

ي اقتصادي و سياسي، همانا، ي ميان مبارزهكردنِ رابطهدرست تعريف
هاي كـارگـري و       ي تعريف درست از رابطه بين اتحاديهمعنايش ارائه
-ماركس در همان حال كه اهميت بسيار زيادي به مبارزه.  حزب است

داد، همـواره بـر بـرتـري         ي اقتصادي پرولتاريا و اتحاديه كارگري مي
مبناي تمام فعاليت حزب بلشويك و .  كردسياست بر اقتصاد تاكيد مي

 . انترناسيونال كمونيستي  برهمين تاكيد استوار بود 

كنيم، مـعـنـاي آن        وقتي ما از اولويت سياست بر اقتصاد صحبت مي
هاي كارگري به حزب سياسي و يا پذيرفتن يـك    كردنِ اتحاديهتبديل

هاي كارگري، و يا از ميان برداشـتـنِ   برنامه كامال حزبي توسط اتحاديه
خير، اين چيزي نبـود  .  هاي كارگري نيستتفاوت بين حزب و اتحاديه

هاي كارگري به عنـوان  ماركس براهميت اتحاديه.  گفتكه ماركس مي
ي كارگران تاكيد داشت و عليه ي گستردهيابي تودههاي سازمانكانون
او .  هاي كارگري در يك ظرف مبارزه كـرد آميزي حزب و اتحاديهدرهم

هاي اقتصادي و سياسي پرولتاريا هر دو يـك  بر اين باور بود كه تشكل
اما هركدام در  مـبـارزه بـراي        .  رهايي اقتصادي پرولتاريا:  هدف دارند

ماركس .  بندندهاي خاص خود را به كار ميرسيدن به اين هدف، شيوه
ي نخست، او در وهله:  كرداولويت سياست بر اقتصاد را چنين درك مي

هاي كارگري را برتر از وظـايـف     وظايف سياسيِ كامالً طبقاتيِ اتحاديه
كرد، و دوم اين كـه،  ن گروهي ارزيابي ميدروcorporative اي رسته

بايست وظايف اقتصادي او براين باور بود كه حزب سياسي پرولتاريا مي
  .هاي كارگري را رهبري كندرا  تبيين كرده و اتحاديه

 

، انتشارات مـارتـيـن    ” ماركس و اتحاديه هاي كارگري”  فرازي از كتاب
 25تا  15، صفحات 1935لورنس، تاريخ چاپ 

 

 : پانوشت

    

قطعنامه انجمن بين المللي كارگران  در مورد  اتـحـاديـه هـا ي             
 1866كارگري ، ژنو ،

تـا     17قطعنامه كنگره نمايندگان انجمن بين المللي كارگران كه از    
الملل در لندن، چاپخانه بين.  در لندن تشكيل شد 1871سپتامبر   23

 .لنين، مسكو-انگلس-از بايگاني انستيتوي ماركس. 3. ص 1871سال 
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هاي خـيـابـانـي       ها و اعتراضدر جريان انقالب ايران، آنگاه كه  تظاهرات
داد، به مـيـدان   مردم،  كارآيي  و اثرگذاري  خود را آرام آرام از دست مي

آمدن كارگران شركت نفت، به يك باره، فضاي سياسي كشور را تغـيـيـر    
داد،  مسير انقالب را هموار كرد و شتابي روز افزون به سير وقايع و تحقق 

شكوه و صالبت آن اعتصاب، چنان بود كـه بـه انـدك          .  انقالب بخشيد
ي بخشـي  به شعار روزمره”  كارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما” زماني، شعار

در واقع اعتصاب كارگران شركت نفت،  كمـر رژيـم     .  از مردم تبديل شد
 .  استبداد سلطنتي را شكست و نقش كليدي در سرنگوني آن ايفا كرد

اند كه به ميزان و گاه نتوانستهاز آن زمان تا كنون، اما كارگران نفت، هيچ
قدرتي كه حتا شباهت به آن اعتصاب بزرگ داشته باشد، در جـنـبـش        

نه تنها اين، بلكه در .  كارگري و در فضاي سياسي ايران، عرض اندام كنند
هاي ديگر، مانند كـارگـران شـركـت واحـد و            حالي كه كارگران بخش

اند سنديكاي خود را بازيابي و يا ايجاد كنند، كارگران هفت تپه،  توانسته
اند كه تشكل مستقل خود را به وجـود  كارگران نفت تا كنون موفق نشده

اما چرا؟  كوشش براي يافتن پاسخ به اين پرسش و يا دسـتـكـم      .  آورند
اما بدون . ي آغازين اين گفتگو بودهايي از آن، انگيزهپرتوافكندن بر گوشه

هايي كه از انقالب به اين سو، در صـنـعـت    آگاهي از تغييرات و دگرگوني
توانست طرح شود؛ و آنگاه كـه  نفت روي داده است، اين پرسش حتا نمي

ها ارايه شد، طـرح     در جريان گفتگو، تصويري از اين تغييرات و دگرگوني
 .   پرسش آغازين، ديگر بي مورد شده بود و پاسخ روشن بود

» سامـان نـو    « قرار بود كه زنده ياد يداهللا خسروشاهي، يكي از همكاران 

هاي تغييـر  چرايي و معضل« ي ي نشريه دربارهنوشتاري براي اين شماره
اما متأسفانه با مرگ نابهنـگـام او     .  ايران تهيه كند»  شرايط  كار نفتگران
به دليل اهميت اين موضوع بـا يـكـي از يـاران و             .  اين كار عملي نشد

همكاران قديمي رفيق يداهللا تماس گرفتيم و خوشبختانه ايشان دعوت ما 
را براي گفتگو پيرامون ريشه يابي معضالت كنونـي نـفـتـگـران ايـران           

. ع  كارگر قديمي  و بازنشسته شركت نـفـت اسـت       . اسماعيل.  پذيرفتند
ي كار، كه بخش بزرگـي  گويد، سي و پنج سال سابقهآنچنان كه خود مي

ي او در اوايل دهه.  ي اين  گفتگوستاز آن در صنعت نفت  بوده، پشتوانه
سال داشت، با مدرك ششم ابتـدايـي وارد      14، هنگامي كه فقط 1330

پس از سه سال كارآمـوزي، در    .  شوداي آبادان ميآموزشگاه فني و حرفه
براي مـدتـي، بـه       1350ي در اوايل دهه.  شودشركت نفت استخدام مي

-پيش از انقالب، به ايران برمي.  رودقصد كارآموزي به خارج از كشور مي

، دوباره 1361در سال .  كندهاي صنعتي مختلف، كار ميگردد و در پروژه
ي هفـتـاد    در اوايل دهه.  شودگردد ومشغول كار ميبه شركت نفت بازمي

امـا چـون     .  شـود پس از حدود سي سال كار كردن مداوم، بازنشسته مي

 

هاي تغيير چرايي و معضل
 شرايط كار  نفتگران

 

ع از -با اسماعيل» سامان نو«گفتگوي 
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شـود  هاي زندگي با حقوق بازنشستگي خوانايي ندارد، ناچار مـي هزينه
هاي مختلف در بخش نفت، به كار كه تا  چند سال ديگر نيز در شركت

 .بپردازد

 سامان نو                                                                                

 

از ساختار شركت ملي نفت و بافت كارگري آن   :  ايوب  رحماني
اگر ممكن است به طور مختصر در اين باره توضيح .  شروع كنيم

دهيد و بگوييد ساختار و نيز بافت كارگري اين شركت تا چـه    
 ؟تغيير يافته است 1357حد پس از انقالب سال 

بينيم اگر ما به طور كلي وزرات نفت را در نظر بگيريم، مي: ع-اسماعيل
در .  هاي مخـتـلـف اسـت      ها و زير مجموعهكه اين وزرات داراي شاخه

بخش نفت، بخش گـاز  :  اساس در اين جا ما با سه بخش سروكار داريم
ي خود شامل سه شركت اسـت  بخش نفت به نوبه.  و بخش پتروشيمي

كه عبارتند از شركت ملي حفاري نفت ايران، شركت ملي خطوط نفت 
 . هاي نفتيايران و شركت توزيع فرآورده

. ي شركت ملي حفاري استهاي نفت و استخراج نفت، وظيفهحفر چاه
وقتي چاه حفر شد اين چاه به قسمت ديگر يعني شركت ملي خطـوط  

شود كه مسئوليت آن، حفظ و نـگـهـداري      نفت ايران تحويل داده مي
اين خـطـوط   .  هاستها به پااليشگاهخطوط نفت و رساندن نفت از چاه

هاي مختلف در كشور، مانند لوله، نفت خام را از خوزستان به پااليشگاه
در اين مسيـر  .  كندها منتقل ميآبادان، تهران، شيراز و ديگر پااليشگاه

-ها پمپاژ مـي هايي وجود دارد كه نفت را به سوي پااليشگاهخانهتلمبه

ي مسئوليت شركت ملي خطوط نفت ي اين مراحل در حوزههمه.  كند
شـود و    وقتي نفت خام به پااليشگاه رسيد، پـااليـش مـي     .  ايران است

آورند؛ مانند بنزين، گازوئيل، بـنـزيـن    مشتقات نفت از آن به دست مي
سپس اين محـصـوالت در     .  هواپيما، اسيد سولفوريك و ديگر مشتقات

گيرد كه اسمش هست شركـت تـوزيـع      اختيار شركت ديگري قرار مي
ي اين شركت، توزيع و فروش مشتقات نفـت  وظيفه.  هاي نفتيفرآورده

ها و جاهاي ديـگـر   از جمله توزيع بعضي از اين مشتقات به پمپ بنزين
 .اين مجموعه مربوط به بخش نفت بود. است

در مورد بخش گاز نيز شركت ملي گاز را داريـم كـه خـودش يـك           
... ها و كمپروسورهـا و      خانهها، تلمبهمجموعه است و شامل پااليشگاه

 . است

مسئوليت شـركـت مـلـي         .  سپس شركت ملي پتروشيمي وجود دارد
پتروشيمي، توليد و استخراج مشتقات گازي مانند كود شيمـيـايـي و      

بنابراين ما در صنعت نفـت  .  انواع مواد پالستيكي و مشتقات ديگر است
شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز :  به طور كلي سه شركت داريم

 . و شركت ملي پترو شيمي

لطفا در مورد بخش صادرات نفت نيز تـوضـيـح      : ايوب  رحماني
 اين بخش در كجاي اين زير مجموعه قرار دارد؟ . دهيد

. بخش صادرات،  زير نظر شركت ملي نفت ايران اسـت    : ع-اسماعيل
هايي كه زير دريا كشيده شده اسـت، بـه       لوله ها به وسيلهنفت از چاه

ي بسيار بزرگي به شكل در آنجا اسكله.  شودي خارك منتقل ميجزيره
T  گيرند و نفـت خـام،     هاي غول پيكر لنگر ميوجود دارد كه  كشتي

 .برندكنند و مييعني نفت پااليش نشده را، بارگيري مي

بـراي  .  به بافت كارگري در صنعت نفت بپردازيـم :  ايوب  رحماني
سهولت كار، پيش از اينكه به شرايط كار و بافت كـارگـري در     
حال حاضر بپردازيم، براي آنكه تصويري جامع تر از اين شرايط 

بگوييد در آن زمـان    .  داشته باشيم به پيش از انقالب برگرديم
 ؟بافت كارگري در اين صنعت چگونه بود

شركت نفت به طور كلي يك بخش پرسنل اداري و يـك  :   ع-اسماعيل
-پرسنل اداري آن اغلب شامل كارمندان مـي   .  بخش پرسنل فني دارد

شـونـد و داراي       هاي مختلف تقسيم ميها و ردهشود كه خود به اليه
مدارك تحصيلي متفاوت هستند، مانند دپيلم متوسطه، ليـسـانـس و      

بخش فني، شـامـل     .  هاي مختلف مشغول به كارنددكترا كه در بخش
-ها و مهنـدس تكنيسين( و كارمندان )  كارگران فني و ساده ( كارگران 

 .است) ها

هـا  پيش از انقالب، چه در آن زمان كه نفت ايران در اختيار انگليـسـي  
بود و چه پس از آن، يعني با خلع يد از انگلستان، در شهرهاي آبـادان،  

اي وجـود    هاي فني و حرفـه مسجد سليمان و جاهاي ديگر، آموزشگاه
   Artisan Schoolداشت كه به انگليسي به  آنها آرتيزان اسـكـول    

ها، اغلب،  فرزندان كارگران شركت نفت را كه اين آموزشگاه.  گفتندمي
-مدرك ششم ابتدايي داشتند، پس از قبولي در امتحان ورودي، مـي     

من خودم در در اواخـر دهـه           .  دادندپذيرفتند و به آنها  آموزش مي
. اي صنعت نفت در آبادان شـدم خورشيدي وارد آموزشگاه حرفه 1330

دادند؛ از بين نفر براي كارآموزي تقاضا مي 300تا  200در ابتدا حدود  
نفر را انـتـخـاب مـي          60آنها پس از امتحان كتبي و شفاهي، حدود 
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ما در طول هفته، دو روز .  انجاميداين دوره سه سال به طول مي.  كردند
. ديـديـم  رفتيم و سه روز هم در كارگاه  آموزش ميبه كالس درس مي

ي كارآموزي شامل يك سال سوهان كاري با اره و قلم و چـكـش،   دوره
-كاري و آموزشسه ماه ماشين سازي، سه ماه تراشكاري، سه ماه  برق

 .  هاي فني ديگر بود

شدند و به ي كارآموزي، وارد پااليشگاه ميكارآموزان پس از پايان دوره
منتها هنـوز از    .  آمدندعنوان كارگر فني به استخدام شركت نفت درمي

ي پايين قرار داشتند و به آن لو گـريـد     لحاظ رده بندي شغلي در رده
low grade اين دسته از  كارگران پس از وارد شدن بـه    .  گفتندمي

. گـذرانـدنـد   ي كارآموزي را ميكردند و هم دورهپااليشگاه، هم كار مي
اين . دادندپس از سه سال به اينها مدركي با عنوان مكانيك عمومي مي

شدند ي ديگر، موفق ميي دوسالهكارگران سپس با گذراندن يك دوره
ي ايـن    پس از هـمـه  .  كاري عمومي را دريافت كنندكه مدرك سوهان

شدند و در آنـجـا       ي آموزش پااليشگاه معرفي ميمراحل آنها به اداره
دادند و در صورت قبولي در امتحان، به رده بندي بـاالتـر،     امتحان مي

. گفتندمي grade   high  يافتند كه به آنها كارگرِ هاي گريدارتقا مي
بعد از آن هم، هر دوسال، اگر مسئول .    6شدند كارگر با گريد مثال مي

آن بخش از كار كارگر راضي بود و گزارش خوبي در مورد آن كـارگـر     
اين روند به همين ترتيـب ادامـه     .  يافتنوشت، گريد او افزايش ميمي
من خودم تـا    .  10شد سراستاد كار با گريد يافت تا اينكه كارگر ميمي

 .  ارتقا يافتم 10گريد 

آنچه شما توضيح داديد در مورد كارگران فـنـي   :  ايوب  رحماني
در ضمن به كارگران ساده نيز اشاره كرديد، كدام بخش از   .  بود

دادند، كارگران فني يا كارگران كارگران، اكثريت را تشكيل مي
 ساده؟ 

. گفتـنـد  مي”  كولي“ كارگران ساده نيز بودند كه به آنها  : ع-اسماعيل
منتـهـا   .  كردنداينها كارگراني بودند كه زير دست كارگران فني كار مي

اما اكـثـريـت را      .  خود اينها نيز كارگر رسمي و يا دايمي شركت بودند
تـا   10مثال در يك قسمت، به ازاي هر .  دادندكارگران فني تشكيل مي

عـالوه بـر ايـن،        .  كارگر فني فقط يك كارگر ساده وجود داشـت    12
-كارگران فني ديگري هم  بودند كه پااليشگاه از  بيرون استخدام مـي 

اينها پس از استخـدام،  .  ساز و نظاير آنمانند لوله كش و دوچرخه.  كرد
گذراندند و به عنوان كارگر فني كـار،  ي آموزشي ميدر پااليشگاه دوره

 .  دادندبه كار خود ادامه مي

كارمندان، با مدرك ديـپـلـم      .  اما بپردازيم به بخش اداري و كارمندان

ي آنها نيز پس از استـخـدام، يـك دوره       .  شدندمتوسطه استخدام مي
دانم كه بگـويـم   همين جا الزم مي.  گذراندندآموزشي در پااليشگاه مي

در آن زمان، پااليشگاه آبادن، پااليشگاه اصلي و يا مادر در كشور بود و 
در ايـن    .  شددر عين حال بزرگترين پااليشگاه خاورميانه، محسوب مي

محصوالت ايـن  .  شدهزار بشكه نفت پااليش مي 750پااليشگاه، روزانه 
كرد، پااليشگاه در آن زمان، نه تنها نيازهاي بازار داخلي را بر آورده مي

شـد؛ بـه     ي خليج فارس نيز صادر مـي   بلكه به ديگر  كشورهاي حوزه
ها، پااليشگاه آبادان را در كنار اروند رود و همين دليل بود كه انگليسي
از پااليشگاه تا رودخانه، تونل زير زميـنـي   .  يا شط العرب ساخته بودند

ليتري، به وسيلـه   20يا  18هاي وجود داشت كه از آن بنزين در حلب
. شـد اي كه در كنار رودخانه وجود داشت، منتقـل مـي    به اسكله نقاله

شد و به بصره در عراق و يا كشورهاي ديـگـر   سپس بنزين بارگيري مي
اين را كه گفتم مربوط به گذشته است، اكنون ديـگـر   .  گرديدصادر مي

 . اينگونه نيست

كارمندان پس از استخدام، براي دو سال،  همراه با .  به موضوع برگرديم
ديدند و سپس به  عنوان كارمند مسئوليـت پـذيـر بـه         كار، دوره مي

كارگر و يا بيشتـر   5در اين مرحله هر كارمند، .  دادندكارشان ادامه مي
كارمندان .  كردرا تحت سرپرستي خود داشت و يك قسمت را اداره مي

 . يافتندگرفتند و ارتقاي شغلي ميسال به سال گريد مي

در آبـادان  .  عالوه بر كارمندان، يك بخش فني رده باال نيز وجود داشت
در ايـن    .  گفتيم تكنيكـال يك دانشگاه فني وجود داشت كه به آن مي

آنها پس از گذراندن يك دوره، كـه    .  پذيرفتندها را ميدانشگاه ديپلمه
 -گرفتـنـد  كشيد، مدرك مهندسي ميكنم چهار سال طول ميفكر مي

و سپس بـه عـنـوان        -مانند مهندسي نفت،  برق، مكانيك و نظاير ان
 . آمدندمهندس به استخدام پااليشگاه در مي

 روابط كارگران و كارمندان چگونه بود؟ : ايوب  رحماني

اين رابطه از نظر كاري به اين شكل بود كه كارمند هـر  :  ع-اسماعيل
آمد و حكم را بـيـن       روز صبح، با حكم كاري كه در دست داشت، مي

گفت برو فالن پمپ را نصب و   مثال به من مي.  كردكارگران تقسيم مي
كـرد؛ در واقـع       يا تعمير كن و به كسي ديگر،  كار ديگري محول مـي 

كرد، بلكـه بـر     كارمند خودش كار نمي.   گردش كار به اين ترتيب بود
ولي خوب، ما هم كارگر رسمي بوديم و .  كردكار ما كنترل و نظارت مي

 . سنديكا داشتيم

شد و يـا  آيا اين سنديكا فقط شامل كارگران مي  :  ايوب  رحماني
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 توانستند عضو آن شوند؟كارمندان نيز مي

كارمندان تـابـع مـقـرارت         .  توانستندنه كارمندان نمي : ع-اسماعيل
در .  توانستند در سنديكاي كارگران عضو شوندوزرات نفت بودند و نمي

آيد و كارفرما حق نـداشـت   وزارت نفت، كارمند، كارفرما به حساب مي
سنديكا فقط متعلق به كارگـران  .  كه براي خودش سنديكا درست كند

ما كارگران تابع مقررات وزارت كار بوديم و طبق قانون كـار ايـن     .  بود
 . حق را داشتيم كه سنديكا تشكيل بدهيم

در اعتصاب بزرگ كارگران صنعت نفت در جريان   : ايوب  رحماني
اي در سرنگوني اسـتـبـداد      كه نقش تعيين كننده 57انقالب 

سلطنتي در ايران ايفا كرد، نوعي همكاري بين كارمـنـدان و     
 كارگران به وجود آمد، اين همكاري چگونه شكل گرفت؟

گـزار  ها پـايـه  از همان آغاز در صنعت نفت، كه انگليسي : ع-اسماعيل
. آن بودند، بين كارگران و كارمندان اختالف شديد و تضاد وجود داشت

ي آنهـا  رابطه.  آمد و نه كارگر از كارمندنه كارمند از كارگر خوشش مي
داد و كارگر بايد اجرا كارمند دستور مي.  ي خشك اداري بوديك رابطه

در اين ميان، و در خيلي موارد، درگيري بين كارمند و كارگر .  كرد مي
در پااليشگاه، بخشي وجود داشت به نام بخش روابط .  به وجود مي آمد

صنعتي كه  كارش مثل دادگاه در  بيرون بود، و در واقع يـك دادگـاه     
-اگر بين كارمند و كارگر درگيري پيش مـي   .  شدداخلي محسوب مي

نوشت و سپس  بخـش  آمد، كارمند گزارش آن را به رئيس خودش مي
به طور كلـي  .  كردداد و كارگر را باز خواست ميروابط صنعتي، نامه مي

ي خوبي ميان كارمندان و كارگران وجود نداشت؛ چون كارمندان رابطه
مثـال  .  كردندناظر بر كار كارگران  بودند و مزاياي خوبي نيز دريافت مي

اصـوال  .  حقوق يك كارمند، حدود پنج برابر دسـتـمـزد كـارگـر بـود          
كارمندان از لحاظ موقعيت، پرستيژ و احترام، در جايگاه ديگري قـرار    

پزشك كارمندان با چشم پزشك كارگران متـفـاوت   مثال چشم.  داشتند
 . ها بسيار بوداين نوع تبعيض. بود

يعني عالوه بر تفاوت در ميزان  دستمـردهـا و     :   ايوب  رحماني
-مزايا، امكاناتي كه شركت در اختيار كارگران و  كارمندان مـي 

 گذاشت با هم تفاوت داشت؟ 

مثال در آبادان، مسكن كارمندان و .  بله كامال تفاوت داشت:  ع-اسماعيل
ي جداگانه قرار داشت بـا دونـوع اسـتـانـدارد،          كارگران در دو منطقه

باشگاه كارگران از باشگاه كارمندان و نـيـز     .  كيفيت و امكانات متفاوت
دكتر كارمندان . رستوران كارگران و كارمندان در محل كار نيز جدا بود

حتا سرويس رفت و آمد به پـااليشـگـاه      .  كردبا دكتر كارگران فرق مي
ي رفت و آمد كارگران چيزي بود كه بـه آن مـي       جداگانه بود؛ وسيله

  Busي رفت و آمد كارمندان، باس    در حالي كه وسيله.  گفتيم تريلي
البته در پااليشگاه تهران سرويس رفت و آمد، .  يعني همان اتوبوس بود

ما كارگراني كه از آبادان براي ساختـن پـااليشـگـاه       .  مثل آبادان نبود
ي كار به تهران رفته بوديم، تقريبا همگي جوان، آگـاه و    تهران و ادامه

هـا را    توانستيم  جداسازي سـرويـس    درس خوانده بوديم و ديگر نمي
در اينجا ديگر سرويس رفت وآمد يكي بود و همه از يـك  .  تحمل كنيم

البته در پااليشگاه تهران نـيـز، در ابـتـدا         .  كرديماتوبوس استفاده مي
-ي پااليشگاه آبادن را به گونهكارمندان كوشش كردند كه همان شيوه

هـا  همان آغاز در صنعت نفت، كه انگليسـي از   
گزار آن بودند، بين كارگران و كارمـنـدان   پايه

نه كارمنـد  .  اختالف شديد و تضاد وجود داشت
. آمد و نه كارگر از كارمنـد از كارگر خوشش مي

. ي خشك اداري بـود     ي آنها يك رابطهرابطه
-داد و كارگر بايد اجرا مـي   كارمند دستور مي

 . كرد 
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به اين معني كه خواستند اتوبوس را به دوقسمت .  اي ديگر پياده كنند
كارمندان و كارگران تقسيم بندي كنند و كارمندان در قسمت جلو تـا  

ما مخالفت كرديـم و ايـن       .  وسط بنشينند و كارگران در قسمت عقب
 . طرح اجرا نشد

 

ي مـيـان   آري در جريان انقالب كه شوراي اعتصاب تشكيل شد، رابطه
به اين معني كه تعدادي از .  كارگران و كارمندان تا حدودي تغيير يافت

هاي نزديك به انقالب، ديپلم گرفته و كارمند شده كارگران كه در سال
كارگران سعي كـردنـد كـه        .  ي خوبي با كارگران داشتندبودند، رابطه

توسط آنها، كارمندان ديـگـر را     
نيز تشويق كنند كه به اعتصـاب  

هـمـيـن    .  كارگران بـپـيـونـدنـد     
كارگران كارمند شـده، نـقـش        
مهمي در ايجاد پـيـونـد بـيـن        
. كارگران و كارمندان ايفا كردنـد 

من در آن زمان در شركت نفـت  
نبودم اما از دوستان و همكـاران  
خودم، مثال از زنده يـاد يـداهللا       
خسرو شـاهـي شـنـيـدم كـه           
كارگران در جريان اعتصاب، راه   

رونـد بـه طـرف        افتند و ميمي
كـه از      -رستوران كارمـنـدان     

و   -رستوران كارگران جـدا بـود    
كارگر، كارمنـد،  “ :  دهندشعار مي

همان رفقـاي  .  ” پيوندتان مبارك
آيند و از كارگران كارگري كه كارمند شده بودند، از رستوران بيرون مي

ي كارمندان نيز به خاطر آن شرايط خاص و يـا  بقيه.  كننداستقبال مي
البته بايد فضـاي    .  پيوندندآيند و به كارگران ميبه هر دليل ديگر، مي

انقالبي آن زمان را نيز در نظر بگيريم كه به اين امر كمك كـرد و از      
مدتي بعد يعنـي پـس از       .  تضاد ميان كارگران و كارمندان كاسته شد

هاي كارگري، اوضاع روي كار آمدن جمهوري اسالمي و سركوب تشكل
 . كارگر جدا و كارمند جدا: دوباره به حالت سابق بر گشت

آيا  اطالع داريد كه كارگران شركت نفت، چگونـه  :  ايوب رحماني
. توانستند كه آن اعتصاب سراسري را سـازمـان بـدهـنـد         

هـاي  همانطوري كه شما اشاره كرديد، شركت نفت داراي بخش
. ها در شهرهاي مختف قـرار دارنـد    متفاوت است و پااليشگاه

پرسش من به طور مشخص اين است كه كارگـران چـگـونـه       
توانستند با هم ارتباط بر قرار كنند، شوراي اعتصاب تشكـيـل   

آيا سنديكاي كارگران .  دهند و آن اعتصاب را سازماندهي كنند
شركت نفت كه از قبل موجود بود و شما به آن اشاره كرديد، در 

 اين ميان نقشي داشت؟    

ارتباط بيـن  .  نه سنديكا به طور مستقيم نقشي نداشت  : ع-اسماعيل
آمد و هاي متفاوت شركت،  در جريان كار به وجود ميكارگران قسمت

به طور مثال هر پااليشگاه، سالي يك بار احتـيـاج بـه      .  يافتتداوم مي
 overhaulگـويـنـد اوورهـول         سرويس عمومي دارد كه به آن مـي 

براي .  } تعمير و سرويس كردن{ 
انجام اوورهول، نيروي كار زيادي 
الزم است كه نيروي كار موجـود  
در يك پااليشگاه  كفاف آن را     

بديهي بود كـه ايـن       .  دهدنمي
ها تأميـن  نيرو، از ديگر پااليشگاه

فرض كنيد كه پااليشـگـاه   .  شود
. خواست اوورهول كنـد تهران مي

 100براي كمك به اين كار مثال 
ها، نفر كارگر را از ديگر پااليشگاه

. آوردنـد به پااليشگاه تهران مـي   
خوب اين كـارگـران در مـدت        
اوورهول كه  حدود دو ماه طـول  

كشيد ضمن كار، با هم آشنـا  مي
شدند، شرايط كـاري  و رفيق  مي
-هاي مختلف را مـي     در محيط

 . گرفتديدند، و درنتيجه به خودي خود ارتباطي ميان آنها شكل مي

ي ديگر براي بر قراري اينگونه ارتباط كارگري، اين بود كه وزارت زمينه
كرد و به دنـبـال آن،       كار، سالي يك بار، حداقل دستمزد را اعالم مي

بـراي ايـن كـار،        .  شـد هاي دستجمعي با وزارت نفت امضا مـي پيمان
هاي مختلف، نمايندگان كارگـران در    نمايندگان كارگران در پااليشگاه

خطوط لوله و شركت گاز و همينطور نمايندگان كارگـران در سـايـر        
شدند و بـا تـعـيـيـن كـردن           هاي صنعت نفت، جمع ميزيرمجموعه

بـراي امضـاي       -درخواست  20مثال با تعيين   -ها و مطا لبات خواست
خـوب در    .  رفتندشدند و نزد وزيرنفت ميپيمان دستجمعي، آماده مي

شـدنـد و ايـن        جريان اين مذاكره، نمايندگان كارگران با هم آشنا مي
ي اينها، در سنديـكـاي كـارگـران       عالوه  بر همه.  يافترابطه ادامه مي

هـاي  در سنديكا، نمايندگاني بودند كـه انسـان    
شريف و  مبارز و قابل اعتماد بودند؛ مانند يـداهللا  

كارگران، مسايـل، مشـكـالت و        .  خسرو شاهي
هاي خودشان را با اين نمايندگان درميان خواست

گذاشتند و آنها سهم زيادي در ايجاد ارتـبـاط   مي
هـا و    دادن اعـتـراض    بين كارگران و  سازمـان 

البته در سنديكا نماينـدگـان   .  ها داشتنداعتصاب
دار كارفرما بـودنـد ولـي      ديگري بودند كه طرف

كارگراني كه به اعتصاب باور داشتند، مسايل را از 
 . داشتتدچشم آنها پنهان نگاه مي
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مانند اتاق گـاز، اتـاق     :  هاي مختلفي وجود داشتشركت نفت، قسمت
-ي خود موجب مـي   ها نيز به نوبهپتروشيمي و نظاير آن؛ كه اين اتاق

هاي مختلف شركت، همديگر را ببينند و با شدند كه كارگران در بخش
 . هم آشنا شوند

ي ديگر براي برقرارشدن بيشتر ارتباط بين كارگران، اين بود كـه  زمينه
هاي مختلف، به صورت رينگ، يعني بـه طـور       خطوط تلفن پااليشگاه

به طوري كه براي تماس،  الزم نبـود  .  اي، با همديگر متصل بودندحلقه
هر پااليشگاه يك كُد داشت، ما با گرفتن .  از تلفن بيرون استفاده كنيم
كرديـم و بـا       هاي ديگر ارتباط برقرار ميآن كد با كارگران  پااليشگاه
خواسـتـيـم    به طور مثال هر گاه مي.  كرديمرفقاي خودمان صحبت مي

اعتراض و يا اعتصابي را سازمان بدهيم، با استفاده از ايـن خـطـوط          
گرفتيم و ضمن اينكه اخبار را رد و بـدل      تلفني، با يكديگر تماس مي

شديم؛ مثال با بخش لوله و يـا  هاي همديگر آشنا ميكرديم با نظريهمي
آنكه الزم بـاشـد   گرفتيم و بيتعميرات پمپ پااليشگاه آبادن تماس مي

داديم كه در تـهـران     خودمان را معرفي كنيم، به همكارانمان خبر مي
خواستيم خبر را   قرار است سر فالن موضوع اعتراض كنيم و از آنها مي

به اين ترتيب، براي مثال، وقتي كه ما در تهران .  به ديگران نيز برسانند
هـا، در    در تدارك يك حركت اعتراضي بوديم، كارگران ديگر پااليشگاه

ها و در شهرهاي مختلف نيز به تدارك يك حركت اعـتـراضـي      قسمت
 . كردنداقدام مي

در سـنـديـكـا،       .  به عالوه همانطور كه گفتم سنديكا نيز وجود داشت 
هاي شريف و  مبارز و قابل اعتماد بـودنـد؛   نمايندگاني بودند كه انسان
هـاي  كارگران، مسايل، مشكالت و خـواسـت  .  مانند يداهللا خسرو شاهي

گذاشتند و آنها سهم زيـادي    خودشان را با اين نمايندگان درميان مي
هـا  ها و اعتصـاب دادن اعتراضدر ايجاد ارتباط بين كارگران و  سازمان

دار كارفرمـا  البته در سنديكا نمايندگان ديگري بودند كه طرف.  داشتند
بودند ولي كارگراني كه به اعتصاب باور داشتند، مسايل را از چشم آنها 

 . داشتتدپنهان نگاه مي

دهـي آن    ي اينها كه بر شمردم، امكان ارتباط گيري و سـازمـان    همه
اعتصاب بزرگ و سراسري كارگران صنعت نفت در جريان انـقـالب را     

 . فراهم كرد

شما براي ساليان دراز در شركت نفت كار كرديـد    : ايوب  رحماني
پيش از انقالب  به ايـران    .  و پس از آن به خارج از كشور رفتيد

هاي صنعتي گوناگون به عـنـوان     ها در پروژهبرگشتيد و سال
دوباره به صـنـعـت     1361سپس در سال . كارگر فني كار كرديد

اين زماني بود كه رژيم اسالمي، شوراي كاركنان .  نفت برگشتيد
بسياري از فعاالن كـارگـري،   .  صنعت نفت را سركوب كرده بود 

بردند؛ تعداد زيادي نيز دستگير شده بودند و در زندان بسر مي
كه نام اين اقدام را هم بيشرمانه گذاشتـه    -اخراج شده بودند، 
و تعدادي از فعاالن كارگري نيز براي آنكـه     -بودند پاك سازي

دستگير و زنداني و شنكجه نشوند به خارج از كشور مهاجـرت  
. شما در چنين شرايطي به صنعت نفت برگشتـيـد  .  كرده بودند

ديديـد؟ روابـط     خواهم بپرسم كه شما شرايط را چگونه ميمي
 كارگران با يكديگر و فضاي كار به طور كلي چگونه بود؟

به شركت نفت و  1361همانطور كه گفتيد من در سال  :ع-اسماعيل
آن دسته از دوستان قديمي كـه از زنـدان و           .  به پااليشگاه برگشتم

منتها . دستگيري و اخراج، جان سالم به در برده بودند، هنوز آنجا بودند
ديدنـد  كارگران مي.  ي يأس و سرخوردگي در همه جا حاكم بودروحيه

كه از انقالب نه تنها  چيزي نصيب آنها نشده است، بلكه سركوب هـم    
حق ايـجـاد   .   انداند؛ دوستانشان را دستگير و زنداني و اخراج كردهشده

هيچ گونه تشكل كارگري وجود نداشت، افزون بر اين، جنگ هم وجود 
-داشت و هر وقت كه  كارگران نسبت به وضعيت موجود، اعتراض مـي 

گفت كه كشور در حال جنگ است و كسـي نـبـايـد       كردند، رژيم مي
همه چيز در ظاهر ساكت و آرام بـه    . هاي رفاهي را مطرح كندخواسته
ي كارگران از اوضاع خشمگين و نـاراضـي     آمد، اما تقريبا همهنظر مي
اندازي يك حركت اعتراضـي  اما هيچ تشكلي يا تجمعي براي راه.  بودند

ما چند نفر از كارگران كه همديگر را خوب .  و يا اعتصاب وجود نداشت
ي اوضاع شناختيم و به يكديگر اطمينان داشتيم، نشستيم و در بارهمي

صحبت كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه  بايد كاري كرد و اوضاع را   
 . تغيير داد

گفتيد كه كارگران از اوضاع ناراضي و خشمگيـن  :  ايوب  رحماني
 بيشتر از چه چيز ناراضي بودند؟ . بودند

گـرانـي،   .  نارضايتي بيشتر به خاطر شرايط معيشتي بود : ع-اسماعيل
سطح  پايين دستمزدها و مزايايي كه شركت نفت از كارگران باز پـس  

براي مثال يكي از مزايايي كـه    .  ها بودگرفته بود، علت اصلي نارضايتي
كارگران شركت نفت، در پيش از انقالب، به دست آورده بودند، اين بود 

خواندند و مدرك سيـكـل   كه  اگر فرزندان آنها تا كالس نهم درس مي
هاي شركـت،  ي شركت نفت، در خانهتوانستند به هزينهگرفتند، ميمي

ي شركت نفت تا ديپلم درس بخوانند و حـتـا       ساكن شوند و با هزينه
اين قانون را حـاال بـرداشـتـه       .  ي تحصيل، به دانشگاه بروندبراي ادامه
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پيش از انـقـالب، روز     .  موضوع ديگر مدت زمان كار هفتگي بود.  بودند
غـرضـي، وزيـر      .  پنجشنبه براي كارگران شركت نفت، روز تعطيل بـود 

نامه صادر كرد كه كارگران، روز پنج شنبه هم بـايـد تـا        نفت،  بخش
مزاياي ديگر، پرداخت اجناس بـه كـارگـران      .  ساعت دوازده، كار كنند

 . بود، كه بخش زيادي از آن را نيز قطع كرده بودند

به عالوه، پيش از انقالب، كارگران از حق انقعاد پيمان دسـتـجـمـعـي      
اين مسئله نيز  حاال مسكوت مانده بـود و شـركـت          .  برخوردار بودند

ي جنگ، قـطـع كـرده      ها را به بهانهاضافه حقوق.  زدحرفي از آن نمي
ي زندگي باال رفته بـود،  از طرف ديگر در حالي كه تورم و هزينه.  بودند

ي اينها باعـث  طبيعي است كه همه.  دستمزدها افزايش پيدا نكرده بود
اند ولي نـه    ديدند كه انقالب كردهكارگران مي.  نارضايتي كارگران شود

. شان بدتر هم شـده اسـت      اند بلكه وضعفقط چيزي به دست نياورده
شان بهتر بود و وزارت نفـت  گفتند كه پيش از انقالب وضعكارگران مي

داد، اما جمهوري اسالمي  حـاضـر   داد كه شاه به شما باج ميپاسخ مي
 . نيست به شما باج بدهد

ي مزايايي كه پيش از انقالب به دست آورده بـوديـم، فـقـط            از همه
هر سال هنگام عيد، به ما يك سكه بـه  .  پرداخت عيدي باقي مانده بود

، 1361قيمت سكه در آن زمان، يعنـي سـال       .  دادندعنوان عيدي مي
چون قيمت سكه، بـاال     62سال .  تومان بود 2500فكر مي كنم حدود 

رفته بود، آمدند و گفتند كه امسال به جاي سكه، بن خواروبار به شمـا  
كيلو روغن و از اين قبيل اجناس  5كيلو برنج و  10دهيم كه شامل مي
تـر از    ما حساب كرديم و ديديم بهاي اين اجناس، خيلي پايين.  شدمي

به همين .  شد نصف ارزش سكهارزش رايج سكه است، يعني تقريبا مي
دليل ما، يعني همان چند كارگري كه در باال  به آن اشـاره كـردم، و       
همچنين دو نفر از كارگران كه مذهبي بودند، ولي حزب الهي نبودنـد،  

مسايلي چـون  .  نشستيم و در اين باره كه چه بايد كرد، صحبت كرديم
اقدام به اعتصاب، اعتراض در رستوران و يا عدم دريافت بن خواربار را   

سرانجام به اين نتيجه رسيديم كه  با توجه بـه    .  طرح و بررسي كرديم
ي كارگران، عدم دريافت بن خواروبار، فضاي سركوب وخفقان و روحيه

و در خواست پرداخت سكه به جاي آن، بهترين روش اسـت؛ چـون         
 . توانستند كسي را به دليل عدم دريافت بن خواروبار دستگير كنندنمي

ي آن، ميان كـارگـران   خالصه سر اين موضوع ديوارنويسي شد و درباره
هاي موضوع را از راه تلفن با كارگران پااليشگاه.  بحث و گفتگو درگرفت

به اين ترتيب، جنب و جوشي در مـيـان       .  ديگر نيز در ميان گذاشتيم
اين خواست يعني دريافت سكه به جاي بن خواروبار، .  كارگران راه افتاد

ي كمي رفتند و بن خواروبار را عده.  اما سرانجام  به موفقيت نيانجاميد
ما موفق نشديم كه سكه را دريـافـت       .  گرفتند و اكثريت هم نگرفتند

هـاي  اما همين اعتراض و جنب وجوش،  بستري براي اعـتـراض  .  كنيم
ي اعتراضي و شهامت در   اين اعتراض، نشان داد كه روحيه.  بعدي شد

ها و مـطـالـبـات     ميان كارگران وجود دارد و حاضرند كه براي خواسته
 .خود، به طور جمعي، مبارزه كنند

كه به  1363اي شد براي اعتصاب سراسري در سال اين اعتراض زمينه
. تجمع كارگران در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران كشيده شـد   

هاي مختلف شركت نـفـت و از شـهـرهـاي            كارگران زيادي از بخش
گوناگون به تهران آمدند و در مقابل وزارات نفت تـجـمـع كـردنـد و          

اين اعتصاب از سازماندهي .  هايشان شدندخواستار رسيدگي به خواسته
امـا  .  ها كـار شـده بـود       براي برگزاري آن،  مدت.  خوبي برخوردار بود

اعـتـصـاب تـوسـط        .  متأسفانه كارگران در اين اعتصاب، پيروز نشدنـد 
نيروهاي رژيم سركوب گرديد، تعدادي از كارگران دستگير و بـرخـي       

 .   اخراج شدند و تعدادي نيز به كاشان تبعيد شدند

. پرسش ما اين بود كه آيا كارگران شركت نفت تابع مقرارت وزرات نفت هستند يـا وزرات كـار      
داد تا بستگي به پاسخ وزارت نفت، اهميت مشخص شدن اين موضوع، اين بود كه  به ما امكان مي

وزارت نفت به  اين پـرسـش،     .  هاي خودمان را سازمان دهيم و مسايل را بهتر پيش ببريمحركت
گفت كه شما تابع وزارت نفت هستيد و گاهي ديگر گاهي مي.  رفتداد و طفره ميپاسخ روشن نمي

گفت كه به براي نمونه در مورد تشكيل سنديكا، وزارت كار مي.  گفت كه تابع وزارت كار هستيدمي
دادند كه شمـا تـابـع      كرديم، پاسخ ميوقتي به  شركت نفت رجوع مي.  شركت نفت رجوع كنيد

 توانيد سنديكا يا اتحاديه داشته باشيدوزرات نفت هستيد و نمي
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با پايان جنگ ايران و عراق و انتخاب رفسنجاني :  ايوب  رحماني 
. به عنوان رييس جمهور، سياست اقتصادي رژيم تغيير پيدا كرد

دانيم مي.  ها اعالم كردند كه اين دوره، دوران سازندگي استآن
هاي بعدي نيـز  كه سياست اقتصادي دولت رفسنجاني كه دولت

ي بانك جهاني و صنـدوق  اند و اصوال نسخهتا كنون دنبال كرده
المللي پول است، بر طرح تعديل اقتصادي مبتني بود، بـه    بين

هـاي  ها، كاهش و يا حـذف يـارانـه     طور مثال خصوصي سازي
اين سياست اقتصادي چه تأثيري در شركت نـفـت و       .  دولتي

 ي كارگران نفت داشت؟ شرايط و مبارزه

-ما مـي .  در آن زمان ما با وزارت نفت درگيري داشتيم : ع-اسماعيل

پرسـش مـا     .  خواستم موقعيت كارگران از لحاظ قانوني، مشخص شود
اين بود كه آيا كارگران شركت نفت تابع مقرارت وزارت نفت هستند يا 

اهميت مشخص شدن اين موضوع، اين بود كه  به ما امكان .  وزرات كار
هاي خودمان را سازمـان  داد تا بستگي به پاسخ وزرات نفت، حركتمي

وزارت نفت به  اين پرسش، پاسـخ  .  دهيم و مسايل را بهتر پيش ببريم
گفت كه شما تـابـع وزارت       گاهي مي.  رفتداد و طفره ميروشن نمي

بـراي  .  گفت كه تابع وزارت كار هستـيـد  نفت هستيد و گاهي ديگر مي
گفت كه به شركت نفـت  نمونه در مورد تشكيل سنديكا، وزارت كار مي

دادند كه كرديم، پاسخ ميوقتي به  شركت نفت رجوع مي.  رجوع كنيد
توانيد سنديكا يا اتحاديـه داشـتـه      شما تابع وزرات نفت هستيد و نمي

باشيد و همان انجمن اسالمي كه هست، كافي است؛ در حالـيـكـه در      
 . جاي ديگر پاسخ شركت اين بود كه شما تابع وزارت كار هستيد

كار انجمن اسالمي در شركت نفت چه بود  و چـه  :  ايوب  رحماني
 كرد؟نقشي ايفا مي

هـاي  ها و بـرنـامـه   نقش انجمن اسالمي، تبليغ سياست : ع-اسماعيل
دولت و تشويق كارگران به پذيرش و انجام فرايض اسـالمـي، مـانـنـد        

اعضاي انجمن اسالمـي در پـااليشـگـاه،          .  شركت در نمازجماعت بود
نوشتند، عكس خميني را به در و   كردند، پالكارد ميمسجد درست مي

-چسباندند، خالصه اينكه به نفع جمهوري اسالمي تبليغ مـي ديوار مي

به طور كلي انجمن اسالمي را درست كرده بودند بـراي آنـكـه      .  كردند
گفتند انجـمـن اسـالمـي       مي.  مانع ايجاد تشكل مستقل كارگري باشد

 .هست، اگر كارگران مشكلي دارند، با انجمن اسالمي در ميان بگذارند

-ي بحث بپردازيم، هر وقت به نفع وزرات نفت بود، به ما مـي   به ادامه

گفتيـم اگـر     گفتند كه شما تابع وزرات نفت هستيد، و وقتي كه ما مي

اينگونه است، پس همان مزايايي را كه كارمندان دارنـد بـه مـا هـم           
 .  كارگران، تابع مقرارت وزارت كار هستند: گفتندبدهيد، مي

درنتيجه، ما كارگران هم نشستيم و جلسه تشكيـل داديـم و اعـالم          
خواهيم به طور رسمي مـطـرح   هايي داريم كه ميكرديم كه ما خواسته
خواهيم بدانيم كه ما با كدام وزرات خـانـه طـرف        كنيم؛ ولي اول مي

 .  خانه بخواهيمها را از آن وزراتهستيم، تا اين خواسته

بندي وجـود  بايد بگويم  كه در آن زمان، به سبب اينكه در رژيم، جناح
داشت، در پااليشگاه، عالوه بر انجمن اسالمي، يك گروه ديگر را نيز راه 

، كه اينها طرفدار جنـاح  ” هيأت عزاداران حسيني“ انداخته بودند به نام 
اما كـارگـران     .  ديگر از حاكميت بودند و با رفسنجاني اختالف داشتند

هـيـأت   “ اعضـاي    .  ي اعتراضي خودشان بـودنـد  مشغول تدارك  برنامه
-كه از جنب وجوش كارگران، آگاه شده بودند، مـي ”  عزاداران حسيني

ي كارگران را  به سمت مبارزه خواستند با سوءاستفاده از اوضاع، مبارزه
عليه آقازاده كه وزير نفت وقت بود، سوق دهند و از كـارگـران بـراي        

ما هـم بـه كـارگـران         .  هاي جناحي خود استفاده كنندتسويه حساب
هيـأت عـزاداران     “ هاي انجمن اسالمي و ها و اختالفگفتيم كه  رقابت

ي خودمان را طرح كنيـم  ، ربطي به ما ندارد و ما بايد خواسته” حسيني
به اين ترتيب، كارگران، در رستورانِ شركت اقـدام بـه       .  و پيش ببريم

كردند و گفتند كه شركت نفت، بايد به طور رسمـي  ”  اعتصاب نشسته“ 
-خانه هستيم، تا ما بتوانيم خواسـتـه  اعالم كند كه ما تابع كدام وزرات

” هيأت عزاداران حسـيـنـي   “ .  خانه طرح كنيمهاي خود را با آن وزارت
گفت كه آقازاده بايد خودش در رستوران شركت، حضور يابد و بـه    مي

ما پاسخ بدهد؛ هدف آنها اين بود كه آقازاده به آنجا بيايد تا آنـهـا او       
پاسخ ما كارگران اين بود كه ما با فرد طرف نيستـيـم، مـا      .  راهو كنند
 . ها برآورده شوندخواهيم اين خواستههاي مشخصي داريم و ميخواسته

اعتصاب ما اينگونه بود كه تصميم گرفتيم به رستوران شركت بـرويـم،   
يك هفتـه  .  آنجا  بنشينيم، اما غذا نخوريم و سپس به سر كار برگرديم

اما مسئوالن شركت، هيچ واكـنـشـي نشـان         .  اين كار تكرار را كرديم
پس از آن، تاكتيك ديگري به كار برديم، تصميم گرفتيم برويم .  ندادند

و غذا بخوريم اما به جاي برگشتن به كار، يك ساعـت در رسـتـوران        
. باز هم هيچ خـبـري نشـد     .  يك هفته نيز اين كار را كرديم.  بنشينيم

سپس تصميم گرفتيم كه برويم رستوران، غذا بخوريم و بعد همان جـا  
هـا و    در  روز اول كه انجمن اسـالمـي    .   بنشينيم و سر كار بر نگرديم

كردند كه ما، يك ساعت ها از تصميم ما خبر نداشتند، فكر ميجاسوس
اما ديدند مـا تـكـان        .  گرديمنشينيم و بعد به سر كار بر ميبيشتر مي

روز دوم، از طرف انجمن اسالمي، رييس امور اداري آمد و   .  خوريمنمي
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اي داريد يك نفر نماينده انـتـخـاب    خواهيد؟ اگر خواستهگفت چه مي
گفـتـيـم مـا       .  كنيد تا برود پيش رييس پااليشگاه و با او صحبت كند

نماينده نداريم و اگر رييس پااليشگاه وقت دارد بيايد اينجا و يا به مـا    
اطالع دهد كه پنج نفر را به عنوان رابط، انتخاب كنيم تا بروند و بـا او    

در ضمن گفتيم كه اين پنج نفر فقط براي هـمـان روز     .  صحبت كنند
. ها را پيشاپيش گرفته بوديـم ي اين تصميمالبته همه.  رابط  ما هستند

سرانجام پنج نفر، كه من يكي از آنها بودم انتخاب شدند،   تا بروند و با 
 .  رييس پااليشگاه صحبت كنند

ما پنج نفر، پس از گفتگو و مشورت با همديگر، نزد رييس پااليشـگـاه   
رييس پااليشگاه با ديدن ما شروع كرد از تورم و گراني صحبـت  .  رفتيم

حـاال  :  سپس گـفـت  ...  ي ما دچار مشكل هستيم وكردن، و اينكه  همه
: بگوييد موضوع چيست؟ و باز پيش از آنكه ما چيزي بگوييـم، گـفـت     
ي البته از دست من كاري ساخته نيست و به سـخـنـرانـي در بـاره           

آقاي مهنـدس،   :  ما نيز پاسخ داديم.  پروستريكا و گالستنوست پرداخت
گرديم، اگر همسر و فرزندان ما بپرسنـد كـه     عصر كه ما به خانه برمي

صحبت امروزتان با آقاي رييس پااليشگاه به كجا كشيده شـد و چـه       

اي گرفتيد، ما بايد چه جوابي به آنها بدهيم؟ بگوييم كـه آقـاي     نتيجه
رييس در مورد گالسنوست و پروستريكا ما را ارشاد كـرد؟ مـا اصـال        

بحث ما سر نان و غذا و كرايه خانه و كـيـف و       .  مان اينها نيستحرف
ي كمرشكن زنـدگـي    حرف ما در مورد هزينه.  مان استكفش فرزندان

 . است

خالصه، نتيجه اين شد كه رييس از معاون وزير قرار مالقات بگيرد، تـا  
 .ما به ديدن او برويم

ما .  يك هفته بعد، زمان مالقات با معاون وزير نفت را به ما اطالع دادند
پنج نفر و همچنين نمايندگان كارگران شركـت گـاز و حـفـاري و             

هاي ديگر شركت نفت، جمع شديم و به ديـدن  نمايندگان زيرمجموعه
هاي دستمزد پيش از انقالب و ديـگـر   ما فيش.  معاون وزير نفت رفتيم

در نشست با معاون وزير، به او گفتيم مـا    .  مدارك را نيز با خود برديم
خواهيم همان دستمزد و مزايايـي كـه     خواهيم، ما ميچيز اضافي نمي

. كرديم، اكنون نيز همان را دريافت كـنـيـم   پيش از انقالب دريافت مي
ي پول هر كشور طالسـت، حـاال شـمـا         پشتوانه:  گويندگفتيم كه مي
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بنشينيد و حساب كنيد و ببينيد كه دستمزد ما پـيـش از انـقـالب،         
شد و همان را به ما بدهيد، و براي اين چنـد  معادل چند سكه طال مي

آقاي معاون وزير نيـز  .  خواهيمسال نيز حتا يك ريال اضافه حقوق نمي
در پاسخ، مانند رييس پااليشگاه، شروع كرد به سخنراني و گفتن اينكه 

كنم و اينكه مشكالت شما مدام روي هـم      من حرف شما را درك مي
انباشته شده و اكنون به صورت كوهي درآمده است و براي وزارت نفت 

 . هاو از اين حرف. حاال سخت است كه اين كوه را به يكباره از جا بكند

خواهيم بدانيم كه جزو وزرات ما مي:  گفتيم.  رسيمديديم به جايي نمي
اين كه ديگر كوه نيست كه وزارت نـفـت     .  نفت هستيم و يا وزارت كار

پاسخ اين پرسش را به طور كتبي به ما اطـالع  .  نتواند آن را از جا بكند
 . قول داد كه در اين مورد اقدام كند. دهيد

به سر كار برگشتيم و پس از يك ماه با امضاي آقازاده، وزير نفت وقت، 
اي صادر شد مبني بر اينكه كارگران وزارت نـفـت، تـابـع           نامهبخش

هـاي  اين را كه گفتند ما نـيـز خـواسـتـه       .  مقرارت وزارت كار هستند
هاي دستجمـعـي،   مانند امضاي پيمان:  خودمان را دوباره مطرح كرديم

ها كه در مجموع به بيـسـت مـورد      افزايش دستمزدها و ديگر خواسته
ها از وزارت كار، برگزاري انتخابات بـراي  يكي از اين خواسته.  رسيدمي

در اين مورد، ما را به خانه .  تشكيل سنديكاي كارگران شركت نفت بود
با مراجعه به آنجا متوجه شديم كه خـانـه كـارگـر       . كارگر رجوع دادند

 . خواهد ما تشكلي همانند انجمن اسالمي را تشكيل دهيممي

هايمان را مطرح كرديم و هم به وزارت نـفـت و     خالصه اينكه خواسته
بـررسـي   :  در نهايت گفتنـد .  هم به وزارت كار ارايه داديم تا اقدام كنند

اما در پايان، متأسفانه، نتوانستيم به  .  دهيمكنيم و به شما پاسخ ميمي
 . هايمان، دست يابيمبه هيچ كدام از خواسته

 

ي رياست جمهوري رفسنـجـانـي،    در همان دوره:  ايوب  رحماني
دولت طرحي داد مبني بر اينكه كارگران صنعت نفت بياينـد و    

هدف از اين طرح چه بود و سرانجام اين طرح بـه  .  كارمند شود
 كجا انجاميد؟ 

گفت ما در شـركـت     محتواي اين طرح اين بود كه مي : ع-اسماعيل
خواسـت  ي كارگران ميخواهيم كارگر داشته باشيم و از همهنفت نمي

يابي هدف اين بود كه بر سر راه تشكل.  كه تقاضا كنند، تا كارمند شوند
كارگران مانع ايجاد كنند و حق اعتصاب را به طور قانوني از ما بگيرند؛ 

شـود و    زيرا كارمند در شركت نفت، به نوعي، كارفرما محـسـوب مـي     

ما كارگران را تشويق كرديـم كـه بـراي        .  بنابراين، حق اعتصاب ندارد
ما از مسئوالن پرسيديم كه اين كـارمـنـد    .  كارمند شدن  تقاضا نكنند

-شدن به چه معناست؟ گفتيم كه در شركت نفت، كارمند، كار نـمـي  

كند، حاال اگـر  كند، بلكه حكم كار را توزيع و بر انجام كارها نظارت مي
خواهـد كـار     ي ما كارگران، كارمند شديم، آن وقت چه كسي ميهمه

كند؟ پاسخ شان اين بود كه شما از نظر پرسنل اداري، كارمند خواهيد 
خالصه ايـنـكـه،      .  تان همان كارگري استبود ولي شرح وظايف كاري

 .  شدند كارمند چكشيطبق اين طرح،  كارگران مي

دانستيم كـه بـا كـارمـنـد            ما مي.  كرديمما عليه اين طرح تبليغ مي
براساس ايـن    .  توانند ما را سركوب كنندشدنمان، آنها خيلي راحت مي

شدند، حـق اعـتـصـاب         طرح، كارگران، از شمول قانون كار خارج مي
 .  توانست آنها را اخراج كندنداشتند و شركت، به راحتي مي

ي كسـانـي كـه عـقـده         .  در اين مورد نيز، متأسفانه، دولت، موفق شد
كسـانـي كـه بـه دوران           .  كارمند شدن داشتند، رفتند كارمند شدند

اما آن دسته از .  بازنشستگي نزديك شده بودند نيز همين كار را كردند
ي مبارزه داشتند، از كارمند شـدن،    كارگران كه قديمي بودند و سابقه

در .  اين، آن چيزي بود كه در پااليشگاه اتفاق افـتـاد    .  خودداري كردند
 .  هاي ديگر هم،  وضعيت كم وبيش، به همين گونه بودبخش

اكثريت با كدام طرف بود؛ آنها كه كارمند شدند يا :  ايوب  رحماني
 آنها كه كارگر باقي ماندند؟ 

 . اكثريت با كساني بود كه كارمند شدند :ع-اسماعيل 

چرا؟ استدالل اين كارگران چه بود؟ و چرا فـكـر   :  ايوب  رحماني
 كردند كه كارمند شدن به نفع آنهاست؟مي

مـثـال   .  در آن زمان، مزاياي كارگري را قطع كرده بودند : ع-اسماعيل
بن خواروبار را برداشته بودند، در حاليكه اين مزايا هنوز براي كارمندان 

اينها مزاياي كارمنـد  .  دادندبه كارمندان اضافه حقوق مي.  وجود داشت
شدن بود، اما در عوض همانطور كه اشاره كردم كارگراني كه كارمـنـد   

شدند ديگر حق اعتراض، حق تشكل و حق اعتصاب نداشتند و هـر  مي
اكثـريـت   .  توانست آنها را  اخراج كندكرد، ميزمان كه شركت اراده مي

رفتند و كارمند شدند و آن اقليت  نيز كه كارگر ماندند، ضربه خوردند 
و خيلي چيزها را از دست دادند؛ ديگر دستمزدها را كه بايد سـال بـه     

ي ها قطع شد و همـه كردند، اضافه نكردند؛ ارتقاي شغلسال اضافه مي
-دار شدند، يعني ديگر هيچ مزايايي به آنها تعلق نـمـي  كارگران ستاره

 . گرفت
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بسياري از كارگران قديمي كه كارمند نشده بودند، با ديدن اين اوضاع، 
دولت نيز از اين كـار    .  تقاضا كردند كه بازخريد شوند، و بازخريد شدند

هدف نهايي از اين طرح، اين بود كـه    .  كرداستقبال و آن را تشويق مي
دو آلترناتيو در برابر كارگران گذاشته .  صفوف كارگران را درهم بشكنند

اگر بخواهيـد كـارگـر      .  يا خود را بازخريد كنيد يا كارمند شويد:  بودند
 . شودتان قطع ميي حق و حقوقباقي بمانيد، همه

كارگراني كه رفته بودند و كارمند شده بودند، تـا دوسـال ازمـزايـاي         
تا آنكه  آهسته آهسته، مزاياي كـارمـنـدانِ    .  كارمندان، برخوردار شدند

. سپس با پيشنهاد دولت، آنها نيز بازخريد شـدنـد  .  چكشي نيزقطع شد
توانستند نسبت به عمل كارمندان چكشي، حاال ديگر، طبق قانون، نمي

 .  دولت اعتراض كنند؛ چون چنين حقي، از آنان سلب شده بود

ي آن  كارگراني را كه به طـور رسـمـي      آيا همه:  ايوب  رحماني
ي كارمند شده بودند، بازخريد كردند يا فقط آنهايي را كه سابقه

 كار طوالني داشتند؟ 

چون در هميـن زمـان و بـه          .  همه را بازخريد كردند : ع-اسماعيل
سازي را كه شمـا بـه آن اشـاره          ي خصوصيموازات اين طرح، برنامه

 . بردندكرديد، پيش مي

سازي نيز در صنعت نفت به اين ترتيب بـود كـه آمـدنـد           خصوصي 
هاي مختلف تقسيم كردند؛ مثـال  قسـمـت        ها را به قسمتپااليشگاه

سازي را جدا كردند و دور آن حصار كشيدند و اسمي هم برايـش  روغن
هـاي  قسـمـت  .  سازي فالن و بهمـان انتخاب كردند، مثل شركت روغن

هر كـدام را    ...  ديگر، مانند قيرسازي، تعميرات تلمبه، تعميرات برق و 
ي پااليشگاه را بخش بـخـش     خالصه همه.  يك شركت مستقل كردند

 .  هاي متعدد درست كردندكردند و شركت

 ها خصوصي بودند؟ و اين شركت: ايوب  رحماني

كارهاي خصوصي تصـاحـب     ها را پيمانبله اين شركت  : ع-اسماعيل
كردند كه يا از نزديكان عوامل رژيم بودند و يا سرشان به آنهـا وصـل     

هاي خصوصي، به كادر فني، به كـارگـر فـنـي       خوب، اين شركت.  بود
ي كـافـي در       احتياج داشتند، و كارگر فني و كاردان هم كه به اندازه

بنابراين آمدند همان كارگراني كه بازخريد شـده    .  بيرون وجود نداشت
اين هم به نوبه خود، عاملي شد براي آنـكـه     .  بودند را استخدام كردند

اي داوطلبانه بروند و خودشان را بازخريد كنند؛ چه آنها كه هـنـوز   عده
سرانجام، همانطـور كـه     .  كارگر بودند و چه آنها كه كارمند شده بودند

 . گفتم، دولت همه را به اجبار بازخريد كرد

اي رفتند و داوطلبانه خودشان را باز خريد كردند، بـه ايـن       اينكه عده
دليل بود كه اگر دستمزد شما در شركت نفت مثال شصت هزار تومـان  

توانستي در شـركـت       كردي، سپس ميبود، اگر خودت را بازخريد مي
مثال مـن  .  پيمانكاري با دستمزد صد هزار تومان در ماه استخدام شوي

با حقوق بازنشستگي ماهي سـي وسـه        1370ي خودم در اوايل دهه
هزار و پانصد تومان بازنشسته شدم و سپس رفتم با يكي  از هـمـيـن      

اندازي پتروشيمي ماهشهر با دسـتـمـزد    هاي خصوصي براي راهشركت
پس از آن هم رفتم در يك شـركـت   .  هزار تومان كار كردم 150ماهي 

 .    خصوصي ديگر در پتروشيمي تبريز كار كردم

سازي را بـه      ها، سياست خصوصيدر واقع دولت، توانست با اين شيوه
يـعـنـي    .  به اين ترتيب صفوف كارگران را درهم شكستـنـد  .  پيش ببرد

بافت كارگري در صنعت نفت را از پايه تغيير دادنـد؛ تـا پـيـش از             
ها، كارگران در شركت نفت، استخدام رسمـي بـودنـد،      سازيخصوصي

بـنـدي   امنيت شغلي داشتند، تابع مقرارت وزارت كار بودنـد، طـبـقـه      
شد و كارگران كم هاي دستجمعي امضا ميمشاغل مشخص بود، پيمان
-ي اينها با تحقق سياست خصوصـي همه.  وبيش حق وحقوقي داشتند

 . ها از بين رفتسازي

هاي پيمانكـاري و    قراردادهاي كار با اين شركت:  ايوب  رحماني
ها از   خصوصي چگونه است؟ تا چه حد كارگران در اين شركت

 امنيت شغلي برخوردارند؟ 

-ها به انواع گوناگون، كارگر استخـدام مـي    اين شركت : ع-اسماعيل

كنند، مثال براي يـك    كنند؛ يك عده را به صورت پيماني استخدام مي
برخي ديگر از كـارگـران، بـه      .  گويند كارگران پيمانيسال، به آنها مي

شوند، مثال براي سه يا چهار ماه، آنـهـا،     صورت قراردادي استخدام مي
اي ديگر نيز روزانه و يا هفتگي عده.  شوندكارگران قراردادي خوانده مي

ي اين كارگران،  امـنـيـت    بديهي است كه همه.  شوندبه كار گرفته مي
شغلي ندارند و چنانچه براي متشكل شدن و مبارزه كردن تالش كنند، 

به اين ترتيب، امنيت شغلي كارگـران در    .  شودقراردادشان تمديد نمي
 . صنعت نفت را از بين بردند

ها و حضور و فـعـالـيـت     سازيآيا اين خصوصي:  ايوب  رحمانـي 
ها روي داد يا اينكه هاي پيمان كاري، فقط در پااليشگاهشركت

 شود؟ هاي ديگر صنعت نفت نيز مياين امر شامل بخش

هاي صنعت نـفـت،   ها و زيرمجموعهي بخشتقريبا همه : ع-اسماعيل
هاي پـيـمـانـكـاري و          خصوصي شده و اينك در كنترل كامل شركت
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ي كاركنان، از كارگر و كـارمـنـد    ها همهدر اين شركت.  خصوصي است
 . گرفته تا تكنيسين و مهندس، همگي قراردادشان موقت است

مدتي پيش به پااليشگاه شيراز رفتم تا به دوستان قديم كه هنـوز بـه     
ي بازنشستگي هستـنـد،   كنند و  در آستانهطور رسمي در آنجا كار مي

ديگر از آن سـرزنـدگـي و          .  سري بزنم و از آنچه ديدم، بغضم گرفت
گويا همه چيزدر سكـون  .  شادابي و جنب و جوش كارگري خبري نبود

در .  سر زدم   work shop”وورك شاپ“براي نمونه به . و سكوت بود
آوردنـد، ديـدم     ها را  براي تعمير به آنجا ميگذشته، وسايل و دستگاه

علت را   .  ها نشسته استاصال خبري نيست و گرد و خاك روي ماشين
ها را اينجا تعمـيـر   ديگر وسايل و دستگاه:  از دوستم پرسيدم، پاسخ داد

پيمانكارها براي تعمير دستگاه از خدمات خارج از شـركـت     .  كنندنمي
 . كننداستفاده مي

در جريان انقالب، هنگامي كه كارگران شـركـت   :  ايوب  رحمانـي 
گفتند كـارگـران،   نفت، اعتصاب كردند، مردم با خوشحالي مي

اند و ديگر يك قطره نفت به خارج صـادر  شيرهاي نفت را بسته
اكنون اگر قرار باشد شيرهاي نفت بسته شود، اين كار .  شودنمي

هاي چگونه بايد صورت بگيرد؟ آيا اين بخش نيز، توسط شركت
 شود؟  خصوصي اداره مي

اينكه بخش صادرات نفت تا چه حد خصـوصـي شـده       : ع-اسماعيل
به احتمال زياد در آنجا نيز، قسمت تعمير .  است، من اطالع دقيق ندارم

ها به خارك كشيـده شـده،   در           و نگهداري خطوط لوله، كه از چاه
افزون بر اين، سپاه پاسداران در صنعت .  اختيار شركت پيمانكاري است

سپاه، قراردادهـاي  .  نفت، حضور اقتصادي  گسترده و بسيار فعالي دارد
سپاه به ويژه در عسلويه بسيار فـعـال   .  بنددميلياردي با وزارت نفت مي

مثال خطوط لوله از عسلويه تا بندرعباس به طور كامل در كنترل .  است
سپاه است و همينطور در ديگر قراردادهاي بزرگ خطوط لوله و ديگـر  

 .هاي نفت و گاز، پيمان كار اصلي، سپاه است پروژه

هـا و    ها، بخش بخش شدنبا اين تكه تكه شدن:  ايوب  رحمانـي 
اينك تماس و پيونـدي  ها در صنعت نفت، آيا همسازيخصوصي

هاي خصوصي مختلف در صنـعـت   ميان كارگراني كه در شركت
 كنند، وجود دارد؟ نفت كار مي

ي زيرا زمينـه .  چنين تماس و پيوندي اصال وجود ندارد : ع-اسماعيل
ها، دايمي بـودن قـرارداد     يكي از اين زمينه.  اندعيني آن را از بين برده

هاي مختلف، هـر روز،    ديگري اين بود كه كارگران بخش.  كارگران بود

ديـدنـد و از       همديگر را هنگام ناهار خوردن در رستوران شركت مـي   
نـفـر كـارگـر در            500شدند؛ مثال هر روز،   اوضاع يكديگر مطلع مي

در .  خوردند وگپ مـي زدنـد    شدند و با هم ناهار ميرستوران جمع مي
هـاي  كارگراني كه در شـركـت      .  حال حاضر چنين چيزي وجود ندارد

به عالوه همانطور كـه اشـاره     .  كنند، رستوران ندارندخصوصي كار مي
اند و دورتادور هـر بـخـش را        ها را بخش بخش كردهكردم، پااليشگاه
ها اصال همديـگـر را     با اين وضع، كارگران اين بخش.  اندحصار كشيده

شده هيچ پيوند در واقع، كارگران در يك پااليشگاه خصوصي.  بينندنمي
اما همانطور كه  پيشتر تـوضـيـح      .  و تماس مشخصي با يكديگر ندارند
هاي مختلف نيز ارتبـاط و تـمـاس        دادم، قبال بين كارگران پااليشگاه

 .   اينك اين ارتباطات وجود نداردوجود داشت، اما هم

با اين تصويري كه شما از صنعت نفت و شـرايـط   :  ايوب  رحماني
كارگران در آنجا ارايه داديد، بسيار دشوار است كه بتوان تصور 
كرد، كارگران نفت در آينده بتوانند يك اعتصاب سراسـري را    

 . دهي كنندسازمان

من بنا به تجارب خودم، بنا به مشاهـدات اخـيـرم از          : ع-اسماعيل
هاي تهران و شيراز و با در نظر گرفتن پراكنده بودن كارگران پااليشگاه

دانم كه امكان اقدام به چنين اعتصابي وجـود  در صنعت نفت، بعيد مي
هاي خودشان، داشته باشد؛ مگر اينكه كارگران بتوانند بر اساس  تجربه

تـجـارب   .  رسدمن چيزي به نظرم نمي.  مكانيسم جديدي را پيدا كنند
كارگران  نفت اكنـون  .  من مربوط به دوره، زمان و شرايط ديگري است

آن پيوند سابق را كه ما با هم داشتيم و آن امنيت شـغـلـي كـه مـا          
هاي قبلي در اين مورد،  زياد راه گشـا  به نظر من روش. داشتيم، ندارند

مسئله بيكاري يكي از مسائل كليدي جـنـبـش      
اين امر فقط محدود به بـيـكـاران    .  كارگري است

شود، بلكه مشكل كارگراني كه كار دارند، نيز نمي
همان طور كه گفتم اكنون بسياري از كارها .  هست

به صورت قراردادي و پيماني است و كـارگـران     
. شاغل هر لحظه در خطر بيكار شدن قرار دارنـد   

اگر يك تشكل و يا يك جنبش گسترده، عـلـيـه    
ي كـارگـران     بيكاري به وجود بيايد به نفع همـه 
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 . نيستند

سال كـار     35ي خودم در مدت حدود اما اگر بخواهم با توجه به تجربه
ي موقعيـت كـنـونـي       هاي صنعتي، دربارهدر صنعت نفت و ديگر پروژه

جنبش كارگري، به طور كلي نظر بدهم، بايد بگويم كه  فعاالن كارگري 
ها و تجارب قبلي در فكر سـبـك كـار      گيري از روشاكنون بايد با درس

رسـد،  در اين ارتباط، چيزي كه اكنون به ذهن من مـي   .  جديدي باشند
اين است كه در شرايط حاضر خيلي مهم است كه كارزار و جـنـبـشـي     

مسئله بيكاري يكي از مسـائـل   .  گسترده عليه بيكاري سازمان داده شود
شـود،  اين امر فقط محدود به بيكاران نمـي .  اصلي جنبش كارگري است

همان طور كـه گـفـتـم       .  بلكه مشكل كارگراني كه كار دارند، نيز هست
اكنون بسياري از كارها به صورت قراردادي و پيماني است و كـارگـران     

اگر يك تشكل و يا يـك  .  شاغل هر لحظه در خطر بيكار شدن قرار دارند
ي كـارگـران     جنبش گسترده، عليه بيكاري به وجود بيايد به نفع همـه 

 . است

بينـيـم كـه      عالوه بر نبودن امنيت شغلي، ما مي:  ايوب  رحماني
واحدهاي توليدي كشور، يكي پس از ديگري تعطيل و كارگـران  

در كنار اين، شاهديم كه دستمزد كارگران بـراي  .  شوندبيكار مي
ي مـبـارزه  .  شـود چندين ماه و گاه براي چند سال پرداخت نمي

ها و عدم پرداخت دسـتـمـزدهـا     كارگران عليه اين  بيكارسازي
وجود دارد، اما اين مبارزات، پراكنده، موردي و محلي هستند و   

ي گسترده شما به ضرورت مبارزه.  پيوندي ميان آنها وجود ندارد
و سراسري و متشكل عليه بيكاري اشاره كرديد كه در واقع بـه    

ي نظر شما در مورد مبارزه.  ها ربط داردنوعي با اين اخراج سازي
سراسري عليه عدم پرداخت دستمزدها چيست؟ اصوال چگونـه  

 شود اين مبارزات پراكنده را به يكديگر پيوند داد؟  مي

اين همان معضلي است كه ما نيز در شركت نـفـت، بـه       : ع-اسماعيل
-هر گاه كه ما اقدام به مبارزه و يا اعتصاب مي.  نوعي با آن درگير بوديم

ي دانستيم كه اگر كارگران صنايع ديگر، از اعتصاب و مبـارزه كرديم، مي
ما آگاه شوند و آنها نيز اقدام به اعتصاب كنند، اين همراهي نـه تـنـهـا        

كند، بلكه  بطور كلي، به جنبش و مـبـارزات       ي ما را تقويت ميمبارزه
درعين حال ما فعـاالن كـارگـري در نـفـت،            .  رساندكارگري ياري مي

ي دانستيم كه از مبارزات ديگر كـارگـران در هـمـه        ي خود ميوظيفه
اما مشكل اين بود كه ما ارتباط نزديكي با آنـهـا   .  ها حمايت كنيمعرصه

خودرو و يا بنـز خـاور و       نداشتيم؛ مثال ارتباطي بين ما و كارگران ايران
اگر هر كدام از مـا تـوانسـتـه       .  هاي توليدي وجود نداشتديگر كارخانه

ها بـه راحـتـي      بوديم تشكلي به وجود آوريم، در آن صورت، اين تشكل
هـا، ارتـبـاط      ولي در نبود اين تشكـل .  توانستند با هم ارتباط بگيرندمي

-براي مثال ما كه نـمـي  .  برقراركردن با يكديگر، تا حدودي ناممكن بود

توانستيم در آن شرايط خفقان، به طور مستقيم با كارگران بـنـز خـاور      
تماس بگيريم و مسايل و مشكالت كارگري را با آنها در ميان بگـذاريـم،   

 . شناختيمما حتا كسي را در آنجا نمي

هـا و عـدم       سـازي ي كارگران عليه اخـراج اكنون نيز در مورد مبارزههم
من يـقـيـن دارم كـه           .  پرداخت دستمزدها، مسئله به  همانگونه است

ها يا براي پرداخـت  سازيهاي مختلف عليه اخراجكارگراني كه در عرصه
كنند، ضرورت و اهميت ايجاد پيونـد  شان مبارزه ميدستمزدهاي معوقه

. ولي ايجاد اين پيوند آسان نـيـسـت   .  كنندبين اين مبارزات را درك مي
يابي را حـس      خواهم بگويم كه همين حاال، كارگران اهميت تشكلمي

دانند كه اگر متشكل شوند، خوب است، اگر سنديكا داشته اند و ميكرده
اما از سوي ديگر اين نگراني را نيز دارند كه  اگر در   .  باشند، خوب است

شان خواهـد  اين راه دستگير شوند و به زندان بيافتند چه بر سر خانواده
اين مسـايـل     .  شود و هزار مسايل معيشتي ديگركرايه خانه چه مي.  آمد

ولي براي غـلـبـه بـر ايـن            .  شوند كه كارگران محتاط باشندسبب مي
تـوان  از يك جا بايد شروع كرد؛ مثال مي.  مشكالت، بايد، راهي پيدا كرد

صندوق اعتصاب و يا صندوق همياري براي ايجاد تشـكـل مسـتـقـل،          
غير از ايـن، راهـي     .  بايد از جايي شروع كرد و متشكل شد.  تشكيل داد
 . وجود ندارد
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از كارل ماركس   (ي تغييرجهان     اي با عنوان درباره     اين متن در مجموعه   
، توسط حسن مرتضوي، انتشارات روشنگران و             )تا والتر بنيامين    

ي   متن حاضر ويراسته  .  منتشر شده بود    1376مطالعات زنان، تهران ،     
ي   مجله  96ي    اصل اين مقاله نخستين بار در شماره      .  همان مقاله است  

New Left Review انتشار يافته است 100ـ81. صص. 
* * * 

ي مهم نظري و        هدف از نگارش اين مقاله، بررسي چند جنبه             
. ي ملي است    ي مسئله   ي بحث كالسيك ماركسيستي درباره      روشمندانه

اين بحث با مواضع نسبتا غيردقيقي شروع شد كه ماركس و انگلس در             
آثار خويش اتخاذ كرده بودند و بعدها پيش از جنگ جهاني اول با قوت   

ي حق    گرايانه  ي واقع   تمام در بين الملل دوم دنبال شد و به نظريه            
 .بندي كرده بود، انجاميد ها كه لنين جمع تعيين سرنوشت ملت

 مليت و انترناسيوناليسم: ماركس و انگلس
ي ملي ارائه كرد و        ي مسئله   مندي درباره   ي نظام   ماركس نه نظريه  

را براي    داد و نه استراتژي عامي         ”  ملت“تعريف دقيقي از مفهوم       
ي اين    مقاالت ماركس درباره   .  پرولتاريا در اين حوزه مشخص كرد        

اند كه به موارد خاصي        موضوع عمدتاً اظهارات مشخص سياسي بوده      
خاص مدنظر است،    ”  تئوريك“كه متون      تا جايي .  شدند  مربوط مي 

ها فرازهاي نسبتاً مرموزي در         شك مشهورترين و نافذترين آن        بي
. پردازد  هستند كه به جوامع و ملت مي           }  كمونيست{مانيفست  

هيچ     اين ارزش تاريخي را دارند كه قاطعانه و بي              فرازهاي يادشده    

دهند اما    سازشي ماهيت انترناسيوناليستي جنبش پرولتري را نشان مي       
آور نسبت به نقش      هاي تعجب   بيني  هميشه عاري از اكونوميسم و خوش     

اي ديد كه      توان در اشاره    ويژه  مي    اين موضوع را به   .  تجارت آزاد نيستند  
هاي ملي را     ي نابودي خصومت    بنا به آن پرولتارياي پيروز فقط وظيفه      

رشد بورژوازي، تجارت آزاد و بازار         «تر با      خواهد داشت كه پيش     
هاي   با اين حال، اين نظر در متن        .  و غيره شروع شده بود     »  جهاني

ها بر اين     ماركس در اين متن   .  شود  ديگري مربوط به همان دوره رد مي      
كه بورژوازي هر ملت هنوز منافع        در حالي «كند كه     موضوع تاكيد مي  

اي آفريده    كند، صنعت بزرگ طبقه      اي را پاسداري مي      ملي جداگانه 
اين دليل مليت     ها منافع يكساني دارد و به        ي ملت   است كه در همه    
ويژه در    به(هاي بعدي خود      ماركس در نوشته    (1)»   .ديگر مرده است  

نشان داد كه بورژوازي نه تنها به ترويج          )  ايرلند  هاي مربوط به    نوشته
) ها گرايش دارد زيرا الف      هاي ملي بلكه در واقع به افزايش آن         خصومت
هاي    هايي را بين قدرت         براي كنترل بازارها، كشمكش            مبارزه
استثمار يك ملت توسط ملت ديگر،       )  كند؛ ب   داري ايجاد مي    سرمايه

شوونيسم يكي از ابزارهاي       )  آورد؛ پ     خصومت ملي پديد مي      
اش بر پرولتاريا     ايدئولوژيكي است كه بورژوازي را قادر به حفظ سلطه         

 . كند مي
شدن   المللي  داري به بين    ي توليد سرمايه    كه شيوه   اين  تأكيد ماركس به  

ظهور بازار جهاني كه    :   داشت  انجامد، پايه و اساس محكمي      اقتصاد مي 
ي ملي صنعت را نابود         پايه«،  »ها  وابستگي جهاني ملت   «با ايجاد    

  

 ي ملي ها و مسئله ماركسيست

 

 ميشل لووي: نويسنده
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با اين حال در اين اظهارنظر ماركس كه                    .  »ساخته است  
به از  »  شدن توليد صنعتي و شرايط زندگي متناظر با آن            دست  يك«

انجامد و    ها مي   موانع ملي و خصومت     (Absonderungen)رفتن    بين
توان معادل با      هاي ملي را صرفاً مي        نيز اين اظهارنظر كه تفاوت      

هايي از اكونوميسم به چشم       هايي در فرآيند توليد دانست، رگه        تفاوت
 .خورد مي

پرولتاريا «انگيز ماركس را كه       آميز و تحريك    ي مشهور طعنه    اين گفته 
اين معنا تفسير كرد كه پرولتارياي تمام           بايد اساسا به  »  وطن ندارد 

داري با    ملت ها منافع يكساني دارند، واقعيتي كه ماركس به نحو جهت          
اي كه از ايدئولوژي       به قطعه (دانست    رفتن مليت معادل مي      از بين 

؛ به نظر پرولتاريا ملت صرفا چارچوب )آلماني در باال نقل شد نگاه كنيد
با اين حال    .  اي براي كسب قدرت است         سياسي حاضر و آماده     

كل بشريت از منظر    )  الف:  تري دارد   ستيزي ماركس معناي عميق     ميهن
باوري پرولتري، تماميتي معنادار، ارزشي متعالي و هدفي نهايي             انسان

از نظر ماترياليسم تاريخي، كمونيسم فقط در مقياس جهاني         )  است؛ ب 
اين خاطر كه رشد عظيم نيروهاي توليدي از            تواند برقرار شود به      مي

 . گيرد ملت ها پيشي مي ـ  چارچوب تنگ و محدود دولت

ي انترناسيوناليسم    پايهمانيفست حزب كمونيست     با اين كه در       
ي ملي، استراتژي      پرولتري بنيان نهاده شد، اما در رابطه با مسئله            

بعدها، در آثار ماركس چنين     .  سياسيِ مشخصي مورد توجه قرار نگرفت     
و نيز مبارزه با     (ويژه  در ارتباط با لهستان و ايرلند               استراتژيي به 

دموكراتيك ماتسيني و نهيليسم ملي                 ـ   ناسيوناليسم ليبرال  
ي مردم    حمايت از مبارزه  .  به وجود آمد  )  الملل  ها در بين    پرودونيست

لهستان براي رهايي ملي هميشه بخشي از سنت جنبش دموكراتيك            
اين   با اين كه ماركس و انگلس نيز به        .  كارگري قرن نوزدهم بوده است    

ها بيش از آن كه به دليل          اند، اما حمايت آن     خاطر داشته   سنت تعلق 
ها باشد، ناشي از       سرنوشت ملت     اصولِ عامِ دموكراتيك حق تعيين      

يعني دژ اصلي ارتجاع اروپا و         ها با تزاريسم روسيه        ي لهستاني   مبارزه
اين رهيافت ابهام   .  بود    لولوي سرخرمن بنيانگذاران سوسياليسم علمي    

شد كه    اين دليل حمايت مي     اگر از مردم لهستان تنها به     :  معيني داشت 
اي بر ضد تزاريسم نيز بود، آيا معناي چنين            شان، مبارزه   ي ملي   مبارزه

حق )  ها  نظير چك (    رهيافتي اين بود كه اسالوهاي طرفدار روسيه         
اي بود كه انگلس      تعيين سرنوشت خود را نداشتند؟ اين دقيقاً مسئله        

 .كرد با آن دست و پنجه نرم مي 1849ـ1848هاي  در سال
اي   ايرلند ماركس كاربرد گسترده       هاي مربوط به    از سوي ديگر، نوشته   

ستم   هاي تحت   دارد و تلويحاً برخي از اصول عام مربوط به موضوع ملت          
ايرلند در    ماركس ابتدا طرفدار آن بود كه           .  را به كار بسته است      

ي    پايـه  مانيفست حزب كمونيستبا اين كه در 
انترناسيوناليسم پرولتري بنيان نهاده شد، اما در 

ي ملي، استراتـژي سـيـاسـيِ        رابطه با مسئله
بعدها، در آثار .  مشخصي مورد توجه قرار نگرفت

ويژه  در ارتباط بـا     ماركس چنين استراتژيي به
و نيز مبارزه با ناسيوناليـسـم   ( لهستان و ايرلند 

دموكراتيك ماتسيني و نهيليسم مـلـي   ـ  ليبرال
 . به وجود آمد) الملل ها در بين پرودونيست

 يك صفحه از دست نوشته ي مانيفست كمونيست 
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چارچوب اتحادي با بريتانيا از خودمختاري           
  ي ستم   برخوردار شود و اعتقاد داشت كه مسئله      

با )  توسط اربابان بزرگ انگليسي     (بر ايرلند    
حل )  ها   چارتيست(ي كارگر        پيروزي طبقه  

ي   از طرف ديگر، ماركس در دهه         .  شود  مي
آزادي ايرلند را شرط آزادي پرولتارياي         1860

ي   ماركس در آثار اين دوره    .  دانست  انگلستان مي 
مايه را پرورانده     خود در مورد ايرلند سه درون      

شان با    ي ديالكتيكي   است كه از لحاظ رابطه      
انترناسيوناليسم پرولتري براي بسط آتي            

  ي حق تعيين       ي ماركسيستي درباره       نظريه
تنها )  الف:  سرنوشت ملي حائز اهميت است        

آزادي ملي ملت ستم ديده باعث محو تقسيمات         
ستم {ي كارگر هر دو ملت         شود و به طبقه     هاي ملي مي    و خصومت 

دهد عليه دشمن مشترك خود يعني          امكان مي }  كش و ستم ديده    
ي   ستم بر ملت ديگر باعث تقويت سلطه     ) سرمايه داران متحد شوند؛ ب

نظر     به.  شود  ايدئولوژيك بورژوازي بر كارگران در ملت ستم گر مي           
ستم قرار دهد زنجيرهاي       هر ملتي كه ملت ديگر را تحت          «ماركس  

رهايي ملت ستمديده    )  ؛ پ »آورد  خويش را به وجود مي     }  بردگي{
و ايدئولوژيكي طبقات مسلط در          ، سياسي، نظامي    هاي اقتصادي   پايه

ي كارگر    ي انقالبي طبقه    كند و در مبارزه     ملت ستم گر را تضعيف مي     
 .آن ملت نقش دارد

 
 انگلس

مواضع انگلس در مورد لهستان و ايرلند بسيار شبيه به مواضع ماركس            
ي   با اين حال، در آثار انگلس مفهوم نظري عجيبي يعني آموزه             .  بود
اگرچه به نظر من اين موضوع        .  وجود دارد »  هاي بدون تاريخ    ملت«

ي افراطي    ، اما به عنوان يك نمونه     (2)اساساً با ماركسيسم بيگانه است      
از خطاهايي كه ممكن است حتي از موضع سوسياليسم انقالبي و                

 . ي ملي روي دهد، جاي بررسي دارد دموكراتيك در مورد مسئله
هاي   با تحليل شكست انقالب       1849ـ1848هاي    انگلس در سال   

دموكراتيك در اروپاي مركزي، آن را ناشي از نقش ضدانقالبي                   
ها،   ها، صرب   ها، كروات   ها، اسلواك   چك(هاي اسالو جنوبي        ملت

، اهالي  )  4(ها    ، موراويايي )  3(ها    ها، دالماسي   ها، اسلوني   رومانيايي
هاي   اي در ارتش    دانست كه به شكل توده     )  ي صغير و غيره      روسيه

هاي ارتجاعي براي     امپراتوري اتريش و روسيه بسيج و توسط قدرت          

بخش    هاي آزادي     درهم شكستن انقالب     
  كار گرفته   مجارستان، لهستان، اتريش و ايتاليا به 

 . شدند
در حقيقت، ارتش امپراتوري اتريش از دهقانان،       

ـ اتريشي، تشكيل شده       چه اسالو و چه آلماني     
يك عامل مهم در پيروزي ضدانقالب           .  بود

و ترسوي  »  كار  محافظه«شدت مردد،     رهبري به 
بورژواليبرالي انقالب بود كه از برپاكردن انقالب        

در نتيجه، اين    .  ملي ارضي پرهيز كرده بود       
هاي   هاي دهقاني و اقليت     رهبري نتوانست توده  

ملي را به سوي خود جذب كند و مانع از تبديل           
 1848انقالب  .  ها به ابزار كور ارتجاع شود          آن

ي كالسيك انقالبي است كه به دليل عدم           نمونه
ي ملي شكست     ي ارضي و مسئله     حلي راديكال براي مسئله     ي راه   ارائه

 !) را موفق گرداند 1917يعني دقيقا آنچه انقالب اكتبر . (خورد
هاي   چون انگلس نتوانست داليل طبقاتي حقيقي شكست انقالب            

را بيابد، تالش كرد آن را با يك ايدئولوژي              1849ـ1848هاي    سال
هاي بدون    ملت«ي ضدانقالبي بودن ذاتي         متافيزيكي يعني نظريه   

اسالوهاي   اي كه به نحو درهم و برهمي            توضيح دهد، مقوله  »  تاريخ
به .  ها را در آن گنجانده بود       ها و باسكي    ها، اسكاتلندي   جنوبي، بريتون 

اين بقاياي ملت، به قول هگل، در جريان تاريخ با                «نظر انگلس    
ي   هاي ملي هميشه نماينده     اين زباله .  درهم شكسته شدند    رحمي    بي

زدايي   كن يا مليت    متحجر ضدانقالب هستند و تا زماني كه كامالً ريشه        
شان در خود بيانگر        نشوند، چنين خواهند بود زيرا كل موجوديت          

هگل، مبتكر اين نظريه،      (5)»  .مخالفت با انقالب بزرگ تاريخي است     
هايي كه نتوانستند دولتي را تشكيل دهند، يا               گفته بود كه ملت     

و محكوم  »  بدون تاريخ «هاي    ها قبل نابود شده، ملت      شان مدت   دولت
هگل به عنوان نمونه دقيقاً اسالوهاي جنوبي يعني            .  اند  به نابودي 

انگلس اين بحث تاريخي    .  كند  ها و غيره را مشخص مي        بلغارها، صرب 
در اين  .  بسط داد   1855اي در سال       كاذب و متافيزيكي را در مقاله      

كوشد آنچه را  اسالويسم جنبشي است كه مي پان«مقاله عنوان كرد كه 
جنبشي است كه   .  كه تاريخ طي هزاران سال خلق كرده نابود سازد           

از آلمان از      تواند بدون جاروكردن عثماني، مجارستان و نيمي             نمي
نيازي نيست اضافه كنيم      (6)»  ...ي اروپا به اهداف خود برسد          نقشه

ي مكتب تاريخي     كه چنين بحثي بيشتر وامدار اصول محافظه كارانه         
عجب آن  !  است تا نظرات انقالبي ماترياليسم تاريخي     )  ساويگني(حقوق  

 

 انگلس
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تاكيد كرده بود   )  1853(اي در همان دوره       كه، همين انگلس، در مقاله    
هاي بالكان تجزيه     ي آزادي ملت    كه امپراتوري عثماني بايد در نتيجه      

كرد زيرا در مقام        انگلس از اين واقعيت اصالً تعجب نمي           .  شود
كه در  ...  تغييرات هميشگي در سرنوشت بشر       «ديالكتيسيني خوب،   

ثباتي و هيچ چيز تغييرناپذير نيست         آن هيچ چيز ثابت نيست جز بي       
 .ستايد را در تاريخ مي (7)» جز تغيير

ثبات   (8)  1866سلسله مقاالت انگلس در مورد لهستان در سال             
وي در آن مقاالت بر تقابل          .  دهد   اش را نشان مي       ايدئولوژيكي

) ايتاليا، لهستان، مجارستان، آلمان    (»  هاي بزرگ تاريخي اروپا      ملت«
شان براي وحدت ملي و داشتن استقالل پذيرفته شده بود و               كه حق 

» سرزندگي ملي «و  »  اهميت اروپايي «كه فاقد   »  هايي از ملت    نشانه«

و )  روماني، صربستان، كرواسي، چكسلواكي، اسلواني و غيره        (هستند  
با اين حال، در دفاع از        .  كرد  ابزار تزار و ناپلئون شده اند، تاكيد مي         

اند و    نگارانه بوده   ها مقاالتي روزنامه    توان ادعا كرد كه اين       انگلس مي 
سرشت دقيق اثري علمي را ندارند، و بنابراين از شأن و مرتبه ديگري              

عالوه بر اين،   .  اند  در قياس با آثار خاص تئوريك انگلس برخوردار بوده         
توان تزاريسم    چگونه مي :  بنياد موضع انگلس، دموكراتيك و انقالبي بود      

وجه ترس از     و امپراتوري اتريش را شكست داد؟ محرك انگلس به هيچ         
نوشته است،    1848اي كه پيش از انقالب           در مقاله .  اسالوها نبود 

تمامي موانع آزادي     «خواستار شكست امپراتوري اتريش شد تا             
براين، انگلس هرگز     عالوه    (9)»  .ها و اسالوها برداشته شود       ايتاليايي

گواه روشن آن حمالتي است كه به         .  دچار شوونيسم آلمان نيز نبود     
كرد كه    مي (Siebenburger Sachsen)اقليت آلماني مجاري      

» .معنا را در كشوري خارجي حفظ كنند        اصرار دارند مليتي پوچ و بي     «

(10)  
 طلبي  چپ راديكال عليه جدايي

به نمايندگي        (Linksradikale)»  چپ راديكال   «جريان    
و اشتراسر با اين    )  1917پيش از   (لوكزامبورگ، پانه كوك، تروتسكي      

ويژگي، البته با درجات و گاهي با اشكال بسيار متفاوت، مشخص                 
طلبي ملي    شدند كه به نام اصل انترناسيوناليسم پرولتري با جدايي           مي

ي اين جريان با      هاي عمده   بر اين، يكي از تفاوت        عالوه.  كرد  مخالفت مي 
ي ملي بود، گرچه در رهيافت           ي مسئله   آنان درباره     لنين، موضع 

 . ماركسيستي و انقالبي به او نزديك بودند

 رزا لوكزامبورگ 
حزب سوسيال دموكرات پادشاهي       1893رزا لوكزامبورگ در سال       

اي ماركسيستي و انترناسيوناليستي در       را با برنامه    (SDKP)لهستان  
كه هدف اش مبارزه براي        (PPS)مقابل حزب سوسياليست لهستان      

رزا و رفقايش در حزب سوسيال  . استقالل لهستان بود، پايه گذاري كرد
دموكراتيك پادشاهي لهستان با محكوم كردن حزب سوسياليست             

، قاطعانه مخالف شعار استقالل لهستان بودند       )با داليلي موجه  (لهستان  
و در عوض پيوند نزديك بين پرولتارياي روسيه و لهستان و نيز                   

گفتند   آن ها مي  .  دادند  سرنوشت مشترك شان را مورد تاكيد قرار مي        
يعني بخشي از لهستان كه به امپراتوري تزار           (»  پادشاهي لهستان «

بايد به صورت قلمروي خودمختار و نه مستقل در            )  الحاق شده بود  

نـويسـد      بحث تروتسكي از اين لحاظ كه مي 
ترين نيروي مـولـد در        مهم« جنبش كارگري 

با .  ، تا حدي مغشوش شد» ي مدرن است جامعه
اين همه، تروتسكي اهميت دست اول معـيـار   

اما در سراسر دو مقاله بار .  سياسي را تاييد كرد
نيازهاي رشد اقتـصـاد بـه      « ديگر به موضوع 

ملت  پرداخت كه به معناي نابودي دولت»  تمركز
به عنوان مانعي براي گسترش نيروهاي توليدي 

 . است
 رزا لوكزامبورگ
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 .چارچوب يك جمهوري دموكراتيك روسي اداره شود
ي حزب سوسيال دموكرات        نماينده  1896لوكزامبورگ در سال      

مواضعي كه وي از آن     .  الملل دوم بود   ي بين پادشاهي لهستان در كنگره
آزادي لهستان همانقدر   :  (11)اي طرح شده است        دفاع كرد در مقاله   

نبايد .  لورن   ـ   بافانه است كه آزادي ملت چك، ايرلند و يا آلزاس            خيال
را جايگزين پيكار سياسي      »  اي از مبارزات سترون ملي        مجموعه«

گيري در    بنيادهاي نظري اين موضع     .  بخش پرولتاريا كرد     وحدت
اش با عنوان      ي دانشگاهي   تحقيقي كه رزا لوكزامبورگ براي رساله        

. ، آمده است   (12)كرده بود    )  1898(«  ي صنعتي لهستان     توسعه«
ي مركزي اثر يادشده اين بود كه از ديدگاه اقتصادي لهستان             مايه  درون

رشد صنعتي لهستان به     .  پيش از اين در روسيه ادغام يافته است           
ي بازارهاي روسيه، تحقق يافته و در نتيجه اقتصاد لهستان                واسطه

استقالل .  تواند جدا از اقتصاد روسيه وجود داشته باشد             ديگر نمي 
هاي   ي صنعتي پايه    لهستان آرزوي اشرافيت فئودالي آن است؛ توسعه       

ديگر نه بورژوازي لهستان ناسيوناليست     .  اين آرزو را سست كرده است     
اش به اقتصاد روسيه وابسته است و نه             ي اقتصادي   است كه آينده   

اش اتحاد انقالبي با پرولتارياي        پرولتارياي لهستان كه منافع تاريخي     
داري   بورژوازي و اقشار پيشاسرمايه     فقط خرده .  كند  روسيه را ايجاب مي   

به اين دليل   .  پرورانند  هنوز توهم لهستاني متحد و مستقل را در سر مي  
ي  توسعهلوكزامبورگ كتاب خود را  معادل لهستاني كتاب لنين يعني 

اثري كه لنين در آن     .  (13)كرد    قلمداد مي   داري در روسيه    سرمايه
 . هاي روسيه حمله كرده بود به آرزوهاي موهومي و ارتجاعي پوپوليست

ي   مسئلهمجموعه مقاالتي را با عنوان        1908رزا لوكزامبورگ در سال     
ي حزب سوسيال دموكراتيك لهستان        در مجله   ملي و خودگرداني  

هاي ليتواني به        كه بعد از پيوستن يك گروه از ماركسيست               (
SDKPIL انگيزترين نظرات او  منتشر كرد كه بحث) تغييرنام داده بود

ويژه به همين     و لنين به  (گرفت    ي ملي در بر مي       را در مورد مسئله    
انگيزترين ــ نظراتي كه      ترين ــ و بحث     عمده).  نظرات حمله كرده بود   

حق تعيين  )  الف:  در اين مقاالت مطرح شده بود به شرح زير است             
حق «سرنوشت حقي انتزاعي و متافيزيكي است، مانند به اصطالح              

كه مورد حمايت آرمانشهرباورهاي قرن نوزدهم بود و يا اين حق            »  كار
همه بايد در ظروف    «:  اعالم كرده بود  )  14(دار كه چرنيشفسكي      خنده

طرفداري از حق جدايي هر ملت در واقعيت         )  ؛ ب »طاليي غذا بخورند  
حاكي از حمايت از ناسيوناليسم بورژوايي است، ملت به عنوان                   

اي در ملت منافع      دست و همگون وجود ندارد؛ هر طبقه        موجوديتي يك 
از منظر اقتصادي،    )  متضاد با طبقات ديگر دارد؛ پ        »  حقوقي«و  

هاي كوچك به طور عام و لهستان به طور خاص تخيلي              استقالل ملت 
به نظر لوكزامبورگ، تنها    .  كند  است و قوانين تاريخ آن را محكوم مي        

ي بالكان    هاي ناحيه   ملت:  يك استثنا در مورد اين قاعده وجود داشت        
رشد ).  يونان، صربستان، بلغارستان، ارمنستان      (امپراتوري عثماني     

ها باالتر از امپراتوري عثماني        اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين ملت      
فشار قرار      ها را تحت    اش آن   بود، امپراتوري منحطي كه بار سنگين       

ها   به دنبال شورش ملي يوناني    (  1896رزا لوكزامبورگ از سال     .  داد  مي
(ــ برخالف موضع ماركس در زمان جنگ كريمه        )  ي كرت   در جزيره 

ــ اين نظر را داشت كه امپراتوري عثماني ماندگار نخواهد بود و              )  15
ها براي پيشرفت تاريخي ضروري          ملت  ي آن را به دولت         تجزيه

 .دانست مي
هاي كوچك از      گي ملت   آينده  لوكزامبورگ براي تحكيم نظراتش بي     

هرچند (استفاده كرد   »  هاي بدون تاريخ    ملت«مقاالت انگلس در مورد     
با   1913رزا اين مقاالت را به ماركس منتسب كرده بود؛ تنها در سال              

ها   ي واقعي آن    ي ماركس و انگلس نويسنده      هاي منتشرنشده   كشف نامه 
ي   انگلس درباره   1849ي    ي ژانويه   ويژه از مقاله    رزا به .)  مشخص شد 

اين بقاياي  «اي كه قبال ذكر كرديم ــ           ي مردم مجار و قطعه       مبارزه
ــ استفاده  »  درهم شكسته شدند    ملت كه در جريان تاريخ با بيرحمي        

هاي   ي صرب   هاي انگلس درباره     داد كه ديدگاه     رزا تشخيص    .  كرد
جنوبي اشتباه بود اما اعتقاد داشت كه روش وي صحيح بوده و                    

انگلس و نيز    »  گرايي معقوالنه و عاري از هرگونه احساسات           واقع«
  (16).ستود ها مي ايدئولوژي متافيزيكي حقوق ملت اش را به اعتنايي بي

از معدود رهبران     1914دانيم رزا لوكزامبورگ در سال         چنان كه مي  
پرستي كه اروپا     ـ ميهن     الملل دوم بود كه در مقابل امواج سوسيال          بين

رزا كه مقامات   .  را با شروع جنگ در كام خود بلعيد، به زانو در نيامد             

هاي انـگـلـس       داد كه ديدگاه رزا تشخيص 
هاي جنوبي اشتباه بـود امـا      ي صرب درباره

اعتقاد داشت كه روش وي صحيح بـوده و      
گرايي معقوالنه و عاري از هـرگـونـه       واقع« 

اش را      اعتنايي انگلس و نيز بي»  احساسات
هـا     ايدئولوژي متافيزيكي حقوق مـلـت     به
 .ستود مي
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گري به زندانش      آلمان براي تبليغات انترناسيوناليستي و ضدنظامي        
خود را  »  جونيوس«ي مشهور      جزوه  1915انداخته بودند، در سال      

لوكزامبورگ در اين متن تا . نوشت و مخفيانه به بيرون از زندان فرستاد
سوسياليسم به  «سرنوشت دفاع كرده بود؛          حدي از اصل حق تعيين     

ي سرنوشت    استقالل و آزادي در تعيين مستقالنه           تمام مردم حق   
سرنوشت     با اين همه، به نظر رزا اين تعيين         (17)».دهد  خويش را مي  

هاي   ويژه دولت   داري به   هاي موجود سرمايه    تواند در چارچوب دولت     نمي
هاي   توان در رابطه با دولت         چطور مي .  استعمارگر تحقق پذيرد   

» انتخاب آزاد «ي تزاري از      امپرياليستي چون فرانسه، عثماني يا روسيه     

نه »  منافع ملي «سخن به ميان آورد؟ در عصر امپرياليسم، مبارزه براي      
هاي   هاي بزرگ استعماري بلكه در ارتباط با ملت         تنها در رابطه با قدرت    

هاي   ي شطرنج امپرياليستي قدرت     هاي صفحه   فقط پياده “كوچكي كه   
  (18).نيست  هستند، چيزي جز ايجاد سردرگمي” بزرگ
تا   1893ي ملي كه از سال         هاي لوكزامبورگ در مورد مسئله       نظريه
بسط يافت، متكي بر چهار خطاي بنيادي نظري،                  1917سال   
 :شناختي و سياسي است روش

رهيافتي اكونوميستي در مورد      1914ويژه پيش از      رزا لوكزامبورگ به  
لهستان از لحاظ اقتصادي به روسيه وابسته است، از         :  اين مسئله داشت  

تواند از لحاظ سياسي مستقل باشد ــ بحثي كه ويژگي و               رو نمي   اين
اين روش  .  شود  سياسي ناديده گرفته مي        فرديت نسبي هر موقعيت    

ي دانشگاهي لوكزامبورگ و       ويژه در رساله    اكونوميستي به       جبرباورـ
: ي لهستان چشمگيرتر است     ي مسئله   هاي نخستين وي درباره     نوشته

با قدرت آهنين ضرورت    «رشد صنعتي لهستان، وابسته به بازار روسيه،        
عبارتي كه لوكزامبورگ در اين دوره همراه با عبارتي از              (»  تاريخي

اغلب استفاده  »  اجتناب ناپذيري قانون طبيعي    «همين جنس يعني     
ي استقالل لهستان و از سوي         بافانه  ، از سويي ماهيت خيال     )كرد  مي

. كند  ديگر، وحدت بين پرولتارياي روسيه و لهستان را تعيين مي               
اي رخ    ي سياست در اقتصاد در مقاله       واسطه  ي مشخص جذب بي     نمونه
پرستي   ـ ميهن   در مورد سوسيال    1902دهد كه لوكزامبورگ در        مي

و «كند كه گرايش اقتصادي ــ          وي در اين مقاله تاكيد مي       .  نوشت
گرايش سياسي در لهستان ــ به نفع اتحاد با روسيه است؛             »  بنابراين
  شود   تجلي فقدان اين واسطه است كه اثبات نمي        »  و بنابراين «عبارت

هاي   به تدريج كه رزا لوكزامبورگ از دام        (19).شود  اما بديهي فرض مي   
شود،   كند، اين نوع استدالل نيز ناپديد مي          اكونوميستي اجتناب مي  

ي   جزوه«(»  سوسياليسم يا بربريت  «كه عبارت     1914ويژه  پس از       به
را رواج داد، عبارتي  كه حاكي از گسست بنيادي                  )  »جونيوس

. باورِ كائوتسكيستي بود        شناختي با اكونوميسمِ سرنوشت          روش
ي   درباره»  ي جونيوس   جزوه«هاي رزا لوكزامبورگ در          استدالل
داوري مكانيستي    ي ملي اساساً سياسي است و به هيچ پيش             مسئله

 .متكي نيست
اين نظر نيز   .  اي فرهنگي است    به نظر لوكزامبورگ ملت اساساً پديده      

توان صرفاً با     گيرد، بعدي كه نمي      بعد سياسي ملت را دست كم مي        
ملت   اقتصاد و ايدئولوژي معادل دانست و شكل مشخص آن دولت              

همين است كه لوكزامبورگ    .  است)  يا مبارزه براي تشكيل آن    (مستقل  
است اما از     »  رشد آزاد فرهنگي    «موافق برچيدن ستم ملي و           

او درك  .  كند  طلبي يا حق استقالل سياسي پشتيباني نمي           جدايي
ملت مستقل دقيقاً يكي از          كرد كه نفيِ حقِ تشكيل دولت           نمي
 .ي ستم ملي است هاي عمده شكل

بورژوايي و ارتجاعي     هاي نابهنگام تاريخي، خرده     لوكزامبورگ فقط جنبه  
شان را عليه     ديد و توانمندي انقالبي     بخش ملي را مي     هاي آزادي   جنبش

درك )  اي ديگر عليه امپرياليسم و استعمار       و بعدها در زمينه   (تزاريسم  
به كالم ديگر، رزا لوكزامبورگ ديالكتيك پيچيده و متناقض          .  كرد  نمي

وي .  كرد  هاي ناسيوناليستي را درك نمي      ي اين جنبش    ماهيت دوگانه 
در ارتباط با روسيه به طور كلي نقش انقالبي متحدان غيرپرولتري               

ستم را دست كم       هاي تحت   ي كارگر يعني دهقانان و ملت          طبقه
 رهبري  بهوي برخالف لنين كه انقالب روسيه را انقالبي           .  گرفت  مي

 آنتون پانه كوك
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ي كارگر    طبقه  خالص  دانست، آن را انقالب       ي كارگر مي     طبقه
  (20). پنداشت مي

هاي تحت    رزا لوكزامبورگ نتوانست درك كند كه آزادي ملي ملت            
                و »  ارتجاعي«،    »بافانه    خيال«ستم نه تنها خواست

ها در    بورژوازي است بلكه خواست تمام توده       خرده»  داري  سرمايه  پيش«
شناختن حق    رسميت  باشد؛ در نتيجه به     كل از جمله پرولتاريا نيز مي      

ناپذير   شرط جدايي سرنوشت توسط پرولتارياي روسيه            تعيين
 .ستم است همبستگي آن با پرولتارياي تحت

ها و كمبودها در چه بود؟ اگر اين            انسجام  خاستگاه اين خطاها، عدم    
به استثناي اكونوميسم   (خطاها را منطقاً مرتبط با روش لوكزامبورگ          

مثال (اش در كل بدانيم          يا مواضع سياسي   )  1914پيش از سال      
در .  ايم  اشتباه كرده )  ي حزب، دموكراسي و غيره        مواضعش درباره 

ي ملي    هايي در مورد مسئله     حقيقت، تنها رزا لوكزامبورگ چنين نظريه     
نداشت بلكه ساير رهبران حزب سوسيال دموكراتيك لهستان نيز،              

كه بلشويسم را تاييد كرده بود،       )  21(حتي كساني چون دزرژينسكي      
ي    به احتمال زياد، موضع يك جانبه          .  همين نظرات را داشتند      

ي جنبي ايدئولوژيكي مبارزه       لوكزامبورگ، در تحليل نهايي، فرآورده     
مستمر، حاد و تلخ ايدئولوژيك حزب سوسيال دموكراتيك لهستان با            

بدينسان تفاوت بين لنين   (22).حزب سوسياليست لهستان بوده است
محصول )  دست كم در ارتباط با لهستان        (و لوكزامبورگ تا حدي       

كه طرفدار شكست   (هاي روسي     هاي متفاوت انترناسيوناليست    ديدگاه
كه با  (هاي لهستاني     و انترناسيوناليست )  شوونيسم روسيه بزرگ بودند   

ظاهرا .  بوده است )  كردند  پرستي لهستاني مبارزه مي      ميهن    سوسيال
هاي روسي و لهستاني را       ميان ماركسيست »  تقسيم كار «لنين يك بار    

با اين حال نقد اصلي لنين به         .  ي اين مسئله تاييد كرده بود         درباره
لوكزامبورگ اين بود كه سعي كرده بر اساس موقعيت مشخصي                 

اين موضوع را تعميم دهد و در        )  اي از تاريخ    ي ويژه   لهستان در برهه  (
هاي كوچك    نتيجه نه تنها استقالل لهستان را بلكه استقالل تمام ملت         

 . ستم را منكر شده است و تحت
، در پيشگفتاري كه بر        1905با اين وجود، لوكزامبورگ در سال           

ي لهستان و جنبش          مسئلهمجموعه مقاالتي با عنوان            
ي ملي را كامالً مانند لنين بررسي          نوشته بود، مسئله    سوسياليستي

در اين مقاله لوكزامبورگ ميان حق انكارناپذير هر            (23).كرده است 
ي سوسياليسم ريشه        كه از اصول اوليه      «(ملت براي استقالل       

ي اين استقالل براي لهستان كه         كرد و فايده    كه تأييد مي  )  »گيرد  مي
يكي از معدود متوني      اين مقاله   .  كرد، تمايز دقيقي قايل شد       انكار مي 

است كه رزا لوكزامبورگ اهميت، عمق و حتي حقانيت احساسات ملي           
) پرداخت  ها مي   به آن »  فرهنگي«اي    با اينكه صرفاً به عنوان پديده     (را  

به دليل  «كند كه ستم ملي          شناسد و تاكيد مي       به رسميت مي   

حـقـيـقـي     طبقاتي چون انگلس نتوانست داليل 
ـ 1848هاي    هاي سال شكست انقالب را    1849ـ

بيابد، تالش كرد آن را بـا يـك ايـدئـولـوژي            
ي ضدانقالبي بودن ذاتـي     متافيزيكي يعني نظريه

اي كه  توضيح دهد، مقوله » هاي بدون تاريخ ملت« 
اسـالوهـاي جـنـوبـي،           به نحو درهم و برهمي 

هـا را در آن         ها و باسكي ها، اسكاتلندي بريتون
 . گنجانده بود

  والديمير لنين



 

                 73                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

و تنها باعث برانگيختن      »  ناپذيرترين ستم است     اش، تحمل   بربريت
ي   جزوه«اين مقاله همراه با قطعاتي از       .  شود  مي»  خصومت و شورش  «

ي لوكزامبورگ به مفهوم انقالبي        دهد كه انديشه    نشان مي »  جونيوس
هاي متافيزيكي و     توان با ديدگاه    كلمه چنان واقعگرايانه بود كه نمي       

 .ناپذير در يك تراز قرار داد انعطاف

 تروتسكي
ي ملي را كه موضع         ي مسئله   تروتسكي درباره   1917آثار پيش از     

تعريف »  التقاطي«توان    بنيابيني بين لوكزامبورگ و لنين داشت، مي       
تروتسكي ).  برد  اي كه لنين براي نقد نظرات او به كار مي              واژه(كرد  

اش با    ي ملي عالقمند شد و در جزوه         به مسئله   1914ويژه  بعد از       به
تروتسكي در اين   .  به آن پرداخت  )  1914(   جنگ و بين الملل   عنوان  
ـ   ، سوسيال )اگر نگوييم متناقض  (ي جدلي از دو ديدگاه  مختلف          جزوه

 :ميهن پرستي را نقد كرد

ي تناقض بين      جنگ جهاني نتيجه   .  ـ اقتصادي   رهيافت تاريخي 
ملت   گرايش نيروهاي مولد به اقتصادي جهاني و چارچوب تنگ دولت          

ي موجوديت    نابودي دولت ملي را به مثابه     «در نتيجه تروتسكي    .  است
گيري از ديدگاه اقتصادي       اين موضع .  بشارت داد »  مستقل اقتصادي 
» فروپاشي«توجيه بود اما تروتسكي از اين فرض،              ناب كامالً قابل   

(Zusammenbruch)        اضمحالل«و  «(Zertrummerung) 
نتيجه گرفت؛ بدينسان و با اين برداشت از         در مجموع   ملت را     دولت

اي فرهنگي،    پديده«ملت  در آينده فقط به عنوان           مفهوم ملت، دولت  
البته چنين استنتاجي   .  موجوديت خواهد داشت  »  ايدئولوژيك و رواني  

ملت    از بين رفتن استقالل اقتصادي يك دولت            .  منطقي نيست  
ملت   وجه مترادف با ناپديدشدن موجوديت سياسي آن دولت            هيچ  به

تروتسكي نيز مانند رزا لوكزامبورگ ملت را يا به اقتصاد يا به              .  نيست
ي   ي مسئله   ي سياسي ويژه    داد، و در نتيجه جنبه       فرهنگ تقليل مي  

ي سياسي را كه متمايز از         ملت به عنوان يك پديده       ملي يعني دولت  
هرچند (گرفت    هاي اقتصادي و ايدئولوژيكي آن است، ناديده مي         زمينه
ي اقتصادي و     با هر دو زمينه       ي غيرمستقيمي   ي سياسي رابطه    زمينه

 ).ايدئولوژيك دارد

تروتسكي بر خالف لوكزامبورگ صراحتاً      .  رهيافت مشخص سياسي  
ها را در تعيين سرنوشت خويش به عنوان يكي از شروط                 حق ملت 

» صلح ديپلمات ها  «يعني صلحي در تقابل با       »  ها  صلح ميان ملت  «

انداز لهستاني مستقل و      براين، تروتسكي از چشم     عالوه  .  كرد  مطرح مي 
و نيز  )  ها  ها و آلماني    ي تزاريسم، اتريشي    يعني آزاد از سلطه    (متحد  

و غيره  )  24(استقالل مجارستان، روماني، بلغارستان، صربستان، بوهم      

ها را در فدراسيون       ها و اتحاد آن      او آزادي اين ملت    .  كرد  حمايت مي 
عالوه بر اين،    .  دانست  بالكان بهترين مانع در مقابل تزاريسم در اروپا مي        

ي ديالكتيكي ميان انترناسيوناليسم پرولتري و حقوق          تروتسكي رابطه 
ها با نابودي     پرست  ميهن  سوسيال:  ملي را با دركي روشن نشان داد        

نه تنها عليه سوسياليسم دست به جنايت زدند بلكه          }  دوم{الملل    بين
ترين معنايش، هدف قرار       ترين و صحيح    منافع ملي را در گسترده     «

زيرا تنها نيرويي را كه قادر به بازسازي اروپا بر مبناي اصول               »  دادند
  (25)» .ها بود نابود ساختند سرنوشت ملت دموكراتيك و حق تعيين

ملت و  «(نوشت    1915اي از مقاالت كه در سال         تروتسكي در مجموعه  
تري تعريف    ي ملي را به شكل دقيق        كوشيد مسئله   (26) )»اقتصاد

خطوط متناقض بحث او بيانگر تفكري است . ابهام نبود كند كه البته بي
تروتسكي ابتدا بحث را با جدلي بر ضد          .  كه هنوز شكل نگرفته است     

امپرياليست ها كه موضع سياسي خويش را بر اساس نياز به               سوسيال
ظاهرا .  كردند شروع كرد    گسترش بازارها و نيروهاي مولده توجيه مي       
بله، :  شود  شناسي طرد مي    در اين جدل اكونوميسم از نقطه نظر روش        

ها طرفدار گسترش هر چه بيشتر سپهر اقتصادي هستند             ماركسيست
بحث .  تشكل و تضعيف جنبش كارگري       ، عدم   اما نه به بهاي تجزيه     

ترين نيروي    مهم«نويسد جنبش كارگري      تروتسكي از اين لحاظ كه مي     
با اين همه،   .  ، تا حدي مغشوش شد     »ي مدرن است    مولد در جامعه  

اما در سراسر   .  را تاييد كرد    سياسيتروتسكي اهميت دست اول معيار      
پرداخت »  نيازهاي رشد اقتصاد به تمركز    «دو مقاله بار ديگر به موضوع 

ملت به عنوان مانعي براي گسترش نيروهاي         كه به معناي نابودي دولت    
ها براي    تواند با حق ملت       چگونه مي »  نيازها«اين  .  توليدي است 

شود؟   كرد، سازگار     سرنوشت خود كه تروتسكي نيز تصديق مي         تعيين
زدني تئوريك كه به اكونوميسم هدايتش كرد، از            تروتسكي با پشتك  
دولت اساساً يك سازمان اقتصادي است و ناچار        «:  اين دوراهه گريخت  

از اين  »  .خواهد بود كه به نيازهاي برآمده از رشد اقتصادي تسليم شود          

برتري اساسي لنين بر اكثر مـعـاصـرانـش از       
دستور روز   « شناسي توانايي در  نظر روش نقطه

بود يـعـنـي گـرايـش          »  قراردادن سياست
ناپذيـر   ناپذير، ثابت و تزلزل سرسختانه، انعطاف

ي    اينكه در هر مسئله و در هر تناقض جنبه به 
 .آن را درك و عمده كند سياسي
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ي   جمهوري اياالت متحده  «ها در     ملت  رو، دولت 
در اين جمهوري، ملت     .  حل خواهند شد  »  اروپا

دولت رها شده     كه از اقتصاد و چارچوب قديمي      
از حق   ...  ”  رشد فرهنگي  “است، از لحاظ       

 .سرنوشت برخوردار خواهد بود تعيين
» التقاطي«، اين مواضع    1917تروتسكي در سال  

ي   را كنار گذاشت و برداشت لنينيستي را درباره        
ي ملي قبول كرد و به عنوان كميسر خلق           مسئله

به )  27(ـ ليتوفسك      در امور خارجه در برست      
  (28). نحو درخشاني از آن دفاع كرد

 پانه كوك و اشتراسر
كارگران و  كوك و كتاب       اثر پانه   ي طبقاتي و ملت     مبارزهكتاب  
به عنوان  )  بوهم(در رايشنبرگ     1912اثر اشتراسر هر دو در سال         ملت

ي   ايده (29).  پاسخي انترناسيوناليستي به تزهاي اتو باوئر منتشر شد        
اصلي مشترك هر دو نويسنده برتري منافع طبقاتي بر منافع ملي                

ي عملي آن وحدت حزب سوسيال دموكراتيك اتريش و             نتيجه.  است
هر .  هاي ملي جداگانه يا خودمختار بود       پذيرش تقسيم آن به بخش      عدم

دو نويسنده ملت را با مذهب، به عنوان ايدئولوژيي كه با ظهور                    
ي باوئر    سوسياليسم محكوم به محوشدن است مقايسه كردند، و آموزه         

آليستي،   ي ملي به عنوان موضعي غيرتاريخي، ايده         ي مسئله   را درباره 
 .ـ اپورتونيستي طرد كردند ناسيوناليستي
ي ايدئولوژيكي بورژوايي      ي ملت، پديده     پديده«كوك،    به نظر پانه   

تواند نيروي مستقلي     اين ايدئولوژي مي    اينكه      اعتقاد باوئر به  »  .است
با اين حال،    .  ي روش كانتي است و نه ماترياليستي           باشد، مشخصه 

ي   كوك و هم اشتراسر اساس برنامه       ي جالب اين است كه هم پانه        نكته
دموكراسي اتريش يعني خودمختاري ملي در           ملي باوئر و سوسيال    

پانه كوك  .  را پذيرفتند )  30(مجار     ـ   چارچوب دولت چند مليتي اتريش    
ي شخصي بنا شده، و نه        اين خودمختاري بر پايه     بعدها تاكيد كرد كه     

ي ملي به     اي كه در نتيجه با برداشت وي از پديده            ي منطقه   بر پايه 
درست است  .  اي صرفا ايدئولوژيك و فرهنگي سازگار است        عنوان پديده 

ي   كوك و اشتراسر بر خالف باوئر عقيده نداشتند كه برنامه              كه پانه 
داري قابل تحقق است، اما ارزشي صرفاً           يادشده در چارچوب سرمايه    

 .دادند تبليغي و آموزشي به آن نسبت مي
فرض مشترك اصلي دو نويسنده حضوري              اكونوميسم در پيش    

تقدم منافع طبقاتي بر منافع ملي ناشي از                :  غيرمستقيم دارد  
اشتراسر در بخش بسيار    .  هاي اقتصادي منافع طبقاتي است       خاستگاه

اش توضيح داد كه اگر خريد از         جالبي از جزوه  
هاي   مغازه  تر از      هاي اهالي چك ارزان      مغازه
ـ   پرست خوب آلماني    تمام شود ميهن      آلماني

. كند  هاي اهالي چك خريد مي      اتريشي از مغازه  
اما آيا به واقع همين كافي است كه بتوان              
گفت، چنانكه اشتراسر گفت، وقتي منافع ملي       
و منافع اقتصادي در تضاد با هم قرار                  

باال را خواهد     گيرند، منافع اقتصادي دست     مي
كوك و اشتراسر عليه باوئر با        داشت؟ جدل پانه  

چشم اندازي انقالبي مطرح شد اما چون             
رهيافت مشخص سياسي و آلترناتيوي را در          

ي   ويژه مبارزه   ي ملي و به     سپهر عملي مسئله  
طلبي  ستم ارائه نكرد و به تقابل انترناسيوناليسم با اصالح هاي تحت ملت

 . ملي ماركسيسم اتريشي محدود ماند، ناقص از كار در آمد

 ماركسيسم ميانه رو اتريشي و خودمختاري فرهنگي
هاي اتريشي خودمختاري فرهنگي در         ي ماركسيست   ي عمده   ايده

هاي مختلف در     دادنِ مليت   چارچوب دولت چندمليتي از طريق سازمان     
و برخوردار از اختيارات كامل فرهنگي،            هاي حقوقي عمومي    انجمن

ي ملي و ساير      ها در ارتباط با مسئله      ي آن   آموزه.  اجرايي و قانوني بود   
طلبي و    گيري بين اصالح    يعني موضع »  سانتريسم«مسايل سياسي با    

اين .  شود  انقالب، بين ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم مشخص مي          
هاي ملي را به رسميت بشناسد و          خواست هم حقوق اقليت     جريان مي 

اگرچه .  مجار را حفظ كند       ــ   زمان وحدت دولت اتريش          هم
طلبي را به عنوان      هاي اتريشي مانند چپ راديكال جدايي        ماركسيست

شان فقط به     گيري  كردند، موضع   ي ملي رد مي      حلي براي مسئله    راه
ي داليلي متفاوت نبود بلكه از منظري تقريباً متضاد سرچشمه             واسطه

 . گرفت مي

 كارل رنر
صدراعظم اتريش شد، پيش از       )  1920ـ1918(كارل رنر كه بعدها       

ي ملي منتشر كرده بود       ي مسئله   هاي متعددي را درباره     بررسي  1917
. نام داشت )  1899(  دولت و ملت  ها      ترين آن   كه نخستين و معروف   

خواهانه بود، و برداشت او از دولت           ـ مشروطه   روش رنر اساسا قانوني    
شباهت داشت تا ديدگاه ماركس        )  31(بيشتر به ديدگاه السال        

، كائوتسكي و حقوقدان بورژوا هانس كلسن         )  32(چنانكه مهرينگ   (
هاي نخستين كارل رنر، نفوذ         حتي در نوشته   ).  اند  خاطرنشان كرده 

مثال در    1914ي السال پيداست اما پيش از           ساالرانه  ديدگاه دولت 

 جوزف استالين            
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تر   عيان)  1917(  الملل  ماركسيسم، جنگ و بين    اثرش با عنوان     
شان با    كه البته ارتباط   (هاي زير بود       اين اثر شامل ايده    .  شود  مي

اقتصاد هر روز بيش از      «)  الف):  انگيز است   ماركسيسم تا حدي مساله   
از طرف ديگر، دولت     .  آيد  دار در مي    ي سرمايه   پيش به انحصار طبقه    

ي    امروز نطفه  )  ب.  كند   بيش از پيش به پرولتاريا خدمت مي            
  (33)”.داري وجود دارد ي نهادهاي دولت سرمايه سوسياليسم در همه

سوسيال «ي ملي را بايد بر اساس ديدگاه           ي مسئله   مواضع رنر درباره  
تالشي «درك كرد؛ هدف اصلي او ممانعت از                »  ساالري   دولت

دولت «است، به كالم ديگر، نجات      »  اضمحالل اتريش «و  »  امپراتوري
 ـ   سان، دولت امپراتوري اتريش      بدين.  مدنظر است »  تاريخي اتريش 

دهد، چارچوبي    مجار چارچوب بنيادي تفكر سياسي رنر را تشكيل مي         
) فرهنگي، قانوني و غيره   (كه بايد با اصالحاتي چند و دادن امتيازاتي          

جاست كه رنر بنا به        تناقض در اين  .  هاي ملي حفظ گردد      به اقليت 
ي ملي، آن     كردن مسئله   اش كوشيد با غيرسياسي     ساالري  ديدگاه دولت 

 (34)اي اجرايي و مربوط به قانون اساسي تقليل دهد             را تا حد مسئله   
كرد با كمك دستگاه      رنر تالش مي  .  اي قانوني تبديل كند       مسئله    و به 

طلبي سياسي و تالشي      نهادي، خطر تجزيه       ـ   ي قضايي   ظريف و پيچيده  
دولت چندمليتي را خنثي كند يعني به كمك شوراهاي ملي كه بر                

شد   بنيان نهاده مي  ))  ها  قطع نظر از محل سكونت آن     ((ي شخصي     پايه
هاي گوناگون با فهرست انتخاباتي جداگانه براي         ي افراد مليت    و از همه  

هاي ملي با خودمختاري اجرايي و         اي يا گروه    هر اقليت ملي، منطقه    
در واقعيت، مواضع رنر كه فاقد      .  آمد  به عمل مي  »  نام ملي   ثبت«غيره  
گيري انقالبي بود، با وجود ادعايي كه            انداز طبقاتي يا جهت      چشم
 . كرد كامال خارج از چارچوب سياسي و نظري ماركسيسم جاي دارد مي

 اتو باوئر
(  ي ملي و سوسيال دموكراسي       مسئلهاثر بزرگ باوئر با عنوان        

نسبت به آثار رنر از بار تئوريك و نفوذ چشمگيرتري برخوردار            )  1907
فرض   اما باوئر نيز مانند رنر به حفظ دولت چندمليتي يعني پيش          .  است

ي ملي را     باوئر راه حل مسئله   .  بنيادي ماركسيسم اتريشي معتقد است    
تحول ملي عنواني است كه رنر براي بيان          (طلبانه    در اقدامات اصالح  

و نيز دستكاري تدريجي در نهادهاي       )  كرد  اش استفاده مي    استراتژي
احتمال اين كه خودمختاري ملي     «:  دانست  دولت اتريش ـ مجاري مي    

جسورانه تحقق يابد،     حياتي يا اقدامي         ي تصميمي   بتواند در نتيجه  
اتريش در فرآيند طوالني تحول، در مبارزات مختلف،          ...  ناچيز است   

توان صرفا    نمي.  آهسته آهسته به خودمختاري ملي نزديك خواهد شد        
اي وضع كرد؛     بر مبناي يك اقدام بزرگ قانونگذاري، قانون اساسي تازه        

اي از قوانين ايالتي و واليتي ميسر            اين امر فقط با وضع مجموعه        
  (35)” .گردد مي

ـ فرهنگي    اي است كه در مورد ماهيت رواني        ويژگي تحليل باوئر، نظريه   
خصايص “دهد و بر مفهوم گنگ و ناروشني به نام              ي ملي مي    مسئله
كه بر مبناي اصالحات روان شناسي، چنين         استوار است، مفهومي  ”  ملي

تواند   تنوع مقاصد، اين واقعيت كه محركي واحد مي        «:  شد  تعريف مي 
هاي همانند    هاي مختلفي را برانگيزاند و اين كه موقعيت              جنبش

در واقع اين ” .هاي متفاوتي بيانجامند گيري توانند به تصميم خارجي مي
آور نيست    تعجب.  ي نوكانتي داشت    كامال متافيزيكي بود و ريشه      مفهوم  

) كوك، اشتراسر و ديگران     كائوتسكي، پانه (كه رقباي ماركسيست باوئر     
 .شدت انتقاد كردند از اين موضع به

كننده در بناي تئوريك باوئر فرهنگ ملي       تعيين گمان دومين مفهوم  بي
. ي كل استراتژي او براي خودمختاري ملي بر آن استوار بود             بود و پايه  

ي   طبعاً استواركردن تحليل بر مبناي فرهنگ به ناديده گرفتن مسئله          
. انجامد ها مي ملت سياسي يعني تعيين سرنوشت از طريق تشكيل دولت

ي   مندانه  باوئر همان نقش روش     »  باوري  فرهنگ«اين مفهوم،      به
 .ي ملي را داشت كردن مسئله رنر يعني غيرسياسي» باوري حقوق«

ي طبقاتي را از      طور كامل طبقات و مبارزه       براين، باوئر تقريبا به     عالوه
ي   ي او آن بود كه طبقه       هدف برنامه .  سپهر فرهنگ ملي كنار گذاشت    

داري از    كه سرمايه »  فرهنگ ملي «و  »  امتيازات فرهنگي «كارگر به   
رسد   همين است كه به نظر مي     .  شان كرده بود، دست يابد      ها محروم   آن

را كامالً خنثي و خالي از مضمون طبقاتي        »  هاي فرهنگي   ارزش«باوئر  
كه »  فرهنگ پرولتري «بدينسان، باوئر در قبال طرفداران       .  انگارد  مي

گرفتند و خواستار تقليل      استقالل نسبي فرهنگ جهاني را ناديده مي       
در مقابل  »  فرهنگ پرولتري «(اش بودند      ي اجتماعي   آن به پايه   

اين ترتيب،      به.  دچار اشتباه معكوسي شد      )  »فرهنگ بورژوايي  «
هيچ دردسري در جدلش با باوئر نشان داد كه پرولتاريا               كوك بي   پانه

) و يا فراي ليگرات و هاينه       (بيش از بورژوازي از آثار گوته و شيلر             
ي پرولتاريا را با ميراث فرهنگي           ي پيچيده   باوئر رابطه .  آموزد  مي

را به  )  حفظ، نفي، تعالي  (روي ديالكتيكي     ي فرا   بورژوازي، يعني رابطه  
البته باوئر  .  ي آن تقليل داد     ي تصاحب يا پذيرش منفعالنه      عمل ساده 

ي فرهنگ را در تعريف ملت مورد تاكيد          كننده  درستي اهميت تعيين    به
ي او به بتواره كردن واقعي فرهنگ ملي انجاميد كه            قرار داد، اما نظريه   

رشد تفاوت  بارزترين نمودش اين نظر بود كه سوسياليسم به                
  (36). رسد ها مي بين ملت فرهنگي

سوسياليسم و جنبش   »  كردن  ملي«ي باوئر به علت گرايش به          نظريه
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ي پرولتاريا در دوران    »دالنه  وطني ساده   جهان«كارگري، نفي آنچه كه     
توانايي در درك فرهنگ سوسياليستي          نامد و عدم     طفوليتش مي 

ايدئولوژي ناسيوناليستي كه باوئر در         انترناسيوناليستي، تا حدي به       
ي   رو تعجب ندارد كه نظريه      از اين .  كردن آن بود آلوده شد      صدد مغلوب 
در جنبش  »  ـ فرهنگي   ناسيوناليستي«ي جريان هاي        باوئر، آموزه 

ـ مجار و چه در امپراتوري روسيه           كارگري چه در امپراتوري اتريش     
و جاهاي ديگر ) هاي قفقازي دموكرات ، سوسيال) 37(نظير جريان بوند(

ويژه به دليل ماهيت       ها، اثر باوئر به      اما غير از اين محدوديت      .  شد
باوئر هنگام تعريف   .  ارزش نظري انكارناپذيري دارد      اش  باورانه  تاريخ

ي مادي    يعني پايه (ملت به عنوان محصول سرنوشت عام تاريخي            
ناپذير روندي    عنوان پيامد پايان   «، به    )ي بشر عليه طبيعت      مبارزه
» اي منجمد از تاريخ     تكه«، به عنوان تبلور رويدادهاي گذشته،       »دائمي

كاري   قاطعانه به ماترياليسم تاريخي تكيه داشت و صراحتاً با محافظه           
و ايدئولوژي   »  ملت ابدي  «ي ارتجاعي        ملي بورژوايي و افسانه      
اين رهيافت تاريخي سببِ برتري واقعي       .  كرد  نژادپرستانه مخالفت مي  

شناسي نه تنها به آثار رنر بلكه به بيشتر آثار            كتاب باوئر از لحاظ روش    
هايي كه آثارشان در مورد        هاي آن دوره شد، ماركسيست       ماركسيست

اين   باوئر به .  ناپذير داشت   ي ملي غالبا سرشتي انتزاعي و انعطاف        مسئله
داد   ي ساختار ملي موجود توضيح تاريخي مي         دليل كه نه تنها درباره    

بلكه مفهوم ملت را روند و جنبشي در حال دگرگوني دائمي                      

اين :  نشد  1849ـ1848هاي    دانست، مرتكب اشتباه انگلس در سال       مي
، ضرورتاً  »تاريخي نداشته است  «)  مانند ملت چك  (واقعيت كه ملتي    

داري  ي سرمايه توسعه. اي هم نخواهد داشت آينده  اين معنا نيست كه به
» بدون تاريخ «ي بالكان به جاي جذب ملل         در اروپاي مركزي و منطقه    

 (38). انجامد ها مي آن بيداريبه 

 لنين و حق تعيين سرنوشت
هايي است كه لنين با شرح و بسط يك             ي ملي يكي از زمينه       مسئله

بر مبناي آثار ماركس اما بسيار فراتر از          (استراتژي منسجم و انقالبي      
  براي جنبش كارگري، متكي بر شعار بنيادي حق تعيين              )  ها  آن

ي   آموزه.  ي ماركسيستي داد    سرنوشت ملي، رشد چشمگيري به نظريه     
هاي آن    اش، از مواضع ساير ماركسيست      گرايي  لنيني، با انسجام و واقع    

دوره، حتي كساني چون كائوتسكي و استالين كه در اين مورد                   
 . ترين موضع را به لنين داشتند، بسيار جلوتر بود نزديك

شبيه به موضع لنين بود اما به خاطر          1914موضع كائوتسكي پيش از     
جانبه و تقريبا انحصاري آن به زبان به عنوان بنياد ملت و نيز               يك  توجه  

ها براي    بندي حق ملت     صراحت و قاطعيت در فرمول        به دليل عدم   
مواضع دوپهلو و متناقض كائوتسكي       1914پس از   .  جدايي متمايز بود  

شدت از طرف لنين به عنوان        ها در بستر جنگ به      ي حقوق ملت    درباره
 .به باد انتقاد گرفته شد» اپورتونيستي«و » رياكارانه«مواضعي 

 استالين
ي   اين موضوع حقيقت دارد كه لنين استالين را به وين فرستاد تا مقاله            

خود را بنويسد و در        (39)  ي ملي   ماركسيسم و مسئله  مشهور  
گرجي محشري كه مشغول     «، از   1913اي به گوركي در فوريه         نامه

اما وقتي كار     (40).سخن به ميان آورد   »  ي بزرگي است    نوشتن مقاله 
نظر   به)  ي عامه پسند    بر خالف اسطوره  (نوشتن مقاله به پايان رسيد       

يك   رسد كه لنين شيفته و شيداي آن شده باشد، چرا كه در هيچ               نمي
ي معترضه در     ي ملي، جز يك جمله       ي مسئله   از آثار فراوانش درباره   

روشن .  اي به آن نكرده است     ، اشاره1913دسامبر  28اي به تاريخ  مقاله
است كه نظرات اصلي اثر استالين همان نظرات حزب بلشويك و لنين             

ي فوق با     مقاله»  سطر به سطر  «گويد    اما نظر تروتسكي هم كه مي     .  بود
.الهام، نظارت و تصحيح لنين نوشته شده است نيز جاي ترديد دارد              

ي نسبتاً مهم، چه تلويحاً و         برعكس، اثر استالين در چند نكته        (41)
 .هاي لنين متفاوت و حتي ضد آن است چه صراحتاً، با نوشته

،  »ويژگي روحي «يا  »  ساخت عام روحي   «،  »سرشت ملي «مفاهيم  
اساساً اين موضوع بغرنج ميراث       .  ابداً مفاهيم لنينيستي نيستند    

مورد »  اش  شناسي  ي روان   نظريه«باوئر بود كه لنين صريحاً او را براي          

 اتو باوئر
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ي روانشناسي ملي بيشتر به فولكلور        در حقيقت ايده    (42).نقد قرار داد  
ي   سطحي و پيشاعلمي نزديك است تا به تحليل ماركسيستي از مسئله          

 .ملي
ي اين مشخصات     تنها زماني كه همه   «استالين با اين بيان نامناسب كه       

كنار هم  ]  ”ساخت رواني “زبان مشترك، قلمرو، زندگي اقتصادي و         [
اش سرشتي جزمي،     ، به نظريه  »حضور داشته باشند، ما يك ملت داريم      
مفهوم .  شود  هاي لنين پيدا نمي     محدود و صلب داد كه هرگز در نوشته       

. ايدئولوژيكي بود )  43(استالينيستي ملت، دقيقا يك تخت پروكراست      
ي دوم قرن نوزدهم ملت        بنا به نظر استالين گرجستان پيش از نيمه         

  نداشت و از لحاظ اقتصادي به      »  حيات اقتصادي مشتركي  «نبود زيرا   
نيازي نيست اضافه كنيم كه بر      .  هاي مستقل تجزيه شده بود      اميرنشين

توانست يك ملت     نمي)  44(ي گمركي     اين مبنا، آلمان پيش از اتحاديه     
توان چنين تعريف        هاي لنين نمي       جا از نوشته       در هيچ  ...  باشد

 .اي از ملت يافت ، صلب و يك سويه»گرايانه غايت«
هاي ملي كه     استالين صراحتا از پذيرش امكان وحدت يا پيوستن گروه        

: زند  در چارچوب دولت چندمليتي متفرق شده بودند، سر باز مي               
آيا ممكن است در چارچوب اتحادي ملي،             :  اين است        مسئله«

آيا ...  اند؟    هايي را متحد ساخت كه چنين پراكنده رشد كرده             گروه
هاي ماوراء    ي بالتيك و آلماني     هاي حوزه   تصور است كه مثال آلماني      قابل

اين   البته پاسخ استالين اين بود كه     »  قفقاز در ملتي واحد متحد شوند؟     
لنين    (45).است»  خيالبافانه«و   »  ناممكن«،   »تصورناپذير«امر   

پيوند از جمله پيوند  تمام جوامع بدون             آزادي«برعكس كامال از     
كرد و مثالً دقيقاً از         دفاع مي »  شان در هر كشوري      توجه به مليت   

لنين اضافه كرد   .  ي پطروگراد نام برد     هاي قفقاز، بالتيك و ناحيه      آلماني
كه هر نوع آزادي پيوند ميان اعضاي يك ملت كه در نواحي مختلف                

ناپذير است و     بحث«كنند،    كشور و حتي در سراسر جهان زندگي مي        
» .توان عليه آن بحث كرد      نظرانه و بوروكراتيك مي     تنها از منظري كوته   

(46)  
ي تزاري بزرگ و        ي روسيه   استالين ميان ناسيوناليسم ستمگرانه     

در يكي از بندهاي    .  ستم تمايزي قايل نبود     هاي تحت   ناسيوناليسم ملت 
تزارها »  از باالي «اش، هم زمان ناسيوناليسم        ي مقاله   بسيار افشاگرانه 

موج  ناسيوناليسم از     «است و نيز     »  طلبانه و ستمگرانه     جنگ«كه  
كه گاهي  «ها و غيره را       ها، اوكراييني   ها، تاتارها، گرجي    لهستاني»  پايين

استالين نه تنها تمايزي     .  رد كرد »  شود  به شوونيسم كور تبديل مي     
قايل نبود بلكه شديدترين    »  از پايين «و  »  از باال «ميان ناسيوناليسم   

هاي تحت ستم كرد كه          هاي ملت   انتقاد را از سوسيال دموكرات       
از طرف  .  در مقابل جنبش ناسيوناليستي نايستادند    »  محكم و استوار  «

ديگر، لنين نه تنها تفاوت ميان ناسيوناليسم ملت ستمگر و ملت                 
دانست بلكه هميشه به كساني كه        كننده مي   ستم را بسيار تعيين     تحت

شدند،   ي بزرگ مي    يا ناآگاهانه تسليم شوونيسم ملي روسيه          آگاهانه
سبب نبود كه آماج اصلي جدل لنين،            بي.  كرد  شدت حمله مي     به

ستم يعني ملت لهستان      هاي ماركسيست ملت تحت     سوسيال دموكرات 
ايستادن در مقابل ناسيوناليسم لهستاني     »  محكم«بودند كه به خاطر     

اين .  به انكار حق لهستان براي جدا شدن از امپراتوري روسيه رسيدند           
كننده بود و به كانون          تفاوت ميان لنين و استالين بسيار تعيين          

ي ملي در گرجستان       ها در مورد مسئله      كشمكش سخت بعدي آن    
(1922دسامبر  ( ي مشهور لنين تبديل    »آخرين مبارزه «يعني  )  47) 

 .شد

 لنين
آغازگاه لنين در تعيين استراتژي در مورد مسئله ملي مانند                     

با .  لوكزامبورگ، تروتسكي و پانه كوك، انترناسيوناليسم پرولتري بود         
ي ديالكتيكي ميان انترناسيوناليسم و حق            اين حال، لنين رابطه     

سرنوشت ملي را بهتر از رفقايش در جريان چپ انقالبي درك                تعيين
ها موجب    در جدايي ملت    آزادياوالً لنين درك كرد كه فقط       .  كرد  مي

ها   وحدت، همكاري و مشاركت آزاد و داوطلبانه و عاقبت ادغام ملت             
شود؛ ثانيا جنبش كارگري ملت ستمگر فقط با به رسميت شناختن             مي

تواند خصومت و سوءظن ملت       ستم، مي   سرنوشت ملت تحت    حق تعيين 
ستم را از بين ببرد و موجب وحدت پرولتارياي هر دو ملت در                  تحت
 .المللي با بورژوازي شود ي بين مبارزه

ي ديالكتيكي بين مبارزات ملي دموكراتيك        لنين به همين نحو، رابطه    

ي ملي را بايد بـر     ي مسئله مواضع رنر درباره
درك »  ساالري سوسيال دولت« اساس ديدگاه 

تـالـشـي    « كرد؛ هدف اصلي او ممانعـت از      
اسـت، بـه      » اضمحالل اتريش« و  » امپراتوري

» دولت تاريخي اتـريـش    « كالم ديگر، نجات 

سان، دولت امـپـراتـوري       بدين.  مدنظر است
مجار چارچوب بنيادي تفكر سيـاسـي   ـ  اتريش

 دهد،  رنر را تشكيل مي
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نه (هاي مردم     و انقالب سوسياليستي را درك كرد و نشان داد كه توده          
ستم، متحدان    ملت تحت )  بورژوازي  فقط پرولتاريا بلكه دهقانان و خرده     

ي اين    اش رهبري مبارزه    پرولتارياي آگاه هستند، پرولتاريايي كه وظيفه     
، شامل عناصري از       »ي ناهمگون، ناهمساز و ناهمجنس           توده«

ها، پندارهاي    پيشداوري«مانده با      بورژوازي و كارگران عقب       خرده
داري و دولت بورژوايي      عليه سرمايه »  شان  ها و خطاهاي    ارتجاعي، ضعف 

با اين حال، حقيقت اين است كه لنين در مورد روسيه                (48).  است
زماني كه استراتژي انقالب مداوم را اتخاذ           1917تنها پس از آوريل      

ستم در    ي آزاديبخش ملي ملل تحت        كرده بود، پي برد كه مبارزه       
امپراتوري روسيه نه تنها جنبشي است دموكراتيك بلكه در انقالب              

 . سوسياليستي نيز متحد پرولتارياست
شناسي توانايي    نظر روش   برتري اساسي لنين بر اكثر معاصرانش از نقطه     

بود يعني گرايش سرسختانه،      »  دستور روز قراردادن سياست     «در  
اينكه در هر مسئله و در هر           ناپذير به     ناپذير، ثابت و تزلزل      انعطاف

ي سياسي آن را درك و عمده كند؛ اين گرايش در جدل               تناقض جنبه 
ـ 1902هاي    ي حزب در سال      ي مسئله   ها درباره   لنين با اكونوميست  

، در  1905ي انقالب دموكراتيك      ها درباره   ، در بحث با منشويك    1903
، در چرخش     1916ي امپرياليسم در سال            آثار خالقش درباره    

نماد آن بودند، در سراسر         1917»  تزهاي آوريل «بخشي كه      الهام
و البته در آثارش در مورد          دولت و انقالب  مهمترين اثرش يعني     

در (ي روشمندانه     بر اساس اين جنبه    .  ي ملي چشمگير است      مسئله
ي نظرات لنين را در قرن        توان فعليت برجسته    ، مي )ها  كنار ساير جنبه  

بيستم يعني در دوران امپرياليسم توضيح داد، يعني دوراني كه بعد               
اگر چه در تحليل نهايي،     (اي چيره شده است       سياسي به نحو فزاينده   

 .)كند اقتصاد سطح سياسي را تعيين مي
، »اقتصادي«در حاليكه اكثر نويسندگان ماركسيست فقط به بعد              

كردند، لنين صراحتا     ي ملي توجه مي      مسئله»  رواني«فرهنگي و يا     
تماما و انحصارا در     «سرنوشت    ي حق تعيين     اعالم كرد كه مسئله    

ي حق جدايي      يعني در حيطه    (49)»  ي دموكراسي سياسي     حوزه
لنين كامالً از بنياد      .  ملت مستقل است     سياسي و تاسيس دولت     

حقوق برابري  ”  خودمختار“ملت  «:  ها آگاه بود    ي اين تفاوت    روشمندانه
اين موضوع توجه نشان       ندارد؛ رفقاي لهستاني ما به     ”  حاكم“با ملت   

از تحليل مفاهيم   )  خودمان    هاي قديمي   مانند اكونوميست (اند زيرا     نداده
ي   لنين به واسطه    (50)»  .اند  و مقوالت سياسي لجوجانه اجتناب كرده     

دركش از خودمختاري نسبي فرآيندهاي سياسي در تحليل خويش از           
. انگاري و هم از اكونوميسم اجتناب كرد          ي ملي هم از ذهني       مسئله
(51)  

ي ملي اساساً آن      ي سياسي مسئله    روشن است كه به نظر لنين جنبه       
اهميت     ها و مقامات نظامي      ها، ديپلمات   چيزي نيست كه سفارتخانه    

اين يا آن ملت دولت مستقلي          اينكه    لنين كالً نسبت به    .  دهند  مي
اعتنا   تشكيل دهد يا سرحدات ميان دو كشور مفروض چه باشد، بي             

پرولتاريا بود  اتحاد انترناسيوناليستي     ودموكراسي  هدف لنين   .  بود
عالوه بر اين،   .  ها بود   كه مستلزم شناسايي حق تعيين سرنوشت ملت       

ي سياسي    سرنوشت لنين بر جنبه      ي حق تعيين      دقيقاً چون نظريه  
اين نظريه  .  شود  متمركز بود، مطلقاً امتيازي به ناسيوناليسم داده نمي        

 .ي دموكراتيك و انقالب پرولتري جاي دارد ي مبارزه منحصراً در حيطه
حقيقت اين است كه لنين اهميت يكساني براي اين دو هدف                    

: قائل نبوده است    }  ي دموكراتيك و انقالب پرولتري            مبارزه{
ي   هاي دموكراتيك بايد هميشه تابع منافع عاجل مبارزه              خواست

انقالبي طبقاتي پرولتارياي جهاني باشد؛ مثالً بنا به نظر لنين اگر                 
جنبش جمهوريخواهانه در موردي خاص به ابزار ارتجاع تبديل گرديد           

مقصود اين  .  ها از آن حمايت كنند      ، نبايد ماركسيست  )1971كامبوج  (
ي خود قلم     ي كارگر جمهوريخواهي را از برنامه       نيست كه جنبش طبقه   

سرنوشت   همين موضوع، البته با تغييراتي چند، در مورد تعيين        .  زند  مي
ي كلي    حتي اگر استثنائاتي وجود داشته باشد، قاعده         .  صادق است 

در حقيقت چون در تحليل      .  پذيرش حق جدايي براي هر ملتي است       
اي   كننده  شناختن حق تعيين سرنوشت اهميت تعيين       رسميت  لنين، به 

براي وحدت انترناسيوناليستي كارگران دارد، تلويحاً حتي امكان               
يعني تضاد بين منافع پرولتاريا و حقوق دموكراتيك             »  استثناها«

 .شود ها كنار گذاشته مي ملت

 
 درس تاريخ: نتيجه گيري

هايي از    ي جنبه   ها را درباره     هاي ماركسيست   تاريخ بعضي از بحث    
مجار    ـ   دولت چندمليتي اتريش  .  ي ملي حل و فصل كرده است        مسئله

. هاي گوناگون تجزيه شد       ملت  پس از جنگ جهاني اول به دولت          
اند، اكنون    بوده»  ملتي اساساً ارتجاعي  «ي انگلس     ها كه به گفته     باسك
وحدت مجدد لهستان كه    .  ي انقالبي در اسپانيا هستند      ي مبارزه   در قله 

كرد، در    بورژوايي ياد مي     لوكزامبورگ از آن چون خيالپردازي خرده       
چك كه به خاطر فقدان      »  بدون تاريخ «ملت  .  واقعيت يافت   1918

محكوم به نابودي بود، داوطلبانه از طريق            »  اش  سرزندگي ملي «
 .تشكيل فدراسيوني با ملت اسلواك، كشوري را به وجود آورد

اي از    نشان داد كه ملت صرفاً مجموعه        1917ي تاريخ پس از        تجربه
عنصر ذهني يعني آگاهي به هويت      .  معيارهاي انتزاعي و خارجي نيست    
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ظهور اين  .  اهميت نيست   ملي و نيز جنبش سياسي ملي ديگر بي           
ي شرايط تاريخي معين،      ها نتيجه   غيرمنتظره نبود؛ آن  »  عوامل ذهني «

اند اما همين امر به معناي آن است كه           سركوب، ستمگري و غيره بوده    
از آن نبايد فقط     :  تر شود   سرنوشت بايد گسترده     كاربرد حق تعيين   

را »  موجوديت ملي «را استنباط كرد بلكه بايد خود     » جدايي«ي  مقوله
مجهز به  »  تخصصي«اي    سرنوشت آموزه   حق تعيين .  در نظر گرفت   

نيست )  از نوع معيارهاي استالين    (»  معيارهاي عيني «اي از     مجموعه
تواند ملتي را تشكيل      اي مي   كه بر اساس آن بتوان تعيين كرد جامعه        

. كند  است كه چنين چيزي را معين مي        جامعه  خوددهد يا خير، بلكه     
(52)  

به بعد، ناسيوناليسم    )  53(از طرف ديگر، از زمان وودرو ويلسون             
ها   دادن شعارهاي دموكراسي، برابري ملت      هاي بزرگ با اختصاص     قدرت

اش را پر كرده      ي ايدئولوژيكي   سرنوشت به خود، زرادخانه     و حق تعيين  
ي دفاع از اين اصول را        اكنون همه جا دولتمردان بورژوازي داعيه     .  است
جمهور اياالت متحد بود،      زماني كه رييس  )  54(ليندون جانسون   .  دارند

ما براي حمايت از اصل       «:  اعالم كرد   1966با ابهت تمام در سال        

كنيم تا مردم ويتنام جنوبي بتوانند آزادانه          سرنوشت مبارزه مي    تعيين
از قرن نوزدهم تا به امروز، از         (55)»  .ي خويش را انتخاب كنند      آينده

: هنگام برپايي شورشي در قاره آفريقا نوشت      )  56(آن زمان كه ترايچكه   
ها از اصول عادي      مضحك است كه بخواهيم در زمان جنگ با وحشي        «

شان   هاي  زدن دهكده   قبايل سياه را بايد با آتش      .  جنگ پيروي كنيم  
، چقدر سياست    (57)»  تنبيه كرد چون اين تنها عالج موثر است           

هاي   شناختن حقوق ملت    رسميت  هاي بزرگ به خاطر اين همه به        قدرت
 !كوچك تغيير كرده است

امروزه خطري كه واقعا سالمت سياسي جنبش كارگري را تـهـديـد        
گذشت رزا    هاي دوران كودكي آن يعني خطاهاي قابل كند، بيماري مي

شناختي از نوعي  اي است آسيب لوكزامبورگ نيست؛ خطر واقعي پديده
هـاي بـزرگ و          شوونيسم قـدرت   تر يعني ويروس به مراتب خطرناك

طلبانه به ناسيوناليسم بورژوازي كه بـوروكـراسـي       طلبي فرصت تسليم
شان در سراسر جـهـان پـخـش          روسي و چيني و مريدان بين المللي

» چـپ افـراطـي     « در حقيقت امروزه بندرت شاهد ديدگـاه    .  اند كرده

هـاي چـپ        گاهي در برخي از بخـش .  ي ملي هستيم ي مسئله درباره
توان پژواك ضعيف تزهاي لوكزامبورگ را بـه شـكـل       انقالبي هنوز مي

اتـحـاد   « هاي آزاديبخش ملـي در لـواي          مخالفت انتزاعي با جنبش
همين امر در مـورد تصـور       .  و انترناسيوناليسم شنيد»  ي كارگر طبقه

اگر به برخي از مسـائـل       .  صادق است»  هاي ارتجاعي ملت« انگلس از 
شويم كه در آن      اي روبرو مي ملي معاصر دقت كنيم با مسائل پيچيده

در هم ادغام و بـه هـم        هاي ملي، مستعمراتي، مذهبي و قومي  جنبه
ي    اند، مانند كشمكش اعراب و اسـرائـيـل يـا مـبـارزه           پيچيده شده

در چنين مسايلي دو نـوع    .  ها در ايرلند شمالي ها و پروتستان كاتوليك
نخسـتـيـن    .  كند ي معكوس هم ذهن چپ انقالبي را اشغال مي وسوسه

هـا در       ها يا كاتوليـك  وسوسه، انكار مشروعيت جنبش ملي فلسطيني
ها به عنوان  است، يعني محكوميت اين جنبش}  ايرلند شمالي{ آلستر 

ي كارگر و دفاع انتزاعـي   انداز در طبقه تفرقه»  بورژوايي خرده« جنبشي 
هـا، نـژادهـا و           ي مليـت  از اصل اتحاد ضروري ميان پرولتارياي همه

قـيـدوشـرط از ايـدئـولـوژي               دومين وسوسه، حمايـت بـي    .  مذاهب
يـهـوديـان    ( گـر     ها و محكوميت ملت سلطه ناسيوناليستي اين جنبش

در كل بدون تمايز طبقاتي بـه  )  هاي ايرلند شمالي اسرائيل و پروتستان
هـايـي كـه حـق            است، يعـنـي مـلـت      »  هاي ارتجاعي ملت« عنوان 

هاي انقـالبـي    اي كه ماركسيست وظيفه.  شود شان انكار مي خودمختاري
دارند، پرهيز از اين دو گره كور و كشف مسير اصيل انترناسيوناليستـي  

چنين تحليـلـي بـايـد از         .  با تحليل مشخص از شرايط مشخص است
و )  1923ــ 1919( سياست ملي كمينترن در زمان لنين و تروتسكـي    

جمهور ايـاالت     ليندون جانسون زماني كه رييس
: اعالم كرد 1966متحد بود، با ابهت تمام در سال 

سرنوشت مبـارزه   ما براي حمايت از اصل تعيين« 
كنيم تا مردم ويتنام جنوبي بتواننـد آزادانـه      مي

از قرن نوزدهم »  . ي خويش را انتخاب كنند آينده
تا به امروز، از آن زمان كه ترايچكه هنگام برپايي 

مضحك است كه « :  شورشي در قاره آفريقا نوشت
هـا از اصـول        بخواهيم در زمان جنگ با وحشي

قبايل سياه را بايد بـا    .  عادي جنگ پيروي كنيم
شان تنبيه كرد چون ايـن     هاي زدن دهكده آتش

هاي  ، چقدر سياست قدرت» تنها عالج موثر است
شناختن حقوق  رسميت بزرگ به خاطر اين همه به

 !هاي كوچك تغيير كرده است ملت
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الملل دوم الـهـام بـگـيـرد،         بين 1896ي مشهور كنگره سال  قطعنامه
اي كه از اين امتياز نادر برخوردار بود كه هـم لـنـيـن و هـم             كنگره

سرنوشت تـمـام    كنگره حق كامل تعيين« :  لوكزامبورگ تاييدش كردند
ها را اعالم و با كارگران هر كشوري كه در حال حـاضـر از يـوغ         ملت

بـرد اظـهـار         استبداد نظامي، ملي يا هر نوع استبداد ديگري رنج مـي 
كند بـه     كند؛ و از كارگران تمامي اين كشورها دعوت مي همدردي مي

صفوف كارگران برخوردار از آگاهي طبقاتي جهان بپيوندنـد و بـراي       
الـمـلـلـي و دسـتـيـابـي بـه اهـداف                      داري بيـن  سرنگوني سرمايه

  ».انترناسيوناليستي دموكراسي اجتماعي متشكل شوند
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"Critical Remarks on the National Question", in Col-
lected Works, vol. 20, pp.39, 50.  

 
ها   ي مليت   درباره ي مساله  «ي    براي شناخت بيشتر از اين ماجرا به نامه         -51

ي لنين و نيز به       ها  آخرين نامه   در�  سرنوشت    ي حق تعيين     يا درباره 
اثر ايزاك دويچر، مترجم علي اسالمي و           ي سياسي استالين    زندگينامه

تاريخ روسيه ي   و    283ـ304، صفحات   1368محمود رياضي، نشر نو، سال      
رجوع   470ـ478و    411ـ419كار، صفحات   .  اچ.  ، جلد اول، اثر اي    شوروي
 كنيد ـ م

 
در ايرلند    1916در مورد اين نكته، تحليل لنين از شورش سال                  -52

بندي بحث در مورد       جمع«ي    به مقاله .  اي از رئاليسم انقالبي است       نمونه

-58، صفحات   22ي آثار، جلد      در مجموعه »  سرنوشت  ي حق تعيين    مسئله
 .نگاه كنيد 353

 
54- V. I. Lenin, "The Socialist Revolution and the Right 

of Nations to Self-Determination", in Collected 
Works, vol. 22, p. 145.  

 
55- V. I. Lenin, "The Discussion on Self -Determination 

Summed Up", p. 344. ( )ترجمه تغيير كرده است  

 
ي عالي شان در      در مقاله   C. Scalabrinoو    A. S. Nairچنان كه     -56

 La Question"با عنوان   )  1971مه و اوت    (  60-59  پارتيزاني    مجله

nationale dans la theorie marxiste revolutionnaire"    تاكيد
 .كرده اند

 
در اين  «:  نگاه كنيد به سخنراني تروتسكي براي سياهان اياالت متحده           -57

تر است    كننده  كننده نيستند، آنچه تعيين      مورد معيارهاي انتزاعي تعيين    
 Trotsky on Black»  .آگاهي، احساس و عواطف تاريخي است           

Nationalism and Self-Determination [New York, 1967] 
p.16 )( 

 
Woodrow Wilson –58  )1924  بيست و هشتمين    )  1956ـ

 رييس جمهور اياالت متحده در زمان جنگ جهاني اول ـ م

 
Lyndon Johnson –59  )73  –  1908  (     سي و ششمين رييس

. جانسون بعد از ترور كندي رييس جمهور شد        .  جمهور اياالت متحده  
در زمان او دخالت آمريكا در جنگ ويتنام شدت گرفت ـ فرهنگ                 

 كمبريج

 
60- Quoted in A. Schlesinger, Jr., The Bitter Heri-

tage (Boston, 1967), p. 108.  
 

Treitschke -61 سياستمدار برجسته ي پروسي ـ م 

 
62- Heinrich von Treitschke, Politics, vol. 2 

(London, 1916), p. 614.  
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اي سوسياليستـي  نامه ، فصلسامان نو.  گرامي ميشل لويدرود رفيق 
يابد، قصد دارد يكي از مقاالت شما را بـا     كه به زبان فارسي انتشار مي

ي خـود       ي آيـنـده   در شماره»  ي ملي ها و مسئله ماركسيست« عنوان 
ها پيش به زبان فارسي ترجمه شده و در    اين مقاله مدت.  بازچاپ كند

 .انتشار يافته بود» ي تغيير جهان درباره«اي از مقاالت به نام  مجموعه

ي مـلـي هـم در           ي مسئله ناگفته پيداست كه موضع شما درباره
بـا ايـن     .  هاي ديگر كامالً مستند است ي يادشده و هم در نوشته مقاله

داري و   همه، با توجه به مسائل موجود در مـبـارزات ضـدسـرمـايـه          
منديم با شما  هايي مطرح است كه عالقه ضدامپرياليستي كنوني پرسش

در ميان بگذاريم و خواهشمنديم پاسخ مكتوب خود را بـه مـا ارائـه          
 .دهيد

 

ها اين اعتقاد را دارند كـه بـا        شماري از سوسياليست:  سامان نو
داري و تـغـيـيـر در            توجه به تغييرات بنيادي در جهان سرمايه

حق تعـيـيـن    « نيروهاي اجتماعي و طبقاتي، فرمول معروف لنين 
ديگر براي وضعيـت  »  ها با حق آزادي براي جدايي سرنوشت ملت

كنوني معتبر نيست، و به جاي آن موضع رزا لوكزامبـورگ بـراي     
موضع شما در ايـن      .  دانندتر مي اوضاع و احوال كنوني را مناسب

 بحث چيست؟

 

امـا  .  گيري عامي كرد گمان نكنم بتوان چنين نتيجه:   ميشل لوي
كنم برخي تجارب تاريخي ــ مثالً مورد يـوگسـالوي    فكر مي

حـق آزادي بـراي       « دهد كه در مـورد         سابق ــ نشان مي
پيش از هر چيز حـق بـا     .  بايد با احتياط عمل كرد»  جدايي

لوكزامبورگ بود كه بر تفاوت ميان انـتـرنـاسـيـونـالـيـسـم            
هاي ناسيوناليسـتـي تـاكـيـد         ماركسيستي و انواع ايدئولوژي

ي    هاي فراواني را دربـاره      تاريخ قرن بيستم نمونه.  ورزيد مي
در اختـيـار   »  مليت« گذار از انسانيت به وحشيگري از طريق 

انگيزي است كـه     ي غم ي يوگسالوي نمونه تجربه...  گذارد مي
دهد چگونه از پيِ جدايي ملي پاكسازي قومـي رخ     نشان مي

هاي ستمديده خود به سرعت ستمگـر   دهد و چگونه ملت مي
نوع آزادي بـراي جـدايـي بـدون حـقـوقـي               هيچ.  شوند مي

 
 با ميشل لووي» سامان نو«گفتگوي 

 »ي مليماركسيسم و مساله«ي درباره
 
 

 منصور موسوي: برگردان
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عالوه .  تواند وجود داشته باشد ها نمي شده براي اقليت تضمين
كـرد     براين، حق با رزا لوكزامبورگ بود كـه تـاكـيـد مـي           

ها نبايد از جدايي ملي طرفداري كنند بلكه بايـد   ماركسيست
اما اين ديدگاه ضـد    .  هاي چندمليتي باشند مدافع فدراسيون

چنانكـه لـنـيـن       :  ي حق تعيين سرنوشت لنين نيستنظريه
تـوانـد      مطرح كرد هيچ ازدواج آزادي بدون حق طالق نـمـي  

 ...وجود داشته باشد

 

معروف است كه نخستين نامي كه براي حكومت پـس  :  سامان نو
جمهوري سوسياليستي فدراتيـو  « از انقالب در روسيه انتخاب شد 

اتحاد جـمـاهـيـر شـوروي        « بود كه بعدها به »  ي شوروي روسيه
هـا از ايـن          نسل جديد سوسياليست.  تغيير كرد»  سوسياليستي

از نام دولـت شـوروي       »  فدراتيو« تغيير و چرايي حذف اصطالح 
ي مانند ايـران، از    عالوه بر اين، در جوامع چندمليتي.  آگاه نيست

هاي سياسي شـعـار جـمـهـوري فـدراتـيـو             طرف برخي گرايش
در پرتو اين .  سوسياليستي براي حل مسئله ملي مطرح شده است

 مسائل، آيا بارديگر بازگشت به شعار فدراتيو توجيهي دارد؟

 

اعالميه حقـوق كـارگـران و        « خود لنين با عنوان :  ميشل لوي
طـرح فـدراسـيـونـي از          )  1918( »  اسـتـثـمـار     مردم تحت
درسـت اسـت كـه        .  هاي آزاد شورايي را ارائه كرد جمهوري
بعدها ناپديد شد، اما مدتي به عنـوان  »  فدراسيون« اصطالح 

من فكـر  .  اصل همبستگي آزادانه در اتحاد شوروي حاكم بود
توانـد بـه درسـتـي طـرحـي              كنم كه اصل فدراتيو مي مي

دمكراتيك براي جوامع چندملـيـتـي ، و بـديـلـي بـراي                
پايان به كشورهاي كوچك، آنگونـه كـه در        شدن بي تكه تكه

 .يوگسالوي سابق اتفاق افتاد، باشد

 

هاي فروپاشي اتحاد شوروي و  ترين ويژگي يكي از مهم:  سامان نو
هـا   هاي ملي آن هايي توسط اقليت متحدان آن برپايي شورش

ها پيش از هر چيز سطح ستم موجود در اين  اين شورش.  بود
شما ريشه اين ستم را چگونه و در   .  دهد كشورها را نشان مي

 كنيد؟ بينيد و چگونه تحليل ميكجا مي

 

ستم ملي ويژگي اصلي امپراتوري روسيـه تـزاري       : ميشل لوي 
هاي وحشـيـانـه       شكل ابتدا، انقالب روسيه مانع بروز اين.  بود

. سلطه شد اما ديري نگذشت كه اين موضوع از نو پديدار شد
ي    يك نمـونـه   1921ي شوروي به گرجستان در سال  حمله

ي    كم لنين خواهان تضـمـيـن درجـه       اما دست.  منفي است
بااليي از حق تعيين سرنوشت و خودمختاري براي گرجستان 
درون اتحاد جماهير شوروي بود، در حالي كه استـالـيـن بـا       
ديدگاهي كه ريشه در شوينيسم  و بوروكراتيسم روسيه كبير 

اين جدال به خوبي مستند است، به .  داشت، با آن مخالف بود
نـام  »  واپسين پيكار لـنـيـن     « ويژه در كتاب موشه لوين كه 

هاي ملي مردمان گـونـاگـون اتـحـاد         بنابراين، خواست.  دارد
درك اسـت، چـنـانـكـه بـرخـي از                   جماهير شوروي قابل

ي كنوني در برخي »  فدراسيون روسيه« هاي ملي در  خواست
آميز، مانند مـورد چـچـن،       موارد با جنگ و سركوب خشونت

با اين همه، چنانكه رزا لوكـزامـبـورگ    .  فرونشانده شده است
كرد، رهبري ناسيوناليستي برخي از كشورهـاي   بيني مي پيش

طلب مانند گرجستان، اوكراين، كشورهاي بـالـتـيـك      جدايي
هـاي     هاي ارتجاعي و شوينيستي، و جـدال    اغلب به سياست

 .قومي، و غيره منجر شده است

 

ي ديگري از فروپاشي اردوگاه شرق اين بود كـه     جنبه:  سامان نو
بخشي از بوروكراسي استالينيستي به كمك حزب كمونيـسـت و     
حمايت نيروهاي امنيتي به شوينيسم و بنيـادگـرايـي مـذهـبـي         
متوسل شد تا به قدرت بچسبد و وضعيت برتر پيشيـن خـود را       

توان در كشورهايي مانند يوگسـالوي   اين پديده را مي.  حفظ كند
سابق، آلباني، چچن و آسياي مركزي و در حقـيـقـت در خـود         

 چه نظري در اين باره داريد؟. روسيه ديد

 

. سويه نيز هست اين تشخيص موجه اما تاحدي يك:  ميشل لوي
محافل شوينيستي و بنيادگراي مذهبي در اردوگـاه سـابـق      

هايي از بوروكراسي استالينيستي پيشيـن   شرق هميشه بخش
نبوده است بلكه مثالً در كرواسي، گرجستان، آسياي مركزي 

كار ملي، مافيامانند يا  يا خود روسيه از محافل جديد محافظه
 .اند بورژوايي تشكيل شده
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از سوي ديگر، جدا از كشورهاي وابسته به بلوك شرق  : سامان نو
ي ملي مردم ايرلند و باسك هنوز بايد مورد تـوجـه      سابق، مسئله

هـاي     هاي بريتانيا يا اسپـانـيـا قـرار گـيـرد كـه دولـت                 دولت
از ديدگاه سوسياليـسـتـي، چـه       .  شوند بورژوادمكراتيك تلقي مي

ي ملي  ي ديرينه ي حل مسئله اقداماتي بايد انجام شود تا از عهده
 در اين دو كشور برآيد؟

 

ي مـلـي بـا       كنم بايد به اين مسائل پيچيده فكر مي:  ميشل لوي
سرنوشت، با حقـوق   حق تعيين:  روا برخورد كرد اصولي جهان

ها بايد به جاي  ماركسيست. هاي ملي شده براي اقليت تضمين
سوسياليسـتـي دفـاع      /  طلبي از فدراسيون دمكراتيك جدايي

آخر مردم آن كشورها هستند كه بايد تصميم كنند اما دست
در اسپانيا اين امر نه تنها به اهالي باسك بلـكـه بـه      .  بگيرند

موضوع در مـورد      .  اهالي كاتاالن يا گاليسيا نيز مربوط است
تر است زيرا اكثـر مـردم آنـجـا          ايرلند شمالي حتي پيچيده

خواهند جزء كشـور     پروتستان هستند و مي)  ايرلند شمالي( 
مجموعه جزاير بريتانيا كه شامل انگلستان، { متحد پادشاهي 

 United( }  شـود اسكاتلند، ولز و ايرلـنـد شـمـالـي مـي          

Kingdom  (اما تركيب جمعيت ممكن اسـت    .  باقي بمانند
ي ايـرلـنـد         مسئلـه ...  طي چند سال اخير تغيير كرده باشد

ي حقوق دمكـراتـيـك بـراي        شمالي، در حال حاضر، مسئله
 .جمعيت كاتوليك است

 

ارزيابي شما از كاهش نفوذ  ناسيونالـيـسـم و رشـد         :  سامان نو
بنيادگرايي مذهبي در مناطقي مانند كشمير و كشورهايي مانـنـد   

 افغانستان، عراق و فلسطين چيست؟

 

در عـراق    :  هر كدام از اين تـجـارب مـتـفـاوتـنـد           :  ميشل لوي
شـكـل ديـكـتـاتـوري         )  به شكل حزب بـعـث  ( ناسيوناليسم 

اي را به خود گرفت كه معتقدان به مذهب اكثريـت  وحشيانه
داد؛ در فلسطين بـه شـكـل       را تحت پيگرد قرار مي)  تشيع( 

ي    توانست مـبـارزه     رهبري ملي فاسدي تبديل شد كه نمي
طـور     بـه .  اي عليه اشغال اسرائيل را هدايت كنـد  واقعي توده
توان گفت كه نابودي بوروكراسـي بـلـوك شـرق،          كلي، مي

بحران احزاب كمونيستي و ناكامي رهبران ناسيونالـيـسـتـي     
سرعت توسط بنيادگرايي پـر   خاليي سياسي ايجاد كرد كه به

 .شد

 

هاي منطقه خاورميانـه و سـراسـر        براي سوسياليست:  سامان نو
ي ملي فلسطين و چگونگي مبارزه عليه دولـت   جهان، حل مسئله

با توجـه  .  اي بوده است صيهونيستي اسرائيل همواره موضوع عمده
ي    حل دمكراتيك در برابـر ايـن مسـئلـه         بست كنوني، راه به بن

تـوانـد بـه         مي»  دو دولت« ظاهر الينحل چيست؟ آيا راه حل  به
 عنوان راهي به جلو براي اين موضوع تلقي شود؟

 

اين پوستر شووينيسم يهـودي سـتـيـز بـورژوازي روسـيـه عـلـيـه                   
تـروتسـكـي    :  انترناسيوناليسم سوسياليستي بلشويكي را نشان مي دهـد 

رهبر ارتش سرخ، نظاره گر اعدام سربـازان ارتـش      » بلشويك يهودي« 
سفيد بر روي انبوهي از استخوان هاي وطن پرستان روسيه، آنـهـم بـه      

 .دست بيگانگان چيني متشكل در ارتش سرخ  است
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روا آغاز  كنم، بايد از اصول دمكراتيك جهان تكرار مي:  ميشل لوي
سرنوشت ــ كه پيش از هر چيز به معنـاي   حق تعيين:  كنيم

ها و بازگشـت اسـرايـيـل بـه           پايان اشغال، برچيدن شهرك
حلـي بـرحسـب       كنم راه فكر نمي.  است 1967مرزهاي سال 

يك دولت دمكراتيك واحد با حقوقي برابر براي تـمـامـي      « 
در شرايط كنوني، اين امر به ستم بر :  مناسب باشد»  مذاهب
در حـال    ( توسط اكثريت   )  ها در اين مورد فلسطيني( اقليت 

بـيـنـي،     اي قابل پيش در آينده.  انجامد مي)  ها حاضر اسرائيلي
حق تعيين سرنوشت به تثبيت اين دو دولـت جـداگـانـه           

توانند دورنماي فدراسيوني آزاد  ها مي سوسياليست. انجامد مي
را بين فلسطين و اسراييل مطرح كنند، اما هـنـگـامـي كـه        
اسراييل ديگر به عنوان يك دولت شوينيستي و استعمـارگـر   

 .وجود نداشته باشد

 

اشغال امپرياليستي عراق و افغانستان به شكاف مـيـان   :  سامان نو
گوناگون در اين دو كشور انجاميـده اسـت،      نيروهاي ناسيوناليست

هـا و     ها در عراق و بين پشتوها و تاجيك يعني بين كردها و عرب
همچنين اشغال، موجب تقويت نـيـروهـاي    .  ديگران در افغانستان

بـا  .  گمان بنيادگرايي ارتجاعي مذهبي شده است شوينيستي و بي
توانند به ايـن     ها مي بست كنوني، چگونه سوسياليست توجه به بن

 معضل بپردازند؟

 

هـا بـا اشـغـال            هاي بين كردها و عـرب      شكاف:   ميشل لوي
بارترين  ترين و مرگ در واقع، خطرناك.  امپرياليستي آغاز نشد

ور شـد       كشمكشي كه با تهاجم آمريكا بـه عـراق شـعلـه        
است و در افـغـانسـتـان مـيـان          و شيعه كشمكش بين سني

ها آشكارا  سوسياليست.  نيروهاي طرفدار غرب و طالبان است
هاي گوناگون ارتجـاعـي    توانند در اين مبارزه ميان جناح نمي

نشـيـنـي     آنان بايد خواستار عقب:  جانب هيچ كدام را بگيرند
قواي امپرياليستي شوند و فقط از نيروهاي مترقـي مـانـنـد       

هاي چـپـگـرا       هاي كارگري و گروه هاي زنان، اتحاديه انجمن
اين نيروها در حال حاضر هنوز ضعيف هستند .  حمايت كنند

 .المللي بسيار نيازمندند و به حمايت بين

 

. اي چندمليتي و چنـدفـرهـنـگـي اسـت         ايران جامعه:  سامان نو
هـا در     ها و عربها، تركمن ها، كردها، بلوچ هايي مانند ترك مليت

هايي  يكي از راه.  اند سركوب شده)  اين كشور( سراسر تاريخ معاصر 
هـاي  بـه ويـژه سـازمـان        ( المللـي     كه جنبش سوسياليستي بين

براي برخورد با اين مسئله )  برخاسته از اپوزيسيون چپ كمينترن
براي حق »  ها مجلس مؤسسان مليت« مطرح كرده است، تشكيل 

بـه ويـژه، تشـكـيـل          .  هاي گوناگون استتعيين سرنوشت مليت
ي    در زماني رخ خواهد داد كه طبقه»  هامجلس موسسان مليت« 

ايـن پـيـشـنـهـاد         .  كارگر كنترل قدرت دولتي را به دست بگيرد
اي    اي، به ويژه، در مورد كشورهايي صادق است كه پيشينهبرنامه

نظر شـمـا     .  ها توسط دولت ستمگر داشته باشند از ستم بر اقليت
ي تشكيل مجلس موسسان به عنوان رهيافتي دمكراتـيـك    درباره

 ي ملي چيست؟ براي حل مسئله

 

مجلس مؤسسان زماني گـام ضـروري اسـت كـه           :  ميشل لوي
ي كارگر، يا دست كم ائتالفي مترقي، قدرت را در ايران  طبقه

اما پـاسـخ بـه      .  در دست گرفته باشد  -و اخيراً در بوليوي   -
مسائل تاريخي ستم ملي مستلزم حق تعيين سرنوشت بـراي  

ها نبايد طـرفـدار جـدايـي        سوسياليست.  مردم مربوطه است
هـا يـا         باشند بلكه در عوض بايد مدافع فدراسيون جمهوري

اما اين تصميمات را بايد خود .  مناطق خودمختار ايران باشند
 .مردم به صورت دمكراتيك بگيرند

 

نـهـايـت       تان را به ما اختصاص داديد بي از اينكه وقت:  سامان نو
  .سپاسگزاريم
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 گفتارپيش
انقالبـي  )  استراتژي( برد و راه)  تاكتيك( كار چگونگي تبيين و تعيين راه

ترين معضالت پيشاروي جنبش سوسياليسـتـي ايـران      همواره از مهم
ترين عوامل شكست توان گفت كه يكي از مهمبه جرأت مي.  بوده است
ساز روي   ، كه سبب1357هاي چپ و سوسياليست در انقالب سازمان

كارآمدن ضدانقالب متكي برسلسله مراتب روحانيت شيعه شد، گيجي 
هـاي  گريبرد انقالبي در مداخلهكار درست و راهناشي از عدم وجود راه

هـا مـدعـي      ها و سازمـان اين دسته از گروه.  جنبش سوسياليستي بود
ي ايـران  جامعه»  علميِ« بودند كه از منظر كمونيسم انقالبي و تحليل 

ي داري و امپرياليسم در مـبـارزه    و تشريح تضادهاي مناسبات سرمايه
كاري و هاي راهاما تجربه نشان داد كه تحليل.  كنندطبقاتي مداخله مي

هاي چپ ايران بيشتر برگرفتـه از مـفـاهـيـم          راهبردي اغلب سازمان
غيرماركسيستي برخاسته از سنن استالينيستي روسي و مائوئيـسـتـي    

» دمـوكـراسـي   سـوسـيـال   « ي   گرايانهچيني، و يا رفرميستي و تكامل

هـاي نـامـربـوط،       يعني روشي كه بيشتر اوقات از بايگاني.  اروپايي بود
كرد و مبتني بر تحليل ها و اذهان ژورناليستي عزيمت ميالمعارفدايره

مشخص از شرايط مشخص و متكي بر پراكسيس انقالبي، انتقـادي و    
 . ي ايران و جهان نبودحسي و درك همان پراكسيس انسان در عرصه

بـرد  كـار و راه     با خيزش اخير جنبش اعتراضي مردم ايران، تعيين راه
هاي كليدي مـحـافـل      درست سوسياليستي، بار ديگر به يكي از بحث

اما متاسفانه بقاياي همـان  .  تبديل شده است»  ماركسيستي« گوناگون 
سختي كه ذكر آن رفت هنوز ورزي ناهنجار و جانورزي و كنشانديشه

درايـن  .  در گفتارها و نوشتارهاي برخي از فعاالن چپ باقي مانده است
هـاي  » تـبـيـيـن    « ، كه مدعيِ نقد » چپ« گرانِ ميان، برخي از تحليل

اي و   هاي ماهوارهي خود هستند با استفاده از  رسانهراهبردي گذشته
هـاي نـظـري و        اينترنتي دوباره به تبليغ، ترويج و بازآفريني تجـربـه  

مباحثي از   .  اندي پيشين، روي آوردهخوردهبار شكستسياسي چندين
ي ايـران  جامعه«يا اين كه » اي بودن انقالبضرورت دو مرحله«قبيل 

-داري است و هنوز با مناسبات سـرمـايـه   مبتني بر روابط پيشاسرمايه
تقدم دموكراسي بر سوسـيـالـيـسـم و يـا           « و يا !  » داري فاصله  دارد

هـاي  و انواع و اقسام نظريه»  برعكس، تقدم سوسياليسم بر دموكراسي
هاي تصنعي ديگر  از سوي اين افـراد و    » بنديمرحله« درآوردي و من

 . شوندها تبليغ و ترويج ميگرايش
ي نظري را با اتكاء به برخي متون كالـسـيـك    ها البته اين مداخلهآن 

بايد پـرسـيـد و      .  كنندسوسياليستي و به اسم خود ماركس مطرح مي

هاي رايج تا چه ميزان متكي بر پردازيبررسي كرد كه اين گونه نظريه
 روش علمي، تجربي و تحليلي خود ماركس است؟  

يكي از مهمترين اسناد راهگشاي جنبش كمونيستي كـه هـنـوز بـه         
داليل نامعلوم در ميان طيف چپ ايران كمتر مورد شناسايي، نـقـد و     

» خطابه كميته مركزي به ليگ كمونيـسـت  « بررسي قرار گرفته است 

ي اين سند را ماركـس پـس از تـجـربـه           .  است 1850در ماه مارس 
ماركس .  در آلمان و اروپا نوشت و ارائه كرد 1848هاي شكست انقالب

او و   .  ي جدال طبقاتي نـبـود    پردازي دور از صحنهدر آن دوره نظريه
اعضاي ليگ كمونيست فعاالنه در انقالب شركت داشتند و بـهـمـيـن     

-اي برخوردار است؛ زيرا متكي بر جـمـع  علت اين سند از اهميت ويژه
ي تحقيق، تبيين و گري سوسياليستي و چكيدهي مداخلهبندي تجربه

روشي كه با نگرش جـبـري،   .  تدوين متدولوژي كمونيسم انقالبي است
هـاي مـعـاصـر       » ماركسيـسـت  « مكانيكي و ژورناليستي اين دسته از 

 .مغايرت دارد
 

 اروپا 1848انقالب 
ي اروپا و به طور مشخص در بـرلـيـن،    در چندين نقطه 1848انقالب 

 فردريك ويلهلم چهارم
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هنگامي كه قيام برلين اتفاق افتاد، .  پاريس، وين و فرانكفورت آغاز شد
فردريك ويلهلم چهارم پادشاه پروس نخست كوشيد كه قـيـام را بـا        

او بـراي    .  ياري ارتش سركوب كند اما بعداً تصميم خود را تغييـر داد   
مارس ارتش را فراخواند و كوشيد ابتكار  19كنترل جنبش انقالبي در 

. عمل را به دست گيرد و بدين سان خود را در رأس جنبش قـرار داد   
هاي دموكراتيك را به رسميت فردريك ويلهلم قول داد تا برخي آزادي

 . بشناسد، براي وحدت آلمان تالش كند و مجلس ملي را سامان دهد

 

را »  قانون اساسي پادشاهي مشروطه پـروس « فردريك ويلهلم سپس  
اما او از آن هنگامي كه دريافت كه موقعيت سياسي خود را .  تهيه كرد

دوباره مستحكم كرده است دستور داد تا ارتش به اشغال شهر برلـيـن   
با اينوصف، او   .  روي بياورد و در ماه دسامبر مجلس ملي را منحل كرد
بـديـن سـان،      .  براي مدتي خود را متعهد به وحدت آلمان نشـان داد   
آن مجلس، تاج و .  فردريك ويلهلم در رأس پارلمان فرانكفورت نشست

امـا  .  به فردريك ويلهلم بـخـشـيـد       1849آوريل  3تخت آلمان را در 
تاج و تختـي كـه     :  پادشاه پروس از پذيرش آن خودداري كرد و گفت

 به وي اعطا كند را نخواهد پذيرفت چون كه در شـأن »  فقرا«  مجلس 
 !+پادشاه نيست

 

 1848ماركس و انقالب 

از سوي ديگر، با آغاز انقالب، كارل ماركس از لندن بـه بـروكسـل و        
لـيـگ   « سپس به پاريس رفت و تالش كرد تا كـمـيـتـه مـركـزي             

ليگ « ي او برآن بود تا به وسيله.  را در پاريس مستقر كند»  كمونيست
هاي الزم و ممكن سياسي را در انقـالب آلـمـان،      دخالت»  كمونيست

مطالـبـات حـزب      « ماركس در پاريس .  فرانسه و اروپا ساماندهي كند
را نوشت و پس از چند هفته به شهر كلن در آلمان »  كمونيست آلمان

 . رفت
بايد به اين نكته توجه داشت كه در آن هنگام يك سازمان سياسي بـه  

مـنـظـور    .  در آن كشور وجود نـداشـت    »  حزب كمونيست آلمان« نام 
چرا كه در . كمونيستي آلمان بود» جنبش«اي ماركس مطالبات برنامه

ي قرن نوزدهم به جاي استفاده از واژه جنبش بيـشـتـر از واژه        ميانه
 . كردنداستفاده مي» حزب«

را منتشر كرد كـه    »  نيورايشه زايتونگ« ماركس در شهر كلن روزنامه 
 . پس از مدتي گرفتار سانسور شد و او مجبور به فرار شد

كارهاي مبارزاتي ماركس در آن هنگام براساس اين تحليل سياسـي  راه

بنا شده بود كه چون در آلمان هنوز انقالب بورژوادموكراتيك رخ نداده 
ها بايد بـا نـيـروهـاي         ي كارگر و كمونيستاست، پس بنابراين طبقه
هـاي  اي ائتالفي به وجود بياورند تـا جـنـبـه        دموكراتيك، يك جبهه

ي الزم تـاريـخـي    دموكراتيك انقالب آلمان را تقويت كنند و به نتيجه
ارگـان  « ي خـود را        به همين دليل بود كه ماركس روزنامه.  برسانند

-كار خـود مـي      ماركس براساس راه.  خواندمي»  نيروهاي دموكراتيك
جنـاح  « بورژوازي را به شكل كوشيد تا اتحاد پرولتاريا، دهقانان و خرده

هاي روزمره مبارزاتـي طـرفـداران      انقالب سامان دهد و مداخله»  چپ
حـزب سـوسـيـال          جناح منشويـك .  خود را از اين طريق شكل دهد

كار ماركس را دمكرات روسيه بعدها موضعي راهبردي شبيه به اين راه

در انقالب روسيه اتخاذ كرد؛ براساس اين راه كار، نـقـش نـيـروهـاي        
سوسياليست و جناح چپ چنين بود كه تاسرحد امكان با هـمـكـاري    

عليه نظام پادشاهي و فئوداليسم مبـارزه  »  دموكراتيك« ساير نيروهاي 
شكستن مناسبات پيشيـن، آن دسـتـه از وظـائـف              كرده و با درهم

البـتـه   .  را به سرانجام برسانند»  انقالب بورژوادموكراتيك« دموكراتيك 
هايي با موضع منشويكي داشت؛ موضع مـاركـس   موضع ماركس تفاوت

مبتني براين پيش شرط بود كه هرگاه كه نيروهاي دموكراتيك حاضر 
بايست دست شدند، آن گاه ميشكستن مناسبات فئودالي نميبه درهم

ها زد و تزلزلشان را در برابر ارتجاع فئودالي به باد انتـقـاد   به افشاي آن
ها نسبت بـه دوران    افزون براين، در دوران ماركس، كمونيست.  گرفت

مـنـد   ها دراوايل قرن بيستم، از نظر تشكيالتي چندان تـوان   منشويك
نبودند و جنبش كارگري آلمان در صفوف خود كادرهاي باتـجـربـه و      

 . ي كافي نداشتمجرب به اندازه
ذكر اين نكته شايان توجه است كه يكي از رهبران كمونيست به نـام    

 1848فرياد شادي انقالبيان آلماني پس از نبرد مارس 



 

                 90                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

شالك معتقد به اسـتـقـالل      .  كار آغازين ماركس بودشالك مخالف راه
نـيـروهـاي    « سياسي طبقه كارگر و ساماندهي راه كاري مستقـل از      

شالك و اين دسته از مخالفان ماركس در جـنـبـش    .  بود»  دموكراتيك
كمونيستي آلمان، مخالف طرح شعار جمهوري بودند و با اتـحـاد بـا        

هـاي  ها بيشتر بر خواستـه آن.  نيروهاي دموكراتيك نيز توافق نداشتند
طبقه كارگر تاكيد داشتند؛ البته نه به طور مشخص بر سر مبارزه براي 
انقالب كارگري، بلكه بيشتر بر سر كسب امتيازهاي بيشتر براي طبقـه  

كارش در ايـن    ايراد ماركس به مخالفان راه.  كردندكارگر پافشاري مي
هاي دموكراتيك شعارها توجه الزم را ها به جنبهنكته نهفته بود كه آن

اين اختالف تاكتيكي باعث شد در بسياري مـواقـع بـيـن         .  كنندنمي
چندين .  ماركس و ليگ كمونيست در شهر كلن اختالف به وجود بيايد

كردند، ي خودشان را منتشر ميانجمن كارگري در آن شهر كه روزنامه
كردند و او را را نقد مي»  نيورايشه زايتونگ« مواضع ماركس در نشريه 

 .ساختند كه به مسائل كارگري توجه چنداني نداردمتهم مي
زمينه كه در مـيـان كـادرهـاي         بدين سان، با درنظرداشتن اين پيش

-كاري وجود داشت، ماركس دخالـت اختالفاتي راه»  ليگ كمونيست« 
 . آغاز كرد» نيورايشه زايتونگ«ي هاي سياسي خود را  با نشريه

 

 

 

 تجربه انقالب
. داددر چنين اوضاعي انقالب آلمان روند رو به جلوي خود را ادامه مي

پيش از اين اشاره شد، وضعيت سياسي و اجتماعي آلمان در آن دوران 
فئوداليسم و ارتجاع سلطنتي حاكم را واداشت  تا براي حفـظ قـدرت     

بورژوازي آلمان هم از .  خود امتيازاتي سياسي به بورژوازي واگذار كنند
خـويـش   »  تكاليف و وظائف تـاريـخـي   « اين فرصت استفاده كرد و به 

ي در آن دوره.  پشت كرد و به ارتجاع پيوست و به سلطنت رضايت داد
كه كارگـران،  »  نيروهاي دموكراتيك« تاريخي بود كه ماركس و بلوك 

گرفت، از اين خيانـت بـورژوازي     بورژوازي را در بر ميدهقانان و خرده
اين واقعه مصادف شد با آغاز جنگ آلمان و دانمارك كه به . آگاه شدند

هـاي  شكست در جـنـگ بـحـران          .  شكست نيروهاي آلماني انجاميد
را در      ي اجتماعي در آلمان را افزايش داد و زمينه قـيـام  شدهانباشت

در شهرهاي فرانكفورت، كلـن و بـرلـيـن         .  چندين شهر آماده ساخت
نـيـروهـاي    « در شهر فرانكفورت حتـا    .  شرايط انقالبي فراهم شده بود

در .  در ماه مارس رهبري قيام را به دسـت گـرفـتـنـد         »  دموكراتيك
تابستان همان سال، ماركس موضع پيشين خود يعني حمايت مشروط 
از انقالب بورژوادموكراتيك را تغيير داد و به دفاع از موضع قيام بلـوك  

، عليه بلوك مشترك بـورژوازي و فـردريـك        » نيروهاي دموكراتيك« 
 .ويلهلم چهارم روي آورد

مـاركـس پـس از        .  در شهر كلن هم موقعيت براي قيام آمـاده بـود      
ميليسياي « كار ايجاد تشكيل هي جديد، به ضرورت راي تجربهمشاهده

بدين سـان،    .  در برابر ارتجاع حاكم رسيد»  اي دموكراتيكمسلح توده
در شهر كلن در ماه نوامبر، اين ارتش انقالبي »  نيروهاي دموكراتيك« 

اما ماركس مخالف قيام زودهنگام بود؛ دليلي كه .  دهي كردندرا سامان
شد كه به خاطر استقـرار  داد از اين استدالل ناشي ميماركس ارائه مي

تعداد زيادي از نيروهاي ارتش در شهر كلن، قيام عليه دولـت در آن      
اما، در شهر كلن مردم .  مقطع تاريخي، اقدامي درست و منطقي نيست

البته ارتش هم . سر به شورش گذاشتند و قيام در آن شهر نيز آغاز شد
دخالت كرد و تعداد زيادي از انقالبيون را به زندان انداخت و انـتـشـار    

نشريه تا ماه اكتبر انتشـار  .  متوقف شد»  نيو رايشه زايتونگ« ي نشريه
 . دخالت ارتش تا حدود زيادي مانع كار مجلس شد. نيافت

پـس از    .  در ماه نوامبر همان سال، قيام مردم وين نيز شكست خـورد 
به آن   »  نظم« سركوب قيام مردم وين، ارتش پروس كه براي برقراري 

پـس از    . جا رفته بود براي سركوب مردم مناطق ديگر آلمان اعزام شد
همانطور كه پيش .  ماه نوامبر، دولت آلمان ارتش عظيمي را بسيج كرد

از اين نيز اشاره شد ارتش آلمان وارد شهر برلين شد و درِ پـارلـمـان      
ي حـاكـم     را بست و تمام امتيازات دموكراتيكي كه طـبـقـه   )  مجلس( 

يكي از مهمترين اسناد راهگشاي جنبش كمونيستي كه هنوز به داليل نامعلوم در ميان طيف چـپ  
خطابه كميته مـركـزي بـه لـيـگ          « ايران كمتر مورد شناسايي، نقد و بررسي قرار گرفته است 

هـاي  ي شكست انـقـالب    اين سند را ماركس پس از تجربه.  است 1850در ماه مارس »  كمونيست
 . در آلمان و اروپا نوشت و ارائه كرد 1848
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با آغاز موج جديـد  .  آلمان پيش از آن به بورژوازي داده بود را ملغا كرد
اختناق به دست فردريك ويلهلم چهارم، بورژوازي تسليم سلطـنـت و     

از اين دوره به بعد است .  ارتجاع گشت و هيچ مقاومتي را سازمان نداد
بـردي مـاركـس از        كار مبارزاتي و تبيين راه  كه تغييري عمده در راه
 . شودانقالب آلمان ديده مي

*** 
برد انـقـالبـي در      ي راهبندي كارل ماركس دربارهاشاره شد كه فرمول

-آلمان بدين شكل بود كه بورژوازي همانند انقالب كبير فرانسه، مـي   
بايست پس از سرنگوني ارتجاع، قدرت را به دست بـگـيـرد وسـپـس        
پرولتاريا نيروهاي خود را بسيج كرده و قدرت را از چـنـگ بـورژوازي      

ي خيانـت  ماركس پس از مشاهده.  اما، چنين اتفاقي روي نداد.  درآورد
اش اعالم كرد كه بورژوازي ديـگـر     » انقالب دموكراتيك« بورژوازي به 

. گرا دست به مبارزه بـزنـد  حاضر نيست براي سرنگوني نيروهاي واپس
پرولتاريا از هـمـان     .  بنابراين، اين وظيفه بردوش پرولتاريا افتاده است

بايست براي تسخير قدرت دولـتـي و       آغاز خيزش جنبش انقالبي مي
البته تحقق اين استراتژي بـراي انـقـالب      .  حل تكاليف انقالب بجنگد

چرا كه  انقالب آلمان درآن مقطع تاريخـي  .  ديگر دير شده بود 1848
افزون برآن، اگر انقالب هم شكست نخـورده  .  عمالً شكست خورده بود

-و طرفداران ماركس داراي تمركز الزم، برنامه»  ليگ كمونيست« بود، 
بـردي  ي كافي براي تحقق چنـيـن راه    ي منسجم، و كادرهاي ورزيده

 . نبودند
اش را ديگر ارگان بـلـوك   روزنامه 1850بهرحال، ماركس از ماه فوريه 

ي خود را ارگان حزب خلق و او نشريه.  ناميدنيروهاي دموكراتيك نمي
در .  خوانـد بورژوازي ميي پرولتاريا، دهقانان و خردهيا بلوك سه طبقه

نـيـورايشـه    « ماه مه انقالب آلمان شكست كامل خورد و روزنـامـه         
هم توقيف شد و بسياري از انقالبيون دستگير و مـتـواري       »  زايتونگ

 . شدند

 

 ي مهم در اين سند تاريخيو نكته ي چند درسچكيده

 

ي ضـرورت    نخستين مبحث مهم در اين سند تاكيد دربـاره  -
دهي سياسي و   كار مخفي، و تلفيق كار علني و غيرعلني براي سازمان

ماركس به ويژه بـرروي روابـط     .  ها و كارگران استطبقاتي كمونيست
سازمان سـيـاسـي    »  دفتر مركزي« هاي مخفي و علني با دائمي تشكل

 .كندتأكيد مي ليگ كمونيست

  

ي بـيـنـانـه    ي مهم ديگر در اين سند پنداشـت خـوش    نكته -

 نشريه نيو رايشه زايتونگ

لـيـگ   »  كميته مـركـزي  « از منظر ماركس رهبري 
كمونيست و مبارزه براي تمركز مجامع كارگري از   

دانيم كه اما مي.  اي برخوردار استالعادهاهميت فوق
-ي سازمـان ماركس سهم زيادي در پردازش نظريه

اين لنين .  پرولتاريا نداشت»  حزب سياسي« دهي و 
» متشكل سـيـاسـي   « بود كه اين جنبه از فعاليت 

طبقاتي در جنبش كارگري را ساخته و پـرداخـتـه    
 . كرد
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-پس از شكست انقالب –الوقوع بودن انقالب ديگري ماركس بر قريب
تجربه نشان داد كه بورژوازي و ارتـجـاع       .  در اروپا بود –  1848هاي 

تا كمون  –ي نسبتاً طوالني اروپا با تجديد قوا توانستند براي يك دوره
كنترل اوضاع سياسي را در دسـت داشـتـه       –  1871پاريس در سال 

اما، با اين وصف، هشدار ماركس مبني بـر آمـادگـي دائـمـي          .  باشند
سياسي و نظامي نيروهاي انقالبي براي مقابله با تـرفـنـد و يـورش           

اي بورژوايي از اهمـيـت ويـژه     نيروهاي ارتجاعي، بورژوايي و حتا خرده
 .برخوردار و همواره به قوت خود باقي است

 

كـردن نـقـش      ي بسيار مهم در اين خطابه، بـرجسـتـه   نكته -
از .  بورژوازي، و به ويژه دهقانان، به دست ماركس اسـت   متزلزل خرده

با نيـروهـاي   »  جبهه واحد« منظر ماركس مفهوم راه كار اتحاد عمل و 
بورژوا عليه ارتجاع و بورژوازي نيز بايد مورد توجه قرار بـگـيـرد؛      خرده

هـا و    پرولتاريا با حفظ استقالل خود و با حق انتقاد و طرح خـواسـتـه   
بـورژوازي درصـدد     بيند كه خـرده ، هنگامي كه مي»انتقالي«ي برنامه

ها، بـا  بايست با افزايش سقف خواستهتثبيت وضعيت موجود است، مي
 .تمام نيرو به مقابله با آن برخيزد

 

اي و   بندي به اهميت سازماندهي نطفهماركس در اين جمع -
ي نظامي كارگران در مـقـابـل    ضرورت حياتي تسليح مستقل و مقابله

» نظامي شهرينيروهاي شبه« جات مسلح اوباشان و سازماندهي دسته

 . تاكيد ويژه دارد» بورژوازي دموكراتخرده«توسط بورژوازي و 

 

يكي از موارد قابل ذكر در اين سند روشن نـبـودن تـفـاوت        -
در ادبيات سـيـاسـي     Movement»  جنبش« با  Party»   حزب« 

اين .  است  -هاي ماركس و به تبع آن در نوشته –ي قرن نوزدهم ميانه
تفكيكي كه بعدها تا حدود .  شودناروشني در اين سند هم مشاهده مي

 .تر گرديدزيادي دقيق

 

هـاي  هاي اين سند، نـقـد انـديشـه        ترين جنبهيكي از مهم -
» كردن هدف غـايـي  فراموش« هاي تدريجي و گرايانه و خواستهاصالح

 . هاي اجتماعي و سياسي استتوسط برخي گرايش

 

بندي ماركـس، تـاكـيـد بـر          نكته بسيار مهم ديگر در جمع -
ضرورت انترناسيوناليسم و تدوام و گسترش انقالب و مبارزه به سـايـر     

بودن ايجاد سوسياليسم در يـك كشـور         كشورهاي جهان، و ناممكن

 .است

 

ي روش سازماندهي پيشاانقالبي ي قابل ذكرديگر، دربارهنكته -
لـيـگ   »  كميته مـركـزي    « از منظر ماركس رهبري .  هاستكمونيست

اي العادهكمونيست و مبارزه براي تمركز مجامع كارگري از اهميت فوق
دانيم كه ماركس سـهـم زيـادي در پـردازش           اما مي.  برخوردار است

اين لنـيـن   .  پرولتاريا نداشت»  حزب سياسي« دهي و ي سازماننظريه
طبقاتي در جـنـبـش      »  متشكل سياسي«بود كه اين جنبه از فعاليت 

 . كارگري را ساخته و پرداخته كرد

 

» خطابـه « هاي معاصر از اين فراز در بسياري از سوسياليست -

هـاي  ي انتخاباتي عليه نامزدهاي غيرپرولتري، بـرداشـت    براي مداخله
در همه جـا، كـانـديـداهـاي          « كنند كه اي ميگرايانهنادرست و فرقه

به طـور  .  » كارگران تا حد ممكن  بايد از اعضاي ليگ كمونيست باشند
اما بايد توجـه  .  كلي اين فراز براي آن دوره از تاريخ آلمان درست است

داشت كه در آن هنگام تنها تشكل نسبتا متمركز سوسياليسـتـي در     
و تازه خود ماركس در همين سند بـه    ( بود »  ليگ كمونيست« آلمان 
و نـه    ).  گسيختگي آن در فرايند آغازين انقالب اشاره كرده اسـت ازهم

سعي در   »  كمونيسم« ها گروه و فرقه به اسم همانند زمانِ حال كه ده
كردن فعـاالن  كنند و عالوه بر گيجگري در جنبش كارگري ميمداخله

يابي متمركز سياسي و طبقاتي آسيـب  و پيشگامان كارگري، به سامان
ي كـارگـر     كاري طـبـقـه   زده و خود به ابزاري براي پراكندگي و خرده

كنـگـره   ( الملل كمونيست ي انقالب روسيه و بينتجربه. اندتبديل شده
-نشان داد كه براي غلبه بر اين معضل، كارآمدترين شيوه، راه)  چهارم

 .است» جبهه واحد كارگري«كارِ 

    

پـردازد؛  ي زمين نـيـز مـي       ماركس به چگونگي حل مساله -
او بـه    .  اندهنوز انقالب ارضي نداشته1848كشورهايي كه مانند آلمان 

زميـن از آن      « ي بورژوايي و نظريههاي رايج خردهويژه به نقد انديشه
تـوصـيـه    .  پـرداخـتـه اسـت      »  كندكسي است كه بر روي آن كار مي

انـد  راهبردي ماركس در كشورهايي كه انقالب بورژوادمكراتيك نداشته
اند، مبارزه بـراي  و تكاليف دموكراتيك جامعه دست نخورده باقي مانده

اين راهبرد در اكـتـبـر      .  يي است» كارگران روستا« وحدت كارگران با 
بـه وقـوع     �  زميـن حكومت كارگران و دهقانان بي� با استقرار  1917
هـاي  نـامـه  ي بلشويكي و قطـع ي انقالب روسيه، برنامهتجربه.  پيوست

 .بندي ماركس را تكميل كردالملل كمونيسم بود كه اين فرمولبين
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ي ضـرورت    يك نكته مهم و مورد تعمق در اين سند دربـاره  -
تاريخي وحدت آلمان، و مبارزه براي تشكيل كشوري قوي و متمـركـز   

خودسري در مـنـاطـق و          « ماركس تاكيد ويژه بر مبارزه عليه .  است
از منظر تاريخي، شـايـد     .  و طرح خودگرداني در آلمان دارد»  هااستان

-اما، آيا مـي   .  اين بحث ماركس در مورد مشخص آلمان صحت داشت
را در مورد ديگر كشـورهـايـي كـه         »  دموكراتيك« توان اين خواست 

شرايط تاريخي، قومي و اجتماعي متفاوتي دارند، و به ويژه متشكل از   
هستند، تعميم داد؟ آيا از منظر تـاريـخـي،    »  تحت ستم« ملل و اقوام 

-حق تعيين سرنوشت مليت« ي بلشويكي در مورد طرح لنين و برنامه
و خودگرداني و خودمختاري براي حـل تـكـالـيـف        »  هاي تحت ستم

 تر و كارآمدتر نيست؟  دموكراتيك در جوامع چند مليتي مناسب

 

بندي ماركس مـربـوط بـه      ي بسيار مهم در جمعيك جنبه -
دار و انتقالي و تـداوم    » كشِ« ي ها و مبارزهروش برخورد با رفرميست

درك اين جنبه .  است»  تعرض مستقيم عليه مالكيت خصوصي« آن به 
هـاي  و طرح مجموعه خـواسـتـه   »  برنامه عمل« تبيين  روشاز مفهوم 

از مـهـمـتـريـن      )  دموكراتيك، حداقل، انتقالي و سوسياليستي( مركب 
نزد »  انقالب مداوم« ي هاي نبرد طبقاتي و ضرورت تدوين نظريهآموزه

 . ماركس است

 1848ماركس در » انقالب«ي چند وجه كلي از نظريه

هاي اروپـا در      گفته شد كه تصويري كه ماركس پيش از وقوع انقالب
از انقالب بورژوادموكراتيك داشت براساس ايـن تـجـربـه        1848سال 

هاي بورژوازي را از نـوع  ترين نوع انقالبترسيم شده بود كه او راديكال
ي انـقـالب     بدين سان، ماركس نظريه.  دانستانقالب كبير فرانسه مي

انـقـالب   .  مداوم خود را براساس آن تجربه تدوين و تبيين كـرده بـود    
كبير فرانسه كه از آغاز انقالبي بورژوايي بود، مرحله بـه مـرحلـه بـا           

-هاي راديكالتر شد و درهر مرحله از آن اليهگسترش انقالب راديكال
بورژوازي تداوم آن را حـفـظ كـردنـد و             تر بورژوازي و سپس خرده

در هر دوره از انقالب كبير فرانسه .  نگذاشتند تا آن انقالب متوقف شود
گرفتند و هر كـدام از    تري رهبري آن را به دست ميهاي راديكالاليه

ي كـهـن   ي جامعههاي راديكال، آنچه كه از مناسبات پوسيدهاين اليه
ي از نـظـريـه      يك وجهاز اين روي، .  كردندباقي مانده بود را نابود مي

ي انقالب كبـيـر   انقالب مداوم ماركس بر مبناي اين برداشت از تجربه
وي اين راهبرد را در اوايل به راه افتادن جنـبـش   .  فرانسه بنا شده بود

بنا به اين تحليل بـود كـه       .  به كار گرفته بود 1848انقالبي در آلمان 
مطالبات حزب كمونيـسـت   « ماركس پيش از آن كه به آلمان برود در 

بندي كرده بود كـه  ي خود را چنين جمعنظريه»  آلمان
هـا از چـارچـوب تـكـالـيـف انـقـالب                  اين خواسـتـه  

 .بورژوادموكراتيك فراتر نخواهند رفت
ي خود را چنين ساخته و پرداختـه  كارل ماركس نظريه

بود كه براي پرولتاريا در انقالب بورژوا دموكراتيك نقش 
اين .  ترين جناح چپ انقالب بورژوايي را قائل بودراديكال

ي انقالبي در آلـمـان     نظر آغازين ماركس در اوايل دوره
هاي روسيه نـيـز بـعـدهـا          اشاره شد كه منشويك.  بود

اي شبيه به ايـن خـوانـش از مـاركـس را در                نظريه
هـا  منشويـك .  ي تزاري به كار گرفتنداپوزيسيون روسيه

براين باور بودند كه چون انقالب در روسـيـه بـرضـد           
-تزاريسم و دستگاه استبداد دولتي اسـت، سـوسـيـال        

بايد به عنوان جناح چپ )  هايعني منشويك( ها دموكرات
ترين بخش جامعه در انقالب بورژوايي عليه تزاريسم شركـت  و راديكال

يعني بورژوازي ليبرال روسيه بايد قدرت را بـه چـنـگ خـود           .  كنند
داري را گسترش داده و سـرانـجـام بـا             درآورده و مناسبات سرمايه

زمينه براي يابي پرولتاريا پيشآشكارشدن تضاد كار و سرمايه و سامان
-به عبارت ديگر، سوسياليست.  انقالب سوسياليستي فراهم خواهد شد

بايست نقش اپوزيسيون را در پيش و پس از انقالب بـورژوايـي     ها مي
 .ايفا كنند

البته بايد توجه داشت كه موضع ماركس مالحظاتي را درنظر داشـت    
مـاركـس در     .  كـرد ها تاحدود زيادي تفاوت مـي كه با موضع منشويك

آلمان تأليف كـرده   1848كه پيش از انقالب ( كتاب ايدئولوژي آلماني 

بندي ماركس مربوط بـه    ي بسيار مهم در جمعيك جنبه
دار و   » كـشِ « ي   ها و مبـارزه روش برخورد با رفرميست

تعرض مستقيم عليه مـالـكـيـت     « انتقالي و تداوم آن به 
تبيـيـن    روشدرك اين جنبه از مفهوم .  است»  خصوصي

هـاي مـركـب      و طرح مجموعه خواستـه »  برنامه عمل« 
از )  دموكراتيك، حداقل، انتقالي و سوسـيـالـيـسـتـي      ( 

هاي نبرد طبقاتي و ضـرورت تـدويـن        مهمترين آموزه
 . نزد ماركس است» انقالب مداوم«ي نظريه
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، يادآور شده بود كه با وجود اين كه آلمان هنوز رشد نـكـرده و     ) است
رفـتـه،   افتاده است اما، به خاطر مراوده با اروپاي پـيـش    كشوري عقب

ي اروپايي را به درون ساختار اقتصادي و اجتـمـاعـي    تضادهاي جامعه
از اين روي،   .  خود منتقل كرده و از اين تضادها بي نصيب نمانده است

المللي شرايطي به وجود آمده است كـه تضـادهـا از        در اثر روابط بين
تـر  افـتـاده  به كشوري عقـب )  انگلستان يا فرانسه( تر رفتهكشوري پيش

طرح » ايدئولوژي آلماني«در واقع، او در كتاب . اندمنتقل شده) آلمان(
ساختاري بورژوازي را توضيـح  ي انتقال تضادهاي دروننخستين نظريه

رشـد  « اي كه بعدها به دست تروتسكي بـه عـنـوان          نظريه.  دهدمي
. بندي شـد   داري فرمولمناسبات توليدي و سرمايه»  ناموزون و مركب

ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني البته معتقد است كه در آن مقطـع  
توان گفت كه در آلمان تضاد كار و سرمايه عـمـده     تاريخي هنوز نمي

 . شده است

گويد كه هم اكـنـون   افزون براين، ماركس در مانيفست كمونيست مي
آلمان، در شُرُف يك انقالب است، و هر وقت كـه بـورژوازي روشـي          
انقالبي عليه استبداد سلطنتي و مالكيت ارضي فئودالي داشته بـاشـد،   

بـا ايـن وصـف،        .  دهـنـد  ها در كنار آن به مبارزه ادامه ميكمونيست
ي كه در آستانه»  مانيفست كمونيست« ماركس در همان سند معروف 

هـا در    ي وظائف كمونيـسـت  نوشته و منتشر شد درباره 1848انقالب 
ها از اين نكته غافل نيستند تا كند كه كمونيستآلمان خاطر نشان مي

ترين آگاهي نسبت به تضاد خصـمـانـه    ي كارگر روشندر ذهن طبقه« 
بين بورژوازي و پرولتاريا را رسوخ دهند تا كارگران آلماني مستقيماً از 

ها و شرايط اجتماعي و اقتصادي كه بـورژوازي الـزامـاً در        تمام سالح
آورد، عليه خود بـورژوازي اسـتـفـاده         طول سيادت خود به وجود مي

پس از سقوط طبقات ارتجاعي در آلمان، مبارزه عـلـيـه خـود       ...  كنند
 . گرددمي» آغاز درنگبيبورژوازي  

ي انقالبي در آستانه« دهد كه آلمان ادامه مي»  مانيفست« ماركس در 
تمدن اروپا  ترينرفتهپيشاست بورژوايي كه مجبور است تحت شرايط 

به اجرا درآيد؛ و نيز به دليل آن كه اين كشور، پرولتاريايي به مـراتـب   
ر از پرولتارياي قرن هفدهم انگلستان و پـرولـتـاريـاي قـرن        تپيشرفته

هجدهم فرانسه دارد؛ و باز به دليل آن كه انقالب بورژوايي در آلـمـان،   
بـه وقـوع      بالفاصلهدرآمدي خواهد بود بر انقالبي پرولتاريايي كه پيش

 ) تاكيدها از من است. (»خواهد پيوست
ماركس براين باور بود كه نسبت به دوران انقالب كبير فـرانسـه، در       
انقالب آلمان، پرولتاريا در وضعيتي استثنائي قرار گرفته است؛ نخست 

اكنون واحدهاي بزرگ توليدي و صنعتي ايجاد اين كه دراين كشور هم

اند و بـا      ي عظيمي از پرولتاريا گرديدهاند كه مسبب تمركز تودهشده
ي عددي پرولتاريا نسبت به طبقات ديگر اجتماعـي  وجود اين كه وزنه

نسـبـت بـه      )  1848در سـال      ( كمتر است، اما، پرولتارياي آلـمـان     
ي در جامعه داراي قدرت بـالـقـوه   )  1789در سال ( پرولتارياي فرانسه 

الوقوع بورژوا دموكراتيك آلمـان   دوم اين كه انقالب قريب.  زيادي است
» آگاهي سـوسـيـالـيـسـتـي       « در شرايط جديد تمدن اروپايي و رشد 

اي از پرولتاريا شود؛ ماركس براين نظريه استوار بود كه اليهمتحقق مي
در واقع، ماركس و انگـلـس   .  الحال داراي عقايد سوسياليستي استفي

خود تبلور و تجلي پيدايش و ژرفاي گسترش نسبي سوسياليـسـم در     
آلـمـان بـا          1848به عبارت ديگر، پرولتارياي .  ي آلمان بودندجامعه

طـور كـه     اما، بهرحال و هـمـان  .  فرانسه تفاوت دارد 1789پرولتارياي 
آلـمـان بـه       1848ي شكست انقالب اشاره شد، ماركس پس از تجربه

ي توان از سه جنبهي ماركس را مينظريه.  بندي جديد رسيدجمعيك
 :كلي مورد ارزيابي قرار داد

 سازمانيابي انقالبي -3. ي انقالبيبرنامه -2. برد انقالبيراه -1
 

 برد انقالبي پرولتارياراه
بندي به اين نتيجه رسيد كه انقالب آلمان نشان ماركس در اين جمع 

داد كه از منظر تاريخي، بورژوازي نقش انقالبي خود را از دسـت داده    
است؛ يعني آن نقشي كه بورژوازي در انقالب كبير فرانسه ايفا كـرد و    

گراي پادشاهي، مناسبات فئودالي و سازوكار دستگاه خودكامه و  واپس
به عبارت ديگر انقالب آلمان نشـان  .  كوبيداشراف و زمينداران را درهم

. ترسد تا از ارتجاع و فئوداليسـم داد كه بورژوازي از پرولتاريا بيشتر مي
افزون براين، بنابراين تجربه، ماركس به اين نظريه دست يافت كه اگـر  

بورژوازي هم رهبري انقالب را به دست بگيرد، دست آخـر بـه       خرده
بـنـدي   بدين سان، از فرمول.  شوداردوگاه ارتجاع و بورژوازي ملحق مي

توان به اين نتيجه رسيد كه در كشورهايي كـه انـقـالب        ماركس مي
بورژوادموكراتيك هنوز رخ نداده و تكاليف دموكراتيك انقالب به تأخير 

افتد؛ اين تـنـهـا      ي پرولتاريا ميافتاده است، حل اين تكاليف به عهده
برد تسـخـيـر      پرولتاريا است كه بايد از همان آغاز خيزش انقالبي، راه

قدرت را در دستور كار خود قرار دهد تا عالوه بـر حـل تـكـالـيـف             
ي تاريخي دمكراتـيـك   داري انقالب، تكاليف به تأخيرافتادهضدسرمايه

 . آن انقالب را نيز انجام بدهد
 

 برنامه انقالبي پرولتاريا
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شود كه در هر دوره ماركس معتقد مي 1848ي انقالب براساس تجربه
اي براي جـلـب     بورژوازي برنامهي كارگر اگر خردههاي طبقهاز مبارزه

ي پشتيباني و در نتيجه تحميق پرولتاريا ارائه كرد، پرولتاريا بـا ارائـه    
بورژوازي را خنثا كـنـد و     هاي خردهتر، بايد سياستاي راديكالبرنامه
ي طبقاتي خود را يك گام در مسير منافع تاريخي خودش بـه    مبارزه

بايست به پيروزي انقالب كـارگـري در     ارائه اين برنامه مي.  پيش ببرد
آلمان منجر گردد كه اين خود سرآغازي است براي گسترش انـقـالب   

ي ماركس در اين سنـد،  ي برنامهي ارائهمايهبن.  سوسياليستي در اروپا
ها در مانيفست كمونيست،  پيوند منطقي همانند روش تدوين خواست

يابي مستقل سيـاسـي،   هاي پرولتاريا در راستاي ساماني خواستههمه
-ي كارگر است و هيچ ديواري ميان برنامهتشكيالتي و مبارزاتي طبقه

ي حداقل، دموكراتيك، انتقالي و حداكثر  در اين نگرش از مفهـوم و    
به عبارت ديگر، پرولتـاريـا بـايـد       *  تدوين برنامه وجود نخواهد داشت

ديگر اجتماعي را نـيـز بـه سـوي         »  دموكراتيك« هاي ها و اليهطبقه
جـلـب      خود)  داريهم دموكراتيك و هم ضدسرمايه:  مركب( ي برنامه
-گيري ميماركس از اين تحليل نتيجه»  انقالب مداوم« ي نظريه.  كند
 . شود

 

 سازماندهي انقالبي پرولتاريا 
بورژوازي كه به خاطر دريـوزگـي   ماركس به اين نتيجه رسيد كه خرده

بورژوازي منزوي شده است به دنبال متحدان جـديـدي در مـيـان           
بـورژوازي تـمـام      بدين سان، خـرده   .  گرددپرولتاريا و زحمتكشان مي
برنامه به بندد تا پرولتاريا را غيرمتشكل و بيكوشش خود را به كار مي

از اين رو،   .  دهي كندداخل صفوف خود كشيده و زير چتر خود سامان
اي بـه جـز       بورژوازي چـاره پرولتاريا براي خنثاسازي ترفندهاي خرده

پيشنهاد ماركـس  .  سازماندهي مستقل سياسي و تشكيالتي خود ندارد
هاي مستقل و اين بود كه پرولتاريا  دست به ايجاد هرچه بيشتر تشكل

هاي كارگري زده و در راسـتـاي    ها و انجمنخودگردان، از قبيل محفل
او به ويژه بـه ضـرورت       .  گسترش، هماهنگي و پيوندشان تالش بورزد

هاي كارگري تاكـيـد   تلفيق سازماندهي علني و مخفي و تسليح تشكل
 .كندمي
 

 :پانوشت

هاي مشـروطـه     قابل توجه مبلغان نظام پادشاهي؛ كساني كه رژيم+   
ي جـامـعـه ايـران       ي دمكراتيك ادارهسلطنتي اروپا را به عنوان نمونه

كنند كه استقرار پارلمانتـاريسـم   اين عده فراموش مي.  كنندتجويز مي

درواقع، از يك سو، سلطنت در اروپـا    .  ربطي به نظام پادشاهي نداشت
اي به جز پذيرش حاكميت مـنـاسـبـات     براي حفظ ساختار خود چاره

داري و در نتيجه كاهش قدرت سياسي و اجـتـمـاعـي خـود          سرمايه
داري نيز براي تداوم حاكميت نظام از سوي ديگر، نظام سرمايه. نداشت
البتـه  ( اي به جز معامله و سازش با دستگاه سلطنت داري چارهسرمايه

 .       ، نداشت)از ترس پرولتاريا

هايي كه الـزامـاً     ي دموكراتيك يعني خواستهخواسته ها يا برنامه
بـرنـد امـا، حـقـوق          ي سياسي بورژوازي را زير سوال نميسلطه

ي زحمتكش و ستـم ديـده را       ي كارگر و تودهدموكراتيك طبقه
هـايـي   ي حداقل، خواسـتـه  ها يا برنامهخواسته.  افزايش مي دهند

بـرد امـا،     داري را زير سوال نـمـي    هستند كه وجه توليد سرمايه
-اصالحاتي در اين نظام به نفع كارگران و ستمديدگان ايجاد مي

هايي كه هرچند ي انتقالي يعني خواستهها و برنامهخواست.  كنند
به طور مستقيم سوسياليستي نيستند، اما، به طور منطقي، اگر به 

داري ي سرمايـه شان ادامه يابد، جامعهطور مداوم مبارزه پيرامون
هاي حداكـثـر، يـعـنـي        برنامه و خواست.  برندرا به زير سوال مي

هايي هستند كه به طور مستقيم سـوسـيـالـيـسـتـي و          خواست
 .       داري هستندضدسرمايه

 
          

 

 

لـيـگ   »  كميته مركزي« از منظر ماركس رهبري 
كمونيست و مبارزه براي تمركز مجامع كارگري از 

دانيـم  اما مي.  اي برخوردار استالعادهاهميت فوق
ي كه ماركس سهم زيادي در پردازش نـظـريـه     

. پرولتاريا نداشت»  حزب سياسي« دهي و سازمان
متشـكـل   « اين لنين بود كه اين جنبه از فعاليت 

طبقاتي در جنبش كارگري را ساخته و   »  سياسي
 . پرداخته كرد
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 ! برادران
، بـه دو طـريـق از          1848  –  49ليگ كمونيست، در دو سال انقالبي 

راه كه اعضايش هـمـه    نخست از اين.  محك آزمايش سربلند بيرون آمد
اند و در مطبوعات، سـنـگـرهـا و        جا با جديت در جنبش شركت كرده

هاي نبرد، در صف مقدم، در صف پرولتاريا، اين تنها طبـقـه ي      ميدان
عالوه بر اين شايستگي ليگ از اين طريق نيز بـه  .  انقالبي، قرار گرفتند

ي جنبش بدان نحو كه در    اثبات رسيد كه معلوم شد نظرياتش درباره
و در        1847ها و قرارهاي دفتر مركزي سـال       هاي كنگره بخش نامه

مطرح شده بود، تنها نـظـريـات درسـت در         ”  مانيفست كمونيست  ” 
انـد، كـامـال        هايي كه در آن اسناد بيان شده بيني باره بودند و پيش اين

پيش تر درباره اوضـاع    }  كمونيست{ تحقق يافتند و نظرياتي كه ليگ 
نمود، امروز بـر     داد و براي شان مخفيانه تبليغ مي اجتماعي موجود مي

در عين حـال،  .  شوند سر زبان همه قرار گرفته و در مالءعام موعظه مي
طـور قـابـل       طي اين دو سال، تشكيالت سابقا مستحكم لـيـگ، بـه       

بخش بزرگي از اعضايي كه مستقيما در جنبش .  اي سست شد مالحظه
هاي مخـفـي بـه       انقالبي شركت داشتند، تصور كردند كه زمان انجمن

تـك  .  كنـد  هاي علني به تنهايي كفايت مي پايان رسيده است و فعاليت
ها روابط خود را با دفتر مركـزي بـه      هاي واليتي و انجمن تك سازمان

 .دست خمودگي و قطع تدريجي سپردند
ها، جناح خرده بورژواهـا، دائـمـا       بنابراين و در حالي كه جناح دمكرات

شد، اردوي كارگران تنها پايگاه مستحكم خود را از دست  تر مي متشكل
داد و در بهترين حالت تنها در چند محل به منظور اهداف محـلـي،    مي

تشكيالت خود را حفظ كرد و به اين خاطر در جنبش عمومي به طـور  
بـه ايـن     .  هاي خرده بورژوا درآمد كامل تحت سلطه و رهبري دمكرات

جا كـه   از آن.  وضعيت بايد خاتمه داد، استقالل كارگران بايد احيا گردد
به اين نياز واقف بود، در زمسـتـان     }  ليگ كمونيست{ كميته مركزي 

را بـراي       Joseph Moll، نماينده ي خود، يوزف مول   1848ـ  49
ولـي  .  رهسپار آلمـان سـاخـت     }  كمونيست{ دهي مجدد ليگ  سازمان

ماموريت مول نتايج پردوامي به بار نياورد، بخشي  به اين عـلـت كـه        
كارگران آلماني درآن زمان هنوز تجربه كافي نداشتند و ديگر به دليـل  

مـول خـود     .  كه قيام ماه مه، اجراي اين ماموريت را متوقف ساخت آن
بادن فـالـتـس پـيـوسـت و در               )  انقالبي( اسلحه به دست به ارتش 

ليگ با مرگ او، .  از پاي درآمد Morgنهم ژوئن در نبرد مورگ  و بيست
ترين و قابل اعتمادترين اعضاي خود را كه در  ترين، فعال يكي از قديمي

ها و دفترهاي مركـزي شـركـت داشـت و قـبـال نـيـز                    تمام كنگره
بعد .  هاي بزرگ اجرا كرده بود، از دست داد هايي را با موفقيت ماموريت

، تقريبا تـمـام   1849از شكست انقالبي هاي آلمان و فرانسه، در ژوئيه 
اعضاي دفتر مركزي در لندن دوباره گرد آمدند، صفـوف خـود را بـا          

اي دست به تجديد  نيروهاي انقالبي خود تكميل كردند و با جديت تازه
ي يـك     دهي مجدد تنـهـا از عـهـده         سازمان.  دهي ليگ زدند سازمان

بـراي  }  ليـگ { دفتر مركزي .  آيد فرستاده ويژه ي كميته مركزي بر مي
كه اين فرستاده بتواند در لحظه ي حاضر حركت كنـد، اهـمـيـت        اين

درجه اول قائل است، زيرا اكنون انقالبي نوين در پيش است و اردوي     
بـرداري   مـورد بـهـره        1848كارگري اگر نخواهد دوباره هم چـون       

 
 به ليگ كمونيست»  خطابه ي كميته مركزي«

 
 كارل ماركس

 

  انتشارات نسيم: برگردان
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تـر و     تر، هـم رأي      رو آن بشود، بايد هر چه متشكل بورژوازي و دنباله
 . تر وارد صحنه بشود مستقل

به شما گفتيم، كه بورژوازي ليبرال آلمان بـه     1848ما در همان سال 
زودي به قدرت خواهد رسيد و فورا قدرت تازه به دست آورده ي خـود  

شما ديـديـد كـه چـگـونـه ايـن              .  را عليه كارگران به كار خواهد برد
در واقع اين بورژوازي بود، كه پس از جنبـش  .  بيني واقعيت يافت پيش

را بـراي بـرگـردانـدن          ، قدرت را به دست گرفت و آن    1848مارس 
كـار   رزمانِ  خود، به شرايط جور و ستم گذشته بـه   كارگران، يعني هم

 1848ها، كه در مـارس     كه با حزب فئودال بورژوازي بدون اين.  گرفت
كنار زده شد، متحد بشود و قدرت را دوباره بـه دسـت ايـن جـنـاح            

با وجود ايـن، بـه       .  شد فئودالي و مطلقه بسپارد، موفق به اين كار نمي
هاي مالي دولت، بورژوازي براي خود شرايطـي فـراهـم       لطف گرفتاري

تواند قدرت را مـجـددا بـه دسـت آورد و              كرده كه در درازمدت مي
كه جنبش انقالبي، بـه     البته، مشروط به اين.  حكومتش را تضمين كند
در چـنـيـن حـالـتـي،           .  آميزي را دنبال كند اصطالح، طريق مسالمت

بورژوازي حتي ديگر  به اين نياز ندارد كه براي حفظ حكومت دست به 
اقدامات قهرآميز عليه خلق زده و خود را منفور سازد، زيرا نيروي ضـد  

امـا سـيـر      .  هاي قهرآميز را برداشته است انقالبي فئودال تمام اين گام
برعكس، انـقـالب كـه        .  آميز گذر نخواهد كرد وقايع از اين مسير صلح

چه اين انقـالب،  .  حركت اين وقايع را تسريع خواهد كرد، نزديك است
اتـحـاد   « معلول قيام مستقل  پرولتارياي فرانسه باشد و چـه هـجـوم        

 . عليه بابل انقالبي آن را موجب شود) 1(» مقدس
آلمان در مقابل خلق ايفا كـرد     1848نقشي را كه بورژوازي ليبرال در 

، در انقالب آينده خرده بورژوازي دمكـرات، كـه     ) اين نقش خائنانه را( 
در موضع اپوزيسيون قـرار     1848اكنون چون بورژوازي ليبرال قبل از 

اين جناح، جناح دموكرات كه براي كارگران به .  دارد، بازي خواهد كرد
تر از جناح ليبرال سابق است، از سه عنصر تشـكـيـل       مراتب خطرناك

 :شود مي
هاي بورژوازي بـزرگ، كـه        ترين بخش ـ مترقي1

شان سرنگوني فوري و تام فـئـودالـيـسـم و         هدف
نمايندگي ايـن دسـتـه را        .  حكومت مطلقه است

گران ماليات به  گران برليني سابق و تحريم ميانجي
 .عهده دارند

طـلـب، كـه       ـ خرده بورژوازي دمكرات مشروطه2
اش در جنبش قبلي ايجاد يك دولـت     هدف اصلي

همان گـونـه   .  متحد كم و بيش دمكرات بوده است

هاي مجـلـس    ها، يعني بدواً چپي كه نمايندگان آن
ها،  فرانكفورت و بعداً مجلس اشتوتگارت و خود آن

در رابطه با مبارزه براي قانون اساسي امـپـراتـوري    
 .دنبال كردند

خواه، كه آرمانش يك  ـ خرده بورژوازي جمهوري3
جمهوري متحد آلماني مانند سوئـيـس اسـت و        

داد  اكنون خود را سرخ و سوسيال دمكـرات قـلـم     
ها با تمام وجود آرزو دارند، كـه فشـار      آن.  كند مي

هاي كوچـك و هـم        هاي بزرگ بر سرمايه سرمايه
بر بورژوازي كوچك را   چنين فشار بورژوازي بزرگ

نمايندگـان ايـن جـنـاح، اعضـاي            .  از بين ببرند
هاي  هاي دمكرات، رهبران انجمن ها و كميته كنگره

 .هاي دمكرات بودند دمكرات و سردبيران روزنامه
 

ها، خود را پـس از ايـن كـه شـكـسـت خـوردنـد،                    تمام اين جناح
درست مثل خرده  بـورژواهـاي   .  نامند مي»  سرخ« و يا »  خواه جمهوري« 

. مي خـوانـنـد     »  سوسياليست« خواه فرانسه كه اكنون خود را  جمهوري
ولي آن ها هنوز هرجا كه فرصتي به دست آورند، مثالً در ورتـمـبـرگ    

wurttemberg باواريا ،Bavaria طـور قـانـونـي        و غيره،  و بتواند به
اهداف خود را دنبال كنند، از آن براي حفظ جمله بندي هاي قديمـي  

اي هـم تـغـيـيـر         دهند كه ذره كنند و عمال نشان مي خود استفاده مي
هـا در     در ضمن، مسلم است كه نام تغييريافته ي اين جنـاح .  اند نكرده
كند، بلكه تـنـهـا     ترين تغييري ايجاد نمي شان با كارگران كوچك رابطه

ها اكنون بايد در مقابل بـورژوازي، كـه مـتـحـد           دهد كه آن نشان مي
 .حكومت مطلقه شده است، جبهه بندي كرده و به پرولتاريا تكيه كنند

ها نه  آن.  مند است بورژوازي دمكرات در آلمان بسيار قدرت  جناح خرده
تنها اكثريت وسيع اهالي بورژوايي شهر، صاحبان كوچك صـنـايـع و        

گيرند، بلكه دهقانان و پرولتارياي كشـاورزي را      استادكاران را در بر مي
ها هنوز در پرولتارياي مستقل شهري بـراي خـود      هم تا زماني كه اين

 . آورند روان خود به شمار مي اند، در زمره دنباله گاهي نيافته تكيه
رابطه ي حزب انقالب كارگري با دمكراسي خرده بـورژوازي چـنـيـن       

اش را    ها عليه جناحي كـه سـرنـگـونـي           اين حزب به اتفاق آن:  است
ها بخواهند وضع  ولي در تمام مواردي كه آن.  كند خواهد، مبارزه مي مي

 . شان بر خواهد خاست خود را تثبيت كنند، حزب كارگري عليه
وجه خواهان تحول كل جـامـعـه       خرده بورژوازي دمكرات، كه به هيچ

براي پرولتارياي انقالبي  نيست، سعي دارد در شرايط اجتماعي موجود 
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هـا هـر چـه         فقط چنان تغييراتي را ايجاد كند، كه جامعه را براي آن
ها بيش از هر چيز خواهـان تـقـلـيـل         بنابراين، آن.  پذيرتر سازد تحمل

هاي عمده  مخارج دولتي از طريق تهديد بوروكراسي و انتقال بار ماليات
هـا   بـه عـالوه، آن      .  بر گردن مالكان ارضي و بورژوازي بزرگ هستـنـد  

خواستار رفع فشار سرمايه بزرگ بر سرمايه كوچك از طريـق ايـجـاد      
موسسات اعتباراتي دولتي و وضع قوانيني عليه نزول خواران هستند، تا 

ها و براي دهقانان اين امكان حاصل شود كه نـه از       از اين راه براي آن
هـا خـواهـان       هم چنين، آن.  داران، بلكه از دولت كمك بگيرند سرمايه

داري بورژوايي در ده، از طـريـق حـفـظ كـامـل              استقرار روابط ملك
ن            .  هستندفئوداليسم  ه اي م حقق ه ا، آن    برای ت ی                   ه ت ظام حکوم ه يک ن ا ب ه

ها و دهقانـان   مشروطه و چه جمهوري، نظامي كه به آندمکراتيک، چه    
طور به يك نظام محلي دموكراتيـك،   همين.  دهد، نياز دارند سيادت مي

كه كنترل مستقيم امالك عمومي شهري و يك سري وظايفي را كـه      
 .ها بسپارد گيرند، به دست آن ها انجام مي فعال توسط بوروكرات

ها تا  چنين، براي جلوگيري از حاكميت و افزايش سريع سرمايه، آن هم
حدي خواهان محدودشدن حق وراثت و تا حدي خواهان انتقال ميزان 

جـا كـه بـه         ولي، تـا آن     .  تري از كارها به دولت هستند هر چه بيش
ها قـرار     گردد، يك نكته قبل از هر چيز روشن است، آن كارگران برمي

هاي خرده بـورژوا،   دمكرات.  است هم چون گذشته مزدبگير باقي بمانند
هـا   آن.  تر دارنـد    براي كارگران آرزوي مزد بهتر و زندگي تضمين يافته

اميدوارند، كه بخشي  از طريق ايجاد مشاغل دولتي و بخشي از طريـق  
ها  كه، آن خالصه اين.  تدابير خيرخواهانه چنين امكاناتي را فراهم آورند

اميدوارند كارگران را از طريق پرداخت صدقه كم وبيش پنهاني تطميع 
ها را درهـم       نموده، با ايجاد شرايط موقتاً قابل تحمل، توان انقالبي آن

هاي دمكراتيك خرده بورژوايي، به هـيـچ      مجموع اين خواسته.  شكنند
شود، بلكه تنها  افـرادي     هاي آن مطرح نمي ي جناح وجه از طرف كليه

در آن بين هستند كه كليت اين خواسته ها را به عنوان هدف مشخص 
تر به دنبـال ايـن      ها، هر چه بيش اين افراد و جناح.  دارند خود بيان مي

ها را تبديل به خواسته هـاي   هدف ها حركت كنند، به همان ميزان آن
حزبي خـود      ها در برنامه كنند و با گنجاندن اين خواسته ويژه خود مي

ترين هـدف هـايـي را كـه            وسيله غايي كنند كه ديگر بدين تصور مي
امـا ايـن     .  انـد  توان از يك انقالب انتظار داشت، مـطـرح سـاخـتـه        مي

در .  تواند حزب پرولتاريا را راضـي كـنـد          وجه نمي ها به هيچ خواسته
تر انـقـالب    كه خرده بورژوازي دمكرات خواهان ختم هر چه سريع حالي

الذكر است، منافع ما در    هاي فوق از طريق برآوردن بيشينه ي خواسته
كه تـمـام    كه انقالب را تا زماني)  كند و خواست ما ايجاب مي( اين است 

اند و قـدرت       طبقات كم و بيش متملك از دايره قدرت خارج نگرديده

دولتي هنوز به تسخير طبقه كارگر در نيامده، تا زماني كه هـمـكـاري    
بين كارگران نه در يك كشور، بلكه در كشورهاي جهان چنـان رشـد     

كه حداقل كليه  ها پايان پذيرد، و تا زماني يافته باشد كه رقابت بين آن
نيروهاي مولد اصلي در دست پرولتاريا متمركز نشده است، بي وقـفـه     

مساله براي ما، صرفاً تغيير در شكل مالكيـت خصـوصـي،      .  ادامه دهيم
كاهش تضادهاي طبقاتي و التيام جامعه كنوني نيست، بلكه از بـيـن       

گذاري يك جامعه نـويـن    بردن مالكيت خصوصي، محو طبقات و بنيان
در اين هيچ شكي نيست، كه خرده بورژوازي در جـريـان رشـد      .  است

جا ايـن   در اين.  تري كسب خواهد كرد انقالب در آلمان موقتا نفوذ بيش
چه موضعـي    آيد، كه پرولتاريا و به ويژه ليگ كمونيست سوال پيش مي

 :را بايد در مقابل دمكراسي خرده بورژوازي اتخاذ كند

 

كه بر پايه روابـط حـاكـم، خـرده          ـ در زماني1
بورژواهاي دمكرات خود نيز تحت سـتـم قـرار      

 .دارند
ـ در مبارزه انقالبي بعدي، كه در پي آن وزنـه  2
 .تر خواهد شد ها سنگين آن
ـ در دوره بعد از اين مبارزه، يعني در مـرحلـه   3

 .ها بر طبقات ساقط شده و پرولتاريا سيادت آن

 
در اين لحظه كه خرده بورژوازي دمكرات در همه جا تحت سـتـم   :  اوال

هـا بـا      آن.  كـنـد   است، عمدتا وحدت و توافق با پرولتاريا را موعظه مي
كوشند تا يك حزب بزرگ اپوزيسيون  نهاد همكاري با پرولتاريا مي پيش

اين، بدين .  به وجود آورند كه طيف وسيعي از كليه عقايد را در برگيرد
كوشند كارگران را در يك تشكيالت حزبي درگير  ها مي معناست كه آن

كنند، كه در آن مواضع كلي سوسيال دمكراسي غالب است و به عنوان 
ها و كنار زدن خواسته هـاي   اي براي پنهان كردن منافع ويژه آن وسيله

يك چـنـيـن    . كند عمل مي) تحت بهانه حفظ صلح (مشخص پرولتاريا 
. ها و به زيان پرولتاريا خـواهـد بـود      آن  وحدتي، كامال در جهت منافع 

پرولتاريا، از اين طريق، تمام مواضع مستقل خود را كه با چنان بـهـاي   
ي  گزافي به دست آورده است، از كف خواهد داد و بار ديگر بـه زائـده    

اين چنين وحدتي مي بـايـد     .  يابد دمكراسي رسمي بورژوايي تنزل مي
بايد بـه جـاي        ، مي كارگران و به ويژه ليگ كمونيست.  قويا طرد گردد

هاي بورژوا تبديل شـونـد، بـراي       كه به مشوقان بي اختيار دمكرات اين
ايجاد تشكيالت مستقل كارگران در دو سطح مخفي و علني به موازات 

اي را به مركز  بايد هر حومه ها مي آن.  هاي رسمي فعاليت كنند دمكرات
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ها مواضع و  هاي كارگري تبديل كنند، كه در آن و كانوني براي سازمان
. گيـرنـد   منافع پرولتاريا مستقل از تاثيرات بورژوايي مورد بحث قرار مي

قدر بورژواهاي دمكرات، وحدتي كه در آن پرولـتـاريـا بـا        را كه چه اين
ها قرار داشته باشد غيرجدي تلقي  حقوق مساوي و مستقل در كنار آن

در    Breslauهـاي بـروسـالوا         توان از مطالب دمكـرات  كنند، مي مي
، فهميد كـه    Neue Oder-Zeitung”  نيو اُردر زايتونگ” شان،  ارگان

انـد، حـملـه       طور مستقل متشكل شده در آن سبعانه به كارگران كه به
در وضعيت مبارزه عليه دشمن .  نامند مي”   سوسياليست” ها را  كرده، آن

كه مبارزه عـلـيـه       به مجرد اين.  اي ضروري نيست مشترك، اتحاد ويژه
طور  هاي درگير به چنين دشمني الزم تشخيص داده شود، منافع جناح

در آينده نيز هم چون گذشته، اين .  يابد ديگر انطباق مي اي با يك لحظه
بديهي است كه در بـرخـوردهـاي    .  اي به وجود خواهد آمد پيوند لحظه

خونيني كه در پيش است، مانند تمام موارد گذشتـه، عـمـدتـا ايـن          
كارگران خواهند بود كه با شهامت، عظم راسخ و از خـودگـذشـتـگـي،      

در اين مبارزه نيز چـون گـذشـتـه،       .  پيروزي را به دست خواهند آورد
االمكان مردد، نامصمم و غيرفعال خواهـنـد    ي خرده بورژواها حتي توده

را  بود و سپس به مجرد قطعي شدن پيروزي تالش خواهند كرد تـا آن   
ها از كارگران براي به اصطالح جلوگيري از  آن.  به تسخير خود درآورند

روي خواهند خواست كه آرام گيرند و دوباره به سركار خـود بـاز      زياده
آوردهاي پيـروزي   سپس به دنبال آن، دست كارگران را از دست.  گردند

اين در قدرت كارگران نيست كه از چنيـن عـمـل      .  قطع خواهند كرد
هاي خرده بورژوا مطلقا جلوگيري كنند، ولي ايـن در قـدرت        دمكرات

هاست كه مانع از آن شوند كه خرده بورژوازي در مقابل پرولتاريـاي   آن
هاست كه بتوانـنـد از      مسلح دست باال را پيدا كند و اين در قدرت آن

همان ابتدا شروطي را بر خرده بورژوازي تحميل كنند كه در بطن خود 
ها را فراهم كرده و بركناري بعدي  زمينه براندازي حاكميت حكومت آن

. اي تسهيل كـنـد     اين حكومت توسط پرولتاريا را به نحو قابل مالحظه
تر از هر چيز، كارگران چه در طول مبارزه و چه بالفاصله  بعـد از     مهم

هاي بورژوازي براي خواباندن  جا كه ممكن است تالش بايد تا آن آن مي
ها را مجبور سازند تا ادعاهـاي   توفان انقالب را خنثي كنند و دموكرات

بايد براي اين فعاليت كنند  ها مي  آن.  قهرآميز كنوني خود را اجرا كنند
كه شور انقالبي بالفاصله بعد از پيروزي سركوب نشود، بلكه برعكس تا 
آن جا كه ممكن است  براي مدت زماني طوالني تري زنده نگه داشتـه  

روي مخالفت كرد، يعني با موارد  نه تنها نبايد با به اصطالح زياده.  شود
هاي دولتي منفور كه با خاطرات  اي عليه افراد و يا ساختمان انتقام توده

شوند، بلكه اين موارد بايد جايز شمرده و رهـبـري      تنفرآميز تداعي مي
بايـد   هنگام مبارزه و پس از آن كارگران مي.  ها به دست گرفته شود آن

هاي بـورژوا قـرار        هاي دمكرات خواسته هاي خود را در مقابل خواسته
ها قدرت را به دست گـيـرنـد،     رود دمكرات هر زمان كه احتمال .  دهند

بايد تضمين هايي براي خود مطالبه كنند؛ حتي در صـورت       ها مي آن
طور كلـي،   به.  لزوم، چنين تضمين هايي را بايد با اعمال زور كسب كرد

بايد حاكمين جديد را تا آن جا كه ممكن است بـه دادن       كارگران مي
همه نوع امتياز و وعده مقيد سازند و اين بهترين راه بـراي واردآوردن    

جا كه مـمـكـن       كارگران بايد به هر صورت، و تا آن.  هاست فشار بر آن
است، جلوي سرمستي پيروزي و اشتياق را براي شرايط جديد كه پس 

دهد از طـريـق ارزيـابـي        از هر نبرد پيروزمندانه ي خياباني دست مي
سردانه ي خود از شرايط و با نشان دادن بي اعتمادي  بينانه و خون واقع

ها و شوراهاي  ها بايد يا به شكل كميته آن.  خود به دولت جديد بگيرند
هاي كارگري، دولت  هاي كارگري و كميته محلي، و يا به صورت باشگاه

انقالبي كارگري خود را مقارن و در كنار دولت رسمي جديد به وجـود    
آورند تا دولت بورژوا ـ دمكرات نه تنها بالفاصله از پشتيباني كـارگـران   

ي اولياي امور  تر از آن احساس كند كه به وسيله محروم شود، بلكه مهم

جا كه مـمـكـن     بايد تا آن تر از هر چيز، كارگران چه در طول مبارزه و چه بالفاصله  بعد از آن مي مهم
ها را مجبور سازند تا  هاي بورژوازي براي خواباندن توفان انقالب را خنثي كنند و دموكرات است تالش

بايد براي اين فعاليت كنند كه شور انـقـالبـي       ها مي  آن.  ادعاهاي قهرآميز كنوني خود را اجرا كنند
بالفاصله بعد از پيروزي سركوب نشود، بلكه برعكس تا آن جا كه ممكن است  براي مـدت زمـانـي      

روي مخالفت كرد، يعني با مـوارد   نه تنها نبايد با به اصطالح زياده.  طوالني تري زنده نگه داشته شود
شـونـد،    هاي دولتي منفور كه با خاطرات تنفرآميز تداعي مي اي عليه افراد و يا ساختمان انتقام توده

 . ها به دست گرفته شود بلكه اين موارد بايد جايز شمرده و رهبري آن
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هاي كارگري برخوردارند،  نظارت و تهـديـد    كه از پشتيباني تمام توده
از اولين لحظه ي پيروزي و پس از آن، عـدم    :  در يك كالم.  شده است

گـيـري    ارتجاعي مغلوب هـدف     اعتماد كارگران ديگر نبايد عليه جناح
هـاي   شود، بلكه بايد عليه متحد قبلي كارگران، يعني عليـه دمـكـرات     

ي پيروزي مشترك را تنها براي خـود   خواهند ثمره خرده بورژوا كه مي
 .گيري شود در چنگ داشته باشند، نشانه

كه بتوان با اين جناح، كه خيانت آن به كارگـران   اما به خاطر اين:  ثانيا
شود، به مقـابلـه ي پـرتـوان و            از همان ساعات اول پيروزي آغاز مي

تسـلـيـح    .  تهديدآميز برخاست، كارگران را بايد مسلح و متشكل كـرد   
درنـگ بـه      كارگران با تفنگ، توپ، فشنگ و مهمات جنگي را بايد بـي 

اجرا درآورد و در مقابل بازسازي نيروي قديمي شبه نظاميان شـهـري،   
معهذا در جـايـي   .  شود، مقاومت كرد كه عليه كارگران سازمان داده مي

كه امكان اين امر موجود نيست، كارگران بايد سعي كنند كه مستـقـال   
شان متـشـكـل     به عنوان گارد پرولتاريايي با فرماندهان و ستاد منتخب

شوند و خود را نه تحت فرمان قدرت دولتي، بلكه تحت فـرمـانـدهـي       
شوراي محلي انقالبي، كه به همت كارگران به وجود آمده است، قـرار    

در هرجايي كه كارگران در استخدام دولت هستند، بايد خود را   .  دهند
در گارد مخصوص خود با فرماندهان منتخب خود، و يا  بـه مـثـابـه         

كارگران تحت هيـچ  .  بخشي از گارد پرولتاريايي متشكل و مسلح كنند
شان خـارج     ها و مهمات را از دست عنواني نبايد اجازه دهند، كه سالح

هرتالشي در جهت خلع سالح كارگران، بايد در صورت لزوم بـا    .  كنند
نكات اصلي اي كه پرولتاريا و در نتيجـه لـيـگ      .  اعمال زور عقيم شود

بايد در طول مدت و پس از قيامي كه درپيش است بـه    }  كمونيست{ 
هاي بـورژوا در       انهدام نفوذ دمكرات:  خاطر بسپارند، از اين  قرار است

بين كارگران؛ سازماندهي فوري مستقل و مسلح كارگران؛ تـحـمـيـل       
ناپذيرتر بر حكومت موقت دمـكـراسـي     تر و آشتي شرايط هر چه سخت

 . ناپذيري بر سركار خواهد آمد طور اجتناب بورژوايي كه به
كه خود را تا حدودي تثـبـيـت كـنـد،         دولت جديد به مجرد اين:  ثالثا

در اين موقع، بـه خـاطـر      .  اش عليه كارگران را آغاز خواهد كرد مبارزه
كه كارگران بتوانند با خرده بورژوازي دمكرات قوياً مقابله كـنـنـد،       اين

. قبل از هر چيز الزم است مستقال در مجامعي متشكل و متمركز شوند
كه دولت موجود سرنگون شود به  ، به مجرد اين} ليگ{ كميته مركزي 

كند پيشنهادهاي الزم را بـراي   اي كه برگزار مي آلمان آمده و در كنگره
ايجاد تمركز مجامع كارگري تحت رهبري كه در راس جنـبـش قـرار      

دهي سريع انجمن هاي كـارگـري در      سازمان.  دارد، مطرح خواهد كرد
ترين نكات براي تـقـويـت و       دست كم  يك مجمع ايالتي، يكي از مهم

نتيجه بي واسطه ي واژگوني دولت موجـود،  .  رشد حزب كارگري است

جا پـرولـتـاريـا      در اين.  انتخاب نمايندگان در سطح كشوري خواهد بود
 :بايد به نكات زير توجه كند

ـ تحت هيچ عنواني اجازه ندهد كـه هـيـچ گـروه از             1
وسيله دسيسه هاي قانوني مقامات محلـي يـا      كارگران به

 .كميسرهاي حكومت از دادن رأي محروم شوند 
ـ در همه جا، كانديداهاي كارگران كه تا حد مـمـكـن        2

بايد از اعضاي ليگ كمونيـسـت بـاشـنـد، در مـقـابـل               
هاي خرده بورژوا قرار گيرند و با تمام  كانديداهاي دمكرات

حتي .  ها كوشش شود وسايل ممكن براي انتخاب شدن آن
وجـه مـوجـود       ها به هيـچ  در نقاطي كه امكان انتخاب آن

نيست، كارگران بايد كانديداهاي خودشان را تعيين كنند، 
استقالل خود را حفظ كرده، نيروهاي خود را مـحـاسـبـه     
كنند، و موضع انقالبي خود و مشي حزب را به ميان مردم 

ها نبايد به خود اجازه دهند  دررابطه با اين مساله، آن.  برند
بـراي نـمـونـه،       .  شـان دهـد     ها فريب كه عبارات دمكرات

گونه ادعاها كه فعاليت مسـتـقـل كـارگـران، حـزب            اين
دمكرات را دچار انشعاب خواهد كرد و در نتيجه امـكـان     

هدف نهايـي  .  پيروزي براي ارتجاع را فراهم خواهد ساخت
. گونه عبارات، هميشه، فريفتن پرولتاريـا اسـت     تمامي اين

اي كه حزب پرولتاريا از طريق فعاليـت   روي بي شك، پيش

هاي كارگران در همه جا بسـتـگـي بـه       خواسته
امتيازات و اقداماتي خواهد داشت كه دمكراتـهـا   
مطرح ميكنند؛ اگر كارگران آلمان بـدون گـذار     
كامل از يك فرايند رشد طوالني انقالبي قادر بـه  
گرفتن قدرت و اجراي كامل منافع طبقاتي خـود،  
با اتخاذ هر چه سريعتر موضع مستقل حزبي خود 

ي خـرده    هاي سالوسـانـه  و با بستن راه عبارت
بورژوازي دمكرات، مبني بر عدم نياز به تشكيالت 
مستقل حزبي پرولتاريا، بخش عظيمي از پيروزي 

نداي نبـرد  .  نهاييشان را خود به سرانجام برسانند
 .”انقالب مدوام“: آنها بايد اين باشد
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تر از زياني است  نهايت مهم مستقل خود خواهد داشت، بي
كه از وجود چند نفر ارتجاعي در نهادهاي نـمـايـنـدگـي        

طـور   ها از همان ابـتـدا بـه      اگر دمكرات.  متحمل مي شود
گـاه نـفـوذ       مصمم و قهرآميز عليه ارتجاع عمل كنند، آن  
 . ارتجاع در انتخابات از ابتدا منهدم خواهد شد

هاي بورژوا بر سر آن با كارگران اختالف پيدا  اي كه دمكرات اولين نكته
مطالبه خرده بـورژوازي    .  خواهند كرد مساله الغا فئوداليسم خواهد بود

در اين شرايط همانند مطالبه آن در نخستين انقـالب فـرانسـه ايـن         
طور رايگان به دهقانان به عنوان ثروت  خواهد بود كه اراضي فئودالي به

خواهد پرولتاريـاي   به عبارت ديگر، خرده بورژوازي مي.  آزاد واگذار شود
روستا در وضعيت سابق خود نگاه داشته شود و يـك طـبـقـه خـرده          
بورژوازي دهقاني به وجود آيد كه همان روال فقر و بدهكاري را طـي      

 . كند، كه دهقانان فرانسه هنوز هم در حال پيمايش آن هستند
كارگران بايد به خاطر منافع پرولتارياي روستا و منافع خويش، با ايـن    

ي  ها بايد بخواهند كه امـالك ضـبـط شـده           آن.  طرح مخالفت ورزند
فئودالي در مالكيت دولت باقي مانده و به مزارع مشترك كارگران بدل 

ها  شوند، كه از تمام مزاياي زراعت بزرگ برخوردار هستند و بر روي آن
بدين ترتيب، اصل مالكيت .  گيرد طور جمعي صورت مي كشت و زرع به

اشتراكي در ميان روابط لرزان مالكيت بورژوايي ريشه استوار خـواهـد     
ها با دهقانان هم داستـان   طوري كه دمكرات كارگران بايد همان.  گرفت

هـا يـا      به عـالوه دمـكـرات       .  شوند، با كارگران روستا متحد گردند مي
مستقيماً براي استقرار يك جمهوري فدرال فعاليت خواهند كرد و يـا    
اگر در موقعيتي باشند كه نتوانند از ايجاد يك جمهوري يك پارچـه و    

ناپذير طفره روند، دست كم  سعي خواهند كرد كه با طرح هـر   تفكيك
ها حكومت مركزي را    تر استقالل داخلي براي شهرها و استان چه بيش

كارگران در مخالفت با اين طرح نه تنهـا بـايـد بـراي         .  تضعيف كنند
چنين بايد در درون  ناپذير آلمان، بلكه هم پارچه و تفكيك جمهوري يك

تر قدرت در دسـت       خاطر تمركزيافتن هر چه قاطعانه اين جمهوري به
ها  ها نبايد بگذارند كه سخنان دمكرات آن.  نيروهاي دولتي تالش ورزند

در .  شان كـنـد     ي آزادي براي محالت، خودگرداني و غيره گمراه درباره
كشوري چون آلمان كه آن همه بقاياي قرون وسطايي بايد ملغي شود، 

ها بايد از بـيـن    در سرزميني كه آن همه خودسري در مناطق و استان
برده شوند، تحت هيچ شرايطي نبايد اجازه داد كه هر ده، شـهـر، و         

فعاليتي كه تنها از   .  استاني، مانع جديدي در برابر فعاليت انقالبي باشد
نبايـد  .  تواند قدرت كامل خود را به دست گيرد طريق يك مركزيت مي

وضعيتي كه در آن      -اجازه داد، كه وضعيت موجود مجددا احيا گردد 
خاطر اجـراي يـك بـرنـامـه             مردم آلمان در هر شهر و هر استان، به

به عبارت ديگر، تداوم مالكيت .  كنند طور جداگانه مبارزه مي مشترك به
نبايستي تحمل شود، مالكيتي كه شـكـل آن      Communalبايي  هم

تر از مالكيت خصوصي معاصر بوده و در هـمـه جـا           افتاده بسيار عقب
. اكنون در حال انحطاط و تبديل الزامي به مالكيت خصـوصـي اسـت       
. مالكيتي كه منشاء تخاصم هاي بين محله هاي غني و فـقـيـر اسـت      

چنين، نبايد اجازه داد كه قوانين مدني محلي، با دسيسه هاي خود  هم
عليه كارگران، در كنار قوانين عمومي كشوري تحت عنوان به اصطالح 

در حال حاضر، وظـيـفـه      .  قوانين آزاد محلي به وجود خود ادامه دهند
يك حزب واقعا انقالبي اين است كه به مركزيت كامل، مانند فرانسه در 

 )2. (تحقق بخشد 1793
ها چگونه در جنبش انقالبي آتي بـه     جا ديديم، كه دمكرات ما تا به اين

طور مجبور خواهند بود اقدامام هايي كـم و     قدرت خواهند رسيد و چه
سوال خواهد شد كـه كـارگـران        .  نهاد كنند بيش سوسياليستي پيش

البته در آغـاز جـنـبـش،           . نهادهايي را بايد مطرح سازند چگونه پيش
گونه اقدام بي واسطه ي كمونيستي  كارگران قادر نخواهند بود كه هيچ

 :توانند نهاد نمايند، با اين همه، مي را پيش
تري از نظـام   هاي هرچه بيش ها را مجبور كنند تا در عرصه ـ دمكرات1

اجتماعي كنوني دخالت كنند، روال عادي اين نظام را مختل كـنـنـد،    
تري از نيروهاي مولـده، وسـايـط       اصول خود را فدا كرده و بخش بيش
هاي آهن را در دسـت دولـت            حمل و نقل، معادن، كارخانه ها و راه

 .متمركز كنند
هـا در     ها را، كه از جانب خـود آن    ها بايد پيشنهادهاي دمكرات ـ آن2

هرصورت نه به شيوه انقالبي، بلكه صرفاً رفرميستي انجام خواهند شد، 
ها را به تعرض مستقيم عليه مـالـكـيـت      تا حد ممكن كش دهند و آن

آهن و  براي مثال اگر خرده بورژوازي خريدن راه.  خصوصي تبديل كنند
نهاد كند، آن وقت كارگران بايد بخواهند كـه ايـن      كارخانه ها را پيش

گـونـه    آهن و كارخانه ها، كه امالك مرتجعان هستند، بدون هـيـچ     راه
ها ماليات مـتـنـاسـب را          اگر دمكرات.  غرامتي به تملك دولت درآيند

اگـر  .  نهاد كنند، كارگران بايد خواستار ماليات تصاعدي بـاشـنـد      پيش
ها خودشان ماليات بر درآمد تصاعدي ماليمي را مطرح سازند،  دمكرات

گاه كارگران بايد بر وضع ماليات تصاعدي پافشاري كنند كه ميـزان   آن
آور باشد كه سرمايه بزرگ را به سـرعـت داغـان       چنان سرسام  نرخ آن

گـاه   هاي دولت شوند، آن ها خواستار تنظيم بدهكاري اگر دمكرات.  كند 
بنابراين، خـواسـتـه هـاي       .  كارگران بايد طالب ورشكستي دولت شوند

كارگران در همه جا بستگي به امتيازات و اقداماتي خواهد داشت كـه    
كنند؛ اگر كارگران آلمان بدون گذار كامل از يـك   ها مطرح مي دمكرات
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فرايند رشد طوالني انقالبي قادر به گرفتن قدرت و اجراي كامل منافع 
تر موضع مستقل حزبي خود و بـا       طبقاتي خود، با اتخاذ هر چه سريع

بستن راه عبارت هاي سالوسانه ي خرده بورژوازي دمكرات، مبني بـر    
عدم نياز به تشكيالت مستقل حزبي پرولتاريا، بخـش عـظـيـمـي از          

ها بـايـد      نداي نبرد آن.  شان را خود به سرانجام برسانند پيروزي نهايي
 .”انقالب مدوام”: اين باشد

 
 1850لندن، مارس 
 پانوشت ها

هـاي   هاي سلطنتي اروپا بود كه عليه جـنـبـش    اتحاد مقدس ائتالف رژيم  -1
هـاي   طي سـال .  هاي سلطنتي فئودالي شكل گرفت انقالبي و براي حفظ نظام

هاي بعد از آن، محافل ضد انقالبي در اتـريـش،        و سال 1848ـ  49انقالبي 
اي بـه پـا        پروس و روسيه تزاري سعي كردند اتحاد مقدس را در شكل تـازه 

  )ويراستار. (كنند
امروز بايد يادآور شويم كه اين عبارت از يك سوتفاهم سرچشمه گرفته                -2

هايي كه تاريخ را      ها و ليبرال   ي بناپارتيست  در آن زمان، به شكرانه     .  است
تحريف كرده بودند، چنين جا افتاده بود كه ماشين متمركز ادارات دولتي با               

ي مجمع   وسيله ي وجود گذاشت و به ويژه به          انقالب كبير پا به عرصه      

اي برنده و مطلقا ضروري در مبارزه عليه ارتجاع            نمايندگان به مثابه اسلحه   
ولي امروز اين   .  سلطنت طلب و فدارليست و دشمن خارجي  استفاده شد              

تا هجدهم  }  فرانسه{يك حقيقت محض است كه در سراسر طول انقالب             
ها از صاحب منصباني      ها و كمون   برومر، تمام دستگاه اداري محالت، بخش      

شد كه منتخب بودند و دقيقا اين خودگرداني ايالتي و محلي،                تشكيل مي 
مندي بدل گرديد كه ناپلئون پس       قدرتچنان اهرم    مانند آمريكا بود كه به آن     

از كودتاي خود در هجدهم برومر، سراسيمه تالش كرد  آن را با دستگاه                   
دستگاهي كه هنوز هم به جاي خود باقي          .  اداري استانداري تعويض نمايد    

اما درست هر چه     .  است و به همين جهت هم از ابتدا كامال اسحله ارتجاع بود           
افتد،  كه خودگرداني ايالتي و محلي با مركزيت سياسي و ملي در تضاد مي               

گري مربوط   محلي   ي خودخواهي تنگ نظرانه    لزوما همان قدر  هم با روحيه       
چيزي كه آن چنان در سويس مشمئزكننده است و جمهوري               .  گردد مي

از آن قانون حاكم      1849خواستند در آلمان     خواهان فدرال جنوب آلمان مي    
 ).، زوريخ1885يادداشت انگلس در چاپ .(بسازند

 
اين متن از روي ترجمه ي فارسيِ كليات انگليسي آثار ماركس و انـگـلـس    * 
برگرفته شده و با متن آلماني سنـجـيـده و      )  1998ژوئيه   -انتشارات نسيم ( 

 .  سپس روزآمد گرديده است
 سامان نو
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 مقدمه

ي انتخابات رياست جمهوري در ايران، جمهوري اسالمـي  دهمين دوره
اي شـد    انتخابات بهـانـه  .  را در مقابل حادترين بحران حياتش گذاشت

هايي كه در طول سي سال حاكمـيـت جـمـهـوري        براي آغاز اعتراض
نياز به تغيير در   .  اسالمي در جستجوي فرصتي براي طغيان بوده است

ريـاسـت   ( جامعه با گشايش فضاي سياسي در دوران عروج اصالحـات    
نيز آشكار شده و در نهايت نتوانسته بود منجـر بـه     )  جمهوري خاتمي

ي اين بار اما حضور گستـرده .  تغييراتي قابل اعتنا در زندگي مردم شود
هاي نظام موجب عيان شـدن شـكـافـي         مردم با زير سوال رفتن پايه

با آغاز سركوب خشن پسـا    .  مهلك در پيكر حكومت اسالمي شده بود
ي انتخابات، مردم از صحنه خيابان بيرون رفتند تا اعتـراض نـهـفـتـه       

در طول اين خيزش اجتماعي، نيرويي .  خويش را از سطح به عمق برند

كه جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج كشورش يك پاي 
جنبش سبز از بدو پيدايش .  هويت بخشي به فضاي سياسي جاري شد

آقـاي     18بيانيـه شـمـاره        ( تر و امروز بسيار صريح به شكلي پوشيده
اي تĤكـيـد كـرده      به طور مستمر بر فعاليت شبكه)  ميرحسين موسوي

اي، شامل  بخش غيرمجازي آن كه مـتـكـي بـه         فعاليت شبكه.  است
ي استقرار آلترناتيوهايـي بـوده     تكنولوژي جديد است، جزيي از پروسه

ي سياسي و اقتصادي بر محور قدرت بيكران بازار را در مركز كه توسعه
 .  اهداف خود داشته است

هاي اجتماعي و روابط مبتني بر ارتباطـات  ي گسترده از شبكهاستفاده
اخير بسيار متحـول   الكترونيكي، فعاليت سياسي و اجتماعي را در دهه

ي هاي جديدي را در حـيـطـه         انقالب انفورماتيك عرصه.  كرده است
ي دمكراسي را قابل بازبيني فعاليت اجتماعي و سياسي گشوده و مقوله

غربِ پيروز پس از سقوط بلوك شرق، با پرچـم  .  و بازتعريف كرده است

 هاي اجتماعيجنبش سبز؛ دمكراسي و شبكه

 

 ليال دانش: نويسنده

 ساسان دانش: ويراستار
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پيروزي دمكراسي و ترويج مدل غرب در چارسوي جهان در راسـتـاي     
هاي نئوليبرالي، دست اندر كار سر و سامـان دادن بـه ايـن          سياست

موج دمكراتيزاسيون برخاسته از تحـوالت دهـه هشـتـاد         .  پروسه شد
گرچه نياز به استقـرار  .  ميالدي و پس از آن، تماما متأثر از اين فضا بود

اين دمكراسي به ويژه در جهان سوم و كشورهاي توسعه نيافته اشـاره    
هـاي  به بي حقوقي گسترده سياسي و اجتماعي مـردم و سـيـسـتـم         

استبدادي در بسياري از اين كشورها داشته و دارد، اما در عيـن حـال     
-جنگ.  هاي معيني قابل دسترسي و تحقق بوده استتنها در چارچوب

-هاي آمريكا در عراق و افغانستان كه تا همين امروز بار سنگين ويراني
كند نيـز  گناه اين كشورها سنگيني ميها مردم بياش بر دوش ميليون

با اين حال، .  شودهايي دسته بندي ميدر مسير تحقق چنين دمكراسي
عليرغم اينكه با بحران گسترده مالي سال گذشته بسياري گفتند كـه    
دوران قدر قدرتي نئوليبراليسم هم سرآمد، هنوز همين رويكرد اسـت    

. دهـد كه آرمان طبقات حاكم در كشورهايي نظير ايران را شكـل مـي    
هاي اخير بر بستر جنبش اصالحات و امروز ادامـه آن در        وقايع سال

. جنبش سبز نيز يكي ديگر از همين موارد دمكراتيزاسيون بوده اسـت   
الزم به توضيح است كه در اينجا منظور نوعي از دمكراسي  است كه بر 

ي تغييرات در آرايـش درونـي         هاي نئوليبرالي، نمايندهبستر سياست
. طبقه حاكم، به منظور هموار كردن رويكرد بازار آزاد در جامعه اسـت   

هم اصالح طلبان حكومتي و هم جنبش سبز هر دو در پي ايـن نـوع       
دمكراسي هستند و اين البته با خواست و آرزوي بسياري از شـركـت       

هاي پسا انتخابات كه خواهان رهايي از نكبت همه كنندگان در اعتراض
-ي اين حكومت، تحقق دمكراسي به معناي وسيع كلمه درعرصهجانبه

ي دولت با جامعـه هسـتـنـد بـه          ي حقوق فردي و اجتماعي و رابطه
اين نوشتار، قصد دارد به چند وچـون  .  سختي در انطباق قرار مي گيرد

اي و   يعني فعاليت شبـكـه  »  دمكراسي« اي اين نوع يكي از عناصر پايه
 .   جايگاه سياسي آنها بپردازد

*** 

-ي توليد و انقالب انفورماتيك در دهـه   تغييرات عظيمي كه در عرصه
به .  هاي اخير در جهان به وقوع پيوست، سمبل شروع فاز جديدي شد

موازات گسترش گلوباليزاسيون كه نام ديگر همه اين تـحـوالت بـود،        
شد كه راه پيشرفت كشورهاي توسعه نيافته گشودن هـرچـه   تصور مي

هاي كالن چند مليـتـي اسـت و        تمام تر بازارهايشان به روي سرمايه
شرط موفقيت آنها در اين كار نيز ترميم و بازسازي ساختار سـيـاسـي    

براي اصالحات ساخـتـاري   .  حكومت و ثبات دستگاه حاكم، در آنهاست
المللي درگير دركار توسعه كه همگي از جـملـه     از سوي نهادهاي بين

هايي صادر هاي چند مليتي رشد يافته بودند، نسخهي سرمايهزير سايه
ي سياسي، دمكراتيزاسيـون، گسـتـرش      بازسازي سياسي، توسعه.  شد

هايي بودند كه محتواي سياسـي  همه نام...  جامعه مدني، حقوق بشر و 
هاي غيـر  در سطح سازماني، سازمان.  كردنداين تحول را نمايندگي مي

، يك نقش محوري در گسترش اين فرهنگ سياسي ) ان جي او( دولتي 
ايفا كردند و در سطح تكنولوژيك با قريب يك دهه تأخير نسبـت بـه     
رواج نهادهاي غيردولتي، استفاده از اينترنت به عنوان فشرده و سمبـل  

بخش اعظم تحوالت تكنيكي جاري در مركز اين رويدادها قرار گرفـت   
)1.( 

هاي فراواني در مورد ايـنـتـرنـت و       در همين دوره، تحقيقات و بررسي
هاي اجتماعي و اقـتـصـادي و      ي سياست، فعاليتدمكراسي در عرصه

برخي مفاهيم كليدي جامعه مدرن .  هاي فعاليت مدني انجام شدشبكه
صنعتي مثل دمكراسي با انبوهي از تعاريف مواجه شد و در نتيجه خود 

آزادي بيان و افكار عمومي سازي بـا  .  تبديل به يك موضوع چالش شد
اينترنت معناي ديگري يافت و ژورناليسم هم به عنوان حرفه و هم بـه    

اي گسترش سابقهعنوان نوعي از فعاليت سياسي و اجتماعي به نحو بي
هاي اينترنتي، قدرت نشريات چاپي صد سال عمر انبوه نشريه. پيدا كرد

اينترنت امكان ابـراز وجـود سـيـاسـي و              .  كرده را به چالش گرفتند
اجتماعي را در ابعادي ممكن كرده بود كه دمكراتيك تريـن قـوانـيـن       

اگـر در    .  ي بورژوايي مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودنـد جامعه
جوامع مدرن صنعتي در مقابله با اين معضل، مساله بر سر بازتـعـريـف    
حقوق فردي شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل اين آزادي بـي      
پروا بود، در جوامعي كه اصوال آزادي بيان در آنها به رسميت شناختـه  
شده نبود، اين پديده سرآغاز حركتي مهم و جدي در چالـش قـدرت     

تجارب .  حاكمان مستبد و براي تحميل آزادي بيان در اين كشورها شد
تاريخي، ادبيات و محصوالت فرهنگي كشورهاي مختلف كه پيشتر در   
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هاي كمتري از جامعـه كـه قـدرت مـالـي و              ي اختيار بخشحيطه
ي گرفت، به اين ترتـيـب بـراي تـوده        اش را داشتند قرار مياجتماعي

و اين خود سـرآغـاز تسـهـيـل مـراودات           .  بيشتري قابل دسترس شد
فرهنگي و اجتماعي و سياسي در ابعادي شد كه پيـشـتـر بـراي هـر          

. شـد كدامش چندين و چند حزب و سازمان  و جبهه بايد ساخته مـي 
تكنولوژي جديد در قالب اينترنت، روابط اجتماعي و همچنين سياسـي  

ي فقر و عدم دسترسي به اين تكنـيـك و     گرچه مساله.  را متحول كرد
ي آن، خود مانعي جدي براي همه گير شدن اينترنـت  محصوالت تابعه

بينيم هيچگاه اين درجه بوده است با اين وصف همچنانكه در ايران مي
ي بـه    هاي مختلف و اغلب، خارج از حيطـه امكان ابراز وجود در عرصه

بديهي است .  ي قوانين جاري موجود نبوده استرسميت شناخته شده
كه تحوالت سياسي هر دوره بر مجاز بودن يا نبودن تـداوم چـنـيـن         

گذارد، اما مساله اين است كه آزادي بيـان بـه ايـن        حركتي تأثير مي
هايي تحميل شده و يا استفاده از آن ترتيب يا در عمل به چنين دولت

هاي استبداد و ديكتاتوري در اين كشورها را در هر روز به نوعي تناقض
وقايع پسا انتخابات در سـال      ).  2( ابعادي گسترده به چالش مي طلبد

ي اخبار آن يك نمونه روشن در اين زمـيـنـه    گذشته و انتشار گسترده
 . بود

 هاي اجتماعي نهادهاي مدني و  شبكه .1

هاي كالني را صـرف      المللي دست اندركار توسعه، بودجهنهادهاي بين
ي آنـهـا بـه        هاي غيردولتي كردند كـه وظـيـفـه      يابي سازمانسامان

هاي اجتماعي براي استقرار دمكراسي طورعمده، تأثيرگذاري بر جنبش
چنين رسالتي نيز اساسا ناشي از قيد و شرطي بـود كـه     .  بازار آزاد بود

المللي با هدف برخـورداري  سازمان تجارت جهاني و ديگر نهادهاي بين
ي سياست و در   از وام هاي اين نهادها، براي پاكسازي و كنترل عرصه

در .  ي نهادهاي مدني در مقابل اين كشورها گذاشته بودندجهت توسعه
هاي غير دولتي بنا بود خالء احزاب سـيـاسـي و        اين رويكرد، سازمان

نهادهاي مردمي را پر كنند و در عين حال فقط محدود به كار مـدنـي   
در حقيقت اين راهي بود براي اصالح ساختار سياسي حاكم در   .  باشند

بيني بـه عـوارض       هاي قابل پيشاين كشورها در عين كنترل اعتراض
كـم  »  مدنـيـت  « توانست به سرعت اين هاي نئوليبرالي كه ميسياست

-هاي غيردولتي مـي به عبارت ديگر سازمان.  دامنه را پشت سر بگذارد
بايست نقش بسترسازي فرهنگي در راستاي ترويج دمكراسي ليبـرالـي   

در ايـران  ).  3( هاي اجتماعي به عهده گيرندرا برمتن فعاليت در جنبش
نيز نهادهاي غيردولتي يا ان جي اوها كه در دوران اصالح طلبان شكل 

اي كـه    اما فعاليت شـبـكـه     .  اي هستندي شناخته شدهگرفتند، مقوله
بيشتر معطوف به عمل مستقيم و فعاليت كالنِ اجتماعي است با عروج 

(ترين موضوع آموزش سازماني تبديل شده اسـت   جنبش سبز به مهم
هاي اجتماعي قرار اسـت مـحـصـول كـار            در حقيقت اين شبكه).  4

نهادهاي غير دولتي را بر بستر يك اعتراض عمومي آرايش دهـنـد و       
هاي اجتماعي در راستاي جنـبـش   ي حركتهمچنين خود، سرچشمه

 .شوند) جنبش سبز(مادر 

هاي اخـيـر،     اي به عنوان يكي از پيامدهاي تحوالت دههفعاليت شبكه
ايـن  .  هاي اقتصادي فراملي به كار گرفته شـد   ي فعاليتابتدا در حيطه

هاي چـنـد   شكل فعاليت البته راهي براي تسهيل فعاليت كالن سرمايه
مدتي بعـد  .  مليتي و نه الزاما جايگزيني سازمان هرمي با غيرهرمي بود

هـا از    هاي ديگر، شبكهبراي به كار گرفتن اين شكل فعاليت در عرصه
شبكه صرفا از زاويه فنـي و    :  زواياي ديگري نيز مورد توجه واقع شدند

تكنيكي، شبكه به عنوان يك مدل فعاليت سياسي، و شبكه به عـنـوان   
هاي اجتماعي و به ويژه در تقابـل  ي فعاليتدر عرصه.  ساختار سازماني

هاي بااليي از خـود    با عوارض گلوباليزاسيون اين شكل فعاليت ظرفيت
هاي اجتماعي در سياتـل  ي فعاالن جنبشتظاهرات گسترده.  نشان داد

هـاي  و در اعتراض به سياست 1999عليه مركز تجارت جهاني در سال 
-هاي فعاليت بر مبناي سازمـان نئوليبرالي اين نهاد يكي از اولين نمونه

شود كه آنها در اين اعتراض گسـتـرده،   گفته مي).  5( اي بودهاي شبكه
مدلي را براي فعاليت درمخالفت با معضالت پروسه گلوبـالـيـزاسـيـون      

هاي اجتماعـي و    شكل دادند كه بعدها به عنوان الگو در بيشتر فعاليت
سياسي مورد استفاده قرار گرفت؛ براي مثال فعاليت در مورد مسـايـل   

هاي گسترده عليه كشورهاي جي هشت در ژنو، محيط زيست، اعتراض
، اعتراض عليه جـنـگ   ) ي آنهاي تابعهو نمونه( سوسيال فوروم جهاني 

ي در حـوزه   .  آمريكا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جـنـگ  
مسايل اجتماعي برخالف نهادهاي غير دولتي كه معطوف بودند به كار 

-ها و سازمانرونق شدن اتحاديهموازات بي بـه 

ي صنعتي هاي كارگري در كشورهاي پيشرفته
ي طبـقـاتـي و      اي آن را پايان مبارزهكه پاره

هـاي  ي طبقاتي ناميدند، شبـكـه  پايان جامعه
يـابـي   اجتماعي به عنوان يك شكل سازمـان 

 نوين مورد توجه بيشتر قرار گرفتند
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هاي مختلف و تمرين و آمـوزش فـعـالـيـت          فرهنگ سازي در عرصه
. گري و فعاليت مستقيم بودنـد ها نهادهاي كنشدمكراتيك، اين شبكه

هاي اجتماعي، در نقد به نوعي فعاليت سازماني شكل از آنجا كه شبكه
شد، توانسـت  جانبه تداعي ميگرفت كه با اقتدار، اتوريته و نظم يكمي

كـنـنـد،    به ويژه مورد توجه نسل جوان قرار بگيرد كه اغلب تصور مـي   
شـود،  هايي كه از طريق آنهـا انـجـام مـي        ها و مجموعه فعاليتشبكه

 .خودجوش و بدون رهبري است

هـاي كـارگـري در        هـا و سـازمـان       رونق شدن اتحاديهبه موازات بي
ي طبقاتـي  اي آن را پايان مبارزهي صنعتي كه پارهكشورهاي پيشرفته

هاي اجتماعي به عنـوان يـك     ي طبقاتي ناميدند، شبكهو پايان جامعه
همچنانكه گفته .  يابي نوين مورد توجه بيشتر قرار گرفتندشكل سازمان
ي ي مسايل اجتماعي اين شكل فعاليت، نخست در حـوزه شد در حوزه

-هاي دولتاعتراض عليه عوارض گلوباليزاسيون و معضالت ناشي از وام
امـا بـازتـاب ايـن تـحـوالت در               .  هاي جهان سوم به كار گرفته شد

در ايـن كشـورهـا      .  تر و مؤثرتر بودكشورهاي در حال توسعه  گسترده
ي مدرن بورژوايي حتي شكل نگرفته بودند، چرا عموما نهادهاي جامعه

ي تكوين و پيشرفت كاپيتاليسم در اين كشورها نيازي كه اصوال پروسه
براي مثال بسياري از اين كشورها توانستـه  .  به چنين نهادهايي نداشت

ي كشورهاي سرمايه داري بپيوندند، بدون اينكه احزاب بودند به جرگه
هاي اجتماعـي  ها و ديگر سازمانپارلماني، نهادهاي مدني مثل اتحاديه

-همين موضوع باعث شد كه سازمان.  اي جا افتاده باشنددر آنها پديده

هاي سيـاسـي و     هاي اجتماعي در غياب آزاديهاي غيردولتي و شبكه
فعاليت احزاب مجاز پارلماني، در چنين كشورهايي كاربرد اجتـمـاعـي    

 . بسيار بيشتري پيدا كنند

ي گذار از سوسـيـالـيـسـم      در كشورهاي بلوك شرق سابق نيز در دوره
مدل شوروي به دمكراسي غربي پس از پايان جنگ سرد، همين پروسه 

هاي اجتماعي، البته يعني پرو بال دادن به نهادهاي غير دولتي و شبكه
ي مدني با همان در اينجا جامعه.  هايي در دستور كاربوده استبا تفاوت

ي كلـيـدي   وظيفه.  مفهوم رايج خويش از بسيار پيشتر مستقر شده بود
اين نهادها دراينجا زمينه سازي جهت پذيرش دمكراسي مدل غـربـي،   

داري دولتي و چرخش به بـازار  دور زدن آخرين بقاياي فرهنگ سرمايه
بلوك پيروز غرب در پايان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تـا  .  آزاد بود

ي شرق را بـه    شكل گيري سنن سياسي جديد در بلوك از هم پاشيده
از اين روي، چنين نهادهايي در ايـن دسـتـه از          .  زير نفوذ خود كشد

كشورها اوال نقشي صريحا پروغرب داشتند و دوم، بـه يـمـن نـقـش          
ي تكنولوژي توانستند جنبش دمكراسي بازار را تقويت و بـه      گسترده

طبيعي است كه ميان آرزوهاي مردم معترض مبـنـي   .  سرانجام رسانند
ي مشابه كشورهاي پـيـشـرفـتـه     ( بر داشتن استاندارد باالتر در زندگي 

-با رويكردي سياسي كه در پي استقرار بازار آزاد و بـازپـس      )  صنعتي
داري دولتي مدل بلوك گيري استانداردهاي اوليه زندگي تحت سرمايه

اينجا منظور، همان چرخش سـيـاسـي    .  شرق بود، تفاوت بايد قايل شد
ساز فالكتـي  زمينه!  خوشبخت»  غرب« هاي است كه با ارجاع به ارزش

 .تر در اين كشورها شدبه مراتب عظيم

هـاي  هاي اجتماعي و تسهيالت تكنولوژيك در سـال   استفاده از شبكه 
در ادامه بـه دو      .  هاي زيادي بوده استاخير موضوع تحقيقات و بحث

در هر دو   .  پردازيمها در تحوالت سياسي ميمورد از كاركرد اين شبكه
اي هاي اجتماعي، نقش برجستـه هاي غير دولتي و شبكهمورد، سازمان

 . اندهاي عمومي داشتهدر دامن زدن به اعتراض

 انقالب بوليواري و سوسيال فوروم جهاني. 2

هاي اخير، به يقين وقايع آمريكاي ترين وقايع سياسي دههيكي از مهم
ي توسعه اقتصادي و سـيـاسـي در ايـن           در پروسه.  التين بوده است

المللي پول و بـانـك   كشورها، الگوي نئوليبرالي پيشنهادي صندوق بين
هاي سياسي و خانه خـرابـي اقـتـصـادي بـراي           جهاني به بهاي تنش

آمريكاي التين با وجه نسبتا .  ها انسان در اين كشورها تمام شدميليون
هايي بود كـه  ي اقتصاد روستايي و جنبش ارضي قوي، از حوزهبرجسته
هاي مدرنيزاسيون پس از جنگ دوم جهاني در آن ناكام مـانـده     برنامه

در سطح سياسي نيز از يك سو سيماي اين قاره بـا كـودتـاهـاي       .  بود
-شد و از سوي ديگر جنبشهاي استبدادي تداعي ميپياپي و حكومت

هاي چپي كه تلفيقي از چريكيسم شـهـري و       هاي اعتراضي با جريان
شد و   دهقاني با محتواي پوپوليسم ضد امپرياليستي داشت، نمايان مي

هـاي  ترين وقايع سياسـي دهـه    يكي از مهم
اخير، به يقين وقايع آمريكاي التيـن بـوده     

ي توسعه اقتصادي و سياسي در پروسه.  است
در اين كشورها، الگوي نئوليبرالي پيشنهادي 

المللي پول و بانك جهاني به بهاي صندوق بين
هاي سياسي و خانه خرابي اقـتـصـادي    تنش

ها انسان در اين كشورها تـمـام   براي ميليون
 . شد
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تاريخ دهه هشتاد ميالدي در بـخـش     .  بستر اصلي شكل گيري آن بود
هـاي  ي مردم با شركتهاي گستردهبزرگي از اين قاره تاريخ كشمكش

هاي بومي سرسپرده به بانك جهاني و صـنـدوق       چند مليتي و دولت
هاي آخر قرن بيـسـتـم،    ي اجتماعي دههدر عرصه.  المللي پول بودبين
گرچه اين .  هاستي عرصهي عروج نهادهاي مدني، تقريبا در همهدوره

خط در بسياري از كشورهاي در حال توسعه پيش برده شده است امـا  
ي مسـالـه زن،       آمريكاي التين بزرگترين عرصه پيشبرد آن در حيطه

هـاي  كودكان خياباني، محيط زيست، آزادي بيان و انـتـشـار نشـريـه       
هاي فرهنگي وغـيـره   اي كارگري، فعاليتهاي اتحاديهمتفاوت، فعاليت

 ). 6(بود

-المللي و روند رو به رشد قـرض   نهادهاي بين يتعرض عنان گسيخته
. اي مواجه شـد   هاي گستردههاي دولتي در آمريكاي التين، با اعتراض

، 1999گرا در سـال    ها، در ونزوئال يك حكومت چپدرپي اين اعتراض
سركار آمد كه حمايت چپ آمريكاي التين را عموما از آن خود كـرد؛    

صـاحـب يـك       2002بزرگترين كشور اين منطقه يعني برزيل از سال 
كرشنـر   2003حكومت سوسيال دمكراتيك شد؛ و در آرژانتين از سال 

ها بود نمايندگي چرخش به چپ در كه متعلق به جناح چپ پرونيست
تغيير سيماي سياسي آمريكاي التيـن در    .  آرژانتين را از آن خود كرد

انتهاي قرن بيستم، كه عمدتا بر بستر سـنـت بـولـيـواري يـعـنـي               
ناسيوناليسم پوپوليستي اين منطقه ممكن شده بود، زمينه سازشـكـل   

سوسيال فوروم جـهـانـي بـا وجـه          .  گيري سوسيال فوروم جهاني شد
بـه طـورمشـخـص در         ( اي گسترده   هايي چون حركت تودهمشخصه

لوال ( ، رهبر كارگري ) برزيل( ، حزب كارگري در قدرت ) مكزيك و برزيل
، ضـد امـپـريـالـيـسـم          ) آرژانتين( ، جنبش كارگري راديكال ) برزيل  -
موجي از شادماني، به ويژه در كشـورهـاي جـهـان سـوم              )  ونزوئال( 

-توانست با تكيه به سنت انقالبيراهي پيدا شده بود كه مي.  برانگيخت
گري رايج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگير و بـبـنـد و        

). 7( كشتار، استقالل ملي را در عروج دمكراسي مشاركتي جشن بگيرد
هـاي  ي جديد، مركز تجمع فعاالن جـنـبـش   پورتوآلگره در اوايل هزاره

هاي اعتـراضـي از     هاي غير دولتي و بسياري حركتاجتماعي، سازمان
رفـت كـه     تصور مـي .  سرتاسر جهان و با محتواهاي بسيار متفاوت شد

تواند راه نويني را پيش پاي جهان سوم در مقابله بـا    فوروم جهاني مي
-كفايتي دولتهاي چند مليتي و بيي سرمايهتهاجمات عنان گسيخته

 . هاي بومي بگذارد

 

ي تأثيرش بر شـكـل دادن بـه        بررسي سوسيال فوروم جهاني از زاويه
هاي آلترناتيو در مناطق ديگر و به عنوان راهي در مقابل تهاجم حركت

توانـد  نئوليبرالي سرمايه عصر گلوباليزاسيون بحث ضروري و جالبي مي
اما  نكته مورد نظر در بحث حاضر اين است كه چنين حركتي و .  باشد

هـاي سـاالنـه      گسترش آن تا آسيا و آفريقا و اروپا، برگزاري نشـسـت    
اي عليرغم كـمـك هـاي      فعالين اين حركت در فوروم جهاني و منطقه

هاي اجتماعي و امكانات فنـي و    مالي در دسترس، جز با اتكا به شبكه
اين ديگر نـه يـك     .  تكنيكي موجود و اينترنت در مركز آن ميسر نبود

ي اصلي دمـكـراسـي    ي نظري، بلكه يك واقعيت است كه هستهفرضيه
ي اصلي در گسترش فوروم جهاني وجـود هـمـيـن         مشاركتي و حلقه

هاي اجتماعي و ارتـبـاط آنـهـا در             هاي محلي فعالين جنبششبكه

 عكس از سالگادو -اعتراضات كشاورزان بي زمين برزيل

ي ديگري از تالش بورژوازي براي تنظيم مناسبـات درون    خواهي جنبش سبز نيز نمونهدمكراسي
به اين معنا، انتظار به رسميت شناخته شدن حقوق دمكراتيك مردم و تـأمـيـن    .  طبقه حاكم است

جنبش سبز چـيـزي     .  هاي سياسي گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاري بيهوده استآزادي
خواهد و رشد بازار آزاد با آزادي و حق و حقوق مردم سـازگـاري     بيش از دمكراسي بازار آزاد نمي

 . ندارد
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هاي مجـازي  هاي واقعي و شبكهمقياسي فراملي يعني تلفيقي از شبكه
بوليواريسم آمريكاي التين با اتكا به اين امكانات تـوانسـت     .  بوده است

گـرچـه بـرآمـد       .  خود را در قالب يك مدل جديد سياسي تعميم دهد
ي عروج دمكراسي و اقتـصـاد   سوسيال فوروم جهاني و همچنين پروسه

اي از سنت سوسيال دمكراتيك در اين قـاره    مشاركتي به عنوان شاخه
ي مـورد نـظـر ايـن         هاي بيشتري دارد، اما در محدودهنياز به بررسي

اي كه متكي هاي تودهجود جنبش و اعتراضتوان گفت كه ونوشته مي
به يك سنت سياسي مشخص بودند در كنار امكانات و تسهيالتي كه از 

هاي اجتماعي و امكانات فني و تكنيكي فراهم شده بـود،    طريق شبكه
گـذاري كـرد     يك حركت سياسي نويني را در اين منطقه از جهان پايه

هـاي  كه تا همينجا به عنوان يك راه قابل حصول، سـرمشـق جـريـان      
 .مشابه در ديگر كشورهاي در حال توسعه  قرار گرفته است

 هاي رنگيانقالب. 3

ها كه از سازيهاي توسعه بر مبناي صادرات و خصوصيگسترش برنامه
ي هشتاد ميالدي در مقابل بخش بزرگي از جهان سوم قـرار  اوايل دهه

در اينجا .  اي يافتگرفت، در كشورهاي بلوك شرق سابق ترجمان ويژه
آوري به بازار آزاد در گرو نوعي ديگر از تغييرات سياسي بـود كـه     روي
داري دولتي را   سرمايه هاي درهم شكستن سيستمبايست پس لرزهمي

ي اين پروسه به نحوي قابل فهم مورد عـالقـه  .  پشت سر گذاشته باشد
خواستند  نفوذ خود را بـر  كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا بود كه مي

سير تحوالت سياسي در اين منطقه به هر قيمتي حفظ كنند و يكي از 
هاي رنگي به انقالب.  هاي رنگي بودهاي رسيدن به اين هدف انقالبراه

توان گفت حاصل انتخابات اي بسيار جديد است كه مياين معنا پديده
 . هاي درون حكومتي استبي فرجام و جدال

ها، انقالب مخملي چكسلواكي در سال ي اين نوع انقالبنخستين نمونه
هاي ديگري نيز كه پس از فروپـاشـي   بود و پس از آن جمهوري 1989

شوروي شكل گرفته بودند در گذار به يك سيستم كارآ و بـا ثـبـات          
هاي رنگي يا مخملي شدند؛ انقالب گـل سـرخ در         دستخوش انقالب

اين .  گرجستان، انقالب الله در قرقيزستان وانقالب نارنجي در اوكرائين
ها  با هدف ايجاد ثبات سياسي و تغييراتي جزيي در سـاخـتـار      انقالب

-حاكم و يا حتا صرفا تعويض شخصيت حاكم را در دستور خود داشته
-ي نهادهاي بـيـن  اند، هر چند كه بر بستر گذار به شرايط ديكته شده

هاي گسترده و عوارض ناشي المللي و پذيرش بازار آزاد و شوك درماني
هاي رنگـي سـامـان      انقالبي ي كليدوظيفه.  از آن انجام گرفته باشند

گذار و هـمـچـنـيـن       يدادن فضاي سياسي متالطم ناشي از يك دوره
پرهيز از وقوع خشونت غير قابل كنترل با كمترين تغييرات بوده است؛ 

هـاي سـيـاسـي       ترين تعريفي است كه از اين نوع تنـش اين البته رايج
هاي ديگري نيـز  در عمل اما، پيروي از اين تاكتيك شكل.  موجود است
براي نمونه بخشي از اپوزيسيون پارلماني در انـتـخـابـات         .  يافته است

ي كوتاهي پس از انتخابات سال گذشـتـه در     كردستان عراق به فاصله
با توجه به مـجـمـوعـه     .  ايران، رنگ آبي را رنگ جريان خود قرار دادند

 يفضاي سياسي كردستان عراق، در اين مورد انتخاب رنگ نه نشـانـه    
 ي، بلكه تنـهـا لـوگـو      ) حتا اگر تمايلش موجود بود( هيچ انقالب رنگي 

در حاليكه انتخاب رنگ سبز .  انتخاباتي يك جريان نه چندان جدي بود
از جانب كانديداهاي بازنده انتخابات سال گذشته در ايران تنهـا يـك     
لوگوي انتخاباتي نبود و نيست، بلكه سمبل يك جدال جدي در ميـان  

قدرت بيشتر است و به طور كلي بر يك بحران  سران حاكم براي كسب
 . عميق سياسي، اقتصادي و اجتماعي متكي است

اوكرائين كشوري تـازه    .  هاي انقالب رنگي استاوكرائين، يكي از نمونه
هاي با ثبات سياسي، در چارچوب مرسـوم و    شكل گرفته و فاقد سنت

اوكرائين محصول فروپاشي شـوروي و    ).   8( متداول ملي خويش است 
رواج دمكراسي نظم نويني است با اقتصادي درهم شكسـتـه، عـوارض      

هـاي  ريزيهاي گذار به بازار آزاد و پايان برنامهبسياري از شوك درماني
اي از مافياي قدرتمند كه با چنگ انداختـن بـر     مركزي قديم، و شبكه

هاي سابق منابع درآمد طبيعي، وراي مرزهاي ملي بسياري از جمهوري
يك تحقيق منتشر شده در   .  خود گرفته است يشوروي را زير سيطره

گيري انقالب نارنجـي  ي شكلدانشكده حقوق هاروارد به بررسي پروسه
اوكرائين و نقش نهادهاي مدني و شبكه هاي اجتماعي پيش از انقالب 

-گزارش به تفصيل به چگونگي سامان يافتن شبكه).  9( پرداخته است 
هايي كه در طـول  هاي الكترونيكي و سايتهاي اجتماعي، ايجاد نشريه

روزهاي انقالب و اعتراض به حكومت ويكتور يانوكوويچ، نقش آرشـيـو   
اين حركت را يافته بودند، به كار گرفتن طنز و جوك براي بي اعتـبـار   

شد و همـچـنـيـن نـقـش         كردن رئيس جمهوري كه بايد خلع يد مي
-هاي خياباني مـي   ارتباطات موبايلي و اس ام اس در روزهاي اعتراض

گزارش با بررسي و قياس مورد اوكرائين با انتخابات آمريكا بـر    .  پردازد
سـو و امـكـانـات          ها و نهادهاي مدني و غيردولتي از يكنقش شبكه

ي جهاني اينترنت از سوي ديگر، در غيـاب  تكنولوژيك متصل به شبكه
جالب است بدانيم كـه  .  كنديك دمكراسي پارلماني جاافتاده تأكيد مي

تحقيقات مشابهي در مورد ديگر كشورها از جمله ايران كـه كـانـديـد       
هستند، توسط همين مؤسسه انجام »  دمكراتيزاسيون« عبور از تنگناي 

گرفته كه همگي بر اهميت و لزوم استفاده از امكانات تـكـنـولـوژيـك،      
هـاي  سازماندهي اينترنتي، موبايل، اس ام اس، تويتر، يوتيوب و شبكـه 

يابي سازمانبه عنوان ملزومات ....  اجتماعي مجازي مثل فيس بوك و 
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اكنون ديگر جزيي از ابزارهاي فعال دنـيـاي   پردازند كه اي ميشبكه
 ).10(اندسياست شده

هاي رنگي در كشورهاي تازه تأسيسِ باقيمانـده  ي انقالبوجه مشخصه
ي نارنجي در كشور اوكرائين، اين است از شوروي سابق و به ويژه نمونه

ي انتخاباتي و با هدف سيـاسـي بسـيـار       كه اساسا در ارتباط با پروسه
ي همچنين نكتـه .  انجام گرفته است)  تعويض رئيس جمهور( محدودي 

بسيار مهم در اينجا، اين است كه گرچه بسياري از اين كشورهـا تـازه     
هاي سياسي با ثبات هسـتـنـد، امـا         تأسيس و به اين معنا فاقد سنت

هاي رنگي آنها نشان داد كه بر متن يك تـمـايـل آشـكـار بـه           انقالب
دمكراسي نوع غربي و چرخش به سمت بازار آزاد انـجـام گـرفـتـه و          

هـاي  ديگر بر كسي پنهان نيست كـه انـقـالب     .  گيري شده استجهت
رنگي دستاورد پيروزي دمكراسي بازار آزاد بر سوسـيـالـيـسـم مـدل         

 . شوروي است

*** 

اي كه به آن اشاره شد، به روشني قابل مشاهده اسـت    در هر دو دسته
-ابزار پيشبرد سياسـت )  مجازي و غيرمجازي( هاي اجتماعي شبكهكه 

هـا و    ي جاري شدن اين سـيـاسـت     اينكه پروسه.  هاي معيني هستند
رويكردها به درون اين شبكه ها از مجاري شناخته شده و مرسـوم در    

ي رهبري يا گذرد، هرگز به معناي فقدان مقولههاي هرمي نميسازمان
هاي اجتماعي داوطلبانه شبكه.  ها نيستسيستم مديريتي در اين شبكه

. گيرندهاي مختلف فعاليت اجتماعي شكل ميو بر مبناي كار در عرصه
-اما اينكه اين فعاليت در خدمت استقرار كدام اهداف سياسي قرار مي

اي كـه ايـن       هاي سياسـي گيرد، بستگي دارد به حضور سنت يا سنت
هاي اجتماعي شبكه.  كندشكل كنشگري را به فعاالن خود پيشنهاد مي

هاي سياسي به سوي بازار آزاد   هاي رنگي و يا چرخشدر اغلب انقالب
هاي سابق بلوك شرق، درگير استقرار دمكراسي پروغـرب  در جمهوري

ها در خدمت پيشبرد استـقـرار   در آمريكاي التين نيز اين شبكه.  بودند
يك سوسيال دمكراسي جديد در اين منطقه ايفاي نقش كردند و هـر    

اي هستند هاي سياسي شناخته شده و با سابقهها، شيوهدوي اين سنت
هـاي  شـبـكـه   .  انـد كه مدام در سيماي اشخاص حقيقي تبلور يـافـتـه     

هـاي  در شبكـه .  اجتماعي بي رهبر و يا بدون سيستم مديريتي نيستند
مجازي به تجربه ديده شده است كه فعال يك شبكه كه مورد تـأيـيـد    

ها سهم چـنـدانـي    تواند در فعاليتي شبكه نباشد، نميعناصرگرداننده
ي اي از اين فعاالن از صـحـنـه   ايفا كند و به اين ترتيب پي در پي عده

اينك در درون ايـن    اين اتفاقي است كه هم.  شوندفعاليت كنار زده مي
هـاي  » خـودي « مـانـنـد و        افتد و گاه رهبران شبكه مـي ها ميشبكه

و اين دقيقا همان ايرادي است كه گـردانـنـدگـان ايـن        !  شانپيرامون
. اندهاي هرمي داشتهها غالبا به كار در احزاب سياسي و سازمانفعاليت

تصور اينكه شبكه بي رهبر است و اصوال تقويت كردن چنين برداشتي 
هاي اجتماعي تنها بر متن ناتواني و عدم كارآيي اشكال از جايگاه شبكه
. ي سياسي، به ويژه احزاب سياسي ممكن شده اسـت   كالسيك مبارزه

به همين دليل است كه تم فعاليت سياسي حزبي و فعاليت متـشـكـل    
ايـن  .  هاي اجتمـاعـي اسـت     هاي مورد بحث مروجان شبكهيكي از تم

موضع البته بسيار جاي بحث دارد چرا كه به طور اصولي فعاليت بـراي  
اي ناظر بر تعريـف  استقرار دمكراسي بايد در كانون خود چند اصل پايه

آزادي احزاب سيـاسـي و     .  ي مدرن را داشته باشددمكراسي در جامعه
بـه هـر     .  اي حقوق دمكراتيك مردم هستندآزادي تشكل از اصول پايه

ي نظري و عملي مروجان و هواخواهان دمكراسي بـازار  روي، در حيطه
هاي اجتماعي در خدمت استقـرار  شبكه.  آزاد، اين تناقضي آشكار است

تـري دارنـد و       دمكراسي مشاركتي از اين لحاظ رويكرد بسيار شفـاف 
ي يابي، اما عناصر اوليـه عليرغم حفظ فاصله با اشكال كالسيك سازمان

در خـود    )  يعني آزادي احزاب  و تشكل( استقرار دمكراسي بورژوايي را 
همچنانكه گفته شد، بحث بر سر دو نوع سيستم سياسي اسـت    .  دارند

ي فكري و سياسي خـود، درگـيـر      كه هر كدام نسبت به توانايي شيوه
آنچه كه ما در ايران شـاهـد آن     .  شوندمسايل و معضالت اجتماعي مي

ي معطوف به استقرار هستيم در وجه غالب خود به طور قطع در دسته
ي اقـتـصـادي      هاي توسعـه دمكراسي بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه

طلبـي مـذهـبـي در         در عين حال جريان اصالح.  گنجدنئوليبرالي مي
پانزده سال گذشته با اينكه به بسياري از اهداف درازمدت خود نـايـل     

به معناي حفظ بنـيـادهـاي نـظـام        ( طلبي نشد، اما توانست راه اصالح
فراز و نشـيـب ايـن        .  را به طور كلي در مقابل جامعه باز كند)  موجود

جريان در راستاي تغيير ساختارهاي سياسـي و هـمـوار كـردن راه             
پيوستن كامل به بازار آزاد به طور متناوب با رشد چرخش به چپ در   

طلـبـي   همين چرخش به چپ در اصالح.  طلبي همراه بوده استاصالح

-هواداران جنبش سبز در خارج كشور هـمـان  
هايي بودند كه پيشتر تالش داشتند با تقويـت  

طلبان دو خردادي بر سير وقايع در ايران اصالح
-تأثير بگذارند و براي اين كار، پيرامون توافـق 

هـاي  هاي اعالم شده و اعالم نشده، پالتـفـرم  
 . جمهوري خواهي و رفراندوم گرد آمده بودند
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هايي از تمايل به دمكراسي مشاركتي و يا نـوعـي سـوسـيـال          به رگه
اين ادعا البتـه بـحـث و اسـتـدالل            . دمكراسي امكان بروز داده است

در .  گـنـجـد   بيشتري نياز دارد كه  در چارچوب هدف اين نوشتار نمـي 
كنيم و به چند  پارامتـر  نتيجه اين بحث را به فرصتي ديگر موكول مي

 .  پردازيمسياسي در توضيح وضعيت كنوني مي

ي جنبش اصالحات در انـتـخـابـات         كارترين رگهشكست محافظه.  1
طلبـي اسـالمـي      ي سرانجام جريان اصالحپارلماني سال گذشته، نقطه

اين جريان طي پانزده سال حضور سياسي و اشـغـال دو دوره           .  بود
رياست دولت با اينكه موفق شد تغييراتي را در فضاي سياسـي ايـران     

هاي هويتي برنامه و رويكرد خود را ايجاد كند، اما هرگز نتوانست بخش
ي شكست اين جريان در انتخابات با بروز خشم فروخفتـه .  متحقق كند

ترين شكـاف   ها انسان خسته و درمانده از شرايط حاضر، مهلكميليون
-اصـالح .  در پيكر جمهوري اسالمي را در مقابل ديد همگان گـذاشـت  

ي مردم وحشتزده شدند و بـه  طلبان شكست خورده، از حضور گسترده
سرعت با نشان دادن خط و مرزهاي تحمل خود، مردمي را كه هر روز   

ها بوده و برخي از آنها سر از زندان و كهريزك درآورده بودند در خيابان
پاپـس كشـيـدن      .  به سكوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فراخواندند

ي چند مـاه پـس از         هاي عمومي در فاصلهي اعتراضمردم از صحنه
وقتي بايد جنگ آخر را كرد ديگر .  انتخابات تنها به دليل سركوب نبود

براي مردمي كه .  اما اين جنگ، جنگ آخر نبود.  رودكسي به خانه نمي
ي خود مـنـاسـب      اين فرصت را براي بيان خشم و نارضايتي سي ساله

همانطور كه پانزده سال پيش با رأي دادن به خـاتـمـي        -ديده بودند 
به سرعت معلوم شـد      –خواستند از نكبت نظام حاكم بر خود بكاهند 

كه براي چنين تغييرات ناچيزي كه رهبـران شـكـسـت خـورده در            
رهبران سبـز  .  انتخابات، طلب مي كنند بهايي چنان گزاف جايز نيست

-هاي مشابه در ديگر نقاط جهان به ويژه انقالبكه با اقتباس از حركت
توانند با حضور ميليوني مـردم در      كردند كه ميهاي رنگي، تصور مي
المللي اخبارِ اين وقايع و معجزات اس ام اس و     خيابان و انعكاس بين

يوتيوب و تويتر، سران حكومت را پس برانند با پس نشستن تـا حـد       
در ( »  جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بـيـشـتـر      « 

هاي مورد قـبـول     ، در حقيقت چارچوب) مقابل شعار جمهوري ايراني 
هاي بزرگي از مردم  مـعـتـرض نشـان       خود را تعريف كرده و به بخش

سبز در داخـل      .  دادند كه انتظارات بزرگ از جنبش سبز بيهوده است
طلبان دو خردادي، كشور، در واقع محصول درهم ريختن صفوف اصالح

عروج محافظه كارترين بخش آن و سرانجام شكست اين جريان بود كه 
ي ايـن    هاي شناخته شدهي چهرههاي آنچناني براي محاكمهبا دادگاه

حذف فيزيكي و ايدئولوژيك مخالفان بـرانـداز در       .  حركت تكميل شد

طلبان امروزي نيز در آن شـريـك     كه بسياري از اصالح( ي شصت دهه
ي نظام حاكم در برخـورد بـه مـخـالـفـان           به عنوان يك شيوه) بودند

ها و هم مسلكان ايدئولوژيك نظـام را    سياسيِ خود، امروز دامن خودي
ترين بحران مشروعيت خود فـرو  گرفت و جمهوري اسالمي را در عميق

هاي پسا انـتـخـابـات بـه        ميليوني كه با اعتراض با اين حال توده.  برد
هاي ترسيم شده توسط جنبش سبز خيابان آمد، نتوانست از محدوديت

ها تنها عريان شـدن عـمـق      عبور كند و در نتيجه حاصل اين اعتراض
 .بحران حكومت اسالمي بود

هايي بودند كه پيـشـتـر    هواداران جنبش سبز در خارج كشور همان.  2
طلبان دو خردادي بر سير وقايع در ايران تالش داشتند با تقويت اصالح

هاي اعالم شـده و اعـالم       تأثير بگذارند و براي اين كار، پيرامون توافق
ايـن  .  هاي جمهوري خواهي و رفراندوم گرد آمده بـودنـد  نشده، پالتفرم

نيروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگي الزم براي 
ابراز وجود يك آلترناتيو سياسي برخوردار كنـنـد و در تـمـام دوره             

ي آنـهـا در خـارج          طلبي به عنوان نيروي پشت جبههانكشاف اصالح
شكـسـت كـامـل       .  اين بار اما وضع تغيير كرده بود.  كشور عمل كردند

طلبان و كرنش سبزِ داخل در مقابل سران حكومت و همچنـيـن   اصالح
هاي سرشناس اين جريـان بـه طـور        هايي از چهرهتبعيد شدن بخش

افـزون بـر ايـن        .  مستقيم بر رشد سبز در خارج كشور تأثير گذاشـت 
المللي بر جمهوري اسالمي بـه دلـيـل كشـتـار          تشديد فشارهاي بين

هاي پسا انتخابات و همچنين دوبـاره    ي معترضان در اعتراضوحشيانه
هـاي  ي حمـايـت  هاي اقتصادي، زمينهي اتمي و تحريمبازشدن پرونده

المللي از فعاليت تحت نام جنبش سبز در خارج كشـور    ي بينهگسترد
ي رفرانـدوم  سبز در خارج كشور توانست بر خالف دوره.   را فراهم كرد
تر ظـاهـر     اش، پر نيروتر و كارآتر، و نه الزاما منسجمخواهيو جمهوري

طلبان در داخل بود كـه چـنـد وچـون         اگر پيشتر نيروي اصالح.  شود
كـرد،  خواهان و طرفداران رفراندوم را تعيين مـي   هاي جمهوريفعاليت

اين بار نيروي سبز در خارج كشور بر تداوم موج سبز در داخل و پيش 
همگرايي، آشكار رهبران سبز داخل به تمايل .   راندن آن مؤثر افتاد

در )  11( »  حضور دين رحمـانـي  « عليرغم قسم و آيه به ضرورت حفظ 
ترسيم هويت خويش كه يعني همان حكومت اسالمي، جلـب تـوجـه      
عناصر اين خط در خارج كشور است كه طيفي از سكوالر و مـذهـبـي،    

 .گيردطلب و چپ سابق را دربرميگرا و سلطنتملي

هاي پسا انتخاباتي در در حقيقت دو حركت موازي در درون اعتراض.  3
جريان بود و درك همين پديده بود كه سران جنبـش سـبـز را بـه           

شان از اعتراض مردم، وحشت انداخت و به سرعت نشان دادند كه ترس
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سبـز مشـغـول      .  شان استبيش از كشتار و ددمنشي همقطاران سابق
هاي نظام شد در حـالـيـكـه در       قسم خوردن به تالش براي حفظ پايه

هاي مقدس جمهوري اسالمي زير پا لگد مال شـده و    ها سمبلخيابان
زيـر سـؤال     .  هاي ايدئولوژيك حكومت به چالش كشيده شده بـود پايه

بردن قدرت رهبر و مراجع ديني، بخشي از هـويـت هـمـان اسـالم            
كنند، اما نـه بـه       طلبان در نهايت طلبش ميمنعطفي است كه اصالح

شان ظرفيت فراتر رفـتـن از     قيمت حضور ميليوني مردمي كه اعتراض
، » ساختار شكنانه« عروج برخورد .  اسالم منعطف و ميانه رو را نيز دارد

نشانه گرفتن واليت فقيه و پاره كردن عكس زعما، تنها آغـاز شـخـم      
ي سياست نبود، بلكه تهديد خوردن زمين قدر قدرتي مذهب در عرصه

اي بود كه به صحنه آمدنش بـا وخـامـت        حضورنيروي زير ورو كننده
وضعيت اقتصادي كه در همين يكسال ظاهر شده، سبز و سـيـاهـي        

دقيقا نياز به مهار زدن و كنترل داشتن بر همين ظرفيـت  .  شناسدنمي
هـاي  است كه سران جنبش سبز را به تأكيد دوباره بر فعاليت شـبـكـه   

چنين تأكيدي در   .  كشانداجتماعي در بيانيه و منشور جنبش سبز مي
اي استراتژيك نيست، بـلـكـه    سند هويتي اين جريان تنها يك كار پايه

ناشي از شناخت پتانسيل اعتراضي است كه پس از سـركـوب سـال          
 . گذشته و با تعميق بحران اقتصادي همچنان خطري جدي است

ي ديگري از تالش بورژوازي خواهي جنبش سبز نيز نمونهدمكراسي.  4
به اين معنا، انتظار بـه    .  براي تنظيم مناسبات درون طبقه حاكم است

هـاي  رسميت شناخته شدن حقوق دمكراتيك مردم و تـأمـيـن آزادي     
. سياسي گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاري بـيـهـوده اسـت        

خواهد و رشد بازار جنبش سبز چيزي بيش از دمكراسي بازار آزاد نمي
ابزارهاي پيـشـبـرد    .  آزاد با آزادي و حق و حقوق مردم سازگاري ندارد

هاي انتخابات و يـا احـزاب       اين نوع دمكراسيِ محدود جداي از مقوله
هـاي  هاي غيردولتي و شبـكـه  ي سازمانپارلمانيِ بسيار خودي، توسعه

اين راهي است كه از شرق آسيا تا آمريكاي التـيـن و     .  اجتماعي است
و آنـچـه   .  اندي اخير پيمودههاي اقمار شوروي در دو سه دههجمهوري

كه كاربرد اين تحرك را در عمل به مقياسي گسـتـرده ارتـقـا داده،           
امكانات تكنولوژيك ناشي از انقالب انفورماتيك همين دوره بوده و بـي  

 . اندسبب نيست كه اين پروسه را دمكراسي ديجيتالي نيز ناميده

هاي اجتماعي و نهادهاي غـيـردولـتـي و       ي اينها، اتكا به شبكهبا همه
بيشترين دسترسي به تسهيالت تكنولوژيك در يك سنت سـيـاسـي،      

تواند به نتيجه برسد كه متكي به يك ساختار معـطـوف بـه      زماني مي
در درون صفوف بورژوازي ايران حتـا يـك     .  كسب قدرت سياسي باشد

هاي كـوچـك و     اي از سازمانمجموعه.  حزب قابل اعتنا موجود نيست

هـاي پـس از       توانند در شرايطي نظير اعـتـراض  محافل رنگارنگ نمي
سنت اسالمي در ايران جز .  انتخابات سال گذشته موفقيتي كسب كنند

ي محدود و در چارچوب حزب جمهوري اسالمي و بـا يـك       يك دوره
ايـن  .  خاستگاه پوپوليستي عقب مانده، هيچگاه متحزب نـبـوده اسـت     

و از سكه افتادن »  گذردراه قدس از كربال مي« حزب با از رونق افتادن 
-در جناح سلطـنـت  .  فتح جهان اسالم، موضوعيت خود را از دست داد

طلبان و مدافعان آشكار دمكراسي مدل آمريكايي و همچنيـن اصـالح     
ي رياست جمهوري را در دست داشتند، وضع بهتر طلباني كه دو دوره

پس در صورتي كه قدرت مردم نتواند حرف آخر را بزند، .  از اين نيست
براي صيقل يافتن آلترناتيوي كه بن بست حاضر را بشكند، تنها راهـي  

. هاي جاري در درون طـبـقـه حـاكـم اسـت          ماند تداوم جدالكه مي
بستي الزاما ناظر بر تأمين حقوق دمكراتيك مـردم    شكستن چنين بن

نخواهد بود، بلكه اساسا در راستاي سامان دادن به جدال درون هيـأت  
هاي پيرو آنها و همچنين شكل دادن به يك آلترناتـيـو   حاكمه و شاخه

سران جنبش سبز، پتانسيل و تمايل .  اي استمقبول و قدرتمند منطقه
شناسند و از ايـن    به شكل گرفتن يك آلترناتيو اسالمي ميانه رو را مي

روي، مدام در پي كشف گرايش به رنگ سبز در ديـگـر كشـورهـاي         
شكل دادن به چنين آلترناتيوي اگر بنا بـاشـد   ).  12( خاورميانه هستند

اي نيز سامان يابـد،  اي داشته باشد بايد در مقياس منطقهنقشي منطقه
حتا جنـاح  ( هاي مختلف بورژوازي ايران به همين دليل است كه شاخه

. به دقت تمام تالش دارند عناصر فعال اين حركت باشند)  احمدي نژاد
توانند در ترويج دمـكـراسـي      هاي اجتماعي در اين راستا نيز ميشبكه

سـاخـتـار    « هاي   مورد نظر اين جريان و همچنين مهار كردن اعتراض
 ).13(اي نقش داشته باشنددر مقياس منطقه» شكنانه

*** 

ي پسا انتخابات، منجر به يك انقالب رنگي نشـد؛  هاي گستردهاعتراض
ي تشـديـد     منجر به تعميق اصالحات سياسي نيـز نشـد؛ امـا دوره         

فشارهاي اقتصادي و خانه خرابي ناشي از عوارض آن را به سرعـت در    
ها در چارچوب اهـداف سـبـز      اين اعتراض.  ي جامعه گشودمقابل همه

ي ميان سبز و ي تعريف شدهگنجيد، اما توان فراتر رفتن از صحنهنمي
رسد كه اين روند بـا تشـديـد      به نظر مي.  دولت اسالمي را نيز نداشت

فشارهاي اقتصادي و سياسي جاري، بايد راه انكشاف خود را به سرعت 
ي پسا انتخابات گـذشـت، اگـر      امروز با نگاهي به آنچه در دوره.  بازيابد
ي تاريك و مبهمي براي فراتر رفتن از جنبش سبز موجود باشـد،  نكته

هاي اعـتـراضـي در      جنبش.  هاي اعتراضي استنقش و حضور جنبش
توانند چنين نقشي را ايفا كنند كه از مستحيل شدن و بـي  صورتي مي
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ي هايي كه امروز ديگر در يك مقياس گسـتـرده    هويت شدن در شبكه
مزاحمت دمكراسي قسم خـورده بـه     اي، راه را براي استقرار بيمنطقه

و اين تنها به نيـروي اعـتـراض      .  كنند، پرهيز كنندبازار آزاد هموار مي
متشكل و آگاه عليه بنيادهاي نظام سرمايه و وراي تقدس بـازار آزاد،      

 .پوپوليسم اقتصاد مشاركتي و ورشكستگي اقتصاد دولتي ممكن است

 2010جوالي 

 :توضيحات

در مورد نقش نهادهاي دولتي در راستاي استقرار دمكراسـي بـازار     .  1
منتشـر  )  چپ( هاي اينترنتي ها وسايتهاي بسياري در نشريهآزاد مقاله
توان در مـنـابـع ذكـر شـده در              يكي از اين موارد را مي.  شده است

تـوان  همچنين به همين قلم مي.  همين نوشتار ديد 6يادداشت شماره 
در اشاره بـه ايـران،         -نئوليبراليسم، زن و توسعه« به فصل اول كتاب 

 . هاي زير موجود استرجوع كرد كه در آدرس 2004

http://www.negah1.com 

http://leiladanesh.wordpress.com 

كپي رايـت    ييكي ديگر از معضالت ناشي از رشد تكنولوژي، مساله.  2
به عنوان شكلي از حق مالكيت بود كه به ويژه در رابطه با در دستـرس  
. قرار گرفتن كاالهاي فرهنگي بر روي شبكه اينترنت موضوعيت يافـت 

طبقاتي كه توسط نهـادهـاي     يجامعه  يمالكيت خصوصي، اين دردانه
-سـرمـايـه     يسركوب، كتب قطور قانون و نهادهاي سخت جان جامعه

بـا  .  شد، به ناگهان به موضوع بحث روزمره تبديل شدداري حفاظت مي
تـوانسـت   اين حال، دوراني كه هر جوان آشنا به تكنيك اينترنـت مـي    

. اين عرصه را به چالش و تمسخر بگيرد، چندان طولي نكشـيـد    يهمه
گـذاري  هاي تازه را محل سـرمـايـه   هاي جديدي كه اين عرصهكمپاني

خود يافته بودند، انواع و اقسام نهادهاي حقوقي را بسيج كردند تـا راه    
پاس داشتن حرمت مالكيت خصوصي را در پرتو شرايط جديد تعريـف  

كپي رايت و تخطي از آن موضوع مجادالت فراوان قرار گرفت و   .  كنند
با وضع قوانين جديد خاطيان اين عرصه به عنوان بزهكارمحاكمه شده 

هر چند حركت آلترناتيوي براي تعريف موازين جـديـدي     .  شوندو مي
جهت استفاده بيشتر از اين محصوالت تحت نام كپي لفت، جـنـبـش      

 يبه راه افتاد، اما هرگز پيـشـتـر مسـالـه       ...  افزارها وي نرمپيش رونده
مالكيت در اين ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هيچوقت نـيـز   

) همان گوركنان نظام سرمـايـه  ( جامعه  يدر اين ابعاد، شهروندان ساده
ي مجرمان جنايي قرار نـگـرفـتـه     جهت استفاده از اين امكانات در رده

   !بودند
هاي اجتماعـي يـك     ناخت جايگاه اين نهادها براي فعاالن عرصهش.  3
مطلقا غرض اين نيست كه گويا هر سـازمـان      و در اينجا.  است  ” بايد“ 

غيردولتي و يا هر فرد فعال در اين نهادها در راستاي اهداف نهـادهـاي   
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 .كندالمللي و امپرياليستي كار ميبين
هاي وابسته به جـنـبـش      به عنوان مثال نگاه كنيد به برخي سايت.  4

 : سبز مثل

h t t p : / / f a -
ir.facebook.com/note.php?note_id=129811592850 

http://www.sabzlink.com/story/18061/ 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=12996
2899089 

ها و هم جايگاه آنها براي توضيحات مشروح هم در مورد خود شبكه.  5
-نود ميالدي براي نمونه نگاه كنيد به مقالـه   يهاي رايج دههدرتئوري

 .هاي زير كه روي اينترنت قابل دسترس هستند
Castells, M; The Network Society: A Cross – 

Cultural Perspective. 

http://jeffreyjuris.com/articles/Castells_ch15.pdf 

Stadlder, Felix; The Network Paradigm: Social 
Format ion in  the  Age of  Informat ion ;  The 

Information Society, vol 14, Nr 4, p301-308. 

 :نگاه كنيد به . 6
The Role of NGOs Under Authoritarian Political 
Systems; Seamus Cteary, 1997. MacMillan Press, 

Chapter 2. 

Ewing Christina, The Strenghts and Limits of the 
NGO, Women’s Movement Model:  Shaping 
Nicaragua’s Democrat ic Inst i tut ions;  Latin 

American Research Review, vol 34, Nr 3, 1999. 

» پرزيدنت لوال و حزب كارگر برزيل:  هاي مبهم تغييرسويه« :  همچنين

پـرزيـدنـت    « اين مقاله ترجمه و تلخيصي از كتابي به نام .  ليال دانش  -
درج شـده   16است كه در نشريه نگاه شمار » لوال و حزب كارگر برزيل

    .است

www.negah1.com 

مكراسي مشاركتي معناي سياسي يا وجه سياسي مباحثي اسـت    د.  7
اقـتـصـاد    .  هاي اخير طرح شـده اسـت    كه با اقتصاد مشاركتي در دهه

داري و بر مبـنـاي   مشاركتي به عنوان آلترناتيوي براي سيستم سرمايه
پيوستـن بـرزيـل بـه عـنـوان             .  محوري مدل روسي است  نقد برنامه

بزرگترين دولت آمريكاي التين به اين مدل، مبناي تـثـبـيـت چـپ          
اين مـدل،      يپرزيدنت لوال به عنوان نماينده.  جديدي در اين قاره شد

هـاي اول    هاي نئوليبرالي در همـان سـال    در تقابل با عوارض سياست
هـاي آشـكـار      سركار آمدن، از جانب انتخاب كنندگان براي سيـاسـت  

ايشان همين اواخر به هـمـراه     .  سازشكارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت
هاي اتمـي  ي سياستاي در زمينهنامهرئيس جمهور تركيه بر سر توافق

مواضع ديگر كشورهاي اين منطقه .  با جمهوري اسالمي هم پيمان شد
 .هم ديگر جاي بحث ندارد) ونزوئال و آقاي چاوز(و رئيس دولت آن 

 :براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به . 8

دمكراسي سازي؟ دولـت سـازي؟ يـا انـقـالب            :  هاي رنگيانقالب»  -
 .ترجمه نوذر نظري. ويكن چتريان» دائمي؟

www.bashgah.net 

 : آدرس وبالگ اين موسسه. 9 
http://cyber.law.harvard.edu/publication 

هـاي  شماري از فعالـيـت  هاي بيدر بخش انتشارات اين وبالگ، گزارش
هاي اجتماعي، استفاده از ابزارهاي ارتباطي مثل وبالگ ، فـيـس   شبكه

 .هستند از كشورهاي مختلف وجود دارد كه بسيار جالب... بوك و 

تمركز و اصرار بر حقوق دمكراتيك مردم در استفاده از شـبـكـه        .  10
. جهاني اينترنت، همگي به خاطر دفاع از حق آزادي بـيـان نـيـسـت         

هاي اين عرصه به فـقـدان   اعتراض شركت گوگل به عنوان يكي از غول
دمكراسي در چين نه صرفا از سر نگراني از نقض حقوق بشر، بلكه بـه    
طور قطع از سر مسدود شدن يك راه مهم براي ترغيـب دمـكـراسـي       

 . ديجيتالي در كشوري مثل چين است

 . آقاي ميرحسين موسوي 18 يشماره يبيانيه. 11
هاي پس از انتخـابـات،   بسياري از هواداران جنبش سبز در جريان.  12

كردنـد  ها را تعقيب ميها و روسريها، شال گردنبه دقت رنگ كراوات
دادند كه رنگ سبز در انتخابات وقت افـغـانسـتـان       و با شوق، نويد مي

شكل گيري يك   يهواخواهاني دارد و در كشور يمن، سبز نويد دهنده
حركت نوين مترقي اسالمي است و همچنين كراوات سبز آقاي محمـد  

 !رنگ تغيير، در مصر پس از حسني مبارك است يالبرادعي نشانه

تـوانـد   هاي فارسي و عربي، نـمـي  سايت جوانان خاورميانه به زبان.  13
 يكي از اين امكانات باشد؟

http://mideastyouth.com/fa/ 

http://www.mideastyouth.com/ 
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تئوري سرمايه داري دولتي، آنگونه كه توسط توني كليف ساخـتـه و      
پرداخته شده، يك ناسازه است، چرا كه ماهيت اقتصاد  شوروي سابـق  

را از لحاظ داخلي غيرسرمايه داري و صرفاً  در بستر بـازار جـهـانـي          
ي تروتسكيسـم   كليف كه يكي از متفكرين نحله.  سرمايه داري مي داند

اثري تحت عنوان مـاهـيـت روسـيـه         1948شود، در سال  شمرده مي
 روسيه اين اثر در سالهاي بعد تحت عنوان.   استالينيستي را چاپ كرد

تحليلي :   روسيه و سپس     تحليلي ماركسيستي:   استالينيستي
نام اين اثر  براي اولين بار در .  هايي بازچاپ شد با افزوده ماركسيستي

اگرچه نام .  تغيير كرد سرمايه داري دولتي در روسيهبه  1974سال 
پرداز سرمايه داري دولتي  شناخته شده اسـت،     كليف به عنوان نظريه

 .موجود در تئوري او پرداخته اند هاي هاي اندكي به تناقض تحليل

 

)  1:  كـنـد     كليف ماهيت اقتصاد شوروي را در دو سطح بررسي مي
اقتصاد شوروي در )  2اقتصاد شوروي منزوي از سرمايه داري  جهاني و 

كند كه در مورد اول اقـتـصـاد       او ادعا مي.   بستر سرمايه داري جهاني
ي سرمايه داري را ندارد  اما سوسياليسـتـي    شوروي خصوصيات جامعه

داري    در مورد دوم او اين اقتصاد را سـرمـايـه   .   هم محسوب نمي شود
 .  داند دولتي مي

 

بخش نخست اين مقاله به شرح درك كليف از ماهيـت اقـتـصـاد       
در بخش دوم درك  كليف از مفاهيـم ارزش،    .  شوروي خواهد پرداخت

در .  رقابت و انحصار با درك ماركس از اين مفاهيم مقايسه خواهد شـد 
هاي  اي آشنا خواهند شد كه در سال بخش سوم، خوانندگان با  مناظره

پيرامون مفهوم ارزش و  ماهيت اقتصاد شـوروي، در       1945و  1944

 
 

تئوريهاي ماركسيستي پيرامون سرمايه داري دولتي و 
 قانون ارزش

 
   توني كليف:  بخش سوم

 

 فريدا آفاري:   نويسنده
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در بخش چهارم .  ميان اقتصاددانان ماركسيست آمريكايي صورت گرفت
تئوري كريستوفر جان آرتور، نظريه پرداز  ماركسيست معاصر انگليسي 

ي آن با ماهيت اقتصاد  شـوروي مـورد        در مورد مفهوم ارزش و رابطه
در پايان اين پرسش مطرح خـواهـد     .  بحث انتقادي قرار خواهد گرفت

هاي فـوق،   شد كه با درنظر گرفتن جزئيات تئوري كليف در بستر بحث
آيا بهتر نيست تئوري كليف را روايـت ديـگـري از جـمـع بـاوري                  

 بوروكراتيك بناميم؟

 

تعريف  كليف از سرمايه داري،  مفهوم ارزش و سرمايـه داري    
 دولتي

 

گوياترين و مهـم   سرمايه داري دولتي در روسيهفصل هفتم  كتاب 
اقتصاد روسي و قانون “ اين فصل تحت عنوان .   ترين فصل اين اثر است

عصاره تئوري كليـف  ”   ارزش ماركسي و نظريه ي بحران سرمايه داري
 .كند را براي خواننده بيان مي

     
كند كه  بنيادي ترين قانون سرمايه داري    در آغاز كليف تاكيد مي

سازد قانون ارزش اسـت،     كه اين نظام را از هر نظام ديگري متمايز مي
او .  پذيـر اسـت     چرا كه توليد ارزش تنها در جوامع سرمايه داري امكان

تـوسـط      1943كند كه در سال  اي اشاره ميي مقاله سپس  به ترجمه
ي    ي شوروي در معتبـرتـريـن مـجلـه        گروهي از اقتصاددانان برجسته

، منتشر و در آن       زير پرچم ماركسيسمتئوريك اقتصادي شوروي، 
ادعا شد كه قانون ارزش نه فقط در شوروي حاكم است بلكه همواره در 

دانـد     كليف وظيفه خـود مـي      .  نظام سوسياليستي پابرجا خواهد ماند
ادعاي اين مقاله را مبني بر حاكميت قانون ارزش بر اقتصاد شوروي رد 

 .كند
 

اش پيرامون عدم وجود ارزش و قـانـون      كليف، براي اثبات  تئوري
ارزش درروابط دروني  اقتصاد  شوروي،  نخست درك خـويـش را از       

داري و در نظام سرمايه« :  كند تئوري ماركسي ارزش چنين توصيف مي
همه يا اكثر محصوالت شكل كاال به خـود    “داري، تنها در نظام سرمايه

براي تبديل محصوالت به كاالها، بايد در جامعه تـقـسـيـم     ”  . گيرند مي
در قـبـايـل      .  اما اين به تنهايي كافي نيسـت .  كاري وجود داشته باشد

اين امـر در    .   شد بدوي نيز تقسيم كار وجود داشت اما كاال توليد نمي
نـيـز صـادق      }  . مزارع بسيار بزرگ ـ م{ جامعه ي مبتني بر التيفونديا 

ي    در يك كارخـانـه  .  شد و خودكفا بود است كه با كار بردگان اداره مي
ي كارهر  داري واحد نيز تقسيم كار وجود دارد، بدون اينكه ثمرهسرمايه

هـاي     مبادله محصوالت تنها ميان كارخـانـه  .  كارگر تبديل به كاال شود
شود، و به  داري يا ميان قبايل بدوي يا ميان التيفونديا انجام ميسرمايه

ي    در هر كارخانه.  گيرند اين ترتيب محصوالت شكل كاال را به خود مي
داري نيز تقسيم كار وجود دارد، بدون انكه ثمره كار هر كارگـر  سرمايه

او در اينجا به عبارتي از فصـل      )   194.  ص( »  . . .  به كاال تبديل شود
اشياء سودمند تنها بـه  « :  كند ، جلد يكم استناد مي سرمايهاول كتاب 

يـي     شوند كه محصول كارهاي خصـوصـي   اين دليل به كاال تبديل مي
 )102. ص(» .شوند هستند كه مستقل از يكديگر انجام مي

 
كند تقسيم كار درون يك كارخـانـه ارزش ايـجـاد          كليف ادعا مي

-هاي ديگر توليد نمـي  كند، زيرا محصوالت براي مبادله با كارخانه نمي

به عبارت ديگر، چون وسايـل  .  شوند شوند و در نتيجه كاال شمرده نمي
دار متمركز و توليد كـارخـانـه  تـوسـط             توليد در دست يك سرمايه

شـود و       ريزي مـي  دار برنامه چون و چراي آن تك سرمايه حاكميت بي
ي    داران  ديگر وجود ندارد و در نتـيـجـه مـبـادـلـه         رقابتي با سرمايه

خصوصي  يا خريد و فروش محصوالت كار بين توليد كنندگان مستقل 
 )196. ص.  (گيرد، پس ارزش توليد نشده است صورت نمي

 

پس از تعريف فوق كه ارزش را تنها در چارچوب رقابت بـازار آزاد    
داري داند بـه واقـعـيـت سـرمـايـه           داند، كليف الزم مي پذير ميامكان

در “ كنـد كـه        او ادعا مي.  انحصاري و تاثير آن بر مقوله ارزش بپردازد
داري بهنجار را نظامي مبتني بر رقابـت  ، ماركس سرمايهسرمايهكتاب 

داري انـحـصـاري      و به سـرمـايـه   )   198.  ص( ”  آزاد مطلق تلقي كرده
كند كه  تـنـهـا اقـتـصـاددان          كليف همچنين ادعا مي.  نپرداخته است

ماركسيست كه قانون ارزش را در رابطه با انحصار مورد بحث قرار داده، 
 .است) 1910( ي مالي سرمايهرودلف  هيلفردينگ، نويسنده كتاب 

كند تقسيم كـار درون يـك        كليف ادعا مي
كند، زيرا محصـوالت   كارخانه ارزش ايجاد نمي

-هاي ديگر توليد نـمـي   براي مبادله با كارخانه

 . شوند شوند و در نتيجه كاال شمرده نمي
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كليـف بـا اسـتـنـاد بـه             
پـنـدارد كـه         هيلفردينگ مي

داري انحصاري با الغـاي  سرمايه
-رقابت بازار و استفاده از برنامه

ريزي اقتصادي و ترفندهايي از 
جمله تعيين قيمـت، تـئـوري      
ارزش ماركس را  بي اعـتـبـار      

كـنـد    اما تاكيد مي.  كرده است
كه بنا به نظرات هيلفردينگ، تئوري ارزش و قانون ارزش بـه دلـيـل        

و نه كامالً  خنثي شده »  بعضا«هاي انحصاري،  ادامه رقابت بين سرمايه
 ).199. ص(است 
 

كليف بر مبناي درك خود از مقوله ارزش و ارجـاع بـه نـظـرات           
داند  بين ماهيت اقتصاد شوروي در حالت انزوا از    هيلفردينگ الزم مي

بازار جهاني و اقتصاد شوروي در بستر سرمايه داري جهاني  تمايز قائل 
توان ماهيت اقتصاد كند كه نميگيري ميوي به داليل زير نتيجه.  شود

 : داري دانستداخلي شوروي را در حالت انزوا از بازار جهاني سرمايه
 

 .  كليه كارخانه ها تحت مالكيت دولت  قرار دارند.   1

شود  و      ريزي توليد اداره مياقتصاد به طور كلي تحت نظام برنامه.   2
داده شده به هر بخش از توليد و    در نتيجه ميزان ساعات كار اختصاص

 .شود ها توسط دولت تعيين مي نيز ميزان مزدها و قيمت

هاي توليدي است، محصوالت كـار   چون دولت مالك تمامي شركت.   3
شود و بنابراين محصوالت كـار     بين توليدكنندگان به واقع مبادله نمي

 .آيندكاال به حساب نمي

” آزاد“ داري   نيروي كار كاال نيست چون كارگر به معناي سـرمـايـه   .  4
فروشد و آزاد نيز نـيـسـت كـه          كارگر نيروي كار خود را نمي.   نيست

 . نيروي كار خود را به هر خريداري بفروشد

  
در نتيجه، اگر روابط دروني اقتصاد روسيه را  با تجريد از روابط آن بـا  “ 

تـوان  اي كـه مـي      اقتصاد جهاني مورد بررسي قرار دهيم، تنها نتيجـه 
گـر  گرفت اين است كه سرچشمه قانون ارزش به عنوان موتور و تنظيم

در عـوض ايـن       )   209-208.  صـص ( ”   . شـود  توليد در آن يافت نمي
 )  205. ص. (داري فرعوني شباهت دارداقتصاد  به نظام برده

 

اما اگر به اقتصاد شـوروي در    
داري جهاني بنگريـم  بستر سرمايه

تـوان گـرفـت؟          اي ميچه نتيجه
پندارد كه دولت شوروي  كليف مي

داري    از اين منظر مانند كارخانـه 
دارهاي ديـگـر    است كه با كارخانه

)  209.  ص.( كــنــد   رقــابــت مــي  
برنامگـي و هـرج ومـرج در             بي

بنابراين، اقـتـصـاد      .   كندتقسيم كار اجتماعي قدرت خود را اعمال مي
ي    داري بخش اعظم سرمايـه يادشده نيز مانند كشورهاي ديگر سرمايه

خود را به سمت گسترش توليد وسايل توليد به بهاي كاهش تـولـيـد      
هدف آن توليد به منظور توليد و انباشت بـه    .   راندوسايل مصرفي مي
كند كـه چـون       اما كليف در عين حال ادعا مي.   منظور انباشت است

داري شكل نظـامـي بـه      رقابت ميان شوروي و ديگر كشورهاي سرمايه
قانون ارزش خود را به صورت ضد خويش از طريـق  “ خود گرفته است، 

 )210. ص(”.كنداولويت دادن به ارزش مصرفي بيان مي

 

پذير است؟ اگرچه كليـف اذعـان      آيا بحران در چنين نظامي امكان
ي  توليد مازاد و گرايش  كند كه تئوري ماركسي بحران به دو پديده مي

نزولي نرخ سود پرداخته است، او بحث خود را پيرامون بحران، به توليد 
سپس كلـيـف   ).  222-221و  215-214. صص( كند  مازاد محدود مي

پرسد نظام سرمايه داري دولتي چگونه از تـولـيـد مـازاد             از خود مي
داري دولتي به افزايش پاسخ او اين است كه سرمايه.  كند جلوگيري مي

 )230. ص.(آورد توليد نظامي و اقتصاد جنگي روي مي

 

داري دولتي به نظرات  بوخارين و   كليف در مورد بحران در سرمايه
نـظـراتـي    :  كنداشاره مي امپرياليسم و انباشت سرمايهتحليل او در 

، مـطـرح        سرمايه ماليكه بوخارين با استناد به كتاب هيلفردينگ، 
: كـنـد  كليف به ويژه به اين فراز از بـوخـاريـن اشـاره مـي         .  كرده بود

}  . تـولـيـد مـازاد ــ م           { ظهور بحـران    : . .    داري دولتيسرمايه« 
پذير نيست چون مصرف متقابل كليه شعبات توليد و به همـيـن    امكان

دارها و كارگران، از آغاز  كنندگان، سرمايهمنوال مصرف از سوي مصرف
اي كه  از نقطه نظر برنامه”  نظمي توليدبي“ به جاي .  حساب شده است

در نتيجه در اينجا رشد تـولـيـد      . . .  شود منطقي محسوب مي سرمايه
. صص:   كليف(   ».) داران قليل استتعداد سرمايه( سريع نيست  چندان

گـيـري   كليف بر اين مبنا نـتـيـجـه      )  226. ص:   ، بوخارين 223-224

كليف همچنين با  پيروي از هيلفرديـنـگ و     
بوخارين سرمايه داري دولتي را همواره پديده 
رقابت ميان چندين  انحصار تلقي و امـكـان     

-داري دولتي جهاني را نفي مـي تحقق سرمايه

 .كند
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داري دولتي، عدم وجود رقابت كند كه در نهايت  در اقتصاد سرمايه مي
به عبارت ديگر، اقتـصـاد   .  انجامد داران داخلي به ركود ميميان سرمايه

داري خواهد بود  كه بـه  داري  فاقد سازوكارهاي نوآوري سرمايهسرمايه
اين ركـود بـه       ).   224-223.  صص. ( نظر او ريشه در رقابت بازاردارند

 )231-230. صص. (بحران توليد  نامكفي خواهد انجاميد

 

كليف همچنين با  پيروي از هيلفردينگ و بوخارين سرمايـه داري    
دولتي را همواره پديده رقابت ميان چندين  انحصار تلقـي و امـكـان        

-گيري مـي   او نتيجه.  كندداري دولتي جهاني را نفي ميتحقق سرمايه

كند كه اگر توليد جهاني توسط يك قدرت كنترل شود، اقتصاد حاصل  

.  داري محسوب نخواهـد شـد    نظامي استثمارگر خواهد بود كه سرمايه
اقـتـصـاد      امپرياليسم ودر كتاب    1915نيكالي بوخارين در سال 

اگر خصلت كااليي توليـد  « :  اين نتيجه را چنين بيان كرده بودجهاني 
 جـهـانـي   براي مثال از طريق سازماندهي كل اقتصاد   (  ناپديد شود 

ناپذيري آن را در فصل مربوط توسط يك تراست ملي عظيم  كه امكان
، با يك شكل اقتصادي يكسره جـديـد و     ) به اَبرامپرياليسم نشان داديم

داري نخواهـد بـود،      اين ديگرسرمايه.  منحصربفردي روبرو خواهيم شد
نيز نخواهد بود، چـرا   سوسياليسمبرچيده شده و  كاالييچون توليد 

و نيرومندتر ( اي ديگر باقي خواهد ماند كه استيالي يك طبقه بر طبقه
چنين ساختار اقتصادي بيش از هرچيز به يك اقـتـصـاد    ).   خواهد شد

. ص:  كـلـيـف      ( »  . داري بدون بازار بردگان شباهت خواهد داشـت برده
 )157. ص: ، بوخارين 213

 
:  كـنـد     ي كليف سئواالت بسياري را در ذهن خواننده ايجاد مـي  نظريه

 :شمرمبرخي از اين سئواالت را برمي
-ي ارزش بر مبناي رقابت ميان سـرمـايـه    آيا تئوري ماركس درباره.   1

 شود؟ ي محصوالت تعريف مي داران براي مبادله
ي ارزش وجـود   هايي ميان تئوري ماركس و كليف درباره چه تفاوت.   2

 دارد؟
اعتـبـار يـا      ي ارزش بي آيا انحصار سرمايه تئوري ماركس را درباره.   3

 كند؟ بعضاً خنثي مي
دار واحـد يـا يـك          اگر انحصار سرمايه  تا حد ايجاد يك سرمايـه .   4

داري واحد در سطح جهاني پيش رود، آيا نظام حـاصـل   شركت سرمايه
 داري محسوب خواهد شد؟  غيرسرمايه داري  و برده

  
درادامه اين مقاله  سعي خواهم كرد با تمركز بـر مـفـهـوم ارزش و           

ها از اين مفهوم، بـه ايـن سـئـواالت            هاي متفاوت ماركسيست درك

در جـوامـع     ”  كار انتزاعـي “ و ”  كار مشخص“ ي كار، و تضاد ميان  منظور ماركس از خصلت دوگانه
كاري مفيد و  هدفمند است كه از نقطه نظر كيفي سنجـيـده   ”  كار مشخص“ داري چيست؟  سرمايه

هاي جوامع انسـانـي     ي تمامي شكل اين نوع كار مشخصه.  كند شود و ارزش مصرفي ايجاد مي مي
انعـقـاد   “ يا  كار انساني ”  پيرايه از كار نامتمايز انسانياي بيلخته“ كار انتزاعي  برابر است با .  است
 . كند اي ايجاد مي شود و ارزش مبادله اين نوع كار تنها از لحاظ كمي سنجيده مي. ” يافته

 نيكوالي بوخارين
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 . بپردازم

 

 تئوري ارزش ، قانون ارزش  و رابطه رقابت با انحصار  نزد ماركس

 

داران متفاوت ي رقابت بين سرمايه ي ارزش را نتيجه توني كليف پديده
كند كه تقسيم كـار در يـك كـارخـانـه             داند و در نتيجه ادعا مي مي
اين ادعـا   .   شود تواند كاال توليد كند چون محصول كار مبادله نمي نمي

در    سرمـايـه    برانگيز است چون ماركس در كتاب به نظر بسيار سوال
داري    گيري فرايند سرمـايـه  كه به شكل”  همياري“ فصلي تحت عنوان 
شمار بزرگي از كارگران كه با هم در يـك    “ :  نويسد پرداخته چنين مي

براي )  يا به عبارت ديگر، در قلمرو واحدي از توليد( زمان، در يك مكان 
كنند، نقطه آغاز دار كار ميتوليد يك نوع كاال تحت فرمان يك سرمايه

در . . .  دهندداري را به لحاظ تاريخي و مفهومي شكل ميتوليد سرمايه
كارگر جداگانه يـا مـتـحـداً        1200توليد ارزش هيچ تفاوتي ندارد كه 

بنابـرايـن شـكـي       )    358. ص(” .دار كار كنندتحت فرمان يك سرمايه
نيست كه كارگراني كه با هم در يك كارخانه تـحـت كـنـتـرل يـك           

 .كنند مشغول توليد ارزش هستنددار كار ميسرمايه

 

اما براي درك مفهوم ارزش از نظر ماركس الزم است به  فصل اول 
ماركس اين فصل را  با .  رجوع كنيم”  كاال“ تحت عنوان،  سرمايهكتاب 

داري  ي توليد سرمايهثروت جوامعي كه شيوه« :  كند اين جمله  آغاز مي
كـنـد،      جلوه مي”  ي عظيمي از كاالهاتوده“ ها حاكم است، چون  بر آن

بنابراين كـاوش  .   رود كاالي منفرد شكل ابتدايي آن ثروت به شمار مي
دهـد كـه        او ادامه مي)   65. ص(».كنيم خود را با تحليل كاال آغاز مي

اي يـا شـكـل      كاال داراي دو عامل است، ارزش مصرفي و ارزش مبادله
كند كه خاستگاه  ايـن دوگـانـگـي سـرشـت           سپس اضافه مي.  ارزش
و ”  كار مشـخـص    “ داري يا تضاد ميان   ي كار در جوامع سرمايه دوگانه

 .است” كار انتزاعي“

 

كـار  “ ي كـار، و تضـاد مـيـان              منظور ماركس از خصلت دوگانه
كـار  “ داري چـيـسـت؟           در جوامع سرمايـه ”  كار انتزاعي“ و ”  مشخص
كاري مفيد و  هدفمند است كه از نقطه نظر كيفي سنجيـده  ” مشخص

ي تمامـي   اين نوع كار مشخصه.  كند شود و ارزش مصرفي ايجاد مي مي
كار انتزاعي  برابر است )    76و  72.  ص.( هاي جوامع انساني استشكل

يا  كار انسانـي  )    68.  ص( ”  پيرايه از كار نامتمايز انسانياي بيلخته“ با 
اين نوع كار تنها از لـحـاظ كـمـي       )  81.  و ص 74.  ص( ”  انعقاد يافته“ 

هاي  ماركس در فصل.  كند اي ايجاد مي شود و ارزش مبادله سنجيده مي
اي نوع تقسيم كاري  مربوط به همياري، توليد كارگاهي و توليد كارخانه

كند به دقـت تـحـلـيـل           كه كار مشخص را به كار انتزاعي تبديل مي
دهد كه چگونه نوع تقسيم كار در    ها نشان مي او در اين فصل.  كند مي

توليد كارگاهي كار را به فرايندي تكراري و تهي از معني تبديل كـرده  
و سپس مـاركـس   .  انجامد مستقيم مي توليدكننده”  انقياد صوري“ و به 

پردازد كه كارگر را بـه     مي”  انقياد واقعي“ اي يا  به فرايند توليد كارخانه
 .كند اي ناچيز تبديل ميمهره

 

مـن  “ :  كند تاكيد مي  سرمايه  همچنين در فصل آغازين   ماركس 
نخستين كسي بودم كه اين ماهيت دوگانه ي كار نهفته در كاالهـا را    

اين نكتـه بـراي درك       .  آشكار و آن را به نحوي انتقادي بررسي كردم
افزايد كـه     او در عين حال مي)  71. ص( ”  . اقتصاد سياسي اساسي است

ايـن  .  نظر اقتصاددانان سياسي،  كار برابر با ارزش نيسـت  برخالف نقطه
به عبارتي ديـگـر   )    81. ص.(است كه با ارزش برابر است كار انتزاعي
 )76. ص. (است” جوهر ارزش“كار انتزاعي 

 

 

 

ي برابري ارزش با مبادله يا فـرايـنـد       نظريه سرمايهدر فصل اول 
شود كه ارزش  برعكس در اين فصل تاكيد مي.  شود گردش كامالً رد مي

اي چون كار خصلتي دوگانه دارد، پديـده .  شود از فرايند توليد ناشي مي
شود و محصول كار نيز خصلتي دوگـانـه پـيـدا        به نام ارزش توليد مي

اما مبادله  شـكـلـي      .  ي فرايند كار انتزاعي است ارزش نتيجه.  كند مي
كند  رو ماركس همواره تاكيد مي از اين.  گيرد است كه ارزش به خود مي

” . بررسـي كـنـيـم      } ايمبادله{بايد ارزش را مستقل از اين شكل “كه 

شكي نيست كه كاال محصولي است كه بـراي  
توان  اما آيا بر اين مبنا مي.  شود مبادله توليد مي

ي    گيري كرد كه توليد كااليي به واسطـه  نتيجه
شدنِ وسايـل تـولـيـد و اقـتـصـاد              دولتي
شده و الغاي صوري تولـيـد بـراي       ريزي برنامه

 مبادله برچيده خواهد شد؟ 
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شكل ارزش يا تجلي ارزش كاال از ماهيـت ارزشـي كـاال        “ )   68.  ص( 
ي    نه اينكه برعكس ارزش و مقـدار ارزش از شـيـوه         .  شود ناشي مي

ي مبادـلـه  “ ).  90. ص( ” اي ايجاد شوندشان به عنوان ارزش مبادله تجلي
بلكه برعكس، مقـدار ارزش    .  كند كاالها مقدار ارزش آنها را تنظيم نمي

فرايند مبادلـه  “ )   93.  ص( ”  . كند ي مبادالتي را تنظيم مي كاالها رابطه
شود نه ارزش آن را بلكه شكـل ارزش     به كااليي كه به پول تبديل مي

 )120. ص(” .بخشداش را مي خاص

 

وجه بـه خصـلـت       توني كليف در بحث خود پيرامون ارزش به هيچ
توان نـتـيـجـه        در نتيجه، بنا بر تفسير او مي.  پردازد ي كار نمي دوگانه

ي مبادله و خريدوفروش محـصـول    گيري كرد كه ارزش صرفاً از پديده
اين نوع تفسير صـرفـا     .  ي كار شود و نه از خصلت دوگانهكار ناشي مي

كند كه بايد به آن    مختص توني كليف نيست و  ابهاماتي را پررنگ مي
 .پرداخت

 

. شود شكي نيست كه كاال محصولي است كه براي مبادله توليد مي
گيري كرد كه تـولـيـد كـااليـي بـه            توان نتيجه اما آيا بر اين مبنا مي

شده و الـغـاي      ريزي شدنِ وسايل توليد و اقتصاد برنامهي دولتي واسطه
 صوري توليد براي مبادله برچيده خواهد شد؟ 

بـاز   سرمايهدر اينجا الزم است بار ديگر به نقل قولي از فصل اول 
ي تـولـيـد         گرديم كه توني كليف براي اثبات درك خـود از شـيـوه       

اشياء سـودمـنـد      « :  كند داري يا توليد كااليي به آن استناد مي سرمايه
شوند كـه مـحـصـول كـارهـاي              تنها به اين دليل به كاال تبديل مي

 )102. ص(» شوند يي هستند كه مستقل از يكديگر انجام مي خصوصي
 

آيا اين جمله به اين معناست كه ماركس صرفاً مالكيت خصـوصـي   
ي خصوصي محصوالت كار را مبناي تـولـيـد       محصوالت كار يا مبادله

داند؟ در اين مورد اقتصاددان ماركسيست هـنـدي، پـارش       كااليي مي
. در اين جمله معروف ماركس « :  چاتو پادهياي، چنين پاسخ داده است

كـار  .  كـنـد   كار خصوصي  به مالكيت قانوني وسايل توليد اشاره نمي. .  
خصوصي در اينجا اساساً به معني كار اجتماعي باواسطه است و ربطـي  

شـود كـه      چاتوپادهياي يادآور مي)  122.  ص( » . به شكل مالكيت ندارد
تنها به دو بديل در برابر كار خصوصي اشاره  سرمايهماركس در كتاب 

داري كـه    واسطه در جوامع پيشاسرمايهكار  اجتماعي  بي)  1:   كند مي
خصلتي اشتراكي داشت اما بر مبناي تسلط و روابط سلسله مراتبي بنـا  

داري    ي پساسرمايـه  واسطه  در جامعهكار اجتماعي  بي)   2.   شده بود

كه آزاد و همبسته است و در آن اعضاي جامعه به صورت مستقـيـم و     
 .كنند اجتماعي شرايط توليد را از آن خود مي

كند كه اين نوع دوم توليد اشتراكي كه بر مبناي  چاتوپاهياي تاكيد مي
وجـه بـا فـرمـان         بنا نهاده شده به هيـج ”   افراد اجتماعي“ همبستگي 

ي پرولتاريا تحقق نخواهد يافت و مستلزم تحول درخصلت كار  شبه يك
 )124. ص.  (است

 

هنگامي مطرح  سرمايه بحث فوق در بخش پاياني فصل اول كتاب     
شده كه ماركس  به دورنمايي از يك جـامـعـه پسـاسـرمـايـه داري            

-كار اجتمـاعـي بـي     سرمايه،  بر مبناي اين بخش از كتاب.  پردازد مي

هـا     انسان.  1:  واسطه يا شيوه توليد غيركااليي مستلزم دو خصلت است
كنند و    به صورت مستقيم از طريق كارشان با يكديگر رابطه برقرار مي

.  2.  ي محـصـوالت كـارشـان       نه به صورت غيرمستقيم از طريق مبادله
 .انسان بر فرايند توليد مسلط است و نه برعكس

 

يـا بـر     « داري   واسطه در جوامع پيشاسرمايـه  اما كار اجتماعي بي 
كه هنوز بند نافش را از     }  . است م{ ناپختگي بشر از نظر فردي متكي 

پيوند با انسان نوعي نبريده است يا به مناسبات مستقيم خدايگانـي و    
هاي اجتماعي به سطح پايين تكامل نيروهـاي  اين سازواره. . .   بندگي 

 )109-108. صص(» مولد كار مقيد هستند

 

داري كه مـاركـس     اي پساسرمايه واسطه در جامعه كار اجتماعي بي
ي مـادي       مستلزم شالوده« ناميده »  هاي آزاد انجمني از انسان« آن را 

معيني در جامعه و يا گردآمدن يك سلسله از شرايط مادي در زندگـي  
و  بر مبناي كنترل توليدكننده مستقيم بر وسائل و شـرايـط     »   است

انسان ها با يكديگر و با طببعـت قـرار     ”  رابطه عقاليي“ توليد از طريق 
 ) 109. ص.  (گرفته است

 

ي مسـتـقـيـم بـر         كند كه در شوروي توليدكنندهكليف اذعان مي
بـنـابـرايـن، از       .   كرده است وسايل و شرائط توليد  كنترل اعمال  نمي

كند كه توليد كااليي در روابط دروني اقتصاد روسيه الغا  سويي ادعا مي
واسطه را در    شده و از سوي ديگر وجود هيج نوعي از كار اجتماعي بي

گـيـري   بنابراين، در اينجا الزم است به نتيـجـه  .  كند شوروي ثابت نمي
موضع كـلـيـف      « :  پارش چاتوپادهياي در مورد تئوري كليف بازگرديم

برابر است با ايجاد مفهومي از سرمايه كه با تجريد از روابط توليدي بـه  
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 )129. ص(» .دست آمده است

 

در اينجا براي روشن كردن مفهوم ماركسي ارزش الزم اسـت بـه       
نخست از طريـق  « :  استناد كنيم سرمايهقول ديگري از فصل اول  نقل

ي ارزش، شيئيتي اجتماعـي و     مبادله است كه محصوالت كار به مثابه
ي شـئ   ها به مثابه يابند كه از شتئيت محسوس و متنوع آنيكسان مي

اين انشقاق محصول كار به شئ مفيد و شئ واجـد  .   مفيد متمايز است
يابد كه مبادله پيشاپيش از چنان گسترش و  ارزش هنگامي فعليت مي

اهميتي برخوردار شده است كه اشياء مفيد با هدف مبادـلـه تـولـيـد        
مندي اشياء پيشاپيش و از هـمـان      شوند و در نتيجه سرشت ارزش مي

از اين لحظه بـه بـعـد، كـارهـاي            .  گيردهنگام توليد مدنظر قرار مي
خصوصي توليدكنندگان، در واقع سرشت اجتماعي مضاعـفـي كسـب      

 ) 102.  ص(  ».كنند مي
 

رسد آنچه در اين بند مطرح شده با كليت فصل اول در    به نظر مي
ي كار به عنوان جوهر ارزش در تضاد قرار گرفـتـه    مورد خصلت دوگانه

گيري كرد كه اين فـرايـنـد       توان نتيجه آيا بر مبناي اين بند مي.  است
 بخشد؟ ي كار را به آن مي مبادله است كه خصلت دوگانه

 

تـر  اين مسئلـه را روشـن       سرمايهماركس در فصل چهارم كتاب 

تواند از گردش ايجاد شود و به همين تـرتـيـب      سرمايه نمي« :  كند مي
تبديل پـول  « )  196. ص(» .ناممكن است كه خارج از گردش پديد آيد

ايـن  .  دهـد    دهد و هم رخ نمـي  به سرمايه هم در قلمرو گردش رخ مي
دهد زيرا مشروط به خريد نيروي كـار   تبديل به وساطت گردش رخ مي

افتد فقط  دهد زيرا آنچه آنجا اتفاق مي در گردش رخ نمي.  در بازار است
افزايي را كه تماماً به قلمرو توليد محـدود اسـت بـه راه           فرايند ارزش

نـيـروي   .  كنـد  گردش چون واسطه عمل مي« )   226.  ص( »  . اندازد مي
شود تا در قلمرو توليد استـثـمـار شـود و در            كار در بازار خريده مي

 )226. ص(»  .شود ي ارزش اضافي تبديل مي همانجا به سرچشمه

 

پيرامون تـولـيـد     سرمايهي سوم و چهارم  ماركس به ويژه در پاره
افـزايـي    فرايند ارزش« ارزش اضافي مطلق و توليد ارزش اضافي نسبي، 

. كـنـد   تحليل مي)  226.  ص( »  را كه تماماً به قلمرو توليد محدود است
دار مـحـدود   اين فرايند به سرقت كار اضافي توليدكننده توسط سرمايه

دهد كه چگونه فرايند كـار دسـتـخـوش        ماركس توضيح مي.  شود نمي
تحول شده و فعاليتي هدفمند و معطوف به كيفيت را تـبـديـل بـه           

 .كند فعاليتي تهي از معني و معطوف به كميت  مي

 

زمان،   مويش پوستون، تئوريسين ماركسيست آمريكايي، در كتاب

 پيتر هوديس

ي رقابت را نه علت كه معلـول   ماركس پديده
 سرمايـه او در فصل اول .  داند توليد ارزش مي

قانون ارزش را مبناي رقـابـت در نـظـام         
در جـوامـع     .  كـنـد   داري معرفي مي سرمايه
داري يا جوامعي كه در آن كار ارزش    سرمايه

مي آفريند، كميت كار با طول زمان طبيعي  يا 
در عـوض  .  شود زمان ساده كار  سنجيده نمي
اي است به نـام  معيار سنجش زمان كار مقوله

 . »زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي«
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رابطه ميان قلمرو توليد و قلمرو گردش در    كار و استيالي اجتماعي
كـنـد    او  ادعا مي.   تر مي كندداري را  روشنايجاد شيوه توليد سرمايه

در اواخر قرن چهاردهم، دو عامل سـبـب ايـجـاد          كه در اروپاي غربي
از سويي، تشكيل جمعيتي از كارگـران  :  داري شد ي توليد سرمايه شيوه

از سوي ديگر، گسترش تجارت .  كه چيزي جز نيروي كار خود نداشتند
مـفـهـوم    پندارد كه اين عوامل  پوستون مي.   و توليد براي   صادرات

را دستخوش تحولي كرد كه خود فرايند كار را از لـحـاظ          زمان كار
 .كيفي تغيير داد و آن را به فرايندي انتزاعي تبديل كرد

 

ظهور اين شكل جديد زمان به شكل كااليي روابط اجـتـمـاعـي       « 
نه تنها از قلمرو توليد كااليي كـه  }  اين شكل جديد زمان{ .  مربوط بود

هـاي  يابـي شـبـكـه      با سازمان.   از گردش كااليي نيز سرچشمه گرفت
اي بر زمان به عـنـوان مـعـيـار        تاكيد فزاينده. . .  تجارتي در مديترانه 
اين امر به علت مسئله كليدي مدت زمان كار در   .  سنجش گذارده شد

توليد رخ داد و به اين سبب كه عواملي چون مدت زمان سفري تجاري 
و نوسانات قيمت در مبادالت تجاري به عنوان معيارهاي سنـجـش از     

 ).213-212. ص(»  اي برخوردار شدنداهميت فزاينده

 

 

 

ي    پيتر هوديس، تئوريسين ماركسيست آمريكايي  نيز به رابـطـه    
او عدم .  ميان قلمرو توليد و قلمرو گردش در توليد ارزش پرداخته است

 شرط الزمكنترل توليدكنندگان مستقيم بر وسايل و شرايط توليد را  
كـنـد كـه          اما همچنين تاكيد مـي .  داري مي داندشيوه توليد سرمايه

در جلد دوم   «.  داري يك اقتصاد پولي است وجود سرمايه شرط كافي
” شـرط ضـروري    “ ، ماركس وجود طبقه كارگران مزدبگير را   سرمايه

تواند شكل دگرگـونـي   كه بدون آن دگرگوني پول به كاال نمي“ داند مي
 productive( به سرمايه مولد)  money-capital(ي پولي  سرمايه

capital  (دو شرط براي ظهور طبقه كارگران مزدبگير الزم ”   . را بگيرد
بدون جدايي يـا  . . .  يكم، جدايي كارگران از شرايط عيني توليد.   است

بيگانگي كارگران از فرايند توليد، انباشت سرمايه و كار مـزدبـگـيـري       
همانطور كه مـاركـس   .  اما اين عامل كافي نيست.  تواند تحقق يابد نمي

هاي خود به ورا زاسوليچ قيد كـرده بـود، اخـراج          نويس نامه در پيش
شان در جنگ دوم پونيك به ايـجـاد يـك       هاي دهقانان رومي از زمين
. . . داري نيز نـيـانـجـامـيـد          و به سرمايه”  آزاد“ طبقه كارگران مزدبر 
پردازد كه براي ظهـور  به اين موضوع ميسرمايه ماركس در جلد دوم 

گيري سرمايه و براي شكل“ :  نيز الزم است”  جنبه ديگري“ داري  سرمايه
به كارگيري توليد توسط آن، تجارت و بنابراين گردش كاال و همراه بـا  

بـه نـظـر      ”   . بايد تا حد معيني تكامل يافته باشـد  آن توليد كااليي مي
كه جدايي كارگران از شرايط توليد با ظهور اقتصادي اي نحوهماركس، 
داري كند كه آيا سرمايه ، تعيين مي) converge( شود سو مي پولي هم

او نه يك قالب انتزاعي يا ضرورت اجتماعي ، .  ظهور خواهد كرد يا خير
را با در نظرگرفتن شرايط مشخص، تاريـخـي و      گرايشكه صرفاً يك 

 )18-17. صص(» دهدتصادفي ارائه مي

 

ي قلمرو توليد و قلـمـرو گـردش در         درك اين دو متفكر از رابطه
داري، بندهاي ذكر شـده از مـاركـس را          ي توليد سرمايه ايجاد شيوه
شـود كـه     با در نظر گرفتن نظرات يادشده روشن مـي     . كند روشن مي

پـيـرامـون كـار انـتـزاعـي بـه                سرمايهبحث ماركس در فصل اول 
وجه  با بحث او پيرامون ضرورت قـلـمـرو      به هيچ”  جوهر ارزش” عنوان

ماركس توليد ارزش   .  گيرد گردش براي توليد ارزش در تضاد قرار نمي
-اما همواره تاكيد مـي   .  داندرا نيازمند قلمرو توليد و قلمرو گردش مي

 .كند كه ارزش محصول كار بيگانه شده در قلمرو توليد است

 

ي ميان قلمرو توليد و قلـمـرو گـردش و         اما  توني كليف به رابطه
او توليد ارزش را بـه        .  شده با ارزش نپرداخته استي كار بيگانه رابطه

سپس ادعا .  دارهاي مختلف در بازار فروكاسته است رقابت ميان سرمايه
صرفاً به رقابت در  بازار اختصاص يافـتـه و      سرمايهكند كه كتاب  مي

و سـرانـجـام      .  پديده انحصارسرمايه را مورد تحليل قرار نـداده اسـت    
كند كه چون توليد ارزش مختص رقابت در بازار است،  گيري مي نتيجه

با ظهور سرمايه انحصاري  تئوري ارزش و قانون ارزش خنثي يا بعـضـا   
 .شود خنثي مي

 
براي گشودن اين كالف سردرگم، الزم است نگاه مخـتـصـري بـه       

ي رقـابـت بـا           ي توليد ارزش با رقابت و رابطه درك ماركس از رابطه
ي رقابت را نه علت كه معلـول   ماركس پديده.  انحصار سرمايه بياندازيم

قانون ارزش را مـبـنـاي       سرمايهاو در فصل اول .  داند توليد ارزش مي
داري يـا     در جوامع سرمايه.  كند داري معرفي مي رقابت در نظام سرمايه

جوامعي كه در آن كار ارزش مي آفريند، كميت كار بـا طـول زمـان        
در عوض معيار سنجـش  .  شود طبيعي  يا زمان ساده كار  سنجيده نمي

. » زمان كار الزم از لحاظ اجـتـمـاعـي    « اي است به نام زمان كار مقوله
زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي عبارت است از زمان كاري كه بـراي  « 
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اي    توليد هر نوع ارزش مصرفي در شرايط متعارف توليد، در جـامـعـه   
رايج در آن جامعه الزم    شدت كارمعين و با ميزان مهارت ميانگين و 

هاي بافندگـي بـا نـيـروي بـخـاردر             مثالً پس از رواج ماشين.   است
انگلستان، كار الزم براي تبديل مقدار معيني نخ به پارچـه بـه نصـف        

ي دستباف انگليسي براي توليـد  در حقيقت كارگر پارچه.  كاهش يافت
همين مقدار پارچه به زمان كاري برابر با گذشته نيـاز داشـت،  امـا          

اش بيانگر نصف ساعت كار اجتماعـي  اكنون محصول ساعات كار فردي
است و در نتيجه ارزش آن به نصـف ارزش سـابـق خـود كـاهـش               

 ).69. ص(»يابد مي
 
قانون ارزش يا زمان كار الزم از لحـاظ اجـتـمـاعـي در نـظـام               

ي مستقيم چه مزدي يا  داري تعيين خواهد كرد كه توليدكننده سرمايه
در .  چه سهمي از وسايل مصرفي توليدشده را دريافت خـواهـد كـرد       

زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي براي توليد كاالها، خود را بـه  « نتيجه 
ي قانون طبيعي تنظيم روابط اشياء بر روابـط   نحوي قهرآميز و به مثابه

ي مـحـصـوالت حـاكـم          تصادفي و در حـال نـوسـان مـبـادـلـه                 
وري يا  كاهش هرچه بيشتر  هدف آن افزايش بهره)  104. ص( » . كند مي

زمان كار الزم براي توليد كاال و در نتيجه افزايش زمان كاري است كه 
. كنـد  دهد يا ارزش اضافي توليد مي طي آن كارگر كار اضافي انجام مي

 )357. ص(

 

ي  به مثابه“ و ”  به نحوي قهرآميز“ به عبارت ديگر، رقابت كه خود را 
كند معلول تـولـيـد     داري حاكم مي ي سرمايه بر جامعه”   قانون طبيعي

رقابت براي كاهش دادن زمـان  .  ارزش و انون ارزش است و نه علت آن
ي شيوه تولـيـدي    كار الزم از لحاظ اجتماعي براي توليد كاالها، نتيجه

 .آفريند شده كه ارزش مي است مبتني بر كار انتزاعي و بيگانه

جـلـد اول        23ماركس همچنين در بحثي بسيار كليدي در فصل 
طـور كـه        همان.  پردازد به فرايند تبديل رقابت به انحصار مي سرمايه

كند  كه ماركس در تحليل خـود بـه        توضيح داده شد، كليف ادعا مي
 سرمايه انحصاري نپرداخته و در نتيجه  در اين مورد صرفاً بـه كـتـاب     

عدم توجه كليف به بـحـث     .  كند استناد مي  هيلفردينگ  سرمايه مالي
 سرمايهجلد اول  23ماركس پيرامون تمركز و تراكم سرمايه در فصل 

كل  سرمايه اجتماعي در دسـتـان     “ و خصوصاً اشاره ماركس به تمركز 
بسـيـار   ”   داري واحـد      دار واحد  يا يك شركت سـرمـايـه    يك سرمايه

 1875-1872ي اخير در چاپ فرانسوي سال  جمله.  برانگيز است سوال
داد    گنجانده شده بود كه ماركس آن را بر چاپ اول آلماني ترجيح مي

كه تـوسـط حسـن         سرمايهي فارسي جديد جلد اول كتاب  ترجمه( 
 .)هاي چاپ فرانسوي را شامل است مرتضوي انجام شده، كليه افزوده

 

بحث ماركس پيرامون رابطه رقابت و انحصار نـكـاتـي را مـطـرح          
 23در فصـل    .  ستداري دولتي حياتيكند كه براي تئوري سرمايه مي

كه به قانون عام انباشت سرمايه اختصاص داده شده، ماركس به فرايند 
تمركز سرمايه ها از اينـجـا نـاشـي       .   پردازد تراكم و تمركز سرمايه مي

وري كار بستگي دارد  ميشود كه رقابت براي ارزان كردن كاالها به بهره
كند  اين امر ايجاب مي.  وري نيز به ميزان توليد وابسته است و اين بهره
عالوه بر .  تر را مغلوب كنند هاي كوچك تر سرمايههاي بزرگ كه سرمايه

ي    ي سـرمـايـه   داري، مقدار كمينه ي توليد سرمايه اين، با تكامل شيوه
نظام .  كند منفرد الزم براي به راه انداختن كسب و كار افزايش پيدا مي

اي تازه و مهيب در رقابت و سرانجام به سازوكار به اسلحه«اعتباري نيز 
 ).673. ص(»شود ها تبديل مي اجتماعي عظيمي براي تمركز سرمايه

 

تغـيـيـري صـرف در بـازتـوزيـع              « فرايند تمركز ممكن است از 

وري كار بستگـي   تمركز سرمايه ها از اينجا ناشي ميشود كه رقابت براي ارزان كردن كاالها به بهره
-هاي بزرگ كند كه سرمايه اين امر ايجاب مي. وري نيز به ميزان توليد وابسته است دارد و اين بهره

داري، مقدار  ي توليد سرمايه عالوه بر اين، با تكامل شيوه.  تر را مغلوب كنند هاي كوچك تر سرمايه
نظام اعتباري .   كند ي منفرد الزم براي به راه انداختن كسب و كار افزايش پيدا مي ي سرمايهكمينه

اي تازه و مهيب در رقابت و سرانجام به سازوكار اجتماعي عظيمي براي تـمـركـز      به اسلحه« نيز 
 .»شود ها تبديل مي سرمايه
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اما فرايـنـد   ).  674.  ص( »  هاي از پيش موجود ناشي شده باشد سرمايه
براي انباشت سرمايه يا تبديل »   فقط نام ديگري است« تراكم سرمايه 

فـرايـنـد    .  افزايي ارزش ارزش اضافي به سرمايه يا به عبارت ديگر ارزش
تراكم سرمايه با قراردادن مراحل مختلف توليد از استخراج مواد خام تا 

داري، دار يا شركتي سـرمـايـه     كاالي پايان يافته در دست يك سرمايه
همانطـور كـه در       .  كندفرايند توليد ارزش اضافي را شديداً تسريع مي

بخش اول اين سري مقاالت توضيح داده شد، فرايند  تراكم سرمايه در 
هايـي   ها و تراست اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم به ايجاد كارتل

هـاي مـادر و          اي ميان كمپانيمنجر شد كه توسط يك رابطه زنجيره
ي توليد مواد خام مانند  هاي زيردست، فرايند توليد را از مرحله كمپاني

آهن  تا محصوالتي مانند قطار و كشتي و خدماتي ماننـد سـيـسـتـم        
آهن و كشتيراني در دست گرفتند و از اين طريق  ميـزان تـولـيـد        راه

 .آور افزايش دادندارزش براي  كمپاني مادر را سرسام

 

ماركس پس از تعريف فرايند تمركز و تراكم سرمايه و تمايز ميـان  
هاي منفردي كـه در       اگر سرمايه« :  كند گيري ميآن دو، چنين نتيجه

ي    گذاري شده، در يك سـرمـايـه   ي معيني از صنعت سرمايه هر شاخه
.  رسدواحد درآميخته شوند، تمركز در آنجا به حد و مرز نهايي خود مي

رسد كه اي فرا ميي معين، اين حد و مرز فقط در لحظهدر يك جامعه
دار واحـد يـا شـركـت         ي اجتماعي در دستان يك سرمايهكل سرمايه

 ).674.  ص(»  داري واحد متمركز شده باشدسرمايه
 

داري    ي حاصل را چيـزي جـز سـرمـايـه          در اينجا ماركس نتيجه
برعكـس،  .  كندشدن قانون ارزش نمي اي به خنثيداند و هيچ اشاره نمي

دارهاي صنعتي كه ميزان عمليات  تمركز با دادن اين امكان به سرمايه« 
تمركز اثـرات  . . .  كند خود را گسترش دهند، كار انباشت را تكميل مي

سبب توسعـه و تشـديـد        .  دهد كند و شتاب مي انباشت را تشديد مي
شود كه به افزايش بخش ثـابـت   هاي تركيب فني سرمايه مي دگرگوني

گونه تـقـاضـاي    انجامد و به اينبه زيان بخش متغير مي}  سرمايه{ آن 
تفوق سرمايه ثابت بـر  )   675. ص(» .دهدنسبي براي كار را كاهش مي

 .سرمايه متغير نيز نمود حاكميت قانون ارزش بر اقتصاد است

 

حال كه مفاهيم كليدي مانند ارزش، قانون ارزش، رقابت و تمركـز  
شكافته شـد،     سرمايهو تراكم سرمايه را در چارچوب جلد اول كتاب 

 1945تـا       1944هـاي       اي پرداخت كه در سال الزم است به مناظره
ي    پيرامون قانون ارزش و ماهيت اقتصاد شوروي انجام شد و از زاويـه   

 .  اين مناظره، تئوري كليف را محك زد
 

اي جنجالي پيرامون قانون ارزش و ماهيـت اقـتـصـاد       مناظره
 شوروي

 

زير پرچـم  ي اقتصادي شوروي،  معتبرترين مجله 1943در سال 
هايي پيرامون آموزش اقتصاد  پرسش“ اي را با عنوان  ، مقالهماركسيسم

امضا منتشر شده بود، به عضـو     اين مقاله كه بي.  منتشر كرد“  سياسي 
لئونتيف و ديگر اعضـائ هـيـئـت       .  مجله لو آ  ارشد هيئت تحريريه آن

محتوي اين مقاله رسماً درك پـيـشـيـن       .  تحريريه منسوب شده است
كند كـه قـانـون         اقتصاددانان شوروي از قانون ارزش را نفي و ادعا مي

 .داري نيست ي سرمايه ارزش در شوروي حاكم است و مختص جامعه

 

آمريكايـي كـه در       -رايا دونايفسكايا اقتصاددان ماركسيست روسي
هـاي   داري دولتي دانسته و برنامه ماهيت  شوروي را سرمايه1941سال 

ي اقتصادي شوروي  را تحليل كرده بود، اين مـقـالـه را از           پنج ساله
هايي از آن را نخست در روزنامه روسي به انگليسي ترجمه كرد و گزيده

 Science and(   علم و جامعهي  و سپس در مجله نيويورك تايمز

Society  (امـريـكـن    ي      مجله 1944در سپتامبر .   به چاپ رساند
مـتـن   )     American Economic Review(   اكونوميك ريويو

در .   اش را با تفسيري جداگانه به قلم او مـنـتـشـر كـرد         كامل ترجمه
هاي  بعد اين مجله، سه  اقتصاددان نامدار ماركسيست شـامـل     شماره

پل باران، لئو روگين  و اسكار النگه به اين مقاله و تفسيـر او پـاسـخ        
جـمـع بـنـدي          امريكن اكونوميك ريويـو ي  سپس  مجله.   دادند

 .دونايفسكايا را منتشر كرد
 

پردازيم به محتوي مقاله لئونتيف و ديگر اعضاي هيئـت   نخست مي
ادعاي اصلي مقاله اين بود كـه در      .   زير پرچم ماركسيسمتحريريه 

گذشته آموزش اقتصاد سياسي در شوروي نادرست  بوده اسـت چـون     
و مفهوم توليد كـااليـي بـه         سرمايهبحث خود را از فصل اول كتاب 

در صورتـي كـه     .  كرده است داري آغاز مي عنوان وجه مشخص سرمايه
بـه  ”   تاريـخـي  “ ي  كردند كه اگر از جنبه نويسندگان اين مقاله ادعا مي

فرايند توليد در جوامع بشري نگاه كنيم خواهيم ديد كه توليد كااليـي  
داري نـيـز    ي محصوالت كار و پول  پيش از ظهور سرمايه يعني  مبادله

وجود داشته و در نتيجه مختص به سرمايه داري نبوده و پس از زوال   
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كردند كـه نـظـامـي         آنها ادعا مي.  داري نيز ادامه خواهد يافت سرمايه
وجود دارد كه  ارزش تـولـيـد        ”   توليد كااليي ساده“اقتصادي به نام  

كند و در نتيجه بر مبناي قانون ارزش عمل مي كند،  اما اين نظـام   مي
لـئـونـتـيـف و        .  آفريند و بنابراين استثمارگر نيسـت  ارزش اضافي نمي

كردند كه اقتصاد شوروي به سبب الـغـاء     همكارانش همچنين ادعا مي
ي آن بـر         مالكيت خصوصي وسايل توليـد در شـوروي و تـكـيـه             

 .شود داري دولتي محسوب نمي ريزي شده، سرمايه برنامه اقتصادي

 

و تمايزي كـه    نقد برنامه گوتانويسندگان اين مقاله همچنين به  
ماركس  پيرامون مرحله اول و مرحله دوم جامعه كمونيستي قائل بـود  

هاي حاشيه  يا  يادداشت نقد برنامه گوتاماركس در .  كردند استناد مي
تاكيد كرده بود كه دستـيـابـي بـه       )   1875( ي گوتا اي خود بر برنامه

اش و به هركـس  از هر كس بر مبناي توانايي“ اي مبتني بر اصل جامعه
. پذير نيسـت  امكان  در مرحله اول جامعه كمونيستي ”  بر مبناي نيازش

ماركس اصل توزيع در مرحله اول جامعه كمونيستي را پرداخت اجرت 
بر مبناي زمان طبيعي كار يعني مدت و شدت كار هـر فـرد و نـه            
پرداخت بر مبناي زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي يا  قـانـون ارزش       

 . دانست مي

 

لئونتيف و همكارانش آشكارا اعالم داشتند كه اين چشم انداز در    
كردند كه  مـرحلـه      آنها از يك سو ادعا مي.   پذير نيست شوروي امكان

داري در شوروي تحقق يافته است و از سـوي         اول جامعه پساسرمايه
ديگر مبناي پرداخت اجرت را زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي، يعنـي  
زمان كار الزم براي توليد كاال بر اساس ميانگين شدت و مـيـانـگـيـن      

 .دانستند مهارت در سطح بازار جهاني مي

 

ي بسيار خـوانـدنـي و       هايي از اين مقاله نگاهي بياندازيم به گزيده
 :گويا

 

ترين راه سنجـش كـار بـر        رسد كه ساده در نگاه اول به نظر مي« 
مبناي ساعت و روز است يا آنچه ماركس معيار طبيعي كـار يـا بـه          

اما مشكل .   داند عبارت ديگر زمان كار، ساعت كار و روز كار و غيره مي
ي سوسياليستي از نظر كيفيت  در اين جاست كه كار شهروندان جامعه

هـاي     ترين ريشـه  ي سوسياليستي عميق در جامعه. . .   يكدست نيست
بـا ايـن     .  شـود  كن مي ي ميان كار ذهني و كار بدني ريشه تضاد ديرينه

يك نـوع    .  حال، همواره ميان كار بدني و كار ذهني تمايزي وجود دارد

به عبـارت  .  كار در مقايسه با نوع ديگر به آموزش بيشتري احتياج دارد
هاي متفاوت مـهـارت   مهارت و درجهديگر، ميان كار بامهارت و كار بي

.  آوري مـجـهـزتـر اسـت       يك نوع شغل ازنظر فن.  تمايزاتي وجود دارد
هاي مختلف تـولـيـد        شدن توليد در شاخهشدن و برقيميزان ماشيني
 ».يكدست نيست

 
به بيان ديگر، كار يك ساعت يا يك روز كارگري معين با كار يك « 

در نتيجه معـيـار كـار و        .  ساعت يا يك روز كارگري ديگر برابر نيست
تواند بر مبـنـاي قـانـون        داري تنها مي معيار مصرف در جامعه سرمايه

محاسبه و مقايسه انواع متفاوت كار مستقيماً بـر    .  ارزش محاسبه شود

 دونايفسكايا

ارزش يك كاال در جامعه سوسياليستي نـه    « 
شده در توليـد  توسط واحدهاي كار واقعاً مصرف

آن بلكه توسط مقدار كار الزم از لحاظ اجتماعـي  
 ».شود براي توليد و بازتوليد آن كاال تعيين مي
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شـود، بـلـكـه          يعني زمان كار انجام نمـي ”   معيار طبيعي كار“ مبناي 
شده و مقايسه محصوالت كار  غيرمستقيم از طريق محاسبه قيمت تمام

كار اعضائ جامعه سوسياليستي كاال توليد .  گيرد يعني كاالها انجام مي
اين محصوالت كار در اقتصادي سوسياليستـي از يـك سـو          .  كندمي

هاي مصرفي يا به عبارت ديگر، اجناس مادي الزم براي بـرآورده   ارزش
ي    از سوي ديگر، محصوالت جـامـعـه   .  كردن نيازهاي متفاوت هستند

در نتيجه از وسايلي چون تجارت، پول و .  اند سوسياليستي داراي ارزش
در . . .  شودشده استفاده مي ريزي غيره به عنوان وسايل اقتصادي برنامه

آنـهـا   .  شونـد  شده شوروي، كاالها خريد و فروش مي ريزي اقتصاد برنامه
 ».شان نمود پولي ارزش آنهاستقيمت دارند و قيمت

 
ارزش يك كاال در جامعه سوسياليستي نه توسط واحدهاي كـار    « 

شده در توليد آن بلكه توسط مقدار كـار الزم از لـحـاظ          واقعاً مصرف
 ». . .شود اجتماعي براي توليد و بازتوليد آن كاال تعيين مي

 
ارزش مصرفي و .  ي سوسياليستي كاالست محصول كار در جامعه« 

ي سوسياليستي دو جـنـبـه       يعني كار در جامعه.  اي داردارزش مبادله
كـنـد، و از          از يك سو كار مشخص كه ارزش مصرفي توليد مي:  دارد

اي است كـه     شده سوي ديگر كار انتزاعي،  بخشي معين از كار انباشت
 » .شود صرف توليد اجتماعي مي

 
ي اعمال قانـون ارزش     كنند كه نحوه اما نويسندگان مقاله ادعا مي

 :كنند گونه توجيه ميدر شوروي متفاوت است و ادعاي خود را بدين

اما اين خصلت دوگانه كار ديگر با تضاد ميان كار خصوصي و كار « 
ي توليد كااليـي بـر مـبـنـاي           خورد كه مشخصه اجتماعي پيوند نمي

اي    همه كارهاي اجتماعي بر مبناي برنامـه . . .  مالكيت خصوصي است
در نتيجه آن خصلت توليد كااليي را .  اند ريزي شده در سطح ملي برنامه

ي    شده در توليد يك وسـيلـه   شود كار صرف كند  كه باعث مي الغا مي
فايده محسوب شود و كار از نظر اجتـمـاعـي بـه       مفيد براي جامعه بي

خـريـدار   رسميت شناخته نشود چون كاالي توليد شده توسط آن بـي   
 )525-522.  صص(» . . .ماند مي

 

اين مقاله ادعاهاي بسيار جديدي را مطرح كرده بود كـه در آن        
ي    آيا ادعاي آن مبني بر وجود شـيـوه    .   سابقه بودزمان درشوروي بي

آفريند امـا ارزش اضـافـي خـلـق            كه ارزش مي”  توليد كااليي ساده“ 

توان قانون ارزش را بـر   كند و استثمارگر نيست درست بود؟ آيا مي نمي
جامعه حاكم دانست و همواره آن جامعه را نمود مرحله اول جـامـعـه      

نظـريـه    نقد برنامه گوتاصورت كه ماركس در  پساسرمايه داري به آن
توان ادعا كرد كه به سبب اقـتـصـاد       پردازي كرده بود دانست؟ آيا مي

ي اعمال قانون ارزش متفاوت است و بـنـابـرايـن      شده نحوه ريزي برنامه
 شود؟ داري محسوب نمي سرمايه

 

مترجم اين مقاله، رايا دونايفسكايا، و همچنين ديگر اقتـصـاددانـان    
به نـقـد و       امريكن اكونوميك ريويو  هاي بعدماركسيست، در شماره

 .بررسي اين مقاله پرداختند

 

” يك بازنگري جديد اقتصـاد مـاركسـيـسـتـي        “ دونايفسكايا آن را 
ي  ي ماركس كه  قانون ارزش را مشخصه دانست چرا كه برخالف نظريه

كـرد كـه قـانـون ارزش در              داند، اين مقاله ادعا مي داري ميسرمايه
او با اشاره به  اينكه لئـونـتـيـف و       .  سوسياليسم نيز ادامه خواهد يافت
ي كار را در شوروي  آشـكـارا اعـالم       همكارانش، وجود خصلت دوگانه

اي خصلـت دوگـانـه      كرد كه  اگر كار در جامعهكرده بودند، تاكيد مي
داشته باشد، ماهيت آن كار نيز استثمارگر است و محصول آن نيز كاال 

ماركس فرايند توليد سرمايه را فرايند بـيـگـانـگـي        « :  آيدبه شمار مي
بنا به نظر مـاركـس،   . . .  است كار بيگانه شدهكار انتزاعي .  دانست مي

كند يـعـنـي     اي را مشاهده مي ارزش مبادله كمي   صرفا تعين“ ريكاردو 
اي برابر است با مقدار معيني از زمان كـار، امـا او          اينكه ارزش مبادله

كند، اينكه كار فردي بـايـد    اي را فراموش ميارزش مبادلهكيفي   تعين
كار انتزاعي، كلي و اجتمـاعـي    شدن خود به شكـل  از طريق بيگانه

در نتيجه قانون ارزش در تفسير مـاركسـي آن،        »   . ارائه شود
شده يا استثمارشـده  و      ي استفاده از مفهوم كار بيگانهنتيجه
 ) 533. ص(» .ي مفهوم ارزش اضافي استنتيجه

 

 

 

 

و غيرسرمايه داري را   ”  توليد كااليي ساده“ دونايفسكايا خصوصاً تز 
زير سوال برد و تاكيد كرد كه اگرچه توليد براي مبادلـه بـه صـورت        
ثانوي يا اتفاقي در جوامع پيشاسرمايه داري وجود داشت، شيوه توليـد  

داري در جوامع بدوي، برده«: كااليي بر آن جوامع حكمفرما نبوده است
يا فئودالي كه در آن كاال به صورتي تصادفي يا در مقامي ثانوي وجـود  
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داشت، روابط اجتماعي، هرگونه كه تلقي شوند، در هر صورت شـفـاف   
شكل “ داري است كه اين روابط اجتماعي  تنها در جامعه سرمايه.  بودند

رو، ماركس كـاال    از اين”   . كنند اي ميان اشياء را كسب ميموهوم رابطه
-او قابليـت .   كندتحليل مي}  . تكاملش م{ ي ترين مرحلهدر رسيده“ را 

. ص)) ( ” . كـنـد  هاي تئوريك كاال را از نقطه آغاز تاريخي آن جدا مـي   
كند كه منظور ماركس از توليـد   درنتيجه دونايفسكايا تاكيد مي)   536

داري داري و تنها نظام سـرمـايـه      كااليي، شيوه توليد در  نظام سرمايه
 .است

 

دونايفسكايا همچنين با ادعاي لئونتيف مبني برهمانندي ماهـيـت   
. كنـد  ي اول جامعه كمونيستي  مخالفت مي ي شوروي با مرحله جامعه

و تعريف تمايز مـيـان قـانـون        نقد برنامه گوتااو به بحث ماركس در 
زمـان كـار الزم از لـحـاظ             “ ارزش يعني پرداخت اجرت بر مبناي   

و درك ماركس از  پرداخت اجرت  بر مبناي شدت و مدت ”   اجتماعي
جالب اينجاست كه اين تـمـايـز مـيـان          . زمان طبيعي كار مي پردازد

پرداخت بر حسب زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي و پرداخت بر مبناي  
 .زمان كار طبيعي در مقاله لئونتيف نيز اذعان شده بود

 

پل باران، استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و يكي از هـمـكـاران    
كند ، در پاسخ خود ادعا ميمانتلي ريويونزديك پل سوئيزي در مجله 

كه بحث لئونتيف و همكارانش پيرامون حاكميت قـانـون ارزش بـر          
” آشـفـتـگـي لـفـظـي         “ شوروي  و هر جامعه سوسياليستي صرفاً يك 

به نظر باران نويسندگان ايـن مـقـالـه           )  868. ص. (شود محسوب مي
-نيازموجه و عيني  شوروي به كاهش هرچه بيشتر سطح زندگي  توده

ها  و افزايش هرچه بيشتر  توليد وسايل توليد براي صنعـتـي كـردن      
. ص. ( انـد تراز شدن با غرب  را با قانون ارزش اشتباه گرفته كشور و هم

869( 

 

تئوري رشـد    باران با استناد به نقل قولي از كتاب پل سوئيزي،   
شرط اساسي موجوديـت قـانـون      « :  نويسد ، مي) 1942( داريسرمايه

اي از توليدكنندگانخصوصي است كه نيازهاي خود را از      ارزش، جامعه
-باران سپس چنين نـتـيـجـه    ”   . كنند طريق مبادله متقابل برآورده مي

حال آشكار است كه اين شرط اساسي براي عمـلـكـرد    “ :  كندگيري مي
هاي مبـادالتـي مـيـان        نسبت. . .  قانون ارزش در شوروي وجود ندارد 

 )867. ص(».اند كاالها توسط دولت تعيين شده

 

كنـد تـا     باران همچنين به نقل قول زير از پل سوئيزي استناد مي
بـنـدي   از آنجا كه سـهـم    « :  ماهيت سوسياليستي شوروي را ثابت كند

اهميت  هاي مولد تحت كنترل آگاهانه قرار دارد، قانون ارزش بي فعاليت
. . . ريزي جايگزين آن خـواهـد شـد     اصل برنامه.   ربط خواهد شد و بي

داري و سوسياليسم  و به همـان  ي سرمايهريزي به اندازهارزش و برنامه
 )868. ص( ».داليل با هم مخالفند

 

ي آقاي لئونتيف و غيره  نه يك وداع    مقاله« :  نويسد او در پايان مي
هر تفسير ديگري .  با ارتدوكسي ماركسيستي كه  اثبات دوباره آن است

 )871. ص(» .از اين مقاله خواب و خيال است

 

اسكار النگه، استاد اقتصاد در دانشگاه شيكاگو، سفير دولت لهستان 
در آمريكا پس از جنگ جهاني دوم و بنيانگزار تز سوسياليسـم بـازار،     
پاسخ خود را با دفاع از ارتدوكسي لئونتيف و همكارانش آغاز و از آنهـا  

او و لئو روگين، اقتصاددان ديـگـري كـه بـه مـقـالـه              .  قدرداني كرد
پاسخ داده بودند، درك ”   هايي پيرامون آموزش اقتصاد سياسي پرسش“ 

ماركس از اصل توزيع در مرحله اول جامعه پساسرمايه داري را برابر بـا   
 .دانندقانون ارزش مي

 

تئوري ماركسي ارزش برابر با تئوري ارزش اضـافـي     « از نظر النگه 
النگه با پيروي از بـحـث لـئـونـتـيـف و            )   129.  ص( »  .نزد او نيست

كنـد كـه در يـك           ادعا مي”   توليد كااليي ساده“همكارانش پيرامون 

كند كه  در جـوامـع     آرتور همچنين تاكيد مي
اي به هـدف   داري اگر توليدكننده پيشاسرمايه

يافت با  توليد ميزان معيني محصول دست نمي
-خطر از دست دادن كسب و كارش روبرو نمي

زمان كار الزم   « به عبارت ديگر، سازوكار .  شد
يا قانون ارزش بر جامـعـه   »   از لحاظ اجتماعي
ارزش تنهـا بـا     « در نتيجه، .  حاكم نبوده است
 » .يابدداري تحقق مي رشد كامل سرمايه
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اي متعلق به توليدكنندگان مستقل خـرد كـه كـارگـر          اقتصاد مبادله
وجود ندارد )  به معناي ماركسي( استثمار « كنند  مزدبگير استخدام نمي

اما قانون ارزش   .  شود و طبقه نيز وجود ندارد و ارزش اضافه توليد نمي
 )129. ص(» .حاكم است

 

در .  كـنـنـد      هاي فوق نتايج گوناگون و متضادي را مطرح مي پاسخ
ها پاسخ پل باران و استنادات او به پل سوئيزي اساساً با تئوري ميان آن

. توني كليف پيرامون ماهيت روابط دروني  اقتصاد  شوروي برابر اسـت   
ريـزي   آنها الغاي مالكيت خصوصي وسايل توليد و اعمال  اقتصاد برنامه

جالب اينجاست كه .   دانندشده را نافي تئوري ارزش و قانون ارزش مي
حتي اعالميه آشكار لئونتيف، يكي از معتبرترين اقتصاد دانان شـوروي  

، مبني بر وجود خصلت پرچم ماركسيسم  زير و همكاران او در مجله
دوگانه كار و لذا خصلت دوگانه كاال و حاكميت قانون ارزش در جامعـه  

 .دارد شوروي ، باران و سوئيزي  را به بازبيني تزهاي خود وانمي

 

همانطور كه در آغاز اين مقاله به آن اشاره شد، كليف درفصلي كـه  
اخـتـصـاص داده ، بـه           ”  اقتصاد روسيه و قانون ارزش مـاركسـي  “ به 

 امريكن اكونوميك ريويوي لئونتيف و همكارانش در  ي مقاله ترجمه
كند كه عليرغم ادعاي اين مقاله، قانـون   كند و فوراً تاكيد مي اشاره مي

اما كلـيـف بـه      .  ارزش برروابط دروني  اقتصاد شوروي حكمفرما نيست
اي كـه مـيـان           وجه به جزئيات مقاله فوق و محتوي مـنـاظـره     هيج

ايـن  .  پـردازد    اقتصاددانان ماركسيست پيرامون آن انجام گرفت نـمـي    
رسد نه صرفا بي دقتي كه بيانـگـر    توجه در بحث كليف به نظر مي عدم
 .شمردن واقعيت و تئوري ماركس است اهميت بي

كنند كـه  اجـرت بـه           هنگامي كه اقتصاددانان شوري اذعان مي
توليدكنندگان مستقيم نه بر مبناي زمان كار واقعي آنان كه برمبـنـاي   

يعني ارزش كار آنان و بـا  پـول         ”   زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي“ 
ريزي شـده،   توان ادعا كرد كه اقتصاد برنامهشود، چطور ميپرداخت مي

 . قانون ارزش را لغو كرده است
هاي فوق پيرامون ارزش،   حال الزم است براي بيشتر شكافتن بحث

قانون ارزش و ماهيت اقتصاد شوروي به نظرات كريستوفر جان آرتـور،  
 .    تئوريسين معاصر،  پيرامون ارزش بپردازيم

 

 تئوري ارزش نزد كريستوفر جان آرتور

 

ديالكتيك جديد و كتاب سـرمـايـه    كريستوفر آرتور در اثر خود،  
تئوري ” و”   مند، ديالكتيك نظام“ ، با استفاده ازدو  تز،  ) 2002( ماركس 

 . پردازد ي ارزش از نظر ماركس مي به بازبيني مقوله”  شكل ارزش
 

كند كه ترتيب كتـاب   بر اين امر تاكيد مي”  مند ديالكتيك نظام“ تز 
. ، ترتيبي است مفهومي از مقوله سرمايه  و نه ترتيبي تاريخـي سرمايه

كند كه ماركس از همان آغاز در كتـاب   براين اساس آرتور استدالل مي
به عـبـارت   .  داري را مورد بررسي قرار داده است نظام  سرمايه سرمايه

داري و شامـل   كه پيشاسرمايه”  توليد كااليي ساده“ ديگر  نظامي به نام 
يك طبقه باشد، ارزش ايجاد كند و بر مبناي قانون ارزش عمل كند اما 

 ). 17. ص(ارزش اضافه نيافريند، وجود نداشته است 

 

كند كه ماركس هيچگاه به نظامي تـحـت عـنـوان          آرتور ادعا مي
اين اصطالح كه در جلد سـوم    .  اشاره نكرده است”  توليد كااليي ساده“ 

و )  19.  ص( ي انگلس بوده       استفاده شده، ساخته و پرداخته سرمايه
ها نيز به صورت غيرانتقادي  توسط سوئيزي و ميك و ديگر ماركسيست

هـاي  دستنـوشـتـه   به گفته ماركس در   )  17.  ص. ( ارائه شده است
داري وجـود   مفهوم ارزش پيش از سرمايه« ، 1858-1857اقتصادي 

ي توليد بر مبناي سـرمـايـه     فرض تكامل ناب آن  شيوه داشته اما پيش
كنـد كـه  در جـوامـع             آرتور همچنين تاكيد مي)  24.  ص( »  . است

اي به هدف توليد ميـزان مـعـيـنـي         داري اگر توليدكننده پيشاسرمايه
يافت با خطر از دست دادن كسب و كارش روبـرو     محصول دست نمي

»  زمان كار الزم از لحاظ اجتماعـي « به عبارت ديگر، سازوكار .  شدنمي

در نتيجه، ).   20-19صص ( يا قانون ارزش بر جامعه حاكم نبوده است 
 ) 23. ص(» .يابدداري تحقق مي ارزش تنها با رشد كامل سرمايه«

 

، نه گـذار از    سرمايهي گذار كليدي در كتاب  به نظر آرتور، مرحله
قلمرو گـردش  “ داري، كه گذار از  به توليد سرمايه”  توليد كااليي ساده“ 

. ص. ( اسـت ”  توليد}  قلمرو{ منزل پنهان “ به ”  ي كاالها ساده يا مبادله
 سرمايـه را براي درك كتاب   ”  تئوري شكل ارزش“ از اينرو آرتور ) 24

اشكال مبادله را تعينات اصلـي  “ به عبارتي ديگر آرتور .   داند اساسي مي
كـه  ”   تئوري شكل ارزش  “ در )   11.  ص( ” .داندداري مي اقتصاد سرمايه
روبين بنا نهاده شده اسـت،    .  ا. هاي اقتصاددان شوروي،  ا بر مبناي ايده

نقش خود را « شود كه اگر توليد به منظور مبادله باشد، مبادله  ادعا مي
ارزش و كار انتزاعي “ در نتيجه ”  .گذاردبر مسير فرايند توليد برجاي مي
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نـتـيـجـه        به منظور مبادلـه اشكالي هستند كه از يك فرايند توليد 
 )13. ص(» .اند شده

 

كند كه تئوري شكل ارزش با درك مـاركـس از          آرتور اذعان مي
چـرا  .  من با ماركس اختالف دارم« :  رابطه توليد و گردش متفاوت است

، در   ”  شكل كااليـي مـحـصـول      “ آغاز را بايد فراتر از  كه معتقدم نقطه
كنم  چرا كه گمان مي.  ي  كاال به معناي دقيق كلمه يافتجهان مبادله

. ص( » . رسـد    نفسه به نتيجه الزم مـي في”  شكل ارزش كاال“ ديالكتيك 
27( 

ي عمل مبادلـه   را صرفاً نتيجه”  كار انتزاعي“ در نتيجه آرتور مفهوم 
كنـد،  يـا بـه           داند كه محصول كارهاي متفاوت را با هم برابر مي مي

شده در يـك       شده در يك محصول را با كار بيان عبارت ديگر كار بيان
و چنيـن نـتـيـجـه        )   55.   و ص 41.  ص( كند محصول ديگر برابر مي

هماني كار انتزاعي، كه جوهر ارزش است، با خصلت بـه     اين« : گيرد مي
بنابراين بـه  )   43.  ص( » . فرايند كار مدرن، خطاست”  انتزاعي“ اصطالح 

-به اين امر اشاره مـي   “ ، ” كار انتزاعي“ ي انتزاع در اصطالح  نظر او واژه

اند و نه اينكه ايـن    كند كه كارهاي متفاوت چگونه به هم مربوط شده
كار “ او با اين استدالل،  مفهوم )     45. ص( ”  . اند كارها چگونه انجام شده

  اقتصادي و فلسفي  هاي نوشته دسترا از آنچه ماركس در ”  انتزاعي
 .كند ناميده بود جدا مي” كار بيگانه شده“خود   1844

 

من با تمركز بر شكل ارزش، در وهله اول محتوي كار را كـنـار       « 
كـرد  گذارم و بدين صورت با ماركس كه هردو را با هم تحليل مـي   مي

در نتيجه به نظر آرتور، نخست بايد بـه  ).   79. ص(  ”.كنممرزبندي مي
ي سرمايه پـرداخـت و        اي به عنوان نطفهشكل ارزش يا ارزش مبادله

ماركس بـه    « در صورتي كه )   86.  ص. ( ي توليد را كنار گذاشت شيوه
سبب اضطرابش پيرامون ربط دادن ارزش به توليد، بسيار عجوالنه بـه    

 )87. ص(».كار به عنوان جوهر ارزش پرداخته است

 

ي يـك     كند كه ارزش نتيجه مبادلهگيري مي بنابراين آرتور نتيجه
توان استدالل كرد كه نمي« كاال با كااليي ديگر است يا به عبارتي ديگر

او شكل ارزش يا ارزش   )  94.  ص( » . ارزش مستقل از مبادله وجود دارد
ي كـاال    برعكس، مبادله.  بيندي كار بيگانه شده نمي اي را نتيجه مبادله

بـه  .  داند شده ميي روابط توليدي يعني كار بيگانه كننده را عامل تعيين
بـيـنـد     عبارت ديگر، قلمرو گردش را عامل و  قلمرو توليد را معلول مي

شده  برابـر  كند كه كار بيگانه البته آرتور اذعان مي).  106-105.  صص( 

است با انقياد كارگر از طريق بازسازماندهي تقسـيـم كـار و ايـجـاد            
اما او اين شـيـوه   )   203.  ص.( ايمراتب قدرت در توليد كارخانه سلسله

ي    يافتگي شكل ارزش  يا نظامي مبتني بر مبادله توليد را صرفا ماديت
 .داند كاال مي

 
انـقـالب عـلـيـه        « كند كه  آرتور بر مبناي چنين تحليلي ادعا مي 

ي تضادهاي روابط مالكيت مـوجـود      داري بايد به عنوان نتيجهسرمايه
درك او از ماهيت شوروي نيز متـاثـر از     )   130. ص(» . . .قلمداد شود

” ساعتي بدون فـنـر    “ او  شوروي سابق را به  .   نقطه نظرات فوق است
صحبـت از ايـن نـظـام بـه عـنـوان                  « )  203. ص. (كندتشبيه مي
. . . معني اسـت  ي ارزش، ارزش اضافي يا انباشت سرمايه بي دربرگيرنده

وجه نمايـانـگـر     ها به هيچ شكل قيمت و شكل مزد وجود داشت اما اين
شكل نمود ارزش نبودند چرا كه در يك نظام كامال مـديـريـت شـده       

يافتگي سرمايه يـعـنـي       ماند ماديتآنچه باقي مي. . .  شدند  تعيين مي
.  گر اقتصادي عـيـنـي ارزش        اما بدون تنظيم. . .  اي بود  نظام كارخانه

.  گر عيني ارزش، اين سازوكار را بدون فنر گـذاشـت     فقدان يك تنظيم
“ اي براي انباشت سرمايه وجود نـداشـت        به عبارتي ديگر هيچ انگيزه

 ).208-207. صص(
 

شده  ريزي كند كه اين نظام نه يك اقتصاد واقعاً برنامه آرتور ادعا مي
توان آن را      و بنابراين، نمي)  209.  ص( كه اقتصادي مديريت شده بود 

-مـي ”  خودكامگي بوروكراتيك“ او شوروي را يك  .   سوسياليسم ناميد

داري و   يا سرمايه« :  نويسدنامد و با  اشاره به نظرات هيلل تيكتين، مي
ذات آن يعني قانون ارزش وجود دارد و يا سوسياليسم و ذات آن يعني 

. ص( » . ذات اسـت   هر چه ميان اين دو رخ دهد بـي   .  ريزي قانون برنامه
چـون  »  ي توليـد نـبـود      يك شيوه« در نتيجه شوروي در واقع )   209

. ص( نتوانست رشد نيروهاي مولد را باثبات و مداوم به پيـش بـرانـد        
.  داري دولتي بود و نه جمع باوري  بـوروكـراتـيـك      نه  سرمايه).   209

انقياد واقعي كارگر توسط ...  كارگران از شرايط توليد جدا نشده بودند «
شكل سرمايه برچيده شده بـود  « )   219.  ص( »  . سرمايه وجود نداشت

يافتگي آن از ريشه متحول نشد و صرفاً  در چارچوب روابـط   اما ماديت
اي بـراي    هيچ انـگـيـزه     « ).   213. ص(  » اجتماعي جديد مديريت شد

 ).217. ص(وجود نداشت » افزايي ارزش ارزش
 

هاي بسياري به تئوري ارزش نزد كليف  اگرچه نظرات آرتور شباهت
بحث آرتـور  .  تر است تر و روشن تر، پيچيده دارد، بيانگر بحثي  فرهيخته
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آشكارا  اذعان كرده كه  با تز مـاركـس   ”   تئوري شكل ارزش“ پيرامون 
شده را جـوهـر       مبني بر اولويت قلمرو توليد مخالف است و كار بيگانه

را ”  كار بيگانه شده“ با ”  كار انتزاعي“ آرتور برابردانستن .  داند ارزش نمي
داند چرا كه مورد اول صرفا برابري انواع مختلف كار از طريق مجاز نمي

اينكه اين كارها چگونه انجام “ اي با مبادله محصوالت كار است و رابطه
 )45. ص. (ندارد”  اندشده

 

كتاب ديالكتيك جديد و كتاب شايد اگر آرتور بحث خود را در   
در سطـح تـئـوري      »  تئوري شكل ارزش« ي   درباره سرمايه ماركس

-محدود كرده بود، اهميت پرداختن به آن در چارچوب موضوع سرمايه

اي كه آرتور اين تـئـوري را بـه          اما نحوه.  شد داري دولتي آشكار نمي
كند، تناقضات ايـن تـئـوري را بـا            ارزيابي خود از شوروي مربوط مي

اولويت دادن به قلمرو مبادله در توليـد ارزش    .  سازد واقعيت آشكار مي
-شود كه او الغاي مالكيت خصوصي و وجود اقتصاد مديـريـت   باعث مي

در نتيجه  به نـظـر آرتـور،      .  شده در شوروي را نافي توليد ارزش بنامد
اي بـراي    هيچ انگيزه« بوده چرا كه در آن ”  ساعتي بدون فنر“ شوروي 

شـده در    وجود كار بـيـگـانـه    »  .افزايي ارزش وجود نداشته است ارزش
داري و تـولـيـد           شيوه توليد سرمايـه ”  يبازمانده“ شوروي انگار صرفا 

اي بوده و مبنايي عيني در ماهيت اقتصادي شوروي نـداشـتـه    كارخانه
 )222. ص. (است

 

داري نـه صـرفـاً        آرتور كامالً به اين نكته واقف است كه سرمـايـه  
اي است كه فراينـد كـار و       چهره استثمار اقتصادي كه نظام كنترل بي
او در اثر خـود بـه بـحـث           .  كندكليه روابط اجتماعي را دگرگون مي

داري از انـقـيـاد صـوري           ماركس پيرامون تحول شيوه توليد سرمايه
ي مستقيم به انقياد واقعي وي و تبديل شدن كـارگـر بـه       توليدكننده

 .پردازداي ناچيز نيز مي مهره

 

دادن به قلمرو گردش و ثـانـوي دانسـتـن        با اين حال او با اولويت
قلمرو توليد در تئوري ارزش، واقعيت زندگي و كار در شوروي سابق را 

در نتيجه، آرتـور  .  داند مي”  خودكامگي بوروكراتيك“ داري كه  نه سرمايه
داري را به روابط مالكيت يا بـه     ها سرمايه مانند بسياري از ماركسيست

جالب اينجاست كه آرتـور  .  كاهد عبارت ديگر مالكيت خصوصي فرو مي
بـودن     ي لئونتيف و همكارانش در مورد حـاكـم     اي به مقاله هيچ اشاره

انگار اين مقالـه و مـنـاظـره         .  كند قانون ارزش بر اقتصاد شوروي نمي
كامالً از تـاريـخ      1945-1944هاي  ها پيرامون آن در سال ماركسيست

 .محو شده است

 

داري دولتـي يـا  جـمـع بـاوري               شارح تئوري سرمايه:   توني كليف
 بوروكراتيك؟

 

كـه بـه نـحـو            زندگي و مرگ استالينيسموالتر دائوم در اثر خود 
داري دولتي از سوي كليف پرداخته،  انتقادي به جزئيات تئوري سرمايه

كند كه تئوري كليف روايتي از تئوري جمع باوري بوروكراتيك  ادعا مي
اين تئوري نخست توسط ماركسيست ايتاليايي برونو ريتـزي در    .  است

هاي  سپس در سال.  ارائه شد)  1939(   شدن جهانبوروكراتيزهكتاب 
توسط ماركسيست آمريكايي ماكس شاختمن به عنـوان   1940-1941

مبناي انشعاب او و طرفدارانش از حـزب تـرتسـكـيـسـت كـارگـران             
كند كه مـاهـيـت اقـتـصـاد          اين تز ادعا مي.   سوسيالسيت مطرح شد

داري است كه  داري و نه سوسياليستي كه نوعي برده شوروي نه سرمايه
 .شود ها اداره مي ي جديدي از بوروكرات توسط طبقه

 

تئوري جمع باوري  “ در مقاله اي تحت عنوان  1948كليف در سال 
ادعا كرد كه تـئـوري او بـا جـمـع بـاوري                  ”   يك نقد:  بوروكراتيك

او در اين مقاله بر نكات زير اسـتـنـاد كـرده       .  بوروكراتيك برابر نيست
 :است

تئوري او برخالف ريتزي و شاختمن، نظام توليدي در  شوروي .   1

كليف كارگر شوروي را يك نوع برده دانسـتـه   
بود و ادعا كرده بود كه اگر اقتصاد شوروي جدا 

داري از اقتصاد جهاني قلمداد شود، نه سرمايـه 
شود  داري از قسم فرعوني محسوب ميكه برده

او در اين مقاله ادعا .  كند چون ارزش توليد نمي
كند كه كار بردگان عامل اصلي توليـد در    مي

هـايـي كـه         روسيه نيست چرا كه كارخانـه 
سازند بر مبـنـاي    آالت مي تسليحات و ماشين

 . شوند نظام كار مزدي اداره مي
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 )6. ص.(داندتر از اقتصاد سرمايه داري نميرا مترقي

-13.  صـص . ( كار بردگان عامل اصلي توليد در شوروي نيسـت .   2
14( 

از منظر شاختمن، انگيزه بوروكراسي در استـثـمـار بـردگـان،        .   3
در صورتي كـه كـلـيـف انـگـيـزه              .  ارضاي نيازهاي بوروكراسي است

نظـم  بوروكراسي حاكم در شوروي را انباشت سرمايه به سبب رقابت بي
 ) 9. ص.(داندها در سطح جهاني مي ميان سرمايه

شكل مالكيت اگر مستقل از قوانين حركت يك اقتصاد، روابط « .  4
ايـن  ) )   12.  ص( »  . توليد، لحاظ شود، انتزاعي متافيزيكي بيش نيست

نيز به عنوان انتقاد از   داري دولتي در روسيهسرمايهبحث در كتاب 
 ) 283. ص.   (تئوري تروتسكي مطرح شده

 
اما آيا كليف توانست تئوري خود را از تـئـوري جـمـع بـاوري                 
بوروكراتيك متمايز كند؟  همانطور كه مشاهده كرديم ، او نـيـز  در         

،  كارگر شوروي را يـك   روسيه  داري دولتي درسرمايه كتاب خود،
نوع برده دانسته بود و ادعا كرده بود كه اگر اقتصاد شـوروي جـدا از       

داري از قسـم      داري كـه بـرده    اقتصاد جهاني قلمداد شود، نه سرمايه
او در اين مقـالـه   .  كند شود چون ارزش توليد نمي فرعوني محسوب مي

كند كه كار بردگان عامل اصلي توليد در روسيه نيست چرا كه ادعا مي
سازند بر مبناي نظام كـار   آالت مي هايي كه تسليحات و ماشين كارخانه

ي بحث او    اين تمايز در حقيقت ادامه)   14.  ص. ( شوند مزدي اداره مي
داري در شوروي از طريق رقـابـت خـارجـي و          پيرامون ظهور سرمايه

داري بودن روابط دروني  اقتصاد نظامي است و تز او پيرامون غيرسرمايه
 .كند اقتصاد شوروي را نفي نمي

 

ادعاي او مبني بر جدانكردن شكل مالكيت از روابط توليدي نيز بـا  
همانـطـور   .  درك او از ماهيت اقتصاد شوروي در تضاد قرار گرفته است

پندارد كه الغاي مالكيت خصوصي وسايل كه مشاهده كرديم  كليف مي
ريزي اقتصادي، اقتصاد شوروي را در چـارچـوبـي     توليد، همراه با برنامه

. داري تبديل كرده اسـت  منزوي از اقتصاد جهاني به نظامي غيرسرمايه
داري تنها از خارج يعـنـي از طـريـق          از منظر او، وجود روابط سرمايه

در نتيجه، او الـغـاي     .  رقابت بازار جهاني بر شوروي تحميل شده است
ايـن  .  دانـد  داري مي مالكيت خصوصي وسايل توليد را گواه نفي سرمايه

همانا اصل بنيادي تئوري جمع باوري  بوروكراتيك است كـه الـغـاي        
ريزي شـده   مالكيت خصوصي وسايل توليد وبه كارگرفتن اقتصاد برنامه

 .داند داري و نه سوسياليسم كه نوعي بردگي ميرا نه سرمايه

 

كند كه تئوري جمع باوري  بوروكراتـيـك   در نهايت كليف ادعا مي
است چرا كه قانون حركت نظام اقتـصـادي   ”  فراتاريخي“ و ”  خودسرانه“ 

اما كليف نيز آشكارا اعالم كـرده    )  17.  ص.( كندشوروي را تعريف نمي
. بود كه روابط دروني اقتصاد شوروي مبتني بر قانون ارزش نـيـسـت       

اگرچه او سعي كرد چيرگي اين قانون را بر شوروي بـراسـاس فشـار        
رقابت خارجي و اقتصاد جنگي ثابت كند، تئوري او را نيز از اين لحـاظ  

 .تلقي كرد”  خودسرانه“توان   مي

 

هدف من در اين مقاله اين بوده كه با ارزيابي تئوري كـلـيـف در        
هاي ماركسيستي پيرامون تـئـوري    بستر تئوري ماركسي ارزش و بحث

ارزش و ماهيت اقتصاد شوروي، از يك سو تضادهاي ميان تئوري او و   
نظريه ماركس و همچنين واقعيت ماهيت اقتصاد شوروي را روشن كنم 

تري از تئوري ارزش و وجـه تـمـايـز          و از سويي ديگر به درك عميق
اميدوارم كه اين پژوهـش بـه     .  داري با سوسياليسم  دست يابم سرمايه

هاي مطرح شـده،     خوانندگان نيز فرصت دهد تا با در نظرگرفتن بحث
از نـظـرات و سـواالت          .  اين مسائل را در ذهن خود ارزيابي كـنـنـد     

بخش بعدي اين سلسله مقاالت به تئوري .  كنم خوانندگان استقبال مي
 .  داري دولتي از نظر شارل بتلهايم اختصاص خواهد يافت سرمايه
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ترين فـعـاالن   ، از قديمي) Meredith Tax( مرديت تَكس 
هفتاد ميالدي در اياالت متحد / جنبش زنان در دهة شصت

او در عين حال از نويسندگاني است كه افزون .  آمريكاست
هـاي  هاي ادبي و سياسي متعدد در نشريـه برانتشار مقاله

، يك كتاب تاريخي )The Nation(گوناگون مانند د نيشن 
در .  دربارة جنبش زنان و دو رمان تاريخي نيز نوشته است

هاي پنجاه شمسي در ايران از مرديت تَكس مطالبـي  سال
، انتشار يـافـتـه    رودكيدر نشريات آن زمان ، از جمله مجلة 

همراه با نويسندة به نـام، گـريـس       1986مرديت در سال .  است
بنياد گذاشت )  PEN( پيلي، كميتة زنان را در انجمن قلم آمريكا 

يي از زنان نويسنده را ايجاد كرد كه بـا    شبكه 1995و سپس در 
 . كندسانسور جنسيت محور مبارزه مي

 Bread and( »  نان و گل سرخ« مرديت تَكس از اعضاي گروه 

Roses (هاي فمينيست سوسياليست، در شهر ، از نخستين گروه
هاي هنري مرديت تَكس مـنـحـصـر بـه        منديعالقه.  بستن بود

. او طبعي هم در سرودن شـعـر هـم دارد       .  ادبيات داستاني نبود
 Pete( مرديت سرايندة آواز يكي از كارهاي معروف پيت سيگر   

Seeger (است زير اين عنوان : 

 There Was a( »  زن جوان بود كه دروغي را قـورت داد       « 

Young Woman Who Swallowed a Lie( 

تَكس از بدو پيدايش جنبش ضد جنگ در اياالت متحد آمريـكـا   

♀  

 نان و گل سرخ

 

 
 
 
 
 
 

 با مرديت تَكس» سامان نو«گفتگوي 

 

 مينا شادمند : ها و برگردانتنظيم و طرح پرسش
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. كنـد چنان در اين عرصه فعاليت ميبه اين جنبش پيوست و هم
مرديت تكس هـم  .  كندهاست كه در نيويورك زندگي مياو سال

 CUNY Center for) »آموزش كـارگـران    « اكنون در مركز 

Worker Education) او به تازگي .  به تدريس مشغول است
) Night  هاي شـبـانـه   صداهاي كالسكتابي را زير عنوان   

School Voices  (        ويراستاري كرده است كـه دربـرگـيـرنـدة
  .اش استخاطرات شاگردان

اش ايـن  هايها و دسترسي به برخي نوشتهبراي آگاهي از ديدگاه
 :جا را ببينيد

http://www.meredithtax.org/ 

 سامان نو

 

هـاي  ها و سخنـرانـي  با در نظر گرفتن نوشته:  مينا شادمند ♀
تان بـه كـارهـاي      رسد كه شما همواره توجهاخيرتان، به نظر مي
به بيان ديگر، گويي شما از هـر فـرصـتـي       .  عملي معطوف است

بـرد امـري     گونه بايد براي پيشكنيد كه بگوييد چه استفاده مي
هاي نظـري مـوضـوع را        دهي كرد تا آن كه صرفا جنبهسازمان
تـر فـعـال      دليل اين كارتان چيست؟ آيا خود را بيـش .  بشكافيد
دانيد يا نويسنده يا هر دو؟ اگر به هردو كار، اجتماعي مي/ سياسي

پردازيد، با اجتماعي مي/ يعني هم  نويسندگي هم فعاليت سياسي
شويد؟ آيا هرگز پيش آمده است كه به دليل رو نميبهتناقضي رو

اجتماعي باز بمانيد؟ يا / پرداختن به نويسندگي از فعاليت سياسي
 به عكس؟

 

را بخواهيد اعتقاد دارم نظريه و عمل بايـد   راستش:  مرديت تَكس
ماند و در   نظريه بدون عمل عقيم و اَبتر مي.  به هم پيوند بخورند

در عين حال عملي .  ماندنهايت پشت درهاي دانشگاه محصور مي
شـود و    كه بر پاية نظريه شكل نگيرد به قدرت پايداري بدل نمي

روشـنـفـكـر     « ام   شخصا همواره كوشيده.  پايدمدت طوالني نمي
باشم، به اين معنا كه بيش از آن كـه بـخـواهـم بـه          »  ارگانيك

گروهي از نخبگان بپيوندم شعور و توانايي خالق خود را به كـار    
گيرم تا فرهنگ اپوزيسيون را بر پاية برابري جنسي و عـدالـت       

 . اجتماعي تقويت بخشم

ام، بـه فـعـالـيـت          بنابراين من در عين حال كـه نـويسـنـده        

البته مدام ميان اين دو عرصه از اين .  پردازماجتماعي مي/ سياسي
اجتمـاعـي   / بينم كه فعاليت سياسيروم زيرا ميسو به آن سو مي
نشيند و رضايـت  انگيزتر است و زودتر به بار ميبه مراتب هيجان
چندان .  گذاردآورد، اما نوشتن تاثيري ديرپاتر ميخاطر به بار مي

دشوار نبود براي هر دو كار وقت بگذارم اما هميشه مجبور بـودم  
در وهلة نخست براي گذران زندگي و بزرگ كردن دو بچـه، آن    

 .هم دست تنها، فكري كنم

 

شما از دهة شصت ميـالدي در فـعـالـيـت          :  مينا شادمند ♀
جنبش زنان در اياالت متحد . اجتماعي زنان درگير بوديد/سياسي

-قرار داشت؟ چه)  هايييا جنبش( آمريكا تحت تاثير چه جنبش 
هاي ديگر اثر گذاشت؟ آيا در حال حاضر هم بـر    گونه بر جنبش

 جنبش ديگري تاثير دارد؟ به چه ترتيبي؟

  

جنبش زنان در اين جا به شدت تحـت تـاثـيـر        : مرديت تَكس
ديد زنان نيز مانـنـد   جنبش حقوق مدني بود، به اين معنا كه مي

بايست دست بـه    ما مي.  شدندسياهان انسان كاملي شمرده نمي
زديم تا تاكيد كنيم، نشان دهيم و اين ادعاي خود را كارهايي مي

به اثبات رسانيم كه نه تنها خواهان برخورداري از برابري حقوقي 
مان مانند مردان بشري خواهيم حق و حقوقِايم بلكه ميبا مردان

چـون     به رسميت شناخته شود، و در نتيجه مختار باشيـم هـم    
 . يي وارد شويممردان در هر عرصه

به تازگي جنبش جهاني زنان نيز به شكلي مشابه تحت تـاثـيـر      
هاي خود را بر اين جنبش حقوق بشر قرار گرفته است و خواست

جنبش حقوق مدني در اياالت مـتـحـد      .  پايه بازبيني كرده است
 . آمريكا نيز بر برخورداري همگان از حقوق بشر تاكيد داشت

هاي ديگري از جهان، جنبش زنـان    از سويي، در اين جا و بخش
يي تاثير گـذاشـت ولـي      هاي ديگر نيز تا اندازهبر چپ و جنبش

بينيم معموال اين تـاثـيـر    در واقع، مي.  چندان عميق پيش نرفت
هـاي  تر در حرف بوده است تا عمل؛ حـتـي در سـازمـان          بيش

-غيردولتيِ امروز كه زنان قدرت اجرايي را به دست دارند، اصلـي 
از جملـه دمـوكـراسـيِ درونـي،            -هاي فمينيستيترين دغدغه

به ندرت پي گـرفـتـه        -ديگرها به همشفافيت،  آموختن مهارت
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چنان به دقت از   هاي چپ هم كه مردان همدر سازمان.  شوندمي
براي نمونه، با آن كه خودم هنـوز  .  كنندمباني قدرت مراقبت مي

» هاي اجتماعي جهانـي نشست« هاي در هيچ كدام از گردهمايي

 )World Social Forums  (ام اما باخبرم كـه  شركت نكرده
اند اما مـردهـا بـر آن        ها در اين جنبش بسيار فعالبا آن كه زن

-ها  نشستدر واكنش به اين مسئله، برخي فمينيست.  اندمسلط
 the( »  وگوي فمـيـنـيـسـتـي      گفت« هاي مشابهي، زير عنوان 

Feminist Dialogue  (        به راه انداختند ولـي تـاثـيـرشـان ،
 .گسترده نيست

   

رابطه ميان سوسياليسم و فمينيسم چنـدان  :  مينا شادمند ♀
چپ به فمينيسم، و حتـي بـه فـمـيـنـيـسـم             .  نمايدساده نمي

كنم ايـن    تصور مي.  كندسوسياليستي با شك و سوءظن نگاه مي
گاهي كنار گذاشتن اين ترديد بسـيـار   .  گستر باشدبدبيني جهان

توانيد با اطمينان خاطر  از   گونه ميبنابراين چه.  نمايددشوار مي
ايجاد چپِ فمينيستي سخن بگوييد؟ اصال چپِ فمينيستي چـه    

 شكل و شمايلي دارد؟ آيا اصال نيازي به ايجاد آن است؟ 

 

يكي دو سال پيش، از اين عبارت استفاده كردم و   :  مرديت تَكس
بايست بتوانيم چپ فمينيستي بـه وجـود     كوشيدم بگويم ما مي

اكنون چندان مطمئن نيستم كه بشود به اين تـرتـيـب      .  بياوريم
مسئله را طرح كرد، به همان داليلي كه شما هم بـه آن اشـاره       

زماني كه از ضرورت ايجاد چپ فمينيستي نوشتم، قصدم .  كرديد
يي كه اكنون در دنيا بر ضـد  براي هر مبارزه)  1آن بود كه بگويم 

هاي گـونـاگـون    داري يا بر ضد يكي از شكلسازيِ سرمايهجهاني
-ترين موضوعدهد، مسائل زنان از زمرة اساسيبنيادگرايي رخ مي

از اين رو، چپ نيز ناگزيـر اسـت بـراي رويـارويـي            )  2هاست، 

 .1970در تظاهراتي در سال » نان و گل سرخ«نفر اول از سمت راست مرديت تَكس است به همراه دو تن از ديگر اعضاي گروه 
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. مستقيم با واقعيت مسائل زنان را در مركز توجه خود قرار دهـد 
بينم مگر آن كـه    با اين همه، از اين بابت شانسي براي چپ نمي

به همين دليل بود كـه  .  ها در رهبري آن قرار گيرندكه فمنيست
ولي در واقع، مـنـظـورم    .  موضوع چپ فمينيستي را مطرح كردم

ها بايد بتوانند در شكل دادن به نظـريـه،   اين است كه فمينيست
گـر  استراتژي و عمل براي كل جنبش مترقي  نقـشـي هـدايـت      

هاي زنان با نگرانيداشته باشند و الگويي ارائه دهند كه در آن دل
اگر بتوانيم اين كار را   .  مبارزات جاري به طور كلي آميخته باشد

به درستي و با موفقيت پيش ببريم، كسان ديگر نيز سرانجام بـه  
-هاي اخيرم  به اين موضوع بيشدر نوشته.  چپ خواهند پيوست

 .امتر پرداخته

  

، به روشنـي، در    2007پيش از اين در سال :  مينا شادمند ♀
، بـه    ” چه نيازي به چپ فمينيستي داريـم   “ يي زير عنوان مقاله

ضرورت ايجاد چنين جرياني اشاره كرديد و سپس همين موضوع 
ميزگرد « در 2008در سال )  Left Forum(را در نشست چپ 

ايد كه بر سر راه در همان جا گفته.  پي گرفتيد»  چپ فمينيستي
آيا از آن     .  هايي در پيش استايجاد چنين جرياني چه دشواري

المللي، زمان تاكنون نيروهاي چپ، خواه در عرصة ملي خواه بين
 اند بر آن مشكالت چيرگي يابند؟ توانسته

  

گمان ندارم ما توانسته باشيم، از سه سال پـيـش     :  مرديت تَكس

در اين ايام به اين .  تاكنون، خيلي در اين زمينه پيش رفته باشيم
ها با عمق و شـدت    ام كه چه بسا الزم باشد فمينيستفكر افتاده

-هاي بـيـن    تري اعتقادات جزمي چپ را در عرصة سياستبيش
چه بسا الزم باشد با پـيـش كشـيـدن       .  المللي به چالش بكشند

-به شكلي هم»  ضد تروريسم« و »  تروريسم« هايي مانند موضوع
در .  بسته و تام و تمام از ديدگاه حقوق بشر به اين كار بپـردازيـم  

اين دوران، صرف صحبت كردن دربارة حقوق زنـان و مسـائـل        
مربوط به خانه و خانواده كافي نيست، هم چنان كه در پـيـش       

. انگارانه اسـت   گرفتن موضعِ ضد جنگ خشك و خالي هم ساده
وگو و المللي فرآيند گفتدر حال حاضر با دوستاني در سطح بين

شـود در    گـونـه مـي     تبادل نظري را آغاز كرديم كه ببينيم چـه 
بر اين باورم كه اين بازبيني .  هاي مورد نظر بازبيني كردچارچوب

 .كشدچند سالي طول مي

  

هاي زنان را در سراسر مناسبات ميان جنبش:  مينا شادمند ♀
گونـه زنـانـي كـه خـود را              كنيد؟ چهگونه ارزيابي ميدنيا چه

هـاي هـم     توانند از تجربهدانند، ميفمينيسم و سوسياليست مي
) تـان هاي عمليو با توجه به تجربه( يي فراگيرند؟ به نظرتان نكته

اين مناسبات به چه شكلي بايد پا بگيرد و تـقـويـت شـود تـا            
بـتـوانـنـد در       »  جنـوب « و »  شمال« هاي كشورهاي فمينيست

تـر  داري و مردساالري به هم نـزديـك    شان بر ضد سرمايهمبارزه
 شوند؟

 

به نظرم ضروري است فضايي چندان گسترده بـه    :  مرديت تَكس
هاي مستقل خـود  وجود آوريم كه بتوانيم گرد هم آييم و انديشه

-ببينيد، ما از يك سو بـا جـزم      .  ديگر در ميان بگذاريمرا با يك
رو روبـه )  و نيز ناسيوناليستي و فشارهاي قومـي ( انديشيِ مذهبي 

اند، و از سوي ديگر هستيم كه در پي ايجاد محدوديت براي زنان
گري دست سازي و نظاميبا تنگناهاي اقتصادي حاصل از جهاني

كنيم كه گذران زندگي را دشوار و در جـاهـايـي      و پنجه نرم مي
دو :  بـيـنـم   شخصا جهان را چنين مـي   .  سازنداساسا ناممكن مي

-بر اين باورم كه فمينيـسـت  .  دشمن داريم، هر كدام در يك سو

و نـيـز     ( انديشيِ مذهبي ما از يك سو با جزم
رو روبـه )  ناسيوناليستي و فشارهاي قـومـي    

-هستيم كه در پي ايجاد محدوديت براي زنـان 

اند، و از سوي ديگر با تنگناهاي اقـتـصـادي      
گري دسـت و    سازي و نظاميحاصل از جهاني

كنيم كه گذران زندگي را دشوار و پنجه نرم مي
 . سازنددر جاهايي اساسا ناممكن مي
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» دشمن مضاعـف « اند چارچوب تحليليِ اند كه توانستههاي چپ

ما توانستيم تنها بـه مـدد       .  هارا عرضه كنند، نه همة فمينيست
ديگر، و مـبـارزه       هاي همالمللي، فراگيري از تجربههمكاري بين

كنـيـم،   داري از فضاهاي سكوالري كه در آن فعاليت ميبراي نگه
مـان حـفـظ      الزمة رشد و پـيـشـرفـت    .   از عهدة اين كار برآييم
داري و تقـويـت ايـن      در حال حاضر، نگه.  مناسبات جهاني است

هاي مجازي در اينترنت ميـسـر   يي از راه شبكهمناسبات تا اندازه
كند و به هـر  داد مياست، هر چند در برخي كشورها سانسور بي

-تواند به تمامي جايگزين گفـت صورت اين نوع رابطه هرگز نمي
 .هاي حضوري گرددگوها و نشست

  

دانم كه شما رويدادهاي پيش و پـس از    مي:  مينا شادمند ♀
با توجه به آن   .  كرديددنبال مي 2009انتخابات ايران را در سال 

كردند، نقش زنان را در     هاي رايج و رسمي مخابره ميچه رسانه
كـنـيـد؟    گونه ارزيابي مـي   هاي سياسي سال گذشته چهناآرامي
هاي فمينيست و چپ در اياالت متحد چه برخوردي با ايـن  گروه

دادنـد،  موضوع داشتند؟ به نظر شما چه واكنشي بايد نشان مـي   
 دانيد؟ها وارد مياگر انتقادي بر آن

 

مردم در اين جا ديدند كه فعاليت سياسي زنان تـا  :  مرديت تَكس
هاي اعتراضي اهميت داشت و متوجه چه اندازه در جريان خيزش

شان هستند كه براي پيشرفت ايران رسيدن زنان به حق و حقوق
اما در عـيـن حـال كـه         .  تا چه اندازه  امري مهم و حياتي است

-ايم از نيروهاي دموكراتيك در ايران پشتيباني كنيم، نمـي مايل
دانيم چه طور بايد دست به اين حمايت بزنيم زيرا مـنـاسـبـات       

مـا  .  ميان دو كشور ايران و اياالت متحد آمريكا بسيار بـد اسـت    
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جاي خود به نظامياني كه در اين خواهيم با اقدامات نابهقطعا نمي
كشند، گَزكـي بـه     جا حرف حمله به ايران يا بمباران را پيش مي

من شخصا هيچ نوعـي  .  دست دهيم تا موضع خود را تقويت كنند
تحريمي را به مثابة ابزاري براي زير فشار گذاشتن كشورها تاييـد  

دانيم واقعا چه طـوري بـايـد        بينيد كه نميبنابراين مي.  كنمنمي
 . كمك كنيم

 

فمينـيـسـمِ    “ در دوران اخير در اين جا نظرية :  مينا شادمند ♀
چه بسـا    .  توجه كساني را به خود جلب كرده است”  پراگماتيستي

المللي زنان نيـز طـرفـدارانـي       اين طرز فكر در ميان  جنبش بين
آيا اين اصطالح براي شما معناي خاصي در بر دارد؟   .  داشته باشد

تان مواقعي پيش آمده است كه گاه در طي مبارزة طوالنيآيا هيچ
هاي پراگماتيستي راديكاليسمِ شما را تضعيف كرده باشـد  گفتمان

؟ چه گونه با اين مسئله برخـورد  ) يا به خطر انداخته داشته باشد( 

هايي كه صرفـا  كرديد؟ دربارة اتحاد با جريان
بـه  »  فمينيسم پراگمـاتـيـسـتـي     « از ديدگاه 

نگرند چه نظري داريد؟ آيا چـپ    سياست مي
آن كـه امـتـيـازي         تواند بـي فمينيستي مي

استراتژيك  بدهد يا هويت سياسي خود را از 
 دست دهد در اين اتحاد شركت جويد؟

 

الزم است اشـاره كـنـم كـه         :  مرديت تَكس
شخصا به كار و فعاليت سياسي در جـبـهـة      
متحد اعتقاد راسخ دارم، به اين مـعـنـا كـه       

برد امر زنان دسـت  ضرورت دارد براي پيش
هاي بسيـار  به اتحاد عمل گسترده با جريان

گـونـه   در غير اين صورت چـه   .  گوناگون زد
توان با ديكتاتوري مـبـارزه كـرد؟ در          مي

تـوانـد بـه      شرايط سركوب شديد، چپ نمي
.  تنهايي مبارزه كند و جان سالم به در بـرد   

يـي از    بنابراين الزم است با طيف گستـرده 
همة كساني كـه بـا ادامـة سـركـوب و                

كار و فعاليت مشترك بـا  .  اند از درِ اتحاد درآمدديكتاتوري مخالف
به .  نيروهاي ديگر به معناي دست كشيدن از اعتقادات خود نيست

ها و سكوالرها به خاطر خودشان و حـفـظ       بايست چپنظرم مي
 . يي متحد گرد هم آينداعتقادشان هم كه شده در جبهه

هاي چـپ در      در اواخر دهة هفتاد ميالدي، بسياري از فمينيست
كميتة دفاع از حق سقـط  « نيويورك گروهي تشكيل دادند به نام 

مـا  ).  CARASA ) (1( »  سازيِ اجـبـاري    جنين و بر ضد عقيم
موضوعـه  هاي اوليه سازماني تكخواستيم به خالف فمينيستنمي

يي گسـتـرده را       تشكيل دهيم، بلكه در صدد بوديم اجراي برنامه
دست پيش ببريم كه حق سقط جنين را به برخورداري زنان تنگ

ما داشتيـم  .  دادهاي نژادي از حق و حقوق ديگر پيوند ميو اقليت
هاي اقتصـادي  ها براي برخورداري از پشتيبانياز حق و حقوق آن

كرديم و بنابراين بـر    و اجتماعيِ الزم براي داشتن فرزند دفاع مي
دست ضد تصويب و اجراي قوانيني بوديم كه بر پاية آن زنان تنگ

طلب مخـالـفـت    طلب و فمينيسم تنزهمن واقعا با  چپ تنزه
كنند و   كنم اين كسان خود را منزوي ميدارم، چون فكر مي

زنند كه باهاشان موافقت فقط با كساني دست به همكاري مي
-با پابندي به تنـزه .  طلبي استراتژيِ باخت استتنزه.  دارند

 .  توان دست به كاري واقعي زدطلبي نمي



 

                138                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

هاي نژادي ناخواسته مجبور به شركـت  و اقليت
جالب است .  شدندسازي ميهاي عقيمدر برنامه

-بدانيد كه در همين دوران بسياري از سازمـان 
هاي ديگر كه پشتيبان قانونـي شـدن سـقـط         
جنين بودند، در عين حال از اقدامات دولت در   

دست هاي تنگخصوص تنظيم جمعيت خانواده
ها بر آن بودند  كـه  اين سازمان.  كردنددفاع مي

قانوني شدن سقط جنين از آن رو مفيد اسـت    
تري بـه    شود به هر رو كودكان كمكه سبب مي

(»  ريـزي شـده    فرزندآوري بـرنـامـه     « در واقع، برنامة . دنيا بيايد
Planned Parenthood (   هـاي  عبارت بود از ايجاد درمانگاه

با آن كه بنا بود مراجعه به اين مراكز و اسـتـفـاده از      .  سازيعقيم
اصـالحـات   « خدمات آن اختياري باشد، ولي هنگامي كه طـرح      

سبب شد كمك مالي دولتـي  )  Hyde  Amendment( »  هايد
دست براي سقط جنين از ميان برداشته شود، دليـل  به زنان تنگ

سازي از روي ناچاري و بـه  هاي عقيمواقعي شركت زنان در برنامه
ما بر ضد اين اقدامات مـبـارزه   .  دليل تنگناي اقتصادي آشكار شد

هـامـان اشـاره      ها و نوشتهرانيكرديم، به اين موضوع در سخنمي
گـذاري  كوشيديم با نفوذ و مذاكره در مراكز قـانـون  كرديم، ميمي

البته موفق شديم، نـخـسـت در      .  مانع اجراي اين اقدامات بشويم
شهر نيويورك و سپس در سطح دولت فدرال، مقررات سـفـت و       

. سازي بر قرار سازيمهاي عقيمسختي بر ضد سوءاستفاده از برنامه
از سوي ديگر، در همين دوران در اتحاد با گروهي از مردم به سود 

بـرخـي از ايـن        .  كرديمقانوني شدنِ حق سقط جنين مبارزه مي
هايي، بـه    كسان روراست خواهان كنترل جمعيت بودند و به گروه

، تعلق داشتند كه ازشـان  ) 2( » سازي داوطلبانهانجمن عقيم« ويژه 
هـاي  اما خوب ما داشتيم در حين پابندي به ديدگاه.  متنفر بوديم

كرديم و به سبب آن كه از نـظـر   ها كار ميخودمان در اتحاد با آن
استداللي و سازماني قوي بوديم، در واقع توانستيم در آن ائتـالف  

سـازي بـه     هاي عقيـم يي را بر ضد سوءاستفاده از برنامهملي ماده
-ها و تحليـل در طي سي سالي كه از طرح بحث.  تصويب برسانيم

-گذرد و اكنون به سياسـت هامان دربارة حق و حقوق باروري مي
هاي رسمي بدل شده است، ديگر كسي در ميان جنـبـش زنـان      

كند كه دربارة ضرورت جلوگيري از حتي به فكرش خطور هم نمي

-به دنيا آمدن نوزادهايي كه زير پوشش برنامه
 . اند، سخني به ميان آوردهاي تامين اجتماعي

گـويـد   بهترين تحليلي كه من سراغ دارم و مي
آن كه هويت سياسيِ خـود  شود بيگونه ميچه

را از دست داد، در اتحاد عمل با ديگـران وارد    
تونـگ اسـت زيـر        شد، همان نوشتة مائو تسه

مسئلة استقالل و ابتكار عمل در جبهة « عنوانِ 
ام را بـه مـوضـوع      به اين ترتيب پاسخ.  »متحد

هر جبهـة مـتـحـد گسـتـرده           .  دادم»  فمينيسم پراگماتيستي« 
هاي پراگماتيست، سكوالر و احتماال مردمي را در بـر      فمينيست

هاي جنسيتي حـتـي در     خواهد داشت كه چه بسا دربارة موضوع
چنين جبهة متـحـدي   .  طيف راست اين دو هم قرار داشته باشند

من واقـعـا بـا       .  عرصل بسيار مهمي براي مبارزة ايدئولوژيك است
-طلب مخالفت دارم، چون فكر ميطلب و فمينيسم تنزهچپ تنزه

كنند و فقط با كساني دست بـه  كنم اين كسان خود را منزوي مي
طلبي استراتـژيِ  تنزه.  زنند كه باهاشان موافقت دارندهمكاري مي
توان دسـت بـه كـاري          طلبي نميبا پابندي به تنزه.  باخت است
 .  واقعي زد

-يي متحد كار كنيم، نميدر عين حال كه ضروري است در جبهه
بايست با انحالل سازماني و حل شدن در اين جبهه تن به نابودي 

هاي هاي چپ و نيز فمينيستكنم فمينيستفكر مي.   خود دهيم
بايست به هاي خود نياز دارند، ضمن آن كه ميسكوالر به سازمان

هاي گسترده براي حفظ جايگاه خـود دسـت بـه          هنگام ائتالف
مبارزه بزنند و با كساني كه داراي نقطه نظرهاي گـونـاگـون انـد       

-انديشانه ميسر نـمـي  هاي جزمرانياين كار با سخن.  درگير شوند
هـاي  بهترين شكل اين رويارويي به هنگام اجـراي بـرنـامـه      .  شود

هايي انـدك  در اياالت متحد چنين سازمان.  گيردعملي صورت مي
 . ايمشماراند و از همين رو ما تا اين اندازه ناتوان

-هر جنبش واقعي براي حقوق دموكراتيك و عدالت اجتماعي مي
گر آمال و آرزوهاي طبقات بايست فراگير و گسترده باشد زيرا بيان

اجتماعي گوناگوني است كه دارند در عين حـال بـراي كسـب          

هر جنبش واقعي براي حـقـوق     
دموكراتيك و عدالت اجتماعـي  
مي بايست فراگير و گسـتـرده     
باشد زيرا بيان گـر آمـال و         
آرزوهاي طبقات اجـتـمـاعـي       
گوناگوني است كه دارند در عين 
حال براي كسب رهبري جنبـش  

 با هم مبارزه مي كنند
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جنبش زنان به شكلي كـه  .  كنندرهبري جنبش با هم مبارزه مي
در اواخر دهة شصت و اوايل دهة هفتاد ميالدي در اياالت متحده 

مبارزه براي رهبري ايـن  .  آغاز گشت، بسيار گسترده و فراگير بود
هاي چپ كه بـر  فمينيست:  جنبش ميان دو جناح در جريان بود

-جـنـس  حق و حقوق باروري،  آزادي جنسي، دفاع از حقوق هم
خواهان، مسايل اقتصادي و آزادي بيـان تـكـيـه داشـتـنـد و              

يابي به حقوق هاي بورژوا كه مبارزة خود را وقف دستفمينيست
خواست گروه اخيـر اصـالح قـانـون         .  كردند  ) ERA ) (3( برابر 

بايست براي زنان از جهت ايدئولوژيك پيروزي اساسي بود كه مي
شـان  به شمار آيد  و گسترة نيرومندتري از برابري حقوقي نصيب

يابي زنان به منافع اجتمـاعـي يـا      آن كه متضمن دستكند،  بي
سـازمـانـي    )  NOW( » سازمان ملي زنان«.  ماديِ روشني باشد

بزرگ كه در واشنگتن مستقر است، تمام هم و غم خود را صرف 
در .  ايجاد اين اصالحيه در قانون اساسي اياالت متحد آمريكا كرد

و ( »  سازمان ملي زنـان « مبارزه براي كسب رهبري جنبش زنان، 
بسـتـه بـودنـد، در         از نظر ايدئولوژيك هـم )  هاي مشابهسازمان

ها مهارت داشتـنـد، در تـامـيـن          همكاري و مددجويي از رسانه
اعتبارات مالي مورد نياز تبحر داشتند و ضمن فعاليت در سـطـح   

هاي چپ فاقد اما فمينيست.  ملي داراي دفاتر متعدد محلي بودند
انسجام ايدئولوژيك بودند، برنامة عملي مشتركي پيش نكشيدند، 

هاي كوچكي بودند غالبا گروه.  و از نظر سازماني هم ضعيف بودند
كردند و اعضاي آن داوطـلـبـانـي     كه در سطح محلي فعاليت مي

 . كردندبودند كه طبعا در ازاي كار خود مزدي دريافت نمي

در همان دوران كه اين مبارزه در درون جنبش زنان در جـريـان   
ها به بسيج نيرو بر ضد جنبـش  كاران در همة جبههبود، محافظه
كـاران بـا     مـحـافـظـه    .  دست زدنـد   )  و نيز سياهان( رهائي زنان 

يابي به حقوق برابر به كارزارهاي انتخاباتي و تبليغاتي براي دست
حـقِ  « دهي جرياني موسـوم بـه       رويارويي پرداختند، با سازمان

كه خواستار غيرقانوني شدن حق سقط جنين بود بر )  4( » زندگي
ضد مدافعان حقوق باروري مبارزه كردند، به پشتيبانانِ حـقـوق     

ها حقوق خواهي يورش بردند، با درهم شكستن اتحاديهجنسهم
اقتصادي مردم را زير پا گذاشتند، همراه با تـقـويـت وزيـران و         

راستي براي تصويب قوانين ضد پورنوگرافـي  مداران دستسياست

بيان دست زدند و اين كار را پـوشـشـي بـراي        به تحديد آزادي
-جـنـس  هاي جنسيِ زنان و همهاي خود به آزاديافزايش حمله

بـه ريـاسـت         1980زماني كه ريگـان در      .  خواهان قرار دادند
كار بـه قـدرت       جمهوري رسيد، اين نيروهاي اجتماعيِ محافظه

چنان به رشد خود ادامه دادند تـا    سياسي نيز دست يافتند و هم
آن كه حمله به عراق، بحران مالي، فقر فزاينده و رنج و عـذاب      

ها را از اعتـبـار   هاي آندستان و كارگران در اين جا سياستتنگ
 . شان را  مورد ترديد قرار دادانداخت و ثبات سياسي

هـا در امـان       راستيجبهة متحد فراگير زنان نيز از يورش دست
به جز چند سازمان زنـان در      .  نماند و جنبش زنان از هم پاشيد

واشنگتن كه بيش از پيش موضعي صرفا دفاعي به خود گرفتنـد،  
هاست كـه  به دليل همين تجربه.  اثري از جنبش زنان باقي نماند

اكنون به نظر من ضرورت اصلي براي زنان چپ در اين جـا آن      
هاي خود را بازسازي كنيـم  است كه بتوانيم آرا، عقايد  و سازمان

هاي اجتماعي آغاز گشـت،  يي از جنبشتا آن گاه كه خيزش تازه
بايد داليل شكـسـت خـود را        .  تري باشيمدر موقعيت مستحكم

تحليل كنيم تا بتوانيم پيرامون برنامة مشتركي گرد هم آييـم و    
اميدوار باشيم كه چندان رشد كنيم كه بتوانيم در سطح مـلـي     

در گذشته، به شدت بـا ايـجـاد سـازمـان          .  دست به اقدام بزنيم
هايي را تجربه كرده بـوديـم   مخالف بوديم زيرا فعاليت در سازمان

بـايـد   .  كه  بسيار مردمحور يا بوروكراتيك يا استالينيست بودنـد 
هايي برپا كنيم كـه دچـار ايـن        راهي بيابيم كه بتوانيم سازمان

 .ها نشونددگرديسي
1‐ Committee for Abortion Rights and Against Sterilization 
Abuse 
2‐ Association for Voluntary Sterilization 
3‐ Equal Rights Amendment 
4‐ Right to Life  
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 از ديويد شوايكارت –هاي تيكتين نقد نظريه
) مانعاًالجمـع ( را تركيب متضاد ”  سوسياليسم بازار“ هيلل تيكتين طرح 

اى بـه طـور كـامـل         اگر كسي سوسياليسم را همچون جامعه.  داندمي
كند؛ و اگـر      كند، چنان كه وي تعريف ميريزي شده تعريف ميبرنامه

كند، كه وي نـيـز     ريزي قلمداد ميتز برنامهكسي بازار را همچون آنتي
گيري اوست، بسيار كند؛ آنگاه آنچه كه حاصل نتيجهاينگونه تعريف مي

زمخت است، در حقيقت، اگر كسي نه زحمت تحليل هـيـچ كـدام از        
كند ونه زحمت برخورد بـا  هايي را كه سوسياليسم بازار مطرح ميطرح

كنند و نه پيشنهادي براي ريزي مركزي ميانتقادهايي كه آنها بر برنامه
اين كه چه مؤسسات اقتصادي منسجمي ممكن است يك سوسياليسم 

بحث را ”  دقت و منطق“ آدم بايد .  دهدكارآمد را برقرار نمايند؛ ارايه مي

 !تحسين كند
اگر .  درهرحال در چارچوب نظريات تيكتين برخي اشكاالت وجود دارد

تـعـريـف    ”  ريزي اجتماعي،براساس ميزان برنامه“ كسي سوسياليسم را 
شـود كـه     رسد كه تعريفش با اين نتيجه دنبال مـي كند، به نظرميمي

ى هنگامي كه استالين به آزمايش بازار در روسيه خاتمه داد، جـامـعـه   
خواهد در برابر اين نـتـيـجـه     تيكتين مي.  سوسياليستي را افتتاح نمود

-انجام مـي ”  ريزيبرنامه“ ي مقاومت نمايد و اين كار را با تعريف دوباره

چيزي است غير از لـغـو بـازار و        ”  ريزيبرنامه“ ين معني كه به ا.  دهد
-تنظيم آگاهانه“ ريزي برنامه.  يك اقتصاد”  ريزيبرنامه“ تالش در جهت 

 ”.ى خود توليدكنندگان استه وسيلهي جامعه ب
-تواند به هر شكلي كه مـي   كنم هركس ميبسيار خوب ، من فكر مي
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قـرار  )  حقـيـقـي   (  ريزي خواهد اصطالحات را تفسير كند، اما اگر برنامه
دهد؛ تفسـيـر   ريزي را انجام مياست به اين صورت كه چه كسي برنامه

شود؛ بايد دستكم چيزي در مورد اين كه اين روند چگـونـه عـمـلـي        
“ ريـزان    برنـامـه  “ خواهد بود بيان شود، به ويژه كه در اين مورد تعداد 

ى نـخـسـت،      در وهلـه   .  ها و يا صدها ميليون برسدممكن است به ده
دقـيـقـاً چـگـونـه         .  تعدادي پرسش موجود است كه نياز به پاسخ دارد

اين برنامه را طـراحـي مـي          ”  توليدكنندگان همكار“ چندين ميليون 
نمايند؟ با انبوهي از نمايندگانِ آگاه و درگير اين مسـئلـه، چـگـونـه          

آيا همه يـك    ( خواهند؟ گيري خواهد شد كه آنها دقيقاً چه ميتصميم
هـاي  ى نيازها و خـواسـتـه     خواهند؟ آيا امكان دارد كه همهچيز را مي

ها چگونه داوري و حل وفصل خواهـد  همگان برآورده شود؟ عدم توافق
خواهند بـه چـه شـكـلـي            در چگونگي توليد آنچه كه آنها مي)  شد؟

هاى متفاوت بـا    هنگامي كه انواع تكنولوژي( گيري خواهد شد؟تصميم
ميزان متفاوت كار و مواد اوليه مورد نياز و شرايط كـاري مـتـفـاوت         

چه كسي تصميم خواهد گرفت كه چـه    )  دردست باشد؛ چه بايد كرد؟
كدام يك از مؤسسات مـوجـود بـايـد       ( كس، چه چيزي را توليد كند؟ 

توليد را گسترش دهد؟ كدام يك از آنها بايد قراردادي كار كنـد؟ آيـا     
مؤسسات جديد تأسيس خواهند شد؟ آيا مؤسسات قديمي تـعـطـيـل     
خواهند شد؟ كارگران جديد از كجا خواهند آمد، و كارگران بـركـنـار      

و چگونه تضمين خواهد شد كه هـركـس و     )  شده كجا خواهند رفت؟
ي بايست براساس برنامهى توليدكنندگانِ همكار، آن چه را كه ميهمه

مـجـازات   (   آگاهانه طراحي شده انجام دهند، انـجـام خـواهـنـد داد؟         
 )متخلفان چه خواهد بود؟ چه كسي نظارت را انجام خواهد داد؟

او بـه مـا       .  دهـد تيكتين به هيچ كدام ازاين پرسش ها پاسخي نـمـي  
گونه بوروكـراسـي وجـود      دهد كه تحت سوسياليسم هيچاطمينان مي

ي اجتماعي براساس سلسله مراتب بـرقـرار   مقوله“ نخواهد داشت، هيچ 
داري، گويد بوروكراسـي تـحـت سـرمـايـه          وي به ما مي”  نخواهد بود

استالينيسم و سوسياليسم بازار برقرار خواهد بود اما تحت سوسياليسم 
اى پيچيـده  هايى تصميمپس چگونه همه.  واقعي وجود نخواهد داشت

هاي باال مطرح شده است، گرفته خواهد شد؟ تيكـتـيـن    كه در پرسش
ها، بسيار ساده است ما نمايندگاني را براي گرفتن اين تصميم:  گويدمي

تنها براي مدت يك سال انتخاب خواهيم كرد، و در صورت عدم انجـام  
 . خواهيم؛ بالفاصله بركنار خواهند شدآن كارهايي كه ما مي

ى ده   اجازه بدهيد ببينيم اگر من اين حق را داشته باشم؛ مـا هـمـه       
نسبت به جمـعـيـت يـك       ( ميليون يا صد ميليون ويا يك ميليارد ما، 

گـيـري درمـورد      نمايندگاني را انتخاب نموده و اختيار تصميـم )  كشور
مربوط به تكنولـوژيِ مـورد      هايمصرف سال آينده را به همراه تصميم

نياز و اين كه كدام مؤسسات بايد گسترش يابند، كدام قراردادي عمـل  
نمايند و كدام تعطيل شده و يا بازسازي شوند؛ به آنها تفويض اختـيـار   

و اگر هرگونه اغتشاش و خطايي )  هاي ماالبته براساس خواست( نموده 
. صورت گرفت، آنها را بركنار و گروه ديگري را انتخاب خواهيم نـمـود    

 !عجب
ى دستكم يك طرح مختصر از سـاخـتـار سـازمـانـي         كاستي در ارايه

او سرسختانـه  .  سوسياليسم حقيقي، تنها مشكل تحليل تيكتين نيست
 يانـه اين يك برخورد بسيار عام.  بيندبازار را با برنامه ريزي در تضاد مي

داري با سوسياليسم است، كـه مـن آن را         ى سرمايهدر مورد مقايسه
 .دانماشتباه مي

تـريـن   ها حتا در ليـبـرال  ريزيدر واقع، در اقتصاد بازار، بسياري برنامه
ى مؤسـسـات نـيـاز بـه          همه.  شودداري؛ انجام مياقتصادهاي سرمايه

فراواني بايد در مورد اينكه چـه بـايـد         هايتصميم.  ريزي دارندبرنامه
. توليد كرد، به چه شكل بايد توليد كرد و چگونه توليد را بازاريابي كرد

. تكنولوژي نوين بـايـد ارزيـابـي شـود         .  به شرايط آينده بايد فكر كرد
ريـزي  اين عملكردها همه نيازمنـد بـرنـامـه      .  سرمايه بايد انباشت شود

 .آگاهانه است
هنگامي كه ما به ماوراي اوهام بازار آزاد اقتصادهاي نئوكالسيك، عبور 

داري در ريزي بيشتري تحت نظام سرمايهيابيم كه برنامهييم در مينما
بايد براي هماهنـگـي بـا      .  ى پول بايد كنترل شودعرضه.  جريان است

بايد از سوي دولت اقـدامـاتـي      .  صورت گيرد هاييخارج از بازار تنظيم
ى بيكاري طرح شود و همچنين بايد مواظب بود تا گردش براي مسئله

-ي موفقداري پيشرفتهدر كشورهاي سرمايه.  كار از دست خارج نشود

ريزي اقتصادي درازمدت را به عهده گرفته ها پژوهش و برنامهتر، دولت
و اغلب در مورد اينكه چه صنايعي را حمايت و كدام يك از آنـهـا را         

بي شك در دنياي واقعي هيچ تناقضي .  گيرندكاهش دهند، تصميم مي
-هم مناسبات بازار و هم برنـامـه  .  ريزي وجود نداردبين بازارها و برنامه

كنـم كـه اگـر مـا           من تأكيد مي.  داري موجود استريزي در سرمايه
خواهيم كه هم عملي و هم مطـلـوب   دستكم اقتصاد سوسياليستي مي

ريـزي وجـود     باشد، بايد در نظام سوسياليستي هم بازار و هم برنـامـه  
 .داشته باشد

هاي معتقد و نامعتقد به بازار بـه    در نهايت، اختالف بين سوسياليست
من از تفسير سوسياليسم به عـنـوان يـك      .  سادگي قابل تعيين نيست

كنم اما تفسير سوسياليسم ريزي شده، امتناع مياقتصاد غيربازار برنامه
اى كه در آن خود توليدكنندگان، اقتصاد را كنـتـرل   چون جامعهرا هم
تيكتين و من ممكن است براين تعريف توافق .  نمايميد ميكنند؛ تأيمي
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هـاي  طرح)  ىگرچه نه همه( اما براساس اين تعريف بسياري )  1.( كنيم
توان چـنـيـن      سوسياليسم بازار، سوسياليستي هستند و يا دستكم مي

در طرح خود من، به طور نمونه؛ خود توليدكنندگان از   .  استدالل كرد
پيش از هر چيـز  .  كنندهاي بسياري كنترل را اعمال ميطرق مكانيسم

از آنجايي كه دمكراسي اقتصادي يك اقتصاد بازار است، كارگـران كـه     
كننده هستند از طريق خريدهاي خود كـنـتـرل      در عين حال مصرف

مؤسسات، هنگامي سـودآور  .  كنندعظيمي بر توليد اقتصادي اعمال مي
كننده را توليد نمايند و در غيـر  خواهند بود كه محصول دلخواه مصرف

دوم اينكه، از آنجايي كه كارگـران  )  2.( اين صورت از بين خواهند رفت
ي كنند براساس يك نفر يـك رأ     اي كه در آن كار ميبر خود مؤسسه

مديران در صـورت      .  كنندتسلط مطلق دارند، روند توليد را كنترل مي
سرانجام اينكه كارگران همـچـون   .  شوند”  بركنار” توانندعدم كارآيي مي

گذاري و چه در تركـيـب   شهروندان تأثير عظيمي چه در ميزان سرمايه
اين تأثيـرات  .  دهي كلي اقتصاد خواهند داشتآن و در نتيجه در جهت

يي كه هـيـأت     شود؛ در سطح ملي، از آنجادر سطوح زيادي پديدار مي
كند؛ در سطوح استاني و گذار ميزان ماليات بردرآمد را تعيين ميقانون

گـذاري را    هاي سرمايهمحلي؛ از آنجايي كه هيأت منتخب بايد اولويت
 .تعيين كند

داري بسيار بيشتـر  توليدكنندگان مستقيم نه تنها در مقايسه با سرمايه
” ى بـرتـر  طبقه“ بر اقتصاد نظارت دارند، بلكه تحت دمكراسي اقتصادي 

ى است پابرجا از مردم با قدرتي بيشتر از قـدرت  اوجود ندارد؛ كه طبقه
داري تحت دمكراسي اقتصادي نه سرمايه.  ى مسئوالن منتخبمجموعه

وجود دارد و نه گروهي مسئول غيرِمنتخب كه قادر به كسب قـدرتـي     
 )3.(داري باشددار در سيستم سرمايهى سرمايهمشابه قدرت طبقه

اقتصاد در كـلـيـت    .  براي اطمينان، كنترل هرتوليدكننده مطلق نيست
توليد نخواهد بـود، چـه        يي هرشاخهخود منوط به خواست آگاهانه
. دانممن اين را يك نقص كشنده نمي.   مانده به خواست هر يك از آنها

رغـم هـر     علي  -هيچ سيستم انساني به پيچيدگي اقتصاد دنياي واقعي
قادر بـه    -ايجاد نمايد”  ماهيت انسان“ تغيير عظيمي كه يك انقالب در 

اگـر  .  دستيابي به چنين استانداردي در كنترل توليدكننده نخواهد بود
منتقدانِ سوسياليسم بازار، مخالف اين نظرند و يا معتقدند كه نوعي از 
سوسياليسم غير بازار دستكم قادر است به اين استاندارد نزديك شـود،  

كنم  طرح خود را با جزئيات مطرح كنند تا ما نيز من از آنها دعوت مي
فهمم، جنبشي نيسـت كـه     سوسياليسم، چنانكه من مي.  بررسي كنيم

 . بدون ايمان عملي باشد اما نبايد تنها مبتني و متكي به ايمان باشد
جويانه، بايد اين را روشن كنـم كـه مـن        به عنوان يك پايان مسالمت

با توجه بـه    .  نهادي است بسيارخطرناك”   بازار“ مخالف اين نيستم كه 
در ”  بـازار “ هاي كشورهاي سوسياليـسـتـي در ايـجـاد رفـرم               تجربه

اقتصادهاي بدون بازار قبلي خود، ما با وضوح هرچه بيـشـتـر شـاهـد        
گسيخته در اثر چنين رفرمي چـقـدر قـوي        هستيم كه نيروهاي لجام

از ايـن رو      .  هاي سوسياليستـي خواهند بود و چه انداره ويرانگرِ ارزش
منتقدان سوسياليسم بازار در ابراز نگراني از اين خـطـرات بـر حـق           

مان براي رد آنهايي كه ما هواداران سوسياليسم بازار در اشتياق.  هستند
كننـد و در      ضرورت روابط بازار در مناسبات سوسياليستي را نفي مي

آزارتر از آنچه كه واقـعـاً   مان با لفاظي توخالي، معموالً بازار را بيبيتابي
مناسب با  نوع ”   بازار“ كنيم و گاهي از تمايز اصطالح هست ارزيابي مي

 .مانيمنامناسب آن عاجز مي
” بازاريـان “ ى قديمي معتقدم، گيري با استفاده از يك گفتهبراي نتيجه

هاي خود را براي يكديگر باز بـدارنـد و بـه        بايد ذهن”  غيربازاريان“ و 
 .هر كدام امكان دارد از ديگري چيزي بياموزد. يكديگر گوش فرادهند

 

 :هاپانوشت
هاي خود سوسيالسيم را بـه عـنـوان اقـتـصـادي             من در نوشته 1

ام كه در آن مالكيت خصوصي ِابـزار  داري توصيف كردهپساسرمايه
ايـن ارزيـابـي      .  توليد به صورت چشمگيري محدود شـده اسـت    

دهد تا بين يك سوسياليسم مطلـوب  طبيعي به شخص امكان مي
و نامطلوب تمايز قايل شود و ما را از تصميم اينكـه آيـا اتـحـاد         

واقعاً سوسياليستي )  يا چين يا كوبا و يا هر جاي ديگري( شوروي 
از ديدگاه من، جوامع سوسياليستي خوب و بد .  است، بي نياز كند

. تواند وجود داشته باشد، و برخي بهتر و يا بدتـر از ديـگـري       مي

پيش از هر چيز از آنجايي كه دمـكـراسـي      
اقتصادي يك اقتصاد بازار است، كارگران كه 

كننده هستند از طريـق  در عين حال مصرف
خريدهاي خود كنترل عظيمي بر تـولـيـد      

مؤسسات، هنگامي .  كننداقتصادي اعمال مي
سودآور خواهند بود كه محصـول دلـخـواه      

كننده را توليد نمايند و در غير ايـن    مصرف
 .صورت از بين خواهند رفت
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دهند بـراي  ها از جمله تيكتين ترجيح ميبسياري از سوسياليست
من با ايـن حـركـت      .  سوسياليم يك تعريف استاندارد قايل شوند

كه اين تعريف آنچنان دست و پـا   يياساساً مخالفتي ندارم تا آنجا
 .گير نشود كه تبديل به اتوپيا گردد

اي بـه    ها از اعتراف به اينكه بازار تـا انـدازه    سوسياليست يشترب  2
دهد ابا دارند، چرا كه آنها بـه    كارگران توان كنترل اقتصاد را مي

دهـد و    كنند كه بازار به جذب پول پاسخ مـي   درستي  درك مي
اما اگر تحت .  دهدمندان سوق ميبنابراين توليد را به سمت ثروت

-هاي مفرط درآمد آنچنان كه در سرمايـه سوسياليسم بازار تفاوت

داري وجود دارد، نباشد و توزيع درآمد به شكلي قـابـل قـبـول         
 . تر خواهد بودعادالنه باشد، آنگاه اين مخالفت بسيار كم رنگ

رسد كه تيكتين متوجه نـيـسـت كـه دراكـثـرِانـواع            به نظر مي 3
. دار بسيار اندك و يا اساساً وجود نـدارد سوسياليسم بازار، سرمايه

تواند حيات يـابـد   سوسياليسم بازار نمي“ كند كه وي استدالل مي
-و بنابراين سرمايـه . . .  چرا كه سيستم انگيزه را محدود مي كند

ى گذاري و كارگـران انـگـيـزه      ى اندكي براي سرمايهداران انگيزه
تواند تعجب نكند كـه  نمي يآدم”  . اندكي براي كار خواهند داشت

آيا تيكتين غير قابل اجرا بودن هر كدام از اشكالي را كه اين همه 
 .به آنها معتقد است آزموده است

 

 2005ژانويه  5 –پايان                                             
 
 

 هاي شوايكارت، از هيلل تيكتيننقد نظريه
 مقدمه

ى شـوايـكـارد خـواهـد          ى مقالهاين نقد در ابتدا به سه خطاي عمده
كند دوم، او استدالل مي.  گويد چين سوسياليست استاو مي.  پرداخت

ى نخست كمونيسم است و سوم اينكه به نـظـر   كه سوسياليسم مرحله
تواند در ريزي مركزي نميرسد او سعي در اثبات اين دارد كه برنامهمي

هيچ نوع سوسياليسم موفق وجود داشته باشد چرا كه اساساً نـاكـافـي    
ى مـن بـه طـور        طراحي مثبت او از سوسياليسم بازار در مقاله.  است
بررسي شده است و نيازي به تكرار جزئيات اين نيست كه هـر   يتلويح

ى نوع بازاري مستلزم تحميل كار مجرد به فرد و به ناچار در بـردارنـده  
من كامالً با اُولمان موافقم كـه  .  تضادي است بين كنترل كارگري و آن

سوسياليسم بازار يك اتوپياست و به نظر من دقيقاً همين تضاد اسـت    
 .كندكه آن را اتوپيايي مي

 

 سوسياليسم چيست ؟
جو و   نخست، سوسياليسم چين، سوسياليسم چين يك سيستم سلطه

گونه كنترل  و دمكراسي كاركنان است، و داراي   ديكتاتوري بدون هيچ
رانند و بر مازاد تـولـيـد      نخبگان مشخصي است كه بر جامعه حكم مي

. كنترلي را دارند كه در تقابل اكثريتي است كه چنين كنترلي را ندارند
در واقـع    .  كردن به خودي خود به هيچ وجه سوسياليسم نيـسـت  ملي

ى ابزار توليد را ملي نمايـد امـا هـمـچـنـان           تواند كليهسيستمي مي
 .داري باقي بماندسرمايه

داري دولتي پايدار نخواهد بود، اما كم وبيش قـادر بـه       چنين سرمايه
هايي خواهد بود كه كاركنان نيروي كارشان را تراكم سرمايه در مجتمع

 .فروشندبه آن مي
داري نيسـت، امـا     چين به سادگي قابل توصيف به عنوان نظام سرمايه

 .هاي بنيادي، سوسياليست هم نيست كردنصرفاً به خاطر ملي
دوم، جدا كردن سوسياليسم از كمونيسم  نه كار ماركس بـلـكـه كـار       

 . استالين بود
اند، اين حقيقتي است كه لنين و ديگران نيز چنين تفاوتي را قايل شده

و در پرانتز  ابـراز      )  پراگماتيك( ها را اغلب در عمل اما آنها اين تفاوت
 .كنندمي

ى همان زمان اما، بايد اشاره كرد كه آنها گذر كـامـل بـه جـامـعـه            
اين مطـلـب بـه      .  نمودندكمونيستي را با حذف تدريجي بازار ملزم مي

” علم اقتصاد نوين“ صورت كامالً روشن توسط پرئوبراژنسكي در كتابش 
 )New Economics  (تئوريزه شده است )شايان اشاره است كـه  ).  1

” داري دولـتـي    سرمايه“ ، ” سوسياليست“ لنين اتحاد شوروي را به جاي 
ناميد در حاليكه تروتسكي بر تناقض آشكار بين اقتصاد بازار و اقتصـاد  

ى قابل اعتنايي جهت تمايز بنابراين هيچ  سابقه.  اي اصرار داشتبرنامه
بين سوسياليسم و كمونيسم براين اساس كه سوسـيـالـيـسـم بـازار،         

است كه در آن بازار داراي نقشي ثابت و غيرخصمانـه  )  فازي( اى مرحله
 .است وجود ندارد

بي معنـاسـت   )  بين سوسياليسم و كمونيسم( تر اينكه، تمايز بسيار مهم
مگر اينكه استدالل شود كه بازار رو به مرگ است و در غياب آن معلوم 

اگر بازار مشـرف    .  نيست حركت به سمت كمونيسم چگونه خواهد بود
 .به موت است بايد داليلي براي آن باشد و اين داليل ارايه نشده است

تلقي شوايكارد از چين همچون سوسياليسم و تمايز اساسي كـه وي      
از .  بين سوسياليسم و كمونيسم قايل است در ارتباط تنگاتنگ هستنـد 
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هاي كالسيكي چون من، سوسياليـسـم در     نگاه ماركس و ماركسيست
تـوان  بـه سـادگـي مـي        .( ناپذير استيك كشور به طور نهادينه امكان

علت .)  ناپذير بودداري در يك كشورنيز امكاناستدالل نمود كه سرمايه
در اين نكته نهفته است كه تقسيم كار چنان تكامل يافته اسـت كـه       

هر سيستم .  اندى كشورها در اقتصاد جهاني در يكديگر تنيده شدههمه
ساز قلب اقتصادي براي موفقيت نيازمند فتح سرنوشت  -نوين اجتماعي

رغم به دست گـرفـتـن    جهت دستيابي به آن علي.  اقتصاد جهاني است
تري از بارآوري توليد نسبت بـه سـيـسـتـم        قدرت، بايد از سطح عالي

حـيـات      يدر غير اين صورت قادر بـه ادامـه      .  پيشين برخوردار باشد
مانده كه ديوارهاي حفاظ در   يك كشور  عقب ي،از اين رو.  نخواهد بود

-ماندگي خود تداوم مينمايد تنها به عقباطراف صنايع خود ايجاد مي

از سـوي    .  بخشد چرا كه قادر به مشاركت در تقسيم كار جهاني نيست
ديگر اما اگر سعي در گشايش اقتصاد خود نمايد ناچار اسـت تـحـت        

رد و اين، هم به جـهـت   يتر قراربگى اقتصادهاي پيشرفتهتسلط سرمايه
چين را از ايـن قـاعـده      .  ابعاد و هم سطح باالتر بارآوري توليد آنهاست

 . مستثنا ديدن بسيار مشكل است
اين اعتقاد كه انقالب بايد نخست در كشورهاي پيشرفته  ي،از ديگر سو

. پيروز شود تا سوسياليسم قادر باشد به عنوان يك سيستم موفق شـود 
چـنـيـن    يـك    .  دهـد امكان بررسي ماهيت واقعي آن را به شخص مي

پيروزي، به سرعت به يك پيروزي جهاني تبديل خواهد شد، حتا اگـر    
. داري باقي بـمـانـنـد    فقط چند كشور همچون جزاير استثنايي سرمايه

تحت چنين شرايطي سوسياليسم تنها به جهت سطح باالي بـارآوري    
سرانجام اينكه بنياد اقـتـصـادي      .  توليد قادر به تثبيت خود خواهد بود

كني كمبود از طريق سطح بسيار باالي بـارآوري    سوسياليسم در ريشه
 .توليد نهفته است

 

 تئوري ارزش كار و وفور
نظر برسد گرچه بـه  ه ب)  اتوپيايي( اين مطلب ممكن است كامالً خيالي 

در عين حال بـايـد     .  ى ماركسيسم كالسيك استروشني، اساس همه
يادآور شد كه تئوري ارزش كار، وفور را همچون يكـي از فـرضـيـات         

ين باور است كه زمان كار، متغير اسـاسـي و يـا        دربردارد، چرا كه بر ا
توانند تقليـل  ى متغيرهاي ديگر ميمتغيري است كه براساس آن همه

-سازد، ما به وفور مـي بنابراين هنگامي كه ماشين، ماشين را مي.  يابند

-توانند با مواد مصنوعي و يا با موادي كه با شـيـوه  مواد خام مي.  رسيم

بـه  .  اند، جايگزين شـونـد  سازي شدهينههاي مهندسي ژنتيكي كامالً به
بياني ديگر هنگامي كه دخالت  نيروي كار صفر و يا نزديك به صـفـر     

ها و غيـره  درنتيجه به كارگيري قيمت.  ها ناچيز خواهد بودباشد هزينه
 .معنا خواهد شدبي

در مراحل نخستين گذار به اقتصاد سوسياليستي اين چنـيـن    يقينبه 
وفوري وجود نخواهد داشت، اما با از ميان بردن تـولـيـدات نـظـامـي         

، توليدات مشابه جهت رقابت و همچنين ديـگـر اَشـكـال       ) تسليحاتي( 
آسا همچون بيكاري انبوه، امكان باال رفتن سريع سطح هاي غولائتالف

دار،  فـراهـم       ى سرمـايـه  ى افراد جامعه جز طبقهزندگي را براي همه
يين زندگي اسـيـر     همچنين جهان سوم به جهت سطح پا.  خواهد كرد

موانع فايق نيامدني باقي نخواهد ماند، چرا كه كشورهاي پيشرفته بـه    
آساني قادر خواهند بود بخشي از منابع عظيمي را كه درگذشته صـرف  

گذاري به اين شد جهت سرمايههاي نظامي و توليد تسليحات ميهزينه
داري در هاي عظيمي كه در جوامع سرمايهزيان.  كشورها سرازير نمايند

شود تضميني كافي بـراي گـذار       اثر اَشكال نسبتاً منفي كار ايجاد مي
اقتصاد جهان  به وفور در زماني متناهي خواهد بود؛ البته مشروط بـر    

به نـابـودي      ي خويشداري در تالش آخرينش براي بقااين كه سرمايه
 . عظيم منابع دست نيازد

اين بينش گرايش ارزش به سوي صفر همچنين با تئوري سقوط نـرخ    
پس بديهي است كه هرنوع اقتصاد .  داري همبسته استسود در سرمايه

بازار نيز براين اساس، محكوم به همان گرايش تا نابودي خود خـواهـد   
ممكن است استدالل شودكه اميال بشر سيري ناپـذيـر اسـت و        .  بود

-منابع جهان محدود، اين اما نگرشي از انسان تحت مناسبات سرمايـه 

داري است، كه برخي از آنها هدفشان داشتن چندين اتومبيل سـوپـر     
براي يـك انسـان     .  هاي خصوصي استدولوكس، سوپركامپيوتر و جت

يكي از شرايط سوسياليسم عدم تمركز بسيار 
باال است، واين نه به جهت عدم كـارآمـدي     
كامپيوتر بلكه از اينروست كه كنترل كارگران 
مستلزم اين است كه هركس در هر جايي كـه  

گيري مشاركت داشتـه  امكان دارد، در تصميم
ريزي مـركـزي   علت عدم كارآيي برنامه.  باشد

در اتحاد جماهير شوروي سابق اين بود كـه    
ريزي مركزي را يي كه برنامهاهكارگران با نخبه

 . به عهده داشتند، بيگانه و مخالف بودند
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معقول اين نوع اهداف احمقانه است چرا كه يك انسان در يك زمـان    
تواند از يك اتومبيل استفاده كند و اگر شخصي در شـرايـط       تنها مي

خاصي نياز به اتومبيل خاصي داشته باشد همواره قادر خواهد بود آن   
وي احتياج ندارد كه آن را در تملك داشـتـه و در       .  را به امانت بگيرد

ى حمل و نقل عمومي چنان گسترده در حقيقت شبكه.  گاراژ نگه دارد
تر خواهد بـود تـا       و كارآمد خواهد بود كه استفاده از آن بسيار راحت

. خصوصي، گرچه شايد نه براي هر كـاري    يى نقليهاستفاده از وسيله
، چه اتومبيل يننيازي به توليد انبوهي ازكاالهاي بنجل و با كيفيت پاي
كننده مجبور بـه    چه پوشاك و يا هر كاالي مصرفي ديگري كه مصرف

سوسياليستي قادر به  ييك جامعه.  خريد آن از بازار است، نخواهد بود
قـدرت  .  تمركز بر روي توليد كاال با باالترين كيفيت ممكن خواهد بـود 

تر با انتخاب در بازار براي اكثريت مردم كه منوط به خريد جنس ارزان
تر به جهت توان مالي و جنس گران با كيفيت بـاال كـه       يينكيفيت پا

اين واقعيت كه كيفيت .  توان مالي برايش نيست، به واقع قدرتي نيست
 .دهدمتوسط نيز وجود دارد، تغييري در اصل مسئله نمي

 

 ريزي مركزي برنامه
ريزي مركزي به طور ضمـنـي در     سوم، استدالل شوايكارد عليه برنامه

گويد هـيـچ اُرگـان      او حق دارد كه مي.  گفتار اصلي من رد شده است
ريزي موفقيت آميز هـمـه چـيـز در         ريزي جهاني قادر به برنامهبرنامه

در حال حاضر محدوديت ما كامپيوتر است و در آن هيچ .  جهان نيست
ميليون كاالي مجرد و ارتباط آنها  25كامپيوتري قادر به رسيدگي به  

با يكديگر چنان كه اتحاد جماهير شوروي در اقتصـادش انـجـام داد،        
-اين بدان معناست كه كامپيوتر قادر به ارايه نتايج قـانـع    .  نخواهد بود

كننده در زماني متناسب نخواهد بود و در شرايط موجود، نـيـازمـنـد       
ممكن است انتظار داشته باشيم كه كامپيوتر . ي استشمارهاي بيسال

سرانجام در آينده قادر به برآورد نتايج در چند دقيقه شود اين موضوع 
كـردن  همواره امكان اضافـه .  اما به تنهايي مشكل را از بين نخواهد برد

كاالهاي جديد و روابط متفاوت به كل وجود دارد، و هنگامي كـه مـا       
تنوعي را كه بشريت تحت سوسياليسم خواهان آن خواهد بود در نظـر  

رسد كه كامپيوتر همـواره در تـالش بـراي          داشته باشيم، به نظر مي
-رساندن خود وعقب نماندن از پاسخگويي به كاري خواهد بود كه مـي 

بنابراين نظرگاه شوايكارد در اين سطـح  و بـراي         .  بايست انجام دهد
 .ي نزديك، درست استآينده

ريز مركزي داريـم؟ يـكـي از        ه نام برنامهاما چه احتياجي به خدايي ب
شرايط سوسياليسم عدم تمركز بسيار باال است، واين نه به جهت عـدم  

كارآمدي كامپيوتر بلكه از اينروست كه كنترل كارگران مستلـزم ايـن     
گـيـري   است كه هركس در هر جايي كه امكـان دارد، در تصـمـيـم          

ريزي مركزي در اتـحـاد   علت عدم كارآيي برنامه.  مشاركت داشته باشد
ريزي يي كه برنامهاهجماهير شوروي سابق اين بود كه كارگران با نخبه

در نـتـيـجـه       .  مركزي را به عهده داشتند، بيگانه و مخـالـف بـودنـد      
دستورهاي مركز تحريف شده، مورد بي اعتنايي قرار گرفته و مـبـنـاي    

اى كـه    در هر جـامـعـه     .  ى آگاهانه بودروابط بر اطالعات تحريف شده
ى مبتني بر سوسياليسم بازار نيز هست، اگـر چـنـيـن         شامل جامعه

پـيـش فـرض      .  ريزي كـرد   توان برنامهشكافي وجود داشته باشد، نمي
ريزي است ضروري سوسياليسم، مشاركت خود توليدكنندگان در برنامه

ريزان مركـزي  كه در نتيجه منجر به حمايت آنان از رهنمودهاي برنامه
بدون چنين حمايتي برنامه ريزي، چه مركزي و چه نوع ديگر .  شودمي

 .آن وجود نخواهد داشت
 

 ريزي مركزيعلل عدم كاركرد برنامه
 سوسيال دمكراتيك / استاليني 

ريزي مركزي ارزش تأمل و بـررسـي را       كاركرد برنامه يعنياين نكته 
-توان استدالل نمود كه شوروي سابق در برنامهدر يك سطح مي.  دارد

ريزي مركزي خود به اين جهت شكست خورد كه مركز قادر به اعمـال  
اي بـراي    واحد محلي همه نوع انگيـزه .  كنترل بر واحدهاي محلي نبود

هـايـش بـه      هاي خود داشت، در نتيجه گـزارش دروغ در مورد توانايي
در مقابل مركز نيز .  مركز، تناسبي با واقعيت مؤسسه يا كارخانه نداشت

-يد يا تكذيب گزارشاى جهت تأيمنابع كافي براي بازرسي هر مؤسسه

به اين دليل بـود كـه     .  ها و قراردادن آن در طرحي متناسب را نداشت
در نهايت رهنمودهايي را كه مركز، مـنـاسـب    .  كامپيوتر حتا، عاجز شد
كرد در واقع در جهت منافع واحد داد و اعمال ميمؤسسه تشخيص مي

توانسـت  تحت چنين شرايطي سيستم استاليني هرگز نمي.  محلي نبود
مـركـز   .  ريزي سازمان توليد بپردازدبه چيزي جز مفهوم تئوريك برنامه

تـوانسـت   مركز مي.  كردنشان و مخترع را بازي مياستاليني نقش آتش
گذاري را متوجه بخش خاصي نمايد هر چند، هر چه اقـتـصـاد    سرمايه

تر خواهد بود، چرا كه مقدار منابع بـه    تر باشد اين كار مشكلپيشرفته
ي آنـچـه     هدف ازاين تحقيق دربـاره .  ابنديكار گرفته نشده كاهش مي

ريزي است استنتاج اين حقيقـت اسـت كـه هـيـچ            موسوم به برنامه
در اتحاد .  ريزي نشده استآميز برنامهاقتصادي تاكنون به طور موفقيت

دار، سازمان يافته و جهت يجماهير شوروي، اقتصاد در يك مسير ويژه
حتا .  ريزي نام دارداين اما همان چيزي نيست كه برنامه.  شداعمال مي
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ريـزي  ريزي، بـرنـامـه     با چشم پوشي از توصيف اجتماعي من از برنامه
-مسئله:  موجود داراي آن سه تناقضي است كه در باال توضيح داده شد

ها و به كار آوري اطالعات، تحقيق در مورد عدم تناقض گزارشى جمع
ها وجـود    حتا در اقتصادهاي غيراستاليني اين تناقض.  هابستن تصميم

 . دارند
دار تشكيـل  كانون اين مشكالت را، تضاد منافع كارگر و مدير يا سرمايه

تريـن  نمايي كارش و انجام آن به ضعيفمنافع كارگر در بزرگ.  دهدمي
دار درست در جهت عـكـس آن       شكل ممكن و منافع مدير يا سرمايه

ى شـده هاي مليتوان در شركتهمين عدم اشتراك منافع را مي.  است
در نتيجه محصوالت آنها اغلب بنجل، خدماتشان ضعيـف و    .  غرب ديد

. نيست”  ريزانبرنامه“ محصوالت، مطابق خواست .  هايشان باالستهزينه
كردن حمايت خود را از دسـت  آور نيست كه مليبه همين دليل تعجب

سوسيال دمكراسي، ناچار شده است ايـن مسـئلـه را بـه           .  داده است
كـردن  ها اما علتي ندارد كه از ملـي فراموشي بسپارد، براي ماركسيست

داري و چه تحت نظام استاليـنـيـسـتـي دفـاع         چه تحت نظام سرمايه
 يتوان از كارگران انتظار همگامي با مؤسـسـه  تنها هنگامي مي.  نمايند

ريزان مركزي را داشت كه با آنها بيگانه نباشد و خود، مديريت و برنامه
تنها هنگامي با آنها بيگانه نخواهند بود كه بر توليد اجتماعي به طـور    

به هرروي، اين .  ى نمايندگي كنترل داشته باشندمستقيم و يا به شيوه
ريزي مربـوط  نهفته در ماهيت اجتماعي برنامه يموضوع به همان نكته

 . شودمي
ريزي مركزي واقـعـي     گردم كه برنامهدر اين جا من به اين بحث برمي

ى تر در مقـالـه  من اين مسئله را با جزئيات كامل.  كفايت استالزاماً بي
، اما در اينجا تالش خواهم كرد يـك طـرح       ) 2( امديگري توضيح داده

 .ريزي مركزي با كفايت ارايه دهمكلي براي يك سيستم برنامه
 

 ريزي موفقشرايط براي برنامه

كمونيسم اين است كه كار بـه خـواسـت      /  نخستين اصل سوسياليسم 
. ى همان تئوري ارزش كار اسـت   جهيتبديل شود؛ و اين نت يناب بشر

كند چرا كه اين سرشت آنهاست، و آنهـا  هر كس درحد توانش كار مي
اين تنـهـا   .  نماينداين سرشت را با مشاركت در كار اجتماعي ارضاء مي

ى اجتماعي ارتقاء يافـتـه   هنگامي امكان دارد كه كار به يك كار خالقه
شرط دوم اين است كه كار نبايد دچار سلسله مراتب تقسيم كار .  باشد
 . شود

اى از زندگي خويـش و هـرچـه        به زباني ديگر، هر كسي بايد در دوره
بيشتر و به هر شكلي كه امكانش باشد در مديريت مشاركت كـنـد و       

اى  بـه      به شـكـل دوره     يكند كه همزمان هركسضرورت ايجاب مي
در حـالـيـكـه يـك        . هاي مختلف تقسيم كار حركت خواهد كردبخش

تواند بدون تعليمات قابل مالحظه، پزشك خوبي شود دان نميموسيقي
-دان خوبي نخواهد شد، اما هر دو مـي و همچنين يك پزشك موسيقي

بـه هـرروي،     .  ى ديگري شـونـد  هاي خوبي در حرفهياتوانند غيرحرفه
تر قـابـل كسـب      وجود دارند كه بسيار آسان يهاي بسيار ديگرمهارت

ى دهد كه در صورت تمايل حـرفـه    هستند و به مردم اين امكان را مي
تـوانـد   دان ميبه طور مثال يك پزشك يا موسيقي.  خود را تغيير دهند
ي از بـنـد يـك        با رهاي.  ريز يا داروساز تبديل شودبه يك نجار، برنامه

هاي با عاليق مشتـرك  ها، ديگر به تعلق گروهالعمر، انساني مادامحرفه
 .جامعه است در نخواهند آمد يكه متضاد عاليق بقيه

ي است، چرا كه يك جامعه قادر به عملكرد نيـسـت   كليد نكته اياين 
كه عملكرد آن در جهت مـنـافـع       مگر اينكه اكثريت جامعه قانع شود

اگر آنها سرشت خود را با روند حركت جامعه يگانه بـدانـنـد،    .  آنهاست
ايـن  .  ى معضالت بزرگ اقتصادي قابل حل خـواهـنـد بـود      آنگاه همه

معضالت معموالً با عناويني چون قيمت نسبي، مقدار توليد وارتباط آن 
استدالل شده است كه تنها بازار پاسخگوي اين .  شوندبا تقاضا بيان مي

ى سوسياليسـتـي   من نيز استدالل كردم كه يك جامعه.  هاستپرسش
كارآمد است چرا كه هر كسي در كارآمدكردن آن منافع دارد و عـدم      

داري و استالينـيـسـم در      كارآيي موضوعي اجتناب ناپذير براي سرمايه
 . ازخودبيگانگي اكثريت جامعه نهفته است

-سيستم موسوم به سوسياليسم بازار بر اين بيگانگي انسان پيروز نمـي 
توانند مدير شـونـد و مـديـران         شود، چرا كه كارگران به سادگي نمي

كارگر شوند، يا حقوقي كمتر از كارگران دريافت كنند و يا بازخواسـت  
ى شوايـكـارد   توان به شيوهدراساس، يك سوسياليسم بازار را مي.  شوند

رقابت، يكـي از    .  فرموله كرد، اما به احتمال زياد كاركرد نخواهد داشت
حتـا اگـر     .  عملكردهاي ضروري بازار است همچنان كه سود نيز هست

بنابراين حتا در سوسيـالـيـسـم     .  داران در اسم نابود شده باشندسرمايه
بازار، عملكرد يك مدير مبتني بر فشار بر كارگران براي كار بيشتر در   

 .ها و احتماالً با مزد كمتر خواهد بودجهت رقابت با ديگر مؤسسه
از سوي ديگر منافع كارگران در اين خواهد بود كه با دريافت حداكثـر  

مديران با حقوقي كمتر از كارگـران و    .  مزد كمترين كار را انجام دهند
مورد بازخواست، اقتدار و همچنين تمايلي به اعمال كنترل الزم بـراي    

تر را نخواهند داشت؛ يا كارگران رقابت و سود را حـذف    يينى پاهزينه
اي كه در نـظـام       يا مدير نوعي كنترل ديكتاتورمنشانهخواهند كرد و 

اگر بيكاري وجود نداشته .  داري معمول است، برقرار خواهد كردسرمايه
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باشد، بديهي است كه مدير به تدريج بي تأثير شده و بـازار ازبـيـن          
 .خواهد رفت

 
 شكست ناگزير سوسياليسم بازار 

كـمـونـيـسـم خـيـالـي           / بيش از آنكه طرح ماركسيستي سوسياليسم 
مـن  .  باشد، اين طرح سوسياليسم بازار است كه خيالي است)  اتوپيايي( 

هاي اتحاد جماهير شوروي سابق و چين در اين مورد با برگرفتن نمونه
توانم به شكست ى تدافعي استدالل كردم، من اما همچنين ميبه شيوه

هاي غـربـي   سيستم موسوم به سوسياليسم بازار در سوسيال دمكراسي
گذشته و به شكست اصالح طلبان معتقد به سوسيالـيـسـم بـازار در         
. اروپاي شرقي، كه اغلب آنها اكنون مدافع بازار ناب هستند اشاره كنـم 

 هـا داليل شكست هم دراين واقعيت نهفته بود كه نه كارگران ونه نخبه
نمودند كـه ايـن     احساس مي هانخبه.  خواهان سوسياليسم بازار نبودند

كردند كه در شيوه، كارآمد نخواهد بود در حاليكه كارگران احساس مي
شوايكارد بر خـالف  .  اي، چيزي عايدشان نخواهد شدبستر چنين شيوه

ى موسوم به سـوسـيـالـيـسـم بـازار يـك             بسياري از طرفداران شيوه
، كه اغلب در ايـن   (Alec Nove( آلك نوو.  سوسياليست واقعي است 

رغم والديـن  مقوله قرار داده شده است، آشكارا بيان كرده است كه علي
نوو براي ماركسيسم و   .  اش، او هرگز سوسياليست نبوده استمنشويك
شوايـكـارد   .  هايي مانند بيگانگي و كار مجرد وقت نداشته استيا نظريه

فهم آن بسيار مشكل است كه او چگونه  ي،به همين رو.  اما تفاوت دارد
توان سوسياليسـم  چگونه مي.  تواند از سوسياليسم بازار سخن بگويدمي

ي ارزش،    هاي همراهش، كار خالقه، جايگزيني هدف مبادلهرا با مقوله
با ارزش مصرفي، با رقابت، اشكال كنترل سلسله مراتبي و به حداكـثـر   

كـرد، ايـن     مـي يك كاسه كنيم؟ چنانكه كسي اشـاره        رساندن سود
 .همچون يخِ ذوب شده است
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 اولمان، از جيمز الولر هاينقد نظريه

ى وي از ماركس اين اسـت كـه     زماني هانا آرنت گفت كه انتقاد عمده
مـاركـس در     )  1.( داري زيادي پرشور اسـت وي نسبت به نظام سرمايه

-بازار سـرمـايـه     -داري است مانيفيست كمونيست نوشت، اين سرمايه

و اشكال  هاكه انسان را از مناسبات سنتي وابستگي بين انسان  -داري 
كـردنـد،   موهوم موجوديت انسان، كه اين مناسبات سنتي تبليـغ مـي    

ماركـس  ”  آنچه را كه رشته بودند باد هوا شد يهمه“ .  بخشدرهايي مي
ى آنچـه كـه مـقـدس بـود            همه“ داري نوشت، در مورد نظام سرمايه

نامقدس شد، و سرانجام انسان ناچار شد به رودرويي جدي با شـرايـط   
يش، به طور جدي روي در   واقعي زندگي و مناسباتش با همنوعان خو

 )2(”.شود روي
ى خـود، ازخـودبـيـگـانـگـي و            به نوبه يقينداري نيز به نظام سرمايه

دارد كه بـا    ها را واميزند، در عين حال اما انسانموهومات را دامن مي
منبع مـوهـوم   .  دري كنندازخودبيگانگي، بيگانه شوند و ابهامات را پرده

(” خداي ديدني،. . .   تو“ پول را كه تيمونِ شكسپير آن را چنين خواند 
سرانجام افشا نمود، از بركت رشد عظيم نيروهايش بـود كـه مـا          )  3

دريافتيم كه در واقع اين رشد عظيم، ناشي از نيروي كار ازخودبيگـانـه   
داري البته پرستش كاال وجود دارد در نظام سرمايه.  ى انسان استشده

اما در عين حال چيزي همچون تكامل توليد كااليي نيز وجود دارد كه 
از بـركـت     .  ى مرموز آن رهنمون شدبه آشكار شدن و تشخيص ريشه

داري است كه مـا بـه شـكـل           رشد كامل توليد كااليي تحت سرمايه
روزافزوني  ناگزير شديم كه از قدرت افسونگر پول روگـردان شـده و       

 .ييممنبع واقعي آن را در نيروي كار انسان كشف نما
كـار    -1.  ، دو پديده ظـاهـر شـده اسـت          در روند توليد جوامع مدرن

مشترك كارگران، خالق سرمايه است كه همچون يك قـدرت شـبـه        
تحت ستمِ   -2.  كندروحاني يا شبه شيطاني بر زندگي آنها حكومت مي

ترحم رقابت دربازار سرمايه داري، كارگران در خود قابـلـيـت    نيروي بي
ى عملي واقعي را كه آنها را قادر مي سازد از حاكميت كارِ ازخودبيگانه
 . خود، جهت تسلط مستقيم بر زندگي خود، رها شوند، تكامل مي يابد

داري برانگيختـه شـده     ها كه تكاملش از سوي نظام سرمايهاين قابليت
دارانه براي سود، كـه كـم و       است، به طور مداوم توسط تالش سرمايه

دهد، سركوب شده است و حتا بـيـش از       بيش به توليد آنها ادامه مي
. انـد شماري كه تلف و نـابـود شـده     هاي بيسركوب با توجه به زندگي

. بـود ”  نقدي بر اقتصاد سياسـي “ عنوان فرعي كاپيتال از جانب ماركس 
چنانچه مفهومي كامالً منفي به ذهن متبـادر نـمـايـد،       ”  نقد“ اصطالحِ 
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نقد ديالكتيكي نگاهش به نقد دروني است، .  كننده استاصطالح گمراه
كند و منفي بودن آن ناشي از   نقدي كه روندى از درون خود توليد مي

 .  وجوه مثبت خود آن است
گرفتن گام به گامِ منطق ديالكتيكي كاپيتال، ماركس سرانجام در با پي
و ايـن    )  4( رسدمي”  هاي جامعه نويننخستين جوانه“ به ظهور  3جلد 
هاي تعاوني هستند كه به تازگي در چارچوب سيستـم  ها كارخانهجوانه

ماركس، نخست به بررسي عيني .  اندكهن به تصاحب كارگران در آمده
-مـي ”  اعتـبـار  “ ى ابعادش در بخش ى كمونيستي نوين در همهجامعه

از خلل وجود اعتبار، پول قادر به بازگشت به كارگران كه خـود  .  پردازد
اند؛ به شكلي است كه آنها را قادر به قـطـع تسـلـسـل          مولد آن بوده
 .كنداستثمار مي

-برتل اولمان، در نخستين ارجاع خويش به كنكاش ماركس از تعاونـي 

ماركس “ :  نويسدچنين مي يو.  گيردها، اهميت اين روند را دستكم مي
زمان خود همچون سيستـمـي كـه      )  كئوپراتيو( هاي تعاوني از كارخانه

” . بـرد نام مـي   )  كندداران خود تبديل ميكارگران همكار را به سرمايه( 
اى، ماركس را همچون منتقد منـفـي   اين چنين نقل قول مختصر شده

اما چنين ترجماني از ديدن اين نكته .  دهدها، نمايش ميخالصِ تعاوني
ى ى نوين كه از درون جامعههاي جامعهها همچنين، شكوفهكه تعاوني

ترجمان اولمان، .  مانداند، توصيف شده است؛ عاجز ميكهن سر برآورده
تضـاد  “ از انعكاس اين نكته نيز كه در همان جمله بيان شده است كه   

جـهـت   ”  . مـانـد  كار و سرمايه بين خودشان حل خواهد شد، در مـي     
ى نوين در جامعه.  اطمينان چنين حل شدني  مشروط است يا محدود

در .  هن است ظاهرخواهد شـد ي كآغاز با نمودهايي كه همچون جامعه
دارانه بروز خواهد كرد، در اشكالي كه بـايـد بـا      ى سرمايهآغاز با شيوه

 .نوين، پوست بيندازد يهاي نهادي جامعهگسترشِ روند رشد قابليت
اش تر اولمان با اين مسئله در بخش هشـتـم مـقـالـه         برخورد طوالني

كه ما :  همچنين از توجه به نكات مثبت و پراهميت فراواني عاجز است
بينيم، كه در آنها ى نوين را ميهاي جامعهها نخستين جوانهدر تعاوني

هـا نـوع     با اينكه گفته شود تعـاونـي  .  شوندتضاد كار و سرمايه حل مي
كند و با اصـل    ديگري از سرمايه هستند، چنان كه اولمان برداشت مي

كنـد  اولمان ادعا مي.  جمله كه نقل قول شده است، تفاوت اساسي دارد

ماركس در هر حال اسـتـدالل     
داري كرد كه در سيستم سرمايه
ها در   احتمال  گسترش تعاوني

سطح ملي امكان ندارد، چرا كه 
اربابانِ زمين و اربابانِ سرمايـه  “ 
با به كارگيري امكانات سياسي “ 

خود از چنين روندي جلوگيـري  
ماركس تالش دارد .  خواهند كرد

استدالل كند كـه گسـتـرش      
ها به سطـح مـلـي و        تعاوني

درنتيجه تخفيـف مشـكـالت      
كارگران تنها از طريق انـقـالب   
سوسياليستي و كسب قـدرت    
سياسي امكان دارد و به حقيقت 

 . خواهد پيوست

رژيم استاليني از حفر آن كانال كه با كار اجباري . 1935پروژه سيستم آبياري فرگانا درسال 
سال طول كشيد و از مسير ازبـكـسـتـان،        15به مدت )  حتا كودكان( اهالي آسياي مركزي 

 .بردكرد به عنوان يكي از عجايب جهان نام ميتاجيكستان، قرقيزستان عبور مي
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دهد، بلكه تنـهـا يـكـي از         كه ماركس يك استراتژي قطعي ارايه نمي
 يدرك او با نـظـريـه     .  دهدداري ارايه ميامكانات تكامل را در سرمايه

 يهاي كارگري چون يـك شـيـوه     ماركس در مورد امكانِ رشد تعاوني
اى كه ماركس همچون شيوه.  داري، تباين داردرشد، تحت نظام سرمايه

 .سناريوي احتمالي، جايگزيني براي انقالب سوسياليستي، نگرانش بود
داري احتمـال   ماركس در هر حال استدالل كرد كه در سيستم سرمايه

اربابانِ زمين و   “ ها در سطح ملي امكان ندارد، چرا كه گسترش تعاوني
با به كارگيري امكانات سياسي خود از چنين رونـدي    “ اربابانِ سرمايه 

ماركس تالش دارد استدالل كند كه گستـرش  .  جلوگيري خواهند كرد
ها به سطح ملي و درنتيجه تخفيف مشكالت كارگران تنـهـا از     تعاوني

طريق انقالب سوسياليستي و كسب قدرت سياسي امكان دارد و بـه        
هاي زحمتكش، كارِ تعـاونـي   براي نجات توده“ .  حقيقت خواهد پيوست

ى ملي ترويج بايد به سطح ملي گسترش يابد و در نتيجه بايد به  شيوه
دهد كند، اما تشخيص نمياولمان اين عبارت را مشاهده مي)  5( ”  . شود

كه اين استداللي است در جهت ضرورت انقالب سوسياليستـي و نـه       
اين عبارت بسـيـار مـهـم       .  داريهاي سرمايهبيني يكي از راه حلپيش

 :نيازمند نقل كامل است
بي ترديد ثابت كرد كه، هر قـدر   1864تا  1848ى ى دورهتجربه. . .  “ 

ى هم  كار تعاوني در اساس عالي و در عمل مفيد باشد اگر در محدوده
هاي نامداوم كارگران خصوصي باقي بماند، نه هرگز قادر به تنگ تالش

ها خواهد بود و نـه حـتـا      دستيابي به رشد تصاعدي جهت رهايي توده
شايـد  .  خواهد توانست به طور محسوسي بار مصائب خود را سبك كند

هاي خـيـرخـواه    به اين جهت است كه اشراف ظاهراً منصف، در افشان
ى مياني و حتا اقتصاددانان سياسي تيزهوش همگي ناگهـان بـه     طبقه

-طور تهوع آوري به تمجيد سيستم كار تعاوني كه بيهوده سعـي مـي    

بـه آن       ياي خيالبافانه و يا انگ زدنآن، همچون رؤ يكردند با استهزا
. انـد اش كنـنـد؛ روي آورده      چون سرقت سوسياليستي، در نطفه خفه

هاي زحمتكش، كار تعاوني بايد بـه سـطـح مـلـي            جهت نجات توده
اما اربـابـان     .  ى ملي ترويج شودگسترش يابد و در نتيجه بايد به شيوه

زمين و اربابان سرمايه همواره با به كارگيري امتيازات سياسي خود بـه  
. . . دفاع و تداوم حيات انحصارات اقتصادي خود خـواهـنـد پـرداخـت       

ى طبقات كارگر تبديل ى عمدهبنابراين كسب قدرت سياسي به وظيفه
 ”.شودمي
 

ها چه در اسـاس و چـه در         كنم كه تعاونيمن بر اين نكته تأكيد مي
عمل، عالي هستند و اين به آن جهت نيست كه آنها تنهـا نـوعـي از        

ها را آنچه كه تعاوني.  هاي انحصاري هستندسرمايه در رقابت با شركت
شود محدود شدن آنـهـا در       از تحقق قابليت حقيقي خويش مانع مي

نـطـق   “ ى مـاركـس در         اين گفتـه .  داري استچارچوب بازار سرمايه
در آنـجـا پـيـروزي         .  اسـت  1864در سال ”  الملل اولى بينافتتاحيه

اسـاسـي بـيـن          يمبارزه“ كند به ى كارگر را منوط ميجنبش طبقه
ى حاكميت قوانين كور عرضه و تقاضا كه اساس اقتصاد سياسي طبقـه 

نگري اجتماعـي كـه     شده با پيشمياني است و توليد اجتماعي كنترل
دو عنصر متضاد ”  . دهد، در جريان استاقتصاد طبقه كارگر را شكل مي

تفكر ماركسيستي در اين جا وجود دارد، حاكميت آزاد پول از يك سـو  
توان از يـكـي بـه      چگونه مي.  هاي آزاد از سوي ديگرو حاكميت انسان

كردن و دفـن آن،        سوي ديگري رفت؟ با ازبين بردن اولي، غيرقانوني
بنابراين امكان دادن به دومي براي جايگزيني آن؟ در واقع ايـن نـوع       
نگرش به سوسياليسم، از نظر محتوايي چيزي است كـه مـن آن را           

” سوسياليسم ديالكتـيـكـي   “ نامم كه در برابر مي”  گراسوسياليسم نفي“ 
ى ى نوين از درون جـامـعـه       كه سعي در درك روندي دارد كه جامعه

هاي مياني و انتقال از يكي به سوي ديگري وحلقه يابدكهنه تكامل مي
ى در مـبـارزه    .  دهـد كنند را نشان ميكه دو متضاد را به هم وصل مي

ساعت كار روزانه را همچون  10عظيم بين اين دو بنياد، ماركس قانون 
ى كارگر در مقابل قانون نخستين پيروزي اساسي اقتصاد سياسي طبقه

سـاعـت      10بيند، كه كار زنان و كودكان را به   كور عرضه و تقاضا مي
ماركس در توصيف حساسيت اين قانون عقايد مذهـب  .  كندمحدود مي

در دوران باستان قتل كـودك آئـيـن        ”  . گيردپرستان را به كار ميبت
مذهبي مرموزِ مولك بود كه تنها در مراسم بسيار خاص مذهبي انجـام  

اى براي شد، سالي يك بار شايد؛ و همچنين مولك هيچ تعصب ويژهمي
داري مدرن خداي پـول  در سرمايه”  . قرباني كردن كودكان فقرا نداشت

ى كودكانِ فقرا در ابعاد بسيار تر به قرباني كردن هر روزهبسيار حريص
 10جهاني قـانـون         -بنابراين ما اهميت تاريخي.  پردازدتر ميگسترده

اين نخستين بار بود كه اقـتـصـاد    “ .  كنيمساعت كار روزانه را درك مي
ى روشن تسليم اقتصاد سياسي طبقـه   ى متوسط در روزسياسي طبقه

 )6(” .كارگر شد
” بـازاربـد  “ در مقابـل    ”  بازارخوب“ هاى ى صحبتگويد همهاولمان مي

هـا در    عامل سرگشتگي و از نظر سياسي باعث انفعال سوسيالـيـسـت   
عدم تهاجم به  انحصارات بزرگ و :  شان استپرداختن به وظايف اصلي

جبهه، بدون حمله به بازار و “ ى يك حاكميت آنها بر جامعه بلكه تعبيه
ما بايد به توليد براي بازار در هرجايي كه ظاهر ”  . هايشى بدكاريهمه

هاي كـارگـري، و       هاي دولتي، در تعاونيشود حمله كنيم، در مؤسسه
هاي توليـدي  حتي در خواربار فروشي سركوچه همچنان كه به مجتمع
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پذيرش سوسياليسم توسط مردم تنـهـا از     “ نويسد او مي.  در حال گذار
اين البتـه بـه روشـنـي         ”  . طريق رد هرگونه مناسبات بازار خواهد بود

كه او  اى كه در باال ذكر كردم و يا در كاپيتالديدگاه ماركس در جمله
بندوبار وجود دارد كـه  يك بازار بي.  اين موضع را تكرار مي كند، نيست

اين بازاري است كه نمايانگر اقتـصـاد   .  واقعي است ”  چرخ گوشت“ يك 
داري به  هـمـت نـبـود         داري است كه امروزه سرمايهسياسي سرمايه

كنترلِ سياسي بر بازار جهانيِ در حال پديدارشدن، سعي در بـازگشـت   
و همچنين بازاري وجود دارد با كنترل اجتماعي، بـازاري    .  به آنرا دارد

. است”  كنسرو بازكن“  بازاري كه  –ى دائمي جامعه است كه تابع اراده
يك گام بزرگ در جهت تغيير بازار چرخ گوشـت   ساعت كار 10قانون 

 .به بازار كنسرو بازكن بود
ى ى سلطههمچنان كه امروز بسيار روشن است، اين روند هنوز با ادامه

داري امكان بازگشت دارد، نه از سوي افـراد  اقتصادي و سياسي سرمايه
داري كه منجـر  خاص بلكه از سوي مناسبات اقتصادي سيستم سرمايه

المللي و غـيـره     بين يهاي فراملي، سرمايهالمللي شركتبه قدرت بين
-آوردهاي گذشتهي طبقاتي جهت تحكيم دستپويايي مبارزه.  شودمي

در نتيجه ماركس بـه  .  اش نيازمند ترفيع بيشتر دست آوردهايش است
 .ى كارگر از قانون ده ساعت كار، اشاره داردپيروزي بزرگترطبقه

ترِ پيروزي اقتصاد سياسي كار، در برابر اقتصـاد  ي عظيماما هنوز ذخيره
كنيم، به ها صحبت ميما از جنبش تعاوني.  سياسي سرمايه موجود بود

هـاي  هاي تعاوني كه بدون هيچ كمكي با تعدادي دسـت   ويژه كارخانه
. توان غلو كرددر ارزش اين تجارب عظيم اجتماعي نمي.  خالي برپا شد

آنها در عمل و نه در تئوري نشان دادند كه توليد در ابعاد بزرگ و در     
اى از اربابان براي استخـدام  هماهنگي با علوم مدرن، بدون وجود طبقه

اى از كاركنان كه محصول را در خود دارد، نياز به قبضـه كـردن     طبقه
؛ ى تسلط و اخاذي از خود انسان كارگر نيسـت ابزار كار همچون وسيله

و همچون كار برده، همچون كار رعيت، كار مزدي نيز يك شكل موقت 
اى اى است كه محكوم به محو شدن در برابر كار همبسـتـه  و دون پايه

هاي عالقمند، با ذهن آماده و قلبي پر از است كه نقش خود را با دست
 .             لذت انجام خواهد داد

ها بدون تالش خود گويد اين تعاونيتوجه داشته باشيد كه ماركس مي
سوسيالـيـسـم    “ خودش عليه  يماركس در مجادله.  كاركنان برقرار شد

هاي سـاخـت   كند بلكه به تعاونيهاحمله نميالسال، به تعاوني”  دولتي
 )7. (كنددولت حمله مي

-ها تنها يك شكل نويني كه سرمايه خود را در آنها تجسد مـي   تعاوني

ها و كار و سرمايه در اين است كـه    جوهر تباين تعاوني.  بخشد نيستند

ى اين گام عـمـده    .  نابود شده است)  دارانكارگران و سرمايه( بازار كار 
هايي چون قانون ده ساعت كار و قـوانـيـن رفـاهـي        بعدي از پس گام

-ى كهن به وقوع مـي هاي جامعهپسايند آن است كه هنوز در محدوده

 .پيوندد
-داري برمـي هاي خود، كارگران گام بزرگي به ماوراي سرمايهبا تعاوني

داران خود، در يك روال   دارند، البته به شكل كارگران همچون سرمايه
داري خود در ابتدا با روال و سـبـك فـئـودالـي          سرمايه.  دارانهسرمايه

تغيـيـرات   .  شايد اين ضرورت ديالكتيك تكامل تاريخي است.  ظهوركرد
گيرد، يعنـي نـفـي      اصوالً يك باره از شكلي به شكل ديگر صورت نمي

يك ماركسيست منطقي ادعـا  .  بنيادي يكي بدون گذر از مراحل مياني
يا آخـريـن     ”  پايان تاريخ“ ى انتقالي همچون كند كه چنين مرحلهنمي

و هـمـچـنـيـن يـك           .  كالم در همزيستي بدون ازخودبيگانگي اسـت 
تواند مدعي شود كه تا ايجاد سيستم نوين بـه  ماركسيست منطقي نمي

 .تواند به وقوع بپيونددطور كامل، هيچ تحول مثبتي نمي
توان به اولمان نسـبـت داد، چـرا كـه وي             اين موضع آخرين را نمي

داري و يك كمونيسم كامالً تكامل يافته؛ تعدادي مرحله را بين سرمايه
گـويـاي ايـن اسـت كـه               ياين نظرگاه اما به طور تلويح. قايل است

داري هنوز وجـود خـواهـد        ى پساسرمايهازخودبيگانگي كار در جامعه
ى كمونيسم هنـوز  در نخستين مرحله.  داشت و بايد وجود داشته باشد

ى مـاركـس بـر        كه به گفته  -ازخودبيگانگي كار وجود خواهد داشت 
چرا كه كارگران براي پـول    -شوداداره مي)  8( ”  قانون بورژوازي“ اساس 
گـفـتـن    ).  به شكل كوپن مختصركار با كنترل اجتماعـي ( كنند كار مي

اينكه تا نابودي بازار، هيچ پيشرفت مداوم، پابرجا و مطمئـنـي وجـود      
نخواهد داشت چيزي است و گفتن اينكه هيچ پيشرفت واقـعـيـي بـا       

امـكـان نـدارد؛      ...  وجود ساده ويا محدود كاالگرايي و ازخودبيگانگي و
كنم كه قصد اولمان دومي است در حالي من احساس مي.  چيزي ديگر

بـه  ( اش   وي در بخـش آخـر مـقـالـه         .  گويدكه ناخواسته اولي را مي
كند كه حتا يد ميتأي) اشهاي پيشيناي نسبت به گفتهطورغيرمنتظره

او .  داري دستاوردهاي مثبتي براي بشريت دربرداشته استبازار سرمايه
اما قادر به پذيرفتن اين نيست كه پس از حذف بازار كار و به همراه آن 

داري، بازار محدود كاال قادر به انجام هيچ كاري بيشتري باشـد؛  سرمايه
واين بدان جهت است كه وي مايل است بر نقش منفي بازار تـأكـيـد      
نمايد در عين حالي كه به عنوان يك ماركسيست ناگزير است اعتـراف  

 .هاي مثبت هم داردنمايد كه بازار همچنين جنبه
هاي كارگران كه در سطح ملي تحت حـكـومـت كـارگـران        آيا تعاوني

اند كه در رقابت با ” داران جمعيسرمايه“ سازمان يافته است به سادگي 
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دانـد كـه     يكديگر در انباشت سرمايه و استثمار يكديگرند؟ هركس مي
داري تمايل به حداكثر سود با تشديـد اسـتـثـمـار        چرا صنايع سرمايه
اي مـوجـوديـت    سرمايه به طور مستقل از هر مؤسسه.  نيروي كار دارند

و .  شـود متي كه بازده بيشتري دارد متمايل مـي دارد و به سرعت به س
داران خود كار نمي كنند و اين ديگرانند كه در معرض سرعـت  سرمايه

مـفـهـوم    .  بخشيدن به آهنگ كار و كاهش دستمزد و حقوق هستـنـد  
-ها بسيار مؤثرتر استثمار مـي   اينكه بگوييم كارگران خود را در تعاوني

كنند، چيست؟ آيا يك مؤسسه درمالكيت كارگران تصمـيـم خـواهـد       
گرفت براي انباشت بيشتر سرمايه، كارخانه را به مكزيك منتقل كند و 

 در آنجا با يك دهم مزد قبلي كار كند؟
هاي با مالكيت كارگري پاسخي طبيعي است به فرار يـا پـرواز     مؤسسه
ى جـهـانـي روزبـه روز رواج             ى كنوني كه در جنون سرمايهسرمايه

داري به جهت عـدم    هاي سرمايهدرجايي كه مؤسسه.  يابدبيشتري مي
تواننـد  هاي با مالكيت كاركنان ميشوند، مؤسسهسود كافي تعطيل مي

هـاي  ها همچون مؤسـسـه  به بقاي خود ادامه دهند چرا كه اين تعاوني
انـداز  رويي با چشميادر رو.  دولتي به هيچوجه نياز به ايجاد سود ندارند

ى خـود را      اند كـه مـؤسـسـه      بيكاري و فقر، كاركناني كه موفق شده
؛ بسيار خرسند خواهند بود كه تنها يك زنـدگـي     كنند خودشان اداره

اگر مؤسسه شكوفا شده و رونق گيرد، با توجه به .  مناسب داشته باشند
بايد ارضاء شوند؛ آنها قادر خواهند بـود    نبود سهامداران بيروني كه مي

تصميم گيرند كه درآمد اضافي را به شكل ساعت كار كمتر تصـاحـب     
هـا و    شكي نيست كه اين بسيار وابسته به فضاي غالب ديـدگـاه  . كنند

-در جهاني تحت حاكميت سرمايه.  هاي سوسياليستي استنفوذ نظريه

هاى كارگري و يـا    داري، با كمترين و يا هيچ حمايتي از سوي اتحاديه
هاي منزوي هر چه بيشتر گر، تعاونييك جنبش سوسياليستي حمايت
داري دارد؛ تا جايي كـه    هاي سرمايهتمايل به عملكردي از نوع مؤسسه

يك گروه از كارگران مالك به استخدام گروه ديگر كارگران مـزدگـيـر      
در آن صورت اما، اين مؤسسه ديگر به وضوح يـك تـعـاونـي       .  بپردازند
 .نيست

داري حذف مبادـلـه بـه      ساز و بنيادي در غلبه بر سرمايهگام سرنوشت
اين .  ى نيروي كار به ازاي مزد استطور عام نيست، بلكه حذف مبادله

داري، كساني هستند كه بازار را   در كنار سرمايه:  جنگندعمده مي يمدافعان بازار در چهار مقوله
دانند و كساني كه چنين اعتقادي ندارند، اما آن را بخشي ضروري با ارزش اخالقي مي ييك وديعه

در حاليكه در كنار سوسياليسم، كساني .  دانند؛ و شايد هم بخش طبيعي آناز زندگي اقتصادي مي
رسـد كـه     ناپذير است چنان كه به نظر مـي   هستند كه آنها نيز معتقدند بازار ضروري و اجتناب

كنند كه بـازار    گويند،  پس درنتيجه فكر ميآن مي”  بودنطبيعي“ را به جاي ” ناپذيربودناجتناب“
نياز به اصالحات انساني دارد و سرانجام كساني كه معتقدند بازار ضروري است اما تنها همـچـون   

 . ي كمونيسمى خيلي طوالني تا به استقرار دورهى انتقالي؛ البته يك دورهيك دوره

يك دكل حفاري با مهندسان آمريكايي در شهرك صنعتي 
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وارگي بازار به اندرون سيستـم  است علت تالش ماركس كه از خلل بت
سود و به اندرون روند توليد كه از طريق آن ارزش اضافـه اسـتـخـراج       

شـود،  داران چنان كه اولمان متذكـر مـي    سود سرمايه.  شود، بنگردمي
حاصل تبادل كار و كاال نيست بلكه به شكل بنيادى تنها حاصل تبادل 

اين حقيقت هرگاه كه ارزش اضافه تحقق .  نيروي كار به ازاي مزد است
 .شودى تبادل كاال مخفي ميه وسيلهيابد، بمي

داران بايد جذب جـامـعـه      بازارِ سرمايه و پول همزمان با حذف سرمايه
داري ى كاال و خدمات به ازاي پول، پيش از سرمايهاما اگر مبادله.  شود

هزاران سال وجود داشته است، ما نبايد انتظار داشته باشيم كـه يـك     
وارگي بازار وجود دارد، هـمـچـون        دو طريق براي بت.  شبه محو شود

در مخالفت .  هاى اهريمنيخداي نيكوكار و شيطان همچون منبع همه
در هـيـچ     .  سازي آن اسـت   با خداوارگي بازار، اولمان در خطر اهريمن

 .وارگي بازار قابل چيرگي نيستكدام اين موارد بت
گـويـد؛   اولمان قرار گرفتم هنگامي كه وي مي يمن تحت تأثير نظريه

ى تفكر سوسياليسم بازار ناشي از فـروپـاشـي        گسترش عمده ينقطه
سوسياليسم دولتي شوروي است؛ به ازاي اينكه آن را ناشي از معضالت 

اين معضالت آيا اشاره به خود بـازار بـه     .  داري بداندذاتي خود سرمايه
هاي مالي و   عنوان معضل اصلي دارد؟ يا به تسلط بر بازار توسط قدرت

اى جز مقـتـضـيـات     گو نيستند و انگيزهصنعتي، كه به هيچ كس پاسخ
هاي عمومي به سمت براي برانگيختن گرايش.  ناپذير ندارندسود سيري

يا تعاوني منزوي كارگـران را    سوسياليسم آيا بايد بقالي سر كوچه را و 
-ى دولتي را كه درآمدش معادل هزينـه به او نشان داد، يا يك مؤسسه

نيز به همان اندازه بد هستند و بايـد ازبـيـن       اينها –اش است و گفت 
 بروند؟

گويد كه منطق انقالب سوسياليستي مردم را به فهم اينـكـه   اولمان مي
ى اما در وهلـه     .  بازار به طور عام بايد ازبين برود؛ رهنمون خواهد شد

ى انقالب سوسياليستي، بايد هدفـي بـراي     اول براي رسيدن به مرحله
در .  مبارزه وجود داشته باشد، هدفي كه هم مطلوب و هم عملي باشـد 

غير اين صورت اوضاع هر قدر هم كه بد باشد، مردم منفعل خـواهـنـد    
اين آيا عاملي است كه هدف سوسياليسم در اولين فرصت نابودي .  ماند

ريزي مركزي بـاشـد؟   ى اقتصاد با برنامهبازار و جايگزيني آن به وسيله
آيا ما اهداف را چنان كه اولمان معترف است بايد براساس آنـچـه كـه      

بيـنـي   مردم اكنون هستند انتخاب كنيم و يا براساس آنچه كه ما پيش
كنيم، مردم در كشاكش مبارزه خواهند بود؟ در ابتدا بـراي آغـاز       مي

ها نبايد مردم را  آنچنان كه هستند بپذيرنـد و    مبارزه آيا سوسياليست
اهدافي كه براي آنها ملموس و قابل فهم است مطرح نمايند در عـيـن   

انـداز تـغـيـيـرات        آگاهي درازمدت آنها براي چشم يحالي كه به ارتقا
 پردازند؟بيشتر مي
اش ى مـقـالـه   رغم آنچه كه در بخش عمدهرسد اولمان عليبه نظر مي

ى قدرت بازار در انحراف سوسياليسم هـمـچـون تـركـيـب دو           درباره
گرايي پس از انـقـالبِ   گويد با تدريجناپذير چون آب و آتش، ميتركيب

ى چهل يا پنجاه ساله اسـت  ماركس توافق دارد كه معتقد به يك دوره
داري، به حـيـات خـود        كه در آن توليد بازار و حتا بازار توليد سرمايه

-پس منطق ماهيت ويرانگرِ بازار در اين مدت چـه مـي    .  دهدادامه مي

هاي ديگر به طور مؤثر بـا آن مـبـارزه          گويد گرايششود؟ اولمان مي
امكان دارد كـه  .  بنابراين بازار آنچنان هم قدرتمند نيست.  خواهند كرد

بازكن باشند و نـه      توانند قوطيآنها مي.  بازار داشت ولي اسير آن نشد
ى ام كه ماركس بين دورهام استدالل كردهمن در مقاله.  كنچرخگوشت

داري و سوسياليسم از يك سو و خود سوسياليـسـم از     انتقالي سرمايه
ايـن  .  ى نخست كمونيسم تمايز قايل اسـت سوي ديگر همچون مرحله

ى انتقالي است كه شخص بايد در افكار ماركـس بـه دنـبـال         در دوره
تشخيص آنچه كه عموماً به عنوان سوسياليسم بازار ناميده شده بگردد 

 بيني اينكه چنين سيستمي تا چه مدت بايد ادامه يابد؟و پيش
 -داري ى تداوم بازار مختلط سرمايهبراساس متون ماركس، اولمان ايده

سوسياليستي به مدت چهل يا پنجاه سال پس از انقالب طبقه كـارگـر   
ى دولـت طـبـقـه      :  شـود در اين جا اين پرسش مطرح مي.  پذيردرا مي

انقالبي با رشـد     يكارگر با در دست داشتن قدرت دولتي و يك تجربه
داري را بـه يـكـبـاره و         آگاهي طبقاتي و همبستگي چرا نبايد سرمايه

تر غيرقانوني كند؟ اگر مسئله فقط بر سر قدرت سيـاسـي   هرچه سريع
داري پس از انقالب سوسياليـسـتـي بـراي       ى حضور سرمايهبود، ادامه

همان طور كـه    .  مدت چهل يا پنجاه سال به دشواري قابل درك است
ى يك استراتژي صرفاً سياسي مبتني بر محكوميت بازار اجازه ي ادامه
ى فعاليـت  ادامه يى حيات به بازار پس از انقالب نمي داد، اجازهادامه

هاي سرمايه داري نيز نمي داد؛ اما همچنان كه من تـوضـيـح      به بنگاه
دادم مسئله نه تنها سياست عملي بلكه منطق اقتـصـادي اسـت كـه         
شامل منطق خود توليد بازاري رشد يافته است، كه بايد دوران گذار را 

 .اداره نمايد
-من معتقد نيستم كه يك قانون بسيار سختگيرانه به خودي خود مـي 

يي عوامل ديگر همچون جذابيت و كارآ.  داري را نابود كندتواند سرمايه
ي بر اشتغال كامل، ناقتصادي مالكيت تعاوني و يك سياست دولتي مبت

اين اما بـه    .  تر عملي خواهد كردداري را بسيار سريعدگرگوني سرمايه
داري و سوسياليسـم  ى انتقالي بين سرمايهي حذف اقتصاد مرحلهمعنا
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داري از بازي نقش عمده اقتـصـادي بـاز      پس از آن كه سرمايه.  نيست
اند؛ براي مـدت  هاي تعاوني كه نقش غالب را به دست آوردهماند، بنگاه

-توليد سـرمـايـه     “ ى عملكرد به شيوه ياى قادر به ادامهقابل مالحظه

هاي مجـزا  خواهند بود، يعني ثروت كماكان بر اساس سود بنگاه”  دارانه
هاي ناعادالنه را همچون آنـهـايـي كـه در         نابرابري.  توزيع خواهد شد

توان با سيستم مالياتـي  ى تفاوت در توليد تكنولوژيكي است مينتيجه
روند اين نوع عملكردهاي دولت، سيستم اقتصادي تبديـل  .  كنترل كرد

تري از   ى پيشرفتهپيش از آن كه ارتقا به مرحله.  به تعاوني خواهد شد
ى هاي كارگر نيازمند دورهسيستم تعاوني مورد پذيرش قرار گيرد، توده

هاي خود خواهنـد  چشمگيري جهت نائل شدن به مفهوم مالكيت بنگاه
 .بود

ى سياسي به شكل خود به خودي  منجـر  همبستگي ملي براي مبارزه
شود، كاري كه نـه  به عملكرد رواني متناسب براي انجام كار روزانه نمي

ماهيت آن جذاب است و نه خود آن كار، بلكه بـه خـاطـر دريـافـت          
ى پس از پيروزي انقالبي از پـس يـك دوره        .  شوددستمزد انجام مي

ى شديد انقالبي، چرا كارگران نبايد استراحت كنند و امتيازهاي مبارزه
حاصل از پيروزي را از دولت كارگري حامي خود كه از آنـان انـتـظـار       

ى كامل زيادي ندارد؛ دريافت كنند؟ پيش از امكان برقراري يك جامعه
شامـل  ”  انضباط بازار“ ى سوسياليستي، براين نوع رفتارها بايد به وسيله

 . هاي مثبت بازار غلبه كردانگيزه
ى انتقالي ناميدم، تعاوني غـيـر     ى باالتر دورهآنچه كه من آن را مرحله

ى همگاني است كه از خلل عـمـلـكـردهـاي دولـت           مستقيم به اراده
 يى تعاوني مستقيم، يعني جامعـه اين با جامعه.  شودكارگري ابراز مي

ى كننـده ى نخستين خود كه در آن نقش تعديلكمونيستي در مرحله
در حاليكه .  كندپيدا مي يابد ادامهدولت به طور چشمگيري كاهش مي

 ين معني كـه مـحـصـول        ى بدون بازار خواهد بود به ااين يك جامعه
توليدشده، بر كارگر همچون عامل تحرك و تنظيم كـنـنـده غـالـب          

ه بازار وجود خواهد داشت، يـك بـازارِ       ينخواهد بود، هنوز روابطي شب
بازكن كه نيازمند اين است كه افراد پولي داشته بـاشـنـد كـه         قوطي

” ى گـوتـا  نقد برنامه“ در .  هاي آنهابراساس كار آنهاست و نه سود بنگاه
ى نخست كمونيسم، كارگران بـراسـاس   گويد كه در مرحلهماركس مي

كنند؛ نوعي گـواهـي     ى كوپن كار حقوق دريافت ميكارشان به وسيله
وي تـوضـيـح      .  نامه مبني بر اين كه فالني، فالن مقدار كار كرده است

. كـنـد  دهد كه چنين سيستمي چگونه كيفيت كار را تضمين مـي نمي
و يا اگر بخواهيم به طور ”  سوسياليسم“ اين شايد به اين علت است كه 

فرض قـرار  ى طوالني سوسياليسم بازار را پيشدقيق بگوييم، يك دوره
دهد كه طي آن خصلت وجدانِ كار براي خود، از طريق پـاداش و      مي

 .ى مبتني بر بازار براي كارگران ماهوي شده استجريمه
ى انتقالي پيشرفته، محصول، تنها ما بايد آگاه باشيم كه در يك جامعه

اي طـوالنـي     جامعه طي دوره.  به طور نسبي بر توليدكننده غالب است
در اين جا ما از زمانـي كـه     .  عملكرد بازار را آگاهانه تنظيم كرده است

ايم، از زمـانـي كـه      كنند، بسي دور شدهها كار ميكودكان در كارخانه

شـهـرك   »  تابلوي رقابت سوسياليسـتـي  « گروهي از كارگران دربرابر 
  1931صنعتي ماگنيتوگورسك در سال 

كارگراني كه بيش از انـدازه تـولـيـد مـي كـردنـد بـه عـنـوان                       
-ي زيادتري دريافت مـي شدند و جيرهشناخته مي»  استخانوفيست« 

 كردند 

ى انتقالي ما بايد آگاه باشيم كه در يك جامعه
پيشرفته، محصول، تنها به طور نسبـي بـر     

اي جامعه طي دوره  .  توليدكننده غالب است
طوالني عملكرد بازار را آگاهانه تنظيم كـرده  

در اين جا ما از زماني كه كودكـان در    .  است
ايم، از كنند، بسي دور شدهها كار ميكارخانه

زماني كه بيكاري بسياري از مردم را  بـه        
دهد؛ ى دولتي تقليل ميى چك اعانهگيرنده

داران از طـريـق كـار        از زماني كه سرمايه
 . شوندديگران ثروتمند مي
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ى دولتي تـقـلـيـل     ى چك اعانهبيكاري بسياري از مردم را  به گيرنده
-داران از طريق كار ديگران ثروتمند مـي   دهد؛ از زماني كه سرمايهمي

ى جـامـعـه بـه       بازار آزاد به طور پيشرفته، تحت كنترل آگاهانه.  شوند
شكلي قرار گرفته است كه به عامل تحرك و تنظيم كار براي كارگراني 

اين دوره   .  ى منافع توليد را  در دست دارند، تقليل يافته استكه همه
ى زماني قـابـل   نيست بلكه يك دوره”  مرحله“ ى سوسياليسم بازار يك 

. اقـتـصـادي     -اى است در پاسخ به منطق مشخص اجتمـاعـي  مالحظه
شكل جامعه در شرايط پس از انقالب است كه بايد هـمـچـون هـدف       

اولمان بـه طـور ضـمـنـي بـا             .  ها طرح شودى سوسياليستبالفاصله
بپذيريم كه تا چهل پنجاه سـال    .  كندهاي بازار توافق ميسوسياليست

پس از پيروزي سياسي سوسياليسم، نوعي سوسياليسم بازار خواهـيـم   
بگذاريد براي مردم چنان كه امروز هستند چنين هدف انقالبي .  داشت

هاي بازار كه مـعـتـقـد     برخالف آن نوع از سوسياليست.  را مطرح كنيم
هستند بازار ابدي است، اولمان و من به عنوان ماركسيست، بـا تـمـام      

ى اجتمـاعـي   توان استدالل خواهيم كرد كه بازار حتا بازار تنظيم شده
اين اما بـحـثـي مـيـان          .  ى انتقالي؛ سرانجام بايد نابود شوددر جامعه

هايي خواهد بود كه ضرورت و حتا امتياز اساسي تـولـيـد    سوسياليست
-دهند و نه بحث ميان سوسياليسـت سوسياليست بازار را تشخيص مي

 .سم بازاريداران با ماسك سوسيالهاي حقيقي و سرمايه
در فيلم اخير سفر به ستارگان، اولين تماس مسافران زمـان، از قـرن       
بيست وچهارم بايد با بردباري به نمايندگان اواخر قرن بيستم كـه از      

مانده هستند؛ تـوضـيـح      نظر علمي پيشرفته اما از نظر اجتماعي عقب
دهند كه در آينده، مردم نه براي پول و دستمزد بلكـه بـراي اهـداف        

گويـد  گمان برحق است كه ميبرتل اولمان بي.  خالقه كار خواهند كرد
. ى كامل انساني مسئله هـمـيـن اسـت        اين ماركسيسم است و چهره

ها موظف هستند كه جهت كاركرد دقيق عملي درتحـقـق   ماركسيست
ى انتقـالـي تـا      اين اهداف درازمدت و كامالً انساني در هر گام  از دوره

هايي اما همچون سوسياليست.  ى آينده مبارزه نمايندرشد كامل جامعه
يـك  ها را بـايـد يـك بـه           كه هنوز در اواخر قرن بيستم هستند، گام

 .برداريم
 

 :هاپانوشت
داري شـريـك     ى سرمـايـه  من در ستايش عظيم ماركس درباره“  1

اگر صفحات نخستين مانيفيست كمونيست را بخـوانـيـد،    .  نيستم
 .امداري است كه من تا حال ديدهبزرگترين ستايش از سرمايه

Melvin Hill, ed, Hannab Arendt: The Recovery of 
the Public World (New york: St. Martin’s press, 

1979), 334-35. 

1                           Marx , Engels. Collected Works 
(MECW), Vol.6, 487   

2     Shakespeare,Timon of Athens. Act iv, sc. iii. 
Cited by Marx at length in his Economic and 
P h i l o s o p h i c a l  M a n u s c r i p t s  o f  1 9 4 4 ; 

MECW,vol,3, 323. 

3  Kar l  Marx  ,Capi ta l ,  Vol . I I I (P rogress  
Publishers, Moscow, 1966),p.440 

4  MECW vol. 20, 12. 

5  MCW vol. 20 . 11.    . من پس از خواندن پانوشت آلماني از
انگلس اين منشور را   .  ام نقل قول، ترجمه را در دو جا تغيير داده

، درست پس از اين كه دادگاهي يك 1850پيشتر در مارس سال 
توليدكننده را كه متهم به تخطي از اين منشور بود تبرئـه كـرد؛     

با عام كردن اين عقب نشيني موقت، انـگـلـس      .  تحليل كرده بود
داري جـز  كند كه هيچ راه حلي براي پيروزي بر سرمايهتأكيد مي

وي يك شكست .  داري وجود نداردبرانداختن انقالبي خود سرمايه
ى اجتناب نـاپـذيـر    ى منشور ده ساعت كار را همچون نتيجهويژه

در هـر حـال     .  كندداري تلقي مياصالحات تحت سيستم سرمايه
پس از اين گام به عقب، به ويژه حمايت از منشور ده ساعت كـار    

-تر شد و ماركس و انگلس را به سمت ترسيم نتيجه گـيـري  قوي

 .هاي مهمي هدايت نمود كه در اين جا نقل شد
 :Of State-Socialism“نگاه كنيد به فصل سوم                   6

Lassallean Model,” in Hal Draper. Karl Marx’s 
Theory of Revolution Vol, IV . Critiqu of Other 
Socialism (New York: Monthly Review Press, 
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1990), p. 70 : “Marx distinguished his own 
favorable attitude toward cooperatives ( an 
attetude most plainly to be seen in Capital. By 
the way) from the Lassallean- type plank as 

follows . . .” 

 .MECW, vol. 24, 86”  ى گوتانقد برنامه“ از   7

 

 نقد نظريه هاي جيمز الولر، از برتل اولمان

داري، در كنار سرمايـه :  جنگندعمده مي يمدافعان بازار در چهار مقوله
دانـنـد و     با ارزش اخالقي مـي  يكساني هستند كه بازار را يك وديعه

كساني كه چنين اعتقادي ندارند، اما آن را بخشي ضروري از زنـدگـي   
در حاليكه در كـنـار     .  دانند؛ و شايد هم بخش طبيعي آناقتصادي مي

سوسياليسم، كساني هستند كه آنها نيز معتقـدنـد بـازار ضـروري و           
” ناپذيـربـودن  اجتناب“ رسد كه ناپذير است چنان كه به نظر مياجتناب

كنند كه گويند،  پس درنتيجه فكر ميآن مي”  بودنطبيعي“ را به جاي 
بازار نياز به اصالحات انساني دارد و سرانجام كساني كه معتقدند بـازار  

ى ى انتقالي؛ البته يـك دوره     ضروري است اما تنها همچون يك دوره
جيمز الولر متعلق به اين .  ي كمونيسمخيلي طوالني تا به استقرار دوره

گروه اخير است، كه همچنين گوياي اين است كه او و مـن عـقـايـد         
تـريـن ايـن      صراحت در بيان مهم.  مشترك فراواني در اين مورد داريم

مان نور بـيـشـتـري       هايكند كه بر اختالفنقاط مشترك، مرا قادر مي
 .بيفشانم

الولر و من معتقديم كه كمونيسم نه تنها يك هدف مطلوب، بلكه يـك  
-داري ميهاي كمونيسم را در سرمايهپذير است؛ كه ريشههدف امكان

ها براي درك اينكه سوسياليسـم يـك دوره       توان يافت؛ يكي از روش
داري است، اين است كه پارامترهايي كه هـم اكـنـون در سـرمـايـه            

شوند؛ كه تحت شرايط نوين به رشـد    موجودند، پس از انقالب آزاد مي
هـاي خصـوصـي      خود ادامه دهند؛ كه درست پس از انقالب، شـركـت  

ها و يك بازار واقعي بـه حـيـات خـود ادامـه            بسياري ازجمله تعاوني
خواهند داد؛ كه تكامل به سوي كمونيسم يك روند پيچيده خواهد بود 
و موفقيت هر فاز از طريق آنچه كه در فاز قبلي انـجـام شـده اسـت         

ى انتقالي كـه    دورهيك گردد؛ و اين كه روبناي سياسي پذير ميامكان
پـس  .   شود ديكتاتوري دمكراتيك پرولتارياستبه كمونيسم منتهي مي

ريـزي مـركـزي      الولر برنامه  -1ى اصلي ما كدامند؟ اما اختالف عقيده
گسترده را همچون يك امكان عملي در تمامي اين دورانِ انتقالي چند 

او   -2.  كنـد اىِ تكامل اجتماعي به سوي كمونيسم كامل، رد ميمرحله
معتقد است كه هنگامي كه دولت در كنترل كارگران و اقتصاد تـحـت   

او   -3.  خطـر بـاشـد     تواند بيهاي كاركنان است بازار ميتسلط تعاوني
هاي كاركـنـان، دوران     معتقد است كه يك اقتصاد تحت تسلط تعاوني
وي سوسياليسم بازار   -4.  انتقال به كمونيسم كامل را مهيا خواهد نمود

كـنـد،   را همچون يك تكامل ضروري كه ازمنطق اجتماعي پيروي مـي 
او مدعي است كه ماركس با وي در هركـدام ايـن       -5و .  دهدارايه مي
 .نظر است، خالصه اينكه ماركس سوسياليست بازار بودموارد هم
ريزي مركزي در سوسياليسم كاركرد دارد؟ الولر در پـاسـخ       آيا برنامه

ريزي مـركـزي را       او مقدار اندكي برنامه.  بسيار سرسخت است”  خير“ 
قايل است، اما اين قوانين، قـوانـيـن بـازار         ”  قوانين جديد بازي“ براي 

. هاي كاركنان اسـت هستند؛ البته بازاري كه در جهت خوشايند تعاوني
ريزي مركزي گسترده اين اسـت  علت اساسي براي مخالفت او با برنامه

اين بخش براي .  كه در اتحاد جماهير شوروي عملكرد بدي داشته است
-او از چنان اهميتي برخوردار است كه در بحث سوسياليسم بازار مقاله

ريزي مركزي شوروي در خدمت الولر و برنامه.  كنداش را با آن آغاز مي
ى وحشـتـي   هاي بازار همچون خانهى سوسياليستالبته كمابيش همه

لوح هستند كـه  گيرد كه در كمين كساني است كه آنقدر سادهقرار مي

 الكسيوويچ پرئوبرژنسكي
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در بحث عملـي بـودن يـك        .  كنندراه حل سوسياليسم بازار را رد مي
هاي كاركنان، به هر حال الولر فضاي زيادي را اقتصاد مبتني بر تعاوني

. دهـد داري اختصاص مـي هاي آن در سرمايهشرطبه آشكاركردن پيش
هايـي  ريزي مركزي سوسياليستي، تكاملهنوز اما در بحث امكان برنامه

گشاي آن باشند؛ به طـور كـامـل        داري كه ممكن است راهدر سرمايه
ى به جاي آن ما يك سخنراني آتشيـن دربـاره    .  شوندناديده گرفته مي

ريزي مركزي كه در شرايط ى غيردمكراتيك برنامهعدم كارآيي و شيوه
بـا كـنـار      .  كـنـيـم   كامالً متفاوت تاريخي برپا شده است؛ دريافت مـي 

هـاي  گذاشتن اغراِق كامل الولر در مورد عدم كارآيي آن، اگر تـعـاونـي   
تـوان درك و      كاركنان در سوسياليسم را تنها درتاريخ واقعي آن مـي   

-ريزي مركزي كه پـيـش  ارزيابي كرد، پس همان را نيز در مورد برنامه

داري وجود دارند بايد درك و ارزيابي كـرد  هاي آن نيز در سرمايهشرط
ها در   كدام از اين پيش شرطى اتحاد جماهير شوروي كه هيچو تجربه

نگاه به سوسياليسم از مـنـظـر        .  ربط استآن وجود نداشت، كامالً بي
آسودگي كه چه خطايي در اتحاد جماهير شـوروي صـورت گـرفـت،         

ام همواره نخستين تاكـتـيـك    ام توضيح دادههمانگونه كه من در مقاله
ى آنها در بـحـث   در به كارگيري شيوه.  هاستضد سوسياليست)  روش( 

-ريزي مركزي، الولر به سوءاستفاده از تاريخ جهت بـي   ى برنامهدرباره

هاي مثبت سوسياليسم ازجـملـه نـظـرگـاه        ى جنبهاعتبار كردن همه
 .بخشدخودش؛ امكان مي

ريـزان  ريزي مركزي متوجه شخصيت برنامـه انتقاد ديگر الولر به برنامه

هـاي  تكنوكرات“ و در جاي ديگر ”  آوريگان فننخبه“ وي آنها را .  است
هايـي  نامد با اين مفهوم كه از حساب پس دادن به تودهمي”   اقتصادي

البته كه اين مقولـه  .  كنند، آزاد خواهند بودريزي ميكه برايشان برنامه
نيز در شوروي صادق بود، اما آيا در ديكتاتوري دمكراتيك پرولـتـاريـا،    

هاي دمكراسي سوسياليستي و پس از يك انقـالب  ه بر پايهي كاجامعه
كمك به آنـهـا در        ي امور خود واى كه به كارگران اشتياق ادارهتوده

كنم در   توان انجام آن را داده است، نيز چنين خواهد بود؟ من فكر مي
ها و گروهي كه بايد آن اى، انتخابات پيرامون محور الويتچنين جامعه

همچنين با توجه به گسـتـردگـي      .  ريزي كنند دور خواهد زدرا برنامه
دانش اقتصادي و فني در آن زمان، و تعداد هر چه بيشتري از مردم كه 

ريز را خواهند داشت، نيازي نخواهد بـود    توان كاركردن همچون برنامه
كه كسي تمام عمر دراين مقام بماند و اين، امكان به وجود آمدن يـك  

 .ددهاز مردم را بسيار كاهش مي يريزانِ جداگروه ممتازِ كوچك برنامه
دومين انتقاد من از الولر اين است كه وي نسبـت بـه تـوان دولـت           
كارگري در اين كه بتواند بازار را در حد جان كندن مهار كند، بسـيـار   

از نظر او، هنگامي كه حكومت سوسياليستي بـا پـي       .  خوشبين است
آنچه كه از “هاي كارگران، بازار نيروي كار را از بين ببرد افكندن تعاوني
. كـنـد  ماند ديگر توليد را با شقاوت ماهوي كنترل نـمـي    بازار باقي مي

بازاري كه در خدمت كارگراني است كه براي خودشان كار مي كنـنـد   
ماند، بازاري است كه روز به روز بيشتر مبتني بر خودآگـاهـي   باقي مي

و آن بازاري است كه آگاهانه در راه سعادت به كار گرفته .  انساني است
 ”.شودمي

بـحـث و        ي بـراي اين يك ادعاي بسيار بزرگي است، و بيشتر سد راه
-اشاره مي”  مارك تواين“ من به پاسخ .  بررسي مفهوم واقعي بازار است

كنم كه كسي از وي پرسيده بود، آيا هيچ راهـي بـراي مـهـاركـردن          
وجود دارد؟ مارك توايـن  )  ترين سالح آن زمان بودكه قوي( زيردريايي 

هاي جهان را به ميـزانـي   هاي اقيانوسى آبپاسخ داده بود اگر ما همه
. ها قادر به كاركردن نخـواهـنـد بـود      گرم كنيم كه بجوشد؛ زيردريايي

پرسشگر گفت اما چگونه اين كار را بكنيم؟ تواين گفـت بـبـيـن تـو          
. پرسيدي چه بكنيم، انتظار نداشته باش من به تو بگويم چگونه بكنيـم 

هاي بـازار نـيـز        كنم ديگرِ سوسياليستو اين در مورد الولر و فكر مي
امـا  ”  كـنـيـم   بازار را مهار مي“ شود فقط راه حلي ارايه مي.  صادق است

شود كه چگونه اين كـار را    هرگز به طوركافي و شفاف نشان داده نمي
كنـد كـه     الولر استدالل نمي.  خواهند كرد و چرا كاركرد خواهد داشت

تـوان  و مـي   ( حتا با ازبين بردن بازار نيروي كـار    ”  بازار اجتماعي“ يك 
تـحـت   )  ى شوايكارد؛ بازار بدون سـرمـايـه   اضافه كرد، حتا طبق نمونه

هاي كارگران در هر حـال  تعاوني.  سوسياليسم چگونه عمل خواهد كرد

بسياري معضالت ديگر ناشي از بازار نيز در   
سوسياليسم بازار مورد نظر الولر امكان وقوع 

اي، هاي اقتصادي دوره  در مورد بحران.  دارد
عدم برابري در بين كارگـران مـؤسـسـات       
مختلف، حرص و طمع براي حصول پـول و      

زدگـي، و عـدم       همزاد آن ارتشاء، مصـرف 
شفافيت گذشته، حال و آينده كه مـن در      

ام، الولر هيـچ  ى خود بر آن تأكيد كردهمقاله
گيرد وبه هيچ كدام اين معضالت موضعي نمي

 .كند توجه جدي معطوف نمي
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به توليد كاال نه براي مصرف بلكه براي فروش و ايـجـاد سـود ادامـه         
بنابراين به رقابت با ديگر مؤسسات خواهند پـرداخـت و       .  خواهند داد

-كنندگانِ آنها نيز كه همچون مؤسسات به ازديـاد سـود مـي       مصرف

اند و براي اين رفتار مؤثر است بـه  پردازند همواره خصايلي را كه داشته
داري، عـدم    همچنان كه تحت سرمايه.  همان شكل حفظ خواهند كرد

ماندن از ديگران بـا نـتـايـج         توانايي پيشرفت در رقابت به معني عقب
ناپذيرٍ درآمد كمتر، اجبار در كار بيشتـر، و احـتـمـاالً حـتـا             اجتناب

” خودآگاهي انساني“ تحت چنين خطري، چه بر سر .  ورشكستگي است
كند؛ خواهد آمد؟ بسياري معضالت ديگر ناشـي از    كه الولر مطرح مي

در مورد .  بازار نيز در سوسياليسم بازار مورد نظر الولر امكان وقوع دارد
اي، عدم برابري در بين كارگران مـؤسـسـات    هاي اقتصادي دورهبحران

-مختلف، حرص و طمع براي حصول پول و همزاد آن ارتشاء، مصـرف   

ى خود بر زدگي، و عدم شفافيت گذشته، حال و آينده كه من در مقاله
گيرد وبه هـيـچ كـدام ايـن         ام، الولر هيچ موضعي نميآن تأكيد كرده

كند كه به ما بگويد آيا آنهـا مـحـو      معضالت توجه جدي معطوف نمي
 .ضعيف خواهند شد” بازار اجتماعي“ا تحت يا حتخواهند شد و 

ى من از الولر اين است كه او در اعتقاد به اين كـه  سومين انتقاد عمده
كند اگر هم حتـا بـه وجـود        سوسياليسم بازار، كه از آن طرفداري مي

البته .  بيايد، قادر و مايل باشد به كمونيسم كامل تكامل بيابد؛ خطاست

اين نكته تنها مورد توجه كساني همچون الولر ومن است كه معتقديـم  
اى كه طبـقـات، دولـت، مـالـكـيـت            كمونيسم كامل همچون جامعه

اند؛ يك امـكـان واقـعـي       خصوصي، و ازخودبيگانگي در آن ازبين رفته
-هاي شگرفي به آساني و به سرعت به دست نميچنين پيشرفت. است

-ها و بستر آن نيـز هـم    بايد براي آن آمادگي داشت پيش شرط.  آيند

پس پرسـش  .  اكنون موجود نيست، بايد ايجاد و به دقت  پرورده شوند
هـاي  ى بـحـران    آيا تداوم مناسبات بازار بـا هـمـه       :  كليدي اين است

ى همزادش همچون، رقابت، نابرابري، آز، عدم امنيت و توهم تا آستانـه 
-كند؟ من فكر مـي كمونيسم كامل؛ يك آمادگي مناسب را برآورده مي

هـاي  برعكس، براي ساختن چـفـت و بسـت         .  كنم كه اينگونه نيست
توان ساخت؛ نيـاز بـه     قوانيني كه با آنها ساختار كمونيسم كامل را مي

ريزي مركزي دمكراتيك به همراه ديـكـتـاتـوري دمـكـراتـيـك           برنامه
ى كافي بلوغ سپس پس از اين كه شرايط مادي به اندازه.  پرولتارياست

تر از همه، اين قوانين كامالً از سوي مردم پذيرفتـه و    يافت و با اهميت
اند؛ بـه  ي كه اين قوانين را انسجام بخشيدهدروني شد؛ نهادهاي مختلف

تنها هنـگـامـي كـه سـاخـتـار            .  تدريج قادر به محوشدن خواهند بود
كمونيسم قادر به ايستادن سر پاي خود باشد، داربسـتـي كـه بـراي         

ازسوي ديگر بـه نـظـر      .  شودساختن آن به كار رفته است برداشته مي
رسد كه خـود را در مـقـابـل           الولر اما، ساختار كمونيسم  به نظر مي

 كارگران اعتصابي چين
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هـاي آن    شـرط بايد مشغول فراهم كردن پيـش خصلت مردمي كه مي
هيچ انتقالـي   يانتقال او به كمونيسم به طور اساس.  كندباشند؛ علم مي
تواند باشد، تا هنگامي كه وي با وضوح كامل توضيح دهد نيست و نمي

ى مبتني بر كه چه چيزي بين اقتصاد رقابتي بازار و روانشناسي جامعه
ى اجتماعي كمـونـيـسـم     هاي كارگران وي و انتظام خودآگاهانهتعاوني

 .كامل وجود خواهد داشت
ى نهفـتـه   ى من از الولر اين است كه وي از ايدهچهارمين انتقاد عمده

اي از ضرورت به نتايج بازار كـه  در منطق ماركسيسم جهت دادن درجه
، ” مـنـطـق   “ از ديدگاه مـاركـس       .  كندفاقد آن است، سوءاستفاده مي

هايي است كه با كنش و واكنش مداوم اجزا در درون   معطوف به نقش
رسد اين قوانيني اسـت كـه     شود؛ و به نظر ميكل يك اندام ايجاد مي

چنين قوانـيـنـي    .  كنداندام كل براي بازسازي خودش، آن را دنبال مي
اى را بر هر آنچه كه با آن در تماس قرار گـيـرد در     فشار قابل مالحظه

در ماركسيسم از ديدگاه ”  منطق“ .  كندجهت همخواني با خود، وارد مي

يعنـي  اثرگذاري، آن را مي توان چنين نيز فهميد كه يك ساختار كل، 
 . كندخود نيز ايجاد تغيير مي يك كليت؛ در اجزاي

ى پـس از انـقـالب،          نوعي ارتباط ضروري بين تكامل جامعـه  يارايه
هاي كاركنان البـتـه بـراي      همچون يك كلِ انداموار و گسترش تعاوني

گـرچـه او     .  ديدگاه الولر از سوسياليسم، يك بحث اساسي خواهد بـود 
الولر خاطرنشـان  .  دهدمدعي چنين ارتباطي است، اما آن را نشان نمي

بـه  ( شـونـد     داري برپا ميها براساس منطق سرمايهكه تعاوني سازدمي
داري را آوري كه نياز به نظارت سرمايهاز طريق تغييرات فن يطوراساس
-، وي اما توضيح نـمـي  ) شودكند و سيستم اعتباري آغاز ميحذف مي

كه در قانون تمايل به حداكثـر سـود ابـراز        ( دهد كه خود اين منطق 
ها را پيش از انقالب و همچنين پس از انقالب، شديـداً از    تعاوني)  شده

داري در   اين حقيقت كه سـرمـايـه     .  داردعملكرد سوسياليستي بازمي
كند، آنها را از بسياري هاي كاركنان را برپا ميتكامل عادي خود تعاوني

كـنـد مـبـرا       اى كه براي بازار كاال توليد ميهاى هر مؤسسهازخصيصه
ها نقش كليدي در نخواهد كرد؛ همچنين گوياي اين نيست كه تعاوني

آل ها شكل ايدهداري دارند؛ و ديگر اينكه تعاونيهدف سرنگوني سرمايه
با ابراز ترجـيـح   .  دهندى پس از انقالب ارايه نمياقتصادي براي جامعه

خود براي شكل تعاوني در سوسياليسم با اصطالح گستـرش مـنـطـق       
بدون توضيح روشن اينكه آن منطق چه هست و از كـجـا       -اجتماعي 
گيرد تا بـه طـرح       الولر به سادگي از زبان ماركس وام مي  -آمده است

 . ى غيرماركسيستي خود اعتبار دهدآينده
كـنـد كـه الولـر         اينجا نيز همچون ديگر موارد بسيار مهم تلقي مـي   

در هيچ موردي سوسياليسم به سادگي و حتا به 
طور عمده گسترش آنچه كه مـوجـود اسـت،      

. بلكه يك دگرگوني كيفي بايد انجام شود يستن
به هرحال درخت نيستـنـد، حـتـا       ”  هاجوانه“ 

هاي جوان و آبستن بودن مـعـادل در       درخت
الولر، نسبـت بـه     .  آغوش داشتن كودك نيست

ى بعدي رونـد  ى ماركس در مورد مرحلهاستعاره
كمونيسم كه مورد نظر ماركـس اسـت دچـار        

 . سوءتفاهم است
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اي خود را زير پرچم ماركس ارايه هديدگاه
ى ترين وجه تمايز مقـالـه  البته عمده.  دهد

الولر، همچنان كه در تيتر مقاله منعـكـس   
است؛ تالش او در انطباق دعوي خـود بـا     

اين پنجمين عـدم تـوافـق      .  ماركس است
اگر ماركس واقعاً .  ى من با الولر استعمده

سوسياليست بازار بود، پس مقدار زيـادي    
انتقاد ظاهراً ماركسيستي از اين مـوضـع؛     
ازجمله انتقاد خود من بايـد بـازانـديشـي       

الولر نخستين كسي نيست كه ايـن    .  شود
استانلي مـور،    .  كندآور را ميادعاي تعجب

كند؛ تـقـريـبـاً       كه الولر از او نقل قول مي
دوازده سال پيش همين قـدر؛ دسـتـكـم       

ى ماركس جوان گفته است؛ گرچـه  درباره
تر اسـت و    كنندهاستدالل الولر عموماً قانع

هاي خـويـش   نظريه يبا ارايه.  بنابراين بيشتر نيازمند پاسخگويي است
آغازين در اين مورد، من در اينجا خود را به مدرك جديدي  يدر مقاله

 . دهد محدود خواهم كردكه الولر در حمايت از موضع خود ارايه مي
گويد بالفاصله پـس از    كند كه مينخست، الولر از انگلس نقل قول مي

شان منتقل خواهند شد كه انقالب، مالكيت مؤسسات بزرگ به كاركنان
ها سازماندهي خواهند كرد، با اضافه كردن ايـن    آنها را به شكل تعاوني

ى آنها بايد به كاركنان تفويض شوند براي كاربرد و استفاده“ شرط كه؛ 
الولر در تفسير خود اين ).  تأكيد از من است( ”  تحت كنترل جامعهآنها 

كند؛ و مالكيت، به روشـنـي   منتقل مي”  كاركنان مؤسسه“ كنترل را به 
با اين دستكاري، انـگـلـس      .  بدون كنترل؛ به جامعه واگذار شده است

تـر  ها و در شكـل عـام    تبديل به حامي اقتصاد مبتني بر تسلط تعاوني
اگر جامعه بايد كـنـتـرل خـود را بـر              .  سوسياليست بازار شده است

ى اجتماعي داشته مؤسسات توليدي و بازار اعمال كند، پس بايد برنامه
ى باشد، و به جهت تأثير متقابل جوامع، يكي از طريق نوعي بـرنـامـه     

 .شودهاي ديگري هماهنگ ميمركزي با برنامه
داري را   هاي تعاوني در سرمـايـه  ى ماركس به كارخانهدوم، الولر اشاره

ى شـفـاف نـوع        وهمچون نشانه”  نوين يهاي جامعهنخستين جوانه“ 
از ديـدگـاه الولـر      .  كنداقتصاد مطلوب وي براي سوسياليسم؛ تلقي مي

آلـي  هيچ ايـده “ ى معروف ماركس كه كارگران اين برداشت مؤيد بيانيه
ى نويـن كـه خـود        هاي جامعهبراي تحقق ندارند جز رهاكردن مؤلفه

پرسش اين اسـت  .  ” ى در حال نابودي، بورژوايي آبستن آن استجامعه
ين مفهوم رهاكردن آنـهـا   ها چيستند، و همچنكه به هرحال اين مؤلفه

هاي دهد كه بگويد كه آن، تعاونيه خود ترديد راه نميچيست؟ الولر ب
كارگران است؛ كه ماركس در نظر دارد؛ و رهاكردن آنها بـه مـفـهـوم       

با اندكي ياري از  -كند اكنون عمل ميدادن به پويايي بازار كه هماجازه
داري اما سـرمـايـه   .  به تمام اقتصاد گسترش يابد  -سوي دولت كارگري

است كه نشانگر امكان سوسياليسم، يا به نـوعـي   ”  هاييمؤلفه“ مملو از 
-هاي توليدكنـنـدگـان و مصـرف        همچون تعاوني( سوسياليستي شبه

) شده، آموزش عمومي، و حتا دمكراسي سياسـي كنندگان، صنايع ملي
شرط هاي اساسي بـراي رشـد مـنـاسـبـات           است يا با برقراري پيش

ى هـاي پـيـچـيـده       آوري پيشرفته، سازمانهمچون فن( سوسياليستي 
اقتصادي و اجتماعي، و يك جمعيت باسواد با تخصصِ باال و سـخـت       

 ).كوش
هاست كه ماركس قـادر اسـت،     از البالي تحليل ديالكتيكي اين مؤلفه
ى هاي جامـعـه  آزادكردن مؤلفه“ .  آينده را در شرايط حاضر متصور كند

-همانگونه كـه الولـر مـي         -ها ى اين مؤلفهاز آنجايي كه همه”  نوين،

اند به هر حـال  داري مسخ شدهبه طور جدي در شرايط سرمايه  -پذيرد
مستلزم دگرديسي بنيادشكن هستند، چه در آنچه كه هستند و چـه      

داري كنند، و بسيار فراتر از جايگزيني دولت سرمايـه آنگونه كه كار مي
در هـيـچ مـوردي        .  شـود با دولتي است كه توسط كارگران اداره مـي 

سوسياليسم به سادگي و حتا به طور عمده گسترش آنچه كه مـوجـود   
بـه  ”  هـا جوانـه “ .  بلكه يك دگرگوني كيفي بايد انجام شود يستاست، ن

هاي جوان و آبستن بودن معادل در هرحال درخت نيستند، حتا درخت
ى مـاركـس در       الولر، نسبت به استعاره.  آغوش داشتن كودك نيست
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ى بعدي روند كمونيسم كه مورد نظر ماركس است دچـار    مورد مرحله
نتيجه، ناچيزشمردن دگرديسي عظيمي است كه هـر    . سوءتفاهم است

مناسب شود، كه همچنين ” ى نوينجامعه“مؤلفه بايد طي كند تا براي 
ريزي مركزي را كه بايد در انجام اين تغيـيـرات   ردكردن ضرورت برنامه

 .سازدياري كند براي الولر آسان مي
سوم ، الولر تحسين ماركس از كمون پاريس را به عنوان سند تـأئـيـد    

ماركس كمـون  .  كندى اقتصادي آنها از سوي وي تلقي ميكامل برنامه
ى ديكتاتوري پرولتاريا اعالم كرد، و كمـون؛ بـازار را       زي را نمونهكوته

ى قدرت بين كارگران ازبين نبرد، بلكه موازيني را با هدف تغيير موازنه
داري برقرار و بـه تشـويـق ايـجـاد          و كارفرمايان در مؤسسات سرمايه

ريـزي  ى تخفيف نقش بـرنـامـه     دهندهاين آيا نشان.  ها پرداختتعاوني
تـوان  مركزي در سوسياليسم توسط ماركس است؟ به سـخـتـي مـي        

تـأئـيـد شـكـل           يپشتيباني ماركس از كمون به طور اساس.  پذيرفت
ى كـارگـر     سياسي آن است، شكلي كه دمكراسي را با حاكميت طبقه

آميخت، سيمايي ازكمون؛ كه وي در بيشتر مالحظات خود به آن درهم
او بـه    .  هايي كه كمون در پيش گـرفـت  ى سياستپردازد ونه همهمي

ايـم كـه     به هرروي، ما ديـده   .  هاي نظامي را تأئيد نكرديقين سياست
كند كه بالفاصله پس از انقالب ماركس به حكومت كارگري توصيه مي

حتا به جـهـت       -گذاردهايي بردارد؛ بازار را دست نخورده باقي ميگام
و اين شـرايـطـي        -جنگ داخلي مداوم، بيشتر از اين هم گذشت كرد

هـمـچـون يـك       .  ى كمون براي آن اختصاص يافته بوداست كه برنامه
-بايست اندكي سريع، ميي خويشديكتاتوري حقيقي، كمون براي بقا

ريزي گستـرده  ى سوسياليستي ازجمله برنامههاي ديگرِ مرحلهمؤلفه تر
 . را به اجرا گذارد

در سوسياليسم را به ”  كوپن كار“ چهارم، الولر توضيح ماركس در مورد 
-كند كه دوباره به او اجازه مينادرستي همچون نوعي پول، تفسير مي

سـخـن   .  دهد كه مدعي شود ماركس تداوم حضور بازار را قبـول دارد   
-كه كارگران در سوسياليسم دريافت مـي ”  كوپن كار“ ماركس درمورد 

توانند بـراي  كنند؛ كه ميكنند، مبتني بر مدت زماني است كه كار مي
-گويد اين كـوپـن    ماركس مي.  نيازهاي شخصي، با كاال معاوضه كنند

چرا چنين بليطي پـول  ”  . نه پول بلكه چيزي است شبيه بليط تئاتر” ها
بنابراين هيچ نقشي در ايـنـكـه    .  نيست؟ براي اين كه در گردش نيست

ى برنامـه  اين تصميم در اين دوره به عهده.  چه چيزي توليد شود ندارد
تواند مـعـاوضـه    همچون بليط تئاتر، كوپن كار نيز با آنچه كه مي.  است

هاي كار قادر نيستنـد  شود داراي محدوديت است؛ برخالف پول، كوپن
چرا كه .  ابزار توليد، ابزار توزيع اجتماعي، مقام، نفوذ، و يا دوست بخرند

كـس  شود و براي اينكه هيچبه نسبت  كار خود مردم به مردم داده مي
هـاي كـار     تواند آنها را به ازاي كار ديگران تصاحب كند، كـوپـن    نمي

تـنـهـا    .  است”  شخصي“ شود، گونه كه الولر به درستي يادآور ميهمان
پس از   ( تواند مقداري ازآن را از سهام عادي يك شخص و تنها وي مي

كه بخشي از   )  گذاري و رفاه اجتماعي برداشت شداينكه مقدار سرمايه
به جاي آنكه مانند .  چيزي است كه او به آن افزوده است؛ برداشت كند

ى پـاداش    پول عامل تقسيم قدرت باشد، كوپن كار، به سادگي وسيله
با چنين عملكرد محدودي، اين نادقيـق اسـت كـه آن را            .  كار است

كننده كه آن را عـامـل   همچون پول تلقي و در نتيجه همانقدر منحرف
رسد كه الولـر ايـن       همچنين به نظر مي.  مبادله در بازار قلمداد كنيم

گيرد كه اگر كوپنِ كار بر اساس ساعات كار انجام حقيقت را ناديده مي

هاي مخـتـلـف    ها بازار را به جنبهماركسيست
گرايـي،  ازخودبيگانگي چون رقابت، آز، مصرف

وارگي كاال، سردرگمي، و امثال آن  مرتبـط  بت
چه مقدار از اين ازخودبيگانگـي را    .  دانندمي

داري بـه ارث      سوسياليسم بازار از سرمايـه 
آن ”  بازار اجتماعـي “ خواهد برد، و چگونه يك 

-را از بين خواهد برد؟ براي توجيه اين نتيجـه 

” ازخودبيگـانـگـي   “ گيري كه به محو و نابودي 
ها پـاسـخ   اشاره دارد، الولر بايد به اين پرسش

 . دهد
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هـاي  شود، اين خود سندي است از اينكـه در تـعـاونـي        شده داده مي
ى هـركـس     كارگري كه درآمد براساس موفقيت و يا ناكامي مؤسـسـه  

 . شود، در اين دوران وجود نخواهند داشتتعيين مي
پنجم، و آخرين، در حاليكه الولر خود معترف است كه ماركس گاهـي  

-كند، او هرگز توضيح نميريزي تحت سوسياليسم صحبت مياز برنامه

بايد معتقد به كند، چرا وي ميدهد كه چرا ماركس چنين صحبتي مي
اما الولر خود نظـرگـاه مـهـم       .  ريزي گسترده باشدضرورت يك برنامه

سـيـسـتـم     . . .  اگر توليد تعاوني “ :  كندماركس در اين مورد را نقل مي
تـولـيـد    “ گويد، كه بايد  ماركس مي”  داري را از دور خارج كند،سرمايه

). تأكيد از من اسـت ( ”  عمومي سامان داد يملي را بر اساس يك برنامه
بخشيدن به هـرج و مـرج       پايان“ چرا؟ براي اينكه اين تنها روش براي 

الولـر  .  ” داري اسـت اى كه تقدير توليد سرمايههاي دورهمي و بحرانيدا
-مـي ”  جوامع تعـاونـي  “ و ”  توليد تعاوني“ در اينجا تنها جذبِ اشاره به 

كند كه ماركس معـتـقـد بـود كـه در            شود، اما هيچ كس بحث نمي
تعاون و نه چـيـزي مـانـنـد        ( سوسياليسم، تعاونِ بيشتري خواهد بود 

تري كـه  باز ازنظر ماركس، تكاليف اقتصادي مهم).  هاي كارگرانتعاوني
ى به بازار واگذار شده است، پس از انقالب با سرعت نسبي به وسـيلـه    

 .برنامه انجام خواهد شد
 
ى عدم توازن بيـن  كه در باال اشاره شد نتيجه”  بحران“ و ”  هرج و مرج“ 

-چرا كه توليد از منطق حداكثر سود پيروي مـي   .  توليد و توزيع است

هـايـي را     افراد خواسته( كند در حاليكه مصرف از منطق تقاضاي مؤثر 
، همواره از هرچيزي يا خيلي زياد ) مي خرند كه توان خريدش را دارند
هايي از   اتالف بخش.  كافي نيست يهست يا خيلي كم، هرگز به اندازه

توليد و برخي كاالها به طور مداوم در جريان است، هـمـچـنـان كـه          
ى اكثريت مردم نيز در جريان است، و تـراكـم   نشده  تقاضاهاي برآورده

اى اين تضاد منجر به بحران اقتصادي بـا ويـرانـي گسـتـرده و            دوره
دهد، ايـن  چنان كه ماركس نشان مي.  شودهمه جانبه مي هايخسارت

ى توليد چيزهايي است كه براي فروش در بازار تولـيـد   معضالت نتيجه
. ى ابـزار تـولـيـد        دارانـه ى مالكيت سرمايهشوند، و نه فقط نتيجهمي

به صورت تضـعـيـف شـده         ”  هابحران“ اين ”  هرج ومرج“درنتيجه اين 
تحت شرايط نويـنِ مـطـلـوب       )  گرچه حتا به اين هم اطمينان نيست( 

بـراي  “ به طور كلي تـنـهـا      .  هاي بازار تداوم خواهد يافتسوسياليست
دهـي  سـازمـان  “ هاست كه ماركس خواستار به اين وحشت”  دادنپايان

اى توليد را   چنين برنامه.  شودمي”  ى عموميتوليد براساس يك برنامه
ى نيروهـاي  با مصرف هماهنگ نموده و تضمين خواهد كرد كه از همه

 .توليدى موجود جهت تأمين خواست مردم استفاده شود
شود بپذيرد، هنگامي كه هرازگاه از چيزي خـيـلـي    حتا الولر ناچار مي

-به كار گرفته مـي    هاشود، برخي تنظيمزياد و يا خيلي كم توليد مي

شود، درنتيجه براي جلوگيري از اين معضل، سـيـسـتـم نـيـازمـنـد             
اما تحت شرايط بازار همواره بـرخـي     .  است”  مكانيسم نوين تنظيمات“ 

” هـا مكانيسم تنظيـم “ شود و چيزها بسيار زياد و يا بسيار كم توليد مي
جايي كه اين نياز وجود دارد، چنان كه در .  ريزي استي برنامهبه معنا

ي سطح ملي و در نهايت در سطح جهاني  وجود خواهد داشت، به معنا
 . كندريزي مركزي است؛ اما الولر با عزم راسخ اين ايده را رد ميبرنامه

خواهم تعجب خود را از آخرين سـخـن الولـر      در پايان سخن، من مي
هدف نـهـايـي تـكـامـل           “ ى خود را با گفتن اينكه او مقاله.  ابراز كنم

ى انسان بـراي رهـايـي خـويـش از            رشد مداوم مبارزه...  كمونيستي
خودبيگانگيِ  خويش است، و به كارگيري همان ازخودبيگانگي چـون    

رود كه وي در مـتـن     گيري، انتظار ميبا اين نتيجه”  . ابزار رهايي خود
به طور نمونه ايـن  .  كردبيشتر بحث مي”  ازخودبيگانگي“ مقاله در مورد 

دهد؟ چه اَشكالي بـه خـود       خودبيگانگي چگونه خود را بروز ميازكه 
ها بازار ماركسيست.  كندگيرد، و چگونه در روند رهايي مشاركت ميمي

گـرايـي،   هاي مختلف ازخودبيگانگي چون رقابت، آز، مصرفرا به جنبه
چه مقـدار از    .  دانندوارگي كاال، سردرگمي، و امثال آن  مرتبط ميبت

داري به ارث خـواهـد     اين ازخودبيگانگي را سوسياليسم بازار از سرمايه
آن را از بين خـواهـد بـرد؟ بـراي         ”  بازار اجتماعي“ برد، و چگونه يك 
اشـاره  ”  ازخودبيگـانـگـي   “ گيري كه به محو و نابودي توجيه اين نتيجه

او چنين كـاري نـكـرده        .  ها پاسخ دهددارد، الولر بايد به اين پرسش
سوسياليسم بازار در ازخودبيگانـگـي   .  توانداست، نكرده است چون نمي

ور است، و هركس كه چون الولر آرزومند كمك به سـاخـتـمـان     غوطه
ى بازارها را دير يـا    ي انساني است بايد همهى كمونيستي جامعهآينده

 . زود به دور افكند؛ و هرچه زودتر به همان ميزان بهتر است

. كندگيرد، و چگونه در روند رهايي مشاركت ميچه اَشكالي به خود مي
هاي مختلف ازخودبيگانگي چون رقابـت،  ها بازار را به جنبهماركسيست
-وارگي كاال، سردرگمي، و امثال آن  مرتبط مـي   گرايي، بتآز، مصرف

 چه مقدار . دانند

 ...ادامه دارد
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به دست يكي از ماموران اسـتـالـيـن در        1940اوت  21تروتسكي در 
. اكنون هفتاد سال از آن تاريخ گذشـتـه اسـت     .  مكزيك به قتل رسيد

ي مهم الب اين شماره نشريه به دو مداخلهبدين مناسبت بخشي از مط
و از رهبران انـقـالب اكـتـبـر          -عملي و نظري اين كمونيست انقالبي 

و    » دفاعيه در دادگـاه تـزار      « :  اختصاص يافته است  -روسيه  1917
افزون براين، براي آشنايي بـيـشـتـر بـا          .  » استالينيسم يا بلشويسم« 

، مـتـن كـوتـاه         » اپوزيسيون چـپ « ي فعاليت انقالبي رهبر تاريخچه
ي همسر تروتسكي، ناتاليا سدوفا، از بين الملل چـهـارم و     استعفاءنامه

بخش كوچكي از خاطرات منشي او، رايـا دونـايـفـسـكـا، نـيـز كـه                
ي نكات مهمي از زندگي تروتسكي هستند، انتخـاب و در      دربرگيرنده

 .  گذاشته شده است» سامان نو«اختيار خوانندگان 

 

 :پيشگفتار مترجم

تزاريسم و آغاز انقـالب در    »  يكشنبه خونين« تروتسكي پس از كشتار 
او از جمله نخستين رهبـران  .  از تبعيد به روسيه بازگشت 1905فوريه 

حزب سوسيال دموكرات روسيه بود كه براي مداخله در انقالب رهسپار 
سال سن داشت و عضـو       25تروتسكي در آن هنگام .  زادگاه خود شد

دمـوكـرات   هيچ يك  از دو جناح بلشويك يا منشويك حزب سوسـيـال  
او مدتي در شهر كيف به فعاليت زيرزميني پـرداخـت و       .  روسيه نبود

تروتسكي در آن شـهـر بـا      .  رفت)  سنت پترزبورگ( سپس به پايتخت 

كمك يكي از اعضاي كميته مركزي جناح بلشويك به نـام لـئـونـيـد        
 ي محلي جناح منشويك به طور مخفيانه به مـداخلـه  كراسين و كميته

ي محلي جناح منشويك در   كميته.  در رويدادهاي انقالبي مشغول شد
شهر سنت پترزبورگ، تحت تاثير تروتسكي، موضعي راديكال در قبـال  

هـاي  الـبـتـه فـعـالـيـت         .  رويدادهاي انقالبي آن دوره اتخاذ كرده بود
زيرزميني و انقالبي تروتسكي در سنت پترزبورگ از نظر پليس مخفـي  

يكي از جاسوسان پليس مخفي تزار در كـمـيـتـه       .  تزار دور نمانده بود
هاي تروتسكـي  محلي جناح منشويك نفوذ كرده و از آن طريق فعاليت

هاي اين گروه در ماه مه، تروتسكي با لو رفتن فعاليت. را زير نظر داشت
با كـمـك       -  1905او در فنالند تا ماه اكتبر . ناگزير به فنالند فرار كرد

انـقـالب   « بر روي طرح اوليه تئوري      -سوسياليست آلماني  پارووس 
ها و سامان يابي شوراها در با آغاز موج بزرگ اعتصاب.  كار كرد»  مداوم

او دست به انـتـشـار    .  ماه اكتبر، تروتسكي بارديگر به پايتخت بازگشت
گان آن را   ي به نام گازت روسي زد كه  در مدت كوتاهي شمارهنشريه

 . هزار نسخه رساند 500به 

نخستين رهبر منتخب شوراي كارگران شهر پترزبورگ شخصي به نـام  
او شخصيتي سازشكار بـود امـا طـرفـداران         .  نوسار بود  -خروستاليوف

ي محلي بايد خاطرنشان ساخت كه كميته. زيادي ميان كارگران داشت
جناح بلشويك در پترزبورگ نظرمساعدي نسبت به شوراها نداشـت و    
آن را توهمات پارلمانتاريستي پرولتاريا ارزيابي كرده بود و خـواهـان       

اما، دخالت كارساز و به موقع والديمير لنين سبـب  .  تحريم شوراها بود
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شد تا جناح بلشويك در شهر پترزبورگ به سرعت موضع اشتباه خـود  
تغيير داده و آن را تصحـيـح   »  شورا« را نسبت به اهميت تاريخي نهاد 

بهرحال، اعتصاب عمومي كارگران و زحمتكشان روسيه به رهبري .  كند
اكـتـبـر       17در تاريـخ    .  شوراها كل نظام رژيم تزاري را فلج كرده بود

را بـا    »  بيانيه اكتـبـر  « نشيني شد و سلطنت خودكامه مجبور به عقب
-پذيرش برخي حقوق دموكراتيك منتشر ساخت و كُنت ويت نخسـت 

 . وزير گرديد

دمـوكـرات   اشاره شد كه تروتسكي از نخستين رهبران حزب سوسيـال 
ساز شوراهاي كـارگـري پـي      روسيه بود كه به اهميت تاريخي و دوران

روستاي محل تولد تـروتسـكـي      ( او با نام مستعار يانوفسكي .  برده بود
، به شورا پيوست و با اين كه نسبتاً جـوان بـود بـه        ) يانوفكا نام داشت

تروتسكي پس از دستگـيـري   .  عنوان معاون رياست شورا انتخاب گشت
، به ريـاسـت شـوراي        1905نوامبر  26نوسار در تاريخ -خروستاليوف

ي دسامبر بـيـانـيـه       2شوراي كارگري در تاريخ .  كارگران انتخاب شد
فرداي آن روز نيروهاي .  تندي عليه حكومت استبدادي تزار منتشر كرد

نظامي وفادار به تزار به محل نشست شورا يورش برده و نمـايـنـدگـان     
چندماه بعد، تروتسكي و ساير نماينـدگـان   .  كارگران را دستگير كردند

محاكـمـه   »  قيام مسلحانه« شوراي كارگران به اتهام پشتيباني و تبليغ 

. او به عنوان رهبر شوراهاي كارگران در دادگاه متهم اصلي بـود   .  شدند
تروتسكي در اين دادگاه يكي از بهترين سخنراني هاي خود را انـجـام     

در واقع، شهرت تاريخي تروتسكي به عنوان سخنران برجسـتـه و     .  داد
از اين دادگاه شروع و سپس در سرتاسر روسيه دامن » خطيب انقالب«

تـا     1917سال بعد در فرايند دوران انقالبـي     11شهرتي كه .  گسترد
تروتسكي در اين دادگاه بـه هـمـراه سـايـر            .  جهانگير گرديد 1920

 . نمايندگان شوراي كارگري محكوم و تبعيد شد

گـيـري و     ي چگونگي شـكـل    كه درباره»  1905«تروتسكي در كتاب 
ي برپايي دادگاه نمايندگان شورا را زمينهكرد شوراها نوشته، پيشعمل

هاي ماه دسامبر در سـنـت   موج اعتصاب.  به تفصيل تشريح كرده است
پترزبورگ و گسترش آن در ساير مناطق امپراتوري روسيه هـمـراه بـا      
تالش قهرمانانه ي كارگران و مردم انقالبي براي حفظ  دستـاوردهـاي   

هـاي  ي تـوطـئـه     گويد كـه دوره     تروتسكي مي.  انقالبي ماه اكتبر بود
با دستگيري نمايندگـان شـوراي      1905دسامبر  3ضدانقالب از تاريخ 
با يورش تزاريسم، حدود سيصدنفر از نمـايـنـدگـان     .  كارگران آغاز شد

نخستين شوراي كارگري دستگير و در سه زندان سنـت پـتـرزبـورگ       
نماينـدگـان شـوراي      .  زنداني شده بودند و سرنوشت نامعلومي داشتند
-در آن هنگام، رسـانـه  .  كارگري در سلول هاي انفرادي محبوس بودند
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هاي نزديك به بوروكراسي دولتي نوشتنـد كـه وزارت دادگسـتـري           
ي نمايندگان كارگـران را    هرگونه امكان برگزاري دادگاه براي محاكمه

رد كرده است و حتي وزراي تزار مسئوليت بازجويي نمايندگان شوراي 
هـاي  تـنـبـيـه    « هاي در ماه.  ها محول كرده بودندكارگري را به ژاندارم

رفـت كـه     ، بيم آن مـي } 1906{ و ژانويه }  1905{ دسامبر »  سنگينِ
امـا  .  هاي نظامي محاكمه كنـنـد  گروه نمايندگان كارگران را در دادگاه

اوضاع سياسي باثبات نبود و با فراز و فرود جنبش انقالبي، جو حـاكـم   
در روزهاي آغازين نخسـتـيـن    ( در اواخر ماه آوريل .  يافتنيز تغيير مي

ي كارگران انتظار داشتند كـه    ، نمايندگان دستگيرشده) پارلمان( دوما 
در هر صورت بايد خاطرنشان .  مورد بخشش دستگاه دولتي قرار بگيرند

ساخت كه آونگ سرنوشت نمايندگان شورا، ميان آزادي و اعـدام در        
ي سرانجام، اين وضعيت ناروشن بـا نـيـروي بـازدارنـده           .  نوسان بود

تصميم گرفت تـا    )   گورميكين( حكومت وقت .  ضدانقالب روبرو گرديد
ي رسيدگي به كار نمايندگان زنداني شوراي كـارگـران را بـه          پرونده

كيفرخواست تـهـيـه    .  دست دستگاه قضايي و كارگزاران دولتي بسپارد
ي بندي شده و رابـطـه    گر سند سرهمعليه نمايندگان شورا، بيان شده

. ي ميان دستگاه پليس و ژاندارمري و دستگـاه قضـايـي بـود        مسخره
نمايندگان شورا را براساس دو ماده قانون جزايي متهم به تدارك قيـام  

توانستند متهـمـان را بـه        مسلحانه كرده بودند؛ براساس يك ماده مي
سال زندان و كار  12ي ديگر به سال حبس، و براساس ماده 8حداكثر 

) پـارلـمـان   ( قرار بود كه كيفرخواست در دوماي .  اجباري محكوم كنند
ولي با .  اول مورد بررسي فراكسيون حزب سوسيال دموكرات قرار بگيرد

انحالل دوماي اول، و سپس دستگيري اعضـاي فـراكسـيـون حـزب          
 . سوسيال دموكرات، اين موضوع اصال مطرح نگرديد

. موكول شـد    1906ژوئن  20سرانجام تاريخ برگزاري دادگاه علني، به 
در آن تاريخ، كارگران موج عظيمي از همبستگي با نمايندگان  زندانـي  

-ي كارگر پايتخت و سراسر روسيه همايـش طبقه.  خود به راه انداختند
هـا و    هاي بزرگ اعتراضي سامان داد و موج اعتصاب در تمام كارخانـه 
 . واحدهاي توليدي و صنعتي شهر سنت پترزبورگ دامن گسترد

هاي بزرگ ها و اعتصابتروتسكي نوشته است كه اگر در هنگام اعتراض
شد، معلوم نبود كه در پايتخت چه ژوئن دادگاه برگزار مي 20و فراگير 
افزون براين، او خاطرنشان كرده است كه در آن مـقـطـع      .   دادرخ مي

در )  مدعي الـعـمـوم     ( اگر پليس و دادستان )  1906ژوئن  20(تاريخي 
ي اجرايي شوراها، گـروهـي از     شدند كه كميتهدادگاه علني مدعي مي

هـا  اند نظرهاي خود را از باال به تودهخواستهاند كه ميگران بودهتوطئه

ي يـافـتـه   تحميل سازند، آن گاه دربرابر جنبش كارگري ازپايين سامان
توانستند داشته باشنـد؟  هاي پايتخت چه توجيهي ميحاضر در خيابان

هميشگـي   بازيتروتسكي، در آن نوشتار توجه خوانندگان را به دودوزه
هاي ليبـرال كـه     نويسد كه اگر رسانهاو مي.  كندها نيز جلب ميليبرال

هاي خود مبني بـر  ، مقاله1905پس از يورش تزاريسم در ماه دسامبر 
» ها ندارنـد اي كه ديگر جذابيتي براي تودههاي انقالبي كودكانهروش« 

نوشتند كه مـردم    كردند و ميبازتوليد مي 1906ژوئن  20را در تاريخ 
خود را در پناه قـانـون   »  خشونت« خواهند زندگي آرام و بدون تنها مي
هاي عظـيـم و     شك در برابر همايشسپري كنند، بي»  اساسي« جديد 

-هاي متعدد حمايتي كارگران پترزبورگ از شورا، رسـوا مـي    قطعنامه
ي كارگران از نمايندگان شورا، جانبهپشتيباني و همبستگي همه.  شدند

. ها بودابطال تمام افتراهاي پليس، دادستان و ترفندهاي تبليغي ليبرال
كردند كه اقـدامـات     كارگران در واحدهاي توليدي و صنعتي تاكيد مي

خوردنـد  ها بوده و سوگند ميي جمعي آنشورا براساس تصميم و اراده
 . دهندهاي شورا را تا انتها ادامه ميكه تصميم

ژوئن هزاران نفر از كارگران به سمت مـحـل    20بدين سان، در تاريخ  
هـاي اطـراف     البته ساختمان و خـيـابـان   .  برگزاري دادگاه روي آوردند

حضور .  دادگاه به محاصره و اشغال نيروهاي نظامي و پليس درآمده بود
هـاي اطـراف و       هزاران نفر از كارگران خشمگين و معترض در خيابان

ي بيرون ساختمان دادگاه، سبب وحشت هيات حاكمـه شـده     محوطه
حكومت خودكامه هراسيمه عقب نشست و دادگاه رسيـدگـي بـه      .  بود

مسئوالن دستگاه قضـايـي و     .  اتهامات نمايندگان كارگران برگذار نشد
مـاه     9( هيئت حاكمه مجبور شدند كه تاريخ دادگاه را به سه ماه بعد   

تزاريسم با شگرد تاخير دادگاه و خريدن وقـت  
در پي فرصت مناسبي براي بازگشت به دوران   

در مـاه    .  پيشين و استقرار خودكامگـي بـود    
سپتامبر، حكومت نظامي از ساختمان دادگـاه    
مراقبت و آن محل را تبديل به سربازخانه كرده 

ديواري از نظاميان كشيده شده بـود تـا       .  بود
جلوي ارتباط نمايندگان كارگران را با دنـيـاي     

 . بيرون مسدود سازند
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آري .  اي بـود   البته اين تصميمِ سياسي زيركانه.  موكول كنند)  سپتامبر
ي هـاي بـالـقـوه      امـكـان  « در اواخر ماه ژوئن، شرايط روسيه سرشار از 

 ... بود» نامحدود

تزاريسم با شگرد تاخير دادگاه و خريدن وقت در پي فرصت مناسـبـي   
در مـاه    .  براي بازگشت به دوران پيشين و استقرار خودكامـگـي بـود     

سپتامبر، حكومت نظامي از ساختمان دادگاه مراقبت و آن مـحـل را       
ديواري از نظاميان كشيده شده بود تـا    .  تبديل به سربازخانه كرده بود

. جلوي ارتباط نمايندگان كارگران را با دنياي بيرون مسـدود سـازنـد     
هاي ساختمان دادگـاه را بـه       ها و نظاميان سراسر راهروها و اتاققزاق

زايي، از آور و خفقاناشغال خود درآورده بودند و در چنين محيط رعب
اما، كارگـران در    !  شد كه در دادگاه شهادت دهندكارگران خواسته مي

شدند دسته هاي چند ده نفري هنگامي كه براي شهادت فراخوانده مي
حضور پرشور كارگران .  آمدندبا خواندن سرودهاي انقالبي به دادگاه مي

ها بـا خـود نشـاط و            آن.  گذاشتتاثير عظيمي در فضاي دادگاه مي
كـارگـران   .  آوردنـد ها را به درون دادگاه مـي   ي انقالبي كارخانهروحيه

دادنـد و    ي دادگاه گوش نميپريدهسرودخوان به تذكرهاي رئيس رنگ
» مـحـتـرمِ   « ي   از طبـقـه   شدههاي متعجب شاهدان فراخواندهبه نگاه

 . نگارها، اهميتي قائل نبودندها و روزنامهحاكم، ليبرال

دادگاه رسيدگي به عملكرد نمايندگان شوراهاي كارگـري، در دوران       
آغاز به كار كـرد  )  1906( سپتامبر  19بازگشت آرامش نسبي، به تاريخ 
شـاهـد      400طي اين مدت نزديك به .  و به مدت يك ماه طول كشيد

در فـرايـنـد    .  نفر در دادگاه شهادت دادند 200احضار شدند كه حدود 

هـا،  ها، پـرفسـورهـا، مـهـنـدس          ها، ژاندارمدادرسي، صاحبان كارخانه
ي ها، شهروندان عادي، خبرنگاران، كـارمـنـدان اداره     خدمتكاران خانه

پست، كودكان دبستاني، نمايندگان پارلمان، اوبـاشـان، سـنـاتـورهـا،         
تـمـام   .  سرايداران، سربازان و كارگران دربرابر دادگاه شـهـادت دادنـد     

-هاي اكتبر و نوامبر، اعـتـراض  رويدادهاي گذشته و مربوط به اعتصاب

هاي شجاعانه و شكوهمند كارگران عليه دادگاه نـظـامـي مـلـوانـان           
ي كـارگـران     ي قهرمانانهكرونشتات و تجاوز نظامي به لهستان، مبارزه

ساعت كار روزانه، خيزش شوراها عـلـيـه بـردگـي درازمـدت            8براي 
. مورد بررسي و وارسي  دادگاه قرار گرفـت ...  كاركنان پست و تلگراف و

ي اجـرايـي   هاي شورا و كميتهبراي نخستين بار دستورجلسات همايش
بدين تـرتـيـب، بـراي       .  آن به طور علني مورد بازنگري قرار گرفته بود

مردم سراسر روسيه كارهاي روزمره و تصميمات نمايندگان پرولـتـاريـا    
هاي ميان كـارگـران و     رساني به بيكاران، رسيدگي به اختالفدر ياري

 . كارفرمايان، و نظارت بر اعتصاب اقتصادي آشكار گرديد

در نخستين روز دادگاه، روشن شد كه يكي از پنجاه و دو نفر متهمـان  
-ي شـوراهـاي كـارگـري بـه نـام تـيـر                گان دستگيرشدهو نماينده

سپتامبر با قرار وثـيـقـه     19ژوئن تا  20ي مكرچتيانتس، كه در فاصله
آزاد شده بود، به اتهام شركت در قيام مسلحانه در خـاكـريـزهـاي دژ       

با آشكار شدن ايـن جـنـايـت،       .  نظامي كرونشتات تيرباران شده است
متهمان، شاهدان، وكيالن، شـهـرونـدان    .  غوغايي در دادگاه به راه افتاد

باختن مكرچتيانتس به پا خاسته و بـه    حاضر در دادگاه به احترام جان
 ...مدت يك دقيقه سكوت كردند

سرانجام، تروتسكي به عنوان متهم رديف اول و رهبر شوراي كـارگـران   
پترزبورگ پشت تريبون دادگاه رفت و سخنراني تاريخي خود در دفـاع  

 . از شوراهاي كارگري را آغاز كرد

 

 !داران و مالكانجنابانِ دادگاه، حضرات نمايندگانِ سرمايهعالي

هرچند .  موضوع قيام مسلحانه، مقصود اصلي تحقيقات اين دادگاه است
كه اين موضوع ممكن است براي دادگاه ويژه عجيب باشـد، ولـي در       

هاي شوراي نمايندگان كارگران، درطول حيات پنجاه دستور كار جلسه
طـور  همان.  اش، قيام مسلحانه هيچ جايي را به خود اختصاص ندادروزه

مـوضـوع   .  طور بوده اسـت هاي اوليه دادگاه نيز نتيجه اينكه در بررسي
هاي ما مطـرح  قيام مسلحانه، با اين عنوان، هرگز در هيچ يك از جلسه

 تروتسكي و هيأت رهبري شوراهاي كارگران سنت پترزبورگ
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افزون برآن، مـوضـوعـات طـرح مـجـلـس            .  يا مورد بحث قرار نگرفت
ي موسسان، جمهوري دموكراتيك، و نه حتي اعتصاب عمومي، با همـه 

ي پيكار انقـالبـي دارد، در هـيـچ           ارزش بنياديني كه به عنوان شيوه

اين مسائل اسـاسـي كـه بـراي           . ي شورا به بحث گذاشته نشدجلسه
هاي انقـالبـي و سـپـس در           ها پيش در نشريهنخستين بار و از سال

شدند را در گذاشته ميهاي متعدد همواره به بحث ها و همايشنشست
من روشن خواهم كرد كه چرا چنين شـد  .  هيچ زماني شورا لحاظ نكرد

 .و رويكرد شورا به قيام مسلحانه را توضيح خواهم داد

تـريـن   اما قبل از وارد شدن به اين موضوع، كه از نظر دادگاه اسـاسـي    
ي ديـگـري     دهم كه توجه دادگاه را به مسئلـه است، به خود اجازه مي

تر ولي حدت ، كلي} قيام مسلحانه{    جلب نمايم كه در مقايسه با اولي
ي شورا از قوه قهر به طـور كـلـي      ي استفادهكمتري دارد و آن مسئله

دانست تا به نمايندگي از تشكل خـود    آيا شورا خود را محق مي.  است
در موارد مشخصي از قوه قهر يا اقدامات سركوبگرانه استفـاده كـنـد؟      

من به اندازه نمايندگـان  !  بله:  پاسخ من به اين سوال يك واژه عام است
رويِ كار، حـال در هـر         »  عاديِ« دانم كه در هر دولت دادستاني مي

ايـن حـقِ     .  شكلي، انحصار نيروي قهر و سركوب متعلق به دولت است
كنـد، و    آن دولت است و از اين حق غيرتمندانه دفاع مي”  ناپذيرسلب“ 

اي مستقل از دولت از اين حق همواره گوش بزنگ است مبادا هيچ بدنه
بدين شيوه است كه دستگاه دولـتـي بـراي      .  انحصاريِ قهر عدول كند

ي كافي است تصوير مشخصي از جـامـعـه       .  كندبقاي خود مبارزه مي
بـراي  .  اي اسـت مدرن داشته باشيم كه نظامِ جمعيِ متناقض و پيچيده

هـاي  گريمثال، در كشوري به پهناوري روسيه، با توجه به تمام ستيزه
شـود كـه چـرا        اش، بالفاصه روشن مـي   موجود در ساختار اجتماعي

 .ناپذير استسركوب تقريباً اجتناب

آنارشيست ها بـه مـا       .  ما آنارشيست نيستيم، ما سوسياليست هستيم
گويند براي اين كه ما ضرورت تاريخـي دولـت و از         مي » گرادولت« 

امـا تـحـت      .  ايـم همين رو ضرورت تاريخي سركوب دولتي را شناختـه 
شرايطي كه اعتصاب عمومي سياسي ايجاد كرد كه ذاتاً مبتني بر ايـن    
اصل بود كه سازوكار دولت را فلج بكند، تحت چنين شرايطي بود كـه    

دقيقـاً تـحـت      .  قدرت كهن روزهاي پاياني خود را به نظاره نشسته بود
چنين شرايطي بود كه قدرت كهن خود را در مقابل آنچـه اعـتـصـاب       
عمومي هدايت مي كرد ديد و به درستي خود را به غايت ناتوان از هـر  

تر از آن كه نظم عمومي را حتي بـا اسـتـفـاده از         ناتوان. اقدامي يافت
ي خشونت تنها چيزي بـود    ابزار وحشيانه.  برقرار و حفظ كند خشونت

در اين ميان، اعتصاب، صدها هزار كارگر را   .  كه دولت در اختيار داشت
ها به خيابان كشاند و اين كارگران را براي زندگي سياسي و   از كارخانه

تواند چه كسي كارگران را هدايت كرد، چه كسي مي.  همگاني آزاد كرد

ما آنارشيست نيستيم، ما سـوسـيـالـيـسـت       
-مـي  » گرادولت« آنارشيست ها به ما .  هستيم

گويند براي اين كه ما ضرورت تاريخي دولت و   
از همين رو ضرورت تاريخي سركوب دولتي را   

اما تحت شرايطي كه اعـتـصـاب      .  ايمشناخته
عمومي سياسي ايجاد كرد كه ذاتاً مبتني بر اين 
اصل بود كه سازوكار دولت را فلج بكند، تحـت  
چنين شرايطي بود كه قدرت كهـن روزهـاي     

 . پاياني خود را به نظاره نشسته بود

 در سلول انفرادي و در انتظار محاكمه
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به صفوف آنان نظم و ترتيب دهد؟ كدام دستگاه قدرت دولت كـهـن؟     
پرسم كه چه كسـي؟  پليس؟ ژاندارمري؟ پليس مخفي؟ من از خود مي

هيـچ كـس بـه جـز شـوراي              !  هيچ كس.  و پاسخي نمي توانم بيابم
  .نمايندگان كارگران

ي عظيم را هدايت كرد، كاهـش  وظيفه فوري شورا كه اين نيروي اوليه
هـا و    و به حداقل رساندن اختالفات داخلي، و جلوگيري از اجـحـاف      

اطمينان از اين كه تعداد قربانيانِ حتمي مبارزه تا حد ممكـن انـدك     
ي اعتصاب سيـاسـي   شورا كه نتيجه.  باشد، بود و اين چنين هم رخ داد

هاي انقالبي يعني نـهـاد     بود، چيزي نبود جز نهاد خودحكومتيِ  توده
. ي كل به عهـده داشـت    هايي از كل را با ارادهفرمانروايي بخش.  قدرت

اما بـه    .  شداين قدرتي دموكراتيك بود و داوطلبانه از آن فرمانبري مي
ي اكثريتي تام بود ناگزير بـه  يافتههمان نسبت كه شورا قدرت سازمان

هاي بازدارنده عليه عناصري بود كه در ميان صـفـوف     استفاده از اقدام
شورا بـه عـنـوان قـدرت           .  آوردندها هرج و مرج به بار ميمتحد توده

تاريخي نوين، به عنوان قدرتي يگانه، در زمان ورشكسـتـگـي كـامـل        
شورا به معـنـاي   .  كرداخالقي، سياسي و قانوني دستگاه كهن اقدام مي

ي محافظت از افراد و نظم عمومي بـه    كنندهدقيق كلمه، تنها تضمين
دانست تا عليه چنين عناصري نيروي آمد و خود را محق ميحساب مي

نمايندگان قدرت كهن كه به طور كامل بر خفقان .  خود را به كار گيرد
-اي تكيه دارند حقِ صحبت خشم آلود اخالقي را دربـاره روش   كُشنده

قدرت تاريخيِ كه دادستان در ايـن دادگـاه     .  هاي قهرآميز شورا ندارند
قدرت نويـن  .  ي اقليت بر اكثريت استيافتهكند قهرِ سازمانمطرح مي

يافته اكثريتي است كه ي سازمانكه شكل نخستين آن شوراست، اراده
گذاري، حق انقالبي شورا براي در اين تفاوت.  خوانداقليت را به نظم مي

موجوديت نهفته است، حقي كه باالتر از ترديدهاي اخالقي يا قانـونـي   
 .است

اما .  شورا حق خود را براي استفاده از ابزار بازدارنده به رسميت شناخت
هاي تا به حال صحبت}  در دادگاه{ در چه موارد و در چه مقياسي؟ ما 

شـورا پـيـش از        .  ايـم حدود يك صد نفر شاهد را در اين باره شنيـده 
ي ايـن شـيـوه     .  هرگونه اقدام بازدارنده از گفتگوي اقناعي سود جست

شـورا بـه طـور        .  شناختواقعي شورا بود، و در انجام آن خستگي نمي
هاي جديدي را بـه راه      مداوم با تبليغ انقالبي، و با سالح گفتگو، توده

شورا اگر در درون پرولتاريا .  آوردخود متقاعد و تحت فرمان خود درمي
شد با جمع خود به گفتگو هاي ناآگاه يا فاسد روبرو ميبا مقاومت گروه

گرفت كه بـه زودي      شورا براساس خردجمعي تصميم مي.  نشستمي
هاي ناآگاه و فاسـد  هنگام استفاده از نيروي واقعي براي تبديل آن گروه

هاي شاهـدان  نامهچنانكه در شهادت.  ضرر فراخواهد رسيدبه نيروي بي
شـورا از    .  هـاي ديـگـري بـود        دادگاه ديديد، شورا در جستجوي راه  

اي كرد تا با استفاده از تفكر خود به شيوهتقاضا مي سرپرستان كارخانه
ها و مهندساني كه نسبـت  شورا از تكنيسين.  عملي دست از كار بكشند

كرد و بـر كـارگـران      به اعتصاب عمومي همدردي داشتند استفاده مي
فرستـاد كـه     شورا نمايندگاني نزد كارگران مي.  گذاشتناآگاه تأثير مي

شكـنـان را     و تنها در مواردي استثنايي اعتصاب”  دست از كار بكشند“ 
اما آيا هيچگاه شـورا از زور واقـعـاً          .  كردتهديد به استفاده از زور مي

استفاده كرد؟ عاليجنابان محكمه عدالت، شما هيچ شواهدي مبني بـر    
-و بـه .  ايداستفاده از زور را در مدارك بدوي تحقيقات خود ارائه نكرده

هـاي  ها براي ارائه چنين شواهدي، در طول بـررسـي  رغم تمام كوشش
حتي اگر گزارشِ مبني .  دادگاه معلوم شد كه اثبات آن غيرممكن است

شورا كه در برابر دادگاه ارائه شـد را جـدي       ”  خشونت“ بر شواهدي از 
در آن   .  بگيريم، آن گزارش بيشتر به شكلِ كمدي اسـت تـا تـراژدي       

گزارش آمده است كه نمايندگان شورا، چنين و چنان كردند و بـدون    
اين كه كاله خود را از سر بردارند وارد آپارتمان كسي شدند و يا چنين 
و چنان كردند و شخص ديگري را دستگير كردند آنـهـم بـا تـوافـق          

ما بايد اين مورد كاله كه يك نفر فراموش كـرده از سـرش       ...  دوطرف
بردارد را فقط با سرِ صدها نفري كه قدرت كهن اغلب به اشتباه از بدن 

-ي نسبت متناسب اعمال خشـونـت  مقايسه.  مقايسه كنيم”  داردبرمي“ 

امـا  . در مقابل چشمان ماست} با قدرت كهن{ي شورا آميز وانمودشده

اي عملي دست از كار كرد تا با استفاده از تفكر خود به شيوهتقاضا مي شورا از سرپرستان كارخانه
ها و مهندساني كه نسبت به اعتصاب عمومي همدردي داشتند استفاده شورا از تكنيسين.  بكشند

فرستـاد كـه     شورا نمايندگاني نزد كارگران مي.  گذاشتكرد و بر روي كارگران ناآگاه تأثير ميمي
-شكنان را تهديد به استفاده از زور ميو تنها در مواردي استثنايي اعتصاب”  دست از كار بكشند“ 

 اما آيا هيچگاه شورا از زور واقعاً استفاده كرد؟. كرد
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بازسازي شـكـل درسـت      .  ست كه ما مي خواهيماين تمام چيزي}  ؟{
و ما متهمان، بدين خاطر نـقـش   .  ي ماسترويدادهاي آن وقت وظيفه

 .كنيمفعال خود را در اين دادگاه ايفا مي

ي ديگري را مطرح كنم كه براي اين دادگاه مهـم  اجازه دهيد تا مسئله
هاي شوراي نمايندگان كارگران بـراسـاس     آيا اقدامات و اعالميه.  است

انجام گرفت و منـتـشـر شـد؟       }  تزار{ اكتبر  17ي مباني قانوني بيانيه
هاي رسمي شورا درباره مجلس مـوسـسـان و        ي ميان قطعنامهرابطه

اكتبر چيسـت؟ اجـازه     }  17{ ي برپايي جمهوري دموكراتيك و بيانيه
پرده بگويم، آن مسئله در آن هنگام ابداً براي ما مطرح نشـد،  دهيد بي

عاليـجـنـابـان     .  ترديد امروزه اهميت بزرگي براي اين دادگاه دارداما بي
-محكمه عدالت، ما اينجا شهادت لوكانين را شنيديم، و برخي نتيـجـه  

هايش بجا و پرمحتوا بود، به طوري كه وي شخصِ مرا به عنـوان  گيري
لوكانين در البِالي ساير چـيـزهـا    .  شخصيتي جالب تحت تاثير قرار داد

اي گفت كه شوراي نمايندگان كارگران در شـعـارهـاي خـود بـدنـه            
هاي سياسي شورا بـه طـور     او گفت، اصول و ايده.  خواه استجمهوري

اكتبر تـزار اسـت و          17ي هاي بيانيهمستقيم و صحيح بيانگر آزادي
دولتمرداني كه مسئول اجراي بيانيه هستند با تـمـام قـوا       درواقع، آن

آري عاليجنابان محكمه عدالت و حضـرات      .  جنگندعليه مباني آن مي
آري، شوراي كـارگـران انـقـالبـي،          !  داران و مالكاننمايندگان سرمايه

. حقيقتاً آزادي بيان، آزادي تجمع و مصونيت فردي را به اجرا گذاشـت 
آري، تمام آن چه را كه در زير فشار اعتصاب اكتبر از طرف تـزار بـه       

در حالي كه تمامِ آنچه كه دسـتـگـاه    .  مردم روسيه وعده داده شده بود
آوردهـاي  توانست انجام دهد اين بود كـه ايـن دسـت       قدرت كهن مي

اين حقيقت !  عاليجنابان محكمه عدالت.  ها را پاره پاره كندقانوني توده
دربـرابـر   .  مسلم و عيني است كه تا به حال بخشي از تاريخ شده اسـت 
 . اين حقيقت نمي توان ترديد كرد، چرا كه ترديدناپذير است

-اگر از من و  رفقايم پرسيده شود كه آيا ما  به طور ذهني تمام  بيانيه
اكتبر تنظيم كرديم، پاسـخِ   17هاي خود را براساس بيانيه ها و مداخله

چرا؟ چون كه ما عميقاً متقاعد شده بوديـم، و    .  ما قاطعانه منفي است
هيچ مبناي قـانـونـي      }  تزار{ اكتبر  17ي اشتباه هم نكرديم كه بيانيه

. جديدي نساخته و هيچ زيربناي قانونيت جديدي نيز خلق نكرده بـود 
عاليجنايان دادگاه؛ زيرا ما اطمينان داشتيم كه سيستم قانوني جديد با 

شود، بلكه با بازسازماندهـي واقـعـي كـل         ها ساخته نميصدور بيانيه
زيرا كه ما تنها ديدگاه درسـت يـعـنـي         .  شوددستگاه دولت ايجاد مي

ديدگاه ماترياليستي را اتخاذ كرديم، و هيچ اطميناني به هر آنچه كـه    
و ما اين را به طور عـلـنـي      .  اكتبر تزار آمده بود نداشتيم 17در بيانيه 

اما معتقد نيستم طرز برخورد ذهني ما افراد حـزبـي، و       .  اعالم كرديم
طرز برخورد عيني ما انقالبيون و شهروندانِ دولت نسبت به بيانيه، در   

دادگاه تا آن جايي كـه دادگـاه اسـت          .  شودبرابر دادگاه مشخص مي
مجبور است كه بيانيه را به عنوان اساسِ قانونيت جديد در نظر بگيـرد  

دانيـم در ايـتـالـيـا حـزب             ما مي.  وگرنه بايد به حيات آن پايان داد
خواه پارلماني بورژوا بر اساس قانون اساسي پادشاهي وجـود    جمهوري

هاي سوسياليست كه ماهيتاً انقالبـي  در كشورهاي متمدن، حزب.  دارد
 .جنگندهستند قانونا وجود دارند و مي

هـاي  اكتبر جايي براي سوسياليست 17پرسش اين است كه آيا بيانيه 
گذاشت؟ اين پرسشي است كـه دادگـاه     خواه روسيه باقي ميجمهوري

دادگاه بايد پاسخ گويد كه آيـا مـا سـوسـيـال          .  بايد بدان پاسخ گويد
كـنـيـم    گوييم يا نه، هنگامي كه استدالل مـي   ها درست ميدموكرات

است كه هرگز به صـورت     هاييبيانيه قانون اساسي تنها فهرست وعده
هـاي  آيا هنگامي كه ما آن ضمانت.  ارائه نشد}  از سوي تزار{ داوطلبانه 

كرديم حق داشتيم؟ آيا هنگامي كه ما مـردم  كاغذي را نقد انقالبي مي
خـوانـديـم    ي علني فرا مـي را براي آزادي تام و تمام و واقعي به مبارزه

حق داشتيم؟ آيا ما حق داشتيم يا نه؟ اجازه دهيد تا دادگـاه بـه مـا        
اكتبر مبناي قانونِ واقعي بـود كـه در آن مـا               17بگويد كه بيانيه 

توانستيم به عـنـوان     ها، ميها و هدفخواهان، به رغم ديدگاهجمهوري
بگذاريـد تـا       . افراد قانوني وجود داشته و درچارچوب قانون عمل كنيم

شما واقعيـت  “ :  اكتبر اينجا از طريق حكم دادگاه به ما بگويد 17بيانيه 
كنيد، اما من هم براي شما و هم براي بقيه كشـور وجـود     مرا انكار مي

  .”دارم

ام كه شوراي نمايندگان كارگران هرگز بـراي  من پيش از اين نيز گفته
ي مجلس موسسان و ايـجـاد جـمـهـوري          يك بارهم كه شده مسئله
با اين وجود، همانطور كـه  .  هايش مطرح نكرددموكراتيك را در نشست

از زبان شاهداني كه از طبقه كارگر در اين جا شهادت دادند شنيديـد،  
آخـر  .  طرز برخورد شورا به آن شعارها به طور شفاف مشـخـص بـود       

-ها، شـورا نـمـي     شود به شكل ديگري باشد؟ گذشته از اينچگونه مي

شورا هنگامي ايجاد شد كه پرولتاريـاي  .  توانست خاك زميني بكر باشد
ژانويه، كميسيون سناتور شيدلوفسكي و مكـتـب    9روسيه قبال حوادث 

. مدت، آري بسيار طويلِ استبداد روسي را در پشت سر داشـت   طوالني
هـاي مـجـلـس       ها پيش از آن كه شورا بوجود بيايـد، خـواسـت     مدت

موسسان، حق راي همگاني، جمهوري دموكراتيك، و به همراه خواست 
بـه  .  بـود    ساعت كار روزانه، شعارهاي مركزي كارگران انقالبي شـده  8

همين دليل شورا هرگز وقت مناسب و هميشگي براي طرح اين مسائل 
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هـا را در      شورا به سادگي آن خـواسـتـه   .  به عنوان اصول خود نداشت
بايست تصـمـيـم    هاي رسمي خود به عنوان موضوعاتي كه ميقطعنامه

در واقعيـت،  .  كردخود لحاظ مي گرفته شوند مطرح و به عنوان مواضع
 .كردي قيام هم  صدق ميچنين چيزي در مورد ايده

نشينان يا يك توطئه عاليجنابان دادگاه، قيام چيست؟ قيام، انقالب كاخ
شخصِ رئيس دادگـاه ايـن     !  هاي كارگر بودنظامي نبود بلكه قيام توده

-آيا او اعتصاب سياسي را قيام مي:  پرسش را از يكي از شاهدان پرسيد

اما با وجود ترديدهـاي  .  امدانست؟ من پاسخ آن شاهد را فراموش كرده
ي اين موضوع، رئيس دادگاه درباره

كـنـم كـه      باور دارم و اذعان مـي   
اعتصاب سياسي در ماهيت خـود،  

اي ايـن نـكـتـه      .  يك قيام اسـت   
متناقض نيست، اگرچه مـمـكـن      
است از نقطه نظر كيفرخواست هم 

هم اكنون .  يكي قلمداد شده باشد
كنم تعريف من از اعالم و تكرار مي

قيام جز در نـام، هـيـچ وجـه             
مشتركي با ساختار و تعريف قيـام  
آنگونه كه پليس و دادستان بيـان  

گـويـم   مـن مـي    .  كنند، نداردمي
در .  اعتصاب سياسي قيـام اسـت    

واقع، اعتصاب عمومي سـيـاسـي      
چيست؟ اعتصاب سياسي تـنـهـا      
يك وجه مشترك بـا اعـتـصـاب       

در هـردو نـوعِ       :  اقتصـادي دارد   
اعتصاب، كارگران دست از كار مي 
كشند و از هيـچ نـظـرِ ديـگـر،          

اعـتـصـاب    .  شباهتي به هم ندارند
اقتصادي هدفي روشن و مـحـدود   

دارد و آن فشار بركارفرما است و به اين منظور او را به صورت موقت از 
كار در كارخانه متوقف مـي شـود تـا          .  كندي رقابت خارج ميعرصه

 .هاي كارخانه بدست آيدتغييرات مشخصي در چارچوب محدوديت

اعتصاب سياسـي هـيـچ      .  سرشت اعتصاب سياسي كامالً متفاوت است
كند و به مثابه يك قاعده، خواست فشاري بر كارفرماي منفرد وارد نمي

هاي اعتصاب سياسي به طور مستقيـم  خواسته.  اي ندارداقتصاديِ ويژه
روند و آن را   بر فراز سرهاي كارفرمايان، خود قدرت دولتي را نشانه مي

پس چگونه اعتصاب سياسي بر قدرت دولتي تاثير .  كوبندبه سختي مي
يك .  كندهاي حياتي آن را فلج ميمي گذارد؟ به خاطر اين كه فعاليت
افتاده ماننـد روسـيـه، بـراسـاس          دولت مدرن حتي در كشوري عقب

آهـن و    بندي راه، با استفاده از استخوانارگانيسم اقتصادي تمركزيافته
هرچند كـه  .  دستگاه عصبي تلگراف تبديل به يك كل واحد شده است

آوردهاي فناوري مدرن از آهن و تلگراف و ساير دستامكان دارد كه راه
منظر فرهنگي و سياسي در خدمت استبداد روسي نباشند اما همـگـي   

آهـن دو سـالح و         تلگراف و راه    .  اندبراي سركوب و اختناق ضروري
همتا براي انتقال ارتش از يك سوي كشور به سوي ديـگـر   ي بيوسيله

هستند و كارهاي اجرائي دستگاه 
دولتي براي سركوب آشوبگري را 

ولـي  .  كـنـنـد   متحد و هدايت مي
كند؟ از   اعتصاب سياسي چه مي

يك سو، اعتصاب سياسي دستگاه 
كـنـد،   اقتصادي دولت را فلج مي

هاي مـجـزاي   ارتباط ميان بخش
-ماشين اجرائي دولت را قطع مي

سازد كند، حكومت را منزوي مي
از .  سـتـانـد   و قدرت را از آن مـي 

سوي ديگر، اعتصاب سـيـاسـي      
هاي كارگـران را از نـظـر          توده

ها و واحدهاي سياسي در كارخانه
كند توليدي و صنعتي  متحد مي

و اين ارتش كارگري را در مقابـل  
 .دهدقدرت دولتي قرار مي

عاليجنابان دادگـاه، در جـوهـر        
اعتصاب سياسي يك قيام نهفتـه  

هـاي  كـردن تـوده    متـحـد  .  است
كارگر پـيـرامـون يـك اقـدام            

ها را به مثابه دشمن در مقابـل قـدرت     اعتراضيِ انقالبي براي اينكه آن
اين قيام اسـت، آن    !  ي دولت قرار دهد؛ عاليجنابان دادگاهيافتهسازمان

ما پيش از آن كه شورا .  فهممچنان كه شورا آن را فهميد و من نيز مي
شكل بگيرد شاهد چنين برخورد انقالبي ميان دو طرف متخـاصـم در     

درواقع، همين امر موجبِ زايـشِ شـورا     . طولِ اعتصاب ماه اكتبر بوديم
ي آن، بيانيـه  ايجاد كرد و در نتيجه»  آنارشي« اعتصاب ماه اكتبر .  شد
من اميدوارم دادستان اين موضوع را انكار نكنـد،  .  اكتبر منتشر شد 17

كـار اذعـان     چنان كه بيشتر سياستمداران و روزنامه نگاران محافـظـه  

از يك سو، استبداد كه بر روي سرنيزه بنا شده 
كوشيد تا حداكثر سـردرگـمـي،    است البته مي

پاشي را در اين جريان عظيم هرج و مرج و ازهم
ي كنـنـده  كه كانون آن شورا به عنوان يكدست
از سـوي    .  نيروهاي مردمي بود به وجود بياورد

ديگر، شورا كه برروي اعتماد، نـظـم، تـالش      
هاي كارگران بنا شده بود فعاالنه و يكدلي توده

از درك تهديد بزرگ نسبت به رهايي مردمـي،  
. حقوق مدني و امنيت فردي غافل نمانده بـود   

شـد كـه     آگاهي شورا از اين واقعيت ناشي مي
هاي ضـروري قـدرت در       ارتش و تمام سالح

 17دستان آغشته بخون همان كساني بود كه تا 
 . كردندفرمانروائي مي) 1905(اكتبر 
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 Novoyeورمـيـا        رسـمـي نـوويـه      اند؛ مانند نشريه نيـمـه  داشته

Vremya  .اكتـبـر    17ي تنها چند روز پيش، آن نشريه نوشت بيانيه
. ي هول و هراس دولتمردان از اعتصاب سياسي نگاشته شـد   در نتيجه

اما اگر اين بيانيه به زور مبناي كل سيستم جديدي !  عاليجنابان دادگاه
را به پيش انداخت، ما بايد تشخيص دهيم كه سيستم دولتيِ حـاضـر     

يافته است و هول و هراس نيز به خـاطـر   براساس هول و هراس سامان
بينيد كه اعتصـاب  اكنون شما مي.  اعتصاب سياسي كارگران بوده است

 .عمومي  چيزي بيش از توقف كار است

من گفتم كه اعتصاب سياسي به محضي كه به نمايشِ قدرت برسد، در 
تـر بـگـويـم كـه          بهتر است كه دقيق.  ذات خود قيام را به همراه دارد

ي شود، به بيشتـريـن شـيـوه      اعتصاب سياسي به يك اصل تبديل مي
ي شـيـوه  .  يك اصل ولي نه فقط يـك شـيـوه        : عمومي قيام پرولتاريا

اين محـدوديـت،   .  هاي طبيعي خود را دارداعتصاب سياسي محدوديت
 22به محض آن كه كارگران فراخوان شورا را اجابت كردند و در تاريخ 

 .به سرِ كارِ خود بازگشتند، روشن شد) نوامبر در تقويم جديد 3(اكتبر 

چون توده ها به دلـيـلـي      .  اكتبر رأي اعتماد داده نشد 17ي به بيانيه
هاي وعـده داده    امكان داشت كه حكومت آزادي.  روشن واهمه داشتند
ديـد كـه مـبـارزه         از يك سو، پرولتـاريـا مـي     .  شده را به اجرا نگذارد

ناپذير است و به طور غريزي به شورا به مـثـابـه      ساز اجتنابسرنوشت
از سوي ديگر، استبـداد پـس از       .  كانون قدرت انقالبي روي آورده بود

بهبودي از هول و هراس خود، آغاز به بازسازي دستگاه نيـمـه داغـان      
هاي پس از درگيري در نتيجه،. دولتي كرد و به لشكر خود نظم بخشيد

: ماه اكتبر اين نكته آشكار شد كه دو قدرت در جـامـعـه وجـود دارد        
ها بود؛ نمايـنـدگـان شـوراهـاي        قدرت نوين مردمي كه متكي بر توده

و قدرت كهن و رسمي كه متكـي  .  اي از اين قدرت بودندكارگري جلوه
توانستد دوشادوش يـكـديـگـر وجـود        اين دو قدرت نمي.  بر ارتش بود
 .كردتوانايي اين يكي، آن ديگري را به نابودي تهديد مي: داشته باشد

كوشيد تا از يك سو، استبداد كه بر روي سرنيزه بنا شده است البته مي
پاشي را در اين جريان عـظـيـم    حداكثر سردرگمي، هرج و مرج و ازهم
ي نيروهاي مردمي بود بـه    كنندهكه كانون آن شورا به عنوان يكدست

از سوي ديگر، شورا كه بر اعتماد، نظم، تالش فعـاالنـه و     .  وجود بياورد
هاي كارگران بنا شده بود از درك تهديد بزرگ نسبت بـه    يكدلي توده

آگـاهـي   .  رهايي مردمي، حقوق مدني و امنيت فردي غافل نمانده بـود 
هاي ضـروري    شد كه ارتش و تمام سالحشورا از اين واقعيت ناشي مي

(اكـتـبـر         17قدرت در دستان آغشته بخون همان كساني بود كه تا 
اي عظيم ميـان ايـن دو       بنابراين مبارزه.  كردندفرمانروائي مي)  1905

اين دومين مرحله از   .  نهاد قدرت براي اثرگذاري برروي ارتش آغاز شد
 .اي بودرشد قيام توده

پس از آن كه اعتصاب عمومي پرولتاريا را در مقابل دولت خـودكـامـه    
قرار داد، جنبشي قدرتمند آغاز شد و تالش ورزيد تا ارتش را به سـوي  

كوشيد تا با سربازان روابط دوستانه اين جنبش مي.  كارگران جلب كند
از اين جنبش، البتـه  .  برقراركند و آنان را به سمت و سوي خود بكشاند

هاي انقالبي از سـوي      خواسته.  هاي انقالبي سربازان بيرون زدخواسته
اعتصاب دوم نوامبر .  كردهمان كساني كه استبداد برروي آنان تكيه مي

برانگيزي از همبستگي كارخانه و سربازخانـه  نمايشِ قدرتمند و ستايش
. رفت ديگر نيازي به قيام نبـود ها ميالبته اگر ارتش به سمت توده.  بود

آميز ارتش به صفوف انقالب روي داد؟ خير، پـاسـخ     اما آيا انتقال صلح
ماند تا گذاشت و منتظر نمياستبداد دست روي دست نمي. منفي است

هـا  كننده رها شود و پشتيبان تـوده ارتش از هر نوع نفوذ و تأثير گمراه
خودكامگي، پيش از آن كه همه چيز را از دست بدهد ابـتـكـار      .  گردد

آيا كارگران پـتـرزبـورگ    .  عمل را در دست گرفت و تعرض را آغاز كرد
آيـا  .  اين تعرض را تشخيص دادند؟ بله، اين تعرض را تشخيص دادنـد   

-شوراي كارگران بر اين باور بود كه برخورد رودروي دو طرف اجتنـاب 

-شـورا مـي    .  ناپذير است؟ بله، همين طور است و شكي در آن نيسـت 

ما هرگز براي يك لحظه باور نداشتيم كه فرايند 
ما به خوبـي  .  رهايي، مسير آرامي خواهد داشت

مـا  .  ماهيت واقعي قدرت كهن را مي دانستيـم 
ها قانع شده بوديم، و به رغم دموكراتسوسيال

رسـيـد از     كه به نظر مـي }  اكتبر تزار{ بيانيه 
-مـي { گذشته گسست قطعي كرده اسـت،      

نشيني نـاگـزيـر و      دانستيم كه اين يك عقب
دانستيم كه دستگاه دولـت  ما مي.  } موقت است

-نشيني نميكهن از موقعيت خود آزادانه عقب
هاي كليدي خـود   كند، و از هيچ يك از جايگاه

دارد، و قدرت را به مردم تسلـيـم   دست برنمي
 . نخواهد كرد
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ي گريزناپذير دير يا زود فراخواهـد  دانست، و مطمئن بود كه آن لحظه
 .رسيد

هاي ضدانقالبِ مسـلـح   يابي نيروهاي مردمي با يورشالبته اگر سازمان
وقفه در مسير رو به جلويي كه تحت رهبري شوراي شد و بيروبرو نمي

رسـيـد   يافت، كار بدانجا مينمايندگان كارگران وارد شده بود ادامه مي
ما چه چيزي را .  شدي قهر نابود ميكه نظام كهن بدون استفاده از قوه

كرديم كه چگونه كارگران پـيـرامـون شـورا       ديديم؟ ما مشاهده ميمي
هاي دهقاني روز بـه روز دهـقـانـان             شوند، چگونه اتحاديهجمع مي

دهند و نمايندگان خود را به شـورا  بيشتري را در صفوف خود جاي مي
آهن و پست خود را با شورا هاي كارگران راهفرستند؛ چگونه اتحاديهمي

هاي آزاد، و انجمن يگانـگـي   هاي حرفهديدند، چگونه سازمانمتحد مي
شدند؛ ما طرزبرخورد بردبـارانـه و     ها به سمت شورا كشيده مياتحاديه

ي عموم مردم، و حتي مديران كارخانه، را نسبت به شـورا  خيرانديشانه
اين گونه بود كه تمام ملت تالشي  حماسي به خرج داد و     .  ديديممي

به نـام شـوراي       { ي اصلي خود، نهاد قدرتي كوشيد از ژرفترين هسته
را بيافريند كه به راستي با قدرت و بدون چون و چراي خود }  كارگران

الوقوع باشد و نظام نـويـن   ي مجلس موسسان قريببتواند برگزاركننده
اگر قدرت دولت كهن در اين تالش ارگانيك .  ريزي كنداجتماعيِ را پي

كرد، و اگر هرج و مرج واقعي را وارد زنـدگـي سـراسـري       دخالت نمي
توانست تا آزادي كامل رشد يابي نيروها ميكرد، و اگر روند سازماننمي

كشوري كه بدون استفـاده  .  اي نوين بودي آن زايش روسيهكند، نتيجه
 .شدمياز زور و خونريزي متولد 

اما دقيقا نكته آنجا بود كه ما لحظه اي بر اين باور نبوديم كه فـرايـنـد    
ما به خوبي ماهيت واقعـي قـدرت     .  رهايي، مسير آرامي خواهد داشت

ها قانع شده بوديم، و به رغم دموكراتما سوسيال.  كهن را مي دانستيم
رسيد از گذشته گسست قطعي كرده كه به نظر مي}  اكتبر تزار{ بيانيه 
مـا  .  } نشيني ناگزير و موقت استدانستيم كه اين يك عقبمي{ است، 

نشيني دانستيم كه دستگاه دولت كهن از موقعيت خود آزادانه عقبمي
دارد، و هاي كليدي خود  دست برنميكند، و از هيچ يك از جايگاهنمي

كرديم و علناً به بيني ميما پيش.  قدرت را به مردم تسليم نخواهد كرد
هاي تهاجمي بسيار شـديـدي   داديم كه استبداد تالشملت هشدار مي

خواهد كرد تا قدرت را همچنان در دستان خود حفظ كند و يا رسـمـاً   
عاليجنابان دادگـاه،    . آنچه كه از آن چشم پوشيده را دوباره بدست آورد

-ست كه چرا قيام، قيام مسلحانه، از نظر ما غيرقـابـل  اين همان دليلي

چنين بود و چنان خواهد بود، ضرورت تاريخي فـرايـنـد      .  اجتناب بود
هاي اكتـبـر و     در طول ماه.  ي مردم عليه دولت پليسي و نظاميمبارزه

}  شـورا { هـاي    ها و همايـش اين نظر در تمام نشست}  1905{ نوامبر 
هاي انقالبي را به خود مشغول ساخت و از هـر        گُل كرد، تمام نشريه

ست كـه  لحاظ در آگاهي تك تك اعضاي شورا متبلور شد؛ و اين دليلي
هـاي شـورا را شـكـل داد و               چرا به طور طبيعي بخشي از قطعنامه

موضوع قيـام  { همچنين، علتي است كه چرا هيچ نيازي نبود كه ما آن 
 .را به بحث بگذاريم} مسلحانه

موقعيت سياسي ناآرامي كه ما از اعتصاب اكتبر به ارث برديم، يـعـنـي    
ها براي ادامه حيات خـود  همان موقعيتي كه در آن تشكل انقالبي توده

آن .  كرد، براساس قانون نبود زيرا كه قانوني وجـود نـداشـت       نبرد مي
وضعيت سياسي پرتنش با اتكا به وجود نيروي مسلح ضدانقالبـي كـه     

اگر .  ي انتقام كمين كرده بود، فراهم شده بودرودررو و در انتظار لحظه
بتوانم اين گونه مطرح كنم، آن موقعيت سياسي ناآرام، فرمول جـبـري   

هاي عددي نو بـه  رويدادهاي جديد تنها باعث شدند تا ارزش.  قيام بود
گري سطحي دادسـتـانـي،    خير، به رغم نتيجه.  داخل شوند اين فرمول

اكتبر،  27ي شورا در هاي اتخاذ شدهايده قيام مسلحانه تنها در تصميم
، بـه صـورت     } نمايندگان شورا{ يعني يك هفته پيش از دستگيري ما 

ايده قيام مسلحانه در اشكال گونـاگـون   .  اندشفاف و  صريح  بيان شده
ي مبارزه مسـلـحـانـه     ايده.  خود در اصل داراي يك وجه مشترك است

هاي شـورا    گيري در تمام تصميممانند خطي سرخ از همان آغاز شكل
در تصميم شورا مبني بر لغو تظاهرات مراسم تدفين، در .  شددنبال مي
دادن اعتصاب ماه نوامبـر، و در بسـيـاري          ي مربوط به پايانقطعنامه
ي برخورد مسلحانه با حكومت، و يـا در      هاي ديگر كه دربارهقطعنامه

ناپذيري از مبـارزه  اي اجتنابباره يورش نهايي يا نبرد نهايي كه مرحله

 تروتسكي به همراه ساير نمايندگان شوراي كارگران سنت پترزبورگ

 كه پس از محكوميت در دادگاه تزار به سيبري تبعيد شدند
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 . شداست، صحبت مي

ها چه بود؟ آيا شورا معتقد بود كـه    اما تفسير خود شورا از اين تصميم
شود به صورتي زيرزمينـي  اي است كه ميقيام مسلحانه عمل جسورانه

مهيا كرد و سپس به شكلي حاضروآماده از زيرِ زمين به بيرون آورد و   
تـوان  ي خيابان ساخت؟ آيا شورا براين تصور بود كه قيام را مـي     روانه

ي اجـرائـي     ي از پيش تعيين شده به پيش برد؟ آيا كميتـه بنابر نقشه
 ديد؟شورا فنون نبرد خياباني را تدارك مي

ها به معمايي بستگي پاسخ به اين پرسش.  خير، البته پاسخ منفي است
آن مولف هنگـامـي كـه      .  دارد كه مولف كيفرخواست طرح كرده است

تعداد اندكي سالح كمري را مشاهده كرد تنها به اين نتيجه رسيد كـه  
اما ديدگاه او تنها .  شده استي مبارزه مسلحانه تدارك ديده ميمرحله

-ها، تـوطـئـه   ست كه همه چيز را درباره انجمننقطه نظر قانون جزايي

-اي را نـمـي  ولي اين ديدگاه مفهوم تشكل توده.  كندگرانه ارزيابي مي

-ي ترور و شورش را مـي   اين نگرش همه چيز درباره.  تواند درك كند

 .تواند بفهمد كه انقالب چيستداند و نه ميداند، ولي نه مي

ي برداشت حقوقي چيزي كه اين دادگاه بنابرآن تشكيل شده است پايه
جنبش مدرن طبقه كارگر .  تر استها از رشد جنبش انقالبي عقبدهه

گري كه با مجموعه رو وجه مشتركي با مفهوم توطئه در روسيه به هيچ
مفهومي كه از زمانِ اسپرانسكي كه .  قوانين جزايي ما تفسير شده ندارد

بـه  .  زيست به ميزان زيادي تغيير نكرده اسـت   در دوران كاربوناري مي
همين دليل است كه از نقطه نظر منطق قانوني، تالش براي چپـانـدن   

قـوانـيـن       102و      101هاي هاي شورا در تعريف محدود مادهفعاليت
هاي ما انقالبي بود و ولي با اين وجود، فعاليت.  جزايي ناكام مانده است

 .ديديمما براي قيام مسلحانه تدارك مي

شود، بل كه خودش تحقـق  ها ساخته نميعاليجنابان دادگاه، قيام توده
. ي روابط اجتماعي است و نه محصول برنامـه قيام مردم نتيجه.  يابدمي

به داليلي كه نه به مـا  .  بيني استشود بل كه قابل پيشقيام خلق نمي
ناپذير شده بود و نه به تزاريسم بستگي داشت، وقوع برخورد علني گريز

آمادگي بـراي  }  نمايندگان شورا{ براي ما .  شدو روز به روز نزديكتر مي
-برخورد علني به اين معنا بود كه هر عمل ممكن را براي به حـداقـل    

آيا مـا بـراي     .  ناپذير انجام دهيمرساندنِ قربانيانِ اين زدوخورد اجتناب
ي كرديم، نـقـشـه   مي ي نخست سالح را تهيهاين منظور بايد در درجه

كنندگان در قيام را كرديم، هريك از شركتعمليات نظامي را آماده مي
هاي متعددي تـقـسـيـم     گمارديم، شهر را به بخشدر جاي معيني مي

كرديم؟ به بيان ديگر، آيا هنگامي كه اولياي امور نظامي، پترزبورگ مي
را به چند قسمت تقسيم كردند، براي هر قسمت شهر سرهـنـگـي را      
منصوب نمودند، و هر بخش را مجهز به تعدادي مشخص توپ و تفنگ 

كردند، آيـا تـمـام      ” هانظميبي“و تجهيزات نظامي  براي پيشگيري از 
ي برخورد علـنـي شـوراي كـارگـران بـود؟             اين كارها به مانند شيوه

عاليجنابان دادگاه، اين شيوه اي نبود كه ما نقش خود را در آن بـازي    
گويد كه ما براي قيام تدارك ديده كند و ميدادستان تصور مي.  كرديم
براي .  خير، عاليجنابان دادگاه ما هرگز براي قيام تدارك نديديم .  بوديم

ي نخست و بيش از همه بـه    ما آماده شدن براي قيامِ ناگزير در درجه
ها توضيح بدهيـم كـه قـيـام         يعني به آن.  مفهوم روشنگري مردم بود

تمامي دستاوردهاي كسب شده }  كارگزاران دولتي{ گريزناپذير است و 
 ما به مردم تبيين كرديم كه تنها قـدرت   .  را دوباره پس خواهند گرفت

-تواند از حق دفاع كند؛ يعني سازماندهي قدرتمند تـوده   است كه مي
ي هاي كارگر ضروري است؛ يعني سازمـانـدهـي قـدرتـمـنـد تـوده            

بايست رودرو شـاخ بـه       زحمتكشان ضروري است؛ يعني با دشمن مي
هـيـچ راه     .  بايست مبارزه را تا به آخـر ادامـه داد      شاخ شد؛ يعني مي

 . براي ما، معناي آماده شدن براي قيام اين بود. ديگري وجود نداشت

تـوانـد بـه پـيـروزي          انديشيديم كه قيام ميما تحت چه شرايطي مي
نخستين خواست ضروري ما .  بيانجامد؟ شرط طرفداري ارتش}  شورا{ 

} نمايندگان شـورا   { ما .  اين بود كه ارتش را به سمت خود جلب كنيم
آوري را كـه ايـفـا      تالش داشتيم تا سربازان را وادار كنيم تا نقش شرم

ها را قانع كنيم تا با مـردم و بـراي مـردم          كنند درك كنند، و آنمي
من پيـش  .  اي بود كه براي خود قايل بوديماين نخستين وظيفه.  باشند

اي حركت صادقـانـه  }  1905{ام كه اعتصاب ماه نوامبر از اين هم گفته
ها ي مستقيم با سربازاني بود كه مجازات اعدام آناز همبستگي برادرانه

اي العـاده همچنين، آن اعتصاب، اهميت سياسي فوق.  كردرا تهديد مي
-آن.  در جلب پشتيباني و همبستگي سربازان به سوي پرولتاريا داشت

بايست به دنبـال تـدارك قـيـام         ست كه دادستان ميجا همان مكاني
اما، مطمئناً يك تظاهرات در همبستگي و اعتـراض  .  گشتمسلحانه مي

پس مـا تـحـت چـه           .  تواند مسئله را فيصله دهدبه خودي خود نمي
كـه    -و امروز هم هنوز همان تفكر را داريم     -كرديم شرايطي فكر مي

شرط الزم آن چـه      رود؟ پيشاحتمال رفتن ارتش به سوي انقالب مي
هاي كـارگـر تـوپ و        آالت نظامي؟ البته اگر تودهبود؟ سالح و ماشين

چنـان قـدرتـي      .  شدندتفنگ دردست داشتند داراي قدرت زيادي مي
. ي زيادي از وقوع ناگزيرِ قيام جلوگيري كنـد توانست به اندازهحتي مي

اما .  هاي خود را به پاي مردم مسلح بريزدتوانست سالحارتشِ دودل مي
ها توانايي داشتن كيفيتي كالن از سالح را نه داشتند، نه دارند، و   توده
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ها محكوم بـه  آيا اين بدان معناست كه توده.  توانند داشته باشندنه مي
هرچند كه داشتن اسلحه مهم است، ولي اين .  شكست بودند؟ نه، هرگز

نـه،  .  ي قدرت در آن نهفته اسـت خود اسلحه نيست كه بيشترين نقطه
آقايان قضات دادگاه، ما براين باور هستيم كـه ايـن       .  در اسلحه نيست

باختن است كه دست آخر، پيـروزي  ظرفيت عظيم و آمادگي براي جان
 .  قيام مردم را تضمين خواهد كرد

ها را سركوب كنـنـد   هنگامي كه سربازان به خيابان اعزام شدند تا توده
خود را رودرروي توده ها ديدند و دانستند كه اينان مردماني هستـنـد   

خواهند بـه دسـت نـيـاورنـد،          اي كه آن چه را كه ميكه تا آن لحظه
باخـتـن   ي جانها آمادهمردم درخيابان.  ها را ترك نخواهند كردخيابان

سربازان هـنـگـامـي       .  ها بسازندهاي خود پشتهشدههستند تا از كشته
 اند و تاپاي جـان ديدند كه مردم با تمام توان خود براي جنگيدن آمده

سربازان لرزيده بود و همچنان  قلب.  اند، آن زمان متقاعد شدندايستاده
ها هنگام مواجه شدن با حضور مـردم، بـه       كه هميشه در تمام انقالب
كنند، مجبور شدند كه اش هستند ترديد ميثبات نظمي كه در خدمت

 .به پيروزي مردم ايمان بياورند

حتي اگر اين .  ها ارتباط دارديي قيام با سنگربندمرسوم است كه ايده
ها در   واقعيت در تعريف ما از امكان پديدارشدن بسيار زياد سنگربندي

قيام مردمي را به كنار بگذاريم، ولي ما نبايد فراموش كنيم كـه يـك       

كه به روشني به عنوان يك عنصر مكانيكي در قيام بايد در نظر   -سنگر
-باالتر از هر چيز، نقشِ وجدان را در قيام مردم ايفا مـي   -شود گرفته 

در هر انقالب، اهميت سنگرها ابداً به مانند اهميت يـك دژ در        .  كند
سنگـر در خـدمـت        .  سنگر فقط يك مانع فيزيكي نيست.  نبرد نيست

چون سنگر با ايجاد مانعي موقت در مقابـل حـركـت      .  هدف قيام است
سربـازان  .   شودسربازان با مردم مي ساز ارتباط مستقيمنظاميان، سبب

در پشت سنگرها، شايد براي نخستين بار در طـول زنـدگـي خـود،           
ي آنان را   هاي برادرانههاي صادق و معمولي و درخواستانسان صحبت
ي چنين ها را شنيدند و در نتيجهسربازان صداي آگاهي خلق.  شنيدند

ارتباطي كه ميان شهروندان و سربازان بوجود آمد، انضباط نظـامـي از     
و بـه  .  اين امر، قيام توده ها را تضمين كرد.  هم فروپاشيد و از بين رفت

آنهم نـه    .  قيام مردمي بود”  تدارك“ نظر ما اين امر، تنها دليل موفقيت 
چون اين امر .  به هنگامي كه مردم به تفنگ و اسلحه مجهز شده بودند

قـيـام   ”  تـدارك “ بلكـه    .  شدبه تنهايي هرگز منجر به تدارك قيام نمي
بازي در نـبـردهـاي      گي براي جانهنگامي مهيا شد كه مردم به آماده

 .خياباني مسلح شدند

ي كهن شاهد رشد اين احساسات اما به طور حتم قدرت محاصره شده
آن قدرت كهن آمادگي مردم براي مرگ در راه منافع زادگاه . بزرگ بود

قدرت مـحـاصـره    .  ديدباختن براي شاد زيستنِ نسل آينده را ميو جان
-ي چنين اشتياقي شـده ها آلودهكرد كه چگونه تودهشده مشاهده مي

آن .  شور و شوقي كه قدرت كهن هرگز  احساس و لمس نكرده بود.  اند
ي مردم در برابر توانست شاهد تولد وجدان دوبارهقدرت با ماليمت نمي

براي حكومت تزاريستي نگاه منفعالنه به اين مـعـنـي    .  چشمانش باشد
اين مـوضـوع بسـيـار         .  بود كه به دورانداخته شدن خود را نظاره كند

توانست بكند؟  بايد با هر ابزاري كـه    پس حكومت چه مي.   شفاف بود
-ي سياسي مردم ميداشت و با آخرين توان خود با ارادهدر اختيار مي

حكومت با به كارگيري تمام نيروي خود يعني ارتشِ نـاآگـاه،     .  جنگيد
 هاي فـاسـد   صدها سياه، پليس مخفي، و رسانه}  فاشيستيِشبه{ گروه

توان سركوب و خفقان خود را به كار  يتزاريسم همه.  دست به كار شد
ها را با خون بـپـوشـانـد،     گرفت تا مردم را عليه هم بشوراند، تا خيابان

تاراج و تجاوز كند، بسوزاند، وحشت بيافريند، دروغ، تقلب و افترا رواج   
-اين تمام آن چيزي بود كه قدرت جنايتكار كهن بايد انجام مـي .  دهد

اگر بـرخـورد آشـكـار         .   داد و انجام داد و تاكنون نيز انجام داده است
نبوديـم  }  نمايندگان شورا{ نمود، به طور حتم اين ما ناپذير مياجتناب

كوشيد تـا  ناپذير ما بود كه ميكه در پي آن بوديم بل كه دشمنِ آشتي
 .آن را هرچه زودتر عملي كند

حكومت با به كارگيري تمام نيروي خود يعنـي  
 صـدهـا   }  فاشيستـيِ شبه{ ارتشِ ناآگاه، گروه

هاي فاسد دسـت  سياه، پليس مخفي، و رسانه
توان سـركـوب و      يتزاريسم همه.  به كار شد

خفقان خود را به كار گرفت تا مردم را عليه هم 
ها را با خون بپوشاند، تاراج بشوراند، تا خيابان

و تجاوز كند، بسوزاند، وحشت بيافريند، دروغ، 
اين تمام آن چيزي بود .  تقلب و افترا رواج دهد

داد و   كه قدرت جنايتكار كهن بايد انجام مـي 
 .  انجام داد و تاكنون نيز انجام داده است
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شما در اينجا بارها و بارها شنيديد كه كارگران در ماه اكتبر و نوامـبـر   
اگر كسي بيرون اين دادگاه نـدانـد   .  عليه گروه صدها سياه مسلح شدند

كه چه اتفاقي افتاده، كامال به نظرش غيرقابل فهم خواهد رسيـد كـه     
چگونه در يك كشور انقالبي جايي كه اكثريت عظيمي از جمعيت آن   

هاي مردمي اند، جايي كه تودهبخش پشتيباني كردههاي رهايياز آرمان
انـد،  ي خود براي جنگيدن تا پايان كار را نشان داده  به طور علني اراده

چگونه در چنين كشوري، صدها هزار كارگر خود را عليه گروه صـدهـا   
اهميتي از جمعيت اين كشور سياه مسلح كردند كه بخش كوچك و بي

در آن       -اش هر چه باشدجايگاه اجتماعي  -آيا اين گروه منفور .  است
مشكل خيلي كوچـكـي   .  هنگام اينقدر خطرناك بود؟ نه، البته كه نبود

گانگسترهاي مفلوك صدها سياه به تنهايـي در بـرابـر         بود اگر آنمي
ولي ما در اينجا نه تنها از آقاي برامسونِ وكيل  كـه  .  ايستادندمردم مي

به عنوان شاهد ظاهر شد، بلكه از صدها كارگر ديگر كه اينجا شهـادت  
اگـر نـه        –هاي حكومتي   دادند نيز شنيديم كه تعداد زيادي از مقام

پشت سـر  . كردنداز گروه صدها سياه پشتيباني مي -ها ي آن مقامهمه
هاي تبهكاري كه هيچ چيزي براي از دست دادن ندارند و هـيـچ     الت

نه موي سپيد مرد سالخورده و نه زن   -شان نخواهد كرد چيزي متوقف
اند كـه گـروه     بي ترديد مأموران حكومتي ايستاده   -دفاع يا كودك بي

-ي دولتي سازماندهي و مسلح كـرده صدها سياه را تأسيس و از بودجه

 .اند

دانستيم؟ ها را تا پيش از دادگاه كنوني نميو در خاتمه، آيا ما اين نكته
ها را نخوانده بوديم؟ آيا ما شهادت شاهدها را نشـنـيـده      آيا ما روزنامه

هايي دريافت نكرده بوديم؟ آيا ما با چشـمـان خـود      بوديم؟ آيا ما نامه
ي پرنس دهندههاي تكانهيچ چيزي را نديده بوديم؟ آيا ما از افشاگري

هـا را بـاور       خبر بوديم؟ اما دادستان هيچ يك از اين نكتـه اورسوف بي
زيرا اگر او چنين كند بايد انگشت اتـهـام     .  تواند باور كنداو نمي.  ندارد

چون .  كندها دفاع ميخود را به سوي كساني نشانه رود كه امروز از آن
اي خود دادستان بايد خود اعتراف كند كه اگر شهروند روسي با اسلحه

را عليه پليس مسلح كند اين كار اقدامي به خاطر ضرورت دفاع از خود 
ها باورمنـد  اما اگر دادستان به عمليات كشتارجمعي قدرت.  خواهد بود

براي اين دادگاه كافي .  اهميت خواهد بودباشد يا نباشد، دست آخر، بي
را باور داشته باشيم و صـدهـا     }  ضرورت دفاع از خود{ است كه ما آن 

را هزار نفر از  كارگران كه خود را با فراخوان ما مسلح كردند نـيـز آن    
ما بي هيچ شك و ترديدي معتقديم كه دستان قدرتمند .  قبول داشتند

. كردباند حاكم، عمليات عجيب و غريب گروه صدها سياه را هدايت مي
-عاليجنابان دادگاه، ما اين دستان شوم را حتي درحال حاضر هم مـي 

 .بينيم

خواهد اعتراف كنيم كه شورا كارگران را مسلح كـرد  دادستان از ما مي
اگر از من با قاطعيت پرسيده .  موجود مبارزه كند”  شكل حكومت“ تا با 

بله، بله من ايـن اتـهـام را        :  شود كه آيا چنين بوده، پاسخ خواهم داد
دانـم كـه آيـا        اما اين را نـمـي  .  خواهم پذيرفت اما فقط به يك شرط

 .دادستان يا دادگاه شرط مرا خواهند پذيرفت يا نه

چـيـسـت؟    “  شكل حكومت “ اجازه دهيد بپرسم كه منظور دادستان از 
هاي مديدي سپري شـده كـه     آيا ما واقعاً شكل حكومتي داريم؟ مدت

هاي نظامي، پليس و   اما تنها دستگاه.  حكومت پشتيباني ملت را ندارد
آنچه ما .  كنندي صدها سياه هستند كه از حكومت پشتيباني ميدسته

من هـيـچ   .  داريم حكومت ملي نيست بلكه ماشين كشتار جمعي است
توانم بر اين دستگاه حكومـتـي بـگـذارم كـه مـردم             نام ديگري نمي
هـا،  كشـي اگر شما به من بگوييد كه نسل.  كندوپار ميكشورمان را لت

-اگر به من بگوييد همه آن جنـايـت  ... ها، تجاوزها وكشتارها، سوزاندن
روي داد، و     ...   هايي كه در مناطق تور، روستوف، كورسك، سايدلي و 

هايي از   اگر به من بگوييد شهرهاي كيشينف، ادسا، بياليستوك، شكل
حكومت امپراتوري روسيه هستند، آنگاه با دادستان موافقم كه مـا در    
اكتبر و نوامبر گذشته خود را بدون درنگ و بدون شائبه عليه شـكـل     

 .حكومت در امپراتوري روسيه مسلح كرديم

 

 

 

 

آيا ما شهادت شاهدها را نشنيده بوديم؟ آيا مـا  
هايي دريافت نكرده بوديم؟ آيـا مـا بـا          نامه

چشمان خود هيچ چيزي را نديده بوديم؟ آيا ما 
ي پرنس اورسـوف  دهندههاي تكاناز افشاگري

خبر بوديم؟ اما دادستان هيچ يك از ايـن      بي
زيـرا  .  تواند باور كنداو نمي.  ها را باور نداردنكته

اگر او چنين كند بايد انگشت اتهام خود را بـه    
ها دفـاع  سوي كساني نشانه رود كه امروز از آن

 . كندمي
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اگر انقالب در عرصه جهاني در مدار برهم افزاينده پرولتري انبساط نيابد، ناگزير در درون چارچوب ملي شروع « :  نوشت 1935تروتسكي در فوريه 
اين فراز بن مايه ي تفاوت نظري و سرآغاز كليه ي تضادهاي سياسي و تشكيالتي بلشـويسـم بـا      .  » به انقباض در مارپيچ بوروكراتيك خواهد كرد

قدرت يابي شوراهاي كارگري و دهقاني در روسـيـه       –براي خود استالين  1926و حتا تا سال   –براي كليه ي رهبران بلشويك .  استالينيسم بود
مي بايست به گسترش انقالب در اروپا مي انجاميد وگرنه فرايند ساختمان سوسياليسم در شوروي به سرانجام نمي رسيد و محكوم به شـكـسـت    

لنين، تروتسكي و بلشويك ها براين باور بودند كه بدون پيروزي انقالب سوسياليستي در كشورهاي پيشرفته ي جهان، ضدانقالب سـرمـايـه    .   بود
پيش زمينه ي قدرت يابي بوروكراسي محافظه كاري كـه  .  دوباره قدرت را درروسيه شوروي به دست خواهد گرفت» مارپيچ بوروكراتيك«داري در 

. آغـاز گشـت    »  ساختن سوسياليسم در يك كشور« با رهبري استالين قدرت را به دست گرفت با طرد اين اصل انترناسيوناليستي و پذيرش امكان 
بـديـن   .  برخاسـت »  ضرورت انقالب جهاني براي ساختمان سوسياليسم« بوروكراسي با بهر ه بري از اين تز به نبرد با اصل بنيادين بلشويسم يعني 

سان، استالينينيسم، پس از تسخير قدرت دست به ويران سازي ارزش هاي پذيرفته شده ي كمونيسم جهاني زد؛ كتاب خانه ها و بايگاني ها پاك 
» بلشويكـي « سازي شدند؛ خاطره نويسي هاي دوران انقالب و جنگ داخلي جمع آوري و سوزانده يا بازنويسي گرديدند؛ عكس هاي دوران انقالب 

و نـد    را رتوش كردند و فيلم هاي نادر انقالب و جنگ داخلي را نابود يا به دست قيچي سانسورچيان سپردند؛ تاريخ نگاري دوران انقالب را برچيد
جعليات، حتا جعلياتي كه به وسيله يك دستگاه قدرتمـنـد دولـتـي       « :  تروتسكي در آن دوران نوشت.  به شكل موردپسند استالين تحريف كردند

بـرعـكـس، حـقـايـقِ         .  ساخته شده باشند، نمي توانند در آزمونِ زمان تاب بياورند و سرانجام به علت تناقضات دروني خود تكه پاره خواهند شـد 
بوروكراسي سـپـس   »  . تاريخي، اگر به شيوه اي علمي به ثبت رسيده باشند، داراي قدرت اقناع كننده هستند و سرانجام اذهان را مجاب مي كنند

جناح استالين با غصب نام بلشويسم دست به تصفـيـه ي     .  براي نابودسازي تمام سنن، آثار و شواهد زنده ي بلشويسم دست به جنايتي بزرگ زد
روي   -از جمله حزب كمونيست ايـران     –و مخالف خود در شوروي و بين الملل كمونيست )  كمونيست( خونين تمامي جناح هاي حزب بلشويك 

  استالينيزم و بلشويزم

  لئون تروتسكي
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بدين سان، استالينيسم بر روي كوهي از اجساد و رودي از خـون   .  آورد
انحطاط دولت شـوروي در    .  كمونيست ها پيروزي خود را جشن گرفت

آن دوران، و يكسان دانستن استالينيسم و بلشويسم، زمينـه را بـراي       
آغاز موج جديدي از انتقادها از سوي گرايش هاي متعدد راست و چپ 

سـال   73تروتسكي در نوشتار زير كه .  به جنبش كمونيستي مهيا كرد
نوشته شده، ضـمـن دفـاع از سـنـن             1937اوت  29پيش به تاريخ 

البتـه  .  بلشويسم، به برخي از اين تحريف ها و انتقادها پاسخ داده است
تجربه ي تاريخي بخش مهمي از درستي اين نظـرات را بـه اثـبـات           

اما، بايد توجه داشت كه نكات ديگري نيز در اين سـنـد     .  رسانده است
سال گذشته بايد  70تاريخي مطرح شده است كه در  پرتو تجربه هاي 

. مورد بازبيني و نقد نسل جديد جنبش سوسياليستي قرار بـگـيـرنـد      
هدف از انتشار چنين اسنادي دقيقا پاسخ گويي به اين نياز عـاجـل و     

اين همان شيوه اي   .  مبرم جنبش سوسياليستي در دنياي كنوني است
است كه ماركسيسم و انقالبيوني مانند خود تروتسكي مبلغ و مروج آن 

» سامان نـو « بهرحال، فصلنامه ي پژوهش هاي سوسياليستي .  بوده اند

و   –از هرگونه نوشتار انتقادي پيرامون تاريخچه ي جنبش كمونيستي 
 .  استقبال مي كند -به ويژه بلشويسم 

توسط انتشارات طليعه  1354اين نوشتار براي نخستين بار در  تيرماه 
از آنجا كه مقدمه .  منتشر شده است و با ويرايش اندكي روزآمد گرديده

دربرگيرنده ي نكات بسيار مهمي بـراي نسـل       -ناشناس   –ي مترجم 
جوان است، متن توضيحي مترجم آن نيز در اختـيـار خـوانـنـدگـان         

 »سامان نو«. گذاشته شده است
 

 مقدمه مترجم
گـذرد،   از تحرير آن مـي   )  1( وهشت سال  در اين جزوه كه بيش از سي

ترين مبارز عليه بوروكراسي استالينيـسـتـي،     لئون تروتسكي، سرسخت
ي يـكـي از        تحليل روشن كننده و هنوز كامـال مـعـتـبـري دربـاره          

ترين مسائل سياسي زمان ما، يعني ماهيت اسـتـالـيـنـيـزم و          اساسي

 .دهد ي آن با ماركسيزم ـ لنينيزم ارايه مي رابطه
ي كارگر ناشي از سياست استالينيـزم و پـيـروزي         هاي طبقه شكست

فاشيزم كه خود بر اثر سياست حزب كمونيست و كمينترن تحت نفوذ 
ها و سنن انقالبي كارگري  استالينيزم غالب گشته بود، كاهش نفوذ ايده

در انظار كارگران مترقي و متفكرين انقالبي كـه بـا     .  را به دنبال داشت
ي  ها نيز از توهم در نيامده بودند، استالينيزم هنوز نماينده اين شكست

ماركسيزم رسمي، بوركراسي شوروي وارث سنن بلشـويـزم انـقـالبـي        
هژموني استالينيزم روي كارگران مترقي و متفكـريـن   .  شد پنداشته مي

راديكال، انزواي اپوزيسيون چپ از اين عناصر مترقي را باعث گرديد و   
ي آن مبارزات ماركسيزم انقالبي عليه بوركراسي شـوروي و       به دنباله

بسـيـاري از     .  استالينيزم را محكوم قلمداد كرده و ضد انقالبي خواندند
فكراني كه از كمينترنِ استالينيزه شده روي برگردانده  كارگران و روشن

رسـمـي، و     ”  مـاركسـيـزم   “ ي  جا كه استالينيزم را نماينده بودند، از آن
پنداشتند، دست رد به بلشويـزم هـم      ي بلشويزم مي كمينترن را ادامه

 .زدند
امروزه به علت تشديد بحران استالينيزم و نياز شديد تاريـخـي بـراي      
رهبري انقالبي در سطح جهاني و در نتيجه بـراي خـنـثـي نـمـودن           
تبليغات دشمنان سوسياليزم، شناساندن وجه تمـايـز بـلـشـويـزم از           

 .ست استالينيزم بسيار ضروري
سـو   از يك.  انعكاس اين بحران در اپوزيسيون ايران نيز قابل رويت است

تشديد مبارزات طبقاتي در ايران و به هـمـراه آن تشـديـد بـحـران             
ناسيوناليزم و ورشكستگي سياسي بورژوازي ليـبـرال بـاعـث ايـجـاد           

در داخـل جـبـهـه مـلـي و               ”  ماركسيست ـ لنينيست“ هاي  گرايش
از سـوي  .  ماركسيستي در خارج از آن شده است”  مستقل“ هاي  گرايش

هـايـي    ديگر بحران استالينيزم و مائوئيزم در سطح جهاني، خود گرايش
را به وجود آورده كه شروع به بريدن از استالينيزم و مائوئيزم نموده و   

معهـذا،  .  اند هاي شوروي و چين زده بوركراسي”  ماركسيزم“ دست رد به 
هـاي تـاريـخـي        اين گرايش ها چون هنوز قادر نيستند كامـال ريشـه    

. دليل اساسي انحطاط انقالب و پيدايش بوركراسي استالينيستي، منزوي ماندن انقالب شوروي بود   
شكست انقالب در اروپا ـ به خصوص در آلمان ـ موجب پيدايش يأس و رخوت سياسي توده هـاي    

ترين عناصر انقالبي در جنگهاي داخلـي، و   از سوي ديگر مرگ انبوهي از آگاه.  كارگر شوروي گشت
درگيري بخش ديگري در امور اداري حكومت، ارتباط بين قشر پيشرو و تودههاي كارگري را قطـع   

 كرد،
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را جذب كنند،  انحطاط انقالب اكتبر را درك نمايند و دروس الزم از آن
 . هاي استالينيستي ببرند اند كامال از سنت نتوانسته

هاي اپوزيسيون به صورت تجربي و ناآگاهانـه   واضح است اگر اين جناح
كـرد آن در       و بدون فهم علل پيدايش ارتجاع استالينيستي و عـمـل    

هاي كاذبي خواهند  گيري انقالبات گذشته از استالينيزم ببرند، به نتيجه
اي براي انكار بلشويزم و رد تعليمات و تعميمـات   رسيد كه احياناً زمينه

 .انقالب اكتبر فراهم خواهد آورد
دليل اساسي انحطاط انقالب و پيدايش بوركراسي استالـيـنـيـسـتـي،       

خصوص  شكست انقالب در اروپا ـ به.  منزوي ماندن انقالب شوروي بود
هـاي كـارگـر       در آلمان ـ موجب پيدايش يأس و رخوت سياسي تـوده 

از سوي ديگر مرگ انبوهي از آگاه ترين عناصر انقالبـي  .  شوروي گشت
هاي داخلي، و درگيري بخش ديگري در امور اداري حكومت،  در جنگ

ي  هاي كارگري را قطع كرد، و طـبـقـه      ارتباط بين قشر پيشرو و توده
اي قـدرت     هـاي تـوده     پايه.  كارگر را از رهبري انقالبي محروم ساخت

كارگري تضعيف گرديد و شوراها به تدريج نفوذ و كنترل خـود را از        
ي  دست دادند، نيروي بوركراسي افزايش يافت و مانند انگلي در بـدنـه  

بدين ترتيب ارتـجـاع مـبـارزه         .  دولت كارگري به رشد و نمو پرداخت
لنين مـتـوجـه خـطـر          .  پيگيري را براي تقويت بوروكراسي آغاز نمود

هاي آخر عمر در اتحاد با تروتسـكـي مـبـارزه        بوركراسي شد و در ماه
هاي حكومت شوروي و حـزب       پيگيري عليه رشد بوركراسي در ارگان

ي اين مبارزه به عهده تروتسـكـي،    با مرگ لنين وظيفه ادامه.  آغاز كرد
تروتسكي و اپوزيسيون چپ كـه بـراي       .  رهبر ديگر انقالب اكتبر افتاد

آوردهاي انقالبي حكومت طـبـقـه     حفظ برنامه انقالبي بلشويزم و دست
كردند، در پروسه مبارزات عليه تحكيـم بـوركـراسـي        كارگر مبارزه مي
عامل اساسي كه در تغيير تناسب نيروهـا بـه نـفـع         .  شكست خوردند

ارتجاع و بوركراسي موثر واقع شد، فروكش انقالب در كشورهاي ديگـر  
هاي كارگري نه تنها در اروپا،  با وجود اين، امكان وقوع انقالب.  اروپا بود

هاي قدرت بوركراسي را    توانست پايه بلكه در ديگر نقاط دنيا، هنوز مي
در نتيجه بوركراسي و نيروهاي ارتـجـاعـي از طـريـق          .  متزلزل سازد

الملل سوم كه عامل اساسي انقالب جهاني  استالين دست به انهدام بين
بود، زدند و تز سوسياليزم در يك كشور را در سـر لـوحـه پـروگـرام          

مطابق اين تزِ ضدماركسيستي، بـوركـراسـي    .  الملل سوم قرار دادند بين
كه بورژوازي ساير كشورها مداخله نـكـنـنـد،      به شرط اين:  كرد ادعا مي

ي  نتيجه.  تواند به تنهايي در روسيه سوسياليزم بسازد دولت شوروي مي
كاري با امپرياليزم به منظور جلوگيري از  منطقي اين تز سياست سازش

حمله نيروهاي متخاصم خارجي و دخالت بورژوازي بود، به اين ترتيـب  

مصالحه بـا بـورژوازي       }  بين الملل كمونيست{ نقش اصلي كمينترن 
اين مصالحه را با تز ائتالف طبـقـاتـي و      .  براي حفاظت بوركراسي شد

و دو مرحله بودن انقالب سوسياليستي بـيـمـه    ”  جبهه خلقي“ تشكيل 
 .كرده، باعث شكست بسياري از انقالبات گرديد

ي بـلـشـويـزم و          روشن نمودن اين واقعيت كه استالينيزم نـه ادامـه    
ي انقالب اكتبر، بلكه حاصل پيروزي حمالت ضد انـقـالب و        فرآورده

برد انقـالب آتـي اهـمـيـت           انحطاط دولت شوروي است، در راه پيش
كند و دقيقا به همين علت شـنـاخـت تـحـلـيـلـي              سزايي پيدا مي به

استالينيزم در دروان كنوني مركز ثقل تربيت سيـاسـي را تشـكـيـل          
 .دهد مي

 1354بهار 
 

 استالينيزم و بلشويزم
 درباره ي ريشه هاي تاريخي و تئوريك بين الملل چهارم
رو آن را  دروان ارتجاعي، مانند دوران فعلي، نه تنها طبقه كارگر و پيش

كند، بلكه سطح كلي ايدئولوژيك جنبش را نـيـز      تجزيه و تضعيف مي
ها قبل پشت سـر     حلي كه مدت تنزل داده، طرز تفكر سياسي را به راه

رو  در چنين شرايطي وظيفه ي پـيـش    .  دهد گذاشته است، رجعت مي
: بيش از هر چيز ايستادگي در برابر اين جريان قـهـقـهـرايـي اسـت          
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اگر تناسب نامساعـد قـوا     .  بايستي در جهت خالف جريان شنا كند مي
سازد، دست كم بـايسـت      حفظ سنگرهاي به چنگ آمده را ناميسر مي

براي حفظ مواضع ايدئولوژيك به دست آمده بكوشد، زيرا خون بـهـاي   
هاني كـه ايـن       هستند ابله.  گراني بابت اين مواضع پرداخت شده است

كه تنها از اين راه اسـت   در حالي.  پندارند مي”  سكتاريستي“ سياست را 
اي كـه   رونده ناپذير جنبش پيش توان خود را براي امواج مقاومت كه مي

 .رسد، آماده ساخت با جزر و مد بعدي تاريخ فرا مي
 

 ارتجاع عليه ماركسيزم و بلشويزم
ناپذيري سبب پيدايش     هاي بزرگ تاريخي به طرز اجتناب         شكست

از .  افتد شود، اين معموال در دو جهت اتفاق مي          ارزيابي جديدي مي  
گر گشته است، با     روي واقعي كه با تجربيات شكست توان       سو پيش  يك

تمام وسايل از ميراث عقايد انقالبي دفاع كرده، براين اساس در راه                
از .  كند مي اي آتي كوشش     تربيت كادرهاي جديد براي مبارزات توده      

اند،  ي عادي عادت كرده     كه به كارهاي روزمره       سوي ديگر كساني   
شوند و تمام    ها و آماتورهاي بوالهوس از شكست هراسان مي        سانتريست

دنياي “  هم خود را متوجه انهدام نفوذ سنن انقالبي كرده، در تجسس             
از اين موارد رجعت ايديولوژيك، كه غالبا         .  روند به قهقهرا مي  ”  نوين

هاي فراواني   گيرند، نمونه  شكل سجود در مقابل ارتجاع به خود مي          
الملل دوم و سوم و اقمارگردانِ         كليه ادبيات بين  .  توان نشان داد   مي

ترين  كوچك.  هايي هستند  پيرامون آن در دفتر لندن چنين نمونه         
حتي يك  .  اي به يك تجزيه و تحليل ماركسيستي نشده است            اشاره

حتي يك  .  توان يافت  كوشش جدي در بررسي علل شكست نمي          
هاي  هيچ چيز جز كليشه   .  ي آتيه اظهار نشده است     ي تازه درباره   كلمه

ي  هاي مذبوحانه   واپسي خصوص دل  پيش پاافتاده، فريب و تزوير، و به       
ست بوي   كافي.  بوركراسي براي حفاظت خود پيدا نخواهيم كرد           

تان برسد تا به     مشمئزكننده ده سطر از هيلفردينگ و اتوبائر به مشام         
كه حتي  }  استاليني{هاي كمينترن    تئوريسين.  اين فساد واقف شويد   

قدر نادان و عامي     ديميترويف معروف همان  .  ارزش نام بردن هم ندارند    
اين حضرات به دليل    .  ي ميخانه  دار مست در گوشه    است كه يك دكان   
را ارزان به هرزگي     توانند ماركسيزم را انكار كنند، آن      رخوت مغزي نمي  

اما اين افراد فعال مورد نظر ما نيستند، برگرديم به                  .  اند سپرده
 .”نوطلبان“

ي  اي درباره   ويلي اشالم، كمونيست سابق اتريشي، اخيرا جزوه            
اشالم .  ”ديكتاتوري تزوير “محاكمات مسكو نوشته است تحت عنوان         

نگار با استعدادي است كه عمدتا به مسايل سياسي روز                  روزنامه

هاي محاكمات مسكو        انتقادات او از دسيسه         .  پردازد مي
اعترافات از روي    “ي روحي     هايش از مكانيزم شكنجه     برداري وپرده
او خواستار  :  كند ليكن او خود را به اين محدود نمي        .  ، عالي است  ”ميل

ايجاد تئوري نويني براي سوسياليزم است كه در آينده ما را در مقابل              
جا كه اشالم اصوال تئوري       اما از آن  .  ها بيمه كند   ها و توطئه   شكست

فهمد و روشن است كه به تاريخ تكامل سوسياليزم آشنايي ندارد،             نمي
كند، آن هم نوع آلماني      كامال به سوسياليزمِ قبل از ماركس رجعت مي       

. ترين نوع است   كننده ترين، و كسل   ترين، احساساتي  آن كه عقب افتاده   
كشد، چه رسد به      ي طبقاتي مي   اشالم دست از ديالكتيك و مبارزه       

مساله تحول جامعه براي او به سطح تحقق برخي         .  ديكتاتوري پرولتاريا 
اخالقي تنزل كرده كه از آن بشر را حتي تحت             ”  جاودانه“از حقايق   

تالش ويلي اشالم براي    .  توان اشباع نمود   داري نيز مي   ي سرمايه  سلطه
هاي اخالقي با استقبال شادمانه    نجات سوسياليزم از راه تزريق اين سرم

نشريه قديمي محلي   ) (2(”  روسيه نوين “ي كرنسكي    و فخرآميز نشريه  
: ، مواجه گشته است     )يابد روسي كه اكنون در پاريس انتشار مي           

كنند، اشالم به اصول     گيري مي  طور كه ناشران به درستي نتيجه      همان
ها پيش در مقابل      سوسياليزم واقعي روسي رسيده است، كه از مدت         

ي طبقاتي، مشي مقدس ايمان، اميد و           سختي و ناهنجاري مبارزه    
روسي ”  سوسيال رولوسيونر ”  “بديع“دكترين  .  پرستي را عرضه كرد    نوع

خود، صرفا رجعت قهقهرايي به سوسياليزم      ”  تئوريك“در صغري كبراي    
ليكن غيرمنصفانه  .  دارد آلمان را مجسم مي!) 1848(پيش از ماه مارس 

گيريِ عقايد، از كرنسكي بيش از       ي تاريخِ شكل   خواهد بود اگر در مقوله    
تر از همه اين واقعيت است       مهم.  تري بشويم  اشالم خواهانِ دانش جامع   

زند، زماني كه در     كه كرنسكي كه دم از از اشتراك مساعي با اشالم مي          
ها به جرم    راس حكومت قرار داشت، محرك تعقيب و شكنجه بلشويك        

كه ماركسيزم در قالب بلشويـزم   قبل از آن
شود، ماركسيزم در قـالـب       ”  ورشكسته“ 

آيـا  .  سوسيال دموكراسي داغان شده بـود 
، ” بازگشت به مـاركسـيـزم     “ معناي شعار 

... الملل دوم و سـوم  جهش از باالي سر بين
هم كـه   الملل اول است؟ اما آن به سوي بين

 . در زمان خود متالشي گرديد
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يعني همان  :  جاسوسان ستاد ارتش آلمان بود     
هايي كه امروزه اشالم عليه آن              دسيسه
ي خود را     هاي ماوراء طبيعي بيدزده      مطلق

 .كند بسيج مي
مكانيزم رواني ارتجاع ايدئولوژيكي اشالم و          

اين .  وجه پيچيده نيست     نظاير او به هيچ      
حضرات مدت زماني به يك جريان سياسي          

ي طبقاتي سوگند    شوند كه به مبارزه  ملحق مي
ياد كرده، در كالم خواستار ماترياليزم               

اين .  بود اگر چه نه در انديشه        ديالكتيك مي 
ها چه در اتريش و چه در آلمان به              جريان

اشالم دربست به   .  نتايجي فجيع منجر گشتند   
ي  اين در نتيجه  :  رسد كه  اين استنتاج كلي مي   

   طلب اصالح!  ديالكتيك و مبارزه طبقاتي است    
جا كه سطح مكاشفه را به تجربيات            ما از آن   

معلومات شخصي محدود نموده      ...  تاريخي و    
مصرف و مندرسي سقوط      ي بي  است، در تجسس كلمات در بقچه       

را دليرانه نه تنها عليه بلشويزم بلكه عليه ماركسيزم نيز            كند كه آن   مي
 .برد كار مي به

تر از آن به نظر        در نظر اول داغ ارتجاع ايديولوژيكي اشالم ابتدايي          
الوصف بسيار   مع.  كه قابل مكث باشد   !)  تا كرنسكي ...از ماركس (آيد   مي

دقيقا در بدويت خود، مخرج مشترك ساير اشكال             :  آموزنده است 
خصوص آن اشكالي كه بلشويزم را          سازد، به  ارتجاع را نمايان مي     

 .كنند سره تقبيح مي يك
 

 ؟”بازگشت به سوي ماركسيزم“
. ماركسيزم واالترين تجلي تاريخي خود را در بلشويزم به دسـت آورد     

ثمر رسيد و نخستيـن   تحت رهبري بلشويزم، اولين پيروزي پرولتاريا به
هيچ چيز قادر نخواهد بود اين واقعيات را .  دولت كارگري مستقر گرديد

جا كه انقالب اكتبر در شـرايـط      اما از آن.  ي تاريخ حذف نمايد از سينه
كنوني به پيروزي بوركراسي منجر گرديده است با سيستم اخـتـنـاق،      

ـ بسـيـاري از       ”  ديكتاتوري تزوير“ چپاول، و تحريفش ـ به قول اشالم 
جهـنـد    گيري مي ي اين نتيجه هاي سطحي و ظاهرپرست به ورطه ذهن
. توان به مبارزه عليه استالينيزم پـرداخـت   بدون انكار بلشويزم، نمي:  كه

بلشويزم، كـه  :  گذارد دانيم، پا را فراتر مي طور كه به نقد مي اشالم همان

در انحطاط خود به استالينيزم مبدل گرديـد، خـود از مـاركسـيـزم            
شود با تكيه به اصول ماركسيستي با استالينيـزم   برخاست، نتيجتا نمي

گـيـرتـر     تر ولـي نـاپـي      حضرات ديگري كه در تعداد فزون.  مبارزه كرد
ما بايد از بلشويزم به سوي مـاركسـيـزم      “ :  گويند هستند، بر عكس مي

كه ماركسيزم در  ماركسيزم؟ قبل از آن كداماز چه راهي؟ به ”  . برگرديم
شود، ماركسـيـزم در قـالـب سـوسـيـال              ”  ورشكسته“ قالب بلشويزم 

، ” بازگشت به ماركسـيـزم  “ آيا معناي شعار .  دموكراسي داغان شده بود
الـمـلـل اول       به سوي بيـن ...  الملل دوم و سوم  جهش از باالي سر بين

بدين سان در تحليل .  هم كه در زمان خود متالشي گرديد است؟ اما آن
ي آثار ماركس و انگـلـس مـطـرح        به مجموعه...  نهايي، مساله رجعت 

توان حتي بدون ترك اطاق مطالعـه   اين جهش حماسي را مي.  شود مي
توانيم از متون كالسيـك   اما چگونه مي.  و تعويض نعلين به انجام رساند

بـه  )  در گـذشـت       1895و انگلس در سـال     1883ماركس در سال ( 
با از قلم انداختن چندين دهـه مـبـارزات        . وظايف كنوني خود برسيم

تئوريك و سياسي از جمله بلشويزم و انقالب كبير؟ هيچ يك از كساني 
كنند، تا بـه   تاريخي طرد مي”  ورشكستگي“ كه بلشويزم را به مثابه يك 

ها مساله با تـوصـيـه     بنابراين براي آن.  اند حال روند ديگري نشان نداده
ما با اين تـوصـيـه مـخـالـفـت          .  كند فيصله پيدا مي”  سرمايه“ مطالعه 

هـم   را مطالعه كرده بودند، آن  ”  سرمايه“ ها نيز  ولي بلشويك.  كنيم نمي
ليكن اين امر از انحطاط دولت شـوروي، و روي        .  نه با چشمان بسته

 پس چه بايد كرد؟. صحنه آمدن محاكمات مسكو جلوگيري ننمود

 مدال مي داد” مبارزانِ ممتازِ دروكردنِ مزارع كلخوزي“به عنوان ” كودكانِ كار“بوروكراسي استاليني به 
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 توان مسئووليت استالينيزم را از آنِ بلشويزم دانست؟ آيا مي
بدان گونه كه ارتجاعيون ادعا مي كنند و خـود    –آيا اين حقيقت دارد 

استالين هم بيان مي كند و منشويك ها، آنارشيست ها و برخي عناصر 
كه خود را ماركسيست مـي     Doctrinairesچپ نماي آموزه پرست 

استالينيسم بيانگر فراورده ي مشروع بلشويسم است؟ اينـان    -پندارند 
با تـحـريـم      “  .  ” نموديم بيني مي ما اين امر را همواره پيش“ گويند،  مي

ها و برقراري ديـكـتـاتـوري      ساير احزاب سوسياليستي، منع آنارشيست
توانست بـه ديـكـتـاتـوري         بلشويكي در شوراها، انقالب اكتبر تنها مي

استالين تداوم و در عين حال ورشـكـسـتـگـي      .  بوركراسي منجر گردد
 .”باشد لنينيزم مي

سان دانستن بلشويزم، انقالب اكتبر و اتـحـاد    نقص اين استدالل از يك
تكامل تدريجي بلشويزم در فضاي .  گيرد جماهير شوروي سرچشمه مي

. ي تاريخي مبارزه نيروهاي متخاصم گرديده است خال، جانشين پروسه
ي كـارگـر      بلشويزم، ليكن صرفا يك گرايش سياسي است كه به طبقه

در اتـحـاد جـمـاهـيـر         .  سان نيست جوش خورده است ولي با آن يك
هـاي   صد ميليون دهقان، مليـت  ي كارگر، يك شوروي، گذشته از طبقه

دولتي كـه    .  كنند مختلف، در ميراثي از ستم، فقر و جهالت زيست مي
ي بلشويزم،  ها بنا كردند، نه تنها انعكاسي است از عقايد و اراده بلشويك
چنين بازتابي است از سطح فرهنـگـي كشـور، از تـركـيـب              بلكه هم

ي بربري و بيش از آن بربريت  اجتماعي جمعيت، شدت اختناق گذشته
وانمود كردن پروسه انحطاط دولت شوروي، به مثابه .  امپرياليزم جهاني

سير تكاملي بلشويزم خالص، تجاهل يك واقعيت اجتماعي تحت لـواي  
يكي از عناصر اين واقعيت است كه به كمك منطق صرف منفرد شـده  

كافي است چنين خطاي ابتدايي را به نام صحيح آن بخوانيم تـا  .  است
 .هر گونه رد پاي آن را محو كنيم
وجه چه با انقالب اكتبر و چه با دولـت     بلشويزم، هويت خود را به هيچ

بلشويزم خود را يكي از عوامـل  .  دانست سان نمي ي آن يك شورايي زاده
ولـي نـه       -ـ عاملي پراهـمـيـت   ”  آگاه“ آورد، عامل  شمار مي تاريخي به

ما عـامـل   .  گرايي تاريخي نگشتيم ما هرگز مرتكب ذهني.  تعيين كننده
ي  تعيين كننده را ـ بر اساس نيروهاي توليدي موجود ــ در مـبـارزه       

الـمـلـلـي      طبقاتي، نه صرفا در مقياس ملي، بلكـه در سـطـح بـيـن           
 .دانستيم مي

هاي دهقانان كه خواستـار مـالـكـيـت         ها به گرايش زماني كه بلشويك
خصوصي بودند امتياز دادند، مقررات سختي بـراي عضـويـت حـزب         
تدوين نمودند، حزب را از عناصر بيگانه تصفيه نمودند، ساير احزاب را   

را تنظيم نمودند، امتياز ايجـاد  ”  سياست اقتصادي نوين“ تحريم كردند، 
كارخانجات را اعطا كردند، يا قراردادهـاي ديـپـلـمـاتـيـك بـا دول               
امپرياليستي منعقد كردند، آنان از اين واقعيت اساسي كـه از لـحـاظ        

: رسـيـدنـد    تئوريك از بدو امر بر آنان روشن بود، به اين استنتاجات مي
نفسه دارا است، اضطراً حـزب   كه تسخير قدرت، با تمام اهميتي كه في

حزب بعد از تصـرف  .  را به حاكم مقتدر پروسه تاريخي تبديل نمي كند
دولت، با در دست داشتن قدرتي كه پيش از اين دست نيافتنـي بـود،     
مطمئنا قادر است بر تكامل و بسط جامعه تاثير بگذارد؛ ليكن خود نيز 
در عوض به مراتب شديدتر تحت تاثير ساير عـوامـل جـامـعـه قـرار           

ي مستقيم نـيـروهـاي     مثال امكان دارد در صورت وقوع حمله.  گيرد مي
امكان دارد، در صورت آهنگ كـنـدتـري از        .  متخاصم از قدرت بيفتد

اين . تحوالت، در حين ابقاي قدرت خود به پوسيدگي دروني دچار شود
هـاي   دان ست كه منـطـق   اي ديالكتيك پروسه تاريخي دقيقا همان نكته

اي علـيـه    كننده سكتاريستي كه در انحطاط استالينيستي برهان معدوم
 .اند جويند، درك نكرده بلشويزم مي

 كرنسكي
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حزب انقالبي كه حامل تضميـنـي در     :  ست جوهر حرف اين آقايان اين
با چنين استداللي .  خورد مقابل انحطاط دروني خود نيست به درد نمي

. قدرت جادويي كـه نـدارد    :  گردد طبيعي است كه بلشويزم محكوم مي
طرز تفكر علمي به يك تحليـل  .  معهذا اين استدالل از ريشه غلط است

چگونه و به چه دليل حزب رو بـه انـحـطـاط         :  مشخص نيازمند است
ها چنين تحليـلـي    گذاشت؟ تا به امروز هيچ كس غير از خود بلشويك

كار احتياجـي بـه بـريـدن از            آنان براي انجام اين.  عرضه نكرده است
چه كه براي روشن نمودن عـاقـبـتـش        بلشويزم نداشتند، بر عكس آن

آنان به ايـن نـتـيـجـه          .  ضروري بود، در مخزن ذخاير بلشويزم يافتند
الوصف ديالكتيك وار،  محققا استالينيزم، اگر چه نه منطقي مع:  رسيدند

؛ نه در جهت تاييد انقالبـي بـلـكـه بـه          ” در دامن بلشويزم رشد كرد“ 
سـان   ماهيت اين دو به هيـچ وجـه يـك       .  ي نفي  ترميدوري آن منزله
 .نيست

 پيش بيني اساسي بلشويزم
ي  كننده الوصف براي تشريح عوامل تجزيه حزب حكومت ها مع بلشويك

هاي مسكـو   اتحاد جماهير شوروي نيازي به چشم به راه داشتن دادگاه
ها امكان تئوريك چنـيـن تـكـامـلـي را            ها قبل، آن از مدت.  نداشتند

ها را نه فقـط   گويي بلشويك بگذاريد پيش.  كردند بيني و بحث مي پيش
. ها پيش از آن را به خاطر آوريـم  در شب انقالب اكتبر، بلكه حتي سال

تواند ابـتـدا در        المللي مي آرايي خاص نيروها درسطح ملي و بين صف
ليـكـن   .  اي مانند روسيه، پرولتاريا را به قدرت برساند كشور عقب مانده

كند كه حكومت كارگـري در     آرايي نيروها از پيش ثابت مي همان صف
 رفته بدون پيروزي كم وبيش سريع پرولتارياي كشورهاي پيشروسيه، 

بايست يا منهدم يا  در شرايط انزوا، رژيم شوروي مي.  دوام نخواهد آورد
. گـردد  ابتدا فاسد گشته بعد منهدم مـي :  تر به معناي دقيق.  فاسد گردد

ام در    به بعد من شخصا بارها نوشته 1905ي اين مساله از سال  درباره
آخريـن  ”  ضميمه“ رجوع شود به قسمت ( ”  تاريخ انقالب روسيه“ كتابم، 

، كليه اظهارات رهبران بلشويـك در    ) ” سوسياليزم در يك كشور“ :  جلد
تمامـي  .  آوري شده است جمع 1917  –  1923مورد اين مساله از سال 
بـدون انـقـالب در        :  گيري منتهي مي شوند اين اظهارات بدين نتيجه

غرب، بلشويزم يا از طريق ضد انقالب داخلي و يا مداخله خارجي و يـا  
كـرد كـه      لنين همواره تاكيـد مـي    .  تركيبي از هر دو نابود خواهد شد

بوركراتيزه شدن رژيم شوراها، يك مساله تكنيكي يا سازماني نيـسـت،   
 . ست بلكه بالفعل آغاز انحطاط دولت كارگري

، لنين پيشنهاد حمايتي 1923ي يازدهم حزب در ماه مارس  در كنگره
مدار بورژوايي بـه خصـوص پـروفسـور لـيـبـرال               را كه چند سياست

داده بودند، مطرح ”  سياست اقتصادي نوين“ اوستريانف به هنگام برنامه 
كه يك كادت، يك بورژوا و حامي مداخله  رغم اين اوستريانف علي.  نمود

دار دفاع از قدرت شوراها در روسـيـه      من طرف”  : گفت خارجي بود، مي
هستم، زيرا در حال حاضر در جهت يك قدرت معـمـولـي بـورژوايـي        

هاي شكرين  ياوه گويي“آميز دشمن را به  لنين اين پيام طعنه. ”لغزد مي
گيرانه حزب را از خـطـر    داد، او هشيار و سخت ترجيح مي”  كمونيستي
گـويـد    بايد صريحا گفت، چيزي كه اوستريانـف مـي    :  داشت برحذر مي

در .  هاي گوناگونـي بـوده اسـت        تاريخ شاهد رجعت.  غيرممكن نيست
سياست، اعتماد به ايمان و وفاداري و ديگر خصوصيات عالي اخـالقـي،   

هاي بـرجسـتـه       تنها گروه محدودي داراي خصلت.  مطلقا مبتذل است
ي عظيـمـي در      كه تصميمات تاريخي را توده در حالي.  اخالقي هستند

دست دارد كه در صورت ناخشنوديش از اين گروه محدود با هيچ يـك  
به يك كالم، حزب يگـانـه عـامـل       ”  . از آنان مودبانه رفتار نخواهد كرد
 .كننده نيست تر، عامل تعيين تكامل و در مقياس تاريخي وسيع

اي بود كه با حضور وي تشكـيـل    لنين در اين كنگره كه آخرين كنگره
شود، اين امـري     ملتي بر ملت ديگر پيروز مي... “ طور ادامه داد  شد اين

ولي بر سر فرهنگ اين دو مـلـت چـه          .  است ساده و قابل فهم عموم
اگر ملت پيروز داراي فرهـنـگ   .  آيد؟ اين ديگر به آن سادگي نيست مي

واالتري از ملت مغلوب باشد، فرهنگ خود  را بر مـلـت اخـيـرالـذكـر         
كند، ليكن اگر عكس اين جريان صدق كند، ملت مغـلـوب    تحميل مي

آيا چنين اتفاقي در پايتخـت  .  نمايد فرهنگ خود را بر غالب تحميل مي
جمهوري شورايي فدراتيو سوسياليستي روسـيـه روي نـداد و آيـا               

هم  تقريبا در حدود يك لشگر، آن(كمونيست  4700سان نبود كه  بدين
در اوان سـال      ”  تسليم يك فرهنگ بيگانه گشتند؟)  ترينشان از آزموده

تاريـخ بـه دسـت        .  ، بدين موضوع، نه براي اولين بار اشاره شد1923
شود و گذشته از ايـن، ايـن      ساخته نمي”  ها بهترين“ چندين نفر حتي 

مي توانند با تن دردادن به يك فرهنگ بيگانـه، يـعـنـي       ”  بهترين ها“ 
تواند  نه تنها دولت شوراها مي.  فرهنگ بورژوايي، رو به انحطاط  گذارند

از مسير سوسياليزم منحرف گردد، بلكه حزب بلشويك هـم مـمـكـن       
. است، تحت شرايط نامساعد تاريخي، بلشويزم خود را از دست بـدهـد    

درك صريح اين خطر بود كه منجر به تشكيل قاطع اپوزيسيون چـپ    
ي عاليم انحطاط، براي  اپوزيسيون با ثبت روزانه.  گرديد 1923در سال 

رو پرولتاريايي را عرضـه   ي آگاه پيش مقابله با ترميدورِ رشديابنده، اراده
. ليكن اين عامل ذهني نابسندگي خود را بـه اثـبـات رسـانـد         .  داشت

ي لنين فرآورد مـبـارزه را تـعـيـيـن              كه بنا به گفته”  ي عظيم توده“
هاي داخلي و انتظار طوالني در راه ظهور انقالب  كنند، از محروميت مي

ها فروكش كرد، و بوركراسي تـفـوق      جهاني خسته گشت، روحيه توده
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روان انقالبي را تضعيف نمود، ماركسيزم را لگدمال كـرده،     پيش.  يافت
بلشويزم در .  استالينيزم غالب گرديد.  حزب بلشويك را به ابتذال كشاند

اين مسير .  قالب اپوزيسيون چپ از بوركراسي شوروي و كمينترن بريد
 .واقعي تحوالت بود

حـتـي   .  مطمئنا، استالينيزم به معناي صوري از بلشويزم مشتق گرديـد 
. خـوانـد   امروزه، بوركراسي مسكو هنوز خود را حزب بـلـشـويـك مـي       

هـا از بـرچسـب         بوروكراسي به روشني براي بهتر فريب دادن تـوده     
هـايـي    رقت انگيزتر از همه آن تئـوريسـيـن   .  نمايد بلشويزم استفاده مي

جاي هسته عوض گرفته و ظاهر را واقـعـيـت         هستند كه پوسته را به
اينان در تعيين هويت بلشويزم و استالينيزم بهترين خدمت . پندارند مي

ها نموده، و دقيقا از اين طريق نقشي ارتجـاعـي    ممكنه را به ترميدوري
 .كنند ايفا مي

هـاي   ي سياسـت، مـنـافـع و گـرايـش             با تحريم ساير احزاب از پهنه
بايست كم وبيش تجلي خـود را     آنتاگونيست اقشار مختلف اجتماع مي

حزب تا بدان درجه چه در تركيب اجتماعـي  .  در حزب حاكمه بازيابند
خوش تغيير گشته كه مركز ثقل سياسي آن    و چه در ايدئولوژي دست

. روان پرولتاريايي به سمت بوركراسي تغيير جهت داده اسـت      از پيش
پرواي تحـوالت از     ي مسير بي طي پانزده سال گذشته، حزب در نتيجه

تري گذشته است، تا سوسيال دموكراسي طـي يـك        اي انحطاط ريشه
تصفيه كنوني صرفا نه خطي خونين بلكه رودي جاري از   .  ي قرن نيمه

نابود ساختـن تـمـامـي       .  كند خون بين بلشويزم و استالينيزم رسم مي
هاي  ها و قسمت مهمي از نسل ميانه كه در جنگ نسل قديمي بلشويك

هـا را     داخلي شركت داشتند و آن بخشي از جوانان كه سنن بلشويـك 
سازي سياسـي بـلـكـه        ي نه صرفا نام اند، نشان دهنده جدا كسب كرده

تـوان   چگونه مـي .  سازي جسماني ميان بلشويزم و استالينيزم است ناهم
 اين امر را ناديده گرفت؟

 

 ”سوسياليزم دولتي“استالينيزم و 
كنند استالينيزم را نه تنها محصول  ها به نوبه خود، سعي مي آنارشيست

سوسياليـزم  “ ي  طور كلي فرآورده ارگانيك بلشويزم و ماركسيزم بلكه به
فـدراسـيـون    “ خواهند فرمول جديدتـر     اينان مي.  داد كنند قلم”  دولتي

فـدراسـيـون    “ را جانشين فرمول پدرشاهي باكـونـيـن      ”  شوراهاي آزاد
ليكن به مانند گذشته، مخالف مركزيت قدرت .  ، نمايند” هاي آزاد كمون

يـعـنـي    ”  دولتـي “ يك شاخه از ماركسيزم :  درحقيقت.  باشند دولتي مي
سوسيال دموكراسي، هنگامي كه به قدرت رسيـد، بـه عـامـل بـارز            

ي ديگر هم به كاست نوين مـمـتـازان     شاخه.  داري مبدل گشت سرمايه
ي اين انحراف در موجوديت يك  ست كه سرچشمه واضح.  تبديل گرديد

از يك ديد وسيع تاريخي، در اين استدالل، يك جـو  .  دولت نهفته است
دولت به مثابه يك دستگاه اختناق، بـدون شـك       .  حقيقت وجود دارد

طور كه تجـربـه    اين قاعده همان.  منشاء عفونت سياسي و اخالقي است
تـوان   بنابراين مـي   .  نشان داده در مورد دولت كارگري نيز صادق است

ست كه در آن جـامـعـه       ي شرايط اجتماعي گفت، استالينيزم فرآورده
هنوز قادر به رها ساختن خود از تنگناي دولت نبود، ليكن اين كيفيت 

يابي بلشويزم يا ماركسيزم را در بـر نـدارد و صـرفـا            گونه ارزش هيچ
گر سطح فرهنگي رايج بشريت و باالتر از همه تناسب قوا مـيـان    نمايان

ها در اين مورد كه  پس از توافق با آنارشيست.  پرولتاريا و بورژوايي است
ي بربريت طبقاتي است و تـاريـخـي         دولت حتي دولت كارگري، زاده

:چهار وزير  آنارشيست دولت بورژواي جبهه خلق به نخست وزيري فرانچسكو الرگو كابالرو: انقالب اسپانيا  

  )وزير صنعت(خوان پيرو  )وزير بهداري(فدرديكا مونت سني   )وزير بازرگاني(خوان لوپز سانچز  )وزير دادگستري( خوان گارسيا اوليور 
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: شـود  شود، هنوز اين سوال مطرح مـي  حقيقي انسان با نابودي آغاز مي
نابودي دولت خواهد انجامـيـد؟    االمر به عاقبتها و متدهايي  كه چه راه

ها مطمئنا متدهاي آنارشيستـي   كند كه اين راه ي اخير ثابت مي تجربه
 .نيستند

رهبران تنها سازمان معتبر آنارشيستي در جهان، يعني جامعه كارگران          
اينان .  اسپانيا، در ساعات بحراني به وزيران بورژوايي تبديل گشتند            

ي تحت فشارِ    خيانت بارز خود نسبت به تئوري آنارشيزم را در لفافه           
اما مگر رهبران   .  كردند قرارگرفتن، توجيه مي  ”  هاي استثنايي  موقعيت“

سوسيال دموكراسي آلمان در زمان خود، دست به دامان چنين عذر و             
هايي نگشتند؟ جنگ داخلي طبعا نه يك موقعيت امن و امان و               بهانه

اما هرسازمان انقالبي    .  است”  موقعيت استثنايي “عادي بلكه يك      
. كند آماده مي ”  هاي استثنايي  موقعيت“قاطعي، خود را دقيقا براي اين       

دولت تنها در    ”  رد“ي اسپانيا يك بار ديگر نشان داد كه                تجربه
با جواز حكومت بورژوايي    ”  شرايط عادي “هاي منتشره در زمان       جزوه
دولت ”  تكذيب“پذير است ليكن درشرايط انقالبي جايي براي            امكان

باقي نمي ماند كه هيچ، برعكس، اين شرايط خود خواستار تسخير               
ها را براي     ما به هيچ وجه قصد مالمت آنارشيست         .  شوند دولت مي 

. ي قلم نشدند نداريم    كه موفق به از بين بردن دولت صرفا به ضربه          اين
چيزي كه رهبران    (يك حزب انقالبي، حتي پس از تسخير قدرت             

هاي كارگران آنارشيست عاجز از      رغم از خود گذشتگي    آنارشيست علي 
ليكن ما تئوري   .  ، اضطراراً هنوز حاكم مقتدر جامعه نيست       )آن بودند 

كنيم، تئوريي كه در زمان آرامش         آنارشيستي را سخت مالمت مي      
شرايط “آمد، ولي به محض آغاز         طور اكمل متناسب به نظر مي        به

در گذشته ــ و احتماال امروزه      .  انقالب به سرعت افول كرد    ”  اسثتثناييِ
. دانستند ها، جنگ را مضرترين عنصر براي ارتش مي        ــ  برخي از ژنرال    

كنند دكترين شان در اثر      از همين زمره هستند انقالبيوني كه ادعا مي       
 . انقالب نابود گشته است

نابود ساختن  :  ها در مورد هدف نهايي     ها كامال با آنارشيست    ماركسيست
هستند كه  ”  گرا  -دولت“جا   ها صرفا تا آن    ماركسيست.  دولت، موافقند 

ي  تجربه.  شود به سادگي دولت را نابود ساخت       معتقدند با تجاهل نمي   
را به   كند، بلكه آن   استالينيزم نه تنها اصول ماركسيزم را تكذيب نمي        

مكتب انقالبي كه اتخاذ مواضع صحيح،  . نمايد طريقي معكوس تاييد مي
آموزد،  ي فعال از آن را به پرولتاريا مي          ها و استفاده   در تمام موقعيت  

ليكن پيروزي تنها از راه      .  ست كه حامل ضمانت پيروزي نيست       واضح
عالوه بر اين پيروزي را       .  ها ممكن است    كار بستن اين آموزش      به

را در محتوا    بايد آن .  نبايست به عنوان يك رويداد منفرد در نظر گرفت        

ي  نخستين دولت كارگري ــ بر پايه      .  دورنماي يك عصر تاريخي ديد     
به ژاندارمري     -يك اقتصاد پايين تر و درمحاصره ي امپرياليزم              

ي مرگ و زندگي بر  ولي بلشويزم راستين مبارزه. استالينيزم بدل گشت
استالينيزم براي حفظ موجوديت     .  عليه اين ژاندارمري را بسيج كرد       

 جنگ داخلي به  ”  تروتسكيزم“خود ناگزير در لفافه ي مبارزه با             
مستقيم عليه بلشويزم، نه تنها در اتحاد جماهير شوروي، بلكه در                

حزب كهن بلشويك نابود گشته ولي بلشويزم       .  اسپانيا نيز گرديده است   
 . در همه جا در حال برخاستن است

استالينيزم را از بلشويزم يا ماركسيزم منشعب دانستن، بـه مـقـيـاس       
تر مانند اين مي ماند كه ضد انقالب را از انـقـالب مشـتـق            گسترده
ي طرز تفـكـر لـيـبـرال ـ           اين كليشه همواره توصيف كننده.  دانست

بنابر تركيب طبقاني جـامـعـه،      .  محافظه كارانه و رفرميست بوده است
پرسد، آيـا   دان مي منطق.  انقالب همواره ضد انقالب را در برداشته است

اين دال براين نيست كه متد انقالبي داراي نقايص دروني اسـت؟ بـا       
وجود اين، هيچ يك، چه ليبرال، چه رفرميست، موفق به ابتكار متـدي  

اما اگر تعـبـيـر عـقـالنـي         .  باشد، نشدند”  مقرون به صرفه“ تر  كه بيش
ي زنده تاريخ دشوار است، تعبير عقالني تناوب امواجش آسـان     پروسه

توان استـالـيـنـيـزم را از           است، بدين قرار، بر اساس منطق صرف مي
، فاشيزم را از ماركسيزم، ارتجاع را از انـقـالب و         ” سوسياليزم دولتي“ 

در اين حـيـطـه،    .  تز را از تز منشعب دانست  خالصه به يك كالم آنتي
هاي ديگر، اسير عـقـل    طرز تفكر آنارشيستي به مانند بسياري از حيطه

طرز تفكر انقالبي بدون ديالكتيك .  ليبرال است  Rationalismباوري 
  .ممكن نيست

 

 سياسي بلشويزم، به مثابه منشاء استالينيزم ” گناهان“
برخي اوقات استداللِ عقل باوران، حداقل در شـكـل بـرونـي خـود،            

آنان استالينيزم را نه از نهـاد  .  گيرد تري به خود مي خصوصيات ملموس
ي  به عـقـيـده     )  3.( دانند بلشويزم، بلكه از گناهان سياسي آن ناشي مي

آلمان و ديـگـران ـــ          ”  هاي اسپارتاكيست“گُرتر، پانكوك، و برخي از 
ها، ديكتاتوري حزب را جانشين ديكتاتوري پرولتاريا كـردنـد؛      بلشويك

. استالين ديكتاتوري بوركراسي را جانشين ديكتاتـوري حـزب نـمـود        
ها به استثناي حزب خود، تمام احزاب را نـابـود سـاخـتـنـد؛          بلشويك

استالين حزب بلشويك را به نفع يك دارودسته بناپاريستي به دنـيـاي   
ها با بورژوازي مصالحه كردند، استالين متفـق و     بلشويك.  عدم فرستاد

 . حامي آن گرديد
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هاي كارگري پيشين و پارلـمـان    ها ضرورت شركت در اتحاديه  بلشويك
هاي كارگري و  بورژوايي را موعظه كردند؛ استالين با بوركراسي اتحاديه

توان بـه     اين نوع مقايسه را مي.  دموكراسي بورژوايي عهد رفاقت بست
با وجود ظاهر موثرشان، تمامي يك سره خالـي از    .  دل بخواه ادامه داد

 .محتوي هستند
ضرورت .  تواند به قدرت برسد روان خود مي پرولتاريا تنها از طريق پيش

ها و عـدم       اقتدار دولتي به خودي خود از سطح فرهنگي نارساي توده
رويِ انقالبي متشكل در يـك     در پيش.  گيرد شان سرچشمه مي تجانس

بدون اعتـمـاد   .  ها براي تحصيل آزادي متبلور است حزب، اشتياق توده
. روانش و حمايت از آنان، تسخير قدرت ممكن نـيـسـت    طبقه در پيش

كرد تماميـت طـبـقـه        بدين ترتيب انقالب و ديكتاتوري پرولتاريا عمل
شوراها صـرفـا شـكـل       .  روانش باشد، ليكن تنها تحت رهبري پيش مي

بدين شـكـل،     .  رو و طبقه هستند ي رابطه ي ميان پيش سازمان يافته
ي مـثـبـت     تجربه.  توان محتواي انقالبي بخشيد تنها از طريق حزب مي
آلـمـان، اطـريـش، و         ( ي منفي كشورهاي ديگر  انقالب اكتبر و تجربه

هيچ كس در عـمـل نشـان        .  حاكي از اين واقعيت اند)  باالخره اسپانيا
طور مفصل روي كاغذ تشريح كند كه چـگـونـه     نداده يا سعي نكرده به

تواند بدون رهبري سياسي يك حزب كه به اهـداف خـود      پرولتاريا مي

اين واقعيت كه اين حزب، شوراها را تحـت  .  واقف است، به قدرت برسد
تبعيت سياسي رهبران خود درآورده، به خودي خود سيستم شوراها را 

كار، سيستـم   سازد كه تسلط اكثريت محافظه به همان اندازه مختل مي
 .پارلماني بريتانيا را نابود ساخته است

بـلـشـويـزم     ”  تئوري“ ساير احزاب در شوروي، از هيچ گونه  ممنوعيت
گرفت، بلكه اقدامي بود در جهت دفاع از ديكتاتوري در    سرچشمه نمي
ي  ي همه جانـبـه   مانده و تاراج گشته، در شرايط محاصره كشوري عقب

ها از اوان امر روشن بود كه اقدام مزبور كه بعدهـا   بر بلشويك.  دشمنان
با ممنوعيت ايجاد فراكسيون در داخل حزب تكميل گشت، نشانه خطر 

منتهي ريشه اين خطر نـه در دكـتـريـن يـا در                .  باشد عظيمي مي
ها، بلكه در ضعف عادي ديكتاتوري و در مشكالت مـوقـعـيـت      تاكتيك

اگر انقالب، حتي فقـط در آلـمـان        .  اش نهفته بود المللي داخلي و بين
پيروز گشته بود، لزوم ممنوعيت ساير احزاب شوروي بالفاصله از ميـان  

ي يك حزبي شرايط حقـوقـي را      كامال مسلم است كه سلطه.  رفت مي
الوصف عـلـت    مع.  براي آغاز سيستم استبداد استالينيستي فراهم نمود

اين پيدايش و گسترش را نه در بلشويزم و نه در ممنـوعـيـت سـايـر        
هاي پي در پـي   ي اقدام موقتي جنگي، بلكه در شكست احزاب به مثابه

 .پرولتاريا در اروپا و آسيا بايد جستجو كرد
. كند اين استدالل در مورد مبارزه عليه آنارشيزم نيز صدق مي                 

هاي  اي انقالب، دست در دست آنارشيست      ها در دوران حماسه    بلشويك
بسياري از آنان به صفوف حزب          .  داشتند واقعا انقالبي گام برمي     

نويسنده اين خطوط بارها با لنين درباره امكان واگذاري             .  پيوستند
ها، كه در آن بتوانند با موافقت ساكنين         ها به آنارشيست   برخي از ناحيه  

ليكن .  محل، نظام بدون دولت خود را به آزمايش بگذارند، گفتگو نمود          
هايي باقي   جنگ داخلي، محاصره و گرسنگي، محلي براي چنين طرح         

توانست  قيام كرنشتات؟ اما حكومت انقالبي طبيعتا نمي          .  نگذاشت
رفت، صرفا   استحكامات نظامي را كه براي دفاع از پايتخت به كار مي            

هاي مشكوك به شورش ارتجاعي دهقاني ـ        چون تعدادي از آنارشيست   
يك تجزيه و   .  ”هديه كند “سربازي پيوسته بودند، به ملوانان شورشي        

ترين محلي براي      تحليل تاريخي واقعي از اين رويداد، كوچك             
مانتال در مورد     پردازي مبني بر جهالت و احساسات سانتي           افسانه

 .گذارد هاي ضمني انقالب باقي نمي كرنشتات، ماخنو، و ساير حادثه
ها نه تنها اقناع،     ماند كه بلشويك   در اين جا تنها اين واقعيت به جا مي        

مسلم است  .  بردند اي وحشيانه نيز جبر به كار مي       بلكه اغلب تا به درجه    
كه بوركراسي رشديافته از بطن انقالب، بعدها سيستم اجبار را در                

هر مرحله از تكامل، حتي       .  خدمت خويش به انحصار خود درآورد        
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آوري نظير انقالب     مراحل مصيبت 
ي ما قبل    و ضد انقالب از مرحله     

اي  گيرد و پاره   خود سرچشمه مي  
هاي آن را به خود          از كيفيت  

ها از جمله      ليبرال.  گيرد مي
خانواده وب، همواره بر اين عقيده      
بودند كه ديكتاتوري بلشويكي       

ي جديدي از تزاريزم     صرفا نسخه 
آنان چشمان خود را بر      .  باشد مي

نظير انهدام       ”  جزيياتي“
زادگي،  امپراطوري و اشراف      

واگذاري زمين به دهقانان، الغاء       
مالكيت بر سرمايه، ابتكار اقتصاد      
با برنامه، سيستم فرهنگي           

. بندند غيرمذهبي و غيره، فرو مي    
ليبرال   -طرز تفكر آنارشيست      

گيرد  نيز اين واقعيت را ناديده مي     
كه انقالب بلشويكي، با وجود         

ها  تمام خفقانش، باعث دگرگوني مناسبات اجتماعي به نفع توده              
ي  كه تحول ترميدوري استالينيستي، تبديل جامعه        در حالي .  گرديد

ست كه در    واضح.  شوراها به نفع يك اقليت ممتاز را به همراه دارد            
سان دانستن هويت استالينيزم با بلشويزم ردپايي از محك                  يك

 .توان يافت سوسياليستي نمي
 

 مساله تئوري 
گيرانه، دقيـق و     ي بلشويزم برخورد سخت هاي برجسته يكي از خصلت

بوده است، بيسـت و      اش درباره مسايل اصل نظري حتي ستيزه جويانه
ي واالترين آگاهي تـئـوريـك       هفت جلد آثار لنين براي هميشه نمونه

بلشويزم بدون اين كيفيت اساسي، هرگـز قـادر بـه        .  باقي خواهد ماند
ي اين ديد، اسـتـالـيـنـيـزم          از زاويه.  بود ايفاي نقش تاريخي خود نمي

 .مايه، جاهل و كامال امپريك، در قطب مخالف قرار دارد بي
از “ :  ي خـود اعـالم داشـت        حدود ده سال پيش، اپوزيسيون در برنامه

هاي جديد ظاهر گـرديـده    زمان مرگ لنين تا به حال موجي از تئوري
از مشـي انـقـالب            كه يگانه نيتش توجيه برگشت استالينـيـسـتـي    

اك، .  همين چند روز پيش، ليستون ام     ”  .المللي است پرولتاريايي بين
بـه  “ :  ي آمريكايي كه در انقالب اسپانيا شركت داشته، نوشـت  نويسنده

هـا امـروزه      حق استاليـنـيـسـت    
هـاي   ترين رويزيونـيـسـت    افراطي

مكتب ماركس و لنين هستند ـــ  
حتي برنشتين جرات ننمـود بـه     

ي نصف استـالـيـن در راه         اندازه
روي  تجديد نظر ماركـس پـيـش     

 ”  .كند
فقط .  اين نكته كامال حقيقت دارد

بايست به آن اضافه نمود كـه     مي
برنشتين در واقع ضرورت بـرخـي   
از مسائل تئوريك را درك كـرده    

او آگاهانه در ايجـاد رابـطـه      :  بود
ميان برنامه و اعمال رفرميسـتـي   
سوسيـال دمـوكـراسـي سـعـي           

لـيـكـن بـوركـراسـي         .  ورزيد مي
وجـه   استالينيستي، نه تنها هـيـچ  

مشتركي با ماركسيزم ندارد، بلكه 
طور كلي با هـرگـونـه اصـول          به

سره  اين بوركراسي يك”  ايديولوژي“ .  باشد نظري و سيستمي بيگانه مي
است از   گرايي پليسي اشباع گرديده است و پراتيك آن عبارت با ذهني

ي حفـاظـت عـاليـق        كاست غاصب در راه ادامه.  امپريسيزم اعمال زور
اين بوركراسـي قـادر     :  ورزد عمده خود، با هرگونه تئوريي خصومت مي

نيست توضيحي در توجيه نقش اجتماعي خويش چه براي خود و چـه  
استالين در مكتب ماركس و لنين نه به مـدد    .  براي ديگران ارايه دهد

 .كند تجديد نظر مي -او –هاي گ ـ پ  ها، بلكه با پاشنه قلم تئوريسين
 

 مساله اخالق
نـامـان    الخصوص از جانب آن گم بلشويزم، علي”  فساد اخالقي“ شكوه از 

شـان   شـان را از چـهـره          آيد كه بلشويزم ماسك دروغـي  الف زني مي
گري، دمـوكـراتـيـك،        در مجامع خرده بورژوايي، روشن.  برداشته است

هـاي   يـابـي   ، اديبان، پارلمانتاريستي، و سايرين، ارزش  ” سوسياليستي“ 
هـا   منظور پـوشـانـدن فـقـدان ارزش          قراردادي و يا كالم قراردادي به

دار مصونـيـت    اين اجتماع بزرگ و مغشوش طرف.  مستولي گشته است
ي  تواند تـمـاس نـيـزه       متقابل ـ زندگي كن و بگذار زندگي كنم ـ نمي

هـا،   تـئـوريسـيـن    .  ماركسيستي را بر روي پوست حساسش تحمل كند
نويسندگان و اخالقيون در حال نوسان بين موضعات مختلف كه فـكـر   

ها از جمله خانواده وب، همواره بر ايـن     ليبرال
عقيده بودند كه ديكتاتوري بلشويكي صـرفـا   

آنـان  .  بـاشـد   ي جديدي از تزاريزم مي نسخه
نظيـر انـهـدام      ”  جزيياتي“ چشمان خود را بر 

زادگي، واگذاري زمين بـه   امپراطوري و اشراف
دهقانان، الغاء مالكيت بر سرمايه، ابتكار اقتصاد 
با برنامه، سيستم فرهنگي غيرمذهبي و غيره، 

ليبـرال    -طرز تفكر آنارشيست .  بندند فرو مي
گيرد كه انـقـالب    نيز اين واقعيت را ناديده مي

بلشويكي، با وجود تمام خفقـانـش، بـاعـث       
هـا   دگرگوني مناسبات اجتماعي به نفع تـوده   

 . گرديد
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ي  انديشند كه بلشويزم كينه توزانه به مبالـغـه   كردند و هنوز هم مي مي
بـاشـنـد و بـا          مـي ”  صادقانـه “ كاري  پردازد، عاجز از هم اختالفات مي

عـالوه بـر     .  سازنـد  خود اتحاد جنبش كارگري  را مختل مي”  دسايس“ 
ها ـ  اين، سانتريست احساساتي و زودرنج همواره انديشيده كه بلشويك

افـتـرا   “ هاي نارس او را تا به آخر رساندند، بـه او         صرفا چون انديشه
معهذا اين واقعيت پابرجـا  .  او خود هرگز قادر به انجام آن نبود:  ” اند زده

ها، يگانه  روي ها و طفره ناپذير عليه نيرنگ خواهد ماند كه برخورد آشتي
شـرايـط   “ ست كه قادر به ترتيب يك حزب انقالبي كـه       خصلت عالي

 .باشد سازند، مي گيرش نمي غافل” استثنايي
ي اخير، شخصِ عاميِ  دادهاي دراماتيك دوره حتي امروزه، به رغم روي

و )  ” تـروتسـكـيـزم    “ ( دهد، مبارزه ميان بلشويزم    فرهنگ ترجيح مي بي
هاي شخصي و يا بـه بـهـتـريـن           طلبي استالينيزم را زاييده تضاد جاه

نارسـاتـريـن    .  بلشويزم، بداند”  رنگ“ تعبيرش، يك ناسازگاري ميان دو 
اين نوع ادعاها را نورمن توماس، رهبر حزب سوسياليست آمريكا، ارايـه  

 6، صفـحـه     1937سپتامبر ) 4(” سوسياليست ريويو“او در : داده است
هيچ دليلي براي اذعان اين عقيده وجود نـدارد كـه اگـر        “ :  نويسد مي

گشت، پايان دسايس و خـاتـمـه       تروتسكي به جاي استالين پيروز مي
و اين شخـص  ”  . رسيد فرمايي رعب و وحشت در روسيه به سر مي حكم

تـوان   با چنين استداللي مي.  كند يك ماركسيست قلمداد مي...  خود را 
هيچ دليلي براي اذعان اين عقيده وجود ندارد كه اگربه جاي :  ادعا كرد

كـرد، كـلـيـسـاي         پايس يازدهم، نورمان اول مقر مقدس را اشغال مي
توماس عاجز از   .  ” گشت كاتوليك به برج و باروي سوسياليزم مبدل مي

فهم اين امر است كه مساله بر سر رقابت ميان استالين و تـروتسـكـي      
ناپذير بين بوركراسي و پرولتـاريـا    نيست، بلكه مساله بر سر تضاد آشتي

كه از طـريـق        قشر حاكم در اتحاد جماهير شوروي در حالي.  باشد مي
دگـرگـونـي    )  اي معترضان خونين ـ اعدام توده”  تصفيه“ ( جنگ داخلي 

سازد، هنوز كه هنوز است، ناچار به انطـبـاق    رژيم اجتماعي را مهيا مي
اما در اسـپـانـيـا،         .  ي انقالب است خود با ميراث كامال منهدم نگشته

ي بـرج و بـاروي نـظـام              مثابه دارودسته استالينيستي هم اكنون به
مبارزه عليـه بـوركـراسـي       .  كند بورژوايي، بر عليه سوسياليزم عمل مي
دو :  شـود  ي طبقاتي مبدل مـي    بناپاريستي جلوي چشمان ما به مبارزه

كند كه  اگر توماس تصور مي.  دنيا، دو برنامه، دو اصول اخالقي متفاوت
پيروزي پرولتارياي سوسياليستي بر كاست رسواي متجاوزان، احـيـاي   
سياسي و اخالقي رژيم شوروي را به همراه نخواهد آورد، صـرفـا ايـن      

هـا و     ها، زبان بازي رساند كه با تمام محافظه كاري نكته را به اثبات مي
اش، به بوركراسي استالينيـسـتـي خـيـلـي          هاي پرهيزكارانه آه و زاري

فسـاد  “ توماس مانند ساير افشـاگـران       .  تر است، تا به كارگران نزديك

بلشويكي، خيلي ساده براي تقبل اصول اخالقي انقالبي بـالـغ   ”  اخالقي
 .نشده است

 الملل چهارم سنن بلشويزم و بين
كه در صرف نظركردن از بلشويزم سعي مي نمودند به ”  هايي چپي“ آن 

سوي ماركسيزم رجعت كنند عموما خود را به  نوشداروهاي درقرنطينه 
هاي پيشـيـن كـارگـري،        تحريم شركت در اتحاديه:  كردند محدود مي

كليه اين اقـدامـات   .  ”واقعي“تحريم شركت در پارلمان، ايجاد شوراهاي 
ي اوليه دوران پس از جنگ، بي نـهـايـت     توانستند در بحبوبه هنوز مي

ولي در حال حاضر، در پرتوي تجربيات اخير، ايـن  .  جامع به نظر بيايند
گرتر .  انگيزند نمي حتي كنجكاوي صرف را هم بر”  امراض كودكانه“ نوع 

هـاي   آلماني، بـورديـگـيـسـت       ”  هاي اسپارتاكيست“ و پانكوك هلندي، 
ايتاليايي، استقالل خود از بلشويزم را صرفا با برجسته نمودن ساختگي 
يكي از خصوصيات آن و قراردادن آن در مقابل ساير خصوصيات، نشان 

نه در پراتيك و نه در تئوري اثري ”  چپي“ هاي  اما از اين گرايش.  دادند
اين خود گواهي غيرمستقيم ولي پراهميت در اثبات : به جا نمانده است

اين نكته است كه بلشويزم تنها شكل ممكن ماركسيزم، بـراي عصـر       
 .كنوني است

حزب بلشويك در عمل تركيبي از واالترين جسارت انقالبي و رئالـيـزم   
براي نخستين بار يگانه نوع رابـطـه بـيـن       .  سياسي را نشان داده است

تواند ضامن پيروزي باشد، بـرقـرار كـرده         روان و طبقه را كه مي پيش
هـاي   در تجربه ثابت كرده است كه اتحاد بين پرولتـاريـا، تـوده     .  است
ي روستايي و خرده بورژوازي شهري تنها از طريق سرنگـونـي    زده ستم

حزب بلشويك، راه   .  سياسي احزاب خرده بورژوازي سنتي ممكن است
. برد قيام مسلحانه و تسخير قدرت را به همه دنيا نشان داده است پيش

كساني كه شوراها را به شكل مجرد در مقابـل ديـكـتـاتـوري حـزب           
كنند بايد در نظر داشته باشند كه تنها با كمك رهـبـري      پيشنهاد مي

زار رفرميزم بـيـرون      بلشويك بود كه شوراها قادر بودند خود را از لجن
حزب بلشويـك در جـنـگ        .  كشيده، به دولت پرولتاريايي نايل گردند

داخلي موفق به حصول تركيبي صحيح از هنر نظـامـي و سـيـاسـت          
حتي اگر بوركراسي استالينيستي موفق به از بـيـن       .  ماركسيستي شد

ي  ي اقتصاد با برنـامـه   بردن پايه ي اقتصادي جامعه جديد شود، تجربه
تحت رهبري حزب بلشويك، براي هميشه در تاريخ، به عنوان يكي از   

تنهـا فـرقـه گـرايـان          .  ترين تعليمات بشري ثبت خواهد گرديد بزرگ
توانند  اند، مي كوبيده شده و سرخورده كه بر پروسه تاريخي پشت كرده

 .اين حقيقت را انكار كنند
حزب بلشويك تنها بدان سبب كه بر هر قدم .  اش نيست اما اين تمامي
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افشاند، تـوانسـت كـارهـاي بـا شـكـوه               سياسي خود نور تئوريك مي
بلشويزم اين تـئـوري را خـلـق نـكـرد،               :  را به پيش ببرد”  اش عملي“ 

ولي ماركسيـزم تـئـوري      .  ساز و برگ آن را فراهم آورده بود  ماركسيزم
فقط رويدادهايي در يك مقياس عظيم تاريخي، .  حركت است و نه ركود

بلشويزم با تـحـلـيـلـش از عصـر             .  قادر به غني كردن تئوري هستند
ها و انقالبات، از دموكراسي بورژوايي در    امپرياليزم به عنوان عصر جنگ

داري، از رابطه بين اعتصاب عمومي و قـيـام، از      ي انحطاط سرمايه دوره
هاي كارگري در دوره انقالب پرولتاريايـي،   نقش حزب، شوراها و اتحاديه

در تئوريش از دولت شوراها، از اقتصاد انتقالي، از فاشيزم و بناپارتيزم در 
داري و باالخره در تحليلش از مسخ شدن خود حـزب   عصر زوال سرمايه

بـگـذار   .  اي به ماركسيزم نـمـود   بلشويك و دولت شوراها، خدمت ارزنده
اي به نتـايـج و      ترين نكته اساسي روند ديگري نام برده شود كه كوچك
از لحاظ تئوريكي و سياسي، وانـد    .  تعميمات بلشويزم اضافه كرده باشد

زولد، دبروكر، هيلفردينگ، اتوبائر، لئون بلوم، زبرومسكي، چه برسد بـه    
ي بقاياي گـذشـتـه تـغـذيـه            سرگرد اتلي و نورمان توماس، از مخروبه

پوسيدگي كمينترن به ناهنجارترين شكلي در اين واقـعـيـت      .  كنند مي
. شود كه به سطح تئوريكي انترناسيونال دوم نزول كرده اسـت    بيان مي

حزب كارگر مستقل بريتانيا، پوم اسپانيـا  ( هاي گوناگون ميانه  ساير گروه
، بنا به احتياج جاري خود، همين طوري قـطـعـات      ) و از اين قبيل)  5( 

اينان به .  گيرند درهم ريخته ي جديدي از ماركس و لنين به عاريت مي
الـمـلـل     گزاران بـيـن     تنها بنيان.  توانند بياموزند كارگران هيچ چيز نمي

اند، نسبت بـه     چهارم، كه كليه سنن ماركس و لنين را از آن خود كرده
فرهنگان ممكن است استهزا كنـنـد    بي.  كنند تئوري برخورد قاطعانه مي

فروتنانه   كه بيست سال پس از پيروزي اكتبر، انقالبيون دوباره به مواضع
در اين مورد باز هم تـمـيـز      .  اند نشيني كرده ي مقدماتي تبليغاتي عقب

بورژواهايي اسـت كـه خـود را              تر از خرده هاي بزرگ بيش دار سرمايه
تصادفي نيست كه ستون .  كنند تصور مي”  كمونيست“ يا ”  سوسياليست“ 

نيـاز شـديـد      .  الملل چهارم است نشريات جهاني پر از مطلب درباره بين
طور استثنايي سريعي را بـه     تاريخي به رهبري انقالبي نويد گسترش به

تر، آن در    ترين تضمين پيروزي گسترده بزرگ.  دهد الملل چهارم مي بين
الملل چهارم خارج از مسـيـر پـهـنـاور         اين واقعيت نهفته است كه بين

 .ي ارگانيك بلشويزم است تاريخي رشد نكرده است، بلكه فرآورده
*** 
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ترين نمايندگان اين طرز تفكر ب ـ سووارين، نويسنده             يكي از برجسته    -3

ي مستند و اطالعاتي اثر        جنبه.  باشد فرانسوي كتابي درباره استالين مي      
سووارين حاصل تحقيقات دقيق و طوالني است ولي فلسفه تاريخ نويسنده به             

براي تعبير كليه حوادث تاريخي بعدي نويسنده       .  گير است  خاطر ابتذالش چشم  
براي او تاثير شرايط واقعي پروسه      .  جوي نقايص دروني بلشويزم است     در جست 

� محيط�حتي تين هم با آن تئوري       .  تاريخي بر بلشويزم وجود خارجي ندارد     
 .تر است خود از سووارين به ماركس نزديك

 
4- Socialist Review   

 
5-  P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificancion Marxista) 

  حزب کارگری وحدت مارکسيستی

فقط رويدادهايي در يك مقياس عظيم تاريخي، قـادر بـه     .  ماركسيزم تئوري حركت است و نه ركود
ها و انقالبات،  بلشويزم با تحليلش از عصر امپرياليزم به عنوان عصر جنگ.  غني كردن تئوري هستند

داري، از رابطه بين اعتصاب عمومي و قيام، از نقش  ي انحطاط سرمايه از دموكراسي بورژوايي در دوره
هاي كارگري در دوره انقالب پرولتاريايي، در تئوريش از دولت شـوراهـا، از      حزب، شوراها و اتحاديه

داري و باالخره در تحليلش از مسخ شدن  اقتصاد انتقالي، از فاشيزم و بناپارتيزم در عصر زوال سرمايه
 . اي به ماركسيزم نمود خود حزب بلشويك و دولت شوراها، خدمت ارزنده
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 الملل چهارمكميته اجرائي بين: به

 }آمريكا{كميته سياسي حزب كارگران سوسياليست : به

دانيد كه من در طول پنج، شش سال گذشته، از زمان پـايـان   مي:  رفقا
مواضعي .  هاي شما نبودمجنگ و حتي زودتر از آن همداستان سياست

ايد نشان داد كـه بـه جـاي        كه شما در اتفاقات مهم اخير اتخاذ كرده
-ها پاي فشرده و بر ژرفاي آن افـزوده تان بر آناصالح خطاهاي پيشين

ايد مرا به جائي رساند كه ديگر نـه  مسيري كه شما در پيش گرفته.  ايد
. توانستم به اعتراض داخلي قـنـاعـت كـنـم       امكان سكوت بود و نه مي

 .ام را علنا ابراز كنماكنون زمان آن رسيده تا مواضع

ام بردارم برايم بسيار تاثرآور و سخـت  كنم وادار شدهگامي كه حس مي
پـس از    .  اما راه ديگري باقي نمانـده اسـت    .  است و صميمانه متاسفم

اي كه عميقا مرا به درد آورده،     ها و ترديدها پيرامون مسئلهبازانديشي
ي دريافتم كه بايست به شما بگويم كه راه ديگري جز بيان سـرگشـاده  

هايي كه ماندن مرا در صفوف شما غيرممكن ساخـتـه اسـت      ناهمرايي
 . بينمنمي

جا تـنـهـا بـراي       در اين. دانيدداليل اين اقدام آخر من را اكثر شما مي
تنها بـه ذكـر       .  كنماند رئوس آن را طرح مياطالعكساني كه از آن بي

هـاي  پردازم و نه اختالفات بر سر سياسـت اختالفات مهم و اساسي مي
 .شوداي كه به اين تضادها مربوط است يا از آن ناشي ميروزانه

هاي منسوخ و قديمي دولت استالين را دولـتـي   شما همچنان با فرمول
باره از شمـا پـيـروي      خواهم در اينتوانم و نمينمي.  ناميدكارگري مي

 .كنم

ي تروتسكي تقريباً هر سال پس از شروع نبرد عـلـيـه بـوروكـراسـي          
كرد كه اين رژيم به راست گرائـيـده،   ي استالينيستي تكرار ميغاصبانه

كه انقالب جهاني را كنار گذاشته و تمام مشاغل سيـاسـي در     طوريبه
بارها او نشان داد كه چگونه .  روسيه را با بوروكراسي تصرف كرده است

استالينيسم وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي كارگران را تـنـزل     
مستبد و مرفـه شـده     }  ترميدوري{ ساز پيروزي اشرافيت داده و سبب

تروتسكي اعالم كرد اگر اين روند ادامه يابد انقالب پايان يافته و   .  است
 . داري باز خواهد گشتسرمايه

ست كه به وقوع پيوست ولو در اَشكال جـديـد و       متاسفانه اين چيزي
توان كشوري را در جهان يافـت كـه     به سختي مي.  بينيغيرقابل پيش

عقايد و حامالن اصيل سوسياليسم را چنين وحشيانه به بند كشـيـده     
بايست بر همگان آشكار شده باشد كه استالينيسم  انـقـالب را       .  باشد

با اينحال شما رژيم دهشـتـنـاك روسـيـه را          .  كامالً نابود كرده است
هـا بـدتـريـن و         آن.  ناميدهمچنان دولت كارگري و سوسياليستي مي

اكنون بر ايـن    .  اندي كارگرترين دشمنان سوسياليسم و طبقهخطرناك
هاي اروپاي شرقي كه استالينيسم در طول جـنـگ و       باوريد كه دولت

اين بـاور  .  هاي كارگري هستندپس از آن  بر آنها سلطه يافت، حكومت
معادل با آن است كه بگوييد استالينيسم نقش انقالبي سوسياليستي را 

 .خواهم در اين راه همراهتان باشمتوانم و نميمن نمي. ايفا كرده است

پس از جنگ و حتي قبل از آن كه جنگ پايان يابد جنبش انـقـالبـي      
هـا  اما نه ايـن تـوده    .  شرق به پاخواست}  بلوك{ ها در كشورهاي توده

قدرت را به دست گرفتند و نه دولتي كارگري از طريق مبارزات آنـان    
هـاي  كردن تودهاين استالينيسم ضد انقالبي بود كه با خفه.  مستقر شد

هاي انقالبي آنان، قدرت را بـه چـنـگ      كارگر و  پيكار انقالبي و آرمان
 . ها را به اقمار كرملين مبدل كرده بودآورده و اين سرزمين

هاي شما با بيان اين كه بوروكراسي استالينيستي در اين كشورها دولت
كارگري را بنا كرده نقشي مترقي و حتي انقالبي به استالينيسم اعـطـا   

با پراكندن اين مزخرفات هولناك در ميان كارگران پيشگـام،  .  ايدكرده
ي حيات در مـقـام       الملل چهار براي ادامههاي اساسي بينتمام بنيان

در گذشته، ما همواره .  ايدحزب جهاني انقالب سوسياليستي انكار كرده
شمـا ديـگـر      .  دانستيماستالينيزم را در تمام اَشكال آن ضدانقالبي مي

در .  اما من همان موضع را ادامه خـواهـم داد    .  كنيدچنين ارزيابي نمي
آور ها، به منظور توجيه توافق شـرم   استالينيست 1933و   1932سال 

گيري فاشيسم چـنـدان مـهـم         خود با هيتلريسم، اعالم كردند قدرت
نيست چرا كه سوسياليسم پس از و از طريق حاكميت فاشيـسـم بـه      

اي فـكـر و روح         خـو بـدون ذره      تنها جانوري درنده.  رسدقدرت مي
-رغم آرمـان   حال علي.  گونه صحبت كندتوانست اينسوسياليستي مي

ي دارد، شما ارتجـاع جـابـرانـه      هاي انقالبي كه شما را به حركت وامي
دانيد هايي مياستالينيستي را كه در شرق اروپا پيروز شد را يكي از راه

اين نظر گسسـتـي   .  كه از طريق آن نهايتاً سوسياليزم فرا خواهد رسيد
ترين اصولي است كه جنبش ما همواره بر آن بـود  نوميدكننده از اصيل
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و )  نقاشان مكـزيـكـي   ( ناتاليا سدوفا تروتسكي در ميان لئون تروتسكي، فريدا كهل و ديوگو ريورا 
 )   هنرمند سورئاليست فرانسوي(آندره برتون 

تر از هـمـه،     غيرقابل پذيرش
موضعي است كه نسبـت بـه     

} خطر{ .  جنگ اتخاذ كرده ايد
جنگ جهاني سوم كه انسانيت 

كنـد جـنـبـش       را تهديد مي
انقالبي را بـا دشـوارتـريـن       

ترين شرايـط  معضالت، پيچيده
ترين تصميمات رو در   و حياتي

موضع ما تنـهـا   .  رو كرده است
-ترين و صادقانهپس از آزادانه

. ترين مباحثات بايد اتخاذ شود
ي اتـفـاقـات      اما در پرتو همه

هاي اخير شما همچنان بـا  سال
گروگذاشتن تمام جـنـبـش،      
مدافع دولت استالينيستي بوده 

شما .  ايدو از آن جانبداري كرده
هـاي  حتي اكنون از ارتـش     

استالينيسم در جنگي كه مردم 
ي كُره در برابر آن   رنج كشيده

كنند حـمـايـت    ايستادگي مي
-توانم و نميمن نمي.  كنيدمي

خواهم در اين مسير با شـمـا     
 .همراه باشم
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 .خواهم آن را ادامه دهمو من نيز مي

ي رژيم تيتو در يوگسالوي من در مورد مسئله
-شما را غيرممكن مـي   }  سياست{ پيروي از 

هاي انقالبيان و   ها و حمايتتمام همدلي.  يابم
ها بايد نثار مردم يـوگسـالوي     حتي دموكرات

كوشد شود كه مصممانه در برابر مسكو كه مي
ي خـود    آنان را به يكي از اقمار دست نشانـده 

اين وضعيـت كـه     .  كنندبدل كند مقاومت مي
اكنون رژيم يوگسالوي را واداشته است تا بـه    
سوي مردم معطوف شود را بايست غـنـيـمـت     

هاي شما، خود را وقـف    اما تمام رسانه.  شمرد
آل جازدنِ نابـخـشـودنـيِ بـوروكـراسـي          ايده

اي در سنن و اصول جنبش ما اند كه فاقد هيچ زمينهتيتوئيستي نموده
 .است

شكل جديدي از مدل بوروكـراسـي   تنها }  تيتوئيستي{ اين بوروكراسي 
ي عقايد، مشـي و      پروردهتيتوئيسم دست.  ديرپاي استالينيستي است

رژيـم  .  ست) GPU( اخالق اداره امور سياسي پليس استالين گ پ يو 
كه رهبري اعتقاد يا تبليغ اين.  آن كشور با استالين تفاوت ماهوي ندارد

انقالبي خلق يوگسالوي از درون اين بوروكراسي تكامل خواهد يافت، و  
 .معني استيا هر شيوه ديگري جز مبارزه عليه اين بوروكراسي، بي

تر از همه، موضعي است كه نسبت به جـنـگ اتـخـاذ       غيرقابل پذيرش
كـنـد   جنگ جهاني سوم كه انسانيت را تهديد مـي   }  خطر{ .  كرده ايد

تـريـن شـرايـط و         جنبش انقالبي را با دشوارترين معضالت، پيچيـده 
موضع ما تـنـهـا پـس از         .  ترين تصميمات رو در رو كرده استحياتي
ي اما در پرتو همه.  ترين مباحثات بايد اتخاذ شودترين و صادقانهآزادانه

هاي اخير شما همچنان با گروگذاشتن تـمـام جـنـبـش،        اتفاقات سال
شما حـتـي   .  ايدمدافع دولت استالينيستي بوده و از آن جانبداري كرده

ي كُـره  هاي استالينيسم در جنگي كه مردم رنج كشيدهاكنون از ارتش
-توانم و نميمن نمي.  كنيدكنند حمايت ميدر برابر آن ايستادگي مي

 .خواهم در اين مسير با شما همراه باشم

در پاسخ به پرسشِ عدم وفاداري كه استالين  1927تروتسكي در سال 
: ي دفتر سياسي به او نسبت داد نظراتش را چنين ابراز داشتدر جلسه

اما براي رژيم !  براي سرزمين سوسياليستي بله
اينك .  بود 1927اين در سال !  استالينيستي نه

سال بعد از آن تاريخ، استالين هيچ چيز از  23
آن سرزمين سوسياليستي باقي نگذاشته است  

هايـي قـرار     و به جاي آن بردگي و خفت خلق
گرفته كه زير يوغ استالينِ خـودكـامـه قـرار         

-اين دولتي است كه شما پيشنهاد مـي .  دارند
كنيد كه بايست در جنگ از آن دفاع شـود، و    

 .كنيداكنون در جنگ كره از آن دفاع ميهم

دانم كه چقدر شما مكرراً بـه    من به خوب مي
-نقد استالينيسم و مبارزه با آن مبادرت كـرده 

ي اما واقعيت اين است كه نقد و مـبـارزه    .  ايد
اي به بار نداشتـه اسـت     شما ارزش خود را از دست داده و هيچ نتيجه

زيرا موضع شما در دفاع از دولت استالينيستي مشخص شده و پيـروي  
نظر هركسي كه از اين رژيم سركوبگر وحشي دفاع كند، صرف.  شودمي

هايش، اصول سوسياليسم و انترناسيوناليسم را زير پا گذاشتـه  از انگيزه
حـزب كـارگـران      ( در پيغامي كه اخيراً از كنگره اس دبليو پـي    .  است

به من فرستاده شد اعالم كرديد عقايد تروتسكـي  )  سوسياليست آمريكا
بايد بگويم من اين كلـمـات را بـا        .  همچنان راهنماي شما خواهد بود

همانطور كه پيش از اين در باال نوشتم مـن  .  تلخي زايدالوصفي خواندم
من هـمـچـنـان       .  بينمهاي شما نمياي از عقايد او را در سياستنشانه

معتقدم تنها راه خروج از وضعيت كنوني انقالب سوسـيـالـيـسـتـي و         
 .خودرهايي پرولتارياي جهان است

 ناتاليا سدوفا تروتسكي

 1951مي  9مكزيكو، 

 

 Natalia Trotsky and the Fourth:  مــــــنــــــبــــــع

International Pluto Press, 1972 

 )ترجمه انگليسي(1971: چاپ نخست
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به  1940ماه اوت سال  21داشت ياد لئون تروتسكي كه در براي گرامي 
يـي را  از رايـا           دست يكي از ماموران استالين به قتل رسيد، نوشتـه 

» چند خاطره از تروتسكـي « زير عنوان }   منشي تروتسكي{ دونايفسكا 

ضمن ديداري از ژاپن به نگـارش   1965آوريم كه در سال در اين جا مي
دونايفسكا اين مقاله را به طور  اختصاصي براي آساهي شيمبان .  درآورد

» هايي از تروتسكـي خاطره« زير عنوان  1965دسامبر  15نوشت كه در 

 ) .9876نك مجموعه آثار رايا دونايفسكا، ش (انتشار يافت 

 

تروتسكي نوشتـه   ةهاي بعدي درباربسياري از مطالبي كه در  سال
هـاي  ، دشـواري » كميسارياي روسي سابق جنگ« شد به سبب شجاعت 

تبعيد پس از پيروزي استالين در نبرد براي كسب قدرت، و تراژديِ قتل 
، در   ) GPU( }  سازمان امنيت استالينـي { او به دست مامورِ گي پي يو 

هـاي عـمـر      گويي آخريـن سـال    .  ورزي فرو رفته استيي از غرضهاله
شناختي، حتي تروتسكي به موضوعي براي به كارگيري رويكردهاي روان

اخيرا رماني نيز در ايـن      .  گران سياسي، بدل شده استاز جانب تحليل
تلويزيوني هم از آن ساخته و پرداخته »  ويژة« باره انتشار يافت و برنامة 

دهد كه ظـاهـرا   شد كه به تروتسكي تغيير نگرشي سياسي را نسبت مي
تنها كساني كه خـودشـان     .  تروتسكي خود مايل نبود به آن اذعان كند

آميزي از فكـرهـاي   توانند چنين درك اشتباهدركي از موضوع ندارند مي
 . ديگران داشته باشند

ورزي بـه    گاه نگذاشت عنصري از غـرض   لئون تروتسكي خود هيچ
او درست به خالف عـمـل   . ها رخنه كنداش از موقعيتهاي عينيتحليل

 .كرد

آورم از اين قرار هاي مسكو، رويدادي را به ياد ميدر زمان محاكمه
را از ريشه كنده بود و تروتسـكـي   »  فرماندهي كل انقالب« كه استالين 

بـوركـراسـي    .  ها شده بـود   ترين جنايتخود متهم به ارتكاب وحشتناك
و )  1( روسي نه تنها قدرت دولتي را به دست گرفته بود بلكه لوبيانـكـا     

ترين توجهي نداشـت و    منابع مالي را هم در اختيار داشت، به تاريخ كم
كامل را تا بـه     ةبيش از هر چيزي زمان را در برابر خود داشت؛ يك ده

 . هاي كل تاريخ دست زندچينيترين دسيسهبزرگ

مطبوعات مكزيك دو ستون را به تروتسكي اختصاص دادند تا بـه    
تـا     1937هـاي    مسكو در سال هايمحاكمههايي كه بر ضد او در جرم

تروتسكي تنها يكي دو ساعت فـرصـت   .  شد، پاسخ دهداعالم مي 1938
آن هم به مدد ريـيـس جـمـهـور          -هاي خود را بنويسدداشت تا پاسخ

كاردناس كه شخصا از مطبوعات خواسته بود، به محض دريافـت شـرح     
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. تايپ، تروتسكي را از مضمون آن بـا خـبـر سـازنـد         ها از راه تلهاتهام
وقـوع   دادند يا از سالتروتسكي از اين يا آن اتهامي كه به او نسبت مي

-مسكو در غم هايمحاكمهافزون بر اين، .  دانستاتهامات هيچ نمي آن
در اين زمان .  شدانگيزترين دوران زندگي شخصي تروتسكي برگزار مي

)  GPU(   بود كه دستگاه عريض و طويل پليس امنيـتـي اسـتـالـيـن        
توانسته بود به لئون سدوف، تنها پسر تروتسكي كه زنده مـانـده بـود،      

چين اعظم با آگاهي از اين كه دسيسه.  دست يابد و او را به قتل برساند
شود چنين كاري هاي مسكو در ظرف دو هفتة كوتاه برگزار ميمحاكمه

يي گري از پيش طراحي كرده بود، به اميد آن كه چنان ضربهرا با حيله
 .ها پاسخ دهدبر تروتسكي وارد آيد كه نتواند به اتهام

-ترين زخم را در مـخـاطـره         در واقع، مرگ لئون سدوف عميق
و ناتاليـا ايـوانـووا      }  تروتسكي{ لو داويدويچ .  آميزترين زمان وارد آورد

شان حبس كردند و از ديـدار بـا كسـان        خود را در اتاق}  همسرش{ 
شان را ترك نكردند و   ها به مدت يك هفته اتاقآن.  خودداري ورزيدند

كه اندكي از آن     (برد ها يا غذايي را ميتنها به يك نفر كه براشان نامه
 . دادند، اجازة ورود مي)خوردندرا مي

دوران }  اپوزيسيـون چـپ    { آن روزها براي همة اعضاي دبيرخانه 
-ديـديـم، نـمـي      ما لو داويدويچ يا ناتاليا ايوانووا را نمي.  انگيزي بودغم

آيند يـا چـه     آمدهاي اين تراژدي كنار ميگونه دارند با پيدانستيم چه
تحريرها، تلفن، حتي زنگ در را كـه از    تمام ماشين.  هايي دارندنگراني
بخشي از خانـه  .  شد، به اتاق نگهباني منتقل كرديمشان شنيده مياتاق

كه لو داويدويچ و ناتاليا ايوانووا در آن سكونت داشتنـد در سـكـوتـي         
فرسا بر خانه سايه افكنـد، گـويـي      حال و هوايي توان.  مرگبار فرو رفت

 . آوردهاي مكزيك به تمامي بر اين خانه فشار ميرشته كوه

 تروتسكي و ناتاليا سدوفا ايوانووا

رو در نگرش ام نسبت به او تغييري ايجاد نكرد و هم � ورزي تروتسكي به هيچ� جدايي من از سياست
چنان او را يكي از بزرگترين انقالبيان عصرمان مي دانم كه به همراه لنين انقالب كبير اكتبر را رهبري 

  مرد اكتبر باقي خواهد ماند »همواره«تروتسكي . كردند
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ها وارد آمده بود زيرا لئون سدوف گذشتـه از    ضربة سختي بر آن
ترين همكار ادبي و سيـاسـي   شان بود، نزديكآن كه تنها پسر بازمانده

زماني كه تروتسكي را در نـروژ بـدون       .  آمدتروتسكي نيز به شمار مي
تفهيم اتهام زنداني كردند، ساكت نگه داشتند و مانع از آن شدند كـه    

هاي مسـكـو در اوت         هايي كه بر ضدش در نخستين محاكمهبه جرم
را نوشت و بـه     كتاب سرخاعالم شده بود، پاسخ دهد، سدوف  1936

يـي  كنندگان را در مسكو رو كرد و ضربـه طور درخشاني دست تحريف
 . وارد آورد) GPU(سخت بر اعتبار  گ پ يو

انگيز قتل لئون سـدوف،  در آن دوران تيرة پس از رسيدن خبر غم
شان حبس كـرده  زماني كه لو داويدويچ و ناتاليا ايوانووا خود را در اتاق

اين نخستـيـن   .  بودند، تروتسكي داستان زندگيِ كوتاه پسرش را نوشت
بار پس از دوران پيش از انقالب بود كه تروتسكي مطلبي را بـا دسـت     

 . نوشتمي

اش يـكـه     از ديـدن .  روز هشتم، لئون تروتسكي از اتاق بيرون آمد
اش را   لئون تروتسكيِ آراسته و مرتب يك هفتة تمام صـورت   .  خوردم

. اش افتـاده بـود    هايي عميق بر چهرهچين و چروك.  اصالح نكرده بود
يي بـر زبـان       آن كه كلمهبي.  اش از شدت گريه ورم كرده بودچشمان

پسـرم، دوسـت و       :  لئون سـدوف « اش را زير عنوانِ نوشتهآورد، دست
بارترين آثـار تـروتسـكـي       اين نوشته از جمله اندوه.  به من داد»  مبارز
خبر مرگ پسرمان را به ناتاليـا  « :  گويددر يكي از بندهاي آن مي.  است

و دو سال پيـش خـبـر       يي كه او سيدادم، درست در همان ماه فوريه
 16بنابراين براي مـا در روز          .  تولد لئون را در زندان به من داده بود

با ...  مان، اين ماجرا به پايان رسيدترين روز زندگي شخصيفوريه، سياه
 .»...نمود، فرو مردمرگ پسرمان هر چيزي كه هنوز برامان جوان مي

گيـري  اما حتي اين اندوه بزرگ از شور و شوق تروتسكي براي پي
كـارگـران   « داستان زندگي پسرش را بـه        .  هدف انقالبي فرو نكاست

براي از پـا درآمـدن     )  GPU( اميدواريِ گ پي يو .  تقديم كرد»  جوان
تروتسكي نا به جا از آب درآمد، روي شخص نامناسب حساب باز كرده 

 . بودند

يي دربارة آغاز سوميـن دوره از      ها اطالعيهصبح روز بعد، روزنامه
تروتسكي تا پاسي .  منتشر كردند)  1938مارس ( هاي مسكو را محاكمه

يك روز هفت صبح بيـدار شـد و تـا          .  كرداز شب در اين باره كار مي
روز بعد ساعت هشت صبح از خواب برخاست و تـا  .  نوشتشب مينيمه

در آخرين روز هفته، تـا  .  كردچنان كار ميساعت سه صبح روز بعد هم
-اش كار مياز خودش بيش از همكاران.  ساعت پنج روز بعد بيدار ماند

 .كشيد

 2000اش، روزي ناميديم، كه از روي محبت چنين مي» پيرمرد« 
(هايش را براي انتشار به خـبـرنـگـاري نـانـا             بيانيه.  نوشتكلمه مي
NANA ( يونايتدپرس ، )UP (      ،آسوشيتد پرس، خبرگـزاري فـرانسـه ،

هايش را   نوشته.  سپردهاي مكزيكي ميديلي اكسپرسِ لندن، و روزنامه
اش را به روسي ديكـتـه   مطالب.  گردانديمبه زبان روسي و آلماني برمي

هـا او را از        بقيه منـشـي  .  وظيفة من نوشتن نسخة اوليه بود.  كردمي
ها ها به آنهايي كه در محاكمهافراد و محل ها و نامدرستي همة تاريخ

خواست كه در   تروتسكي از ما مي.  ساختنداشاره شده بود، مطمئن مي
-طرف باشيم؛ كساني كه اتهام وارد مـي   كار پژوهشي خود دقيق و بي

 .گرفتندآوردند، اكنون خود در معرض اتهام قرار مي

ورزي بـود كـه       با اين همه، اين فرد انقالبي چندان دور از غرض
را به چـاپ    »  شايعاتي« عميقا عصباني شد وقتي شنيد مطبوعات روز 

گاه انقالبي نبوده و هـمـواره       رسانند مبني بر اين كه استالين هيچمي
زماني كه بـرايـش     .  » گيردانتقام مي« بوده و اكنون دارد »  عامل تزار« 

هـاي  هايي را بردم كه دربارة تصفية خونين حاصل از محاكـمـه  روزنامه
ولي استـالـيـن انـقـالبـي         « :  مسكو توضيح داده بودند، با تعجب گفت

 .»!بوده

يك لحظـه صـبـر      « :  آمدم صدايم زد و گفتاز اتاق كه بيرون مي
 :، و چنين ديكته كرد»بايد به نوشتة امروز يك مطلب اضافه كنيم. كن

-اكنون مطبوعات دارند به طور گسترده اخباري را منتشر مـي   « 
كنند مبني بر اين كه ظاهرا استالين عامل نفوذي تزاريسم بوده است و 

من درستـي ايـن     .  قديمي است گيري از دشمناناينك در صدد انتقام
همـة  .  استالين از جواني انقالبي بود.  كنمشايعه را به هيچ رو تاييد نمي

نامة استالين، بازسازيِ زندگي.  اش گواه اين موضوع استحقايق زندگي
در { پس از واقعه، در حكم تقليد از بوروكراسي ارتـجـاعـي حـاضـر            

 ».است} روسيه

كميسيون جان ديوئي براي بررسي دعـوي  « بار ديگر، زماني كه   
حكم به تبراي تروتسكي داد و در نشـسـتـي      »  بر ضد لئون تروتسكي

آيا جرياني از بدبيني نسبت به سوسياليسم «مطبوعاتي از او پرسيد كه 
، » به راه نيفتاده اسـت؟ »  كميسيون« هاي مسكو و حكمِ بر اثر محاكمه

 :تروتسكي پاسخ داد

گونـه  بايد تاريخ را همان.  بينمخير، من دليلي براي بدبيني نمي« 
راند، به همان شكلي كـه    بشريت به پيش مي.  كه هست در نظر گرفت

. دو گام به پيش، يك گام به پـس   : دهددر سفر برخي از زائران رخ مي
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نشيني، همه چيز از كف رفته در نظر شكاكان و بدبينان، به هنگام پس
چيزي از كف .  اما اين جز اشتباهي در ديدگاه تاريخي نيست.  نمايدمي
» كمينتـرن « نما تا تشكيل هاي انسانبشريت از زمانِ ميمون.  رودنمي

تـا  »  كميـنـتـرن   « به همين ترتيب از زمان تشكيل .  تحول يافته است
داوريِ كميسيون بار ديگر .  سوسياليسم واقعي نيز به پيش خواهد رفت

. مند پليـس اسـت    تر از نيروي قدرتنشان داد كه انديشة درست قوي
 ».بينيِ انقالبي قرار دارداين اعتقاد بر پاية استوار خوش

 ةورزي، پـايـ    بيني، و نـه دوري از غـرض          متاسفانه فقط خوش
 ةبه عبارتـي پـايـ       -اما در واقع، نظريه.  گيردرفتارهاي سياسي قرار مي

از اين رو، من از تروتسكي جـدا  .  است كه اهميت دارد   -فلسفي نظريه
بـا وجـود از هـم          « اين كه روسيه   -شدم زيرا از ديدگاه من نظرية او

بـاقـي   »   هرچند منحط« چنان به شكل دولت كارگري هم»  پاشيدگي
بايست پس از وقوع جنگ جهاني دوم و پس از بستـن  مانده است و مي

كه بـا واقـعـيـت           -قرارداد ميان هيتلر و استالين هم از آن دفاع كرد
داري دولتي حاكم بر روسيه و نيز  دگرديسـي كـامـل آن از          سرمايه

البتـه  .  مغايرت داشت يبخشرهائي ةنظري ةاومانيسم ماركسيسم به مثاب
ام نسبت بـه  ورزي تروتسكي به هيچ رو در نگرشجدايي من از سياست

ترين انـقـالبـيـان     چنان او را يكي از بزرگاو تغييري ايجاد نكرد  و هم
. دانم كه به همراه لنين انقالب كبير اكتبر را رهبري كردندعصرمان مي

 . باقي خواهد ماند» مرد اكتبر«تروتسكي همواره 

 

 

 

در اين جا، تصوير امضاي رايا دونايفسكا را به نقل از سند اصـلـي   
 : ايمآورده

 

بـود،  )  GPU( ساختمان لوبيانكا در مسكو افزون بر آن كه مـقـرّ         -1
. زنداني را نيز در بر مي گرفت كه در اختيار پليس مخفي استالين بـود 

 . شهرت يافت. بي. جي. اين نيرو بعدها به كي

 
 

ورزي بود كه اين فرد انقالبي چندان دور از غرض
عميقا عصباني شد وقتي شنيد مطـبـوعـات روز      

رسانند مبني بر اين كـه    را به چاپ مي»  شايعاتي« 
عـامـل   « گاه انقالبي نبوده و همواره   استالين هيچ

زمانـي  .  » گيردانتقام مي« بوده و اكنون دارد »  تزار
هايي را بردم كه دربارة تصفـيـة   كه برايش روزنامه

هاي مسكو توضيـح داده    خونين حاصل از محاكمه
 .»!ولي استالين انقالبي بوده«: بودند، با تعجب گفت
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 :دو دادگاه

 1936و اوت  1935ژانويه 

 15-16( اوليـن دادگـاه        در تجديد نظري محاكمات مسكو در واقع
بود كه در آن زينوويف، كامنف، اودوكيمف، بـاكـف و       )  1935ژانويه 

 1935حكم ژانويه .  هاي درازمدت محكوم شده بودندديگران به زندان
تحقيقات دادگاه نتوانست حقايقي مـبـتـنـي بـر          “ :  بدين قرار بود كه

شان در عمل دال بر شركت»  مركز مسكو« محكوميت مستقيم اعضاي 
براي عمـل  { اي تروريستي كه عليه رفيق كيروف سازماندهي يا توصيه

 ”.شده باشد، بيابد} تروريستي

روايت رسمي اين بـوده  .  اندظاهراً به اثبات رسيده”  حقايق“ اكنون اين 
زيـنـويـوف و      ”  يپرونـده “ .  بنابراين دادگاه جديدي تشكيل شد.  است

ممكن است كسي فكر كـنـد   .  ديگران دوباره مورد بازنگري قرار گرفت
-محاكمه براساس شواهد محاكمه اول به پيش مـي }  دومين{ كه اين 

دادگاه و تكميل آن چه كه در گذشتـه  ”  ساختار“ رفت، و براساس كل 
بايسـت، بـه طـور        و دادگاه دوم مي.  شدبرگزار مي”  اثبات نشده بود“ 

دادگاه اول،    ”اشتباه“ علني و بدون فراموش كردنِ توضيحات و داليل 
ايـن  .  اما به هيچ وجه اين اتـفـاق رخ نـداد         .  كردخود را تصحيح مي

دادگاه وقت خود را براي ايـن  ( دادگاه، حتي تالش براي برقراري تداوم 

ميان دادگاه اول و دوم را انجام نداد و شـواهـد   !)  چيزها تلف نمي كند
دادگاه دوم بـه  .  صورت جلسه دادگاه اول و موارد ديگر را ناديده گرفت

سادگي تمامي شواهد ديگر را به همچون زباله به كناري نهاد و بديـن  
گونه دادگاه اول را به مثابه دسيسه بازي پليسي در معرض ديد عمـوم  

بسيار .  دسيسه اي كه آن موقع الزم بود ولي اكنون الزم نبود.  قرار داد
-آموزنده است كه اين دو دادگاه را با هم مقايسه كنيم تا تمامي دروغ

 . سيستم قضايي استالينيستي افشا شوند” ساختار“هاي 

 ”مركز متحد“و ” مركز مسكو“

” مركـز مسـكـو     “ در دادگاه اول كل كيفرخواست بر محور به اصطالح 
: گشت كه اعضايش براساس حـكـم دادسـتـان        مي)  هازينوويفيست( 

شارف، كوكلين، گرتيك، فدروف، گورشنين، زيـنـوويـف، كـامـنـف،         
در .  شـد ها مـي يعني فقط شامل زينويفيست.  اودوكيمف و باكف بودند

وجود نداشت؛ نه تنهـا  ”  هاتروتسكيست“ اي در مورد پرونده هيچ كلمه
شبه  ي آناي دربارههاي واقعي، بلكه حتي كلمهي تروتسكيستدرباره

اي نظير اسميرنف و مراچكوفسـكـي در     هاي تسليم شدهتروتسكيست
 .كيفرخواست وجود نداشت

تقريبا به طور كامل فراموش شده و   ”  مركز مسكو“ در دادگاه كنوني،  
مـركـز   “ تعقيب كيفري دادستان انحصارا براساس فعاليت به اصطالح   

 

 كتاب سرخ

 در مورد دادگاه هاي مسكو
 بخش دوم

 لئون سدوف: نويسنده

 سهراب معيني: برگردان

 باران راد: ويراستار
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 ).با تركيبي كامال متفاوت(بنا شده است ” متحد

نشد، تنها به ايـن  ”  مركز متحد“ در دادگاه اول، هرگز اشاره اي به اين 
هنوز موفق نشده بـود كـه آن را            GPUدليل ساده كه گ پي يو 

 .اختراع كند

-نه دادگاه و نه دادستان هيچ تالشي براي روشن كردن آن چه كه مي

(”  مركز مسكو“ توانست روابط سياسي و سازماني بين اين به اصطالح 
با اين وجود، ايـن  .  خوانده شود، به عمل نياوردند”  مركز متحد“ و )  22

سوال بايد براي دادستان بسيار جالب باشد كه به مركز اولي كسـانـي   
پيوسته بودند كه در مركز دومي حضور نداشتند و تعدادي نيز نظـيـر   

 . زينوويف، كامنف، باكف و اودوكيمف به هر دو گروه تعلق داشتند

 19جمعـا    ( بر اساس توضيحات دادستان، زينوويف، كامنف و ديگران 
ي كه در قضيـه   نفري را 14ها نفر متهم بودند كه همچنين بايد به آن

را در   ”  مـركـز مـتـحـد       “ ، وجود ) نيكاليف تيرباران شدند اضافه كنيم
در حالي كه در هـمـان       .  پنهان كردند 1935و ژانويه  1934دسامبر 

هنگام، به هر چيز ديگري كه از آن ها خواسته شده بود، اعتراف كرده 
زينوويف و كامنف و ديـگـرانـي كـه از         .  اين باوركردني نيست.  بودند

اعتراف عليه خود و حتي نزديك ترين اطرافيان خود دريـغ نـكـرده        
كه هرگـز  ”  هاتروتسكيست“ اي، به نقش بودند، ولي به داليل ناشناخته

در آن   .  اي با آن ها نداشتند، اشاره نـكـردنـد   دردي ويژهگونه همهيچ
ها شايد مي توانست زندگي زينوويـف  هنگام، نام بردن از تروتسكيست

 GPUي اصلي گ پـي يـو            و كامنف را نجات دهد چرا كه ضربه
 .آشكارا متوجه تروتسكيسم بود

 نوزده نفر و چهار نفر

. نفر  محكـوم شـدنـد      19در دادگاه اولِ زينوويف و ديگران، مجموعاً 
سازمان دهـنـده   “ زينوويف به عنوان   -1:  ها از اين قرار استاسامي آن

 -3گرتيك؛   -2سال زندان؛  10به مدت ”  ي اصلي و رهبر مركز مسكو
سـال     10، به مدت   ” ترين اعضابه عنوان فعال“ ساخوف   -4كوكلين؛ 

زاركف،  -9گورشنين؛   -8باكف؛   -7اودوكيمف؛   -6شارف؛   -5زندان؛ 
 -13هسن؛   -12هرزبرگ؛   -11فدوروف؛   -10سال زندان؛  8به مدت 
فيويلوويچ، هركدام به مدت   -16آنيشف؛   -15پريموف؛   -14زاراسف؛ 

بـه خـاطـر      ( بريو     -19باشكيروف؛   -18كامنف؛   -17سال زندان؛  6
 .هر يك به پنج سال زندان محكوم شدند) ترفعاليت كم

نفر ديگر به حبس در اردوگاه كار اجباري  49در ارتباط با اين پرونده، 

هـا از زالـوتسـكـي،         از چهار تا پنج سال محكوم شدند كه در بين آن
نفر ديگر به تبعيد به مدت دو    29.  واردين و ديگران مي توان نام برد

اپوزيسـيـون   “ نفر از رهبران قبلي  97جمعا .  تا پنج سال محكوم شدند
 .سابق” زينوويف

كـه بـا      نفر 4تنها نفري كه در دادگاه اول محكوم شده بودند،  19از 
چرا پـانـزده   .  دقت تمام انتخاب شده اند در دادگاه كنوني حضور دارند

اند؟ چه بـر سـر آن       نفر ديگر، حتي به عنوان شاهد هم احضار نشده
نفر؟ بگذاريـد   4نفر و چرا دقيقا اين  4پانزده نفر آمده است؟ چرا تنها 

-فـعـال  “ حكم دادگاه در بين   :  يك بار ديگر به اين مطلب اشاره شود

 10افراد نزديك به زينوويف، يعني گرتيك، كوكلين و ساخـف    ”  ترين
در حالي كه ادوكيمف و بـاكـف در رديـف          .  سال زندان انفرادي بود

تر فعال بودند قرار داده شدند و كـامـنـف در رديـف           كساني كه كم
سال زندان انفرادي مـحـكـوم       5كمترين فعاالن قرار گرفت و تنها به 

 . شد

اكنون اين طور وانمود شده است كه كامنف دركنار زينوويف، باكف و   
از سوي ديگر، گـرتـيـك،    .  اودوكميف يكي از رهبران اصلي بوده است

باكف و چندين نفر ديگر، گرچه در دادگاه كنوني چندين بار عـنـوان     
اند، اما در جايگاه متهـمـيـن    هاي اصلي بودهشد كه از جمله تروريست

ي نفر در پرونده”  19“ از اسامي بسياري از آن !  دادگاه قرار داده نشدند
مي توان فرض كرد كه محاكماتـي  .  كنوني حتي نامي برده نشده است

. انجام گرفت يك اشتباه قضايي بوده اسـت    1935كه در دادگاه سال 
يا در اين دادگاه نيز حضور بيايند  و يا }  نفر 19آن { پس الزم بود كه 

توانستـنـد   ها در هر صورت ميآن.  ها اعاده حيثيت صورت بگيرداز آن
 . به عنوان شاهد در دادگاه حاضر باشند

) هر چند كه ثابت نشد(شان بلشويك قديمي به خاطر شركت 19ابتدا 
نفـر   4سپس .  شوندهاي درازمدت محكوم ميدر قتل كيروف به زندان

ها به انتخاب استالين، در دادگاه تجديدنـظـر حـاضـر شـده و            از آن
و به رغم .  از سرنوشت بقيه اطالعي در دست نيست.  شوندتيرباران مي

يعني وكيل انگليسي بـه  ( وجدان دان پست و بيهر چيزي، يك حقوق
-نمونه“ را به عنوان ”  جريان اين دادگاه“ شرمي با بي)  Prittنام پرايت 

 !  كندارزيابي مي” اي براي كل جهان

كـه بـا     )  زينوويف، كامنف، اودوكيمف و باكف( نفر زينويفيست  4اين 
زور در دادگاه حضور يافتند مسلماً به خاطر رعايت عدالت انـتـخـاب      

. ها به داليل سياسي و پليسي بودنشده بودند، بل كه دليل انتخاب آن
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استالين به حضور زينوويف و كامنف براي نشان دادنِ اهميت سياسـي  
باكف و اودوكيمف احتماال به ايـن خـاطـر      .  تام اين دادگاه نياز داشت

و .  شان بيشتر وجود داشتانتخاب شدند كه امكان به اعتراف واداشتن
ايـن  .  شدها، اعترافات زينوويف و كامنف مشكل تر ميبدون اعتراف آن

واقعيت كه كوكلين و گرتيك به اين دادگاه احضار نشدند را تنها بدين 
به اعتراف واداشتن آن دو نـفـر     صورت مي توان توضيح داد كه   

به اين دليل، براي استالين حتي به عنوان شاهد در ايـن  .  ممكن نبود
تـوان از نـظـر دور          البته نمي.  ي افراد مناسبي نبودند” نمونه“ دادگاه 

داشت كه در صورت برگزاري يك دادگاه جديد، برخي از آن هـا بـه       
 . توانند براي استالين به كار آيند، ميعنوان افراد ذخيره

 بهاي اعترافات

ي اولبرگ هـونـدوراس   گذرنامه( در دادگاه مسكو، هيچ سند و مدركي 
Olberg’s Honduras ارايـه نشـد و       )  توان جدي گرفترا نمي

 . هيچ شاهدي كه مستقيما به قضيه مربوط باشد، فراخوانده نشد

انحصاراً بر اساس اعتـرافـات    1935دومين دادگاه درست نظير دادگاه 
خود متهمان شكل گرفته بود كه در هـمـان حـال        )  تماماً ساختگي( 

ها يعني زينوويـف،  نفر از آن 4.  دادستان نيز بودند)  دروغين( شاهدين 
كامنف، اودوكيمف و باكف نقداً در همان دادگاه اول شهادت خـود را    

 :را با هم مقايسه كنيم} هاشهادت{ها بگذاريد آن. داده بودند

 1935ژانويه 

فعاالنه يا با توان كافي  در مقابله با دلسردي “ كامنف اذعان داشت كه 
نيكـاليـف و     ( ي مبارزه عليه حزب و زمينه ساز باند راهزنان كه نتيجه
توانست به ارتكاب جنايت آن هـا كـمـك كـنـد،           بود و مي)  ديگران

تمامي ارتباطاتش را با زينوويف قـطـع   “ او اقرار كرد كه ”  . نايستاده بود

 ). چه جنايت وحشتناكي. (”نكرده بود

هـا تـنـهـا       در اين جا در ميان زينوويفيست“ كند كه باكف اعتراف مي
ترين اقـدامـات حـزب وجـود         انتقاد مخرب و خصمانه نسبت به مهم

مـركـز   “ حتي يك كلمه در مورد تالش براي ترور تـوسـط       ( ”  . داشت
 !)و غيره وجود ندارد” متحد

حزب كامالً مـحـق اسـت      ...  “ :  گويدمي)  زير تهديد اسلحه(  زينوويف 
” زينوويفستي“ زماني كه از مسووليت سياسي گروه ضدحزبي قديمي  

 ” .گويددر ترورهايي كه انجام شد، سخن مي

زيـرا مـا     .  را بپذيريم)  در قتل كيروف(   ما بايد مسئوليت“ :  اودو كيمف
ساله چنان مسموم كرديم  10اطرافيان خود را با سم در  يك دوره ي 

 ” .كه اين جنايت توانست متحقق شود

 1936اوت 

بنابراين شما تاييد مي كنيد كه در جـمـع     “ :  } دادستان{ ويشينسكي 
وجـود  )  ي تـرور    تصرف قدرت به وسيله( ي مخوفي شما چنين نقشه

 ”داشته است؟

 ”.بله، اين نقشه ي مخوف وجود داشته است“: كامنف

 ”آيا نقشه ي ترور كيروف، كار مستقيم شما بوده است؟“: ويشينسكي

 ”.بله“: كامنف

 ”شما دستور نقشه ي قتل رفيق استالين را داديد؟“: ويشينسكي

 ”.بله“: باكف

 ”شما در ترور كيروف شركت داشتيد؟“: ويشينسكي

شـان در تـرور       زينوويف و ديگران پس از آن كه تمام اتهاماتي را كه متوجه مسووليت سياسـي 
نيز تن دادند  1936تر استالين در سال هاي بيشمي شد را پذيرفتند، به خواست 1935كيروف در 

و    1935آنان هم در سال   .  ي قتل كيروف پذيرفتندتري را عالوه بر نقشهو افتراهاي مخوف بيش
در ”  مسئوليت سياسـي “ اعتراف به ( آنان  1935هاي سال اما دروغ.  دروغ گفتند 1936هم در سال 
از شكنجه و اجـبـار    كه نشان 1936هاي وحشتناك سال اساساً قابل مقايسه با دروغ)  قتل كيروف
 ! دارد، نيست
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 ”.بله“: باكف

 ”اين مركز متشكل  از شما، كامنف و ديگران بود؟“: ويشينسكي

 ”.بله“): دوباره با تهديد آشكار به قتل(زينوويف 

آيا اين به اين معناست كه همگي شما رفيق كيـروف را    “ : ويشينسكي
 ”به قتل رسانديد؟

 ”.بله“: زينوويف

كنيد كه با هم كاري شما بـود كـه تـرور          آيا اقرار مي“ :  ويشينسكي
 ”كيروف تدارك ديده شد؟

 ”.گيرمبله، من آن را به گردن مي“: اودو كيمف

زينوويف و ديگران پس از آن كه تمام اتهاماتي را كه متوجه مسووليت 
مي شد را پـذيـرفـتـنـد، بـه            1935شان در ترور كيروف در سياسي
نيز تن دادند و افتراهـاي   1936تر استالين در سال هاي بيشخواست

آنان هم در . ي قتل كيروف پذيرفتندتري را عالوه بر نقشهمخوف بيش
هـاي سـال     امـا دروغ   .  دروغ گفتند 1936و هم در سال  1935سال 

اسـاسـاً   )  در قتل كيـروف ”  مسئوليت سياسي“ اعتراف به ( آنان  1935
از شكنجه و  كه نشان 1936هاي وحشتناك سال قابل مقايسه با دروغ

ها كه در پاسـخ بـه     گفتن”  بله، بله“ آيا تنها همين !  اجبار دارد، نيست
ي دروغ بودن تمامي اين دهندهشد، نشانهر سوال دادستان تكرار مي

شهادت مـتـهـمـيـن را        }  دادستان{ اقرارها نيست؟ خود ويشينسكي 
 . ”هرگونه اطمينان“نامد و خالي از مي” كاري، پنهان...نيرنگ، دروغ، “

قبال دروغ “شهادت متهميني كه : پرسيمما از ويشينسكي دادستان مي
چه ارزشي دارد؟ و اين دادگـاه    ”  گوينداند و اكنون نيز دروغ ميگفته
شكل ”  كارينيرنگ، دروغ و پنهان“ بر اين شهادت سراپا ”  انحصارا“ كه 

 گرفته، چه ارزشي دارد؟ 

 ؟”تشنگي براي قدرت شخصي“يا ” احياي سرمايه داري“

زينوويف و كامنف، در ارتباط با دادگاه اول، به حمايت از بازگشت بـه    
بـنـد   با اين ترجيـع .  ، متهم شدند” دارياحياي سرمايه“ داري و سرمايه

زينـوويـف و     )  1935اوايل ( هاي شوروي در آن زمان است كه روزنامه
 . كامنف را محكوم كردند

شـد  را در آن هنگام نمـي )  ترور( اگر ماهيت فعاليت زينوويف و كامنف 
: ها  به روشني در دادگاه تثـبـيـت شـد      ثابت كرد، دستكم مقصود آن

 .برقراري دوباره سرمايه داري

كامال به فراموشي سپـرده شـد     ”  دارياحياي سرمايه“ در دادگاه دوم، 
بدون كوچك تـريـن     “ :  روايت جديدي در متن كيفرخواست ارائه شد

 –ترديدي ثابت شد كه تنها انگيزه ي سازمانِ بلوك تروتسكـيـسـت      
هـا  و دادستان ده.  ” زينوويفست، تصرف قدرت به هر قيمتي بوده است

براي قدرت، براي تصرف قدرت به هر قيـمـتـي،    “ :  بار آن را تكرار كرد
 ” .ي قدرت شخصي، اين است كل ايدئولوژي اين باندتشنه

كيفرخواست مورد تاييد قرار گرفت و متهمان به خاطر استفاده از ترور 
استاليـن چـنـد      .  براي كسب قدرت شخصي محكوم و تيرباران شدند

هفته پس از اين دادگاه، به ناگهان دسـتـور بـازگشـت بـه روايـت               
 .بيندمي” ترمناسب“دهد، چرا كه آن را كيفرخواست اول را مي

كـنـد كـه بـر         مقاله ي بسيار بلندي منتشر مي)  سپتامبر 12( پراودا 
شان را پنهـان  تالش داشتند تا هدف واقعي مبارزه“ اساس آن متهمان 

از چپ به راست وروشيلف،     .  روزهاي خوش بوروكراسي ضدانقالبي   
 مولوتف، استالين و يژف

از دستگيري يژف، استالينيست ها تصوير او را رتوش و پاك               پس
استالين دستور پاكسازي فيزيكي و حتا تصويري همدستان         .  كردند

 . خود را صادر مي كرد

 



 

                200                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

اي خواستند وانمود كنند كه هيـچ بـرنـامـه      ها اين گونه ميآن.  كنند
و آن برنامه عـبـارت   .  اي وجود داشتاما درواقع چنين برنامه.  نداشتند

و هـم اكـنـون        .  ” داريبود از نابودي سوسياليسم و احياي سـرمـايـه   
 .  اين مسير را در پيش گرفته است” بررسي انتقادي“

با تعدادي مقاله كه )  ي متهمانيعني انگيزه( ها ترين سواليكي از مهم
كند و تمام  آن چـه را كـه           شود، تغيير ميها منتشر ميدر روزنامه

 .گيردمقابل دادگاه گفته شده بود را كامالً ناديده مي

هنگامي كه استالين نياز دارد تا ثابت كند كـه مـتـهـمـان افـرادي             
اي نداشتـنـد و     ها هيچ برنامهكند كه آنغيراصولي هستند، اعالم مي

خـواهـد   اما زماني كه مي”  . تشنگيِ كسب قدرت بوده است“ هدف تنها 
-زدگي اعالم مـي   شان را ثابت كند، بدون شرم” شخصيت ضدانقالبي“ 

شان احياي اند، بل كه هدفها به دنبال كسب قدرت نبودهكند كه آن
-يك دهه قدرت مهارنشدني چه رفـتـارِ بـي     .  داري بوده استسرمايه
 !اي را به اين اشخاص آموخته استمالحظه

 ي كنسولپايان افسانه

استالين با درگيرساختن گروه زينوويف در قتـل كـيـروف در سـال           
خـواسـت از طـريـق ايـن گـروه بـه                  ، باالتر از هرچيز مـي   1935

در عيـن حـال، او       .  اين هدف اصلي او بود.  ضربه بزند”  تروتسكيسم“ 
 .ي نيكاليف پيوند زندخواست نام تروتسكي را مستقيما به قضيهمي

) 1934دسـامـبـر      20( اش   از بازجويـي (!) نيكاليف در بيستمين روز 
كه نيكاليف بارها با او ( ناشناس  ” كنسول“ سرانجام اشاره كرد كه يك 

تواند با تروتسكي ارتباط برقـرار  گفته بود كه مي“ )  مالقات داشته است
و اين تمـام  .  ” سازد چنانچه من نامه اي از گروه را به تروتسكي برسانم

 .ماجراست

بينيم، ابتكار اين پيشنهاد از طرف يـك كـنـسـول         هم چنان كه مي
عالوه بر اين، دادستان و دادگـاه در مـحـاكـمـه          .  ناشناس بوده است

نيكاليف حتي داوري در مورد ضرورت شفافيت اين نـكـتـه را الزم          
اي نوشته شده و به دست تروتسكي رسانده شـده  ندانستند كه آيا نامه

گ پـي  ...   است؟ آيا تروتسكي به آن نامه پاسخ هم داده يا نه؟ و غيره
داد كه وارد جزئيات اين جريان نشود، زيـرا بـه     ترجيح مي GPUيو 

اش بهـم  جوشدرهمي آشترسيد كه مبادا كل برنامهدرستي از آن مي
 .خورده و رسوا گردد

محافل “ :  اعالم كرد كه Le Tempsتمپس  ، ل1934دسامبر  29در 
” . نتوانستند مليت اين ديپلومات را حدس بزنـنـد  ...  خارجي در مسكو 

كنفـرانسـي از     “دسامبر، آژانس خبري تلگراف اعالم داشت كه  30در 
ها تشكيل شد و در آن تصميم گرفته شد كـه از مـقـامـات           كنسول

شوروي خواسته شود تا نام اين كنسول مظنون را براي اطالع عـمـوم   
از ايـن       1935ژانويه  2بنابراين، استالين مجبور شد در ”  .اعالم كنند

ي كنسول خارجي ذكر شده در كيفرخواست پرونده“ .  كنسول نام ببرد
و يـك  ”  . بيسنيك نام دارد.  مربوط به ترور كيروف، كنسولِ التويايي، م

ژانويه، خبرگزاري تاس اعالم كرد كه كنسول نـام بـرده      3روز بعد در 
 ”.حكومت متبوع خويش فراخوانده شده است“توسط 

كنسول موردنظر هيچ لزومي بر انكار هيچ موردي يا دادن هـرگـونـه      
ديده كه اشاره كند چرا او حتي لزومي نمي.  اطالعات اضافي نديده بود

اي از نيكاليف تروريست براي تروتسكي نياز داشـتـه   او به گرفتن نامه
جوش درهماما بدون شك او داليل زيادي براي پنهان كردن آش.  است

 . و حتي شراكت در پختن آن داشته است GPUگ پي يو 

-در مسكو بالفاصله دريافتند كه پختن آش  }  گذارسياست{ اشخاص 
آميز نبوده و بهتر است كه در اين مورد جوش با كنسول موفقيتدرهم

براين اساس، مسكو با پافشاري زيـادتـر بـه نـوكـران            .  سكوت كنند
فرانسوي خود دستور داد تا عليه تروتسكي بلوا برپا سازند و به ويـژه،    
براي او كه در آن هنگام در فرانسه زندگي مي كرد، مشكالت پليسـي  

آميز نبود، آن اقداماتي كه در آن موقع در فرانسه موفقيت.  ايجاد كنند
با )  24( بااين وجود دوكلوس .   اكنون در نروژ به نتيجه رسيده استهم
ارگان حزب كمونيست فرانسـه  { اومانيته  شرمي بي نظير در نشريهبي

دسـامـبـر       29در تاريخ   }  و وابسته به بوروكراسي مستقر در شوروي
كه بين نـيـكـاليـف     )  كجا؟ كي؟ و چگونه؟( ثابت شده “ :  نوشت 1934

ي ديپلوماتيك يك قـدرت  كارانش، تروتسكي و نمايندهتروريست و هم
كه امكـان  )  ؟؟( روابطي وجود داشته است !)  كشور التويا( امپرياليستي 

اومانيته سـپـس   ”  . كندمسئوليت تروتسكي را در ترور كيروف ثابت مي
ي رابط بين تـروتسـكـي و      كنسول به عنوان حلقه“ :  دهد كهادامه مي

 ”.گروه قاتالن در لنينگراد عمل كرده است

بـراي مـتـهـم كـردن          ”  مبـنـا  “   يگانه)  1935در سال ( اين كنسول 
دستان “ :  اومانيته فرياد زد.  تروتسكي در مشاركت با ترور كيروف است

بـه چـه     .  اندقرمز شده)  كيروف( تروتسكي با خون يك رهبر پرولتاريا 
 ! دليل؟ آن كنسول
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به هر حال، اين كنسول در دادگاه مسكو به سادگي و به طور مطـلـق   
بوده، و ثابت شده كه مسـئـول   ”  ي رابطحلقه“ كسي كه .  فراموش شد

يك مرتـبـه     -بين تروتسكي و نيكاليف بوده و غيره، ”  ارتباط موجود“ 
 ! شوداش گفته نمياي، حتي يك كلمه دربارههيچ كلمه

ها پـرتـاب شـد و        جوشِ نپخته بي رودرواسي به انبوه زبالهآش درهم
تواند بيش از اين خود آيا كسي مي.  جوش ديگري پخته شددرهم آش

توانند جلـب كـنـنـد       را رسوا كند؟ اين افراد اعتماد چه كساني را مي
 كنند؟هنگامي كه خود را هم چون مفتريان و متقلبان رسوا مي

 

 متهمان و رفتار آنان در دادگاه

 )متهمان و اتهام زنندگان شان(

ي بـنـيـادي    هسته.  اندمتهمان به دو گروه كامال مشخص تقسيم شده
هاي قديميِ با شهرت جهاني نظير زيـنـوويـف،    اولين گروه را بلشويك

دومـيـن گـروه      .  دهـنـد  كامنف، اسميرنف و ديگران تشـكـيـل مـي        
تر شناخته شده، كه در بين آنـان چـنـديـن       ي جوانان كمدربرگيرنده

چون كه حضـور آنـان     .  نيز وجود دارد   GPUعامل مستقيم گ پ او
در دادگاه بدين دليل ضروري بود كه نشان دهند كه تـروتسـكـي در      

هاي تروريستي شركت داشته است، و بدين وسيله بـتـوانـنـد       فعاليت
اي بين زينوويف و تروتسكي را تثبيت كنـنـد، و از  طـريـق             رابطه

پليس مخـفـي آلـمـان       { رابطه با گشتاپو }  شهادت عوامل گ پ او{ 
با وجودي }  عوامل گ پ او{ اگر اين عده .  را به كرسي بنشانند}  نازي

كـــه 

وظايف محوله شان را به خوبي انجام دادند، تيرباران شدند، صرفا بـه    
خواست چنين شاهدانِ خيلي مطلع و   اين خاطر بود كه استالين نمي

 . باخبري زنده بمانند

آش درهم ي بارزي از   تركيب مصنوعي اين دو گروه در دادگاه نمونه
ي حتي رفتار اين دو گروه در دادگاه به هـمـان انـدازه       .  است جوش
-مردان قديمي در دادگـاه كـامـال درهـم        .  شان متفاوت استتركيب

شكسته و داغان حضور دارند و با صدايي كه از ضعف و حتي با گريـه  
زينوويف الغر، خميده، سراپاخاكستري و با .  دهندتوأم است، پاسخ مي

كـنـد،   مارچكوفسكي خون استفراغ مـي .  هاي تورفته حضور داردگونه
تمامي آنـان،    .  شودگردد و به بيرون از دادگاه فرستاده ميبيهوش مي
-اند و كامالً از نفس افتـاده هايي هستند كه به زمين خوردهگويي آدم

هايي سرحال و تقريـبـاً   اما اين اراذل جوان، بي قيدوبند و با چهره.  اند
انگار كه در يك مهماني شركـت  .  شاد و خندان در دادگاه حضور دارند

اش اين گروه با شوق و شعفي كه حتي سعي در پنهان كردن.  اندكرده
دهنـد  ندارند، از روابط با گشتاپو و ديگر دروغ هاي خود داد سخن مي

)25 .( 

 متهمان گروه اول

بلشويك قديمي از زمان تشكيل جـنـاح     )  1883متولد ( زينوويف   -1
ترين همكار لـنـيـن در        ها نزديكاو براي سال.  1903ها در بلشويك

. انـد متهمان به دو گروه كامال مشخص تقسيم شده
هاي قديميِ ي بنيادي اولين گروه را بلشويكهسته

با شهرت جهاني نظير زينوويف، كامنف، اسميرنـف  
دومـيـن گـروه      .  دهـنـد  و ديگران تشكيل مـي 

تر شناخته شده، كـه در    ي جوانان كمدربرگيرنده
نيز    GPUبين آنان چندين عامل مستقيم گ پ او

 . وجود دارد

به جاي ياگودا      1936يژوف در سپتامبر     .  استالين و يژوف   
به .  يژف را نيز بركنار كرد      1938استالين در دسامبر    .  نشست

 .اعدام شده است 1939احتمال زياد، يژف در سال 
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زينوويف عضو كميته ي مركزي و دفتر سياسـي، رئـيـس      .  تبعيد بود
گـذاران  او يكـي از پـايـه       .  شوراي پترزبورگ پس از انقالب اكتبر بود

زينوويـف  .  ها رئيس دائمي آن بودانترناسيونال كمونيستي و براي سال
 .را ترك كرد” اپوزيسيون“، 1928ي در ژانويه

 

، و عضو 1901نظير زينوويف عضو حزب از )  1883متولد ( كامنف   -2
ي دوم حـزب      جناح بلشويك از زمان تشكيل فراكسيون در كنـگـره  

-او همكار ديرين لنين در خالل سـال   .  سوسيال دموكرات روسيه بود
ي مركزي و دفتر سيـاسـي حـزب،      هاي تبعيد، رئيس پيشين كميته

رئيس شوراي مسكو و رئيس شوراي كـارگـران و دفـاع، مـعـاون              
از    1928كـامـنـف در ژانـويـه ي              .  كميسارياي خلق شوروي بود

 .خارج شد” اپوزيسيون“

 

ترين كارگران بلشويك، يكي از قديمي)  1884متولد ( اودوكيموف   -3
او عضو پيـشـيـن    .  رهبر شوراي لنينگراد و سازمان حزبي لنينگراد بود

اودوكيموف .  بود”  دفتر سازماني كميته ي مركزي“ ي مركزي و كميته
” اپـوزيسـيـون   “ خود را از  1928ي يك زينوويفيست بود كه در ژانويه

 .كنار كشيد

 

ترين كارگران بلشويك، عضـو  يكي از قديمي)  1887متولد ( باكف   -4
پيشين كميسيون كنترل مركزي، فعال در جنگ هاي داخلي، و مدت 

كميسيون فوق العاده مقابله با ضدانقـالب و    { ”  چكا“ زماني از رهبران 
 1928باكف يك زينوويفيست كه در ژانويه ي ).  26( بود }   خرابكاري

 . را ترك كرد” اپوزيسيون“

 

، يـكـي از       1899عضو حزب از سـال      )  1880متولد ( اسميرنف  -5
ها بود و تحت حكومت تزاري بارها به زنـدان و      ترين بلشويكقديمي

فرمانـده ي    .  او نقش فعالي در انقالب اكتبر داشت.  تبعيد محكوم شد
. را درهم كـوبـيـد   }  ژنرال ارتش سفيد{ ارتش پنجم بود كه كولچاك 

هاي شوراها و حزب را پس از پيروزي انقـالب  اسميرنف تمامي فعاليت
ي مـركـزي و       او عضـو كـمـيـتـه       .  كرداكتبر در سيبري رهبري مي

” اپوزيسيون چـپ “ اسميرنف عضويت .  كميسارياي پست و تلگراف بود
جدا ” اپوزيسيون“از  1929را داشت و سرانجام در سال  1923از سال 

 .شد

 

كارگري اورالي بود ودر يك خانـواده  )  1883متولد ( مراچكوفسكي   -6
او بلشويكي قديـمـي، و     .  بزرگ شد)  او در زندان به دنيا آمد( انقالبي 

او پس از پيروزي در جنگ داخلي، .  يكي از قهرمانان جنگ داخلي بود
گرفت؛ از جمله فرماندهي نـظـامـي    وظائف مهم نظامي را به عهده مي

را از سال ”  اپوزيسيون چپ“ مارچكوفسكي عضويت .  مناطقي مثل ولگا
 .از آن جدا شد 1929داشت و  در سال  1923

از سوي استالين به سمت كميسير امور داخلي          1934ياگودا در سال    
او مسئول پرونده سازي     .  برگزيده شد )  دستگاه امنيتي شوروي   (

 1937استالين ياگودا را در سال        .  بود  1936اعدام شدگان اوت     
 . اعدام شد 1938مارس  15او در . دستگير كرد



 

                203                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 

بلشويكي قـديـمـي و        )  1893متولد ( ترواگانيان   -7
زير پرچم “ ي گذار نشريهاي ماركسيست، پايهنويسنده

او مولف يك سري از آثار، بـه ويـژه     .  بود”  ماركسيسم
واگانيـان از    -تر.  ي پلخانف، لنين و ديگران بوددرباره
را داشت و در   ”  اپوزيسيون چپ“عضويت  1323سال 
 .از آن كناره گرفت 1929سال 

 

بلشويكـي قـديـمـي و         )  1882متولد ( هولتزمن   -8
فـعـالـيـت     ”  اپوزيسـيـون  “ او هرگز در .  اقتصاددان بود

بـه آن     1926-27اما هولتزمن در سال هاي .  نداشت
 .سمپاتي داشت

 

عضويت حزب از زمان آغـاز    )  1896متولد ( پيكل   -9
. كار زينوويف و يك نويسنده بودانقالب را داشت و هم

خود را از    1928او زينوويفيستي بود كه در ژانويه ي 
 .كنار كشيد” اپوزيسيون“

 

، 1917عضو حزب از سال )  1894متولد ( دريزر   -10
او از سـال      .  و شركت فعالي در جنگ داخلي داشـت 

را داشت و در سـال  ”  اپوزيسيون چپ“ عضويت 1924
 . از آن جدا شد 1929

 

بـود و       1917عضو حزب از سـال      )  1897متولد ( راين گولد   -11
اقتصادداني مشهور و زماني معاون كميسارياي امور مالي و عضـويـت   

. فعال نـبـود  ”  اپوزيسيون“ او هرگز در .  دانشگاه آن وزراتخانه را داشت
-از آن كنـاره  1928ي راين گولد يك زينوويفيست بود كه در ژانويه

 . گيري كرد

 متهمان گروه دوم 

” اپوزيسيون چـپ   “ هرگز در )  1901متولد ) ( 27( يورين   –برمن  -1
او در دسـتـگـاه        .  فعال نبود و هيچ ارتباطي هم با آن نداشته اسـت 

استالينيستي در هنگامي كه در آلمان اقـامـت داشـت        }  آپاراتوس{ 

او پس از آمدن به روسيه، در دستگاه استاليني به كار خود .  فعال بود
تنها يـك  .  يورين در غرب كامال ناشناخته است  –نام برمن .  ادامه داد

هاي آلمانـي دويـچـفـولـكـس         ي استالينيستخبر كوتاه در روزنامه
 1936سپتامبر    6در   Die Deutschvolks Zeitungزايتونگ 

يورين با نام ديگر ستـاور    –منتشر شد كه اشاره كرده است كه برمن 
Stawer اين خبر، اين امكان را فـراهـم     .  شده استنيز شناخته مي

يـوريـن سـتـاور         -آورد كه بدانيم اساساً شخصي بـه نـام بـرمـن          
Berman-Yurin-Stawer وجود داشته است . 

اين كـودكـان تـوسـط       .  » خائنان به سرزمين مادري« عكس هاي فرزندانِ 
استالينيست ها وادار مي شدند  كه از والدين زنده يا اعدام شده ي خـود      

 ابراز انزجار كنند
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اپوزيسيون “ هرگز با ) 1897متولد ( Fritz Davidفريتز ديويد  -2
او بـا دسـتـگـاه         .  نبود و هيچ وجه اشتراكي با آن نـداشـت    ”  چپ

استالينيستي، به ويژه در ارتباط با اتحاديه هاي كارگري، كار كـرده  
پرداز پيشين حزب كمونيست آلـمـان در       فريتز ديويد نظريه.  است

اي كارگري و سردبير ارگـان مـركـزي      مورد مسايل جنبش اتحاديه
هاي كارگري سرخ  بود كه  در آن نشريه چنديـن بـار بـه        اتحاديه

فريتز ديويد با روته فاهنه تا همين اواخر در .  تروتسكيسم حمله كرد
 . كردي مسكو همكاري مي”پراودا“و ” ايزوستيا“

 

عضـو حـزب     )  1897متولد   ) ( Emel Lurie   )27لووري امل  -3
او وابسته به اپوزيسيون .  بگير آن حزب بودكمونيست آلمان و حقوق

زينوويفيست بود، اما در دوران برگزاري كنگره پـانـزدهـم حـزب         
شـد و بـه       }  استالين{ تسليم )  1928ژانويه ي ( كمونيست روسيه 

اي از آن پس، او نه تنها هيچ رابطه.  همين دليل از حزب اخراج نشد
شـد و    ”  خـط عـمـومـي      “ نداشت، بل كه مدافـع    ”  اپوزيسيون“ با 
} گروه شبه فاشيـسـتـي   { در نوشتن مقاالتي به سبك ”  متخصص“ 

 . عليه تروتسكيسم گرديد) Black Hundreds )28صدها سياه 

براي اين كه كمي از انزجارتان كاسته شود، اجازه بدهيد تا به يكـي  
امـپـركـور       96در نشـريـه شـمـاره ي             )  لوري( از افتراهاي امل 

Imprecor  منتشر شد نظري بـيـنـدازيـم     1932كه در دسامبر :
ي بورژوازي براي تهمت زدن به روسـيـه    (   اين رهبري اجتماعي“ 

. گيـرد ي لئون تروتسكي صورت مياكنون به وسيله)  شوروي
، ” كتاب سرخ“ به بخش نخست { تروتسكي در لهستانِ پيلسودسكي 

از }  مراجعه كـنـيـد    8و  پانوشت شماره  159صفحه  10سامان نو 
 ” .همان اعتبار پليس سياسي برخوردار است

ارگان مركزي اپوزيسـيـون   .  هرگونه تفسير ديگري غيرضروري است
  Die Permanante Revolution”  انقالب مداوم“ چپ آلمان 

در آن زمان دو مطلب كوتاه در مورد كارهـاي  )  34و  32شماره ي ( 
 .ضدتروتسكيستي اين شخص منتشر كرد

و .  هاي فريتز ديويد نيز چنين خزعبالتي فراوان استالبته در نوشته
مـعـرفـي    ” تروتسكيست“به عنوان } مسكو{اين اشخاص در دادگاه 

ي مركزي حزب كمونيست آلمان، اخيـراً ايـن سـه        كميته!   شدند
بوريـن را    –يعني فريتز ديويد، مويشه لوري و برمن ”  تروتسكيست“ 

نشريه ( كند ، از حزب اخراج مييك ماه و نيم پس از اعدام شان
 ).1936اكتبر  11دويچه فولكس زايتونگ 

 

كامال ناشناس است و هيچ كس او   )  1901متولد ( لوري .  ل.  ن   -4
 . تاكنون، از او هيچ اثر و رد پايي پيدا نشده است. شناسدرا نمي

 

چهار نفر ذكر شده در باال نه فقط شخصاً براي تروتسكي، سدوف و   
كه تروتسكي و سدوف بـا  شان ناشناخته هستند، بلدوستان نزديك

هـاي  نام آنان فقط از طريق مقاالت جديدي كه در مـورد دادگـاه      
 .اندمسكو منتشر شده است آشنا شده

 

كـنـد تـا بـه         تالش مي 1930در سال )  1907متولد ( اولبرگ   -5
” اقليت لـنـيـنـي    “ كه در آن زمان ( اپوزيسيون چپ آلمان در برلين 

اما، با عضويت اولبرگ مخالفـت شـد بـه        .  بپيوندد)  شدخوانده مي
اولبرگ در حزب كـمـونـيـسـت      ( شد خاطر آن كه به او اعتماد نمي

اولـبـرگ   ).  آلمان باقي ماند و با نشريات استالينيستي همكاري كرد
آورد و بـه  )  گروه الندوا( سپس رو به سوي گروه اپوزيسيون ودينگ 

اولبرگ به خاطر وحدت ايـن دو گـروه       .  عضويت آنان پذيرفته شد
توانست در سازمان آلماني اپوزيسيون }  اقليت لنيني و گروه الندوا{ 

در طول اين دوران است كه او پيشنهاد داد تـا بـه     . چپ رخنه كند
يـكـي از دوسـتـان         .  عنوان منشي تروتسكي شروع به كار كـنـد    

به بعد، نه شخصاً و نه از طريق واسطه، به هيچ وجه تماس و ارتباطي بـا     1928تروتسكي از ژانويه 
راه اپوزيسيون چپ كه موضع اش مبـارزه ي    .  و اين نكته قابل فهم است...  زينوويفيست ها نداشت

آشتي ناپذير با استالينيسم بود و راه گروه هايي كه سرتسليم در مقابل استالين فرود آوردنـد بـه     
 شدت از هم جدا بود 
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فمفرت ناشر مشهور ( Pfemfertتروتسكي در برلين به نام فمفرت 
از )  اسـت  Die Aktionي آكسيون چپ در آلمان و سردبير نشريه

ايـن  .  گـويـد  ي آشنايي خود با اولبرگ در همان هنگـام مـي    سابقه
به تروتسكي در تاريـخ اول    }  فمفرت{ اي است كه او بخشي از نامه

اولبرگ تاثيـر بسـيـار      ... “ :  در مورد اولبرگ مي نويسد 1930آوريل 
فمفرت در همان نـامـه   ”  . او قابل اعتماد نيست.  بدي بر من گذاشت

آن چه را كه باعث چنين تأثير ناخوشايند و مشكوكي نسـبـت بـه      
ي فمفرت نوشت كه اولـبـرگ عـالقـه      .  كنداولبرگ شد را بيان مي

آميزي نسبت به تروتسكي، اپوزيسيون چپ، زندگي تروتسكي مبالغه
ي سفـر  البته واضح است كه اساساً ديگر مساله.  دادو غيره نشان مي

 . اولبرگ براي ديدار با تروتسكي به هيچ وجه مطرح نشد

، اولبرگ از اپوزيسيون چپ آلـمـان اخـراج      1931مه   –در آوريل   
تقاضاي بازگشت به صفوف سازمـان   1932او در فوريه ي .  شودمي
اجـازه  .  شـود اين درخواست او رد مي.  كندرا مي}  اپوزيسيون چپ{ 

هايي را كه در مورد اولبرگ صادر شده است را   دهيد يكي از بيانيه
است، كـه     E. Baverبافر .  نويسنده ي آن ا.  در اين جا نقل كنيم

حـزب  { اكـنـون عضـو        تشكل  تروتسكيستي را ترك كرده و هـم   
بافر در آن .  اما ا.  است)  S.A.P.   )29}  كارگران سوسياليست آلمان

اين چيزي است كه بافر در مورد .  زمان منشي اپوزيسيون آلمان بود
) 1932ي   نوشته شده در فوريـه ( تقاضاي اولبرگ “ :  اولبرگ نوشت

اي كه شخصاً در مورد درخواست بازگشت به اپوزيسيون، توسط نامه
از آن هنگام، كسي از ميان ما از اولبرگ هيچ .  به وي نوشتم، رد شد

 ”.خبري ندارد

 

سدوف، با مسئوليت شخصي خودش، چندين بار بـا اولـبـرگ در          
هـدف ايـن     .  ديـدار داشـت     1932و آغاز  1931ي دوم سال نيمه

-ديدارها، بيش از هرچيز، خدماتي فني بود كه اولبرگ عرضه مـي   
ها و چيزهايـي از    هاي روزنامهي مقالهاولبرگ كتب و بريده.  داشت

ماهيت اين ديدارها، بـه مـفـهـوم         .  كردآوري مياين قبيل را جمع
. واقعي كلمه نه سياسي، و نه حتي به مراتب كمتر تشكيالتـي بـود    

نبود و خـود سـدوف     }  اپوزيسيون{ زيرا كه اولبرگ عضو تشكيالت 
 . كردنيز در خارج از چارچوب تشكيالتي اپوزيسيون آلمان كار مي

كس، نه سدوف و   به اين سو، هيچ 1932كنيم  از ما تكرار مي
ترين تماس و   هاي آلمان كوچكيك از تروتسكيستنه هيچ

به اين سو، يعني بـه     1932از .  اي با اولبرگ نداشته ندرابطه
مـا    ،} مسكـو { سال تا زمان برگزاري دادگاه  4مدت بيش از 

اين بيانيه به پـايـه      . ايمترين خبري از او لبرگ نداشتهكوچك
-ها نفر هستند كه در صفوف اپوزيسيون چپ آلمان بـوده ده.  نيست

اند، و حـتـي   اند يا از نزديك با آن در تماس بودهاند و برون كوچيده
هستند كساني كه از نظر سياسي با اپوزيسيون چپ آلمان خصومت 

ي ما پشتيبانـي  شان از اين بيانيهاند، ولي بدون ترديد، تماميداشته
اند، به ويژه در مـيـان   اكنون اين كار را كردهبرخي هم.  خواهند كرد

هـاي  شهري كه اولبرگ اين سـال .  هاي مهاجر در شهر پراگآلماني
يـك  بدون آن كه او با هيچجا سپري كرده است؛    اخير را در آن

پراگ شهري .  هاي آلماني تماسي داشته باشداز تروتسكيست
هاي آلماني در آن زنـدگـي       است كه تعداد زيادي از تروتسكيست

 .كنندمي

” مـأمـور مـخـفـي       “ كند كه ادعا مي}  در دادگاه{ و چنين شخصي 
داشـت و    ”  اعتماد مطلق“ تروتسكي در آلمان بود، و تروتسكي به او 

ي گذرنامه و چيزهاي ديگر پـول در    براي تهيه}  چپ{ اپوزيسيون 
 ! اختيار او گذاشت

هاي مطلقاً متفاوتـي  بايست در مورد نقشي ديگر نيز ميچند كلمه
دوران تحقيقات توسط اين دو گروه از متهمـان اجـرا      در طولكه 
هاي قديمي و گروه جوانـان  يعني گروه بلشويك.  شد، گفته شودمي

هاي قديمي ي اكثريت بلشويكنامهنخست اين كه شهادت.  ناشناس
هاي كـه نـقـل       نامهدر واقع، شهادت.  شدمحدود به چند صفحه مي
از ( ، زيـنـوويـف        ) 10تا    6ي از صفحه( شد مربوط به اودوكيموف 

واگـانـيـان    -، تر) 34تا  10ي از صفحه( ، كامنف ) 38تا  16ي صفحه
تاريخ شهادت به سـوگـنـد    .  ها بودو جز اين)  32تا  11ي از صفحه( 

 .رسداوت مي 14بوده و تا  اواخر ژوئيه و اوايل اوتها بين آن

 

به عنوان مثال، اولبرگ .  كندفرق مي”  هاجوان“ اما داستان در مورد  
او تا اين زمان يعـنـي   ( ي خود را پس از ژانويه آغاز كرد نامهشهادت

تحقيقات  مه 9در تاريخ ).  رسيده بود 77-78فوريه به صفحات  21
ي نـامـه  شـهـادت  ).  30( ي اولبرگ تقريبا به پايان رسيده بود درباره

ي آخر اسـت    زند، اما تنها در صفحهصفحه مي 262اولبرگ سر به 
 -آوردها و گشتاپو را به ياد ميكه او ناگهان روابط بين تروتسكيست

(نامـه    در آخرين روز از بازجويي و در آخرين صفحه از آن شهادت
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31!( 

بينيم كه بازجويي از اولبرگ تقريبا سه ماه پيش از بدين ترتيب مي
واگانيان، اودوكيمـوف،  -ها يعني كامنف، ترقديمي”  اعترافات“ اولين 

لـوري   .  ي ام  نـامـه  شهادت.  اسميرنف و ديگران، به پايان رسيده بود
M. Lurie 21در    هاي قديمي،هاي بلشويكنامهپيش از شهادت 

و بارديگر، او  تـنـهـا در        .  رسيده بود 243-244ژوئيه به صفحات 
گويد و تنها در   با گشتاپو سخن مي ي آخر است كه از رابطهصفحه

، يعني به روشني در آخريـن  252صفحه ي 
مرحله از بازجويـي اسـت كـه او          

دهد كه ظاهراً زينوويف شهادت مي
بايست در مورد اين ارتبـاطـات،   مي

 .Nلـوري    .  ان.  بـود مطـلـع مـي     

Lurie          21( در هــمــان روزي 
 M. Lurieكه ام لـوري      )  ژوئيه

 142ي دهد، در صفحهشهادت مي
هايش بـه ارتـبـاط بـا         از بازجويي

 . كندگشتاپو اعتراف مي

 

حتي بايد توجه داشت به شـهـادت   
و بـه ويـژه          Dreitzerدريتزر   

، كـه در      Reingoldرينگـولـد     
دادگاه خود را به عـنـوان مـأمـور          

او معرفي و هـركـس را بـه        . پ. گ
دريـتـزر،   .  كـرد هرچيزي متهم مـي 

همچنين، در صفحات زيـادي كـه     
سياه كرده، به ناگهان در صفـحـات   

اي با دست كه تروتسكي شخصاً نامه”  آوردبه خاطر مي“   103-102
گويد كه او مي 195ي دريتزر در صفحه.  خط خود به او نوشته است

و ديگران بـه تـدارك عـمـلـيـات              Schmidtبه همراه اشميت 
ي رين گولد بيش از هر كس نامهاز شهادت.  اندتروريستي دست زده

ي اصـلـي     از اظهارات او به عنوان ماده.  ديگري نقل قول شده است
ي دادستاني، به ويژه براي متقاعد كردن ديگر مـتـهـمـان،     ادعانامه

 . استفاده شده است

ي مسكو، حـتـي   در ميان متهمان محاكمهجالب اينجاست كه 
طرفداران {   هم وجود نداشت  لنينست واقعي   –يك بلشويك 

اعضـاي  .  } ناميـدنـد  لنينيست مي  -اپوزيسيون چپ خود را بلشويك
ها، هنگامي كـه  از زينوويفيست 1928اپوزيسيون چپ در ژانويه ي 

اسميرنف، مراچكوفسكي، .  ها تسليم استالين شدند، جدا گرديدندآن
، از   1929واگانيان و دريزر دوسال بعد يعني در پايـان سـال         -تر

 . اپوزيسيون جدا شدند

، به به بعد، نه شخصاً و نه از طريق واسطه 1928  تروتسكي از ژانويه
اي او هيچ نامه.  ها نداشتهيچ وجه تماس و ارتباطي با زينوويفيست

اي هم به آنان ننوشت و هيچ نامه
و اين نكتـه  .  از آنان دريافت نكرد

راه .  كامال قـابـل فـهـم اسـت           
اش اپوزيسيون چپ كه مـوضـع    

نــاپـذيــر بــا    ي آشـتــي   مـبــارزه 
هايـي  استالينيسم بود، و راه گروه

كه سر تسليم در مقابل استاليـن  
فرود آوردند، به شدت از هم جدا 

 . بود

، 1922-23هـــاي    در ســـال   
زينوويف و كامنف بـه هـمـراه        

گـروه سـه     “ استالين، به عنوان   
ايـن  .  شناخته شده بـودنـد  ”  نفره

بـه هـنـگـام       ”  گروه سه نـفـره  “ 
بيماري لنين، و به ويژه پـس از    
مرگ وي، تمامي قدرت واقعي را 
در دستان خود متمـركـز كـرده      

اين سه نفـر بـا كـمـك         .  بودند
آپاراتوس حزبي، مبارزه عـلـيـه      

اما خيلي زود .  را تدارك و رهبري كردند”  تروتسكيسم“ تروتسكي و 
هـاي  زينوويف و كامنف با آموزش.  از هم پاشيد”  گروه سه نفره“ اين 
المللي كه ديده و تجربياتي كه در تبعيد داشتند، و بخشاً تحـت  بين

نفوذ كارگران لنينگراد، عليه استالين و سياست مـلـيِ سـاخـتـن          
دهـقـانـان    { هـا    سوسياليسم در يك كشور، بازگشت بـه كـوالك      

. و غيره، ايستادند و دست به تشكيل اپوزيسـيـون زدنـد     }  ثروتمند
} دسـتـگـاه   { زينوويف و كامنف در اين مبارزه متكي به آپاراتوس   

حزبي لنينگراد بودند و آشكارا توانايي كنترل كل آپاراتـوس واحـد     
استالين تمامي وحدت آپاراتوس .  را نداشتند}  حزبي مناطق ديگر{ 

حزبي را به طور خود بخود در نبرد عليه زينوويف و كامنف به كـار    

البته نه در شوروي كه متاسفانه  بسـيـار   
شود؛ هنگـامـي كـه      خوب هم درك مي

شود كه چرا افرادي نـظـيـر    پرسيده مي
زينوويف، كامنف، و به ويژه اسميرنـف و    

 –اين انقالبيون قديمي     -مراچكوفسكي 
} هاغربي{ .  كنندچرا تا اين حد سقوط مي

هـاي  تصوير زينوويف و اسميرنف سـال   
قهرماني دوران انقالب روسيه را به يـاد    

گيرند كه از آن اما، آنان در نظر نمي.  دارند
سال گذشته اسـت كـه      20زمان حدود 

نيمي از آن دوران، تحت رژيـم فـاسـد      
 . ترميدوري استالين بوده است
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زينوويف و كامنف به رغم مبارزات قـبـلـي شـان عـلـيـه              .  گرفت
، خود را در توافق بـا  1926، به زودي، يعني در سال ” تروتسكيسم“ 

ديدند و درستي خط مشي آن را تايـيـد    اپوزيسيون چپپالتفرم 
تغيير جهت به اردوي اپـوزيسـيـون چـپ تـوسـط خـود              .  كردند

كه به عنوان گـرايشـي نـاسـازگـار بـا             –تروتسكيسم ”  مخترعان“ 
ي نـاپـذيـر بـه افسـانـه          اي جبرانضربه   -شدلنينيسم معرفي مي

اش در درون   اما اپوزيسيون زينوويفيستي كه ريشه.  تروتسكيسم زد
آپاراتوس حزبي بود، شديداً تمايل به ديپلوماسي، ائتالف، مانورهـاي  

، در 1928ي در ژانويه.  تاكتيكي، سازش با آپاراتوس و تسليم داشت
ي متحد كل حزب كمونـيـسـت،    جريان برگزاري پانزدهمين كنگره

زينوويف، كامنف و دوستان شان در مقابل فراكسيون استالينيستي، 
آنان تسليم شدند، نه تنها بـه خـاطـر      .  الحال تسليم شده بودندفي

نداشتن شجاعت سياسي، بل كه، همچنين به خاطر اين كه صادقانه 
متقاعد شده بودند كه امر رهبري مبارزه تا سرحد انشعاب، ناممكن 

 . است

شان، پس از آن دوبار ديگـر هـم سـر        زينوويف، كامنف و دوستان
شـدن جـديـد، امـتـيـازات           آنان با هر تسليـم .  تسليم فرود آوردند

بزرگتري به استالين دادند، و خود را حقيرتر و حقيرتر ساختند و تا 
استالين هم .  آن جا پيش رفتند كه به اسيران استالين تبديل شدند

اگـر  .  بيشتر و بيشتر آنان را در چنگال خود محكم گرفت و فشـرد   
به تصديق خصلـت ضـدحـزبـي       ”  فقط“ در ابتدا }  هازينوويفيست{ 

هاي خود پرداختند، ولي به زودي براي ستايش و به عـرش    فعاليت
اعلي رساندنِ استالين، آنهم با تهديد اسلحه، مجبور بـه پـذيـرش        

اقدامات شان شدند، و سپس وادار گرديدند كه ”  ضدانقالبي“ ماهيت 
. گروه خود در ترور كيروف را بپذيرند”  مسئوليت اخالقي و سياسي“ 

با پذيرش هر آن چه كه استالين از آنان خواسته بود، شرم آورتريـن  
آنـان بـه     .  اعترافات را عليه خود و رفقاي خود و عليه حزب كردنـد 

 . اي در دست روساي بناپارتيسم استاليني مبدل شدندبازيچه

اسميرنف، مارچكوسكي و ديگران، اگر نه به يك اندازه، ولي هـمـان   
آنان نيز در برابر استالين تسليم شـدنـد و در       .  مسير را طي كردند

نشان دادند كه ديگر نه تنها مبارز انقالبي نيستند، بـل   1929سال 
ي بـزرگـي     اي هستند كه هرچند گذشـتـه  هاي ازپاافتادهكه انسان

آنان براي هميشه با دسـت    .  انداند، اما آينده را از دست دادهداشته
رفتار متهمان در جـريـان     .  كشيدن از مقاومت، از بنياد خُرد شدند

دادگاه، فقط سرانجام تراژيكي بود از آخرين مرحله از فرسودگـي و    

 . هاسقوط سياسيِ اين واپسين  سال

تمامي آنچه كه در اين جا توضيح داده شد، در غـرب بـه دسـت          
البته نه در شوروي كه متاسفانه  بسيار .  فراموشي سپرده شده است

شـود كـه چـرا        شود؛ هنگامي كه پرسيده مـي خوب هم درك مي
افرادي نظير زينوويف، كامنف، و به ويژه اسميرنف و مراچكوفسكـي  

-غربـي { .  كنندچرا تا اين حد سقوط مي  –اين انقالبيون قديمي   -
هاي قهرماني دوران انـقـالب     تصوير زينوويف و اسميرنف سال}  ها

گيرند كه از آن زمـان      اما، آنان در نظر نمي.  روسيه را به ياد دارند
سال گذشته است كه نيمي از آن دوران، تـحـت رژيـم         20حدود 

هاي اسميرنف خير، تنها سايه.  استالين بوده است*  فاسد ترميدوري
بين المـلـل   { هاي اول كمينترن هاي داخلي، يا زينوويف سالجنگ

در جايگاه متهمـان،  .  در جايگاه متهمان حضور داشتند}  كمونيست
استـالـيـن    .  شده نشسته بودندهايي شكسته، خُردشده، و تمامانسان

پيش از آن كه آنان را به قتل برساند و از نظر جسمي نابود كند، از   
 . شكسته و نابودشان كرده بودلحاظ اخالقي درهم

هـيـچ كـس      :  شدن هم چون سريدنِ روي سرازيـري اسـت    تسليم
. تاكنون موفق به ثابت ماندن بر روي آن شيب ِ تسليم، نشده اسـت 

اي به جز تا ژرفاي آن فـرو  وقتي در سرازيري تسليم غلطيديد، چاره
} بلشويك{ راكوفسكي كه بيشتر از مردان .  بغلطيد، نخواهيد داشت

امروزه تا آنجا   -تسليم شد  1934او در سال   -قديمي مقاومت كرد 
سرخورده كه خواهان اعدام زينوويف، كامنف و تـروتسـكـي شـده       

چنين رفتاري، دقيقاً از طرف راكوفسكي، در غرب با حـيـرت   !  است
مردي با صداقت، با اخالقي عظيم و ناب و :  اي روبرو شده استويژه

 ... به ناگهان 

را توضيح داد؟ انگار راكوفسكي قـادر  }  سقوط{ شود اين چگونه مي
بود شدن در زيرِ سنگ آسيابِ سنگينِ  بوروكراسي نميبه فرار از له

-هاي ذليلمبارزان پيشين را به انسان}  بوروكراسي{ كه اين چنين 
 ! كندشده تبديل مي

هرانساني از خود خواهد پرسيد كه چگونه راكوفسكي كه تـا سـال     
-اگر وجود مـي   ( در رأس اپوزيسيون بود، از وجود تروريسم  1934
در    1934سـال       تـا بي اطالع بوده است؟ راكوفسكي كه )  داشت

باقي مانده بود، به عنوان دلـيـل بـراي وجـود         }  چپ{ اپوزيسيون 
از    1928سـال       دربه زينوويف، كامنف و ديگرانـي كـه       ”  ترور“ 

استبداد .  كندجدا شده بودند، اشاره مي}  متحد با چپ{ اپوزيسيون 
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كاره را قبول ندارد، همه چيز يـا هـيـچ        استالينيستي، تسليم نيمه
 .چيز، بايد كامال تسليم شد، راه وسط وجود ندارد

هاي انقالبي آن اسـت  استالينيستيِ درهم شكستنِ شخصيت”  هنر“ 
رود و همواره، مرحله به كه با احتياط، آرام و گام به گام به پيش مي

و ...  كشـانـد     ي بيشتري از سـقـوط مـي         مرحله آنان را به درجه
اي براي مبارزه داشتند؟ آنان نه فقط به انكـار  چه انگيزه}  متهمان{ 

كردند تا آنـان را    پرداختند، بل كه به استالين كمك هاي خود ايده
المللي كارگران در چـنـيـن      اگر جنبش بين.  به لجن نيز آلوده كند

اي قرار نگرفته بود، قطعاً اين متهمان نيز به نحو شدهوضعيت ويران
هايي كه از جنبش انقالبي، و حتي به انسان.  كردندديگري عمل مي

يـابـي   طور كلي از جهان منزوي شده بودند، فقط ظهور و قـدرتـي    
. ديدند، و نوميدي استالينيسم را در شوروي مي} در اروپا{ فاشيسم 
انگيز متهمان، بيش از همه، بيانگر نااميدي ژرف كسـانـي     رفتار غم

 . دهنداست كه هرگونه چشم انداز خود را از دست مي

در شـوروي نـبـايـد         )  شانحتي بهترين( و چگونه اين روزها مردم 
-دلسرد باشند؟  آيا انقالبيون هرگز در فضاي خالي پيشرفتي داشته

اند؟ خير، پيشرفت انقالبيون نيازمند كار جمعي، روابط دوطـرفـه،     
تنها در .  ها و خودآموزي تئوريك و كارهاي ديگر استارتباط با توده

گري بلشويكي امـكـان   گيري اين گونه انقالبيچنين شرايطي شكل
سـال     10در طـول      .  ي دور اسـت اما اين مربوط به گذشته.  يافت

اي صـورت  فرآيند وارونه   -و نه فقط در آن جا  -گذشته در شوروي 
ورزي آزاد و فعـالـيـت    فقدان زندگيِ اجتماعي، انديشه.  گرفته است

و نه انضبـاط    -  خوردن با انضباط نوكرمابانهجمعي، به همراه جوش
ساز نابودي نسل قديمي و مانع آموزش نسل جـوان  سبب  -آگاهانه 

 .  شده است

مسكو بـا  }  دادگاه{ ي رفتار متهمان در بدين دليل است كه مقايسه
رفتار برخي از مبارزان شجاع در برابر جالدان فاشيست، مرتكب اين 

با ده سال }  ضدفاشيست{ آن مبارزان .  شودبودن ميخطاي سطحي
ي استالينيستي شكسته نشده بودند، و هماننـد قـربـانـيـان        سلطه

دادگاه مسكو به دست استالين منزوي نشده بودند، بل كـه آنـان       
 . كردند كه در پشت سر خود كارگران جهان را دارنداحساس مي

ميان رفتار مـتـهـمـان دادگـاه مسـكـو و مـبـارزان                  { اين تمايز 
زينويـف  .  تمايز فاشيسم با كمونيسم:  شديدتر نيز بود}  ضدفاشيست

و كامنف در دادگاه مسكو هرچند دربرابر دادگاه ترميدوري غاصبان 

استالينيستي قرار گرفته بودند، اما اين دادگاه به هر حال از نـظـر       
-خواه انقالب اكتبر و سوسياليسم مـي   پردازي خود را فرجامعبارت

الزم به گفتن نـيـسـت كـه         !  انگيزيو چه وقاحت نفرت  –دانست 
هاي اخالقي وحشتنـاك،  در كنار شكنجه GPUاو . پ. بازجويان گ

، } جـهـانـي   { پردازي، و به ويژه از خطر وقوع جنگ از همين عبارت
بـخـت   كردند كه در شكستن مقاومت اين متهمان نگوناستفاده مي

 .رساندياري مي

 

با رفتار رهبران انقالب كبيـر  }  رفتار متهمان دادگاه مسكو{ مقايسه 
در اوج   }  انقالب كبير فـرانسـه    { رهبران .  فرانسه نيز سطحي است

-قدرت بودند، هنگامي كه رويدادها با سرعتي باورنكردني پيش مي
ترين ترحمي داشته باشد توانست توقع كوچككس نميهيچ.  رفتند

ي فوران قدرتمند انقـالبـي روي     و باالتر از همه، همه چيز در دوره
انـقـالب   .  ي آن هرگز در طول تاريخ وجود نداشـت داد كه نمونهمي

لـيـكـن    ).  1917-23(كبير روسيه نيز دوران مشابهي را تجربه كرد 
هـا  ها و مـاچـكـوفسـكـي       هاست كه اسميرنفدقيقاً در همين سال

هاي جنگ داخلي جنگيدند و بـه      قهرمانانه در خطوط مقدم جبهه
رفتار مـتـهـمـان       { ي تاريخي اگر بخواهيم به مقايسه.  جان باختند
با رفتار ژاكوبين ها دست بزنيم، نبـايـد بـا رفـتـار          }  دادگاه مسكو

كه بايـد بـا ده       ، بل1789-94هاي ي سالدر فاصله}  هاژاكوبين{ 
} ناپلئـون بـنـاپـارت      { سال بعد، يعني در جريان دوران امپراتوري 

مقايسه كنيم؛ هنگامي كه بسياري از آنان به مقامـات كشـوري و       
منصبان زير فرمان ناپلئون تـبـديـل شـده         لشكري و ديگر صاحب

 .بودند

توان توضيح شود كه چگونه اين موضوع را مياما باز هم پرسيده مي
-آن چهار نفر جوان را به حساب نمي( اين يازده نفر  تماميداد كه 
، بدين گونه در مقابل دادگاه رفتار كرده بـاشـنـد؟ نـبـايـد           ) آورند

فراموش كرد كه اين يازده نفر به تصادفي انتخاب نشده بودند، بـل    
ي طـوالنـي و       كه متهمان حضوريافته دردادگاه در طول يك دوره

نفري انتخاب شده بودنـد   50وحشتناك بازجويي از ميان بيشتر از 
دقيقا همان .   بشكنـد ي آنان را درهمكه استالين نتوانسته بود بقيه

 .شكسته بـودنـد    زندانياني به دادگاه آورده شدند كه  درهم
. اينكه سرنوشت بقيه به كجا انجاميده است را كسي خـبـر نـدارد       

ترس ما از بدترين حالت ممكن است و قطعا آنان سرنوشت شومـي  
ما هيچ شكي نداريم كه برخي از زندانيـان در جـريـان        .  اندداشته
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خـواهـي   اند؛ همان كساني كه در مقابل بـاج   ها كشته شدهبازجويي
” كـردن براي اصالح“ آنان .  انداستالين تسليم نگشتند، تيرباران شده

در    متهمان دادگاه مسكو، دركنار شكـنـجـه   .  اندديگران اعدام شده
انـتـهـا، و      هاي بياز بامداد تا شامگاه، و براي هفته  -زمان بازجويي 
هاي هميشگي از متهماني كه هم چنان برسر مـوضـع   همان پرسش

خبـري از    و دركنار عذاب دايمي بي  –كردند خويش ايستادگي مي
هاي ديگر برخاسته از   هاي، خود مواجه با شكنجهسرنوشت خانواده

بـه  .  ترين نوع تفتيش و بازجويي بودندي سياه و وحشتناكزرادخانه
-ضرب گلوله ازپادرآوردن تعداد مشخصي از متهمان، يكي از تعيين

قاعدتا بـايـد بـه      .  تحقيقات استالينيستي بود”  مباحث“ ترين كننده
امروز اين يـا آن مـتـهـم           :  اسميرنف و يا اودوكيموف گفته باشند

، فردا نيـز فـالنـي و        ) مثالً كوكلين يا گرتيك( تيرباران شده است 
بهماني اعدام خواهند شد، چون كه درخواست ما براي شهادت بـه    

ايـن  ( اند و آن گاه نوبت شما خواهد رسيـد    سوگند را ايجاب نكرده
 ). البته تنها يك فرضيه است

-زينوويف و كامنف با احساسِ سرديِ اسلحه بر پيشاني با خود مـي 
خـواهـد را     اگر پاي اين سند ننگيني كه استالين از ما مـي   :  گويند

امضاء نكنيم، او ما را بدون سروصدا و بدون محاكمه اعدام خـواهـد   
استـالـيـن    .  اما اگر امضا كنيم، باالخره شايد امكان نجات باشد.  كرد

هاي مـا،  دهد دربرابر اعتراففريبد وقتي كه قول ميشايد ما را نمي
كه اكثريت آنها نيز   -هاي بعدي سلسله محاكمه.  زنده خواهيم ماند
و متهمان احكام سبك يا  -هاي دروغين بنا شده بودبراساس اعتراف

عالوه براين، متهمان به .  پايه گرفتند، اميدشان را نيز تقويت كردبي
آنان در اين فكر بودند كه .  كردندنجات زندگي خويش تنها فكر نمي

شدن وضعـيـت جـديـد،       ماندن خود و در صورت فراهمفقط با زنده
استالينيستي و اميد به }  جوشدرهمآش{ ي امكان افشاگري ملغمه

آنان مرتكـب  .  وجود خواهد داشت شان،رفتهبازيابي حيثيت ازدست
؛ زيـرا هـمـان      ” تصادفي نبود“ اشتباهي تراژيك شدند و اين اشتباه 

گونه كه با تألم نشان داده شد، اين اشتباه ناشي از تمامـي رفـتـار      
 .پيشين خودشان بود

اي از استقـامـت، و     اما حتي در ميان همين متهمان، هنوز هم ذره
-از بلشويك هيچ كدام.  آخرين قطره از شأن انساني باقي مانده بود

شكسته شده بودند، اتـهـام     هاي قديمي، به رغم آن كه كامالً درهم
به اين دليل ساده كـه از        -را برعهده نگرفتند ”  ارتباط با گشتاپو“ 

 . لحاظ فيزيكي قادر به عهده گرفتن آن نبودند

ما فكر مي كنيم كه قدرت اخالقيِ دروني زينوويف و كامنف از حـد  
و اين تصور ممكن است براي كساني   -متوسط هم بسيار باالتر بود 

نگرند، متناقض به نـظـر   كه به مسايل به طور سطحي و ظاهري مي
، هر چند كه براي آنان كه در شرايط مطلقاً استثنايي به سر -برسد 

صـدهـا و هـزاران كـمـونـيـسـت،               .  مي بردند، اينهم كافي نبـود 
سوسياليست و ديگر رهبراني كه خود را با بوروكراسي شوروي و يـا  

صدم فشـار مـداوم و         با سرمايه داري وفق دادند، تحمل حتي يك
وحشتناكي كه زينوويف، كامنف و ديگران در معرض آن قرار گرفته 

 . بودند را نداشتند

وجـه از    سخنان متهمان به هيچ.  ي ديگر باقي مانده استيك نكته
اي كه نشريات را   ي به خون تشنهسخنان دادستان، و هزاران مقاله
متهمان با سخـنـان خـويـش در         .  پر كرده بودند، قابل تمايز نبود
ترين مدرك يا اثباتي شخصاً مـتـهـم      دادگاه، خود را بدون كوچك

وار، آن چه كه دادستان از آنـان      متهمان با تكرار طوطي.  كردندمي
كوشيدند متهمان با اشتياق زياد مي.  آوردندخواست، به زبان ميمي

خواستند به جهانيان اعالم تا خود را روسياه كنند و بدين وسيله مي
-بينيد كه تمامي آنچه مـي سخنان ما را باور نكنيد، چرا نمي:  كنند

گوييم دروغ محض است، از آغاز تا پايان هر آنچه كه گفـتـه شـده      
 دروغ است؟

هاي قديمي، به استثنا فقط چند نفر، در پـايـان   آري، نسل بلشويك
آنان بار سنگين زيادي را بـه      .  كار پاك خسته و كوفته شده بودند

ها فعاليت مخفـي و    شركت در سه انقالب، سال:  كشيدنددوش مي
شان را به پايان رسانده زندگي زيرزميني، زندان و جنگ داخلي توان

اما هنوز هم انقالبيون شـكـسـتـه     .  شان را داغان كرده بودو اعصاب
لنينيسـت    –چندين هزار بلشويك .  اي در شوروي وجود دارندنشده

صدها و هزاران كمونيست، سوسياليـسـت و     
ديگر رهبراني كه خود را با بوروكراسي شوروي 
و يا با سرمايه داري وفق دادند، تحمل حـتـي   

صدم فشار مداوم و وحشـتـنـاكـي كـه        يك
زينوويف، كامنف و ديگران در معرض آن قـرار  

 . گرفته بودند را نداشتند
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تواند همگي را بـه دادگـاه       وجود دارند و از آن جا كه استالين نمي
آنـان  .  كنـد نيست ميبكشاند، پس آنان را يكي پس از ديگري سربه

اين رزمندگان انقالبـي،  .  شوندشوند، اما شكسته نمينيست ميسربه
زيرا .  اند و نخواهند كردمسير شومِ تسليم و سازش را انتخاب نكرده

آنـان  .  اين انقالبيون رزمنده به درستيِ آرمان خود ايـمـان دارنـد       
ناشـنـاس، و     .  او. پ. هاي زيرزميني گترجيح مي دهند تا در سلول

همين انقالبيون هستند كـه    .  دردي جان ببازندبدون حمايت و هم
گـريِ  نامـيِ انـقـالبـي      كنند و نيكگري را تضمين ميتداوم انقالبي

 !جنبش كارگري شوروي را نجات خواهند داد

 

 متهماني كه در دادگاه حضور نداشتند

عالوه بر شانزده نفري كه تيرباران شدند، تعداد زيادي نيز به ترور يا 
امـا بـه داليـل        .  هاي تروريستي متهـم شـدنـد     شركت در فعاليت

نامعلومي كه البته در تضاد با قوانين دادگستري است، هيچ يك از   
در ايـن  . (آنان نه به عنوان متهم و نه شاهد، به دادگاه احضار نشدند

نيست كه در دادگاه چون دست ”  ياكوولف“ يا ”  سافونووا“ جا منظور 
گـوون    -1ي   كيفرخواست پرونـده )  راست ويشينسكي عمل كردند

Gaven گرتيك   -2؛Gertik كاريف   -3؛Karev كنستانت -4؛
Konstant ماتوريـن      -5؛Matorin   اولـبـرگ     .  پـي   -6؛P. 

Olberg رادين   -7؛Radin سافـونـووا       -8؛Safonova   9؛- 
 -11؛   Schmidtاشـمـيـت        -10؛   Faivilovichفيويلوويچ   

را بستـه   Kuzmichevكوزميچف -12؛ و Estermanاسترمن 
كه بعـدا  ( چرا؟ به داليلي كامال خودسرانه، مثالً گوون .  كنداعالم مي

هاي بار رابط دستورالعملكه چندين)  بيش تر به او خواهيم پرداخت
تروريستيِ تروتسكي به اسميرنف خوانده شد، در دادگـاه حضـور         

سازمـان  “ ويلويچ، كاريف و رادين ترور كيروف را  گرتيك، في.  ندارد
ي تـرور ورشـيـلـف         ، اشميت، استرمن، كوزميچف نقـشـه  ” اندداده

Vorshilov  اما در مـورد ايـن دوازده نـفـر،           ...  و ”  اندريخته“ را
كـنـد، امـا از        ي آنان را بسته اعالم ميحداقل كيفرخواست پرونده

اسامي اين افراد از ايـن  .  آيدبسياري افراد ديگر سخني به ميان نمي
 )32: (قرار است

 

سال زندان در دادگاه اول  6، محكوم به Anishevآنيشوف  -1
 زينوويف؛

، عضو قديمي  حزب و فردي برجسته در   Arkusآركوس  -2
 امور مالي؛

، عضو قديمي حزب، مـنـشـي سـابـق          Bogdanبوگدان  -3
 ؛)دست به خودكشي زد(زينوويف 

ي مـركـزي حـزب        ، عضو كميـتـه  Bukharinبوخارين  -4
كمونيست، عضو سابق پوليت بورو، رييس سابق كمينترن، سردبيـر  

 ايزوستيا؛

 ، خواهر يكي از كساني كه اعدام شد؛Dreitzerدريتزر  -5

، عضو قديمي حـزب كـه در سـال          Eismontايسمونت  -6
 دستگير شد؛ 1932

 ؛Fedotovفدوتوف  -7

 پرداز جوان شوروي؛، نظريهFriedlandفريدلند  -8

 ؛Friedmanفريدمن  -9

 ، عضو قديمي حزب؛Fortyshevفرتيشف  -10

-، كمونيست قديمي، قهرمان جـنـگ  Gaevskyگاوسكي  -11
 هاي داخلي؛

تروتسكي، استالين، زينـوويـف، كـامـنـف،        :  نفر نام برده شده است 6ي لنين، از نامهدر وصيت
دو نفر از   .  اندخوانده شده”  هاي جوانترين چهرهشاخص“ بوخارين و پياتاكوف؛ كه دو نفر آخري 

تروتسكي در غيابش بـه    .  انقالبيوني كه لنين از آنان نام برده،  به دست استالين به قتل رسيدند
 . بردمرگ محكوم شده و پياتاكوف به اتهام تروريسم در زندان به سر مي
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، بلشويك قديمي، مجرم سـابـق     Grunsteinگرونشتاين  -12
 سياسي، صاحب سمت مهمي را در امور نظامي؛

، عضو قديمي حزب، در دادگاه اول Hertzbergهرتزبرگ  -13
 زينوويف محكوم شد؛

ترين كارگران بلشـويـك،   ، يكي از قديميKuklinكوكلين  -14
ي گراد، عضو سـابـق كـمـيـتـه        يكي از رهبران سازمان حزبي لنين

 سال زندان در دادگاه نخست زينوويف؛ 10مركزي، محكوم به 

 ؛Kuntكونت  -15

 ؛.Lipshitz P. ليپشيتز پي -16

، منشي سابق انـتـرنـاسـيـونـال         Lominadzeلومينادزه  -17
جوانان كمونيست، يكي از رهبران جنبش جوانـان، عضـو سـابـق         

 ؛)خودكشي كرد(ي مركزي كميته

، بلشويك قديمي، رهبر اپوزيسـيـون   Medvedevمدودف  -18
 كارگري سابق؛

 ؛Mukhinموخين  -19

هـا،  ترين بلشويك، يكي از قديميOkudzhavaاوكودژاوا  -20
 رييس حزب در قفقاز؛

ي ، بلشويك قديمي، عضو كـمـيـتـه    Piatokovپياتوكوف  -21
 مركزي، معاون كميسارياي صنايع سنگين؛

ترين مقامات نظامي و تا همين ، يكي از مهم Putnaپوتنا  -22
 اواخر وابسته نظامي در لندن؛

نـگـار   ي مركزي، روزنامه، عضو سابق كميتهRadekرادك  -23
 معروف؛

ي مركـزي و ريـيـس        ، عضو سابق كميتهRiutinريوتين  -24
 سازمان حزبي مسكو؛

ي مركزي، ريـيـس سـابـق       ، عضو كميتهRykovرايكوف  -25
كميسارياي خلق شوروي كه تا همين اواخر از كميسارياي پست و   

 تلگراف بركنار شد؛

ترين كارگران ، يكي از قديميSerebriakovسربرياكوف  -26

 ي مركزي؛بلشويك، منشي سابق كميته

، كارگر بلشويك قديمـي، زيـنـوويسـت،        Sharovشاروف -27
 سال زندان در دادگاه اول زينوويف؛ 8محكوم به 

، يكي از رهبران گروه لـومـيـنـادزه        Shatskinشاتسكين -28
Lominadze              عضو قديمـي حـزب، ريـيـس سـابـق ،

 انترناسيونال جوانان كمونيست؛

، بلشويك قديمي، عضو سابق  Shliapnikovشلياپنيكوف -29
 ي مركزي، رهبر اپوزيسيون كارگري؛كميته

، عضو قديمي حـزب، مـنـشـي        Shtykgoldگولدشتيك -30
، معاون تروتسكـي در جـريـان         Sklianskyسابق سكيليانسكي

 هاي داخلي؛جنگ

مكتب “ ، تئوريسين جوان جناح راست  Slepkovسلپكوف -31
 نگار؛ ، روزنامه”بوخارين

ي مركزي، يـكـي از       ، عضو سابق كميته Smilgaسميلگا -32
 رهبران قيام اكتبر، صاحب منصب در امور نظامي و اقتصادي؛

، بلشويك قديمي، فـرمـانـده       Sokolnikovسوكولنيكف -33
 ي مركزي؛ نظامي سابق، كميسر سابق امور مالي، عضو سابق كميته

، ) جناح چـپ   ( ، يكي از رهبران گروه لومينادزه  Stenستن -34
 عضو قديمي حزب، عضو سابق كميسيون كنترل مركزي؛

هاي كارگري، عضو ، رهبر سابق اتحاديه Tomskyتامسكي -35
 ؛ )خودكشي كرد(ي مركزي و پوليت بورو سابق كميته

ي مـركـزي و       ، منشي سابق كميتـه  Uglanovاوگالنوف -36
 ي مسكو، يكي از رهبران اپوزيسيون راست؛كميته

 ؛ Yakovlevياكوولو -37

 ، عضو قديمي حزب؛ Yatsekياتسك  -38

 ؛ Yelinيلين -39

 ؛ Yudinيودين -40

 . Zaidelزيدل -41
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و يا گرايـش  )  اكثريت آنان( تمامي اين افراد يا به فعاليت تروريستي 
 !ها متهم شدندبه تروريسم و يا ارتباط با تروريست

بايد كساني را افزود كه در آن زمـان مـانـنـد         )  33( به اين ليست 
بـردنـد و در       در زندان به سر مـي   -  1935ي در ژانويه  -زينوويف 

 :ليست قبلي از آنان نامي برده نشده است كه شامل

 -3؛    Gorsheninگـورشـنـيـن      -2؛    Sakhovساخف -1
ــوف  ــاركـ ــدوروف  -4؛     Tsarkovتسـ  -5؛     Fedorovفـ

ــن ــاراســــوف   -6؛      Hessenهســ  -7؛      Tarasovتــ
-9؛    Bashkirovبــاشــكــيــروف  -8؛    Perimovپــريــمــوف

 . هاي قديمي هستندكه اكثر آنان از بلشويك  Bravoبراوو 

زيـنـوويسـت قـديـمـي           –بلشويـك     78و بايد به اين ليست، نام 
را نيز افزود، )  و ديگران  Vardin، واردين Zalutskyزالوتسكي( 

دسـت  .  فرستاده شدند كه در جريان دادگاه اول زينوويف به اردوگاه
آخر، بايد متهمان اصلي اين محـاكـمـه، يـعـنـي تـروتسـكـي و                

نـفـره      142به اين ترتيب به ليستي   .  را نيز افزود  Sedovسدوف
اين .  اندرسيم كه هر يك از آنان به پليدترين جنايات متهم شدهمي

ليست به استثنا چند نفر، مشهورترين نمايندگان بلشويسم را دربـر  
 . گيردمي

تـريـن   نـفـر از بـرجسـتـه            25تا  20اگر كسي بخواهد ليستي از 
نمايندگان بلشويسم را تهيه كند، كساني كه بيشترين نقش را در     

كنيم كـه ايـن       اند، توصيه ميتاريخ حزب و انقالب به عهده داشته
ي هاي قديمي كه پس از محاكـمـه  ليست به همراه ليست بلشويك

 6ي   دربرگـيـرنـده   اين ليست .  مسكو اعدام شدند را مبنا قرار دهد
بوخارين، زيـنـوويـف،    :  عضو سابق پوليت بورو و رهبران حزب است

نفـر   5از پوليت بوروي لنين، .  كامنف، رايكوف، تامسكي و تروتسكي
از پوليت بوروي ).  ي لنين و استالينبه اضافه( در اين ليست هستند 

انـد  بقيه يا تيرباران شده.  لنين، امروز، تنها استالين باقي مانده است
 .)تامسكي خودكشي كرد(و يا به تروريسم متهم شده اند 

تـروتسـكـي،    :  نفر نام برده شـده اسـت     6ي لنين، از نامهدر وصيت
استالين، زينوويف، كامنف، بوخارين و پياتاكوف؛ كه دو نفر آخـري    

دو نفر از انقالبيوني .  اندخوانده شده”  هاي جوانترين چهرهشاخص“ 
. كه لنين از آنان نام برده،  به دست استالين به قـتـل رسـيـدنـد         

تروتسكي در غيابش به مرگ محكوم شده و پياتاكوف بـه اتـهـام        
اما ( بوخارين مورد عفو قرار گرفت .  بردتروريسم در زندان به سر مي

يك بار ديگر، تنها استالين بـاقـي     ).  داندبراي چه مدت، كسي نمي
هـاي  در ميان كساني كه تيرباران شده يا بـه فـعـالـيـت         .  ماندمي

 ي مـركـزي  نفر از اعضاي سابق كميته 19اند، تروريستي متهم شده
بوخارين، اودوكيموف، فدروف، كـامـنـف، كـوكـلـيـن،          :  قرار دارند

لوميادزه، پياتاكوف، رادك، ريـوتـيـن، رايـكـوف، سـربـريـاكـف،                
شلياپناكوف، اسميلگا، اسميرنف، سوكولنيكف، تامسكي، تروتسكـي،  

ي مركزي بوخارين و رايكف هنوز هم عضو كميته( اگالنف، زينوويف 
: چنين سه عضو سابق كميسيون كنتـرل مـركـزي     ، و هم!!) هستند

هاي سرسبد حزب بلشـويـك، تـمـامـي        گل.  باكف، گاوون و اشتن
عـوامـل   “ و   ”  راهـزن “ ،   ” هاي ديـوانـه    سگ“ رهبران انقالب اكتبر، 

نفري را كـه   16نفره باال  142اگر به ليست .  خوانده شدند”  گشتاپو
نفري را كه در رابطه با ترور كيـروف اعـدام      102تيرباران شدند و 

و اينان تنها مـجـرمـيـن     ( اند كه در زندان.  او. پ. عضو گ 12شدند، 
رسـيـم كـه      نفره مـي    286را بيافزاييم، به ليستي !)  واقعي هستند

به استثناي نيكاليف، برخي .  عموماً هيچ وجه اشتراكي با هم ندارند
هـا  هيـچ يـك از آن        .  گراداوِ لنين. پ. از دوستانش و چند عضو گ

بـا وجـود ايـن،        .  انـد ترين ارتباطي با قتل كيروف نداشـتـه  كوچك
كـس  ها را به مشاركت در اين قتل متهم كرد و هـيـچ      استالين آن

ي كيروف سود خـواهـد   داند كه استالين چند بار ديگر از جنازهنمي
جست و چند نفر ديگر را به جرم  قتل وي يا شراكت در آن متهـم  

-اعدام شـده   ”  در خفا“ خواهند كرد؟ و چند نفر بدون هيچ اطالعي 

ها محـكـوم   اند؟ و چند ده هزار نفر بازداشت يا به تبعيد در اردوگاه
 اند؟ شده

درآوردي بـود، نـه     بندي متهمان منپيش از اين گفتيم كه تركيب
اي سر و كـار داريـم،     جوشيدهدرهمفقط به به اين خاطر كه با آش

توانست تمامي اين متـهـمـان را      بلكه بدين خاطر كه استالين نمي
بار دستخوش تـغـيـيـر     ليست متهمان مطمئناً چندين.  درهم شكند

كرد و اي كه دادستان احكام را صادر ميشده بود، و درست تا لحظه
متهم  16اين واقعيت كه استالين اين .  به تصويب نهايي نرسيده بود

را از ليست بلندبااليي انتخاب كرده را نه فقط مالحظات ما در ايـن  
 .پرونده بلكه با منطقي رياضي نيز به اثبات رسانده است

هـا كـه در       اين شماره( اي دارد ي هر يك از متهمين شمارهپرونده
اگـر   ).  انـد هاي بازجويي نقـل شـده    اند، از برگهپرانتز قرار داده شده

بندي كنيم، به جدول زيـر    متهمان را براساس حروف الفبايي طبقه
 :رسيممي
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 ؛ Bakevباكوف -1

 ؛ Berman – Yurinيورين –برمن  -4

 ؛ Frizو فريتز  Davidديويد -8

 ؛ Dreitzerدريتزر -10

 ؛ Zinovievزينوويف -12

 ؛ Kamenevكامنف -15

 ؛ Marchkovskyمارچكوفسكي -18

 ؛ .Olberg, V.اولبرگ، واو -21

خود اعتراف كند به همسر     »  خيانت«استالين به بوخارين قول داده بود كه اگر به          .  بوخارين و رايكوف توسط ماموران استالين دستگير شده اند        
با وجودي كه بوخارين به خواسته ي استالين گردن نهاد و خود را خائن دانست اما همسر او را به                     .  جوان و پسر خردسال او آسيب نمي رساند       
 .  اعدام شدند 1938بوخارين، رايكوف، تومسكي و  بسياري از بلشويك هاي قديمي ديگر در سال . اردوگاه كار اجباري در سيبري تبعيد كردند



 

                214                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 ؛ Pikelپيكل -25

 ؛ Reingoldرينگولد -27

 . .Smirnov, I.N.ن.اسميرنف، اي -29

متهم، دقيقاً از نظمي الفبايي برخوردارند  11هاي اين پرونده شماره
در     Holtzmanجا كه شهادت هولـتـزمـن   از آن.  الفباي روسي ( 

ي وي بـراي    ي پروندهوجه نقل نشد، شمارهجريان دادرسي به هيچ
 ):35(هاي زيراند ديگر متهمان داراي شماره. ما ناشناخته است

 ؛ .Lurie, M.لوري، م -32

 ؛ .Lurie, N.لوري، ن -33

 ؛ Eudokimovيودوكيموف -36

 .  Ter-Vaganianواگانيان -تر -38

ها از قـلـم   بينيم كه يك سري از شمارهبا استفاده از اين جدول، مي
ها، زندانيان پرونده مربوطه نـيـز گـم        راه با شمارهافتاده، يعني هم

، 31ي   ي شمارهي پروندهبه اضافه( نفر متهم  19براي كل .  اندشده
ي پـرونـده     شـمـاره   38، ) كه ما از آن در پانوشت ياد خواهيم كرد

ي ديگر از آن چه كسانـي بـوده     شماره 18بنابراين، آن .  وجود دارد
به استثناي چند نفر، نظـيـر سـافـانـووا        (رسد كه است؟ به نظر مي

Safanova آن را شايد براي محاكمات بعدي حـفـظ   . او.پ.كه گ
كساني بايد باشند كه اسـتـالـيـن     ”  غايب“ كرده است، اين متهمانِ 

شكستن آنان نشده و به احتمال زياد بدون تشريفات موفق به درهم
 .انددادرسي تيرباران شده

  

 وجود داشت؟» مركز متحده«آيا 

محور محاكمه و در عين حال اساس احكام صادره همين به اصطـالح  
گيرنده راه  تـرور بـود،     اين مركز نه تنها تصميم.  بود»  مركز متحده« 

بلكه حمالت تروريستي را نيز همين مركز سازمان داده و اجرا كـرده    
اهميت اساسي براي تحليل » مركز متحده«ي در نتيجه، مسئله. است

پس مجبوريم تا آن را با جزييات بيشتري مـورد    .  اين محاكمات دارد
تاكنون كوشيديم تا نشان دهيم كه چگونه استالين . بررسي قرار دهيم

آگاهانه چهار زينوويفيست را در اين محاكمه گنجاند و سمت عضويت 
اما استالين به هر هزينهاي هم كه ميـشـد   .  در اين مركز را به آنها داد

زيرا بـدون دخـالـت دادن        .  بايد تروتسكي را در اين برنامه ميگنجاند
» مسئلـه كـنـسـول      « زمانيكه .  تروتسكي تالشاش به جايي نميرسيد

اسـتـالـيـن     .  نتوانست كارساز باشد، بايد راههاي ديگري را پيدا ميكرد
از اپوزيسيـون چـپ      1928ميدانست كه زينوويفيستها كه در ژانويه 

جدا شده بودند، با تسليم شدن به دستگاه بوركراتيك استالين، از آن   
زمان ديگر هيچ تماس با اپوزيسيون چپ نداشتند و نميـتـوانسـتـنـد      

پس بايد آنـهـا را       .  براي اين هدف استالين مورد استفاده قرار گيرند
هايي كه پيش از ايـن مسـئـولـيـت        ميكرد، همان»  متحد« درجايي 

سياسي ترور كيروف را با همراهي تروتسكيستها به عهده گرفته بودند 
بايد به خدمت »  مركز متحده« بود كه »  وحدت« و دقيقا بهخاطر اين 

پس از تالشهاي ناموفق استالين براي محـكـوم كـردن      .  گرفته ميشد
تروتسكيستهاي واقعي، توطئههاي استالين ميتوانست تنها مـتـوجـه      

 »ما هي آهنگ مي نوازيم و هي مي نوازيم اما كسي گوش نمي كند«
كاريكاتوري براي تمسخر تروتسكي، زينوويـف و كـامـنـف در           

 توسط كارگزاران استالين در مجله كروكوديل 1927سال



 

                215                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

به اين دليل استالين توجه خود را بـر      .  عدم پذيرش قاطع آنها باشد
اسميرتف، مارچكوسكي  ( چند نفر از اپوزيسيونهاي سابق متمركز كرد 

يعني هفت سـال قـبـل از           1929اين افراد در سال ).  وترـ واگانيان
اپوزيسيون چپ جدا شده بودند ودر غياب تروتسكيستهـاي واقـعـي      

بگذاريد بار ديگر خاطرنشان كنيم كه در بين متهمان حـتـي يـك        ( 
، استاليـن مـجـبـور بـود بـا             ) تروتسكيست واقعي هم وجود نداشت

تروتسكيستهاي ساختگي كار كند كه در بين آنها اسميرنف تصـادفـا     
و اين ديدار حداقـل  .  زماني با پسر تروتسكي در برلين ديدار كرده بود

در خارج ا   »  ارتباطات« ميتوانست زمينه به دست دهد تا او بتواند از 
 .زكشور صحبت كند

تنها در ذهـن پـلـيـس           »  مركز متحده« بدينگونه كل ايدهي ايجاد 
 .استالين شكل گرفت و بقيهي ماجرا تنها تكنيكهاي پليسي بود

 تركيب مركز

 : در كيفر خواست تركيب مركز متحده به صورت زير داده شده است

، ) از طرف زيـنـوويـفـيـسـتـهـا        ( زينوويف، كامنف، اودوكيموف، باكف 
 ).از طرف تروتسكيستها(اسميرنف، ترـواگانيان و مراچكوفسكي 

اما حتي در همين تركيب هم، متهمان هيچچگونه مناسبتي با هـم    
عالوه بر اين، صحبت از يك كميتهي بزرگ كه تركيب آن   .  نداشتند

ميتواند دائما تغيير كند و افراد وظايف ساختگي خود را فـرامـوش       
بلكه صحبت از يك گروه كوچك تروريستي است كـه    .  كنند، نيست

اما به هر حال تركيب هـمـيـن      .  تنها به فعاليت تروريستي ميپردازد
و در واقع كيفرخواست بـا  .  مركز توطئه نيز بايد دقيقا مشخص ميشد

رينگولد .  ذكر نام همين هفت نفر ميخواست به چنين نتيجهاي برسد

از مستعمرات فرانسه در (در كنار رهبر حزب كمونيست گوادالوپ ) 1924(تروتسكي در پنجمين كنگره بين الملل كمونيست 
 )سيگار برلب با پيراهن سفيد(لونيون و هوشي مين رهبر آينده حزب كمونيست ويتنام -جوزف گوتون) درياي كارائيب
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Reingold  يكي از شاهدان اصلي دادستان، تركيب ديگري را براي
من در رابطهي سازماني و همچنين بـه  « :  او ميگويد.  مركز برميشمرد

طور مشخص با تعدادي از افراد مركز تروتسكيست ـ زينوويفـيـسـت    
و تكرار ميكند كـه    .  » زينوويف، كامنف، سوكولينكف و ديگران.  بودم

اعضاي مركز تروتسكيست ـ زينوويفيست، زينوويف، كامنف، باكف، « 
اودكيموف، اسميرتف، مارچكوسكي، ترـ واگانيان و سوكـولـيـنـكـف      

واقعيت عضويت سولولينكف در مركز توسط كامنـف نـيـز      .   » بودند
تاييد شده، كه در پاسخ به سوال دادستان ميگويد كه سوكولينـكـف   

عضوي از مركز بود كه شركتاش در مركز شديدا مخفي نگه داشتـه  « 
، تا در صورت پيشĤمد خطري براي مركز بتواند عمـلـيـات    » شده بود

در اينجاست كه آدمي در شگفت ميشود كه .  تروريستي را ادامه دهد
چرا دادستان سوكولينكف را كه چنين وظيفهي خطيري را به عهـده  

 . داشته به دادگاه احضار نكرده است

احضار سوكولينكيف در آن لحظه به دادگاه : دليل آن بسيار ساده است
به معناي از بين رفتن كل داستان ساختگي، و بنابراين ساخت و سـاز  

 .ي محاكمات ميشد”شكننده“

. او.  پ. سوكولينكف ابتدا بايد در اطاقهاي بازجويي و شـكـنـجـه گ          
G.P.U  آماده ميشد و اين كار حتي در صورت موفقيت هم، به زمان
به دسـتـور اسـتـالـيـن از              Reingoldاينكه رينگولد .  نياز داشت

سوكولينكف نام ميبرد، بهخاطر آن بود كه اعدام او را حـتـي بـدون        
 .محاكمه تسهيل كند

كامنف در حاليكه در مورد سوكولينكف شهادت مـيـدهـد، روايـت         
آن چنانكه خود مطرح ميكند يك ( ديگري از مركز را حكايت ميكند 

از :  كه بر اساس آن مركز از افراد زير تشكـيـل مـيـشـده       )  » توطئه« 
پـس  .  زينوويفيستها؛ زينوويف، خودم، اودوكيموف، باكف و كوكلـيـن  

. عالوه بر سوكولينكف، كوكلين نيز ظاهرا عضو اين مركز بوده اسـت   
نظير مورد سوكولينكف، دادستان نيازي به فراخواندن كوكلـيـن بـه      

در همين حال، كوكلين، يكي از قـديـمـيـتـريـن           .  دادگاه نميبيند
بلشويكهاي كارگر و يكي از افراد برجسته زينووفيست، كه در ژانويـه  

به ده سال زندان محكوم شد، در طول برگزاري مـحـاكـمـه        1935

 ويشينسكي در حال قرائت حكم اعدام يازده نفر از محكومان دادگاه هاي فرمايشي 



 

                217                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

چندين بار به عنوان يكي از رهبران فعاليتهاي تروريسـتـي مـطـرح       
 .ميشود

نيز بـه     Lominadzeبر اساس شهادت اسميرنف، گروه لومينادزه 
هيچ ))  همانگونه كه خواهيم ديد(( اسميرنف (اين بلوك پيوسته است 

توجه ).  سخني از مركز نميگويد و حتي سپس وجود آنرا انكار ميكند
يك از اعضاي اين گروه حتي به دادگاه احضـار    داشته باشيد كه هيچ

، نامي از »  شهادت اسميرنف را تاييد ميكند« ترـواگانيان كه .  نشدند
اما مراچكوفسكي برعكس نه تنهـا از گـروه       .  گروه لومينادزه نميبرد
به عنوان اعضاي اين بلـوك نـام      shatskinلومينادزه ـ شاتسكين 

ميبرد، بلكه عالوه بر آن ميگويد كه لومينادزه شخصا يكي از اعضـاي  
باكف نه تنها از كوكلين نام ميبرد، بلكه نام شـارف    .  مركز بوده است

يكي از ديگر از بلشويك ـ زينووفيستهاي قديمي را كه در جـريـان       
از كـارف  .  محكوم شد را نيز مطرح ميكند 1935دادگاه اول در سال 

Karev  به عنوان يكي از مهمترين شركتكنندگان در يك كنفرانس
اما او نيز در جايگاه مـتـهـمـان       .  نام برده ميشود)  مركز؟( تروريستي 

 .»كنار گذاشته شده«حضور ندارد، زيرا به داليلي پروندهي او 

از اين هم بيشتر، كامنف شهادت نميدهد كه عالوه بر سوكولينكـف،  
و رادك نيز به عنوان اعضاي ذخيره در    Serebriakovسربرياكف 

صورت كشف توطئههاي تروريستي در نظر گرفته شده بـودنـد تـا        
بهخاطر داشته باشـيـد كـه      .  عمليات با موفقيت بيشتري اجرا شوند

انشعاب و رادك در هـمـان سـال از             1928سوكولينكف در سال 
به بعد، رادك بـارهـا    1929از سال .  اپوزيسيون چپ جدا شده بودند

در نشريات به عنوان يكي از مخالفان سرسخت تروتسكي مطرح شده 
در جـريـان بـرگـزاري         !  اما اين موضوع هيچ كمكي به او نكـرد .  بود

از »  يـك شـاهـد     « را نيز به عنـوان     Safonovaمحاكمه، سافونوا 
زندان به دادگاه آوردند و بازجويي او تـاثـيـر بسـيـار دردنـاك و               

و در ( با اميد نجات خويش »  سافونوا« .  رقتبرانگيزي بر جاي گذاشت
واقع استالين او را موقتا براي يك دادگاه جديد نگاه داشت تا بـعـدا     

 – Bermanيـوريـنـز      -بتواند او را به همراه تمامي گروه بـرمـن    

Yurins با شور زيادي عليه اسـمـيـرنـف مـوضـع         ) تيرباران كند ،
خـود  « بر طبق گزارش دادگـاه      »  خانم سافونودا« و همين .  ميگيرد

، و در جريان كار اين مركـز  .... يكي از اعضاي مركز تروتسكيست بود 
پس چرا او تنها به عنوان يك شاهد به دادگـاه    .  » نقش فعالي داشت
 فراخوانده شده؟

) يعني تـرور   ( »  فعاليت مشترك«اين مركز ظاهراً مذاكراتي در مورد 

گرفته شده  1929اين عكس پس از دستگيري او در سال         .  الكساندر مالچنكو 
به جرم خرابكاري به دست رژيم استاليني اعدام          1930نوامبر    18او در  . است
 . شد

نظر از هرچيز ديـگـر،   شهادت زينوويف، صرف
زيرا او خود، با كساني چون  .  بسيار عجيب است

 1934اودوكينف ، باكايف و كامنف، از دسامبر   
، هـيـچ   1934تا پايان ( برد در زندان به سر مي

در نتيجه، ).  يك از اعضاء مركز در مسكو نبودند
تـا     1934شود كه آنان از پايان سال آشكار مي

هـاي  ، در زندان به فعـالـيـت   1936پايان سال 
 . اندتروريستي مشغول بوده
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، رايـكـف،     ) » چپگرا« ( شاتسكين، استن :  با افراد زير نيز داشته است
، شـلـيـاپـنـيـكـوف و مـدودف               ) » راستـگـرا  « ( بوخارين، تامسكي 

 ).سابق» اپوزيسيون كارگري«(

هر چهقدر هـم كـه     .  تقلب و دستكاري در واقعيت كار آساني نيست
ولورده شده باشنـد، امـا دروغـهـا و           شكسته و لهاين متهمان درهم

اين تناقضات در تركيب آن مـركـز،     .  تناقضات خود را آشكار ميكنند
بدون شك با اين واقعيت توضيح داده ميشود كه در جريان دادرسي، 

كـه  »  كانديـداهـا  « برخي از .  تركيب آن چندينبار دچار تغيير ميشود
. شكسـتـه نشـدنـد      در مراحل اوليه براي اينكار انتخاب شدند، درهم
يافته ميشد »  مركز« بنابراين بايد در اين مسير، قربانيان جديدي در 

 .و دوباره تاريخها و شهادتها را با هم تطبيق ميدادند

عالوه بر اين، تمامي پرونده با چنان شتابي تدارك ديده شده بود كه 
تمامي متهمان فرصت كافي براي يادگرفتن نقششـان در اخـتـيـار         

 .نداشتند

 

شكل گرفت و از چـه زمـانـي            ”  مركز متحده“ دقيقا در چه زماني 
 فعاليت خود را آغاز كرد؟

 1932در پايان سال “ :  شوداين عبارت دقيقا از كيفرخواست نقل مي

ها و گروه زينويوفيست شكل گرفت و آنان مركز وحدت تروتسكيست
بنابر كيفرخواست، اين مركـز در اواخـر       ”  ... متحده را سازمان دادند

هاي تروريستي خود را بـه مـدت     شكل گرفت و فعاليت 1932سال 
بـنـابـرايـن،     .  ادامه داده اسـت ”  1936تا  1932از “ چهار سال، يعني 

ها بار در جـريـان دادرسـي      و اين ده(، زماني است 1932اواخر سال 
كه زينوويفيست ها از يك سـو، و بـه اصـطـالح             )  شودمطرح مي

از سوي ديگر، از دسـتـورات     )  اسميرنف و ديگران( ”  هاتروتسكيست“ 
اش انجام يك سلسله وظيفه“ كه ”  مركز متحده“تروتسكي براي ايجاد 

 . اطاعت كردند” عمليات تروريستي است

هاي متهمان و به ويژه باكف اي از گفتهبعد چه شد؟ اين جا مجموعه
، زينوويف و كـامـنـف از حـزب         1932در پاييز “ :  را در دست داريم
و تصميم گرفته شد كه موقتاً عمليات تروريستي ...  اخراج شده بودند 

” . شـود اين مساله دوباره مـطـرح مـي        1934در پاييز .  متوقف شود
و تـابسـتـان         1932بين پاييز “ :  گويدنيز مي  Reingoldرينگولد
تـنـاقـض    .  ” اي ايجاد شـد   هاي تروريستي ما وقفه، در فعاليت1933
شود كه هنگـام  تنها در وقتي نمايان مي}  محاكمات{اندركاران دست

شـود كـه     بدين گونه مشـخـص مـي     .  ازسرگرفته شدن عمليات بود
هاي خود شكل گرفته بود، فعاليت 1932كه در پايان سال ”  مركزي“ 

متوقف )  يعني قبل از شكل گرفتن آن(   1932را براي مدتي در پاييز 
 )36. (كرده است

در سـنـت        1897سمت چپ عكس معروفي از لنين، مارتف و ديگر فعاالن گروه اتحاد مبارزه براي آزادي طبقه كارگر است كه در فوريه 
مادر مالچنكو كسي است كه در آن دوران   .  كسي كه در پشت سر لنين ايستاده است الكساندر مالچنكو نام داشت.  پترزبورگ گرفته شده

دستگاه استاليني منتشر كرد مالچنكو رتوش و ناپديد شـده   1939در عكس سمت راست كه در سال .  لنين را در منزل خود مخفي مي كرد
 .در چنگال دستگاه استاليني) بر روي سينه اش 234با شماره ( عكس باال الكساندر مالچنكو .  است
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-نمي)  داشتداشته مياگر حتي اصالً وجود هم ( در واقع اين مركز 
انـجـام داده      1932اش در پاييز توانسته كاري به جز توقف فعاليت

واقعيت ايـن    .  باشد، و اين نياز به هيچ مدرك و شاهد ديگري ندارد
زينوويف و كامنف از مسـكـو       )  در اكتبر(   1932است كه در پاييز 

) 1933يعني در اول ژانـويـه ي         ( تبعيد شده بودند و در زمستان 
مارچكوفسكي  نيز خارج از مسكو بـود؛  .  اسميرنف دستگير شده بود

-او بر اساس اطالعاتي كه از آن روزها در دست است، نـظـيـر تـر      
و تعدادي ديگـر از اعضـاي سـابـق            Ter-vaganianواگانيان 

بينيم كه كه از پـايـيـز      بنابراين، مي.  اپوزيسيون، اخراج شده بودند
بازگشت زينوويف و كامنـف از    (   1933و حداقل تا تابستان  1932
 . توانسته است كه وجود داشته باشد، آن مركز اساساً نمي)تبعيد

را از گفتن اين مـطـلـب بـاز         Dreitzerها، دريتزري ايناما، همه
 –دستوراتي از مركز تروتسـكـيـسـت       “او  1933” بهار“دارد كه نمي

زينويوفيست دريافت كرد، مبني بر اين كه به عمليات تـروريسـتـي      
در نتيـجـه،   ”  . عليه رهبري حزب كمونيست در شوروي شتاب بخشد

-شويم كه درست در دورهگويد، متوجه ميچه دريتزر ميبراساس آن

، از آن درخـواسـت     ” هايش را متوقف كرده بودفعاليت“ اي كه مركز 
 . ”شتاب بخشد“شده است كه تدارك براي عمليات تروريستي را 

. ماندآدمي در اين بلبشوي آكنده از چرنديات و مزخرفات حيران مي
-شود، عمليات خود را متوقف مـي يابد و منحل ميمركز سازمان مي

 .بخشدكند و در همان زمان به آن سرعت مي

باالخره فهم تاريخ از سرگيريِ عمليات مركزِ مـرمـوز حـيـرت را            
دهد، باكف كه به اين سوال با دقتي زياد پاسخ مي.  كنددوچندان مي

اين تاريخ تصادفـي  .  يعني دو سال بعدتر.  ” 1934در پاييز “ :  گويدمي
به قتل كيروف زمانـي بـراي     ”  اعتراف“بايد براي . انتخاب نشده است

اگر شهادت باكف را قبول داشته باشـيـم،   .  تداركات صرف شده باشد
توانست وجود داشته باشد و خـود را        اي كه آن مركز ميتنها دوره

ي دوم و به ويژه پـايـيـز      درگير عمليات تروريستي كرده باشد، نيمه
اگـر روايـت     ).  ي كوتاه چند ماهـه يعني تنها يك دوره( است  1934

را )  ، رينگولد، زيـنـوويـف و كـامـنـف          Pikelپيكل ( ديگر متهمان 
، يـعـنـي    1934تا پايان  1933بپذيريم، آن مركز از تابستان يا پاييز 

امـا  .  كـرده اسـت    حداكثر يك سال و نيم وجود داشته و فعاليت مي

بريا پس از درگذشت استالين . استالين با بريا جانشين يژف و رئيس پليس مخفي دستگاه مخوف گ پي يو در خانه ي ييالقي خود
 . اعدام شد 1953متهم به خيانت گشت و به دست خروشچف و شركا در سال 
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 1936تـا       1932هـاي    كيفرخواست از فعاليت آن مركز بين سـال 
اساس هم بـه نـظـر      كه اين ادعا چندان بيبراي آن.  كندحكايت مي

” مركز چه مدت فعال بـود؟ “ :  پرسدنرسد، ويشينسكي از زينوويف مي
 )37. (”1936در واقع تا سال “: دهدزينوويف پاسخ مي

. نظر از هرچيز ديگر، بسيار عجيب استاين شهادت زينوويف، صرف
، Evdokinovزيرا او خود، با كسـانـي چـون  اودوكـيـنـف                 

-در زندان به سر مي 1934و كامنف، از دسامبر   Bakaevباكايف
در ).  ، هيچ يك از اعضاء مركز در مسكو نبودنـد 1934تا پايان ( برد 

تا پايـان سـال      1934شود كه آنان از پايان سال نتيجه، آشكار مي
يـكـي   .  انـد هاي تروريستي مشغول بوده، در زندان به فعاليت1936

،  Marchkovskyديگر از اعضاي آن مركز، يعني مارچكوفسكي
، تنها دو بار آن هـم      ” اشفعاليت تروريستي“ در جريان چهار سال 
. از مسكو ديـدار كـرده بـود          1934و  1932براي مدتي كوتاه در 

توانسته فعاالنه در آن مركز مشـغـول     چگونه در چنين شرايطي مي
 . آيدباشد، با عقل جور در نمي

 .I. Nاسمـيـرنـف   .  ن.  عالوه بر اين، يكي از اعضاي مركز، يعني الف

Smirnov  يعني بيش از سه سال و نيم 1933، پس از اول ژانويه ،
-ماند كه چگونه اسميرنف ميآدمي در مي. هرگز از زندان خارج نشد

توانسته زماني كه آن مركز تازه سازمان يافته بود، و او درسـت در        
جالب آن .  همان زمان در زندان بوده است، در آن نقشي داشته باشد

كه چگونه در شرايطي كه از دو سـال پـيـش از تـرور كـيـروف                 
بالانقطاع زنداني بوده، مي توانسته نقشي فعال در تـرور  }  اسميرنف{ 
گويد كه بـه  اما، راي دادگاه به صراحت مي.  داشته باشد}  كيروف{ او 

دهـي و    سـازمـان  “ به اتهام     -خاطر همين اتهام تيرباران شده است 
 . ”1934اجراي ترور كيروف در اول دسامبر 

تواند براي اين ابهام پاسخـي  مي} دادستان استالين{ اما، ويشينسكي 
ويشنسكي در مورد دستورات تروريستي كـه دريـتـزر        .  داشته است

، يعني در همان زماني كـه    ) 1934در سال ( كرده ظاهراً دريافت مي
مـن  “ :  گـويـد  اسميرنف براي مدت طوالنـي در زنـدان بـود، مـي            

كه شما حتي زماني كه در   (!!)  متقاعد شدم (!)  عميقا }  ويشنسكي{ 
” . ايـد ها آگاهي داشتـه برديد، از اين فعاليتانزاوي سياسي به سر مي

خـوانـي   دروغيـن و ذهـن      ”  اعترافات“ جاي داليل و شواهد مادي را 
 .گرفته است

ي يـيـالقـي      در خانه:  شوددر طول دادگاه از چند جلسه نام برده مي
، در آپارتمان زينـوويـف،   Ilinsokeزينوويف و كامنف در الينوسك 

در سـه جـاي       .  در آپارتمان كامنف و در كوپه قطارِ مارچكوفسـكـي  
اند، در آخـريـن جـا،        ها شركت داشتهنخست منحصراً زينوويفيست

ي قطار مارچكوفسكي، برخالف سه جـاي نـخـسـت،       يعني در كوپه
. جعل شـده اسـت      )  به استثناي اودوكيموف( ها حضور تروتسكيست

ايـن جـلـسـات       .  ي آخرين را انكار كرده استالبته، اسميرنف جلسه
توانسته جـلـسـات مـركـز        نمي)  حتي اگر واقعا وجود داشته باشند( 
در آن حاضر ”  به تنهايي“ باشد، زيرا  تنها اعضاي يك گروه ”  متحده“ 

دادگاه هم پس از آن هيچ تالشي بـراي نشـان دادن ايـن            .  بودند
 . دهدانجام نمي” مركز متحده“جلسات به عنوان جلسات رسمي 

: پـرسـد  شكستن اسميرنف از زينوويف مـي   ويشينسكي براي درهم
” شنـيـديـد؟   )  در مورد ترور( شخصا پيشنهاداتي از طرف اسميرنف “ 

 . ”اممن شخصا دو، سه بار گفتگوهايي با او داشته“: زينوويف

-وگو، ماهيت دروغين و غيرواقعي آن مركز را افشا مـي همين گفت
كند كه دو نفر از اعضاي اصلي مركز در تـمـامـي      كند و معلوم مي

آيا ارزش ندارد كه به اين واقعيت اشاره كنيم كـه  
نه دادگاه و نه دادستان هرگز به اين تـنـاقضـات    
نگاهي هم نينداختند؟ آنان به درستي هـراس از    

در جـريـان     ”  تـرشـدن  عميق“ آن داشتند كه با 
ها به تناقضات بيشتري برخورد كنند و در بازجويي

 . گذشتندنتيجه از آن ها سرسري مي
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وگوهـايـي   گفت” “ دو، سه بار“ شان تنها هاي تروريستيدوران فعاليت
-و كار اصلي آن مركز چه بود؟ شركت جمعي در نشسـت . ”اندداشته

هايي شده است؟ نه حـتـي   هاي آن مركز انجام گرفته؟ و چه صحبت
 !يك كلمه

بدين گونه؛ در تمامي طول دادگاه، هيچ مدركي وجود نـداشـت تـا      
هـرگـز   ”  مركز مـتـحـده     “ اجازه دهد كسي بتواند بپرسد كه آيا آن  

 .نشستي داشته و آيا هرگز تصميمي در موردي گرفته است

كرده بـود،    ”  اعترافي“ هاي اوليه هر اسميرنف كه در جريان بازجويي
. (زماني كه در دادگاه حضور يافت، تالش كرد تا جبران مافات كنـد 

 : وقتي كه از او در مورد آن مركز سوال شد، چنين پاسخ داد) 38

 چه زماني از آن مركز خارج شديد؟: ويشينسكي

چيزي وجود نداشت كه مـن از آن      .  من از آن خارج نشدم: اسميرنف
 .خارج شوم

 آيا اصال مركزي وجود داشت؟: ويشينسكي

 )39(چه مركزي؟ : اسميرنف

دادگاه مجبور شد ثبت كند كه اسميرنف در تاييد اين سـخـنـان در      
مركز هرگز نشسـتـي   “ رابطه با آن مركز به اين واقعيت اشاره كرد كه 

مركـز  “ ي اسميرنف با اين گفته، آخرين ضربه به افسانه.  ” نداشته است
 .را وارد ساخت” متحده

آيا ارزش ندارد كه به اين واقعيت اشاره كنيم كه نـه دادگـاه و نـه          
دادستان هرگز به اين تناقضات نگاهي هم نينداختند؟ آنان به درستي 

هـا بـه     در جريان بازجويي”  ترشدنعميق“ هراس از آن داشتند كه با 
-تناقضات بيشتري برخورد كنند و در نتيجه از آن ها سرسـري مـي    

 . گذشتند

جوش استالينيستي آشنـايـي انـدكـي       منشي دادگاه كه با آش درهم
-نه مـي !  چه مركز عجيبي“ :  توانست به خود بگويد كهداشت، تنها مي

توان از تركيب آن چيزي فهميد، نه از تاريخ ايجادش و نـه از طـول       
و اصال اين كه چه كارهايي انجام داده، به هيچ وجه .  اشدوران فعاليت
حتي اگر چنين مركزي وجود خارجي هم داشته باشد، ”  ! معلوم نيست

 )40. (باز هم مركز عجيب و غريبي است

 

 چه چيزي در واقعيت وجود داشت؟

و در      1927-28شكستن اپوزيسيون چپ در     استالين پس از درهم
-گـرايـي  شـدن، جـمـع     حاليكه تا آن زمـان امـكـان صـنـعـتـي               

و اقتصاد برنامهريزي شده را انكار كـرده      collectivizationكردن
سياست اقتصادي جديد استالين كه شديـدا  .  بود، گردش به چپ كرد

متناقض و درهم برهم بود و با شيوههايي صرفا بوروكـراتـيـك اجـرا       
نوشتههاي مربوط به پالتفرم اپوزيسـيـون چـپ      ميشد، كامال از دست

همانها كه استالين شديدترين و خشنترين سركوبها .  برگرفته شده بود
 .را عليه آنها به كار گرفت

، در سـال      ) همراه با بيشترشدن سـركـوب    ( گردش به چپ استالين 
، از هم گسيختگي شديدي را در صفوف اپوزيسيون چـپ بـه       1929

شدن و كشاورزي جمعي، امكـانـات   سياست جديد صنعتي. وجود آورد

 . تروتسكي تحت محافظت ماموران گ پي يو 
 به تبعيد فرستادند 1929او را  در سال 
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ماموران استالين وي را تا قبل از        .  عضو حزب بلشويك بود     1903او از سال    .  گريگوري اودوكيموف فعال كارگري در پتروگراد      :  به ترتيب از باال   
 .  حضور در دادگاه به شدت شكنجه كرده بودند

  
 .و مامور مخفي گ پ يو و استالين بود 1922م عضو حزب كمونيست آلمان از سال  -لوري : عكس پايين سمت چپ

. او هم مامور مخفي استالين بود     ).   م نداشت   –نسبتي با لوري    (  1925ن عضو حزب كمونيست آلمان از سال          –لوري  :  عكس پايين سمت راست   
 .زنده باد آرمان ماركس، انگلس، لنين و استالين: ن هنگامي كه حكم اعدام خود را در دادگاه شنيد با صداي بلند فرياد زد –لوري 
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تحت اين شرايط، بسياري از .  جديد و چشماندازهاي تازهاي را گشود
اعضاي اپوزيسيون به سمت رژيم كه  روزبهروز بوركراتيكتر مـيـشـد،    

در .  شدنها از صحنه حذف شـدنـد  متمايل شدند و با موجي از تسليم
، Preobrazhenskyميان آنها ميتوان از رادك، پرئوبراژينسكـي    

و ديگران  Dreitzerواگانيان، درايتزر -اسميرنف، مارچكوفسكي، تر
 .نام برد

ي نشـده ، سالـهـاي مـديـريـت كـنـتـرل            ) 1930-32( سالهاي بعد 
بوروكراتيك اقتصاد توسط مديران استالينيستي بود كه كشور را بـه    

 .سمت بحران اقتصادي و سياسي بسيار جدي سوق دادند

دستور اداري الغاي .  بسيار حاد شد 1932اين بحران بهويژه در سال 
اجباري، كشـاورزي  »  كامل« گرايي كردن طبقات در روستاها و جمع

 .را از بنياد مختل كرد

عدم تناسـب  :  در اقتصاد شوروي، عدم تناسب ابعاد فوقالعادهاي يافت
بين صنعت و كشاورزي و در خود صنعت، كاهش شديد كـيـفـيـت       
كاالها، نبودن كاالهاي مصرفي، تورم و گسيختگي كامـل صـنـعـت       

شرايط مادي تودهها روز به روز بدتر شد و سوءتغذيه به .  حمل و نقل
ميليونها كارگر جديد فاقـد مسـكـن      .  صورت گرسنگي دائمي درآمد

هاي بدقواره سكني گرفتند كه عموما فاقد بـرق  بودند و در ساختمان
 Epidemicگير   در سرتاسر كشور بيماريهاي همه.  و  كثيف بودند

. گسترش يافت كه نظير آن از زمان جنگهاي داخلي ديده نشده بـود 
كارگران مرتـبـا و     .  دادخستگي و نارضايتي عمومي خود را نشان مي

 Ivanovoوزنسنسك   -در ايوانوو.  زدندوسيعا دست به اعتصاب مي

– Voznesensk          تظاهرات شديدي از طـرف كـارگـران صـورت
كلخوزنشينان سالح در دست از محصوالت خود در مـقـابـل      .  گرفت

در قفقاز و كـوبـان جـنـگ داخـلـي           .  روستاييان منفرد دفاع كردند
فسادي كه در حزب گسترش يافت، نارضايتـي و    .  كوچكي در گرفت

از .  عدم اطمينان رهبري را به درون كل دستگاه حزبي تزريـق كـرد    
بلشويكهاي قديمي، كارگران و كومسومولهاي جوان همگي ايـن را      
احساس ميكردند كه استالين دارد كشور را به سوي نـابـودي سـوق      

 .ميدهد

اينها شرايطي بود كه رهبران پيشين اپوزيسيون چپ كه از آن جـدا    
آنها پس ازآنكه در زمـانـهـاي      .  شده بودند، در آن دست و پا ميزدند

حداقل در ابتدا خالصانه كوشيدند تـا  .  مختلف سرتسليم فرود آوردند
شدن و مبارزه عليه كـوالكـهـا    با اين اميد كه در مبارزه براي صنعتي

امـا  .  شركت كنند، و خود را با دستگاه استالينيستي تطبيق دهـنـد    

بحران شديد اقتصادي و سياسي آنها را از دستگاه استالينيستي كنار 
آنها ناخواسته احساسات اپوزيسيون را با خود حمل ميكـردنـد و     .  زد

نياز داشتند تا با همديگر سخن بگويند و از سياستهاي استالينيستي 
شد ديد كه يـك بـيـداري      مي 1932بدينگونه در سال .  انتقاد كنند

در بين گروههايي كه ابتـدا در مـقـابـل         )  هرچند ضعيف( مشخص 
گروه زينوويف و   :  استالين سرتسليم فرود آورده بودند، به وجود آمده

اسـتـن، شـاتسـكـيـن،           -كامنف، گروه استالينيستهاي چپ قديمي 
، گروه اسـمـيـرنـف و         ) Ominad ،  Shatskin ،Sten( اوميناد 

،    Riutinدوستانش و برخي از راستها نظير ريوتين، اسلـپـكـوف      
Slepkov اما در مورد اين بيداري نبايد زياد اغراق كـرد .  و ديگران .

زيرا براي اكثريت آنها اين تنها خصلتي خانگي داشت و از گفتگـوهـا   
دوستانه و خيالبافي در مورد بهترشدن اوضاع در صـورت تـغـيـيـر          

به احتمـال زيـاد ايـن افـراد از             .  سياستها و رهبري فراتر نميرفت
. گروههاي مختلف تمايل زيادي به ارتباط بيشتر با هم نيز داشـتـنـد   

شايد شجاعترين آنها زماني گفته باشد كه بـد نـيـسـت كـه يـك             
. اما از اين حد هيچگاه فـراتـر نـرفـت        .  هم تشكيل دهيم»  بلوكي« 

» بلوك«يك ) يعني در واقع چهار سال بعد(بدينگونه استالين اكنون 

شد ديد كه يك بـيـداري   مي 1932در سال 
در بين گروههايي )  هرچند ضعيف( مشخص 

كه ابتدا در مقابل استالين سرتسليم فـرود  
گروه زينوويف و :  آورده بودند، به وجود آمده

 -كامنف، گروه استالينيستهاي چپ قديمي 
استن، شاتسكين، اوميناد، گروه اسميرنف و 
دوستانش و برخي از راستها نظير ريوتيـن،  

اما در مورد اين بيداري .  اسلپكوف و ديگران
زيرا براي اكثريت آنها .  نبايد زياد اغراق كرد

اين تنها خصلتي خانگي داشت و از گفتگوها 
دوستانه و خيالبافي در مورد بـهـتـرشـدن     
اوضاع در صورت تغيير سياستها و رهبـري  

 . فراتر نميرفت
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 .از خود ميسازد» مركز متحده«و يك 

مـورد     البته كه بلشويك ـ لنينيستهاي روسيه، نه داخـل گـروه      « 
ي من و نه وارد هيچ بلوك يا يك گـروهـي از ايـن دسـت           عالقه
تمامي اين گروهها دير يا زود، در مقابل اسـتـالـيـن     ).  41( »  نشدند

سرتسليم فرود آوردند و به همين دليل ساده نيز شديدا با بلشويـك  
كه تسلـيـم   }  اپوزيسيون چپ به رهبري تروتسكي{ ـ لنينيستهايي 

شدن در مقابل استالين را جنايت بزرگي عليه كمونيسم و مـنـافـع    
در مـورد ايـن مسـالـه           .  طبقه كارگر ميدانستند، مخالف بـودنـد    

از نظر بلشويك . اپوزيسيون چپ، ديدگاهي كامال سازشناپذير داشت
ـ لنينيستها، اين گروهها و افراد هيچ موضع قاطع سيـاسـي و يـا        

 . اخالقي نداشتند و نميتوانستند هم داشته باشند

اپوزيسيون چپ، با دلبستگي در آغاز اهميتي دال بـر بـيـداري ايـن         
و البته اين . ميناميدند، ميداد» ليبرالهاي حزب«گروههايي كه خود را 

ميتوانست نقطهي عزيمتي براي زينوويف، كامنف، اسميرنف و ديگران 
براي بازگشت به زير پرچم قديمي بلشويكهاـ لنينيستها باشد، اما ايـن  

، » كميسيون كنترل مـركـزي  « او و . پ. استالين، گ.  فقط يك اميد بود
قـديـمـي    )  اپوزيسيونيستهاي( از اين وضعيت فكري در ميان مخالفان 

و اين وضعيت فكري در آن زمان، اكثريت حـزب  .  آگاهي كامل داشت
در ليـسـت    زينوويف و كامنف، 1932در اوايل اكتبر .  را در برميگرفت

منـشـي   (   Uglanovمشتركي به همراه راستهاي مهم نظير اوگالنف 
 Riutin، ريـوتـيـن      ) پيشين كميته مركزي و كميته مسكوي حزب

، اسـلـپـكـوف،       ) عضو كميته مركزي و رهبر سازمان حزبي مسـكـو    ( 
راستي جـوان و شـاگـرد          تئوريسين دست(   Maretskyمارتسكي 
ريـوتـيـن    ).  42(   از حزب اخـراج شـده بـودنـد        و ديگران، )  بوخارين

Riutin                  در واقع همان كسي بود كـه نـقـد شـديـدي در مـورد
سياستهاي استالينيستي و رژيم استاليني نـوشـتـه بـود و در آن               

» نابغهي تبهكار حـزب « (   گستاخانه به شخصيت استالين پرداخته بود

: زينوويف و كامنف به اين جرايم متهم شـده بـودنـد     ).  هذاو قس علي
آنها با توجه به اينكه ميدانستند اسنادي ضدانقالبي در سـطـحـي        « 

وسيع منتشر شده، به جاي محكوم كردن آنها، به بحث دربارهي آنهـا  
پرداخته و بدينوسيله خود را شريك جرم يك گروه ضد انقالبي ـ ضـد  

 ).43( )1932پراودا (» حزبي كرده بودند

و نه هيچ اتهـام  »  محكوم نكردن« زينوويف و كامنف فقط بهخاطر آن 
اعالميه اخراج آنها هيچ .  ديگري از حزب اخراج و از مسكو تبعيد شدند

زيرا ( ذكري از هرنوع فعاليت سياسي توسط زينوويف و كامنف نميكند 

 ). هيچ فعاليتي وجود نداشت

از )  روايـتـي قـابـل قـبـول          ( روايت رسمي »  اولين« و اين چنين بود 
در ( روايـت    »  دوميـن « .  1932زينوويف و كامنف در سال »  فعاليت« 

داشـتـه   »  گرايشات تـروريسـتـي     « كه »  مركز مسكو« از يك )  1934
ي مـاه اوت      دادگاه نـيـمـه     ( روايت »  سومين« .  است، سخن ميگويد

هـر  !  ، تروريسم و ترور كيروف ميـشـود  » مركز متحده« شامل )  1936
چه اين واقعيتها به گذشته باز ميگردند، استالين بيشرمانهتر آنها را به 

 ! جعليات آغشته ميكند

بهزودي اخباري از مسكو مبني بر دستگيري تعدادي از اپوزيسيونهاي 
اسميرنـف، پـروبـراژيـنـسـكـي          :  معروف و بلشويكهاي قديمي ميرسد

Preobrazhensky افيمتسوف ،Ufimtsev      مـارچـكـوقسـكـي ،
Mrachkvoskyواگانيان -، ترTer-Vaganian  44(و ديگران.( 

در باال اشاره كرديم كه تبعيد زينوويف، كامنف و ديگران ميتـوانسـت   
نقطه شروعي براي بازگشت آنها به صفوف بلشويك ـ لنينيستها باشد، 

بار ديگـر در مـقـابـل         يك 1933آنها در بهار سال .  اما اين گونه نشد
استالين سر فرود آوردند و با ستايش استالين و كارهاي ديگر خود، از   

و اين .  آنها به مسكو بازگشتند.  گذشته نيز بيشتر خود را تحقير كردند
: است آنچه كه تروتسكي در مورد ارزيابي اين تسليم جديـد نـوشـت     

زينوويف و كامنف با به رسميت شناختن نبوغ استالين، آنها سرانجام « 
نظير قهرمان داستان گوگـول،  « .  » ... به پايينترين مرتبه سقوط كردند

مـه     23بولتن اپوزيسيون ( »  ... استالين، ارواح مرده جمعĤوري ميكند 
 ).35شماره  1933

» مركز مـتـحـده   « يا يك »  بلوك« اين سخنان چهقدر از تشكيل يك 

از نظر يك انسان صادق سياسي، همين نقل قولِ تنها از   !  فاصله دارند
تروتسكي، تمامي تهمتهاي استالينيستي در مورد بلوك تروتسكـي و    

 . ي اين محاكمه را تشكيل ميدهد، باطل ميكندزينوويف را كه پايه

تسليم جديد زينوويف و كامنف را ميتوان كامال در ارتباط با بـهـبـود      
، بحـران تـا حـدودي        1933در سال .  شرايط داخلي شوروي دانست

و گروههاي .  ورزي فروكش كرده بودكاهش يافته و احساسات مخالفت
در سـال    .  تسليمگرا كه جاني گرفته بودند، دوباره به انفعال بازگشتند

 . بسيار قويتر شدند} منفعل{اين گرايشات  1934

تا زمانيكه بـحـران   .  شوددر دادگاه به ما تصوير كامال متفاوتي ارائه مي
تروريستها هيچگونه ).  1932ـ33(عميق و نارضايتي عمومي حاكم بود 

(دقيقا درست در زمانيكه :  اما بنا به شهادت كامنف.  فعاليتي نداشتند
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از مشكالت خود رهايي ميـيـافـت، پـيـروزي        « كشور داشت )  1934
) بلـشـويـك   ( سياست كميته مركزي اتحاد سراسري حزب كمونيست 

ي فوران جديدي از دشمني و نفرت عـلـيـه رهـبـري          كنندهتحريك
 .»گرديد...  حزب

ايـن جـعـلـيـات        .  تمام اين داستان يك تحريف و جعل احمقانه است
در ( در مورد ترور كـيـروف      ريزي اتهامچيني ضروري براي پايهمقدمه
 .بود) 1934سال 

استالين پس از توافق با عفو زينوويف، كامنف و ديگران، به آنها هـيـچ   
آنـهـا   .  و كوچكترين كاري به آنـهـا مـحـول نشـد         .  اعتمادي نداشت

از .  از سياست به دور نگاه داشته شدنـد }  زينوويف، كامنف و ديگران{ 
، زينويوف، كامنف و تـمـامـي      1933همان زمان به بعد، يعني از بهار 

آنهايي كه سر تسليم فرود آورده بودند، ديگر موجـوديـت سـيـاسـي        
شكسته شده بودند و ديگر زنـدگـي   آنها از نظر اخالقي درهم.  نداشتند

آن اسلحهاي كه توسط نـيـكـاليـف       .  زيستندوار ميكردند و گياهنمي
زينوويف، كامنف و ديگـران،  .  شليك شد، اين وضعيت را دگرگون كرد

” نه به خاطر خودشان، بلكه به خـاطـر اسـتـالـيـن          “ توسط استالين 
شدند، به مثابه قـربـانـيـان       »  فراخوانده« وحشيانه به زندگي سياسي 

ماركسيستهاي قديمي، يعني آنهايي كه تـمـامـي    .  رهبران بناپارتيست
زندگيشان را در اختيار حزب طبقه كارگر و جنبش تودهها قـرار داده    

 .متهم شدند» تروريسم«بودند، به شركت در 

 

 

 ماركسيسم و ترور فردي

 

داند تا جنبشي سياسـي  اش را كشتن افراد مجزا ميترور فردي وظيفه
ي پيش از انـقـالب،     در روسيه.  و حتي يك انقالب سياسي را بشوراند

ي ترور فردي نه تنها به عنوان يك اصل عمومي اهميت داشت، مساله
اي نيز برخوردار بود، زيرا كه در آن   العادهكه از اهميت سياسي فوقبل

پيروان نارودنا واليـاي  ( ”  سوسياليست رولوسيونر“ زمان حزب بورژوايي 
در روسيه فعال بود كه از تاكـتـيـك    )  Narodnaya Volyaدالور 

هـاي  ماركسيـسـت  .  كردترور فردي وزرا و فرمانداران تزاري پيروي مي
هـاي  هاي فعـالـيـت   روسي، و از جمله تروتسكي، نيز در نخستين سال

ي ترور فردي و تـوهـمـات    انقالبي خود عليه اين تاكتيك ماجراجويانه
هاي كارگر، بلـكـه بـر بـمـب          آن مبارزه كردند كه نه برجنبش توده

ماركسيسم در .  كردهاي براي بازكردن راه انقالب حساب ميتروريست
 . دهدمقابل ترور فردي، انقالب پرولتري را قرار مي

تروتسكي از اوايل جواني، قاطعانه و براي هميشه جذب ماركسـيـسـم    
اگر قرار به چاپ آثار نوشتاري تروتسكي باشد، حجم آن از ده هـا  .  شد

-رود و در تمامي آن آثار، حتي يك سطر هم نـمـي  جلد نيز فراتر مي
و .  توان يافت كه موضعي دوپهلو نسبت به ترور فردي داشتـه بـاشـد     

ي آن هم صحبت بايست حتي دربارهامروزه چقدر عجيب است كه مي
 ! كرد

در اين جا، آن چه را كه تروتسكي در مورد موضع ماركسيسم نسـبـت   
 Derي اتريشي در كمپ به ترور فردي بيان كرده است و در روزنامه

Kampf  كنيمبه چاپ رسيده است را مرور مي 1911به سال: 

بتواند اختاللـي در نـظـم        )  حتي موفق( اين كه عملياتي تروريستي “ 
. طبقات حاكمه ايجاد كند، كامال به شرايط سياسي عيني بستگي دارد

دولـت  .  مدت اسـت   اما، به هر حال، حتي اين اختالل هم بسيار كوتاه
اش استوار نيست و با از بين رفتـن آنـان،     داري بر وزرا و حكامسرمايه

هـا قـرار دارد،       طبقاتي كه اين دولت در خدمـت آن   .  شودنابود نمي
} با عمـلـيـات تـروريسـتـي        { .  كنندهميشه افراد جديدي را پيدا مي

داري دست نخورده باقي مانده و به كار خـود ادامـه     مكانيسم سرمايه
هـاي  اما، اختاللي كه عمليات تروريستي در صفوف خود توده.  دهدمي

اگر براي رسيدن به هـدف،    .  تر استكند، بسيار عميقكارگر ايجاد مي
ي طبقاتي به تسليح يك فرد به يك سالح كافي باشد، پس چرا مبارزه

هاي باالي جامعه را   اين وسيله به هدف نرسد؟ اگر يك فرد بتواند رده

تروتسكي از اوايل جواني، قاطعـانـه و بـراي        
اگر قرار به چاپ .  هميشه جذب ماركسيسم شد

آثار نوشتاري تروتسكي باشد، حجم آن از ده ها 
رود و در تمامي آن آثار، حتي جلد نيز فراتر مي
توان يافت كه موضعي دوپهلو يك سطر هم نمي

و امـروزه    .  نسبت به ترور فردي داشته باشـد 
ي بايست حتي دربارهچقدر عجيب است كه مي

 ! آن هم صحبت كرد
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با صداي يك انفجار دچار وحشت كند، چرا يك حزب نتواند اين كـار    
 ”  را انجام دهد؟

!) چهل سـال   ( ي خود را تروتسكيِ ماركسيست تمامي زندگي آگاهانه
بيست سال آخر فعاليـت انـقـالبـي       .  وقف جنبش كارگران كرده است

درايـن  .  تروتسكي در جلوي چشم تمامي دنيا سـپـري شـده اسـت          
ترين ترديدي نسبت به تعهد او بـه  تواند كوچككس نميفعاليت، هيچ

تروتسكي به مدت چهل سال هميـشـه مسـيـر       .  ماركسيسم پيدا كند
تروتسكي در   .  مستقيم را براي رسيدن به هدف نهايي طي كرده است

صورت پيمودن مسير ترور فردي، يعني انكار ماركسيسم، نه تنهـا بـه     
ي چهل سال فعاليت انقالبي اش خيزد، بل كه ثمرهانكار خودش برمي

 . و اين يعني خودكشي سياسي. دهدرا به هدر مي

ترور فردي در دولـت پـلـيـسـي         لنينيست-هاي بلشويكماركسيست
-به دست خود مـي ”  خود“ كنند، زيرا تنها پرولتاريا بورژوايي را رد مي

تـريـن   در كشور شوراها، كـه بـزرگ    .  تواند اين دولت را سرنگون كند
انقالب اجتماعي در طول تاريخ در آن به وقوع پيوسته اسـت، تـرور       

به شدت مـردود اعـالم شـده        )  هااز سوي بلشويك لنينيست{ فردي 
، كامال مستقل از اهـداف خـود       ” ترور فردي در كشور شوروي“ .  است

تواند در خدمت ضدانقالب بناپارتيستي باشد، و   تنها مي“ ها، تروريست
 . ”پيروزي فاشيسم را در كشور شوراها تسهيل كند

ها، هميشـه بـرايـن      ها و تروريستاپوزيسيون چپ، برخالف بوروكرات
گردد، بلكه بـه  باور بوده است كه مساله تنها به شخص استالين برنمي

كه در اي كه در شوروي صورت گرفته وابسته است، تغييرات اجتماعي
استبداد استالين به هـيـچ     .  ، پيروزي استالين تضمين شدي آننتيجه

تـنـهـا    .  ي تكامل تاريخي آن اسـت     وجه تصادفي نيست، بلكه نتيجه
شخص استالين نيست كه از قدرت نامحدود برخوردار اسـت، بـلـكـه       
بوروكراسي به عنوان يك قشر اجتماعي از طريق استالين برخوردار از   

اين قدرت نامحدود، را ارتجاعـي كـه پـس از          .  اين قدرت شده است
اهـدا  }  اين قشر اجتماعي{ دوران تاريخي انقالب روسيه حاكم شد، به 

تـريـن   مـايـه  مـيـان  ( قدرت بوروكراسي و قدرت استالين،   .  كرده است
نهفـتـه   ”  نبوغ“ ، به هيچ وجه ناشي از ) ” آن حزب“ نام شخصيت صاحب

اي شديدا رابطه( ي نيروهاي طبقاتي در استالين نيست، بلكه در رابطه
قرار دارد كه در دوران اخير در داخل و خـارج از        )  به زيان پرولتاريا

 . شوروي شكل گرفته است

اي شخصي نبود، بلكه در   ، مساله) از دبيركلي حزب( بركناري استالين 
 آن زمـان     درلنين آن را پيشنهاد داد، و اين امر    1923اوايل سال 

تـوانسـت مـبـارزه عـلـيـه            زيرا مـي   .  توانست كامال منطقي باشدمي
. بوروكراسي را كه در آن زمان هنوز قدرتي نگرفته بود، تسهيل كـنـد    

ي استالين به عنوان يك امـر  ها پيش، مسالهامروزه، و حتي شايد سال
ي نـيـروهـاي      ايجاد تغيير در رابطـه .  مستقل هرگز مطرح نبوده است

پذيـر  اجتماعي و توقف راه واقعي تكامل اجتماعي، با ترور فردي امكان
اكنون بركناري شخص استالين هيچ تغيير مهمـي را ايـجـاد        .  نيست
ي ديگري از   توانند يك شبه نابغهكند، زيرا مطبوعات شوروي مينمي

 . را جانشين او كنند ”Kaganovich”ها كاگانوويچ

ايـن  .  ” ترين خـطـر در شـوروي اسـت          ي شوروي بزرگبوروكراسي“ 
. توان سرنگون كردي كارگر ميبوروكراسي را تنها با قيامِ كارسازِ طبقه

” غـرب “ ي جنبش كارگران در     ي تولد دوبارهاين قيام، تنها در نتيجه
شدني است كه هنگامي كه به شوروي برسد استبداد استالينيستي را   

. هاي انقالبي راه ديگري ندارندماركسيست.  تضعيف و نابود خواهد كرد
هاي پليسـي خـود نـخـواهـد تـوانسـت              استالين با كمك دوزوكلك
نزديك به صد سال است .  اعتبار كندها را بيماركسيسم و ماركسيست

المللي، از بيسمارك گرفته تا ناپلئون سـوم،  ي بينكه پليس در عرصه
بر روي اين مساله كار كرده، اما هربار توانسته كه فقط دستان خود را   

توانند هاي استالين به سختي ميجعليات پليسي و دوزوكلك.  بسوزاند
هايي كه ذكر كرديم فراتر بروند؛ اما، او به همـان شـيـوه      از اين نمونه

” اعتـراف “ وپاركردن و گرفتن با لت!  كردنيعمل كرده است و چه عمل
 .هاي تفتيش و بازجوييترين روشخالصاز متهمان و با استفاده از 

  Reingoldكردن ماركسيسم، همان رينگولـد اعتباراستالين براي بي
ضـرورت  )  كـذا ( زينوويف مبناي   “ :  گويدكند كه ميرا وارد صحنه مي

-،كه عـلـي  ) ؟( استفاده از تروريسم را بر اصول ماركسيسم مبتني كرد 
رغم عدم انطباق ترور با ماركسيسم، درحال حاضر اسـتـفـاده از آن        

بينيـد،  را نمي اينچرا !  هاچه انباشت زيبايي از واژه.  ” (!!) ضرورت دارد 
دهد، هرچند كه با را بر اين امر مسلم قرار مي}  ترور{ زينوويف مبناي 

چه بالهت .  ” به دور انداخته شود“ ماركسيسم انطباق ندارد، و اين بايد 
 !  تمام عياري

استالين از ماركسيسم، همانند تئوري به طور عام، واهمه دارد و در       
گـراي  استالين، به عنوان يك تـجـربـه   .  كندعين حال آن را تحقير مي

، هـمـيـشـه       a practical person”يك شخص عملي“محدود، و 
و ( براي او ماركسيسم .  ي ماركسيسم بيگانه بوده استنسبت به تئوري

 ي در وهله)  ” برگرفته از ماركسيسم“ اگر دقيق تر گفته باشيم، مباحث
هايي كه ، آن” عملي“ مباحث .  نخست يك پوشش و يك سرپوش است
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هستند، و به ويژه مباحث گـانـگـسـتـريسـم        مربوط به زندگي روزمره
 . اين ويژگي دروني اوست. تر با استالين هستندسياسي، آشكارا نزديك

-ي ترور فردي در شوروي نه از نظر تئوريك، بلاگر بخواهيم به مساله
و به اصطالح عقل سليم بپردازيم، بايـد بـه     ”  تجربي“ كه صرفاً از نظر 
كيروف ترورشده بالفاصله جاي خـود را بـه يـك          :  اين نتايج برسيم

} افـراد { ي نيازش استالين به اندازه( دهد ژدانف ديگري مي  –كيروف 
دراين فاصله، صدها نفر تيرباران شدند و هزاران نفر و ).  جايگزين دارد

-گيره با پـيـچ  .  ها هزار نفر تبعيد گرديدنديقين دهبه احتمال قريب به
 .تر شده استهاي متعددي سفت

ترور كيروف به نفع كسي نبود، بـه جـز دسـتـگـاه بـوروكـراسـي                 
، ” هـا تـروريسـت  “ بوروكراسي تحت پوشش مبارزه عليه   .  استالينيستي

. ي انتقادي را در روسيـه خـفـه كـرده اسـت           آخرين مظاهر انديشه
استالينيسم سنگ قبر بزرگي بر روي هر آن چه كه زنده است، گذارده 

 .است

افـتـاده   در واقع اين خود استالين است كه جوانانِ از نظر سياسي عقب
. را منزوي كرده بود كه از سر نااميدي تنها راه را تـروريسـم ديـدنـد      

استالين با كاهش آزادي به كنترلِ زيرسلطه و مطيع بودن، خفه كردن 
هرگونه زندگي اجتماعي در شوروي، و ندادن امكان اظهار عقيـده بـه     

ي پرولتري، وضعيتي را بـه وجـود       كس در چارچوب دموكراسيهيچ
هاي منزوي و نااميد از هرگونه تغييري را ضـرورتـاً بـه      آورده تا انسان

نه حزب وجود دارد و نـه        -مظهر رژيم در فرد .  مسير تروريسم ببرد
هـاي  چرا كه تنها استالين وجود دارد و كـاگـانـوويـچ      -ي كارگرطبقه

-ي گرايـش كه خود همين امر براي تغذيه  -  Kaganovichمحلي 
اي در شوروي وجـود    تا اندازه اين گرايش.  هاي تروريستي كافي است

دارد، و مسئوليت كامل سياسي آن بر شانه هاي استالين سنـگـيـنـي     
اين رژيم استاليني است كه زايش تروريسم را فراهم كرد و نه .  كندمي

 . اپوزيسيون چپ

و درست در همين جهت است كه سركوب و خفـقـان هـولـنـاك و          
و ( هاي مسكو كند، به ويژه در جريان آخرين اعدامغيرانساني عمل مي

هاي زيادي صورت گرفته كه ما از آن     در سرتاسر شوروي قطعا اعدام
قـاتـل   { درست در زماني كه اسلحه نـيـكـاليـف       ).  خبر هستيمها بي

و حـتـي      ،” هاانترناسيوناليست  –كمونيست ما “ شليك كرد، }  كيروف
بسيار پيش از آن، ترور فردي را به شديدترين و بـارزتـريـن شـكـل          

نـظـر   تر بر اين نقطـه و امروزه، حتي بيش.  ممكن، محكوم كرده بوديم
اش و بـا  هايش، با رژيماگر استالين با سياست.  كنيمخود پافشاري مي

ي انقالبي نابودي اپوزيسيون، قصد ايجاد جو تروريستي را دارد، وظيفه
ي ها يك بار ديگر با تماميلنينيست  –كند تا بلشويك فورا ايجاب مي

راه ترور فردي، راه ما نيست، اين راهي است :  توان خود اعالم كنند كه
ي ترور فردي، تنها پيـروزي .  شودي انقالب ختم ميكه تنها به نابودي

 . كند و بسضدانقالب بناپارتيستي را هموار مي

 

 ”استالين را بركنار كنيد“: لنين، اولين تروريست

در طول محاكمه و در جريان بازجويي و تحقيقات، اتهـام زنـنـدگـانِ       
استالين بايـد بـركـنـار       “ ، عبارت ) يعني متهمان( رسمي و غيررسمي 

در جريـان بـازجـويـي و         .  بردندرا با سماجت زيادي به كار مي”  شود
شـكـل   شده چون تكه آهني بـي   بنديتحقيقات، از اين عبارت فرمول

آيـا  .  ساخت و يكي ديگر هيچشد كه يكي از آن چماق مياستفاده مي
قانوني استالين براساس تصميمات حزبي ”  بركناري“ معناي آن عبارت 

اش انـتـخـاب مـجـدد و يـا               هاي حزبي بود، كه وظيفهو در كنگره
آن؟ ”  غيرقانـونـي  “ باشد، و يا به معناي ديگرِ ي دبير كل ميجايگزيني

اي از ابهام بـاقـي     اين مساله، در آغاز جريان تحقيقات با دقت در هاله
تا زماني كه مـتـهـمـان     .  ماند كه در اين جا، آن را روشن خواهيم كرد

براي هميشه نبريده بودند، آنچه كه به صورت تكه تكه از اعـتـرافـات      
يعني جايـگـزيـنـي     .  استالين بود”  بركناري“ آمد قصد ها بيرون ميآن

كه تصادفا به آنان سپس مثل اين.  شخص ديگري به جاي استالين بود
هـاي  شـيـوه  “ شود تا اعتراف كنند كه بـا      دستور داده مي} متهمان{

اين دو گـونـه       :  نتيجه روشن است. اندقصد اين كار را داشته” افراطي
-شوند و زماني كه متهم كامال درهـم مـي      اعتراف با هم مخلوط مي

هاي افـراطـي بـه      شيوه. كندشكند، قاضي دادگاه دست خود را رو مي
و آن   .  شـود با كشتن مترادف مـي ”  بركناري“ شوند و تعبير مي”  ترور“ 

رسد، آن چنان تـيـز   شكل به نظر ميچه كه در نگاه اول تكه آهني بي
در دادگـاه، فـرمـول        .  شودگردد كه به سالحي كشنده تبديل ميمي

بركناري يعـنـي   :  شودبا معناي جديدش ظاهر مي”  بركناري استالين“ 
 )45. (”كشتن“

وسـواس  ”  عبارت“ اش تا اين اندازه به اين دستاناما چرا استالين و هم
اند؟ اين عبارت براي اولين بار در كجا مورد استـفـاده قـرار      پيدا كرده

: كـنـد  اش مساله را كمي روشـن مـي    گرفت؟ ويشينسكي در اظهاريه
ي ، با خشمي تماماً ضـدانـقـالبـي نـامـه        1932تروتسكي در مارس “ 

ايـن  ( منتشر كـرد      ”  استالين را بركنار كنيد“ اي را با عنوان سرگشاده
پـيـدا    Holtzmanنامه در آستر مخفي چمداني متعلق به هولتزمن 
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البرگ نيز به آن   ).  شد و به عنوان مدرك جرم به پرونده اضافه گرديد
پسر تروتسكي و مـولـف       { سدوف “ :  دهدكند و شهادت مياشاره مي

براي اولين بار در رابطه با مسافرت من به شوروي، پـس  }  كتاب سرخ
اش از حـق      ي تروتسكي كه به دنبال مـحـروم شـدن     از نوشتن نامه

تروتسكي در آن نامه ايـن    .  شهروندي شوروي بود، صحبت كرده است
اين انـديشـه در       .  كندايده مبني بر ضرورت ترور استالين را طرح مي

ضروري است كه استالين « :  دهدعبارت زير به خوبي خود را نشان مي
ي اين نامه به سدوف پس از نشان دادن متن تايپ شده.  » بركنار شود
شود سـخـن     تر از اين نميبيني كه صريحخُب، اكنون مي« :  من گفت

 .  »”بندي ديپلماتيك استاين يك فرمول. گفت

اي سـر و كـار         ي سرگشادهفهميم كه با نامهپس بنابراين اكنون مي
، پس از آن كـه از شـهـرونـدي         1932داريم كه تروتسكي در مارس 

بينـد كـه     ويشينسكي ضرورتي نمي.  شوروي محروم شد، نوشته است
به عـنـوان     “ ذكري از چنين مدرك مهمي بكند، هر چند كه اين نامه 

 . ”ي پرونده شده استمدرك جرم ضميمه

تـروتسـكـي بـراي تـرور          ”  فراخوان“ .  چرا؟ به زودي درخواهيم يافت
ي سرگشاده تروتسكـي بـه هـيـئـت          استالين، چيزي نيست جز نامه

، Kalininي اجرايي مركزي، يعني به كـالـيـنـيـن        ي كميتهرئيسه
(”  بولتن اپوزيسيون“ و ديگران، كه ابتدا در  Petrovskyپتروفسكي 

. مـنـتـشـر شـد          اپوزيسيون چپدر تمامي  نشريات و سپس )  46
تروتسكي به كالينين و پتروفسكي است كه دستورالعمل ترور استالين 

 .مي دهد -! از طريق نشريات –را 

و چرا كالينين در ميان متهمان نيست؟ و يا شايد هنوز !  چقدر مسخره
 اش فرا نرسيده است؟نوبت

را كه به اين موضوع مـربـوط   ”  نامه سرگشاده“ در اين جا بخشي از آن 
هيچ راهي به .  بست كشانده استاستالين ما را به بن“ :  آوريماست، مي

ي كارگر اعتماد بايد به طبقه.  جز انحالل استالينيسم باقي نمانده است
داشت، بايد به پيشاهنگ پرولتاريا امكان انتقاد آزاد براي بازبيني كـل  

رحمانه آن را از اين سيستم شوروي، از پايين تا باال، را داد تا بتواند بي
سرانجام كسي بايد .  همه كثافاتي كه روي هم تلنبار شده پااليش كند

بـولـتـن    ( استالين را بركنار كنـيـد     :  آخرين اندرز لنين را اجرا كند
 ).   1932، مارس 29ي ، شمارهاپوزيسيون

كه مبـنـاي   )  47( يابيم كه چرا ويشينسكي از اين مدرك اينك در مي
اگر ويشـيـنـسـكـي        .  كندبا تكيه بر آن اهميت دارد، نقل نمي”  ترور“ 

تروتسـكـي   .  شدكرد، اوضاع از اين هم بدتر ميتمامي جمله را نقل مي
كه بيشتر از شود، بلاستالين را خواستار مي -”ترور“ -نه تنها بركناري 

 !كندآن، از لنين هم نقل قول مي

هاي تروريسم را بنيـان  كس كه پايهشود كه آنپس بنابراين روشن مي
 .آيد، لنين بود و نه تروتسكينهاد و اولين تروريست به حساب مي

اجـازه  .  معروف اوسـت    ينامهوصيت، ” آخرين اندرز اضطراري لنين“ 
رفيق استالين بـا دبـيـركـلـي        “ :  دهيد بخشي از آن را نقل قول كنيم

حزب، قدرت عظيمي را در دستان خود متمركز كرده است و من بـه    
ام كه او بتواند با احتياط الزم از ايـن قـدرت       هيچ وجه متقاعد نبوده

نزاكت است و اين ضعف كـه    استالين بسيار خشن و بي.  استفاده كند
ها قابل تحمل است، در موضع در بين ما و در روابط بين ما كمونيست

به همين دليل به رفقا پيـشـنـهـاد     .  يك دبيركل غيرقابل تحمل است
هايي را براي بركناري استالين از اين پست بـيـابـنـد و       كنم تا راهمي

ها بتواند از رفيق استاليـن  فردي را جانشين او كنند كه در تمام زمينه
تر بـوده، نـظـر        متمايز باشد، يعني كسي كه صبورتر، وفادارتر، مودب

. دمي مزاج باشد و قس علـي هـذا    تر دمرفقايش را درنظر گرفته و كم
اهميت به نظر برسد، اما من فكر ممكن است كه اين شرايط به نظر كم

و از نقطه }  در حزب{ كنم كه از نقطه نظر جلوگيري از يك شكاف مي
نظر آن چه كه من در باال در مورد روابط متقابل بين اسـتـالـيـن و         

صورت ايـن امـر       ي نيست، درغيراينتروتسكي نوشتم، يك امر جزيي
(  1923ژانويه ي  4”  . سازي پيدا كندتواند اهميت سرنوشتمي جزيي

48( 

از پسـت    )  او را بيرون بيانـدازيـد  :  ترو يا زمخت( بركناري استالين 
ي خود پيـشـنـهـاد     دبيركلي، آن چيزي است كه لنين در وصيت نامه

كه ويشينسكي عاقالنه از ذكر ”  تروريسم“ اين است آن منشاء .  كندمي
 !كندآن خودداري مي

اش تاكنون در صدها مقالـه، سـنـد،      اپوزيسيون چپ، از زمان تشكيل
و بـاالخـره در       ”  بولتن اپوزيسـيـون  “ تراكت، در پالتفرم ، در مقاالت 

در زمـان    ( ي اجرايي مـركـزي     ي سرگشاده تروتسكي به كميتهنامه“ 
ي اهـمـيـت و اولـيـه         هاي كمجوشدرهمپختن يكي ديگر از آن آش

، ) استالين، يعني محروم كردن تروتسكـي از شـهـرونـدي شـوروي           
و ايـن نـامـه        .  ي لنين را داشته استنامهشدن وصيتدرخواست اجرا

چرا استالين جرأت آن را     .  نوشته شده است”  چهار سال و نيم پيش“ 
نكرد كه در همان زمان به تروتسكي اتهام تروريستـي بـزنـد؟ زيـرا،         



 

                229                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

نيـاز  ”  زمان“ اش به استالين براي تدارك زمينه براي اتهامات زهرآگين
براساس تفكر لنين، بـه    !)  بيرون انداختن او( بركناري استالين .  داشت

معناي گرفتن قدرت عظيمي بود كه استالين از زمان رسيدن به مقـام  
يعني محروم كردن وي از .  دبير كلي در دستان خود متمركز كرده بود

 . امكان سوءاستفاده از اين قدرت

توانسـت تصـور     نوشت، نميي خود را مينامهلنين هنگامي كه وصيت
بلـه،  .  كند كه تا چه حد استالين از اين قدرت سوءاستفاده خواهد كرد

بـرد  اگر لنين زنده مانده بود، نه تنها هم اكنون در زندان به سـر مـي    

تنها مرگ باعث شد تا لنين از “  :  گفته بود 1926كروپسكايا در سال ( 
تريـن تـروريسـت      بلكه به عنوان اولين و خطرناك)  ” زندان نجات يابد

 ! شدمحاكمه مي

. ي لـنـيـن   نامهاز وصيت  -سال بعد  13-چنين است انتقام ديرهنگام 
سال الزم داشت تا بلشويسـم را     13عنوان گوركن انقالب، استالين به

درهم بكوبد و بزرگ ترين انقالب سراسر تاريخ را به رژيمي بناپـارتـي   
 . كه  هم اكنون بر شوروي حاكم است، تبديل كند

 ...ادامه دارد

 

 

 :پانوشت ها 

هرگـز و بـه       )  زينوويفيست( ما مطمئن هستيم كه مركز مسكو )  22( 
اي هاي طـوالنـي عـده     طي سال. وجه وجود خارجي نداشته استهيچ

انـد، و    ديگر صحبت هايي كـرده   اند، با همهاي مشتركي داشتهتالش
} مدعي العموم استالين(مثال ويشينسكي . همين... اند انتقاداتي داشته

گفت كه او هيچ اطـالعـي از       ) 1935در ژانويه (كامنف “گويد كه مي
در ادامـه  )  كامنف( او ”  . نداشته است”  مركز مسكو“ وجود چيزي به نام 

تا آن جا كه چنين مركزي وجود داشته باشد و وجـود آن      “ گويد مي
 ”.، آن گاه او پاسخگوي آن خواهد بود)؟؟؟(هم ثابت بشود 

)23 (Isolator  :زندان سياسي ويژه  يا سلول انفرادي 

 )24   (Jacques Duclos  پس از جنگ جهانـي اول    .  1896متولد
بـه حـزب     ”  كنگره تور“ كه او در آن زخمي شده بود، دكلوس پس از 

كمونيست فرانسه پيوست و به سرعت به يكي از رهبران آن تـبـديـل    
هـاي خـود بـه        به معاونت حزب رسيد و با سخنرانـي  1926در .  شد

بيش از آن سر به هوا بود كه .  شهرت رسيد و هوادار پارلمانتاريسم بود

. هيچ راهي به جز انحالل استالينيسم باقي نمانده اسـت   .  بست كشانده استاستالين ما را به بن
ي كارگر اعتماد داشت، بايد به پيشاهنگ پرولتاريا امكان انتقاد آزاد براي بازبيـنـي   بايد به طبقه

رحمانه آن را از اين همه كثافاتي كه روي   كل سيستم شوروي، از پايين تا باال، را داد تا بتواند بي
استالين را بركنار :  سرانجام كسي بايد آخرين اندرز لنين را اجرا كند.  هم تلنبار شده پااليش كند

 .كنيد 
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بود و فرمانبردار بـي    ”  تورز“ به رهبري برسد، اما نفر دوم حزب پس از 
-مـي    GPUتروتسكي او را عامل گ پي يـو    .  چون و چراي استالين

در ”  تـورز “ در زمان اشغال فرانسه، مخفي شد و در حالي كـه      . دانست
. مسكو بود، او رهبري عمليات مخفي در فرانسه را بـه عـهـده داشـت        

ها به تحـريـف تـاريـخ       خاطرات زيادي و طويلي نوشته است كه در آن
 . هاي استالين را توجيه كرده استپرداخته و سياست

هاي خبرنگارن انگليسي كـه  ما اين اطالعات را از گزارش)  25(  
يادداشـت لـئـون      { آوري كرديم در دادگاه حضور داشتند جمع

 .}سدوف

كميسيون فوق العاده براي مبـارزه عـلـيـه       « عنوان :  چكا)  26( 
پليس مخفي شوروي از .  بود»  ضدانقالب، خرابكاري و سوداگري

 .1922تا  1918

گفته شده است كه اين سه نـفـر   )  اپوزيسيون چپ{ به ما )  27( 
در )  يورين، ام لوري، فزيتز ديـويـد    -برمن( استالينيست آلماني 

داخل حزب كمونيست آلمان بـودنـد و بـه بـانـد نـيـومـان                 
Neumann در .  يـو .  پ.  اند و  از نـزديـك بـا گ       تعلق داشته
هايي بود ترين گروهاين باند يكي از مشمئزكننده.  اندارتباط بوده

بين الملل كمونيستي كـه تـحـت هـدايـت          { كه در كمينترن 
براساس اطالعاتي كـه در      .  به وجود آمده بود}  استالين داشت

} بوروكراسي استاليـنـي  { خارج از شوروي به دست آمده است، 
استفاده بـردن   .  نابود كرد.  يو.  پ. مسكو باند نومان را با كمك گ

هاي اي براي مبارزات داخلي بخشيو به عنوان وسيله.  پ.  از گ
اي اسـت    شدهي شناختهكمينترن براي مدتهاي طوالني  پديده

. كه باعث شده تا آپاراتوس كمينترن را به مرز دلسردي برسانـد 
يو ريـن و    -فريتز ديويد، برمن( حضور جاسوسان سابق استالين 

در دادگاه، بخشي از نابودسازي بانـد نـيـومـان بـود          )  لوري.  ام
 .      }يادداشت لئون سدوف{

 )28  (Black Hundreds   )در روسيه ي تـزاري،  )  صدها سياه
-ريزي قتل و نسلاعضاي گروه سلطنت طلب افراطي كه برنامه

هاي ملي و غيره انجـام  كشي  را عليه كارگران، انقالبيون، اقليت
آنان هزاران نفر را با همكاري مقامات تـزاري بـه قـتـل         .  دادند

 . رساندند

 

 )29  (Socialist Workers Party   )    حـــزب كـــارگـــران

يك گروه سانتريست در آلمان كـه در اكـتـبـر         )  سوسياليست
اخـراج  ”  رايشـتـاگ  “ ، هنگامي كه تعدادي از رهبرانش از 1931

موافقت كرد كه با اپوزيسيـون   1933در .  شدند، سازمان گرفت
كاري كند، اما به مخالفت با انتـرنـاسـيـونـال چـهـارم          چپ هم

 .پرداخت و از تروتسكيسم جدا شد

 

و همين گـونـه كـل داسـتـان          ( در مورد منابع اين پول )  30( 
ما به اطالعات بسيـار جـالـبـي       )  پاسپورت هوندوراسيِ اولبرگ

اطـالعـات، بـه       ايم، اما تنها پس از بررسي كامل آندست يافته
 .}يادداشت لئون سدوف{شان دست خواهيم زد انتشار عمومي

 

شـود  با قطعيت كامل اين جريان از اين واقعيت ناشي مـي )  31(
يعني بيش از دو و نيم ماه پس از   ( ژوئيه  31كه كه اولبرگ در 

دوباره توسط دادستانـي در    )  ماه مه در دادگاه 9شهادت تاريخ 
 .مورد گشتاپو مورد بازجويي قرار گرفت

ما در اين جا، افرادي را كه بر اساس اطالعات دادگاه در   -) 32(  
ويـتـز   .  ايـم مان وارد نـكـرده  برند، در مالحظاتخارج به سر مي

Weiz لوموويتز ،Lomovitzو ديگران ، . 

و    Ruth Fischerتوان روث فيـشـر     در اين ليست مي   -) 33( 
 .را نيز وارد كرد Maslowماسلو 

مان ارزش واقعيِ خود را حفظ كند، ما براي آن كه بررسي(   -) 34( 
ي ي شمـاره پرونده).  ايمنظم و ترتيب الفباي روسي را حفظ كرده

، پـيـكـل      Reingoldهاي رينگولد اي كه بازجوييدر پرونده 31
Pikel سافانووا ،Safanova  و دريتزرDreitzer  وجود دارد نيز

ها نيز وجـود دارد كـه ايـن            گروه ديگري از پرونده.  آمده است
، Matorinماتوريـن      -Karev ،14كارف   -3:  ها را دارندشماره

ها از نظم الفبايي بـرخـوردار     آن.  .Olberg, P.  اولبرگ، پ  -24
ها اختصاصاً به يكي احتماال به اين خاطر كه هريك از آن.  نيستند

و    Bakaev، باكايف   Karevكارف :  شونداز متهمان مربوط مي
به  Olbergبه زينوويف و كامنف، و اولبرگ  Matorinماتورين 
ها به دنـبـال   هاي آنو شايد به اين دليل باشد كه شماره.  برادرش
 .اند، آمده استهاي متهماني كه به آنان مربوط بودهشماره

واگانيـان    -و تر Eudotimovاين واقعيت كه يودوتيموف   -) 35( 
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Ter-Vaganian اند، بدين ترتيب الزم بـه    در آخر از همه آمده
توضيح است كه استالين در مراحل اوليه قصد نداشته اسـت كـه     

اجازه دهيد اين را نيز اشاره كنيـم كـه     .  آنان را به محاكمه بكشد
اوت شروع شده، يعني تنها چنـد   10اعترافات يودوتيموف تنها از 

 14واگانيان تنها از   -روز پيش از انتشار كيفرخواست و اعتراف تر
اوت، يعني درست روزي كه دادستان كيفرخواست را امضا كـرده    

دادستان با دردست داشتن اين اعترافات، عجله داشته تا هر .  است
اين احتمال نيز وجود دارد كـه قـرار       .  چه زودتر پرونده را ببندد

در محاكمه منظور شده باشنـد و     Lurieنبوده كه برادران لوري 
 . بعدا چنين تصميمي گرفته شده است

در كيفرخواست، تالش شده است تـا ايـن مـوقـعـيـت             –)  36( 
كـه   ، بـل 1932متناقض را با اين گفته كه مركز نه در پايان سال 

امـا، ايـن هـم        .  تشكيل شده، تصحيح كند 1932در پاييز سال 
شود كـه مـركـز      معلوم مي.  كندتغييري در اصل قضيه ايجاد نمي

بدون .  تشكيل شده و درست در همان زمان هم منحل شده است
كه بعدا از فعاليت ...  شك اين مركز با اهداف خاصي تشكيل شده 

 .دست برداشته است

، ) 1936تـا سـال       ( ي زينوويف ويشينسكي با ذكر گفته  –)  37( 
زيرا از آن وحشـت      .  دهدتغيير مي 1934را به سال  1936سال 

 . تر آشكار شوندهايش بيشداشت كه دروغ

هاي اسـمـيـرنـف در       دهد كه چرا گفتهاين امر نشان مي  –)  38( 
. هايش در جريان بازجويي در تناقض اسـت   جريان دادگاه با گفته

. او.  پ.  كه به زور توسط گ”  اشاعترافات“ اسميرنف كه در جريان 
از او گرفته شده بود، شهامت برخورد صريح را نداشت، تالش كرد 

-عدالت حكم مـي .  تا در جريان دادگاه از خود مقاومت نشان دهد
ي مـتـهـمـان     كند كه ما توجه داشته باشيم كه اسميرنف از بقيه

 .برخورد بهتري داشته است

-شماره ويژه( الملل مكاتبات بين“ ي رسمي ها ترجمهاين  –)  39( 
پاسخ اسميرنف كمابيش همان است كه در   .  هستند)  هاي دادگاه

 ”Come on“: گويندانگليسي هنگام تشويق مي

مـركـز   “ شود كه عـالوه بـر       در جريان دادگاه معلوم مي  –)  40( 
كه نبايد آن را بـا مـركـز          ( يك مركز تروريستي مسكو ”  متحده

 .نيز وجود داشته است) مسكو اشتباه گرفت 1934زينوويفيستي 

، Dreitzerدريـتـزر     :  تركيب رسمي اين مركز به قرار زير اسـت 

بسيار ساده است كه نشـان  .  Pikelو پيكل  Reingoldرينگولد 
” مركـز مـتـحـده      “ ي دهيم كه تمامي آن چه كه در مورد مساله

تركـيـب   .  كندهم صدق مي”  مركز“ گفتيم، كمابيش در مورد اين 
توسط ”  مركز“ اين .  كندهاي متفاوت، فرق ميآن بسته به شهادت

 1932اش از مسكـو در سـال         مارچكوفسكي و پيش از عزيمت
مارچكوفسكي هنگامي كه دو سال بـعـد بـه        .  تشكيل شده است

گردد، گزارشي را از رهبر اين مركز، يعني دريـتـزر،     مسكو باز مي
 !مركز مسكو سازمان يافته و چه و چه... شنود كه براساس آن مي

بين اپوزيسيون چپ و گروههاي گوناگوني كـه در      »  بلوك« ـ اگر  41
مقابل استالين تسليم شدند، وجود داشت، چگونه ميشود توضيـح داد    
كه هيچگونه ذكري از آن در نشريات، بهويژه در نشريات اسـتـالـيـنـي      

اپوزيسيون چپ هميشه مخالف سرسـخـت تـوافـقـات و          .  نشده باشد
بـراسـاس   ( براي اپـوزيسـيـون        .  ساختوپاختهاي پشت پرده بوده است

هر گونه ائتالف، تنها در شفافيت كامل سياسـي و    )  پالتفرم سياسياش
سالهي مبارزات اپوزيسـيـون    13تاريخ .  در منظر تودهها قابل تصور بود

بدون ترديد ديدگاه سياسي كامال تسليم طلـب  .  چپ گواه اين ادعاست
نيز مالقاتهاي كامال مشخص و يا رد و بدل كردن اطالعـات را نـفـي        

 .نميكند، اما نه چيزي بيشتر

 

ـ حتي همين اعالم اخراج زينوويف و كامنف و راسـتـهـا دريـك          42
 .ليست، نشاندهندهي توطئههاي استالينيستي است

 

 و دوستانش Riutinـ يعني  43

 

در )  يك بلشويك ـ لنيست( »  بولتن« ـ اين است آنچه كه خبرنگار  44
دستگيريهاي متعدد كساني كه « :  مسكو از اين رويدادها گزارش ميدهد

نفر دسـتـگـيـر و        150تنها در مسكو ( اپوزيسيون را ترك كرده بودند 
اگـر چـه     .  ، به عنوان اقدامي پيشگيرانه عنـوان كـردنـد     ) تبعيد شدند

بسياري از كساني كه از اپوزيسيون خارج شده بودند، هيچگونه فعاليت 
استالين ضروري ميديـد  .  سياسي نداشتند، اما ديگر قابل اعتماد نبودند

بـولـتـن    ( »  تا پيش از آنكه كسي حتي فكر كند، از شر او خالص شـود 
 ).1933جوالي  35اپوزيسيون شماره 
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بـه   Ter-Vaganianواگانيان -اين مقاله به ويژه در شهادت تر)  45( 
 . شودروشني آشكار مي

بـايـد   ”  سدوف“ هرچند كه اين نامه منتشر شده بود، اما احتماال )  46( 
الـبـرگ   .  ي آن را نشان داده باشد” ماشين تحرير شده“ به البرگ كپي 

چه .  به اين نامه نياز داشت تا حالتي مرموز و توطئه گرانه به آن بدهد
 ! ي رقت انگيزيبرنامه

او :  اين لقمه را بلعيده بـاشـد  ”  كرنسكي“ رسد كه تنها به نظر مي)  47(
كه هيچ اهـمـيـتـي       )  به هر حال وجود داشت( يك مدرك “ گويد مي

هيچ كس، البتـه بـه     ( كس ويشينسكي يك جمله كه هيچ“ ، ” . نداشت
را بيان كرد، سپس او نقل قـول  ”  به آن توجه نكرد)  استثناي كرنسكي

 . كندذكر شده در باال را از سخنرانيِ ويشينسكي ذكر مي

ي مـركـزيِ     ارگان كميتـه ( ”  بلشويك“   1936ي سپتامبر شماره)  48( 
ي لنين را پس از عبارت زير، نقل قـول    نامه، وصيت) حزب كمونيست

استالين، كه لنين در حال مرگ او را به ريـاسـت  حـزب          “ :  كندمي
 ! ”منصوب كرد

 

 :يادداشت ويراستار 

دو فراز كوتاه از آخـريـن   »   سامان نو« در شماره پيشين :  يك توضيح
در »  ترور كـيـروف    « و قسمت »  كتاب سرخ« پاراگراف بخش نخست 

 : بندي جا افتاده بود كه در زير درج شده استصفحه

بي شك اگر محكومان يك دهم كارهايي كه بدان متهم شده بودند ...  
ها دستكم دوسال قبل محاكمه گرديده و تيـربـاران   واقعيت داشت، آن

 .شده بودند

سـازمـان   ( ترور كيروف اقدام چند نفر مستأصل اعضاي كومسـومـول     
هـا  لنينگراد بود كه به هيـچ وجـه آن      )  جوانان كمونيست در شوروي

چون كه چنـيـن   .  ارتباطي با هيچ سازمان تروريستي مركزي نداشتند
نه زينوويف، و نه كامنف، و نه هيـچ كـدام از       .  سازماني وجود نداشت

 . ها قديمي هيچ ارتباطي با ترور كيروف نداشتندبلشويك

 

 :يادداشت مترجم

نام ماه يازدهم از تقويم جديد :  ترميدور.  ترميدور و بناپارتيسم*  

تروتسكـي بـراي     .  بود كه پس از انقالب كبير فرانسه اختيار شد
-كردن ماهيت ارتجاع استالينيستي در شوروي از تمثيـل  شفاف

هنگامي .  سازيِ برگرفته از انقالب كبير فرانسه كمك گرفته است
ديـكـتـاتـوري     1794)  ژوئـيـه   27مطابق با ( كه در نهم ترميدور 

ها به رهبري روبسپير سرنگون شد با گروهي كـه  انقالبي ژاكوبين
ي جناح راسـت بـورژوازي       ي جديد كه نمايندهاز هيأت حاكمه

ناپلئون )  1799نوامبر  9( برومر  18در .  فرانسه بود جايگزين شد
ي جنـاح راسـت بـورژوازي فـرانسـه را              بناپارت گروه نماينده

ديكتاتوري .  برانداخت و ديكتاتوري نظامي خود را مستقر ساخت
ي فئـودالـي   شدهنظامي ناپلئون بناپارت اما به مناسبات سرنگون

بازنگشت و همچنان از روابط مالكيت بورژوايي كه پس از انقالب 
ي تروتسكي از واژه.  كردكبير فرانسه مستقر شده بود حمايت مي

جـهـت      –ي   ترميدورين براي توضيح استقرار ارتجاع سيـاسـي  
 -مقايسه روي كارآمدن دو رژيم ضدانقالبي استالين و ناپلئـون    

ي طبقاتي رژيم را دستخوش تغييـر اسـاسـي      بدون اين كه پايه
ي تـوضـيـح      بناپارتيسم نيز به منزله.  بدهد، استفاده كرده است

گذاري حاكميت ديكتاتوري فردي استالينـي در دوران      علت نام
شكست انقالب كارگري روسـيـه و        –بحران شديد رژيم حاكم 

به عنوان قـيـاس تـاريـخـي از سـوي              –ي بوروكراسي  سلطه
 .       تروتسكي مورد استفاده قرار گرفته است
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ساله دانيل بن سعيد سرانجام او را          15بيماري    2010ژانويه    10در  
طبقه كارگر و كليه جنبش هاي رهايي            ربود و نه تنها جنبش جهاني     
از وفادرترين، مبارزترين و پي گيرترين            بخش و مترقي جهان يكي     

از با استعدادترين        يارانش را از دست داد بلكه هم چنين يكي              
چند دهه گذشته را هم از از ميان ما              روشنفكران ماركسيست در طي   

  در طي سال هاي اخير چند مقاله كوتاه از او به فارسي                    .  رفت
مانده     برگردانيده شده اما چهره واقعي اش نزد ايرانيان ناشناس باقي           

دانيل را عمدتاً به عنوان يك فيلسوف             در محافل چپ ايراني    .  است
اما اين فقط   .  شناسند    ماركسيست و استاد دانشگاه صاحب كتاب مي       

بخشي از شخصيت سياسي او بود و به هيچ وجه حق مطلب را درباره               
عمده ترين بخش فعاليت هاي دانيل يعني نقش او         .  اش ادعا نمي كند   

در بازسازي نظري و تشكيالتي چپ راديكال نه فقط در فرانسه بلكه               
براي كساني كه از     .  در سطح جهان كامالً ناشناخته باقي مانده است         

نزديك دانيل را مي شناختند او كمونيستي انترناسيوناليست،                 
ماركسيستي انقالبي، و مبارزي خستگي ناپذير بود، هم چنين يك              

تظاهرات، يك سخنور و مبلغ، يك            رهبر سياسي، يك سازمان ده      
مجادله گر سياسي، يك استاد فلسفه در دانشگاه، يك نويسنده پركار و            

او در عين حال فردي بود فروتن، خوش برخورد، و           .  صاحب سبك بود  
به رغم بيماري جانگدازش، در همه جا حاضر با لبخند فراموش نشدني            

 .اش
 

در شهر تولوز در جنوب فرانسه در يك خانواده            1946دانيل در سال    
پدرش حييم بن سعيد سال ها       .  يهودي بسيار تنگدست به دنيا آمد      

پيش از تولد دانيل در قهوه خانه اي در شهر اوران واقع در الجزاير با                 
مادرش يك فرانسوي از طبقه      .  كرد    شغل گارسوني امرار معاش مي     

كارگر بود كه در نوجواني فرانسه ي در اشغال نازي هاي ضد يهود را                
سالگي به حييم، يك      18او در   .  كند    ترك گفته و به الجزاير كوچ مي       

در دوراني كه الجزاير مستعمره فرانسه        .  بندد    عرب يهودي، دل مي    
است و فرانسه در اشغال آلماني ها و با يك حكومت فاشيستي                    

حييم بن سعيد   .  ضديهود، دختر جوان بايد يك تنه به جنگ همه برود         
همراه با دو برادرش توسط حكومت ويشي دست نشانده هيتلر به دليل            

دختر .  شوند    يهودي بودن دستگير شده و به اردوگاه مرگ فرستاده مي         
يهودي  «جوان فرانسوي با تهييه اوراق هويت جعلي در اثبات                  

شود اما دو برادر        همسر  عرب خود موفق به آزادي حييم مي        »   نبودن

 

  

 

 يادداشتي بر زندگي و آثارش:  دانيل بن سعيد

 هوشنگ سپهر
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  بعد زوج جوان به فرانسه نقل مكان مي            كمي.  شوند    ديگر اعدام مي  
  از شهرهاي جنوبي در مرز اسپانيا اقامت مي             كنند و در تولوز يكي     

  كه به نقل اين ماجرا مي        31دانيل در كتاب زندگي نامه اش      .  گزينند
شگرف اين كه فاصله زماني بين اين         ...  “كند كه       پردازد اشاره مي  

 ”.سال بود 30كم تر از  1968بربريت و رويداد هاي سال 
 

كافه “كند به نام         حييم در تولوز براي امرار معاش كافه اي باز مي            
اين كافه پاتوقي است براي پناهندگان اسپانيولي ضد فرانكو،         .  ”دوستان

ايتاليايي هاي ضد فاشيزم، اعضاي سابق جنبش مقاومت فرانسه و               
جلسات حزب كمونيست محل هم     .  كارگران مبارز با گرايشات مختلف    

مادرش كه فرزند يك كمونار بود سرنترسي       .  شود    در آن جا برگزار مي    
از     او جمهوريخواه دوآتشه اي بود كه به خاطر اين كه يكي              .  داشت

اعضاي خانواده اش در مخالفت با اعدام لوئي شانزدهم سخن گفته بود            
درهمين ايام است كه دانيل     .  كند    به مدت ده سال با او ترك رابطه مي        

نوجوان شاهد انفجار خانه پدر دوستش توسط اعضاي يك گروه دست            
فاشيستي است، واقعه اي كه به گفته خودش بر او بسيار تأثير              -راستي

پدر دوستش يك پزشك كمونست خوش نامي بود از              .  مي گذارد 
اعضاي نيروي مقاومت كه در دوران اشغال فرانسه توسط آلمان                 

در تاريخ ايجاد وحشت و ترور همواره       .  هيتلري با نازي ها مي جنگيدند     
 . روش ارتجاع و نيروهاي سياه بوده است

 

در اين كه دانيل فرد با استعداد و تيزهوشي بود جاي كم ترين شكي                
اما براي اين كه اين دانيلي كه ما از دست داديم پرورده مي                .  نيست

. نبود    شد استعداد و هوش مسلماً الزم بود اما به هيچ وجه كافي                 
اردوگاه مرگ  “(  شرايط اجتماعي و خانوادگي هم بسيار نقش داشتند          

، بمب گذاري فاشيست    ”الجزاير مستعمره ”،”كافه دوستان “  ،  ”نازي ها 
 ...).ها و

 

توسط پليس    1962كشتار الجزايريان در متروي پاريس در سال             
او در همان سال است كه در       .  فرانسه، بر دانيل تأثير زيادي مي گذارد      

سالگي به عضويت سازمان جوانان حزب كمونيست فرانسه درمي             16
  اما به سرعت از سياست هاي حزب و دگماتيزم آن سرخورده مي            .  آيد

شود و به اتفاق فكرانش نظير آلن كريوين و هانري وبر جناح چپي را                
در آن دوره پيروزي انقالب كوبا و          .  آورند    در سازمان به وجود مي      

حماسه چه گوارا بنقد تاثير زيادي بر جوانان راديكالي مانند دانيل                
دانيل و همفكرانش سرانجام به خاطر مخالفت شان با           .  گذارده بودند 

سياست حزب دررابطه با حمايت حزب از نامزدي فرانسوآ ميتران در             
. شوند    ، از حزب اخراج مي     1965انتخابات رياست جمهوري در سال       

همان سال دانيل موفق به ورود به مدرسه معتبر إكول نرمال سوپرييور            
 .كند  شود و به پاريس نقل مكان مي  مي

 
” جوانان كمونيست انقالبى    “دانيل يكى از پايه گذاران تشكل              

(Jeunesse Communistes Révolutionnaires, JCR) 
مارس، يك تشكل     22بود و يكى از گردانندگان جنبش  1966در سال 

در فرانسه بود     1968او از چهره هاي اصلي جنبش ماه مه          .دانشجوئي
بود كه تا آخرين            و در بين رهبران آن جنبش در زمره افرادي نادري            

ماند و براي آن ها          روز زندگي به باورهاي انقالبي خود پاي بند باقي          
 .مبارزه كرد

 
حكومت ژنرال دوگل رئيس جمهور وقت        1968در پي رويدادهاي مه     

را غيرقاوني اعالم     JCR”   جوانان كمونيست انقالبي  “فرانسه، سازمان   
دانيل از روي ناچاري    .  مي كند و رهبرانش تحت تعقيب قرار مي گيرند        

مارگريت دوراس نويسنده سرشناس    .  به زندگي مخفي روي مي آورد      
وبر مشتركاً     دانيل را در خانه خود پناه مي دهد و در آن جا با هانري              

اين كتاب  .  نويسند    را مي   1”كلي ، تمرين 68مه  “اولين كتابشان بنام    
 .گويد  و حال و هواي زمانه سخن مي 1968هاي سال  از رويداد

 
 Ligue)”  هاي انقالبي   اتحاديه كمونيست “دانيل    1969در سال    

Communiste Révolutionnaire, LCR)       را با كمك آلن
او تا آخرين روزهاي     .  كريوين و ديگر هم فكرانش تأسيس مي كنند         

هاي   اتحاديه كمونيست “.  شد    حياتش از رهبران آن محسوب مي        
يكي از بخش هاي اصلي بين الملل چهارم بود و دانيل هم               ”  انقالبي
دانيل انترناسيوناليستي معتقد   .  از متفكرين و از سازمان دهان آن          يكي

بود، او عالوه بر زبان فرانسوي به زبان هاي اسپانيولي و پرتغالي مسلط             
هاي چپ راديكال در        بود و نقش مهمي در سامان يابي سازمان            

 .آمريكاي التين، اسپانيا و پرتغال داشت
 

به مناسبت دويستمين سالگرد انقالب كبير          1989فرانسه در سال     
جشن پابرهنگاني امروزيني كه پدران و           سراسر در جشن است، اما نه      

بهتر انقالب كرده بودند،        شان دويست سال پيش براي زندگي        مادران
 *بلكه جشن ميراث خوران آن انقالب است كه به يمن ترميدور                  
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غاصبان آن شدند و امروزه تاريخ نويسان و نظريه پردازان قلم به                   
همان .  مزدشان در مضرات انقالب و خشونت صدها كتاب مي نويسند          

بود كه قانون لغو مجازات اعدام          هائي كه روبسپير را كه نخستين كسي      
را دويست سال پيش به كنوانسيون ارائه داد اما به واسطه مخالفت                

كنند و مارآ را        جناح راست بورژوا تصويب نشد، به خونخواري متهم مي        
در اين اوضاع    .كنند  كه در حمام به قتل رساندند، تروريست معرفي مي

دويستمين   “و    10”من، انقالب “و احوال است كه دانيل دو كتاب          
حقوق بشر،  “به مسائلي نظير     .  نويسد    را مي   11”سالگرد ترميدور 

پردازد و از           مي”  هاي اخالقي     تروريزم، پيشرفت، پول، و ارزش        
هاي سياست بازان بورژوا و تاريخ نويسان تحريف گر تاريخ                رياكاري

اين دو نوشته به خوبي نشان مي دهند كه او تداوم               .پرده برمي دارد  
بالنكي و كمونيزم رهائي       -است از ژاكوبنيزم انقالبي بابوف           تركيبي

 .بخش كمون پاريس
به واقع    13و ژاندارك،   12دو كتاب بعدي دانيل، درباره والتر بنيامين         

. است  1989هاي بعد از      از سال     محصول دوران محزون و خموده ناشي     
دوران تهاجمات همه جانبه عليه ماركسيزم، پيروزي سرمايه در                
نبردش عليه كار و يكه تازي نئوليبراليزم، رشد راست افراطي تحت               

جهت نيست كه يكي ديگر از           بي.  لواي ناسيوناليزم به غايت ارتجاعي    
 .بر خود دارد 16”شرط بندي محزون“هاي اين دورانش عنوان  كتاب

سقوط ديوار برلين، فروپاشي شوروي و بلوك شرق، جنگ اول عراق،             
فروپاشي يوگسالوي سابق، جنگ         هاي منطقه بالكان در پي        جنگ

...  داخلي در الجزاير و قتل عام حدود يك ميليون انسان در روآندا و                
بودند كه طي چند سال چهره جهان را كامال دگرگون                 هايي  رويداد

از اين رويدادها، كه هنوز هم ادامه دارد، يك             سردرگمي ناشي. ساختند
و يك واكنش و كنش سياسي سريعي را  كندوكاو نظري جدي، طوالني

براي شناخت انكشاف انديشه سياسي دانيل در اين         .  طلبيد    از چپ مي  
 .دوران يادآوري دو مورد تاريخي كمابيش مشابه مي تواند مفيد باشد           

، ماركس با اوضاع و      1848در فرداي شكست انقالبات اروپا در سال          
در اين دوره است كه او شناخت         .  احوال مشابه اي مواجه مي شود       

علمي  نظام سرمايه داري را در دستور كار خود قرار مي دهد، پروژه                 
. اي كه براي سال هاي طوالني عمده ترين فعاليت او محسوب مي شود

مورد مشابه ديگر واكنش لنين به رويداد غير مترقبه و فاجعه انگيز                
رأي موافق دادن احزاب سوسيال دموكرات به بودجه جنگي دولت هاي    

درپي اين فاجعه است كه لنين به بازخواني هگل         :  جنگ طلب خود بود   
 .و ماركس روي  مي آورد

نكته ديگري كه درچرخش فعاليت سال هاي آتي او نمي تواند بي                 
تأثير بوده باشد، آگاهي اش از ابتالء به بيماري عالج ناپذير و از فرجام               

پزشكان حداكثر يك سال به او فرصت زندگي مي           .  گريزناپزيرش بود 
از اين  .  دهند، خوشبختانه آنان در ارزيابي مقاومت انساني اشتباه كردند        

هرچه از  .  پردازد    هنگام دانيل با سرعت حيرت انگيزي به نوشتن مي          
اش بيشتر    شود برقدرت فكري      اش بيشتر كاسته مي        قدرت فيزيكي 

سالي كه با مرگ دست و پنجه         15شود بطوري كه در طي          افزوده مي 
مقاله مهم درباره موضوعات       200و     كتاب  35نرم مي كند بيش       

خواست     گويي با انديشه و قلمش مي      .  گوناگون به نگارش درمي آورد     
 .اش غلبه كند  برمرگ فيزيكي
به بعد عمده ترين آثار دانيل به مسائل كليدي             1990از اواسط دهه    

ماركس، انقالب اكتبر، محيط     ”  سرمايه“:  ماركسيزم اختصاص دارند   
زيست، فمينيزم، مسأله يهود، فلسطين و تدارك يك طرح سياسي              

ابتدا كتاب    1995در سال    .نوين براي چپ راديكال ضد سرمايه داري      
و در پي آن كتاب       14”ماركس نابهنگام، عظمت و مصائب يك نقد      “
 15”ناموزني زمان ها ، جستاري درباره بحران ها، طبقات و تاريخ  “

تنها دفاعيه      اين دو كتاب كه در واقع مكمل يكديگرند نه        .  را مي نويسد  
اند براي ماركس در دوراني كه او متهم اصلي است، بلكه بسياري از                

 .ابهامات درباره ي انديشه ي ماركس را برطرف مي سازند

پزشكان حداكثر يك سال به او فرصت زندگي مي دهند، خوشبختانه آنان در ارزيابي مقاومت انساني 
 هرچـه از قـدرت      .  از اين هنگام دانيل با سرعت حيرت انگيزي به نوشتن مي پردازد.  اشتباه كردند

 15كه در طي     فيزيكي اش بيشتر كاسته مي شود برقدرت فكري اش بيشتر افزوده مي شود بطوري
 مقاله مهم دربـاره مـوضـوعـات         200و    كتاب 35سالي كه با مرگ دست و پنجه نرم مي كند بيش 

 .فيزيكي اش غلبه كند گويي با انديشه و قلمش مي خواست برمرگ. گوناگون به نگارش درمي آورد
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در دو كتاب فوق او با به مانند يك نقاش چيره دست به مرمت شاهكار               
به جنگ  .  پردازد    كامالً رنگ و رو رفته و غبار گرفته استادش مي              

روح، مكانيكي، دگماتيك و مذهبي شده          هاي ساده انگارنه، بي     برداشت
رود و با خوانشي زنده، پويا و كارآ دروازه             متداول از انديشه ماركس مي    

دنياي تاكنون ناشناخته باقي مانده انديشه هاي ماركس را برما مي               
شگرف نيست اگر اين خانه تكاني به مذاق آن دسته                   .  گشايد

مكانيكي و  ”  ماترياليزم تاريخي “هاي خشك مغز كه نوعي        ازماركسيست
دگماتيك به مثابه قوانين خدشه ناپذير جامعه و طبيعت از انديشه               

دانيل نخست به دفاع از       .  ماركس استنتاج كرده اند، خوش نيايد        
كارل پوپر  :  پردازد    ماركس در برابر حمالت فيلسوفان معاصر مي          

فيلسوف ضد كمونيست دوران جنگ سرد و محفل اكادميكي كه تحت           
پيرامون جون الستر گرد آمده و به مخالفت        ”  ماركسيزم تحليلي “عنوان  

سپس به بررسي    .با نظريه ماركس درباره ارزش و كار پرداخته بودند         
دهد كه هم پوپر و هم           او نشان مي  .  خود انديشه ماركس مي پردازد     

دهند كه به       الستر در حمالتشان به ماركس نظراتي را به او نسبت مي           
براي مثال پوپر ماركس را به        .  هيچ وجه ارتباطي با ماركس ندارند       

تاريخ گرائي بدين معنا كه با مطالعه         .  كند    متهم مي ”  تاريخ گرائي “
” سرمايه“با خواندن كتاب    :  كرد    توان آينده را  پيش بيني         گذشته مي 

كرد، شبيه آن فرد دينداري         توان رسيدن به كمونيزم را  پيش بيني           مي
اش ظهور ناگزير امام دوازدهم را تصديق            كه با خواندن نماز روزانه      

 .كند  مي

كه شايد  ”  ماركس نابهنگام، عظمت و مصائب يك نقد       “در كتاب   
ترين اثر نظري اش محسوب شود او به خوآنشي نامتعارف از كتاب              مهم

اساس بودن بسياري از ايراداتي كه          پردازد و بي      ماركس مي ”  سرمايه“
اين كتاب  .  كند    گيرند را اثبات مي        به لحاظ نظري به اين كتاب مي        

كتاب از   .كند    قدرت روشنگري و تحليلي او را براي هميشه تثبيت مي         
” سرمايه“سه بخش تشكيل شده است؛ بخش اول به بازخواني كتاب             

سياسي و مقوالتي نظير بحران،        -سامانه اقتصادي .  پردازد    ماركس مي 
دهد تا از آن طريق بتواند          هاي اقتصادي را مورد تحليل قرار مي        چرخه

بخش دوم اختصاص     .چشم اندازي براي تحوالت دوران كنوني بيابد        
مناقشات :  هاي طبقاتي، رابطه متقابل بين آن ها              دارد به تضاد   

،   از سركوب جنسي       اجتماعي، سلطه سلسله مراتب و فشار ناشي          
بين مليت ها، اقوام ، پيروان اديان در چارچوب جهاني          (منازعات قومي   

آخرين بخش بر پايه كارهاي ارنست بلوخ، والتر        ).  شدن سرمايه معاصر  
. پردازد    مي    بنيامين و شارل پگي به ساختار شكني فتيشيزم تاريخي          

 .اين كتاب اداي سهمي است در نقد مدرنيته كاالئي و باورهاي متداول           

كند نشان دهد كه انديشه ماركس            در اين كتاب دانيل تالش مي       
برده است،      طي صد سال گذشته شديداً از سه تفسير نادرست رنج             در

فلسفه     تاريخ گرا نيست، يعني داراي يك     )  1: (بدين معنا كه ماركسيزم   
آمپريك طبقات نيست؛     جامعه شناسي منطقي  )  2(پايان تاريخ نيست؛    

اقتصاد و تكامل تك خطي جامعه           علمي  يك بررسي پوزتيويستي  )  3(
دهد كه      او نشان مي  .  شود هم نيست      كه اجباراً به كمونيزم منتهي مي     

زيست كماكان بهترين       ماركس، اين متفكري كه در قرن نوزدهم مي         
مفسر سرمايه داري جهاني شده قرن بيست و يكم و پاسخ گوي                   

را به ما   ”  پست مدرن   -  پسا“به تعبيري او ماركس     .  معضالت آن است  
 .شناساند  مي

 
دهد كه صرف نظر از برخي از             دانيل با يك بررسي جامع نشان مي        

هاي كم اهميت ژورناليستي ماركس، تقريباً در كليه آثار مهم او              نوشته
ترين نشانه اي از اين تز كه كمونيزم پي آمد گريزناپزير سرمايه                  كم

سازد كه      بازخواني ماركس او را متقاعد مي     .  داري است، ديده نمي شود    
ها و    سير تاريخ خطي نبوده و هم چون يك درخت داراي شاخه                

  هاي محتملي كه پي       اي از رويداد     انشعابات فراوان است، مجموعه     
البته در روند انكشاف اين      .  هستند    هايشان غيرقابل پيش بيني      آمد

رويدادها پيكارهاي طبقاتي جايگاه اصلي را دارند اما نقش تصادف و              
دانيل نشان مي دهد كه آثار مهم          .احتماالت را نبايد ناديده گرفت     

ماركس بر غير خطي بودن انكشاف تاريخ تأكيد دارند و نادرست بودن             
ماركس بلكه         اين نه  .  برداشت هاي رايج را مستدل مي سازد            

  هاي بودند كه يك چنين جامه تنگ مكانيكي اي را بر تن              ماركسيست
انديشه و آثار ماركس كردند و قوانين حاكم بر طبيعت مرده را بر                  

دانيل مستدل  .  زنده و پر از جنب و جوش تحميل كردند            جامعه انساني 
مي سازد هرآينه اين جهانشمولي را بپذيريم آنگاه الزاماً قابل پيش               

در اين ديدگاه نقش انسان به      .  بودن آينده را هم بايد  قبول كنيم           بيني
اين .  شود    به حداقل كاهش داده مي    ”  عنصر مؤثر “و  ”  عامل آگاه “مثابه  

بوارون، دقيقاً در دوران    .  دقيقاً ايدئولوژي و خواست سرمايه داري است      
شكست، عقب نشيني و افول مبارز طبقاتي است كه بيش از هر زمان              
ديگري الزم است كه بر ضرورت مبارزه طبقاتي و اين كه كمونيزم                

اين   .محصول خود به خودي جامعه طبقاتي نمي باشد، پاي فشاريم           
ترين اثري دانست كه چپ راديكال در طي            كتاب را شايد بتوان مهم     

  .چند دهه گذشته توليد كرده است
 

كرد     فوكوياما به ظاهر يكه تازي مي     ”  پايان جهان “در عصري كه نظريه     
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خروس بي   “و نئو ليبراليزم سرمست از باده پيروزي بود، اين دو كتاب             
اما اين دو كتاب هنوز از چاپخانه خارج          .  به نظر مي رسيدند    ”  محل

نشده بودند كه اعتصابات عظيم و طوالني كارگران فرانسه عليه                  
را     هاي نئوليبرال، دولت دست راستي       تهاجمات همه جانبه سياست    

 .شود و شبحش از دور نمايان  ساقط مي كند وبارديگر ماركس زنده مي
 

اگر قرار باشد از ميان دست آوردهاي با ارزش دانيل در بازشناسي و                
شك     تكامل انديشه ماركسيستي تنها يكي را در اين جاي برشمريم بي          

گسست ريشه ايش از پوزيتيويزم و دترمينيزم است كه تار و پود                  
شك     در اين امر بي   .  عميقاً به آن آغشته بود     ”  ارتدوكس“ماركسيزم    

در كتاب نامبرده اين جمله از      .  تأثير نبودند     بالنكي و بنيامين در او بي     
چيزهاي شگرف انساني، چيزهايي كه در هر        ...  “    :يابيم    بالنكي را مي  

هاي كهكشاني    توانند باشند، بندرت شبيه چيز         لحظه قابل تغيير مي    
يا اين جمله والتر      .  ”هستند كه مقدرند و سرنوشتي گريزناپذير دارند       

هر لحظه تاريخ در تنگ و باريكي است كه در آستانه اش               “:  بنيامين
انقالب، اين جهش ناگهاني رويداد         تواند ظاهر شود، يعني       اي مي   ناجي

 .”محتملي است در واقعيت
 
هايش است    عنوان يكي از نوشته   ”  اگوست بالنكي، كمونيست مرتد   “

بالنكي بر او       انديشه و زندگي  .  كه مشتركاً با ميشل لووي نوشته است       
دفاع و وفاداري خستگي ناپذير از        .  تأثير انكار ناپذيري گذاشته بود      

محرومان و پرهيز از هر گونه خشك مغزي و تعصب عقيدتي را از                  

 . بالنكي آموخته بود
بخش عمده از آثار دانيل به مسأله استراتژي، خصوصا استراتژي                 

شرط بندي  “در كتاب   .  انقالبي در قرن بيست و يكم اختصاص دارد         
هاي دو دهه     پردازد و با توجه به رويداد          به اين مهم مي      16”محزون

از شكست ها و آرزوهاي برباد رفته،           گذشته و جو شديداً بدبينانه ناشي     
  برمي خيزد، اما دفاعي نه     ”  تعهد سياسي و انقالبي    “قوياً به دفاع از      

هاي از قبل تعيين شده و خدشه ناپذير          برپايه مفروضات، الگوها و دگم    
در اين  .  گذشته بلكه بر پايه فرضيات استراتژيك و چشم انداز واقعي           

كتاب كه به گفته ميشل لووي زيباترين نوشته او است بار ديگر به                 
عمل رهائي بخش   “منظور تأكيد بر نكته فوق اين جمله از پاسكال كه           

را به ما خاطر نشان      ”  كاري است كه پيĤمدش از قبل تعيين نشده          
ميشل لووي كه خود شاگرد و همكار لوسين گلدمن بوده بر            .  شود    مي

اين باور است كه دانيل بن سعيد با مطالعه كارهاي گلدمن روش                  
تعهد و درگير شدن در سياست انقالبي       .  بيند    ماركس را در پاسكال مي    

” تحقق تاريخي  ”را هم چون يك شرط بندي حساب شده بر روي يك          
را در بطن خود    ”  خطر باختن همه چيز و يا خود باختن       “مي بيند كه    

از يك ضرورت تاريخي و از            بدين ترتيب انقالب ديگر ناشي        .دارد
ملزمات قوانين آن و يا زائيده تضادهاي اقتصادي سرمايه نيست، بلكه            
  يك استراتژي مفروض و محتمل، و يك چشم انداز اخالقي اي است              

نشيند،     نشيند، روحيه مقاومت عقب مي         بدون آن اراده پس مي     “  كه  
 ”.دهد  شكند، اعتبار و حثيتش را برباد مي  شود، پيمان مي  تسليم مي

ها از حكومت حزب سوسياليست فرانسه        در رابطه با مغبون شدن توده     
چپ آنها  “و برباد رفتن آرزوهايشان توسط سوسيال دموكراسي كتاب         

 ارنستو  چه گوارا

سـازد كـه       بازخواني ماركس او را متقاعد مي 
سير تاريخ خطي نبوده و هم چون يك درخت 

ها و انشعابات فـراوان اسـت،        داراي شاخه
  هاي محتملي كـه پـي     اي از رويداد مجموعه

البته .  هستند  هايشان غيرقابل پيش بيني آمد
در روند انكشاف اين رويدادها پـيـكـارهـاي     
طبقاتي جايگاه اصلي را دارند امـا نـقـش        

 .تصادف و احتماالت را نبايد ناديده گرفت
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بر مالّ  را”   سوسياليزم“نويسد و سراب آن نوع           را مي   18“  و چپ ما  
 .سازد  مي

 
يك سال از فروپاشي شوروي و اردوگاهش بيشتر نگذشته است و                
توپخانه ارتش ايدئولوژيك ارتجاع جهاني با تمام قوا يكه تاز ميدان                

در ظاهر يك كار    ”  كتاب سياه كمونيزم  “در همين سال است كه      .  است
در بيش از هزار صفحه افشاي جنايات                جمعي    علمي  تحقيقاتي
اين كتاب سريعاً به اكثر      .  كند    ها را هدف خود اعالم مي         كمونيست

ها   ها و كتاب فروشي     هاي مهم ترجمه شده و زيور تمام كتاب خانه          زبان
دانيل بيان حقيقت، مبارزه با افتراء و تحريف  .شود  در سراسر جهان مي

تاريخ ، انتقال خاطرات و گنجينه انقالبي را وجه همت خود قرار                   
را در پاسخ به محترفين       19”چه كسي قاضي است؟   “دهد و كتاب        مي

نويسد و تاريخ را تنها داور واقعي به                به اصطالح محقق تاريخ مي      
 .شناسد  رسميت مي

را به مناسبت        23”لبخند شبح، روح نوين كمونيزم       “كتاب   

نوشت و در   ”  مانيفست حزب كمونيست  “صدوپنجاهمين سالگرد انتشار    
شبح “هاي پيروزي ارتجاع سرمايه داري، فرآرسيدن مجدد             آن سال 

 .ربط نبود  اش چندان هم بي  پيش بيني. دهد  را نويد مي” كمونيست

كه در سال     24”تزهاي مقاومت مناسب زمانه   .  تحويل ناپذيران “در  
اش به نبردي حماسي       نوشت با بياني زيبا با تزهاي پنج گانه           2001

هاي بدبينانه و تسليم طلبانه ي بي         عليه منفي بافي هاي شوم و نغمه      
پردازد و در سكوت         وقفه روشنفكران و هم رزمان گذشته خود مي          

: دهد    خفقان زاي زمانه با نهيبي فرآرسيدن طوفاني خروشان را نويد مي     
براي مقاومت و تسليم نشدن دربرابر فشارهاي             دستورالعمل هائي 

 . دوران نئوليبراليزم، عصر انتقالي بين گذشته مخروبه و آينده نامعلوم

كه در تداوم     26”مقاومت، جستاري كلي درباره موش كور      “كتاب  
همين موضوع مي نويسد، تالشي است در جهت دست يابي به يك                

در تاريخ ادبيات از شكسپير گرفته تا ماركس موش         .  ”سياست مقاومت “
كور همواره نماد سرسختي، مقاومت زيرزميني و ظهور ناگهاني و غير             

حيواني كه با انرژي خارق     .  مترقبه در جائي است كه انتظارش نمي رود  

ميشل لووي كه خود شاگرد و همكار لـوسـيـن      
گلدمن بوده بر اين باور است كه دانيل بن سعيد با 
مطالعه كارهاي گلدمن روش ماركس را در پاسكال 

تعهد و درگير شدن در سياست انقالبـي  .  بيند  مي
را هم چون يك شرط بندي حساب شده بر روي   

خطر باخـتـن   “ مي بيند كه ”  تحقق تاريخي ” يك
 .را در بطن خود دارد  ”  همه چيز و يا خود باختن

از يك ضـرورت      بدين ترتيب انقالب ديگر ناشي
تاريخي و از ملزمات قوانين آن و يـا زائـيـده        
تضادهاي اقتصادي سرمايه نيست، بلـكـه يـك      
استراتژي مفروض و محتمل، و يك چشم انـداز    

بـدون آن اراده پـس         “  كه     اخالقي اي است
 ”نشيند  مي

 ارنست مندل
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العاده اي در زيرزمين صبورانه به نقب زدن مي پردازد، شبكه زير                 
زميني تودرتوئي ايجاد مي كند و به ناگهان جائي از زمين سر در مي                

موش كور نماد تسليم نشدن     .  آورد كه به هيچ وجه انتظارش نمي رود       
در اين    دانيل.  است در برابر آن چه در ظاهر عمرش بسر آمده است             

پردازد كه در برابر طوفان هاي مخرب           كتاب به نظريات فيلسوفاني مي    
او نظريات آلتوسر، باديو، دريدا و نگري را         .دهه هاي اخيرتسليم نشدند   

زير ذره بين نقد مي برد و در جدالي رفيقانه با آنان به تدوين و تكامل                 
 .پردازد  استراتژي سياست انقالبي نوين مي

كارل “بار ديگر به ماركس بازمي گردد و كتاب                2001در سال    
او بسط سرمايه داري    .  نويسد    را مي   27”ماركس، هيروگليف مدرنيته  

هاي اخير مقايسه     در دوران ماركس را با پديده گلوباليزاسيون سال          
براي بهتر فهميدن   .  بيند    كند و هردو را كم و بيش از يك قماش مي              مي

هاي پليسي    كند كه آن را به شيوه كتاب           توصيه مي ”  سرمايه“كتاب  
اي ربوده شده، و اين       جنايتي به وقوع پيوسته و ارزش افزونه      “:  بخوانيم

شود، سارقان      هاي مختلف رد و بدل مي       ارزش به يغما رفته بين دست     
سرمايه دار، عمده   :  ربايند    هر يك به سهم خود بخشي از آن را مي            

بطوري كه در   ...   فروش، خرده فروش، رباخور، كالهبردار و مرد رند و           
بايد به شيوه   ...  شود    فراموش مي   طي اين روند منبع اوليه اين ارزش       

او در اين كتاب، انديشه      .”شرلوك هلمز به كشف اين جنايت پرداخت      
هاي ماركس را از دگم هاي مذهبي مي زدايد، شماي مقدس را از                 
چهره انساني اش برمي دارد، او را دوباره زنده كرده و به پيشواز قرن                 

بيش از پانصد صفحه مطالب نو در باره           .  بيست و يكم مي فرستد      
ماركس و مكاتباتش با انگلس، مادرش و نزديكانش را ارائه و مورد                 

 .بررسي قرار مي دهد
 

تروتسكي يكي از رهبران انقالب اكتبر، سازمانده ارتش سرخ  و نظريه             
عليه جناح استالين وبوروكراسي    1920پرداز ماركسيست از اوايل دهه      

در حال رشد درون نظام جديد شوروي مبارزه سياسي آشتي ناپذريري           
پس از سلطه كامل استالين بر حزب و ماشين            .  را به پيش مي برد     

دولتي، نخست تروتسكي را به تبعيد فرستاده و كمي بعد آدم كشان              
تروتسكي ميراث تئوريك   .  استالين سرانجام او را به قتل مي رسانند         

عظيمي در جهت تداوم و تكامل ماركسيزم انقالبي و انترناسيوناليزم از            
چه مي  “دانيل به درخواست انتشارات مجموعه        .  خود برجا گذاشت   

را مي نويسد و به تروتسكي و             28”تروتسكيزم ها “كتاب  ”  دانم؟
اين كتاب شرح مختصري است از گرايشات       .  تروتسكيزم ها مي پردازد   

مختلف تروتسكيستي، آن هائي كه با شور و شوق زائدالوصف و در                 

شرائط بسيار دشوار در جهت زنده نگاهداشتن كمونيزم انقالبي،                
 . انترناسيوناليزم و اعاده حيثيت از آن تالش كردند

 
اي از آثار دانيل به مسأله استراتژي چپ در روياروئي با                بخش عمده 

اودر اين  .  تهاجمات سرمايه و نئوليبراليزم در دهه اخير اختصاص دارد         
دسته از نوشته هايش توضيح مي دهد كه در سده نوزدهم ميالدي                
جهاني شدن سرمايه انگليسي در عهد ملكه ويكتوريا، تأسيس بين              

او گلوباليزاسيون سرمايه داري سال هاي       .  الملل اول را به همراه آورد      
اخير را مشابه آن دوران ارزيابي مي كند و به مقاومت در گستره ي                 

تظاهرات عظيم در    :  جهاني با اين گلوباليزاسيون اشاره مي كند           
پورتوالگر، در جنوآ، در سياتل و يا در فلورانس؛ فوروم هاي مختلف در              

او به اين ارزيابي مي رسد كه در طي        . سطح منطقه و در گستره جهاني
دو دهه اخير ما شاهد ظهور و گسترش يك نوع انترناسيوناليزم نويني             

كارگران؛ كشاورزان؛ هواداران محيط زيست؛ فمينيست ها؛          :  هستيم
و نه صرفĤ در سطح     ...  سازمان هاي غيردولتي؛ جنبش هاي فرهنگي و        

دانيل كامالً درگير مباحثات      آآآ.كشورهاي پيشرفته بلكه در كل جهان     
و چگونگي سازمان دهي اين مبارزات          ”  گلوباليزاسيون“مبارزه با    

دنيائي براي  “و    29”انترناسيوناليزم نوين “دو كتاب    .  شود    مي
مجادالتش با توني نگري و جان      .  را در همين رابطه مي نوسد  30”تغيير

در بين چپ جهاني كامالً        30”دنيائي براي تغيير  “هالووي در كتاب     
هاي اجتماعي، سمينارها و      شناخته شده اند و حضور فعالش در فوروم        

او به اين نكته اشاره مي كند         .هاي جهاني فراموش نشدني است      كنگره
كه سياست هاي اقتصادي نئوليبرال سال هاي اخير و بحران ها وپي              
آمدهاي ناشي از آن نظير نابرابري هاي اجتماعي و به حاشيه جامعه               
پرتاب شدن بخش مهمي از جامعه، فجايع محيط زيستي، عدم تضمين 
در برابر پي آمدهاي تكنولوژي هاي جديد هم بر روي محيط زيست و              
طبيعت هم براي آينده نوع بشر، موجب بيداري وجدان مردم دنيا شده            

 .است
 

زندگي اش را روايت      31”ناشكيبائيِ  كُند    “در كتاب     2003در سال   
اين كتاب هدفي ندارد جز      “:  او در مقدمه كتاب مي نوسد       .  مي كند 

كمك به فهم يك زندگي سياسي، آن هم بعد از فاجعه استالينيزم، در              
. ”عصر تعبد كاال و دردوراني كه پرده اسرار مدرنيته برزمين افتاده است 

. در اين كتاب زندگي سياسي فردي اش در جمع را روايت مي كند                
است، خاطرات فردي و تجارب      ”  ما“و  ”  من“راوي داستان به تناوب      

تا زمان نگارش كتاب، چهار دهه سرشار          1960از اواسط دهه    .  جمعي
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كافه دوستان با    :  از رويدادهاي گوناگون و نه همواره نويد دهنده            
مشتريان مهاجر خارجي اش؛ تجربه حزب كمونيست؛ سازمان جوانان          

؛ سازمان كمونيست هاي انقالبي    1968؛ مه   (JCR)كمونيست انقالبي 
(LCR)              ؛ رويدادهاي دلخراش آرژانتين؛ سقوط ديكتاتوري ها در

اسپانيا و پرتقال؛ انقالب ايران؛ فروپاشي شوروي و بلوك شرق؛                  
اين كتاب روايتي از يك طغيان       ...   بازخواني ماركس و بازسازيش و       

. يك ناشكيبائي كُند را   :  سرتقي كه مي بايست گذشت زمان را بياموزد       
: نويسد    فردي با چنين پشوانه پر بار و با ارزشي با فروتني خاصي مي              

... ساده براي كمك به فهم آن چه انجام داديم            قلمي حقير و گواهي   ...  “
اي موارد دچار اشتباهاتي شديم، شايد هم تعداد اين موارد                در پاره 

اندك نباشند، اما در پيكارمان هرگز دچار اشتباه نشديم و هيچ گاه                
 .”دشمن مان را عوضي نگرفتيم

 

دهد كه يك       توضيح مي   32”گفتمان هاي يك خدا ناباور    “او در كتاب    
در حالي كه ديندار از       .  انقالبي كامالً متفاوت از يك ديندار است          

دريافت اجرش در آخرت كامالً مطمئن است اما يك انقالبي بر روي               
كند     رويدادهايي كه نتايج شان از قبل تعيين نشده اند شرط بندي مي            

 نسبيخود را در خدمت يك حقيقت          مطلقو تمام هم و غم و توان         
است كه بطور خستگي         در يك كالم انقالبي كسي      .  دهد    قرار مي 

كند تا اين حكم والتر بنيامين در آخرين نوشته اش              ناپذيري تالش مي  
تاريخ را  “:  را در عمل متحقق سازد      ”در باره تاريخ      هايي  تز“با عنوان   

 ”.بگونه اي گزنده بايد كاويد
 

ماركس يك سلسله مطالبي منتشر كرد كه عمدتĤ در            1842در سال   
سرقت “رابطه با مباحثي بودند كه در پارلمان ايالت راين در مورد                 

مباحث پارلمان راين   .  مطرح شده بودند  ”  چوب هاي خشك جنگلي    
سرانجام منجر به تصويب قانوني شدن تا به استناد آن فقرائي كه به                
. جمع آوري چوب هاي خشك جنگلي مي پرداختند را مجازات كنند            

ماركس توضيح مي دهد كه چطور با گسترش سرمايه داري مرز بين              
دراين مورد حق جمع آوري چوب هاي خشك          (حق سنتي توده ها      

دراين مورد مالكيت خصوصي      (  و حق مالكيت خصوصي        )  جنگل
دائمأ به ضرر محرومان جامعه و به نفع غاصبان اموال عمومي            )  جنگل

جا به جا مي شود و سلطه حق مالكيت خصوصي بر همه چيز چنگ                
دو سال پيش تر پرودن جزوه معروفش در باره مالكيت را             .  مي اندازد 

نوشته بود و در آن به دفاع ليبرالي از حق مالكيت خصوصي پرداخته               
اين سلسله مقاالت ماركس در واقع پاسخي بودند در رد نظريات             .  بود

 والتر بنجامين

دهد كه بررسي نكات فرعي يك            او توضيح مي  
نيست     كافي تنها به هيچ وجه       برنامه اقتصادي نه  

بايد  يك برنامه را     .  بلكه اصوالَ فريب دهنده است    
در كليتّش مورد ارزيابي قرار داد و سرانجام نتيجه         

گيرد كه كليه پيشنهادهاي كينز و اصوالً كلّ              مي
برنامه اقتصادي او در جهت نجات سرمايه داري از          

هاي مخرب آن و      سقوط و خالصي از شر زياده روي      
در بهترين حالت مرهمي است بر زخم چركين           

كه برنامه ماركس سرنگوني        سرمايه داري، در حالي   
 .آن است
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سال از آن زمان بار ديگر حق مالكيت           150با گذشت بيش از     .  پرودن
در مواردي چون توليدات فكري، هنري و فرهنگي، حق داشتن سرپناه           
. و مسكن به لحاظ نظري و حقوقي مسأله حاد جوامع امروزي مي شود            

 36”محرومان، كارل ماركس، چوب دزدان و حق فقرا       “دانيل كتاب   

را به اين موضوع اختصاص مي دهد و با بازخواني مقاله ماركس آن                 
او مي نويسد كه    .  بحث فلسفي و حقوقي را دوباره از نو مطرح مي كند          

سال پيش، محرومان و خلع يد شدگان عليه            150امروزه هم چون     
خصوصي كردن دنيا، عليه به مالكيت خصوصي درآمدن جهان و عليه            

 .منطق خشك حسابگري هاي خودخواهانه و فردي بپا خاسته اند
 

مدافع  هاي راديكاليزم فرانسوي است و دانيل          سكوالريزم از ويژگي   
در كتاب   .سرسخت آن، دو نوشته اش به اين مسأله اختصاص دارند           

با به اصطالح      37”برنار هانري لوي   :  يك دين شناس جديد    “
، اين مرتجعان مبلغ ارتجاع نئوليبراليزم نظير برنار          ”فيلسوفان جديد “

هاي جنگ طللبانه     پردازد و انديشه      هانري لوي و شركا به مجادله مي       
اين كارگزاران نوين امپرياليزم و صيهونيزم جهاني كه در پس نقاب               

 2008در سال   .  سازد    دفاع از دموكراسي مخفي شده اند را بر مالّ مي          
نويسد كه عمداً به         را مي   38”در ستايش سياست الحادي   “كتاب  

مسأله استراتژي در   .  پردازد    از مدرنيته و مقوالت آن مي         تحوالت ناشي 
دوران تهاجمات نئوليبرال و نحوه مقاومت با آن بخش مهمي از كتاب             

كارل ماركس و فردريك    “در همين سال در كتاب     .را در برمي گيرد
اين كتاب به بررسي     .  را منتشر كرد    42”انديشه ناشناخته   انگلس،

پردازد و از ماركس        نظريات ماركس و انگلس در مورد كمون پاريس مي        
اجتماعي   -اوضاع و احوال سياسي   ”  نظير    تحليل گر بي  “به عنوان يك    

كند كه هرگز سياست را به سطح يك بازتاب ساده شرايط                   ياد مي 
اي كه ديگران به          اقتصادي كاهش نداد و جبرگرايي اقتصادي          

 .داند  اساس و نادرست مي  دهند را كامالً بي  نسبت مي ماركس
از كشتار  :  پاياني بود براي رسيدن به حقيقت          دانيل نبرد بي        زندگي

تا آخرين لحظات زندگي اش او        1962الجزايريان در متروي پاريس در      
با دگماتيزم سازگار است و         به خوبي فهميده بود كه كشف حقيقت نه       

  با سكتاريزم، كه براي شناخت حقيقت، نظريه به تنهائي كافي                  نه
نيست و بدون قطب نماي تئوريك هم خطر گم شدن در پيچ و                    

ترين ويژگي دانيل اين بود كه          مهم.  هاي سفر عمل وجود دارد       خم
رابطه متقابل نظريه و عمل را به خوبي درك كرده و بدان عمل                    

نظري را برعهده     در عين آن كه مسئوليت يك طرح تحقيقاتي         .  كرد    مي
. گرفت    داشت مسئوليت انتظامات يك تظاهرات را هم برعهده مي             

اش بين جلسات حزبي و جلسات دانشگاهي، سازمان دهي و               زندگي
شركت در تظاهرات خياباني، سازمان دهي و آموزش در مدرسه                 

او نماد پراكسيس ماركسي بود و رمز       .  تابستاني حزب تقسيم شده بود    
 43”كنش  -انديشه“كتاب   .موفقيت و محبوبيتش در همين نكته بود      

او در اين اثر  ورشكستگي دوگانه       .  او به توضيح اين امر اختصاص دارد      
اي كه در دهه هاي اخير بشريت با آن ها مواجه بوده است را تشريح                 

هم ورشكستگي سرمايه داري مخرب، و هم چپ                  :  مي كند  
او بر اين نكته تأكيد مي گذارد       .  پارلمانتاريستي مرتد و توهم آفرين را     

تاريخي خود شده   –حال كه سرمايه داري وارد بحران هاي ساختاري         
است نه فقط تأمل عاجل براي دست يابي به يك بديل اجتماعي بلكه              

 .تحقق مبرم و فوري آن هم در دستور كار قرار دارد
او مشتركاً با اوليويه    ”  حزب نوين ضد سرمايه داري    “در آستانه تأسيس    

سوسياليزم قرن    پيش به سوي  “نوشت با عنوان         بزآنسونو كتابي 
هاي روزمره ضد      با هدف مسلح كردن فعاليت        ،44”بيست و يكم   

از ديد او     .سرمايه داري آن حزب با چشم انداز استراتژيك دراز مدت          
كمونيزم قرن بيست و يكم چيزي نبود جز تداوم ميراث مبارزات                 

هاي ماركس،    گذشته، از كمون پاريس گرفته تا انقالب اكتبر، از ايده           
اما او همواره   .  لنين گرفته تا تروتسكي، رزا لوكزامبورگ و چه گوارا           

براي نمونه در مواجهه با      .  عامل زمان و شرايط روز را در نظر داشت          
كه امروزه بشريت به واسطه نظام سرمايه داري با             فاجعه محيط زيستي  

آن روبرو شده است او در برابر واژه اكولوژي كه در دست سياستمداران             
بورژوا و عوام فريب  ابزاري شده در جهت تأمين منافع سرمايه دارن و               

 آلن كريوين
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” كمونيزم  اكو“تخريب بازهم هرچه بيشتر طبيعت و محيط زيست واژه          
 .كند  را ابداع مي

 

 45”كتاب راهنما براي ماركس   “يكي از آخرين كتاب هاي بن سعيد         
خواهند با      كتابي است خواندني و جذاب براي كساني كه مي         .  نام دارد 

هدف اين كتاب صرفاً آشنا كردن      .  هاي او آشنا شوند     ماركس و با ايده   
خواهد كاربرد         خواننده با انديشه هاي ماركس نيست بلكه مي              

هاي ماركس در رابطه با منطق سرمايه داري، كمونيزم،                  انديشه
تشكيالت سياسي، انترناسيوناليزم، رابطه انسان با طبيعت و مسائلي از           

اين كتاب بسيار مورد توجه جوانان قرار         .اين دست را دوباره زنده كند     
 .گرفته است

 

را در باره مواضع        47”ماركس وبحران ها  ” دانيل اين اواخر كتاب       

نويسد و در آن به بررسي و مقايسه ماركس             ماركس در مورد بحران مي    
. نكات مشترك و نكات تفاوت آن دو را برمي شمارد         .  پردازد    و كينز مي  

تنها     دهد كه بررسي نكات فرعي يك برنامه اقتصادي نه             او توضيح مي  
بايد  يك   .  نيست بلكه اصوالَ فريب دهنده است           كافي به هيچ وجه  

گيرد     برنامه را در كليتّش مورد ارزيابي قرار داد و سرانجام نتيجه مي             
كه كليه پيشنهادهاي كينز و اصوالً كلّ برنامه اقتصادي او در جهت               

هاي مخرب    نجات سرمايه داري از سقوط و خالصي از شر زياده روي            
آن و در بهترين حالت مرهمي است بر زخم چركين سرمايه داري، در              

 .كه برنامه ماركس سرنگوني آن است  حالي
 

دانيل تا حدودي نقش رابط و پل ارتباطي بين دو دوران نسبتاً                    
در .  هر دوراني به ناگزير مراجع و منابع خود را دارد            .  متفاوتي است 

را كمون پاريس   ”  قرن نوزدهم طوالني  “تاريخ سياسي مدرن، شروع      
قرن “  همچنين نقطه آغاز       .دانند و پايانش را جنگ جهاني اول            مي

كنند و پايانش را فروپاشي          را انقالب اكتبر تعيين مي     ”  بيستم كوتاه 
همين منوال اگر شروع قرن بيست و يكم را آغاز حمالت                 به.  شوروي

توان پل ارتباطي پايان قرن          نئو ليبراليزم بدانيم آن گاه دانيل را مي         
 .بيستم كوتاه و آغاز قرن بيست و يكم دانست

 

، نظري و سياسي جايگاه ويژه اي در بين چپ             دانيل به لحاظ اخالقي   
حزب “تنها يك سال بعد از تأسيس        .  راديكال در سطح جهاني داشت    

از ميان ما رفت، حزبي كه نظر احزاب چپ           ”  نوين ضد سرمايه داري   
. راديكال در سطح جهان را به خود جلب كرده و او از پايه گذارانش بود            

يك حزن نوين وفادار به      “  :  نويسد    او خود در توصيف اين حزب مي        
هاي زير سلطه نه از بيان صريح ضد سرمايه            محرومان جامعه و انسان   

 .”داري بودنش ِابا دارد و نه از گفتن اين كه خواهان تغيير جهان است
دانـيـل      در سال هاي اخير با آن كه بيماري به شدت از قدرت فيزيكي

كاسته بود اما او در همه جا حاضر بود، تـوگـويـي بـا ولـع خـاصـي              
مـانـده بـود تـمـام            خواست در اين اندك فرصتي كه برايش باقي  مي

در :  اش را به نسل جوان منـتـقـل كـنـد        هاي نظري و پراتيك اندوخته
جلسات حزبي، در جلسات دانشگاهي، در مؤسسه تحقيـقـاتـي بـيـن        

نـقـد   “  المللي آمستردام، در انجمن ماركس ، در مـجـالت تـئـوريـك       
، در مجادالت سياسي در سطح جهـانـي،   ” خالف جريان“ و ”  كمونستي

، و در پايه گـذاري    ” حزب نوين ضدسرمايه داري“ در مدرسه تابستاني 
سال اخير، سال هاي يكه تازي سرمايـه    در سي.  ” لوئيز ميشل“ انجمن 

كردن اكثر هم رزمان سـابـقـش،      داري در سطح جهاني و سنگر خالي

 دانيل بن سعيد
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تنها پرچم ماركسيزيم انقالبي را برافراشته نگاهداشت بـلـكـه      دانيل نه
هـايـش را        هايش كوشيد تا لكه چه در پراتيك روزمره و چه در نوشته

در يـكـي از     .  بزدايد، جاليش دهد و به پيشواز قرن بيست و يكم برود
سال پيش در دنـيـاي    25“ :  گويد  مي 2009هاي خود در سال  مصاحبه
مرده متعفني بود، امروزه شبح خندانش دوبـاره    ها ماركس سگ ليبرال

ظاهر شده است در واقع امر ماركس فعلييت امروزي خود را مـديـون     
 .”وجود سرمايه جهاني شده است

حـزب نـويـن      “ آخرين باري كه او را ديدم در دانشگاه تـابسـتـانـي         
از اين كه نمي توانست در بحث كارگـاه ايـران     .  بود”  ضدسرمايه داري

چـنـدان     -صرفاً به دليل هم زماني آن با كارگاه خـودش   -شركت كند
انـتـخـابـات           هاي اخير در ايران در پـي  در مورد رويداد.  خشنود نبود

پرسيد و كمي هم   هاي بسياري داشت، از وضعيت چپ در ايران  پرسش
تكلفي اش، بـا    او با بي .در باره كنگره آتي بين الملل چهارم گپ زديم

خوشروئي اش، با دست و دل بازي اش، با طنزش و با قدرت تـخـيـل      
رفـتـنـش    .  بااليش نمونه نادري در بين روشنفكران مبارز و انقالبي بود

اي سخت براي همه ما، براي چپ راديكال، براي كارگران جهـان،   ضربه
. براي خوانندگان نوشته هايش و براي شنوندگان سخنراني هايش بـود 
  جاي خالي او براي ما و تمام كساني كه براي تغيير جهان و بر پـايـي    

 .كنند، كامالً محسوس است  دنيائي بهتر تالش مي
  2010مارس 

 
نام ماه يازدهم از تقويم جديـدي بـود      Thermidorترميدور * 

در نـهـم   .  كه پس از انقالب كبير فرانسه مورد استفاده قرار گرفت
) 1794ژوئيه سـال       27مطابق با ( تقويم جديد  2ترميدور سال 

حكومت روبسپير و جناح ژاكوبن سرنگون مي شـود و بـا ايـن          
واژگوني چرخش به راست جمهوري اول آغاز شـده و راه بـراي         

تقويم جديد  8در هژدهم ماه برومر سال (كودتاي ناپلئون بناپارت 
 . هموار مي شود) 1799نوامبر  9، مطابق با 

 مقاالت
دانيل مقاالت بسياري به زبان هاي فرانسوي، انگليسي، اسپانيـولـي و     

 سايت اينرنتي. پرتقالي نوشته است
Le site Internet d’Europe solidaire sans frontières 

)ESSF( 
  

مقاله اش به زبان هاي فرانسوي و انگليسي  را گـردآورده   285تاكنون 

 : آدرس آن . است
?php.spip/org.so l idaire-europe.www://http

101=auteur_id&auteur=page 
 
تا آن جائي مـن  ( مقاالتي كه از وي تاكنون به فارسي ترجمه شده اند  -

 ):از آن ها اطالع دارم

فوريـه  (   54، منتشر شده در آرش ماركس رهيده از قفس خويشــ 
 )1996ـ مارس 

دانيل بن سعيد و نگاه او به جنبش كارگرى و اجـتـمـاعـى     ــ   
 3، در كنگره  بين المللى ماركس، جلد فرانسه

 )مأخذ قبلي: (تداوم منطقى ايده هاــ 

: ما يهوديانــ 
int/Intifada/book/old/org.peykarandeesh.www://http

htm.index.efada 
 :آرى ما يهوديانــ 

i/Intifada/book/old/org.peykarandeesh.www://http
htm.index.ntefada 

پرسش هاى اكتبر، آيا انقالب اكتبر كودتا بوده؟ وآيا از ابتـدا  ــ 
:  7، مندرج در سامـان نـو شـمـاره           محكوم بوده است و زودرس؟

pdf.7saman/org.no-saamaan.www://http  
  

:                  اسـتـراتـژيـكـي        -بازگشت مسئلـه سـيـاسـي       دربارهــ 
_no_saman/5NUMBER/org.saamaano.www://http
 bazgasht#htm.5 

و »  فرضيهء كمـونـيـسـم    « مصاحبه با آلن باديو نويسندهء ــ 
 :پاسخ دانيل بن سعـيـد بـه بـرخـى از انـتـقـادات او                  

-Alain/article/org.peykarandeesh.www://http
html.Bensaid-de-reponse-la-et-Badiou 

 :پيرامون تغيير جهان بدون تصرف قدرت جان هالوويــ 

sog/ketabha/gunagun/com.nashrebidar.www://http
htm.taghir20%piramon/enghlabi20%hey 

iran.www://http-:  تـــزهـــاي مـــقـــاومـــت    ــــــــ    

pdf.041_khiaban/khiaban/com.archive  
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 كتاب ها
فهرست زير در برگيرنده اسامي ومشخصات كتاب هاي دانيل بن سعيد         

اين ليست  .  برخي از آن ها را با همكاري  ديگران نوشته است            .  است
 ***كتاب هائي كه به زبان انگليسي هستند با عالمت            .  كامل نيست 

 .مشخص شده اند
 

1- Mai 68, une répétition générale (en collaboration 
avec Henri Weber), Maspero, Paris, 1968. 

 
2- Contre Althusser (ouvrage collectif), 10/18 UGE, 
Paris, 1974. 

 
3- Portugal, une révolution en marche (en collaboration 
avec Charles-André Udry et Michael Löwy), 10/18, 
Paris, 1975. 

 
4- La Révolution et le pouvoir, Stock, Paris 1976. 

 
5- L’Anti-Rocard ou les haillons de l’utopie, La Brèche, 
Paris, 1980. 

 
6- Marx ou pas ? (ouvrage collectif), EDI, Paris, 1986. 

 
7- Stratégies et Partis, La Brèche, coll. Racines, Paris, 
1987. 

 
8- Mai si ! 1968-1988, rebelles et repentis (avec Alain 
Krivine), La Brèche, Paris 1988. 

 
9- « Que faire (1903) et la création de la Ligue 
communiste (1969) » (avec Antoine Artous), Retours 
sur Mai, La Brèche, Paris 1988. 

 
10- Moi, la Révolution. Remembrances d’un bicentenaire 
indigne, Gallimard, coll. Au vif du sujet, Paris, 1989. 
***I, The Revolution. 

11- « Un Bicentenaire thermidorien », in Collectif, 
Permanences de la Révolution, La Brèche, Paris 
1989. 

 
12- Walter Benjamin, sentinelle messianique, Plon, Paris, 

1990. 
 

13- Jeanne de guerre lasse, Gallimard, collection Au vif 
du sujet, Paris, 1991. 

 
14- Marx l’intempestif. Grandeurs et misères d’une 
aventure critique (xix-xx siècles), Fayard, Paris, 1995. 
*** Marx for our times: adventures and misadventures of a 
critique, Verso, London, 2002. 

15- La Discordance des temps. Essais sur les crises, les 
classes, l’histoire, les Éditions de la Passion, Paris 
1995. 

 

16- Le Pari mélancolique, Fayard, Paris, 1997. 
*** The Meloncholy Wager, Verso, London, 2002 

 
17- Le Retour de la question sociale (en collaboration 
avec Christophe Aguiton), Editions Page 2, 
Lausanne 1997. 

 
18- Leur gauche et la nôtre. Lionel, qu’as-tu fait de notre 

victoire ? Un an après... Albin Michel, Paris, 1998 

 
19- Qui est le juge ? Pour en finir avec le tribunal de 
l’histoire. Fayard, Paris 1999. 

 
20- Éloge de la résistance à l’air du temps, entretien avec 
Philippe Petit, Textuel, Conversations pour demain, 
Paris, 1999. 

 
21- Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, La 
Discorde, Paris, 1999. 

 
22- Le Canard et le lapin : le journalisme et ses critiques, 
Edwy Plenel et Daniel Bensaïd, 31 décembre 1999. 

 
23- Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme, 
Michalon, Paris, 2000. 

 
24- Les Irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du 
temps, Textuel, La Discorde, Paris, 2001. 
  
25- Le Retour de la critique sociale in Marx et les 
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nouvelles sociologies, Textuel 9, 2001. 
 

26- Résistances. Essai de taupologie générale (illustré par 
Wiaz), Fayard, Paris, 2001. 

 
27- Karl Marx : Les hiéroglyphes de la modernité, 
Textuel, Passion, Paris 2001. 

 
28- Les Trotskysmes, PUF, Que sais-je ?, Paris, 2002 

 
29- Le Nouvel Internationalisme. Contre les guerres 
impériales et la privatisation du monde, Textuel, Paris, 
2003. 

 
30- Un Monde à changer. Mouvements et stratégies, 
Textuel, La Discorde, Paris, 2003. 

 
31- Une lente impatience, Stock , Paris, 2004. 

 
32- Fragments mécréants. Sur les mythes identitaires et la 
république imaginaire,  Lignes, Paris, 2005. 

 
33- Présentation et commentaires : Édition critique de « 

Sur la Question juive » de Marx, La Fabrique, Paris, 

2006. 
 

34- «  John Holloway, révolution sans la révolution » 

in La planète altermondialiste (coordonné par 
Chiara Bongfiglioni & Sébasten Budgen), La 
Discorde, Textuel, Paris, 2006.  

 
35- « Trente ans après : Introduction à l’Introduction au 
marxisme », préface à : Ernest Mandel, Introduction au 
marxisme, Ed. Formation Léon Lesoil, Bruxelles 
2007. 

 
36- Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le 
droit des pauvres, La Fabrique, Paris, 2007. 

 
37- Un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, Lignes, 
Paris, 2007. 

 
38- Éloge de la politique profane, Bibliothèque Idées, 
Albin Michel, Paris, 2008. 

 

39- 1968, fins et suites avec Alain Krivine, Lignes, 
Paris, 2008.  

 
40- « Préface » in Elie Kagan, Mai 68 d’un photographe, 
avec une étude d’Alexandra Gottely et Laure Lacroix 
(Album).   

 
41- «  Société du spectacle », in La France des années 68 
(ouvrage collectif coordonné par Antoine Artous, 
Didier Epsztajn et Patrick Silberstein), Syllepse, 
Paris, 2008. 

 
42- « Politique de Marx », in Karl Marx & Friedrich 
Engels, Inventer l’inconnu. Textes et correspondance 
autour de la Commune, La Fabrique, Paris, 2008. 

 
43- Penser Agir, pour une gauche anticapitaliste, Lignes, 
Paris, 2008.  

 
44- Prenons parti - Pour un socialisme du xxie siècle avec 
Olivier Besancenot,  Mille et une Nuits, Paris, 2009. 

 
45- Marx, mode d’emploi, texte de Daniel Bensaïd, 
dessins de Charb,  Zones (La Découverte), Paris, 
2009. 

 
46- « Le scandale permanent » in Démocratie, dans 

quel état ?, ouvrage collectif, La Fabrique, Paris, 

2009. 
 

47- «  Marx et les crises » in Les crises du capitalisme 
(Texte inédit), édition établie et traduite par Laurent 
Hebenstreit, Démopolis , Paris, 2009. 

 
48- Postcapitalisme, Imaginer l’après, ouvrage collectif. 
Au diable vauvert, novembre 2009. 
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 ماركسيسم و مبارزه طبقاتي -3
درست است كه براي آن كه يك تئوري بتواند، تاثير ماندگاري بـر    

. ها داشته باشد، بايد از ارزش علمي بااليي برخوردار بـاشـد  ذهن انسان
بارها اتفاق افتاده كه يك تئوري علمـي  .  اما اين به تنهايي كافي نيست

كه اهميت زيادي هم براي علوم دارد، به جز در محافل مـحـدودي از     
در ايـن    .  كردگان، توجه عمومي چنداني را برنيانگيخته اسـت   تحصيل

اين تئوري اساس نجـوم  .  توان از تئوري جاذبة نيوتون نام بردزمينه مي
دهد و به خاطر وجود اين تئوري است كه ما اكـنـون از     را تشكيل مي

-توانيم ورود فالن سياره يا خسوفاجسام آسماني شناخت داريم و مي

با وجود اين زماني كـه تـئـوري جـاذبـة          .  بيني كنيمها را دقيقاً بيش
نيوتون اعالم شد، تنها تعداد كمي از دانشمندان انگليسي به حمايت از 

و .  هاي وسيع مردم به اين تئوري توجهي نـكـردنـد   توده.  آن برخاستند
هاي مردم از   قرن بعد و توسط كتاب معروف ولُتر بود كه تودهتنها نيم

علم، به صـورت    .  اين تئوري آگاهي يافتند و اين مسالة عجيبي نيست
تخصصي درآمد، كه تنها در محافل افراد تحصيل كرده جريان دارد و     

. گـيـرد  هاي آن نيز تنها در اين محافل مورد توجه قـرار مـي    پيشرفت
و .  درست همان گونه كه ذوب فلزات تنها تخصص يك آهنـگـر اسـت     

. انگـيـزد  هاي مربوط به ذوب فلزات تنها توجه آهنگر را بر ميپيشرفت
دارد و مردم به آن    را آن استفاده از مردم توان تنها آن تئوري كه توده

هاي تواند در ميان تودهكنند، ميشان نگاه ميبه صورت ضرورت زندگي
توان آن را بدين واقعيت منسوب كرد كـه ايـن     مي.  كندمردم راه پيدا 

تواند براي آنها همچون يك سالح در مبارزة طبـقـاتـي بـه       تئوري مي
زيرا تنها مبارزة طبقاتي است كه تقريباً تـمـامـي      .  خدمت گرفته شود

و اين را با كمال وضوح در مـاركسـيـسـم     .  كندمردم را درگير خود مي
چنان چه آموزش اقتصادي ماركس در مبارزة طبـقـاتـي    .  توان ديدمي

مدرن از اهميت برخوردار نبود پس تنها تعداد معـدودي اقـتـصـادان       
بنابراين، مـاركسـيـسـم     .  كردند تا به آن بپردازنداي وقت پيدا ميحرفه

داري خـدمـت     اش عليه سرمايهبراي پرولتاريا همچون سالح در مبارزه
به خاطـر  .  اندكند، و مبارزات علمي بر محور اين تئوري تمركز يافتهمي

ها مردمي قـرار    اين توانايي است كه نام ماركس مورد ستايش ميليون

 

 ماركسيسم و داروينيسم
 

 بخش دوم
 

 آنتون پانه كوك: نويسنده
 

 سهراب معيني: برگردان
 ه گلهوشنگ تر: ويراستار
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داننـد و تـوسـط        گرفته كه از آموزش هاي وي چيز چنداني هم نمي
به .  فهمند مورد تحقير قرار گرفتههاي او را نميهزاران نفري كه تئوري

خاطر نقش عظيمي كه تئوري ماركس در مبارزة طبقاتي داشته اسـت  
هاي وسيعي از مردم همواره مورد مـطـالـعـه     اش توسط تودهكه تئوري
 .باال برخوردار است  نفوذي گيرد و در اذهان توده ها ازقرار مي

مبارزة طبقاتي پرولتاريا، پيش از ماركس نيز وجود داشتـه اسـت،     
بسيار طبيعي بـود كـه       .  داري استزيرا پرولتاريا زادة استثمار سرمايه

شدند به فكر بيفتند و خـواهـان سـيـسـتـم         كارگراني كه استثمار مي
اما تنهـا  .  ديگري از جامعه باشند كه در آن استثمار وجود نداشته باشد

از آن چـه      .  توانستند بكنند، داشتن اميد و روياي آن بودكاري كه مي
 .آمد، اطمينان نداشتندپيش مي

. ماركس به جنبش كارگري و سوسياليسم يك پاية تئوريك بخـشـيـد   
هاي اجتماعي در جريان مداوم تئوري اجتماعي او نشان داد كه سيستم

. داري تنها شكلي گذرا و موقتي از آن اسـت   تاريخي هستند و سرمايه
داري نشان داد كه به خاطر تكامل مـداوم    مطالعات او در مورد سرمايه

ايـن  .  داري ضرورتاً بايد به سوسياليسم تـحـول يـابـد      تكنيك، سرمايه
تواند مستقر كند كه عـلـيـه    سيستم جديد توليدي را تنها پرولتاريا مي

شان حفظ سيستم قديم توليد است مـبـارزه     داراني كه منفعتسرمايه
بـه  .  بنابراين سوسياليسم محصول و هدف مبارزه طبقاتي است.  كندمي

خاطر انديشة ماركس، مبارزة طبقاتي پرولتاريا، شكل كامالً متفاوتي را 
به .  ماركسيسم به صورت سالح دردست پرولتاريا درآمد.  به خود گرفت

جاي اميدهاي مبهم، او به پرولتاريا هدف مثبتي ارائه كرد و با آمـوزش  
شناخت روشني از توسعه اجتماعي به پرولتاريا نيرو داد و در هـمـيـن    

از .  اش به وجـود آورد     هاي مبارزاتياي براي تصحيح تاكتيكحال پايه
تـوانـنـد گـذرابـودن دوران          طريق ماركسيسم است كه كارگران مـي 

از سـوي    .  شان را اثبات كننـد داري و ضرورت و قطعيت مبارزهسرمايه
ديگر، ماركسيسم، نظرات اتوپيايي را كه معتقد است سوسياليسم تنهـا  

آيد و انگار كـه  به وسيلة هوش و نيت خير برخي خردمندان بوجود مي
اش سوسياليسم تنها درخواستي براي عدالت و اخالقيات است و هـدف 

عدالـت و    .  اي بدون لغزش و كامل است، به دور انداختاستقرار جامعه
كنند و هر طـبـقـه مـفـاهـيـم          اخالقيات با سيستم توليدي تغيير مي

تـوانـد بـه      اي ميسوسياليسم تنها توسط طبقه.  ها داردمتفاوتي از آن
بنابراين مساله تنـهـا   .  اش در سوسياليسم قرار داردوجود آيد كه منافع

-ايجاد يك سيستم اجتماعي كامل نيست، بلكه تغييري است در شيوه

 .رسدي باالتري يعني توليد اجتماعي ميهاي توليدي كه به مرحله

از آنجا كه تئوري ماركسيستيِ تكاملِ اجتماعي از مبارزه طبقاتي و 
 –نموده  كوشد تا آن را درونيناپذير است، پرولتاريا ميپرولتاريا جدايي

اش و كـل      ها و احسـاسـات  انديشه  -تبديل به خويشتن خويش كرده
اش از جهان هستي را براساس آن قرار دهد، و از آنـجـا كـه            مفهوم

كه اكنون در ميانه آن قـرار  ( ماركسيسم، تئوري تكامل اجتماعي است 
بنابراين ماركسيسم خود در كانون مركـزي مـبـارزات بـزرگ         )  داديم

 .كند، قرار داردفكري كه همراه با انقالب اقتصادي حركت مي
 

 داروينيسم و مبارزة طبقاتي -4
كه در      اش را تنها به نقشياين كه ماركسيسم، اهميت و موقعيت

كند، مديون است، برهمـگـان روشـن      مبارزه طبقاتي پرولتاريا ايفا مي
در مورد داروينيسم براي يك ناظر سطحي مسـألـه كـامـالً          اما.  است

زيرا داروينيسم با يك حقيقت علمي جـديـد     .  رسدمتفاوت به نظر مي
سر و كار دارد كه بايد با تعصبات مذهبي و جهل و خرافـات مـبـارزه      

تر درخواهيم يافت كه در واقع، داروينيسم هـم  اما با نگاهي دقيق.  كند
داروينيسم، يك .  رفت كه ماركسيسم رفتبايد به راه همان تجاربي مي

اي تئوري انتزاعي صرف نيست كه پس از مباحث و آزمايشات به شيـوه 
خير، بالفاصله پس .  كامالً ذهني توسط جهان علمي پذيرفته شده باشد

از ظهور داروينيسم، اين تئوري هواداران پرشور و مخالفان سـرسـخـت    
اش نام داروين نيز توسط كساني كه چيزي از تـئـوري      .  خود را داشت

-تئوري اجتماعي ماركس نشان داد كه سيستم
هاي اجتماعي در جريان مداوم تاريخي هستند 

داري تنها شكلي گذرا و موقتي از آن و سرمايه
داري نشـان  مطالعات او در مورد سرمايه.  است

-داد كه به خاطر تكامل مداوم تكنيك، سرمايه
. داري ضرورتاً بايد به سوسياليسم تحول يابـد 

اين سيستم جديد توليدي را تنها پرولـتـاريـا    
داراني كه تواند مستقر كند كه عليه سرمايهمي

شان حفظ سيستم قديم توليـد اسـت     منفعت
 . كندمبارزه مي
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دارويـن  .  فهميدند مورد ستايش قرار گرفت و يا حقير شمرده شـد نمي
انسـان از نسـل       « توسط كساني كه از تئوري او چيزي جز اين كـه      

دانستند و واقعاً شايستگي قضاوت از موضعي علمي نمي»  ميمون است
داروينيـسـم نـيـز       .  در مورد درستي و نادرستي اين تئوري را نداشتند

نقشي در مباحث طبقاتي ايفاء كرد، و به خاطر اين نقـش اسـت كـه        
 .خيلي سريع هواداران دوآتشه و مخالفان سرسختي پيدا كرد

دار، اي عليه طبـقـه زمـيـن      داروينيسم، توسط بورژوازي در مبارزه
-اين مبارزه.  همچون ابزاري به خدمت گرفته شد”  روحانيون“ اشراف و 

اي كه اكنون توسط پرولتاريا به پـيـش     اي بود كامالً متفاوت با مبارزه
اي نبود كه خواهان لـغـو     بورژوازي، طبقه استثمار شده.  شودرانده مي

-شدن از شر قدرتخواست، خالصآن چه بورژوازي مي.  استثمار باشد
بـورژوازي  .  اش را سد كرده بـودنـد  هاي حاكم قديمي بود كه پيشرفت

اش را بر اين واقعيت قـرار داده    خواست خود حاكم شود و خواستهمي
. انـد ترين طبقة جـامـعـه   بود كه به عنوان رهبران صنعتي جامعه، مهم

مصرف نـبـود،   كه اكنون چيزي جز يك انگل بي}  فئودال{ طبقة قديم 
كند؟ آنها تنها به سنت و حقوق الهـي   مطرح توانستمي چه عليه آنها

-بـود كـه مـي        آنان   هايو اين تنها اركان.  كهن خويش متكي بودند
هاي مردم را   ها با كمك مذهب، تودهكشيش.  توانستند برآن تكيه كند

هاي بورژوازي بـه    گذاشتند و با خواستمي}  هافئودال{ در انقياد آنها 
 .خاستندمخالفت برمي

طبقات حـاكـم را     »  الهي« بنابراين به نفع بورژوازي بود كه حقوق 
علوم طبيعي به سالحي در مخالفت با باور مذهـبـي و     .  زير سوال ببرد
علم و قوانين طبيعيِ تازه كشف شده مورد حمايت قرار .  سنت بدل شد

هايي بود كـه بـورژوازي       با چنين سالح.  گرفته و توانست مطرح شوند
تـوانسـت   اگر كشفيات جديـد مـي    .  اش را به پيش ببردتوانست مبارزه

آنها »  الهي« كشيشان دروغين است، اقتدار  هايثابت كنند كه آموزش
برداري طبقة فئودال بود، كه مورد بهره»  حقوق الهي« ريخت و فرو مي
ها بـه    واضح است كه طبقه فئودال تنها توسط اين سالح.  شدنابود مي

زيرا قدرت مادي تنها توسط قدرت مـادي بـه زيـر        ( زير كشيده شد، 
هاي فكري به ابزارهاي مادي بدل شدند، اما اين سالح)  شودكشيده مي

 .علوم مادي اتكاء داشت بدين دليل است كه بورژوازي اين همه به
اين تئوري داروين كـه    .  داروينيسم در زماني مناسب به وجود آمد

هاي مسيحيت را انسان از حيواني نازل بوجود آمده تمامي ساختار دگم

 هربرت اسپينر

هربرت اسپينر، فيلسوف انگليسي، پيش از   
داروين، خود داراي يك تئوري در مورد رشـد    

تئوري بورژوايي فردگرايـي،كـه   :  اجتماعي بود
او بعدها ايـن  .  مبنايش بر مبارزه براي بقاء است

. تئوري را در ارتباط نزديك با داروين قرار داد  
در جهان حيواني، پير، ضعيف : گفتاسپنسر مي

رود و تنها قوي و سالم باقـي  و بيمار از بين مي
در نتيجه، مبارزه براي بقاء همـچـون   .  ماندمي

سازي نژاد عمل كرده و از زوال آن اصالح و پاك
 . كندجلوگيري مي
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بدين دليل است كه به محضي كه داروينيسم مـطـرح     .  درهم شكست
 .شد، بورژوازي با شوق بسيار به آن آويخته شد

بينـيـم   در آن جا دوباره مي.  اما در انگلستان اوضاع بدين نحو نبود
. كه مبارزه طبقاتي براي گسترش تئوري داروين تا چه اندازه مهم بـود 

در انگلستان، بورژوازي چندين قرن بود كه به حاكميت رسيده بـود و    
بديـن  .  در نتيجه منافعي در حمله به مذهب يا از بين بردن آن نداشت

مورد مطـالـعـه       دليل است كه هر چند اين تئوري در انگلستان وسيعا
داروين خود از اين مساله .  قرار گرفت، اما هيچ اهميت عملي پيدا نكرد

اش تعصب محافل مذهبي حاكـم  آگاه بود واز ترس آن كه مبادا تئوري
تنـهـا   .  را برانگيزد آگاهانه از كاربرد آن در مورد انسان خودداري ورزيد

پس از چندين بار تاخير و پس از آن كه چندين نفر پيش از او بـديـن   
. تصميم گرفت اين گام را نيز بردارد}  داروين{ كار اقدام كردند بود كه 

از اين واقعيت پـرده بـرداشـت كـه         ) (Hackelاي به هكل او درنامه
اش ممكن است آن چنان تعصبات بسياري را بـرانـگـيـزد كـه        تئوري

خودش  باور نداشت در طول حياتش شاهد از بين رفتـن  چـنـيـن         
 .موانعي باشد

اما در آلمان اوضاع كامالً متفاوت بود و هكل بدرستي بـه دارويـن     
اش در آلمان با شور و شوق فراواني مورد پـذيـرش   پاسخ داد كه تئوري

اش جريان از اين قرار بود كه زماني كه داروين تئوري.  قرار گرفته است
اي جديد به استبداد در   را مطرح كرد، بورژوازي در حال تدارك حمله

رهبري بورژوازي ليبرال را روشنفـكـران بـه عـهـده          .  رژيم حاكم بود
كه خود دانشمند بزرگي بود و شجاعت كافـي  »  ارنست هكل« . داشتند

بـه  »  آفرينش طـبـيـعـي    « هم داشت بالفاصله در كتابش تحت عنوان 
بنابراين، در جايي كـه    .  بندي عليه مذهب پرداختترين جمعشجاعانه

داروينيسم مورد پذيرش پرشور بورژوازي  مترقي قرار گرفت، امـا بـا       
 . مخالفت شديد نيروهاي ارتجاعي نيز روبرو گشت

در هـمـة   .  اي در ديگر كشورهاي اروپايي نيز روي دادچنين مبارزه
اين كشورها، بورژوازي ليبرالِ پيشرو بايد عليه نيـروهـاي ارتـجـاعـي        

اين نيروهاي ارتجاعي، قدرت را در اختيار داشتند و يـا  .  كردمبارزه مي
در چـنـيـن    .  مذهبي  خويش بودند مايل به حفظ آن به وسيله رهروان

شرايطي، حتي مباحث علمي با شور و شوق فراوان يك مبارزه طبقاتي 
شـد،  بنابراين مقاالتي كه له يا عليه داروين نوشته مي.  رفتبه بيش مي

شدنـد،  شان كه عموماً دانشمند نيز شناخته ميرغم نام نويسندگانعلي
بسياري از مقاالت مشهور هكـل را    .  بيشتر كاركردي اجتماعي داشتند

و حتي . رسنداگر از موضعي علمي نگاه كنيم، بسيار سطحي به نظر مي
انـد  اش نوشته شـده بسياري از مباحث و تعريضاتي كه توسط مخالفين

اند كه معادلش را تنها در مباحثي كـه  نيز آن چنان احمقانه و كودكانه
 .توان يافتشد، ميعليه ماركس نوشته مي

اي كه توسط بورژوازي ليبرال علـيـه فـئـودالـيـسـم          البته، مبارزه
ها آن بود، كه در يكي از علت.  اي تا پاي جان نبوددرگرفته بود، مبارزه

-داد، هدفهر كجا كه پرولتارياي سوسياليست حضور خود را نشان مي
 .هاي حاكم و از جمله بورژوازي بوداش نابودي قدرت

داد، در هر كجا كه بورژوازي ليبرال از خود دل رحمي نشـان مـي    
كردند، شور و شوق اولـيـه در       نيروهاي ارتجاعي دست باال را پيدا مي

ها و نيروهـاي  مبارزه با مذهب از صحنه محو شد و در حالي كه ليبرال
اما در واقعيت .  دادندارتجاعي همچنان به مبارزه عليه يكديگر ادامه مي

عالقه به علم به عـنـوان سـالحـي در         .  شدندتر ميبه همديگر نزديك
هـا  مبارزه طبقاتي كامالً به پايان رسيد و اين گرايش ارتجاعي كه توده

 .بايد به مذهب روي آورند بيش از بيش مورد تاكيد قرار گرفت

نتايج دروغيني كه هكل و اسـپـنـسـر از           
-اند، چندان شگفـت سوسياليسم انتزاج كرده

داروينيسم و ماركسيـسـم دو     .  انگيز نيستند
اند كه يكـي در جـهـان        تئوري كامالً متمايز

. حيواني كاربرد دارد و ديگري در قلمرو جامعـه 
كنـنـد،   آنها بدين مفهوم همديگر را مكمل مي

بدين گونه كه براساس تئوري تكامل دارويـن،  
جهان حيواني تا به مرحلة ظهور انسان تكامـل  

بايد، و از آن پس يعني پس از آن كه حيوان مي
به انسان تبديل شد، تئوري تكامل ماركس در   

اما زماني كه شخـص  .  يابدآن قابليت كاربرد مي
بخواهد تئوري يك قلمرو را در قلمرو ديگـري  
به كار ببرد كه قوانين متفاوتي در آن كـاربـرد   
 .دارد، طبيعتا به نتايج غلطي  نيز خواهد رسيد
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-پيش از آن، بورژوازي تحصيـل .  احترام به علم نيز دچار تغيير شد
شناخت كه با كرده، علم را به عنوان مفهومي ماترياليستي از جهان مي

اما اكنون نوعي تصوف دسـت    .  شدآن به معماي هستي پاسخ داده مي
باال را گرفته بود و تمامي آن چه كه توسط علم حل شده بود، چـيـزي   

ناشـده  در حالي كه آن چيزهايي كه حل.  رسيدبسيار جزيي به نظر مي
 -معـمـاي هسـتـي        -ترين پرسش زندگيباقي مانده بودند، نظير مهم

چارچوبي شكاك و انتـقـادي از ذهـن،        .  رسيدبسيار بزرگ به نظر مي
اين را .  برانگيز و شاد در حمايت از علم را گرفت جاي آن روحية نشاط

 . توان ديددر موضعي كه عليه داروين گرفته شد نيز مي
نشده دهد؟ معماي هستي را حلتئوري او چه چيزي را نشان مي« 

انگيز انتقال و اين توانـايـي جـهـانِ       اين ماهيت شگفت.  گذاردباقي مي
 »آيد؟كجا مي جانوري براي چنين تغييرات عظيمي از

توان حـل  اين جاست كه معماي هستي را  با اصول مكانيكي نمي 
 ماند؟پس در پرتو انتظارات بعدي از داروين چه باقي مي. كرد

. تر شـده اسـت      البته از آن پس، آهنگ پيشرفت علم بسيار سريع
حل يك مساله هميشه تعداد بيشتري مساله را براي حل كردن مطرح 

اين تئوري كـه  .  كند كه در تئوري انتقال خود را پنهان كرده بودندمي
بيش از پـيـش       .  پذيردداروين آن را به عنوان يك مبناي تحقيقي مي

مورد بررسي قرار گرفت و بحث دائمي در مورد هريك از عوامل تكامل 
در حالي كه تعدادي از دانشمندان تـوجـه   .  و مبارزه براي بقاء درگرفت

معطوف كردند كه آن را وابسـتـه بـه       (Variation(خود را به تنوع 
به دنبال اصلي كـه تـوسـط      ( دانند مي»  اعمال و سازگاري با زندگي« 

، اما اين ايده توسط دانشمنـدانـي نـظـيـر        ) بنياد گذاشته شد المارك
در حالي كه داروين تنهـا بـه     .  وايزمن و ديگران مورد انكار قرار گرفت

مـواردي از    )  Devries( تغييرات تدريجي و كُند معتقد بود، ديورايز   
نابهنگامي به انـواع       تغييرات جهشي و ناگهاني را يافت كه به  صورت

رفت تا تـئـوري     تمامي اينها، در حالي كه مي.  جديد منجر شده بودند
وراثت را تقويت كند و تكامل بخشد، در برخي موارد اين تاثير را ايجاد 

زنـد و    كرد كه كشفيات جديد ضربة جديدي به تئوري داروين مـي مي
بنابراين هركشف جديد توسط نيروهاي ارتجاعي به عنوان دليلي ديگـر  

 .شدبر ورشكستگي تئوري داروين عنوان مي
. اين مفهوم اجتماعي، تاثير خود را بر علم نـيـز بـاقـي گـذاشـت          

دانشمندان ارتجاعي اعالم كردند كه وجود يك عنصر معنوي ضـروري    
اي كـه  اعتقاد به ماوراء طبيعت جاي داروين را گرفت و آن طبقه.  است

 .در آغاز پرچمدار داروين بود، بيش از پيش به تحجر گراييد

 

 داروينيسم در مقابل سوسياليسم -5
اش عـلـيـه      شماري به بورژوازي در مـبـارزه  داروينيسم خدمات بي

بنابراين طبيعي است كه بورژوازي با درايت آن را .  هاي كهن كردقدرت
نـه بـديـن      . گرفتاش يعني پرولتاريا به كار ميدر مقابل دشمن بعدي

خاطر كه پرولتاريا در تضاد كامل با داروين قرار داشت، بلكـه درسـت     
داروين به محض آن كه مطرح شد، پيشاهنگ پرولتاريا يعنـي  .  برعكس

ها از آن با شادي استقبال كرد زيرا آنها در داروين تاييد و سوسياليست
نه آن گونه كه برخي مخالفان سطحـي  .  ديدندتكميل تئوري خودرا مي
داروينيـسـم    خواستند سوسياليسم را برمبناي اعتقاد دارند كه آنها مي

كه حتي در جـهـان   ( استوار كنند، بلكه بدين مفهوم كه كشف داروين 
، تاييد و )وقفه وجود داردنيز تكاملي بي} واراندام{ظاهراً راكد ارگانيك 

 .تكميل باشكوه تئوري ماركسيستي تكامل اجتماعي است
با اين وجود، بسيار طبيعي بود كه بورژوازي از داروين عليه پرولـتـاريـا    

 :استفاده كند
جنگيد و طبقات ارتجاعي به خـوبـي از     بورژوازي بايد با دو دشمن مي

-زماني كه بورژوازي به اقتدار آنان حـملـه مـي     .  اين مساله آگاه بودند
كردند و بـه بـورژوازي         كردند آنها نوك حمله را متوجه پرولتاريا مي

دادند كه مواظب باشد كه مبادا كل اقتدار اجتمـاعـي فـرو      هشدار مي
ترساندند و او را وا       نيروهاي ارتجاعي با اين كار بورژوازي را مي.  ريزد
الـبـتـه پـاسـخ        .  داشتند تا از هرگونه عمل انقالبي دسـت بـردارد    مي

نمايندگان بورژوازي اين بود كه چيزي براي ترسيدن از آن وجود ندارد 
و علم آنها چيزي نيست جز رد اقتدار بي پايه اشرافيت و دسـت آخـر     

 .كننداين كه از آنها در مقابل دشمنان نظم موجود، حمايت مي
دانان، سياستمدار و دانشمنـد ارتـجـاعـي       در كنفرانسي از طبيعي

، براين اساس كه تئوري داروين از سوسيـالـيـسـم     Virchowويرچو 
: ها گـفـت  او به داروينيست.  كند، آن را مورد حمله قرار دادحمايت مي

مواظب اين تئوري باشيد، زيرا اين تئوري رابطة بسيار نـزديـكـي بـا       « 
. »  مان شـد اي دارد كه باعث اين همه مصيبت در كشور همسايهنظريه

اين كنايه اي است به كمون پاريس، درست در سالي كه نقطه اوجـي    
تاثير    بايستاين تفكر مي.  آمدها به حساب ميبراي شكار سوسياليست

اما درمورد دانش پروفسـوري كـه بـه        .  عظيمي بر جاي گذاشته باشد
-اش، بلكه به خاطر خطرناك بـودن داروين نه به خاطر نادرستي علمي

-توان گفت؟ اين برداشت كه در خط انقالبيكند چه مياش حمله مي
بود، دردسرهاي زيادي بـراي     Red Revolutionistsگرايان سرخ
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و او تاب تحمـل آن را      .  هكل كه مدافع اين تئوري بود، به وجود آورد
بالفاصله پس از اين نشست، هكل تالش كرد تا نشان دهد كه .  نداشت

هـاي  دقيقاً تئوري داروين است كه غيرقابـل دفـاع بـودن خـواسـت           
دهد و رابطة داروين و سوسياليـسـم مـثـل       سوسياليستي را نشان مي

 .است» رابطه آب و آتش«
اش تـوسـط   هاي اصليبگذاريد نگاهي به مجادالت هكل كه انديشه

بسياري از نويسندگاني كه پاية نظراتشان عليه سوسيالـيـسـم را بـر         
 .اند بيندازيمداروين استوار كرده} مبناي تئوري{

اش بـرابـري طـبـيـعـي         فرضي است كه پيشسوسياليسم تئوري
هاست و تالش دارد تا به برابري اجتماعي، حقوق برابر، بـرابـري     انسان

داروين، برعكـس،  .  وظايف، برابري دارايي و برابري لذت از زندگي برسد
-تئوري وراثت به اثبات اين واقعـيـت مـي     .  دليل علمي نابرابري است

شدن يا تقسيم كار به  پردازد كه تكامل حيواني درجهت هرچه متفاوت
تري باشد، نابرابـري  هرچه حيوان در مرحلة باالتر و كامل.  رودپيش مي

همين مساله در مورد جامعه نيز صـدق    .  بيشتري وجود خواهد داشت
ها، طبقات جا نيز ما شاهد تقسيم كار بيشتري بين حرفهدراين. كندمي

هـا در    تر باشد، نابرابـري يافتهو غيره هستيم و هرچه كه جامعة تكامل
بنابراين تئوري وراثت را بايـد  .  شودقدرت، توانايي و استعداد بيشتر مي

هاست، بهترين پادزهر خواست برابري كه شعار سوسياليست“ به عنوان 
 ”.دانست

همين مساله، اما با ابعاد بيشتري در مورد تئوري بـقـاي دارويـن        
امـا  .  سوسياليسم خواهان لغو رقابت و مبارزه بـقـاسـت     .  كندصدق مي

ناپذير و قانون طـبـيـعـي     كند كه اين مبارزة اجتنابداروين مطرح مي
اين مبارزه نه تنها طبيعي است، بلـكـه   .  براي كل جهانِ ارگانيك است

شـود  شدن بيشتر مياين مبارزه باعث كامل.  مفيد و سودمند نيز هست
تـنـهـا    .  شدن يعني نابودي بيشتر آناني كه سازگار نيستنـد و اين كامل

-اي، يعني آنها كه تحمل رقابت را دارند باقـي مـي    شدهاقليت انتخاب
آينـد امـا     بسياري به وجود مي.  مانند و اكثريت ناتوان بايد نابود شوند

مبارزه براي بقاء در عـيـن حـال بـه           .  شوندتنها تعدادي انتخاب مي
شود، در حالي كه بدها و ناسازگارها محكـوم  پيروزي بهترين منجر مي

 ارنست هكل

اش را مـطـرح كـرد،      زماني كه داروين تئوري
اي جـديـد بـه        بورژوازي در حال تدارك حمله

رهبـري بـورژوازي     .  استبداد در رژيم حاكم بود
ارنسـت  « .  ليبرال را روشنفكران به عهده داشتند

كه خود دانشمند بزرگي بود و شجـاعـت   »  هكل
كافي هم داشت بالفاصله در كتابش تحت عنـوان  

بـنـدي   ترين جمعبه شجاعانه»  آفرينش طبيعي« 
بنابراين، در جـايـي كـه      .  عليه مذهب پرداخت

داروينيسم مورد پذيرش پرشور بورژوازي  مترقي 
قرار گرفت، اما با مخالفت شـديـد نـيـروهـاي        

 . ارتجاعي نيز روبرو گشت
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گونه كه محكوم انگيز است، درست هماناين ماجرايي غم.  اندبه نابودي
توان انـكـار     انگيز است، اما اين واقعيت را نه ميهمگان غم فنابودنِ به

 .كرد و نه تغيير داد
بد نيست در اينجا اشاره كنيم كه چگونه يك تغيير كـوچـك در       

داري توانند در خدمت دفاع از سرمايـه هاي مشابه چگونه ميبرخي واژه
گويد، يعني از آنهايي كـه  داروين از بقاي بهترين سخن مي.  قرار گيرند

اگر در اين مـبـارزه،   .  دهندبه بهترين وجه خود را با شرايط تطبيق مي
اند، پيروز بدانيم كه پيروزمـنـدان ابـتـدا       آنها را كه بهتر سازمان يافته

ايــن  .  شــونــدخــوانــده مــي  »  بــهــتــريــن« و ســپــس     »  هــوشــيــار« 
  .شد اسپنر مصطلح هربرت توسط بيان

داران بزرگ كه در قلمرو خود يعني مبارزة اجتماعي پيروز سرمايه 
هكل كار خود را ادامه داد و همچنـان  .  اندآيند، بهترين مردمبيرون مي

داروينيسم يا تئـوري  “ :  نوشت كه 1892او در .  بر موضع خويش ايستاد

انتخاب، يك تئوري كامالً اشرافي است زيرا كه بنيادش بر بقاء بهتريـن  
  به تـنـوع   تقسيم كاري كه به وسيله تكامل ايجاد شد، منجر.  قرار دارد
يابد و در نتيجه ، و گسترش بيشتري مي شودمي شخصيت در بيشتري

-تر مـي   شان عميقها، آموزش و شرايطنابرابري در ميان افراد، فعاليت
هرچه پيشرفت فرهنگ انساني بيشتر شود، تفاوت و شكاف بيـن  .  شود

هايي كـه  كمونيسم و خواست.  شودطبقات گوناگون موجود، بيشتر مي
ها در مورد برابري شرايط و فعاليت انساني مـطـرح   توسط سوسياليست

 .”شود، مترادف بازگشت به مراحل اوليه بربريسم استمي
هربرت اسپينر، فيلسوف انگليسي، پيش از داروين، خود داراي يك 

تئوري بورژوايـي فـردگـرايـي،كـه        :  تئوري در مورد رشد اجتماعي بود
او بعدها اين تئوري را در ارتـبـاط       .  مبنايش بر مبارزه براي بقاء است

 :گفتاسپنسر مي. نزديك با داروين قرار داد
رود و تنها قـوي  در جهان حيواني، پير، ضعيف و بيمار از بين مي« 

ها كنند كه برخالف جهان حيواني، مبارزه رقابتي بين انسانها ثابت ميبدين گونه سوسياليست
ها را به خـاطـر   ها و سالمشود، بلكه بسياري از قويباعث ماندگارشدن بهترين و سازگارترين نمي

. مانندباقي مي)  هرچند ضعيف و ناسالم( برد، در حالي كه آنهايي كه ثروتمنداند فقرشان از بين مي
كنند كه قدرت فردي عامل تعيين كننده نيست، بلكه اين عامل در چيزي ها ثابت ميسوسياليست

كسـي   چه و بماند كند كه چه كسي باقيخارج از بدن انسان قرار دارد، يعني تملك پول تعيين مي
 . برود از بين
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در نتيجه، مبارزه براي بقاء همـچـون اصـالح و        .  ماندو سالم باقي مي
اين جنـبـة   .  كندسازي نژاد عمل كرده و از زوال آن جلوگيري ميپاك

شد و هر حيـوان  خوب اين مبارزه است، زيرا اگر اين مبارزه متوقف مي
اي اطمـيـنـان داشـت،       اش بدون هرگونه مبارزهاز فراهم آوردن معاش

حمايتي كه از بيمار، ضعيف و   .  رفتقطعاً نژاد حيواني رو به خرابي مي
اگر همدردي كه خود را در .  كشدشود، نژاد را به تباهي ميناسازگار مي

اش بـرود،    دهد فراتر از مرزهاي معقـول كـنـونـي      خير نشان مي   امر
هاي جديـد،  اش حركت كرده و به جاي كاهش رنج نسلبرخالف هدف

هاي خوب مبارزه براي بـقـاء   جنبه.  گيرددر خدمت افزايش آن قرار مي
تمامي آنها  قـوي و      .  توان ديدوجه در جهان حيوانات ميرا به بهترين

اند؛ زيرا بايد با هزاران خطر روبرو شوند، و در اين مبارزه آنها كـه    سالم
وجود بيماري و ضعـف در    .  شونداش را نداشته باشند، نابود ميشرايط

ها و حيوانات خانگي بسيار شايع است، زيرا بيمار و ضعيـف  ميان انسان
بنابراين، سوسياليـسـم كـه      .  شودمورد حمايت قرار گرفته و حفظ مي

اش از بين بردن تالش براي بقاء در جهان انساني اسـت، لـزومـاً      هدف
 .»هاي جسمي و روحي را فراهم خواهد آوردرشد و گسترش بيماري

هاي اصلي كساني است كه از دارويـن بـه عـنـوان         ها، مجادلهاين
هرچند كه در .  كنندسالحي براي دفاع از سيستم بورژوايي استفاده مي

امـا بـراي     .  نظر اول ممكن است اين مباحث به نظر قـوي بـرسـنـد        
زيـرا آنـهـا      .  ها درافتادن با آنها كار چندان مشكلي نبـود سوسياليست

اند كه لباس جديدتـرِ واژگـان     همان مباحث قديمي عليه سوسياليسم
دهندة عدم درك كـامـل آنـهـا از             اند و نشانداروين را به تن كرده

 .داري استسوسياليسم و همينطور سرمايه
كننـد،  آنان كه ارگانيسم اجتماعي را با ساختار حيواني مقايسه مي

هـا  ها نظير سلولكنند كه تفاوت بين انساناين واقعيت را فراموش مي
در .  هايشان اسـت هاي مختلف نيست، بلكه در درجة ظرفيتو يا ارگان

ها تواند آن قدر پيش رود كه بسياري از ظرفيتجامعه، تقسيم كار نمي
-از آن، هركس كه كوچـك  ترمهم.  هاي ديگر از بين برودبه زيان طرف

ترين نكته اي در مورد سوسياليسم بداند، آگاه است كه تقسـيـم كـار      
شود و تقسيم كار واقعي هـمـچـنـان       موثر با سوسياليسم متوقف نمي

تفاوت بين كـارگـران، تـوانـايـي و قـابـلـيـت                .  حضور خواهد داشت
شود تفاوت بـيـن     آن چه كه متوقف مي.  شودكاركردشان، متوقف نمي

با وجود درستي اين واقعيت كه .  شان استكارگران و استثماركنندگان
ماند، اما اين ترند باقي ميدر مبارزه براي بقاء، حيواناتي كه قوي و سالم

در اينجا پيروزي بـه كـمـال      .  دهدداري روي نميامر در رقابت سرمايه
آنهايي كه در اين مبارزه درگيرند، وابسته نيست، بلكه در چيزي خارج 

در حالي كه اين مبارزه ممكن اسـت در مـورد       .  از بدن آنها قرار دارد

هـاي  شان بـه تـوانـايـي        داران كوچك صادق باشد كه موفقيتسرمايه
داري، موفقيت ديگر اما با تكامل بيشتر سرمايه.  شان بستگي داردفردي

شود، بلكه به تملـك بـيـشـتـر        تنها به توانايي هاي فردي مربوط نمي
تري در تـمـلـك دارد،      كس كه سرماية بزرگآن.  سرمايه بستگي دارد

تري در اختـيـار دارد، امـا مـهـارت            بزودي بر آن كه سرمايه كوچك
آن چه كه در اين مبارزه پيروزي را تعيين .  يابدبيشتري دارد، غلبه مي

همچنين، زماني كـه    .  هاي فرديكند تملك پول است و نه تواناييمي
-روند، آنها از جامعة انساني حذف نميداران كوچك از بين ميسرمايه

آنـهـا از     .  شونـد دارانه بيرون رانده ميشوند بلكه تنها از هويت سرمايه
آنـهـا   .  مانـنـد  روند، بلكه از بورژوابودن باز ميچرخة زندگي بيرون نمي

بنابرايـن  .  داردهند، اما نه به عنون سرمايههمچنان به زندگي ادامه مي
داري با مـبـارزه     شرايط الزم و نتايج رقابت موجود در سيستم سرمايه

 .براي بقاء در جهان حيواني كامالً تفاوت دارد
انـد،  روند، اعضاي يك طبقة كامالً متفاوتآن كساني كه از بين مي

كـارگـران بـا      .  اي كه در اين مبارزة رقابتي شركت نـدارد   يعني طبقه
خيزند، بلكه تنها نيروي كار خود را به آنها داران به رقابت برنميسرمايه

اند، آنها حتي فـرصـت بـرآورد        و از آنجا كه فاقد مالكيت.  فروشندمي

 ردولف ويرچو
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شان و مسابقه با هاي عظيمتوانايي
داران را نـدارنـد، فـقـر و         سرمايه
-توان به ضعفشان را نميبدبختي

شان در مبارزة رقابتي نسبت داد،   
بلكه علت آن است كه در مقابل و 
فروش نيروي كارشان چيز اندكـي  

و دقيقاً بـه ايـن     .  آورندبدست مي
علت است كه بـا وجـودي كـه          
فرزندان سالم و تندرست به دنـيـا   

-آورند، اما مثل برگ خزان ميمي
در حالي كه فرزنداني كه از .  ميرند

شوند با وجود بيماري و ضعف بـا تـغـذيـه         والدين ثروتمند متولد مي
وميـر  مرگ.  مانندآيد، زنده ميمناسب و مراقبتي كه از آنها به عمل مي

عوامل خارجي است و نـه بـه          به فرزندان طبقات فقير جامعه منوط
داري است كه با استثمار، كـاهـش     اين سرمايه.  خاطر ضعف و بيماري

هاي طـوالنـي   هاي بيكاري، مسكن نامناسب و ساعتدستمزدها، بحران
 .آوردكار، تمامي اين شرايط نامساعد را به وجود مي

داري است كه بسياري از انسانهاي قوي و سالم اين سيستم سرمايه
 .كندرا محكوم به نابودي مي

كنند كـه بـرخـالف جـهـان          ها ثابت ميبدين گونه سوسياليست
ها باعث ماندگارشدن بـهـتـريـن و         حيواني، مبارزه رقابتي بين انسان

ها را بـه خـاطـر        ها و سالمشود، بلكه بسياري از قويسازگارترين نمي
هـرچـنـد    ( برد، در حالي كه آنهايي كه ثروتمنداند   فقرشان از بين مي

كـنـنـد كـه       ها ثابت مـي سوسياليست. مانندباقي مي) ضعيف و ناسالم
قدرت فردي عامل تعيين كننده نيست، بلكه اين عامـل در چـيـزي        

كند كه چـه    خارج از بدن انسان قرار دارد، يعني تملك پول تعيين مي
 . برود كسي از بين چه و بماند كسي باقي

 

 قانون طبيعي و تئوري اجتماعي -6
انـد،  نتايج دروغيني كه هكل و اسپنسر از سوسياليسم انـتـزاج كـرده       

داروينيسم و ماركسيسم دو تئوري كامـالً  .  انگيز نيستندچندان شگفت
اند كه يكي در جهان حيواني كاربرد دارد و ديگري در قـلـمـرو      متمايز
كنند، بدين گـونـه كـه      آنها بدين مفهوم همديگر را مكمل مي.  جامعه

براساس تئوري تكامل داروين، جهان حيواني تا به مرحلة ظهور انسـان  
بايد، و از آن پس يعني پس از آن كه حيوان به انسان تبديل تكامل مي

اما زماني كـه  .  يابدشد، تئوري تكامل ماركس در آن قابليت كاربرد مي

شخص بخواهد تئوري يك قلمرو 
را در قلمرو ديگري به كار بـبـرد   
كه قوانين متفاوتي در آن كاربـرد  
دارد، طبيعتا به نتايج غلطي  نيـز  

 .خواهد رسيد
چنين است وقتي كه بخواهيم از   
قانون طبيعي دريابيم كـه چـه       
شكل اجتماعي طبيعي اسـت و      
اين درست همان چيزي است كه 
داروينيست هاي بـورژوا انـجـام      

-آنها به اين استنباط مـي .  دادند
يعني در جـايـي كـه        ( اند رسند، كه قوانيني كه در عالم وحش حاكم

داري تا به همان قدرت در سيستم سرمايـه )  تئوري داروين كاربرد دارد
داري نظمي است طبيعي كـه مـي       هم كاربرد دارد و بنابراين، سرمايه

هايي نيز وجـود    از سوي ديگر، سوسياليست.  تا تا ابد ادامه يابد بايست
داشتند كه مي خواستند ثابت كنند براساس نظر داروين، سـيـسـتـم       

در سيستـم  « :  گفتندآنها مي.  سوسياليستي نيز سيستمي طبيعي است
ها مبارزه براي بقاء را با ابزارهايي كـه مصـنـوعـاً         داري، انسانسرمايه

. خواهنـد رسانند و نه با ابزارهايي كه مياند به سرانجام ميساخته شده
تر و از نظـر اخـالقـي      تر، باهوشتر، قويتفوق طبيعي آنهايي كه سالم

. واالترند، آن قدر اهميت ندارد كه تولد، طـبـقـه يـا تـمـلـك پـول              
بـرد و    هاي مصنوعي را از بين ميسوسياليسم تمامي اين عدم شباهت
كند و از آن پس تنها مبارزه بـراي    تمهيدات برابر براي همه ايجاد مي

-فردي عامل تعيين هاي مشخص شود كه در آن برتريبقاء حاكم مي
 ».كنندة اصلي خواهد بود

هاي بورژوا بـه    اين مباحث انتقادي، هر چند زماني كه عليه دارونيست
اما فراموش نكنيد .  روند، چندان بد نيستندنظر به كار مي مثابه يك رد

چه آنها كه ( هردوي اين مباحث .  كه آنها داراي ايرادات اساسي هستند
شوند، و داري مطرح ميهاي بورژوايي به نفع سرمايهتوسط داروينيست

شـونـد كـه اسـاس         هايي مطرح مـي   چه آنها كه توسط سوسياليست
هـر  .  اند، از ريشه غلط) داروينيسم  قرار دارد مبناي شان برسوسياليسم

رسند، بـه يـك انـدازه،          دو با وجودي كه به نتايج كامالً متضادي مي
كننـد كـه يـك        اند ، زيرا هر دو از اين استدالل غلط آغاز ميدروغين

ماركسيسم به ما آموخته .  سيستم اجتماعي طبيعي و دائمي وجود دارد
است كه چيزي به عنوان سيستم اجتماعي طبيعي و دائـمـي وجـود        

و يا به عبارت ديگر، هر سيستم اجتماعي طبيعي است، زيرا هـر  .  ندارد
يـك  .  سيستم اجتماعي تحت شرايط مشخصي ضروري و طبيعي است

آموزد كه هر حيوان، بـراي    داروين به ما مي
شرايط طبيعي مشخص سازگاري و كـمـال     

آموزد كـه هـر     يافته است، و ماركسيسم مي
سيستم اجتماعي براي شرايط ويژة خـودش  
سازگاري يافته، و بدين مفهوم مي توان آن را 

 .درست و كامل ناميد



 

                255                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

سيستم اجتماعي مشخص و معين وجود ندارد كه بتوان آن را طبيعـي  
هاي اجتماعي گوناگون، در نتيجه تكامـل وسـايـل      سيستم.  فرض كرد

در نتيجه هر سيستم اجتماعي براي زمان .  شوندتوليد جايگزين هم مي
گونه كه بورژوازي باوركرد، داري آنسرمايه.  مشخص خود، طبيعي است

ها گونه كه برخي سوسياليستسوسياليسم آن.  تنها نظم طبيعي نيست
داري در   سـرمـايـه   .  تالش دارند ثابت كنند، تنها نظام طبيعي نيسـت 

گونه كه فئوداليسـم در    شرايط قرن نوزدهم طبيعي بود، درست همان
قرون وسطي طبيعي بود و چنان چه سوسياليسم در آينده حاكم شود، 

تالش براي نشان دادن يك سيستـم اجـتـمـاعـي        .  طبيعي خواهد بود
معين به عنوان سيستمي طبيعي، همان قدر بيهوده است كه بخواهيم 

ترين حيوانات عالـم  يك حيوان را گرفته و بگوييم كه اين حيوان، كامل
آموزد كه هر حيوان، براي شـرايـط طـبـيـعـي         داروين به ما مي.  است

آموزد كه هـر    مشخص سازگاري و كمال يافته است، و ماركسيسم مي
سيستم اجتماعي براي شرايط ويژة خودش سازگاري يافته، و بـديـن       

 .مفهوم مي توان آن را درست و كامل ناميد
هاي بورژوايي در دفاع از و اين است علت اصلي شكست تالش دارويني

اند، زماني كـه    مباحثي كه برعلوم طبيعي مبتني.  داريسيستم سرمايه
در مسائل اجتماعي به كارگرفته شوند، هميشه به نتايج غلط مـنـجـر      

و اين امر بدين علت است كه در حالي كـه طـبـيـعـت در          .  شوندمي
كند و تغييرات، از زمانـي كـه تـاريـخ         اش بسيار كُند عمل ميتكامل

توان آن را ثابت انساني آغاز شده آن قدر نامحسوس است كه تقريباً مي
براي درك .  شودديد، اما جامعه انساني، دچار تغييرات سريع و مدام مي

نيروي محركه و علت تكامل اجتماعي، بايد جامعه را اين گونـه مـورد     
توانيم علت تكامل اجتماعـي  تنها در اينجاست كه مي.  مطالعه قرار داد

ماركسيسم و داروينيسم بايد در قلمروهاي خود باقي بمانند .   را بيابيم
 .آنها مستقل از يكديگرند و هيچ رابطة مستقيمي بين آنها وجود ندارد

توانيم بـه ايـن       آيا مي.  شوددر اين جا پرسش بسيار مهمي مطرح مي

نتيجه قطعي برسيم كه ماركسيسم تنها در قلمرو جامعه و داروينيسـم  
تنها در قلمرو و جهان ارگانيك كاربرد دارد، و هيچ يك از آنـهـا در         
قلمرو ديگري هيچ كاربردي ندارد؟ در عمل بسيار راحت است كه يـك  
. اصل براي جهان انساني و اصل ديگر براي جهان حيواني داشته باشيم

كنيم كه انسان، يك حيوان نيز اما با پذيرش چنين امري، فراموش مي
يافته و قوانيني كه بر جهـان حـيـوانـي       انسان از حيوان تكامل.  هست
توانند ناگهاني كاربرد خود را در مورد انسـان از دسـت       اند، نميحاكم
درست است كه انسان، حيوان بسيار خاصي است، امـا بـا آن       .  بدهند

هاي بسيار خاص بتوانيم دريابيم كه چرا وجود الزم است از اين ويژگي
آن اصولي كه در مورد تمامي حيوانات كاربرد دارند، در مـورد انسـان     

-در ايـن   .  گيـرنـد  ها شكل متفاوتي به خود ميكاربرد ندارند و چرا آن
هاي بورژوا خود را دارويني.  رسيمجاست كه به مسالة بزرگ ديگري مي

كنند كه انسان يك حيوان اسـت و بـدون       درگير چنين پرسشي نمي
كوشند تا اصول داروينيسم را در مورد انسان نيـز  سروصداي بيشتر مي

-ها به چه نتايج بسيار غلطي ميقبالً ديديم كه آن.  قابل كاربرد بدانند
 .رسند

بايد ابتدا تفاوت بين انسـان و      .  اي نيستبه باور ما، اين پرسش ساده
توانيم ببينم كـه چـرا، در       حيوان برايمان روشن شود و از آن پس مي

جهان انساني، اصول دارويني به اصول ديگري يعني ماركسيسم تغييـر  
 .يابندمي

 ...ادامه دارد

 

 

 

 

 

اند بـه  ها مبارزه براي بقاء را با ابزارهايي كه مصنوعاً ساخته شدهداري، انساندر سيستم سرمايه
تـر،  تر، قـوي   تفوق طبيعي آنهايي كه سالم.  خواهندرسانند و نه با ابزارهايي كه ميسرانجام مي

. تر و از نظر اخالقي واالترند، آن قدر اهميت ندارد كه تولد، طبقه يـا تـمـلـك پـول           باهوش
برد و تمهيدات برابر براي هـمـه   هاي مصنوعي را از بين ميسوسياليسم تمامي اين عدم شباهت

هـاي   شـود كـه در آن بـرتـري            كند و از آن پس تنها مبارزه براي بقاء حاكم ميايجاد مي
 كنندة اصلي خواهد بودفردي عامل تعيين مشخص
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پيامـبـر اسـالم يـا           يكي از خصوصيات قرآن كه بارها از جانب محمد
ي وحي يا خدايگان محمد يادآوري شده اين است كه اين كتاب فرشته
هائي است كه پيـش  ها و نوشتهي تورات و انجيل و كتابكنندهتصديق

از اين بر يهوديان و مسيحيان فرستاده شده و محمد خـود تصـديـق        
ي آئين پيامبران پيشين است؛ و اين تصديق و گواهي نه تـنـهـا    كننده

هاي هاي اخالقي و احكام ديني و اجتماعي آيينشامل بسياري از آيين
. گـيـرد  ها را نيز در بر مـي   هاي آنها و قصهگذشته است بلكه داستان

البته ذكر اين نكته الزم است كه يهوديان و مسيحيان به جز تورات و   
هاي فراوان تفصيلي و تفسيري ديگري نيز دارند كه محمد انجيل كتاب

گاه برحسب ضرورت و مصلحت زماني و مكاني و گاه براي تكميل متن 

 .قرآن از اين متون نيز استفاده كرده است

شدن به روح خدا و   توان از داستان مريم باكره و آبستنبراي نمونه مي
-جـا و بـه      ي توضيحات آن ياد كرد كه گاه يكزائيدن عيسي، با همه

هاي گوناگون به اشاره در جـاي      صورت تقريبا كامل و گاه به مناسبت
در اينجا براي روشن شدن قضيه ابتـدا  .  جاي قرآن از آن ياد شده است

شود و سپـس بـا     ها نقل ميموضوع مربوط به مريم و عيسي از انجيل
ي قرآن وجوه تشابه و حـدود      تاليف داستان از روي مضامين پراكنده

اما بيش از هر چيز تـوضـيـح    .  رسداقتباس داستان به نظر خواننده مي
ها براي توضيح داستان مريم و عـيـسـي    اين نكته الزم است كه انجيل

پردازند به ايـن    ي او ميابتدا به شرح حكايت زكرياي پيامبر و خانواده
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ي زكريا و همسرش و فرزندش يحيي در انجيل لوقـا،  ترتيب كه درباره
 :چنين امده است 65تا  5هاي باب اول آيه

ي ابيه بـود    در ايام هيروديس پادشاه يهوديه  كاهني زكريا نام از فرقه
و *  نـام داشـت    ]  اليزابـت [ كه زن او از دختران هارون بود و اليصابات 

و *  ايشان را فرزندي نبود زيرا كه اليصابات نازا بود و ديرينه سال بودند
* كردي خود در حضور خدا كهانت ميواقع شد كه چون به نوبت فرقه

خداوند درآمـده    ]  معبد[ حسب عادت كهانت نوبت او شد كه به قدس 
ي خداوند به طرف راسـت    ناگاه فرشته]*...  عبادت كند[بخور بسوزاند 

چون زكريـا او را ديـد در           *  مذبح بخور ايستاده بر وي ظاهر گشت
فرشته بدو گـفـت اي زكـريـا         *  حيرت افتاده ترس بر او مستولي شد

ات ترسان مباش زيرا كه دعاي تو مستجاب گرديـده اسـت و زوجـه         
و *  اليصابات براي تو پسري خواهد زائيد و او را يحيي خواهي نـامـيـد   

تورا خوشي و شادي رخ خواهد نمود و بسياري از والدت او مسـرور        
زيرا كه در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شـراب و      *  خواهند شد

القدس خـواهـد     مسكري نخواهد نوشيد و از شكم مادر خود پر از روح
 *بود

كه من پير هستم و زكريا به فرشته گفت اين را چگونه بدانم و حال آن
فرشته در جواب وي گفت من جـبـرائـيـل     *  ام ديرينه سال استزوجه

ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گويم هستم كه در حضور خدا مي
والحال تا اين امور واقع نگردد گنگ شـده، يـاراي     *  و تو را مژده دهم

هاي مرا كه در وقت خود به وقوع حرف زدن نخواهي داشت زيرا سخن
و چون ايام خدمت او به اتمام رسيد بـه    *... خواهد پيوست باور نكردي

بعد از آن روزها زن او اليصابات حامله شده مـدت    *  ي خود رفتخانه
 ...پنج ماه خود را پنهان نمود

و در ماه ششم جبرئيل فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره 

ي نامزد مردي مسمي به يوسـف از    نزد باكره*  نام داشت فرستاده شد
پس فرشته نزد او راحل شـده    *  خاندان داود، و نام آن باكره مريم بود

گفت سالم بر تو اي نعمت رسيده؛ خداوند با توست و تو در ميان زنان 
او را ديد از سخن او مضـطـرب شـده          ]  مريم[ چون *  مبارك هستي

فرشته بدو گفت اي مـريـم       *  متفكر شد كه اين چه نوع تحيت است
و اينك حـاملـه شـده      *  ايترسان مباش زيرا كه نزد خدا نعمت يافته

او بزرگ خواهد بود و *  پسري خواهي زائيد و او را عيسي خواهي ناميد
به پسر حضرت اعلي مسمي شود و خداوند خدا تخت پـدرش داود را      

و او به خاندان يعقوب تا به ابـد پـادشـاهـي         *  بدو عطا خواهد فرمود
مريم به فرشته گـفـت   *  خواهد كرد و سلطنت او را نهايت نخواهد بود

فـرشـتـه در      *  امكه مردي را نشناخـتـه  شود و حال آناين چگونه مي
القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلي بر تو جواب وي گفت روح
از آن جهت آن مولود مقدس پسر خـدا خـوانـده        .  سايه خواهد افكند

هم اينك اليصابات از خويشان تو نيز در پيري به پسـري    *  خواهد شد
زيرا نـزد  *  خواندندحامله شده و اين ماه ششم است كه مر او را نازا مي

مريم گفت اينك كنيز خـداونـدم؛ مـرا      *  خدا هيچ امري محال نيست
 ...برحسب سخن تو واقع خواهد شد

در آن روزها مريم برخاست و به بلدي از كوهستان يهـوديـه بشـتـاب       
و چـون    *  ي زكريا آمده به اليصـابـات سـالم كـرد        و به خانه*  رفت

اليصابات سالم مريم را شنيد بچه در رحم او بـه حـركـت درآمـد و           
و مريم قريب سه ماه نزد وي مـانـد،   * ... القدس پر شداليصابات به روح

 *ي خود مراجعت كردپس به خانه

همسايگان و   *  اما چون اليصابات را وقت وضع حمل رسيد پسري بزاد
خويشان او چون شنيدند كه خداوند رحمت عظيمي بر وي كرده با او   

ي طـفـل     و واقع شد در روز هشتم چون براي خـتـنـه   *  شادي كردند
اما مادرش ملتفت شـده  *  نهادندآمدند كه نام پدرش زكريا را بر او مي

ي خـدا  القدس به ترتيب دربارهها اگرچه كلمات پدر و پسر و روحتا آن جا كه معلوم است در انجيل
گانگي خدا در ميان نيست بلكه در همه وجه سخني از سهو عيسي و جبرئيل بكار رفته ولي به هيچ

كنـد  بعالوه عيسي خود بر پيامبري خويش تاكيد مي.  جا به يگانگي و يكتائي خدا تاكيد شده است
ام بلكه او مرا فـرسـتـاده      ام زيرا كه من از پيش خود نيامدهمن از جانب خدا صادر شده و آمده« 

كنم او چه پدرم مرا تعليم داد تكلم ميكنم بلكه به آنمن از خود كاري نمي«افزايد كه و مي»  است
  ».كه مرا فرستاد با من است
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ي تـو    به وي گفتند از قبيله*  شودني، بلكه به يحيي ناميده مي:  گفت
پس به پدرش اشاره كردند كه او را چـه    *  هيچ كس اين اسم را ندارد

اي خواسته بنوشت كه نام او يحيي اسـت و      او تخته* نام خواهي نهاد
در ساعت دهان و زبان او بازگشته به حمد خـدا    *  همه متعجب شدند

پس بر تمامي همسايگان ايشان خوف مستولي گشـت؛ و    *  متكلم شد
 .جميع اين وقايع در كوهستان يهوديه شهرت يافت

شود امـا والدت    و در انجيل متي در مورد تولد عيسي چنين گفته مي
عيسي چنين بود كه مادرش مريم به يوسف نامزد شده بود و قبـل از    

و شوهرش يـوسـف   *  القدس حامله يافتندكه با هم آيند او را از روحآن
مردي صالح بود و نخواست او را عبرت نمايد پس اراده نمود او   كهچون

كـرد نـاگـاه      اما چون او در اين چيزها تفكر مي*  را به پنهاني رها كند
ي خداوند در خواب بر وي ظاهر شده گفت اي يوسف پسر داود، فرشته

از گرفتن زن خويش مريم مترس زيرا كه آنچه در وي قرار گرفـتـه از     
و او پسري خواهد زائيد و نام او را عيسي خـواهـي     *  القدس استروح

و اين همه *  نهاد زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيد
براي آن واقع شد تا كالمي كه خداوند به زبان نبي گفته بـود تـمـام        

ي خداوند پس چون يوسف از خواب بيدار شد چنان كه فرشته*... گردد
و تـا پسـر       *   بر او امر كرده بود به عمل آورد و زن خويش را گرفـت 

 ...و او را عيسي نام نهاد* نخستين خود را نزائيد او را نشناخت

و يوسف از جـلـيـل از        :  شوددر انجيل لوقا در ادامه داستان گفته مي
ي ناصره به يهوديه به شهر داود كه بيت لحم نـام داشـت رفـت        بلده

تا نام او با مريم كه نامزد او بود و نزديك به زائيدن بـود  )*  انجيل لوقا( 
جا بودند هنگـام وضـع حـمـل او           ها در آنوقتي كه آن*  ثبت گردد

پسر نخستين خود را زائيد او را در قنداقه پيچيده در آخـور      *  رسيده
 *...خوابانيد زيرا كه براي ايشان در منزل جاي نبود

و چون ايام تطهير ايشان بر حسب شريعت موسي رسـيـد او را بـه            
اورشليم بردند تا به خداوند بگذرانند  و چون تمامي رسوم شـريـعـت      

ي جليل مـراجـعـت      خداوند را به پايان برده بودند به شهر خود ناصره
گشت و از حكمت پـر شـده     و طفل  نمو كرده بروح قوي مي*  كردند

 .  بودفيض خدا بر وي مي

هاي چهارگانه متي، مرقس، لوقـا و يـوحـنـا         ها در انجيلعالوه بر اين
ي عـيـسـي    ي يحيي تعميد دهنده و شهادت او و دربارهي آيندهدرباره

مطالبي آمده است از آن جمله اين كه شخصي از جانب خدا فرستـاده  
او براي شهادت آمد تا بـر نـور شـهـادت           .  شد كه اسمش يحيي بود

گرداند و در جهان آن نور حقيقي بود كه هر انسان را منور مي*...  دهد
و كلمه جسم گرديد و مـيـان مـا        ]  و اين نور كلمه بود* [  آمدني بود

ي پسـر    ، جاللي شـايسـتـه   ... ساكن شد، پر از فيض و راستي و جالل 
شـود  و يحيي بر او شهادت داد و در انجيل لوقا گفته مـي ... ي پدريگانه

 ).1، آيه 3باب (كه عيسي بدست او تعميد يافت 

كه به عنوان پيامبر خدا موعظـه را آغـاز       بهرحال عيسي خود هنگامي
بـه  ].  بـود [ كرد قريب به سي ساله بود و حسب گمان خلق پسر يوسف 

گشت و در كنايس ايشان عيسي در تمام جليل مي« گفته انجيل متي 
نمود و هر مرض و هر درد قوم تعليم داده به بشارت ملكوت موعظه مي

و اسم او در تمام سوريه شهرت يافت و جميع مريضاني *  دادرا شفا مي
كه به انواع امراض و دردها مبتال بودند، و همچـنـيـن ديـوانـگـان و           

انجـيـل   (  » مصروعان و مفلوجان را نزد او آورده و ايشان را شفا بخشيد
 ).24-23متي، باب چهار، 

-ها به تفصيل هر كدام در چند باب به شرح اين مواعظ و معجزهانجيل
رسد كه براساس تقدير آسمانـي  و سرانجام روزي فرا مي.  پردازندها مي

گيرد؛ به اين ترتيـب كـه رؤسـاي        مأموريت عيسي در زمين پايان مي
ي يهودا، يكي از دوازده حـواري      ها بوسيلهكاهنان يهود و ماموران آن

سپـس  .  كشندكنند و به صليب ميعيسي او را شناسائي و دستگير مي
اما او پـس  .  گذاردي او را گرفته در گور ميمندانش جنازهيكي از عالقه

آيد و چند روزي در شـهـرهـاي      از سه روز زنده شده از گور بيرون مي
ي هـائـي دربـاره     شود و پس از موعـظـه  گوناگون بر حواريان ظاهر مي

به آسمان نـزد خـدا       »  بركت دادن به ايشان« ي آنان و وظائف آينده

مخالفان عيسي او را از طريق خيانت يـكـي از     
كنند و بـه      حواريون به نام يهودا شناسائي مي

كشند اما حقيقت اين است كه روايت صليب مي
هاي قرآن چيزي جز تأييد روايت برخي از كتاب

ها تـأكـيـد    ديگر مسيحيان نيست در اين كتاب
زنـد  شود كه كسي را كه يهودا بوسـه مـي    مي

عيسي مسيح نيست  بلكه شخصي شبيه اوست 
رود، و به كه بالخره هم به جاي عيسي بر دار مي

رسد كه قرآن روايت خود را از ايـن        نظر مي
 .ها برگرفته استكتاب
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 .شودفراخوانده مي

ي هاي نخستين بعثت محمد در سه آيه از سـوره   در قرآن اما، در سال
ي پـيـامـبـران       در فهرست نامنـامـه  )  91-89هاي آيه(مكي انبياء  21

گذشته، از داستان مريم و عيسي در ارتباط با زكرياي پيامبر و پسرش 
هـا بـه     ي آنشود و اندك زماني بعد قصهيحياي تعميد دهنده ياد مي
مكي مريـم   19ي ي اوليه از سورهآيه 34نحوي منسجم و يكپارچه در 

 3و      2هـاي    محمد سپس در مدينه در ميان سـال   . شودحكايت مي
داستان را )  49-35هاي آيه( آل عمران  3ي آيه از سوره 14هجرت در 

ي اول   كند با اين تفاوت كـه در سـه آيـه         به صورتي ديگر تكرار مي
ها با زكريا، و در ده       ي زادن عيسي و ارتباط آني مريم و نحوهدرباره

ي زندگي عيسي در دوران پيامبري و پيـروان  آيه بعدي مطالبي درباره
تـوان بـه عـنـوان         شود كه مياو تا زمان مرگش به داستان افزوده مي

آيـه از       7مكمل داستان زندگي او و مادرش تلقي شود؛ و بالخره در   
ي كه در ميانه)  173-171، 159  -156هاي آيه( مدني نساء  4ي سوره
هاي شش و هفت هجرت و در زمان درگيري محمد با يهوديان و   سال

مسيحيان صادر شده در مورد مقام عيسي نزد خداي يكـتـا و نـفـي         
هـايـي شـده      ها و بالخره مرگ او اشـاره فرزندي ميان آن-ي پدررابطه
مدني  5هاي آخر بعثت در دوازده آيه از سوره و سرانجام در سال.  است

اي درباره عيسي پـيـامـبـر و       مائده توضيحات و اطالعات و احكام تازه
هـا در    معجزات و رابطه او با پيروانش آمده است؛ و البته عالوه بر ايـن 

هاي بسياري از قرآن، طبق معمول، به صورتي پراكنده و برحسب سوره
ضرورت در يك يا چند آيه در ارتباط با زندگي مريم و عـيـسـي بـه         

هائي از سرگذشت زكريا و پسرش يحياي تعميد دهـنـده نـيـز         گوشه
 .هائي شده استاشاره

شـود كـه     انبياء چنين آغـاز مـي     21ي به اين ترتيب ماجرا در سوره
ي محمد در اين زمان، بـراي آگـاهـي او از          ، خداي يگانه» رحمان« 

هـا در    هاي اقوام و امتالعملي رسالت پيامبران پيشين و عكسسابقه
وار به ترتيب از موسي و هارون، ابراهيم، لـوط،  برابر آنان تقريبا فهرست

اسحاق، يعقوب، نوح، داود و سليمان، ايـوب، اسـمـاعـيـل، ادريـس،           
 :رسدكند تا به زكريا ميحكايت مي) يونس( ذوالكفل، ذوالنون

گاه كه خدايگانش را ندا داد كه اي خـدايـگـان    و زكريا را ياد كن، آن� 
پس دعايش را مستـجـاب   *  من، مرا تنها وامگذار، و تو بهترين وارثاني

كرديم و به او يحيي را بخشيديم و همسرش را بـرايـش شـايسـتـه            
كردند و با بيم و اميد ما را اينان در كارهاي نيك شتاب مي.  گردانيديم

و آن زن را ياد كن كه شرمگـاه  *  خواندند و در برابر ما خاشع بودندمي

خود را نگاه داشت و از روح خود در او دميديم و او و فرزندش را بـراي  
 ).  91-89مكي انبياء،  21� (جهانيان عبرتي گردانيديم

مكـي   19ي و اندكي پس از طرح اين مختصر است كه محمد در سوره
اما پيش از نقل داستان اين سوره بهتر است .  دهدمريم آن را بسط مي

هاي ماجرا از ابـتـدا       مدني آل عمران، به ريشه 3ي ابتدا به نقل سوره
و آن چنين اسـت  )  منظور تولد مريم مادر عيسي است(  پرداخته شود 

چـه  ام كه آنگاه كه همسر عمران گفت خدايگانا، من نذر كردهآن:  كه 
از من بپذير كـه  .  در شكم دارم از هر قيد آزاد و در بند خدمت تو باشد

پس چون فرزندش را بزاد گفت خدايگانا، من دختر *  تو شنواي دانايي
ام؛ او و فرزندش را از شر شياطين رجـيـم   و او را مريم نام نهاده... امزاده

گاه خدايگانش او را به وجهي نيكو پذيرفت و به آن*  آورمبه پناه تو مي
به سرپرستي ]  ي مريم بودكه شوهر خاله[ نيكي پرورش داد و زكريا را 

ديد كه شد مياو برگماشت؛ و هرگاه كه زكريا در محراب بر او وارد مي
ها از كجا برايت آمده؟ اي مريم اين:  گفتمي.  نزد او رزق و روزي هست

حسـاب  است و اهللا هركس را بخـواهـد بـي     »  اهللا« گفت آن از نزد مي
 ).37-35مدني، آل عمران  3.( بخشدروزي مي

چنـيـن   *  اش زكرياستو اين بيان رحمت خدايگان تو در حق بنده«  
گـفـت   *  بود كه او به ندائي خاموش خدايگان خويش را به دعا ندا داد

خدايگانا، استخوانم سستي گرفته و برف پيري بر سرم نشسته است؛ و   
و من پس از خويش *  امدل نبودهخدايگانا، در دعاي به تو هرگز سخت
پس از پيشگاه خود به من وارثـي  .  از وارثان بيمناكم، و همسرم نازاست

تا هم وارث من باشد و هم وارث آل يعقوب؛ و خدايگانا، او   *  عطا فرما
اي زكريا ما تو را پسري كـه نـامـش        ]  ندا آمد كه[ را مقبول بگردان، 

(»  دهيـم ايم مژده مييحيي است و تاكنون همنامي برايش قرار نداده
كه در محراب بـه    در حالي« ؛ و يا به روايتي ديگر ) 7-2مكي مريم  19

] پسري به نـام   [ نماز ايستاده بود مالئك او را ندا دادند كه اهللا تو را به 
اسـت،  )  يعني عيسي( دهنده كلمه اهللا دهد كه گواهييحيي بشارت مي

آل    3سوره   ( و خود مهتري است پارسا و پيامبري از شايستگان است 
گفت خدايگانا چگونه مرا پسري باشد و حال آن   ]  زكريا). [ 39عمران، 

-كه همسرم نازاست و خود نيز از پيري به فرتوتي و فرسودگي رسيـده 
خدايگانت فرموده اين كار بر مـن    .  گفت اين چنين است]  فرشته* [ام

چـيـزي   ]  حـال آن كـه      [ ام و     اسان است، و خودت را پيشتر آفريده
ي تو ايـن    نشانه:  گفت.  اي بياورگفت خدايگانا براي من نشانه*  نبودي

* در عين سالمت با مردم سخن نتواني گفت)  و روز( است كه سه شب 
اما خدايگانت را فراوان ياد كن و در شبانگاهان و بامدادان )  8-10، 19(

پس از آن زكريا از محـراب  )  41مدني آل عمران،  3( او را تسبيح گوي
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به نزد قومش بيرون آمد و به آنان اشاره كرد  كه بامدادان و شامگاهان 
 ).11، 19( نيايش كنيد

از خاندان خـويـش در     ]  دور[ گاه كه و در كتاب از مريم ياد كن؛ آن«  
پس .  و ميان خود و آنان پرده كشيد*  مكاني رو به مشرق كناره گرفت

را به سوي او فرستاديم كه به صورت بشر بـر  ]  جبرئيل[ ما روح خويش 
بـرم كـه     خدا پـنـاه مـي       -مريم گفت از تو به رحمان*  او نمودار شد

ي خدايگان تو هستم تا تو گفت بدان كه من فرستاده*  پرهيزكار باشي
فرشتگان « و يا بعبارتي ديگر )  17-16، 19( »  را پسري پاكيزه ببخشم

دهد و نام او مسيح ي خود بشارت ميگفتند اي مريم اهللا تو را به كلمه
بـا  *  و در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان است.  عيسي بن مريم است

گويد و از شايستگان مردم، همچنان كه در بزرگي، در گهواره سخن مي
و بر رسالـت  *  آموزدو به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مي* است

اي از خدايگانتان نزد شما فرستد كه من با معجزهبر بني اسرائيلش مي
اي سازم، به اذن خدا پرندهبرايتان از گل چيزي چون پرنده مي . امآمده

دهم و به فـرمـان خـدا        گرفته را شفا مي  شود؛ و كور مادرزاد را برَص
هـاي  ايد و در خانـه گويم چه خوردهكنم، و به شما ميمرده را زنده مي

اي از   كنم و پارهتورات حاضر را تصديق مي...* ايدخود چه ذخيره كرده
با نشاني از خدايگـان  .  كنمچيزهائي كه بر شما حرام شده را حالل مي

اهللا خدايگان من *  از اهللا بترسيد و از من اطاعت كنيد.  امنزد شما آمده
آل    3ي   سـوره . ( و شماست؛ بپرستيدش كه راه راست هميـن اسـت    

 ).51 -45عمران، 

كه هيچ بشري به من گفت چگونه مرا پسري باشد و حال آن] مريم[« 
گفت هـمـيـنـطـور      ]  روح خدا* [ امدست نزده است و من بدكاره نبود

ما او را آيتـي بـراي     .  خدايگانت گفت اين كار بر من آسان است.  است
 *دهيم؛ و اين كار شدني استمردم و رحمتي از خود قرار مي

باردار شد و با او در جائـي دوردسـت كـنـاره         ]  عيسي[ سپس به او « 
. ي درخت خرمائي كشـانـيـد   آنگاه درد زايمان او را به پناه تنه*  گرفت

* گفت كاش پيش از اين مرده بودم و بكلـي فـرامـوش شـده بـودم           
از زير او، او را ندا داد كه اندوهگين مباش كه خدايگـانـت از     ]  كودك[ 

و نخل را به سوي خـويـش   *  تو جويباري روان ساخته است]  پاي[ زير 
پس بخور و بيـاشـام و     *  تكان بده تا بر تو خرماي تازه چيده فرو ريزد

ام كـه  پس اگر از آدميان كسي را ديدي بگو نذر كرده.  ديده روشن دار
 .*خدا روزه بگيرم و امروز با هيچ انساني سخن نگويم –براي رحمان 

گفتند اي مـريـم كـاري      .  پس او را برداشت و به نزد قوم خود آورد«  
اي خواهر هارون، نه پدرت مردي بدكاره بـود و نـه         *  ايزشت كرده

گفتند چـگـونـه بـا       .  اشاره كرد]  نوزاد [ پس به او *  مادرت بدكاره بود
ي اهللا گفت من بنده]  نوزاد*[ كودكي كه در گهواره است سخن بگوئيم 

و مرا هر كجا *  او به من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده است.  هستم
كه باشم مبارك گردانيده و مادام كه زنده باشم بـه نـمـاز و زكـات           

و نيز به نيكي كردن به مادرم؛ و مـرا زورگـوي       *  سفارش كرده است
و درود بر من روزي كه زاده شدم و روزي كـه    *  گردنكش نكرده است

 *درگذرم و روزي كه زنده برانگيخته شوم

ي او شـك و      اين است عيسي پسر مريم، سخن بر حقي كه درباره«  
مثل عيسي در نزد اهللا چون « و ) 34-20مكي مريم،  19( شبهه دارند

. كـن، فـيـكـون      :  مثل آدم است كه او را از خاك بيافريد و به او گفـت 
 )59مدني آل عمران  3سوره (» .موجود شو پس موجود شد

شـدن  ي مريم از نحـوه زاده   كه معلوم است روايت قرآن در سورهچنان
عيسي و سخن گفتن با مادرش، و همچنين سرزنش خويشان مريم بـه  
او و سخن گفتن عيسي با آنان، با روايت انجيل لوقا كه پيش از ايـن      
آمد، متفاوت است اما حقيقت اين است كه محمد براساس مصلحت و   

شـبـه   « ي خويش اين روايت را عيناً از باب بيستم كتابي به نام سليقه
 .در قرآن نقل كرده است Pseudo Mathieu» انجيل متي

-هاي بعدي زندگي عيسي مسيح در قرآن در آيـه   ي دورانو اما درباره

، كه به قولي در سال نهم هجرت صادر شـده،    مائده 5ي هايي از سوره
 :چنين آمده است

اهللا به عيسي بن مريم گفت نعمتي را كه به تـو و مـادرت ارزانـي          « 

ي كه معلوم است روايت قرآن در سـوره     چنان
شدن عيسي و سخن گفتن بـا  مريم از نحوه زاده

مادرش، و همچنين سرزنش خويشان مريم به او 
و سخن گفتن عيسي با آنان، با روايت انـجـيـل    
لوقا كه پيش از اين آمد، متفـاوت اسـت امـا        
حقيقت اين است كه محمد براساس مصلحت و   

ي خويش اين روايت را عيناً از باب بيستم سليقه
 Pseudo»  شبه انجيل مـتـي  « كتابي به نام 

Mathieu در قرآن نقل كرده است. 
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ات كردم تا تو چه در القدس ياريام ياد كن؛ آن زمان كه به روحداشته
گهواره و چه در بزرگسالي سخن بگوئي، و به تو كتاب و حـكـمـت و        

گاه به امر من از گل چيزي چون پـرنـده     تورات و انجيل آموختم و آن
اي شد، و كـور مـادرزاد و       ساختي و در آن دميدي و به امر من پرنده

پيسي گرفته را به فرمان من شفا دادي و مردگان را به فرمان من زنده 
بيرون آوردي؛ و چون با اين داليل روشن نزد بني اسرائيل آمدي آنـان  
را از آسيب رساندن به تو بازداشتم و از ميانشان كساني كه كافر بودنـد  

پس به حواريون وحي كردم به مـن و    *  گفتند اين جز جادوئي نيست
پيامبر من ايمان بياورند و گفتند ايمان آورديم، گواه باش كه ما تسليم 

 ).111-110مدني مائده  5(» هستيم

اهللا گـفـت اي       :  شودو سرانجام در مورد پايان زندگي مسيح گفته مي
سازم آورم و از كافران دور ميعيسي تو را ميميرانم و به سوي خود مي

و تا روز قيامت آنان را كه از تو پيروي كنند فراتر ا كافران قرار خواهـم  
 ).55ال عمران،  3(داد

 چند حاشيه

هـا و    هاي صريح قرآن از انـجـيـل     قابل تذكر است كه به رغم اقتباس

هائي كه ميان شكل بيان و ترتيب محتواي داستان در ايـن دو    شباهت
هايي وجود دارد كه بنا به مصلـحـت   شود در قرآن نكتهكتاب ديده مي

ظاهر در تناقض و تضاد بـا  روز و راه و رسم محمد در شرايط مختلف به
توان در مناسبات ميان عيـسـي و     هاست كه مهمترين آن را ميانجيل

 .خداي يگانه يافت

هاي اول   توضيح آن كه وقتي محمد در مكه است، و همچنين در سال
مهاجرت كه هنوز به حمايت مسيحيان نياز دارد، در نقل كامل داستان 

شود هاي مكي گفته ميي مريم و برخي اشارات ديگر در سورهدر سوره
-خدا روح خويش را به صورت يك انسان بر مريم فرو مـي -كه رحمان

فرستد و او را به عيسي مسيح، كه به قول خودش آيت و رحـمـتـي        
و    91مكي انبياء آيه  21ي كه در سورهكند و يا چناناست، باردار مي

را در   »  روح خود« مدني تحريم آمده   66ي سوره 12ي همچنين آيه
« قرآن همچنين عيسي مسيح پسـر مـريـم را          .  دمدمريم باكره مي

خواند كه آن را به مريم القاء كرد و روح مي»  اي از اوپيامبر اهللا و كلمه
دهد بشارت مي»  اي از خودكلمه«  يا »  كلمه خود« او بود و در مورد 

اي كننده كلـمـه  تصديق«  ، و يحيي تعميددهنده فرزند زكريا )45آيه (
در واقع اين هـمـان   ).  39آيه ( يعني همان عيسي مسيح است »  از اهللا



 

                 262                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 :  مطلبي است كه به تفصيل بيشتر در باب اول انجيل يوحنا آمده است

در او حيات بود و حيـات نـور     * ... در آغاز كلمه بود و كلمه خدا بود« 
و كلمـه  * ... و يحيي براي شهادت نور و كلمه فرستاده شد*...انسان بود

جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي؛ او را ديـديـم،     
انجيل ( و يحيي بر او شهادت داد *  ي پدرجاللي كه شايسته پسر يگانه

 ).15هاي ا تا يوحنا، باب اول آيه

ي خدا يا روح خدا كه در   بينيم كه اصطالحات كلمهبه اين ترتيب مي
ي عيسي به كار رفته عينا از انجيل گرفته شده ولي محمد قرآن درباره

هاي مدني به مسيحيان كه حاضر به كنار گذاشتن دين بعدها در سوره
ها را متـهـم   خويش و پذيرفتن آيين او نيستند، به شدت اعتراض و آن

اند و او را پسـر خـدا     ها عيسي را تا حد خدائي باال بردهكند كه آنمي
گانگي خدا را كه خود نوعي شرك و كـفـر       ناميده و پايه تثليث يا سه
 171ي   اند و جالب اينجاست كه در همان آيهمطلق است بنيان نهاده

خـوانـد   خدا مي»  روح« و »  كلمه« مدني نساء كه مسيح را  4ي سوره
جز اين نيست كه اهللا خـدائـي     « شود كه به مسيحيان هشدار داده مي

و در جـائـي     »  است يكتا و منزه است از اين كه صاحب فرزندي باشد
اند اهللا همان پسر مـريـم اسـت      بيقين آنان كه گفته«  افزايد ديگر مي

-يكي از خدايان سه[ و آنان كه گفتند اهللا )  17مائده،  5( »  كافر شدند
سومين از سه است كافر شدند؛ خدائي جز خداي يگانه نيست و   ]  گانه

گويند بازنايستند كافرانشان به عذابي دردناك گرفتـار  چه مياگر از آن
رود و   ؛ و حتي بعدها از اين هم بسي فراتـر مـي    ) 73، 5( خواهند شد 

نصاري گفتند عـيـسـي پسـر       « كند كه نه تنها مسيحيان را متهم مي
را به جاي اهللا به خـدائـي     ... و راهبان خويش   حبرها« بلكه »  خداست
از قرار معلوم در قرن ششم مسيحي ).  31-30مدني توبه،  9( »  گرفتند

اي از مسيحيان به عقيده تثليث رو آورده بودند و قرآن بـه قصـد     فرقه
 .ي را به همگي آنان تعميم داده استتكفير مسيحيان اين عقيده

ها اگرچه كلمات پدر و پسـر و        اما تا آن جا كه معلوم است در انجيل
ي خدا و عيسي و جبرئيل بكار رفته ولي به القدس به ترتيب دربارهروح
گانگي خدا در ميان نيست بلكه در همه جا بـه    وجه سخني از سههيچ

بعالوه عيسي خود بر پيامبـري  .  يگانگي و يكتائي خدا تاكيد شده است
ام زيرا كـه    من از جانب خدا صادر شده و آمده« كند خويش تاكيد مي

افزايد كـه    و مي»  ام بلكه او مرا فرستاده استمن از پيش خود نيامده
چه پدرم مرا تعليم داد تـكـلـم    كنم بلكه به آنمن از خود كاري نمي« 
زيرا كه من هميشه كـارهـاي     .  او كه مرا فرستاد با من است*  كنممي

او حتي ).  29-28، 8انجيل يوحنا، باب ( »  آورمي او را بجا ميپسنديده

 .خـوانـد  مـي »  ي خدابره« رود و در جائي خود را از اين هم جلوتر مي
كه وقتي عيسي براي غسل تعميد بـه نـزد يـحـيـي          تر آنتوجهجالب

بره « عنوان يهود به  واليان  رود يحيي او را به كاهنان وتعميددهنده مي
همانجا، بـاب  ( »  كند كه آمده تا گناه جهان را برداردمعرفي مي»  خدا

 ). 28،29اول، 

ها به مرگ مسـيـح     ي قرآن و انجيلي ديگر در ارتباط با مقايسهنكته
هـا بـه صـلـيـب          كه قرآن برخالف انجيـل توضيح آن.  شودمربوط مي

ي كند و پس از حمله به يهوديان دربارهشدن عيسي را انكار ميكشيده
-كشتن پيامبران و تهمت بزرگ به مريم و اشاره به اين كه اهللا بر دل  

شود كه كسي كه گفته مي) 156-155مدني، نساء،  4(هاشان مهر نهاد 
گفتند «  :  به صليب كشيده شده مسيح نبوده بلكه مردي شبيه او بوده

كه آنان مسيح را   ما مسيح پسر مريم، پيامبر خدا را كشتيم و حال آن
در .  نكشتند و بر دار نكردند بلكه كسي شبيه او به نظرشان آمده بـود   

-باره اختالف دارند در شك خود باقـي مـي    حقيقت كساني كه در اين
-ها هيچ شناختي از او ندارند و تنها از گمان خود پيروي ميآن.  مانند

بلكه همانطور كه پيـش  ).  157نساء 4( »  كنند و به يقين او را نكشتند
-ميرانم و به سوي خود برمـي اهللا گفت اي عيسي من تو را مي« از آن 
اهللا او را بـه نـزد خـود              «  در حقيقت   )  55عمران، آل 3( »   كشم

 ).158، 4(» بركشيد

طور كه پيـش از    ها مربوط است، همانچه به روايت انجيلالبته در آن
اين آمد، مخالفان عيسي او را از طريق خيانت يكي از حواريون به نـام    

كشند اما حقيقت اين است كه كنند و به صليب مييهودا شناسائي مي
هاي ديگر مسيحيان روايت قرآن چيزي جز تأييد روايت برخي از كتاب

-شود كه كسي را كه يهودا بوسه مـي ها تأكيد مينيست در اين كتاب
زند عيسي مسيح نيست  بلكه شخصي شبيه اوست كه بالخره هم بـه    

رسد كه قرآن روايت خود را از   رود، و به نظر ميجاي عيسي بر دار مي
 .ها برگرفته استاين كتاب

 

 :پانوشت

 

 12؛   37مكي يونـس،     10؛ 92مكي انعام،  6رجوع شود به سوره   -1
 2؛31مكي فـاطـر،      35؛ 30و 12مكي احقاف،  46؛ 111مكي يوسف 
مدني نسـاء،   4؛ 3مدني آل عمران،  3؛ 97و 91و 89و  41مدني بقره، 

 48مدني مائده  5؛ 47



 

                 263                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 81آل عمران،  3؛ 101بقره،  2رجوع شود به  -2
پيش از ميالد  4تا  37هرود كبير فرمانرواي اورشليم در سال هاي   -3

 .مسيح
يعني از اعقاب هارون برادر موسي بـود كـه بـه عـنـوان نـيـاي                 -4

 .ي كاهنان اورشليم شناخته شده است¬خانواده
 .در قرآن است «رب »فرانسه و  Seingeurخداوند معادل كلمه  -5
مـكـي      19ي ¬ها براي يحيي در قرآن سوره¬عين همين توصيف  -6

 .آمده است 15-12مريم، 
 19معادل قرآن، سوره مكـي     20-5انجيل لوقا، باب اول آيه هاي   -7

 . 15-1آيه هاي 
 48-45آل عمران آيه هاي  3رجوع شود به قرآن، سوره  -8
 41 -5رجوع شود به انجيل لوقا، باب اول آيه هاي  -9

 65-56همانجا آيه هاي  -10
 .عيسي در زبان اصلي به معناي رستگاري است -11
نقل شـده   24-19هاي ¬اين پاراگراف از انجيل متي باب اول آيه  -12

 .است
هـاي  ¬براي اين پاراگراف رجوع شود به انجيل لوقا باب دوم آيـه    -13

4-7. 
  40-39همانجا ايه  -14
رجوع شـود بـه       .  اين يحيي در واقع همان يحيي پسر زكرياست  -15

 6انجيل يوحنا، باب اول ، 
 .منظور از نور همان عيسي مسيح است -16
  15-1رجوع شود به انجيل يوحنا، باب اول آيه هاي  -17
 .رجوع شود به انجيل هاي مرقس و لوقا-18
آل عمران كار سرپرستي مريم  3ي ¬سوره 44بنا به توضيح آيه    -19

سپس قرعه زدند تا چه كسي از    »كشد و¬در ميان قومش به نزاع مي
و از قرار معلوم قرعه بـه نـام        «ميانشان عهده دار نگهداري مريم شود

 .آيد¬زكريا در مي
مـدنـي    3داستان زكريا باردار شدن همسرش تا اين جا در    -21و  20

اين تكرار تكمـيـلـي بـه       .  شود¬تكرار مي 41-38هاي ¬آل عمران آيه
ها صورت گرفته است كه در آن جا از گفتگوي ¬پيروي از روايت انجيل

آيد كه آنـان    ¬ميان يحيي و منتظران ظهور مسيح سخن به ميان مي

گويد كه او فقط بشارت ¬گيرند ولي او مي¬يحيي را به جاي مسيح مي
 . ي خداوند است¬دهنده مسيح و كلمه

 
 28 -26رجوع به لوقا باب اول،   -22
رجوع شود به رزي بالشر، ترجمه قرآن به زبان فرانسه، تـوضـيـح      -23

 مكي مريم 99ي ¬سوره 32-23ي آيات ¬دوباره
 22-17، 19ي ¬رجوع شود به سوه -24
 171آيه  4رجوع به سوره   -25
رجوع شود به ترجمه قرآن به زبان فرانسه، رژي بالشر و دنـيـس      -26

 .هاي مشابه¬ماسون در توضيح اين آيه و آيه
كه يـحـيـي       37-36هاي ¬جا آيه¬همچنين رجوع شود به همين  -  

 .كند¬عيسي را به همين نام به پيروان خود معرفي مي
رجوع شود به اليسرتفاسير؛ رژي بالشر؛ قرآن كريم خرمشاهي، و    -28

ها با استناد به برخي منابـع مسـيـحـي       ¬اين. همينطور دنيس ماسون
نويسند شخصي را كه يهودا بوسيده عيسي نبوده بلكه شبـيـه او     ¬مي

 .بوده است
 منابع

قرآن مجيد، ترجمه عبدالمحمد آيتي، سروش، واحد احيـاي   -1
 24/2/74هنرهاي اسالمي، چاپ چهارم 

قرآن كريم، ترجمه توضيحات و واژه نامـه از بـهـاءالـديـن           -2
 1384خرمشاهي، انتشارات دوستان، چاپ پنچم، 

3- Le Coran, Introduction,et note, D. Masson, 

Gallimard, 2 Volume, France, 1999-2001 

4- Le Coran, Introduction, Regis Blachere,Paris 
2005. 

 1418ايسرالتفاسير، الدكتور اسعد محمود حومد، دمشـق       -5
 ميالدي 1997-هجري

6- La Bible, Nouveau Testament, le Livre de 

Poche, Paris, 1984 



 

                 264                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 

 :فصل دهم
اساس ماهيت  –مزيت و تتمع  –انهدام و پرستش  -دو جلوه نياز –احساس وابستگي و اگوئيسم  –طبيعت به مثابه شالوده مذهب 

طبيعت توسط روح همانا » آفرينش« -طبيعت به مثابه منشأ انسان  –خدايان همانا طبيعت است كه خود آن مأخوذ نگشته است 
 .الوهيت يافتن اشياء كه توسط حسيات متصور شده اند» زاده زمين«انسان  –يك احتجاج منطقي صرف است 

 

 لودويگ فوئرباخ و سخنراني هاي مربوط به ماهيت مذهب
 بخش چهارم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نيكي خوش آرزو: برگردان



 

                 265                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

  

اند ترجيح بند گفتارها و متوني كه اين دروس بر اساس آن قرار گرفته
تاكنون اين بوده است كه اساس و منشأ مذهب در انسان نهفته است، 

كه تا هنگامي كه اين همانا در احساس وابستگي انسان است و اين
احساس به وسيله پنداشت و تعمق ماوراء جسماني تحريف نگردد، 

زئيم، زيرا ما همانا در طبيعت مي. ماندموضوع آن طبيعت باقي مي
كنيم و وجود داريم، طبيعت از هر سو انسان را در برگرفته تنفس مي

. است، هر آينه طبيعت را كنار نهيم، انسان ديگر وجود نخواهد داشت
او از طريق طبيعت گذران مي كند و در تمامي فعاليت ها و هر گامي 

جدا كردن انسان از طبيعت به  . كه برمي دارد، وابسته به طبيعت است
همان اندازه غيرممكن است كه جدا كردن چشم از نور، شش از هوا و 

خود كفايي او بيش از قائم به ذات بودن اين موارد نيست . معده از غذا
چه كه نيروي حيات و ممات و آن چه كه انسان به آن وابسته است، آن

دارد و منشأ بيم و اميد زندگي است، خداي او را بر فراز وي نگاه مي
جايي كه انسان، طبيعت يا هر خداي الكن از آن. شودخوانده مي

پرستد ، از آن جايي كه در ديگري را تنها به خاطر سودمندي آن مي
مواقعي كه وي خدائي را به خاطر سودمندي آن مي پرستد، از آن 

گرانه و جايي كه در مواقعي كه وي خدائي را به خاطر صفات تخريب
كند و اين عمل را به خاطر دفع خاصيت دهشتناك آن پرستش مي

دهد، احساس وابستگي ما را به سوي گري وي انجام ميويران
به مثابه پايه و اساس پوشيده غائي مذهب، ) اگوئيسم(خواهي خويشتن

تواند هرگونه سوء توضيح كامل اين مطلب مي. شودرهنمون مي
 . تفاهمي را برطرف سازد

به نظر مي رسد احساس وابستگي يا اگوئيسم در تـنـاقـض      
دهـد و در      است، زيرا در اگوئيسم انسان خود را باالتر از ابژه قرار مـي 

احساس وابستگي فروتر از آن، در اگوئيسم، انسان خود را با اهميـت و    
كند، در وابستگي و در حضور چيزي قدرتمندتر خـود  مهم احساس مي

اي بيائيم و بـر  حال براي لحظه.  نمايداهميت و ناچيز احساس ميرا بي
روي ترس كه باالترين درجه و بيان احساس وابستگي اسـت، تـكـيـه       

ترسد، چرا انسان بـدوي از خـداي       چرا برده از ارباب خود مي.  نمائيم
هراسد؟ همانا به اين خاطر كه ارباب، حيات بـرده را در        آذرخش مي

پس انسان از چـه  .  دست دارد و خداي تندر، حيات تمامي انسان ها را
يـگـانـه    .  ترسد كه زندگي خود را از دست بدهدترسد؟ او از اين ميمي

انگيزه ترس وي، اگوئيسم است، يعني عشق به خود و عشق به زندگـي  
در جائي كه اگوئيسم وجود ندارد، احساس وابستگي هـم وجـود     .  خود
چه كه تفاوت است، اهميتي به آنانساني كه نسبت به زندگي بي.  ندارد

دهد، وي از زندگي نه چشمداشت و نه حياتش به آن وابسته است نمي
گاهي در احساس وابسـتـگـي      تفاوتي وي تأثير و تكيههراسي دارد، بي

 . ندارد
به عنوان مثال، اگر من آزادي حركت نمودن را دوست دارم، 

-دارد يا آن را از من سلب ميرا به من ارزاني مينسبت به كسي كه آن

تواند مرا حبس كند يا كه بگذارد بـروم، احسـاس       كند، كسي كه مي
توانم زيـرا مـوجـود        كنم، ميل به قدم زدن دارم اما نميوابستگي مي

دارد، اما اگر به حال من فرقي نكـنـد   نيرومندتري مرا از اين كار باز مي
كه در اتاقم حبس باشم يا در بيرون آزاد باشم، نسبت به شخصي كـه    

نمايم، زيـرا وي نـه از           مرا حبس كرده است، احساس وابستگي نمي
طريق اعطاء و نه سلب آزادي از حركت من، قـدرت خـوشـايـنـد يـا           

تواند اعـمـال     دهد، نميدهشتناكي كه به احساس وابستگي ميدان مي
كند، زيرا در درون خود من نيروئي نيست كه مرا به قدم زدن مجـبـور   

از اين رو نيروي بروني مستلزم نيروي دروني و پسيكولوژيـكـي،   .  نمايد
انگيزه و نفع قائم به ذات است كه بدون آن براي من بي معني اسـت،    

-آورد و به احساس وابستگي در من ميدان نمينيروئي بر من وارد نمي

وابستگي به موجود ديگري در واقع وابستگي به وجـود خـود و       .  دهد
نتيجتاً، احساس وابستـگـي   .  ها، اميال و منافع شخص خود استانگيزه

نـه  .  صرفاً احساس اگوئيسمي غيرمستقيم، باژگونه يا مـنـفـي اسـت        
وجود اگوئيسمي است كه واسـطـه و     اگوئيسمي بالواسطه، الكن با اين

 . كنممأخوذ از موضوع است كه من خود را به آن وابسته احساس مي
ام كه براي ادامه هستـي خـود     من تنها وابسته به موجوداتي

توانم آن چه را كه مايلـم انـجـام      ها نميها محتاجم، كه بدون آنبدان
كنم، آن چـه  دهم، كساني كه نيروي آن را دارند تا آن چه كه آرزو مي

دهد و در اگوئيسم انسان خود را باالتر از ابژه قرار مي
در احساس وابستگي فروتر از آن، در اگوئيسم، انسان 

كند، در وابستگي خود را با اهميت و مهم احساس مي
اهمـيـت و     و در حضور چيزي قدرتمندتر خود را بي

اي بيائيم و بر حال براي لحظه.  نمايدناچيز احساس مي
روي ترس كه باالترين درجه و بيان احساس وابستگي 

ترسـد،  چرا برده از ارباب خود مي.  است، تكيه نمائيم
 هراسد؟ چرا انسان بدوي از خداي آذرخش مي
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. كردن آن را براي خود ندارم بـرآورنـد  كه احتياج دارم اما قدرت فراهم
كه احتياجي نيست، احساس وابستگي نيز وجود نـدارد، اگـر     در جايي

انسان براي موجوديت خود به طبيعت احتياج نداشت، به آن احسـاس  
. سـاخـت  كرد و نتيجتاً آن را موضوع پرستش خود نـمـي  وابستگي نمي

انسان هرچه بيشتر محتاج چيزي باشد، بيشتر به آن احساس وابستگي 
كند، اما ايـن قـدرت       كند و قدرت بيشتري را بر خود احساس ميمي

ابژه، خود نيروئي مشتق شده است كه از نيروي احتياج انسان نتيـجـه   
احتياج در يك زمان هم خدمت گزار و هم سرور موضوع خود .  شودمي

است، احتياج هم متواضع و هم مغرور است، شخص، محتاج حاجـتـي   
جاست كه سرسپردگي، دلبستگي است، بدون آن افسرده است، در اين

و غيرخودپسندي احتياج قرار دارد، اما من به سوژه بـراي نـيـل بـه           
مند شدن و استفاده از آن به سود خود محتاجـم، در    خشنودي و بهره

ايـن  .  جاست كه اراده تسلط يا اگوئيسم احتيـاج مـن قـرار دارد         اين
اند، زيرا اين احسـاس بـه       كيفيات متضاد ايضاً ذاتي احساس وابستگي

گرسنگي .  ي موضوع استطور ساده احتياج شناخته شده يا حس شده
به طور ساده، احتياج معده شخص براي غذاست كه آن را به احساس و 

سازد، به عبارت ديگر، گرسنگي چيز ديگري جـز    شعور وي مرتبط مي
 . احساس وابستگي به غذا نيست

اين تناقض، اين خصلت دوگانه احساس وابسـتـگـي عـلـت        
دهد، زيرا بـه    اي كه حيرت زيادي برانگيخته است را توضيح ميپديده

: نـمـايـد   آيد كه چنين تناقضي كليه ايضاحات عقالني را رد مينظر مي
يعني، پرستش حيوانات و گياهان توسط انسان كه معهذا آن ها را از     

نمايـد  بين برده و مي خورد احتياجي كه مرا وادار به خوردن شيئي مي
كند و در عيـن  از يك سو مرا تابع ابژه مي:  داراي خصلتي دو گانه است

گرداند، اين امر هم مذهبي و هم غيرمذهـبـي   حال ابژه را تابع من مي
-طور كه فالسفه معاصر مـي چه احتياج را به اجزاء يا آنيا چنان.  است

آن تجزيه كنيم، از طرفي تمتع و از طرف ديـگـر     »  مراحل« گويند به 
البـتـه   .  احتياج به شيئي معيني است.  يابيمعدم تمتع شيئي را در مي

توان آن را چنـيـن در     تمتع از شيئي مفهومي ميان تهي است و يا مي
-لذت مـي )  ابژه( نظر گرفت، زيرا در حالت حاضر من با خوردن شيئي 

برم، اما احتياج، يعني احساس نياز، تمنا، احساس وابستگي به خود آن 
 . شيئي، مذهبي، متواضعانه، موهومي و خداساختگي است

كه چيزي منحصراً موضوع رغبت و اشتيـاق اسـت،     تا زماني
را بـه    آرايد و احتياج من آن  را با درخشان ترين الوان ميتخيل من آن

اما به محض اين كه به آن دست يافتم و از آن       .  بردآسمان هفتم مي
متمتع شدم، به مجرد آن كه خواستم تحقق يافت، آن شيئ تـمـامـي    

دهد و توهماتي كه آن را     فريبندگي مذهبي خود را برايم از دست مي
شود و چيزي پيش پاافتاده احاطه كرده بود، متفرق و از هم پاشيده مي

از اين رو تجربه معمول در هنگام مصيبت، محنت، .  گرددو معمولي مي
كند، چنين است كه اكثراً هنگامي كه انسان احتياج به چيزي پيدا مي

بـرنـد،   هايي كه در مرحلة خام و احساسي به سـر مـي      كم آنيا دست
زيند، سرشار اي ميكساني كه منحصراً به خاطر عواطف و تأثرات لحظه

اند و قول هر چيزي در زير آسمان كبود را از اخالص و از خودگذشتگي
چه كه فاقد آن بودند يا آرزو داشتنـد  كه آندهند، اما به محض اينمي

چه كه قـول  شوند و آنناشناس و خودپسند ميرا به دست آوردند، حق
-خاطر است كه مـي   به اين.  سپارندرا داده بودند به طاق نسيان ميآن

جـاسـت كـه ايـن         آموزد، و از ايـن احتياج دعا را به انسان مي:  گويند
هاي شوربختي و احـتـيـاج و          واقعيت كه مردم عموماً تنها در دوران

آورند، اين چنين براي مؤمنين ناخوشـايـنـد    فالكت به مذهب روي مي
 . است

هـا اشـيـاء يـا         منتظره نيست كه انسـان   رو ابداً غيرهاز اين
بايست بخورند، بالـعـكـس،    پرستند را نيز ميموجودات مذهبي كه مي

اين پديده براي روشن ساختن دو جنبه وابستگي احساس مذهبي بـه    
تفاوت ميان تأثرات مسيحي و كافر كيشي، صرفاً تـفـاوتـي    .  رودكار مي

ها است، زيرا موضوع احساس وابستگي كافر كيـش،  ميان موضوعات آن
كه موضـوع احسـاس     موضوعي معين، واقعي و حسي است، و حال آن

نظر از اين كه خدا گوشت را به وجود آورد و از ايـن رو    مسيحي، صرف
شمـول، صـرفـاً      ، جهان) يعني موضوعي نامعين( آن را خوردني ساخت 

مـنـد   تأملي يا تخيل شده است و از اين رو موضوعي كه جسماً بـهـره    
مع ذلك موضوعي براي رقت عـواطـف     .  شدني و سودمند باشد، نيست

ماند، همانا به اين خاطركه امر احتياج، امر احساس وابستـگـي   باقي مي
كه براي من مسيحي امري از نـوع ديـگـري از        است، به استثناي اين

خوشي است، زيرا ايضاً امري از نوع ديگري از احتياج است، زيرا آن چه 
خواهد، به اصطالح حياتي دنـيـوي     كه يك مسيحي از خداي خود مي

نيست، بلكه حيات جاوداني است، يك مسيحي در خداي خود احتيـاج  
كند بلكه احـتـيـاجـي       فوري حسي يا جسمي خويش را بر آورده نمي

 . آوردروحاني، احتياج روح خود را بر مي
مـا آن    « :  گـويـد  ي خود مي)  شهر خدا( آگوستين در كتاب 

دسته از اشيائي كه به آن احتياج داريم يا در پي آن هستيم را نـه بـه     
-ها، بلكه به خاطر چيز ديگري مورد استفاده قـرار مـي    خاطر خود آن

كنند به چيـز ديـگـري      دهيم، اما اشيائي كه ما را به خود مشغول مي
سازيم، بنابراين، دنيوي امري نافع و مفيـد اسـت، الكـن        مربوط نمي
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حال حتي اگر اين تفـاوت  .  » سرمدي يعني خدا، امري فرهمندانه است
را بپذيريم، حتي اگر آن كه را به مثابه معياري در نظر گيريم كـه از      
طريق آن كافركيشي و مسيحيت را از يكديگر متمايز سازيم، يـعـنـي      

پرستان را به مثابه امري نافع و سودمند و خـداي يـگـانـه       خدايان بت
مثابه امري فرهمندانه در نظر گيريـم، بـا ايـن حـال           مسيحيان را به

مسيحيت همان تناقضاتي كه در ارتباط با ماهيت نـيـاز و خصـلـت           
دهد، اگر چه مسيحيان ايـن  احساس وابستگي ذكر كرديم را نشان مي

ها را تنها در مذاهب كافركيشي و نه در مذهب خود مشـاهـده     تناقض
حتي اگر ما در هم آوازي با آگوستين، خداي مسيحـيـت را     .  كنندمي
مثابه امري فرهمندانه كه از مفيد بودن متفاوت است تلقي نمائـيـم،   به

اين خدا به همان اندازه موضوع كافر كيشي لذت جسمانـي مـوضـوع      
 . اگوئيسمي است كه ايضاً خود آن امري مذهبي است

چه كـه  نما كه انسان به آنافراد معيني در خصوص اين باطل
انـگـيـزي اظـهـار        دارد به طور رقتخورد افتخار الهوتي ارزاني ميمي

گـونـه   نمائي كه با وجود اين، همانباطل.  اندلوحانه اي ابراز داشتهساده
كه الساعه نشان داديم، در احساس مسيحي وابستگي نـيـز بـه طـور         

طور واضح، وجود دارد، زيرا در مسيحيـت ايـن     مطلق، اگرچه كمتر به
پوست آمريكاي يك سرخ*  احساس داراي نوع ديگري از موضوع است 

: گفتشمالي در خطاب به خرسي كه آن را لحظاتي قبل كشته بود مي
ها تو را دوست دارنـد  آن.  اندفهمي كه اطفال ما گرسنهتو عاقلي و مي«

هـاي رئـيـس      آيا تو موقعي كه توسط بـچـه  .  خواهند تورا بخورندو مي
 » كني؟شوي احساس سعادت و افتخار نميبزرگ خورده مي
كند، به اين تـرتـيـب كـه         از كسان ديگري ياد مي« شارلوآ 

مردي كه خرسي را كشته بود، چپق خود را روشن كرده و بـه دهـان     
كرده و به اين ترتـيـب   گذارد، و به آتش چپق فوت ميحيوان مرده مي

كـنـد   شود آن گاه به خرس مرده التماس ميگلوي خرس با دود پر مي
هنگام ناهار كه در طي .  چه كه انجام داده از او انتقام نگيردكه براي آن

آمـيـزي   شود، براي سر او كه با الوان متعدد رنـگ آن خرس خورده مي
شود و كليه مدعويـن دعـا و       شده است، جايگاه پرافتخاري منظور مي

هاي ما قبـل مسـيـحـيـت،        فنالندي»  كنندسرود ستايش نثار وي مي
تو اي مـغـلـوب      « :  دادندكردن خرس اين آهنگ را سر ميهنگام مثله

هاي مـا صـدبـار        ديده جنگل، به كلبهشده عزيز، جانور سخت آسيب
آئـي،  كه نزد ما مـي طور كه مايلي بياور، و هنگاميعافيت و غنيمت آن

كنم و از تو انتظار نيازهاي ما را اجابت كن، من همواره به تو افتخار مي
اين .  گاه تو پسر خرسك خوبم را از ياد نبرمغنيمت دارم تا اين كه هيچ

-دهد كه حيواني كه كشته و خورده شده است، در عـيـن  امر نشان مي

تواند، مورد احترام واقع شود و بالعكس موضوع پرسـتـش در     حال مي
باشد، بنابراين احسـاس وابسـتـگـي         حال موضوع استفاده نيز ميعين

كه انسان آن را مذهبي، تسلط خودخواهانه انسان بر موضوع را هنگامي
نمايد كند، يك جا شامل شده و بيان ميمثابه موضوع تمتع تلقي ميبه

گـيـرد بـه آن        مثابه موضوع احتياج در نظر مـي   را بهكه آنو هنگامي
 . هدسرسپردگي پارسامنشانه نشان مي

پس از اين بحث مطول اگوئيسم و احساس وابستگي كه بـا    
تعميم موضوع بحث ما كامالً ضروري و نه تصادفي بـود، اكـنـون بـه         

مـن  .  گـردم طبيعت يعني نخستين موضوع احساس وابستگي باز مـي   
-سابقاً ياد آور شدم كه هدف اثر من موسوم به ماهيت مذهب، و از اين

رو مضمون اين گفتارها، به طور ساده اثبات اين نكته است كه ماهيـت  
سازد و به آن بـه    خدا، يعني خدائي كه انسان آن را از خود متمايز مي

نگرد، چيزي جز خـود طـبـيـعـت        مثابه اساس يا علت وجود خود مي
كه خداي معنوي يا انساني، خدائي كـه وي بـه آن           نيست، در حالي
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دهد، خدائي كه وي آن را بـه        صفات انساني، شعور و اراده نسبت مي
را از طبيعت كند، خدائي كه وي آنمثابه موجودي شبيه خود تصور مي

گرداند، چيز ديگـري جـز     داند متمايز ميكه عاري از اراده و شعور مي
 . خود انسان نيست

هايم را از بـخـار   ذالك من ايضاً يادآوري كردم كه من ايدهمع
هـا را بـر       كنم، بلكه هـمـواره آن    پايه و اساس مأخوذ نميتفكرات بي

به همـيـن خـاطـر       .  دهمهاي تاريخي و متكي بر تجربه قرار ميپديده
-كم اصوالً به طور مجرد بسط نـمـي    عقايدم را به طور مجرد، يا دست

ها را در حالت واقعي مجسم ننموده و از طـريـق     دهم، بلكه همواره آن
دهم، من به ويژه در نخستين فصـل مـاهـيـت         امثله واقعي نشان مي

رفته يك هستي مذهب، كوشش نمودم نشان دهم كه طبيعت روي هم
توانيم بدون رهاساختن در توسن خـيـال در       اساسي است كه ما نمي

بايست قلمرو پندار و تخيل ميان تهي از آن دست كشيم، و اين كه مي
اي جدابافتـه،  توانيم از طبيعت، تافتهدر كنار طبيعت قرار گيريم و نمي

يعني روح و موجود متفكري كه آن را ميان خود و طبيعت قرار دهيم، 
مأخوذ نمائيم، زيرا هرآينه بخواهيم طبيعت را از روح مشتق كنيم، اين 

مĤبانه اسـت  اي ذهني، صوري و تجريدي ميرزا بنويسمحصول، فرآورده
ذالك من اين قصد و نه واقعي، يا ابداعي عيني و يا موجودي واقعي، مع

اي واقعي كه بر اين ايده قرار گرفتـه و    و اين ايده را در رابطه با پديده
كند، بسط دادم، و همانا اين ايده، ماهيت مذهب اسـت،  آن را بيان مي

واسطه انساني كه طـبـيـعـت را از           يعني احساس روشن، ساده و بي
كند، بلكه به موجودي روحاني، غيرطبيعي و مافوق طبيعي مشتق نمي

-خود طبيعت به مثابه نخستين موجود به مثابه خود وجود الهي مـي   

 . نگرد
-در مذهب طبيعت، انسان نه تنها طبيعت را به مثابه هستي

كند و بدون آن قـادر بـه         پرستد كه در آن اكنون زندگي ميائي مي
زندگي يا هر چيز ديگري نيست، بلكه عالوه بر پرستش آن، به طبيعت 

ائي كه وي در اصل از آن نشئت گرفته، به مثابه آغاز و   به مثابه هستي
ائي كـه  كه به طبيعت به مثابه هستياما در جائي.  نگردفرجام خود مي

انسان را آفريده است، نگريسته و مورد پرستش واقع شود، اصل بر اين 
زيرا، همان گونه كـه  .  گيرد كه خود طبيعت، آفريده نشده استقرار مي

تواند هستي خويش را مفصالً خواهيم ديد، انسان تنها در جائي كه نمي
شـود و    از طريق طبيعت توضيح دهد، به ماوراي طبيعت متوسل مـي   

بنابراين در حالي كه طبيعـت  .  كندطبيعت را از چيز ديگري مأخوذ مي
اي عملي، موضوع مذهب شد، انسان از آن بـه بـعـد        در آغاز بر زمينه

اي كه از آن در       ديگر نتوانست بدون آن زندگي كند و به خاطر فايده

برد، به آن مديون شد، در مرحله كـنـونـي،      زندگي كنوني خويش مي
از ديـدگـاه     .  شـود هاي نظري نيز موضوع مذهب مـي طبيعت بر زمينه

مذهب طبيعت، انسان طبيعت را نه تنها از لحاظ عملي، بلكه از لحـاظ  
به عبارت ديگر، طبيعـت وجـود     .  نظري نيز، نخستين موجود مي داند

من بـاب مـثـال،        .  است كه انسان منشأ خود را از آن مأخوذ مي كند
-آن.  آورندمثابه مادر خود به شمار ميپوستان كماكان زمين را بهسرخ

اند و به اين عـلـت   ها در رحم آن نشوونما يافتهها برآنند كه همگي آن
 .نامندمي metokhenikeخود را زمين داران 

مثابه خداي اصلي خود پوستان كهن، به دريا بهبرخي از سرخ
ديگران، .  خواندند، مي mamacachaنگريستند و آن را مادر خود، مي

اجداد آنان از بـاتـالق عـظـيـم          « نظير قبيله كوالها، بر آن بودند كه 
كردند كه اجداد اي تصور ميعده.  اندبه وجود آمده Titicaca»  جزيره

اند، برخي ديگر معتقدبودن كه نخستين آنان از چاه بزرگي سر بر آورده
اند، در نتيجه اي متولد شدههاي صخرهها و سرابنياكان آنان در گودال

. كردندها قرباني ميآنان اين اماكن را مقدس به شمار آورده و براي آن
داد و ديار الـبـشـري    اي نسبت ميملتي، موجوديت خود را به رودخانه

ها را به منزله آنان اين ماهي.  حق صيد ماهي از اين رودخانه را نداشت
 . كردندبرادران خود محسوب مي

زيرا آنان به اشـيـاء     « :  مؤلف به طرز صائبي متذكر مي شود
آنـان  .  نگرنداند مياي كه از آن نشئت گرفتهمختلف به مثابه سرچشمه

گـريـن   »  . پرسـتـنـد   ها را مياند كه آنايضاً داراي معبودهاي گوناگوني
ها معتقدند كه در آغاز يك گرين لندي از زيرزمين بـه بـيـرون      لندي

هاي ديگر روئيد و بعد از ستاندن زني، تبديل به جد تمامي گرين لندي
 .شد

به همين نسق يوناني ها و اقوام ژرمن، زمين را به مثابه مادر 
 ordرا از لغت »  زمين« شناسان حتي واژه زبان.  بشريت ارج مي نهادند

اند كه به طور تقريبي به معني اصل يا آغـاز  آنگلوساكسون مشتق كرده
مـا  .    tud, tit, teut, thind, theotiscرا از   »  دوپچ« است، و واژه 

آموزد آسمان ها جايـگـاه   ها چقدر به يمن مسيحيت كه به ما ميآلمان
ماست، نسبت به منشأ خود، مادر خود، يعني زمين نادرست و ناخلـف  

شـمـاري بـه      ها، فالسفه بيايم، قابل ذكر است كه در ميان يونانيبوده
ويژه در دوران باستان بر آن بودند كه انسان و حيوان تـحـت تـأثـيـر        
حرارت خورشيد، به وسيله زمين يا آب، يا هر دو يك جـا بـه وجـود        

گـاه بـه     اند، در حالي كه ديگران برآنند كه انسان و حيوان هـيـچ  آمده
. انـد اند، بلكه هم پاي طبيعت و عالم، همواره وجود داشتهوجود نيامده

ها، اگر نه ساير اقوام در مذاهب، يا بهتر اساطير يونانيان و اسكانديناوي
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ها، مقدم بر هر چيز مـذهـب   ژرمن، هر دو به ويژه اساطير اسكانديناوي
طبيعت بود كه به طبيعت به مثابه منشأ نه تنها انسان بلكه ايضاً منشأ 

شد ـ اين امر دليل بارزي است بر اين كه ارباب ارباب انواع نگريسته مي
انواع و انسان ها يك تن واحد هستند، و اين كه خدايـان هـمـراه بـا         

در آثار هـمـر،     .  كنندبشريت بر سر پا بوده و با سقوط آنان، سقوط مي
-هاست، در حاليمولد و پدر ارباب انواع و انسان okeanosها اقيانوس

، زمين، ما در آسمان و اورانوس است و از    Hesoidكه در آثار هزيود 
در آثار سوفكل، زمـيـن،     .  طريق وصلت آن دو با يكديگر، مادر خدايان

 . شودالهه و معبود اعلي ناميده مي

الجـثـه كـه      عظيم)  يه مير(   Ymirها در ميان اسكانديناوي
آشكارا مجموعه غيرقابل تفكيك عناصر و نيروهاي طـبـيـعـت اسـت،        

 ).مولر، سند ياد شده(» متقدم ارباب انواع بوده است

ها، زمين مادر خدايان به حسـاب    ها، نظير يونانيبراي رومي
ي خود، اين عقيده مبني بـر    »  شهر خدا« آگوستين در كتاب .  آمدمي

-بايست زاده زمين بوده باشند را به سخريه مـي اين كه ارباب انواع مي

رسد كه آن كساني محق بودند كـه اعـتـقـاد       گيرد و به اين نتيجه مي
با اين وجود، اربـاب انـواع از         .  داشتند خدايان انسان هاي اوليه بودند

گـونـه   اند، آنان آنجمله خدايان آگوستين، تنها از زمين به وجود آمده
پندارد، انسان نبودند، اما متـقـدم بـر      اهمروس مي Euhemerusكه 

به همان علت صائبي كه كساني زمين را مادر اربـاب  .  انسان نيز نبودند
كننده ارباب انواع و انسان ها ناميـده  اند، همر، خواب را رامانواع خوانده

. هـا وجـود دارنـد       ها و در نـزد آن   است، زيرا خدايان تنها براي انسان
ها در خوابند، ارباب انواع آنان را تحت نظر نـدارنـد،     هنگامي كه انسان

آرامند، هنگامي كـه  رود، خدايان نيز ميكه انسان به خواب ميهنگامي

ايستد، ارباب انواع ديگر محلـي از اعـراب       شعور انسان از عمل باز مي
 . ندارند

چيزي جز دفاع و توجيه »  ماهيت مذهب« هدف من در اثرم 
مذهب طبيعت يا دست كم حقيقت نهفته در آن در قبال ايضـاحـات     

من تمامي جوانب امر را .  خداپرستانه و دوري و انحراف از طبيعت نبود
تـا     6از پاراگراف .  پاراگراف به آن اختصاص دادم 20از نظر گذراندم و 

اي ها بپردازم، بايد بـه مـالحـظـه      اما قبل ازاين كه به محتواي آن.  26
برخورد من به تاريخ مذهب ـ و ايـن امـر مـي        .  مقدماتي اشاره نمايم

بايست بديهي باشد ـ با برخورد من به پسيكولوژي، فلسفه و كـلـيـه        
 . گستردگي هاي انساني، همانند است

گونه كه براي من، طبيعت، نخستين موضوع مـذهـب     همان
است، به همين نسق، من جهان حسيات را به منزله نخستـيـن ركـن      

من »  نخستين« دانم، الكن اين روان شناسي و فلسفه به طور كلي، مي
حكمت نظري كه به معني چيزي كه بايد به تعالـي  »  نخستين« صرفاً 

را به مفهوم چيزي كه نمي تواند از قـوت خـود و       رسد نيست، من آن
-من به همان اندازه كه نمـي .  كنمامري حقيقي مأخوذ شود، تصور مي

تـوانـم   توانم احساس را از روح مشتق نمايم، به طريق اولي نيـز نـمـي     
روح، صرفاً ذات، احساس و نفس تأثـيـر   .  طبيعت را از خدا مأخوذ كنم

و خدا جز روحي كه به مثابه يك كل تصور شـده، روحـي     .  پذير است
 . بدون اشاره به اختالف ميان مال من و مال تو، چيز ديگري نيست

من قادر نيستم، جسمم را از ذهنم مشتق كنم ـ زيرا قبل از 
گونه كه بتوانم فكر كنم، بايد بخورم و يا قادر به خوردن باشم، هماناين

توانم بخورم، دهند، من بدون فكر كردن ميكه جانوران به ما نشان مي
توانم حسياتم را از قـوه    اما بدون خوردن قادر به تفكر نيستم، من نمي

اي جدابافته، يعني روح و موجود متفكري كه آن را ميان خود و   توانيم از طبيعت، تافتهنمي
طبيعت قرار دهيم، مأخوذ نمائيم، زيرا هرآينه بخواهيم طبيعت را از روح مشتق كـنـيـم، ايـن         

مĤبانه است و نه واقعي، يا ابداعي عيني اي ذهني، صوري و تجريدي ميرزا بنويسمحصول، فرآورده
اي واقعي كه بر اين ايده ذالك من اين قصد و اين ايده را در رابطه با پديدهو يا موجودي واقعي، مع

كند، بسط دادم، و همانا اين ايده، ماهيت مذهب است، يعني احسـاس  قرار گرفته و آن را بيان مي
واسطه انساني كه طبيعت را از موجودي روحاني، غيرطبيعي و مافوق طبـيـعـي    روشن، ساده و بي

 . نگردكند، بلكه به خود طبيعت به مثابه نخستين موجود به مثابه خود وجود الهي ميمشتق نمي
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تفكرم و تعلقم بيرون كشم، زيرا تعقل مستلزم حسيات است، مـعـهـذا    
اند، حسيات مستلزم تعقل نيست، زيرا ما برآنيم كه حيوانات فاقد تعقل

تـوان  و نه بيشتر و شايد حتي كمتر، نمـي .  الكن فاقد حسيات نيستند
بنابراين فلسفه و تاريخ مذهب بـر ايـن     .  طبيعت را از خدا مأخوذ نمود

-الواقع اصلي و حقيقي است، هـمـان    اند كه طبيعت فياعتقاد بنا شده

بـايسـت   شناسي و فلسفه به طور كلي مـي شناسي، انسانگونه كه روان
به همان اندازه كه طـبـيـعـت،     .  بپذيرند كه جهان حسيات واقعي است

حقيقتي گذرا در تاريخ مذهب است، حسيات حقيـقـت گـذرائـي در         
حتي بيش از اين، حسيات اصل اساسي اسـت، حـتـي در        .  فلسفه اند

گونه كه براي كساني شوند، آنجائي كه در زير انتزاعات عقلي محو مي
-شوند كه بينش خود را به محض اين كه شروع به تفكر مـي   محو مي

كنند كه انسان تنها از طـريـق   كنند، از دست مي دهند و فراموش مي
انديشد، چنين عقلي داراي اسـاس مـادي       عقل مطلقاً مادي خود مي

 . باشدمستحكمي در دماغ و مغز كه مركز حساسيت است، مي
-دهد كه حسيات به ما دروغ نـمـي  مذهب طبيعت نشان مي

اي كه خود را آنـتـروپـولـوژي بـه        گويند و فلسفه دست كم آن فلسفه
دهد كه مذهب طبيعت دروغ تـحـويـل مـا       آورد، نشان ميحساب مي

نخستين اعتقاد انسان، اعتقاد وي به صحت حساسيات اسـت  .  دهدنمي

كند، اعتقاد بـه    گونه كه ايمان خداپرستانه و مسيحيت ادعا ميو نه آن
ايمان به خدا، به موجودي جداگانه كه هر اثـري از    .  تعارض با حسيات

-گونه كـه يـگـانـه        كند، آنامور حسي را به مثابه امري دنيوي رد مي

ميانجي باشد بسيـار  كنند، از اين كه امر يقين بيپرستان غالباً ادعا مي
 . به دور است

واسطه داشت ها يقين بينخستين موجوداتي كه انسان از آن
قيصر در صحبت .  و نتيجتاً نخستين ارباب انواع وي، اشياء حسي بودند

بينـنـد و از       آنان تنها موجوداتي را كه مي:  گويدها مياز مذهب ژرمن
اين كلمات كه به آن بسيار ايراد . پرستندبرند ميآنان سود آشكاري مي

انسان در ابتدا، تنهـا بـه     .  گيرند، به كليه مذاهب قابل انطباق استمي
سـاخـت و     وجودي كه موجوديت خويش را به طور جسمي نمايان مي

هاي نخستين، هاي آن قابل لمس بود، باور داشت، انجيلاثرات و نشانه
اطمينان ترين اسناد مذهب بشري كه بـه وسـيلـه        يعني اولين و قابل

يا بهتـر، خـود     .  اندهاي بشريخادمين دين جعل نشده بودند، احساس
حسيات بشري، نخستين ارباب انواع او بودند، زيرا ايقان بـه خـدايـان      
جسماني ظاهري تنها بر اساس اعتقاد به صحت و الوهيـت حسـيـات،      

انـد، تـنـهـا       انسان در هيئت خدايان كه موجودات هستي. ممكن است
 . رساندحسيات خود را به مرتبه خدائي مي

-مثابه وجودي الهوتي بپرستم، علـي كه من نور را بههنگامي

طور غيرمستقيم و ناآگاهانه اين عمل را انـجـام دهـم،        رغم اين كه به
نور آفتاب يا ماه تنها براي چشـم،    .  امصرفاً ربانيت چشم را بيان داشته

بـو و    كيش بيني، كيش عـطـرهـاي خـوش        .  خداست، نه براي بيني
چشم، ارباب انواع را به اشباح درخشان و نـورانـي       .  سرگيجه آور است

-كند، چشم تنها اشياء قابل رويت را به مرتبه خـدائـي مـي     مبدل مي

ستارگان، خورشيد و ماه جز در چشم انسـان داراي هسـتـي          :  رساند
ها براي ديگر حسيات وي وجود خـارجـي     ديگري براي او نيستند، آن

رسـانـد،   خالصه آن كه، چشم تنها خود را به مرتبه خدائي مـي .  ندارند
اند، يا بهتـر، اصـوالً     ارباب انواع ديگر حسيات، براي چشم در حكم بت

از طرف ديگر، حس بويائي انسان، بوي خوش را   .  وجود خارجي ندارند
 . رساندبه مرتبه خدائي مي

ها پيش اسكالينگر كه عليه كاردان در ممارست خود به مدت
 odor»  رايحه امـري الـهـي اسـت        « :  نويسدجدل پرداخته بود، مي

dibina res est اند كه اين چنيـن  و قدما طي مراسم خود نشان داده
است، زيرا آنان اعتقاد داشتند با سوزاندن بخور، هوا و اماكن معيني را   

كافركيشان معتقـد  .  توان براي شرف حضور خدايان مناسب ساختمي
اي معتقدند كه ارباب انواع در رايحه قرباني زندگي بودند و كماكان عده

انسان در ابتدا، تنها به وجودي كه موجوديت 
ساخت و   خويش را به طور جسمي نمايان مي

هاي آن قابل لمس بـود، بـاور     اثرات و نشانه
هاي نخستين، يعني اوليـن و    داشت، انجيل

اطمينان ترين اسناد مذهب بشري كه به قابل
وسيله خادمين دين جعل نشـده بـودنـد،        

يا بهتر، خود حسيات .  اندهاي بشرياحساس
بشري، نخستين ارباب انواع او بودند، زيـرا    
ايقان به خدايان جسماني ظاهري تنهـا بـر     
اساس اعتقاد به صحت و الوهيت حسـيـات،   

 . ممكن است
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اند، كه ارباب انواع، تنها متشكـل  كنند، كه عطريات چاشني خدايانمي
از بخارات خوشبواند، به هر تقدير، انساني كه عضوي جز حس بويـائـي   
دارا نيست، صرف نظر از تمامي ديگر خواص كه بـه وسـيلـه سـايـر            

شود، ربانيت را تنها متشكل از بوي خوش در نـظـر     حسيات تصور مي
بدين طريق، هر حس تنها خود را به مرتبـه خـدائـي      .  كندمجسم مي

 . رساندمي
به طور خالصه، حقيقت مذهب طبيعت، بر اساس حقيـقـت   

امـا  . كنداصول فلسفه، ماهيت مذهب را تأئيد مي. حسيات مبتني است
جـايـي   رغم اين كه من از مذهب طبيعت به خاطر اين كه و تا آن  علي

كنم، به هيـچ وجـه بـه        كه بر حقيقت حسيات مبتني است، دفاع مي
-كند، به طرزي كه به آن مياي كه در آن از حسيات استفاده ميشيوه

مذهب طـبـيـعـت، جـز          .  خيزمپرستد، به دفاع بر نمينگرد و آنرا مي
-تأثيرات حسي، يا بهتر، اثراتي كه احساس بر ذهن و تخيل انسان مـي 

بدين طريق، اعتقاد مردم دنياي باستان مبني بر اين كـه  .  گذارد، ندارد
وطن آنان تمامي جهان يا مركز جهان بود، كه خورشيد در حركـت و    
زمين بي حركت و ساكن است، كه زمين همچون بشقاب مسـطـح و       

 .اطراف آن را اقيانوس فرا گرفته است، ساخته و پرداخته شد

 

 :فصل يازدهم

اصليت و بي واسطگي طبيعت به مثابه اساس پرستش 
بي واسطگي طبيعت به مفهوم دقيق كه همانا لـدنـي    –طبيعت 

 –است، وابستگي آن به هر چيز فوق طبيعي و فـوق حسـي       
علـت   –برداشت مشركين و مسيحيت از ماهيت علت نخستين 

كليه علل وابستگـي انسـان از        –نخستين و انسان نخستين 
عـلـل   « لحاظ مكاني و زماني و مادي معين شده اند و نـه از      

شنـاخـتـي    اثبات كيهان –زمين درجايگاه خاص خود : »بنفسه
بـرهـاي   ميـان  –وحدت و كثرت الهي در وحدانيت  -وجود خدا

خصلت پندارگرايانه فـرض   –روشنفكرمĤبانه در تكوين مفاهيم 
 »علت نخستين«

 

 

هايي كه در گفتارهاي كنونـي  طور كه گفتيم، پاراگرافهمان
شوند، صرفاً نشان دهنده توجيه و برهان علمي درايتـي اسـت     ارائه مي

لوح در پرستش خـود  كه از زمان باستان تاكنون، مردمان ابتدايي ساده
انـد،  از طبيعت به مثابه موجودي الهي، اگرچه ناآگاهانه بيـان داشـتـه     

تواند از يعني ذكاوت و فراستي كه طبيعت اساسي و اصلي است و نمي
اما قبل از اين كه فراتر روم، بايد بـه  .  چيز ديگري مأخوذ و مشتق شود

 : رد دو ايراد بپردازم
ايمان، بس كـن ـ    اي بي:  نخست، ممكن است استدالل شود

آيا واقعاً سر آن داري كه مذهب طبيعت را توجيه كني؟ توئي كـه در    
كنند، ايـن    اي كه جزميات مسيحي را توجيه ميانتقاد خود از فالسفه

رحمي؟ آيا تو خود را تنها با اين اختالف كوچك كه دگم تـو  چنين بي
اي، در   دگم مذهب طبيعت است، و براي توجيه آن را پيش كشـيـده    

من به طبيعت به ايـن  :  اي؟ پاسخ من اين استموقعيت آنان قرار نداده
پرستد، به مـثـابـه      را از اين نقطه نظر ميخاطر كه مذهب طبيعت آن

كـنـم كـه      نگرم، حتي بيشتر، من از اين واقعيت آغاز مـي   منشاء نمي
گيرم كه طبيعـت  طبيعت منشاء نهائي و بي ميانجي است و نتيجه مي

بـايسـت   تر بودند، ايضاً ميدر نظر مردمان اوليه كه به منشاء آن نزديك
به عبارت ديگر، اين واقعيـت كـه انسـان        .  اين چنين ظاهر شده باشد



 

                272                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

دهنده حقيقت اين ايده نهفتـه  طبيعت را به مرتبه خدائي رساند، نشان
-نيست، بلكه به عقيده من، تأئيد تأثيري است كه طبيعت بر مـن بـه    

مـثـابـه    گذارد، اين امر دالئلي كه مـرا بـه      مثابه موجودي حساس مي
دارد بـه طـبـيـعـت آن            فكر، فلسفي و متمدن وا ميموجودي روشن

دهم، ندهم، زيرا مـن    اهميتي را كه به آن از طريق مذهب طبيعت مي
رسانم، طبيعت را نيز طور كه چيز ديگري را به مرتبه خدايي نميهمان

اي كه تنها توسط علوم رسانم ـ بلكه اهميت مشابهبه مرتبه خدائي نمي
 . دهمطبيعي و فلسفه تصريح شده است به آن مي

-كنندگان مذهبي طبيعت احساس هـم آري، من با پرستش

كنم، من با سري پر شور، طبيعت را نه از طريق كتاب، نه بر دردي مي
-بلكه از طريق مشاهدات و تأثيرات بي:  اساس قدرت ادله آموخته شده

نهم، من درك مي كنم كـه    واسطه آن تحسين نموده و به آن ارج مي
چگونه مردمان باستان و حتي اشخاص معينـي در دوران كـنـونـي           

مـن  .  خودمان، قادر به پرستش طبيعت به مثابه خدا بوده و هسـتـنـد   
كماكان دالئلي براي اين ربوبيت و خداسازي نه تنها در قلب خود كه با 

آيد، بلكه در ذهن خـود،    نيرويي كه به وسيله طبيعت به جنبش درمي
رغم تفاوت با شـرايـط   رسم كه علياز اين امر به اين نتيجه مي. يابممي

كنندگان خـورشـيـد، آتـش و         جايي كه پرستشتاريخي آنان ـ از آن
هايي نظير من بودند ـ طبيعت را با دالئلي شبيـه بـه     ستارگان، انسان

من مانند مورخين، از گذشـتـه   .  دادنددالئل من مورد پرستش قرار مي
-كنم، من درست بر خالف آنان عمل مـي براي حال نتيجه گيري نمي

آورم، نه گذشته را به من حال را كليدي براي گذشته به شمار مي.  كنم
مثابه كليدي براي حال، به خاطر اين علت ساده، من همواره گذشته را 

اراده، مورد ستـايـش و     طبق شرايط كنوني خود، اگرچه ناآگاهانه و بي
اين علتي است كه چـرا هـر عصـري،        .  امسنجش و شناخت قرار داده
آفرينـد بـديـن      اي فطرتاً مرده و اليتغير ميتاريخي متفاوت از گذشته

را پذيرم، نه به خاطر اين كه آنطريق، من ارزش مذهب طبيعت را مي
دانم، بلكه تنها به خاطر اين كـه حـتـي        اي بروني ميبه مثابه اتوريته

اي كه اگر بـا    يابم، انگيزهامروزه در خودم انگيزه مذهب طبيعت را مي
فرهنگ، علم و فلسفه مواجه نشده بود، امروز از من كـمـاكـان يـك         

در چنين اظهاري مـمـكـن اسـت         .  ساختكننده طبيعت ميپرستش
چه كه انسان از طريق اطالعات خـود    نشاني از گستاختي باشد، اما آن

هركس كه احساسش براي او .  ارزدبه آن نرسد، مطلقاً به هيچ چيز نمي
سازد كه چرا براي انسان ممكن بود ماه، گياهان و حيوانـات  روشن نمي

را به مرتبه خدائي برساند، قادر به درك واقعيت تاريـخـي پـرسـتـش        
باشد، قطع نظر از اين كه چقدر كتاب ممـكـن اسـت      طبيعت نيز نمي

 . درباره مذهب طبيعت به رشته تحرير در آورده و يا خوانده باشد
تو بدون اين كه به ما تـعـريـفـي از         :  دومين ايراد اين است

طبيعت به دست دهي، بدون اين كه بگويي منظـورت از طـبـيـعـت          
اسپينوزا از طبيعت و خـدا بـه طـور          .  اريچيست، از آن صحبت مي

آيا تو نيز اين واژه را به مفهوم مبهم آن كـه      .  كندمترادف صحبت مي
آن را تبديل به بازي بچگانه اي براي اثبات اين كه طبيعت سرچشمـه  

بري، زيرا به زعم تو طبيعت چيز ديگـري جـز     و مبدأ است، به كار مي
بـه زعـم مـن        :  گـويـم  خدا نيست؟ من در جواب به طور مختصر مـي 

طبيعت، مجموعه كليه نيروها، اشياء و موجودات حسي است كه انسان 
سازد، به طـور  ها را به مثابه چيزهايي غير انساني از خود متمايز ميآن

طور كه من در يكي از نخستين دروسم گفتم، در تـعـريـف    كلي، همان
طبيعت، نه به منزله خدائي ما فوق طبيعت ـ يعني موجودي كـه بـا       

كند ـ بلكه به مثابه موجودي كه تـنـهـا طـبـق        عقل و اراده عمل مي
زند، با اسپيـنـوزا وارد جـدل        ضرورت دروني خود، دست به عمل مي

من بر خالف اسپينوزا، به طبيعت ـ به مثابه خـدا، بـه مـثـابـه          .  شدم
-واحدي ما فوق طبيعت، و راي احساس، دست نيافتني و غامض نمـي 

نگرم، خدا همانا وجودي چندگانه، عام و واقعي است كه بـا حسـيـات      
 . توان آن را تصور نمودمي

طبيعت مجموعه چيزهايي اسـت كـه     :  تريا به عبارت واقعي
هاي ماوراي طبيعي ايمان خـداپـرسـتـانـه، بـه           انسان با وجود زمزمه

طورمستقيم و به طور حسي به مثابه علت و جوهر حيات خود تجـربـه   
طبيعت نور، الكتريسيته، مغناطيسم، هوا، آب، آتش، زمـيـن،     .  كندمي

كه انسان موجودي بـاشـد كـه بـه           حيوانات و گياهان است، تا جايي
كند، طبيعت، همانا انسان است، و مـن  طورغريزي و ناآگاهانه عمل مي

آلـود،  كنم، هيچ چيز رازورانه، هيچ چيز مهچيزي بيش از اين ادعا نمي
در .  هيچ چيز الهوتي در استفاده و كاربرد من از اين واژه وجود نـدارد   

يكي از قدمـا  .  شوماستفاده من از اين لغت، من به حسيات متوسل مي
-بيني، من مـي   ژوپيتر عبارت است از تمام چيزهايي كه مي:  گفتمي

طبيعت تمام چيزهاي آشكاري است كه محصول دست يا تفكـر  :  گويم
انسان نباشد، يا اگر بخواهيم به آناتومي طبيعت دست زنيم، طبيـعـت،   
وجود، يا مجموعه وجودها و اشياء است كه تجليات، تعبيرات يا اثـرات  
آن در هستي و ذاتش مستتر و متجلي شده است، و اساس آن نـه در    
انديشه و هدف، با عمل و اراده، بلكه در نيروها و علـل نـجـومـي يـا          

 . كيهاني، مكانيكي، شميايي، فيزيكي، فيزيولوژيكي يا آلي است
هاي شش و هفت كه به منزله متن درس حـاضـر       پاراگراف

عليه جـر و      *  گيرد، به دفاع و توجيه پاگانيسم مورد استفاده قرار مي
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انـد،  بحث مسيحيان اختصاص يافته و با اظهارات قبلي من در ارتـبـاط  
دين مسيح با قبول موجوديت وجودي الهي، در معناي كلي، تفاوتي بـا  
مذهب بت پرستي ندارد، و تنها در واقعيتي كه خداي آن شيـئـي بـه      
خصوصي در طبيعت و حتي طبيعت من حيث المجموع نيست، بلـكـه   

مسيحيان، دست .  شودموجودي جدا از طبيعت است، از آن متمايز مي
شـدنشـان از     ترينشان، بت پرستان را نه به خاطر محـفـوظ  كم، معقول

زيبايي و فوايد طبيعت، بلكه به خاطر اين كه علت اين فوايد را در خود 
نمايند، آنـان را بـه خـاطـر           كنند، محكوم ميوجو ميطبيعت جست

پرستش زمين، آب، آتش، آفتاب و ماه و به خاطر خواص سودمـنـدانـه    
ها كه به زعم مسيحـيـان از     آن

گـيـرد،   خالق طبيعت نشئت مي
خالقي كه تنها از او بايد ترسيـد  
و او را مورد ستايش و احـتـرام     

نقادان .  كنندقرار داد، تخطئه مي
مسيحي در ادامه سـخـن خـود      

گويند، اين صحيح است كـه    مي
خورشيد زمين، آب، حيوانات و   
گياهان كه انسان با تكيه بر آن   

كند، را به وجـود    ها زندگي مي
آورد، اما اين ها تنهـا عـلـل      مي

انـد،  ثانوي اند كه خودشان علت
. علت واقعي، علت نخستين است

من در مقام دفاع از پاگـان هـا     
عليه اين استدالل، مسأله را بـا    

كننـد،  گونه كه مسيحيان آن را عنوان ميموجوديت علت نخستين، آن
كنم و دليل خود را بر مورد يا بهتر حكايت ذيل كه آن را از       آغاز مي

آدم ابو البشر اولـيـن     .  احاديث مسيحي اقتباس كرده ام، قرار مي دهم
انسان است، در سلسله نسبت انسان ها، او نخستين جـايـگـاه را در          

كند، والدين و اجداد ما و غيـره  سلسله علل يا اشياء طبيعي اشغال مي
ها در طبيعت معلول گونه كه علتهمگي فرزندان آدم ابوالبشرند، همان

پدر است، همانا نخسـتـيـن    البشر است كه بيتنها ابو.  اولين علت است
البشر را به منزله پدر با اين حال، ما آدم ابو. علت استعلت است كه بي

ها را البشر تمام انسانآدم ابو.  دهيمخود مورد عنايت و احترام قرار نمي
آدم ابو البشر، به .  شوندگيرد، تمامي افراد در شخص او محو ميدربرمي

يك اندازه، پدر سياه پوستان و سفيدپوستان، اسالوها و اسكانديناوهـا،  
هاست، اما من نوعي، انساني به طور كلي نيسـتـم،   ها و آلمانيفرانسوي

ام كه در   هستي من، وجود من فردي است، من عضوي از نژاد قفقازي

بنابراين علت وجودي من .  اين نژاد به خصوص، مردم آلمان جاي دارند
ضرورتاً يك علت فردي معيني است، اين علت، والدين و اجـداد مـن       

 . اندترينهاي بشري كه به من نزديكباشند، به طورخالصه، نسلمي
هـاي  چه انسان بيشتر به عقب برگردد، تمامي نشـانـه    چنان

دهد و هيچ ويژگي كه بتواند خود را از آن     هستي خود را از دست مي
گـاه، حـتـي      انساني متعلق به قرن هفدهم، هيچ.  يابدمأخوذ كند، نمي

تواند پدر يك انسان قرن نوزدهمي باشد، زيـرا  سواي فاصله زماني، نمي
هـا  فاصله كيفي، فاصله ميان آداب، عادات، عقايد، رفتارها ـ تمامي اين

انسان با احتـرام  .  گذارند ـ بسيار زياد استاز خود اثر فيزيكي باقي مي
شــدن نســبــت بــه بــه       قــائــل

وجودآورندگان خويش، از مرحله 
آبا و اجداد بالواسطه خود فراتـر  

رود و به نياكان اوليه خـود    نمي
گردد، زيـرا در آن هـا           بازنمي

نـاپـذيـر    فرديت نقل و انـتـقـال     
يـابـد، بـه      شخص خود را نـمـي  

همين نحو انسان در بررسي علل 
موجوديت خود، فراتر از مـرحلـه   

. رودكائنات حسي طبيعت نـمـي  
من هرچه كه هستم، تنـهـا در     
همين طبـيـعـت هسـتـم، در          

اكنون گونه و همطبيعتي كه اين
گونه در ضمـيـر   وجود دارد و اين

 . انسان وجود داشته است
كنم ــ يـا بـه          ها را حس ميبينم و آنمن تنها به موجوداتي كه مي
كـم  ها را نبينم و حـس نـكـنـم دسـت             موجوداتي كه اگر خودم آن

انـد،  رويت، ملموس، يا به نحو ديـگـري حسـي       موجوداتي فطرتاً قابل
هستي خود را مديونم، ـ زيرا من به مثابه موجـودي حسـاس بـدون        

با وجودي كه حتي اين طبيعت .  غلطمحسيات به نيستي و عدم در مي
محصول و نتيجه تغيير و تحول است و با وجودي كه حتي بر طبيعتي 
از نوع ديگر متقدم است، من هستي خود را تنها به اين نوع طبـيـعـت    

كنم، طبيعتي كه سرشت من با آن عـجـيـن و          كه در آن زندگي مي
كند، عـلـت   حتي اگر آن گونه كه الهيات ادعا مي.  يكسان شده، مديونم

نخستين نيز وجود داشته باشد، با اين حال، آفـتـاب، زمـيـن، آب و           
گونه كه قبل از اين كـه  بايد آنبايست و ميخالصه تمامي طبيعت، مي
داشتند، زيرا بدون آفتاب، بدون زمين، مـن  من به وجود آيم وجود مي

حتي با وجودي كه عقل عليه عقب كشانـدن  
نهايت، در رابطه با انسان يا حـتـي     علل تا بي

خيزد، با وجودي كه حـتـي مـا      زمين به پا مي
توانيم وضع كنوني زمين را از وضع قبـلـي   نمي

بايست بـه    آن مشتق كنيم، الكن سرانجام مي
اي باز گرديم كه در آن جـا انسـان در       نقطه

اي يـا هـر آن       طبيعت و زمين در ثقل سياره
اش انتخاب چيزي كه براي ناميدن اساس اصلي

 . آيدكنيم، به وجود مي
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 . هيچ چيز نيستم، طبيعت الزمه وجود من است
پس من چرابايد فراتر از طبيعت بجهم؟ اين امر تنها هنگامي 

اما من حتي .  قابل توجيه بود كه من خود باالتر و فراتر از طبيعت بودم
ما فوق دنيوي نيز نيستم تا چه رسد به موجودي ما فوق طبيعي، زيـرا  

-من نه تنها بر روي زمين ايستاده. زمين مقياس مطلق وجود من است

كـنـد،   ام بلكه زمين و موقعيتي كه زمين در علم هستي اشـغـال مـي     
ايـن  .  كندكنم را نيز تعيين ميانديشم و احساس ميطرزي كه من مي

توانم ديدگان خود را به سوي دورترين نـقـاط   صحيح است كه من مي
آسمان متوجه سازم، الكن من كليه اشياء را در پرتو مقيـاس زمـيـن      

ام و نه ساكن سياره ونوس به طور اجمال، من موجودي زميني. بينممي
گويند، جوهـر و    گونه كه فالسفه مييا عطارد يا اورانوس، و اين امر آن

با وجودي كه حتي زمين نيز منشائي دارد،   . سازدوجود اساسي مرا مي
من منشأ شخص خودم را تنها به زمين و به منشأ آن مديـونـم، زيـرا      

 . موجوديت زمين، تنها علت موجوديت انسان است
اي، زمين يك سياره است و انسان موجودي اسـت سـيـاره       

اي مـمـكـن و        موجودي كه سير زندگي او تنها در سير حركت سياره
زمين ويژگي و فرديت .  اما زمين با سيارات ديگر فرق دارد.  واقعي است

 . خاص خود را داراست و اين فرديت نگاه دارنده زمين است
توجيه باشد تصور كنـيـم كـه      حتي اگر ما به نحوي كه قابل

انـد،  كليه سيارات به علت همانندي از طريق نيرو يا ماده به وجود آمده
باز هم نيروي متشكله خاصي كه اين سياره را به وجـود آورده و نـه         
ديگري را با نيروئي كه عطارد يا اورانوس را به وجود آورده مـتـفـاوت      

انسان هستي خود را به اين علت خاص كه از ويـژگـي زمـيـن         .  است
تصادم انقالبي كه زمين را از غوطه .  باشد، مديون استناپذير ميجدائي

ها باز داشت و رازورانه اش در ماده مشترك با خورشيد، سيارات، شهاب
نظريـه  « گونه كه كانت در اثر بديع خود، جدا ساخت، انقالبي كه همان

به ايـن    .  اظهار داشت، علت خود را در اشكال عناصر دارا است»  اسماء
توانيم گردش خون و نوسانات عصبي خـود  انقطاع يا تالقي كماكان مي

نخستين علت، علت عام، علت كليه چيزها، بدون فـرق  .  را نسبت دهيم
و تمايز است، اما در واقعيت، علتي كه همه چيز را بـدون در نـظـر            

سـازد و    ها بسازد، در واقع چيزي نـمـي  گرفتن فرق و تمايز ما بين آن
تصوري صرف و ساخته فكر است و تنها داراي اهميت منطقي و مـتـا     

من به عنوان موجودي خاص، به طور سـاده  .  فيزيكي است، نه فيزيكي
هايي كه از نخستين علت، به مـفـهـوم    آن.  توانم از آن مشتق شومنمي

آورند صريحاً بايد بيفزايم ـ اين كار به اين الهي آن صحبت به ميان مي
اين زنـجـيـره    .  نهايت علل را از هم بگسلندكنند تا سلسله بيخاطر مي

تواند از طريق مورد فوقاً يـاد شـده     پايان علل به بهترين وجهي ميبي
علت وجودي من پدرم است، علـت وجـودي     .  منشأ انسان روشن شود

-اما آيا من قادرم اين زنجيره را تـا بـي    .  وي پدر خودش است و هكذا

نهايت ادامه دهم؟ آيا انسان همواره به انسان ديگري حيات و زنـدگـي   
بخشيده است؟ آيا چنين توالي و تسلسلي، مسأله منشأ انسان را حل و 

كند؟ و آيا من با آغاز نمودن از پدر به پدر، پاسخ مسـألـه را     فصل مي
اندازم، آيا نبايد سرانجام به نخستين انسـان  صاف و ساده به تعويق نمي

 اند؟ ها خود از كجا آمدهيا نخستين زوج انسان برسم؟ اما آن
عين همين وضع بر كليه اشياء و موجودات كه سازنده ايـن    

يكي مستلزم ديگـري و وابسـتـه بـه           .  كنداند، صدق ميجهان حسي
اند، همگي به وجود مي آيـنـد، يـكـي از           ديگري است، همگي معين

نخستين عضـو ايـن       :  پرسداما يكتاپرست مي.  گيردديگري نشئت مي
آيد؟ پس بايد جهشي از اين نخستين تسلسل انـجـام   توالي از كجا مي

دهيم كه خودش بدون آغازي، سرآغاز كليه موجودات به وجود آمـده    
پايان و نامتناهي است، اساس تـمـام مـوجـودات       است، خودش كه بي

ترين دالئـل اثـبـات وجـود           اين استدالل يكي از رايج.  متناهي است
شناختي خوانده شده و به طـرق گـونـاگـونـي        خداست و اثبات كيهان

هر چيزي كه وجود دارد، يعني جهـان،  :  من باب مثال.  شودفرموله مي
گذر اسـت، الكـن       دستخوش تغيير بوده و اتفاقي و نا پايدار و در حال

اتفاقي مستلزم ضرورت، متناهي مستلزم نامتناهي، گـذرا مسـتـلـزم         
يا بـه    .  هميشگي است، و اين وجود نامتناهي و جاوداني همانا خداست

هر چيز حسي و واقعـي، عـلـت      .  هر چيزي كه وجود دارد:  شكل ديگر
معلول معيني است، به جز علتي كه خودش معلول و خـودش داراي      

 . علتي است و هكذا
گويد كه همانا ضـروري اسـت در         از اين رو عقل به ما مي

مقابل علتي كه ديگر علتي بر آن مترتب نيست و خودش بـه وجـود       
خوانـنـد   را خود موجب يا خود آفريده مينيامده و برخي از فالسفه آن

از اين رو فالسفه و الهيون باستان، متناهي را غير الهي و .  متوقف شويم
كردند و   كند، تعريف ميبه منزله چيزي كه در چيز ديگري زيست مي

 . نامتناهي يا خدا را به منزله چيزي خود موجب يا خود آفريده
: توان استنتاج نـمـود  اما عليه اين استدالل، به شرح ذيل مي

نهايت، در رابطه حتي با وجودي كه عقل عليه عقب كشاندن علل تا بي
توانيم خيزد، با وجودي كه حتي ما نميبا انسان يا حتي زمين به پا مي

-وضع كنوني زمين را از وضع قبلي آن مشتق كنيم، الكن سرانجام مي

اي باز گرديم كه در آن جا انسان در طبيعت و زمين در بايست به نقطه
اش انتخاب اي يا هر آن چيزي كه براي ناميدن اساس اصليثقل سياره



 

                275                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

 . آيدكنيم، به وجود مي
پاياني در كاربرد آن بر طبيعـت  با اين حال چنين تسلسل بي

وجه با برهاني كه از طريق مشاهـده  يا عالم من حيث المجموع به هيچ
تنها محدوديت فكـري انسـان و       .  گيرد، منافات نداردجهان شكل مي

-تمايل او به راحت طلبي است كه زمان را جايگزين ابديت، زنجيره بي

پايان علت به علت را جايگزين نامتناهي، طبيعت پويا را جـايـگـزيـن       
اين .  نمايدربوبيت ايستا، حركت جاودانه را جايگزين سكون جاودانه مي

-درست است كه براي من، يعني انساني كه در زمان حاضر زندگي مي

كنم، تفكر يا حتي تصور اين كه جهان داراي آغاز و فرجامي نـيـسـت،    
غير عقالني، نا سودمند، خسته كننده و در واقع غير ممكن است الكن 
اين نياز من، براي بريدن از تسلسل بي پايان، دليلي بر انقطاع واقـعـي   

 . در تسلسل آغاز و فرجام واقعي نيست
حتي در حيطه شعور انساني، حتي در قلمرو تاريخ و اشيائـي  

اند، ناظرآنيم كه چگونه طبـعـاً تـا      كه توسط خود انسان به وجود آمده
اي به خاطر بالهت و بعضاً به خاطر گرايش به ايجاز و بسـاطـت     اندازه

چيزها براي خودمان، بررسي تاريخي خود را پايان داده و يك علـت و    
نمائيـم كـه     يك نام را جانشين بسياري از اسامي و بسياري از علل مي

باشد و در واقع غالـبـاً بـه      براي رديابي بسيار بغرنج و كسل كننده مي
گونه كه انسان نام مشـخـص   همان.  گريزدطوركامل از دست انسان مي

گـذارد،  معيني را بر روي دولتي، ساختمان شهري و ظهور ملتـي مـي    
رغم اين كه هر اندازه اسامي و افراد گمنامي در آن نقشـي ايـفـاء      علي

دهد، و كرده باشند، به طريق اولي، نام خدا را به تمامي عالم نسبت مي
ها، به مـثـابـه      در واقع نيز به كليه مبتكرين، مؤسسين شهرها و دولت

بسياري از اسامي تاريخـي يـا اسـاطـيـري          .  شودخدائي نگريسته مي
اند كه بعدهـا بـه     ها يا قهرمانان و خدايان اسامي جمعيقديمي، انسان

محققاً مانند ساير اسـامـي،   »  خدا« حتي نام .  اسامي افراد تبديل شدند
حـتـي واژه     .  در اصل اسم خاص نبود بلكه عبارتي كلي و جامـع بـود    

ـ در انجيـل   (Elohim( و واژه عبري الوهيم  (Theos( يوناني تئوس 
سالطين و قدرتمندان ايضـاً خـدا     .  رودبراي اشيائي جز خدا به كار مي

شدند، اهريمن خداي اين جهان است و حتي شـكـم بـراي      ناميده مي
بشريت يا حداقل براي برخي از افراد حكم خدا را دارد عبارتي كه لوتر 

چه كسي تا به حـال چـنـيـن       « :  گفتاو مي.  انداخترا به وحشت مي
عبارتي را شنيده است؟ چه كسي تا به حال شنيده است كه بگـويـنـد    

-شكم خداست؟ اگر پولس حواري چنين نكرده بود در شـأنـم نـمـي      

انگيز نيست كه شكم نحس، آيا رقت.  دانستم به اين نحو افاده بيان كنم
حتي هنگامي كه واژه خدا طـبـق   »  عفن و نحس خود را خدا بخوانيم؟

ترين موجود و چكيـده  تعريف فالسفه به كار رود، همين خدا كه كامل
آيـد،  تمامي كماالت است، اساساً چيزي جز اسم جمع از آب در نـمـي  

كنند را در   زيرا هنگامي كه من گوناگوني صفاتي كه در خدا جمع مي
توانم اين تأثير را از خود دور كنم كـه ايـن صـفـات،         نظر نگيرم، نمي

يابم كه واژه   اند و به اين ترتيب در ميصفات اشياء و موجودات ديگري
خدا همانا چنين عبارت جمعي يا جامعي همانند واژه ميـوه، غلـه يـا        

 . مردم است

گويـد، هـر     گونه كه الهيات يا الهيات فلسفي به ما ميهمان
. صفت خدا، همانا خود خداست و هر صفت خدا نمايانگر خود خداست

گوينـد، مـلـك خـدا،         حتي در زندگي روزمره، مردم به جاي خدا مي
الكن صفات خدا در ظاهر بسيار متفاوت و .  حكمت خدا، قدرت و هكذا

-ترين صفاتش محدود مـي در اين جا ما خود را به عام.  حتي متضادند

به راستي تا چه اندازه، قدرت، حكمت، شفقـت و عـدالـت از          .  سازيم
 . انديكديگر متفاوت

تواند بدون اين كه خردمند باشد، قدرتمند بـاشـد؟   كسي مي
انصاف و فاقد شفقت باشد؟ شـعـار     عاقل اما فاقد اقتدار، مهربان اما بي
 Fiat Justitat pereal mundusعلم حقوق و قضاوت چنين است 

 . »بگذار عدالت حاكم شود، حتي به قيمت نابودي جهان«

گويد، هر صفت خدا، همانا خود خداست و هـر    گونه كه الهيات يا الهيات فلسفي به ما ميهمان
گويند، ملك خدا، حتي در زندگي روزمره، مردم به جاي خدا مي.  صفت خدا نمايانگر خود خداست

در اين جا ما .  الكن صفات خدا در ظاهر بسيار متفاوت و حتي متضادند.  حكمت خدا، قدرت و هكذا
به راستي تا چه اندازه، قدرت، حكمت، شفـقـت و     .  سازيمترين صفاتش محدود ميخود را به عام

 . اندعدالت از يكديگر متفاوت
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اي از شفـقـت يـا      در اين بيان مشخص عدالت، مسلماً جرقه
حتي خردمندي وجود ندارد، زيرا عدالت براي خاطر انسان وجود دارد   

-گونه كه من درباره قدرت خداوندي ميبدين طريق، آن.  و نه بالعكس

تواند مرا نيست و نابود كنـد، يـا     انديشم، قدرتي كه اگر مايل باشد مي
ام، نشـان  گونه كه درباره عدل او، كه در شعاري كه الساعه نقل كردهآن

داده شده است، تحت نام او، در نظرم موجودات بسيار متفاوتي مجسم 
اگر من تنها درباره شفقت خدا فكر كـنـم، خـدايـي كـامـالً           .  شودمي

 . اممتفاوتي را دارا شده
گونه كـه    بنابراين تفاوت ميان چند خدائي و تك خدائي آن

در نتيجه تـعـداد و     .  چنان زياد نيسترسد، آندر بادي امر به نظر مي
تـفـاوت   .  اشكال صفات خدا، چندين خدا در يك خـدا، وجـود دارد        

حداكثر، تفاوتي ميان اصطالح جمعي و اصطالح نوعي است يا بـهـتـر      
در مذهب شرك، خدا واضح و مرئي اسـت،    :  تفاوتي به شرح ذيل است

يك اسم صرفاً جمعي است، در تك خدائي، خصوصيات حسـي مـحـو      
شود، اما ذات يعـنـي   شود و از ظواهر چند خدائي دست كشيده ميمي

به اين خاطر است كه صفات گوناگون خداي .  ماندخود شيئي باقي مي
واحد جنگ هاي بسياري نه تنها جنگ هائي جزمي و قشري بلكه ايضاً 

هايي خونين، درست مانند جنگهاي خدايان متعدد كوه الـمـپ     جنگ
 . ربا با يك ديگر، ما بين خود مسيحيان به وجود آورده استهم

گفـتـنـد كـه خـدا در            الهيون، فالسفه و رازوران قديم مي
برگيرنده هر چيز در جهان است، اما هر چيزي كه در جهان، مـكـرر،     
پراكنده، گسسته، حسي و ميان موجودات سرشكن شـده، در خـدا،         

جا ما شاهد بـيـان صـريـحـي          در اين.  ساده، غير حسي، و يگانه است
. هستيم مبني بر اين كه انسان در خدا، ساده، غير حسي، و يگانه است

جا ما شاهد بيان صريحي هستيم مبني بر اين كـه انسـان در       در اين
خدا، صفات اساسي اشياء و موجودات مختلف بسـيـاري را در يـك            

سازد و اين كه انسان در هيئت خـدا از    موجود و يك اسم متمركز مي
كنـد، در    همان آغاز و در اصل، موجودي متفاوت از جهان را تصور مي

. گيـرد خدا به مثابه فاقد گستردگي، غيرگذرا و غيرجسماني در نظر مي
چه را كـه    نهايت گذرا و تعميم كامل آنهاي بيانسان در ابديت رشته

كند، انسان به خـاطـر دالئـل        توان به تصور درآورد را خالصه مينمي
اي براي پايان بخشيدن به سلسله عيني متقن، از ابديت به مثابه وسيله

حد و حصـري كـه در بـردارد،          پايان و شمارش طوالني بيمراتب بي
هـاي قضـا و       اما نه اين انقطاع و نه اين تطويل رشته.  كنداستفاده مي

روند و نه حتي تضادهائي كه در ذهن ما نهايت پيش ميزماني كه تا بي
نهايت در ارتباط اسـت، مـا را         يا در انتزاع با مفهوم زمان و فضاي بي

دارد تا ضرورت آغاز و فرجام واقعي جهان، زمان و فضـا را        مجاز نمي
 . فرض نمائيم

ماهيت خاص انديشه و زبان و احتياجات خود زندگي ما را وا 
دارد تا در هر گام از ايجاز استفاده نمائيم، يعني مفاهيم را جانشين مي

كشف و شهود، عالئم را جايگزين اشياء و در يك كالم، مجـرد را بـه       
جاي مشخص، چندگانه را به جاي يگانه و در نتيجه يك علـت را بـه       
جاي علل مختلف متعدد و يك فرد را به جاي نماينده افراد مختلفـي،  

كـم  در اين معنا كامالً درست است كه بگوئيم، تعقل، دست.  قرار دهيم
كه از طريق مشاهده جهان هنوز به نظم در نيـامـده اسـت،      تا هنگامي

خود را به طور غيرنقادانه به مثابه ذات جهان، به مثابه ذات مـطـلـق        
الكن ما .  شودآورد و ضرورتاً به ايده ربانيت منجر ميعيني به شمار مي

بايست اين ضرورت و اين ايده را انتخاب كنيم، نبايد آن را از ديگر نمي
انـد، مـنـفـرد       ها، عقايد، و تخيالتي كه به طور يكسان ضـروري پديده
هـايـي   ها را به مثابه پـديـده  اند كه ما آنهايها همانا پديدهاين.  سازيم

هايي كه تنها بر سرشت متجلي، تفكر و شناسيم، يعني پديدهذهني مي
اي قرار دارند و ما هيچ اعتبار و هستي عيني جدا از خودمـان  زبان ويژه

 . دهيمبه آن ها نسبت نمي
دارد تا اسـم يـك شـخـص را           ضرورتي كه انسان را وا مي

ها و مردمان كند، جانشين يك سري از اشخاص و در واقع تمامي نسل
هاي قابل اشراق ضرورتي كه او را وا داشت تا عددي را جايگزين كميت

كند و سيستم نگارش را به جاي اعداد به كار برد، يعني ضرورتي كه او 
را مجبور ساخت تا ميوه را به جاي گالبي، سيب و گيالس به كار برد و 

كه از طريق مشاهده كم تا هنگاميتعقل، دست
جهان هنوز به نظم در نيامده است، خود را بـه  
طور غيرنقادانه به مثابه ذات جهان، به مثـابـه   

آورد و ضرورتاً به ذات مطلق عيني به شمار مي
بايست الكن ما نمي.  شودايده ربانيت منجر مي

اين ضرورت و اين ايده را انتخاب كنيم، نبايـد  
ها، عقايد، و تخيالتي كه به آن را از ديگر پديده
 .اند، منفرد سازيمطور يكسان ضروري
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پول را به جاي دالر و سنت و شيلينگ و پوند، به جاي اين كه بگـويـد   
چيز را به من بده ـ هـمـيـن      آن چاقو يا كتاب را به من بده، بگويد آن

اي باور داشـت، او را      ضرورت تا جائي كه انسان به جهان آفريده شده
شماري كه در پيدايش و حفظ جهان دخيل بودنـد  مجبور كرد علل بي

اما به همـيـن دلـيـل ايـن          .  را جايگزين يك موجود و يك اسم نمايد
شخص خداگونه، موجودي ذهني است، يعني موجودي است كه تنـهـا   
در انسان، در سرشت متجلي انسان، در انديشه و زبان به منزله چيز يـا  

 . كندپول يا ميوه، مبنا گرفته و گذران مي
اين واقعيت كه ايده يا تصور خدا در اهميت متافيزيكـي آن    

، » مـيـوه  « يـا    »  چـيـز  « بر همان اساسي قرار گرفته كه ايده يا تصور   
حداقل مبين آن است كه خدايان مذهب شرك چيزي جـز اسـم يـا        

اند گشتهوار كه به مثابه موجوداتي متجلي ميتصوري كلكتيو و فهرست
 . نبودند

: هايي كه قبالً ذكر شـد بـازگـرديـم      به رشته گسيخته مثال
ها حتي براي انـواع عـمـده        ها داراي الهه پول، پكونيا بودند، آنرومي

آنان .  سلسله مراتب پولي يعني پول برنز و پول نقره ارباب انواع داشتند
، يعني خداي برنز يا مس، و  Artinutيا  Deus Aesulanusداراي 

اگر ما كليه اسـامـي و     .  بودند Pomonaالنوع ميوه ـ پامونا داراي رب
-تصورات فهرست شده را در ميان يونانيان و روميان به مثابه خدا نمي

هاي خودپسند و متعصب، تنها يابيم، همانا به خاطر آن است كه رومي
-اشيائي را كه با نخوت بشري در ارتباط بودند، به مرتبه خدائـي مـي    

النوع كود ـ دسوس اسـتـركـتـيـوس        به اين خاطر حتي رب.  رساندند
Deus sterertius هـا را پـر       پرستيدند، تاسرگين، مـزارع آن   را مي

معهذا كود هم يك تصور عمـومـي اسـت، زيـرا انـواع            .  محصول كند
 . متعددي از كود، يعني كود كبوتر، كود گاو و غيره وجود دارد

حال به استنتاج ديگري عليه استدالل مـتـعـارفـي عـلـت           
هر چيزي كه وجود دارد، وابسته است، .  پردازمنخستين بدون علت مي

دارند علتي براي هستي جدا از خودش يا آن طور كه ديگران اظهار مي
دارا است، و از آن جايي كه قائم به ذات نيست، مستلزم وجودي اسـت  
كه به ديگران وابسته نباشد، موجودي كه به خاطر ايـن كـه هسـت،        

 . وجود دارد
كنم، زيـرا    در رد اين برهان، من از نو مورد انسان را ذكر مي

-نهايتاً همانا انسان است كه انسان را به مثابه آغاز گاه خود در نظر مي

گيرد و وابستگي و منشاء او را به مثابه الگوئي براي وابستگي و منـشـأ   
اين درست است كه من وابسته بـه والـديـن و        .  كليه چيزهاي حسي

اجداد خود و هكذا هستم، هر آينه ديگران قبل از من وجود نداشتنـد،  

داشتم، معهذا من موجودي مستقل، سواي والـديـن   من نيز وجود نمي
باشم، من نه تنها به شكرانه ديگران بلكه به بركت وجود خودم خود مي

هـاي  باشم، درست است كه من بر شـانـه    آن چه كه اكنون هستم، مي
ام، صحيح است كه من بدون آگاهي و اراده زاده       نياكان خود ايستاده

ام، معهذا به طور يقين چه هنگام وابستـگـي بـه      شده و به وجود آمده
رحم تا سير به سوي عدم وابستگي و رهائي از آن، بدون انگيزه و بدون 

 . اماراده به اين جهان نيامده
خالصه آن كه من زاده شدم و وابسته به والديـنـم بـوده و        
هستم، من نيز به نوبه خود پدر و انسانم، و اين واقعيت كـه مـن بـه        

ام، كه زماني كودك بودم، كه زماني جسماً و روحاً وابسته به وجود آمده
الكن تـا ايـن       .  باشدوالدينم بودم، بسيار فراتر از قوه ادراك خودم مي

رغم نفوذ عظيم آگاهانه يا ناآگاهانه والدينـم  علي:  اندازه مسلم است كه
در حال حاضر من تنها در خود .  كنمبر من، من در گذشته زندگي نمي

پدر و مادرم را دارا هستم، هيچ موجود ديگري، حتي خدا هم اگر مـن  
به خودم كمك نكنم، به من كمك نخواهد كرد، من با تكيه بر ذخائر و 

آن پـارچـه     .  كنـم استعدادهاي خودم بر سر پا ايستاده و يا سقوط مي
-پيچاندنـد، مـدت    قنداقي كه زماني والدينم با دلسوزي مرا در آن مي

هاست پوسيده شده، پس چرا ذهن من بايد كماكان قـيـودي را كـه        
 ها را مدت ها قبل به دورافكنده است، تحمل كند؟ پاهايم آن

 

 :فصل دوازدهم
خصـلـت     -دهدشناختي توضيح كافي بدست نمياثبات كيهان

لدني و مستقالنه طبيعت كه به موجوداتي تخيلي و انـتـزاعـي    
تـوضـيـح    « انديشه منطقي به مثابه الگوي  –منتقل شده است 

علت، صرفاً هيچ چيز جز تفكر ذهني را :  از ديد الهيات» طبيعت
اثرات بي واسطه طبيعت به مثابه اعـمـال      –دهد توضيح نمي
علل واسـطـه و      –قدرت الهي و قدرت طبيعت  –موجود برتر 

يكساني مفاهيم طبيعـت و     –از انسان »  برتر« فرض موجودي 
 اتضادها و ابهامات در اشتقاق طبيعت از خد –خدا 

 

در آخرين گفتار، با توسل به مورد انسان، يكي از نخستين و 
شناختـي  ترين براهين وجود خدا، يعني به اصطالح دليل كيهانمتداول

آن را، در اين فضاي كلي كه هر چيزي كه در جـهـان وجـود دارد،          
متناهي و وابسته است و از اين رو مستلزم چيزي نامتناهي و مستـقـل   

استنتاج من اين بود كه با وجودي كه انسان بدواً .  است، روشن ساختم
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باشد، با وجودي كه معـلـول   حال يك پدر نيز ميكودك است، در عين
باشد و با وجودي كه وابسته است ايضـاً مسـتـقـل       است، علت نيز مي

هاي بارز را به كناري نهيم، آن چه كه دربـاره    هذا، اگر تفاوتمع.  است
زيرا هـر  .  كند، در مورد ساير موجودات نيز صادق استانسان صدق مي

اش به ديگر موجودات، يك ذات مسـتـقـل      موجودي با تمام وابستگي
است، هر موجودي در خود علت هستي خود را دارا است، ـ و در واقـع  
به چه منظور ديگري وجود دارد؟ هر موجودي تحت شرايطي ـ قـطـع   
نظر از ماهيت خود ـ به خاطر عللي كه موجب پيدايش موجود ديـگـر   
نشده، به وجود آمده است، هر موجودي هستي خود را به مـجـمـوعـه     

هر موجودي هـم    .  عللي كه بدون آن فعال و مؤثر نيست، مديون است
علت است و هم معلول، ماهي بدون آب وجود نخواهد داشت، اما بدون 
ماهي، يا برخي موجودات ديگر كه قادر به زندگي در آب باشند، آبـي    

تواند زندگـي  ماهي وابسته به آب است و بدون آن نمي.  نيز نخواهد بود
هذا علت وابستگي ماهي در خـود  كند، آب الزمه وجود ماهي است، مع

 . ماهي، در ماهيت خاص كه همانا نيازمندي به آب است، نهفته است
هر چيزي در آن بر چيز .  طبيعت نه آغازي دارد و نه فرجامي

گذرد، همه چيز در آن نسبي است، همه چيز در آن     ديگري تأثير مي
واحد هم علت است و هم معلول كه در تمامي جوانب به عمل و عكس 

هاي مستبده همه چيز طبيعت بر خالف حكومت. يازندالعمل دست مي
آن كساني كه به .  كند، بلكه شبيه جمهوري استرا در رأس جمع نمي

اي انسـانـي     توانند جامعههاي فعال ما يشاء خوگرفته اند، نميحكومت
بدون وجود فردي خود كامه به مخيله خود خطور دهند و به هـمـيـن    

اند، تصـور    ها بزرگ شدهنحو آن كساني كه با عقيده وجود پدر آسمان
گونه كه دولت يـا    يابند، اما همانوجود طبيعي بدون خدا را دشوار مي

ملتي را بدون معبودي سلطنتي كه خارج از آن و بـر فـراز آن قـرار          
توان تصور نمود، به طريق اولي تصور طبيعتـي بـدون     گرفته باشد، مي

در واقـع،    .  خدا، بدون وجودي مافوق طبيعي و ابرطبيعي ممكن اسـت 
گونه كه جمهوري، تكليفي تاريخي و هدف عملي انسـان    درست همان

مندي هاي حكومت است، به همين نسق هدف نظري او شناختن قانون
نبايد اصل حاكم بر طبيعت را خارج از آن قرار داد، بلكه .  طبيعت است

تـر از    هيچ چيز سخيف.  بايد آموخت تا آن را در خود طبيعت بنا نمود
اين نيست كه طبيعت را به مثابه معلولي انفرادي تلقي نمود و براي آن 
در هيئت موجودي ما فوق طبيعي كه معلول موجود ديگري نـيـسـت،    
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 . علت منفردي قائل شد
توانم با نگريستن به دور و دورتر از كلپتره گوئي اگر من نمي

خودداري كنم، اگر قادر نيستم با طبيعت همگام شوم و نـيـاز روشـن      
ام را با كنش و واكنش عام طبيعت دمساز كنم، چه چيز مـرا از    فكرانه

دارد؟ چه چيز مرا از اين كه بـراي    اين كه از خدا هم فراتر روم باز مي
آورد؟ آيا ما، خدا نيز به دنبال دليل و علتي بگردم، ممانعت به عمل مي

هـا شـاهـد      ها و معـلـول  در وجود خدا همان وضعي كه در توالي علت
يابيم؟ همانا وضعي كه من مايل بودم با نشان دادن وجـود    بوديم، نمي

 . خدا، تصحيح و اصالح نمايم
هرآينه خدا به مثابه علت جهان تصور شود، آيا بـه جـهـان      

شود؟ آيا علتي بدون معلول وجود دارد؟ اگر من جهان را از وابسته نمي
ماند؟ و اگـر  ديده فروگذارم و به آن نيانديشم از خدا ديگر چه باقي مي

شود؟ اگر دنيائي وجود نداشته باشد تا بـر    كاري نكند، قدرتش چه مي
آيد؟ اگر چيزي وجود نداشـتـه   آن فرمان راند، چه بر سر حكمتش مي

رود؟ اگر متناهي باشد تا نسبت به آن خوبي كند، احسانش به كجا مي 
رود؟ زيرا او تنها در مغـايـرت   اش كجا ميوجود نداشته باشد، نامتناهي
 . يا متناهيت، نا متناهي است

بنابراين اگر من جهان را نا ديده بگيرم، از خدا هيـچ چـيـز      
لذا چرا نبايد خود را به جهان محدود كنيم، زيرا به هـر  .  ماندباقي نمي
توان بر فراز آن و يا خارج از آن رفت، زيرا حـتـي ايـده و          تقدير نمي

گرداند، زيرا اگر طبـيـعـت را كـنـار          فرضيه خدا ما را به جهان بر مي
ايم و در نتـيـجـه    گذاريم، جهان را از تمامي واقعيات آن محروم ساخته

-حتي واقعيت خدا را تا جايي كه او را به عنوان علت جهان تصور كرده

 . ايمايم، نفي نموده
هاي حاصل از مسأله آغاز جهان، تنهـا بـه     بنابراين، دشواري

-وسيله مفهوم خدا، موجودي خارج از جهان، به تعويق افتاده، به گوشه

تر نـيـسـت    پس آيا عقالئي.  گردداي رانده و الپوشاني شده و حل نمي
فرض شود كه جهان همواره بوده و خواهد بود و در نتيجـه ايـن كـه        

هـائـي دربـاره      كانت در درس.  اش داراستدليلي در خود، براي هستي
توانيم اين فكر را از خـود دور        ما نمي« :  گويدفلسفه مذهب خود مي
توانيم تحمل كنيم كه موجودي كه ما به مثابـه  كنيم اما آن را هم نمي

كنيم خطاب به خودش كه گوئـي  ترين موجودات ممكن تصور ميعالي
من از اين سر ابديت تا آن سر ابديتم، خـارج  « :  اين چنين است بگويد

از من چيزي وجود ندارد جز چيزي كه توسط اراده من وجود دارد، اما 
آيـد؟  به عبارت ديگر، خدا از كجا مـي »  ام؟پس من خودم از كجا آمده

دارد در خدا توقف كنم؟ در واقع هيچ چـيـز، مـن        چه چيز مرا وا مي

علـتـي   .  توانم از مبدأ و منشأ او جويا نشوم، و اين سري هم نيستنمي
كه براي خداپرستان، الهيون و به اصطالح حكـمـاي نـظـري، عـلـت           

عـقـل از     .  نخستين و عام كليه چيزهاست ـ همانا عقل انساني اسـت   
. رودخاص و جزء به عام، از مشخص به مجرد، از معين به نامعين مـي   

عقل ايضاً از واقعي، معين و علل خاصي برخاسته و به تعالي خود ادامه 
هاي واقعي، معـيـن و     دهد تا به مفهوم خود علت، علتي كه معلولمي

 . آورد برسدخاصي را به وجود مي
پندارند، علـت  ها ميئيستگونه كه تهخدا، حداقل نه راساً آن

كليـه  .  رعد و برق، باران و نور آفتاب، آب و آتش، خورشيد و ماه نيست
اند، خـدا  ها تنها داراي علت جداگانه، خاص و حسياين چيزها و پديده

العلل است، خدا علني است كه علت واقعي صرفاً اولين علت عام و علت
حسي معيني نيست، علتي نيست كه از ماده حسي و كليه تـعـيـنـات     

به عبارت ديگر، او خود علت است، مفهـوم  .  خاص آن انتزاع شده باشد
درسـت  .  علتي است كه به مثابه يك موجود مستقل بيان شـده اسـت    

گونه كه عقل به مثابه وجود، مفهوم وجود كه از كلـيـه خـواص      همان
كند، به همين نحو مفـهـوم   معين وجود انتزاع شده است را مجسم مي

هاي عليت واقعي و معلوم در نخستين عـلـت،     علت كه از كليه ويژگي
طور كه انسان بر اساس انـواع    همان.  دهدانتزاع شده است را نشان مي

كند و به طورذهني و   اند، عمل ميهايي كه از حسيات آزاد شدهانگيزه
ها، بشريت را فـوق    كامالً منطقي، انواع را فوق افراد، رنگ را فوق رنگ

. دهـد را فوق علل قرار مي»  علت« دهد، به همين نحو نيز بشر قرار مي
اساس »  علت« به اين معني است كه »  خدا اساس جهان است« جمله 

تواند وجود داشتـه بـاشـد،      هايي نميست، بدون علت، علت»  هاعلت« 
شود و اصطالح ثاني خوانه مي»  علت« اولي در منطق و در نظام عقلي، 

خالصه آن كه علت اولي خود را به مفـهـوم   .  و ثانوي، علل يا انواع علت
علت تنزل مي دهد و مفهوم علت خود همانا محصول عقل اسـت كـه     
عام را از اشياء واقعي خاص انتزاع كرده و سپس بر حسب ماهيت خود 
اين عام انتزاع شده را به مثابه اولي و نخستين، فوق آن ها قـرار مـي       

 . دهد
هذا درست به خاطر همين علت، علت اولي و نخسـتـيـن    مع

يك مفهوم صرف تعقل يا هستي فاقد موجوديت عيني است، و ايضـاً      
اي براي مـن نـدارد،       اين علت فايده.  علت حيات يا هستي من نيست

علت حيات من مجموعه علل بسيار مختلف و معيني است، مـن بـاب     
باشد و از   نمونه، علت نفس كشيدن من از لحاظ ذهني، شش هايم مي

لحاظ عيني هوا، علت ديدم از لحاظ عيني نور است و از لحاظ ذهنـي،  
بدين طريـق  .  فايده استكه، علت اولي، انتزاعي بيخالصه آن.  ديدگانم
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شود، به موضوع سودمندتر از اين علت اولي كه به هيچ چيز منجر نمي
كوشم بار ديگر ثـابـت   گردم و ميطبيعت و مجموعه علل واقعي باز مي

بايست خود را به طبيعت، به مثابه دليل غـائـي خـود        كنم انسان مي
محدود كند، و اين كه كليه مشتقات حاصله از طبيعت كه طبيعـت را    

رساند، همانا زاده توهم و خيـال  به تعالي و به وجودي اعلي و برين مي
براهين من در اين مورد هم مستقيم است و هم غيرمستـقـيـم،    .  است

-براهين مستقيم از طبيعت گرفته شده و مستقيماً به آن مربوط مـي   

شوند، دالئل غيرمستقيم مبين تضادهايي است كه شامل فـرضـيـات      
 . آيدربطي است كه از پي آن ميمغاير و نتايج بي

دنياي ما، نه تنها دنياي سياسي و اجتماعي ما، بلـكـه ايضـاً      
جهان عالمانه و روشن فكرانه مان، جهاني است كه بر روي سر و وارونه 

دست آوردهاي سترگ تعليم و تربيت ما، فـرهـنـگ،    .  قرار گرفته است
 آآعلم و د

انش ما، قبل از هر چيز تا حد ممكن از طبيعت و از حقيقت 

اصل جهان شمول اين جهان بـاژگـونـه      .  ملموس ساده دورافتاده است
سـازد، در    شده اين است كه خدا خويشتن را در طبيعت ظـاهـر مـي     

كم طبيعـت بـدواً     كه بايد عكس آن را گفت يعني اين كه، دستحالي
دهد و اين كه طبيعت تأثيـري  خود را به مثابه خدا، به انسان نشان مي

شود و تحـت  نامد، و از آن آگاه مينهد كه او آن را خدا ميبر انسان مي
در اين جهان باژگونه شدة ما، آئين متعـارفـي   .  يابدنام خدا عينيت مي

در حالي كه .  گيردوجود دارد كه بر آن است طبيعت از خدا نشئت مي
بايست خالف آن را گفت، به اين معني كه، خدا از طبيعت تجـريـد   مي

شده و صرفاً مفهومي مشتق شده از آن است، زيرا كليه مـحـمـوالت،      
انـد،  گويند، واقعيـت صفات و تعينات، همگي همان گونه كه حكماء مي

اند، يا جمله آن خداست اند كه در خدا جمع شدهيعني ذات يا كماالتي
به طور خالصه، كليه محموالت الـهـي كـه از        .  شوديا خدا ناميده مي

انسان به عاريت گرفته نشده است، از طبيعت اقتباس گشته، به نحـوي  
كه چيز ديگري جز ذات طبيعت يا طبيعت محض و ساده را مجـسـم،   

تفاوت تنها اين است كه خدا همانا تـجـريـد      .  دهدبيان و نمايش نمي
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است، يعني يك مفهوم صرف، در حالي كه طبيعت، مشخص يـعـنـي      
اند، خدا طبيعتي بـه    هذا، ذات، جوهر و مضون يكسانواقعي است، مع

صورت انتزاع است، يعني طبيعت است كه از تصور فيزيكي آن جدا و   
به شيئي با مفهوم عقل تبديل شده است، طبيعت خود همانا چـيـزي     
حسي است، طبيعت واقعي از طريق حسيات خود را به ما آشـكـار و       

 . كندمنتقل مي
يابيم كه تمامي حال اگر صفات خدا را در نظر گيريم، در مي

يابند كـه    اين صفات در طبيعت ريشه دارند، و تنها هنگامي معني مي
يكي از صفات خـدا، قـدرت       .  آن ها را در ارتباط با طبيعت قرار دهيم

بر حسب آخرين تصورات، خدا مـوجـود قـدرتـمـنـدي اسـت،            :  است
 . نيرومندترين موجودات و ايضاً بسيار مقتدر

امـا قـدرت     .  قدرت، اولين محمول، يا بهتر، اولين خـداسـت  
هاي چيست؟ قدرت مبين چه چيزي است؟ هيچ چيز جز نيروي پديده

طور كه در دروس نخستين مشاهده كرديم، رعد و بـرق،  همان.  طبيعي
ترين تأثيرات را بر انسان از   هايي كه نيرومندترين و مخوفيعني پديده

ترين و نـيـرومـنـدتـريـن         گذارند، گويا از اثرات رفيعخود به جاي مي
حتي در تـورات، رعـد         .  موجود، يعني خداست و يا با او يكي هستند

. » سيماي خـداسـت  « صداي خداست، و در بسياري از آيات، آذرخش، 
اما خدائي كه صدايش رعد، و سيمايش آذرخش است، چه چيز ديگري 

 جز ذات طبيعت، چه چيز ديگري جز رعد و برق است؟ 
هاي مسيحي، قدرت خدا را به اتمام معنويـت،  ئيستحتي ته

بـه  .  كـنـنـد   خلوص و بساطت آن، با نيروي حسي طبيعت همانند مـي 
، شاعر مسيحي مسلك، در تأمالت شاعرانه Trillerعنوان مثال، تريلر 

 : نويسدخود مي
اقرار كن كه چنين نيست، كه قلبت در سينه ايت به شـدت  

 تپد؟ نمي

 گاه كه رعد با نيروي شكننده خود آن
 شكند پيچاند و مي غرد و در هم ميمي

 چه چيز ديگري اگر نه ذهنت، 
 به تو با نيروي رعد و با آتش سولفوري آذرخش 

 تواند تو را مي گويد كه خدا مي
 در يك چشم بر هم زدن از روي 

 زمين بردارد؟ پس ترديد مكن 
 از اين كه، رعد و برق، نشاني 

 از وجود و جبروت خداوندگاري اند 
حتي در نظرات مسيحي كه نيروي طبيعت ايـن چـنـيـن         

شـود،  گونه كه به زعم تريلر قديـس مـي    شود، آنملموسانه آشكار نمي
 . ماندنيروي طبيعت عاملي در بطن باقي مي

هاي مسيحي كه اصل راهنماي آنان، انـتـزاع و در       ئيستته
نتيجه جدائي از حقيقت طبيعت است و به طبيعت به مثابه ماده مرده 

نگرند، قدرت يا جبروت خدا را به مثابه عـلـت حـركـت       و بي جان مي
گويند خدا حركت را بر ماده ارزانـي  آنان مي.  آورندطبيعت به شمار مي

داشت و بر آن نشاند و بر آن تأثير گذارد، آنان از قدرت جامع االطراف 
الجثه سازد، اين توده يا ماشين عظيماند كه او را قادر ميخدا در عجب

آورد، آيا از نيرو يا قدرتي كه توسط آن جسـمـي       را به حركت در مي
شود؟ طبـعـاً نـه      كند، منتزع نميحركت خود را به ديگري منتقل مي
كنند كه خدا ماده را از طريق قـوه  ئيست هاي ديپلمات منش انكار مي

اي ديگري به جـنـبـش درآورد، آنـان           دافعه ـ يا هر تماس بالواسطه
اش چنين كـاري را    اند كه خدا به مثابه روح، تنها از طريق ارادهمدعي

ها در واقع خدا را به مثابه روح ناب و خالصـي تصـور     اما آن.  انجام داد

-مفهوم قدرت به مثابه محمولي الهي يا خدائي عمدتاً از مقايسه آثار طبيعت يا آثار انسان بر مـي   

از اين .  تواند توفان و رعد و برق ايجاد نمايدتواند درخت و گياه توليد كند، او نميانسان نمي.  خيزد
خواند، در اساطير يوناني، زئوس، ساملونوس را به خاطـر  مي»  تقليد نا پذير« رو، ويرژيل، صاعقه را 

چـنـيـن آثـار       .  خود ستايي اش در كوشش براي ايجاد رعد و برق، مورد اصابت آذرخش قرار داد
به اين خاطر موجودي كه چنين اثرات و پـديـده   .  طبيعي وراي قوه انسان و در يد قدرت او نيست

 . شود و از اين رو، موجودي الهي استهايي را به وجود آورد، ابر انسان شمرده مي
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كنند ـ در عين حال آن ها او را به مثابه موجودي مادي و حسـي،  نمي
. گيرندو يا حتي بهتر موجودي مخفي مادي و مخفي حسي در نظر مي

اما اراده فـاقـد     .  او ايضاً حركت را از نيرو يا اراده صرف به وجود نياورد
ته ئيست ها خـود،  .  قدرت، فاقد قابليت مادي مثبت در واقع هيچ است
اما اين قدرتـي  .  سازندقدرت خدا را از اراده و عقلش آشكارا متمايز مي

كه از اراده و عقل متمايز شده، اگر نيروي طبيعت نيست، پـس چـه       
 چيزي است؟ 

مفهوم قدرت به مثابه محمولي الهي يا خدائـي عـمـدتـاً از         
تواند درخت و انسان نمي.  خيزدمقايسه آثار طبيعت يا آثار انسان بر مي

از اين رو، .  تواند توفان و رعد و برق ايجاد نمايدگياه توليد كند، او نمي
خواند، در اساطير يوناني، زئوس، مي»  تقليد نا پذير« ويرژيل، صاعقه را 

ساملونوس را به خاطر خود ستايي اش در كوشش براي ايجاد رعـد و    
چنين آثار طبيعي وراي قوه انسان .  برق، مورد اصابت آذرخش قرار داد

به اين خاطر موجودي كه چنـيـن اثـرات و        .  و در يد قدرت او نيست
شود و از ايـن رو،        پديده هايي را به وجود آورد، ابر انسان شمرده مي

ها چيز ديـگـري جـز      اما كليه اين اثرات و پديده.  موجودي الهي است
هاي مسيحي به طـور    طبعاً ته ئيست.  دارندنيروي طبيعت را بيان نمي

غيرمستقيم، يا در مبدأ نهائي آن، اين اثرات را به خدا، بـه مـوجـودي      
-مـع .  دهندمجزا از طبيعت و منصف به اراده، عقل و شعور، نسبت مي

جا به ما مربـوط  چه كه در اينذلك اين تنها ايضاحي بيش نيست و آن
تواند اصل و منشأ شود اين نيست كه روحي وجود دارد يا ندارد، ميمي

شـود،  تواند، بلكه آن چه كه به ما مربوط مـي ها باشد يا نمياين پديده
ها و نيروهاي طبيعي، كه حتـي يـك     تنها اين حقيقت است كه پديده

بين به آن به مثابه اعـمـال   مسيحي دست كم مسيحي معقول و روشن
هاي واقعي و بـه  نگرد، بلكه به آن ها برحسب فاكتواسطه خدا نميبي

اند كه انسان در اصل مـفـهـوم و        نگرد، الگوئيمثابه اثرات طبيعت مي
 . تصور قدرت الهي ابر انسان را از آن ها مشتق نمود

اگر انساني مورد اصابت رعد قرار گيرد، مسيـحـي   :  يك مثال
انديشد كه اين امر به طوراتفاقي يا به طـور سـاده در         گويد يا ميمي

چرخه طبيعت روي نداده است، او اين اتفاق را به خـواسـت خـدائـي       
خواسـت كـه     خدا مي»  خدا بر همه كار بيناست« دهد، زيرا نسبت مي

اراده خدا اولـيـن و       .  آن شخص بميرد، و آن هم درست به همين نحو
-باشد، يـا آن     واسطه هم رعد ميآخرين علت مرگ شخص و علت بي

اي است كه خداوند خود، با آن   گونه كه قدما معتقد بودند رعد وسيله
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انسان را مي كشد و يا طبق اعتقادات جديد، علت معيني است كه بـا    
آورد يا دست كم با رخصت يـا    آن اراده خدا، مرگ انسان را فراهم مي

اما اين قدرت خردكننده، كشنده و   .  شودرضايت وي اين كار انجام مي
طور كه قدرت يا اثـر زهـر     سوزان، قدرت خود رعد است، درست همان

كنم، اثر اراده و قـدرت      آرسنيكي كه من با آن شخصي را مسموم مي
بنابراين، از   .  من نيست، بلكه قدرت و اثر نهفته در خود آرسنيك است

ئيستي يا مسيحي، ما قدرت اشياء را از قدرت يا بهتـر، اراده    ديدگاه ته
سازيم، ما اثرات و لذا خواص الكتريسيته، مغناطيـسـم،   خدا متمايز مي

دانيم ـ زيرا مـا    هوا، آب و آتش را به مثابه خصوصيات و اثرات خدا مي
. شنـاسـيـم   خصوصيات و خواص اضياء را تنها از طريق اثرات آن ها مي

انديشيـم  گوئيم يا نميدهد، نميسوزد و حرارت ميخدا مي:  گوئيمنمي
گوئيم آسمان رعـد و بـرق       كند، بلكه ميكه خدا چيزي را خيس مي

ها، خواص و اثرات متناقض ذالك، همانا از اين پديدهزند و هكذا، معمي
با خداي الهوتي مورد تصور مسيحيان است كه انسان برداشت خود را   

كند، و درست به اين خـاطـر تـا      از قدرت الهي و ابر انساني مأخوذ مي
زماني كه او به ديد اساسي و هوشمندانه خود وفادار باقـي بـمـانـد و         
طبيعت را به خدا و جهان تقسيم نكند، آن گاه مي تواند خود طبيعـت  

 . را به مثابه خدا مورد عزت و احترام قرار دهد
توانم خود از گريز به واژه ابر انسان و توضيح پيرامون آن نمي

كننـدگـان   هاي متعددي كه از طرف زنجمورهيكي از شكوه.  داري كنم
رسد اين است كه اين واژه نـيـاز     ئيسم به گوش ميمذهبي و فضاي ته

اساسي انسان، نياز حرمت گذاردن به چيزي باالتر از خود را از بـيـن       
گذارد، و از اين رو انسان را به يـك مـوجـود      برده يا از ديدگاه فرو مي

ئيسم با دست كشـيـدن     ذالك آتهمع.  كندخودپسند متكبر، تبديل مي
روحاني از آن چه بر فراز انسان قرار دارد، اخالقاً و طبيعتاً، آن چه كـه    

 . انگاردبر فراز او قرار دارد را ناديده نمي
آلي است كه هر انساني، هر چه كه اخالقاً متعال است ايدهآن

بايست آن را دنـبـال   آينه كه بخواهد چيزي با ارزش از خود بسازد، مي
بـايسـت   آل و هدف انساني است و مـي   آل، همانا ايدهاما اين ايده.  كند

اند كه هاي سماويباشد، طبيعتاً متعال نيز خود طبيعت به ويژه قدرت
ها وابسته است، زيرا زمين خود فقط بخشي هستي ما و سياره ما به آن

است و تنها از طريق پويائي موقعيتي كـه در    »  هاي سماويقدرت« از 
حـتـي   .  كند، آن چيزي است كه هسـت   منظومه شمسي ما اشغال مي

خداي فوق دنيوي و ابر انساني، مبدأ خود را تنها به موجود فيزيكي و   
مـوافـق   .  اپتيكي باال سر ما در آسمان و اجرام سماوي مـديـون اسـت     

كنند يـا    ژوليان با تأكيد اين كه همه هنگامي كه نيايش مي»  سيرل« 

كنند، دست خويـش  خورند و يا به هر نحوي نام خدا راياد ميقسم مي
حتي .  نمايند، الوهيت ستارگان را ثابت نمودرا به سوي آسمان بلند مي

دهند، خود را در آسمان جاي مي»  روحاني و قادر« مسيحيان ، خداي 
آنان به همان داليلي كه در ابتدا باعث شد آسمان به مثابه خدا شمرده 

 . جا جاي دادندشود، خدا را در آن
آريستوي چيوسي، شاگرد زنون پايه گذار فلـسـفـه رواقـي،       

گـذرد،  بر فراز ماطبيعت فيزيكي قرار دارد يـا مـي      « :  گفتصريحاً مي
اما اين طبيعت »  . اي براي ما نداردشناختن آن غيرممكن است و فايده

فيزيكي، اساساً سماوي است و بيش از هر چيز ديگري موضوع نجوم و 
هواشناسي بود كه همانا عالقه نخستين دانشمندان و فالسفه طبيـعـي   

سقراط فيزيك را به مثابه چيزي وراي قدرت درك انسان .  را برانگيخت
-متـوجـه مـي     )  اخالق( نمود و ذهن افراد را از فيزيك به اتيك رد مي

اما منظور وي از فيزيك عمدتاً نجوم هواشناسـي بـود، كـالم        .  ساخت
گويد، او فلسفه را از آسمان به زمين آورد، از اين جـا    مشهوري كه مي
و اين ايضاً علتي است كه چرا وي از تمامي فلسـفـه   .  منشأ گرفته است

رود، بـه مـثـابـه         باني هايي كه فراتر از قدرت و استعداد آدمـي مـي    
meteorologein   )  يعني آن چه كه مربوط به امور سماوي و مافـوق

 . سخن به ميان آورده است) دنيوي اند
گونه كه قدرت، ابر انسان، عالي ترين يـا مـوجـود        اما همان

يـا رفـيـع         Superiدر ميان رومي ها، ارباب انواع ( تر ما فوق ما عالي
ـ در اصل محمول طبيعت بودند، همين طـور  )  شدندمنزلت ناميده مي

مـن  .  رفتـنـد  هاي طبيعت به شمار ميابديت و نا متناهيت نيز محمول
اي براي دريا و زمـيـن   لقب و كنيه»  نامتناهي«باب مثال، به زعم همر 

-به نظر آنكسمين حكيم، هوا و درزند اوستا ابديت و خلود محمول. بود

حتي ارسطو، بزرگترين فيلسوف دنـيـاي     .  اندهاي خورشيد و ستارگان
باستان، در تقابل با سپنج و تغيير پذيري چيزهاي زميني، عدم تغيير و 

و حتي فرد مسيحي .  دادابديت را به اجرام سماوي و آسمان نسبت مي
به خاطر علتي كه به آساني قابل درك است ( رغم اين كه بالفاصله علي

شروع به پنهان ساختن طبيعت )  اما احتياجي در اين جا به بحث ندارد
كند، عظمت و نامتناهيت خدا را از عظمت و نـا      در پشت سر خدا مي

بـه  ).  يعني مشتق مي كند( كند متناهيت جهان يا طبيعت استنتاج مي
-عنوان مثال، شويستر در هم آوازي با مسيحيان بي شمار ديگري مـي 

نه تنها رفعت و عظمت جهان و اجرام سماوي بلـكـه حـتـي       « :  نويسد
و در جـاي    »  . ناچيزترين ذره غبار نشاني از عظمت نا متناهي خداست

تابش نـور    « :  نويسدديگري همين طبيعي دان فاضل و پارسا منش مي
حركت و قدرت نامتناهي آفريدگار، نه تنها از بي نهايت بزرگ، از تـوده  
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. . . عالم و اجرام بزرگ كه آزادانه در افالك غوطه ورند ساطع اسـت      
بلكه ايضاً از بي نهايت كوچك، از ذرات غبار و ارگانيسم كوچك نـيـز     

هـاي  شمار جهانهر ذره اي از غبار شامل تعداد بي. . .  ساطع مي شود 
نهايت كوچك است در اين جا مفهوم بي نهايت با مفهوم عام جهان بي

 . شمول تطابق مي يابد
خدا همانا موجودي خاص و از اين رو متناهي نيست، او بـه    

شود، الكن طبيعـت هـم حـد و          اين يا آن ملت يا محل محدود نمي
گفت، آسمان، زمين و دريا براي حصري ندارد، يك فيلسوف يوناني مي

مي گفت كه طبيعت  (ovid(اوريد همگان مشترك است و شاعر رومي
 . به كسي مالكيت خاص آفتاب، هوا و آب را نبخشيده است

طبيعـت  »  .براي مقام اشخاص احترامي قائل نيست«خداوند 
هاي خـود را    زمين، ميوه.  هم براي مقام اشخاص احترامي قائل نيست

نشاند، خورشيـد نـه     براي اين يا آن شخص يا ملت برگزيده به بار نمي
تابـد  ها بدون استثناء، ميتنها بر مسيحي و يهودي، بلكه بر كليه انسان

كند، همانا به خاطر نامتناهيت و عام بودن طبـيـعـت،    و نورافشاني مي
آورند و معتقـد  يهوديان قديمي كه خود را ـ قوم برگزيده به حساب مي

توانستنـد درك    ها آفريده شده است، نميبودند كه جهان به خاطر آن
كنند كه چرا چيزهاي خوب زندگي تنها در اختيار آنان قرار نـدارد و      

هـاي  هنگامي كه از خـاخـام      .  شوندپرستان نيز از آن بهره مند ميبت
پرستي را از ميان بـر  يهودي سؤال مي شد كه چرا خداوند شرك و بت

گفتند كه مشركين هرآينه آن چـه كـه راي         دارد، در جواب مينمي
جهان الزم است را نپرستند، باري تعالي مسلماً آنان را از صفحه روزگار 
محو خواهد كرد، اما از آن جايي كه آنان خورشيد، ماه، ستارگان، آب و 
آتش را مي پرستند، خدا چرا بايد جهان را به خاطر مشتي سفيه نابود 

خداوند مي بايست علل و اشياء بت پرسـتـي را     :  به ديگر سخن.  سازد
 . ها، يهوديان نمي توانند صبر پيشه كنندحفظ كند، زيرا بدون آن

جا تصور جالبي از ويژگي هاي اساسي مذهب را در ما در اين
اختيار داريم، قبل از هر چيز، تصويري از تضاد ميان اعتقاد و عـمـل،       

اين سهم بردن طبيـعـي از     .  ايمان و زندگي كه ذاتي هر مذهبي است
پرستان كامالً در تناقض با اعـتـقـاد و ايـمـان          زمين، نور و آب با بت

گرفت، زيرا آنان مايل نبودند با مشركين داراي چـيـز   يهوديان قرار مي
مشتركي باشند، مذاهب يهود، آنان را از اين كه بركات زندگـي را بـا       

ثانياً، ما در اين جا تصويري از ايـن    .  نمودكافران سهيم شوند، منع مي
واقعيت در جلوي روي داريم كه طبيعت به مراتب از خداي مـذاهـب،     

تر است، كه ديدگاه طبيعي انسان بسيار عام تـر از      ليبرال تر و مترقي
ديدگاه مذهبي اوست، ديدگاهي كه انسان را از انسان، مسيحـي را از      

كند، از اين رو وحدت نژاد انسانـي  يهودي، يهودي را از مشرك جدا مي
گيرد، به هيچ وجه بـه تصـور پـدر        و الفتي كه كليه افراد را در بر مي

گويند، بر تصـور روح قـرار         گونه كه فالسفه معاصر ميآسماني، يا آن
ندارد، بلكه بيشتر بر طبيعت كه حقيقتاً در اصل يگانه اساس آن است، 

اين مهم قبالً به وسيله فالسفه مشرك تعليم داده شده بـود،  .  قرار دارد
 . اما خداي فالسفه مشرك همانا چيزي جز جهان يا طبيعت نبود

بالعكس، مسيحيان همانند يهوديان همان اعتقاد را دارنـد،      
گويند كه جهان تنها به خاطر آنان آفريـده و    آن ها نيز معتقدند و مي

آنان به همان اندازه يهوديان پيگيـرانـه در بـافـتـن          .  حفظ شده است
توضيحي براي موجوديت غيرمؤمنين و كافران من حيث الـمـجـمـوع،     

داشت، زيرا جهان هر آينه براي خاطر مسيحيان وجود مي.  عاجز ماندند
از چه رو به چه مقصودي مردمان ديگري وجود دارند كـه مسـيـحـي       

خداي مسيحيت تنـهـا بـه      .  نيستند و به خداي مسيحي ايماني ندارند
توضيح هستي مسيحيان قادر است و نه به هستي كـافـران و غـيـر           

خدائي كه خورشيدش بر حق و نا حق، مؤمن و غير مـؤمـن،     .  مؤمنين
تـابـد، بـه چـنـيـن           مسيحي و مشرك به تساوي و به يك اندازه مـي 

داند، اين او هيچ چيز درباره آنان نمي.  تفاوت استاختالفات مذهبي بي
از اين رو، سخنان انجـيـل   .  خدا، در حقيقت، چيزي جز طبيعت نيست

مبني بر اين كه، خدا خورشيد خود را بر صالح و ناصالح به يـكـسـان      
تاباند حاوي نشان يا گواهي از مذهب طبيعت است، و گرنه، صالح و مي

توانند از لـحـاظ     اند كه مينا صالح به مثابه افرادي در نظر گرفته شده
اخالقي و نه به طور دگماتيكي از يكديگر متفاوت باشند، زيـرا خـداي     
دگماتيك انجيل، قاطعانه ميش را از بز، مسيحي را از يهودي و مشرك 

سازد، او به بزها وعده دوزخ و بـه        و مؤمن را از غير مؤمن متمايز مي
او گوسفندان را به خير و بـركـت و         .  دهدها وعده بهشت را ميميش

و اين هـمـانـا      .  سازدحيات جاودان و بزها را به مرگ و بال محكوم مي
انـد،  علتي است كه هستي چنين افرادي كه به نيستي محكـوم شـده    

ها هيچ راهي براي توضيح هزاران و ده.  تواند از او مأخوذ شده باشدنمي
هزار تضاد، سر گشتگي، معضالت و تناقضاتي كه ايمان مذهبي، مـا را    

كند، وجود ندارد، مگر اين كه بپـذيـريـم خـداي       در آن سردر گم مي
اصلي موجودي بود كه از طبيعت منتزع شد و به ايـن تـرتـيـب نـام          

 .رازورانه و مبهم و وجود او را جايگزين نام و وجود طبيعت نماييم

 ... ادامه دارد
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 درآمد
ي پس از شكست جنبش و دولـت       دوره”  سامان نو“ در شماره ده 

دهي حزب كمونيست در    و رشد سازمان 1300گيالن در آبان ماه 
ي حـزب در     طور نيمه مخفي تا برگزاري كنگره شهرهاي ايران به 

در اين شماره، پس از .  خورشيدي را مورد بررسي قرار داديم 1306
اي  هاي توده هاي حزب در عرصه ي جمعيت نگاه اجمالي به فعاليت

، به چـنـد و       1300ي  هاي متعلق به زنان در دهه ويژه سازمان  به
(خـورشـيـدي       1306ي دوم حزب در سال  چون برگزاري كنگره

 .مي پردازيم) ميالدي 1927
 

 اي هاي توده ي جمعيت هاي حزب در عرصه فعاليت
ويـژه در     هاي ماركسيستي در بين مردم، به  براي گسترش انديشه

كشان، نشر مطبوعـات بـراي حـزب         ميان كارگران و ديگر زحمت
كافي نبود و در نتيجه رهبري حزب تصميم گرفت كه بـه ايـجـاد      

هاي زنان اقـدام   هاي فرهنگي و سازمان اي و گروه هاي توده جمعيت
عـبـارت      1305ـ   1301ي  ترين اين تشكيالت در دوره مهم.  كند

 :بودند از
جـمـعـيـت     « ، » انجمن پرورش قزوين« ، » جمعيت فرهنگ رشت« ـ 

جمعيـت  « ، » جمعيت پيك سعادت نسوان در تهران« ، » بندر پهلوي
 .»جمعيت پيك نسوان در رشت«و » بيداري زنان در تهران

 
طور كلي و    ها خواهان تأمين حقوق فرهنگي مردم به  اين جمعيت

هاي زنان در تـهـران و        جمعيت.  به ويژه تأمين حقوق زنان بودند
شهرهاي مهم ايران، زنان و دختراني را كه طالـب فـعـالـيـت در          

هاي توليد و امور فرهنگي بودند در خود متشكل كرده و بـا     زمينه
هاي اكابر، خياطي و گلدوزي توانستنـد كـادرهـاي       تأسيس كالس

اي با اقشار مختلف  فعال حزب كمونيست ايران را در پيوند گسترده
 .زنان قرار دهند

 
كه تـوسـط روشـنـك       »  پيك سعادت نسوان« جمعيت و يا انجمن 

خورشيدي تأسـيـس يـافـت،        1298دوست و يارانش در سال  نوع
را )  مارس 8( موفق شد كه براي نخستين بار مراسم روز جهاني زن 

اين انجمن با حمايت حزب كمونيسـت  .  برگزار كند 1301در سال 
. منتـشـر سـاخـت       1306را در سال ” پيك سعادت نسوان“نشريه 

 

هاي  جنبش تاريخ صد ساله
سوسياليستي، كارگري و 

 كمونيستي در ايران 
 

  1357تا انقالب بهمن  1284از انقالب مشروطيت 
 

در دوره ي حكومت رضا شاه پهلوي ايران حزب كمونيست   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونس پارسابناب: نويسنده
 ساسان دانش: ويراستار
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ـ    1300( افزون بـرايـن، در ايـن دوره            
، ” بـانـوان  “ نشريه هـاي    )  خورشيدي1304

بـه  ”  لسان زنان“ و ”  زنان ايران عالم نسوان“ 
همت زنان سرشـنـاس و هـوادار حـزب           

صديـقـه   .  كمونيست در ايران انتشار يافتند
آبادي و محترم اسكنـدري، از زنـان        دولت

مبارز و شاخص آن دوره بـودنـد كـه بـا           
هاي مختلف زنان و انتـشـار    تأسيس انجمن

نشريه هاي ويژه ي زنان، خدمات بزرگي به 
 .ي حقوق زنان نمود توسعه

 
المللي زنـان در شـهـر         آبادي با شركت در كنگره ي بين صديقه دولت

المللي حق رأي  اتحاد بين“ ي  و در دهمين كنگره 1301برلين در سال 
و گزارش و انتقال تجربـه هـا و        1305در شهر پاريس در سال ”  زنان

دانش خويش ارمغاني ارزنده به زنان ايران بود؛ محترم اسكندري نيز با 
اي به همان اسم در    و انتشار نشريه”  خواه انجمن نسوان وطن“ تأسيس 

از جملـه مشـاهـيـر سـوسـيـالـيـسـت و                  1304ـ  1302هاي  سال
 1.شوند هاي دوره محسوب مي فمينيست

بـود كـه      1305ـ  1300ي  بي شك، تحت تأثير فعاليت زنان در دوره
خورشـيـدي    1306ي خود در  حزب كمونيست ايران در دومين كنگره

منع كار شبـانـه   « هاي اقتصادي زنان را، كه مربوط به  برخي از خواسته
مرخصي با حقوق و مزايا براي زنان باردار در   « و »  براي نسوان و اطفال

بود، در برنامـه  »  مدت چهار هفته پيش و چهارهفته پس از وضع حمل
 .ي مبارزاتي خود قرار داد

 
عالوه بر كار طوالني و جدي در بين كارگران و زنان و فـرهـنـگـيـان،      

همكاري بـا احـزاب و        1305ـ  1300ي  فعاليت ديگر حزب در دوره
براي نمونه حزب كمونيسـت  .  هاي سياسي موجود در ايران بود سازمان

هاي سوسيالـيـسـت،     در اين دوره، افزون بر كار و همكاري با شخصيت
فرستاد كه در ايـن    »  اتحاد ملي« كادرهايي از فعاالن حزب را به درون 

ها و بقـايـاي حـزب       هاي مختلف سوسياليست دوره از طرف فراكسيون
. دمكرات ايران تحت رهبري سليمان ميرزا اسكندري به وجود آمده بود

هاي حزبي و شاخه هاي خود را در    از اين طريق حزب توانست سازمان
شهرهاي گيالن، آذربايجان، خراسان و اصفهـان بـه وجـود آورده و            

متعلق به حـزب را ايـجـاد          »  سازمان جوانان« هاي كارگري و  اتحاديه
 2.كند

ي  پيشرفت روزافزون حزب كمونيست، رضاخان را كـه در بـحـبـوبـه         
جلوس به تخت سلطنتي و استقرار ديكتاتوري نظامي بود، به وحشـت    

 1304رضاخان پس از جلوس به تخت سلطنت در آذر مـاه      .  انداخت
اي را كه در آن    تصميم گرفت كه تنها سازمان منسجم سياسي و توده

زمان در صحنه ي سياسي ايران مستقل از اهـداف رضـاشـاه عـمـل          
يورش به  1304از آذر ماه .  كرد،  سركوب سازد و آن را از بين ببرد مي

ها تحت تعقيب پلـيـس قـرار       حزب كمونيست شروع شد و كمونيست
 .گرفتند

از همان تاريخ آغاز حكومت رضاخان در صحنه سياسي ايران، مسـألـه   
ي رضاخان و ارزيابي از موقعيت و انگيزه ي او در داخـل حـزب      پديده

بخش بزرگي از رهـبـري       .  كمونيست ايران مورد بحث قرار گرفته بود
بـورژوازي  « ي  حزب، كه اكثريت را تشكيل مي داد، رضاخان را نماينده

از نظرگاه اكثريت رهبري . كرد ارزيابي مي» مترقي«دانسته و او را » ملي
حزب، رضاخان كسي بود كه دست سيد ضياءالدين طباطبايي ـ عامـل  
انگليس ـ را از حكومت كوتاه ساخته و اقدامـاتـي در جـهـت ايـران            

به عقيـده ي اكـثـريـت حـزب            .  انجام داده بود» مدرن«و » متمركز«
هـاي   فـعـالـيـت       1304ـ  1300ي  كمونيست ايران، رضاخان در دوره

نيروهاي مترقي و سوسياليست را در جامعه مسدود نكرد و حـتـا بـه        
هـاي   بررسي شـمـاره  .  هاي آزاد داده بود حزب كمونيست امكان فعاليت

پرويز .  هاي مندرج در آن توسط م  و مقاله»  حقيقت« ي  مختلف روزنامه
) وري بـود    كه در واقع نام مستعار و ژورناليستي جعفر جوادزاده پيشه( 

دهد كه در اين نشـريـه، كـه پـرتـيـراژتـريـن و                  به خوبي نشان مي
شد؛ رضاخان از حـمـايـت       ترين نشريات آن زمان محسوب مي محبوب

هـا و     در كشمكـش .  دريغ حزب كمونيست ايران برخودار بوده است بي
در درون مجلس به رهبري سيد حسـن    » اقليت«مبارزات سياسي بين 

دار رضاخان حزب طرف  به رهبري نمايندگان طرف»  اكثريت« مدرس و 
بر اين اساس اكـثـر   .  كرد او دفاع مي»  اصالحات« رضاخان را گرفته و از 

هـا از رضـاخـان و           هاي كارگري مثل اكثر سوسـيـالـيـسـت      اتحاديه
رضـاخـان   .  كردند مجلس حمايت مي»  اقليت« هاي او در مقابل  سياست

مجلس و مخالفان جدي ديكتاتوري نظامي »  اقليت« نيز كه در سركوب 
ها احتياج داشت، به انواع حيله ها متوسل شـد و       خود به اين حمايت

وانمود ساخت و نزديك به سه سال با »  متجدد« و »  خواه آزادي« خود را 
هـاي   نقاب كاذب دمكراسي، موفق شد كه با مهارت خـود و كـمـك         

ي كثيري را از نيروهاي مترقي و متعهد، ازجـملـه    مقامات انگليس عده

 صديقه دولت آبادي
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اكثريت اعضاي درون كميته ي مركزي حزب كمونيست ايران را فريب 
 . دهد

 
، رضاخان با استفاده از نقاب كاذب 1304ـ  1300هاي  در جريان سال

دموكراسي و فريب اكثريت نيروهاي مترقي و سوسياليست موفق شـد    
كه كليه نيروهاي ضد ديكتاتوري را در مجلس و در درون نـيـروهـاي      
نظامي و بازار و همچنين نهادهاي مذهبي را نابود سـازد و پـس از           
جلوس به سلطنت، يورش خود را عليه آخرين سنگر ضد ديكتـاتـوري،   

 .يعني حزب كمونيست ايران، شروع كند
 

رضاخان پس از غصب و تسخير مقام سلطنت، ضربه ي ناگهاني را در     
رژيم رضـاشـاه   .  بر پيكر حزب كمونيست ايران وارد ساخت 1304سال 

نگاران مترقي را كه يا  هاي كارگري و روزنامه بسياري از رهبران اتحاديه
از اعضاي برجسته ي حزب بوده و يا به آن تعلق خاطر داشتـنـد، بـه      

هاي جديد كارگـري   زندان افكند و در عمل تأسيس و گسترش اتحاديه
با اينكـه حـزب هـنـوز بـه             1304پس از سركوب .  را ممنوع ساخت

موجوديت خود به طورپنهاني ادامه داد، اما تعداد زيـادي از اعضـاي         
بـه  ...  كميته مركزي آن مثل عبدالحسين احساني، استاد ميرزا علي و   

زندان افتادند و تعدادي ديگر كه شناخته شده ولي دستـگـيـر نشـده       
 3.بودند، به كشور شوروي رفتند

 
ها طوري تنظيم شـده   پي رضاشاه عليه كمونيست در يورش عريان و پي

. ترين راهي براي نجات حزب كمونيست ايران نگذاشـت  بود كه كوچك
ها موجب تشتت آرا در درون حـزب       ضربه هاي رژيم عليه كمونيست

، فقدان يك نظر واحد در خـط    1305در سال .  كمونيست ايران گشت
مشي عمومي حزب موجب آشفتگي فكري در ميان رهـبـري شـد و        

در پـايـان سـال      .  بديهي مي نمود كه به آشفتگي سازماني منجر شود
، رشد دوگانگي در رهبري و عدم قبول رهبري، هيأت سه نفري 1305

ي امور سازماني رهبري را وادار ساخت كه براي ادامه ي  حزب در اداره
بقاياي خود به عنوان تنها سازمان متشكل و منسجم سياسي در ايـران  

با تشكيل كنگره ي دوم حـزب  .  ي دوم حزب اقدام كند به ايجاد كنگره
ي دوم تاريـخ حـزب،      دوره)  ميالدي 1927دسامبر (   1306در آذر ماه 

شـروع  )  1921(   1300كه بالفاصله پس از شكست جنبش گيالن در   
 .شده بود، به پايان عمر خود رسيد

 

 1299پس از وقوع كودتاي سوم اسفند ماه سال 
و به سلطنت رسيدن رضاخان، بخش مهمـي از    
رهبران حزب كمونيست روسيه ي شوروي، در   
تحليل هاي خود از اوضاع متالطم ايران، به ايـن  

بورژوازي “ نتيجه رسيدند كه رضاخان نماينده ي 
بوده و شايسته ي حمايت از طـرف    ” ايرانملي 

سوسياليست هاي ايران ازجمله حزب كمونيست 
 . ايران است
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هاي حزب  ها و برنامه بررسي فعاليت
كـه از زمـان       ( ي دوم آن    در دوره

شكست جنبش جنگل در گيالن در 
، آغـاز و تـا شـروع             1300پاييز 

) ادامه داشت 1304سركوب در آذر 
دهد كه حزب تحت تأثيـر   نشان مي
هاي كميـنـتـرن و حـزب          سياست

كمونيست شوروي سمت و سـوي      
مبارزه را متوجه شهرها ساخـتـه و     

بـايسـتـي     كه مي( فعاليت انقالبي را 
. متوقف ساخـت )  بسيج دهقانان و انجام انقالب ارضي در روستاها باشد

هاي عملي كه در راه حل مسـألـه      رغم گام حزب كمونيست ايران علي
ارضي در روستاهاي گيالن برداشته و داراي تجربه شده بـود، تـحـت        

اي در خفا و در بين روستاييان كـم   تأثير سياست كمينترن به كار توده
هاي خود را در اين دوره متوجـه شـهـرهـا و          بها داده و عمده فعاليت

تحت اين شـرايـط،     .  آميز ساخت هاي علني و مبارزات مسالمت فعاليت
ي تغيير اوضاع و نامساعد شدن وضع، حزب كمونيست در    اولين لحظه

سالح مانده و ابتكار عمل را به نـيـروهـاي     مقابل ضد انقالب مسلح، بي
. تر از روستاهـا بـودنـد، بـاخـت          موناركوفاشيستي، كه در شهرها قوي

ي اين حوادث كه سرانجام موجب تشتت آرا و آشفتگي فكري  مجموعه
ي حزب از جمله در رهبري آن گشت، منجـر بـه تشـكـيـل           در بدنه
 .خورشيدي شد 1306ي دوم حزب كمونيست ايران در سال  كنگره

 

 ي دوم حزب كمونيست ايران  كنگره
به طور كامال مخفـي   1306كنگره دوم حزب كمونيست ايران در سال 

در شهر كوچك رستوف روسيه شوروي واقع در ساحل دريـاي آزوف      
ايرانيان .  معروف شد”  ي اروميه كنگره“ تشكيل گرديد، كه مدتي بعد به 

: شاخص كمونيست كه در اين كنگره حضور داشتند عبارت بـودنـد از    
ـ )  زاده احمد سلطان( ـ آواتيس ميكائيليان )  وري پيشه( جعفر جوادزاده 

ــ مـحـمـد       )  دهزاد( ـ عبدالحسين حسابي )  حسن اُف( بين  كريم نيك
هدف از بـرگـزاري ايـن        .  و حسين شرقي)  بهرام سيروس( آخوندزاده 

ي رضاشاه و چگونـگـي عـروج او بـه            كنگره، بررسي و ارزيابي پديده
ديكتاتوري در تعيين موضع حزب نسبت به حاكميت رضاشاه و نـقـش   

يـكـي از     ( احسان طبري   .  امپراطوري انگلستان در ايران آن زمان بود
ايـران در دو      “ در كتاب مـعـروف     )  سران سرشناس حزب توده ايران

در مورد پرسش هاي مهم تئوريك در كنگره ي دوم     ”  ي واپسين سده
 :چنين نوشت

 

آيا كودتاي رضاخان يك كودتاي درباري بـود كـه     “ 
كند يا انتقال از دوراني است بـه     چيزي را عوض نمي

ها كه پس از ايـن كـودتـا،       دوراني؟ آيا دعوي راست
به اصطالح (  آميز  تواند از طريق مترقي صلح ايران مي
به پيش برود، درست )  آميز ها تكامل مسالمت امروزي

است؟ آيا اين دعوي كه ايران وارد سـيـر طـريـق       
درسـت  )  داري راه رشد سرمـايـه  ( داري شده  سرمايه

مـانـده    است يا ايران در چارچوب فئوداليسم بـاقـي  
انقـالب  “ توان يك حزب وسيع  است؟ آيا در ايران مي

ها بايد در چنين حزبي  تشكيل داد و كمونيست”  ملي
چه موقعيتي را اتخاذ كنند، موقعيت سركردگـي يـا     

 4“... نه؟ 
 
گيري طبري از هدف كلي كنگره ي دوم      بندي و نتيجه با اينكه جمع

جا و مناسب و داراي انسجام فكري است، ولي محتاج توضيـح   بسيار به
براي اينكه به اهميت مسايلي كه در كـنـگـره ي دوم        .  بيشتري است

مطرح شد پي ببريم، بهتر است كه متن تاريخي تحوالتي را كه در اين 
سيماي جهان و ايران را دسـتـخـوش      )  ميالدي 1927ـ  1917( دوره 

 .تحول قرار داده بود، مورد ارزيابي قرار دهيم
 

تغيـيـرات   )  1306ـ  1296(ميالدي  1927ـ  1917هاي  در طول سال
المللي به علت ظهور و استقرار اتحاد جمـاهـيـر     عظيمي در اوضاع بين

طور طبيعي وادار    هاي ايران را به  شوروي پديد آمده بود كه كمونيست
ها و خط مشـي   ساخت كه آن تغييرات را شناسايي كرده و سياست مي

 .حزب خود را بر اساس يك تحليل جديد از آنها بنا سازند
 
گير انقالب اكتبر به رهبري لنين و يارانـش،   هاي قطعي و چشم پيروزي

دگرگون ساخت و موازنه ي قوا را در  1920ي  سيماي جهان را در دهه
كشورانگلستان كه تا پايان جنگ جهاني اول هنوز .  جهان درهم ريخت

داري نـظـام جـهـانـي         مندترين كشور صنعتي سرمايه به عنوان قدرت

 سلطان زاده



 

                289                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

هاي استراتـژيـكـي در       سرمايه بود، نيز به تغييرات اساسي در سياست
تا آنجا كه نگارنده اطالع .  مستعمرات و نيمه مستعمرات خود اقدام كرد

دارد، بخش بزرگي از رهبري حزب كمونيست ايـران در ايـن دوره           
نتوانست يك ارزيابي جديدي از تغييراتي كه در سياست خارجي دولت 

در شرف )  ويژه در خاورميانه و ايران به( انگليس نسبت به اوضاع جهاني 
در نتيجه حزب در مورد ارزيابي از مـوقـعـيـت         .  تكوين بود ارايه دهد

دارانش دچار اشتباه شـد و     هاي رضاخان و طرف گيري طبقاتي و سمت
 .به انحراف كشيده شد

 
تا زمان وقوع انقالب بلشويكي در روسيه و پايان جنگ جـهـانـي اول،      
سياست سنتي و استراتژيكي انگلستان در اغلب كشورهاي مستعمره و 
نيمه مستعمره ازجمله ايران، جلوگيري از تمركز بين نيـرو و قـدرت       

ايـجـاد   .  سياسي  و نظامي در دست دولت مركزي در اين كشورها بـود 
تفرقه و رواج ملوك الطوايفي نظامي در ايـن كشـورهـا و تـهـديـد               

هاي مركزي آنها از طريق مسلح ساختن ايالت و رؤساي عشاير و  دولت
شوراندن آنها در مواقع ضروري و ايجاد نفاق و دشمني بين ايـالت و      

تفرقه بيانداز و حكومـت  « عشاير، سياستي بود كه انگلستان تحت شعار 
هاي مركزي در ايران و ديگر كشـورهـاي      كنترل خود را به دولت»  كن

تحميل )  مثل اتيوپي ، تايلند ، افغانستان ، چين و يمن( نيمه مستعمره 
 5.كرد مي

 
كه انگلستان سركردگي نظام جهاني سرمايـه را     اين سياست، تا زماني 

طور مؤثر كاركرد داشت و هژموني انگلستان را در       به عهده داشت به
ولي وقـوع انـقـالب      .  كرد ي نفوذ خود تأمين مي كشورهاي درون حوزه

اكتبر و پايان جنگ جهاني اول موجب تغييرات بنيادي در اين سياست 

ي انگلستان به پيروزي ضد انقالب در    اميد هيأت حاكمه.  سنتي گشت
هـا   با شكست مواجه گرديد و بلشويك 1921داخل روسيه با آغاز سال 

ـ  1918»  كمونيست جنگي« معروف به ( پس از سه سال جنگ داخلي 
موفق شدند كه حاكميت خود را در بيشتر نقاط روسيه مستقر )  1921
ها و حمالت پـراكـنـده و       پس از به نتيجه نرسيدن لشگركشي.  سازند

داري عليه جمهوري جوان شـوروي     برنامه ي چهارده دولت سرمايه بي
در همين دوره، نيروهاي امپرياليستي بدين نتيجه رسيدند كـه بـراي     

اي طـوالنـي و        مبارزه با نخستين كشور سوسياليستي جهان به نقشه
طرح محاصره ي اقـتـصـادي و        .  همه جانبه ي جديدي احتياج دارند

سو و محاصره ي نظامي از سوي ديگر در    سياسي دولت نوبنياد از يك
 .قرار گرفت 1920ي  دستور كار انگلستان در دهه

، تحكيم و   » كمربند بهداشتي« ي كشور شوراها از طريق ايجاد  محاصره
هـاي   پـارچـه هـمـراه بـا ارتـش             هاي متمركز يـك    استقرار حكومت
ايـران  .  كرد ايجاب مي)  كه دور تا دور شوروي را بگيرند( متحدالشكل را 

خيز در خاورميانه به خاطر داشتن مرزهاي طوالنـي بـا شـوروي         نفت
ي سياسـت سـنـتـي        ادامه.  شد حلقه ي مهم آن كمربند محسوب مي

سابق و باقي ماندن ايران به شكل يك كشور از هم پاشيده و پراكنده با 
هاي داخلي بـود،   يك دولت مركزي ضعيف، كه همواره دچار كشمكش

توانست آن چنان حلقه ي محكمي باشد كه بتواند در اين زنجيـره   نمي
ها، نقش خود را به عنوان يك سد محكم در    و محاصره ي امپرياليست

هاي سوسياليستي انقالبي در خاورميانه و منطقه ي  مقابل نفوذ انديشه
خوبي ايفا كند و هدف استراتژيكي انگلستان را در آن  شبه قاره هند به 

ـ    1300ي    درنتيجه، كشور انگلستـان در دوره     .  منطقه برآورد سازد
خواهان ايجاد و تـحـكـيـم يـك        )  1926ـ  1921( خورشيدي  1305

حكومت مركزي قوي در ايران تحت رهبري يك فرد با ديسـيـپـلـيـن      

 سيد جعفر پيشه وري

كه انگلستان سركردگي نظام جهانـي   تا زماني 
طور مؤثر كاركـرد    سرمايه را به عهده داشت به

داشت و هژموني انگلستان را در كشـورهـاي     
ولـي  .  كـرد  ي نفوذ خود تأمين مـي  درون حوزه

وقوع انقالب اكتبر و پايان جنگ جهانـي اول    
موجب تغييرات بنيادي در اين سياست سنتـي  

 نيك بين . گشت
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وفادار انگلستان و از طرف ديـگـر   »  متحد« نظامي بود، كه از يك طرف 
 .مخالف كمونيسم و ضد شوروي باشد

 
فـوريـه   (   1299تمام حوادث سياسي در ايران از كودتاي سوم اسفنـد    

تا انقراض رسمي سلسله ي قاجاريه و جلوس رضاخان به تخت )  1921
(  1304سلطنتي يعني عروج تدريجي او به قله ي ديكتاتوري در آبان 

بايستي از زاويه و ديد اين اوضاع نوين و تغيـيـر اسـاسـي        مي)  1925
سياست انگلستان نسبت به خاورميانه، به ويژه ايران مـورد ارزيـابـي        

حال آنكه بناي تحليل تعـداد زيـادي از       .  گرفت رهبري حزب قرار مي
نيروهاي مترقي و ملي و ازجمله رهبري حزب كمونيست، بـر اسـاس     

  6.همان سياست سنتي سابق انگلستان قرار داشت
ي پر تالطم در جهت ايجاد ايران متمركز و  رضاخان را كه در اين دوره

پارچه با ارتش منظم و متحد الشكل چهارنعل بـه سـوي هـدف           يك
تاخت؛ بسـيـاري از نـيـروهـاي مـلـي و                   استراتژيكي انگلستان مي

سوسياليست ازجمله اكثريت رهبري حزب كمونيسـت يـك سـربـاز         
كـردنـد و      ارزيـابـي مـي     »  ضدامپرياليسـت « و »  ميهن پرست« ، » ملي« 

پارچه و متحد بـه حسـاب        هاي او را در جهت ايجاد ايران يك كوشش
 . گذاشتند او مي» بورژواملي«مواضع ضد امپرياليستي و 

 
، سيد ضياءالدين طباطبايي 1299بالفاصله پس از كودتاي سوم اسفند 

هاي راديكال كاذب ازجمله نزديكي با شوروي  به سرعت با اخذ سياست
اي از اشراف و اعيان وابسته به انگلستان كوشيد كه با  و دستگيري عده

و »  ملت مـحـروم    « هاي مردم و روشنفكران، خود را طرفدار  فريب توده
كه بي نهايت مورد احتـرام  (  موافق ايجاد روابط دوستانه با دولت لنين 

معرفـي  )  فكران ايران بود و ستايش شاعران و نويسندگان و ديگر روشن
تر از آن بود كه بتواند به عـنـوان عـامـل          ولي سيدضياء شناخته.  كند

اجراي نامريي سياست نوين انگلستان در ايران را به عهده بـگـيـرد و        
ها با انـتـشـار     سيد ضياءالدين طباطبايي سال.  چنين نقشي را ايفا كند

ايستاده كـه    )  وزير جنگ( ، و سپس ماژور مسعود جان ) رئيس ژاندارمري( سمت چپ او كلنل كلروپ سوئدي :  سيد ضيا و اعضاي كابينه اش
 داد  ) رئيس ديويزيون قزاق(زياد دوام نياورد و جاي خود را به رضاخان سردارسپه 
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در زمان جنگ جهاني اول به عنوان يك آنگـلـوفـيـل     »  رعد« ي  روزنامه
ولي بر خالف سيدضياء، رضاخان همه گـونـه     .  زد خاص و عام بود زبان

امكان را داشت كه با عزل و تبعيد سيد ضياء نسبت به خود در بـيـن     
مردم و روشنفكران جلب اعتماد نمايد و با نقاب دمكراسي خـواهـي و     

سيـاسـت جـديـد       »  اجراي نامريي« فريب مردم عامل مطمئن و وفادار 
هـايـي كـه       سازي ها و صحنه تمام عوام فريبي. انگلستان در ايران گردد

رضاخان و طرفدارانش با حمايت و عنايت مقامات انگليسـي از زمـان       
تـا     1300وزيري در خـرداد         عزل و تبعيد سيد ضياالدين از نخست

به مرحله ي اجرا گـذاشـتـنـد،      1304گذاري رضاخان در آبان ماه  تاج
فقط و فقط در جهت فريب مردم و نيروهاي مترقي و جلـوگـيـري از      

 .هاي انقالبي در ايران به نفع سياست جديد انگلستان بود رشد جنبش
 

ها، لشگركشي رضاخان به خوزستان و نابـودي   سازي يكي از اين صحنه
شيخ خزعل، رهبر اعراب بود كه بسياري از نـيـروهـاي مـتـرقـي و             

بـه  .  داران پروپاقرص رضاخان تبديل سـاخـت     سوسياليست را به طرف
هاي كارگري متعلق بـه     ارگان اتحاديه»  حقيقت« ي  طور مثال، روزنامه 

حزب كمونيست در هنگام بازگشت رضاخان از خوزستان به تهران بـا    
  7.از او استقبال كرد» من رضا و تو رضا و ملت ايران رضا«اي  قصيده

 
به اين ترتيب، سياست نادرست حزب نسبت بـه مـقـام و اقـدامـات            
رضاخان بر اساس تحليل نادرست حزب از موضع طبقاتي و موقعيت او 

ي حزب نيز ريشه دواند و با رسيدن رضـاخـان بـه قلـه ي              در بدنه
حزب دچار تشتت فكري و تفرقه ي   »  ها پس رفتن پرده« ديكتاتوري و 

 .سازماني گشت

ي ايـن     طور كه پيشتر در اين بخش شرح داده شد، مـجـمـوعـه     همان
حوادث منجر به تشكيل كنگره ي دوم حزب كمونيست ايران در سـال  

هدف حزب از برگزاري اين كنگره، پايان دادن به تفرقـه  .  گرديد 1306
. و تشتت فكري از طريق ارايه ي يك برنامه ي سياسي جـديـد بـود       

 :در مورد هدف كنگره ي دوم چنين نوشت» ستاره سرخ«مجله ي 

اي از رفقا چه در ايران و چه در خارجه دچـار     عده« 
اشتباهات شده و عقيده داشتند رضاخان بر عـلـيـه    

ولي حقـايـق   .  امپرياليسم انگليس مبارزه كرده است
اي كه در عرض چند سال جمع شده بود علنـا   مسلمه

مخالف اين تصورات بود كه موضوع مهم كنگره دوم   
مساله راجع به چگونگي رسيدن رضاخان به حكومت 

 8».و عمليات سياسي او بود
 

در كنگره ي دوم، رهبري حزب موفق به ارايه ي يك تحليل جامـع و    
شـده و       1920ي    نويني از اوضاع متحول جهان در نيمه ي اول دهه

خطوط اصلي سياست كشورانگلستان را در ايران ترسيم ساخت و خط 
ترين اسناد مصوبه ي ايـن     مهم.  مشي اساسي حزب را نيز تعيين نمود

مطالعات راجع به اوضاع بين المللي « هاي كنگره تحت عنوان  كنگره، تز
بودند، كه نكات مهم » پروگرام عمليات حزب كمونيست ايران«و » ايران

در مورد موقعيت ايران و سـيـاسـت    .  دهيم آنها را مورد بررسي قرار مي
 :انگليس، تزهاي كنگره چنين ارزيابي كرد

 

ايران يكي از ممالك نيمه كلني است كه هنوز رسما « 
و ظاهرا استقالل خود را حفظ كرده و در تحت تصرف 

علت محفوظ .  دار در نيامده است دول معظمه سرمايه

فاشيستى رضاشاه -ديكتاتورى موناركو)  1926( 1305با فرا رسيدن سال 
بر تمام ايران سايه افكند و همه ي شخصيت هاى مخالف، سازمان ها و   
اتحاديه ها و انجمن ها، سنديكاها و گروه هاي صنـفـى كـارگـرى و         

در آن دوران با وجود خـفـقـان    .  دانشجويى مورد سركوب قرار گرفتند
حاكم، تنها سازمانى كه توانست به فعاليت سياسى خود، البته به طـور  

 . زير زمينى، ادامه دهد حزب كمونيست ايران بود

 رضا شاه           
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ست كه مخالفـت   ماندن اين استقالل ظاهري نيز آن ا
شديد مابين روسيه تزاري و انگليس امپريالـيـسـت    
مانع از آن گرديد كه ايران كامال به صورت مستعمـره  

پس از سقوط حكومت استـبـدادي روس و       .  درآيد
خارج شدن سربازان تزاري از ايران، انگليس به زودي 
تمام خاك ايران  را به اميد تصرف و مستملكه نمودن 

قرارداد انگليس و ايـران در      .  قطعي آن اشغال نمود
بايستي به تصرف انگليـس در     قاعدتا مي 1919سال 

ولي قوت و اسـتـحـكـام     .  ايران صورت رسمي بدهد
طرف و توسعه روزافزون نهضت مـلـي    شوروي از يك

انقالبي در خود ايران از طرف ديگر بريتانيا را مجبـور  
تصرف فوري و عـلـنـي      ( كرد كه موقتا از نيت خود 

چشم پوشيده و براي رسيدن به اين مقـصـود   )  ايران
دولت بريتانـيـا   ...  ي ديگري جستجو كند هاي تازه راه

وسـيلـه    وقتي كه به عدم امكان تصرف ايـران بـه      
كه درايران ]  گرفت[ خشونت صرف يقين كرده تصميم 

هاي خـود را     النهرين و مصر دست نشانده مانند  بين
طـور   تدريج ولي بـه    به  ها نصب كرده و به توسط آن

كودتـاي سـيـد      .  اساسي تسلط خود را محكم نمايد
بـايسـتـي بـراي        مـي )  1921فوريه    21( ضياالدين 

ولي .  داد امپرياليسم انگلستان اين خدمت را انجام مي
سيد ضياءالدين خيلي زود به آنگلوفيلـي عـلـنـي       

اي را كه بر عهده او واگذار شده  معروف شده و وظيفه

به اين علت انگليس مصـمـم   .  بود نتوانست اجرا كند
كار و نوچه او رضاخان را كـه   گرديد كه به جاي او هم

آن وقت به كلي هويتش نامعلوم و غيرمعـروف بـود     
 9».برقرار كند
 

هـاي   بر اساس همين تحليل، تزهاي كنگره پس از بررسي سـيـاسـت     
گاه طبقاتـي خـود      اقتصادي و اجتماعي حكومت پهلوي و تعلق و جاي

رضاشاه، جمع بندي كرد كه بر خالف نظرگاه اكثر اعضـاي رهـبـري        
يك مبدا جديد در تاريـخ  « )  1921(   1299حزب، كودتاي سوم اسفند 

ها و اسـتـقـرار       ، سقوط حكومت فئودال» كودتا« نبوده و »  ايران معاصر
چون كودتاچيان از همان اول كـوشـش     .  حكومت بوژوازي نبوده است

گاهي پيدا نمايند، در نتـيـجـه     كردند تا در درون اجتماع ايران تكيه مي
خواهي و مـيـهـن       و به آزادي»  به عدم تعلق به طبقات حاكمه« تظاهر 

وسيله قشرهاي وسيعي از جامعه را به سوي خـود   پرستي كرده و بدين
تزهاي كنگره، خاطر نشان سـاخـت كـه خـود           .  ساختند متمايل مي
داد، توانست آن قشـر از    »  وعده هايي كه به بورژوازي ملي« رضاخان با 
كه همواره پس از ناكامي در انقالب مشـروطـيـت، درپـي         ( جامعه را 

ها به طـرف خـود        ، براي مدت) گشت فرصتي براي تثبيت قدرتش مي
ي  هاي رضاخان در دوره در تزهاي كنگره در مورد سياست.  جلب نمايد

 :چنين آمده است 1304ـ  1300
 

رضاخان، در هنگامي كه براي تصرف كردن حكومت « 
مبارزه مي كرد، حقيقتا كوشش نمود كه به بورژوازيـي  
ملي اتكا نمايد و حتا جمهوري طلب و تشكيالت طبقه 

نـمـود، امـا       پرولتاريا نيز مغازه و عشوه فروشي مـي 
ي مبارزه بـراي تصـرف      عمليات او هيچ وقت از دايره

 10».حكومت در قالب رژيم فئودال و مالكي خارج نشد
 

گذاري با غصب مـقـدار    رضاخان پس از تحكيم قدرت خود و بعد از تاج
بـه  «  ترين مالك ايران تبديل گشت و    زيادي از امالك وسيع به بزرگ

ترين طبقات گرديد، طبقه مذكـور   ي اين مرتجع اين طريق مظهر اراده
تـزهـاي   .  گـرديـد  »  گاه اميد بخش سلسله جـديـد   ي خود تكيه نوبه به 

هاي پس از استقرار ديكـتـاتـوري رضـاشـاه در           كنگره، تحوالت سال
 :كند را چنين ارزيابي مي 1306ـ  1304هاي  سال

 رضا قلي خان نظام السلطنه و شيخ خزعل
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هايش برآورده نشد بـود   بورژوازي ملي كه اميدواري« 
ولي جدا شدن بورژوازي ملي بـه  .  از رضاشاه جدا شد

بـورژوازي  .  معني جدا شدن تمام بورژوازيي نـبـود    
كمپرادور، كه همواره چه هنگام شكـسـتـن بـراي       
رسيدن به قدرت و چه بعد از به قـدرت رسـيـدن        

مثـابـه يـكـي از           كرد، به رضاخان از او حمايت مي
علت چنين امـري رشـد       .  هاي او باقي ماند گاه تكيه
بـا  .  ي بورژوازي كمپرادور در اقتصاد ايران بـود    ويژه

 16جلب ايران به بازار بين المللي سرمايه كه در قرون 
خصـوص   كم كم در حال تشكيل و رشد بود و به 17ـ 

آهن در شمال ايران و اتصال آن به روسـيـه    ايجاد راه
داري بـود،     ي رشد سـرمـايـه      تزاري، كه در پروسه

شرايطي به وجود آمد كه مواد خام صـنـعـتـي و         
محصوالت زراعتي ايران به بازار وسيع روسيه صـدور  

معامالت تجارتي به سرعت زياد ترقي كـرد و    .  يافت
بورژوازي كمپرادور، كه دالل سرمايه خارجي بود، در   

داران روسيه و انگلـسـتـان، از       اثر معامله با سرمايه
صدور مواد خام صنعتي و محصوالت كشاورزي به اين 

ها در بازار ايران مـنـافـع     كشورها و فروش امتعه آن
سرمايه اضافي، كه از اين راه در .  هنگفتي عايدش شد

شد، راه استفاده  دست بورژوازي كمپرادور انباشته مي
وجود شديد رقابت صنايع خارجي از يـك      .  نداشت

مانده فئودالي از طـرف       طرف، وجود مناسبات عقب
گـذاري   ديگر شرايط مساعد پرسودي براي سرمـايـه  

در نتيجه عناصر زيادي از قشر بورژوازي .  داخلي نبود
ي خود را متوجه حاصله از داللـي     كمپرادور سرمايه

لذا اين قشر از   .  شد مند مي هاي خارجي بهره سرمايه
 11».بورژوازي در حفظ اصول فئودالي نيز ذينفع بود

 
براساس اين تحليل از تاريخ اقتصاد ايران در طـول ربـع اول قـرن          

 :بيستم، تزهاي كنگره چنين نتيجه گرفت
 

رضاخان توانست با مهارت اساس رژيم مـالكـي و     « 
ي فـوقـانـي       فئودالي را با كمك و مساعدت طبقـه 

براي رضاخان اين مساله از آن .  بورژوازي محكم نمايد
جهت به آساني صورت گرفت كه در مدت ده، بيسـت  
سال اخير در ايران بورژوازي فوقاني تجارتي با شدت 
تمام سرمايه خود را در خريدن امالك صرف نموده و   

كار انداخته، چرا كه آنها نيز از امتيازات و حـقـوق    به
تر از معامالت تجارتي و  فئودالي استفاده كرده و بيش

بدين ترتيب طبقه اعـالي    .  برند صنعتي، مداخل مي
... بورژوازي ايران خود به حفظ مالكيـت و رژيـم         

 12».باشد عالقمند مي
 

كنگره ي دوم ماهيت و وابستگي رژيـم    به هرروي براساس اين ارزيابي،
و بـورژوازي    )  اعيان و اشراف و روحانيون( رضاشاه را به طبقات فئودال 

كمپرادور و امپرياليسم انگليس اعالم كرد و نظرگاهي را كه رضاخان را 
 .كرد، محكوم نمود ي بورژوازي ملي و مترقي ارزيابي مي نماينده

توجه حزب كمونيست به اين واقعيت :  كمونيستي»  واحد«برخورد به مسأله ملي و تأكيد روي حزب 
زندگي مي كننـد  ...)  عرب، ترك، تركمن، كرد، بلوچ، لر و ( »  سلسله ملل مختلف« كه در ايران يك 

حـزب  .  انـد  واقـع شـده    »  در حقيقت از دو طرف زير فشار استثمار و ظلم« كشان آنها  كه زحمت
كمونيست ايران بايد به اين ملل بفهماند كه حزب كمونيست يگانه طرفدارآزادي كامـل ايشـان     
هست و با ظلم و فشار سلطنت رضاشاه و انگليس كه مسبب اصلي اسـارت و مـظـلـومـيـت           

 . كند كشان ملل كوچك و بزرگ ايران هستند، مبارزه مي زحمت
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 1304ـ  1300در آن دوره به غير از نظرگاهي كه رضاخان را در دوره 
كرد، نظرگاه ديگري نيز  ارزيابي مي»  بوژوازي ملي« عنوان نماينده ي   به

ي ماهيت كودتا و عروج رضاخان  در درون حزب كمونيست ايران درباره
اين نظرگاه بر آن بـود  كـه كـودتـاي             .  بر اريكه قدرت وجود داشت

گونه محتـوا و     بوده است و هيچ»  كودتاي درباري«  رضاخان صرفا يك 
كنگره بر اساس تحليل جديد خود . سمت و سوي طبقاتي نداشته است

 :در تزهاي كنگره چنين گفته شده است. اين نظرگاه را نيز رد كرد

 
 

نيز اشتباه محض است اگر كودتاي رضاخان را   ...  « 
اين كـودتـا     .  مانند يك كودتاي درباري تصور نمود

دنباله و نتيجه مبارزه بزرگ در داخل طبقه فئودال و 
بعد مبارزه طبقه حاكمه مالكين بر ضـد كـوشـش      
بورژوازي براي داخل شدن در حكومت و بـاالخـره     

ها و طبقات فوقاني بورژوازي بر ضـد   مبارزه فئودال
 13».باشد هاي انقالبي و تشكيالت انقالبي مي نهضت

 
 

ي  كنندگان در كـنـگـره    افزون بر طرح و تصويب تزهاي كنگره، شركت
ي ايران بـه     دوم موفق شدند كه در مورد بخشي از مسايل مهم درباره

هاي ايدئولوژيكي و سياسي برسند كه اهم آنـهـا عـبـارت        گيري موضع
 :بودند از

، محو فئوداليسم و روحانيـون  » زراعتي« انقالب :  ـ مرحله انقالب ايران1
 در حكومت

 

 »دهقانان«طبقه : ـ نيروي عمده انقالب2

 

گران، كسبه و  كارگران، دهقانان، صنعت:  انقالب»  محركه« ـ نيروهاي 3
 »...بورژوازي متوسط «
 

 »فوقاني بورژوازي ملي«مالكين و بخش : ـ نيروهاي ضد انقالب4

 

 راه قهرآميز انقالبي : ـ راه انقالب ايران5

 

ـ تأكيد به لزوم اتحاد بين كارگران و دهقـانـان و رهـبـري حـزب            6
 پرولتاريا در انقالب

 

ـ توجه به بسـط و تـحـكـيـم حـزب از طـريـق مـبـارزه بـا                            7
 ها حزب با توده» پيوند فشرده«و » رفرميسم«،»اپورتونيسم«
 

: كمـونـيـسـتـي     »  واحد« ـ برخورد به مسأله ملي و تأكيد روي حزب 8
سلسله مـلـل     « توجه حزب كمونيست به اين واقعيت كه در ايران يك 

زندگي مي كنند كه ...)  عرب، ترك، تركمن، كرد، بلوچ، لر و ( »  مختلف
» در حقيقت از دو طرف زير فشار استثمار و ظـلـم    « كشان آنها  زحمت

حزب كمونيست ايران بايد به اين ملل بفهماند كه حـزب  .  اند واقع شده
كمونيست يگانه طرفدارآزادي كامل ايشان هست و با ظـلـم و فشـار        
سلطنت رضاشاه و انگليس كه مسبب اصلي اسارت و مـظـلـومـيـت          

فقـط  « .  كند كشان ملل كوچك و بزرگ ايران هستند، مبارزه مي زحمت
از راه وحدت تمام قوا و جديت كارگران، دهقانان و مظلومان همـه ي    

توانيم به اين ارتـجـاع    مي كنند ما  ملل كه در سرزمين ايران زندگي مي
  14».فرسا خاتمه بدهيم تيره و اسارت جان

 

در اين مورد مصوبه كـنـگـره    :  ـ برخورد به مسأله ي انترناسيوناليسم9
 :دوم چنين اعالم كرد

 

كليه عمليات حزب كمونيست ايران بايد كامال بـا    « 
در وضعيت .  وضعيت بين المللي ممكلت مربوط باشد

بين المللي رل مهم را مناسبات بـيـن مـمـالـك        
. كنـد  داري و اتحاد جماهير شوروي بازي مي سرمايه

دار، كه در راس آنها دولت انگليس قرار  دول سرمايه
گرفته، پيوسته خود را براي جنگ بر عليه اتـحـاد     
شوروي حاضر كرده و همه مساعي خود را در اين راه 

كار خواهد برد كه مملكت را بر ضد اتحاد جماهيـر   به
ي  بديهي است كه وظيفـه .  شوروي داخل جنگ كند
ست كه  بر ضد اقـدامـات    حزب كمونيست ايران آن
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امپرياليسم انگليس در جلب ايران به يك مـاجـراي   
هيچ گروهي در ايـران بـراي       .  خونين مبارزه كند

برعكس حـزب  .  رهبري نهضت انقالبي قابل نيستند
الـمـلـلـي      كمونيست ايران با اتكا و مساعدت بيـن 

كمونيستي قادر است كه موقعيـت و كـيـفـيـت          
بيني  كرده و مطابق آن  زدوخوردهاي انقالبي را پيش

شعارهاي الزمه سياسي انتخاب نمايد و براي تأميـن  
 ».فتح تشكيالت خود را تهيه نمايد

 
ي واحد به شكل همكاري كارگران، دهقانان  ـ طرح مسأله ي جبهه10

كنگره، :  » حزب انقالب ملي ايران« نام  و بورژوازي كوچك در حزبي به 
وظيفه ي مبرم ندانسته و چنـيـن   »  جبهه واحد را« امر ايجاد اين نوع 
 :جمع بندي كرد

 

در ايران مقدمات عمومي تأسيس حزب انقالبـي  ...  « 
ملي موجود است اما نه اينكه اين مـوضـوع را از       
مسايل يوميه شمرده و در اجراي آن فوري داخـل    

حزب كمونيست ايـران حـاال     .  اقدامات شده باشيم
هنوز بسيار ضعيف بوده و فكر ايجاد حزب انقـالبـي   
ملي ممكن است آلت استفاده عناصر مخالف واقـع    

 ».شود
 

برپايه ي اين اصل، كنگره اعالم كرد كه حزب كمونيست تشكيل يـك  
چنين حزبي را بايد در صورت موجود بودن شرايط زير، جزو مـقـاصـد    

 :خود قرار دهد
 

اتحاد انقالبي كارگران و دهقانـان  « ـ حزب انقالبي ملي بايد حزب  الف
 ».و بورژوازي كوچك باشد

كه حزب كمونيست ايران در آن   « ـ اساس آن بايد تشكيالتي باشد  ب
 ».رل رهبريت را بازي كند

ضد استقالل سياسي و تشـكـيـالتـي حـزب            « ـ اين حزب بايد بر پ
اندازي و اقدامات ننموده و براي تنقيدات او از      كمونيست ايران دست

 ».شود وي را به مضيقه نياندازد اشتباهاتي كه در مبارزه ي انقالبي مي

 

ـ    1299ي    هاي شهري در دوره     ـ در ارزيابي از چند و چون قيام11
هاي شهـري   ها و قيام حزب، پس از توصيف و تحليل از ناآرامي:  1304

 :گيري كرد چنين نتيجه

 
ها يك تجربه و درس به دسـت     از همه اين شورش« 

ها بدون تـهـيـه     است كه اين شورش  آمده و آن اين
زمينه، بدون تشكيالت منظم و بدون رهـبـريـت و      

حـزب  .  انـد  ارتباط با فرق انقالبي به ظـهـور آمـده     
كمونيست ايران بايستي با تدابير قطعي از ظـهـور       
چنين اقدامات انفرادي جلوگيري نموده و همه قـواي  

كشان را كه در نقاط مختلف به طـور     انقالبي زحمت
كنند، به يك سيل عمومي انـرژي   انفرادي مبارزه مي

انقالبي متحد نموده ارتجاع شاه و انگليس را مـحـو     
 15».كشان را مستقر نمايد كرده حكومت زحمت

 
ي دوم حـزب، رهـبـري و             الزم به ذكر اسـت كـه در كـنـگـره           

كنندگان چندين مصوبه را تدوين كردند كه اهم آنها عـبـارت    شركت
واگذار نمودن كليه امالك دولتي و مالكين بزرگ “ اليحه ي :  بودند از

ضبـط امـالك شـاه و          “ ، اليحه ي ” و موقوفات بالعوض به دهقانان
 ”.اشراف و خوانين و تقسيم آنها ميان دهقانان

در مورد طرح تغيير نظام سياسي در ايران از سلطنت مشـروطـه بـه      
داران رضـاخـان در        جمهوري پارلماني كه توسط تعدادي از  طـرف 

تر مردم تبليـغ   خورشيدي براي فريب بيش 1303ـ  1302هاي  سال
 :شد، كنگره در يك مصوبه جداگانه چنين اعالم كرد

 
حال كه جمهوريـت   حزب كمونيست ايران در همان« 

پارلماني را نسبت به رژيم حاليه بدون شبهه يك قدم 
داند در عين حال اين قسم جمهوريـت را     به جلو مي

كش كشـوراز طـرف      وسيله فريب دادن توده زحمت
فرما دانسته و به اين علت با آن مخالـف   طبقات حكم

 16».باشد مي
كريم :  در ضمن در اين كنگره، رهبري حزب به سه بخش تقسيم شد
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، مرتضي علوي به رهـبـري   ) شوروي( بين به رهبري بخش خارج  نيك
وري نيز به عنوان مسئوول تشـكـيـالت     بخش حزب در آلمان و پيشه
پس از تعيين وظايف رهبري، كنـگـره   .  حزب در ايران انتخاب گشتند
به عنوان نماينده حـزب    )  حسنوف( بين  تصميم گرفت كه كريم نيك

كمونيست ايران به ششمين كنگره كمينترن تعيين گشته و مرتضـي  
علوي نيز به سرپرستي مستقيم نشريات حزبي و كار ميان دانشجويان 

طور كه در بخش بعدي به تفصيـل   همان.  ايراني در اروپا گمارده شود
زاده،  هاي علوي و همياري سلطـان  شرح داده خواهد شد در اثر تالش

خورشيدي روزنـامـه    1312ـ  1307هاي  حزب موفق شد كه در سال
را در وين مـنـتـشـر     ”  ستاره سرخ“ را در برلين و مجله ي ”  پيكار“ ي 

ساخت كه به صورت سازمان يافته بعد از ارسال به ايران در بين مردم 
  17.پخش شود

 
ي  آميز كـنـگـره    طور كلي و در يك منظر تاريخي، برگزاري موفقيت به 

دوم حزب كمونيست ايران در شرايط حفقان شديد سياسي در تـحـت   

  قدرقدرتي رضاشاه يكي از حوادث درخشان تاريخ احزاب سياسـي بـه    
اين كـنـگـره    .  طور اعم و تاريخ جنبش چپ ـ ماركسيستي ايران است

طور جامع و جـدي بـه      رغم سانسور و خفقان سياسي توانست به  علي
برخورد نقادانه كـرده و       1305ـ  1300هاي حزب در دوره ي  فعاليت

ها اشتباهات رهبري را بازشمرده و براساس ارزيابي  در بسياري از زمينه
بـررسـي   .  جديد، مشي درست و جامعي را در پيش پاي خود قراردهـد 

كنـنـدگـان     دهد كه شركت كليه ي مصوبات و تزهاي كنگره، نشان مي
پس از ايجاد وحدت ايدئولوژيكي و سياسي و تشكيالتي موفق شـدنـد   
كه مرحله ي انقالب، نيروي عمده ي انقالب، نيروهاي محركه انقـالب،  
راه قهرآميز انقالب تحت رهبري حزب براي كسب قـدرت حـاكـمـه،       
اهميت اتحاد كارگران و دهقانان، حل مسأله ي ملي و وظـيـفـه ي          
. انترناسيوناليستي حزب را باز شناخته و به سامان دهي آن بـپـردازد      

دستاورد بزرگ اين كنگره، بدون ترديد تعيين، تهيه و رهبري انـقـالب   
اما در پـرتـو   .  ترين وظيفه ي حزب بود مثابه مهم به )  ارضي( »  زراعتي« 

شود گفت كه حـزب     رويدادهاي مهم در جهان از آن زمان تاكنون مي
رغم دستيابي به اين دستاوردهـاي   كمونيست ايران در كنگره دوم علي

در »  رشد ناموزون انـقـالب    « طور دقيق به مسأله ي  مهم، نتوانست به 
در نتيجـه در    .  هاي روستايي اقدام كند ايران پي برده و به ايجاد پايگاه

هاي حزبي در روسـتـاهـا     تزهاي كنگره، حزب در جهت احياي سازمان
وار  موج رفت هاي روستايي و پيش قادر نشد كه به مسأله ي ايجاد پايگاه

سوي شهرها برخورد كند و به اين علت در تزهاي  انقالب از روستاها به
در عمل پس از پـايـان   .  درستي معين نگرديد ها به كنگره سمت فعاليت

درستي مـعـيـن     ها به  كه سمت فعاليت كنگره، رهبري حزب عوض اين

 مرتضي علوي

بررسي كليه ي مصوبات و تزهاي كنگره، نشـان  
كنندگان پس از ايجاد وحدت  دهد كه شركت مي

ايدئولوژيكي و سياسي و تشكيالتي موفق شدند 
كه مرحله ي انقالب، نيروي عمده ي انـقـالب،     
نيروهاي محركه انقالب، راه قهرآميز انـقـالب     
تحت رهبري حزب براي كسب قدرت حاكـمـه،   
اهميت اتحاد كارگران و دهقانان، حل مسأله ي   
ملي و وظيفه ي انترناسيوناليستي حزب را بـاز    

 . شناخته و به سامان دهي آن بپردازد
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در عمل بعد از پايان كنگره، رهبري حزب به جاي اينكه سمـت  .  نگرديد
بگذارد، توجه »  انتقال ثقل خود به روستاها«هاي حزب را  و سوي فعاليت

همانطـور  .  خود  را به كار و فعاليت در ميان كارگران در شهرها گذاشت
هاي شـهـري و      كه در آخر اين بخش خواهيم ديد، تمركز روي فعاليت

عدم توجه به كار در روستاها باعث شد كه در اولين موج يورش ارتجاع، 
سالح مانده و ابتكار عمل را به نيروهاي امنيتي رژيم كـه در       حزب بي

 .شهرها قوي بودند، ببازد
 

 هاي توضيحي نويس پي
 :ـ رجوع كنيد به 1

زن ايراني از انقالب مشروطـيـت تـا      “ ـ بدرالملوك بامداد، 
 .”تهران” انقالب سفيد

، ” زنان ايران در جنبـش مشـروطـه     “ ـ عبدالحسين ناهيد، 
 1360تهران، 

، ” ديده زن   به پا اي رنج“ ـ كنفدراسيون دانشجويان ايراني، 
 355آنجلس  لوس

، شهريور 15شماره ”  توده“ در مجله ”  جنبش كمونيستي ايران“ ـ 2
  30ـ  28، صفحات 1348

خاطر مقاالت افشـاگـرانـه در روزنـامـه ي                وري كه به ـ پيشه3
معروف عام و خاص بود، پس از عروج رضاشاه به قله ي   ”  حقيقت“ 

در شهر  1307ـ  1303هاي  ديكتاتوري به شوروي رفت و در سال
وري پس از چـهـار سـال       پيشه.  باكو به شغل معلمي اشتغال يافت

. زندگي و تدريس در باكو همراه همسرش دوباره به ايران برگشـت 
فروشي را از  وي پس از ورود به تهران، در خيابان رفاهي يك كتاب

تـومـان خـريـد و اسـم آن را                   600يك آمريكايي به قيمت   
در سـال    (  او پس از يـك سـال       .  فروشي فروردين گذاشت كتاب

خان جـويـا    تومان به ميرزا حسن 1000فروشي را به  كتاب)  1308
فروخت و در مدرسه شوروي در تهران به تدريس رياضيات، تاريـخ  

او كه در كنگره ي دوم حزب كمونـيـسـت    .  و زبان فارسي پرداخت
به عنوان مسئول تشكيالت حزب در ايـران       1306ايران در سال 

. ، رهبر حزب در داخل كشور بـود   1310انتخاب شده بود، تا سال 
در باكـو و     1307ـ  1303هاي  وري در سال ي زندگي پيشه درباره

بيات كـاوه،    :  در ايران، رجوع كنيد به 1320ـ  1307هاي  در سال
، صفـحـات    1370هاي كمونيستي در دوره رضاشاه تهران،  فعاليت

 . 143و  122،  119

،    1360، تهران،   ” ي واپسين ايران در دو سده“ ـ احسان طبري، 4
  274ـ  273صفحات 

 
هـاي   الملل كمونيست بين كنگره بين“ ـ حزب كمونيست بريتانيا، 5

 . 410ـ  406، صفحات 1928جهاني پنجم و ششم، لندن، 
 

 . 29همانجا، صفحه ” توده“ـ مجله 6
 

، ” شوروي و جـهـان اسـالم       “ ، spectorو  30ـ همانجا، صفحه 7
 . 17ـ  15، صفحات 1959سياتل، 
 

 ).1308خرداد ـ تير ( 4و  3هاي  ، شماره”ستاره سرخ“ـ مجله 8
 

، سـال  ” دنيا“ ، مجله ” تزهاي كنگره دوم حزب كمونيست ايران“ ـ 9
 . 116ـ  115صفحات ) 1339زمستان (سوم، شماره يك 

تاريخ جـنـبـش        Zabihو  31، همانجا، صفحه ”توده“ـ مجله 10
 . 56ـ  1، صفحات 1966كمونيستي در ايران، بركلي، 

 .17ـ  15، همانجا، صفحات  Spectorـ 11
 .31، همانجا، صفحه ”توده“ـ مجله 12
ي تاريخ جـنـبـش كـا        اي درباره شمه“ بخش،  ـ عبدالمجيد كام13

 . 33، صفحه  1358، تهران، ” رگري
اي چند از جـنـبـش كـارگـري و           صفحه“ ـ اردشير آوانسيان، 14

ـ  11، صفحات 1358، تهران، ”ي رضاشاه كمونيستي ايران در دوره
25 . 
 . 276ـ  273ـ احسان طبري، همانجا، 15
ي  از زندان رضاخان تـا صـدر فـرقـه        “ اي،  ـ علي مرادي مراغه16

 . 146ـ  47، تهران، صفحات ”دمكرات آذربايجان
  . 39ـ  32بخش، همانجا، صفحات  ـ عبدالمجيد كام17
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 مقدمه بر كـتـاب راهـنـمـاي سـرمـايـه ي مـاركـس                  

 وحيد ولي زاده: برگردان
 

هدف من راهنمايي شما در مطالعه ي كتابي از ماركـس اسـت كـه        
نام دارد، به گونه اي كه اين كتاب را بـر طـبـق        -جلد اول -سرمايه 

ممكن است ايـن گـفـتـه كـمـي            1. معيارهاي خود ماركس بخوانيد
مضحك به نظر آيد چرا كه اگر هنوز اين كتاب را نخوانده ايد احتماال 

اما مي تـوانـم بـه      .  نمي توانيد بدانيد كه معيارهاي ماركس چيستند
شما اطمينان دهم كه يكي از معيارهاي او خواندن و به دقت خواندن 

. آموزش واقعي هميشه شامل تالشي براي فهم ناشناخته هاست.  است
اگر قبال فصول مربوطه را خوانده باشيد، خوانش من از سرمايه كه در 

من مـي  .  كتاب حاضر ارائه شده است آنها را بيشتر روشن خواهد كرد
خواهم كه شما را ترغيب كنم مواجهه ي شخصي خود را با اين كتاب 

فهم خـود     داشته باشيد، و از طريق جدال بي واسطه با متن ماركس،
  . از انــــديشــــه ي او را شــــكــــل دهــــيــــد                          

هـركسـي چـيـزي       .  اين نكته دشواري بالدرنگي را به پيش مي كشد
و    »مـاركسـيـسـم    «درباره ي ماركس يـا اصـطـالحـاتـي چـون             

شنيده است و همه نوع معاني تلويحي اي بـا ايـن          »ماركسيستي«
درنتيجه براي شروع، شما گرفتار پـيـش   .  اصطالحات به ذهن مي آيد

اما نخـسـت از     .  فرض ها و پيش داوري هايي هستيد، مثبت يا منفي
شما مي خواهم كه تا جايي كه مي توانيد تالش كنـيـد كـه تـمـام          
چيزهايي را كه فكر مي كنيد درباره ي ماركس مي دانيـد را كـنـار        

 .بگذاريد تا بتوانيد با آنچه او واقعا بيان كرده اسـت روبـرو شـويـد          

موانع ديگري نيز در برابر دستيابي به اين نوع مواجهه ي بي واسـطـه   
براي مثال ما در رويكرد به چنين متني گرفتار شيوه ي   .  وجود دارند

بـراي  .  شكل بندي فكري ويژه و تاريخ هاي تجربي خـود هسـتـيـم        
بسياري از دانشجويان اين شكل بندي هاي فكري متأثر از دغدغه هـا  
. و مالحظات دانشگاهي است، اگر نگوييم تحت اداره ي آنـهـا اسـت     

گرايشي طبيعي به خوانش ماركس از يك نظرگاه رشته اي بسـتـه و     
ماركس خود هرگز در هيچ رشته اي در دانشـگـاه       .  ويژه وجود دارد

اشتغال نداشت و تاكنون اغلب دانشكده ها رغبتي به پذيرش وي در   
پس اگر شما دانشجو هستيد و مي خواهيد ماركس .  ميان خود ندارند

را به درستي بخوانيد، بهتر است آنچه را كه مدرسين شما در رشـتـه   
خود به شما خواهند گفت فراموش كنيد، البته نه كال اما حداقل بـه    

خالصه كنم، تشخيص آنچه او مـي گـويـد،      .  منظور خواندن ماركس
وراي آنچه ممكن است صرفا از طريق رشته دانشگاهي خاص خـود،    
شكل بندي فكري تان، و حتي مهمتر از همه تاريخ تـجـربـي خـود       

خواه به عنوان يك كارگر يا سازمانده اجتماعي و يا كارآفرين سرمايه ( 
   . بفهميد، تالش سترگي را از جـانـب شـمـا مـي طـلـبـد                  )  دار

يك دليل مهم براي درپيش گرفتن چنين موضع بازي در برابر ايـن    
البـه الي    .  خوانش آن است كه سرمايه كتابي به شدت غنـي اسـت    

صفحات آن شكسپير، يوناني ها، فاوست، بالزاك، شلي، حكايت هـاي  
گرگ ها، خون آشام ها و اشعار در كـنـار بـي شـمـار              -پريان، آدم

اقتصاددانان سياسي، فيلسوف ها، انسان شناسان، روزنامه نـگـاران و     
ماركس از انبوهي از منابع بـهـره   .  نظريه پردازان سياسي حضور دارند

. گرفته است و رديابي اين منابع مي تواند آموزنده و جـذاب بـاشـد       
برخي از مراجع به راحتي به چشم نمي آيند، چرا كه او اغلب آنها را   

من هنوز هر سـال در كـالس       .  به صورت مستقيم به كار نبرده است
براي مثال زمانـي  .  هاي آموزش سرمايه پيوندهاي بيشتري را مي يابم

. كه من اين كالس ها را شروع كردم چندان بالزاك را نخوانده بـودم   
اما بعدتر هنگام خواندن رمان هاي بالزاك اغلب مي شد كه به خـود    

او آشكارا بـالـزاك را بـه           .” ماركس از اينجا گرفته است.  آه“بگويم 
صورت جامع خوانده بود و هنگامي كه مشغول نگارش سرمايـه بـود     

مطالعـه  .  مي خواست پژوهش كاملي درباره ي كمدي انساني بنويسد
 ي همزمان سرمايه و بالزاك در توضيح چرايي آن كمك مي

 .كند 
بر گستـره ي جـهـان        .  پس سرمايه يك متن غني و چندبعدي است

تجربي وسيعي كشيده شده كه در تنوع عظيمي از آثاري كه به زبـان  
هاي مختلف و در زمان ها و مكان هاي متفاوت نوشته شـده اسـت       

بايست شتابان اشاره كنم كه قصـدم ايـن     .  مفهوم پردازي شده است
نيست بگويم شما قادر نيستيد ماركس را بفهميد مگر اينكـه تـمـام      

اما آنچه مرا بر مي انگيزاند و اميدوارم كـه  .  ارجاعات را به چنگ آوريد

از نظر ماركس، دانش جديد از برداشتن بلوك 
هاي مفهومي كامال متفاوت، ساييدن آنها بـه  
يكديگر، و مشتعل ساختن انقالبي آنها پديد 

اين روش درواقع كاري است كه او   .  مي آيد
سنت هاي فكري مختلف .  در سرمايه مي كند

را گرد هم مي آورد تا چارچوب انقـالبـي و     
 .كامال نويني براي دانش بيافريند
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شما را نيز برانگيزاند اين ايده است كه انبوهي از منابع در اينجا وجـود  
دارد كه مي توانند روشني بخش اين مسأله باشند كه چرا به شيوه ي   

به همان نحو كه تمام آنها دانه هاي گندم در .  كنوني زندگي مي كنيم
آسياب شناخت ماركس هستند، ما نيز مي توانيم آنها را غالت آسياب 

  .خود كنيم

همچنين درخواهيد يافت كه سرمايه صرفا به عنوان يك كتاب، كتابـي  
هنگامي كـه كـل آن خـوانـده شـود،                .  برجسته و حيرت آور است

اما اينـجـا مـوانـع       .  ساختماني ادبي است كه به شدت لذتبخش است
چرا كه بسياري از شما بـا    .  بالقوه بيشتري در برابر درك آن مي يابيم

بخش هايي از ماركس در طول تحصيل خود برخورد كرده و آنـهـا را     
. شايد مانيفست كمونيست را در دبيرستان خوانده باشـيـد  .  خوانده ايد

ايد كـه دو       شايد يكي از دوره هايي را در نظريه ي اجتماعي گذرانده
هفته به ماركس، مدتي به وبر، كمي به دوركيم، فوكو و تـعـدادي از       

شايد گزيده اي از سرمايه و يـا      .  چهره هاي مهم اختصاص مي دهند
اما خـوانـدن     .  شرحي نظري از عقايد سياسي ماركس را خوانده باشيد

گزيده ها يا تحليل هاي انتزاعي كامال متفاوت از خواندن سرمايـه بـه     
شما آن بخش ها و قطعات را در پـرتـوي     .  مثابه يك متن كامل است

حياتي اسـت    .  اساسا نويني خواهيد ديد، در زمينه ي روايتي كالن تر
كه به اين روايت كالن به صورت دقيق توجه كنيد و آماده باشيد كـه    
فهم خود را از آن بخش ها يا قطعات يا تفسيرهاي انتزاعي كه قبال بـا  

ماركس تقريبا به يقين مي خواهد كه .  آنها مواجه شده ايد تغيير دهيد
او با صداي بلند به اين ايـده    .  اثرش به صورت يك كليت خوانده شود

اعتراض مي كرد كه وي را مي توان از طريق گزيده هـا بـه صـورت          
بسنده اي فهميد، هراندازه هم كه اين گزيده ها استراتژيك برگـزيـده   

او مطمئنا قدردان نخواهد بود اگر تنها دو هفته در دوره     .  شده باشند
اي مقدماتي در نظريه اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد، همان طور كه 
خود شايسته نمي ديد كه تنها دو هفته به مطالعه ي آدام اسـمـيـت      

شما با خواندن سرمايه به مثابه يك كليت تقريبا يقينا به فهم .  بپردازد
اما اين هدف تنها زماني به .  كامال متفاوتي از انديشه ماركس مي رسيد

دست مي آيد كه شما كل اين كتاب را به مثابه يك كتـاب خـوانـده      
باشيد و اين كاري است كه من مي خواهم به شما كمك كنـم تـا از       

 .عهده آن برآييد

 
شكل بندي هاي فكري و نظرگاه هاي رشته اي تنها مشكل نيستـنـد،   

مـن  .  بلكه چشم اندازهاي سودمندي را بر روي سرمايه مي گشـايـنـد   
البته مخالف آن گونه خوانش هاي بسته اي هستم كه دانشجويان بـه    
صورت ثابتي درك هاي خود را حول آنها سازمان مي دهنـد، امـا در       

طول ساليان آموخته ام كه نظرگاه هاي رشته اي مي تواند آمـوزنـده     
تدريس كـرده ام،       1971من سرمايه را تقريبا هر ساله از سال .  باشد

يك سال با .  گاهي دو يا سه بار در هر سال، و به همه گونه گروه هايي
در كـالـجـي در          -تقريبا هگل گـرا   -كل دپارتمان فلسفه بوده است 

سال ديگري هـمـه   .  بالتيمور كه آنزمان مورگان استيت ناميده مي شد
دانشجويان تحصيالت تكميلي در برنامه ادبيات انگليـسـي در جـانـز         

سالي ديگر اكثرا اقتصادداناني بودنـد كـه در كـالس          .  هاپكينز بودند
آنچه مرا مجذوب مي كرد اين بـود كـه هـر گـروه             .  حضور داشتند

متوجه شدم كه با تدريس بـه       . چيزهاي متفاوتي در سرمايه مي ديد
افرادي از رشته هاي مختلف بيشتر و بيشتر درباره ي اين مـتـن مـي      

  .آموزم

اما گاهي حس مي كردم كه تجربه ي آموختن عصبي كننده و حـتـي   
دردناك است، چرا كه گروه خاصي نمي خواستند آن را به شـيـوه ي     
من ببينند و يا بر موضوعاتي مكث مي كردند و باقي مي ماندنـد كـه     

يكسال تالش كردم سـرمـايـه را بـا           .  من آنها را نامربوط مي دانستم
دانشجوياني از برنامه ي زبان هاي رومي در دانشگاه جانز هـاپـكـيـنـز      

در منتهاي استيصال من، ما تقريبا تمام ترم را در فصـل يـك     .  بخوانم
نگاه كنيد، ما بايست جلو برويم و حـداقـل تـا      “من مي گفتم . مانديم

نه، نـه، نـه، مـا          “و آنها مي گفتند  .” بخش سياست روزكاري برسيم
ارزش چيست؟ منظورش چـيـسـت    .  بايست همين ها را خوب بفهميم

و ”وقتي مي گويد پول به مثابه كاال؟ بت وارگي به چـه اشـاره دارد؟      
آنها حتي نسخه آلماني را آوردند تا ترجمه ها را بـررسـي       .  همينطور

فهميدم كه آنها همه در سنت فردي كار مي كنند كه من هرگز .  كنند
فردي كه مي انديشيدم بايستي به دليل اشاعـه  .  نامش را نشنيده بودم

دادن چنين رويكردي، اگر نه از نظر فكري، اما از لحاظ سياسـي يـك     
و اوايل دهـه     60آن فرد ژاك دريدا بود كه در اواخر دهه .  احمق باشد

بعدتر با بازانديشي به اين تجربـه  .  مدتي را در جانزهاپكينز گذراند 70
متوجه شدم كه اين گروه به من اهميت حياتي توجه دقيق بـه زبـان     
ماركس را آموختند، اينكه او چه مي گويد، چگونه آن را مي گويـد، و    

و اين صرفا از كار كردن بـر  .  نيز چه چيزي را بديهي در نظر مي گيرد
 .روي فصل يك با دقت تمام بدست آمد

من قصد ندارم اين كار را در اين خوانش انجام دهـم    .  اما نگران نشويد
چرا كه نه تنها مي خواهم به بحث ماركس درباره ي روزكـاري نـيـز        
برسم بلكه مصمم هستم شما را زماني كه كل كتاب را خـوانـده ايـد        

بحث من به سادگي اين است كه نظرگاه هاي متفاوت رشته اي .  ببينم
مي توانند در گشودن ابعاد چندگانه ي انديشه ي ماركس مفيد باشند، 
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دقيقا به اين دليل كه ماركس اين كتاب را از دل سنت غني و بسـيـار   
من به بسياري از افراد و گـروه      .  متنوعي از تفكر انتقادي نوشته است

هايي كه اين كتاب را در طول اين سالها با آنها خوانده ام مـديـونـم،        
دقيقا به اين دليل كه آنها به حدي درباره ي جنبه هاي كتاب ماركس 

بـراي مـن،     .  به من آموختند كه امكان نداشت خودم آن ها را بيـابـم  
  .آموزش پايان ناپذير است

براي آغاز، سه سنت سياسي و فكري عمده وجود دارد كه الهام بخـش  
تحليلي است كه در سرمايه با آن روبروييم، و هر سه آنها را تـعـهـد        
عميق ماركس به نظريه ي انتقادي، به تحليلي انتقادي، جـلـو رانـده      

هنگامي كه او نسبتا جوان بود، يادداشت كوتاهي به يكـي از    .  شده اند
براي نقد بيرحمانه ي هـر  «همكاران تحريريه اش نوشت كه عنوان آن 

پيشنهاد مي كنم كه اين .  او آشكارا فروتن بود.  بود »آنچه موجود است
او نمـي گـويـد      .  يادداشت را واقعا بخوانيد چرا كه شيفته كننده است

همه احمق هستند و من، ماركس بزرگ، مي خواهم همه را مـورد      «
به جاي آن مي گويد كه بسياري از افراد جدي وجود  »انتقاد قرار دهم

دارند كه درباره ي جهان سخت مي انديشند و چيزهاي معيني دربـاره  
ي جهان را ديده اند كه بايست محترم شمرده شوند، هر اندازه كه تك 

روش انتقادي، آنچه را ديگران گفته و يافته اند .  سويه يا جانبدار باشند
و جهاني را كه توصـيـف     –مي گيرد و بر روي آن كار مي كند تا تفكر 

از نظر ماركس، دانش جديد از   .  به چيزي نوين تبديل كند  -كند   مي
برداشتن بلوك هاي مفهومي كامال متفاوت، ساييدن آنها به يكديگر، و 

اين روش درواقـع كـاري         .  مشتعل ساختن انقالبي آنها پديد مي آيد
سنت هاي فكري مختلف را گرد هـم    .  است كه او در سرمايه مي كند

 .مي آورد تا چارچوب انقالبي و كامال نويني براي دانش بـيـافـريـنـد       

به سه چارچوب مفهومي كالني كه در سرمايه گـرد هـم آمـده انـد           
نخست، اقتصاد سياسي كالسيك، يعني اقتصاد سياسي قـرن  :  بپردازيم

) اگر چـه نـه صـرفـا          ( اين سنت عمدتا .  هفدهم تا نيمه قرن نوزدهم

بريتانيايي است، و از ويليام پتي، الك، هابز و هيوم تا مثلث مشـهـور     
آدام اسميت، مالتوس و ريكاردو را همراه با بسياري ديگـر هـمـچـون       

سنتي فرانسوي نيز در اقتصاد سيـاسـي   .  جيمز استوارت دربرمي گيرد
فيزيوكرات هايي همچون كزني و تـورگـوت و بـعـدتـر            ( وجود دارد 

همراه با چهره هاي منفرد ايتاليايي و آمريكـايـي   )  سيسموندي و ساي
كه مصالح انتقادي افزونه اي را براي ماركس فـراهـم     )  همچون كاري( 

ماركس تمام اين افراد را در سه جلد يادداشت هايي كه اكنون .  كردند
او ماشيـن  .  نظريه هاي ارزش اضافه نام دارد مورد انتقاد عميق قرار داد

نقل قول هاي طوالني از اسميت ...  فتوكپي و يا وب نداشت و درنتيجه 
را رونوشت كرده و شرحي بر آنها مي نويسد، نقل قول هاي طوالني از   
استوارت را رونوشت كرده و شرحي زير آن ها مي نويسد و به همـيـن   

در واقع ماركس آنچه را كه اكنون ما واسازي مي خوانيـم بـه     .  ترتيب
و من از ماركس آموختم كه چگونه بـه ايـن روش       ( اجرا گذاشته بود 

براي مثال وقتي او به آدام اسمـيـت مـي      ).  استدالالت را واسازي كنم
پردازد بسياري از آنچه را كه اسميت مي گويد مي پذيرد امـا آنـگـاه        
جاي خالي ها و تناقض ها را كندوكاو مي كند كه وقتي برطـرف مـي     

ايـن نـوع     .  شوند، به صورت ريشه اي استدالل را دگرگون مي كنـنـد  
استدالل ورزي در سرتاسر سرمايه پديدار مي شود چرا كه همانگـونـه   

 »نقدي بر اقتصاد سيـاسـي  «كه عنوان فرعي آن نشان مي دهد حول 
  .شكل گرفته است

دومين بلوك مفهومي سازنده در نظريه پردازي ماركس پژوهش هـا و    
بازانديشي هاي فلسفي است كه از نظر ماركس با يوناني ها آغاز مـي    

ماركس پايان نامه خود را در مورد اپيكور نوشت و با تفكر يوناني .  شود
ارسطو، آنچنان كه خواهيد ديـد، لـنـگـر مـكـرري بـراي              .  آشنا بود

ماركس همچنين به طور كـامـل بـه      .  استدالالت او به دست مي دهد
روشي تعليم يافته بود كه تفكر يوناني به سنت انتقادي فسلفي آلماني 
راه يافته بود، يعني اسپينوزا، اليبنيتس، و البته هگل، دركنار كانت و   

و من از ماركس آموختم ( در واقع ماركس آنچه را كه اكنون ما واسازي مي خوانيم به اجرا گذاشته بود 
براي مثال وقتي او به آدام اسميت مـي پـردازد     ).  كه چگونه به اين روش استدالالت را واسازي كنم

بسياري از آنچه را كه اسميت مي گويد مي پذيرد اما آنگاه جاي خالي ها و تناقض ها را كندوكاو مي 
اين نوع استدالل .  كند كه وقتي برطرف مي شوند، به صورت ريشه اي استدالل را دگرگون مي كنند

ورزي در سرتاسر سرمايه پديدار مي شود چرا كه همانگونه كه عنوان فرعي آن نشان مي دهد حول 
  .شكل گرفته است »نقدي بر اقتصاد سياسي«
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ماركس اين سنت فلسفي انتقادي عمدتا آلماني را بـا    .  بسياري ديگر
سنت اقتصاد سياسي بريتانيايي و فرانسوي پيوند زد، اگر چه اشتـبـاه   

هيـوم بـه     ( خواهد بود كه اين سنت ها را با عبارت هاي ملي بنگريم 
همان اندازه كه اقتصاد سياسي دان بود فيلسوف نـيـز بـود گـرچـه          
فيلسوفي تجربه گرا، و تأثير دكارت و روسو نيز بر ماركس حـيـاتـي      

اما اين سنت فلسفي انتقادي عمدتا آلماني به دليل كه آمـوزش  ).  بود
و فضاي انتقادي اي .  اوليه ي او بود بر ماركس به شدت تĤثيرگذار بود

معروف شد و در  »هگلي هاي جوان«كه توسط آنچه بعدها به عنوان 
ايجاد شده بود او را به شدت متاثر ساختـه   1840و  1830دهه هاي 

 .بود

سنت سومي كه ماركس بدان دست مي يازد سنت سـوسـيـالـيـسـم       
در زمان ماركس، اين سنت عمدتا فرانسوي بود، اگـر    .  اتوپياگرا است

چه فردي انگليسي، توماس مور، است كه عموما به عنوان سرمـنـشـا    
البته بايست اشاره كرد كـه ايـن       .  سنت مدرن آن شناخته مي شود
همچنين يك انگليسي ديگر، رابـرت  .  سنت نيز به يونان باز مي گردد

اووِن، بود كه نه تنها نخستين رساالت مفصل اتوپيايي را نوشت بلكـه  
عمال نيز تالش كرد بسياري از ايده هايش را در زمان ماركس به اجرا 

و  1830اما در فرانسه انباشتي از تفكر اتوپي گرا در دهه هاي . بگذارد
وجود داشت كه عمدتا ملهم از نوشته هاي متقـدم تـر سـن         1840

باري مثال اشخاصي چون اتين كابه وجود . سيمون، فوريه و بابوف بود
داشتند كه گروهي به نام ايكارين ها را ايجاد كرده بود كـه پـس از       

در آمريكا سكني گزيدند، و يا پرودون و پـرودونـيـسـت هـا،         1848
و    »كه عبارت ديكتاتوري پرولتاريا را ابـداع كـرد      «آگوست بالنكي 

، ) همچون بـابـوف    ( بسياري همچون او كه پيرو سنت ژاكوبني بودند 
جنبش سن سيمون گرا، فوريه گراهايي همچون ويكتور كنسيدرانت، 

همچنين در   .  و فمينيست سوسياليست هايي همچون فلورا تريستان
در فرانسه بود كه بسياري از راديكال ها براي نخستين  1840دهه ي 

بار خود را كمونيست خواندند حتي اگر ايده ي واضحـي دربـاره ي       
ماركس بويژه در پاريس قبل .  اينكه معناي دقيق آن چيست نداشتند

با اين سنت بسيار آشنا بود، اگر نگوييم در 1844از اخراجش در سال 
آن غوطه ور بود، و من فكر مي كنم كه او از اين سنت بيش از آنچـه  

به طرز قابل فهمي، او مي خواست خـود  .  مي پذيرد بهره گرفته است
در فاصله قرار دهـد، اتـوپـي         1840و  1830را از اتوپي گرايي دهه 

در پاريس  1848گرايي اي كه او احساس مي كرد در شكست انقالب 
او دل خوشي نداشت از اينكه اتوپي گراها جامعه ي .  مقصر بوده است

ايده آلي را ترسيم مي كنند بدون اينكه ايده اي داشته باشـنـد كـه      
چگونه بايد از اينجا به آنجا رسيد، مخالفتي كـه در مـانـيـفـسـت             

درنتيجه او اغلب در رابطه با ايده هاي آنها از .  كمونيست وضوح يافت
طريق نفي به پيش مي رود، به ويژه در ارتباط با تـفـكـر فـوريـه و          

  .پرودون

اين سه، اصلي ترين رشته هاي مفهومي هستند كه در سـرمـايـه ي      
هدف او تبديل اين پـروژه ي راديـكـال          .  ماركس به هم پيوسته اند

سياسي از چيزي كه او آن را بيشتر يك سوسياليسم اتـوپـي گـراي      
اما در اين راستـا، او    .  سطحي مي دانست به يك كمونيسم علمي بود

تنها نمي توانست اتوپياگراها را با اقتصاد سياسي دانان در تقابل قـرار  
او بايست آنچه را كه روش علمي اجتماعي است بازآفـريـنـي و      .  دهد

در بيان ساده شده، اين روش علمي نوين مبتني .  بازپيكره بندي كند
بود بر بازبيني سنت عمدتا بريتانيايي اقتصاد سياسي كالسيك، با بـه  
كار بردن ابزارهاي سنت عمدتا آلماني فلسفه انتقادي، كه براي روشن 
كردن برانگيزش اتوپي گراي عمدتا فرانسوي به كار گرفتـه شـد تـا        

كمونيسم چيست و كمونيـسـت هـا      :  پرسش هاي زير را پاسخ گويد
بايست چگونه بينديشند؟ چگونه ما مي توانيم همزمان سرمايه داري   
را به صورت عملي بشناسيم و آن را نقد كنيم، تا بتوان مسير انقـالب  
كمونيستي را به صورت اثربخش تر ترسيم كرد؟ همانطور كه خواهيم 
ديد، سرمايه چيزهاي زيادي دارد كه درباره ي شناخت علمي سرمايه 
داري بگويد اما چيز چنداني درباره ي اينكه چگونـه بـايسـت يـك         

همچنين ما چيز چنداني دربـاره    .  انقالب كمونيستي را ساخت ندارد
 .ي اينكه يك جامعه كمونيستي چگونه خواهد بود نخواهيـم يـافـت     

 
 

من قبال برخي از موانعي را كه در برابر خوانش سرمايه به زبان خـود    
ماركس خود نيز بر اين دشواري ها آگاه .  ماركس وجود دارد برشمردم

بود و به طرز جالب توجهي در پيش گفتارهاي متعدد خود به آنـهـا     
براي مثال در پيش گفتـار وي بـر تـرجـمـه ي              .  اشاره كرده است

فرانسوي كتاب به پيشنهادي مبني بر اينكه اين ترجمه بـه صـورت       
: نوشـت  1872او در سال . سريالي منتشر شود واكنش نشان مي دهد

 »من ايده ي انتشار ترجمه ي سرمايه به شكل سريالي را مي ستايم«
در اين شكل كتاب براي طبقه كارگر در دسترس تر خـواهـد بـود،        

اين سويه ي ...  مالحظه اي كه براي من از هر چيز ديگر مهمتر است 
روش تحليلي .  خوب اين پيشنهاد است، اما سكه روي ديگري نيز دارد

كه من از آن بهره جستم، و پيش از اين در مورد موضوعات اقتصادي 
به كار گرفته نشده است، خوانش فصول نخست را دشوار مي كند، و   
اين نگراني وجود دارد كه افكار عمومي فرانسه، كـه هـمـيـشـه در          
رسيدن به نتيجه ناشكيباست، و تشنه ي شناختن رابطه ميان اصـول  
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كلي و مسائل بالدرنگي است كه اشتياق آنها را برانگـيـخـتـه اسـت،        
ممكن است دلسرد شود چرا كه آنها قادر به رسيدن يكبـاره بـه آن       

اين زياني است كه من قادر به فائق آمدن بر آن نيستم مگر ...  نيستند
از طريق از پيش آگاهي دادن و از پيش آماده كردن آن خوانندگانـي  

راهي سلطنتي به سوي عـلـم   .  كه براي رسيدن به حقيقت مصمم اند
وجود ندارد، و تنها كساني كه از صعود خسته كننده بر مسـيـرهـاي      
لغزان آن نمي هراسند شانس دستيابي به قله هاي درخشـان آن را      

  .دارند

پس من نيز با هشدار به تمام خوانندگان ماركس آغـاز مـي كـنـم،           
هرچقدر عطشناك تعقيب حقيقت باشند، كه بله، چند فصل نخسـت  

يكي مربوط بـه    .  دو دليل براي آن وجود دارد.  سرمايه بويژه دشوارند
. روش ماركس است كه به طور خالصه به آن خـواهـيـم پـرداخـت         

ديگري به به طرز خاصي برمي گردد كه او پروژه خود را بنيـان مـي     
  .نهد

هدف ماركس در سرمايه درك چگونگي عملكرد سـرمـايـه داري از        
او مي داند كه اين وظيـفـه اي     .  طريق نقدي بر اقتصاد سياسي است

به منظور پيش برد اين پروژه، او بايست دستگـاهـي   .  بس بزرگ است
مفهومي را توسعه مي داد كه به او در درك تمام پيچيدگي سرمـايـه   
داري كمك كند، و در يكي از مقدمه هايش توضيح مـي دهـد كـه        

او در پيشگفتار چـاپ دوم      .  چگونه اين كار را طرح ريزي كرده است
روش ارائه بايست از نظر شكلي متفاوت با روش پژوهش «:  مي نويسد

 »باشد

روش تحقيق بايستي مناسب با مصالح باشد، تا اشكال متفاوت توسعه 
تنها پس از انجـام  .  ي آن را تحليل كند و روابط دروني آنها را دربيابد

اگر اين كار بـا  .  اين كار است كه جريان حقيقي را مي توان ارائه نمود
يعـنـي شـيـوه ي         ( مساله   -موفقيت انجام پذيرد، اگر حيات موضوع

اكنون در ايده ها بازتاب يافته باشد، آنگـاه مـي     )  سرمايه داري توليد
تواند به گونه اي ظاهر شود كه گويا ما در پيش خـود سـازه اي از         

  .پيش داريم

روش پژوهش ماركس از هر چه كه موجود است مي آغازد، با واقعيـت  
به مثابه آنچه تجربه مي شود، و نيز با تمام توصيفات ايـن تـجـربـه         
. توسط اقتصاد سياسي دانان، فيلسوفان، رمان نويسان، و موارد مشابـه 

او اين مصالح را در معرض انتقادي سخت قرار مي دهد تـا تـعـدادي      
مفهوم ساده اما نيرومند كشف كند كه شيوه اي را كه واقعيت عـمـل   

اين شيوه اي است كه او روش فرورفتن مـي  .  مي كند را روشن كنند
ما از واقعيت بي واسطه ي پيرامونمان پيش مي رويم، در ژرفاي .  نامد

. آن مفاهيمي كه براي آن واقعيت بنيادين است را جستجو مي كنيـم 
ما مجهز به اين مفاهيم بنيادين مي توانيم به سطح باز گرديم، روش   
فرارفتن، و كشف كنيم كه جهان پديدارها تا چه حـد مـي تـوانـد           

از اين جايگاه، ما در موقعيت تفسير آن جهان به بياني .  فريبنده باشد
  .كامال متفاوت هستيم

. در كل، ماركس با نمود سطحي آغاز مي كند تا مفاهيم عميق را بيابد
اما در سرمايه او با ارائه ي اين مفاهيم بنيادين شروع مي كند، يعنـي  
نتايجي كه او قبال از طريق به كار بردن روش پژوهش خود استخـراج  

در فصول آغازين بـه صـورت        او در واقع مفاهيم خود را.  كرده است
مستقيم و با توالي سريع طرح مي كند، به شيوه اي كه در واقع باعث 
. مي شود آنها سازه هايي پيشيني، و حتي دلبخواهي به نظـر آيـنـد     

اين همه ايده ها و :  درنتيجه در خوانش نخست، تعجب شگفت نيست
مفاهيم از كجاي زمين ظهور كرده است؟ چرا او آنها را به اين شـيـوه   
به كار مي برد؟ شما براي نيمي از زمان تصوري نداريد از ايـنـكـه او      

اما همچنان كه كتاب را ادامه مي دهـيـد   .  درباره چه سخن مي گويد
. روشن مي شود كه چگونه اين مفاهيم جهان ما را روشن مي كـنـد    

 ديويد هاروي
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 .پس از مدتي، مفاهيمي همچون ارزش و بت وارگي معنادار مي شوند

با اينحال ما تنها در انتهاي كتاب كامال مي فهيم كه اين مـفـاهـيـم       
در حال حاضر، اين يك راهبرد غـيـرآشـنـا و       .  چگونه عمل مي كنند

ما بيشتر با رويكردي آشنا هستيم كه استـدالل را    .  حتي غريب است
اما در مورد ماركس استدالل بـيـشـتـر     .  خشت به خشت بنا مي كند

چرا كه همچـنـان   .  شايد اين استعاره مايه تأسف باشد.  پيازگونه است
كه زماني كسي به من گفت؛ شما وقتي پياز را مي شكافيد و به درون 

ماركس از پوسته ي پياز آغاز .  آن فرو مي رويد، اشك شما در مي آيد
مي كند، و در سطوح واقعيت بيروني حركت مي كند تا به مركـز آن    

سپس او استدالل را به سمت بـيـرون   . برسد، يعني هسته ي مفهومي
. رشد مي دهد، و از طريق سطوح متعدد نظريه به سطح باز مي گردد

قدرت حقيقي استدالل تنها زماني آشكار مي شود كه هنگامي كه بـه  
قلمروي تجربه بازگشته ايم، خود را مجهز به چارچوب كامال نويني از 

آنگاه، ماركس چيزهـاي  .  دانش براي فهم و تفسير آن تجربه مي يابيم
زيادي را درباره ي اينكه چه چيز باعث رشد سرمايه داري مي شـود    

در اين شيوه، مفاهيمي كه در آغاز به نظر انتزاعي .  نيز آشكار مي كند
ماركس هـر چـه     .  و پيشيني مي آمدند غني تر و با معناتر مي شوند

 .پيش مي رود محدوده مـفـاهـيـمـش را گسـتـرش مـي دهـد                   

اين رويكرد با رويكرد خشت بر خشت متفاوت است، و تطبيق بـا آن    
معناي آن اين است كه شما بايست همچون مـجـانـيـن     .  ساده نيست

معلق باشيد، بويژه در سرتاسر سه فصل نخست، بدون اينكـه واقـعـا      
بدانيد چه خبر است، تا زمانيكه حس يهتري درباره ي آن بـيـابـيـد       

تنها آن زمان است كه شما خواهيد ديـد  .  وقتي متن را پيش تر برويد
 .اين مفاهيم چگونه كار مي كنند

در وهله نخست قرار گرفتن .  نقطه ي آغازين ماركس مفهوم كاال است
اين مفهوم در آغاز بحث اگر نه غريب، اما تا حدي دلبخواهي به نظـر  

تمام تـاريـخ   «وقتي به ماركس فكر مي كنيم عباراتي نظير .  مي رسد
پس .  در مانيفست به ذهن مي آيد »عبارتست از تاريخ مبارزه طبقاتي

چرا سرمايه با مبارزه طبقاتي شروع نمي شود؟ در واقع بعد از حـدود  
سيصد صفحه است كه چيزي بيش از اشاره به آن وجـود دارد؛ و          
ممكن است كساني را كه در جستجوي راهنمـاي فـوري اي بـراي          

چرا ماركس با پول آغاز نمي كـنـد؟     .  كنش هستند را مستأصل كند
درواقع در بررسي هاي مقدماتي اش او مي خواست از اينجا بيـاغـازد؛   
اما بعد از مطالعه بيشتر او نتيجه گرفت كه نياز است پول تـوضـيـح      

چرا او با كار آغاز نمي كند، مفهـومـي   .  داده شود، نه اينكه فرض شود
كه عميقا با او تداعي مي شود؟ چرا او با كاال آغاز مي كند؟ به طـور    
جالبي، نوشته هاي مقدماتي ماركس نشان مي دهند كه او مـدتـي       

طوالني، حدود بيست يا سي سال؛ او با اين مسأله درگير بود كـه از      
روش فرورفتن او را به مفهوم كاال رسانده بود، امـا  .  كجا بايد آغاز كرد

ماركس تالشي براي توضيح اين انتخاب نمي كند، و دغدغه اي بـراي  
او صرفا بـا كـاال       .  استدالل آوري براي مشروعيت آن نشان نمي دهد

  .شروع مي كند

اين نكته حياتي است كه بدانيم او بحثي را بر مبناي يك نتيـجـه ي     
اين نكته آغاز آن را براي كل بحث او   .  قبال مشخص شده برمي سازد

مرموز مي كند، و وسوسه ي خواننده گان اين است كـه بـه دلـيـل         
دلبخواهي پنداشتن آن گيج يا عصباني شوند و قبل از پايـان فصـل     

درنتيجه ماركس كامال درست اشاره مي كند .  سوم كتاب را رها كنند
درنتيـجـه   .  زماني كه مي گويد شروع سرمايه بويژه كامال دشوار است

راهنمايي شما حداقل طي سه فصل نـخـسـت         وظيفه ي اصلي من
  .پس از آن به راحتي مي توان پيش رفت. است

با اين حال من گفته ام كه دستگاه مفهومي كه ماركس در ايـنـجـا        
برساخته است تنها با جلد اول سرمايه سر و كار ندارد بلكه با تحليـل  

و البته سه جلد سرمايه وجود دارد كـه  .  او به مثابه يك كل معنا دارد
به ما رسيده است و درنتيجه اگر شما واقعا مي خواهيد كـه شـيـوه        
سرمايه داري توليد را بشناسيد، بايد متأسفانه تمـام سـه جـلـد را           

اما حتي بدتر از آن، سه جلـد  .  جلد يك تنها يك جنبه است.  بخوانيد
. سرمايه تنها حدود يك هشتم آنچيزي است كه او در ذهـن داشـت    

اينجا يادداشتي است كه او در متني مقدماتي كه گروندريسه نام دارد 
نوشته است، كه در آن او طرح هاي مختلف براي سرمايه را تـرسـيـم    

او در جايي مي گويد كه من مي خواهم بـه مسـائـل زيـر         .  مي كند
 :بپردازم

تعينات انتزاعي و عمومي كه كمابيش در تمام جـوامـع قـابـل         .  يك
مقوله هايي كه ساختار دروني جامعه بورژوايي را   .  دو...  حصول است 

سرمايه، كار مزدي، . مي سازد و طبقات بنيادين بر آنها قرار مي گيرند
سـه طـبـقـه بـزرگ          .  شهر و روستـا .  روابط دروني آنها.  ثروت ملكي

. سـه )  خصوصي( سيستم اعتباري .  گردش.  تعامل ميان آنها.  اجتماعي
با نگاه به ارتـبـاط بـا      .  تراكم يابي جامعه ي بورژوايي در شكل دولت

. اعتبـار عـمـومـي      .  ديون دولتي.  ماليات ها .” غيرمولد“طبقات .  خود
. رابطه ي بين المللـي تـولـيـد      .  چهار.  مهاجرت.  مستعمرات.  جمعيت

نـرخ  .  صادرات و واردات  .  مبادالت بين المللي.  تقسيم بين المللي كار
 .بــازار جــهــانــي و بــحــران هــا                  .  پــنــج .  مــبــادــلــه   

درواقع او معدودي از .  ماركس هيچگاه به اتمام اين پروژه نزديك نشد
. اين مضامين را به شيوه اي نظام مند و يا بصورت مفصل بررسي كرد



 

                305                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

و بسياري از آنها، همچون سيستم اعتبار و فاينانس، فعالـيـت هـاي      
استعماري، دولت، روابط بين الملل و بازار جهاني و بحران ها، مطلقـا  

اشاراتي در مجموعه آثـار  .  براي شناختمان از سرمايه داري حياتي اند
او وجود دارد كه چگونه به بسياري از اين موضوعات پرداخت، چگونـه  
مي توان بهترين درك را از دولت، جامعه مدني، مهاجرت، مـبـادـلـه     

و اين مسأله امكان پذير است، آنچنانكه .  ارزها و موارد مشابه پيدا كرد
نشان داده ام، مي تـوان   2من در كتاب خود محدوديت هاي سرمايه 

برخي از قطعاتي كه او براي ما درباره اين موضوعات به جاي گـذارده  
اما مهـم اسـت كـه        .  به شيوه اي به هم متصل كرد كه معنادار شود

تصديق شود كه دستگاه مفهومي اي كه در آغاز سرمايه ارائه مي شود 
باري را حمل مي كند كه بر روي پي اين پروژه ي عظيم اما تكمـيـل   

 .نشده قرار دارد

شما خواهيد ديد كه جلد اول شيوه ي سرمايه داري تـولـيـد را از            
نظرگاه توليد و نه بازار، يا تجارت جهاني، بلكه صرفا نظرگاه تـولـيـد      

نظـرگـاه روابـط      )  كه هرگز تكميل نشد( جلد دوم .  كندوكاو مي كند
) كه آن نيز ناقص است( مبادله را اختيار مي كند درحاليكه جلد سوم 

مقدمتا بر شكل گيري بحران به مثابه تناقض بنيادين سرمايـه داري    

تمركز مي كند، و سپس به مسائل توزيع ارزش اضافه در اشكال بهره، 
مرجوعي به سرمايه مالي، اجاره زمين، سود سرمايه تجاري، ماليات و 

درنتيجه بسياري از موارد در تحليل جلد يك .  موارد مشابه مي پردازد
ناموجود است، اما مشخصا آن اندازه موجود است كه شناخت شما را   
از اينكه چگونه شيوه سرمايه داري توليد عمال كار مي كند را مجـهـز   

  .كند

يـكـي از     .  اين مسائل دوباره ما را به روش ماركس باز مـي گـردانـد       
مهمترين چيزهايي كه حين مطالعه ي دقيق جلد يك به دست مـي    

مـن بـه     .  آيد اين مساله است كه روش ماركس چگونه عمل مي كند
گزاره هايي كـه     شخصه فكر مي كنم كه اين مورد به همان اندازه ي

او درباره ي چگونگي عمل كرد سرمايه داري استخـراج مـي كـنـد         
اهميت دارند، چرا كه به محض اينكه شما اين روش را آموختيد و هم 
آن را در اجرايش تمرين كرديد و هم به قدرتش مطمئن شديد، آنگاه 

الـبـتـه ايـن       .  مي توانيد آن را براي فهم تقريبا همه چيز به كار بريد
روش از ديالكتيك مشتق شده است كه همچنانكه او در پيشگفتـاري  

كه پيـش  “كه قبال ذكر شد اشاره كرده است، روشي از پژوهش است 
او ايـن     .” از اين براي موضوعات اقتصادي به كار گرفته نشـده اسـت    

روش ديالكتيكي را در پيشگقتار بر ويراست دوم كتاب بيشـتـر مـي      
درحاليكه ايده هاي او از هگل نشأت مي گيـرنـد امـا روش        .  شكافد

در اساس خود نه تنها متفاوت از روش هـگـلـي    “ديالكتيكي ماركس 
به همين دليل اين گفـتـه ي      .” است بلكه دقيقا در تقابل با آن است

مشهور بيان شده است كه ماركس ديالكتيك هگل را وارونه كرد و آن 
 .را درست قرار داد، بر روي پاهايش

مـاركـس   .  خواهيم ديد كه به شيوه هايي اين گفته كامال صحت ندارد
او با .  او صرفا آن را وارونه نكرد.  در روش ديالكتيكي انقالب ايجاد كرد

مـن سـويـه ي        «اشاره به نقدش بر فلسفه ي حق هگل مي گويـد    
رازآلود ديالكتيك هگلي را تقريبا سي سال پيش مـورد نـقـد قـرار         

در واقع آن نقد برهه اي بنيادين بود كه در آن ماركس رابطه   .»دادم
او با نحوه اي كه شـكـل     .  ي خود با ديالكتيك هگل را بازتعريف كرد

رازآلود ديالكتيك به گونه اي كه توسط هگل ارائه شده بود و در دهه 
در آلمان به مد روز بدل شده بود از در مخالفت  1840و  1830هاي 

هر شكل تـاريـخـا      “درآمد و آن را به گونه اي اصالح كرد كه بتواند 
مورد تحـلـيـل    ”توسعه يافته اي را همچون وضعيتي سيال، در پويش

درنتيجه ماركس مي بايست ديالكتيك را بـه گـونـه اي          .  قرار دهد
يك جامعه را نيز به  »جنبه ي ناپايدار«بازپيكره بندي كند كه بتواند 

به طور خالصه ديالكتيك بايسـت قـادر مـي شـد تـا              .  چنگ آورد
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. فرآيندهاي پويش، دگرگوني و تغيير شكل را بشناسد و بازنـمـايـانـد    
اجازه نمي دهد توسط هيچ چيزي متĤثر “چنين روش ديالكتيكي اي 

، دقيقا به اين دليل ” شود، و در جوهره ي خود انتقادي و انقالبي است
كه به قلب آنچه اساس دگرگوني هاي اجتماعي است، هم در عمل و   

  .هم بالقوه، نفوذ مي كند

آنچه ماركس در اينجا از آن سخن مي گويد قصد ابـداع دوبـاره ي         
روش ديالكتيكي براي در نظر گرفتن روابط پويا و شكوفنـده مـيـان      

او قصد دارد اين كار را بـه  .  عناصر درون يك نظام سرمايه داري است
گونه اي كند كه بتوان سياليت و پويش را رصد كند چرا كه همانطور 
كه خواهيم ديد او به طرز شگرفي تحت تأثير بي ثباتي و پـويـايـي        

اين مسأله خالف شهرتي است كه هـمـواره بـر        .  سرمايه داري است
ماركس سايه افكنده و او را همچون متفكر ساختارگـراي انـعـطـاف       

اما سرمايه ماركسي را نشان مـي    .  ناپذير و منجمدي تصوير مي كند
براي مثال   –فرآيندهاي   –دهد كه همواره درباره ي حركت و پويش 

درنتيحه خوانش ماركس بـه بـيـان      .  گردش سرمايه سخن مي گويد
مـعـنـي     »ديالكتيك«خودش مستلزم اين است كه شما با آنچه او از 

 .مي كرد گالويز شويد

اما مشكل اينجاست كه ماركس هرگز رسالـه اي دربـاره ي عـلـم             
ديالكتيك ننوشت و هرگز روش ديالكتيكي خود را توضيح نداده است 

). اگر چه همچنان كه خواهيد ديد اشاراتي اينجا و آنجا وجـود دارد   ( 
براي فهم روش ديالكتيكي .  درنتيجه ما با پارادكس آشكاري مواجهيم

ماركس بايست سرمايه را بخوانيد، چرا كه اين كتاب منـبـع اجـراي      
عملي آن است، اما به منظور فهم سرمايه بايستي روش ديالكتـيـكـي    

خوانش دقيق سرمايه به تدريج مفهومي از اينـكـه   .  ماركس را بفهميد
هرچه بيشتـر     چگونه اين روش عمل مي كند را به دست مي دهد، و

 .بخوانيد، سرمايه را به مثابه يك كـتـاب بـهـتـر مـي فـهـمـيـد                  

من مي خواهم اشاره كنم كه يكي از چيزهاي غريب در نظام آموزشي 
ما اين است كه هر جه در رشته اي بهتر آموزش يافته باشيد كـمـتـر    

درواقـع كـودكـان بسـيـار          .  روش ديالكتيكي را به كار گرفتـه ايـد    
آنها همه چيز را در پويش مي بينند، در تضادها و .  ديالكتيكي هستند

ما تالش زيادي به خرج مي دهيم تا كودكان را كـه      .  تغيير شكل ها
ماركـس مـي خـواهـد         .  ديالكتيك دان خوبي هستند منحرف كنيم

نيروي ذاتي روش ديالكتيكي را دوباره زنده كند و آن را در فهم اينكه 
او صـرفـا     .  چگونه همه چيز در پردازش و پويش است به كار گـيـرد  

او درباره ي فرآيند كار سـخـن مـي        .  درباره ي كار سخن نمي گويد
سرمايه يك چيز نيست، بلكه بيشتر فرآيندي است كه تنها در   .  گويد

هنگامي كه گردش متوقف مي شود، ارزش ناپديـد  .  پويش وجود دارد
نگاه كنيد به آنچه در شـهـر   .  مي شود و كل سيستم منهدم مي شود

همه چيز ساكـن  .  رخ داد 2001نيويورك در پسايند يازدهم سپتامبر 
پس از .  پل ها و جاده ها بسته شد.  هواپيماها از پرواز بازايستادند.  شد

حدود سه روز همه فهميدند كه سرمايه داري فروخواهد پاشيـد اگـر     
درنتيجه ناگهان شهردار جيولياني .  همه چيز دوباره به حركت درنيايد

و رئيس جمهور بوش از مردم درخواست كردنـد كـه كـارت هـاي           
اعتباري را بيرون بياورند و به خريد بروند، به محله برادوي برونـد، و    

بوش حتي در يك برنامه تبليغاتـي بـراي     .  مشتري رستوران ها شوند
صنعت هوايي ظاهر شد و آمريكايي ها را تشويق كرد كه دوبـاره بـه     

  .پرواز روي بياورند

مـاركـس بـه طـرزي         .  سرمايه داري هيچ است اگر حركت نـكـنـد     
باورنكردني اين ويژگي را قدر مي شمرد و مي خواهد ايـن پـويـايـي       

به همين دلـيـل بسـيـار         .  دگرگون كننده ي سرمايه را ترسيم كند
عجيب است كه او اغلب همچون متفكر ايستايي تصوير شده است كه 

خـيـر،   .  سرمايه داري را به يك پيكربندي ساختاري تقليل مي دهـد   
آنچه ماركس در سرمايه در جستجوي آن است دستگاهي مفـهـومـي    
است، ساختاري ژرف، كه شيوه اي را توضيح دهد كه در آن پـويـش   

درنتيجه بسياري .  عمال ضرورتي درون شيوه سرمايه داري توليد است
از مفاهيم او حول روابط صورت بندي شده اند تا پـيـرامـون اصـول         

  . آنها درباره ي فعاليت دگرگون كـنـنـده هسـتـنـد          .  متكي به خود

پس شناختن و ستايش روش ديالكتيكي سرمايه براي فهم ماركس با 
بسياري از افـراد، و از جـملـه بـرخـي                .  زبان خودش حياتي است

كسـانـي كـه      .  ماركسيست ها، با اين مسأله مخالف خـواهـنـد بـود      
. آ.  ماركسيست هاي تحليلي ناميده مي شوند، متفكراني ماننـد جـي    

آنها در   .  كوهن، جان رومر و رابرت برنر ديالكتيك را كنار مي گذارند
. بنامند »ماركسيست هاي درست حسابي«واقع دوست دارند خود را 

اين گروه ترجيح مي دهند بحث ماركس را به مجموعه اي از گـزاره    
ديگراني بحث او را به مدلي علي از جهـان  .  هاي تحليلي تبديل كنند

حتي روش پوزيتيويستي اي از ارائـه ي مـاركـس        .  تبديل مي كنند
وجود دارد كه نظريه ي او را در برابر داده هاي تجربي به آزمون مـي  

مـن  .  در هر يك از اين موارد ديالكتيك كنار گذاشته مي شود.  گذارد
اما در اساس نمي گويم كه ماركسيست هاي تحليلي اشـتـبـاه مـي         
كنند، و يا اينكه كساني كه ماركس را به يـك سـازنـده ي مـدل             

شايد آنها محق باشند اما .  پوزيتيويستي بدل مي كنند اغفال شده اند
من مصرم كه زبان خود ماركس ديالكتيكي است و درنـتـيـجـه مـا          
مجبوريم در وهله ي نخست با خوانش ديالكتيكي ماركس دسـت و      
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  .پنجه نرم كنيم

هدف ما خوانش ماركس بر طبق معيارهاي خـود    :  يك نكته ي پاياني
ماركس است، اما از آنجا كه من راهنماي اين رهيافت هسـتـم، ايـن      
اصطالحات به صورت اجتناب ناپذيري توسط عالئق و تجربه هاي من 

من بخش اعظم زندگي دانشگاهي خودم را صرف .  تأثير پذيرفته است
كاربست نظريه ي ماركس در رابطه با مطالعه ي شـهـرنشـيـنـي در        
سرمايه داري، مطالعه ي توسعه ي ناموزون جغرافيايي و مطالعـه ي    
امپرياليسم كرده ام و اين تجربه به وضوح شيوه اي كه من سرمايه را 

براي نمونه دغدغه هاي من بيش از آنكه .  مي خوانم متأثر كرده است
رويكرد مـن    .  فلسفي يا به صورت انتزاعي نظري باشند عملي هستند

همواره اين بوده است كه بپرسم سرمايه درباره ي چگونگـي زيسـت     
زندگي روزمره در شهرهاي بزرگ محصول سرمايه داري چه مي تواند 

در طول بيش از سي سال مواجهه اي كه با ايـن    .  برايمان آشكار كند
متن داشته ام، همه گونه تغييرات جغرافيايي، تاريخي و اجتماعي رخ 

در واقع يكي از داليلي كه من دوست دارم سرمايه را هـر    .  داده است
سال تدريس كنم اين است كه هر مرتبه بايست از خودم بپرسم كـه    
چگونه مي توان آن را به صورتي متفاوت خواند، چه چـيـزي در آن       

وقـتـي   .  توجه مرا به خود جلب مي كند كه قبال به آن توجه نكرده ام
به ماركس بازميگردم با تغيير جغرافيا، تاريخ و مردم، خودم را بيش از 
آنكه يك راهنما بيابم يك جستجوگر بينش هاي نظري بالقـوه مـي     

البته در اين فرآيند من نيز به نوبه خود فهم خودم از اين مـتـن   .  يابم
همچنانكه فضاي فكري و تاريخي ما را با مسائل و   .  را اصالح مي كنم

مواجه مي كند، شيوه اي كه ما سرمايه را مـي     مخاطرات بي همتايي
 .خوانيم نيز بايست تغيير و تطبيق يابد

ماركس درباره ي اين فرآيند بازتفسيري و بازصورت بنـدي ضـروري     
كند كه نظريه ي بورژوايي جهان را بـه     او اشاره مي.  سخن مي گويد

شيوه اي معين در قرن هجدهم شناخت، و سپس تاريخ آن نظريه و   
ايده ها با تغييـر شـرايـط      .  صورت بندي نظري آن را نامربوط ساخت

مـاركـس جـهـان       .  بايستي تغيير كنند و يا پيكربندي مجدد شـونـد  
 1860و      1850سرمايه داري را به طرز درخشاني در دهـه هـاي       

شناخت و بازنماياند، اما جهان دگرگون شده است و درنتيـجـه ايـن      
پرسش ضروري است كه به چه شيوه هايي اين متن براي زمانه ي ما 
قابل بهره گيري است؟ به نظر من متأسفانه ضدانقالب نئوليبرالي كـه  
در سي سال گذشته بر سرمايه داري جهاني مسـلـط شـده اسـت           
اقدامات زيادي صورت داده است كه شرايطي را كه ماركـس چـنـان      

در بريتانيا واسازي كرد در مقيـاس   1860و  1850درخشان در دهه 

درنتيجه در اين مطالعه مـن بـرخـي      .  جهاني دوباره شكل داده است
نكات خودم را نيز درباره ي ربط سرمايه به جهـان امـروزيـن و آن          
خوانشي از متن كه به نظر مي رسد بهتر با فحواي زمانه سازگار است 

 .را وارد كرده ام

اگر چه من بيشتر مي خواهم شما خوانش خود را از سرمايه به دسـت  
فـكـري،     –اميدوارم شما با مالك تجربه ي متمايز خـودتـان     .  آوريد

با اين متن درگيز شويد و از آن به شيوه خـود      –سياسي   -اجتماعي
اميدوارم در مكالمه با اين متـن شـمـا اوقـات خـوش و              .  بياموزيد

روشنگرانه اي داشته باشيد و اجازه دهيد اين متن نيز با شما مكالمـه  
چنين مكالمه اي با متن تمرين فوق الـعـاده اي اسـت بـراي           .  كند

وظيفه .  جستجوي فهم آنچه كه به نظر فهمش تقريبا غيرممكن است
ي هر خواننده اي ترجمه ي سرمايه به معنايي بـراي زنـدگـي اش        

هيچ خوانش نهايي و قطعي اي وجود ندارد و نمي تواند داشتـه  .  است
چنانكه مـاركـس   .  باشد، چرا كه جهان مداوما در حال دگرگوني است

 .گل همين جاست، همينجا برقص: احتماال مي گفت
 

معرفي دو كتاب در باره ي انقالب اكتبـر و دولـت       
 بلشويكي

 نوشته ي الكساندر رابينوويچ
 

 بهروز فراهاني 
 ساسان دانش: ويراستار

 

جنبش كارگري و دانشجويي در ايران وارد دوران نويني از حيات خود 
تحول با بحران عمومي و عظيم سـرمـايـه       شده است، به ويژه كه اين

شده است؛ بحراني كه نه تنها همچون بحران هاي دهه ي    داري توأم
بلكه به خاطر ساختاري بـودن آن در         نود ميالدي نيست،  -هشتاد 

يكي از بزرگترين كانون هاي نظام سرمايه داري، يعني اياالت متحـده  
بحران هاي پي در پـي نـظـام        .  امريكا شكل گرفت و گسترش يافت

سرمايه داري در دو دهه ي پيش، كارگران و حقوق بگيران كشورهاي 
پيراموني را يكي پس از ديگري به خاك سياه نشـانـد، كشـورهـايـي        

 همچون اندونزي، سنگاپور، بيشتر كشورهاي آمريكاي التين و حتا 
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روسيه، دچار انواع بحران هاي سياسي و اجتماعي شدند و اين بحـران  
. ها تنش هاي فراواني را در مناسبات اقتصادي اين مناطق دامـن زد   

ضـعـف   “ نظريه پردازان سرمايه داري، علت و ريشه ي بحران ها را در 
اين كشورها معرفـي مـي     ”  نااليق“ دولت ها و سرمايه دارن ”  مديريت

كردند، اما هم اينك ورشكستگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نظـام  
سرمايه داري منجر به بحران ساختاري شده و تقلبي بودن نـظـريـه      
پردازان نئوليبرالي و سرمايه داري را برمال ساخته است، در نـتـيـجـه     
شرايطي به وجود آمده كه رويكرد جديدي نسبت به تـجـربـه هـاي       
آلترناتيو گذشته جلوه مي كند و پيش از همه، بازنگري تـجـربـه ي      
بزرگترين انقالب كارگري تاريخ بشر يعني انقالب كبير اكتبر روسيـه  

 .برجسته شده است
  

، ” سـرمـايـه   ” فروش بي سابقه ي آثار ماركسيستي و حتا كتاب دشـوار 
برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي مختلف با هدف بررسي انـديشـه   

درعـيـن حـال      .  هاي ماركس، همه گواه از اين رويكرد جديد دارنـد   
پيشروي هاي نيروهاي چپ و سوسياليست در آمريكاي التين مسايل 
مربوط به گذار به سوسياليسم را در دستور كار نيروهاي آلترناتيو قرار 

بنا براين اهميت بازنگري تجارب تا كنوني جنبش كارگري .داده است؛
 .نمايان مي شود  بيش از پيش

 

اين بازنگري نه تنها در همه جاي جهان ضروري است، بلكه به ويـژه    
كه سايه ي آنچه كه امروز از آن      در ايران اهميت بسياري دارد، چرا

ياد مي شود، در كشور ايـران بـه       ”  سوسياليسم روسي“ تحت عنوان 
علت همسايگي با شوروي، همچنين سنت و فرهنگ حـزب تـوده و       

همه ي مـا    .  وزن و سنگيني مضاعفي دارد   درپي آن سازمان اكثريت
اين يك واقعيت بي تـرديـد   .  كم و بيش از اين ادبيات تأثير گرفته ايم

است كه آموزش ها و روش هاي استالينيستي حزب توده نقش بسيار 
اكـثـريـت    .  مخربي در درك و كنش فعاالن چپ ايران گذاشته اسـت 

تاريخ انقالب روسيه و قوانين زندگي حزبي با عيـنـك     قاطعي از ما به
اغراق نيست اگر بگـويـيـم كـه       .  استاليني يا نواستاليني نگريسته ايم

تاريخ مختصر حـزب    “آنچه ما از تاريخ حزب بلشويك مي دانستيم از 
كسي حتا نمي دانسـت    .  استاليني فراتر نمي رفت”  كمونيست روسيه

و يا اگر هم مي دانست ضرورتي در توجه و اشاره به آن را احسـاس    ( 
بلشويك سـابـق و     “ :  مثال زينوويف، اينگونه معرفي مي شد) نمي كرد

، در   !! ” جاسوس بورژوازي كه توسط استالين به سزاي اعمالش رسيـد 
حاليكه زينوويف يكي از مبارزان تراز اول بلشويك بـود و درضـمـن        

كتاب بسيار جالب و پرباري در باره ي مفهوم حزب نوشته كه زمـيـن   
تا آسمان با آن جزوه ي معروف استالين تفاوت دارد و يـا ايـنـكـه           

اين سر دسته جـاسـوسـان      “ :  تروتسكي را با اين جمله مي شناختيم
گفتني است كه تروتسكي عـالوه بـر     !!  ” بورژوازي در صفوف پرولتاريا

انديشه ورزي، نظريه پردازي اليق بود كه تاريخ مفصلـي دربـاره ي       
انقالب روسيه نيز نوشته است كه دستكم مي بايست نگاهي بـه آن      

براي چپ .  انداخت، شايد مطلب مؤثري در مفهوم انقالب در آن يافت
هاي دهه ي چهل، پنجاه و حتا دهه ي شصت ايران ايـن سـخـنـان       

حتا هر انتقاد ريشه اي به سياست هـاي دولـت وقـت          .  مطرح نبود
 !به مثابه يك ننگ مي خورد” تروتسكيستي“شوروي به سرعت انگ 

  

از سوي ديگر، بخش مهمي از كادرهاي سابق جنبش چپ ايران، كه يا 
به كلي به طيف هواداران سرمايه داري به ويژه از نوع هار نئوليبرالـي  

دمـكـرات هـاي       به سوسيـال ”  بهترين حالت“ آن پيوسته اند و يا در 
كـه آن درك         راست تبديل شده اند، امروز تالش بسياري مي كنند

تنها درك و بـديـل       خود از سوسياليسم و كمونيسم را به عنوان 
خـود  معرفي كنند و با اتكا به شكستي كه    ممكن از دنيايي ديگر

بيشترين نقش را در آن داشته اند بر سوسياليست هاي انقالبي و  آنها
آنچه شما مي كنيد نادرست است و به نـقـد   “ كمونيست ها بتازند كه 

به همين دليل بـازنـگـري ايـن         ”  . خورده ي است تجربه ي شكست
از ديدگاهي ديگر يك ضرورت مهم مـبـارزاتـي    ” تجارب واقعا موجود“

اين تاريخ، تاريخ و مـيـراث   .  فعاالن چپ و جنبش كارگري اسـت 
اين ميراث را نه مي بايد .  ماست با شكست ها و پيروزي هايش

بدون انتقاد پذيرفت و نه مي بايد آن را به طور كلي بـه دور      
تنها يك باز نگري انتقادي و جدا كردن سره از نـاسـره مـي       . افكند

 .تواند راهگشاي ما باشد

 Alexandre( الكساندر رابـيـنـوويـچ         خواندن دو كتاب از  

Rabinowitch ( ،        تاريخ نويس آمريكايي روسي تبار، مـي تـوانـد
انتخـاب  .  بسيار مفيد و راهگشا، پيرامون موارد اشاره شده ي باال باشد

اين تاريخ نويس  كه يكي از متـخـصـصـان     .  رابينوويچ تصادفي نيست
بالمنازع تاريخ روسيه انقالبي به شمار مي رود، خود را ماركسيـسـت   
نمي داند و باالتر از آن ضمن تأييد نقش تعيين كننده ي لـنـيـن،        
ديدگاه خيلي خوش بينانه اي نيز به شخص وي نـدارد و هـر از             

اما او متعـلـق بـه      .  چندگاه كمان هايي را به سمت او پرتاب مي كند
، به آن   ! مكتب آن دسته از تاريخ نويساني است كه شوخي تلخ تاريخٍ

تجديدنظرطلب، به اين دلـيـل   !  لقب داده است”  مكتب رويزيونيست“ 
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كه او پس از سال ها مطالعه ي تاريخ انقالب روسيه با قاطعيت به اين 
نتيجه رسيده كه قيام اكتبر نقطه اوج روند بزرگ تـريـن جـنـبـش        
انقالبي كارگري است كه به هيچ روي نمي توان به آن به مثابه يـك    

سوسيـال    -در قاموس تاريخ نويسي مد روز بورژوايي .  كودتا نگريست
گفته مي شـود،  ”  رويزيونيسم يا تجديد نظر طلبي“ دمكراتيك به اين 

چرا كه ايدئولوژي حاكم، حكم داده  كه انقالب اكتبر را تنها و تـنـهـا    
حكمي كه در كـتـب درسـي        !  يك كودتاي بلشويكي بخوانند و بس

مكتب تاريـخ نـويسـي جـنـگ          “ تاريخي و مقاالت غيرماركسيستي 
با جديت هرچه بيشتر رعايت شده و در اين راه ماركسيسـت  ”  سردي

هاي تواب سوسيال دمكرات شده، گوي سبقت را از ديگران ربوده اند 
بلشويك ها نبايد دست به ماجراجويي مي زدنـد  “ و ضمن اعالم اينكه 

كودتاي “ بي هيچ ترديدي اين !  ” و هنوز وقت سوسياليسم نرسيده بود
كـتـاب   .  را محكوم مي كننـد ”  بلشويكي عليه دمكراسي نوزاي روسيه

هاي رابينوويچ به همه ي اين ادعاها پاسخ داده و تقلبي بـودن ايـن     
را، به ويژه با توضيح سركوب همه جانبه ي بلشويك هـا    ”  دمكراسي“ 

پس از شورش ژوئيه، بي آنكه حتا آنان خودشـان سـازمـانـده ايـن          
شورش باشند، برمال كرده و به خواننده اجازه مي دهد تا با در نـظـر     
گرفتن انبوه اطالعات و اسناد گردآوري شده، خود نظـر مسـتـقـلـي        

 .داشته باشد
 

پروفسور رابينوويچ پيش از نوشتن اين دو كتاب، يك كتاب ديگـر در    
بلشويك هـاي    -  پيش درآمد انقالب“ :  منتشر كرده بود 1968سال 

كه در آن كتاب به شرايط عينـي و    ”  1917پتروگراد و شورش ژوئيه 
ذهني پرداخته بود و چگونه اين شورش به انقالب فوريه انجاميد و از   

زاويه ي ديد مردم پتروگراد اين موضوع را بررسي كرده و نقش حزب 
 .بلشويك را زير ذره بين مي برد

     

 ”در پتروگراد 1917  انقالب  -به قدرت رسيدن بلشويك ها “ كتاب 
 Hay( ”  هـي مـاركـت     “ صفحه، انتشارات    393در  1976در سال  

Market  ( پلوتو پرس“ در شيكاگو و  ” )Pluto Press  ( منتشر شد و
اين كتاب به بررسي انقـالب  .  ، تجديد چاپ شده است2004در سال  

از طريق دنبال كـردن زنـدگـي روزمـره در            1917روسيه در سال 
پتروگراد و فعاليت ستاد انقالب كارگري مي پردازد و بـا رجـوع بـه        
صورت جلسه ها و تندنويسي هاي موجود ازجلسه ها و كنگره هـاي    
شوراها، نشست هاي دولت موقت، جلسه هاي احزاب چپ و به ويـژه    
دو حزب بلشويك و منشويك، دريايي از اطالعات جالب را در اختيـار  
مخاطب مي گذارد كه با تكيه به آنها مي توان تصوير زنده و روشنـي  
از روند شكل گيري قيام كارگري در اكتبر، مناسبات مـيـان احـزاب      
راست و چپ و نيز زندگي درون حزبي بلشويك و مباحث مربوط بـه    

 .آن را به دست آورد
 

كتاب از شانزده فصل تشكيل شده و تمام وقايع فاصله ي بين فوريه و 
آنچه در اين ميان خواننده را متحيـر مـي     .  اكتبر را پوشش مي دهد

كند، رابطه ي تنگاتنگ و ارگانيك بلشويك ها با كارگران صنعتـي و    
توده ي مردم پتروگراد، اتخاذ تصميم ها و تالش براي اصالح ارزيابـي  
هاي اشتباه از طريق دخالت مستقيم بدنه ي حزبـي و تـوده هـاي          
كارگر، زندگي شاداب داخلي حزب بلشويك، پرخروش بودن مباحثـه  

بخش مهمي از كادرهاي سابق جنبش چپ ايران، كه يا به كلي به طيف هواداران سرمايه داري بـه   
دمكرات هاي راست  به سوسيال”  بهترين حالت“ ويژه از نوع هار نئوليبرالي آن پيوسته اند و يا در 

كه آن درك خود از سوسياليسم و كمونيسم را بـه     تبديل شده اند، امروز تالش بسياري مي كنند
عنوان تنها درك و بديل ممكن از دنيايي ديگر معرفي كنند و با اتكا به شكستي كه خـود آنـهـا      

آنـچـه   “ بيشترين نقش را در آن داشته اند بر سوسياليست هاي انقالبي و كمونيست ها بتازند كه 
به همين دليل بازنـگـري   ”  . خورده ي است شما مي كنيد نادرست است و به نقد تجربه ي شكست

از ديدگاهي ديگر يك ضرورت مهم مبارزاتي فعاالن چپ و جـنـبـش      ”  تجارب واقعا موجود“ اين 
 .كارگري است
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ها و اختالف نظرهاي جدي ميان رهبران حزب، مـواضـع اشـتـبـاه          
اكثريت آن، در اقليت ماندن هاي نظرات لنين از يك سو، مبـارزه ي    
نظري بي امان و قدرت خارق العاده اقناع او براي كسب اكثريـت در    
ميان كميته مركزي و كادرهاي حزب در پتروگراد و نيز محبوبيت بي 

اتوريته اي كـه  .  چون و چرا و اتوريته ي معنوي او از سوي ديگر است
هرگز مانع از اعالم علني مخالفت يا نقد نظريه هاي لنين نه تنهـا از    
طرف رهبراني چون كامنف و زينوويف، بلكه از جانب كـادرهـاي بـه      

ولودارسكي ( مراتب كمتر شناخته شده اي چون ولودارسكي نمي شد 
داده بودند كه ”  سخنگوي خلق“ مبلغ زبردست بلشويك كه به او لقب 

 ).آر ها به قتل رسيد-مدتي بعد در جريان ترور اس
 

وقتي اين تصوير را با آنچه تعليمات و روش هاي استاليني دربـاره ي    
حزب آهنيني كه هرگز اشتباه نمي كند و مانند يك پيكر متجـانـس   
بي تزلزل، يكدل و يك جان گوش به فرمان رهبـري، كـه او نـيـز           
همچون فوالد يكپارچه و محكم عمل مي كند و به پيـش مـي رود،       
مقايسه مي شود؛ خواننده باور نمي كند كه آيا واقعا اين هر دو درباره 
ي يك حزب صحبت مي كنند و يا اينكه از دو حزب متفاوت سـخـن   

انبوه اين اطالعات، بي آنكه حتا خود رابينوويچ قصـد    .  رانده مي شود
آن داشته باشد، خواننده را به سوي پذيرش اين واقعيت هدايت مـي    
كند كه در واقع ميان روابط حزبي اين دوران و آنچه پس از كنگره ي 

تدوين شده وبـا سـلـطـه ي            استثنائي بودن آنهابا تأكيد بر  10
روابط حاكم تبديل گرديد، دنيايي فاصله وجـود  قاعده ي  استالين به

تمام عيار و با دو سبـك كـار      گسستداشته و در حقيقت ما با يك 
 .حزبي روبرو هستيم

 

تـا   191فصل يازدهم، صفحات ( جالب است كه رابينوويچ در جزييات 
واقعه اي را بيان مي كند كه حاوي نكته هـاي آمـوزنـده اي        )  197

درباره ي مناسبات درون حزبي پس از لنين است و آن اينكه وقـتـي   
نظر لنين درباره ي لزوم تدارك هر چه سريع تر قيام، در اقليت قـرار  
مي گيرد و عليرغم تالش هاي او تصميم گيري درباره ي اين مسئلـه  
به مدتي بعد موكول مي شود، لنين نامه اي خطاب بـه كـادرهـا و          

اين نامه توسط اكثريت .  فعاالن حزبي در مسكو و پتروگراد مي نويسد
كامنف شكل گرفتـه بـود       -كميته مركزي كه حول نظرات زينوويف 

سانسور شده و نه تنها در حزب پخش نمي شود، بلـكـه بـه كـلـي          
مسكوت گذاشته مي شود و تنها پس از اعتراض شديد و تهديـد بـه     

استعفاي لنين است كه مدتي بعد اين نامه در جلسه ي كميته حزبي 
پتروگراد كه همواره يك اكثريت پرقدرت لنينيسـت در آن وجـود         

پرسيدني است كه آيا اين درك بوروكراتيكي كـه    !  داشت خوانده شد
اكثريت كميته مركزي  از حقوق اقليت در اين مورد از خود نشان مي 

 -دهد هماني نيست كه پس از مرگ لنين توسط ترويكاي استاليـن    
زينوويف و كامنف به تدريج در حزب برقرار وتوسط استالين، پـس از    

 حذف متحدان اوليه اش، به اوج رسيد؟
 

رابينوويچ به نتايج سياست دولت موقت در ادامه ي جنـگ، گـرايـش      
هرچه بيشتر آن به راست و تمايل سربازان خسته از جنگ، به چـپ    
پرداخته و نشان مي دهد كه اگر قيام اكتبر تحقق نمي يافت، نتـايـج   
انقالب فوريه توسط يك ضد انقالب سراپا ارتجاعي خونين از بين مي 
رفت و ادامه ي شركت روسيه در جنگ جهاني اول، به فـاجـعـه ي        
كشتار مخالفان و صلح طلبان منجر مي شد و ويراني روسيه همچنان 

انتخاب، ميان دمكراسي و ديكتاتوري نبود بـلـكـه    . ادامه پيدا مي كرد
پيش از هرچيز ادامه يا پايان دادن به جنگ و جلوگيري از نـابـودي     

فورموله ”  صلح، نان، آزادي“ پاسخ بلشويك ها كه در شعار .  جامعه بود
شده بود، مانند يك قطب مغناطيسي، توده هاي كارگر و دهـقـان و     

رابطه ي ارگانيك حزب بلشويك بـا    .  سرباز را به خود جذب مي كرد
توده هاي مردم پتروگراد، پيشرفت تدريجي، اما پيگيرانه ي نفوذ ايـن  
حزب در صفوف كارگران، تغييرات سياست هاي آن و نقش برجستـه  
ي لنين در تشخيص پيچ هاي زندگي سياسي در فاصله ي فوريه تـا    

 .اكتبر به تفصيل بيان شده است
 

نقطه ضعف سبك كار رابينوويچ را نيز بايد خاطر نشان كرد؛ تـمـركـز    
بيش از اندازه در جزئيات و نداشتن يك درك عمومي ازچـگـونـگـي       
. اتصال وقايع تاريخي با در نظر گرفتن شرايط ويژه ي هر دوره اسـت   

به طورمثال، او با تمركز يك جانبه روي مجادالت در داخل شـوراهـا،   
اهميت كميته هاي كارخانه و نقش آنها در كل مبارزه ي سياسـي را    
خوب درك نمي كند و در نتيجه، پيشرفت نفوذ بلشويك ها در ايـن    
كميته ها و سپس كسب رهبري بال منازع در آنها را، در شرايطي كـه  

آر ها و منشويك هاي راسـت در      -شوراها زير نفوذ سياست هاي اس
جا ميزدنند و از ايفاي نقش خود به عنوان يك بديل حكـومـتـي در      
برابر دولت موقت هراس داشتند، برجسته نمي كند؛ حال آنكه بـدون  

سـيـاسـي       -اين كار مداوم و كسب رهبري درمبارزات اقـتـصـادي        
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كارگران در كارخانه ها كه با استقالل نسبي از مبارزه ي سـيـاسـي        
براي كنترل شوراها در جريان بودند، بلشويك ها قادر به تغيير تـوازن  

امـا از    .  قوا در كل جامعه و به دست آوردن اكثريت در شوراها نبودند
آنجا كه خواننده  با وفور جزئيات و انواع اطالعات در باره ي وقـايـع     
مهم اين دوره روبروست، مي تواند با تكيه بر انديشه ي خـويـش بـه      
نوعي جمعبندي مستقل دست پيدا كند و به اين ترتيب تا حـدودي    

 .كمبودهايي از اين دست را خودش جبران كند
در مجموع، اين كتاب با استدالل و با تكيه بر وقايع تـاريـخـي و نـه         
پيشداوري هاي ايدئولوژيك، از هردو مكتب حاكم بر تاريخ نـويسـي     
روسيه چه در شكل تقلبي و اغراق هاي استاليني و نواستاليني و چـه  

 Richard( تاريخ نويسان جنگ سردي، همچون ريـچـارد پـايـپـز         

Pipes (ريمون آرون ،)Raymond Aaron   ( كورتـوا ، )Stephan 

Courtois  ( فاصله گرفته و اثر مهمي در كمك به درك واقعيت ...  و
توده اي است و اهميت تاريخ ساز و به ويژه ضرورت انقالب   -كارگري

 .   اكتبر را نمايان مي سازد
 

اولين سال قدرت شـوروي در      -  بلشويك ها در قدرت“ كتاب دوم، 
صفحه، به منـاسـبـت نـودمـيـن          494، در 2007در سال ” پتروگراد

. سالگشت انقالب اكتبر، توسط انتشارات دانشگاه اينديانا، منتشر شـد 
اين كتاب از چهار فصل و هر فصل از سه يا چهار بخش تشكيل شده 

 .است
 

اين كتاب ويژگي مهمي دارد كه آن را از ديگر آثار مشابه و حتا آثـار    
رابينوويچ، اين بار توانست .  پيشين خود رابينوويچ نيز متمايز مي كند

او خـود در      .  از منابعي استفاده كند كه تا كنون در دسترس نبودنـد 
مقدمه توضيح مي دهد كه چگونه ، با شگفتي فراوان، خبر انـتـشـار      

در مسكو را شنيد 1989ترجمه ي روسي كتاب پيشين خود در سال 
اجازه گرفت تا بر روي آرشيوهاي حزب و دولـت       1991و در سال  

حـتـا    1993در سال .  شوروي در مسكو و سپس در لنينگراد كار كند
فهـرسـت   .  ب را نيز دريافت كرد.گ.اجازه ي استفاده از آرشيوهاي ك

صورت جلسه هـاي  :  مداركي كه او در اختيار دارد بسيار طوالني است
كميته بلشويكي و ديگر كميته هاي حزبي شهر پتروگـراد در سـال       

، پروتكل هاي جلسه هـاي شـوراي كـمـيـسـرهـاي خـلـق                1918
، يادداشت هاي تندنويسي شده ي نشست هاي مـهـم و     ) سونارخوم( 

و نهادهاي رهبري كننده ي آن، صـورت      ”  شوراي پتروگراد“ كليدي 

جلسه هاي تندنويسي شده ي گردهمايي هاي شوراهاي منطـقـه ي     
پتروگراد، خالصه نويسي ها و مكاتباب، پرونده هاي شخصي رهبـران  

افزون بر اين، .  مهم بلشويك ها، پرونده هاي تحقيقات چكا و نظاير آن
صفحه كتابنـامـه    14مجله و ماهنامه، و  31روزنامه ي نادر،  51او به 

حجم اطـالعـات     .  ي مربوط به انتشارات اين دوره دسترسي پيدا كرد
مورد مطالعه ي رابينوويچ، در تاريخ نويسي مربوط به اين دوره بـي      

خواننده در اينجا اطالعات بي نظيري در باره ي شخصيـت  .  همتاست
و نقش رهبران كمتر شناخته شده اي چون اسوردلف، اورتـيـسـكـي،     
لوناچارسكي، ولودارسكي، ريازانف، آنتونف، رادك، زورين، اوسينسكي، 

بـه  ..  و   )  آر چـپ     -اس( نوسكي، لوزوسكي، ساموئيلووا، اسپيريدونوا   
دست مي آورد كه تا كنون در هيچ كتابي با اين دقت ثـبـت نشـده      

 .است
 

نخستين نتيجه اي كه رابينوويچ، پس از سال ها مطالعه ي اين منابع 
مي گيرد، آنطور كه خود در پيش درآمد كتاب بيان مي كند، تأيـيـد   

انقالب اكتبر يك روند انـقـالب   :  نتيجه گيري پيشين خود اوست
توده اي كارگري به همراهي دهقانان تهيدست به رهبري حزب 
بلشويك و قيام  اكتبر نقطه اوج و عطف آن و نه پايـان ايـن     
روند است و اينكه اطالق كودتا به اين قيام يك اشتباه تاريخي 
وعمدتا ناشي از برخورد خصمانه و ايدئولوژيك برخي تـاريـخ   

 .  نگاران غربي و شرقي است

تا آنجا كه به گرايش هاي دروني حزب بلشويك مـربـوط مـي شـود         
رابينوويچ ضمن تأكيد بر همكاري بسيار نزديك لنين و تروتسكي در   

و نقش برجسته اي كه اين همـكـاري در      1918  -  1917سال هاي 
تدارك انقالب اكتبر ايفا كرد، امري كه در كشاكش هـاي تشـكـيـل       
دولت شورايي و مذاكرات مربوط به دولت ائتالفي سوسياليسـتـي در     

آر هاي راست مبني بر مخالفت   –درخواست اكيد منشويك ها و اس 
با حضور اين دو نفر در اين دولت ائتالفي خود نشان داد، اطـالعـات     
دست اولي از مباحثات دروني حزب بلشويك و نيز ساير احزاب چـپ  
در مورد تشكيل دولت شورايي، مجلس مؤسسان، مباحـثـات صـلـح       
برست ليتوسك در اختيار مي گذارد و به ويژه با نقل نظرات احـزاب    
مخالف در كنار مباحثات حاد داخلي حزب بلشويك تصوير بديع و بي 

 .نظيري از اين مجادالت به دست مي دهد
  

در مورد تشكيل دولت يكدست بلشويكي، نقل و قول هاي جديد، نه از 
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نشان مي دهـد كـه بـر           جانب مخالفانجانب بلشويك ها بلكه از 
تاكنوني، اين نه بلشويك ها بلكه منشويك ها و بـه    ”  باورهاي“ خالف 

آر هاي راست بودند كه با تمام قوا با هر نوع مصالحـه اي      -ويژه اس 
مخالفت مي كردند و اميدشان اين بود كه قيام اكتبر توسط ائـتـالف   
عملي نيروهاي وفادار به كرنسكي و افسران كـادتـي بـه شـكـسـت           

اكتبر كـه بـا        28قطعنامه  كميته مركزي منشويك ها در .  بيانجامد
هرگونه مصالحه اي با بلشويك ها، تا درهم شكستن مـاجـراجـويـي     “ 

، چنان تنـد و بـر خـالف          ) 27صفحه ( مخالفت مي كرد ”  بلشويكي
، يكـي از    )   A.Blum( بلوم .  انتظارهاي عمومي طبقه كارگر بود كه ا

دمكرات هاي انترناسيوناليست مـتـحـد        -سوسيال“ نمايندگان جناح 
آيا تا به حال فكر كرده ايـد كـه شـكـسـت          “ :  حزب منشويك گفت

بلشويك ها به چه معنايي خواهد بود؟ اقدام بـلـشـويـك هـا اقـدام           
كارگران و سربازان همراه با حزب پرولتاريـا  .  كارگران و سربازان است
اين چنين موضـع گـيـري      )  29صفحه (  ”  . درهم كوبيده خواهند شد

هايي از جانب جناح هاي غالب منشويك ها تا شكست نظامي قزاقان 
مـعـروف   ”  نبرد والمي انقالب اكتـبـر  “ كه به ”  پولكوو“ كادتي در نبرد 

آنها در واقع به خاك و خون كشيـده شـدن     .  شده است ادامه داشت
 .قيام، توسط نظاميان دست راستي دل بسته بودند

  
اس   -در ميان بلشويك ها ، لنين كه با اولين مانورهاي منشـويـكـي      

آري عميقا معتقد شده بود كه تمام اين مذاكرات از سوي آنان فـقـط   
به منظور خريدن وقت براي كمك به كادتي هاست و آنان هرگز يـك  
دولت ائتالفي احزاب سوسياليست به رهبري حزب بلشويك و يا حتـا  
حضور پرقدرت آن را نخواهند پذيرفت، ناچار بـود كـه مـبـارزه ي           

واژه اي كه رابينـوويـچ دربـاره ي        ( ”  جناح معتدل“ سنگيني را عليه 
ريازانـف،    -زينوويف   -به رهبري كامنف )  جناح راست به كار مي برد

همين كتاب نشان مـي   44تا  29رابينوويچ در صفحات .  به پيش برد
دهد كه در اين مبارزات درون حزبي حداكثر دمكراسي رعايت شده و 
لنين تنها و تنها با استدالل هاي منسجم و از طريق متقاعـد كـردن     
كادرهاي حزبي و بسيج آنهاست كه با فاصله ي اندكي در رأي گيري 

 .هاي كميته مركزي به پيروزي مي رسد
   

بي “: بلشويك ها مي نويسد” جناح معتدل“رابينوويچ، ضمن همدلي با 
ترديد عواملي نظير حمله ي ديرهنگام كرنسكي بـه چـپ، خـروج          
سوسياليست هاي معتدل از دومين كنگره ي سـراسـري شـوراهـاي       
روسيه و اتخاذ مواضع غيرمعقول از جانب آنان در مذاكراتي كـه بـه       

ابتكار اتحاديه كارگران حمل و نقل برپا شده بود، راه را بـراي ايـن         
او با اشاره به نقش تعيين كننده ي )  53صفحه ( ”  . تحوالت هموار كرد

، نقـش گـاه     1917نوامبر سال  4اكتبر تا  25وقايع “ :  لنين مي گويد
 ”.تعيين كننده ي شخصيت در تاريخ را به نمايش مي گذارد

 

در مورد مجلس مؤسسان نيز اطالعاتي كه رابينوويچ ارايه مـي دهـد،     
را كه تا كنون گزارش هاي ضد بلشويكي از انتخابـات  ”  اطالعاتي” اكثر

. اين مجلس چون حكم مطلق نازل مي كرد به چالـش مـي گـيـرد        
نتايج انتخابات مجلس مؤسسان بيانگر حمايت پرقـدرت طـبـقـات       “ 

تحتاني منطقه ي پتروگراد از سياست هاي انقالبي حزب بلـشـويـك    
او اين را نه از زبان بلشويك ها، بلكه بـه نـقـل از        )  69صفحه ( ”  . بود

اثبات مي كند كـه  ”  نووايا ژيزن“ روزنامه نگار نشريه ي ضد بلشويكي 
هرطورهم كه بخواهيم فكر كنيم نمي توانيم يك چيـز را    “ :  مي گويد

تا آنجا كه به مجلس مؤسسان مـربـوط مـي شـود           :  تصديق نكنيم
كارگران پتروگراد، بلشويك ها را به مثابه رهبران خود و نماينـدگـان   

و باز از جانب يكي ديگر از   ” .منافع طبقاتي خويش در نظر مي گيرند
(اسـويـاتـيـتـسـكـي          “ مخالفان بلشويك ها اضافه مي كـنـد كـه        

Sviatitsky    (  احتماال حق دارد وقتي خاطر نشان مي شود كه ايـن
بي تفاوتي بنيادين روس ها به سرنوشت مجلس مؤسسان بود كه بـه    
لنين اجازه داد كه به اين مجلس به سادگي دستور دهد تا به خـانـه     

 )127صفحه (” .برود
 

” برست ليتوسك“ در مورد بحران ناشي از حمله ي آلمان ها و قرارداد 
نيز اطالعات جمع آوري شده توسط رابينوويچ، تمام اتهام هايي را كه 

(و ولـكـوگـونـوف      )  Pipes( تاريخ نويسان ضد بلشويكي چون پايـپـز  
Volkogonov  (مطرح كرده اند، مردود ”  تباني لنين با آلمان ها” در

او نشان مي دهد كه مواضع لنين فقط و فـقـط بـا          .  اعالم مي كند
تحليل مداوم از توازن قواي متغير ميان انقالب و ضد انقالب در سطح 
اروپا و وضعيت پيشروي بلشويك ها در جنگ داخلي تغيير مي كرد و 

حتا مارتف، كه به هيچ وجه نمي توان او را از طرفداران .  نه چيز ديگر
بلشويك ها و به ويژه لنين در نظر گرفت، پس از شنـيـدن گـزارش      

از پيشـرفـت هـاي      “ تروتسكي در سومين كنگره ي سراسري روسيه 
مهمي كه توسط كنش گران انقالب بين المللي جهاني  در جـهـت       

از ايـن دسـت       )  146صفحه   . (  تقدير كرد”  صلح حاصل شده است
 .اطالعات در كتاب فراوان است
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با آغاز جنگ داخلي، مشكالت بلشويك ها به طور غول آسايي در سال 
اعزام كادرهاي اصلي و ماهر حزبي به چهار گوشـه  .  رشد كردند1918

ي كشور، منجر به ضعف كيفي جدي در دو شهر پتروگراد و مسـكـو   
شد، كاهش محبوبيت حزب همزمان با كاهش فاحش جمعيت شـهـر   
پتروگراد كه در اثر ويراني اقتصاد و هرج و مرج به خارج از شـهـرهـا      

... مهاجرت كرده بودند، رشد فزاينده ي فقر و بيكاري، بيماري وبـا و   
مورد توجه رابينوويچ قرار داشته و او آمار و اطالعات بسيار جـالـبـي      
درباره ي  اين دوره ارايه كرده است و همچنين به بررسـي راه حـل       

آر هاي چپ مي پـردازد و    -هاي ارايه شده از سوي بلشويك ها و اس
تـا      213صفحات ( اتفاقا در اين قسمت .  آنان را به باد انتقاد مي گيرد

رابينوويچ، بي آنكه بتواند سياست بديلي از جانب هيچ نـيـروي   )  309
سياسي ديگر ارايه دهد، به سختي به سياست هاي لنيـن در مـورد       
جمع آوري خواربار به منظور تغذيه ي ارتش سرخ در حال تشكيل و   

بايد گفت كه ضعفي كه در باال بـه آن      .  مردم شهرها حمله مي كند
اشاره شد يعني توجه بيش از حد به جزئيات و نديدن شرايط عمومي 

اجتماعي در اينجا مزاحم رابينوويچ شده و او را كم وبيـش    -سياسي 
از موضع تاريخ نويسي به جانبداري سياسي مي كشاند، تا آنجـا كـه     
بدون در نظر گرفتن شرايط جنگ داخلي و پيشروي تـهـديـدآمـيـز        

بـه  (  آلمان ها در جبهه، برخي محاكمه هاي فوق العاده ي جنـگـي     
كه )  Schastny(طور مشخص، يك افسر ارتش سرخ به نام شاستني 

از مسئوليت خود سر باز زده بود و حاضر به اجراي فرمان جابـجـايـي    
ناوگان بالتيك نشده بود، به دستور تروتسكي محاكمه و تيرباران مـي  

را مقدمه اي بر محاكمه هاي بعدي دوران استـالـيـن يـعـنـي         )  شود
محاكمه هاي ساختگي و اتهام هاي دروغين جاسوسي به مخـالـفـان    

در واقـع ايـن     )  395صفحه ! ( سياسي در شرايط غير جنگي مي داند
اشاره ي رابينوويچ تعجب آور است و با سبك كار رعايـت شـده در       

به اين مسئله مـي تـوان در         .  ديگر بخش هاي كتاب خوانايي ندارد
 .فرصتي ديگر با دقت بيشتري پرداخت

 

اين كتاب، اطالعات دقيقي در مورد رابطه ي پرتالطم بلشويك هـا و    
آر   -خـودكشـي اس    “ آر هاي چپ ارايه مي دهد و تحت عنوان   -اس

آري و سـپـس     -به دوران گسست همكاري، آغاز ترور اس”  هاي چپ
رابينوويچ اين بار به جاي بـرجسـتـه       .  مي پردازد”  ترور سرخ“ دوران 

كردن نقش تصميم هاي لنين و رهبري حزب بلشويك، علت را بـه      
بي صبري بخشي از كارگران پتروگـراد بـراي تسـويـه         “ خصوص در 

بر چكا متراكم شـده  ”  اورتيسكي“ حساب هايي كه در دوره ي زمامت 
، جستجو كرده و ” بودند با كساني كه آنها را دشمن خود مي دانستند

وضعيت فوق العاده حساس محاصره ي انقالبي ها از هر طرف، در اين 
 .مورد را به درستي گوشزد مي كند

 

در اين جا يك پرسش مهم مطرح مي شود؛ اگر رابينوويچ و امثـال او    
به تازگي به اين اسناد و مدارك دسترسي پيـدا كـردنـد، مـورخـان          
رسمي شوروي همواره به بخش مهمي از آنها دسـتـرسـي دايـمـي          

. ب. گ. داشتند، هر چند مي توان به راحتي تصور كرد كه آرشيـو ك   
-1917اما در مورد سـال هـاي       .  چندان در اختيار آنان نبوده باشد

اصلي در  مي توان چنين در نظر گرفت كه اهم مطالب و اسناد 1918
اختيار آنان بوده است، پس چگونه است كه بايد منتظر رابينوويچ شد 
تا اطالعات مربوط به حزب و دولت شوروي در اين دوره در اخـتـيـار    
جنبش كارگري و ديگران قرار بگيرد؟ چرا مناسبات ميان اس آر هـا،  
منشويك ها و بلشويك ها براي تشكيل يك دولت ائتالفي زيرذره بين 

چرا اين حقيقت، همانطور كه رابينوويچ نشان مي  گذاشته نشده بود؟
دهد، كه دليل اصلي شكست تالش هايي كه براي تشكيل يك دولـت  

چپ روانـه ي       فراگير چپ با شركت همه ي احزاب چپ نه سياست
آر هاي راست بـود      -و اس   بلشويك ها بلكه سر سختي منشويك ها

كه با تصويب قطعنامه هاي ضد بلشويكي در محكوم كردن قيام اكتبر 
و به ويژه با به رسميت نشناختن قدرت شورايي در انتظار شـكـسـت    

بودند، از چشم اين تاريخ نگاران رسـمـي   ”  ماجراجويي بلشويكي“اين 
دولت شوروي پنهان مانده است؟ به نظر مي رسد كه بي هيچ چون و 
چرايي پاسخ را مي بايد در ا يدئولوژي رسمي حزب و دولت شـوروي    
جستجو كرد كه با مسكوت گذاشتن روابط دروني و بيروني حـزب و    

دارند كه در افسانه دولت شوروي در اين سال ها سعي در ترويج اين 
يك دولت شوروي به مثابه شكل حكومت كارگري، تك حزبي و تـك  

حزب فقط يك حزب و آن .  صدايي قاعده و قانون اجتناب ناپذير است
و اينكه در سـال   كمون پاريس چند حزبي بوداينكه !  نيز حزب من

هيچكدام از جناح هاي حزب بلشويك از جمله خـود    1918تا  1917
به هيچ وجه به حذف ساير احزاب چپ از دولت و سپـس  لنين 

از صحنه ي سياست در دوران جنگ داخلي به لحاظ اصولي و   
به مثابه يك قاعده كه در همه جاي كره زمين مي بايد پـيـاده   
شود نگاه نكرده و آن را تنها و تنها نتيجه ي وضـع و صـف       

 آرايي طبقاتي آن دوره ي روسيه و به ويژه سياست همكاري 
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 طبقه ي متوسط و تحوالت سياسي در ايران معاصر
پژوهشي در گفتمان هاي سياسي قشرهاي ميـانـي   (  

 )ايران
)1380-1320( 

 .1388. موسسه ي انتشارات آگاه: تهران. چاپ يكم
 محمد حسين بحراني: نويسنده

 علي حصوري

نويسنده در سرآغاز توضيح مي دهد كه كتاب پـايـان نـامـه ي               
غالم عباس توسلي و حسن سرائي :  دكتراي او بوده كه بيگمان دو تن

. و به احتمال زياد استاد درگذشته كريم منصورفر راهنماي او بوده اند
من .  او رساله ي خود را با تغييراتي به شكل اين كتاب در آورده است
 .در نقل قول ها امالي نويسنده را با امالي مجله هماهنگ مي كنم

كتاب در يك مقدمه و پنج فصل تنظيم “بر پايه ي سخن نويسنده     
مقدمه شامل ويژگي هاي تحقيق، پرسـش هـا،     :  و ارائه گرديده است

در فصل يكم، نخست مباني نـظـري   .  هدف ها و روش انجام آن است
ديدگاه هاي كالسيك و نو در باره ي مفهوم .  تحقيق مطرح شده است

طبقه ي اجتماعي ارائه شده و سپس تعريفي براي طبقه ي اجتماعي 
پيشنهاد شده تا براساس آن ساخت طبقاتي جامعه در دوره ي زماني 

طبقه را نبايد به سادگي برحسب رابطه اش بـا  «:  تحقيق بررسي شود
شيوة توليد، بلكه بايد در بستر تاريخي و تعارض اجتماعي آن با ديگر 

بدين ترتيب ويژگي هاي اساسي )...  37ص (طبقات موجود درك كرد 
طبقة اجتماعي، جايگاه آن در ساختار اقتصادي جامعه، مـوجـوديـت    

 –تاريخي آن، خودآگاهي، همبستگي و عمل مشترك اجـتـمـاعـي         
سپس با مروري بر ديدگاه هاي مربـوط  .  » )  82ص( سياسي آن است 

به صورت بندي اجتماعي، دولت، جنبش هاي اجتماعي، گفتـمـان و     
گفتمان سياسي، و فضاي اجتماعي و بهره گيري از آن ها، چارچـوب  

فصل دوم به بررسي ساختار و تحوالت .  نظري تحقيق ارائه شده است
قشربندي اجتماعي كشور و ريخت شناسي قشرهاي مياني در دوره     

در اين فصل، پس از مروري بر ديدگاه ها و .  ي مطالعه اختصاص دارد
روش هاي مربوط به قشربندي اجتماعي، نخسـت دوره ي زمـانـي          

سياسي تأثيـرگـذار   -مطالعه براساس تحوالت و جنبش هاي اجتماعي
به پنج دوره تقسيم شده، و سپس ساخت قشربندي جامعه در ايـن      
پنج دوره با دو روش تاريخي و آماري بررسي شده است، و در پـايـان   

پائين، و -متوسط  -جديد، باال  -قشرهاي مياني جامعه بر حسب سنتي
در فصل هـاي سـوم و         .  غيردولتي گونه شناسي شده است  -دولتي

چهارم گفتمان هاي سياسي حاكم و مخالف و ويژگي هاي آن ها در   
دوره ي زماني مطالعه معرفي گرديده، بازنمود اين گفتـمـان هـا در        
جريان ها، احزاب و جنبش هاي اجتماعي مورد بحث قرار گرفـتـه و     
رابطه ي ميان گفتمان سياسي و قشربندي اجتماعي بـررسـي شـده      

سرانجام تحقيق شامل خالصه اي از يافته ها و بحث و نتيـجـه   .  است
 ).8و7ص(”گيري از آن هاست

اين طرح انسان را اميدوار مي كند كه كتاب را با رغبت به دسـت        
گيرد و با نظم نويسنده پيش رود، اما از همان آغاز دشواريهاي انسـانِ  

 -فعال با بورژوازي اتخاذ شده از جانب منشويك هـا و اس       
ايـن تـاريـخ      “ توجـه “ هيچ يك مورد آرهاي راست مي دانستند، 

نگاران رسمي قرار نگرفتند تا وارد شدن نظام تك حزبي در قـانـون     
 .توجيه شود” اصل لنيني“اساسي استاليني به عنوان يك 

كتاب با تصويري سوررئاليستي جشن شادمانه ي اولـيـن سـالـگـرد        
حكومت شوروي در پتروگراد و رسيدن خبر شروع انقالب در آلمان و 

در آن هنگام هـمـگـان    .  سقوط رژيم هابسبورگ ها به پايان مي رسد
اين را همچون آغاز انقالب جهاني در اروپا انگاشته و با شادي بسيـار  
از نقشي كه پرولتارياي روسيه در اين راه ايفا كرده، احسـاس غـرور     

اما همانطور كه همه مي دانيم با شكست اين انقالب، قتل . مي كردند
بي رحمانه ي روزالوگزامبورگ و كارل ليبكنشت تـوسـط رهـبـران       
دولت سوسيال دمكرات آلمان فردريش ابر و گوستاو نوسكه وسپـس  
تهاجم كشورهاي امپرياليستي به دولت بلشويكي، مسـيـر حـركـت       

 .انقالب اكتبر به طور كلي راه ديگري در پيش گرفت
به نظر مي رسد با همه ي كاستي ها و كمبودهايي كه مي تـوان در    
اين كتاب يافت، انتشار آن يك واقعه ي مهم در تاريخ نگاري انقـالب  
روسيه و منبعي قابل اعتماد براي درك پيچيدگي هاي اين بزرگترين 
اقدام تاكنوني طبقه كارگر در سرنگوني نظام سرمايه داري و برپايـي  

پروفسور رابينوويچ با اين كار، نتيجه ي شـانـزده     .  نظمي نوين است
سال كار مداوم بر روي آرشيوهاي حزب و دولت شوروي، خـدمـتـي    
بزرگ به همه ي فعاالن جنبش كارگري و سوسياليسـتـي كـرده و        
خواندن و ترجمه ي آن به زبان هاي مختلف، نه تنها تـوصـيـه مـي       

 . شود، بلكه تالشي روشنگرانه براي مبارزان و سوسياليست هاست
 

 2010ژوئيه 
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با وسواس، بويژه در خواندن پايان نامه اي در رشته ي علوم اجتماعي، 
توجه به غرب و   «:  نويسنده در همان آغاز مي نويسد.  آشكار مي شود

دستاوردهاي مدرن آن احتماال براي نخستين بار در جنگ هاي ايران 
از «آنگاه ادامه مي دهـد    .  » آغاز شد... از سوي وليعهد ايران... و روسيه

آن هنگام، بارها از سوي برخي از وزراي حكومت قاجار اقداماتي براي 
... نوسازي و به سخن ديگر، استفاده از دستاوردهـاي مـدرن غـربـي        

و نتيجه ي آن گام نهادن به عرصه اي بود كه از آن   ....  صورت گرفت
 ).15ص(»پس مدرنيزاسيون جامعه ناميده شد

بد نبود اگر نويسنده يك كنجكاوي در فرهنگ هاي فارسـي مـي         
كرد و مي ديد كه واژه ي مدرنيزاسيون از كي به شكل عام در زبـان    

البته نبود فرهنگ تاريخي فارسي گرفتـاري  ( فارسي به كار رفته است 
من مطمئن هستـم كـه در       ).  بزرگي است، اما اين كار دشوار نيست

بـايـد   .  دوره ي قاجار نبوده و در دوره ي پهلوي اول هم ترديـد دارم   
. نيست »عرصه اي«توجه كرد كه كاربرد واژه در زبان چند روشنفكر 

اصال واژه ي عرصه براي نشان دادن بخشي يا قشري يا گـروهـي از       
نويسنده در اين تحقيق وجود واژه و   .  اجتماع، واژه ي مناسبي نيست

مهمتر از آن مفهوم مدرنيزاسيون را در ايران يا دست كم يـك قشـر     
اجتماعي، مسلم فرض كرده و با اين ديدگاه وارد بررسي خـود شـده     

من فكر مي كنم نويسنده تحول و دگرگوني يا تقليد از تـمـدن   .  است
. اروپا را با مدرنيزاسيون هم معني گرفته است، زيرا براي نمونه در ص

ظهور احزاب و گروه هاي سياسي نشان دهـنـده ي       «:  مي گويد 19
پيدايش و هويت يافتن قشرها يا گروه هاي اجتمـاعـي بـه عـنـوان          
پشتوانه ي گفتمان هاي ديگري چون مدرنيسم، دموكراسي و عدالـت  
اجتماعي بود كه تا تسلط حكومت پهلوي در عرصه ي جـامـعـه ي        

 .»ايران نمايان شده بودند
نمونه .  اين تنها يك نمونه از دقيق نبودن اصطالح در اين كتاب است 

ي ديگر آن اصطالح هاي دوره و دوران است كه تمايز مهمي مـيـان     
در باال مالحظه كرديد كـه  .  آن ها نيست و آن ها را نشان خواهيم داد

يعني شصت سال مورد نـظـرش   »دوره ي زماني تحقيق«نويسنده از 
سخن گفتـه اسـت      »دوران پهلوي«در پاراگراف بعد از .  سخن گفت

. كه پنجاه و سه سال است)  260و  21. نيز جاهاي ديگر ازجمله ص( 
چه فرقي ميان آن شصت سال و اين پنجاه و سه سال هست كه يكي 
كه طوالني تر است، دوره است و آن كه كوتاهتر، دوران؟ در صفـحـه   
ي بعد از صده ي شانزدهم به بعد را دوران مي نامد كه پانصد سـال    

استادان راهنما بايستي دانشجوي خود را در انتخاب اصطالحات .  است
 . دقيق ياري و راهنمائي مي كردند

يكي از پيامدهاي اين توجه به غـرب    «:  در پاراگراف بعد مي گويد    
اين اقدام نخست عباس مـيـرزا     .... بود... صنعتي، اعزام دانشجو به اروپا

وليعهد تا دوران پهلوي ادامه داشت و يكي از عوامل مهم ورود انديشه 
آيا اعزام دانشجو از عوامـل مـهـم      .).  همان ص( ». هاي نو به ايران بود

ورود انديشه هاي نو به ايران بوده است يا تنها باعث ورود نـام هـاي     
برخي از پديده هاي نو كه دقيقاً هم شناخته نبود؟ در سطـربـعـد از      

سـخـن مـي         »داستان طوالني و پرماجراي مدرنيزاسيون در ايران«
. گويد كه اگر برپايه ي اصطالحات نويسنده باشد، قابل اعتماد نيسـت 

مدرنيزاسيون مفهوم كامال تازه اي در گفتمان هاي روشنفكران ايـران  
 .است و نه توده ي مردم ايران

در تهران تحصيل مي كردم كـه     1337من به ياد دارم كه در سال    
دكتر نراقي معروف براي تدريس جامعه شناسي به مـا از گـرد راه         

كه اكنون برخـي  ( در كالس، من و همشاگردي هاي من .  فرنگ رسيد
هرگاه از مفهوم دقيقي پرسش مي كرديم، )  استادان بازنشسته هستند

باالخره با روش غـيـردگـم مـا را بـه              .  مي گفت شما دگم هستيد
آمارگيري به كارخانه ها فرستاد كه حتي خودمان نفهمـيـديـم كـه       

آن هم در ( اين يك نمونه از شاگردان اعزامي .  نتيجه ي آن ها چه بود
بود كه بايد مفاهيم نو رابه ما منتـقـل مـي      )  رشته ي علوم اجتماعي

مفاهيم نو در جامعه چنان جا نيفتاده بود كه حتي تـحـصـيـل       .  كرد
 .كرده ي جامعه شناسي بتواند آن ها را مطرح كند

اما در اين كتاب، اشكال كاربرد اين گونه اصطالحات تنها به دقـيـق      
وقتي كه نويسنده وجود مفهوم مدرنيزاسيون را در . نبودن متن نيست

ايران اواخر قاجار مسلم مي گيرد، اين بدان معني است كه او با مسلم 
شايد معني .  گرفتن پاره اي از داده ها وارد پژوهش خويش شده است

ديگر اين طرز كار آن باشد كه شخص امري را مسلم فرض كـرده و      
 .براي اثبات آن به گردآوري پرداخته است

پس از اين نويسنده اوضاع ايران را از صده ي شانزدهم و بويـژه از        
صده ي نوزدهم به بعد مورد بررسي قرار مي دهد و بـاور دارد كـه         
. ايران داراي نظام آسيائي بوده و با استبداد شرقي اداره مي شده است

او به پديده ي استعمار بي اعتنا بوده زيرا ايران رسما مستعمره نشـد    
ولي اگر كمترين دقتي در اوضاع كارگاه هاي قالي بافـي مـي كـرد،        
مالحظه مي شد كه شركت هاي خارجي چگونه مردم ايران را بـويـژه   
در كرمان و يزد استثمار مي كرده و قالي بافان را پيش از سن سـي،    

گذشته از اين در تاريخ ما روشن اسـت كـه     .  كور و فلج مي كرده اند
انگلستان از دوره ي صفوي به فكر تضعيف ايران بوده و بـه دسـت         
شركت هند شرقي و دولت تيموري دست نشانده اش، كـوشـش در       
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جداكردن بخش هائي و بويژه شرق ايران را داشته است كه سرانجـام  
اميرنشين هاي جـنـوب و     .  موفق شد و كشور افغانستان را پديد آورد

كشورهاي اردن، لبنان، سوريه، عراق هم كه دست سـاخـت بـومـي         
ناديده گرفتن استعمار در هرگونه بررسي معاصر، نـوعـي از       . نيستند

 .    غفلت است
در اين بخش پاره هائي هست كه در آن ها دقيقا تصميم پيشينـي      

مولف را مي توان ديد و بنابر اين خواننده ناچار است چنان بخواند كه 
پس از انقالب اسالمي، پيش بيني مي شـد كـه       «:  خود در مي يابد

دوران ائتالف نيروهاي اجتماعي به سر رسد و قشرهاي مختـلـف بـا      
ديدگاه ها و خواست هاي خود وارد عرصه ي مبارزات سياسي گردند، 

»اما زير نفوذ رهبري فرهمندانه ي انقالب اين امر صورت نـگـرفـت     

پرسش اين است كه نيروهاي رو به بالش اجتماعي، آيا واقعا ).  21ص( 
در رهبري فرهمندانه ي انقالب عقب نشيني كردند يا به شكل هـاي  

 ) پوپوليسم(مختلف با خشونت و غوغاي عام 
و سرانجام دستگيري و اعدام در زندان تضعيف و بي اثر شدند؟ به اين 
ترتيب و در اين كتاب، آيا رهبري فرهمندانه به معني اعمال خشونت 
يا محو مخالفان و مانند آن ها نيست؟ آن رهبري فرهمـنـدانـه چـه       

 مدت دوام آورد و آيا در حيات رهبرش نمرد يا ضعيف نشد؟
از آنجا كه بررسي تمام كتاب با ايـن  .  ادامه ي بحث بسيار جالب است

وسواس ممكن نيست، اجازه دهيد كه با اين گونه گفتگوها دست كم 
بـرروي  ... مطالعاتي كه پيش از انقالب«:  برخي از نكات را روشن كنيم
طبقـه ي مـتـوسـط         ... توجه خود را بر...  طبقه ي متوسط انجام شد

بر اين عقيده بـوده    ... بسياري از پژوهشگران.  متمركز كرده اند... جديد
اند كه گروه هاي اجتماعي سنتي، نيروهائي رو به زوال هستند و در     

مقابل گسترش و قدرت يافتن طبقه ي متوسط جديد نـقـشـي در        
اما وقايع پـس از جـنـگ        .  آينده ي سياسي كشورها نخواهند داشت

جهاني دوم و پيدايش احزاب و گروه هائي چون فدائيان اسالم، حزب 
كه از بازار و روحانيت و قشرهاي سنتي برخـاسـتـه    ...  ملل اسالمي و 

 ).21-22.ص(»بودند و همچنين جنبش هاي منجر به انقالب
نويسنده نه تنها در اينجا بلكه در تمام كتاب، نيروهائي مانند فدائيان  

اسالم را كه چندان نفوذي هم در ميان مردم نداشته و گروهي بسيـار  
كم شمار بوده اند، همچون يك فرقه، حزب يا جمعيت معرفـي مـي     

ملي يا انساني داشـتـه   )  احتماال( كند كه آرمان هاي مشخص ديني و 
است، اما اين با سوآل كهنه اي در تضاد است كه چرا فدائيان اسـالم    

و )  مانند رزم آرا    ( تنها به ترور شخصيت هاي طرفدار سياست آمريكا 
پرداختند در حالي كـه در كشـور مـا رجـال             )  دكتر فاطمي( ملي 

انگليسي به مراتب فراوانتر و موثرتر بوده اند؟ باري از نظر نويسنده نه 
تنها فدائيان اسالم، بلكه جمعيت هاي ديگري مانـنـد حـجـتـيـه و           
موءتلفه، احزاب يا گروه هاي صرفا ديني معرفي شده اند كه از مذهب 
برآمده اند، درحالي كه در حيطه ي عمل اجتماعي هر گروهي پيـش  
از هر چيز داراي نقش اجتماعي و در نتيجه سياسي است و اعتقادات 
ديني او مربوط است به خودش، مگر در جائي كه دين را عمدا و بـا      
طرح و آهنگ ويژه، سياسي كنند، چنان كه در كشور ما چنين شـده  

 . است
در طرح مباني نظري پژوهش، نويسنده باور دارد كـه بـرپـايـه ي            

جنبش هاي اجتماعي ايـران را      «نظريه ي كاركردگرايان ساختاري 
تنها مي توان معلول برهم خوردن تعادل جامعه در اثر عواملي چـون    

به نظر من اين نوع ).  34ص(»سرعت بيش از حد نوسازي تبيين نمود
وانگهي با كدام ابزار مـي  .  قضاوت تا حدي ارزشي و فاقد عينيت است

توان سرعت نوسازي را در جامعه ي ايران معاصر اندازه گرفت؟ مـثـال   
جنبش مشروطه معلول سرعت نوسازي در ايران بوده است؟ نهـضـت   
ملي و جريان ملي شدن نفت كه جنبش مهم اجتماعي ديـگـري در     
ايران دوره ي پهلوي است، آيا معلول سرعـت بـيـش از انـدازه ي             

چنان كه در     –نويسنده .  نوسازي و در پي جلوگيري از آن بوده است
اموري را مسلم گرفته و براي اثبات آن ها كتاب را   -آغاز نوشته گفتم
 .   تأليف كرده است

من برخي از نكات اواسط كتاب را، آن هم براي مـبـتـديـان مـفـيـد          
كـه بـه     )  312تا    259. از ص( شناختم اما بويژه فصل چهارم به بعد 

مي پردازد و يكسره جانبدارانه  1380گفتمان سياسي انقالب تا سال 
 .است

با كدام ابزار مي توان سرعت نوسازي را در   
جامعه ي ايران معاصر اندازه گرفت؟ مـثـال     
جنبش مشروطه معلول سرعت نوسازي در   
ايران بوده است؟ نهضت ملي و جريان ملـي  
شدن نفت كه جنبش مهم اجتماعي ديگـري  
در ايران دوره ي پهلوي است، آيا مـعـلـول    
سرعت بيش از اندازه ي نوسازي و در پـي      

 . جلوگيري از آن بوده است
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 سنگ بزرگ تاريخ نويس

 بهروز جليليان: نويسنده
 : مرورى بر مجموعه دو جلدى

تاريخ صد ساله احزاب و سازمان هاى سياسى ايران “  
)1284-1384 (“ 

تا انقالب بهمـن   1285از انقالب مشروطيت ( جلد اول 
انتشارات راونـدى،  .  2004، يونس پارسا بناب، ) 1357

 .صفحه 719آمريكا، 
،  يـونـس     ) 1384تا  1357از انقالب بهمن ( جلد دوم 

 772،  انتشارات راوندى، آمريكـا،    2006پارسا بناب، 
 .صفحه

 
يكى شرح رويدادها بر اسـاس    .  تاريخ نويسى دو انگاره اساسى دارد    

اسناد و مشاهدات و ديگرى تحليل و قضاوت تاريخ نويس بـر اسـاس     
موضوع دوم در بسيارى مواقـع  .  اين وقايع و اسناد با استدالل و منطق

بر اساس رويدادهايى است كه در گذشته روى داده و به پايان رسيده 
اين نكته، كار تاريخ نويس را در توضيح و تحليل اين رويدادهـا،  .  است

آسانتر از تحليل گران رويدادهاى سياسى روز مى كند، چرا كه نتيجه 
كـتـاب دو     .  اين وقايع نيز در همان زمان گذشته مشخص شده است

جلدى آقاى يونس پارسابناب با اين موضوع بسيار بزرگ و گسـتـرده،   
تحليل ها و قضاوت هاى چنـد خـطـى      .  به سختى قابل رديابى است

ايشان از اين وقايع را در بزرگى سنگى كه آقاى پارسابناب برداشـتـه   
 .مى توان ديد

سال از اين تاريخچه  73براى دوره اى صد ساله يك جلد از كتاب به  
ساله اختصاص يافته  27و جلدى ديگر با صفحاتى بيشتر به دوره اى 

از سوي نويسنده، اين تقسيم تاريخچه مبارزات سياسى به قبل .  است
. هيچ مرجع و برهانى برايش آورده نشده است 1357و بعد از انقالب 

مهمترين مسئله در اين دو جلد كتاب، گستردگى مـوضـوع و عـدم        
تسلط نويسنده به همه ي نكات مربوط به اين سازمان ها و احـزاب      

اگـر  .  اين گونه تاريخ نويسى كار يك تيم تمام وقت اسـت   .  بوده است
آقاى پارسابناب توانايى تدارك چنين تيمى را ندارد، بهتر بود كه بـه    
بخش هايى از آن مى پرداخت و با تمركز بيشتر به استدالل سنجيده 

ايشان يك تنـه بـه     .  و تاريخ نويسى واقعى و حقيقى دست مى يافت
نگارش موضوعى پرداخته اند و به صدها سازمان و احزاب سـيـاسـى      
اشاره كرده اند؛ كارى كه مى بايست به تحقيق و تفحص در هـزاران    
صفحه از منابع  پرداخت، كه اساسا عمر يك انسان به تنهايى قادر به 

مولف بسيارى از مطالـب را از      .   پوشش دادن جامع آنها نخواهد بود
منابع مختلف با كمترين دقت و احساس تعهد الزم پشت سر هم قرار 

من  ادعاي خود را براساس تحقيقاتي كه در مورد خـاص    .  داده است
 .سازمان پيكار و سازمان مجاهدين خلق كرده ام، نشان خواهم داد

اين گستردگى موضوعات، محتاج متخصصان و محققان ويژه خود بوده 
و نقد و بررسى آن نيز بايستى توسط افراد آگاه به آن موارد خـاص و    

سازمان پيكار در راه آزادى طـبـقـه      “ در مورد .  جداگانه صورت گيرد
و گذشته ي آن بايستى به دوران فعاليت اعضاى اصلى آن در   ”  كارگر

خـورشـيـدى       1340از اوايل دهـه    ”  سازمان مجاهدين خلق ايران“ 
من در صددم كه اطالعات نادرست تاريخي كه در اين كتاب .  بازگشت

با يادآورى كوتاه و فشرده و براى ثـبـت در         -تعدادشان بسيار است 
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 .   را برجسته كنم –تاريخ 
سازمان مجاهـديـن خـلـق       “ معتقد است كه  630نويسنده در صفحه 

از محبوب ترين و “ ، ” سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران“  و ”  ايران
در سال هاى پايانى دوران رژيـم  ”  قوى ترين سازمان هاى اپوزيسيون

صفحـه بـه سـازمـان          9شاه بوده اند؛ در جلد اول و در فصل هفتم، 
  -1357تا مقطع بهمن  1344از شهريور سال   -مجاهدين خلق ايران 

آقـاى  .  كه بيش از سيزده سال طول مي كشد، اختصاص يافته اسـت   
بـراي  .  پارسابناب، تاريخ دقيق اتفاقات آن دوره را بيان نكـرده اسـت    

ذكـر     1343مثال، تاريخ رهايى از زندان  محمد حنيف نژاد را سال   
از زنـدان       1342او در سال .  كرده است كه اين تاريخ نادرست است

 18حنيف نژاد پس از گذراندن   .  آزاد شد و بالفاصله به سربازى رفت
با همراهى دوستان هم فكر خـود   1344ماه خدمت سربازى در سال 

هـيـچ   ”  سازمـان “ بر خالف گفته كتاب، آن .  گروهي را بنيان گذاشت
اما حنيف نژاد فردى بسيار خـوش فـكـر،        .  تئوريسين اصلى نداشت

 . باسواد سياسى، و داراي قدرت اجرايى و سازماندهى بااليي بود
” احمد رضـايـى  “ كتاب خود به خطا از شهيد  626نويسنده در صفحه 

. اين روايت نادرست اسـت   .  در نشست بنيان گذارى گروه نام مى برد
چون احمد رضايى مدت ها بعد و به همراه افراد پيرامون خود، شهيد 
بهرام آرام، محمود قجر عضدانلو و شهيد حبيب رهـبـرى در سـال          

اسامى اعضاي كادر مركزى كه در   .   1به آن گروه پيوسته بود 1347
به عـنـوان     .  بوجود آمد نيز داراى اشتباهات اساسى است 1347سال 

به عنوان كادر جديد نام بـرده    ”  حسين احمدى روحانى“ مثال از نام 
وى از اعضاى مسن سازمان و از همان جمع و نشـسـت       .  شده است

حسين روحانى معرفى كننده مسعود رجـوى  .  بنيان گذاراى گروه بود
اما آقاى پارسابناب، نام رجـوى    .  به گروه و مسئول تشكيالتى وى بود

مسئله التقاط يا دوگانـگـى   .  2را به عنوان عضو قديمى تر آورده است 
ايدئولوژيك در سازمان مجاهدين خلق يكى از مهمترين ويژگى هـاى  

اما، متاسفانه نقل قولى دوسطرى از مقالـه اى    . اين سازمان بوده است
 .3در روزنامه ي اطالعات در اين مورد ناكافى و گمراه كننده است

 1351نويسنده با اعالم اين كه رضا رضايى در بهـار      628در صفحه 
در يك درگيرى مسلحانه به قتل رسيد، گفته هاى خود در تشكـيـل   
. مركزيتى جديد توسط  وى، در چند سطر پيش تر را نقض مى كنـد 

كـاظـم ذواالنـوار      .  كشته شد 1352خرداد  25شهيد رضا رضايى در 
برخالف آن چه كه در كتاب نوشته شده است؛ نه در بهار كه در پاييز  

آقـاي  .  4در يك درگيرى مسلحانه زخمى و دستگـيـر شـد         1351
پارسابناب، در مورد تاريخ تولد بهرام آرام اطالعات نادرست مى دهـد،  

برخالف نوشته كتاب، بهرام آرام .  به دنيا آمده بود 1328وى در سال 
و تقى شهرام در ابتدا ماركسيسم را پذيرفته بودند  و سپس نـزديـك   

، تراب حق شناس و حسين احـمـدى   1354به يك سال بعد در سال 
محمد تقى شهـرام، در    .  روحانى در خارج از كشور ماركسيست شدند

در زندان بود و نمى توانسـت بـه عضـويـت در            1351اواسط سال 
وى پس از شهادت رضا رضـايـى در خـرداد        .  مركزيت سازمان برسد

شهرام در ارديبهشت ماه، از زنـدان    .  ، به مركزيت پذيرفته شد1352
سارى به همراه ستوان اميرحسين احمديان، افسر زندان، و شـهـيـد      

 5. حسين عزتى كمره اى از گروه ستاره سرخ گريخته بود
اسامى ي كه آقاى پارسا بناب در رديف كادرهاى اصلى تغيير مواضـع  

جليل سيد “ شهيد .  آورده، درست نيستند 630ايدئولوژيك در صفحه 
از .  در زمان اعالم تغيير مواضع ايدئولوژيك در زنـدان بـود    ”  احمديان

سوى ديگر تراب حق شناس، حسين روحانى و همـچـنـيـن پـوران        
بازرگان و عليرضا سپاسى آشتيانى در مقطع اعالم تغيير ايدئولوژىك 

اكثريت اعضاى سـازمـان     .  سازمان مجاهدين در خارج از كشور بودند
اين تغيير را پذيرفته بودند كه مى توان بانگاهى به ليست بـيـش از       
چهل نفر از شهداى اين دوره از سازمان به گوشه اى از اين واقعـيـت   

از كتاب هاى منتشره توسط بخش ماركسيسـتـى سـازمـان       .  پى برد
سـازمـانـدهـى و       “ ، دو كـتـابِ     631مجاهدين خلق ايران در صفحه 

تـقـى   “  اگر چه توسط شهيد ”  احتضار امپراتورى دالر“ و ”  تاكتيك ها
نوشته شده بودند، اما در دوران پيش از اعالم تغيير مـواضـع     ” شهرام

بخش ماركسيست ( سازمان مجاهدين خلق .  ايدئولوژيك منتشر شدند
نداشت، بلكه دو شماره بـه    ”  پيام كارگر“  نشريه اى به نام )  لنينيست

 6.منتشر كرد 1354-55در سال هاى ” قيام كارگر“نام 
، 1357در نشستى از شوراى مسئوالن منتخب سازمان كه در تابستان 

در پاريس صورت گرفت، شهيد محمد تقى شهرام در انتـقـادات بـه      
مواضع سياسى جديدى كه مسئوالن منتخب انجام دادند، از مركزيت 

يكى از مهمترين دستاوردهاى اين نشست، اعـاده  .  سازمان استعفا داد
ي حيثيت از رفقاى كشته شده در سازمان بخاطر اختالفات داخـلـى   

در اين نشست برخالف .  بود كه براى اولين بار نام اين شهدا آورده شد
نوشته آقاى پارسابناب، نام سازمان تغييرى نكرد، اما شركت كنندگان 

را متعلق به نيروهاى مذهبى سازمان مـجـاهـديـن     ”  نام“ اين نشست، 
بدين سان نام سازمـان  .  خلق ايران دانستند كه عمدتاً در زندان بودند

بـراى  ”  سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كـارگـر  “ نام .  7تغيير نيافت 
در آن هنگام .  اعالم شد 1357اولين بار در اعالميه اى در شانزده آذر 

ل سازمان مـجـاهـديـن     -اين سازمان، شامل اكثريت اعضاى بخش م
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بايستى خاطر نشان كرد كه برخـالف  .  خلق ايران و نه همه ي آن بود
نوشته ي آقاى پارسا بناب، پس از تغيير ايدئولوژى سازمـان، عـمـال      

در درون سـازمـان   .  اعضا مذهبى فعالى در بيرون زندان وجود نداشت
تا مدتى، هسته اى از   )  بخش ماركسيست لنينيست( مجاهدين خلق 

اعضاى مذهبى با مسئوليت محسن طريقت فعاليت مي كرد كه او نيز 
هسته هاى كوچكترى نيـز وجـود     .  پس از مدتى تغيير ايدئولوژى داد

داشتند كه تا مدت كمى به فعاليت خود ادامه دادند كه همگى آن ها 
مـجـاهـديـن     .  دستگير شدند و يا در درگيرى ها به شهادت رسيدنـد 

مذهبى به رهبرى مسعود رجوى، عمال و اساسا در درون زنـدان هـا       
 .وجود داشتند

كه از آن به عنوان يكـى از گـروه        632گروه مهدويون كه در صفحه 
هاى ادامه دهنده ي مجاهدين مذهبى نام برده شده است، پيـش از    
تغيير ايدئولوژى سازمان مجاهدين خلق فعاليت مى كرد و اساسـا از    

در ايـن مـورد     .  8نظر فكرى و سياسى مخالف سازمان مجاهدين بود 
مى توان به اعالميه اى كه از سوي مجاهديني كه تغيير ايـدئـولـوژي    

فرياد خلق خـامـوش     «در بيانيه اى به نام .  نداده بودند، مراجعه كرد
، در پـاراگـراف   ” على اكبر نبوى نورى“ ، از گروه شهيد » شدني نيست

همين ها هستـنـد   .  9اول، موضع اين گروه را فرصت طلبانه مي داند 
كه بعداً گروه مجاهدين انقالب اسالمي را بنيان گذاردند و از پـايـه       

در صفحه بعد، آقاى پارسابناب به هشتاد و .  گذاران رژيم كنوني شدند
سه شهيد سازمان مجاهدين مذهبى از پس از اعالم تغيـيـر مـوضـع       
ايدئولوژيك سازمان مجاهدين تا مقطع انقالب اشاره مى  كنـد، كـه     

اعضاى دالور مذهبى در اين دوره فـعـالـيـت       .  اين هم نادرست است
اما تعدادى از اعضاى قديمى و همچنان مـذهـبـى،    .  چندانى نداشتند

مانند على اكبر نبوى نورى، فرهاد صفا و يا محمد حسن ابرارى نـيـز   
 .در همين دوران به شهادت رسيدند

در جلد دوم كتاب آقاي پارسا بناب كه اختصاص به سـازمـان هـا و        
دارد، در فصل دهم از صفحـه   1357احزاب سياسى در پس از بهمن 

اشاره شده ”  سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر“ به  517تا  507
اشتباهات متعدد و كاستى هاى بسياري در اين بخش از كتـاب  .  است

وجود دارد كه موجب تأسف خواننده ي آشنا با وقايع ايـن دوره ي        
از دوران فعاليت سازمان پيكار، چند دهه اى بيـش  .  تاريخي مي شود

نمى گذرد و يادها و اسناد موجود آن زمان هـنـوز تـازه و قـابـل              
تا زمان انتشار اين كتاب، مـقـاالت مـتـعـددى از            .  دسترسى است

بازماندگان اين سازمان در نشريات و كتاب هاى مختلف منتشر شـده  
است كه از جمله مى توان به چند مقاله از تراب حق شناس در مجله 

نقطه، آرش، فرهنگ نامه ايرانيكا و همچنين تارنماى انديشه و پيكـار  
براى اين بخش نگارنده مجبور است تقريبا سطر به سـطـر   .  اشاره كرد

به تصحيح اين اشتباهات آشكار كه گاه به نقض خود در سـطـرهـاى    
 .پس و پيش خود رسيده، بپردازد

در جـنـبـش    “  خط سه “ در توضيحِ گرايش موسوم به  507در صفحه 
كمونيستى ايران كه سازمان پيكار از شاخص هاى آن بود، نويسنده از 

نام مى برد كه در تقابل با دو خـط      ”  خط رزمنده و سنتريستى سه“ 
 -يك، يعني حزب توده و خط دو، يعني  پيروان مشـى چـريـكـى           

و نويسنده نيز .  است   -همچون سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران
خط سه و در اينجا .  هيچ توضيحى براى اين ادعاى خود نياورده است

بـيـن   ”  سـنـتـر   “ و بطور مشخص سازمان پيكار، نه تنها در مركز و يا 
حزب توده و سازمان فداييان نبود، كه اساسا جريان و يا خطى پيشرو 

اين سازمان و گروه هاى رزمنـده و    .  و منتقد هر دو ديگر خطوط بود
چند سطر بعـد  .  در بين دو صندلى ننشسته بودند”  خط سه“ راديكال 

در “ ايشان مدعى شده است كه بانيان و پيروان اين طيف سـيـاسـى      
شكل گرفـتـه و     )  مشخصا در زندان هاى رژيم شاه( خارج و در داخل 

در مورد رشد و شكل گيرى اين خط سياسى، حداقل در ”  . نضج يافت
اين خط از   .  داخل ايران، نمى توان تنها زندان ها را زادگاه آن دانست

سال هاى دهه چهل در جنبش روشنفكرى ما بود، و در مورد سازمان 
بيانيه اعالن مواضع ايـدئـولـوژيـك       “ هاى فعال سياسى، مى توان به 

اشاره كرد كه اسـاسـا در      1354در مهر ماه ” سازمان مجاهدين خلق
 .بيرون از زندان نوشته شد و انتشار يافت

تغيير و تحوالت تاكتيكى سازمان مجاهدين 
آغاز و به مرحلـه اجـرا     1356م ل، از سال 
شهيد محمدتقى شـهـرام از     .  گذاشته شد

اعضا و مسئـولـيـن    .  كشور خارج شده بود
دوآليسم “ داخلى پس از انتشار دروني مقاله 

حسين روحانى به اين نـتـيـجـه     ”  سياسى
رسيدند كه مشى چريكى با ماركسيسـم و    
كار سياسى در ميان طبقه كارگر در تضـاد    
است و موجب دوگانگى در روش و سياسـت  

 . هاى سازمان خواهد شد
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“ خـط سـه       “ در مورد تعداد و مشخصات سازمان هاى موسوم بـه      
نويسنده به شانزده گروه و سازمان اشاره كرده است؛ از جمله از گروه 

” كنفرانس وحدت در راه آزادى طبقه كـارگـر  “ بى نام و نشانى به نام 
اساسا اين كنفرانس متشكل از دوازده گروه و سازمان .  اسم برده است

پيكار بود كه براى دست يابى به روش و سياست مشترك جمع شـده  
، گرد 1357آنها تحت نام اين كنفرانس بالفاصله پس از بهمن .  بودند

هم آمدند تا زمينه وحدت مشتركى براى فعاليت خود بيابند و پس از 
گروه و سازمانى تشكيالتى بدين نام .  چند ماه به كار خود پايان دادند

تعدادى از گروه هاى شركت كننده در اين كنفرانس به .  وجود نداشت
سازمان پيكار و چند گروه ديگر پيوستند و همچنين تعدادى از آنهـا،  

سازمان وحدت انقالبى در   “ مدتى بعد سازمانى با عمرى كوتاه به نام 
 .10به وجود آوردند ” راه آزادى طبقه كارگر

بيانيه اعالم تغـيـيـر مـواضـع        “ در صفحه بعد، نويسنده، تاريخ انتشار 
را به اشتباه در  1354در مهرماه ”  ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق

با توجه به اتفاقات و تغيير و تـحـوالت       .  بهار همان سال نوشته است
بسيار تعيين كننده اى كه در اين شش ماهه روى داد، اين اشـتـبـاه    
مهم تاريخى نويسنده را جز سهل انگارى، نام ديگـرى نـمـى تـوان         

در تداوم توضيح اين دگرگونى ايدئـولـوژيـك در سـازمـان          .  گذاشت
به پدرش آيت اهللا طالـقـانـي    ”  مجتبى طالقانى“ مجاهدين به نامه ي 

نويسنده، مجتبى طالقانى را يكى از رهبران اين تغيير .  اشاره مى كند
در ضمن، نامه مجـتـبـى    .  و تحول قلمداد مى كند، كه نادرست است

در نشريه مجـاهـد شـمـاره        1355طالقانى به پدر معروفش در سال 
شش تقريبا يك سال بعداز اعالم تغيير مواضع ايد�ولوژيك منـتـشـر    

بايد اشاره كرد كه مجتبي طالقاني در آن زمان از جـوانـتـريـن        .  شد
 .11اعضاي سازمان بود

در پـروسـه   “ در همين صفحه از كتاب، نويسنده مدعى شده است كه، 
آرام، بـرخـالف     }  بهرام{ )  1353سال ( انتقال از اسالم به ماركسيسم 

، تقى شهرام در ارديبهشت ” ... شهرام، آزاد بوده و بدين جهت }  تقي{ 
از زندان سارى گريخت و به سازمان پيوست و پس از شهـادت   1352

رضا رضايى مدت كوتاهي بعد به مركزيت سازمان وارد شد و در زمان 
چـنـد سـطـر بـعـد           .  ادعايى آقاى پارسابناب، در خارج از زندان بود

گفته شده “ نويسنده نسبت به شهيد بهرام آرام مدعي شده است كه  
است كه آرام بخاطر دشمنى با اسالم، باعث گشت كه تضادها بـيـن     

” . اسالمى ها و چپ ها بويژه در در زندان هاى شاه، نيز تشديد يـابـد    
تاريخ نويسي بدين شكل نادرست است؛ چرا كه تاريخ نگار بدون ذكر 

، ” گفته شده اسـت   ”  منبع و مأخذ از عبارت غير علمى و غير مستند،

چه كسى و در كجا چنين گفته است؟ آيا تاريخچه اى   .  استفاده كند
كه قرار است مرجعى براى آيندگان باشد را مى توان با چنين عبـارت  
گنگ و مجهولي نوشت؟ چگونه، چرا و بر اساس چه سند و مـدركـي   
بهرام آرام با اسالم دشمنى داشت؟ آيا اين دشمنى مهم تر از نـبـرد     
وى با رژيم شاه بود كه در يك درگيرى با پليس سياسي همان رژيـم  

 كشته شد؟
در پاراگراف بعدي، نويسنده بازهم بدون ارائه هيچ سندى اشاره مـى    

آغاز پروسه تغيير و تحول در زندان سـاواك  “ كند كه تقى شهرام، در 
بـنـابـر    .  ” از زندان گريخت 1353درسال ...  شهر سارى محبوس بود و

اسناد و كتب منتشره توسط هر دو سازمان پيكار و مجاهدين در پس 
از انقالب، پروسه تغيير و تحول، حداقل از دو سال پيش از انـتـشـار      

در پـايـيـز      ”  اعالم مواضع ايدئولوژيك سازمان مجاهدين خلق ايران“ 
از    1352تقى شهرام در ارديبهشـت سـال       .  شروع شده بود 1354

تقي شهرام از   .  زندان شهربانى و نه زندان ساواك شهر سارى گريخت
مهم ترين و اصلى ترين افراد سازمان مجاهدين خلق در فرايند ايـن    

 .تغيير و تحوالت بود و از همان آغاز، در تكوين آن نقش داشت
كتابِ آقاى پارسابناب، باز هم بدون مدرك و بـرهـان،    509در صفحه 

نوشته شده است كه تغيير مواضع ايدئولوژيك در تهران مورد پذيرش 
بايـد  .  اغلب كادرها قرار گرفت و در شهرستان ها با مخالفت روبرو شد

خاطرنشان ساخت كه سازمان مجاهدين تنها در چند شهـر عـمـده      
اسـاسـا   .  مانند، مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز پايگاه هـايـى داشـت     

سيستم بسته و چريكى اجازه ابراز اين نوع مخالفت ها را بدين گونـه  
 -تهران و شهرستان ها   –چون اغلب اعضا در اين پايگاه ها .  نمى داد

براى مدتى مستقر مي شدند و سپس به پايگاه هاى ديگر تغيير مكان 
هـمـچـون      -نويسنده با استفاده از منابع غيرمـعـتـبـري       .  مى دادند

اتـهـام     –انتشارات ابوذر و يا روزنامه اطالعات منتشره پس از انقالب   
. ى بخشى عليه بخش ديگري از سازمان را به كار برده اسـت   ” كودتا“ 

رجوى ( البته اين ادعا  و اتهام بيشتر توسط ادبيات سازمان مجاهدين 
همچنـيـن   .  در كمى پيش و پس از انقالب به كار گرفته مي شد...) و 

كه به نظر مي رسد نويسنده ي كـتـاب     -در تداوم اشتباهات فاحش 
 -بيشتر اسناد و مدارك در مورد پروسه انشعاب را مطالعه نكرده است

نويسنده در مورد قربانيان اين انشعاب و از قول مخالفين اين واقـعـه     
در جريان كودتا يكى از رهبران مجاهدين، مجيد شريف “ :  مى نويسند

واقفى را بقتل رسانده و دو مجاهد ديگر، مرتضى صمديـه لـبـاف و        
در هيچ منبعى بـه  ”  . مرتضى خاموشى، را به پليس ساواك لو داده اند

اشـاره نشـده       -در رابطه با اين واقعه     -نام شهيد مرتضى خاموشى 
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بـيـانـيـه     “ لنينيست در جزوه -متأسفانه مجاهدين ماركسيست.  است
از شهدا مجيد شريف واقفى و مـرتضـى     ”   ... اعالم مواضع ايدولوژيك 

اما ايـن    .  صمديه لباف، به عنوان خائنين شماره يك و دو نام برده اند
براى اولين بار است كه در مورد قربانيان انشعاب سازمان نام مرتضـى  

قتل درون سازمـانـى، شـهـيـد        .  خاموشى به ميان كشيده شده است
مجيد شريف واقفى كه به دستور مركزيت سازمان و بـويـژه، تـقـى         
شهرام صورت گرفت، يك فاجعه درون سازمانى در امر مبارزه سياسى 

همچنين اقدام به قتل شهيد مرتضى صمديه لـبـاف   .  و تشكيالتى بود
نيز كه منجر به زخمى شدن و سپس دستگيرى او تـوسـط سـاواك      

ادعاي نويسنده مبني بر معرفى و .  شد، نيز فاجعه اي كمتر از آن نبود
لودادن اعضاى محكوم به قتل درونى، به هيچ وجهه در هيچ سنـد و     

اصوال، حـتـى از نـظـر         .  وجود ندارد  -حتى اسناد ساواك   -مدركي 
مسائل امنيتى و اطالعات درون تشكيالتى نيز نمى تواند مـنـطـقـى       
باشد؛ چگونه عضو معترضى را كه داراى اطالعات وسيع تشكـيـالتـى    
است به ساواك لو مى دهند؟ بايد اشاره شود كه شـهـيـد مـرتضـى        

وى در خارج از كشور و پس از تغيير ايدئولوژى سـازمـان     -خاموشى 
و رفيق و يـارش شـهـيـد حـورى            -مجاهدين ماركسيست شده بود

در مرز بازرگان در محاصره نـيـروهـاى     1355بازرگان، در اواخر سال 
حال بايد پرسيد كـه  .  پليس قرار گرفتند و با سيانور خودكشى كردند

چگونه سازمان يكى از كادرهاى همراه خود را چند سال بعد در رابطه 
 12مى دهد؟ ” لو“ با اختالفات ايدئولوژيك سازمان 

در پاراگراف بعدى، نويسنده اشاره مى كند كه پس از تغيير مـواضـع     
پروسه انتقال از اسالم به “ ايدئولوژيك و يا بنابر تعبير نادرست ايشان، 

، دو سازمان تحت عنوان مجاهدين خلق، به مبارزه عليـه  ” ماركسيسم
در آن زمان، همان گونه كه پيشتر هم نوشته شد، .  ” ... شاه ادامه داده 

هيچ نشانى از سازمان مجاهدين خلق با ايدئولوژى اسالمى در خـارج  
تا پيـش از آزادى رهـبـران مسـلـمـان               .  از زندان ها وجود نداشت

همچون مسعود رجوى و موسى خـيـابـانـى در         -مجاهدين از زندان 
حتى يك اعالميه به نام اين سازمان منـتـشـر       -1357مقطع انقالب 

اولين اعالميه رسمى سازمان مجاهدين خلق، با آرم اوليه .  نشده است
. 13منتشر شد   1357سازمان و با نشانه هاى اسالمى در اسفند ماه 

چگونه، آقاى پارسابناب از وجود و حضور سياسي مجاهدين مذهـبـي   
نام مى بـرد؟   1357در سال هاي پس از انشعاب  تا آستانه ي انقالب 

آيا هيچ سند، مدرك و يا اعالميه اى از فعاليت آنها ارائه داده شـده      
 است؟ 

كتاب در رابطه با تغيير و تحوالت درونى سـازمـان    509در صفحه ي 

تـغـيـيـرات     “ مجاهدين م ل، معتقد است كه رهبرى اين سازمان به   
و در ضمـن تـحـت      ”  مهمى در تاكتيك ها و سياست خود اقدام كرد

البته منظور  بخش مسلمـان  ( تاثير روز افزون سازمان مجاهدين خلق 
كه در بين جوانان و دانشجويان نفوذ پيدا مى كرد تصميم بـه    )  است

مجددا آقاى پارسابناب بدون ارائه هيچ سنـد و    .  تغيير نام خود گرفت
مدركي چنين ادعايي مي كند؛ وي مدعي است كـه در ايـن دوره           

اشاره شد كـه    .  سازمان مجاهدين مسلمان فعاليت گسترده اى داشت
اين سازمان مذهبي متاسفانه در اين سال ها صرفا در درون زندان ها 

حال پرسيدني است كه چگونه جوانان و .  به حيات خود ادامه مى داد
دانشجويان، به سازمانى كه نفوذ روزافزوني داشت ،اما هـيـچ گـونـه         

 حضور فعال سياسي بيرونى نداشت، روي مي آوردند؟  
آغاز و 1356تغيير و تحوالت تاكتيكى سازمان مجاهدين م ل، از سال 

شهيد محمدتقى شهرام از كشـور خـارج     .  به مرحله اجرا گذاشته شد
اعضا و مسئولين داخلى پس از انـتـشـار درونـي مـقـالـه            .  شده بود

حسين روحانى به اين نتيجه رسيدند كـه مشـى     ”  دوآليسم سياسى“ 
چريكى با ماركسيسم و كار سياسى در ميان طبقه كارگر در تضـاد      
. است و موجب دوگانگى در روش و سياست هاى سازمان خواهد شـد 

به كنار گذارده شد و در تابسـتـان    1356مشى چريكى، عمال از سال 
، رهبرى محمدتقى شهرام زير سوال رفت و سپس مدتى بعد و 1357

در اين زمان مطابق بيـانـيـه    .  در طى پروسه اى از سازمان اخراج شد
، اعضاى سازمان به اعاده حيثيت از اعضاى 1357منتشره در مهر ماه 

به قتل رسيده در اختالفات درونى سازمان دست زدنـد و خـواهـان        
اما تا شانزدهم آذر ماه هـمـان سـال كـه           .  تغيير نام سازمان شدند

اولين اعـالمـيـه خـود را         ”  سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر“ 
سازمان مـجـاهـديـن خـلـق         “ منتشر كرد، هنوز با همان نام قديمى 

 .14ناميده مى شدند ) بخش ماركسيست لنينيست( ” ايران
، آقاى پارسابناب، براى چندمين بار و بـدون هـيـچ          510در صفحه 

مدرك و سندى، اطالعات نادرستى در مورد سازمان پيكار و دو گـروه  
. كوچكترى كه از بخش منشعب به وجود آمدنـد، ارائـه مـى دهـد          

، ” اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه كارگر“ برخالف نظر نويسنده، گروه 
معروف شد، با پشـتـيـبـانـى و          ”  آرمان“ كه به طور اختصار به گروه 

تقى شهرام هيـچ فـعـالـيـت        .  همكارى تقى شهرام فعاليت نمى كرد
اين گروه متشكل از شهدا جـواد  .  سياسى و فكرى با اين گروه نداشت

. قائدى، مهدى فيروزكوهى، محمد يزدانيان و عباس پاك ايمان بـود   
نيز مـتـشـكـل از شـهـيـد            ”  نبرد در راه آزادى طبقه كارگر“  گروه 

اميرحسين احـمـديـان تـا       .  محمدعلى عالم زاده و رفقاى ديگر بودند
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، همچنان عضو ايـن  1357مقطع كنگره اول سازمان پيكار در اسفند 
سازمان بود و بعدا بعلت تفاوت هاى سياسى به گروه نبرد پـيـوسـت      

گروه نبرد در پى شركت در كنفرانس وحدت، دچار انشعاب نشد، .  15
ايـن  .  بلكه، با جذب چند گروه كوچكتر، به گروه بزرگترى تبديل شـد 

، دچار اختالفات درونى گشت و بخشـى از    1360گروه در اوايل سال 
گـروه  “ آن در صدد پيوستن به سازمان پيكار برآمد، اما بـا عـنـوان        

، 511در صـفـحـه        .  تا مدتها به كار خود ادامه داد”  كمونيستى نبرد
نويسنده كتاب بدون توجه به مواضع سياسى سازمان پيكار در بـاره      
كل رژيم جمهورى اسالمي، تنها به مواضع سازمان پيكار نسبـت بـه     

سازمان پـيـكـار، اعـتـقـاد بـه            .  دولت مهدى بازرگان اشاره مى كند
حاكميت دوگانه، بورژوازى ليبرال به رهـبـرى بـازرگـان و خـرده              
بورژوازى مرفه سنتى به رهبرى روحانيت حاكم و شخص خـمـيـنـى     

اين حاكميت دوگانه بعدها با جايگزينى، بنى صـدر و حـزب       .  داشت
 .16جمهورى اسالمى، دقيق تر معرفى گشت 

، اقاي پارسابناب در دو پارگراف پى در پى به تنـاقـض   513در صفحه 
از سويى معتقد است كه سازمان پيكار، بنى صـدر را    .  آشكار مى افتد

نماينده بورژوازى ليبرال و ادامه دهنده راه بازرگان مى داند و از سوى 
تغيير سريع اوضاع بعد از انتخاب بنـى صـدر بـه        “ ديگر، مي نويسد 

رياست جمهورى، بخشى از رهبرى پيكار را به تغيير موضع در مـورد  
،  1358ابوالحسن بنى صدر در بهمـن مـاه       ”  . بنى صدر وادار ساخت

چگونه، با وجودى كه تاريخ نويـس،  .  رييس جمهور حكومت ايران شد
برخورد خصمانه پيكار به بنى صدر و ديگر افـراد و      “ معتقد است كه 

شخصيت هاى ليبرال بويژه بعد از كنگره دوم سازمان در شـهـريـور      
، اما در چندين ماه پيـشـتـر از آن تـاريـخ            ” ، شديدتر گرديد1359

 !ذكرشده، سازمان به تغيير مواضع خود، مي تواند دست زده باشد؟
تاريخ نويسي، آن هم بدين شكل، يعني بدون تحقيقات الزم، منجر به 

ايشان به نقل از كـتـاب مـمـلـو از          .  ارائه اطالعات نادرست مى شود
، به افرادى به نام هاى ” مازيار بهروز“ اثر ”  شورشيان آرمانخواه“ اشتباه، 

ابراهيم نظرى و افخم احمدى به عنوان  اعضاى مهم سازمـان اشـاره     
اين دو به همراه مرتضى آالدپوش از كانديدهاى مشـتـرك     .  مى كند

سازمان پيكار و گروه هاى ديگر براى انتخابات مجلس خبرگان بودند 
در .  و هرگز عضو سازمان پيكار نبودند تا از افراد سرشناس آن باشنـد 

ضرباتى كه سازمان پيكار در سه “ همان صفحه، نويسنده  مى نويسد، 
، از طرف رژيم جمهورى اسالمى خورد، بـخـش     1360ماه اول سال 

بزرگى از رهبرى سازمان را به اين نتيجه رساند كه رويارويى مسلحانه 
نخست اين كه ضربات رژيـم  .  ” با دشمن در آن شرايط مناسب نيست

در سه ماه اول سال نبود كه در سه ماه دوم و همزمان با يـورش بـه     
دوم اين كه، .  همه ي سازمان هاى سياسى مخالف رژيم صورت گرفت

سازمان پيكار هيچگاه به مبارزه مسلحانه اعتقادى نداشت كه پس از   
انتقادات سازمان پيكار در   .  اين تهاجم رژيم به عدم آن تصميم بگيرد

تـاريـخ   .  اين مقطع به عمليات مسلحانه سازمان مجاهدين خلق بـود   
نويس در اينجا با قاطى كردن مواضع اين سازمان و ديگران به نتيجه 

سوم اين كه، در يك پاراگـراف  .  گيرى هاى نادرست دست يافته است
سازمان پيكار با اين كه هزاران عضـو و    “ قبل تر ايشان نوشته اند كه، 

هوادار داشت، ولى برخالف ديگر سازمان هاى چپ مـاركسـيـسـتـى،      
اما در پاراگراف بعدى معتقد است كـه    ”  . كادر رهبرى آن كوچك بود

 . چنين و چنان كرد” بخش بزرگى از رهبرى سازمان“
در اين صفحه با اطالعات نادرست و مغشوش،  نويسنده بدترين نـوع    

وى در پى آوردن دو نقـل قـول بـى        .  تاريخ نويسى را ارائه مى دهد
در “ ارتباط با تحليل ايشان از نشريات پيكار، مدعى مى شـود كـه         

مسعود جـيـگـاره اى،        ( ، عده اى از كادرهاى رهبرى 1360تابستان 
از سازمان پيكـار جـدا     )  محمدعلى صمدى و حسين احمدى روحانى

مبارزات قهرآمـيـز   ”  جناح انقالبى“ گشته و طى اعالميه اى تحت نام، 
نويسنده بازهم هيچ مدرك و سندى براى ”  . عليه رژيم را تبليغ كردند

، آقاي پارسابناب 515در صفحه .  اين ادعاهاي تاريخي  ارائه نمى دهد
مجددا فراموش مى كند كه در يك صفحه قبل از آن نوشته است كه 

، در   110سازمان پيكار پس از انتشار بيانيه منتشره در نشريه پيكار   
صدد نرم كردن حمالت تند خود عليه ليبرال ها بوده و تـكـرار مـى      

، ) نشريه پيكار هفته نامـه بـود    (  113كند كه در نشريه پيكار شماره 
روزنامه پيكار دوباره حمله به ليبرال ها و بنـى صـدر را تشـديـد           “ 

 ” .بخشيد
و هـمـچـنـيـن       1360با آغاز بحران درونى در سازمان پيكار در سال 

سركوب شديد رژيم در اعدام و زندانى كردن صدها نفـر از اعضـا و         
هواداران آن، سازمان پيكار عمال به سه شاخه كه از نظر سيـاسـى و     

شاخه اول از هـواداران و        .  تشكيالتى اختالفاتى داشتند، تقسيم شد
 1360خـرداد       25در      110پيش برندگان بيانيه منتشره در پيكار 

اين بيانيه كه رسـمـا بـه        .  معروف شده بود 110بودند كه به بيانيه 
و بعد در نتيجه ي مخالفت هاى درونى ( عنوان نظر سازمان اعالم شد 

معتقد بود كه با توجه به تغيير و جـابـجـايـى       )  به حال تعليق درآمد
قدرت در هيات حاكمه، نوك حمله سازمان مى بايستى متوجه حزب 

در اين مورد مى تـوان بـا       .  جمهورى اسالمى و روحانيت حاكم باشد
: ، متوجه شد كه110مراجعه به بيانيه سازمان پيكار در نشريه شماره 
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در اين مبارزه، به لحاظ آرايش عيني قواي سياسي و نـقـش حـزب      “ 
جمهوري در اين ميان، پرولتاريا و دموكرات هاي انقالبي مي بايسـت  

خويش را حول دفاع از آزادي هاي دموكراتيك بـر     مركز ثقل مبارزه
روي حزب جمهوري، يعني نيروي اصلي و تعيين كننده روند سياست 

اين تاكتيك در شرايط كنوني، يگانه تاكتـيـك   .  رژيم، متمركز نمايند
صحيح انقالبي براي گسترش انقالب و مبارزه طبقـاتـي و نـزديـك         
ساختن پرولتاريا و اردوگاه انقالب به اهداف استراتژيك مـرحلـه اى       
خويش در انقالب دموكراتيك يعني سرنگوني سلطه امپريالـيـسـم و      

و ”  . بورژوازي حاكم و برقراري جمهوري دموكراتـيـك خـلـق اسـت         
هرسياسـتـي كـه در        “ :  همچنين چند پاراگراف بعد نوشته شده بود

شرايط كنوني، نخواهد مضمون آرايش سياسي نيروها را بطور عيـنـي   
درك نموده و تالش نمايد كه عليرغم روند عيني تضادها با ليبرال ها 

، مـركـز     } جمهوري اسالمـي { به همان نحو برخورد كند كه با حزب 
ثقل مبارزه توده ها را كه بايد بر روي حزب متمركز شود، تشخـيـص   
ندهد، و ثانيا نقش و كاركرد واقعي ليبرال ها را بدرستي تشـخـيـص      
نداده و مضمون متفاوت برخورد و افشاگري عليه آن را از نـظـر دور     

 17” .اندازد، به دركي چپ  روانه از تاكتيك در غلطيده است
يكى از دو جناح و يا بخش مخالف اين بيانيه كه اكثريـت هـواداران      

سازمان و به ويژه سازمان دانشجويان و دانش آموزان پيكار را دربـر      
جنـاح  “ اين جناح به خود نام .  مى گرفت، كامال با آن نظر مخالف بود

هيچ كدام از رهبرى اين جناح عضو مركزيت .  پيكار داده بود”  انقالبى
مهمترين اعضاى . و يا عضو على البدل مركزيت  سازمان را دارا نبودند

و شهيد محمدعلى ”  محسن“ ، ” احمد“ آن جناح، رفقايى با نام مستعار 
بخش ديگري كه اعضاى قديمى سازمان هـم در آن        .  صمدى بودند

بودند، معتقد بود كه گرايش هاى مختلف نظرى بايد در نشـسـتـى        
پيرامون بحران و سرنوشت سازمان تصميم بگيرند، اين بـخـش بـه        

 .  كميسيون گرايشى معروف شد
، 1360مركزيت سازمان پيكار در زمان خاموشى آن در اواخر سـال      

متشكل از حسين احمدى روحانى، عليرضا سپاسى آشتيانى، مسعـود  
سـازمـان   .  بودند)  اسم مستعار( و قادر)  اسم مستعار( جيگاره اى، بهرام 

دو عضو على البدل مركزيت به نام هاى احمدعلى روحانى و شـهـرام   
تمام آنها به جز دو نفرى كه با نام مستعار .  محمديان باجگيران داشت

 . معرفى شده اند، به دست رژيم جمهورى اسالمى كشته شدند
در همان صفحه و در پاراگراف آخر، نويسنده دوباره  درباره ي پـايـان   
كار سازمان پيكار، معرفى مركزيت و تعلق جناحى افراد آن به اشتبـاه  

، سازمان پيكار به كلى مـتـالـشـى       1361در فروردين ... ”مى نويسد،
از ( عليرضا سپاسى آشتـيـانـى      .  گرديد و رهبران آن به زندان افتادند

، حسين روحانى، مسعود جيگاره اى و محمدعلى صمدى از   ) اكثريت
واقعيت اين است كـه،  ”  . از جمله دستگيرشدگان بود)  جناح انقالبى ( 

از كار افتاده بود  1360سازمان پيكار از نظر تشكيالتى در اواخر سال 
اما از  زوايه ي نظري و فعاليت هاى منطقه اى و پراكنده، فـراتـر از       

در بهمن .  تاريخى كه آقاى پارسابناب نگاشته، درجنبش حضور داشت
، با دستگيرى اغلب اعضاى مركزيت و مسئولين رده بـاالى  1360ماه 

در .  سازمان، فعاليت آن به صورت يكپارچه و فراگير متوقف گـرديـد    
مركزيت سازمان، حسين احمدى روحانى و عليرضا سپاسى آشتيانى، 

بـه هـواداران     )  نام مستـعـار  ( تعلق به هيچ جناحى نداشتند، و بهرام 
، و قادر و جيگاره اى نيز در كميسيون گـرايشـى فـعـال       110بيانيه 
 .18بودند 

، تاريخ نويس در معرفى حسين احمدى روحانى، تاريخ 516در صفحه 
، عنوان مى كند اما در جلد اول هميـن دوره،    1320تولد وى را سال 

همچنين اقاي پارسا بناب عنـوان مـى     .   مي داند 1329وى را متولد 
گـرويـدن بـه      “ ، بـا    1353دارد كه حسين احمدي روحاني در سال 
) مجاهدين مـاركسـيـسـت    ( ماركسيسم از بنيانگذاران بخش منشعب 

در حقيقت، حسين احمدى روحانى تـنـهـا بـازمـانـده           .  است”  بوده
كادرهاى مركزيت اوليه سازمان مجاهدين در خارج از زندان بود كـه    

 .ماركسيست شد 1354در سال 

برخالف ادعاي ناشر، من معتقدم كـه ايـن     
كتاب، دستكم در مـورد دو سـازمـان            
مجاهدين خلق و پيكار، نه تنها از جـملـه     

نوشتـه هـاي     ”  غني ترين و پرمحتواترين“ 
تاريخي ايران به حساب نمي آيد بـلـكـه      
.  سرشار از  خطاهاي تاريخي و سياسي است

پرسيدني است كه در دورانى كه ما هر چـه  
بيشتر به دانستن وقايع تاريخي گذشتـه و    
درس گيري از تجارب پيشين نياز داريم، آيا 
بهتر نيست كه تحقيقات خود را هـرچـه       

 بيشتر جامع تر و دقيق تر انجام دهيم؟ 
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،  و پايانى اين مجموعه ،  آقاى پارسابـنـاب در     ) 517( در صفحه بعد 
، بـعـد از       1361در پاييـز    “ تكرار تاريخ نگاري نادرست  مى نويسد، 

جريانات تسليم روحانى و اعدام جيگاره اى، محمدعلى احـمـدى و       
قاسم عابدينى، جناح انقالبى نيز با بحران روبرو شده و عمال به چنـد  

يكى از اين بخش ها تحت رهبـرى تـراب حـق        .  گروه تقسيم گشت
بـه     1362شناس در سوئد تحت عنوان گرايش پرولترى در سـال        

بايد خاطر نشان كرد كه فردى به نام محمد على ”   . فعاليت اقدام كرد
احمدى در سازمان پيكار و در سطح رهبرى آن وجود نداشته است و 
مشخص نيست اين نام از كجا به نوشته ي تحقيقي آقاي پارسابـنـاب   

جناح انقالبى و يا فراكسيونيسـت هـا، در رهـبـرى           .  راه يافته است
سازمان دانشجويى و دانش آموزى پيكار بودند و از جمله افراد مـهـم   

نـام  (  و محسـن    )  نام مستعار( آن كه زنده هستند مى توان از، احمد 
تراب حق شناس نه تنها به اين جناح تعلق نداشـت،  .  نام برد)  مستعار

اسـم  ( بلكه از مخالفان آن بود و به همراه مسعود جيگاره اى و قـادر    
فعاليت مى ” كميسيون گرايشى“و افرد ديگر در بخشى بنام  ) مستعار
تراب حق شناس از بازماندگان قديمى سازمان مجاهديـن  .  19كردند 

خلق و يكى از فعالين جنبش كمونيستى است كه تا سال ها پـس از    
خاموشى سازمان در صدد بود كه به همراه اعضا و هواداران باقيمانـده  
ي سازمان پيكار آن را در شكل نو و با انتقاد به گذشته اش احيا كند 
كه متاسفانه تالش هاي او در همان سال هاى اولـيـه ي دهـه ي            

انديشه “ وى با انتشار چندين شماره از نشريه .  ،  بى نتيجه ماند1360
و همچنين راه اندازى تارنمايى به همين نام به كمك رفقاى ”  و پيكار

ديگر به نشر و تبليغ انقالب پرداخته و اخيرا اسناد و مدارك سازمـان  
هاى مجاهدين خلق و پيكار را در اين تارنما براى خـوانـنـدگـان و         

 .همچنين تاريخ نويسانى همچون آقاى پارسابناب قرار داده است
ايشان در معرفـى  .  تاريخ نگاري نادرست آقاى پارسابناب ادامه مي يابد

حق شناس بعد از گرويدن بـه  “ :  تراب حق شناس، مدعى مي شود كه
، از بنيانگذاران سازمان پيكار گشته و در   1357ماركسيسم، در سال 

بايد تاكـيـد   ”  . ، كانديداى آن سازمان براى مجلس شورا گرديد1359
 1354كرد كه  تراب حق شناس از كادرهاي قديمي بود كه  در سال 

و در زمان انتشار اولـيـن      1357وى در سال .  ماركسيسم را پذيرفت
. ، در ايـران نـبـود       1357اعالميه سازمان پيكار در شانزدهم آذر ماه 

تراب حق شناس براي سرو سامان دادن به دفاتر سازمان، در خارج از 
او حتى تا پس از كنگره اول سازمان در اسفنـد  .  كشور به سر مي برد

حق شناس با وجـود  .  به ايران بازنگشت 1358و در اوايل سال  1357
اين كه چهره سرشناسى در جنبش مبارزاتى ايران به شمار مي آمـد،  

او هيچـگـاه   .  همچنان در آن دوره از اعضاى مخفى سازمان پيكار بود

 . كانديداي سازمان براى هيچ انتخاباتى نشد
بخشى از كـادرهـا و       “در آخرين پاراگراف، نويسنده، مدعى است كه، 

طرفداران كه به زندان رفته بودند، با انتشار نشريه پيكـار تـئـوريـك       
سياسى و براى همراهى و همكارى با اتحاد مبارزان كمونيست آمـاده  

آيا آقاى پارسابناب با اوضاع آن  دوره ي داخل زندان هـاي    ”   . شدند
جمهوري اسالمي آشنا هست؟ اگر كادر و يا هوادارى از سازمان پيكار 
به زندان جمهورى اسالمى مى افتاد، بي ترديد اعدام مى شـد و يـا       

زندانيان در سياه چال هـاي جـمـهـورى       .  سال ها در زندان مى ماند
اسالمى هيچگاه توانايى داشتن تشكيالت و همفكرى در يـك زمـان     

نشـريـه اى     (!) محدود را هم نداشتند تا چه رسد كه دست به انتشار 
ديگـر   1362بزنند و يا به اتحاد مبارزان كمونيست كه تا اواسط سال 

 . وجود نداشت، بپيوندد
 15ثـمـره     “ ناشر در مقدمه جلد اول متذكر شده است كه اين كتاب 

ايـن  ...  سال كار و تحقيق و بررسى دكتر يونس پارسا بناب مى باشـد 
كتاب بخاطر وسعت دوره تاريخى مورد بررسى و انبوه بي شمار منابع 
و مĤخذ استفاده شده و مندرج در آن، احتماال مى تواند بـه عـنـوان      
يكى از غنى ترين و پرمحتواترين نوشته هاى اخير ايران بـه شـمـار      

 ” .آيد
برخالف ادعاي ناشر، من معتقدم كه اين كتاب، دستكم در مـورد دو    

غـنـي تـريـن و         “ سازمان مجاهدين خلق و پيكار، نه تنها از جمله   
نوشته هاي تاريخي ايران به حساب نمي آيـد بـلـكـه       ”  پرمحتواترين

پرسيدني است كـه در    .   سرشار از  خطاهاي تاريخي و سياسي است
دورانى كه ما هر چه بيشتر به دانستن وقايع تاريخي گذشته و درس   
گيري از تجارب پيشين نياز داريم، آيا بهتر نيست كه تحقيقات خـود  
را هرچه بيشتر جامع تر و دقيق تر انجام دهيم؟ بي شك آقاى دكتـر  

) اياالت متـحـده  ( يونس پارسابناب كه استاد تاريخ در دانشگاه استرير 
هستند مي بايست  بيشتر نسبت به اين امر حياتي حساسيت به خرج 

 .   20مي داند 

behrouzan@gmail.com 

 2010جوالي 
 :منابع

 

نشـريـه   .  1358، بـهـمـن      9، سه شنبه،21نشريه مجاهد، شماره   -1
، مطلبى درباره شهيد 1359ارديبهشت  20، شنبه 60مجاهد، شماره 
همچنين كليه زندگى نامه هاى منتشره درباره شهيـد  .  حبيب رهبرى
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 . ، تهران، ايران1379برفراز خليج، محسن نجات حسينى، نشر نى،  -2

در اين مورد مى توان به، بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيك سـازمـان     -3
، بازانتشار اينترنتـى  1354مجاهدين خلق ايران، همين سازمان، مهر 

 .در تارنماى انديشه و پيكار، مراجعه كرد 1384در خرداد 
 /PeykarArchive/org.peykarandeesh.www://http

html.1354-bayaniyeh/ML-Mojahedin 
 . 1359ارديبهشت  6، شنبه 49نشريه مجاهد، شماره  -4
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/PeykarArch ive/o rg.peykarandeesh.www
html.1357-etelaiyeh/ML-Mojahedin 

حتى در كتابى كه توسط جمهورى اسالمى منتشر شده نيز چنين   -8
تاريخ شفاهى سازمان مهدويون، نشر مركز انقالب اسـالمـى،     .  نيست
 .، تهران، ايران1384

9- 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/Moj
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خط سه كوششى در جهت راهى مستقل، بهزاد مالكى، تارنمـاى    -10

 .انديشه و پيكار
http://www.peykarandeesh.org/old/saf.aza/s.aza.pdf

/Khate3.pdf 
، سازمان مجاهدين خلق ايـران، مـرداد       6نشريه مجاهد شماره   -11

 .132-145، خارج از ايران، ص ص 1355
 .16، صفحه 1358، شش اسفند 44نشريه پيكار، شماره  -12
، 1357اسفند،    27، به تاريخ 21نظامى شماره  -اعالميه سياسى -13

ضـربـه   (   1353فشرده گزارش فعاليت هاى سازمان از اواخـر سـال       
تحليل آمـوزشـى     “ تا كنون، باز انتشار در )  اپورتونيست هاى چپ نما

، سازمان مجاهدين خلق ايران، بهـار  ” بيانيه اپورتونيست هاى چپ نما
 .اين كتاب در سايت انديشه و پيكار موجود است. ، ايران1358

 .7منبع شماره  -14

 . 1358نبرد و مسئله انشعاب، سازمان پيكار، تابستان  -15
مقدمه اى بر ليست شهداى سازمان پيكار، توسـط تـراب حـق          -16

 .”انديشه و پيكار“ شناس در تارنماى 

 
http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/

Shohada.pdf 
، مقاله تراب حق شناس با 1376، بهار 7همچنين مجله نقطه، شماره  

 . احزاب و سازمان هاى جنبش كمونيستى ايران: عنوان
بيانيه سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر پيرامون اوضـاع و      -17

خـرداد   25دوشنبه  110تحوالت سياسي جديد، نشريه پيكار شماره 
1360  .  

رفيق ما پوران بازرگان، بهروز جليليان، منتشـره در تـارنـمـاى           -18
 . انديشه و پيكار

Be/PouranBazargan/org.peykarandeesh.www://http
html.Bazargan-Pouran-Jalilian-hrpouz 

 .1360اطالعيه تراب حقشناس در سال  -19
مقدمه ناشر در جلد اول و همچنين معرفى آقاى پارسابنـاب در      -20

 :اين سايت اينترنتى

 
http://southbaymobilization.org/calendar/2006/200

6_02.htm 
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 معرفي كتاب
 

 

 

 سرمايه ماركس چگونه شكل گرفت
 رومن روسدولسكي: نويسنده
 سيمين موحد : برگردان
 نشر قطره: انتشارات

خوشبختانه يكي از مهم ترين آثار ادبيات كمونيستي سـرانـجـام بـه       
نگارش اين كتاب بيش از پانزده سـال طـول       .  فارسي برگردانده شد

كشيده و توسط يكي از نمايندگان برجسته ي سنت ماركسـيـسـتـي     
روسدولسكي در اين كتاب ضمن بررسي رابطـه ي    .  نوشته شده است

بين نسخه هاي گوناگون سرمايه، داليل دوباره نگاري هاي پي در پي 
ماركس را شرح مي دهد و با نمايش غناي روش شناسي اثـر بـزرگ     
ماركس يعني گروندريسه نقدي از آثار بعدي سنت ماركسيستـي در    

اين كتاب در دو جلـد بـه فـارسـي         .  رابطه با سرمايه را ارئه مي كند
هيل برونر مـنـقـد نشـريـه ي          .  ال.  به قول رابرت. منتشر شده است

اين بهترين كتابي است كـه دربـاره ي         : ”  نيويورك ريويو آفو بوكز“ 
لحن آن محكم، نگرش آن غيرجزمي و ... سرمايه ي ماركس خوانده ام

 .   فوق العاده روشن و واضح است

 

 هزاره ي كدام كَس؟ آن ها يا ما؟
 دانيل سينگر: نويسنده 
 اكبر معصوم بيگي: برگردان
 نشر آگه: انتشارات

دانيل سينگـر نـويسـنـده،       «:  مترجم در پيش گفتار كتاب مي نويسد
هزاره ي كدام كس؟ آن ها متفكر و روزنامه نگار فرانسوي هنگامي 

را به قلم آورد كه اوضاع جهان به هيچ روي بوي بهبود شنيده  يا ما؟
درهم پيچيده بـود،  ”  سوسياليسم دولتي واقعاً موجود“ تومار :  نمي شد

سرمايه داري يگانه حريف ميدان بود و كباده ي بي رقيبي و پهلوانـي  
مي كشيد، نئوليبراليسم، بازار آزاد، خصوصي سازي و جهاني سـازي    
مذهب مختار روز بود و چپ يكسر در موضع دفاعي و عقب نشيـنـي   

 ».بود و تازه بايد از سر نو حقانيت خود را به كرسي مي نشاند
 

 جنبش هاي كنوني آمريكاي التين
 فليسيتاس ترويه–بهرام قديمي : گفت و شنودها

 بهرام قديمي: برگردان
 نشر نيكا : انتشارات

در نيم قرن اخيـر، آمـريـكـاي       «:  در پشت جلد اين كتاب مي خوانيم
التين را شايد بتوان آزمايشگاه ايده هاي راهگشا درمبارزه ي طبقاتي، 

جنبش هاي انقالبي و مبارزات كـارگـران،   .  سياسي و اجتماعي خواند
دهقانان و بوميان اين قاره، همواره سرمشق پيكارهاي طبـقـاتـي در      

امروزه، در حالي كه بسياري از جنـبـش   .  ديگر نقاط گيتي بوده است
هاي جهاني، از جمله در نتيجه تك قطبي شدن جهان، تضعيف شده 
يا موقتاً سركوب و نوميد گشته اند، مبارزات توده اي در آمـريـكـاي      
. التين از تحرك و ابتكار چشمگير و آموزنده اي بـرخـوردار اسـت         

مجموعه اي كه پيش رو داريد، گفت و شنودهايي ست كـه مـا در         
كوشش مان براين بـوده  .  كشورهاي مختلف آمريكاي التين داشته ايم

. كه تا حد امكان درباره ي جنبش هاي توده اي پرسشگري كـنـيـم     
هركدام از اين جنبش ها با ويژگي هاي خود مشكالت خاصي را بـه      

   ».چالش مي كشند

 

 

 مصطفي شعاعيان و رومانتيسم انقالبي
 انوش صالحي:نويسنده
 نشر باران: انتشارات

از گذر معير تا خيابـان اسـتـخـر       «:  نويسنده ي اين كتاب مي نويسد
راهي نيست، در كمتر از نيم ساعت با پاي پياده مي توان اين مسـيـر   

سي و .  را پيمود و تتمه ي تهران قديم را در طول اين پياده روي ديد
هشت سال طول كشيد تا مصطفي خود را از گذر معير به بن بسـت    
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كوچه يي در خيابان استخر برساند اما براي من دوسال فرصت كمـي  
بود تا بتوانم مسير دشوار و باورنكردني حيات سي و هشت ساله اش   

آن چه براي من در جريان اين سفر دو ساله اتفاق افتـاد  .  را پيدا كنم
تنها شناخت نسبي شخصيت مصطفي و پي بردن به فرازوفـرودهـاي   
زندگي اش نبود، من بيش از همه با تجربيات نسلي روبه رو بـوده ام    
كه بازسازي حيات اجتماعي و سياسي ما نيازمند واخواني چـنـدبـاره    

دوستان مصطفي پرتعداد و ناپيدا بودند اما رشته .  تجربيات آنان است
بنـابـرايـن ديـدار بـا          .  هايي نامريي آن ها را به هم مرتبط كرده بود

   ».هركدام، حلقه ي اين آشنايي ها را وسعت مي بخشيد
 

 

 

Unravelling Capitalism 

A Guide to Marxist Political Economy 

Joseph choonara 
Bookmarks 

 حل معماي سرمايه داري
 راهنماي اقتصاد سياسي ماركسيستي

 جوزف چونارا
 انتشارات بوك ماركس

ولي .  كارل ماركس بي ترديد بزرگترين منتقد تاريخ سرمايه داري است
هنوز تببين ضدسرمايه داري او براي بخش مهمي از طبقه كـارگـر و       

اما با اين وجود بـراي    .   افكار عمومي جهان ناشناخته باقي مانده است
كساني كه خواهان پي بردن به بن مايه ي بحران هـاي مـداوم، بـي          
ثباتي و ماهيت استثمارگرانه ي نظام سرمايه داري هستند، مطالعه ي   

جوزف چونارا نحـوه ي رهـيـافـت         .  نوشته هاي ماركس اساسي است
ماركس براي درك ماهيت سرمايه داري كه در سـه جـلـد كـتـاب            

او همچنين در   .  مطرح شده را مورد بررسي قرار داده است »كاپيتال«
اشاراتي به چگونگي كاربرد رهيافت  »حل معماي سرمايه داري«كتاب 

ماركس براي تبيين انكشاف سرمايه داري در جهان كنوني كرده و اين 
 .دوره ي تاريخي را مورد ارزيابي قرار مي دهد

 

The Left in Iran 

1905-1940 

Revolutionary History 

Volume 10, Number 2 
Merlin Press 

 چپ در ايران 
 1940تا  1905

 تاريخ انقالبي
 2شماره  10جلد 

 انتشارات مرلين پرس
است   –دفتر دوجلدي   -صفحه اي  نخستين جلد از   457اين كتاب  

اين كتاب دربرگيرنده اسـنـادي   .  كه به زبان انگليسي چاپ شده است
بسياري از .  مهمي از تاريخ جنبش سوسياليستي و چپ در ايران است

اين اسناد براي نخستين بار به زبان انگليسي منتشر شده اند و گوشه 
ي كوچكي از تاريخ اوليه ي جنبش كارگري و سازمان هـا و حـزب       
هاي سوسياليستي و كمونيستي ايران را در اختيار پژوهش گـران و      

اين اسناد نشـان مـي     .  كنش گران جنبش جهاني چپ قرار مي دهد
دهند كه چرا جنبش هاي كارگري و سوسـيـالـيـسـتـي در ايـران            
نتوانستند از فرصت هاي تاريخي پيشِ روي خود بهره برداري الزم را 
بكنند؛ نقش امپرياليسم انگلستان چه بود؛ چگونه لنيـن، و سـپـس        
تئودرو روتشتين، چپ ايران را تحت تاثير قرار دادنـد؛ آيـا مـنـافـع          
متفاوتي براي طبقه ي كارگر ايران و دولت نـويـن روسـيـه وجـود          

 داشت؟

 

 

Historical Actuality of the Socialist 
Offensive 

Alternative to Parliamentarism 

Istvan Meszaros 

Bookmarks 

 فعليت تاريخيِ تهاجم سوسياليستي
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 بديل پارلمانتاريسم
 استفان مزاروش: نويسنده

 انتشارات بوك ماركس
استفان مزاروش نظريه پرداز سوسياليست مـجـاري تـبـار، در ايـن            
پژوهش تاكيد ويژه اي بر ضرورت گسست جنبش طبقه ي كارگر از   

 »كانون تغييرات اجتماعي«نگرش به سمت و سوي پارلمان به مثابه 
مزاروش مي گويد تنها اين گسست مي تواند اجازه دهد تـا    .  مي كند

طبقه ي كارگر از موقعيت تدافعي فعلـي بـه مـوضـع تـهـاجـمـي               
فراپارلماني رسيده و سپس با قاطعيت به چالش بـنـيـاديـن عـلـيـه          

 . پارلمانتاريسم بپردازد
 

        

Dreamers of a New Day 

Women Who Invented the Twentieth 
Centry 

Sheila Rowbotham 
Verso 

 روياپردازان روزگار نوين
 زناني كه قرن بيستم را به وجود آوردند

 شيال روباتم: نويسنده
 انتشارات ورسو

شيال روباتم سوسياليست فمينيست انگليسي براساس پژوهـش هـاي     
بديع خود فصل نويني در تاريخ نگاري مدرن جنبش زنـان گشـوده       

نشان داده كه چـگـونـه     »روياپردازان روزگار نوين«او با كتاب .  است
زنان عليه برداشت هاي رايج پيرامون شهروندي و فرهنگ برخاسته و 
وارد عصر مدرن شدند؛ از چالش عليه اخالقيات موجود گـرفـتـه تـا       

تاثير ماندگـاري   »روياپردازان«.  مصرف گرايي، جنسيت و دموكراسي
بر نگرش پيرامون اين معضل ها گذاشتند؛ موضوعاتي كـه در خـط       

 . مقدم چالش هاي زندگي در قرن بيست و يكم هستند
 

 

The Blood Never Dried 

A People’s History of the British Empire 

John Newsinger 

Bookmarks 

 خوني كه هرگز نخشكيد
 تاريخ مردمي در امپراتوري بريتانيا

 جان نيوسينگر: نويسنده
 انتشارات بوك ماركس

جورج بوش سبب سازِ نوشتن انبوهي كـتـاب و        »جنگ عليه ترور«
اما درباره ي نقش تـاريـخـي      .  مقاله درباره ي امپرياليسم آمريكا شد

خـونـي   «كتاب .  امپرياليسم بريتانيا مطالب كمتري منتشر شده است
اين ادعا كه امپراتوري بريتانيا متـفـاوت بـود و         »كه هرگز نخشكيد

برخوردي مهربانانه و آرام  تر با مردم جهان داشت را به چالـش مـي     
جان پيلجرز روزنامه نگار و پژوهش گر مترقـي در بـاره ايـن          .  گيرد

پادزهري عالي و مـوجـز       «كتاب اظهار نظر كرده كه جان نيوسينگر 
عليه تالش امپراتوري بريتانيا براي بازگشت به اعتـبـار سـاخـتـگـي         

آفتاب «در واقع، جان سينگر به عبارت مشهور .  نوشته است »پيشين
خوني كه هـرگـز   «فراز  »در امپراتوري بريتانيا هرگز غروب نمي كرد

 .را افزوده است »نخشكيد
         

 

Shostakovich 

Socialism, Stalin & Symphonies 

Simon Behrman 
Redwords 

 شاستكوويچ
 سوسياليسم، استالين و سمفوني ها

 سيمون برمن: نويسنده
 رِدوردز: انتشارات

زندگي ديميتري شاستكوويچ، شايد بيشتر از هر موسيقي دان ديگري 
در قرن بيستم، بحث پيرامون آميزش سياست با هنر را دامـن زده        



 

                329                          89بهار و تابستان   - 12و  11 -فصلنامه پژوهش هاي سوسياليستي سامان نو                                

اين مبحث به خاطر حوادثي است كه در زندگي اين هنـرمـنـد     .  است
آيا آن طور كـه در انـظـار          .  رخ داد و هنوز ناروشن باقي مانده است

 1917عمومي مدعي مي شد، شاستكوويچ از آرمان هاي انقالب اكتبر 
پشتيباني مي كرد؟ يا به آن رويداد بزرگ تـاريـخـي، در مـحـافـل             
خصوصي پيرامون خود، معترض بود؟ تا چه ميزان وضعيت حاكـم در    

شوروي و عقايد سياسي واقعي شاستكوويچ در آثار هنري اش متبلـور   
شده اند؟ بهرحال شخصيت شاستكوويچ براي موسيقي دانان هم دوره 

 . و عالقمندان اش به عنوان يك قهرمان ارزيابي مي شد
سيمون برمن در اين كتاب  تالش مي كند تا نشان دهد ايـده هـاي       

ايـده هـاي ايـن        .  شاستكوويچ به شكلي يك جانبه تبيين شده است
هنرمند بزرگ از سوي كساني مورد نقد و بررسي قرار گرفته است كـه  
شكاف ژرف ميان آرمان هاي انقالبي برخاسته از انقالب كـارگـري، و     

ايـن  .  استقرار استبداد استالينيستي را مورد ارزيابي قرار نمي دهـنـد    
دسته از صاحب نظران، مبارزه شاستكوويچ براي پاسـداري از ارزش      
هاي شرافتمندانه ي هنريِ دوران انقالب و سلطه ي استبدادي كه از   

افـزون  .  شاستكوويچ شخصيتي تراژيك ساخت را ناديده مي گـيـرنـد     
براين، سيمون برمن در اين كتاب براهميت نقش شاستكوويچ در بـي    

اعتبارسازي اين نظريه، كه مـيـان مـوسـيـقـي مـردم پسـنـد و                           
كالسيك شكاف و تفاوت است، تاكيد و او را به عنـوان هـنـرمـنـدي        

 .معرفي مي كند» واقعا مردمي«

 

Marx’s ‘Capital’ 

Fifth Editon 

Ben Fine & Alfredo Saad-Filho 
Pluto Press 

 سرمايه ي ماركس
 چاپ پنجم

 بن فاين و آلفردو ساد فيلهو: نويسنده گان
 انتشارات پلوتو
توسط انتشارات  پلوتو بارديگر »  سرمايه ي ماركس«چاپ پنجم كتاب 

حاكي از توجه روبه افزايش پژوهش گران و كنـش گـران بـه آثـار           
ماركسيستي در هنگام بحران جهان سرمايه داري در پهنه ي گيـتـي   

سال پيش منتشر شد و  25اين كتاب براي نخستين بار بيش از .  است

از آن هنگام تاكنون به عنوان يكي از آثار مهم براي فهم بهتر كـتـاب     
نويسنده گان ايـن كـتـاب        .  به حساب مي آيد»  سرمايه ي ماركس«

كه مورد بررسي »  سرمايه«تقريبا تمام محورهاي مركزي اقتصادي در 
افزون بـرايـن     .  ماركس قرار گرفته است را مورد كنكاش قرار داده اند

جنبه هاي ديگري از تحقيق ماركس پيرامون مسـائـل اقـتـصـادي،          
ديويد هـاروي دربـاره     .   فلسفي، تاريخي و سياسي را معرفي كرده اند

اين كتاب گفته است كه اين پژوهش همواره يكي از بهتريـن كـتـب      
 . ماركسيستيِ راهنماي كارشناسانه ي نقد اقتصاد سياسي خواهد بود

 

 

Ngo Van’s 

 In the Crossfire: 

Adventures  of  a Vietnamese 
Revolutionary 

AK Press 

 در ميان آتش باران: نگوو ون
 آدم هاي بي پروا ميان انقالبيان ويتنامي

 ك .ا: انتشارات
 

امـا جـلـوه ي        .  تاريخ جنگ ويتنام براي بسياري شناخته شده اسـت 
ديگري از مبارزات مردم ويتنام وجود دارد كه هنوز ناشناختـه بـاقـي      
مانده است؛ مبارزات ديرينه ي مردم آن كشور عليه رژيم استعـمـاري   
فرانسه كه هيچ ارتباطي با حزب كمونيست به رهبري هوشـه مـيـن      

البته آن حزب استاليني از جنگ عليه امپرياليسـم آمـريـكـا       .  نداشت
ولي فقط پس از تصفيه هاي خونين و نـابـودكـردن    .  پيروز بيرون آمد

ايـن كـتـاب      .  ديگر جريان هاي انقالبي اپوزيسيون سوسيـالـيـسـتـي     
پژوهشي است درباره ي مبارزات آن جريان هاي ناشناخته؛ تاريخـچـه   
ي پنهان مانده ي  عده ي كمي از بازماندگانِ ميان رگبار آتش بـاران  

 .       فرانسوي ها و استالينيست ها
 

 

 


