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 !تا انقالبات نوين" نظم نوين"از 
 
 حميد تقوائي 
 

تنظيم  ،  ۲۰۱۱ جوالي   ۱۶اين نوشته بر اساس سخنراني در سمينار انجمن مارکس کانادا،                
  .شده است

 
اي از پروسه رشد جامعه، نيروهاي توليد مادي آن با                             در مرحله    "

که صرفا اصطالحي حقوقي براي بيان همان        (مناسبات توليدي يا ِملکي     
 که تا آن زمان چارچوبي براي                      موجودش،) مناسبات توليدي است     

شوند، و اين      ، دچار تناقض مي       اند  آورده  عملکرد اين نيروها فراهم مي       
مناسبات از اشکالي براي رشد نيروهاي توليدي مبدل به قيودي بر دست              

تغيير . رسد   آنگاه دوران انقالب اجتماعي فرامي        . شوند   و پاي آنها مي      
شالوده اقتصادي جامعه دير يا زود به تحول کل روبناي عظيم آن                               

در بررسي اين گونه تحوالت همواره بايد تميز گذارد ميان                . انجامد  مي
تحول مادي شرايط اقتصادي توليد، که با دقت علوم طبيعي قابل                          
تعيين است، و اشکال حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري، فلسفي، و در                   

ها در قالب آن بر اين تعارض آگاهي                  يک کالم ايدئولوژيکي که انسان        
همانطور که   . کنند    خود کار آن را يکسره مي             هيابند و با مبارز                  مي

گويد قضاوت        هيچکس را بر مبناي آنچه خود درباره خويش مي                        
توان بر مبناي آگاهي خود اين دوره           کنند، چنين دوره تحولي را نمي         نمي

بلکه، برعکس، اين آگاهي را بايد بر مبناي تناقضات                   . قضاوت کرد  
حيات مادي، بر مبناي تعارض موجود ميان نيروهاي توليدي اجتماعي            

 مارکس، مقدمه بر نقد اقتصاد سياسي." و مناسبات توليدي، توضيح داد
 

. دوره اي که از انقالب تونس آغاز شد يک نقطه عطف مهم در تاريخ دنيا است                               
زنجيره انقالبها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نه تنها به دوره افسار گسيختگي                       
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سرمايه داري بازار آزاد و تقابل ميان دو توحش ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي و اسالم                    
سياسي در بيست ساله اخير پايان ميدهد بلکه در يک مقياس تاريخي تر و استراتژيک                       

سرمايه داري در    . تري کل سرمايه داري جهاني را در شرق و در غرب بچالش ميکشد                     
هيچ مقطعي از عمر خود با چنين بحران و بن بست عميق  اقتصادي و سياسي و                                    

انقالبات جاري در تحليل نهائي ريشه در اين بحران همه           . ايدئولوژيکي مواجه نبوده است   
 . جانبه سرمايه داري دارد

 
 انقالب چيست؟ 

 
" نوين"قبل از پرداختن به ويژگيهاي انقالبات جاري، يعني آنچه باعث ميشود آنها را                       

بناميم،  الزمست در يک سطح عمومي و انتزاعي تري در مورد خود  پديده انقالب بر                         
يک نقطه  ضعف اساسي انقالبات و تحوالت جاري، عليرغم خصلت               . نکاتي تاکيد کنيم  

راديکال و ضد کاپيتاليستي آنها، غياب و عدم حضور فعال نيروها و احزاب کمونيست                   
در دل اين تحوالت است و ناگفته پيداست که بدون شناخت انقالب و برخورداري از درک و                   

 . تصوير روشني از ديناميسم و مکانيسمهاي آن نميتوان بر اين ضعف فائق آمد
از سوي ديگر بسياري از فعالين و احزاب  و سازمانهائي که خود را کمونيست                               
ميدانند نظراتي   چنان ذهني و غير واقعي و تصاوير و تعابيري چنان  کليشه اي و                                 

. ايدئولوژيک از انقالب دارند که اين نيروها را بايد بخشي از خود مساله بشمار آورد                         
ابتدا بايد پديده انقالب را از زير آوار تعابير و تلقيات سنتي چپ فرقه اي بيرون کشيد تا                      
بعد بتوان به بحث انقالبات نوين حاضر و  ويژگيهان آن و راههاي تاثير گذاري و                                     

 . دخالتگري در آنها پرداخت
به نظر من مباني متدولوژيک و نظري کمونيسم کارگري در مورد انقالب را، که                          
عمدتا در اسناد و نوشته هاي ديگر منتشر شده بوسيله حزب توضيح داده شده، ميتوان                    

 :در نکات زير خالصه کرد
انقالب يک جنبش و حرکت توده اي است که بنا بر تعريف مساله قدرت سياسي                     -۱

هر اندازه هم وسيع و راديکال و         -نه  جنبش اعتراضي      . امر محوري آنرا تشکيل ميدهد     
بدون بچالش کشيدن دولت انقالب است و نه  تغيير دولت بدون جنبش توده اي                   -کارگري

 .   انقالب ناميده ميشود -و  غيره" انقالب مخملي"کودتا و رژيم چنج و  -و از باال 
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طبقه  بندي سنتي انقالبها به سوسياليستي، دموکراتيک و غيره نه در دوره هاي                  -۲
روسيه  را    " دموکراتيک"مثال در انقالب اکتبر که لنين با تزهاي آوريل  انقالب                     -قبل

سوسياليستي اعالم کرد و همه معتقدين به متافيزيسم جدولبندي انقالبها را حتي در                     
و نه بطريق اولي در شرايط امروز دنيا ربطي به             -خود حزب بلشويک به مخالفت واداشت      

همه انقالبات عصر ما سوسياليستي هستند مشروط بر آنکه                . واقعيت انقالبها ندارد   
نوع و نام انقالب را نيروي رهبري کننده آن                 . رهبري آن در دست سوسياليستها باشد          

 .تعيين ميکند و نه جداول متافيزيکي طبقه بندي از پيشي انقالبها
انقالب سوسياليستي ميتواند با شعار سرنگوني يک فرد ديکتاتور شکل                             -۳
عامل تعيين کننده آنست که جامعه حول نقد سوسياليستي وضع موجود يعني                 . بگيرد

اگر اينطور باشد انقالب          . آلترناتيو طبقه کارگر بسيج و به حرکت درآمده باشد                          
عکس قضيه هم صادق       . سوسياليستي است حتي اگر شعارش سرنگوني يک فرد باشد               

ممکن است انقالبي کل دستگاه بوروکراسي طبقه حاکمه را بهم بريزد ولي انقالب                 . است
اگر تبيين از آن حرکت و پرچم آن در قالبهاي ناسيوناليستي و                        . سوسياليستي نباشد  

مذهبي و دموکراسي و پارلمان و غيره محدود بماند انقالب سوسياليستي نخواهد بود                   
اگر خودآگاهي  . حتي اگر طبقه کارگر از نظر کمي بيشترين نقش را در آن داشته باشد                       

انقالب و تبيين و تعريفي که از خودش دارد و بدست ميدهد در قالب ايدئولوژيهاي حاکم                  
 .  مثل مذهب و ناسيوناليسم و پارلمانتاريسم و غيره بماند آن انقالب بجائي نميرسد

رهبري انقالب در روند پيشروي انقالب شکل         . انقالب با رهبريش بدنيا نمي آيد        -۴
روند انقالب خود روند تشديد کشمکش طبقاتي و                    . ميگيرد و بجلو رانده ميشود           

پوالريزاسيون طبقاتي جامعه است و همين پروسه عيني زمينه عروج کمونيستها در                       
را فراهم مي     -و ارتجاعي ترين نيروهاي بورژوائي در صف ضد انقالب              -صف انقالب    

 .  آورد
جنبش کارگري اساسا   . بايد بين انقالب کارگري و جنبش کارگري تمايز قائل شد            -۵

به معني مبارزات هر روزه و تعطيل ناپذير طبقه کارگر براي ارتقاي شرايط زندگي خود                    
در جامعه است اما شاخص انقالب کارگري عبارتست از بحرکت در آمدن توده کارگر و                    

زير  -توده مردمي که در استثمار سرمايه داري ذينفع نيستند             -بخش عظيمي از مردم      
در محور اين مبارزه خلع يد سياسي و اقتصادي از               . پرچم نقد کمونيستي وضع موجود      

 . طبقه بورژوا قرار دارد
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يک نتيجه مستقيم اين حکم       . طبقه کارگر بدون رهائي کل جامعه رها نميشود            -۶
يعني  -مانيفست ضرورت بسيج و بحرکت درآوردن اقشار و بخشهاي ناراضي جامعه                    
تحت  -اکثريت عظيم مردم  که منفعتي در سلطه و بقاي نظام سرمايه داري ندارند                            

هژموني پرولتاريا و يا بعبارت دقيقتر نقد پرولتري وضعيت موجود و مصائب و                                
مبناي مادي اين     . بيحقوقيهائي است که سرمايه داري به همه جامعه اعمال ميکند                   

حکم اين واقعيت است که ريشه همه تبعيضات و مصائب در جامعه ما نظام سرمايه                         
 -نقد کارگري وضع موجود     -داري است و لذا بطور عيني و واقعي تنها با نفي سرمايه                 

 . کل جامعه ميتواند به رهائي و آزادي برسد
انقالب جنبشي است براي بزير کشيدن حکومت         . انقالب يک حرکت سلبي است      - ۷

و عليه وضع موجود، عليه فقر و اختناق و بيحقوقي و تبعيض و دولت و نظامي که                               
تامين رهبري کمونيستي بر انقالبات در گرو                   . موجد و حافظ اين وضعيت است               

نمايندگي کردن و بِويژه عمق بخشيدن و راديکاليزه کردن نقد و اعتراض  توده مردم                             
نفس تعميق و ريشه اي کردن نقد و نفي نظام موجود، سوسياليسم به معني نفي                       . است

کل نظام سرمايه داري را در محور کشمکش طبقاتي در دل انقالب قرار ميدهد و زمينه                   
 .تحقق هژموني پرولتاريا بر انقالب را فراهم مي آورد

برخورد ارتجاع به انقالب صرفا از کانال دولت بچالش کشيده شده صورت                             -۸
نميگيرد بلکه کل جنبشهاي بورژوائي و احزاب و شخصيتهاي اين جنبشها نيز در                             

جنبشها و نيروهائي که معموال  با پرچم             . انقالب فعال ميشوند و به تکاپو مي افتند            
رفرم يا نقد الکن دولت و کابينه موجود بميدان مي آيند و آلترناتيوهائي را علم ميکنند                  
که هدفي بجز حفظ کل نظم سرمايه داري بقيمت دست شستن از منفور ترين مقامات و                    
يا حداکثر تغيير هيات دولت و يا کابينه اي که مستقيما زير ضرب انقالب قرار گرفته                       

و " اپوزيسيون"افشا و نقد اين جريانات بورژوائي که انقالب آنانرا به                           . است، ندارد  
 .   رانده است يک جزء  اساسي کسب هژموني کمونيستي در انقالبات است" رفرميسم"

بورژوازي . انقالبات، بخصوص در عصرما، نبردي در چارچوب يک کشور نيست             -۹
جهاني بويژه ابر قدرتها مستقيم و يا غير مستقيم دخالت ميکنند و براي حفظ دولتي                      
که زير ضرب انقالب قرار گرفته و يا، در صورت قدرتمند بودن انقالب، براي جابجائي آن                  

در مقابل، کمپ انقالب نيز، بخصوص      . از باال بمنظور حفظ کل نظام وارد عمل ميشوند         
بکارگيري مدياي اجتماعي بوسيله توده مردم        . در دوره ما، محدود به يک کشور نيست          
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انقالبي و خبر رساني و  خودگزارشدهي انقالبات بيش از پيش امکان بسيج افکار                               
عمومي و نيروهاي چپ و مترقي و آزاديخواه در حمايت از انقالبات را در يک سطح                              

 .  گسترده بين المللي فراهم آورده است
انقالب يک پديده زنده و متحول و پر فراز و نشيب است که سرنوشت  و فرجام                       - ۱۰

از هر دو جبهه انقالب و              -آن تماما به عملکرد نيروهاي سياسي فعال در جامعه                      
نظراتي که حمايت يا دخالت در انقالبها را به نقش طبقه و يا                 . گره خورده است   -ارتجاع

جنبش کارگري در انقالب مشروط ميکنند و يا وجود نيروهاي بورژوائي در اپوزيسيون                  
را دليلي بر ارتجاعي بودن اعتراضات           -که معموال با بر آمد انقالب فعال ميشوند             -

توده مردم ميدانند و يا با هر مانور و دخالتگري نيروهاي امپرياليستي ختم و شکست                     
انقالب را اعالم ميکنند در واقع پاسيفيسم و بي عملي خود را توجيه و تئوريزه                                    

انقالب ايده آل و پاستوريزه اي که از روز اول طبقه کارگرو کمونيستها در آن                         . ميکنند
دست باال داشته باشند، نيروهاي بورژائي در  صفوف اپوزيسيون فعال نشوند و يا                                

. بورژوازي جهاني مشاهده گر پاسيو تحوالت باقي بماند توهم و تصورخيالي بيش نيست           
توهمي که ممکن است بکار راديکال نمائي چپ فرقه اي و پاسيو بيايد ولي در جهان                           
واقعي مانعي بر سر راه پيشروي جنبش کارگري و کمونيستي است و بايد نقد  و بکنار                        

 .  زده شود
از ديد طبقه کارگر و کمونيستها ارزيابي انقالبات تنها بر مبناي پيروزي و يا                   -۱۱

تصرف قدرت سياسي هدف استراتژيک کمونيستها        . شکست کامل آنها صورت نميگيرد     
انقالب ميتواند به سلطه سياسي طبقه        . در هر انقالبي است اما اين تنها شاخص نيست           

کارگر منجر نشود ولي جنبش کارگري و کمونيستي را در موقعيت قويتر و مساعد تري                  
براي مبارزه عليه حکومت و نظام سرمايه داري قرار بدهد و به اين اعتبار طبقه کارگر و                    

بويژه در شرايطي که انقالب به اهداف         . حزب او را به کسب قدرت سياسي نزديک تر کند            
نائل ميشود شرايط      -نظير برکناري ديکتاتور و درهم شکستن اختناق               -اوليه خود     

بسيار مساعدتري را براي رشد جنبش کارگري و نفوذ کمونيسم کارگري در جامعه فراهم                
سر بر آوردن و قدرتگيري جنبش و تشکلهاي راديکال کارگري در مصر بعد از                  . مي آورد 

 .   سقوط مبارک خود بهترين شاهد اين مدعاست
با عزيمت از اين نکات پايه اي، که تجربه انقالبات جاري تماما بر صحت آنها تاکيد                  

 . ميکند،    ميتوان به بررسي اين انقالبات و خودويژگيهاي آن پرداخت
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 انقالب در کمپ دموکراسي
 

در نگاه اول چنين به نظر ميرسد که از آنجا که انقالبات جاري عليه ديکتاتوريهاي عريان                  
و دولتهاي سرکوبگر حاکم در در کشورهاي آفريقائي و آسيائي، و يا باصطالح دوره                             

، شکل ميگيرند، لذا حساب حکومتهاي غربي،           "جهان سوم "جنگ سرد در کشورهاي        
اين ظاهر  . جوامعي که در آنها دموکراسي پارلماني حاکم است، از اين انقالبات جداست              

قضيه به دولتها و رسانه هاي غربي اجازه ميدهد که اين انقالبات را جنبشهائي براي                         
اين تعبير از اين انقالبات اگر تالش آگاهانه اي براي             . رسيدن به دموکراسي وانمود کنند     

که در اکثر موارد بويژه از جانب              -تحريف و بشکست کشيدن انقالبات جاري نباشد              
در بهترين حالت تعبير و تبييني خام و سطحي              -مقامات و دولتهاي غربي چنين است       

 . و ساده انديشانه از واقعيت تحوالت حاضر است
قبل از هر چيز بايد توجه داشت که در دنياي امروز مفهوم سياسي دموکراسي به                          
پارلمان وانتخابات محدود نميشود و کمپ دموکراسي نيز تنها در برگيرنده نظامهاي                    

مفهوم آکادميک دموکراسي به معني نظام مبتني به انتخابات و                       . پارلماني نيست  
بويژه در مقايسه با دولتهاي نوع قرون          -پارلمان يک جنبه اي از  واقعيت را بيان ميکند            

اما اين جنبه    -وسطائي که مشروعيت خود را از مذهب و اشراف و پادشاهان ميگرفتند             
وقتي بوش از طرف کمپ دموکراسي به اسالم               . نقش چنداني در سياست امروز ندارد          

سياسي اعالم جنگ داد منظورش همه کشورهائي که نظام پارلماني و انتخابات آزاد                       
دارند نبود بلکه متحدين آمريکا در استراتژي ميليتاريستي نئوکنسرواتيستهاي حاکم                

به همين ترتيب در دوره جنگ سرد نيز شاخص، مقابله با کمپ شوروي              . بر اين کشور بود   
در اين متن، دموکراسي، آنتي شوروي معني                . بود و نه انتخابات و پارلمانتاريسم            

بعد از فروپاشي شوروي، اين تقسيمبندي اين بار بر مبناي مقابله با تروريسم                      . ميداد
مثال دولت مبارک همچنان مدال دموکراسي بر سينه داشت چرا که             . اسالمي ادامه يافت  

بعبارت . به شکل شاخه عربي سيا در مقابله با القاعده و تروريسم اسالمي عمل ميکرد                 
ديگر تقابل با شوروي جاي خود را به مقابله با تروريسم اسالمي  داد و در دوره نظم نوين                     
جهاني هر دولتي در مقابل تروريسم اسالمي قرار ميگرفت جزو کمپ دموکراسي                              

از جمله بن علي و پادشاه اردن و لويا جرگه افغانستان و قذافي در ليبي                 . محسوب ميشد 
دولت مالکي در عراق با     ! از زمانيکه سر براه شدند و به کمپ مبارزه با القاعده پيوستند            
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هر تعريف و تعبيري هيچ ربطي به آزادي ندارد اما نمونه و البراتوار دموکراسي نظم                            
 . نويني است

اين مکان واقعي دموکراسي در سياست جهاني، خيزشهاي انقالبي عليه                                      
ديکتاتوريهاي جهان سومي حاضر را نه هم جهت بلکه در مقابل کمپ دموکراسي قرار                     

در سطح پايه اي تري ميتوان گفت که  اين انقالبات عمال کل نظم سرمايه  در                        . ميدهد
 :سراسر جهان را بچالش ميکشند چرا که

اوال در دوره ما سرمايه داري بر همه جا، از اروپا و آمريکا گرفته تا دورافتاده ترين                       
مناطق آسيا و آفريقا مسلط است و همه حکومتها مصالح و منافع طبقه سرمايه دار را                   

اگر تا پنجاه سال قبل ميشد مبنا و ضرورت وجودي برخي                               . نمايندگي ميکنند   
را به ساختار فئودالي و نيمه فئودالي، و کال نظام           " جهان سومي "حکومتهاي ديکتاتوري   

ماقبل سرمايه داري اين جوامع منسوب و مربوط کرد، امروز وجود ديکتاتوري در هر                    
از سوي ديگر با فروپاشي کمپ            . جاي دنيا از ملزومات کارکرد سرمايه است و بس                  

شوروي، يعني سرمايه داري دولتي تحت نام سوسياليسم، و سلطه بالمنازع سرمايه                         
در کمپ دموکراسي غرب و حيطه          " جهان سومي  "داري بازار آزاد، همه ديکتاتوريهاي          

ضرورت وجودي اين ديکتاتوريها ديگر نه           . نفوذ سرمايه داري بازار آزاد قرار ميگيرند          
اردوگاه شوروي است و نه در        " راه رشد غير سرمايه داري     "در سرمايه داري دولتي و مدل         

ديکتاتوريهائي در کمپ غرب که با ضرورت جلوگيري از نفوذ شوروي و يا مقابله با آن                      
بر همه روشن است که  اين ديکتاتوريها مستقيما و بدون هيچ توجيه و                   . توجيه ميشدند 

از جمله در      -پرده ساتري  در سرمايه داري بازار آزاد و  ضروريات کارکرد سرمايه                            
 .  ريشه دارد -شرايط امروز در پياده کردن نسخه رياضت کشي اقتصادي بانک جهاني

ثانيا ديکتاتورهائي نظير بن علي و مبارک تا قبل از سر برآوردن انقالب  مورد                             
از نظر سياسي اين ديکتاتوريها در        . حمايت کامل و فعال دولتهاي غربي قرار داشته اند           

واقع نماينده و حافظ منافع و کارگزار سياست خارجي دولتهاي غربي در منطقه بوده                        
ديکتاتوريهاي جهان سومي جزئي از سيستم سرمايه داري جهاني در اعمال سلطه بر                . اند

. اينها مکمل و آن روي سکه دموکراسي در غرب هستند                . کل دنيا محسوب ميشوند     
. دموکراسي غربي تنها با پارلمان و انتخابات در خود کشورهاي غربي شناخته نميشود،              

حمايت فعال از ديکتاتورها و در موارد زيادي حتي روي کار آوردن و روي کار نگهداشتن                  
و  تثبيت قدرت ديکتاتوريها در جهان سوم يک وجه مهم دموکراسي و کمپ دموکراسي                    
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 .غرب، چه در دوره جنگ سرد و چه در بيست ساله اخير است
نان و آزادي   "ثالثا انقالبات جاري عليه ديکتاتورهاي حاکم صريحا اعالم کرده اند که             

ميخواهند و اينها خواستهايي است که نه تنها در قالب دموکراسي                  " و کرامت انساني   
مردم و  . نميگنجد بلکه تنها با نقد و بچالش کشيدن دموکراسي ميتواند متحقق بشود               

فعالين انقالبي گرچه بعضا کلمه دموکراسي را براي بيان خواستهاي خود بکار ميبرند                    
اما منظورشان از دموکراسي انتخابات و پارلمان نيست بلکه آزادي و اعمال اراده در                        

ممکن است توده مردم درک روشني از آزادي و تفاوت آن با                . سرنوشت سياسي خود است    
. دموکراسي نداشته باشند اما ميدانند  نان و کرامت انساني از پارلمان نشات نميگيرد                 

اسپانيا که گفت روياي ما از صندوق راي بيرون نمي              ) خورشيد(فعال تجمع ميدان سل       
 . آيد در واقع حرف دل همه مردم دنيا را بيان کرد

رابعا نه ريشه ها و علل شکل گيري انقالبات جاري و نه آرمان و خواستهاي آن بومي                   
اين انقالبها يکي از اشکال بروز شورش گرسنگان است که بانک                     . و منطقه اي نيست      

 وقوع آنرا پيش بيني کرد و به دولتها و             ۲۰۰۸جهاني بعد از سقوط وال استريت در سال           
بحران سرمايه جهاني و سياست وحشيانه رياضت کشي               . بورژوازي جهاني هشدار داد      

اقتصادي، يعني همان شرايطي که پايه و مايه اعتراضات در يونان و انگليس و اسپانيا                    
و فرانسه است، در تحليل نهائي موجد و زمينه ساز زنجيره انقالبهاي جاري در تونس و                     

 . مصر و ليبي و سوريه و غيره نيز هست
خامسا شکل گيري اعتراضات عليه سياست رياضت کشي اقتصادي در غرب و                        

در اعتراضات چندماه پيش کارگران     (تداعي کردن خود با انقالب مصر و ميدان التحرير           
ويسکانسين آمريکا، در تجمع اعتراضي ميدان سل مادريد و ميدان باستيل پاريس در                  

اينجا " و  " اينجا مصر " ماه مه و باالخره در اعتراض اخيرمردم تل آويو با اعالم اينکه                  
خود بازتابي از همدردي مردم در غرب و شرق و خصلت جهاني                                   ) است" التحرير

سرمايه داري به جائي رسيده که براي حل بحران جهاني خود يک                   . اعتراضات آنان است   
و همين سياست است که مردم دنيا را در           . رياضت کشي اقتصادي  : نسخه و راه حل دارد     

شرق به شکل انقالب عليه ديکتاتوري و در غرب به شکل اعتراض عليه بي تاميني و                        
 . بيکاري و گراني بميدان آورده است

اين واقعيات به انقالبات جاري خصلت و موقعيتي جهاني وضد سرمايه دارانه                           
توده مردم در شمال آفريقا و خاورميانه، يعني در منطقه تعيين کننده اي در                        . ميدهد
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وضعيت سياسي جهان دست اندرکار بزير کشيدن ديکتاتوريهاي کاپيتاليستي و خواستار             
بقول مارکس  . آزادي از سلطه سرمايه اند حتي اگر خود چنين فکر نکنند و چنين نگويند               

همانطور که هيچکس را بر مبناي         " در نقل قول فوق از مقدمه بر نقد اقتصاد سياسي                
توان بر    کنند، چنين دوره تحولي را نمي          گويد قضاوت نمي     آنچه خود درباره خويش مي      

 ." مبناي آگاهي خود اين دوره قضاوت کرد
حتي اگر توده مردم و          . اين دوره سربلند کردن انقالبات ضد سرمايه داري است                   

 . فعالين دست اندر کار اين انقالبات خود به اين حقيقت واقف نباشند
 

 وجه تمايز اساسي انقالبات جاري از انقالبات سده گذشته
 

انقالب . در سده اخير دنيا شاهد انقالبات زيادي در کشورهاي جهان سومي بوده است                     
عليه استعمار و براي خالصي از سلطه امپرياليسم، انقالب عليه سيستم فئودالي، براي                  
صنعتي شدن  و براي ورود به دنياي سرمايه داري و جامعه مدني، براي استقالل و ملت                      
سازي، انقالب عليه شاهان و سالطين و عليه دولتهاي دست نشانده و وابسته به                                   

و بسياري از اين انقالبات نيز اساسا تحت تاثير انقالب اکتبر و                         .  ابرقدرتها و غيره    
نمونه انقالب  (محبوبيت کمونيسم بعد از اين انقالب تحت نام کمونيسم شکل گرفتند                  

چين، ويتنام و ديگر کشورهاي آسياي جنوب شرقي، انقالب کوبا، برخي از انقالبات در                   
امروز اساسا در اثر فروپاشي بلوک شوروي، يعني              ). کشورهاي آمريکاي التين و غيره       

ورشکستگي سرمايه داري دولتي که بپاي کمونيسم و سوسياليسم نوشته شد، بر خالف                   
دوره بعد از انقالب اکتبر که کمونيسم مقبوليت و محبوبيت فوق العاده اي يافته بود،                       
انقالبات و جنبشهاي توده اي جاري خود را با کمونيسم و مارکسيسم تداعي نميکنند  و                 

در چنين جوي کامال قابل      . در عوض گفتمان دموکراسي و حقوق بشر بر سر زبانها است             
درک است که چرا زنجيره انقالبات جاري حتي در افکار عمومي و در اذهان توده مردم                         
درگير در اين جنبشها، مبارزه براي دموکراسي فهميده ميشود در حالي که واقعيت                         
اينست که اين نوع انقالبها از لحاظ عيني و واقعي بسيار بيش از انقالب چين و ويتنام                      
و کوبا عليه سرمايه و فقر و تبعيضات و بيحقوقيهائي هستند که مستقيما و انحصارا                     

اينها نه انقالباتي براي رهائي از سلطه استعمار و                . در  نظام سرمايه داري ريشه دارد           
اند و نه جنبشي براي فائق آمدن بر بقاياي                    " سگ زنجيري امپرياليسم    "حکومتهاي   
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استقالل، مليت و غرور ملي، بازگشت به فرهنگ         . جوامع فئودالي و رشد صنعت و غيره       
خودي، ضديت با صنايع مونتاژ و خواست رشد صنعت ملي و ملت سازي و غيره از اجزا                   

هيچيک . بود" جهان سوم "انقالبات معاصر، تا آخرين دهه قرن گذشته، در کشورهاي نوع             
از اين جنبه ها در انقالبات جاري، عليرغم اينکه در کشورهاي عربي و اسالم زده شکل                      

غرب ستيزي و ضدآمريکائي گري نوع اسالمي و زنده باد               . ميگيرد،  مشاهده نميشود    
آزادي و  . ملت و صنعت و مذهب خودمان خصلت نماي اين جنبشهاي انقالبي نيست                    

. برابري و زندگي انساني و رفاه و ارزشهاي جهانشمول انساني ويژگي اين انقالبات است                   
از اينرو نه تنها به اعتبار زمينه هاي اقتصادي و عيني اين انقالبات بلکه حتي بر                                
مبناي شعارها و خواستها و آرمانهاي بيان شده انقالبات، بر اساس آنچه اين انقالبات                     

اينها . درباره خود ميگويند، حساب اين انقالبات کامال از انقالبهاي سده گذشته جداست        
نه انقالباتي براي ورود کشورهاي عقب مانده به جهان سرمايه، بلکه انقالباتي عليه نظام                

 .  سرمايه داري اند
 

 نقطه عطفي در تاريخ معاصر
 

انقالبات و اعتراضات جاري در غرب و شرق بازتاب و حاصل بحران همه جانبه سرمايه                    
امروز بيست سال پس از ورشکستگي و فروپاشي سرمايه داري دولتي مدل                   . داري است 

بلوک شرق، سرمايه داري بازار آزاد نيز از نظر اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيک به بحران                    
، که  نام مستعار استراتژي       "نظم نوين جهاني  "نه تنها   . و بي افقي عميقي دچار شده است       

کسب هژموني آمريکا و شرکايش در دوره پس از جنگ سرد بود، کامال شکست خورده                     
اين انقالبات عمال  دوران نظم نوين را           . است بلکه نفس نظم سرمايه به لرزه افتاده است            

ختم ميکنند و بالقوه ميتوانند، يعني اين ظرفيت و پتانسل را دارند که به کل نظم                              
 . سرمايه پايان بدهند

اسم ديگري براي اعالم سلطه بالمنازع سرمايه داري بازار آزاد بر              " نظم نوين جهاني  "
اين دوره اي بود که استراتژي سلطه بر جهان بعد از شوروي               . جهان بعد از جنگ سرد بود      

در دستور بورژوازي آمريکا و شرکايش در کمپ غرب قرار گرفت و براي تحقق اين هدف                     
استراتژيک نئوکنسرواتيسم و سياستهاي ميليتاريستي و جنگ طلبانه اش رهبري                           

 . بورژوازي جهاني را بدست گرفت
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اين دوره اي است که مذهب، قومي گري، ناسيوناليسم و شوينيسم، ميليتاريسم و                    
جنگ طلبي و تروريسم درسياست و در شکل دادن به تحوالت و روندهاي سياسي نقش                      
تعيين کننده اي پيدا ميکند و در مقابل آزاديخواهي و برابري طلبي ومدنيت و                                   
انسانگرائي، نقد راديکال به وضع موجود و انقالب و انقالبيگري و کال همه ارزشها و                         
آرمانهائي که  در تاريخ معاصر دنيا  با چپ و کمونيسم تداعي ميشوند، از جانب                               
دولتها و رسانه ها و در فرهنگ رسمي و مسلط به عقب رانده شده و مذموم و مردود                            

 .  اعالم ميشوند
از نظر اقتصادي دوره نظم نوين مترادف است با سلطه بالمنازع سرمايه داري بازار                    
آزاد، پايان دولت رفاه و زدن از خدمات عمومي، و در دستور قرار گرفتن سياست                                 

 .  رياضت کشي اقتصادي در همه کشورها
 از سوي ديگر در اين دوره جنبش فوق ارتجاعي اسالم سياسي، که خود در اواخر                          
دوره جنگ سرد بصورت ابزاري در رقابت با بلوک شوروي بکار گرفته شده بود، افسار                         
گسيخت و از سوي بورژوازي غرب بعنوان محور شر و دشمن تازه اي در برابر غرب و                            

اردوگاه غرب  . اردوگاه نظم نوين جهاني سرمايه برسميت شناخته شده و بدنيا معرفي شد             
که پس از فروپاشي شوروي  موضوعيت خود را از دست داده بود نياز بدشمن تازه اي                            
براي تجديد سازماندهي خود و بخصوص پيشبرد سياستهاي ميليتاريستي و قدرتنمائي             
در دنياي بعد از جنگ سرد داشت و اسالم سياسي با ضد آمريکائي گري و غرب ستيزي                     

بويژه پس از يازده سپتامبر تحوالت سياسي در           . ارتجاعي اش اين نقش را بعهده گرفت         
دنيا متاثر از تقابل و تعامل ميان کمپ غرب به زعامت آمريکا و جنبش اسالم سياسي                   

 .  بود
نفس شکل گيري انقالبات در خاورميانه و کشورهاي شمال آفريقا عمال پايان نظم                      
نوين سرمايه را با همه جنبشها و نيروهاي ارتجاعي که در بيست ساله اخير بجلو صحنه                  

دوره توحش دو قطب تروريسم اسالمي و          . سياست جهاني رانده بود، بدنيا اعالم ميکند        
ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي، در شکل مقابله و يا معامله با يکديگر، بپايان ميرسد و               

 .دوره مقابله توده مردم عليه کليه دولتها و نيروهاي ارتجاعي آغاز ميشود
 اما اهميت و جايگاه تاريخي اين تحوالت از پايان دادن به دوره بيست ساله يکه                          

اين آغاز بچالش کشيده شدن نظم سرمايه در           . تازي سرمايه داري بازار آزاد فراتر ميرود        
هر شکل و هياتي از سوي توده مردم بجان آمده از گرسنگي و بيحقوقي و بيحرمتي                             
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فروپاشي ديوار برلين پايان سرمايه داري دولتي در بلوک شرق بود و سقوط مبارک                  . است
 . آغاز فروپاشي کمپ سرمايه داري بازار آزاد است

 
 "تناقض  نيروهاي توليد مادي با مناسبات توليدي" انقالب صنعتي سوم و 

 
اين انقالبات و اعتراضات بروز سياسي همان بن بست و تناقضات عميقي است که در                       
سطح اقتصادي خود را به شکل بحران جهاني سرمايه، ورشکستگي دولتهاي اروپائي و                   

 . آمريکا و فقر و بي تاميني  و بيکاري فزاينده در همه کشورها نشان ميدهد
در پايه اي ترين سطح زمينه مادي بحران همه جانبه سرمايه، هم بحران سرمايه داري              
دولتي در بلوک شوروي و هم بحران امروز سرمايه داري بازار آزاد، رشد بيسابقه و جهشي                   
بارآوري کار و نيروهاي توليدي  در اثر انقالب الکترونيک و نقش تعيين کننده  رباتها و                      

تحولي که بحق   . کامپيوتر در تکنولوژي توليد و توزيع و خدمات در چند دهه اخير است              
آنرا انقالب صنعتي سوم و هم ارز و حتي مهمتر از انقالب ماشين بخار و انقالب                                  

 .الکتريکي خوانده اند
 بن بست و فروپاشي بلوک شوروي اساسا ناشي از ناتواني سرمايه داري دولتي در                        

بورژوازي بزرگ و   .  شوروي و اقمارش در جذب و بکارگيري اين انقالب صنعتي سوم بود              
صنعتي روسيه بعد از انقالب اکتبر و با تفوق مدل سرمايه داري دولتي تحت نام                                  
سوسياليسم در حزب و حکومت نوپاي شوروي،  توانست با بکارگيري آخرين و پيشرفته                  
ترين تکنولوژي توليد در آن زمان و با اتکا به نيروي کار وسيعي که از روستاها روانه                           
بازار کار در شهرها شده بودند در عرض چند دهه روسيه را از يکي از عقب مانده ترين                         

سرمايه داري  . کشورهاي اروپائي به يکي از دو قدرت بزرگ صنعتي جهان تبديل کند                    
برنامه ريزي شده دولتي توانست آخرين دستاوردهاي موجود تکنولوژي توليد را بکار                     

اما اقتصاد کنترل   . گيرد و به سرعت روند موفقي از رشد و انباشت سرمايه را طي کند                  
شده دولتي قادر نبود انقالب صنعتي سوم را، که مانند دو انقالب صنعتي گذشته و کال                   
هر نوع رشد جهشي در تکنولوژي توليد تنها ميتوانست با مکانيسمهاي بازار و با اتکا                 

اين ناتواني در ديگر    . به رقابت سرمايه ها متحقق شود، در خود جذب کند و بکار بگيرد             
کشورهاي بلوک شرق بشکل به آخر خط رسيدن مدل راه رشد غير سرمايه داري و بن بست                 

اين تناقض پايه اي ميان       . الگوي اقتصاد برنامه ريزي شده دولتي خود را نشان ميداد               



 13 !از نظم نوین تا انقالبات نوین

رشد غول آساي نيروهاي مولده در اثر انقالب الکترونيکي و مناسبات سرمايه داري                         
دولتي، شوروي و اقمارش را در دوره حاکميت برژنف با رکود بيسابقه اي مواجه ساخت و                  

 .در نهايت به اضمحالل کامل اين بلوک منجر شد
اما فروپاشي دراماتيک بلوک شرق به معني مصون ماندن سرمايه داري مدل بازار                     

قبل از فروپاشي شوروي، از      . آزاد از نتايج و تبعات بحران زاي انقالب الکترونيکي نبود            
اوايل دهه هفتاد، سرمايه داري در غرب نيز با بحران مزمن و پيشرونده اي روبرو بود که                     
اساسا در رشد غول آساي بارآوري کار و توليد انبوه کاالها در يک مقياس بيسابقه در اثر                    
انقالب الکترونيکي از يکسو و از سوي ديگر در رشد بيکاري و فقر و بي تاميني توده                         

فروپاشي ديوار برلين بازار تازه اي براي              . هر چه وسيعتري از مردم بروز پيدا ميکرد               
سرمايه و کار و کاال در برابر سرمايه جهاني گشود اما به سرعت معلوم شد که حتي در                       

به کمپ سرمايه داري بازار آزاد  پيوسته بودند از رشد            " انقالب مخملي "کشورهائي که با    
براي . و رونق اقتصادي وعده داده شده بوسيله مناديان معجزات بازار آزاد خبري نيست                 

سرمايه داري في الحال بحران زده کمپ غرب فتح بازارهاي بلوک شرق بيشتر يک پيروزي                  
اين پيروزي از آنجا که همه مناطق دنيا          . سياسي تبليغاتي بود و نه يک جهش اقتصادي         

را بزير يوغ سرمايه داري بازار آزاد درآورد خصلت جهاني بحران اقتصادي سرمايه و                           
تبعات و تاثيرات آن در همه کشورها را بيش از پيش عيان ساخت و در برابر چشم                                  

 .  جهانيان قرار داد
در ظرف کمتر از يکدهه پس از فروپاشي ديوار برلين، بحران مزمن سرمايه، اينبار                    
در جهاني که تماما زير يوغ و تحت سلطه سرمايه داري مدل بازار آزاد و بانکها و                                  

" مجازي"سرمايه هاي مالي عظيم قرار گرفته بود، بشکل  ورشکستگي کمپانيهاي                        
مقطع ديگر  . کام معروف شد، بروز يافت      . تماما متکي به اينترنت، آنچه به بحران دات          

اين عود دوباره    .  بود ۲۰۰۸بروز دراماتيک بحران سرمايه سقوط وال استريت در سال                 
بحران چند دهساله سرمايه اين بار در گام اول سرمايه هاي مالي را هدف قرار داد و در                        

از مقطع   . مدت کوتاهي دامنه آن به همه بخشهاي سرمايه در تمام دنيا کشيده شد                         
سقوط وال استريت، اعطاي وامهاي چندين هزار ميليارد دالري  به بانکها و موسسات                    
بزرگ مالي و صنعتي به يک سياست متعارف دولتهاي سرمايه داري تبديل شده است                       

به نحوي که امروز رکود، ورشکستگي      . اما بحران همچنان عميق تر و گسترده تر ميشود         
رو به گسترش بانکها و کمپانيهاي بزرگ و حتي در معرض  ورشکستگي قرارگرفتن                          
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 . دولتها در پيشرفته ترين کشورهاي دنيا به يک نرم تبديل شده است
 

 تبعات سياسي اجتماعي و ايدئولوژيک بحران سرمايه
 

بحران اقتصادي حاضر، با تداوم و دامنه و ابعاد بيسابقه اش، سرمايه داري جهاني را با                   
. يک بن بست ايدئولوژيک و سردرگمي و بي افقي سياسي و اجتماعي مواجه ساخته است                  

اولين قرباني سقوط وال استريت فريدمنيسم و مکتب شيکاگو بود که از اوايل دهه                             
هفتاد تنها نظريه مسلط و هژمونيک سرمايه داري جهاني محسوب ميشد و ستون                           
فقرات تاچريسم و ريگانيسم و در يک سطح وسيعتر کل نئوليبراليسم و نئوکنسرواتيسم                   

نظريه پردازان و استراتژيستهاي اقتصادي، مسئولين بانک جهاني و               . را تشکيل ميداد   
صندوق بين المللي پول، روساي بانکها و موسسات مالي، وزراي اقتصاد و سران دولتها                 

از سوسيال دموکرات     -و در يک کالم تمامي نهادها و شخصيتهاي بورژوازي جهاني                    
که  بعد از سقوط شوروي همگي يکصدا و يکدل از مدافعين               -سوئدي تا نئوکان تگزاسي   

سرسخت فريدمنيسم و معجزات سرمايه داري بازار آزاد بودند و فروپاشي بلوک شوروي                   
را بحساب صحت و حقانيت سرمايه داري بازار آزاد واريز کرده بودند، با سقوط وال                            

رئيس وقت بانک     " بن برنانکه  "برخي مانند     . استريت دنياي ذهنيشان تماما فروپاشيد        
بخاطر نقش تعيين کننده اش در بروز شديدترين           "فدرال آمريکا، که از طرف مجله تايم           

 انتخاب شد،     ۲۰۰۹بعنوان مرد سال        " بحران اقتصادي پس از رکود بزرگ دهه سي                
اعتراف کردند اشتباه ميکرده اند، بسياري از کارشناسان اقتصادي بورژوازي اعالم                        
کردند نميدانند چرا اين وضعيت پيش آمده و ديگر قادر به توضيح تحوالت اقتصادي                       
نيستند و برخي ديگر به مکاتب اقتصادي رد شده و کنار گذاشته شده اي نظير مدل                             

حتي رسانه هائي نظير           . کينزي و دخالت فعال دولت در اقتصاد رجعت کردند                            
اکونوميست و نيوزويک و بعضي از مفسرين و تحليلگران  بورژوازي  اعتراف کردند که                     

 !  مارکس حق داشته است
قرباني ديگر بحران جهاني سرمايه، مکتب پست مدرنيسم و تز نسبيت فرهنگي و                    
مالتي کالچراليسم و بر اين مبنا نظريه موزائيکي بودن جوامع  متشکل از فرقه ها و                        

مباني پست مدرنيسم را قبل از هر چيز جهانشمول بودن             . نژادها و مذاهب مختلف بود     
نسخه رياضت کشي اقتصادي براي       -بورژوائي آن   " راه حل "بحران سرمايه و جهاني بودن     
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اما ضربه نهائي به اين نظريه           . بزير سئوال برد و از پايه متزلزل کرد               -همه کشورها    
وارد " عربي اسالمي  "در کشورهاي     " غير عربي، غير اسالمي       "ارتجاعي را انقالبات        

انقالباتي که نه علت و نه آرمانشان بومي و محلي نيست و در يک سطح وسيعي در                   . آورد
را بر سر    " ارزشهاي جهانشمول انساني   "افکار عمومي و در رسانه هاي جهاني گفتمان               

که بر  " نان و آزدي و کرامت انساني       " نه تنها جهاني بودن خواست        . زبانها انداخته است   
پرچم اين انقالبات نوشته شده، بلکه حتي گسترش جهاني شيوه هاي مبارزه، الگو قرار                     
گرفتن التحرير در تل آويو و مادريد و وال استريت و ويسکانسين را بايد آخرين ميخ به                        

بهمراه پست مدرنيسم، تمامي تبعات ارتجاعي آن در              . تابوت پست مدرنيسم دانست     
بيست ساله اخير، مانند بزير سئوال رفتن سکوالريسم و بجلو رانده شدن مذهب در                             
سياست حتي در کشورهاي غربي، آوانس دهي به اسالم سياسي و قوانين شريعه و                                
قتلهاي ناموسي در اروپا، و قلمداد کردن دولتهاي سرهم بندي شده از شيوخ مذاهب و                       

مطلوب و متناسب با جوامع موزائيکي،  فرو                 " دموکراسي"قبايل و مليتها بعنوان          
پست مدرنيسم ورشکسته ميشود بي آنکه بورژوازي توان و امکان بازگشت به                  . ميريزد

بورژوازي جهاني در فلسفه و جهان بيني اجتماعي خود نيز به               . مدرنيسم را داشته باشد    
 .      بن بست رسيده است

ايدئولوژيک بورژوازي جهاني در        -اين گيج سري، سردرگمي و ورشکستگي نظري             
کمتر از دو دهه پس سقوط ديوار برلين و ادعاهاي سرمستانه ايدئولوگهاي بورژوازي در                  
ابدي و ازلي معرفي کردن اقتصاد بازار آزاد، قبل از هر چيز بيانگر ورشکستگي و بن                          

دولتهاي بورژوا به شيوه معمول با            . بست تاريخي و بيسابقه  بورژوازي جهاني است               
کوتاه مدت به مقابله با       " راه حلهاي "رويکردي پراگماتيستي و با سياستهاي مقطعي و            

 -و تا امروز موفقيت چنداني حتي در تخفيف مساله نداشته اند                 -بحران برخاسته اند     
اما آنچه با هيچ راه حل تاکتيکي و کوتاه مدتي قابل ترميم نيست از دست رفتن افق و                        
چشم انداز و تبيين بورژوازي از شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي دنيا و آينده                              

نه نئوليبراليسم و نئو کنسرواتيسم و نه ليبراليسم و کنسرواتيسم کالسيک، نه                     . آنست
ثبات و   . مدرنيسم و نه پست مدرنيسم، ديگر قادر به توضيح و تبيين دنيا نيست                            

انسجام ايدئولوژيک و استراتژيک بورژوازي جهاني، حتي در ذهنيت دو آتشه ترين                              
 -انقالب الکترونيک، يک انقالب فکري     . مدافعين کاپيتاليسم، تماما در هم ريخته است        

ايدئولوژيک را در صفوف بورژوازي ميطلبد بي آنکه شرايط اجتماعي و عيني                    -فلسفي
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ماشين بخار عروج بورژوازي را بدنبال داشت و انقالب                       . چنين تحولي فراهم باشد        
 . الکترونيک نويد بخش افول آنست

 
  ابعاد اجتماعي انقالب صنعتي سوم

 
ابعاد  تاثيرات انقالب الکترونيکي از حيطه اقتصاد فراتر ميرود و مستقيما عرصه                         
ارتباطات اجتماعي، نظر سنجي و آمار و اطالعات، رسانه ها و خبررساني، ديپلماسي                   
سري، نحوه دخالت مردم در سياست و در مسائل اقتصادي و اجتماعي را دگرگون                              

در دوران  . ميکند و عمال در نهايت نفس  وجود دولت مافوق مردم را بزير سئوال ميبرد                  
عروج بورژوازي، صنعت و ماشين چاپ در شکل دادن به يک زبان و فرهنگ واحد و  لذا                       

امروز انقالب    . ملت ها نقش تعيين کننده اي داشت                     -ملتسازي و ايجاد دولت          
. انفورماتيک همان نقش را در گذار از جوامع و دولتهاي ملي ايفا ميکند                    -الکترونيک

 :اجتماعي انقالب الکترونيک را چنين ميتوان برشمرد -مهمترين تاثيرات سياسي
مدياي اجتماعي، سايتهاي اينترنتي و يوتيوب و فيس بوک و توئيتر و تلفنهاي                   -۱

مردم مستقيما و   . هوشمند و غيره، انحصار دولتها بر اخبار و اطالعات را شکسته است             
در ابعادي فراکشوري مسائل و دردها و اعتراضات و مبارزاتشان را با يکديگر در ميان                  
ميگذارند، از يکديگر حمايت ميکنند، به يکديگر ياري ميرسانند ومتحد و همراه                          

 . ميشوند
با امحاي انحصاردولتي بر رسانه ها، پيشبرد سياستهاي سنتي بورژوازي جهاني             -۲

ديگر . در اعمال کنترل بر جامعه بسيار سخت تر و پرهزينه تر از گذشته شده است                               
مهندسي افکار عمومي در هر کشور و در سطح جهاني، دفاع  و حمايت از                                              

،  کودتا عليه انقالبات و جنبشهاي مترقي و                                  "جهان سومي    "ديکتاتوريهاي     
آلترناتيوسازي و دولتسازي از باالي سر مردم در مقابله با انقالبات براي دولتهاي غربي                  

ديکتاتوريهاي جهان سومي نيز قادر نيستند مانند گذشته به دور           . بسادگي ميسر نيست  
قلمرو ديکتاتوري خود حصار آهنين بکشند و از درز کردن  اخبار جنايات و سرکوبگري                    
هاي خود بخارج و کال تبادل اخبار و اطالعات بين جوامع اختناق زده و ديگر جوامع                         

 .  جلوگيري کنند
يک نتيجه ديگر ارتباط مستقيم مردم با يکديگر خودسازماندهي در اعتراضات              -۳
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مدياي اجتماعي نه تنها تبادل اخبار و اطالعات بلکه                    . و مبارزات اجتماعي است       
سازماندهي اعتراضات و مبارزات را  براي توده مردم و براي آکتيويستهاي مبارزات و                   
انقالبات به امري ممکن و قابل حصول تبديل کرده است، اعتراض ميليونها نفر در بيش                 

، اعتراض هر ساله به        ۲۰۰۳از شصت پايتخت جهان در مقطع حمله به عراق در سال                    
 در ايران و انقالبات جاري در        ۲۰۰۹کنفرانس ساالنه گروه بيست و بانک جهاني،  انقالب           

منطقه خود نمونه هاي گويائي از اين خودسازماندهي توده هاي مردم  با اتکا به مدياي                   
 .   اجتماعي بدست ميدهند

مدياي اجتماعي، همچنين ديپلماسي مخفي و حفظ اسرار دولتي را به خطر                        -۴
 -  "anonymous"ويکي ليکس و گروهاي متعددي  نظير گروه                         . انداخته است  

با هک کردن سايتهاي مخفي دولتي و سازمانهاي اطالعاتي و پليسي دست                     -ناشناس
 .   آنها را رو ميکنند و اين به يک معضل جدي دولتها تبديل شده است

نکات فوق نشاندهنده نقش موثر مدياي اجتماعي در حيطه مبارزه و اعتراضات و                   
اما انقالب انفورماتيک در يک سطح پايه اي تر و استراتژيک تري نفس                     . انقالبات است 

و  -نقد اجتماعي بوروکراسي و دولت مافوق مردم        -وجود دولت مافوق مردم را  هم نفيا          
بچالش ميکشد و     -امکان دخالت مستقيم توده مردم در اعمال ارداه خود               -هم اثباتا 

 . بزير سئوال ميبرد
از جنبه سلبي، در يک بعد وسيع اجتماعي استفاده وسيع از کامپيوتر و اينترنت در                     

با . عرصه هاي مختلف هر روز بيش از گذشته زائد بودن بوروکراسي را عيان ميسازد                      
ذخيره و آرشيو کردن حجم عظيمي از اطالعات اداري و قابل دسترس بودن سهل و سريع                     
آن براي همگان، بوروکراسي و سلسله مراتب اداري در دولت و در سازمانها و شرکتهاي                     

به امري زائد و يک مانع و امر          -از اداره ثبت اسناد تا آژانسهاي مسافرتي          -غير دولتي   
در شرکتها و نهادهاي غير دولتي        . دست و پاگير در اداره امور جامعه تبديل شده است             

که سودآوري حرف آخر را ميزند اين شرايط به جايگزيني تدريجي سازمان و خدمات                          
اما البته در مورد     . منجر شده است   -کام. صنعت دات  -سنتي با تسهيالت کامپيوتري    
تحول دولت و بوروکراسي دولتي بطور خودبخودي و بر                . دولتها اين امر صادق نيست       

بوروکراسي  و دولت مافوق مردم در             . مبناي مکانيسمها اقتصادي صورت نميگيرد        
خدمت حفظ سلطه طبقه حاکمه بر جامعه است و بهمين دليل تغيير و جايگزيني آن                           

اما نکته مهم     . نهاتيا امري سياسي و در گرو مبارزه براي بزير کشيدن دولت  است                         
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اينست که امروز شرايط عيني و اجتماعي براي حذف دولت و ماشين دولتي فراهم شده                     
است و عمال عصر دولتهاي مافوق مردم نيز، مانند آژانسهاي مسافرتي، به آخر رسيده                   

 . است
از لحاظ اثباتي تحول عظيمي که کامپيوتر در عرصه اطالعات، آمارگيري و نظر                     
سنجي و اتخاذ تصميمات جمعي ايجاد کرده است امکان ايفاي نقش مستقيم توده مردم                

امروز از  . در سياست و  اداره امور جامعه را به شکلي سريع و سراسري فراهم مي آورد                       
نظر عملي و تکنيکي کامال اين امکان وجود دارد که توده مردم نه تنها در مبارزه و                           
اعتراض بلکه در امور مربوط به اداره جامعه نيز به تصميم گيري جمعي بپردازند و                            

ابزار نقد و نفي وضع موجود، ابزار شکلدهي به                 . تصميمات خود را به اجرا در آورند            
بهمراه ناالزم و زائد شدن بوروکراسي و دولت در عمل و            . آلترناتيو وضع موجود نيز هست    

در افکار عمومي و تجربه توده مردم، امرسازنيافتن مردم بعنوان دولت در چشم انداز                       
 . جامعه قرار ميگيرد

 
 نقد عملي دولت و دموکراسي  

 
بازتاب اين شرايط اجتماعي بروشني در انقالبات و اعتراضات حاضر قابل مشاهده                        

اين تحوالت هم از نظر شکل و شيوه هاي مبارزه و هم از لحاظ مضمون و                                    . است
مطالبات و شعارها نقد  دولت مافوق مردم و دموکراسي نيابتي که به آن مشروعيت                         

 .ميدهد را عمال در محور و دستور کار خود قرار داه است
 اشغال ميادين و خيابانها  براي مدتي نسبتا طوالني و تشکيل کميته هاي متعددي              
براي سازماندهي و اداره امور روزمره مردمي که ميادين و خيابانها را تسخير کرده اند                    
شيوه اي است که با انقالب مصر و اشغال التحرير شروع شد و در انقالبات و اعتراضات                      

تاکتيک اشغال ميدانها در     . بعدي حتي در آمريکا و کشورهاي اروپائي الگو قرار گرفت             
انقالبات و جنبشهاي اعتراضي توده اي در صنعا و سليمانيه و بغداد و مادريد و تل اويو               
و ايالت ويسکونسين آمريکا  بيانگر استقبال جهاني از اين شيوه نوين اعتراضات توده                    

هم اکنون، در زمان نوشتن اين سطور، وال استريت در اشغال چند هزار نفر                          . اي است 
فراخوان . مردم معترض به بحران اقتصادي و سياستهاي دولت آمريکا در قبال آن است                   

دهندگان اين اعتراض اعالم کرده اند که با الهام از انقالب مصر و تجربه اشغال ميدان                       
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وال استريت را اشغال کنند و آنرا در               " روز خشم  "التحرير، از مردم ميخواهند که در             
اين احتمال وجود دارد که       . تصرف خود نگاهدارند تا به خواستهايشان پاسخ گفته شود             

اين مبارزه نيز مانند تصرف مبارزات ميدان سل و يا مبارزه کارگران ويسکونسين به                      
نتيجه مستقيمي نرسد و فرو بخوابد اما نکته مهم شيوه و روند تازه و بيسابقه تصرف                        

بدست گرفتن کنترل مناطق مهم و      . خيابانها و ميادين شهرها در چنين اعتراضاتي است        
مرکزي شهر بوسيله توده مردم، بچالش کشيدن مستقيم دولت و نظم و کنترل متعارف                     

با اين عمل همانطور که يکي از فعالين ميدان سل در مادريد اسپانيا                          . دولتي است  
گر چه مراکز قدرت و ثروت در دست               "اظهار داشت، مردم بدولت اعالم ميکنند که               

اين فاکتور تصرف و اعمال کنترل بر خالف              ". شماست اما خيابانها در دست ما است           
اشکال و شيوه هاي متعارف و سنتي تر مبارزه مانند تظاهرات و راهپيمائي و تجمعات                  
و ميتينگهاي خياباني، نشاندهنده رگه مهمي از نفي و نقد عملي دولت، گرچه نه لزوما                   

 .  در خودآگاهي مردم، بلکه در عمل مبارزاتي آنان است
چه بعنوان   -از نظر مضمون نيز انقالبات و مبارزات جاري در برابر قدرت دولتي                      

. قرار ميگيرد   -رژيم حاکم و چه در يک سطح پايه اي تر بعنوان قدرت مافوق مردم                             
مساله محوري انقالبات جاري در منطقه مانند هر انقالب ديگري در طي تاريخ مساله                  
قدرت سياسي و بزير کشيدن رژيم حاکم است اما اين مبارزات همانطور که در ابتداي                        

. اين نوشته توضيح داده شد از مخالفت با ديکتاتوري و سرنگوني ديکتاتور فراتر ميرود                
مضمون  اين انقالبات هم بخاطر خصلت کاپيتاليستي ديکتاتوري در اين جوامع و هم                     
حتي با توجه به شعارها و خواستهائي که مردم مطرح ميکنند تنها به  خالصي از يک                        

کسي در اين ترديد       . پليسي موجود محدود نيست       -ديکتاتور و يا حکومت نظامي           
ندارد که آزادي اي که خواست اين انقالبات است صرفا با سقوط ديکتاتور و  برگزاري                         

تجربه تداوم اعتراضات در تونس و بخصوص فاز دوم          . انتخابات پارلماني بدست نمي آيد    
اما از قبل هم روشن بود که            . انقالب در مصر اين حقيقت را به همه نشان داده است                   

نان، آزادي،   "دموکراسي نوع غربي نميتواند آرمان و هدف مردمي باشد که با شعار                         
امروز در دل بحران حاد سرمايه        . خيابانها را به اشغال خود درآورده اند         " کرامت انساني 

داري و در شرايطي که همه دموکراسيها و پارلمانهاي غربي مشغول حاتم بخشيهاي                         
هزاران ميليارد دالري به بانکها و شرکتهاي بزرگ سرمايه داري از جيب کارگران و توده                    
مردم هستند بر همه معلوم شده است که دولت و انتخابات و پارلمان و دولت منبعث از                      
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تجربه هر روزه به توده      . آن  ربطي به تامين آزادي و رفاه و حقوق و حرمت انسانها ندارد                  
نشان ميدهد که، بقول مردم خشمگين آمريکا در مقطع سقوط            -در غرب و شرق    -مردم  

 mainدولت نماينده وال استريت است و نه مين استريت              " ،   ۲۰۰۸وال استريت در سال     
street".                    اين شرايط در يک مقياس جهاني توهم به دولت بعنوان نماينده ملت و حافظ

توهمي که پايه دموکراسي، چه با تعبير ليبرالي و کالسيک  و چه با                   -منافع تمام مردم    
 . را فرو ريخته است -تعبير نئوکنسرواتيستي و نظم نويني  کلمه است

مردم بايد در سرنوشت سياسي خود دخالت            "يک بازتاب اين واقعيت رواج گفتمان            
در اظهار نظر در قبال انقالبات منطقه حتي در              " ارزشهاي جهانشمول انساني   "و  " کنند

تبليغات رسانه هاي بورژوازي و اظهارات مقامات دولتهاي غربي، از اوباما و هيالري                   
صحبت از ضرورت دخالت مردم در تعيين                . کلينتون تا سارکوزي و کامرون، است            

سرنوشت سياسي شان، بجاي انتخابات و پارلمان، و تاکيد بر خصلت جهانشمول اين                        
که شيوه رايج همين      -انقالبات، بجاي منطقه اي، عربي و يا اسالمي قلمداد کردن آنها                

بروشني امري است که انقالبات به باالئيها         -دولتها و رسانه ها در بيست ساله اخير بود          
در "ميخواهند براي حفظ منافع و نفوذشان بعد از سقوط ديکتاتورها            . تحميل کرده است  

بايستند اما مشکلشان اين است که پارلمان و انتخابات و                             " طرف درست تاريخ      
دموکراسي که هم امروز در آمريکا و يونان و انگليس و اسپانيا و اسرائيل بچالش                                
کشيده ميشود، في الحال در طرف غلط تاريخ قرار گرفته و اعتبار و جاذبه خود را در                         

 .       نزد افکار عمومي و توده مردم در سراسر جهان از دست داده است
 

 کمونيسم سياسي 
 

اين شرايط ويژه جهاني، کمونيسم به معناي سياسي و مستقيم کلمه را در محور                                 
کمونيسم به  . تحوالت جاري و کشمکش طبقاتي که پايه و مايه اصلي آنست قرار ميدهد              

کمونيسم به معني   . معني نفي دولت مافوق مردم و نقد پارلمانتاريسم و کال دموکراسي            
و سلطه صاحبان سرمايه برجامعه و جايگزين کردن آن با           " وال استريت "نفي دولت نماينده    

کمونيسم به معني دولت     . ارگان اعمال اراده مستقيم توده مردم براي اداره امور جامعه             
اين تعبير و روايت تازه اي از کمونيسم نيست، برعکس                         . کموني و جامعه کموني       

بازگشت به کمونيسم مانيفست در تمايز از انواع کمونيسمهاي غيرکارگري رايج در سده                
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 .گذشته است
 اگر انقالبات سده گذشته، باز هم بدليل شرايط عيني و مادي خود، جنبشهاي                           
طبقاتي ديگر براي رفرم و صنعتي شدن و استقالل و ملتسازي و گذار از فئوداليسم به                         
سرمايه داري و غيره را بجلو راند، امروز با اولين برآمد انقالب عليه ديکتاتوريها عمال                    

و باين  . نفس دولت و دموکراسي مافوق مردم بزير سئوال ميرود و بچالش کشيده ميشود              
اعتبار نقد کمونيستي دولت مافوق مردم و دموکراسي بعنوان ابزار مشروعيت بخشيدن               
به  دولت حافظ منافع طبقه سرمايه دار، به يک امر و موضوع سياسي زنده و مبرم در                          

روشن است که اين نقد کمونيستي دولت و دموکراسي            . مبارزات توده اي تبديل ميشود     
که امروز بارقه هاي آنرا در انقالبات و جنبشهاي اعتراضي ميبينيم، نميتوانست بوسيله               

. نمايندگي بشود   -که در نهايت  خواهان نوعي رفرم بودند                -کمونيسمهاي بورژوائي     
دوره اين نوع کمونيسمها، بهمراه انقالباتي در سده گذشته که مضمونشان را غلبه بر                         

دوره، . عقب ماندگي و استقالل و صنعتي شدن و غيره تشکيل ميداد، به سر رسيده است                
اما کمونيسم کارگري نيز نبايد خود را در فرمولها و                      . دوره کمونيسم کارگري است       

تعابيري محدود کند که کمونيسم را تحولي صرفا اقتصادي، فاز دوم سوسياليسم و يک                   
جامعه آرماني که تاريخا قرار است با لغو استثمار و طبقات و زوال دولت متحقق بشود،                 

اين راه ورود به و راه دخيل شدن و نمايندگي و رهبري کردن                      . ميشناسد و ميشناساند   
 . انقالبات جاري نيست

.  آنچه بايد برجسته شود و به دل انقالبات جاري برده بشود کمونيسم سياسي است                     
کمونيسم سياسي در تقابل با کمونيسم ايدئولوژيک عقيدتي و در تمايز از کمونيسم                           

تمايز به اين معني که گرچه نفي دولت تنها ميتواند با نفي استثمار متحقق                   . اقتصادي
شود ولي کمونيسم را نبايد فقط در نفي استثمار خالصه کرد و نقد کمونيستي دولت را                      

اين بروز ديگري از احاله سوسياليسم       (به فاز بعدي، بعد از انقالب اقتصادي محول کرد             
کمونيسم بعنوان  نقد ريشه اي بوروکراسي و دموکراسي و دولت مافوق                ). به محال است  

مردم، کمونيسم بعنوان جامعه کموني، جامعه اي که  توده مردم براي اداره امور                                
متشکل شده اند و خود دولت را ميسازند بايد همين امروز و بر زمينه انقالبات و                                

 . اعتراضات جاري يک محور تعرض ما به سيستم سرمايه داري باشد
روشن است که بدون نفي استثمار و کارمزدي حرفي از نفي دولت مافوق مردم نيز                         
نميتواند در ميان باشد اما انقالب يک تحول سياسي و بنا به تعريف مبارزه اي است که                      
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و به اين اعتبار انقالب و         . بين طبقات اصلي جامعه بر سر قدرت سياسي در ميگيرد               
تحوالت انقالبي نه نقد اقتصادي سرمايه بلکه نقد سياسي دولت و نظام سرمايه را در                        

اين مبرم و برجسته شدن کمونيسم سياسي در                  . دستور روز کمونيستها قرار ميدهد         
نه تنها   -انقالبات عصر ما مختص به تحوالت جاري نيست اما ويژگي اين تحوالت                     

در اين است که در اين خيزشهاي         -انقالبات منطقه بلکه حتي اعتراضات جاري در غرب        
توده اي اساسا خودبخودي و خود سازمانيافته اي که کمونيستها و احزاب کمونيست                       
دخالت و نفوذ  قابل مشاهده اي در آن ندارند، دولت  و دموکراسي مافوق مردم عمال و                       

 . در خيابان بچالش کشيده شده است
و اکنون   . کمونيسم سياسي در نهايت چيزي بجز مردم متشکل بعنوان دولت نيست                

دنيا بجائي رسيده که اين مضمون سياسي کمونيسم در مرکز و محور انقالبات و                                
ميتوان گفت يک نوع اتصال کوتاه و رابطه            . مبارزات جاري توده مردم قرار گرفته است         

از . مستقيمي بين مبارزات مردم در خيابانها و ايده آل کمونيستي زوال دولت وجود دارد               
يکسو بحران همه جانبه سرمايه داري و افشاي نقش دموکراسي و بوروکراسي در خدمت                  

نفي دولت مافوق      ( مطلوبيت نفي دولت طبقاتي       ) يک درصديها  ( طبقه سرمايه دار        
را بطور واضح و ملموسي اثبات ميکند، و از سوي ديگر انقالب الکترونيک و                        ) مردم

تکنولوژي ارتباطاتي امکانپذيري و عملي بودن اداره امور جامعه بوسيله خود مردم را                  
ضرورت و مطلوبيت       . را بطور برجسته اي در برابر چشم همگان قرار داده است                               

وامکانپذيري دولت نوع کمون امروز بيش از هر زمان ديگري برجسته و عيان است و                          
 .   بيش از هر زمان ديگري ميتواند به يک خواست توده اي تبديل بشود

در انقالب اکتبر شعار تمام قدرت به شوراها برخورد کمونيستي به دولت را                                   
نمايندگي ميکرد و امروز همين شعار محوري، که في الحال به شکل تمام قدرت به نود                    
و نه درصديها و يا به مجمع عمومي مردم در خيابانها مطرح ميشود، مبناي حرکت                        

امروز پيشروي و پيروزي انقالبات و اعتراضات ضد           . اعتراضي مردم را تشکيل ميدهد     
سرمايه داري جاري تماما به حضور و عروج حزبي که مانند بلشويسم   نماينده و سمبل                     

در . قدرت نفي دولت مافوق مردم و انتقال تمام قدرت به شوراها باشد گره خورده است                     
شرايط حاضر دولت کموني نه فقط بعنوان يک آرزو و ايده آل بلکه بطور عيني و واقعي                         

کمونيستها يا با پرچم نفي دولت يعني           . در محور مبارزات و انقالبات جاري قرار دارد           
جامعه سازمان يافته براي اداره امور خودش بميدان مي آيند و يا کامال از تحوالت                            
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دوره حاضر به کمونيسمي نيازمند است که  در دل انقالبات و                           . جاري جا ميمانند    
اعتراضات جاري نماينده و پرچمدار امر نفي دولت و اعمال اراده مردم در اداره امور                          
خود باشد و ازينطريق بتواند    توده مردم بجان آمده از وضعيت موجود را جذب و بسيج                     

 .و رهبري کند
نفي دولت مافوق مردم خواست و آرزوئي است که در ميدان التحريرها در غرب و                         
شرق مردم طلب ميکنند هر چند ممکن است بقول مارکس خودشان ندانند يا نتوانند                       

بلند کردن اين پرچم و بردن اين آگاهي بميان جامعه بعهده ما                           . بروشني بيان کنند    
اين حلقه اصلي برقراري ارتباط بين کمونيستها و احزاب کمونيست با             . کمونيستها است 

 . تحوالت حاضر است
        

  موقعيت چپ و نقش محوري کمونيسم کارگري
 

روشن است که بحران اقتصادي بورژوازي با تمام تبعات و نتايج وسيع آن، خود بخود و                       
در غياب برآمد   . بالواسطه به خلع يد سياسي بورژوازي حتي در يک کشور منجر نميشود             

سياسي پرولتاريا و آلترناتيو طبقاتيش يعني سوسياليسم در برابر نظم درهم ريخته                           
سرمايه، سرمايه داري ميتواند بحران جاري را به قيمت تحميل فقر و بيحقوقي شديد به                   

آنچه . کارگران و به کل جامعه از سر بگذراند و دور تازه اي از انباشت را آغاز کند                                 
 : عروج در دو سطح. ضروري است عروج سياسي کمونيسم در دل اين بحران است

به ميدان و به جلو صحنه آمدن در دل انقالبات جاري بعنوان يک نيروي هژمونيک و           -
 رهبري کننده آنها  

 -اقتصادي -سربرافراشتن بعنوان آلترناتيو جهان بيني و تئوريهاي سياسي                          -
بعنوان نماينده نظم سوسياليستي در برابر نظم          . اجتماعي  به بن بست رسيده بورژوازي         

 .  ورشکسته سرمايه داري با همه تبيينات و تئوريهاي اقتصادي و فلسفي و اجتماعيش
جنبه اول يعني دخالتگري و پيشروي و  تبديل شدن به يک نيروي هژمونيک در                                
انقالبات و اعتراضات جاري، بدون فاکتور دوم يعني  پاسخگوئي سوسياليستي به                           
مسائل استراتژيک و ماکرو  جهان امروز و مطرح ساختن سوسياليسم  بعنوان تنها                             

 . آلترناتيوي که ميتواند کل دنيا را از وضع فاجعه بار کنوني نجات دهد ممکن نيست
 اين پاسخگوئي سوسياليستي تنها ميتواند از موضع کمونيسم کارگري صورت                     
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کمونيسمهاي بورژوائي، از کمونيسم نوع روسي و چيني تا کمونيسم  آمريکا                       . بگيرد
، "طبقه کارگر "ايدئولوژيک منتظرالظهور    -ستيز پرو اسالميستي و تا کمونيسم مکتبي        

خود نه جزئي از راه حل بلکه بخش مهمي از مساله و مانع قدرتگيري اجتماعي طبقه                        
واقعيت آنست که انقالبات جاري در             . کارگر و کمونيسم کارگري محسوب ميشوند            

شرايطي شکل ميگيرد که، بر خالف انقالبات قرن نوزدهم در دوره مارکس و يا انقالبات                  
نيمه اول قرن بيستم، چپ و کمونيسم در يک مقياس وسيع اجتماعي با کمونيسم                                  

کمپ فروپاشيده شوروي       " سوسياليسم موجود   "بورژوائي و بخصوص کمونيسم نوع                
علت اين امر نه نظرات و سياستها و يا عملکرد نيروها و                      . شناخته و تداعي ميشود     

تجربه شکست خورده     : احزاب کمونيسم بورژوائي، بلکه يک تجربه عظيم تاريخي است               
سرمايه داري دولتي تحت نام کمونيسم و بر اين مبنا تبليغات ضد کمونيستي رسانه                        

 . هاي بورژوائي در تمام دوره جنگ سرد و در بيست ساله اخير
 انقالبات و اعتراضات جاري، بخاطر ويژگيهائي که توضيح داده شد، ميتوانند در                  
يک مقياس وسيع اجتماعي اين تصوير بورژوائي از کمونيسم را در هم بشکنند و ورق را                    

تحوالت جاري نه فقط نقد و اعتراض به                 . تماما به نفع کمونيسم کارگري برگردانند           
سرمايه داري  و وضعيت موجود دنيا، بلکه بهمين اعتبار نقد عملي تفسير و تبيين چپ                  

اين تحوالت بهمان درجه ستروني و بن بست چپ غير            . غير کارگري از اين دنيا هم هست       
کارگري را برمال ميکند که ورشکستگي فريدمنيسم و پست مدرنيسم و نئوکنسرواتيسم             

 .  را
اين نقد عملي تماما منطبق با و در تداوم نقد تئوريک سياسي است که در بيست                          
ساله اخير کمونيسم کارگري در برابر شاخه هاي مختلف کمونيسم بورژوائي مطرح و بيان           

زندگي واقعي چپ بورژوائي را به حاشيه ميراند و کمونيسم کارگري را به                        . کرده است 
در طوفاني که آغاز شده عروج پرولتاريا  تماما به پراتيک و عملکرد                . ميدان فراميخواند 

 . کمونيسم کارگري گره خورده است
 

 جمعبندي
 

زمينه . انقالبات جاري بشارت دهنده آغاز دور تازه اي در وضعيت سياسي جهان است                    
اين انقالبات را در پايه اي ترين سطح رشد جهشي قدرت توليدي جامعه بر اثر انقالب                        
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الکترونيک و بدنبال و در نتيجه آن بحران اقتصادي و بن بست و بي افقي و سردرگمي                            
به آخر رسيدن نظم نوين         . ايدئولوژيک، اجتماعي، و سياسي بورژوازي فراهم مي آورد               

جهاني و پست مدرنيسم و نئوکنسرواتيسم و نئوليبراليسم و فريدمنيسم و اسالميسم                      
متناظر با آن در بيست ساله اخير در واقع بيانگر بن بست و بي افقي کل نظم سرمايه                            

از سوي ديگر انقالب الکترونيک شرايط مادي براي دخالتگري مستقيم مردم در                   . است
سياست و در اداره امور جامعه و به اين اعتبار تحقق کمونيسم و جامعه کموني را بيش                     

اين شرايط نقد کمونيستي دولت و دموکراسي در دل اعتراضات           . از پيش فراهم آوره است    
و اعتصابات جاري و بر زمينه تجربه توده هاي مردم در اين تحوالت را به يک حلقه                               
اساسي براي براي دخالتگري فعال و تحقق رهبري کمونيستي در تحوالت جاري تبديل                     

 .   ميکند
اين انقالبات در عين حال نقد اجتماعي شاخه هاي مختلف کمونيسم غير کارگري                    

دوره جنبشهاي اجتماعي براي صنعتي شدن و استقالل و امحاي فئوداليسم و               . نيز هست 
کال ورود کشورهاي عقب مانده به کمپ سرمايه داري که در قرن گذشته تحت نام                                 
کمونيسم سر بلند کرده بودند نيز به پايان ميرسد و احزاب و نيروهاي اين جنبشها بيش                      

 .از پيش به حاشيه تحوالت رانده ميشوند
اين شرايط زمينه رشد و عروج کمونيسم کارگري را هم بعنوان نماينده پاسخ و                              
آلترناتيو طبقه کارگر در برابر دنياي بهم ريخته سرمايه داري و هم بعنوان نيروي موثر                       

دوره . سياسي در روند انقالبات جاري و عامل رهبري اين انقالبات فراهم مي آورد                            
انقالب، دوره خيزش توده هاي ميليوني عليه نظم سرمايه، دوره کمونيسم کارگري فرا                      

 . *رسيده است



 



  
 بحران جاري سرمايه داري
 و تئوري مارکسيستي بحران

 
 حميد تقوائي

 
 نوامبر    ۱۵اين نوشته بر اساس سخنراني در سمينار انجمن مارکس کانادا،                                      

  .تنظيم شده است ، ۲۰۰۸
 

در اين بحث سعي ميکنيم هم          . موضوع اين سمينار بحران جاري سرمايه داري است              
تئوري مارکسيستي بحران را توضيح بدهيم و هم بخصوص روشن کنيم که چطور اين                        

. تئوري بر شرايط امروز و ويژگيهاي سرمايه داري در قرن بيست و يک صدق پيدا ميکند                  
و درنتيجه نقش فاکتورهائي که امروز خود کارشناسان بورژوازي  و مدياي جهاني روي                    
آن انگشت ميگذارند مثل سرمايه مالي،  بانک، اعتبارات، بورس و بازار سهام، رهن و                   

 . غيره را هم روشن کنيم
اين جنبه اقتصادي بحران است که البته براي اين بخش بحث بايد ابتدا يک سري                           

بقول منصور حکمت       -مقوالت پايه اي اقتصادي سياسي را معرفي و بررسي کنيم                      
و در نتيجه در ابتداي بحث بايد بناگزير به يک سري مقوالت                 -ابزارسازي تئوريک بکنيم  

پايه اي مارکسيستي در مورد اقتصاد سرمايه داري رجوع کرد تا بتوان بدنبال آن به                           
 . بحران کالسيک سرمايه و سپس بحران در شرايط حاضر پرداخت

بخش دوم بحث در مورد جنبه ها و تبعات سياسي اجتماعي و ايدئولوژيک بحران                       
به نظر من بحران جاري در مقايسه با بحرانهاي دوره              . براي سرمايه داري عصر ما است       

ايدئولوژيک آنرا براي بورژوازي          -هاي قبلي يک ويژگيهائي دارد که عواقب سياسي                  
  -مثال بحران دهه سي       -جهاني بسيار مهم تر و تعيين کننده تر  از دوره هاي قبل                           

براي ما بعنوان يک حزب سياسي اين جنبه بحث اهميت زيادي دارد و اگر در                      . ميسازد
 . سطح نقد اقتصادي بحران سرمايه بمانيم بحث را به فرجام نرسانده ايم
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اگر تمام دنيا را به دو کمپ عظيم         . باالخره بايد به يک سئوال اساسي هم جواب بدهيم         
سرمايه دارها و طبقه کارگر، بورژوازي و پرولتاريا، تقسيم کنيد باالخره موضوع اساسي                
اينستکه جواب طبقه کارگر به اين اوضاع چيست؟  با توجه به امکانات  و نقاط ضعف                      
و قدرتش  و با توجه به نقش و موقعيت سياسي اش و جايگاه اتحاديه ها و احزاب و                                

اين هم در واقع بخش نتيجه         . جنبشها و چپ و کمونيسم و حزبي مثل حزب ما و غيره                 
 . گيري کل اين سمينار خواهد بود

. اين بحث مفصلي است و ادعا نميکنم که همه بحث را ميتوانم در اينجا بپوشانم                      
اميدوارم اين سمينار شروعي باشد براي پيگيري بحث در جلسات ديگر حاال در همين                      

بنابرين انتظار نداشته باشيد همه اين جنبه          . انجمن مارکس و يا در سمينارهاي ديگري         
 . هائي که ليست کردم را بطور جامع و مانعي بررسي کنيم

 
 ويژگي تئوري مارکسيستي بحران 

 
بحث بحران در جلد سوم کاپيتال مطرح ميشود و ميدانيد مارکس فرصت نکرد که جلد                    

تدوين و چاپ اين دو جلد بر مبناي يادداشتها و                      . دوم و سوم کاييتال را تمام کند              
 . پيشنويسهائي که مارکس فراهم کرده بود بوسيله انگلس انجام شد

بحث بحران سرمايه داري به شکل پراکنده اي، و نه بشکل  يک نظريه و تئوري مدون،                   
اين امر باعث شده است تا تزها و نظرات           . در فصلهاي مختلف جلد سه مطرح شده است         

يک گرايش غالب اينست که بحران      . مختلفي در توضيح مارکسيستي بحران مطرح بشود       
سرمايه داري را بحران اضافه توليد مينامد و با افزايش کاالهاي توليد شده توضيح                          

. انگلس هم با همين عنوان اضافه توليد به  بحران سرمايه داري رجوع ميکند                   . ميدهد
تز اصلي اين نظريه اينست که در اثر رشد وسائل توليد و بارآوري کار حجم کاالهائي                           

توليد ميشود  ) قدرت خريدش را داشته باشد     ( بيشتر از آنچه جامعه بتواند مصرف کند         
اضافه توليد البته يک عارضه         . و لذا کاالها بفروش نميرسد و  بحران بوجود مي آيد                    

نظرات ديگري هم که امروز با رجوع به مباحث               . بحران هست ولي ريشه بحران نيست         
مارکس در جلد سوم در مورد سرمايه تخيلي و با محور قرار دادن نقش سرمايه هاي                           
مالي بي پشتوانه و اسپکوالسيون و بورس بازي و غيره در ايجاد بحران بيان ميشود                           

اين نظرات امروز خيلي رايج است و بخشهائي از خود                    . توضيح دهنده مساله نيست      
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البته در روايت راست اين      ( بورژوازي نيز به همين شيوه بحران امروز را توضيح ميدهند             
 ). نظريه  حرص و طمع بانکداران و صاحبان سرمايه مالي نقش اصلي را ايفا ميکند

وجه مشترک اين نظريات اينست که بحران را در ارتباط بخشهاي مختلف سرمايه با            
در حاليکه يک تبيين عميق و واقعي  نميتواند  از رابطه بين                   . يکديگر توضيح ميدهند  

و يا از قلمرو بازار و توزيع و            ) مالي و صنعتي و تجاري و غيره         (سرمايه هاي مختلف     
بطريق اولي از طريق بورس بازي و رهن و اعتبار و                               .  مبادله کاالها شروع کند        

. اسپکوالسيون و حرص و آز بانکداران هم نميشود به ماهيت بحران سرمايه داري پي برد                 
   . ريشه بحران سرمايه داري همانجاست که ارزش در جامعه توليد ميشود

شيوه و متدولوژي ما در نقد بحران شبيه متديست که در نقد تجريه شوروي بکار                         
بحث منصور حکمت در بررسي تجربه شوروي اينست که ريشه شکست انقالب                   . بستيم

پيشبرد وظايف    ( سوسياليستي را بايد در ناتوانيش در پياده کردن سوسياليسم                             
جستجو کرد و نه در عواملي نظير پا نگرفتن شوراها و کمبود                            ) اقتصادي انقالب  
 . اين دومي ها عوارض شکست انقالب شوروي بودند و نه علت آن. دموکراسي و غيره

بحران، بحران توليد سرمايه داري است و          . در مورد بحران هم شيوه ما همين است           
لذا بايد ريشه در پروسه توليد داشته باشد و نميتواند از بورس بازي و يا اسپکوالسيون و                    
يا طمع و زياده خواهي سرمايه هاي مالي و يا اينکه بانکها حجم کالني وام مسکن داده                    

اگر کسي  . اند و يا از اضافه توليد و کاهش قدرت خريد مصرف کنندگان ناشي شده باشد                
ميخواهد با متد مارکسيستي به سراغ بحران برود بايد از رابطه بين کار و سرمايه شروع                  

ريشه بحران اينجاست و نه در مناسبات مالي و بانکي و رابطه بين اقشار و                                 . کند
ما بعدا نقش سرمايه مالي و بازار بورس و اعتبارات را                     .  بخشهاي مختلف سرمايه    

اما اينها توضيح دهنده ماهيت بحران سرمايه نيستند بلکه                       . بررسي خواهيم کرد     
 .محملها و ظرفهائي براي بروز و تعين قوانين پايه اي و ماهوي سرمايه داري هستند

يک ويژگي ديگر متدولوژي مارکسيستي که در خود کتاب کاپيتال  بخوبي خود را                    
نشان ميدهد تمايز قائل شدن بين قوانين و رابطه علت و معلولي بين پديده ها و شکل                        

در همان خط  اول جلد اول کاپيتال مارکس                 . بروز و تحقق اين قوانين و روابط است              
ولي . ميگويد ثروت جوامع سرمايه داري خود را به شکل انبوهي از کاالها نشان ميدهد                

ميرسد ديگر     -تئوري کاري ارزش   -وقتي به سرمنشا اين ثروت و تبيين ارزش کاالها             
 . شکل کاالئي نقش تعيين کننده اي ندارد
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نمونه ديگر اينکه  در علم اقتصاد بورژوائي بازار و رقابت نقش محوري در اقتصاد                    
ايفا ميکند در حاليکه براي مارکس  بازار و رقابت محمل بروز قوانين پايه اي سرمايه                      

مکانيسم بازار فقط اجازه ميدهد قوانين سرمايه داري         . داري است و نه علت و ريشه آنها        
مثال همانطور که خواهيم ديد       . ( بروز پيدا کند ولي خود اين قوانين را توضيح نميدهد             

 ). نرخ سود از طريق مکانيسم بازار متوسط ميشود اما منشا سود بازار نيست
بر همين اساس در مورد بحران هم بايد گفت بحران در شکل اضافه توليد، بيکاري،                   

تورم، رکود، ورشکستگي سرمايه ها، و غيره بروز پيدا ميکند اما ريشه بحران هيچيک                  
سرمايه مالي که اينروزها از جانب بسياري از صاحبنظران از چپ و                       . از اينها نيست    

راست باعث و باني بحران موجود قلمداد ميشود خود اتفاقا نقش کاتاليزور و تخفيف                      
نقش ترمزي در برابر      -چنانکه خواهيم ديد   -سرمايه مالي   . دهنده بحران را ايفا ميکند     

بحران را ايفا ميکند و بعنوان يک مسکن هم کار ميکند ولي در نهايت قادر به حل                              
کام و  . همانطور که در مورد بحران موسوم به دات         .  مساله نيست و همه چيز فروميريزد      

کمپانيهاي اينترنتي در آغاز قرن اخير و يا ترکيدن حباب                  ) bubble( حباب   ترکيدن
اين حبابها قبل از ترکيدن بعنوان مسکن و            .  شاهد بوديم   ۲۰۰۸رهن و وام مسکن در         

نوعي سپر و مانع  در برابر تعميق و گسترش بحران عمل کرده بودند و بحران را به عقب                       
 . انداخته بودند

بنابرين براي ارزيابي صحت و سقم تئوري بحران الزم نيست انسان از کل مضمون                       
کافيست  متد و شيوه بررسي مساله را            . تئوري و استدالالت و مباحث آن با خبر باشد            

فرض کنيد در مورد بحران سرمايه داري چند تئوري مختلف                      .   مد نظر قرار بدهيم      
اولي ريشه مساله را بورس بازي  بداند، دومي بگويد سرمايه مالي موجد                : داشته باشيم 

بحران است،  ديگري اساس مساله را اضافه توليد و کاهش قدرت خريد کارگران و                               
مصرف کنندگان بداند و يک تئوري هم بگويد ريشه بحران در کارخانه و در خود پروسه                       

در اين صورت همين اندازه اطالعات کافي است تا شخص به اين نتيجه                        . توليد است 
روشن است که براي توضيح      . برسد که که تئوري مارکسيستي بحران بايد اين آخري باشد           

بحران بايد از توليد شروع کرد و نه از توزيع و مناسبات بازار و يا روابط بين بخشهاي                         
همانطور که  . همانطور که فقر را نميتوان با اين نوع عوامل توضيح داد           . مختلف سرمايه 

ريشه نابرابري و تبعيض طبقاتي در توزيع ثروت و بازار و رقابت نيست بحران سرمايه                       
بحران سرميه تنها ميتواند در پروسه           .  داري هم نميتواند از اين عوامل ناشي بشود              
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 .توليد سرمايه داري ريشه داشته باشد
 .           محور و وجه مشخصه تئوري مارکسيستي بحران همين رجوع به روند توليد است

من طبعا در اينجا تبيين معيني که به آن معتقدم و مباني اش در جزوه اسطوره                            
 -" دورنماي فالکت و اعتالي نوين انقالب           "بورژوازي ملي و مترقي و ضميمه جزوه                

بوسيله منصور حکمت توضيح داده شده، را           -۱۳۵۹ و    ۱۳۵۸منتشر شده در سالهاي       
و به نظر من کمونيسم         -اميدوارم با توضيح اثباتي نظريه اي که ما                .  مطرح ميکنم 

در مورد بحران داريم وجوه تمايز و نقد ما بر ديگر تبيين ها و تعبيرها از                              -کارگري
 .  تئوري مارکسيستي بحران نيز روشن بشود

قبل از پرداختن به اقتصاد سرمايه داري و ريشه هاي بحران سرمايه  الزمست بر                          
 .  روند تاريخي توليد ثروت و ارزش در جامعه بشري مروري داشته باشيم

  
 توليد اجتماعي

 
قبل از هر چيز بايد جايگاه و نقش تعيين کننده  توليد اجتماعي در شکلگيري و بقا و                          

ميدانيم که انسان حتي از نظر بيولوژيک انسان است            . رشد جامعه بشري را  توضيح داد        
. توليد اجتماعي خود تعريف روشن و سرراستي دارد               . چون اجتماعا توليد کرده است        

بقاي انسان در    . اساس توليد عبارتست از تغيير طبيعت در خدمت رفع نيازهاي انسان               
و اين توليد امري     . براي اينکه نسل بشر باقي بماند ناگزير است توليد کند             . گرو اينست 
در تاريخ تکامل بيولوژيکي بشر و در تاريخ تکمل اجتماعي بشر توليد                     . است جمعي 

از تکامل مغز انسان تا بوجود آمدن زبان خود از             . اجتماعي نقش تعيين کننده اي دارد       
ارتباط و مکالمه الزم شده است قبل از هر چيز به اين دليل                . نتايج توليد اجتماعي است   

که بشر اوليه بتواند نيازهاي خود را بر طرف کند و باقي بماند قبيله يا شايد بتوان گفت                      
گله هاي بشر اوليه ناگزير بوده است دسته جمعي شکار کند و دسته جمعي در برابر                               
خطرات طبيعي از خود دفاع ميکرده است و اين کار اجتماعي زبان و در رابطه تنگاتنگ                 

بشر يک موجود از پيش ساخته       . با آن  مغز انسان را بوجود اورده و تکامل بخشيده است             
و پرداخته اي نبوده است که دور هم جمع شده و تشکيل جامعه داده و به کار و توليد                               

بين جامعه و توليد جمعي با تکامل بيولوژيک انسان يک رابطه               . جمعي روي آورده است    
بدون توليد اجتماعي اساسا نوع بشر وجود خارجي              . دوطرفه و ديالکتيکي وجود دارد       
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 . نميداشت
تا همين جا و در همين سطح بحث ميتوان ريشه و نقطه عزيمت سوسياليسم را                             

نقطه عزيمت سوسياليسم  در نهايت چيزي جز اين حقيقت نيست که توليد                . مشاهده کرد 
.  و بقا و هستي و نيستي و لذت و خوشبختي و بدبختي براي بشريت  امريست اجتماعي                    

درست بر عکس نظريه اي  که سرمايه داري اشاعه ميدهد که گويا جامعه بشري جمع                         
اگر انگيزه و منفعت شخصي اي         . جبري و مکانيکي افراد با انگيزه هاي شخصي است            

درينجا نکته  . هست پايه اش مناسبات و شرايط اجتماعي است که بعدا به آن ميپردازيم               
مورد تاکيد اين است که بشر موجودي است حاصل کار و توليد اجتماعي و  اين حقيقت                    
را ميتوان در تکامل تاريخي فيزيولوژيک و بيولوژيک نوع انسان و در روند شکل گيري و                   

همين حقيقت ساده و پايه       . رشد زبان و فرهنگ و کال تکامل اجتماعي انسان نشان داد              
اي اساس نظريه سوسياليستها است مبني بر اينکه توليد بايد اجتماعي اداره شود،                          

 .اجتماعي سازمان داده بشود و اجتماعي کنترل بشود
يعني بشر بايد براي تنازع بقا        . اساس بقاي جامعه بشري پروسه کار اجتماعي است          

از همان  . انرژي اش را بکار بياندازد و طبيعت را در خدمت رفع نيازهايش تغيير بدهد                   
سه فاکتور اصلي در توليد مايحتاج بشري دخيل                 آغاز شکل گيري گله جوامع اوليه          

ارزش و قيمت مقوله اي        . بحث در اينجا بر سر نيازهاي بشري است ونه ثروت                . (است
). است که با توليد محصول اضافه و طبقات وارد تصوير ميشود که بعدا به آن ميرسيم                   

پروسه کار  . اين سه فاکتور عبارتست از نيروي کار، مواد اوليه، و ابزار يا وسائل توليد                   
در همه زمانها و در سراسر تاريخ بشري عبارت بوده است از بکار گيري وسائل توليد                          

بمنظور رفع نيازهاي      -مواد اوليه  -براي تغيير طبيعت      -نيروي کار  -بوسيله انسانها    
اين .  از غذا و پوشاک و مسکن تا انواع نيازهاي مادي و معنوي و غيره                                  . انسان

جامعه  -فاکتورها مستقل از اينکه جامعه در چه مرحله اي از تکامل خود است                               
صنعتي است و يا ماقبل صنعتي و يا فئودالي و يا کال طبقاتي است و يا ماقبل                                   

 . سه مولفه اصلي توليد اجتماعي است -طبقاتي 
امروز اين عوامل اصلي توليد چنان در هاله اي از روابط و مناسبات و قوانين                              
پيچيده شده که بزحمت ميتوان اين حقيقت ساده را تشخيص داد که تمام سيستم                                 

آنچه ثروت جامعه و توليد ناخالص        . اقتصادي در نهايت بر همين سه پايه بنا شده است            
ملي و غيره ناميده ميشود در نهايت حاصل ترکيب و فعال شدن اين سه عامل در پروسه                   
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بنابراين جواب ما سوسياليستها به همه کساني که ادعا ميکنند                                . توليد است   
سوسياليسم عملي نيست، زود است، بدون انگيزه فردي توليد ميخوابد و غيره و غيره                       
بسادگي اينست که در پس تمامي اين مناسبات روابط مالي و پولي و سرمايه و سود و                      
بهره و اعتبار و غيره اين حقيقت ساده وجود دارد که هر سه فاکتور درگير در پروسه                               
توليد باندازه کافي وجود دارند و تا آن حد پيشرفت کرده اند که بتوان نه تنها فقر و بي                           
تاميني  را برانداخت بلکه سطح زندگي اي بمراتب مرفه تر از پيشرفته ترين کشورها را                     

 .براي کل جمعيت کره ارض فراهم کرد
 ميليارد جمعيت کره ارض حدود سه ميليارد نفر قادر             ۷اگر فرض کنيم از نزديک به         

به کار هستند  اين نيروي عظيم  ميتواند با استقاده از تکنولوژي پيشرفته توليدي امروز            
ثروتي توليد کند که براي سير کردن شکم چند برابر                       -کامپيوتر و رباتها و غيره          -

چرا؟ . با اينهمه شاهديم که فقر و گرسنگي بيداد ميکند            . جمعيت کره ارض کافي باشد      
هيچ تئوري و نظريه اي هم نميتواند اين                 . سئوال به همين سادگي و سرراستي است              

آنقدر جمعيت وجود دارد که اصطالح بمب جمعيت را بکار                       . تناقض را توجيه کند       
تنها انرژي خورشيدي منبع      -منابع انرژي و مواد اوليه هم به وفور وجود دارد              . ميبرند

، انقالب الکترونيک هم در همين دهه         -اليزالي است که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته         
اخير بار آوري کار را چندين برابر کرده است، و عليرغم همه اينها فقر و گرسنگي در دنيا                     

 . بيداد ميکند
در برابر اين تناقض، تمام اين کوهي که بر روي اين حقيقت پايه اي توليد اجتماعي                      
چيده شده است تحت عنوان اقتصاد و اقتصاد سياسي و بازار و رقابت و مالکيت و                              

بعدا به اين ميرسيم که       . سرمايه  غيره و غيره، همه اينها فروميريزد و کنار زده ميشود               
بورژوائي را برپا کرده اند اما هيچ علم و تئوري و فلسفه و                     " علم اقتصاد "چرا اين هرم      

نظريه اي نميتواند اين تناقض پايه اي را دور بزند و مدعي تبيين وتوضيح قابل قبولي                      
 .   از جهان معاصر باشد

معموال ميگويند سوسياليسم عملي نيست چون ثروت اجتماعي باندازه کافي توليد               
از سه عامل واقعي توليد ثروت کدامش کم          . نشده و سوسياليسم توزيع فقر است و غيره         

است که نميتوان ثروت کافي براي رفاه کل بشريت را فراهم کرد؟ اين ثروت في الحال                            
يک با   (دالري    -هزار ميليارد   -آنچه خودش را در قلمهاي تريليون              . توليد شده است    

. در بودجه دولتها و درآمد بانکها و هزينه جنگها نشان ميدهد            ) دوازده صفر در مقابلش   
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بيش از هزارميليارد   . تنها سه هزار ميليارد دالر خرج جنگ عراق تا به امروز شده است               
فقط در آمريکا به جيب بانکها و کمپاينهاي عظيم ريخته شده که از ورشکستگي نجات                  
پيدا کنند که خود بانک جهاني اعالم ميکند با يک بيستم اين مبلغ ميشد شکم يک                            

 . توليد شده است. اين ثروت وجود دارد. ميليون نفر را سير کرد
امروز در    . تازه اين ثروتهاي نجومي نماينده کل توان توليدي جامه بشري نيست                     

دنيا  نزديک به سه ميليارد نفر قادر بکارند که ميتوانند بسيار بيشتر از کل مايحتاج                        
تنها آن   -اما همه اين جمعيت بکار گرفته نميشود            . ساکنين کره ارض را تامين کنند        

و بهمين دليل هنوز ثروتهاي توليد شده             -بخشي بکار گرفته ميشود که سودآور باشد          
اگر بيکاري وجود نداشته باشد و همچنين اگر           . نماينده قدرت توليدي بشر امروز نيست       

همه سرمايه دارن مفتخور و ابواب جمعيشان هم کار کنند آنوقت ثروت توليد شده                              
 . چندين برابر امروز خواهد بود

بهر رو اين ارقام نجومي درآمدها و هزينه هاي کمپانيها و بانکها و دولتهاي سرمايه                 
سرمايه داران به آن ارزش          . داري نماينده ارزشي در جامعه است که توليد شده است                    
سرمايه داران به مايحتاج         .  ميگويند، ما ميگوئيم محصوالت مورد نياز انسانها               

انسانها کاال ميگويند و در انبارهايشان تلنبار کرده اند و بدست گرسنگان عالم                                 
باز بنا به آمار بانک جهاني نزديک به يک ميليارد نفر در دنيا در خطرمرگ از                  . نميرسانند

؟ و يا چون بحران           "کام. دات"چرا اينطور است؟ بخاطر حباب             . گرسنگي قرار دارند     
بورژوائي " علم اقتصاد ! "راجع به چه صحبت ميکنيد؟      ! مسکن در آمريکا بوجود آمده؟      

 .  حقيقت را نمي بيند و نميخواهد ببيند، چرا؟ همه بحث بر سر همين چرائي است
 

 محصول اضافه و طبقات
 

اقتصاد به معني پروسه فيزيکي توليد مايحتاج انسانها به اقتصاد سياسي تبديل                            
ميشود و اشيا مورد احتياج بشر به کاال و ارزش تبديل ميشوند وقتي قدرت توليدي                         

يعني وقتي   .  جامعه بجائي ميرسد که بيشتر از احتياجات جامعه ميتوان توليد کرد                   
خود محصول اضافه نتيجه رشد و تکامل نيروهاي مولده          . محصول اضافه توليد ميشود   

در جوامع اوليه بشري يا کمون اوليه همه ناگزير بودند کار                     . و تکنولوژي توليد است      
بعبارت . تا فرد و جامعه بتواند به بقايش ادامه بدهد               -همه افراد قادر بکار      -بکنند  
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ديگر نيروي قادر بکار تنها ميتوانست باندازه رفع احتياجات خود و خردساالن و                                
. همه بايد کار ميکردند و همه بايد مصرف ميکردند                   . سالمندان جامعه توليد کند       

اما زماني که نيروي کار جامعه ميتواند بيش از                   . محصول اضافه اي وجود نداشت         
احتياجات خود توليد کند عده اي هم پيدا ميشوند که ميتوانند کار نکنند و اضافه                          

اينها چه کساني هستند؟ اشراف، جادوگرها، روساي قبايل،            .  محصول را مصرف کنند    
عده اي از پروسه توليد خارج          . نوعي تقسيم کار بوجود مي آيد         . جنگجويان و امثالهم   

اينها از  .  ميشوند و وظيفه شان ميشود اداره امور قبيله و جنگ و جادوگري و غيره                       
 . صدقه سر کار بقيه زندگي ميکنند

بخشي از جامعه کار نميکند و از ثمره کار بخشي               . اين آغاز جوامع طبقاتي است       
اين اساس   .  که بيشتر از شکم خودش و خانواده اش توليد کرده است زندگي ميکند                         

 . جوامع طبقاتي است از دوره برده داري تا سرمايه داري امروز
اضافه محصولي که بوسيله            . جامعه طبقاتي حاصل اضافه محصول است                    

بيکارگان، اشراف، برده دارن، فئودالها، سرمايه داران، امراي لشگري و کشوري،                             
 . جادوگران و کشيشان و آيت اهللا ها و غيره تصاحب ميشود

يک عامل مهم در اقتصاد جوامع طبقاتي اينستکه اضافه محصول به چه شکل و در                 
چه مناسباتي از دست توليد کننده مستقيم بيرون کشيده ميشود و در تملک صاحبان                       

  .وسائل توليد قرار ميگيرد
در جوامع ماقبل طبقاتي نوعي وحدت در پروسه کار و بين فرد کارگر و ابزار کار                         

در جامعه اي    . وسيله توليد هنوز کاال نيست و محصول کار هم کاال نيست               . وجود دارد 
محصوالت توليد ميشوند براي رفع     . که محصول اضافه وجود ندارد هيچ چيز کاال نيست    

و دقيقا چون فقط ارزش مصرف دارند          . نيازها و به اين معني فقط ارزش مصرف دارند           
در اقتصاد اصطالح  ارزش مصرف در تمايز و           . ديگر مقوله ارزش بيمعني و ناالزم است       

مقايسه با ارزش مبادله بکار برده ميشود و اگر ارزش مبادله وجود نداشته باشد مقوله                   
در جوامع ماقبل طبقاتي اجناس توليد ميشوند براي          . ارزش مصرف هم  ناالزم ميشود      

محصوالتشان را مثال در يک         -يعني همه افراد قادر بکار        -مصرف و توليد کنندگان     
قرار نيست چيزي بفروش       . انبار عمومي قرار ميدهند براي استفاده همه افراد جامعه                

لذا ديگر اين سئوال که اين نان يا کفش و            . برسد و يا با چيز ديگري مبادله پاياپاي بشود         
ارزش و بهمراه آن قيمت اساسا ضرورت               .  يا کامپيوتر چند است بي معني ميشود              
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مي بينيد مقوالتي که امروز پيش فرض گرفته ميشود که گويا                 . وجودي پيدا نميکنند   
طبيعي است و اصال در ذات بشر است مستقيما بستگي پيدا ميکند به شيوه توليد و نه                   

از هيچ جاي پروسه کار، قيمت و ارزش و حتي کاال ساطع                       . نفس پروسه عملي توليد      
مناسبات طبقاتي اين تبيين معين از محصوالت مورد نياز مردم و اين                           . نميشود

مقوالتي نظير پول و کاال و        . ميکند" علم اقتصاد "مقوالت و مفاهيم را الزم دارد و وارد          
قيمت و مالکيت و تجارت و غيره که همه بقدمت جامعه طبقاتي است نتيجه توليد                          

طبقه . محصول اضافه است و نه از ذات بشر نشات ميگيرد و نه از نفس توليد اجتماعي                 
در تمام جوامع طبقاتي وحدت       . اي که کار نميکند وسائل توليد را در اختيار ميگيرد               

بين نيروي کار و وسائل توليد شکسته ميشود، طبقه توليد کننده صاحب وسائل توليد                    
زاده همين مناسبات طبقاتي است، بايد گفت قادر به          " صاحب"که خود اصطالح     -نيست

و طبقه اي که اضافه محصول را تصاحب ميکند                -اداره و کنترل وسائل توليد نيست         
اجتماعي و سپس مذهبي و قانوني  تصرف             " حق"و پايه اين      . مالک وسائل توليد است     

 . محصول اضافه نيز همين مالکيت بر وسائل توليد است
در همه جوامع طبقاتي مالک زمين و ديگر وسائل توليد صاحب کل محصوالت                      

. توليد شده است و بخشي از آن را براي تامين زندگي توليد کننده  به او برميگرداند                            
نحوه توليد اضافه محصول و  تعلق گرفتن آن به صاحبان وسائل توليد تعيين کننده                            

 . مناسبات و فرماسيونهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي در جوامع طبقاتي است
در جامعه برده داري خود برده مثل زمين و بيل و کلنگ جزو وسائل توليد است و                         

برده از نظر حقوقي و اجتماعي هم آدم حساب               . کاالئي است که خريد و فروش ميشود          
نميشود و مثل گاوي که به خيش ميبندند، او را هم به ابزار توليد ميبندند که کار کند و                 
همانطور که گاو و احشام را زنده نگهميدارند تا براي ارباب کار کند، برده را هم زنده                            

به اين ترتيب در جامعه برده داري خود نيروي کار، نيروي توليد کننده، به                      . نگهميداند
 . تبديل ميشود -يک شيئي و يا حيوان کارکن -يک نوع ابزار توليد 

. در  جامعه فئودالي رعيت به زمين وابسته است و بهمراه زمين دست بدست ميشود              
و حتي   -رعيت بر خالف برده  بخشي از خيش و بيل و کنگ و احشام کارکن نيست،                          

ممکن است خود،  بيل و کلنگ و يا تکه زميني که براي تامين معاش ارباب به او                                
ولي در هر حال جزئي از زمين  و ملک ارباب است و                -واگذار کرده در اختيار داشته باشد      

 .بهمراه زمين خريد و فروش ميشود و يا بارث ميرسد و به ارباب بعدي منتقل ميشود
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 توليد کاالئي تعميم يافته : توليد سرمايه داري
 
در همه اين جوامع خيلي از محصوالت خود را به شکل کاال نشان ميدهد چون بايد در                       

توليد کاالئي  . بازار و کاال پديده هاي مختص سرمايه داري نيستند           . بازار مبادله بشود  
به همين ترتيب     . هم از نظر تاريخي و هم تحليلي  بر توليد سرمايه داري مقدم است                         

پديده ها و مقوالتي مثل پول و بهره و سود و تجارت و بازار و نظاير آن نيز از مدتها قبل                     
 . اينها خصيصه همه جوامع طبقاتي است. از سرمايه داري وجود داشته است

محصوالت . در توليد کاالئي پروسه توليد به پروسه توليد ارزش تبديل ميشود                       
مورد نياز انسانها به شکل کاال و براي مبادله توليد ميشوند و سود و پول و بازار و                              
تجارت و ديگر فعل و انفعاالت اقتصادي بر اين مبناي ارزش مبادله کاالها شکل                             

 .  ميگيرد
در جامعه سرمايه داري اين روند توليد ارزش به روند توليد ارزش اضافه بسط پيدا                     

اول به  . توليد سرمايه داري را توليد کاالئي تعميم يافته مينامند به دو معني                 .ميکند
در جامعه فئودالي اينطور نيست،      . يک معني کمي، به اين معني که همه چيز کاال است             

. مثال زمين اساسا به ارث ميرسد و خريد وفروش نميشود               . هنوز همه چيز کاال نيست      
زمين متعلق به اشراف است و يک مايملک خانوادگي است و نسل اندر نسل بارث ميرسد               

فردي از طبقه غير اشراف هر اندازه هم متمول          . ولي عوام نميتوانند صاحب زمين بشوند      
کال در جامعه فئودالي روابط        . باشد نميتواند با خريد زمين به طبقه فئودال بپبيوندد              

خوني و خانوادگي بر ميزان ثروت و قدرت خريد افراد پيشي ميگيرد و از همين رو همه                      
 .  محصوالت کاال محسوب نميشوند

کل ثروت جامعه      . در جامعه سرمايه داري همه چيز کاال و قابل مبادله است                          
سرمايه داري بقول مارکس در اولين پاراگراف کتاب کاپيتال خود را بصورت انبوهي از                   

 .کاالها نشان ميدهد
ثانيا از نظر کيفي هم نظام سرمايه داري نظام توليد کاالئي تعميم يافته است به اين                    

اين . معني که نيروي کار خود به کاال تبديل ميشود و اين فاکتور تعيين کننده اي است                   
نيروي کار کاالئي است که سرمايه دار آنرا                  . خود ويژگي جامعه سرمايه داري است            

و ارزش اضافه توليد       -يا بمصرف ميرساند    -ميخرد و در پروسه توليد بکار مياندازد            
کاالهاي اضافه يا ساعات کار اضافه و يا محصول اضافه همه  اشکال متفاوت                  .ميکند
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کارگر بيشتر از آن مقداري که براي تامين معاشش کافي                  .بيان  ارزش اضافه هستند       
است کاال توليد ميکند و اين کاالي اضافه که محصول کار کارگر در ساعات اضافه                          

 . است، ارزش اضافه اي است که به سرمايه دار تعلق ميگيرد
در نظام سرمايه داري نيروي کار خودش کاال است و براي آنکه اين اتفاق بيافتد                             
تاريخا بايد اوال  ابزار کار و وسائل توليد خود به کاال تبديل شده باشند و ثانيا نيروي                           

برده خود بخشي از خيش و بيل و کنگ و احشام کارکن             . کار از وسائل کار جدا شده باشد      
و يا خود تکه زمين يا مرغ و              -و جزء وسائل کار بود و رعيت به زمين وابسته بود                     

براي توليد کننده   . آزاد باشد " ز هرچه رنگ  تعلق بگيرد      "خروسي داشت، اما کارگر بايد         
بايد چيزي بجز نيروي کارش باقي نماند تا ناگزير باشد براي تامين معاش  آنرا بفروش                       

در جامعه سرمايه داري هم وسائل       . اين پيش شرط شکلگيري نظام سرمايه است       . برساند
کار و هم نيروي کار هر دو کاالهائي متعلق به سرمايه دار هستند که اينها را در پروسه                        

 . کار بحرکت در مي آورد و و کل محصول کار را باز به شکل کاال تصاحب ميکند
اين پروسه توليد کاالئي و يا توليد ارزش، همانطور که قبال اشاره کردم همان پروسه                    

يک سئوال پايه اي اينست که منشا اين سود و يا                .توليد ارزش اضافه يا سود نيز هست        
سود پولي است    ارزش اضافه چيست؟  تئوريهاي سطحي اقتصاد بورژوائي مدعي اند که             

سرمايه دار با سرمايه گذاري          .  که سرمايه دار بابت ريسکي که ميکند بجيب ميزند               
سود مبلغي   يا.  ريسک ميکند و حق ريسک کردنش بصورت سود خودش را نشان ميدهد            

است که سرمايه دار بعد از توليد به قيمت اضافه ميکند و يا باصطالح روي جنسش                           
روشن است که   . و اين حق الزحمه اوست بابت سرمايه اي که به کار انداخته است             . ميکشد

 .اين نوع نظرات سطحي چيزي را توضيح نميدهد
 قرن قبل اين سئوال منشا سود چيست را در سطح عميقتري                   ۲۴ارسطو در حدود       

براي ارسطو مساله اينطور مطرح ميشود که باالخره در بازار معادلها                  . بررسي ميکند 
ارسطو هم آگاه است که پول در اينجا فقط بعنوان واسطه عمل                               -مبادله ميشوند  

و اگر ارزشهاي برابر دست بدست ميشوند سود از کجا مي آيد؟ ارسطو                                  -ميکند
ميگويد اين سود نميتواند ناشي از ضرر کس ديگري و يا حاصل کاله برداري و                                      
گرانفروشي و يا کشيدن مبلغي بر روي قيمت باشد چون در هر حال معادلها مبادله                             

اين سئوال براي ارسطو و کال در اقتصادهاي ماقبل سرمايه داري تنها در                          . ميشوند
حيطه بازار و تجارت يعني توزيع کاالها مطرح ميشود و تاريخا تنها درهمين سطح                         
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در نظام سرمايه داري با کاال شدن نيروي کار سئوال مستقيما               . ميتوانست مطرح بشود  
يعني اين سئوال که چطور ما معادلها را مبادله                   . به حيطه توليد ربط پيدا ميکند           

ميکنيم  و سود ميبريم در سطح عميقتري اينطور مطرح ميشود که چطور در پروسه                          
نيروي کار و وسائل توليد و           -توليد سرمايه دار قيمتي معادل اجزاي بکار گرفته شده              

ميپردازد و با اين وجود سود ميبرد؟   بعبارت ديگر منشا توليد ارزش                         -مواد اوليه 
 اضافه چيست؟  

 -  Labour theory of value-مارکس به اين سئوال با تئوري کاري ارزش                    
 .   جواب ميدهد

اين تئوري نشان ميدهد و ثابت ميکند که مبناي ارزش همه کاالها و لذا ارزش                           
قيمت هر کاالئي در نهايت بر مبناي ميزان کاري که براي توليد آن                     . اضافه، کار است   

بکار رفته تعيين ميشود و مبادله بين کاالهائي صورت ميگيرد که محصول ميزان کار                 
البته اين ميزان اجتماعا تعيين ميشود که پائين تر توضيح                               . ( معادلي باشند   

در اين ميان مکانيسم عرضه و تقاضا تنها مکانيسم تحقق قيمت کاالها در               ).  ميدهيم
 .  بازار حول ارزش آنها است و نه عامل تعيين ارزش کاالها

و مثل هر کاالي      . گفتيم در نظام سرمايه داري نيروي کار خود نوعي کاال است                     
ارزش مصرف نيروي کار توليد کردن        . ديگري داراي ارزش مبادله و ارزش مصرف است          

ارزش مبادله   . است يعني کار با وسائل توليد براي ايجاد کاالهاي مورد نياز انسان                       
يا باز   -نيروي کار نيز مثل هر کاالي ديگري بر مبناي ميزان کاري که صرف توليد                          

 . نيروي کار شده است تعيين ميشود -توليد
کارگري که  . سرمايه دار نيروي کار را ميخرد و آنرا در پروسه توليد مصرف ميکند                 

نيروي کارش را فروخته است تعهد ميکند که مدت زمان معيني براي سرمايه دار کار                      
سرمايه دار مثال روزي هشت ساعت نيروي کار           . اين قرارداد خريد نيروي کار است       . کند

نيروي کار در اينجا مثل هر کاالي ديگري با ارزش              .را بکار مياندازد و کاال توليد کند       
قيمت و يا ارزش نيروي کار دستمزد است و دستمزد مثل                   . معادل اش مبادله ميشود     

نيروي کار   -يا باز توليد   -قيمت هر کاالي ديگري بر مبناي ميزان کاري که صرف توليد         
سرمايه دار سر کارگر کاله         . شده است و با مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين ميشود                   

منشا سود اينجا     . نميگذارد و يا نيروي کار را ارزانتر از قيمت واقعي اش نميخرد                         
اما نکته اساسي اينست که کارگر بيشتر         . دستمزد ارزش واقعي نيروي کار است       . نيست
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يعني همان عاملي که گفتيم مبناي ايجاد         . از ارزش معادل دستمزدش را توليد ميکند        
فرض کنيد ارزش    . دو دست بيشتر از نياز يک شکم توليد ميکند            : جامعه طبقاتي است   

يعني کارگري ميتواند با      . نيروي کار در بخش توليدي معيني ده دالر در ساعت باشد                 
. صرف ده دالر نيروي کاري که در يک ساعت صرف کرده است را تامين يا بازتوليد کند                     

سرمايه دار همين مبلغ را به کارگر ميپردازد و نيروي کار را بر مبناي قيمت واقعي اش                     
کارگر  در يک روز کار هشت ساعته هشتاد دالر ميگيرد و براي                            . خريداري ميکند  

يا سرمايه دار نيروي کاري که خريده است را در پروسه توليد به                -سرمايه دار کار ميکند   
تا اينجا همه چيز منصفانه و بر اساس مبادله کاالهاي معادل به پيش             . مصرف ميرساند 

اما نکته مهم اينست که کارگر در بخشي از زمان کار يعني فرض کنيد در                      . رفته است 
را توليد کرده است      -در مثال ما هشتاد دالر      -سه ساعت اول، ارزش معادل دستمزدش         

کاري که محصول اضافه و ارزش           . و پنج ساعت بقيه کار اضافه يا کار رايگان است                  
چون مالک نيروي    . و اين ارزش اضافه متعلق به سرمايه دار است             . اضافه توليد ميکند   

کار کارگر در تمام روزکار هشت ساعته سرمايه دار است محصول کل هشت ساعت کار                   
سرمايه دار ارزش توليد شده در سه ساعت کار را به کارگر برگردانده و               . متعلق به او است  

به اين ترتيب معماي ارزش      . محصول پنج ساعت باقيمانده را بجيب خودش ريخته است          
کليد حل مساله اينست که نيروي کار کاالئي است که به                    . اضافه و سود حل ميشود       

ارزشي بيش از ارزش معادل يا قيمت خودش را توليد                 -کار کردن  -مصرف رساندنش    
محصول سه ساعت کار نيروي کاري را بازتوليد ميکند که در هشت ساعت به                   . ميکند

 .    مصرف ميرسد
براي روشن شدن بيشتر مساله پول را فعال کنار بگذاريد و فرض کنيد سرمايه داري                    

و باز براي تسهيل بحث فرض        . به شکل مبادله پاياپاي کاالها را خريد و فروش ميکند             
کارگر مفروض ما در ازاي هشت        . کار ميکند " توليد معيشت "کنيد کارگر در کارخانه       

معيشت خود   -ساعت کار، مجموعه کاالهائي که براي توليد و باز توليد نيروي کارش                 
غذا و استهالک پوشاک و آب و برق               -در هشت ساعت ضروري است            -و خانواده اش   

را بعنوان    -مصرف شده و در هشت ساعت و کرايه خانه بر اي هشت ساعت و غيره                            
و .  اما همه اين کاالها را در ظرف سه ساعت توليد کرده است               . دستمزد دريافت ميکند  

هر چه در پنج ساعت ديگر توليد ميشود محصوالت اضافه اي است که متعلق به                                
اگر شما ازين ميان سرمايه دار را حذف کنيد  کارگر ما با يک روز کار                  . سرمايه دار است  
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و اين در يک مقياس      . نزديک به يک روز معاش دو خانواده ديگر را نيز تامين کرده است                
حدود چهار ميليارد جمعيت قادر به کار در            -کالن به اين معني است که  طبقه کارگر              

 ميليارد بيشتر از جمعيت کل کره ارض          ۵ ميليارد يعني     ۱۲قادر است   زندگي         -دنيا
بعبارت ديگر کافي است سرمايه دار را از پروسه توليد حذف کنيد تا                       ! را تامين کند   

 . اثري از گرسنگي و فقر و غيره در جهان باقي نماند
به اين ترتيب ارزش اضافه در يک مناسبات مبادله ارزشهاي برابر از توليد کننده                        

سرمايه دار و کارگر      . بيرون کشيده ميشود و در اختيار صاحبان سرمايه قرار ميگيرد                
بعنوان خريدار و فروشنده نيروي کار در بازار با يکيگر روبرو ميشوند و نيروي کار را                           

و با اينهمه سرمايه دار      .  مثل هر کاالي ديگر بقيمت واقعي اش خريد و فروش ميکنند              
 .  سود ميبرد بخاطر اينکه نيروي کار ارزشي بيشتر از ارزش خودش را توليد ميکند

 
 پيش شرطهاي نظام سرمايه داري 

 
يک پيش شرط توليد سرمايه داري اينست که عده اي وجود داشته باشند که  مالک چيزي                   

رعيت و سرف و دهقان بايد از زمين آزاد شود و براي تامين                . بجز نيروي کارشان نباشند   
بخشي از دهقانان باالخره مالک بعضي از        . معاش خود چيزي جز نيروي کار نداشته باشد        
دهقان . و يا مرغ و گاو و گوسفندي دارند          . ابزار توليد مثل بيل و خيش و غيره هستند            

حتي ممکن است قطعه زميني در اختيار داشته باشد که ارباب براي تامين معاش به او                   
 دهقانان خوش نشين البته زميني ندارند و کارگر روستا بحساب. واگذار کرده است

 .  مي آيند ولي همه دهقانان خوش نشين نيستند
تا وقتي دهقان در اين مناسبات باشد نه ميتواند و نه ضرورتي دارد که بعنوان                             

در يک مقياس اجتماعي بايد طبقه            . فروشنده نيروي کار در بازار حضور بهم برساند               
اصلي توليد کننده در نظام فئودالي يعني دهقانان يا رعايا از زمين آزاد بشود تا براي                       

بايد چيزي جز نيروي کار براي او        . تامين معاش مجبور بشود که نيروي کارش را بفروشد         
ضرورت وهدف رفرم يا اصالحات ارضي در جوامع در حال گذار به                    . باقي نمانده باشد   

سرمايه داري چيزي بجز کندن رعايا از زمين و سرازير کردنشان به شهرها بعنوان کارگر                    
پديده اي که بعنوان نمونه در ايران دهه پنجاه شمسي، بعد از اصالحات                     . مزدي نيست 

 . اين در واقع روند تبديل نيروي کار به کاال است. ارضي، شاهد آن بوديم
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از سوي ديگر وسائل توليد نيز بايد به کاال تبديل شود تا مناسبات سرمايه داري                         
سرمايه دار بايد بتواند در بازار وسائل توليد و نيروي کار بخرد و                     . بتواند شکل بگيرد   

. و محصول کار را تصاحب کند         -در پروسه توليد بکار بگيرد         -کند  " مصرف"آنها را   
 . مالک کارخانه و نيروي کار کارگر مالک محصول کار نيز هست
که باالتر توضيح داديم      -بنابرين روند توليد ارزش و ارزش اضافه و يا ارزش افزوده                

در واقع شکل مشخص تصرف اضافه محصول توليد           -ويژگي جامعه سرمايه داري است     
پروسه توليد   .  کنندگان بوسيله صاحبان وسائل توليد در جامعه سرمايه داري است                      

 ارزش افزوده شيوه اي است که سرمايه دار محصول اضافه را از دست طبقه کارگر در 
 . مي آورد و اين اساس نظام و مناسبات  سرمايه داري است

 
 بحران سرمايه داري در يک نگاه کلي

 
در وضعيت امروز جهان اگر از هياهوئي که حول ترکيدن حباب رهن و مساله اعتبارات                    
و سقوط سهام و بحران مالي و مساله مسکن و وال استريت و غيره به راه افتاده فاصله                         

دعوا نهايتا بر سر سود و           ! بگيريد مي بينيد دعوا بر سر لحاف مال نصرالدين است                  
يک جمعيت چند ميلياردي در جهان کار کرده و ارزش توليد                . تصرف ارزش اضافه است    

از مسکن و پوشاک و غذا  تا خدمات شهري و فرهنگي و تفريحي و تا                                . کرده است  
اين . وسائل توليد و محصوالت صنعتي و اتومبيل و کامپيوتر و غيره و غيره                                    

انبوهي از  "محصوالت که بقول مارکس در مناسبات  سرمايه داري خود را به شکل                          
مبنا . نشان ميدهد، ثروت و ارزش ناميده ميشود و با متر پول سنجيده ميشود               " کاالها

و پشتوانه هزاران ميليارد دالر نقدينگي بانکها و دولتها و ارزش اوراق سهام و بورس و                     
اين ثروت بطرق مختلف بين          . اعتبارات و غيره در نهايت همين انبوه کاالها است                   

بخشي از آن به طبقه کارگر بر               . بخشهاي مختلف سرمايه دار دست بدست ميشود              
اما بخش عمده آن سود و يا همان               -به شکل دستمزد و يا خدمات شهري            -ميگردد  

تمام کشمکشها  . ارزش اضافه ايست که تماما بوسيله طبقه سرمايه دار تصاحب ميشود            
و رقابتها ميان بخشهاي مختلف سرمايه دار و در سطح سياسي مبناي تمام جنگها و                      
صلحها و مناسبات ميان دولتهاي سرمايه داري نهايتا همين ميزان ارزش اضافه توليد                 

 . ريشه بحران سرمايه داري هم در همينجاست. شده و سهم بري از آنست
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 فرمول عام و فرمول بسط يافته : سرمايه به زبان رياضي 

 
فرمول عام   . براي بررسي بحران سرمايه داري بايد از فرمول عام سرمايه شروع کنيم                        

سرمايه ، يعني در نظر گرفتن سرمايه در يک سطح اجتماعي و بيرون از کارخانه و                                 
پول که    -کاال -فرمول عام سرمايه عبارتست از پول              . مکانيسم عملکرد دروني اش      

 'M  - C - M                                                   :  اينطور نشان داده ميشود
  بکار     M)(سرمايه اوليه    . اين فشرده ترين شکل نشان دادن کارکرد سرمايه است             

را ميخرد و کاالهائي توليد ميکند، کاالهاي توليد شده بفروش                    مي افتد، کاالهائي   
پول نهائي از پول اوليه      . به سرمايه دار برميگردد   ) 'M(ميرسد و در شکل پول بيشتري          

اين فرمول بيانگر    . بيشتر است چون شامل ارزش افزوده توليد شده در پروسه کار است                  
اينستکه سرمايه دار با سرمايه اش کاالهاي الزم براي توليد يعني وسائل کار و نيروي                       

 در پروسه توليد بکار گرفته است و کاالهائي توليد کرده است که ارزش                  ،کار خريده است  
در . اما خود پروسه کار در اين فرمول بيان نميشود              . آنها بيشتر از سرمايه اوليه است         

اول خريد وسائل توليد و نيروي کار بوسيله سرمايه            -واقع دو نوع خريد و فروش و مبادله        
 . در اين فرمول ادغام شده است -دار و دوم فروش محصول کار 

کاالهائي که در پروسه       .  در واقع نماينده دو دسته کاال است                 Cدر اين فرمول        
و محصول کار يا        -نيروي کار و مواد اوليه و وسائل توليد               -توليد بکار مي افتند         

در شکل بسط يافته فرمول عام  اين دو نوع کاال از هم                        . کاالهائي که توليد ميشوند     
   فرمول بسط يافته عبارتست از. تفکيک ميشوند

 

 
 

 نماينده کاالهائي است که سرمايه دار خريداري ميکند و در پروسه              Cدر اين فرمول     
يعني وسائل کار شامل وسايل توليد و مواد            ). مصرف ميکند (توليه بکار مي اندازد       

سرمايه .   نماينده آنست      L نشان داده ميشود و نيروي کار که           MPاوليه و غيره که با      
اوليه  وسائل توليد،  شامل کارخانه و ماشين آالت و ديگر ابزار توليد، مواد اوليه، و                          

نتيجه اين پروسه مجموعه    .  ، بکار مي اندازد    Pنيروي کار را ميخرد و در پروسه توليد،        

MCP
L

MP
CM 








 ......
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محصول کار در بازار فروخته ميشود و به          . ، که محصول کار است     'Cاي از کاالهاست،     
  نشان داه      C هر دو با   'C  و       Cدر فرمول عام    .   به سرمايه دار بر ميگردد    'Mشکل  

کاالهاي بمصرف رسيده در پروسه         : شده بودند ولي اينها دو دسته کاالي مختلف اند                
   نيز       Cخود کاالهاي بمصرف رسيده يعني     . توليد و کاالهاي توليد شده در اين پروسه          

و نيروي کار نشان داده شده        ) وسائل توليد و مواد اوليه      ( به شکل دو بخش وسائل کار          
يعني همان عواملي که همانطور که باالتر گفتيم با تبديل شدن به کاال سرمايه                        . است

بعبارت ديگر در اين فرمول روند توليد به اجزاي تشکيل دهنده             . داري را ممکن کرده اند    
بيشتر بودن  . اش شکسته شده و تصوير روشن تري از چگونگي توليد سود بدست ميدهد               

پول اوليه خود بيان پولي اين واقعيت است که ارزش کاالهاي توليد                از        'Mنهائيپول  
اينجا باز بر     . ، در پروسه توليد       Cبيشتر است از ارزش کاالهاي بکار رفته،               'Cشده

چرا ارزش کاالهاي توليد شده بيشتر از کاالهاي مصرف شده             : ميگرديم به سئوال ارسطو    
خريد وسائل و نيروي کار بوسيله          : در توليد آنهاست؟  فرمول ناظر بر دو مبادله است                

و اين مبادالت  بر اساس ارزش واقعي کاالها              . کارفرما و فروش محصول کار در بازار         
صورت گرفته يعني، اگر پول را بعنوان وسيله مبادله کنار بگذاريم، مبادله ايست ميان                  

بر اساس ارزششان و      -هم وسائل کار و نيروي کار طبق قيمت بازار              . کاالهاي هم ارزش  
خريداري شده اند و هم کاالهاي توليد شده طبق ارزش                        -مکانيسم عرضه و تقاضا       

هفتاد واحد  . فرض کنيد سرمايه داري صد واحد سرمايه دارد         . واقعيشان فروخته شده اند   
آنرا صرف وسائل توليد و مواد اوليه ميکند و سي واحد آنرا صرف خيرد نيروي کار                              

هفتاد واحد قيمت واقعي وسائل کار است، ارزانتر خريده نشده، و                 ). پرداخت دستمزد ( 
بهاي نيروي کار هم مثل هر       . قيمت واقعي نيروي کار هم دستمزدي است که پرداخت شده           

کاالي ديگري برمبناي ارزش نيروي کار الزم براي توليد آن يعني ارزش وسائل معيشتي                  
مبادله برابر ها است، نه کسي گرانفروشي يا کم فروشي کرده و نه                 . کارگر تعيين ميشود  

 . کسي سر کسي کاله گذاشته است
 P بلکه از پروسه توليد           'C' - Mو يا       M - C ارزش اضافه نه از  مبادله              

يعني ارزش وسائل توليد و مواد         Cکل ارزش  'Cارزش محصول نهائي    . بدست مي آيد   
ارزش مواد اوليه مستقيما به کاالهاي توليد        . اوليه و ارزش نيروي کار را در خودش دارد         

شده منتقل ميشود، بهاي استهالک وسائل توليد در طول مدت توليد کاالها نيز بخشي                  
   است       'Cاز ارزش کاالهاي توليد شده است و کل دستمزد کارگران هم بخش ديگري از                  



 45 بحران جاري سرمایه داري و تئوري مارکسیستی بحران 

 'C  بزرگتر است چون در پروسه توليد اتفاقي افتاده است که به               Mاز    'Mاما با اينهمه 
ارزش واقعي کاالهاي توليد شده بيشتر از کاالهاي               .  داده است       Cارزشي بيشتر از     

ثروت بيشتري از آنچه       .   بطور واقعي و فيزيکي ثروت بيشتري است                   'C.اوليه است  
   معادل مقدار معيني غذا و                Mاگر فرض کنيد   .   نماينده آنست       Mسرمايه اوليه 

.   هم ارز مقدار بيشتري از همان کاالهاست              'Mپوشاک و ديگر کاالهاي مصرفي است      
 واقعا ارزش بيشتري توليد شده است و ديديم که جواب در               'M به     Mيعني در حرکت از   

 نيست، بلکه در خود         'C' - M  و          M - Cمبادله ميان هم ارزشها يعني در                       
کليد معما اينجاست که نيروي کار ارزشي بيشتر از ارزش خودش يا                . پروسه توليد است  

دستمزد و استهالک وسائل توليد بوجود مي آورد و اين ويژگي نيروي کار يعني توليد                          
که گفتيم     -محصوالتي بيشتر از آنچه که براي رفع مايحتاج توليد کننده الزم است                        

در جامعه سرمايه داري به منشا و عامل توليد                 -خصيصه همه جوامع طبقاتي است       
 .   رشد کند  'M به   Mارزش اضافه تبديل ميشود و باعث ميشود سرمايه از

در خود مناسبات سرمايه داري      "  کلک. "گرانفروشي و  دزدي و کلکي در کار نيست           
يعني دزدي  .  اين دزدي در خود مناسبات صورت ميگيرد           .     است     Pو پروسه توليد      

وقتي . صاحب سرمايه که اصال خودش در کارخانه و در پروسه توليد حضور ندارد                             
کارگران مشغول کارند ايشان يا در حال استراحت است و يا در حال خرج کردن ثمره کار                       

در بحبوحه سقوط وال استريت معلوم شد عده اي از سهامداران عمده و                            . کارگرانش
مديران بانکهاي در حال ورشکستگي بعد از دريافت وامهاي ميلياردي از دولت، بابت                    

اين مفتخورها حتي در     !   هزار دالر خرج کرده اند      ۴۵۰تورنمنت گلفشان در يک ويک اند        
حال ورشکستگي و در حال تحميل رياضت کشي اقتصادي به بقيه جامعه نميتوانند از                    

کارگري که روزي هشت ساعت نيروي کارش را ميفروشد و               !  تجمالتشان صرفنظر کنند   
بخصوص در شرايط     -اگر يک روز کار نکند معلوم نيست وضعيت زندگيش چه ميشود               

همه مخارج اين      -امروز که مدام در حال زدن از بيمه ها و خدمات اجتماعي هستند                    
 . مفتخوران را تامين ميکند

وقتي فرمول بسط يافته سرمايه را در سطح اجتماعي در نظر بگيريد و نه يک                                 
  کل نيروي        L  نماينده کل سرمايه اجتماعي باشد و           Mسرمايه دار معين، يعني اگر     
همه کاالهاي توليد شده از جمله آنچه بوسيله طبقه                    'Cکار، آنوقت روشن است که           

بخش عظيمي از کل اين ثروت اجتماعي         . سرمايه دار بمصرف ميرسد را در بر ميگيرد          



 4کمونیسم کارگري، شماره     46

بر مبناي آمار رسمي کمتر از ده        . توليد شده بوسيله طبقه سرمايه دار به مصرف ميرسد          
بيش از هفتاد درصد ثروت           -يعني ميلياردرهاي سرمايه دار        -درصد مردم آمريکا       

و در سطح جهان ثروت ده درصد مردم دنيا از ثروت هشتاد                 ! جامعه را در اختيار دارند      
بخشي از اين ثروت عظيم ده درصد مفتخور جهان  وسائل                    ! درصد مردم بيشتر است     

کارخانه ها  و ماشين آالت و مواد  اوليه و غيره که در فرمول فوق جزئي                          -توليد است 
و بخش ديگر کاالهائي است که سرمايه دار در زندگي تجملي اش صرف                        -است  Cاز

. ميکند که اين هم بخش بزرگي از کل کاالهاي مصرفي توليد شده را تشکيل ميدهد                       
يعني طبقه اي که در توليد هيچ نقشي ندارد مالک و مصرف کننده بخش اعظم ثروت                        

 . اجتماعي است
 

 فرمول ارزشي سرمايه
 

فرمول عام سرمايه بيانگر گردش سرمايه و پروسه ارزش افزائي آنست و خصلت و                                
  به      Mچگونگي توليد و به تصرف درآوردن ارزش اضافه را در روند گردش سرمايه از                    

M'  فرمول ارزشي همين واقعيت را بر اساس اجزاء دروني سرمايه بيان           .  توضيح ميدهد
 . ميکند
   W = C + V + S: فرمول ارزشي سرمايه عبارتست از   

در سوي ديگر    .  کل ثروت اجتماعي يا کل ارزش را نشان ميدهد                Wدر اين فرمول   
در اينجا سرمايه ثابت است          C: فرمول، سرمايه به اجزاء دروني اش تجزيه شده است              

  ارزش اضافه    S سرمايه متغيير است و        V،  )آنرا با کاال در فرمول اول اشتباه نگيريد        ( 
سرمايه ثابت عبارتست از وسائل توليد و مواد اوليه و سرمايه متغير عبارتست                   . است

. در اين فرمول بخشهاي مختلف سرمايه به شکل ارزشي و کمي بيان شده اند              . از دستمزد 
ماشين (   نماينده ارزش وسائل توليد             C. همه اجزا اين فرمول نماينده ارزش هستند          

 نماينده ارزش کاالهاي معيشتي است که             Vو  ) آالت و کارخانه و مواد اوليه و غيره          
.  ارزشي است که در روند توليد به سرمايه افزوده شده است                  Sو. کارگر مصرف ميکند  

با توضيحاتي که در بررسي فرمول عام سرمايه داديم بايد  روشن باشد که سرمايه ثابت                     
بعبارت ديگر سرمايه ثابت صرفا ارزش خود را به                  . توليد کننده ارزش اضافه نيست        
  در واقع ارزش وسائل توليدCسرمايه ثابت و يا  . کاالهاي توليد شده منتقل ميکند
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)MP     است که سرمايه دار در بازار آنها را خريداري کرده است             ) در فرمول عام سرمايه .
وسائل توليد و ماشين آالت مانند هر کاالي ديگري داري ارزش مصرف و ارزش مبادله                   

زمانيکه اين  . سرمايه دار آنها را ميخرد و در پروسه توليد به مصرف ميرساند               . هستند
سرمايه دار  ) مستهلک ميشوند و از کار مي افتند         (وسائل تماما به مصرف ميرسند           

 .  هزينه آنها را از محل فروش کاالهايش در آورده است
اگر فرض کنيد سرمايه داري وسائل توليدش صد دالر مي ارزد و نرخ استهالک اين                      

 دالر بابت استهالک ماشين       ۶وسائل يک دالر در ماه است در يک مدت ششماهه توليد                 
بنابرين بابت بکارگرفتن ماشين آالت      . آالت به ارزش کاالهاي توليد شده منتقل ميشود         

البته وسائل توليد اعم از يک چکش ساده تا ماشين                . سودي عايد سرمايه دار نميشود      
آالت پيچيده و رباتها و غيره، بنوبه خود کاالهائي هستند که بوسيله سرمايه داران                            

که در کاپيتال سرمايه بخش يک يا بخش توليد وسائل توليد                    (ديگري توليد شده اند        
اما . و دراين پروسه سودي عايد سرمايه داران اين بخش کرده اند                          ) ناميده ميشود  

. سرمايه داري که آنها را ميخرد از بابت مصرف آنها در پروسه توليد پولي بجيب نميزند                 
" ير به ير  "بلکه تنها هزينه آنها را در مي آورد و از اين نظر حسابش به اصطالح تراز و يا                      

ارزش وسائل توليد که مارکس آنرا کار مرده متجسم در اين وسائل مينامد، در                . ميشود
پروسه توليد يا روند بمصرف رسيدنشان، زنده ميشود و به کالبد کاالهاي توليد شده                         

لباس و خانه و پوشاک و           ( اما کار مرده متجسم در  وسائل معيشت                 . حلول ميکند  
در صورتيکه بوسيله طبقه سرمايه دار بمصرف برسد به چيزي منتقل نميشود و                    ) غيره

و اگر  ).  کسر ميشود     Wاز مجموع ارزشهاي توليد شده يعني          (براي هميشه ميميرد     
بوسيله کارگر مصرف شود در پروسه کار ارزشي بيشتر از خود را به کاالهاي توليد شده                     

ارزش وسايل معيشتي کارگر را سرمايه دار بصورت دستمزد ميپردازد               . منتقل ميکند 
بعبارت ديگر تنها اين بخش         ).  در فرمول ارزشي سرمايه        Vسرمايه متغيير و يا             (

ارزش وسائل معيشتي    ( سرمايه، سرمايه متغير است که ارزشي بيشتر از ارزش خود                  
 ، تنها حاصل کارکرد سرمايه متغير يا بکار                 Sارزش اضافه،     . توليد ميکند  ) کارگر

فرض کنيد اگر در طول ششماهي که مثال زديم،           . گرفتن نيروي کار در پروسه توليد است       
 ساعت صرف   ۴۰۰کارگر هزار ساعت کار کرده باشد تنها بخشي از اين زمان کار مثال                  

 ۶۰۰توليد وسائل معيشتي کارگر شده، که بشکل دستمزد به او پرداخت ميشود،  و                         
بخش اول کار الزم و بخش دوم کار اضافه               . ساعت بقيه ارزش اضافه توليد کرده است           
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به اين   .    نماينده ارزش توليد شده بوسيله اين کار اضافه است                    Sو      . ناميده ميشود  
در واقع اساس    . ترتيب ميبينيد که در فرمول ارزشي سرمايه نيز استثمار مستتر است                 
 . اين فرمول همين خصوصيت ارزش افزائي يا استثمار سرمايه داري است

وسائل توليد   .  هم حذف خواهد شد          S را حذف کنيد            Vدر فرمول ارزشي اگر       
عاطل ميمانند و ارزششان با خودشان دفن ميشود و وسائل معيشت هم به مصرف                           

و لذا  کل ثروت       .  ميرسند بي آنکه  در پروسه توليد ارزش تازه اي بوجود آورده باشند                    
 از    W، کل      Vبعبارت ديگر با حذف       . ، به سرعت به صفر خواهد رسيد           Wجامعه،

،  نظير از بين رفتن کارخانجات و ماشين آالت توليدي در               Cبين خواهد رفت اما حذف       
اثر جنگ و يا سوانح طبيعي،  تنها به رشد بخش يک سرمايه، سرمايه گذاري در بخش                        

اين در واقع بيانگر نکته تازه اي نيست، تنها بيان           . توليد وسائل توليد، منجر خواهد شد    
نکته تازه اينست    . ديگري از اين واقعيت است که منشا ثروت جامعه  نيروي کار است                  

که اين واقعيت پايه اي در نظام سرمايه خود را به شکل ارزش افزائي و يا بسط ارزش                            
نشان ميدهد و ضرورت توليد محصوالت مورد نياز جامعه يا بعبارت ديگر بقاي                            

 . جامعه بشري در شکل ضرورت توليد ارزش اضافه بيان ميشود
 

 رشد تکنولوژي توليد، سرمنشا مادي بحران سرمايه
 

يک علت اين امر رشد        . در طول تاريخ قدرت توليدي بشر مدام افزايش پيداکرده است                 
يعني مدام بر تعداد توليد کنندگان افزوده ميشود و در نتيجه در کل                         . جمعيت است  

دليل ديگر اينستکه تجربه و مهارت و دانش             . جامعه محصول بيشتري توليد ميشود       
اما  مهمترين     . رشد ميکند و هر نسل توانائي توليدي بيشتري از نسل گذشته دارد                      

عامل اينست که وسائل توليد و يا تکنولوژي توليد از نظر کيفي و کمي رشد ميکند و                       
اين عامل تعيين کننده اي است چون توليد اضافه                    . بارآوري کار را افزايش ميدهد         

ثمره  -که همانطور که ديديم پيش شرط شکل گرفتن جوامع طبقاتي است                    -محصول  
عوامل ديگر، رشد جمعيت و باالرفتن           . مستقيم رشد وسائل توليد و تکنولوژي است            

چرا که   . مهارت و غيره، خودبخود به افزايش محصوالت توليد شده منجر نميشود                       
جمعيت بيشتر در عين حال به معني مصرف کننده بيشتر است و مهارت بشري نيز با                      
فرض ثابت بودن وسائل و ابزار توليد هر اندازه رشد کند نميتواند از حد معيني باالتر                         
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ماهر ترين کشاورزي که با خيش کار ميکند توليد بسيار کمتري از بي تجربه ترين                 . برود
آنچه تعيين کننده است ميزان           . کشاورزي خواهد داشت که با تراکتور شخم ميزند                  
حتي ارتقاي مهارت و دانش و فن         . بارآوري ابزاري است که در توليد بکار گرفته ميشود          

 .  توليد خود تابعي از پيشرفت وسائل توليدي است
رشد وسائل توليدي معموال نتيجه نو آوريها و اختراعاتي است که قدرت توليدي                       

اختراع چرخ خود يکي از اين انقالبات         .  بشر را به شکلي جهشي و انقالبي ارتقا ميدهد           
گذار به نظام سرمايه      .  است که بدون آن رشد و حتي بقاي جامعه بشري امکان نداشت                  

در قرن اخير   . داري نيز بدون انقالبي که ماشين بخار در توليد ايجاد کرد ممکن نميبود                
دو مقطع مهم   )  کامپيوتر و ربات و غيره    (اختراع الکتريسيته و ماشينهاي الکترونيکي      

هنوز بيش از    .  و تعيين کننده در پيشرفت وسائل توليد و قدرت توليدي بشر بوده است                 
نيم قرن از انقالب الکترونيک نميگذرد اما امروز تقريبا همه عرصه هاي توليدي                                

توليدي بمعني وسيع توليد کاالها و خدمات و ارتباطات و محصوالت هنري و                              ( 
براي ما ديگر     . را  تکنولوژي الکترونيکي کامال متحول کرده است             ) فرهنگي و غيره   

اختراع کامپيوتر انقالبي است به همان         . حتي تصور زندگي بدون کامپيوتر دشوار است         
 . عظمت اختراع و يا کشف الکتريسيته  و اختراع ماشين بخار

 -که مانند رشد علم و دانش بشري  توقف پذير نيست                  -اين انقالبات تکنولوژيک     
در طول تاريخ   عامل مادي و پايه اي تحول و رشد جوامع، از کمون اوليه و جوامع برده                         

در نظام سرمايه داري رشد بار         . داري تا نظام سرمايه داري در عصر حاضر، بوده است               
يعني توليد ارزش اضافه بيشتر بدون             -آوري کار و لذا افزايش ارزش اضافه نسبي                   

در فرمول عام     . ( تماما به رشد تکنولوژي توليد گره ميخورد               -افزايش ساعات کار    
 ، يعني وسائل توليدي که سرمايه اوليه خريده و بکار              MPسرمايه اين فاکتور به شکل         

 يا سرمايه ثابت خود را           Cانداخته است، ظاهر ميشود و در فرمول ارزشي به شکل                  
روشن است که همانطور که باالتر توضيح داديم  عامل توليد ارزش                        ). نشان ميدهد  

نيروي کار است اما با فرض يکسان بودن نيروي کار، يا برابر بودن سرمايه متغيير در دو                   
 -يا سرمايه ثابت بيشتري         -واحد توليدي، آن واحدي که وسائل توليدي پيشرفته تر                  

اين افزايش توليد تا زمانيکه تکنولوژي              . دارد کاالهاي بيشتري توليد خواهد کرد             
پيشرفته توليد امري فراگير نشده و به همه مراکز توليدي بسط نيافته به افزايش سود                        

اما با فراگير شدن تکنولوژي      . کارخانه هاي مجهز به تکنولوژي پيشرفته منجر ميشود         
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تازه و بکار گرفته شدن آن در تمام کارخانه ها اين روند سوداوري متوقف ميشود و حتي                     
و اين اساس بحرانهاي ادواري         . کاهش مييابد  ) نسبت به حجم سرمايه      ( بطور نسبي     

 .   سرمايه داري است
فرض کنيد در يک کارخانه اتومبيل سازي که هزار نفر کارگر دارد و هنوز خط توليد                   

با . کامپيوتريزه نشده و رباتها بکار گرفته نشده اند روزي پنجاه اتومبيل توليد شود                        
بکارگيري کامپيوتر و ربات  اوال کار بيشتر اتوماتيزه ميشود و ديگر به هزار کارگر                          
احتياجي نيست و فرضا سيصد کارگر اخراج ميشوند و از طرف ديگر بارآوري کار باال                      
ميرود،  و با نيروي هفتصد کارگر باقيمانده تعداد اتومبيل بيشتري، مثال هشتاد                            

 به سود آوري بيشتر سرمايه اي          در وهله اول   اين افزايش توليد     . اتومبيل، توليد ميشود   
در وهله اول به اين معني که تا                  . که تکنولوژي نوين را بکار گرفته منجر ميشود                 

زمانيکه کارخانه هاي ديگر اتومبيل سازي هنوز اين تکنولوژي را بکار نگرفته اند                          
سود بيشتر هم در مقايسه با         . سرمايه دار پيشتاز ما سود بيشتري عايدش خواهد شد             

. گذشته خودش و هم از سرمايه دارهاي رقيبش که هنوز در موقعيت گذشته او هستند                     
چرا که  تا زماني که تکنولوژي نوين فراگير نشده در سطح اجتماعي هنوز قيمت                                  

و سرمايه دار     -مثال ده هزار دالر     -اتومبيل بر اساس تکنولوژي موجود تعيين ميشود         
ما با توليد بيست اتومبيل بيشتر، روزي دويست هزار دالر در آمد بيشتر و بهمين                             

 .ميزان سود بيشتري بجيب ميزند
 -اما اگر تمام سرمايه هاي بخش اتومبيل سازي توليد خود را کامپيوتريزه کنند                     

بعدا توضيح ميدهم که اين مکانيسم در سطح جامعه و کل سرمايه ها چطور عمل                             
چرا اينطورست؟ چون     . ارزش اتومبيل در کل جامعه کاهش پيدا خواهد کرد                 -ميکند

کاهش سرمايه متغيير در کل اين رشته توليدي باعث کاهش ارزش اضافه خواهد شد و                    
 .در نتيجه هر واحد اتومبيل ارزش کمتري  خواهد داشت

اگر فرض کنيم قبل از استفاده از تکنولوژي ده هزار کارگر در رشته اتومبيل سازي                     
مشغول بکارند و هر کارگر در روزکار هشت ساعته  صد دالر ارزش اضافه  توليد                                 

 :  ميکند مجموعه ارزش اضافه توليد شده در اين صنعت خواهد بود
١٠٠ x ١٠٠٠,٠٠٠ = ١٠٠٠٠ 

با کامپيوتريزه شدن خط توليد و بيکاري فرضا بيست درصد کارگران اين بخش،                         
 :ميزان ارزش اضافه خواهد بود



 51 بحران جاري سرمایه داري و تئوري مارکسیستی بحران 

١٠٠ x ٨٠٠,٠٠٠ = ٨٠٠٠ 
ما در مثالمان فرض    . بعالوه اين ارزش در تعداد اتومبيل بيشتري  متجسم مي شود           

کرديم بکارگيري تکنولوژي کامپيوتري در يک کارخانه ميزان توليد را از پنجاه به                             
اگر بار آوري کار با همين نرخ در کل رشته                . هشتاد اتومبيل در روز افزايش داده است          

اتومبيل سازي افزايش پيدا کند آنوقت بجاي فرضا پانصد اتومبيل روزانه هشتصد                         
لذا ميزان  ارزش اضافي متبلور در هر اتومبيل قبل از                      . اتومبيل توليد خواهد شد      

 : کاربرد تکنولوژي جديد خواهد بود
 

 : و بعد از کامپيوتريزه شدن خط توليد خواهد بود  
 

 
 

به اين ترتيب با فراگير شدن تکنولوژي جديد کل سود سرمايه نسبت به حجم کل                       
 . سرمايه و همچنين سود حاصله از فروش هر واحد اتومبيل کاهش پيدا خواهد کرد

در فرمول عام سرمايه ارزش      . اين حکم در مورد کل ارزش اتومبيل نيز صادق است            
، متشکل است از ارزش مواد اوليه که مستقيما به کاال منتقل                 'Cکاالهاي توليد شده،  

مثال ارزش پانصد کيلو فلز بکار رفته دريک اتومبيل جزئي از ارزش                             -شده است     
و ارزش وسائل توليد که اين هم به شکل هزينه  استهالک اين وسائل به                      -اتومبيل است 

در مثال مورد بحث ما هزينه استهالک تکنولوژي               -کاالي توليد شده منتقل ميشود       
و باالخره   -کامپيوتري در مقايسه با ابزار مکانيکي و حتي الکتريکي بسيار ناچيز است             

با فرض ثابت بودن اجزاي ديگر ارزش، يعني                . ارزش اضافه که در باال بررسي کرديم            
ارزش مواد اوليه و استهالک ماشين آالت، کاهش سود مستقيما باعث کاهش ارزش                        

البته امروزه اساسا بخاطر نقش اعتبارات و کاهش               . ( کاال و يا قيمت آن خواهد شد            
عليرغم رشد تکنولوژي توليد قيمتها افزايش مي يابند که بعدا                        -تورم -ارزش پول  

 ).   دقيقتر اين موضوع را بررسي خواهيم کرد
بنابراين بطور خالصه تاثير رشد تکنولوژي توليد در ابتدا سودآوري بيشتر واحدهاي               

اين سرمايه ها بخاطر اينکه هنوز        . توليدي اي است که اين تکنولوژي را بکار ميگيرند           

000,2
500
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000,1
800
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در سطح اجتماعي ارزش کاالها به نسبت بارآوري وسائل توليد رايج در جامعه تعيين                       
مکانيسم بازار باعث ميشود باالخره بقيه       . ميشود، از رقباي خود سود بيشتري ميبرند        

و يا ورشکسته بشوند و از توليد خارج          ( سرمايه ها نيز به تکنولوژي جديد روي بياورند           
و نهايتا کل ارزش اضافه توليد شده و لذا کل سود در آن رشته معين کاهش                           )  بشوند

 . پيدا کند
اکنون بايد اين موضوع را توضيح بدهيم که چطور اين مکانيسم از يک رشته فراتر                      

اساس اين مکانيسم  عبارتست از متوسط          .  ميرود و کل سرمايه ها را در بر ميگيرد            
 .  شدن نرخ سود  در کل جامعه

  
 سود متوسط

 
اقعيت اينست که سود در هر بخش توليد فقط از ارزش اضافه بوجود آمده در همان                             

سود در جامعه متوسط ميشود و هر سرمايه اي بر مبناي اين                   . بخش حاصل نميشود   
علت اين امر اينست که  سرمايه به يک رشته معين پايبند                   . سود متوسط سهم ميبرد     

خروج سرمايه ها از بخشهاي کم سودتر و روي             . نيست بلکه بدنبال سود در حرکت است         
آوري آنها به بخشهاي سودآورتر روندي است که مدام در جامعه سرمايه داري جريان دارد                  
و همين پروسه عمال نرخ سود عمومي را در کل جامعه به سمت نرخ سود متوسط سوق                       

بخصوص در اين دوره که سرمايه مالي، يعني سرمايه اي که بشکل پول و يا                         . ميدهد
به  -اعتبار در هر مقطعي ميتواند وارد پروسه توليد در هر بخشي بشود،  و بازار بورس                   

نقش کليدي در اقتصاد سرمايه داري بازي ميکند             -نحوي که بعد توضيح خواهيم داد        
اين حرکت سرمايه ها به عرصه هاي مختلف بسيار گسترده تر و سريعتر از قبل صورت                    

 .  ميگيرد
ميزان نرخ سود متوسط، که نرخ سود عمومي هم خوانده ميشود، با ميانگين گرفتن            

 .نرخ سود در بخشهاي مختلف تعيين ميشود
 )متوسط(نرخ سود عمومي = ميانگين نرخ سود در رشته هاي مختلف 

 : نرخ سود عمومي را ميتوان به شکل زير نيز بيان کرد
 کل ارزش اضافه توليد شده در جامعه                         

 ) متوسط( نرخ سود عمومي ————————————     =
 کل سرمايه اجتماعي                                              
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 .  که صرفا شکل بيان ديگر ميانگين نرخ سود در رشته هاي مختلف است
در اين صورت همه      . فرض کنيد در جامعه اي نرخ سود متوسط ده در صد است                     

معموال سود بصورت مابه التفاوت قيمت        . سرمايه ها بر مبناي ده درصد سود ميبرند          
قيمت تمام شده عبارتست از دستمزد بعالوه         . فروش با قيمت تمام شده محاسبه ميشود        

فرض کنيد در    . مواد اوليه بعالوه استهالک ماشين آالت که صرف توليد کاال شده است                 
 و    = v)۴۰۰  ( واحد  دستمزد    ۴۰۰ واحد باشد مرکب از       ۵۰۰جامعه سرمايه معيني     

و باز فرض کنيد    . = c)  ۱۰۰ ( واحد سرمايه ثابت يا ماشين آالت و مواد اوليه                 ۱۰۰
در .  کل سرمايه ثابت به کاال ها منتقل شود             ٪۲۵در يک دور توليد يا گردش سرمايه            

 :اين صورت قيمت تمام شده کاالها خواهد بود
 

قيمت تمام شده  =   V + %۲۵ C = ۴۰۰ + %۲۵ ( )x ۱۰۰= ۴۲۵ 
 

دالر و  (  واحد   ۴۲۵يعني اگر سرمايه دار ما کاالهايش را         . اين قيمت تمام شده است    
ميزان قيمت فروش در بازار بر مبناي        . بفروشد سودي نبرده است   ) يا هر واحد پول ديگري    

يعني قيمت تمام شده      . نرخ سود متوسط که فرض کرديم ده درصد است تعيين ميشود                
 :بعاله ده درصد کل سرمايه

 
قيمت فروش    =   ۴۲۵  +( ۵۰۰) ۱۰/۱۰۰ = ۴۷۵ 

 
توجه داريد که قيمت تمام شده       .  دالر سود برده است    ۵۰به اين ترتيب سرمايه دار ما        

در سطح تک سرمايه و واحد توليد محاسبه ميشود و قيمت فروش بر اساس نرخ سود                           
با استفاده از تکنولوژي پيشرفته تر        ( در نتيجه اگر سرمايه دار معيني بتواند          . عمومي

با سرمايه متغيير يکساني کاالهاي بيشتر توليد کند قيمت             ) و باال بردن بهره وري کار       
يعني اگر  . تمام شده هر واحد کاال را کاهش داده است بي آنکه سودش کاهش پيدا کند                     

 کاال متجلي    ۱۰۰ دالر قيمت تمام شده کل کاالها در               ۴۲۵فرض کنيم در مثال فوق         
 واحد کاال     ۱۲۰ميشد با افزايش بيست درصدي بارآوري کار همين مبلغ خود را در                        

 :در حالت اول قيمت  تمام شده هر واحد کاال خواهد بود. متجلي ميکند
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به اين ترتيب سرمايه دار ما ميتواند کاالهايش را بيشتر از قيمت تمام شده وارزان                     
بفروش برساند و هم سود بيشتري ببرد و هم رقبا را از ميدان                  )  دالر ۴مثال  (تر از رقبا     

اما همانطور که باالتر در مثال اتومبيل سازي توضيح داديم، با عموميت                       . بدر کند  
يافتن تکنولوژي جديد و باالرفتن بهره وري کار ميزان ارزش اضافه توليد شده در آن                           

اين بنوبه خود نرخ سود متوسط در کل جامعه، که ميانگين               . رشته کاهش خواهد يافت    
و به اين ترتيب در نهايت سهم هر           . نرخ سود رشته هاي مختلف است، را کاهش ميدهد           

 .  سرمايه از کل سود توليد شده در جامعه کاهش پيدا ميکند
در واقع پروسه متوسط شدن نرخ سود مکانيسمي است که کاهش ارزش اضافه در                      

بعبارت ديگر تاثيرات و     . کل جامعه را در رشته هاي مختلف توليدي سر شکن ميکند               
نتايج  رشد تکنولوژي توليد و افزايش بارآوري کار در يک رشته معين به همان رشته                            
محدود نميماند و در نهايت از طريق مکانيسم رقابت و حرکت سرمايه ها به بخشهاي                       

به اين ترتيب با رشد تکنولوژي            . سودآورتر، کل سرمايه اجتماعي را در بر ميگيرد                
توليد شده در    ) ارزش مبادله (عليرغم افزايش  حجم کاالهاي توليد شده،  کل ارزش                      

در حاليکه محصوالت بيشتر و يا ارزش مصرفهاي         . ، کاهش پيدا خواهد کرد   Wجامعه،
 .  بيشتري توليد شده است  ارزش مبادله در کل کاهش يافته است

اين تناقض، در کلي ترين و پايه اي ترين سطح ريشه بحران سرمايه داري را توضيح                      
اما براي توضيح مشخصتر و دقيقتر بحران الزمست تاثيرات متقابل                                 . ميدهد

فاکتورهاي رشد تکنولوژي توليد، افزايش بارآوري کار، کاهش ارزش اضافه و نرخ سود                   
فرمول عام و فرمول      ( را که تا کنون مبناي بررسي ما بود  در پروسه گردش سرمايه                       

 . مورد مطالعه قرار بدهيم) ارزشي سرمايه
     

 گرايش نزولي نرخ سود
در تحليل و نقد مارکسيستي توليد سرمايه داري پديده گرايش نزولي نرخ سود موضوع                   
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معرفه و شناخته شده اي است که در جلد سوم کتاب کاپيتال مفصال و بدقت مورد بحث                     
 .  قرار گرفته است

در اين بحث مارکس جابجا از بحران صحبت ميکند اما همانطور که قبال اشاره                        
کردم در اين فصل و در هيچ بخش ديگري از کاپيتال وارد بحث تفصيلي و جامعي در                          

در فصلهاي آخر کاپيتال در مورد سرمايه مالي و تخيلي                . مورد تئوري بحران نميشود     
 .   هم مساله بحران بدون اشاره به گرايش نزولي نرخ سود مطرح ميشود

اما مبحث گرايش نزولي نرخ سود خود باندازه کافي روشن هست که بتوان بر مبناي                 
بحران سرمايه داري ذاتي نظام          . آن کنه و ريشه بحران سرمايه داري را توضيح داد                     

قانون .  سرمايه داري است و از تناقصات دروني اين نظام در پروسه توليد ريشه ميگيرد                 
 . گرايش نزولي نرخ سود اين تناقض پايه اي را بيان ميدارد

همانطور که قبال توضيح داده شد نرخ سود عبارتست از نسبت ارزش اضافه توليد                     
 .  شده بر کل سرمايه اي که براي توليد آن بکار افتاده است

 ارزش اضافه                                                                            
  نرخ سود   =   ————       

 کل سرمايه                                                               
يعني اگر صد واحد سرمايه بيست واحد ارزش اضافه توليد کند نرخ سود آن سرمايه                   

در سطح اجتماعي نيز همانطور که باالتر توضيح داده             . معين بيست درصد خواهد بود      
شد نرخ سود عمومي با تقسيم کل ارزش اضافه توليد شده در جامعه بر کل سرمايه                             

اينجا اين که پروسه واقعي توليد چه بوده است و ارزش اضافه               . اجتماعي  بدست مي آيد     
 . چطور حاصل شده است اهميتي ندارد

وسائل توليد و   ( در فرمول فوق کل سرمايه را ميتوان بصورت مجموع سرمايه ثابت             
 :نشان داد) دستمزد( و سرمايه متغير ) مواد اوليه

 
 ارزش اضافه                                                              

  نرخ سود      ——————— = 
 سرمايه متغيير              + سرمايه ثابت                                           

 
سرمايه ثابت يعني سرمايه اي که صرف خريد وسائل توليد و مواد اوليه شده است و                   
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قبل از اينکه وارد       .  سرمايه متغيير بخشي است که صرف پرداخت دستمزد ميشود                 
تجزيه و تحليل بيشتر فرمول نرخ سود بشويم در همين سطح عمومي هم ميشود ريشه                      

در مخرج اين کسر سرمايه ثابت قرار دارد که                 . بحران را در اين فرمول مشاهده کرد            
 . همانطور که قبال توضيح دادم مدام رو به افزايش است

بقاي جامعه بشري چنين ايجاب ميکند که نيروهاي مولده مدام رشد کند و بارآوري                 
باالخره جمعيت ساکنين کره ارض بدون اختراع ماشين بخار نميتوانست                . کار باال برود   

وبدون اختراع چرخ شايد مدتها قبل نوع        .  بميزان امروزيش يعني هفت ميليارد نفر برسد       
اين رشد تکنولوژي توليدي در مقاطعي به شکل جهشي و در ابعاد                  . بشر بر افتاده بود    

که . عظيم صورت ميگيرد و بهمراه خود تمام ابعاد زندگي اجتماعي را دگرگون ميکند                 
 .  سه مورد اخيرش  انقالب صنعتي ماشين بخار و الکتريسيته و الکترونيک است

اين نياز به رشد نيروهاي توليدي بمعناي ارتقاي مدام تکنولوژي توليد و در نظام                       
رشد تکنولوژي  .  سرمايه داري به معني رشد مدام حجم سرمايه ثابت در جامعه است                   

البته با سودآوري سرمايه هم کامال خوانائي دارد چون در کوتاه مدت براي هرسرمايه                        
ازينرو . معين استفاده از تکنولوژي بهتر بمعني جلو زدن از رقبا و سود آوري بيشتر است                
و حتي  . سرمايه دار اين گرايش را دارد که مدام ماشين آالت پيشرفته تري را بکار بگيرد                

بخشي از سرمايه خود را به تحقيق و مطالعه براي دست يافتن به تکنولوژي برتر                                  
 . تخصيص بدهد

همانطور که  . ولي در نهايت اين رشد سرمايه ثابت به معني کاهش نرخ سود است                    
فرمول نرخ سود نشان ميدهد  با فرض ثابت بودن حجم ارزش اضافه، افزايش سرمايه                         

 .  ثابت باعث کاهش نرخ سود خواهد شد
جنبه ديگر مساله اينست که در هر واحد توليدي و در سطح کل جامعه با افزايش                         

چون منشا ارزش اضافه و سود         . سرمايه ثابت کل ارزش توليد شده کاهش پيدا ميکند            
توليد همان   ( سرمايه متغيير است و ارتقاي تکنولوژي توليد به بيکار شدن کارگران                      

در نتيجه کل    . منجر ميشود ) حجم و حتي حجم بيشتري از کاالها با نيروي کار کمتر                 
  -در سطح جامعه يعني کل ثروت اجتماعي          -ارزشي که در کل کاالها متجلي ميشود           

بعبارت ديگر در عين اينکه        . کمتر از گذشته، قبل از ارتقاي بارآوري کار، خواهد بود               
کاالهاي بيشتر و لذا ارزش مصرف بيشتر توليد شده است ارزش مبادله کاهش مي                           

فرض کنيد اگر کل ثروت جهان را قبل از کامپيوتريزه شدن خط توليد دو ميليارد                    . يابد
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کارگر توليد ميکردند بعد از بکار گيري کامپيوتر يک ميليارد و نيم کارگر توليد                               
خواهند کرد و لذا ارزش توليد شده متجلي در کل کاالها، عليرغم افزايش حجم آنها در                     
اثر باالرفتن راندمان توليد، باندازه ارزش توليد شده بوسيله نيم ميليارد کارگر کمتر از                   

در همين چند ساله اخير شاهد افزايش عظيم حجم کاالها و حتي توليد                 . قبل خواهد بود  
کاالهاي تازه از قبيل تلفنهاي هوشمند و تلويزيونهاي پالسما و انواع و اقسام کاالهاي                     

در همين مدت چند     . تازه اي که شايد تا ده سال قبل کسي فکرش را هم نميکرد بوده ايم                  
ساله ارزش مصرفي به مراتب بيشتر از دوره هاي گذشته توليد شده ولي با اين حال                              

علت آنست که کل ارزش مبادله اين کاالها           . بحران سرمايه عميقتر و عميقتر شده است        
 .     سقوط کرده است

 
براي روشن شدن بيشتر موضوع ميتوان فرمول نرخ سود را با تقسيم صورت و مخرج                 

 : کسر به سرمايه متغيير، به شکل زير نوشت
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سرمايه  در واقع تاثير رشد تکنولوژي و افزايش بهره             ) ترکيب آلي ( ترکيب ارگانيک   
بيکديگر نشان  ) ثابت و متغيير  ( وري کار را با شاخص نسبت ميزان دو بخش سرمايه               

 . ميدهد
بعبارت . ميزان ترکيب ارگانيک بخاطر رشد تکنولوژي مدام افزايش مييابد                            

ديگرحجم سرمايه اي که صرف وسائل توليد و ارتقاي تکنولوژي توليدي ميشود با نرخ                   
رشد بيشتري از حجم سرمايه اي که صرف پرداخت دستمزدها  ميشود بسط پيدا                                

 .    ميکند
نسبت ارزش اضافه به سرمايه متغير، يا نسبت ارزش اضافه به دستمزد، نرخ                              

 .    استثمار خوانده ميشود
 

 ارزش اضافه                                                     
 نرخ استثمار———————— =          

 سرمايه متغيير                                                    
 

به بيان ديگر نرخ استثمار نسبت ارزش اضافه توليد شده به دستمزدي است که براي                    
 ۸يعني اگر کارگري بابت يک روزکار           . توليد آن ميزان ارزش اضافه پرداخت شده است            

 واحد ارزش توليد کند ميزان ارزش          ۸۰ واحد  مزد بگيرد و در يک روزکار               ۵۰ساعته     
 :اصافه توليد شده خواهد بود

 
 ارزش اضافه توليد شده در يک روز کار هشت ساعته   =   ۸۰ - ۵۰   = ۳۰

 
 :و لذا نرخ استثمار خواهد بود

                                                                                                  
 ارزش اضافه                                                     

 نرخ استثمار   = ———————— %  =                                ۶۰
 سرمايه متغيير                                                

 
نسبت زمان کار اضافه به زمان      ( نرخ استثمار را ميتوان با نسبت دوبخش  زمان کار        

50
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 ساعت ارزش معادل دستمزد خود      ۵در مثال فوق کارگر ظرف      .  نيز نشان داد )   کار الزم 
 لذا               .   ساعت باقيمانده صرف توليد ارزش اضافه شده است۳را توليد کرده است و  

                                                                                                  
 زمان کار اضافه                                                             

 نرخ استثمار   = ———————  =         =   %۶۰                                   
 زمان کار الزم                                                      

                                              
حال اگر فرمول نرخ سود را بر حسب ترکيب ارگانيک و نرخ استثمار بازنويسي کنيم                     

 : خواهيم داشت
 نرخ استثمار                                                                     

 نرخ سود   —————————— = 
            ۱+ ترکيب ارگانيک                                                         

اين فرمول گرايش نزولي نرخ سود را که باالتر در يک سطح عمومي توضيح داديم روشن                     
فرمول فوق بروشني نشان ميدهد که با فرض ثابت ماندن نرخ               . تر و دقيقتر بيان ميکند     

استثمار،  در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه  مقدار کل کسر کمتر ميشود و لذا نرخ                   
اين فرمول در عين حال بيانگر اين واقعيت نيز هست که                       . سود کاهش پيدا ميکند      

کاهش نرخ سود   . کاهش نرخ سود يک گرايش است و نه يک ضرورت و يا واقعيت هر روزه                  
يک گرايش است به اين معني که نه بشکل مستمر و تدريجي بلکه بطور سريع تناوبي و                       

و در نتيجه به        -در دوره هاي معيني به شکل بالفعل در مي آيد و متحقق ميشود                          
بطور واقعي عوامل متعددي در .  بحرانهاي ادواري سرمايه داري منجر ميشود

. جهت عکس گرايش نزولي نرخ سود و يا بعنوان عامل بازدارنده آن عمل ميکنند
مثال در فرمول فوق ما .  عواملي که افت واقعي نرخ سود را به عقب مياندازند

نفس .  فرض کرديم نرخ استثمار ثابت است در حاليکه در جهان واقعي چنين نيست
افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه به اين معني است که کارگر معادل دستمزد خود 

 را در ساعات کمتري توليد ميکند و لذا نرخ استثمار بطور نسبي افزايش پيدا
بعنوان نمونه در مثال فوق ميشود فرض کرد که با باالرفتن ترکيب .  ميکند

 ساعت ۴ ساعت در ۵ارگانيک و در نتيجه افزايش بهروه وري کار،  کارگر بجاي  
  ۴-۸=  ۴در اين صورت زمان کار الزم خواهد بود .  دستمزد خود را توليد کند

5
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  : ساعت و نرخ استثمار خواهد بود
به اين ترتيب با افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه نرخ استثمار نيز              . و يا صد در صد       

اين افزايش نرخ استثمار موجب افزايش       .  درصد افزايش يافته است     ۱۰۰ درصد به    ۶۰از  
ارزش ) روزکارهشت ساعته  ( يعني در همان مدت زمان           . ارزش اضافه نسبي ميشود      

 .اضافه بيشتري از کارگر بيرون کشيده شده است
که ارزش   -و بخصوص در شرايط بحران احتمال باالئي  دارد               -حتي ممکن است       

يعني با اضافه کردن طول روز کار  بر حجم ارزش اضافه               . اضافه مطلق نيز افزايش بيابد     
در هر حال تا آنجا که به بحث مشخص ما مربوط ميشود                        .  توليد شده افزوده شود      

افزايش نرخ استثمار به شکل نسبي و يا مطلق خود بعنوان يک عامل بازدارنده گرايش                      
 . نزولي نرخ سود عمل ميکند

اين هم در     . عامل ديگر اينست که کارفرما ممکن است شدت کار را باال ببرد                         
فشرده تر کردن پروسه توليد، رواج قطعه کاري و يا               . شرايط رکود و بحران يک نرم است         

باالبردن حجم کاالهاي توليد شده در يک زمان معين، زدن از ساعات تنفس و اياب و                          
ذهاب و مرخصيها و غيره، از اشکال مختلف افزايش شدت کار است که معموال در دوره                  

اين هم  . هاي رکود و بحران کارگران از ترس اخراج وبراي حفظ شغلشان به آن تن ميدهند                 
 . عاملي است که در جهت عکس کاهش نرخ سود عمل ميکند

عامل بازدارنده ديگر کاهش دستمزدها است که ممکن است به شکل مستقيم و يا                    
وجود لشگر   . صورت بپذيرد   -زدن از مزايا و بيمه ها و غيره                -بشکل غير مستقيم       

باعث  -و امروزه تهديد انتقال سرمايه به کشورهاي ديگر             -بيکاران و تهديد به اخراج         
ميشود کارگران به کاهش دستمزد،  که در کشورهاي غربي معموال بشکل زدن از                              

 .  مزاياي شغلي و خدمات اجتماعي خود را نشان ميدهد، رضايت بدهند
همه اين فاکتورها از کاهش مدام و مستمر نرخ سود جلوگيري ميکند اما در نهايت                  

و لذا افزايش ترکيب      -رشد تکنولوژي توليد     . نميتواند از سقوط نرخ سود جلوگيري کند        
 -چنان غول آسا و به شکل انقالبي و ناگهاني صورت ميپذيرد                             -ارگانيک سرمايه  

که عوامل و روندهاي بازدارنده در نهايت قادر به جلوگيري از                  -انقالبهاي تکنولوژيک    
 . بالفعل شدن گرايش نزولي نرخ سود نيست

رشد تکنولوژي توليد امري مستمر است و همانطور که گفتم در رشته هاي مختلف                  
بودجه هنگفتي از جانب سرمايه داران و يا دولت آنها صرف تحقيق و اختراع و نوآوري                        

4
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از نظر سرمايه دار چيزي مطلوب تر از توليد بيشتر با کارگر کمتر           . در اين زمينه ميشود 
از سوي ديگر کارگر     . و تنها راه تحقق اين امر ماشينيزه شدن بيشتر توليد است              . نيست

کمتر يعني اعتصاب و کشمکش کمتر و ايام مرخصي و بيماري و غيبتهاي کمتر و کال                     
بنابراين طبيعي است که هر سرمايه داري فکر کند                 . دردسر کمتري براي سرمايه دار        

بهترين سرمايه گذاري که ميتواند بکند در ماشين آالت و اتوماتيزه کردن بيشتر توليد                   
و اين در يک سطح اجتماعي يعني افزايش مدام سرمايه ثابت و کاهش مدام                              . است

عاملي که  در نهايت روندهاي بازدارنده را خنثي ميکند و به کاهش                    . سرمايه متغيير 
 . ناگهاني نرخ سود و بحرانهاي ادواري سرمايه داري  منجر ميگردد

 
 خصوصيات امروزي بحران

 
ريشه بحران که امروز گريبان سرمايه داري را گرفته است همانطور که باالتر اشاره شد در                  

ريشه در انقالب الکترونيکي است که در اواخر          . مسکن و اعتبارات و بورس بازي نيست       
دهه هشتاد، با اختراع کامپيوتر دسک تاپ و با  ورود وسيع کامپيوتر و اينترنت به رشته              

همانموقع از اين رباتيزه شدن توليد به اسم انقالب              . ها توليدي و خدماتي، اتفاق افتاد        
اين انقالب باعث شد که عليرغم افزايش غول آساي حجم                        . صنعتي سوم نام بردند       

توليدات در دنيا، ارزش متجسم در آنها يعني کل ارزشهاي توليد شده کاهش پيدا کند و                  
" bubble.comبابل دات کام      "يک شکل بروز اين امر بحران موسوم به          . نرخ سود بيفتد  

ميتوان گفت در واقع از دهه هفتاد سرمايه داري دوره رونق                    . در اوايل قرن حاضر بود       
نداشته است و اگر هم در مقطعي و در رشته معيني نشانه هائي از رونق ديده شده                                  

. بوده است  - bubble -باصطالح خود اقتصاد دانان سرمايه داري يک رشد بادکنکي                
رشد بادکنکي که     . يعني رونق کاذب و توخالي اي که  هر آن ميتواند منفجر بشود                         

معموال سرمايه مالي پشت آنست و براسکپوالسيون و بورس بازي و اعتبارات بي                             
 ). بعدا اين عوامل را بيشتر توضيح ميدهيم. (پشتوانه و غيره مبتني است

در اواخر دهه نود نيز بر مبناي همين فاکتورها کار و کسب در دنياي مجازي                               
پايه مادي اين تحول اين بود که همه         . کامپيوتر رشد ناگهاني قارچ گونه و سريعي داشت        

رشته هاي توليد و خدماتي به اينترنت و خدمات کامپيوتري روي آورند، و در سطح                            
وسيعي، از کارهاي اداري و حسابداري و بازاريابي  گرفته تا رباتها در خط توليد،                               
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اين شرايط مادي باعث شد رشته مجازي تازه اي به                 . کامپيوتر نقش اساسي پيدا کرد       
اسم صنعت دات کام بوجود بيايد و بتواند مستقل از پايه مادي خودش و بشکلي تماما                   

افراد و شرکتهائي از طريق ارائه خدمات کامپيوتري و اينترنتي                       . مجازي رشد کند    
 .ميلياردر شدند که اساس کارشان اسپکوالسيون و بازي با نرخ سهام و غيره بود

  Y2Kيک نمونه  که فکر کنم همه بيايد داريد بحران ساختگي موسوم به بحران                        
بخاطر اينکه سال     -وسيعا شايع شد که تقويم کامپيوترها          .  بود ۲۰۰۰در آستانه سال      

با ورود به سال دوهزار از کار مي افتد و اين کل                       -را با عدد دورقمي نشان ميدهند         
کمپانيها و برنامه نويسان و متخصصين                  . زندگي اجتماعي را فلج خواهد کرد                 

کاميپيوتري زيادي براي حل اين مشکل بسيج شدند و ميليادرها دالر صرف حل اين                       
کل اين   . حتي مردم به خريد بيشتر و انبار کردن مواد غذائي روي آورند                       . مساله شد  

تحرک اقتصادي بر اسپکوالسيون کامال بي پايه اختالل و توقف در اينترنت و شبکه ها                     
با فرارسيدن سال دو هزار اين حباب ترکيد و اين يکي از                            . کامپيوتري مبتني بود    

 . عواملي بود که در به رکود کشيده شدن کل صنعت دات کام نقش مهمي ايفا کرد
ريشه اين نوع رونقهاي بادکنکي، مستقل از اينکه در چه رشته اي رخ ميدهد،                             
اهميت محوري و تعيين کننده سرمايه مالي در کل اقتصاد سرمايه داري دوران ما                           

دور اخير بحران با سقوط   وال استريت يعني قلب سرمايه مالي جهان آغاز شد و                       . است
از حدود يکسال قبل از سقوط وال        . ابتدا به شکل بحران وام مسکن و رهن بروز پيدا کرد            

استريت همه صاحبنظران اقتصادي ميدانستند رونق سرمايه مالي  و گرمي بازار وام                      
اين بحران قبل از وال استريت در ژاپن و قبل از آن در                 . مسکن و اعتبارات مجازي است     

 .  عود پيدا کرده بود۹۸ و ۹۷آسياي جنوبشرقي و در روسيه در سالهاي 
کال همانطور که اشاره کردم اقتصاد سرمايه داري از دهه هفتاد قرن گذشته رو به                         

 . رونقي در کار نبوده است بلکه به تعويق انداختن بحران بوده است. افول داشته است
 واقعه اي بود که توجه افکار عمومي را بخودش جلب               ۲۰۰۸سقوط وال استريت در      

اما کارشناسان و اهل فن از مدتها قبل از بحران صحبت ميکردند و حتي در مورد                  . کرد
اگر اينترنت را جستجو         .  سقوط ناگهاني اعتبارات و اوراق سهام هشدار ميدادند                   

 پيدا ميکنيد که بحران را حتي در شکل                   ۲۰۰۱کنيد مقاالتي را از  سال              ) سرچ( 
ميشود گفت سرمايه   . مشخص بحران وام مسکن  پيش بيني ميکنند  و هشدار ميدهند           

جهاني از دهه هفتاد با بحران مزمني دست بگريبان بوده است که با مکانيسمهاي                            
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و رشدهاي بادکنکي در بعضي        -اعتبارات و رهن و بازار سهام و غيره            -سرمايه مالي    
اين پروسه به    . از رشته ها توانسته بودند آنرا و يا انفجار ناگهاني آنرا به عقب بياندازند                  

درست مثل آنتي بيوتيکي که ديگر        . تعويق اندازي در عين حال بحران را تشديد ميکند           
وقتي . اثر نکند ميکروبها مصونيت پيدا ميکنند و حال مريض بمراتب وخيم تر ميشود              

بادکنکهاي رونق مجازي مسکن و دات کام و بازار سهام و بورس و کل سرمايه مالي                         
ميترکند ديگر کارکرد نرمال و عادي خود را هم از دست ميدهند و مرض تمام وجود                          

 .سرمايه داري را در تمام رشته ها در بر ميگيرد
بنابرين بحران امروز سرمايه داري نيز گرچه در شکل بحران مالي بروز پيدا کرده                          
است اما در اساس و ريشه خود از رشد غول آساي تکنولوژي توليدي در دو دهه اخير و                         

در يک سطح عمومي مساله را اينطور ميتوان              . افت سودآوري سرمايه نشات ميگيرد       
 -توضيح داد که در کل دنيا حجم ثروت بعنوان وسائل معيشتي، بعنوان ارزش مصرف                   

رشد بيسابقه و غول آسائي        -اعم از کاالهاي معيشتي و يا لوکس و يا خدمات و غيره                 
امروز کاالها و خدمات چندين برابر دوره ماقبل انقالب الکترونيک توليد                 . داشته است 

اما در عين حال ارزش، يا ارزش مبادله همين کاالها شديدا کاهش پيدا کرده                    . ميشود
 ميليون نفر بيکار ميشوند     ۲۱۰وقتي سازمان ملل اعالم ميکند که در اثر بحران           . است

 ۲۱۰يعني کل ارزش توليد شده در جهان باندازه ارزش توليد شده بوسيله نيروي کار                           
اگر جوانان بيکاري که به سن اشتغال        . تازه اين مينيمم است   . ميليون نفر کاهش مي يابد    

رسيده اند و بخاطر رباتيزه شدن توليد بيکار مانده اند را هم به اين رقم اضافه کنيد به                          
 ميليون،  روزانه      ۲۱۰همين عدد    اما حتي بر مبناي       . عدد بسيار بزرگتري ميرسيد     

۸x  ۲۱۰                          ميليون يعني بيش از يک ميليارد و ششصد ميليون ساعت کار از  
و اين در حالي است که         .  ارزش کاالهاي توليد شده در يک روز کاسته شده است               

توليد شده نسبت به دوره قبل از انقالب الکترونيک و کامپيوتريزه شدن و                حجم کاالهاي   
  . رباتيزه شدن توليد چندين برابر افزايش يافته است

اما عليرغم اين کاهش شديد ارزش توليد شده، در دهه اخير حجم سرمايه مالي                           
طبق آمار رسمي اعالم شده در دهه نود حجم                   . بطور بيسابقه اي افزايش يافته است           

که بخش اعظم آن در شکل سرمايه               -سرمايه هاي درجريان ميان کشورهاي صنعتي           
 در صد افزايش داشته است در حاليکه حجم تجارت ميان             ۳۰۰ -مالي و اعتبارات است   

تنها  -حجم کاالها و خدمات توليد شده       - در صد و توليد ناخالص ملي       ۶۳اين کشورها   
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همين گزارش اعالم ميکند که بخش اعظم افزايش                .  در صد افزايش داشته است           ۳۶
 سرمايه هاي جاري ناشي از معامالت  در بازار سهام و بدهي

equity and debt market - -  يعني در واقع حجم سرمايه مالي در          . بوده است
در کشورهاي صنعتي بيش از ده برابر حجم                -در شکل سهام و اوراق قرضه           -گردش   

 . توليد ناخالص ملي اين کشورها افزايش يافته است
بعبارت ديگر  ارزش اسمي سرمايه  که خود را در اوراق قرضه و اوراق بهادار،                                

اعتبارات، سهام و غيره نشان ميدهد رشد يافته است بي آنکه اين سرمايه اسمي ثروت                     
يک نتيجه اين امر تورم است که اساسا زندگي مصرف                    . واقعي اي را نمايندگي کند        

کنندکان را تحت تاثير قرار ميدهد و يک نتيجه ديگرش براي سرمايه دار اينست که                           
ثروت واقعي موجود کمتر از آن ميزاني است که بر اساس اسناد بهادار به تملک صاحبان                   

 .  سهام و بانکها و و ديگر نهادهاي مالي درآمده است
سقوط وال استريت که نقطه آغاز بحران جاري بود مستقيما ناشي از اين بود  که                            

در شکل اعتبارات و سهام و بويژه در            -ارزش اسمي هزاران ميليارد دالر سرمايه مالي           
بسيار بيشتر  از ارزش واقعيشان بود و همين امر در نهايت                  -شکل رهن و وام مسکن        

باعث شد بادکنک صنعت مسکن بترکد و بانکهاي عظيم و سابقه دار يکشبه ورشکست                  
 fictitious  -اين نمونه بارزي از عملکرد و نقش سرمايه هاي تخيلي                           . ( بشوند

capital   -                       است که مارکس در جلد سه کاپيتال مورد بررسي قرار ميدهد و بعدا در
 ). اين مورد بيشتر توضيح ميدهيم

اساس مساله اينست که حجم کل پول و اعتبارات و وام و تورم و بورس و رهن و غيره                  
در دنيا اگر بخواهد پشتوانه و مابازاي واقعي داشته باشد نهايتا بايد مجموعه ارزشهاي                 

يعني ثروت توليد  شده که ديديم در فرمول ارزشي سرمايه به                      -توليد شده در دنيا را       
   W = C + V + Sشکل مجموعه سرمايه ثابت و سرمايه متغيير و ارزش اضافه                 

از جمله حجم کل سرمايه مالي دنيا بايد بعنوان بخشي از           . نمايندگي کند -بيان ميشود  
سقوط وال استريت قبل از هر چيز        . سرمايه ثابت و يا سرمايه متغيير خود را نشان بدهد           

و  -در اشکال مختلفش     -بروز اين واقعيت بود که چنين رابطه اي بين سرمايه مالي                      
ثروت واقعا توليد شده در جامعه وجود ندارد و اين را همه دولتها و اقتصاد دانان                                  

اشاره برخي از نشريات معتبر بورژوازي به         . ( بورژوازي نيز متوجه شدند و اعالم کردند        
بحث سرمايه تخيلي در کتاب کاپيتال و اينکه حق با مارکس بوده است از همين زاويه                       
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اما همانطور که گفتيم بحران مالي تنها شکل بروز بحران است و نه علت و                            ).  است
حتي همين شکل بروز هم بروشني نشان ميدهد که  ريشه مساله  در ارزشهاي                    . ريشه آن 

مساله . توليد شده، يعني در پروسه توليد است و نه در بانکها و سرمايه هاي مالي                            
پول، کارت اعتباري،    ( بسادگي اينست که اگر برگه اي که به شما قدرت خريد ميدهد                   

مابازاي واقعي نداشته باشد و اين برگه ها در             ) سهام، اوراق بهادار، وام بانکي، و غيره         
سطح وسيعي در دست سرمايه داردن و مصرف کنندگان در گردش باشند چنين اقتصادي                

و اين فروپاشي طبيعتا در ابتدا به شکل بحران مالي خود را نشان                      . فرو خواهد پاشيد   
 . خواهد داد

براي بررسي دقيقتر بحران جاري الزمست چند مقوله و پديده مشخص را بررسي                        
اعتبار به  : اين مقوالت عبارتست از سرمايه مالي، بهره، اعتبارات به دو معني               . کنيم

، سهام  )بعنوان سرمايه ( و اعتبار به سرمايه دار    ) بعنوان وسيله پرداخت  ( مصرف کننده   
بررسي اين   . و بازار سهام و باالخره پديده اي که مارکس آنرا سرمايه تخيلي مينامد                        

پديده ها بما اجازه ميدهد که رابطه بحران حاضر را با تئوري کالسيک بحران بهتر                                
 .بشناسيم و توضيح بدهيم

     
 سرمايه مالي و بهره 

 
سرمايه مالي يعني سرمايه اي که هميشه به شکل پول آماده بجريان افتادن و                           

و بهره سودي است که به اين سرمايه           . بگردش در آمدن در بخشهاي مختلف است        
مارکس ميگويد صاحبان سرمايه مالي، بانکها و موسسات                      . تعلق ميگيرد   

مالي و اعتباري و غيره،  به حجم معين پولي که در اختيار دارند به شکل                                    
اينجا خود سرمايه به       . کاالئي نگاه ميکنند که ارزش مصرفش سودآوري است               

به  -شکل کاال ظاهر ميشود و بهره در واقع سودي است که از فروش اين کاال                             
صاحب اين کاال  آنرا در اختيار مصرف کننده                        . عايد ميشود    -وام دادن آن     

از ديد بانک و صاحب سرمايه مالي                . ميگذارد و بابتش بهره دريافت ميکند            
اينکه اين کاال چطور مصرف شده، يا بعبارت ديگر سرمايه مالي چطور به کار                        

از نظر  . افتاده و به چه شکل سود و بهره توليد کرده است کمترين اهميتي ندارد                      
 .  او پول، پول ميزايد
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 همانطور که فرمول بسط يافته سرمايه  
 
 
 
 

. نشان ميدهد سرمايه در پروسه گردش خود مراحل مختلفي از دگرديسي را طي ميکند                
از شکل پول اوليه يا سرمايه پيش ريخته شده آغاز ميکند، به کاالهاي مورد استفاده در                   

، تغيير شکل ميدهد، در انتهاي پروسه توليد           -وسائل توليد و نيروي کار      -پروسه توليد 
خود را در حجم کاالهاي توليد شده متجلي ميکند و باالخره بعد از فروش کاالها در                           

.  خود را نشان ميدهد        ) ارزش اضافه  + پول اوليه      ( بازاربه شکل حجم پول بيشتر               
بنابراين کل سرمايه يک سرمايه دار هميشه به شکل پول در اختيار او نيست بلکه در هر                     

کارخانه و زمين و وسائل توليد و         -مقطعي به شکل حجم معيني از دارائيهاي مختلف           
اما سرمايه   .  تعين پيدا ميکند    -مواد اوليه و کاالهاي توليد شده در انبارها و غيره                 

چنين .  مالي فقط در شکل پول نمايان ميشود و در همين شکل به ارزش خود مي افزايد                 
، کاال حذف     'M-C-Mپول      -کاال -به نظر ميرسد که در فرمول عام  سرمايه ، پول                  

. ، تبديل ميشود      'M بالواسطه و مستقيما به پول بيشتري،                  Mشده و پول اوليه          
بانک و  . سرمايه مالي حتي الزم نيست منتظر بماند تا  دور گردش سرمايه کامل شود                    

صاحب سرمايه مالي مستقل از دور گردش سرمايه اي که از او وام گرفته شده بهره اش                       
دور گردش سرمايه ششماهه      . ماهانه يا ساليانه دريافت ميکند       -بهمراه اصل پول    -را  

باشد و يا شش ساله و هر اندازه سود يا ضرر داده باشد در هر حال بانکدار بهره اش را بر                          
به اين ترتيب سرمايه مالي      . مبناي نرخ معيني و در مدت زمان معيني دريافت ميکند           

 .  همواره در شکل حجم معيني از پولي که به مقدار خود مي افزايد متجلي ميشود
حسابهاي بانکي خود    . منبع اين پول چيست؟ مبالغي که مردم به بانک سپرده اند                 

سرمايه داران، يعني درآمد حاصل از فروش کاالها،  سود، ذخيره ارزي و غيره، و                                 
همچنين حسابهاي بانکي کارگران و کارمندان و بخشهاي ديگر جامعه نظير حساب                       
سپرده و پس انداز و جاري و پس انداز بازنشستگي و سالمندي و غيره اينها ازجمله                              

سود بانکها بابت سرمايه گذاريهاي         .  منابع تامين نقدينگي بانک در هر مقطع است              
 . مستقيم را نيز بايد به اين منابع اضافه کرد

سرويسي که بانک ميدهد اينست که  اين پول هميشه و در هر مقطعي از پروسه توليد                

MCP
L

MP
CM 








 ......
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اين .  حاضر و آماده و در دسترس است و ميتواند در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد                    
کاالي سرمايه مالي براي     " ارزش مصرف "در دسترس بودن سرمايه به شکل پول در واقع             

 . مصرف کنندگان آنست
همانطور که باالتر اشاره شد در روند توليد، سرمايه عمدتا در اشکال دارائيهاي غير                 
پولي تعين پيدا ميکند و لذا اغلب سرمايه داران براي تامين نقدينگي به بانک مراجعه                    

سرمايه داري که ميخواهد خط توليدش را کامپيوتريزه کند، يا وسائل توليد                  . ميکنند
بيشتري بکار بگيرد،  يا کارگران بيشتري استخدام کند و غيره به سراغ بانک ميرود و وام             

معموال بانکها تا چند برابر        . يا حتي براي شروع سرمايه گذاري وام ميگيرد            .  ميگيرد
نقدينگي سرمايه داراني که ميخواهند سرمايه گذاري جديدي را شروع کنند به آنان وام                    

و به اين ترتيب حجم باالئي از سرمايه هاي بکار افتاده در بخشهاي مختلف                    .  ميدهند
 .  توليدي بوسيله بانکها و در شکل سرمايه مالي تامين ميشود

 
 قدرت سرمايه مالي 

 
انواع ديگر   . همانطور که گفته شد سرمايه مالي هميشه بشکل پول متجلي ميشود                      

در روند توليد و يا معامالت تجاري خود           -سرمايه صنعتي و سرمايه تجاري      -سرمايه  
مواد خام، وسائل      -بقول مارکس دگرديسي پيدا ميکنند يعني در اشکل مختلفي                      

ظاهر ميشوند اما سرمايه مالي همواره به شکل پول خود را                      -توليد، دستمزد، کاال    
پول به   -کاال -ظاهرا دور گردش و روند ارزش افزائي سرمايه مالي از پول             . نشان ميدهد 

بعبارت ديگر سرمايه مالي نيازي به                 .  تقليل يافته است      )  'M-M( پول     -پول    
اما در  . دگرديسي ندارد و ظاهرا قادرست بدون وارد شدن به پروسه توليد سودآور باشد                   

در  -بهره -پس اين ظاهر قضيه اين واقعيت قرار دارد که ارزش افزوده سرمايه مالي                         
واقع بخشي از ارزش اضافه اي است که نهايتا در اثر بکار افتادن سرمايه مالي بوسيله                      

سرمايه مالي  . سرمايه دار وام گيرنده در يک رشته توليدي و يا تجاري حاصل شده است                  
دقيقا بخاطر انتزاع از پروسه توليد و رشته هاي مختلف صنعتي و تجاري قادر است در                    
هر رشته اي بکار بيافتد، بدنبال سود بيشتر از رشته اي به رشته ديگر منتقل بشود،                           
بعنوان مکانيسم و کاتاليزوري براي متوسط شدن نرخ سود و ثقل و تناسب ميان                                 
بخشهاي مختلف سرمايه عمل کند  و به اين ترتيب نقش تعيين کننده اي در کل اقتصاد             



 4کمونیسم کارگري، شماره     68

اين قدرت سرمايه مالي مستقيما در قدرت بانکها و                      .  سرمايه داري داشته باشد        
 . موسسات مالي و اعتباري منعکس ميشود

بويژه امروز که در سطح جهاني سرمايه مالي حجم عظيمي از کل سرمايه ها را                            
تشکيل ميدهد نقش بانکها و نهادهاي مالي در اقتصاد و به تبع آن شرايط سياسي بيش                  

   ۷۵%،  ۱۹۹۹بر اساس آماري مربوط به سال        . از پيش برجسته و تعيين کننده شده است        
بعبارت ديگر بانکها صاحب سه چهارم کل        . حجم سرمايه ها در آمريکا  وام بانکي است          

 تا امروز اين درصد بسيار         ۱۹۹۹و مسلما از سال        .  سرمايه ها در اين کشور هستند        
 . در ديگر کشورها نيز وضعيت کمابيش همينطور است.  بيشتر شده است

مارکس در کاپيتال از قدرت بانک مرکزي انگليس بعنوان بزرگترين مرکز و سرمايه                  
امروز ما با مراکز مالي جهاني  نظير صندوق بين           . دار مالي در آن زمان صحبت ميکند 

المللي پول و بانک جهاني مواجهيم که قدرت و تاثيرشان بر اقتصاد بمراتب بيشتر از                          
سياستها و تصميمگيريهاي مالي اين نهادهاي        .  موسسلت مالي در دوره مارکس است       

امروز . جهاني تمام وجوه اقتصاد سرمايه داري را در سراسر دنيا تحت تاثير قرار ميدهد                 
بانک جهاني در حجم هزاران ميليارد دالر و در چارچوب شرايط و سياستهاي از پيش                          
تعيين شده اي به کمپانيها و دولتها وام و اعتبار ميدهد و نقش تعيين کننده اي در نوع                      

بانکها تعيين   . سرمايه گذاري و سياستهاي اقتصادي دولتها و کمپانيها ايفا ميکند                   
ميکنند که سرمايه ها در چه رشته هائي بکار بيافتند و با چه شرايطي کار کنند و حتي                      

بعنوان مثال امروز تعهد به پياده           . دولتهاي وام گيرنده چه سياستهائي را دنبال کنند              
کردن سياست رياضت کشي اقتصادي رسما پيش شرط بانک جهاني و صندوق بين المللي             

به اين ترتيب سرمايه مالي شرايط            . پول براي پرداخت وام به دولتها و کمپانيها است               
بازار کار و سرمايه، حجم سرمايه در رشته هاي مختلف، نحوه دخالت يا عدم دخالت                         
دولت در اقتصاد، و حتي سطح دستمزدها و شرايط  فروش نيروي کار را عمال بطور                              

 .    مستقيم و يا غير مستقيم تحت کنترل خود در مي آورد
 

 سرمايه مالي محمل بروز بحران 
 

بحران " اين وزن و ثقل باالي سرمايه مالي باعث شده است که بحران جاري در شکل                             
بحران نه از سرمايه مالي       . بروز پيدا کند اما اين تنها شکل بحران است            " سرمايه مالي 
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بحران سرمايه مالي پوچ است چون         .  شروع شده است و نه ريشه در سرمايه مالي دارد               
سرمايه . سود سرمايه مالي خود بخشي از سود توليد شده در رشته هاي ديگر است                           

واضح است که   سود بانکها حاصل ثمره کار کارکنان                  . مالي در خود سود آور نيست        
 . بانک نيست بلکه از استثمار نيروي کار در بخشهاي ديگر سرمايه گذاري حاصل ميشود

همانطور که قبال توضيح داده شد چنين به نظر ميرسد که  در فرمول عام  سرمايه                          
،   تبديل       'M بالواسطه و مستقيما به پول بيشتري،           Mکاال حذف شده و پول اوليه              

اما اين ارزش افزوده شده در واقع بخشي از سود سرمايه اي است که بوسيله وام                  .  ميشود
 . گيرنده در پروسه توليد بکار مي افتد

بيش  -آنطور که در آمار مربوط به آمريکا ديديم         -بنابرين در شرايط امروز دنيا اگر        
از سه چهارم کل سرمايه گذاري ها وام و اعتبار بانکي است آنوقت چيزي از اين طبيعي                      
تر نيست که افت سود آوري در هر رشته قبل از هرچيز خود را به شکل بحران سرمايه                             

و اين   -ريشه بحران در واقع در کاهش نرخ سود در بخشهائي است                   . مالي نشان بدهد   
که سرمايه مالي در آن بخشها           -امروزه يعني تقريبا تمام رشته هاي توليد و خدماتي              

بحران بانکها بخاطر باالرفتن اتوماتيزه شدن بانکها و اخراج کارکنان             . بکار افتاده است  
 . بانک نيست بلکه بخاطراتوماتيزه شدن و رباتيزه شدن توليد است

در آمريکا سقوط وال استريت را به بحران مسکن مربوط کردند اما خود اين بحران                     
معلوم شد بسياري از خانه که با رهن بانکي              . مسکن ناشي از افت قيمت خانه ها بود           

پديده اي  . خريده شده بودند حتي  از مبلغ رهن پرداخت شده تا آن زمان کمتر مي ارزند                     
دارائيهائي که در واقع ارزش اسميشان       . از آن ياد ميکنند   " دارائيهاي مسموم "که بعنوان   

بنابرين در شکل بحران مسکن و يا ترکيدن                .  بسيار بيشتر از ارزش واقعي آنها بود            
housing bubble                        نيز مي بينيم ريشه مساله افت ارزش کاال ها است و نه مسائل 

و اين باز ما را برميگرداند به نظريه افت ارزشهاي توليد شده در جامعه در اثر                         . مالي
 . يعني به تئوري مارکسيستي بحران. باالرفتن ترکيب ارگانيک سرمايه

 
 سرمايه تخيلي 

 
شکل انتزاعي سرمايه مالي اين قابليت را به آن ميدهد که تماما از پروسه  واقعي توليد                    

در اين صورت ما با پديده اي روبرو هستيم که مارکس آنرا سرمايه                           . گسسته بشود  
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 . تخيلي مينامد
سرمايه مالي بدون پشتوانه و يا مابازاي ارزشي واقعي در جامعه يکي از اشکال                        

سرمايه مالي ظاهرا و قاعدتا بايد  نماينده ارزش واقعي                  . رايج سرمايه تخيلي  است       
اما اگر بانک    . دارائيهاي بانک و يا مايملک نهادها و موسسات مالي وام دهنده باشد                    

بيشتر از ارزش دارائيهايش وام بدهد چه اتفاقي ميافتد؟ فرض کنيد بانک معيني صد                      
. ميليون دالر دارئي اشته باشد ولي  صد و پنجاه  ميليون دالر وام و اعتبار  واگذار کند                      

در اين صورت پنجاه ميليون دالر سرمايه تخيلي، پول يا ساير اوراق بهادار تضمين                           
 . نشده، به جريان افتاده است

سرمايه تخيلي معموال بر بحساب آوردن چندباره يک دارائي واحد بعنوان تضمين                     
وامهاي متعدد، حدس و گمانه زني در مورد آينده و سودها و درآمدهاي هنوز متحقق                      
نشده و پرداخت اعتبار بر اين اساس، بورس بازي، اسپکوالسيون، و مکانيزمهاي مالي                  

مجموعه انباشته شده اي از         "مارکس سرمايه تخيلي را         . اي ازين قبيل مبتني است        
 accumulated( تعريف ميکند        " ادعاها يا عناوين قانوني بر توليدات آينده                     

claims, legal titles, to future production  .(           به اين معني اسپکوالسيون و
معامالت و فعل و انفعال اقتصادي بر مبناي درآمدي که هنوز حاصل نشده و شيوه ها و                 

 .   مکانيسمهاي متناظر آن اساس سرمايه تخيلي است
اين شيوه ها و مکانيسم ها در دو دهه اخير کامال بر بازار مالي دنيا رايج و مسلط                      

قبل از سقوط وال استريت همه        . و چنين به نظر ميرسيد که بخوبي هم کار ميکند             . بود
از آقاي گرينسپن     . صاحبنظران و اقتصاد دانان معتقد بودند اين سيستم کار ميکند                  

رئيس بانک مرکزي آمريکا تا مسئولين بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و کال همه             
پيروان مکتب شيکاگو معتقد بودند مکانيسم بازار در نهايت همه چيز را متعادل                            

هر نوع  رابطه واقعي بين ميزان وام و            . خواهد کرد و در سر جاي خودش قرار خواهد داد            
سرمايه هاي مالي  و دارائيهاي تضمين کننده آن بريده شده بود اما از آنجا که بانکها                         

 . سودهاي نجومي پارو ميکردند کسي نيازي به مهار و کنترل اين پروسه حس نميکرد
مالکيت اسمي بر چيزي که       "در واقعيت سرمايه  تخيلي بقول مارکس عبارتست از              

 ".   وجود ندارد
مارکس ميگويد اين رمز و راز آلوده ترين شکل سرمايه است چون ظاهرا پول، پول                      

اگر در سرمايه مالي اين شکل ظاهري پديده بود، سرمايه تخيلي جدائي کامل                   . ميزايد
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 . اين شکل از محتوي و تجسم مادي اين شکل است
اما اين شکل تنها در       . سرمايه مالي هم در شکل پولي ارزش خود را بسط ميدهد               

محتوي اين شکل ورود سرمايه مالي به پروسه توليد است               . ذهن صاحب آن وجود دارد      
او بهره و ربح اش را            . که البته امر و مساله و مشغله صاحب سرمايه مالي نيست                      

   ميپرد بي آنکه تن            'M به        Mاز  . ميگيرد و سرمايه اوليه اش را افزايش ميدهد           
و هر حاجي بازاري رباخواري ميتواند با        . خود را به پروسه فيزيکي توليد آلوده کرده باشد         

تا آنجا که اين تصور مابه      . هزاران نمونه به شما نشان بدهد که که چگونه پول پول ميزايد            
و آنجا که اين      . ازاي مادي در جهان واقعي دارد ما با عملکرد سرمايه مالي روبروئيم                   

 . مابه ازا وجود ندارد سرمايه صرفا اسمي و فرمال و تخيلي است
سرمايه تخيلي بازار خود و معامالت و فعل و انفعاالت ويژه خود را  بدنبال مي                           

يعني مبالغ و اوراق بهادار اسمي و حق اسمي افراد به سرمايه هائي که وجود                              . آورد
خارجي ندارد  بگردش در مي آيد و خريد و فروش ميشود و بازاري را بوجود مي آورد که                      

يک وجه بروز آن و  بورس بازي يک وجه                  -  pyramid scam -کالهبرداريهاي هرمي 
در جريان سقوط وال استريت  معلوم شد که  هرمهاي متعددي بوسيله                          . ديگر آنست  

 .  مديران بانکها و موسسات مالي بزرگ امريکا ايجاد شده و فعاليت ميکرده است
 

 اعتبار بعنوان سرمايه و بعنوان وسيله پرداخت   
 

واگذاري اعتبار به سرمايه دار به معني اتکاي بانک و يا موسسه اعتباري روي سودآوري                 
بانک بر اساس    . آينده سرمايه و ارزش اضافه اي است که قرار است در آينده توليد بشود                   

سود آينده سرمايه دار به او اعتبار ميدهد با اين حساب که اعتبار گيرنده سرمايه                               
به اين  . گذاري ميکند و سود ميبرد و بخشي از سود حاصل شده را به بانک بر ميگرداند                  

ترتيب اعتبار به سرمايه دارن اساسا به اتکا و پشتوانه سرمايه گذاري در آينده صورت                      
اما بانک بهره را از همان روز پرداخت وام دريافت ميکند يعني سود هاي هنوز                  . ميگيرد

 .   منعکس ميشود) بهره(توليد نشده و بالقوه در دفاتر بانکي بصورت سود بالفعل 
حجم اين بهره خود بخش بزرگي از دارائي بانک را تشکيل ميدهد که بنوبه خود در                       

در واقع پرداخت اعتبار به سرمايه       . شکل اعتبار و وام به مشتريان ديگر پرداخت ميشود         
داران خود شکل ديگري از پرداخت وامهاي چندباره بر اساس يک پشتوانه واحد است که                    
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 .باالتر گفتيم يکي از مصاديق سرمايه تخيلي است
خود باعث  "  ارزش اضافه  درآينده    "بحساب  " در زمان حال    سودبري  "اين خصوصت    

ادعاهاي اسمي به محصوالت     "ميشود  تا اسپکوالسيون و حدس و گمانه زني در مورد                
 . نقش مهمي در کارکرد سرمايه هاي اعتباري پيدا کند" هنوز توليد نشده

. در مورد اعتبار به مصرف کننده نيز صدق ميکند              " مايه گذاشتن از آينده     "اين     
مردمي که با   . اعتبار يا کرديت به مصرف کننده به معني استثمار آينده وام گيرنده است            

کرديت کارت هزينه ها يا بخشي از هزينه هاي روزمره شان را ميپردازند در واقع از                              
دادن اعتبار يا کرديت کارت به           .  حساب آينده معاش امروز خود را تامين ميکنند              

کارگر مقروض به بانک و يا        . کارگر به معني حساب بازکردن روي کار آينده کارگر است             
کمپاني کرديت کارت ناگزير است براي پرداخت بدهي خود کار کند و به اين ترتيب آينده                   

بهره کارت اعتباري در واقع از محل دستمزد آتي، يعني             . خود را پيش فروش کرده است      
 .ارزشي که کارگر با کار آتي خود ايجاد ميکند پيشاپيش پرداخت ميشود

شما وام   . وام و يا رهن مسکن هم در واقع نوعي کرديت به مصرف کننده است                           
مسکن ميگيريد و تضمين ميکنيد که بيست ساله اصل آنرا بهمراه بهره اش پرداخت                       

يعني درواقع بخشي از دستمزد خود را پيشاپيش گرفته ايد و تعهد داده ايد که با                     . کنيد
کارتان در بيست ساله آينده نه تنها دستمزد پيش پرداخت شده بلکه بهره آنرا هم                                   

اينجا اعتبار يا سرمايه مالي در شکل سرمايه متغيير                          . بازپرداخت خواهد کرد      
اين . ظاهر ميشود و بخشي از درآمد آينده کارگر را امروز بجيب ميزند                       ) دستمزد( 

کارگر  بخشي از ارزشي که توليد کرده است را به               . نوعي استثمار مضاعف کارگر است     
و بخش ديگر را بعنوان        ) ۲۰%فرض کنيد با نرخ استثمار          ( کارفرما پرداخت ميکند      

 باشد و نرخ     ۲۰%اگر نرخ استثمار     . بهره به سرمايه دار مالي که به او کرديت داده است              
بيست درصد بابت کار امروز      .  استثمار شده است   ۳۰% کارگر   ۱۰%بهره کارت اعتباري    

ميتوان گفت کرديت به کارگر عکس فروش نسيه         !  و ده در صد بابت پيش فروش کار فردا         
در نسيه فروشي کاال را امروز به مصرف کننده ميدهند و پولش را بعدا                                      . است

در وام اعتباري پول را امروز به کارگر ميدهند و کاالي مابه ازايش  يعني                        . ميگيرند  
 .    نيروي کار را بعدا تحويل ميگيرند

بدون وام از بانک بخش اعظم کارگران نميتوانند بر اساس حقوق ماهيانه معيشت                       
بنابرين ارزش مصرف   . خود را تامين کنند، يعني نيروي کار خودشان را باز توليد کنند              
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براي کارگر تامين معيشت و براي کارفرماي او بازتوليد نيروي                    ) اعتبار(وام بانکي     
را کارگر از    ) بهره( اما هزينه اين بازتوليد نيروي کار          . کاريست که استخدام کرده است      

وام به   ( لذا بهره سرمايه اعتباري           . ميپردازد) زمان کار الزم     ( محل دستمزد خود        
از محل ارزش اضافه توليد شده و بوسيله سرمايه دار پرداخت ميشود و                      ) سرمايه دار 

از محل ارزش الزم توليد شده و بوسيله خود             -دستمزد اعتباري  -بهره اعتبار به کارگر      
 .و در هر دو حالت از کار آينده کارگر مايه گذاشته شده است. کارگر
کارگري که آينده اش را فروخته است تمام اختيار و اراده                  . اين بردگي مدرن است       

شما و چه بسا حتي نسل بعد از شما ناگزيريد بمدت چند دهه  کار                    . اش را فروخته است    
کنيد و وام خانه اي که در آن زندگي ميکنيد و وسائل زندگي و يخچال و تلويزيون و                                

حتي خانواده هاي زيادي هزينه خواربار و خرج روزمره              . اتومبيلي که داريد را بپردازيد      
. اين يعني تامين معاش امروز کارگر بحساب آينده        . شان از محل کرديت تامين ميشود     

   !اين يعني استثمار امروز کار آينده کارگر
جواني  که براي ادامه تحصيل در        . يک نمونه گوياي فروش آينده، وام تحصيلي است          

در ) در کشورهايي که تحصيل دانشگاهي رايگان نيست       (دانشگاه وام تحصيلي ميگيرد     
واقع ميخواهد براي ورود به بازار کار در شرايط بهتري، دانش و مهارت خود را باال                             

جوان فارغ  . و هزينه اين امر را از جيب خودش و از محل کار آينده اش ميپردازد                     . ببرد
التحصيل هنوز وارد بازار کار نشده   ده ها هزار دالر به دولت يا موسساتي که وام                                 
تحصيلي ميدهند مقروض است و متعهد شده است که بعد از يافتن کار هر ماه مبلغ                         

اين بنوبه خود باعث ميشود دستمزد يا حقوق         . معيني را بابت وام تحصيلي بازپس بدهد   
دريافتيش براي تامين معاش کافي نباشد  و ناگزير به شکل کارتهاي اعتباري وام جديد                  

و اين روند تامين حال بحساب آينده همچنان گسترش پيدا ميکند             . از بانک دريافت کند   
 .و تشديد ميشود

 ميليون کرديت کارت     ۲۰۰نزديک به    ) ۲۰۰۸سال  ( بنا بر آمار رسمي در آمريکا           
  در صد صاحبان اين کارتها وامشان را بموقع  بازپراخت             ۸۰در گردش است و  نزديک به         

اعالم ورشکستگي کند،    ) مثال ويزا ( اگرفرض کنيد يک شرکت کرديت کارت         . نميکنند
اکثريت باالئي از مردم در کشور آمريکا و ديگر کشورهاي صتعتي که استفاده از کارت                   

 .  اعتباري در آنها رواج دارد،  قادر به گذران زندگي نخواهند بود
بعنوان سرمايه و يا بعنوان وسيله                ( بنابرين اعطاي اعتبارات ازهر دو جنبه                  
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و اين بازار کاذبي    . صورت ميگيرد ) سود آينده و يا کار آينده     ( بر مبناي آينده    ) پرداخت
از کارگران آينده و سرمايه داردن آينده بوجود مي آورد که اگر به هر دليلي آنطور که پيش                   

اين . بيني شده و رويش حساب شده  متحقق نشود آنوقت کل اين سيستم فرو ميريزد                         
. بازار اعتبارات بنوبه خود زمينه اسپکوالسيون و حدس و گمانه زني را بوجود مي آورد                  

بانک با تصور اينکه قيمت خانه ها سقوط نميکند به مشتريانش وام مسکن ميدهد و يا                  
کارگر به گمان اينکه کارش را در چند سال آينده خواهد داشت وام مسکن و يا خريد                              

اگر کارگري که چندين هزار دالر به کمپانيهاي کرديت کارت                       . اتومبيل گرفته است    
مقروض است به هر دليلي بيکار بشود قادر به پرداخت وامهايش نيست و همه خانه و                         

کسي که زندگي تا     . اتومبيل وهمه مايملکش را بايد بفروشد تا وامهايش را صاف کند              
کنويش را بحساب آينده ساخته است اگر آينده بر اساس پيش بيني او اتفاق نيفتد همه                        

و يک نتيجه بحران  دقيقا پوچ  درآمدن همه انتظارات و               . زندگيش را از دست خواهد داد      
 .    پيشبيني ها در مورد آينده است

پديده : کام در آخر قرن گذشته دنيا با پديده تازه اي مواجه شد                          . در بحران دات    
 ! خودکشي ميليونرها

کام با ورشکستگي اين شرکتها       . مديران بسياري از شرکتهاي فعال در صنعت دات           
همه چيزشان را از دست دادند چون همه مايملک و سبک زندگي مجللشان بر اعتبار بنا                       

براي بسياري از اين مديران ميليونر، بيکاري بمعني از دست دادن خانه و                          . شده بود  
 .  اتومبيل و همه هستيشان بود و تعدادي از اينان دست به خودکشي زدند

 
 بازار سهام

 
منشا بازار بورس    . يک شکل عريان تر سرمايه هاي تخيلي  بورس و بازار بورس است                     

اينست که کمپانيهاي توليدي معيني به شکل شرکتهاي سهامي عام کار ميکنند و                         
در اين حالت سود و يا ضرر آن شرکت بين               . بخشي از سهامشان را در بازار ميفروشند         

اما . سهامداران سرشکن ميشود و قيمت سهام به اين ترتيب افت و خيز پيدا ميکند                        
اوال تکنولوژي کامپيوتري اجازه     . امروز نود و نه درصد بازار بورس اينطور کار نميکند            

ميدهد هر فردي از کنج خانه اش به سرعت در جريان آخرين قيمتها و مظنه ها قرار                              
ثانيا بازار بورس مکانيسم خودش را       . بگيرد و به سرعت بتواند سهام خريد و فروش کند           
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. يافته است که تا حد زيادي از اينکه در عرصه واقعي توليد چه ميگذرد  مستقل است                      
سهام انتزاعي ترين شکل مالکيت اسمي بر ثروتي است که هنوز توليد نشده است و اين                     
اوراق مالکيت اسمي بر مبناي اسپکوالسيون و حدس و گمانه زني از آينده و تغييرات و                    
نوسانات بعدي در رشته هاي توليدي و حتي در خود بازار بورس، داد و ستد ميشوند و                       

اين يک بازار تماما مجازي است از             . ميزان عرضه و تقاضايشان باال و پائين ميرود              
! اوراق بهادار مجازي که معامالتش را اساسا در فضاي مجازي اينترنت انجام ميدهد                   

متغييرهاي زيادي درافت و خيز قيمت سهام موثر است و کال بازار سهام را به يک نوع                         
کمااينکه بعد از سقوط وال استريت برخي از رسانه ها            . قمارخانه و کازينو تبديل ميکند     

سهامداران معموال بر مبناي حرکت سهامدارن       . از کازينو وال استريت صحبت ميکردند      
تصميم ميگيرند و برنامه هاي       -اينکه سهام معيني را مي خرند و يا ميفروشند           -ديگر

کامپيوتري متعددي هست که هر لحظه متغييرهاي دخيل در قيمت سهام و سير محتمل          
در يکي از سايتها ديدم که حرکت         . آتي آن و غيره را محاسبه ميکند و باطالع ميرساند            

را به حرکت گله هاي بز و يا گاوميش                 -هجوم آنان به خريد و يا فروش            -سهامداران  
  . تشبيه کرده بود که بدنبال پيشرو گله به اينسو و آنسو مي دوند

کسي که با افزايش قيمت سهام پولدار ميشود واقعا بر ثروتش افزوده شده است ولي                    
و نه حتي    . خود بازار سهام نه کاالئي توليد ميکند و نه طبعا سود و ارزش اضافه اي                        

در بازار بورس شخص      . مبتني بر و يا انعکاسي از پروسه توليد واقعي در جامعه است                 
ميتواند ميليونر و يا ورشکسته بشود بي آنکه کمترين تاثيري بر بازار واقعي کار و کاال                    

 . داشته باشد
از همين رو است که مارکس بازار بورس را بعنوان يکي از بروزات سرمايه تخيلي نام                  

اوراق سهام خود به نوعي کاال         .  ميبرد که از پروسه واقعي توليد کامال جدا شده است               
تبديل شده که حتي حامل ادعائي بر مالکيت چيزي در آينده نيست و به اين معني ناب                     

 . ترين و عريان ترين شکل سرمايه تخيلي است
.  تريليون دالر ضرر کرده است        ۴۰امروز گفته ميشود که  بازار بورس جهان حدود               

  تريليون دالر ارزش اسمي وجود دارد که مابازاي                  ۴۰منظورشان بسادگي اينست که        
نه جنگ جهاني بوده است و نه زلزله و مصيبت طبيعي دهشتناکي که                         . واقعي ندارد 

ثروت دنيا کم نشده است،        . ثروت  واقعي و ارزشهاي واقعا موجود را از بين برده باشد                  
فقط معلوم شده است که در بازار بورس و اعتبارات و رهن و غيره مالکيتهاي اسمي                          
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 .چندين برابر ثروت موجود وجود داشته است و اينها بي اعتبار شده اند
ما در بخش آخر اين سمينار سرمايه مالي، بهره اعتبارات و بازار                       . خالصه کنيم 

در هر مورد سعي کرديم نشان بدهيم که چطور ريشه مساله نه در               . بورس را بررسي کرديم   
سرمايه مالي و کال رابطه بين بخشهاي مختلف سرمايه بلکه در پروسه توليد و اختالف                   

. بين آنچه واقعا  توليد شده با  اسناد و اوراق و ادعاهاي  اسمي بر آن ارزشها نهفته است                      
در دوره حاضر و با توجه به نقش و ثقل باالي سرمايه مالي در کل اقتصاد سرمايه داري                      
بحران ذاتي سرمايه که نهايتا در افزايش ترکيب ارگانيک و کاهش نرخ سود ريشه دارد                       
خود را در وهله اول و بنحو دراماتيک و ناگهاني در شکل بحران مالي بروز ميدهد و                             
وامهاي بانکي و اعتبارات و بورس و غيره صرفا مکانيسمهائي هستند که مانند تسمه                 

يک بخش ديگر بحث    .  نقاله اين بحران از سرمايه توليدي به سرمايه مالي عمل ميکنند            
نتايج وتبعات سياسي و اجتماعي بحران است که اميدوارم در سمينارهاي ديگري اين                      

 . *جنبه ها را نيز بپوشانيم



 
 " حقوق بشر"دنياي واقعي 

 ناصر اصغري
 

از آن مقوالتي است كه با سطحي ترين درك از خود، بيشترين بحث اين دوره                  " حقوق بشر "
اين اغتشاش شايد از سر جدا كردن دلبخواهي دو جزء                  . را بخود اختصاص داده است       

. اين اغتشاش اما بماند      . باشد" بشر"و   " حقوق: "تشكيل دهنده يك مقوله بهم پيوسته          
منتها هر مقوله سياسي را كه از متن زمان و تاريخ جدا كنيم به يك چنين سرنوشتي                            

بپردازد " حقوق بشر "مقاله حاضر سعي خواهد كرد به ريشه هاي پديده             . دچار خواهد شد  
به اختصار به ريشه آنچه كه         . و با يك تحليل مشخص، اغتشاش فوق را توضيح بدهد               

بعنوان بيانيه اي از سازمان ملل متحد           " حقوق بشر "حقوق بشر بعنوان حقوق انسان و           
ي از  "حقوق بشر "قبال در همين خصوص، سر درك           . معروف شده است، خواهد پرداخت       

جمهوري   «در دو مطلب جداگانه،     حقوق انسانها، بحثي با اسماعيل نوري عالء داشتيم كه              
. منتشر شدند   " خصوصيسكوالريسم، آزادي و مالكيت               "و     »  "جمهوري كارگري   "ايراني،    

 .اينجا بحث را از سر ديگري دنبال مي كنيم
هاي اينترنتي منتشر شد كه       چندي پيش نوشته اي در باره مسئله حقوق بشر در سايت    

با توجه به گسترش جنبش حقوق بشر در سراسر دنيا و               : "با اين پاراگراف شروع مي شد       
و حتي شرکت فعال       ... به چالش کشيدن بسياري از رژيمهاي سرکوبگر و ديکتاتور،                    

نهادهاي بين المللي و دولتي در اين جنبش سبب آشفتگي و ترديدها و سئواالت اساسي                   
به خصوص بخش مهمي از مردم و گروههاي چپ و راديکال بخاطر سياست بازي و                 . است

دورويي دولتها و نهادهاي بين المللي و متجاوزين به حقوق مردم، به اين پديده متناقض                 
 سال پيش، در باره مقوله دمكراسي هم در ادبيات                     ٢٠حدود   ." با ترديد مي نگرند      

منتها دمكراسي به روسيه و      . سياسي ـ حداقل فارسي ـ با همين نگرش حرف زده مي شد             
دوروئي هم نيست، در خود        . عراق و افغانستان صادر شد و ديگر كسي را نمي فريبد                   

اما جامعه شعبده باز     ! آمريكا و سوئيس و انگليس و غيره هم آسمان همين رنگ است                 
طبقاتي مقوالت زيادي مي تواند از آستين در آورد كه بتواند تعدادي را سرگرم كند و                         

يكي از   " حقوق بشر  ." "پاپوش براي شيطان هم مي دوزد         . "براي مدتي متوهمشان كند     
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 . همين مقوالت است
 

 عصر روشنگري و حقوق انسان
 

حقوق انسان نيز مانند بسياري از مقوالت معاصر ديگر، ريشه در آموزه هاي                                     
حقوق انسان بعنوان حقوق حتي انسان           . روشنفكران و فالسفه در عصر روشنگري دارد           

پاپتي هم، انسان عادي كاركن كه ملكي ندارد و با فروش نيروي كارش روزي مي                                 
حتي . گذراند، در واقع ايده اي است كه بعد از انقالب فرانسه چشم انسان را بخود باز كرد                  

قبل از آن هم در انقالبات انگليس و يك قرن بعدتر در آمريكا هم، بحث حقوق انسان،                           
منتها حقوق انساني كه محدود به شاه و كليسا نبود اما زياد از آن محدوده فراتر هم                           

هائي در بين اشراف در اين مورد در گرفته                ها افتاده بود و جدال        نمي رفت، بر سر زبان      
كاري كه فالسفه و روشنفكران عصر روشنگري كردند، با تمام رگه هاي مختلف و                     . بود

ها بر روي زمين      ديد متفاوت به جهان و انسان و غيره در ميان خودشان، خدا را از آسمان                
محور بحث اين فالسفه اين بود كه منطق، عقل و شعور انسان براي حل                       ! كشاندن بود 

مسائل روي زمين كافي هستند و لزومي به نمايندگي خدا بر روي زمين، كه در                                   
يكي از مورخيني كه       . اشخاصي چون شاه و پاپ متجلي و تعريف شده بود، نيست                      

، ١٦٥٠هاي    بعد از سال  : "تحقيقات وسيعي درباره عصر روشنگري كرده است، مي گويد          
شاه، كليسا، خود انسان و       ." به هر چيزي اكنون با متد عقل و منطق نگريسته مي شد                 

 . بودند" هر چيزي"حقش هم اجزاء همين 
اين فالسفه، همچنانكه از اسمشان هم بر مي آيد، صرفا روشنفكر و فيلسوف بودند و                 
قريب به اتفاقشان با خلع يد از طريق انقالب و تحول بنيادين از اين نمايندگان خدا                               

راديكالترين رگه هاي آنها مشغول تنظيم طومار به شاه براي                   . مخالفت جدي داشتند   
بسياري از اين فالسفه خود از اشراف نيز بودند و در               . اصالحاتي در وضع موجود بودند     

اما . سالطين نيز بودند    " عزيز"موارد زيادي مثل اتريش، روسيه و پروس، همكاران                    
همينكه كليسا و پادشاه در نوشته هاي بسياري از آنها، مثال والتر، مورد تمسخر قرار                     

در همان محدوده هائي     . مي گرفتند، خود انقالبي در طرز نگاه انسان، حداقل بخود بود             
ي پيدا مي شدند كه منطقشان فراتر از منطق           "عزيزان"هم مثل روسيه و پروس، همينكه        

پادشاه و پاپ برد داشت، در نگاه مردم نسبت به نمايندگان خدا، شك و ترديد ايجاد مي                    
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كار اين فالسفه، از هر رگه اي، بطور مداوم انتقاد از عدم تحمل نظرات مخالف از                      ! شد
ادموند برك، يكي از مخالفين سرسخت انقالب فرانسه و                     . جانب شاه و كليسا بود          

مي گويد كه روشنفكران عصر          ) ١٧٩٠" (تأمالتي بر انقالب فرانسه      "نويسنده كتاب     
روشنگري سرمست خياالت انساندوستانه بودند و با اين كارشان بنيان وضع موجود را                    

 .براي هميشه تغيير دادند
 

 !كي شود همراه انسان هر گدا
 

گفتم كه تا قبل از انتقادهاي فالسفه و روشنفكران عصر روشنگري، جز پادشاه و پاپ و                      
گرچه كليسا مانند امروز        . دم و دستگاه كليساي او، كسي انسان بحساب نمي آمد                    

ها در آن دنيا و در بهشت در برابر خدا برابر است، اما               موعظه مي كرد كه روح همه انسان 
ها بر روي زمين، نه آن زمان بود و نه هم اكنون                   اين ابدا به معناي برابري حقوقي انسان        

اين فقط پادشاه و كليسا نبود كه كسي را انسان به حساب نمي آورد؛ بلكه حتي                      ! هست
همين نگرش حتي شامل حال       . فرد غير نجيب زاده هم خود را انسان بحساب نمي آورد               

مي  (Lynn Hunt)لين هانت     . بسياري از روشنفكران عصر روشنگري هم مي شد                
براي ) يكي از پيشقراوالن عصر روشنگري در آمريكا           (گويد كه گرچه تامس جفرسون          

براي سفيدپوستان آمريكا كه بتوانند در سياست مشاركت داشته            " درجه آزادي "بيشترين  
حتي براي سرخ پوستان آن سرزمين هم كه اگر بتوانند از راه و رسم زندگي                           "باشند، و    

تالش مي كرد، اما عمرا در            !" بومي خود دست بردارند و به كشاورزي روي بياورند                 
تصورش نمي گنجيد كه زن و بردگان سياه پوست آن سرزمين روزي مشاركتي در سياست                 

اما اين باالترين درجه تصور       : "لين هانت در ادامه همين جمله مي گويد           ! داشته باشند 
همه در آمريكا و اروپا نه تنها در آن زمان، حتي سالها بعد از آن هم، از آزادي و انسانيت                  

 ."و سياست بود
مي گويد كه يكي از منشي             (Alexis de Tocqueville)آلكسس دي تاكويل       

هاي ولتر روايتي نقل كرده است كه مادام فالني بدون اينكه اصال به ذهنش خطور كند                        
كه خدمتكاران مرد وي نيز انسان اند و داراي احساس، در برابر آنها لخت مي شده و                            

همين موضوع كه چگونه مي       ") اختراع حقوق بشر   "لين هانت،    . (لباس عوض مي كرد    
شود نظر انسان به خود و همنوع خود را كه او هم انسان است عوض كرد، خود موضوع                        
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 .هاي ذهني فالسفه اي مي شود مشغوليت
 

 همه احساس دارند، از جمله رعايا و غيركاتوليكها: هنر
 

هنر كسي كه خالف جريان است هميشه اين بوده است كه چقدر در بر خالف روال عادي                        
روسو اما،  . ژان ژاك روسو نامي است آشنا در حيطه فلسفه         . حركت كردن موفق بوده است    

  سهم بسيار بزرگي در قلقلك         (Samuel Richardson)همراه با ساموئل ريچاردسون     
ها، در توجه دادن بخش وسيعي از كساني كه جز شاه و                          كردن ذهن و احساس انسان        

و اين  . كليساچيان، مظلومانه، كس ديگري را انسان بحساب نمي آوردند بازي كرده است             
. قلقلك كردن صرفا با كتابها و مقاالت مالل آور و خسته كننده فلسفي اتفاق نيافتد                          

 Julie, ou la nouvelle Héloïse يك رمان رساله اي به نام             ١٧٦١روسو در سال      
نامه هاي دو عاشق در شهرك كوچكي در               "ترجمه عنوان اوليه اين رمان           . مي نويسد  

همچنانكه از عنوان اين رمان بر مي آيد اين رمان، رماني است                       . است" كوهپايه آلپ 
داستان . منتها رماني كه در نوع خود سنت و ساختارشكن و خالف جريان بود                . عاشقانه

داستان عاشقانه  . عاشقانه اي كه مرزهاي ممنوعه عشاق غني و فقير را در هم شكست                 
داستان عاشقانه اي كه چنان      . اي كه ديگر صرفا داستان عشق شاهان و شاهزاده ها نبود             

گوشت و پوست به احساس انسان عادي ـ در تقابل با شاهان و اشراف ـ داد كه بين                                   
، حداقل صد بار تجديد چاپ شد؛ و گفته مي شود كه به دليل                  ١٨٠٠ تا   ١٧٦١سالهاي  

درصد باالي تقاضا، كساني كه نسخه اي از اين كتاب را داشتند، آن را ساعتي قرض مي             
داستاني كه خواننده با هر سطرش چه در مرگ جولي و چه در عشق عاشق جولي،                    . دادند

اين كتاب گرچه يك رمان ديگري بود، اما شهرت روسو به               . خود را آنجا حاضر مي ديد       
انسان از هر نوعش احساس       : آن اجازه داد كه روانشناسي ديگري را به خواننده بياموزد              

 . دارد
پيش از انتشار رمان روسو، ساموئل ريچاردسون كه اتفاقا در همان سال انتشار                          
رمان روسو جهان را بدرود گفته بود و خود يك نويسنده بسيار شناخته شده و مدبر بود،                      

 و    ١٧٤٠ در سال           Pamela: or, virtue rewardedچندين رمان و از جمله                 
Clarissa: or the history of a young lady      نوشته بود كه به           ١٧٤٨در سال 

احساس انسان غير نجيب زاده همانند رمان روسو و شايد هم حتي بسيار قوي تر، گوشت                 
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با انتشار اين رمانها و وارد شدن انسان عادي به جرگه بشر، رمانهاي                . و پوست داده بود   
 .متعدد ديگري در همين خصوص در فرانسه، انگليس، ايتاليا و غيره منتشر شدند

باز در همان حوزه هنر و پوست و گوشت دادن به احساس انسان، مي توان به مسئله                      
فرانسه تا قبل از انقالب كبير، دو ركن اصلي                  .  اشاره كرد     (Calas Affair)كالس   

برخورد كليساي كاتوليك به هر كس كه اين             . شاه و كليساي كاتوليك     : حكومتي داشت 
كليسا را ترك مي كرد و عمدتا به فرقه هاي پروتستان روي مي آوردند، شبيه به برخورد                      

جان كالس يك پروتستان     . خدايان بود   امروز دولت شيعه ايران به بهائيان، يهوديها و بي            
واقعه اي كه بندرت اتفاق       . (بود كه پسرش به كليساي كاتوليك تغيير مذهب مي دهد              

هائي در زير فشار براي پيدا كردن شغل و يا از ايزوله شدن در آمدن،                   مي افتاد، اما انسان   
جان كالس اين موضوع را يك آبروريزي براي خانواده خود            .) مي شدند " همرنگ جماعت "

در تباني با ديگر اعضا و همچنين كلفت             " آبروريزي"مي داند و براي جلوگيري از اين             
مقامات دولتي به اين موضوع شك مي كنند و در            . خانواده، تصميم به قتل او مي گيرد       

ادامه بازجوئي هاي همراه با شكنجه و بخصوص از توضيحاتي كه از كلفت خانواده به                      
جان كالس با وحشيانه ترين شكلي با           . دست مي آورند، متوجه اصل قضيه مي شوند            

(Breaking Wheel)                      که با بستن مجرم به يك چرخ و كوبيدن بدنش با يك چماق كه 
. هاي بدنش شكسته و داغان مي شود، او را زجركش مي كنند                 به مرور تمامي استخوان    

 Daniel)بدن له و لورده شده كالس توسط نقاش ماهري به نام دانيل چودويكي                                 
Chodowiecki)                  به دقت به تصوير كشيده مي شود كه وسيعا دست به دست مي شود 

و احساس خشمي نسبت به اين شيوه غيرانساني كشتن مجرم، در هر بيننده اي را بر مي                   
 .خيزاند

هاي روسو و ريچاردسون، سهم مهمي در             تابلوي جسد تكه تكه شده كالس و رمان            
 . زنده كردن احساس انسان و بخصوص در آن دوره بازي كردند

 
 حق و حقوق در اعصار مختلف

 
اين حق در    . ها در طول تاريخ بوده است          ، يك جنگ هميشگي انسان      "حق"جنگ بر سر      

دوراني نه چندان دور، بطور بسيار عجيبي آشكارا با مالكيت عجين بوده و مالكيت هم                  
اين حق  . بطور مقدس خدشه ناپذيري در اختيار خدا و سايه او بر روي زمين بوده است                       



 4کمونیسم کارگري، شماره     82

در . يكجانبه نمايندگان خدا، اما در دو مرحله از تاريخ بطور جدي به چالش كشيده شد                    
اين . اند بود     دوره اول در اتفاقاتي در انگليس كه به انقالبات انگليس مشهور شده                          

 به  ١٦٨٩شروع شدند و با منشور      ١٦٦٠ تا   ١٦٤٠هاي    اتفاقات با تحوالت بنيادين سال    
 English Bill) انگليس   ١٦٨٩منشور حقوق   . نتيجه اي مؤثر براي زمان خود رسيدند  

of Rights)              ها كشمكش بين اشراف در انگليس و                  منشوري است كه بعد از سال
هاي دوره اي، مي خواهد اختيارات نامحدود شاه انگليس را كمي                         انقالبات و جنگ    

كريستفر هيل، يكي از مورخين با اتوريته تاريخ انقالبات انگليس در قرن                . محدود كند 
 مي گويد كه انقالب اوليه انگليس ـ كه منظور ايشان تحوالت بنيادين سالهاي                            ١٧

 است ـ حق بدون چون و چرا و خودسرانه شاه و كليسا را ملغا كرد؛ پايه                      ١٦٦٠ تا   ١٦٤٠
ايدئولوژي مقدس بودن حق مالكيت را ريخت و با لغو حقوق ويژه شاه، به صاحبان ثروت                   
و دارائي هم حق دخالت در قدرت سياسي را داد و همه موانع بر سر راه ايدئولوژي                                   

را ) ايدئولوژي كليساي پروتستان در تقابل با كليساي كاتوليك                (مالكيت خصوصي     
 .برداشت

اگرچه نمايندگاني كه منشور فوق را تنظيم كردند نه نمايندگان به معناي امروزي                     
آن، بلكه كساني از اشراف و نجبا بودند و دركي كه از حق در آن منشور آمده است دركي                      
از حق و مالكيت است كه محدود به اشراف است، اما در مقابل شاه و كليسائي كه همه                      

نويسندگان و تدوين كنندگان اين        . چيز بايد با آنها تعريف مي شد، بسيار مترقي بود                
شالوده . منشور مي خواهند شاه انگليس از باالي سر مجلس خودسرانه هر كاري نكند                   

شاه حق ندارد خودسرانه در قوانين        ) ١: اين منشور بر اساس اين نكات ريخته شده است           
اهميت اين مسئله از     . شاه خودسرانه حق بستن مالياتي جديد را ندارد          ) ٢. دخالت كند 

آنجا براي تدوين كنندگان بر مي خيزد كه با هر جنگ و كشمكشي، كه يك ركن اصلي                         
. هاي آن دوره بود، شاه براي تأمين مخارج ارتش، دستش در جيب ديگران بود                     حكومت

هاي مدني، غيرقانوني اعالم مي        هاي كليسا را، در مقابل دادگاه        اين منشور دادگاه  ) ٣
مجلس حق داشته باشد، بدون ترس و واهمه از شاه، درباره هر مسئله و                                  ) ٤. كند

خالصه . شاه در انتخابات مجلس دخالت نكند      ) ٥. موضوعي به بحث و گفتگو بپردازد      
 .روح غالب بر اين منشور، محدود كردن قدرت شاه و ملكه ايشان است

 در هر    (Rights of Englishmen)" حقوق انگليسي ها  "اين منشور همچنين بر      
 آمريكا   ١٧٧٧در انقالب     " حق انگليسي ها    "همين بند     . كجا كه هستند، تأكيد دارد        
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 ايالت آمريكا براي استقالل بر       ١٣جنگ  . نقطه اتكائي براي انقالبيون به حساب مي آيد         
عليه انگليس كه به انقالب آمريكا معروف شده است در واقع در چهارچوب همين                               

خود را در تقابل با دولت بريتانيا تعريف            " حقوق انگليسي ها   " و    ١٦٨٩منشور حقوق    
هائي كه بر اموال و دارائي هاي آمريكائي ها بسته مي شد                     آنجا هم ماليات   . مي كند 

بعنوان خالف نمايندگي شدن آنها در پارلمان و زور يكجانبه و لجام گسيخته دولت                             
 .در آمريكا، شورش آنها را برانگيخت" انگليسي ها"انگليس بر عليه 

به صد سال بعد از منشور حقوق انگليس، يعني          " حق"دوره دوم بسط و تعميم معناي     
فرانسه هم تا قبل از آن انقالب براي خودش            .  برمي گردد  ١٧٨٩انقالب كبير فرانسه در      

مجالسي داشت كه اختيارات آنها بيشتر به اختيارات مجلس ملي شاهنشاه آريامهر،                    
هاي فرانسه، هر از چندگاهي              شاه. محمدرضا پهلوي شباهت داشت تا چيز ديگري               

اين مجالس را، كه از اشراف و نمايندگان پاپ و كليساي كاتوليك بودند،                     " نمايندگان"
بطور دوره اي هم، بايد گوش       . هاي شاه فرانسه مهر تأييد بزنند        جمع مي كرد كه بر فرمان     

، ١٧٦٦ مارس   ٣در  . نمايندگان سركشي را مي كشيد كه ديگران حساب دستشان بيايد           
هايي از خود در برابر شاه نشان            بعد از چندين باري كه به اصطالح نمايندگاني مقاومت           

، شاه وقت فرانسه،    ١٥هاي ايشان تأكيد كردند، لوئي         دادند و بر مقاومت در برابر فرمان       
در جلسه اي در حضور اين نمايندگان به آنها حق و قدرت ويژه شاه فرانسه را يادآوري مي                     

قدرت حاكميت تنها در شخص و شخصيت من، شخصيت ويژه اي كه داراي روح                     . "كند
اين فقط من هستم كه آزادانه و بدون تقسيم              . تدبير و عدالت و منطق است، مي باشد           

. نظم عمومي تماما از من سرچشمه مي گيرند          . قدرت، توانائي تصويب قوانين را دارم       
منافع و حقوق ملت، كه بعضي به خود جرأت داده اند از سلطنت جدا بدانند، لزوما در                       

تاريخ مختصر انقالب    "جرمي پاپكين،    ." (اختيار من و منحصرا در دست من هستند           
و با اين تصوير از خدا و سايه اوست كه انقالب فرانسه راه را به يك عصر                                 ") فرانسه

در برابر اين سايه هاي خدا، يك مسئله              " حق مالكيت "ديگري باز مي كند و دفاع از              
 . مترقي است

 
 حقوق مترقي

 
تحوالت انقالبي فرانسه مقوله مهمي را وارد معادالت سياسي كرد كه به نظر من                               
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انقالب بورژوائي فرانسه را از همين سر از تحوالت اجتماعي تا آنزمان، بطور بنيادين                      
جامعه .  است  (Third Estate)) طبقه سوم " (عوام"منظورم مقوله    . متمايز مي كرد   

طبقه "،  "طبقه اول : "و يا طبقه اسمي تقسيم شده بود        " ركن"فرانسه قبل از انقالب به سه         
جمعيت فرانسه كه در سال شروع انقالب چيزي حدود           ". طبقه سوم "يا همان   " عوام"و  " دوم
روحانيت كليساي   (آن به طبقه اول          %) ٠,٥( ميليون نفر بود، نصف يك درصد                ٢٦

 ٩٨و بقيه ـ حدود      ) نجبا و اشراف  (آن به طبقه دوم     %) ١,٥(؛ يك و نيم درصد       )كاتوليك
طبقه سوم  " جزوه مشهور خود،       (Abbé Sieyès)سه  . درصد ـ به عوام تقسيم شده بود        

تاكنون در   ) ٢. طبقه سوم چيست؟ همه چيز       ) ١: "را اينچنين شروع مي كند       " چيست؟
درست از  ." چه مي خواهد؟ كه چيزي بشود       ) ٣. معادالت سياسي چه بوده است؟ هيچي       

الزم ) (١! (است كه انقالب مي كند     " هيچي به حساب نيامدن   "بودن و   " همه چيز "همين  
 درصد را تجار و سرمايه داران، وكال، بانكداران،          ٩٨ درصد از اين      ٨به توضيح است كه     

" بورژوا"ديگر تحصيلكردگان ثروتمند غير نجيب زاده و غيره تشكيل مي داد كه به                          
 به  نمايندگان طبقه       (Estates General)يك سوم مجلس پادشاهي      .) معروف بودند 

. اول، يك سوم به نمايندگان طبقه دوم و يك سوم آن به نمايندگان عوام اختصاص داشت                      
دو . فاز اول انقالب با دعوا بر سر نسبت نمايندگان به نسبت جمعيت طبقه همراه بود                        

طبقه اول، نه تنها بر فرانسه حكم مي راندند، بلكه دست درازي آنها به جان و مال                                  
هم " نمايندگان"در نظر داشته باشيم كه اين        . (ساكنين آن جامعه هم حد و حدودي نداشت        

اما مقاله حاضر نمي تواند وارد تشريح اين موضوع           . در برابر قدرت شاه كاره اي نبودند       
 .) بشود

در . مي انجامد " مجلس ملي "پيشرفت انقالب فرانسه و هنوز در فاز اول، به تشكيل           
بيانيه حقوق انسان و     "اين مجلس ديگر نسبت نمايندگان اين طبقات تغيير مي كند و                  

 (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)"   شهروند
تنظيم كنندگان اين بيانيه، بيشتر كساني بودند كه با انقالب آمريكا               . تصويب مي شود  

مشخصا تامس  . و بحث و گفتگو حول حقوق انسان در برابر حقوق شاه، آشنائي داشتند                
پين و ماري ژوزف الفايت از كساني بودند كه نقشي اساسي در تنظيم متن اوليه آن                              

اشاره به اين افراد از آن جهت مهم است كه الفايت از اشراف ارتش فرانسه بود                        . داشتند
كه در انقالب آمريكا ـ از سر اختالفات بين انگليس و فرانسه ـ به كمك استقالل طلبان آن                    

او و بسياري ديگر از همقطارانش با ايده هاي انقالب آمريكا             . جامعه فرستاده شده بودند   
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تامس پين  . آشنا مي شوند و با كوله باري از تجربه و انقالبيگري به فرانسه بر مي گردند                 
 ١٧٨٩هم از انقالبيون آمريكا بود كه با كساني مثل الفايت دوست مي شود و در سال                       

او . به فرانسه مسافرت مي كند و در تحوالت انقالب فرانسه پيگيرانه شركت مي كند                     
در  (Rights of Man)" حقوق انسان  "چند كتاب و مقاله و از جمله كتاب معروف                    

واضح . (دفاع از انقالب فرانسه مي نويسد كه جواب مستقيمي بود به كتاب ادموند برك              
است كه قصد من پرداختن به تاريخ انقالب فرانسه نيست؛ اما بر اين مهم هم واقفم كه                        
بدون درك اوليه اي از انقالب كبير فرانسه، توضيح حق و حقوق انسان ابدا امكان پذير                        

 .)نيست
بيانيه حقوق انسان و     "با اين توضيحات، مي خواهم به مسئله مالكيت مندرج در                

 بند   ١٧شامل   " بيانيه"اين   .  فرانسه اشاره بكنم       ١٧٨٩حاصل مجلس ملي        " شهروند
 اين بيانيه از حق مالكيت حرف مي زنند و دست درازي به آن را                    ١٧ و   ٢بندهاي  . است

بقيه بندهاي آن از آزاديهاي سياسي و مدني و غيرقانوني                 . غيرقانوني اعالم مي كنند     
 . پائين تر باز به اين موضوع برميگردم. بودن دست درازي به آنها صحبت مي كنند

باالتر هم اشاره كردم كه پايه انقالب انگليس عقب راندن شاه از تعرض و دست درازي                  
اما اين حق مالكيت فقط دو قدم آنطرفتر از حياط خلوت شاه مي                . به حق مالكيت است   

" منشور"انقالب فرانسه استفاده كنيم،               " طبقه"اگر بخواهيم از مقوله               . رود
در برابر زور شاه و ملكه حرف           " طبقه دوم "محصول انقالب انگليس هنوز از حق           

سوم هنوز وارد معادالت نشده است و چيزي از              " طبقه. "مي زند و دفاع مي كند        
جان الك كه       . نمي گويد   " طبقه سوم   "حق مالكيت انسان علي العموم و يا                        

است و   " حقوق طبيعي انسان    "هاي      مهمترين مدافع اوليه و تدوين كننده تئوري            
تمام بحثش در اين حيطه هم به اين دليل است كه انقالب انگليس را توجيه كند                         

حقوق طبيعي   "و به آن حق بدهد و مشروعيت ببخشد، منظور او دقيقا از                                 
او . ، همان حقوق مرد اروپائي و بخصوص انگليسي داراي مالكيت است                   "انسان

حتي در بازار خريد و فروش برده سرمايه گذاري كرده بود و از برده داري بعنوان                          
انقالب فرانسه  "لين هانت،    . (ها دفاع مي كند       محصول قانوني پيروزي در جنگ      

را توجيه كرد و     " حق خواهي "با اين همه و تا اينجا، مي توان اين              ") و حقوق بشر  
دليل آن را هم باالتر          . از آن بعنوان تحوالتي مترقي در متن تاريخ دفاع كرد                      

 .توضيح دادم
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 ارتجاعي" حقوق"
 

هاي انگليس و آمريكا و اياالت متفرقه آمريكا قبل از استقالل                "منشور"در مقابل    
سازمان " اعالميه جهاني حقوق بشر   "انقالب فرانسه، اما    " بيانيه"از انگليس، و همچنين     

بيانيه حقوق انسان   " بند تقريبا بر بندهاي       ٣٠ را داريم كه آن هم در          ١٩٤٨ملل مصوب   
 .فرانسه و در جاهائي با توضيحات بيشتري تأكيد ميكند" و شهروند

بيانيه "تفاوت اساسي بين      . در اينجا بايد به يك نكته بسيار مهمي هم اشاره كنم                  
انقالب " بيانيه"اين است كه       " منشور حقوق آمريكا    "فرانسه و     " حقوق انسان و شهروند      

منشور حقوق   " منشور حقوق آمريكا    "فرانسه، قانون اساسي دولت است؛ در حاليكه                 
شهروندان آمريكائي در برابر دولتي است كه مي تواند قانون اساسي كامال متفاوتي                         

منشور "مصوب سازمان ملل هم مثل                " اعالميه جهاني حقوق بشر         . "داشته باشد   
. و يك بيانيه است     " اعالميه"درست همچون اسمش، يك        . قانون اساسي نيست   " آمريكا

در برابر اعمالي که به حقوق اساسي فرد تجاوز کنند            : " اين اعالميه آمده است    ۸در ماده   
ـ حقوقي که قانون اساسي يا قوانين ديگر براي او به رسميت شناخته است ـ هر شخصي                        

معناي واقعي آن اين    ! يعني هيچ ." حق مراجعه ي مؤثر به دادگاه هاي ملي صالح را دارد           
است كه اگر فرد در ايران زير سيطره جمهوري اسالمي زندگي كند، قانون اساسي                                  

 !جمهوري اسالمي صحنه گردان است
بحث در واقع در اين سئوال است كه هر كدام از اين                   . بحث اما حتي اين هم نيست        

مصوبات و اسناد و منشورها، در جواب به چه معضالتي و در چه شرايط و بر متن كدام                     
بحث اين است كه هر كدام از اين اسناد دارند از چه چيزي در                      ! تحوالت تصويب شدند؟   

فرانسه " بيانيه حقوق انسان و شهروند    "كسي كه دو سند     ! برابر چه كساني دفاع مي كنند؟     
سازمان ملل را مقايسه كند، بايد بتواند شرايطي كه هر              " اعالميه جهاني حقوق بشر    "و  

بايد . كدام از آن اسناد در آن به بحث گذاشته شدند و تصويب شدند را به خوبي درك كند                      
شاهان فرانسه را و زندگي در تار عنكبوت         " سلطنت مطلقه "بتواند براي يك لحظه قدرت       

 و ماري آنتونت را جلوي خود بگذارد و خود را در آن                         ١٦كليساي كاتوليك و لوئي         
جامعه به معناي واقعي كلمه      . انقالب فرانسه روبرو ببيند    " بيانيه"مناسبات با محتواي     

انقالب كرده است كه آزادي بيان داشته باشد، به حرمت و كرامت انسان دست درازي                           
بطور . نشود و دست درازي شاه و ماري آنتونت به دارائي افراد در آن جامعه كوتاه شود                      
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چه كسي و چه مناسباتي داشتن حق مالكيت را و به چه مناسبتي نقض مي                         : خالصه
آزادي، ( Liberté, égalité, fraternitéكند؟ از چه مناسباتي شعار انقالب فرانسه            

انقالب فرانسه با تمام مترقي و پيشرو بودن            " بيانيه"طلب مي شود؟      ) برابري و برادري   
آن، از نگاه طبقه كارگري داراي اشكاالت جدي است كه پائين تر به اختصار به آن اشاره                       

به نظر من هسته      . خواهم كرد؛ اما هسته اصلي آن بيانيه دفاع از حق مالكيت نيست                   
اصلي آن عقب راندن دست درازي شاه و كليسا از گوشه هايي از زندگي انسان است كه تا                     

 .از ميوه هاي ممنوعه بود" حق انسان"آن زمان صحبت كردن از آنها بعنوان 
 سازمان ملل اما در يك فضاي كامال            ١٩٤٨مصوب  " اعالميه جهاني حقوق بشر    "

هائي كه در سازمان ملل آن بيانيه كذائي را               نمايندگان دولت . متفاوتي مطرح مي شود    
تصويب مي كردند، كوچكترين نقشي در دفاع از آزادي سياه پوستان، زنان،                                          

در واقع  . هاي سياسي و مدني ديگر و غيره نداشتند              همجنسگرايان، آزادي بيان، آزادي     
هاي ظاهري تزئين شده در آن اعالميه را                  ها را در سركوب آزادي           خود بيشترين نقش    

در همان سالي كه در حال بحث و گفتگو حول مفاد آن بيانيه هستند و از                                 . داشتند
غيرقابل قبول بودن تبعيض حرف مي زنند دولتي به نام اسرائيل درست مي كنند و با                        

 دهه در حال سركوب و تبعيض رسمي بر عليه                ٦حمايت بي چون و چرا از آن، بيش از                
از آزادي تشكيل اتحاديه هاي كارگري حرف مي            . مردمي با پيشينه ديگري مي شوند        

زنند، اما قانون كار تافت ـ هارتلي در آمريكا وضع مي كنند كه هيچ كارگري در آمريكا                 
هاي سياسي حرف مي زنند، از آزادي          از آزادي . نتواند تشكل مستقل خود را درست كند       
بيانيه جهاني حقوق    "هائي كه در نظر دارند آن            بيان حرف مي زنند؛ اما درست در سال           

هاي سياسي در آمريكا       را صادر كنند، مكارتيسم را لگام گسيخته به جان آزادي              " بشر
كودتا سازمان مي دهند كه رژيم نيمه دمكراتيك مصدق را در ايران                            . مي اندازند  

سرنگون كنند و دست نشانده خود را براي يك دوره طوالني به جان و زندگي مردم مي                           
كودتاهاي پي در پي در شيلي و ديگر كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، قتل                . اندازند

ها و صدها جنايات ديگري در ابعادي وسيع سازمان              عام يك نسل انسان در اندونزي، ده        
 )٢. (مي دهند و اعالميه حقوق بشرشان را هم به رخ ديگران مي كشند

حتي بدون آن دوروئي ها هم يك            " اعالميه جهاني حقوق بشر     "اما به نظر من روح          
بيانيه حقوق شهروندان   "روح آن اعالميه، برخالف      . اعالميه ارتجاعي و عقب مانده است      

هاي فردي و مدني و سياسي بود، دفاع از مالكيت                  فرانسه كه دفاع از آزادي       " و انسان 
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هر شخص به      . ۱: "مي گويد  " اعالميه جهاني حقوق بشر         "۱۷ماده   . خصوصي است  
هيچ کس را نبايد خودسرانه از حق           . ۲. تنهايي يا به صورت جمعي حق مالکيت دارد            

" بيانيه حقوق انسان و شهروند        "دفاع از مالكيت خصوصي در           ." مالکيت محروم کرد    
دفاع از مالكيت خصوصي اين      . فرانسه دفاع از حق مالكيت در برابر شاه و كليسا است             

. ، دفاع از مالكيت خصوصي در برابر اعتراض مردم كارگر است                  ")حقوق بشر ("يكي  
دفاع از مالكيت خصوصي در عصر انقالب براي خلع يد از پاسداران مالكيت خصوصي                 

 به حق مالكيت      ١٩٤٨فرد بايد از خود بپرسد كه كدام شاه و كليسائي در سال                      . است
تعرض كرده است كه كشورهاي عضو سازمان ملل خود را مجبور مي بيند از آن دفاع                       

 قرن گذشته، دهه آرمانخواهي و دهه به چالش كشيدن سيستم                        ٥٠ و     ٤٠دهه   ! كند
صدور يك بيانيه اي     . سرمايه داري و در نتيجه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد است              

در اين حين و بين، با هزار و يك بند و ماده بي ربط ديگر براي آن سازمان و آن زمان،                              
هائي   بر عليه اعتراض انسان     . صدور بيانيه و قطعنامه بر عليه اعتراض كارگري است              

 .است كه نان شبشان را گرو گرفته اند
 

 مالكيت خصوصي مانع آزادي انسان است
 

در اين نوشته من همه جا بطور نسبي از محتواي منشور انقالب انگليس و بيانيه                               
انقالب فرانسه و آمريكا دفاع كرده ام و حتي دفاع از حق مالكيت مندرج در آنها را يك                       

اما اين دفاع همچنانكه در ابتداي اين نوشته هم توضيح دادم، هم             . دفاع مترقي مي دانم   
نسبي است و هم بايد شرايط زماني و جنگ و جدال طرفين بر سر اين حق و حقوق را در                          

ها، sans-culotteو به اصطالح    " طبقه سوم "در انقالب فرانسه، كه بر دوش        . نظر گرفت 
 درصد غير بورژواي طبقه سوم بود، حق از گرسنگي نمردن آنها به رسميت                         ٩٠يعني  

در باره آزادي بيان و آزادي سياسي و غيره و غيره حرف زده مي                          . شناخته نشده است   
شود؛ درباره حق مالكيت و كوتاه شدن دست شاه از اين حق حرف زده مي شود، اما از                           

و ماركس درست   . حق انسان، حق انسان براي گرسنگي نكشيدن، چيزي گفته نشده است              
او در جزوه    . را نقد مي كند و ناقص مي داند          " بيانيه حقوق انسان و شهروند      "از اين سر     

لذا حق   : "حاصل انقالب فرانسه مي گويد         " حق مالكيت  "درباره   " درباره مسئله يهود    "
مالكيت خصوصي، حق بهره مندي و استفاده از منابع شخص، به اختيار اوست؛ بدون                      
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درست از اين سر كه حق      ." حق انتفاع شخصي  : ها و مستقل از جامعه      توجه به ساير انسان   
مالكيت خصوصي بدون توجه به ساير اعضاي جامعه و مستقل از جامعه است، با هر                      
درجه از مترقي بودن در يك دوره خاص، آزادي كامل انسان را بدنبال ندارد و بقول                                

 !ماركس، فرد مجبور است آزادي خود را در محدوديت ديگران دنبال كند
مصوب كنگره سوم شوراها در          " اعالميه حقوق مردم زحمتكش و استثمار شده              "

، همين نقض را جبران مي كند و الغاء استثمار و لغو مالكيت                ١٩١٨شوروي در ژانويه    
 . بر وسايل توليد هسته اصلي آن اعالميه است

 
 "آزادي، برابري، برادري"

 
تصوير همه از يک زندگي          تصريح شده است،       " يک دنياي بهتر    "همچنانکه در برنامه       

با اين وجود مقوالت و مفاهيمي در طول تاريخ          . مطلوب و يک دنياي ايده آل يکي نيست        
هاي سعادت انسان و تعالي جامعه به طرق مختلف               جامعه بشري دائما بعنوان شاخص      

برجسته و تکرار شده اند، تا جائي که ديگر بعنوان مفاهيمي مقدس در فرهنگ سياسي                   
آزادي، برابري، عدالت، امنيت، صلح     . توده مردم و اكنون در سراسر جهان جاي گرفته اند          

بسياري از اين مفاهيم با انقالب فرانسه وارد          . و رفاه در صدر اين شاخص ها قرار دارند           
تا قبل از اين واقعه،        . صحنه سياسي شدند و بعد از آن هم مورد مناقشه قرار گرفتند                   

حرف زدن از اين مفاهيم و مقوالت، بطور رسمي و آزادانه مي توانست براي شخص                             
حرف كس ديگري را اصال بحساب هم            " صاحبان مملكت . "مشكل جدي بوجود بياورد     

نمي آوردند؛ چه برسد به اينكه از ديگران بپرسند كه در مورد اين موارد چه فكر مي                              
 و توسط روشنفكران       ١٧٥٠هاي دهه        در سال  " افكار عمومي  "حتي خود مقوله       ! كنند

 . عصر روشنگري و آنهم در فرانسه وارد فرهنگنامه ها شد
دو تا از آن مقوالتي هستند كه با انقالب فرانسه، وارد قلمرو                        " برابري"و   " آزادي"

اعالميه حقوق انسان و     "ي كه داشت و در          انقالب فرانسه يك هدف اصلي      . ديگري شدند 
هم بطور مشخصي به آن اشاره شده و بر آن تأكيد گذاشته شده است، برابري در                      " شهروند

آزادي، برابري،   "و اين برابري در برابر قانون در واقع هسته شعار                         . برابر قانون است    
آزادي يعني آزادي هر چيزي كه به            : " مي گويد   ٢در بند     . را تشكيل مي دهد     " برادري

! و اين حق حيات انسان از گرسنگي نكشيدن را در بر نمي گيرد                ." ديگران آسيبي نرساند  
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آزادي، برابري،   " شعار     ١٧٩٣مصوبه سال     " اعالميه حقوق انسان و شهروند        "در واقع     
را از آن كلي گوئي و ابهامي كه مي شود از آن استنتاج كرد در مي آورد و شعار                       " برادري

 در   ٣و در بند       . را جايگزين آن مي كند       " آزادي، برابري، امنيت و مالكيت        "صريحتر  
 هم  ٨در بند   ." همه انسانها در طبيعت و در برابر قانون برابرند         : "معناي برابري مي گويد   

امنيت عبارتست از حمايتي كه جامعه نسبت به هر                 : "مي گويد  " امنيت"در توضيح     
كدام از اعضاي خود براي نگهداري خود عضو، حقوق عضو و مالكيت عضو اعمال مي                  

خالصه با تمام دست آوردهاي      . باز مالكيت و امنيت آن است كه برجسته مي شود          ." كند
عظيمي كه حاصل مي شود و با تمام زنجيرهائي كه از دست و پاي انسان مي گسلد،                          

آزادي، برابري، امنيت، صلح و       . اما هنوز رهائي واقعي وي را به ارمغان نياورده است               
 .رهائي بدون آزادي از قيد و بندهاي كارمزدي هيچ موقع امكان پذير نيستند

. با تمام محدوديتهائي كه دارد، قابل دفاع است                 " آزادي، برابري، برادري    "شعار   
اما مثل آن گفته معروف ماركس در هيجده              " برابري در برابر قانون     "استفاده از شعار      

کند، نخست به صورت تراژدي و بار دوم            تاريخ خودش را تکرار مي     "برومر شده است كه      
بايد به تكرار كمدي نهفته در آن اشاره           " برابري در برابر قانون    "درباره  ." به صورت کمدي  

براي انسان قرن هفده و هيجدهمي كه در برابر اتوريته و امر و امور شاهان انسان به                    . كرد
حساب نمي آيد، برابري در برابر قانون يك جهش تاريخي رو بجلو و يك شعار بسيار                             

واقعا مسخره  " برابري در برابر قانون    "براي انسان قرن بيست و يكمي اما،           . مترقي است 
هر كسي كه زير پل       "قانون شهري معروف است كه         " برابري"مثال جالب براي اين       . است

بخوابد، صرفنظر از جايگاه طبقاتي و موقعيت مالي و اجتماعي و سياسي او، جريمه                       
اما اين قانون اين نكته بديهي را، عمدا، از ياد             ." مي شود و يا سر از زندان در مي آورد            

مي برد كه انساني كه امكان تهيه مكان بهتري براي خواب دارد، مگر مشكل رواني                        
! خوابيدن زير پل نه امن است و نه راحت             . داشته باشد، وگرنه زير هيچ پلي نمي خوابد            

 .اين چنيني يك برابري مضحك و پوچي است كه حتي ظاهري عادالنه هم ندارد" برابري"
 

 "آزادي، برابري، حكومت كارگري"
 

قيد و بندهاي كار مزدي      . تالش انسان براي آزادي و برابري واقعي اما پايان نيافته است             
اعالميه حقوق مردم    "اشاره كردم كه     . همچنان بر دست و پاي انسان سنگيني مي كنند            
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 به آزادي و برابري واقعي انسان             ١٩١٨در شوروي در سال         " زحمتكش و استثمار شده      
اشاره مي كند و راه حلي را نشان مي دهد؛ منتها تحوالت بعدي بار ديگر اجراي مفاد                        

بخش عظيمي از تاريخ قرن بيست، تاريخ تالش براي            . مندرج در آن را به تعويق انداخت        
چه آنجا كه انقالبات سوسياليستي به وقوع         . رهائي از قيد و بندهاي سرمايه داري است          

پيوستند و چه آنجا كه براي جلو بردن اهداف ديگري از اعتبار سوسياليسم استفاده شد،                    
 .همه تالش انسان براي رهائي از بردگي مزدي و رسيدن به آزادي و برابري واقعي بود

اين آزادي،   . است" آزادي، برابري، حكومت كارگري       "شعار رهائي انسان امروزي           
برابري و حكومت كارگري هم صريح تعريف شده اند كه معلوم باشد داريم از چه چيزي                         

 . حرف مي زنيم كه راه بر تفاسير دروغين از آزادي و برابري بسته شوند
يعني رهايي کامل از قدرت و حاکميت اقتصادي، سياسي و فرهنگي                            " آزادي"

در دنياي امروز بدون آزادي از قيد و بند سرمايه داري، آزادي                  . سرمايه و سرمايه داري    
آزادي يعني رهايي از کليه روابط، مناسبات و نهادهاي اسارت آور و                    . بي معني است   

سرکوبگر جامعه بورژوايي، يعني رهايي از چنگال بردگي مزدي، رهايي از انقياد                              
طبقاتي، رهايي از سرکوب ماشين دولتي بورژوازي، رهايي از بي حقوقي سياسي و                           

هاي خرافه آميز و         انقياد فرهنگي، رهايي از پيله مذهب و پندارها و قوانين و ارزش                     
عقب مانده جامعه موجود، رهايي از ستم هاي مذهبي، قومي و جنسي، رهايي از فقر و                  

آزادي يعني عدم     . فالکت، جهل و خرافه و کل تبعيضات و مصائب جامعه بورژوايي                    
 آزادي از فشارهاي روحي از        .ترس از نداشتن امكانات برخورداري از يك زندگي انساني           

جامعه امروز  . آزادي از استثمار و بي حقوقي     . دست دادن كار و معيشت و خانه و كاشانه         
براي آزادي   . برسميت نمي شناسد    " آزادي"طبقاتي هيچكدام از اينها را براي معناي                 

وابستگي رسانه هاي    " اعالميه حقوق مردم زحمتكش و استثمار شده        "واقعي بيان، بقول     
 .گروهي به سرمايه و داشتن دارائي بايد لغو شود

هم يعني نه فقط برابري حقوقي و قانوني، نه فقط برابري شهروندان جامعه                   " برابري"
از هر قوم و نژاد و جنسيت، بلکه برابري در امکانات مادي، در دسترسي به ابزارهاي                          
ارتقا و شکفتن استعدادهاي فردي و اجتماعي، برابري در توليد و در زيست، برابري در                      
اعمال اراده در سرنوشت اقتصادي، سياسي و اداره جامعه خود ـ برابري در بهره مندي از                   
محصوالت مادي و معنوي کار و تالش اجتماعي و برابري در مبارزه براي فائق آمدن بر                   
هر عقب ماندگي و کمبود ـ برابري اي که تنها با درهم کوبيدن مالکيت خصوصي                               
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بورژوايي بر وسايل توليد و مبادله، از ميان بردن بردگي مزدي، و قرار دادن وسايل توليد                  
هاي سهيم در فعاليت اجتماعي       و ثروت جامعه در مالکيت جمعي و اشتراکي کليه انسان          

برابري يعني رهائي از واهمه از داشتن آينده اي انساني براي خود و                       . حاصل مي شود   
برابري يعني كسي كه برابر پا به دنيا گذاشته است، برابر از نعمات آن                          . خانواده خود 

عضوي برابر در ميان ديگر        . كسي حق تبعيض بر عليه او را ندارد             . استفاده مي كند   
برابري در استفاده از لذتهاي زندگي، برابري در فرصت به              . اعضاي برابر در جامعه است     

برابري يعني انسان برابر در جامعه اي        . كمك به همنوعان خود كه زيباترين احساس است        
 !انساني

هم يعني حکومت طبقاتي کارگران، حکومت استثمار شدگان و             " حکومت کارگري "
حكومت كارگري يعني حكومت     . توليد کنندگان کل ثروت جامعه بر عليه استثمارگران          

حکومت بردگان مزدي امروز     ". از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه نيازش                "
و ناجيان فرداي جامعه، حکومت کساني که جامعه، نفس موجوديت و ثروت آن، بر کار                    

حکومت کارگري يعني طبقه کارگر متشکل بعنوان            . و تالش مدام آنها بنا شده است           
حکومت کارگري يعني حکومت سرکوب مقاومت           . قدرت و طبقه رهايي بخش حاکم          

حکومت کارگري يعني اعمال قدرت         . استثمارگران در برابر رهايي بشريت تحت ستم             
حکومت کارگري   . طبقه كارگر عليه مدافعان فقر و فالکت و استثمار و جهل و خرافه                      

ضمانت "آري، حكومت كارگري يعني           . يعني ضمانت اجرايي واقعي آزادي و برابري              
بدون ضمانت واقعي، آزادي و برابري واقعي اجرا نخواهند          !" اجرائي واقعي آزادي و برابري    

اين ضمانت  . تاريخ نشان داده است كه كافي نيست        . صرف نيت خوب، كافي نيست     . شد
. از طريق شوراهاي مردم در خيابان، محالت، مدارس و كارخانجات و غيره ممكن است                

شوراها قدرت واقعي تضمين قدرت مردمي هستند كه آزادي و برابري واقعي مي                              
 . خواهند

 
 در خاتمه

 
سازمان ملل نه تنها رها نمي شود،            " بيانيه حقوق بشر   "انسان امروزي با فرمولبندي        

اسارتش در فقر و نداري و بي حقوقي واقعي،             . بلكه بندهاي اسارتش محكمتر ميشوند      
كاريكاتوري از مطالبات جامعه بشري در جنگ و             " بيانيه حقوق بشر   . "ادامه مي يابد   
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 .  بر سر آزادي و رهائي نسبي آن دوره است١٨ و ١٧جدال جامعه قرن 
مد نظر روشنفكران عصر روشنگري، جوابگوي معضالت امروز جامعه                    " برابري"

برابري بدون آزادي كار از قيد و بند سرمايه و كار مزدي امكان پذير                             . بشري نيست  
وقفه اي  " آزادي، برابري، حكومت كارگري   "انسان اگر در تالش خود براي برقراري         . نيست

. هاي بيشتري را به تباهي خواهد كشيد           ايجاد كند، نابرابري و ناعدالتي، زندگي انسان         
 .*راه ميانبري نيست

 
 :توضيح

 
: در روزهاي اوليه فاز اول انقالب فرانسه نوشت               " انقالب در پاريس    "روزنامه   ) ١(

آنهائي كه در مقابل ما غول پيكر و قدرتمند به نظر مي رسند، تنها به اين جهت چنين                      "
 !"برخيزيم. هستند كه ما در برابر آنها زانو زده ايم

 
سازمان ملل متحد،     " بيانيه حقوق بشر    "هاي مندرج در           شاخص ترين دروغ    ) ٢(

هيچ كس حق ندارد     "مربوط به همجنسگرايان است كه از باال تا پائين چندين بار درباره                 
اما تا همين يكي دو سال گذشته، همجنسگرا بودن در ارتش آمريكا               " تبعيض قائل شود  

هنوز هم دو همجنسگرا نمي توانند در مترقي ترين شهر آمريكا، نيويورك،                     ! جرم بود 
 .قانونا با هم ازدواج كنند

 
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٣



 



 صد سال اعتصاب 
  بخش سوم

 مرتضي فاتح
 

همانگونه که در بخش قبل گفته شد، پس از اعتصاب کارگران نفت و درگيري هاي                              
 محمد مصدق از سوي مجلس به            ١٣٣٠گسترده در جنوب کشور در ارديبهشت سال             

مصدق پس از نخست وزيري پست هاي اجرائي دولت خود را              . نخست وزيري برگزيده شد    
جبهه ملي ائتالفي بود از تکنوکراتها و اشراف          . به همکارانش در جبهه ملي واگذار کرد        

تبلور سياسي اين ائتالف در سال هاي اول نخست وزيري مصدق                      . ميانه حال و بازار      
همکاري و اشتراک سياسي مصدق با کساني مانند، بقائي و ملکي از يک سو و از سوي                      

ميزان دوري و نزديکي اين نيروها با يکديگر ربط                  . ديگر کساني مانند کاشاني بود        

 32 و 30تظاهرات کارگران در سال هاي 
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اما آنچه که    . مستقيمي به ميزان اختالفات هر طيف با دستگاه سلطنت و دربار داشت                 
اعضاي اين جبهه را در کنار يکديگر قرار داده بود، نفوذ و قدرت جنبش کارگري و چپ                      

 .در مبارزه اجتماعي بر سر تغيير در ساختار اجتماعي، در طي اين سالها بود
عليرغم اينکه جبهه ملي و مصدق با فشار اعتصابات سراسري کارگران و خصوصا                  
کارگران جنوب و سازماندهي اين اعتصابات توسط تشکل هاي کارگري و نيروهاي چپ،               
به نخست وزيري رسيده بود، اما در تمام دوره اي که مصدق قدرت دولتي را در دست                           
داشت قوانين ضد کارگري و کمونيستي از جمله قانون سياه رضا شاهي که مستقيما بر                    

در تمام دوره   . ضد تشکل يابي و فعالين کارگري و فعالين چپ و کمونيست بود لغو نشد                
نخست وزيري مصدق ممنوعيت و غيرقانوني بودن تشکلهاي کارگري و اعتصابات                       

موارد متعددي از دستگيريها و اخراج فعالين در اين            . کارگري توسط دولت اجرا ميشد     
دوره در مطبوعات منعکس شده است که دليل اين دستگيريها از سوي شهرباني                                

در مطبوعات و گزارشات     . عنوان شده است  " عضويت در احزاب و تشکلهاي غيرقانوني      "
اين دوره به موارد متعددي از دستگيري فعالين به جرم داشتن اعالميه هاي تحريک                          
کننده اشاره شده است و بسياري از فعالين کارگري به دليل اقدام به راه اندازي اعتصاب                    

 .از کار اخراج شده اند
بخشي از جبهه ملي نيز که شامل کساني مانند بقائي و نماينده اي به نام قنات                           
آبادي که از سخنگويان کاشاني در مجلس به شمار مي رفت، دائما در حال سازماندهي                    

هاي کارگري و     ارازل و اوباش اطراف بازار و روحانيون در جهت سرکوب و رقابت با تشکل              
برخوردهاي پيش آمده بعد از مراسم اول مه در تهران و زدوخوردهاي اين                        . چپ بودند 

ارازل و اوباش با کارگران از اولين تحرکات جدي بخشي از جبهه ملي بود در تقابل با                           
 . نفوذ جريانات کارگري و چپ در جامعه

در دوره صدارت محمد مصدق، از آنجا که ماشين سرکوب دولت بورژوازي دچار از                   
هم گسيختگي و تقابل دروني بود، فضاي اعتراضي در ميان کارگران گسترش زيادي                       

 تا   ١٣٢٠هاي کارگري و اعتراضات کارگري حتي از دوره                    در اين دوره تشکل      . يافت
 . نيز گسترده تر و پر نفوذتر بود١٣٢٥

به طور مثال، اگر بخواهيم اعتصابات کارگري را مبناي شاخص حضور کارگران در                 
اعتصابات کارگري در حوزه کارخانجات        : صحنه جدال اجتماعي قرار دهيم، بايد گفت          

 ٥٥ بالغ بر        ١٣٣١ اعتصاب و در سال             ٣٢ بالغ بر        ١٣٣٠بزرگ صنعتي در سال          
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به اين آمار      .  اعتصاب گزارش شده است          ٧٢ در حدود        ١٣٣٢اعتصاب و در سال           
 در گراميداشت   ٣٢ و همچنين اعتصاب سراسري سال        ١٣٣١اعتصاب سراسري تير ماه      

 . تير را بايد اضافه کرد٣٠قيام 
به اين آمارها بايد تعداد        . اين آمار فقط به مراکز مهم صنعتي محدود مي شود                 

زيادي از اعتصاب در مراکز کار و توليد کوچک و همچنين تظاهرات و اعتراضات                             
اين ميزان    . گسترده خياباني در پشتيباني از اعتصابات کارگري را اضافه کرد                              

هاي کارگري در روند سياسي کشور تاثير چشمگير طبقه                    دخالتگري کارگران وتشکل    
اين اعتراضات مستقل از ميزان دخالتگري        . کارگر در اين دوره را به نمايش مي گذارد            

در روند سياسي کشور به وضغيت معيشتي و مشکالت اقتصادي کارگران و ساير                             
 .مزدبگيران مستقيما مربوط ميشد

.  ميزان تورم به شکل سرسام آوري رشد کرده بود           ١٣٣٢ تا   ١٣٢٩در فاصله سالهاي    
افزايش قيمت ها و دستمزدهاي ثابت مانده کارگران، اين طبقه اجتماعي را وادار به                          

اين اعتصابات در طول         . مبارزه روزانه براي حفظ معيشت و سطح زندگي ميکرد                     
حاکميت جبهه ملي به اشکال مختلف سرکوب و از سوي سخنگويان اين جبهه تقبيح                        

در اين دوره اعتصابات کارگري از سوي رهبران جبهه ملي مترادف با خرابکاري                . ميشد
اقتصادي بود و رشد جريانات راديکال و سوسياليستي در ميان کارگران زنگ خطري                        

يکي از نمايندگان مجلس در اين دوره پس از دسته بندي                 . براي آنها به شمار مي رفت        
کارگران به سه گروه، کمونيستها، بي طرفها و طرفداران جبهه ملي به اين نتيجه ميرسد                   
از آنجا که کمونيستها منافع کارگران را نمايندگي ميکنند بي طرفها را نيز به صفوف                     

کمونيستها بي طرفها   ... بايد قبول کنيم    "خود جلب کرده اند؛ و در پايان نتيجه ميگيرد            
را رهبري مي کنند و در نتيجه اکثريت عظيم طبقه کارگر شهري را رهبري مي                                     

 )قنات آبادي" (کنند
هاي کارگري، اين جبهه سياسي             عليرغم تالش جبهه ملي براي رقابت با تشکل                

 . هاي کارگري جايگاه قابل اعتنائي پيدا کند هيچگاه نتوانست در ميان فعالين و تشکل
 نمايش قدرت مجدد کارگران       ١٣٣٠برگزاري مراسم اول ماه مه در ارديبهشت سال             

 . بود١٣٢٥پس از سال 
مصدق که فقط چند روز پيش از آن در اثر اعتصاب کارگران نفت و اعتصابات                              
سراسري در پشتيباني از کارگران جنوب توانسته بود پست نخست وزيري را به دست                         
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آورد، با وجود حکومت نظامي نه ميخواست و نه ميتوانست از برگزاري اين مراسم                           
در شهرهاي مختلف صدها هزار کارگر بار ديگر با برگزاري راهپيمائيها               . جلوگيري کند 

 .و مراسم مختلف قدرت اجتماعي خود را به نمايش گذاشتند
عليرغم تالش تشکلهاي زرد حزب زحمتکشان و باندهاي مذهبي کاشاني، در اين                    

 .هاي کارگري با اقتدار نيروي عظيم طبقه کارگر را به نمايش گذاردند روز تشکل
مقابله با نيروهاي چپ مطابق معمول با پيشگامي راست ها و اطرافيان کاشاني و                    

 .بقائي آغاز گرديد
 تير ماه  از سوي انجمن حامي صلح، دوچرخه سواراني در تهران اقدام به                            ١٤در  

اين اقدام با واکنش نيروهاي بقائي ـ قنات            . برگزاري تور نمايشي دوچرخه سواري کردند       
. آبادي مواجه شد و اين حرکت دوچرخه سواران با خشونت توسط اين گروه متوقف گرديد                 

اين اقدام موجب بروز درگيري جدي ميان طرفداران انجمن که از سازمانهاي طرفدار                         
 . حزب توده بود و اوباش طرفدار کاشاني گرديد

جمعيت مبارزه با     " همزمان با ورود هريمن به ايران،              ١٣٣٠ تير ماه سال         ٢٣در  
يعني کارگران و    " شهداي خوزستان "در گراميداشت    " شرکتهاي استعماري نفت در ايران       

مردمي که در جريان اعتصاب فروردين ماه جنوب کشته شده بودند، عليرغم اطالعيه                    
هاي مکرر فرماندار نظامي تهران يعني سرلشکر علوي مقدم، فراخوان به تظاهرات و                      

مسير اين حرکت از ميدان فردوسي به سمت ميدان                   . تجمع در ميدان بهارستان داد         
 تيرماه به وقوع پيوسته بود،            ١٤بهارستان بود و با توجه به سابقه درگيري که در                        

نيروهاي شهرباني براي حفاظت در اطراف حزب ايران و حزب زحمتکشان مستقر شده                       
 .بود

در خيابانهاي منتهي به ميدان نيز ارتش با استقرار کاميون هاي پر از سرباز و تانک                   
بالفاصله پس از رسيدن تظاهر کنندگان به ميدان                    . در انتظار تظاهر کنندگان بود          

بهارستان نيروهاي شهرباني با گاز اشک آور و باتوم به تظاهرکنندگان حمله ور شدند، اما                 
به دليل ناتواني نيروهاي        . با مقاومت و مقابله به مثل تظاهرکنندگان روبرو شدند                   

شهرباني، نيروهاي ارتشي وارد عمل شدند و با تانک و شليک مستقيم گلوله به تظاهر                        
 .کنندگان حمله کردند

 نفر کشته و صدها نفر            ٢٠طبق آمار رسمي شهرباني در اين درگيريها بيش از                    
 نفر اعالم کرده    ١٠٠مجروح شدند، اما بسياري آمار کشته شدگان در اين روز را بيش از                
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يکي از  . اکثر کشته شدگان در اين درگيريها کارگران کارخانه هاي مختلف بودند                  . اند
ها، از هراس        فعالين کارگري آن دوره در خاطرات خود مي گويد بسياري از زخمي                         

دستگيري توسط شهرباني به بيمارستانها مراجعه نکردند، در نتيجه برخي از آنها در                       
ها را از بيمارستان       نيروهاي شهرباني و امنيتي بسياري از زخمي         . خانه ها جان باختند    

در جريان سرکوب تظاهرات اکثر فيلم ها و عکس هائي که                      . روانه بازداشتگاه کردند    
خبرنگاران در جريان تظاهرات و سرکوب تظاهر کنندگان ضبط کرده بودند توسط                             

 تير ماه روزنامه     ٢٣همچنين در پي حوادث      . شهرباني و ارتش توقيف و از بين برده شد           
 .نيز توقيف شد" به سوي آينده"

اين سرکوب ها تنها چند ماه پس از نخست وزيري محمد مصدق، نشانه عزم جزم                       
 .جبهه ملي و دولت مصدق در سرکوب نيروهاي چپ و اعتراضات کارگري بود

 تعداد بسيار زيادي از انجمن ها و تشکلهاي کارگري دفاتر                      ١٣٣٠در طي سال       
اين مراکز تبديل به مراکز تجمع و          . رسمي خود را در مراکز شهرهاي بزرگ دائر کردند             

در چنين مراکزي     . بحث و گفتگو در ميان کارگران و فعالين مختلف اجتماعي بود                      
گردهم آئيهاي روزانه برقرار بود و کارگران و ساير فعالين اجتماعي از اين طريق به امور                     

اين مراکز عالوه بر محل گسترش سازمانيابي کارگران به               . مختلف رسيدگي ميکردند   
 .محلي براي کالس هاي سوادآموزي، مطالعات جمعي و گسترش فعاليت هاي هنري بود

بسياري از احزاب و افراد گرد آمده در جبهه ملي که تاريخا توان نفوذ در ميان توده                     
کارگران و ساير مزدبگيران شهري را نداشتند، با حمله به اين مراکز، که موجب نفوذ هر                    
چه بيشتر نيروهاي چپ و کارگري در جامعه ميشد، سعي در سرکوب غير رسمي و                              

 .محدود کردن دامنه گسترش اين تشکلها داشتند
از جمله حمله هاي متعدد ارازل و اوباش گرد آمده در اطراف جبهه ملي و کاشاني،                      

 . بود١٣٣٠ آذرماه سال ١٤حمله به روزنامه ها و دفاتر تشکلهاي کارگري در 
در اين روز تعداد زيادي از ارازل و اوباش شناخته شده بازار و زورخانه ها با نام                                
جعلي اتحاديه دانشجويان و دانش آموزان از مرکز شهر تهران با شعارهائي بر عليه                            
جريانات چپ و با حفاظت و پشتيباني شهرباني اقدام به راهپيمائي کردند و در مسير                        
خود تا بهارستان به دفاتر احزاب و تشکلهاي کارگري و روزنامه هاي چپ و حتي تئاتر                       
سعدي حمله کردند و موجب تخريب برخي از اين محل ها و از بين بردن وسائل اين                                

 .روزنامه ها و نشريات شدند
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 تظاهرات و درگيري ميان نيروهاي چپ و تشکلهاي کارگري و               ١٣٣٠ در طول سال     
نيروهاي شهرباني و حکومت نظامي و طرفداران بقائي و کاشاني که از شخصيت هاي                      

 .اصلي موتلف با مصدق بودند، جريان داشت
در جريان اين درگيريهاي گسترده سياسي، اعتصابات کارگري نيز تبديل به ميدان                   

باال رفتن نرخ تورم و        . زورآزمائي ميان نيروهاي اصلي صحنه سياست در جامعه بود               
گراني کاالهاي اساسي يکي از عوامل اصلي تنگدستي کارگران بود و در چنين شرايطي                  

با . کارفرمايان خصوصي و دولتي از افزايش دستمزد کارگران خودداري ميکردند                           
 ميزان نرخ سود در صنايع داخلي رشد چشمگيري داشت با                ٣١وجوديکه از اواسط سال       

. اين وجود در تمام اين سالها کارفرمايان از افزايش دستمزد کارگران طفره ميرفتند                          
 يکي از دالئل       ٢٠پائين بودن دستمزد و سقوط سطح زندگي کارگران نسبت به دهه                        

 .اصلي اعتصابات کارگري در سطحي فراگير بود
 تنها در بخش مراکز بزرگ صنعتي يعني در             ١٣٣٠همانگونه که گفته شد در سال          

به اين   .  اعتصاب ثبت شده است         ٣٢ کارگر، تعداد        ١٠٠کارخانه هائي با بيش از             
اعتصابات بايد تعداد بسيار زيادي از اعتصابات در مراکز کوچکتر کارگري و حتي                         

 .اعتصاب شاگرد حجره ها و کارگاههاي کفاشي در بازار را نيز اضافه کرد
به موازات تثبيت قدرت جبهه ملي و دولت مصدق، وضعيت معيشت کارگران روز                  

 .به روز سخت تر ميشد
همچنان نقش قابل توجه     ) ائتالف سنديکاهاي کارگري   (در اين دوره شوراي متحده        

تشکلهاي زردي مانند اسکي از آنجا که بخشي از                 . اي در اعتصابات کارگري داشت        
تالش هاي طبقه مسلط براي نفوذ در جنبش کارگري بود عمال هيچ نقشي در جنبش                         

تالش هاي کساني مانند بقائي و ملکي نيز براي نفوذ در بين کارگران                . کارگري نداشتند 
هراس از جنبش کارگري تا به         . از آنجا که آنان از ارکان جبهه ملي بودند ثمري نداشت                

آنجا کشيده شد که کاشاني متحد مصدق بر عليه تشکلهاي کارگري و احزاب چپ دست                   
هاي دور    ها بايد حمله لمپن     به همه اين تالش   . به تبليغات و صدور فتواي هاي مذهبي زد        

ها، فعالين و کارگران اعتصابي،       هاي جبهه ملي را به تشکل      مخ و بر آخوندها و شعبان بي 
 .اضافه کرد

 براي تقابل با اعتراضات کارگري و به طور مشخص براي                 ١٣٣١در فروردين سال      
جلوگيري از برگزاري مراسم اول ماه مه دولت مصدق حکومت نظامي را به مدت دو ماه                  
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 .تمديد کرد
.  کانون جوانان دمکرات فراخوان به تظاهرات ميدهد        ١٣٣١ فروردين   ٨در روز جمعه    

اما فرمانداري نظامي اجازه راهپيمائي به کانون نميدهد اما پس از اصرار کانون در                         
امام (برگزاري تجمع، شهرباني به کانون اجازه ميدهد که تجمع ايستاده در ميدان فوزيه                  

در جريان اين اعتراضات زماني که تظاهر کنندگان به سمت                   . برپا کند  ) حسين فعلي  
دفتر کانون حرکت ميکنند، نيروهاي شهرباني و حکومت نظامي به آنان حمله ور                               

 نفر  ٢٠٠در جريان تير اندازي و اشغال دفتر کانون بنا به آمار شهرباني بيش از                 . ميشوند
بنا به گزارش شهرباني و گزارش مطبوعات، اکثريت               .  نفر کشته ميشوند      ٣زخمي و     

 .دستگير شدگان، زخمي ها و کشته ها از کارگران زن و مرد بوده اند
 ٣٢ تا   ٣٠بنا به گزارش هاي متفاوت مراکز امنيتي و مطبوعات، در بين سالهاي                 

اکثر شرکت کنندگان در تظاهرات نيروهاي چپ را کارگران تشکيل ميداده اند، به همين                  
 .دليل ذکر اين وقايع ارتباط مستقيمي با جنبش اعتراضي کارگران در اين سالها دارد

 زماني است که جنبش کارگري چه در عرصه مبارزات اعتصابي و چه در                      ٣١سال  
با وجود دولت     . زمينه کشمکش هاي اجتماعي نقش تعيين کننده و بالمنازعي دارد                  

در .  اجرا مي شد         ١٣١٠مصدق همچنان قوانين ضد کارگري و ضد کمونيستي                         
مطبوعات اين دوره روزانه ميتوان به اخباري برخورد که خبر از دستگيري فعالين                              

در اين سالها از واژه خرابکار براي فعالين                 . کارگري و يا کارگران اعتصابي ميدهد           
واژه اي که حتي از       . اجتماعي چپ و فعالين کارگري و ساير مزدبگيران استفاده ميشود             

در . طرف سران شناخته شده جبهه ملي در توصيف اعتصابات کارگري به کار ميرفت                     
دوره نخست وزيري مصدق فعاالن چپ، کارگري، و اعضاي حزب توده با تکيه بر قانون                      

 به دليل عضويت در تشکلهاي غير قانوني و خرابکاري اقتصادي دستگير و                ١٣١٠سال  
زنداني ميشدند، با مراجعه به روزنامه هاي اين دوره ميتوان به ابعاد و گستردگي اين                       

 .دستگيريها پي برد
 روز جهاني کارگر در شهرهاي بزرگ به شکل گسترده اي                       ٣١در ارديبهشت سال    

صدها هزار نفر در تظاهرات هاي سازماندهي شده توسط تشکلهاي کارگري               . برگزار شد 
 .و عليرغم حکومت نظامي شرکت کردند

با وجودي که دولت دو ماه حکومت نظامي را تمديد کرده بود اما چاره اي نداشت                        
به همين دليل در پيامي مصدق       . جز اينکه به برگزاري مراسم روز جهاني کارگر تن دهد            
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 .از کارگران خواست تا در مراسم ها و تظاهرات اين روز آرامش را حفظ کنند
پس از برگزاري انتخابات مجلس هفدهم مصدق از شاه تقاضاي در اختيار گرفتن                      

شاه از   . هاي سنا و شورا تقاضاي اختيارات ويژه را نمود                     وزارت جنگ و از مجلس         
واگذاري وزارت جنگ به مصدق خودداري کرد و محمد مصدق عليرغم راي تمايل                            

به اين ترتيب بار ديگر احمد قوام از         . مجلس، از پذيرش پست نخست وزيري امتناع نمود      
اين ماجرا زمينه ساز اعتراضات گسترده             . سوي شاه به نخست وزيري منصوب شد              

 تيرماه درگيريها و تظاهرات بر ضد قوام و دربار در مناطق                       ٢٦از   . اجتماعي گرديد  
در . کارگران با اعتصاب عمومي به اين اعتراضات پيوستند        . مختلف کشور آغاز گرديد   

تهران رانندگان اتوبوسها و کارگران راه آهن، در جنوب کارگران نفت و کارخانه هاي                           
 تير ماه سراسر کشور را فراگرفت و             ٢٧در گيري و اعتصاب عمومي از           ... نساجي و    

 ٣٠. تظاهرات و درگيري با نيروهاي نظامي کشته و زخمي هاي بسياري را به جا گذاشت             
تمام کشور در    . تير از سوي جبهه ملي و حزب توده فراخوان اعتصاب عمومي داده شد                  

در تهران نيروهاي نظامي با تانک راه مردمي را که به                   . اين روز به اعتصاب پيوستند       
سوي مجلس در حرکت بودند سد کردند و اين امر موجب شروع درگيريهائي شد که چند                     

 تير   ٣٠با عقب نشيني شاه و استعفاي قوام پس از حوادث                       . ساعت به درازا کشيد      
مصدق مجددا پست نخست وزيري را به عهده گرفت و امتيازات درخواست شده را نيز به                 

 .اختياراتش افزود
 تير براي ما اهمييت دارد حضور چشمگير جنبش اعتصابي               ٣٠آنچه که در وقايع       

 نفر از   ١٨ نفره کشته شدگان اين وقايع در تهران            ٢٩از ميان آمار رسمي      . کارگران است 
 .آنان کارگر و مزدبگير بوده اند

 مصدق با تکيه بر اختيارات ويژه اي که از مجلس گرفته بود اليحه                           ٣١در سال     
مطابق اين قانون اعتصابات ممنوع و             . را به اجرا گذاشت       " قانون امنيت اجتماعي    "

سازمان دهندگان اعتصابات و اعتراضات کارگري دستگير و به حبس و جريمه محکوم                  
 در باره اين قانون چنين گزارش         ١٣٣١ آبان   ١در روزنامه اطالعات به تاريخ        . مي شدند 

اين قانون به وزارتخانه هاي دادگستري، دفاع ملي، کشور، دارائي و کار براي اجرا                  "شده  
به موجب اين اليحه قانوني کسانيکه که کارگران و کارمندان مشمول                      . ابالغ گرديده  

قانون کار را به اعتصاب و عصيان و اخالل در نظم و آرامش تحريک کنند بازداشت و                           
مجازات خواهند شد و در برخي تاسيسات دولتي نيز اعتصاب مطلقا ممنوع گرديده                      
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و محروم کردن     " قانون انتخابات  "همچنين در اين سال مصدق با طرح اليحه                   ." است
عملي بيسوادان از حق راي تالش نمود تا از راهيابي نمايندگان کارگران و نيروهاي چپ                    

همه اين اقدامات به اضافه سرکوب مداوم تشکلها و               . به مجلس شورا جلوگيري نمايد       
فعاالن کارگري و شرايط دشوار معيشتي باعث شده بود تا جامعه عرصه جدال بورژوازي                 
تازه به قدرت رسيده که در دولت و جبهه ملي متحد شده بود از يکسو و بخش هاي                                

 .زيادي از جامعه يعني کارگران، معلمان و ساير مزدبگيران از ديگر سو باشد
در سايه حکومت نظامي در اين سال برخي از تشکلهاي کارگري مانند سنديکاي                      
کارگران ساختماني، سنديکاي فلز کار و مکانيک و همچنين سنديکاي رانندگان از سوي                

 .نيروهاي نظامي اشغال و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آمد
 مخالفين شاه با دادن شعارهائي عليه سلطنت در ورزشگاه           ٣١ آبان سال    ٤در مراسم   

امجديه تهران با نيروهاي نظامي درگير شدند، در جريان اين اعتراضات ده ها نفر                              
در اواخر آبان ماه دولت با اعزام نيروهاي نظامي به             . دستگير و تعدادي نيز زخمي شدند      

 .مناطق راه آهن تالش نمود تا از اعتصاب کارگران راه آهن جلوگيري نمايد
 اعتصابات کارگري گسترده اي به وقوع پيوست همانگونه که گفته             ٣١نيمه دوم سال    

.  اعتصاب موفقيت آميز صورت گرفت      ٥٥ تنها در مراکز بزرگ صنعتي        ٣١شد در سال    
در اين ميان بايد به اعتصاب کارگران راه آهن و اعتصابات گسترده کارگران نساجيها در              
تبريز، اصفهان، چالوس، قم، کاشان، اهواز و همچنين اعتصاب مهرماه معلمان در                        

دامنه اين اعتصابات از کارگران نفت در            . آبادان و کارگران راه آهن جنوب اشاره کرد             
جنوب تا کارگران معادن در شمال و حتي کارگاههاي چرم سازي در تبريز و همدان را در                     

 .بر مي گيرد
مطالبات اکثريت اين اعتصابها، پرداخت دستمزدهاي معوقه، افزايش دستمزدها،               
بازگشت به کار کارگران اخراجي و حق تشکل و آزادي کارگران زنداني بود و در مواردي                     

 تير نيز با خواسته مشخص سياسي، عزل قوام، همراه                  ٣٠مانند اعتصابات سراسري      
 .بود

 با توجه به اينکه محمد مصدق اختيارات فراواني را به دست آورده بود،                  ٣٢در سال   
تمام تالش دولت وي در جهت مهار جنبش هاي اعتراضي و خصوصا جنبش کارگري                        

در اين سال به دليل درگيري هاي متفاوت در حاکميت و آشفتگي اوضاع اقتصادي،                . بود
ميزان اعتصابات کارگري در     . کارگران در شرايط معيشتي بسيار دشواري قرار داشتند           
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 . اعتصاب گسترده ميرسد٧٧اين سال فقط تا پيش از کودتاي نظامي  به رقم 
وضعيت آشفته سياسي و اقتصادي در ماههاي پاياني حکومت مصدق و همچنين                   
نارضايتي کارگران از اقدامات دولت مصدق به طور مثال، قانون امنيت و اصالح قانون                 

باعث گرديد   ... انتخابات، غيرقانوني بودن تشکلهاي کارگري و تشکلهاي چپ و                         
 . کارگران هر چه بيشتر از دولت مصدق فاصله بگيرند

در اين ميان جدا شدن تشکلها و شخصيت هايي از جبهه ملي از جمله کساني مانند                  
بقائي و کاشاني به دليل هراس از قدرت رو به رشد جنبش کارگري و حزب توده و ناتواني                    
دولت مصدق در سرکوب اين نيروها، زمينه مساعدي را براي شاه و دربار از يکسو و                          
دولت انگلستان و آمريکا از سوي ديگر، فراهم آورد تا با کودتاي نظامي و سرکوب                             

 .عريان بار ديگر حکومت در خطر افتاده سرمايه داران را نجات دهند
نگاهي به   . مطابق معمول قربانيان اصلي اين کودتا فعالين کارگري و چپ بودند                    

آمار دستگير شدگان و تعلق طبقاتي و سياسي آنان نشان ميدهد که اکثريت دستگير و                     
اعدام شدگان پس از کودتا از فعالين کارگري و چپ بوده اند و نه جبهه ملي و يا افراد                            

 .نزديک به اين جريان
تا جائي که به جنبش کارگري مربوط مي شود اين جنبش در فاصله سالهاي فوق                         
الذکر و تالطم سياسي و اجتماعي اين دوره، سخنگوي طبقاتي خود را به شکل متشکل                   
و متحزب در اختيار نداشت به همين دليل بخش زيادي از قدرت تعرضي و گسترده اين                     

اگر چه در اين     . طبقه در جهت چانه زني بين احزاب و جريانات غيرکارگري صرف ميشد               
هاي کارگري شکل گرفت و هدايت اعتصابات و                 دوره گسترده ترين و نافذترين تشکل         

اعتراضات کارگران از اين طريق سازماندهي ميشد، اما اکثريت فعالين کارگري                             
مستقل از سياست هاي عمومي حزب توده، از سياست و عمل اجتماعي مستقلي                             

در حقيقت طبقه کارگر در اين جدالها از سوي نمايندگان طبقاتي خود                . برخوردار نبودند 
 .در سطح سياسي نمايندگي نشد

 مرداد پاسخ بخشي از طبقه حاکمه سرمايه دار در ايران بود به                                  ٢٨کودتاي   
معضالتي که جنبش کارگري و آزاديخواهانه جامعه در مسير حرکت سرمايه به وجود                     

 مرداد از زاويه ديگري نيز بايد           ٢٨نقش دولت هاي آمريکا و انگلستان در             . آورده بود 
 .بررسي شود که در اينجا به اختصار به آن اشاره ميکنم

در مورد انگلستان، مورد ايران، هم به لحاظ اقتصادي وهم به لحاظ منطقه اي از                       
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 .اهميت ويژه اي برخوردار بود
 موجي از همبستگي     ٣٠ و ٢٥در جريان اعتصابات کارگران نفت جنوب در سالهاي            

چنانکه . از هند تا عراق و مصر       . در ميان کارگران منطقه با کارگران ايراني به راه افتاد            
اگر نگرش موجود در ايران به         "... در يکي از گزارش هاي رسمي انگلستان آمده است                

عربستان يا عراق سرايت کند، کل ساختار موجود به اضافه توان دفاعي ما دچار                                
 در کشورهاي   ٣٢ تا   ٢٩بايد به خاطر داشت که در فاصله سالهاي          ". فروپاشي خواهد شد  

مصر و عراق و مراکش تظاهرات و اعتراضات گسترده اي برعليه سلطه انگلستان بر اين                  
 .کشورها،  در جريان بود

به لحاظ اقتصادي نيز از دست رفتن سلطه انگلستان بر منابع نفتي ايران ضربه                           
 .اقتصادي جبران ناپذيري بر اقتصاد و منافع منطقه اي بريتانيا محسوب ميشد

شرکت نفت ايران و انگليس بزرگترين پااليشگاه جهان را در             "بنا به گفته آبراهاميان      
 ميليون پوند درآمد     ٢٤اين شرکت همچنين براي خزانه داري بريتانيا          . ... اختيار داشت 

 درصد از سوخت      ٨٥ ميليون پوند ارز تامين ميکرد، تامين            ٩٢به صورت ماليات و       
 درصد سود    ٧٥مورد نياز ناوگان نيروي دريائي بريتانيا را بر عهده داشت و همچنين                     

ساالنه داشت که بخش عمده اي از آن در اختيار سهام دارانش در بريتانيا و همچنين                            
 ."ديگر سرمايه گذاري هاي نفتي در کويت، عراق و اندونزي قرار مي گرفت

به نظر ميرسد آمار ذکر شده در باال براي توجيه کودتا و دخالت بريتانيا در ايران به                      
 .اندازه کافي قانع کننده باشد

 مرداد شاه و ارتش تا چندين ماه فضاي رعب و وحشت و دستگيري                          ٢٨کودتاي  
بخش زيادي از فعالين شناخته شده کارگري        . فعالين اجتماعي را بر جامعه مستولي کرد       

يا دستگير و تبعيد شدند و يا خود به مناطقي مهاجرت کردند که در آن مناطق شناخته                    
 .بسياري از آنان تا سالها در زندان هاي مختلف محبوس بودند. شده نبودند

 مرداد به داليلي که ذکر شد و فضاي رعب و وحشتي که حکومت                ٢٨پس از کودتاي    
نظامي و ارازل و اوباش امثال بهبهاني و کاشاني در جهت سرکوب نيروهاي چپ ايجاد                      

هاي کارگري عموما و فعالين کارگري از حوزه عمل محدودي                           کرده بودند، تشکل     
هاي گسترده اي صورت گرفت که داليل آن            در بسياري از صنايع، اخراج     . برخوردار بودند 

عالوه بر اوضاع بحراني اقتصاد، اخراج کارگران فعال و با سابقه مبارزاتي از محيط                         
تنها در صنعت نفت بيش از نيمي از کارگران و کارمندان از کار اخراج           . هاي صنعتي بود 
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شدند و با کم کردن حجم کارگران نفت در اين دوره در سالهاي بعد استخدام کارگران در                        
 . اين صنعت با نظارت دستگاه هاي امنيتي صورت مي گرفت

 فروکش کرد اما عليرغم         ٣٢جنبش اعتصابي کارگران اگر چه از نيمه دوم سال                    
 مجددا با چند اعتصاب حضور خود را اعالم             ٣٣فضاي سرکوب بعد از کودتا در سال            

عموم .  مورد اعتصاب کارگري در صنايع بزرگ گزارش شده است               ٧در اين سال      . نمود
اما . هاي رفاهي کارگران صورت گرفته است            اين اعتصابات بر سر دستمزد و خواست           

مهمترين مورد از اعتصاب کارگري بالفاصله پس از کودتا اعتصاب مجدد کارگران                      
کنسرسيوم تازه تاسيس نفت که نتيجه            . نفت در آبادان بر سر افزايش دستمزدها بود               

توافقات پس از کودتاي شاه با بريتانيا و آمريکا بود، پس از اخراج هاي گسترده کارگران                  
 احتمال اعتصابات کارگري در اين بخش  حياتي از صنايع را تا مدتها                           ٣٢در سال     

بر سر افزايش    ١٣٣٤اما اعتصاب کارگران آبادان در مرداد سال           . منتفي شده ميدانست  
دستمزدها و ساير خواسته هاي رفاهي، مجددا شروع اعتصابات کارگري در جنوب را                      

اين اعتصاب با موفقيت کارگران به پايان رسيد و کنسرسيوم نفت با تقاضاي              . اعالم کرد 
 در موارد پراکنده اي اعتصابات            ٣٤از سال     . افزايش دستمزد کارگران موافقت کرد         

از اعتصابات موردي کارگران نساجيها و راه         . کارگري به طور عمومي گزارش شده است        
 کارگران مناطق    ١٣٣٦اما در تابستان سال       . آهن تا اعتصاب در کارخانه هاي کوچک          

اين . نفتي جنوب اين بار در مسجدسليمان و آغاجاري سلسله اعتصاباتي را آغاز نمودند              
اعتصابات عموما بر سر مسئله دستمزدها و خواسته هاي رفاهي و در برخي موارد                           

اگر چه اين اعتصابات متناوبا تا       . مطالبه به رسميت شناسي حق اعتصاب و تشکل بود          
هاي     ادامه داشت اما در مجموع دولت و کنسرسيوم خواسته                      ١٣٣٦زمستان سال      

کارگران اعتصابي را نپذيرفتند و دولت با اعالم غيرقانوني بودن اعتصاب، رهبران                         
 .کارگري در اين اعتصابها را دستگير و تعدادي از کارگران را اخراج نمودند

 از اهميت   ٣٦از ديگر اعتصابات کارگري که به لحاظ تعداد شرکت کنندگان در سال             
برخوردار بود اعتصاب گسترده کارگران کوره هاي آجرپزي تهران و کارگران معادن رباط                 

کارگران کوره پزخانه ها در اعتراض به ميزان اندک پرداختي کوره داران بابت                   . کريم بود 
 .توليد خشت و آجر به کارگران، و شرايط طاقت فرساي کار دست به اعتصاب زدند

در .  با اعتصاب گسترده و سازماندهي شده رانندگان تاکسي آغاز شد                 ١٣٣٧سال  
نمايندگان .  راننده تاکسي دست به اعتصاب زدند                  ١٢٠٠٠ فروردين اين سال            ٢٣
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رانندگان به همراه تعدادي از رانندگان اعتصابي در مقابل مجلس در بهارستان دست به                  
اين . تجمع زدند که اين نمايندگان توسط نيروهاي امنيتي حکومت دستگير شدند                          

 .اعتصاب يکي از مهمترين اعتصابات در سالهاي بعد از کودتا بود
 اعتصابات متعدد ديگري نيز گزارش شده است از جمله اعتصاب            ١٣٣٧اما در سال   

کارگران کارخانجات مختلف در اصفهان در اعتراض به شرايط دشوار کار و معشيت                       
اکثر اين اعتصابات در اعتراض به سطح پائين دستمزدها، نداشتن خدمات رفاهي              . است

و ايمني در محل کار و همچنين تعطيلي هاي اجباري بود که کارفرمايان با بهانه                                
در اين سال بايد همچنين به اعتصاب           . نرسيدن مواد خام به کارگران تحميل ميکردند          

کارگران بخش حفاري و لوله گذاري در جزيره خارک اشاره کرد که در اعتراض به شرايط                       
همچنين بايد به اعتصاب موفقيت        . دشوار کار در اين منطقه دست به اعتراض زدند               

در اين   . بر سر افزايش دستمزدها اشاره کرد          ) امام فعلي  (آميز کارگران بندر شاهپور         
اعتصاب پنج روزه در بندر شاهپور کليه کارگران بندر شرکت کرده بودند و اين امر باعث                 

همين امر باعث گرديد کارفرمايان پس       . عدم تخليه کشتي ها در طول اعتصاب شده بود         
 . تومان موافقت کنند٢ روز با خواست افزايش دستمزد کارگران معادل ٥از 

 کارگران ريسندگي ها در اصفهان در اعتراض به سطح پائين             ١٣٣٨در فروردين سال    
اعتصاب کارگران که در ابتدا توسط کارفرمايان به            . دستمزدها دست به اعتصاب زدند      

عليرغم دستگيري و زخمي شدن تعدادي از اعتصابيون،                           . شدت سرکوب گرديد       
 روز ناچار به پذيرش درخواست کارگران مبني بر افزايش دستمزدها             ٦کارفرمايان پس از    

 .شدند
دستمزدها % ٥٠در ارديبهشت ماه همين سال کارگران چاپخانه ها تقاضاي افزايش                

پس از عدم پذيرش اين تقاضا از سوي کارفرمايان، کارگران چاپخانه ها                . را اعالم کردند  
به دستمزد کارگران اضافه      % ٢٥تهديد به اعتصاب کردند و با توافق طرفين به ميزان                  

 .گرديد
در .  اعتصاب معروف کارگران کوره پزخانه ها آغاز گرديد          ١٣٣٨ خرداد سال    ٢٣در  

 هزار نفر کارگران کوره پزخانه ها اعتصابي منظم و متشکل را اعالم                         ٣٠اين زمان     
اعتصاب . دستمزدها بود  % ٣٠مطالبه اصلي اين کارگران اعتصابي افزايش                 . کردند

يکپارچه و گسترده کارگران کوره پزخانه ها که به همراه خانواده هايشان به اعتراض                            
بالفاصله پس از اعالم اعتصاب،        . پرداخته بودند، مستقيما شاه و دربار را آشفته کرد              
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کارگران که   . کوره پزخانه ها توسط ارتش و سازمان امنيت و شهرباني محاصره شد                       
حاضر نبودند به اعتصاب خود خاتمه دهند توسط نيروهاي امنيتي و نيروهاي نظامي به            

 نفر  ٥٠در جريان سرکوب کارگران طبق گزارش هاي مختلف              . رگبار گلوله بسته شدند     
در جريان سرکوب کارگران و خانواده هايشان دهها نفر از            . کشته و دهها نفر زخمي شدند      

اما حکومت  . کارگران توسط شهرباني و نيروهاي امنيتي دستگير و روانه زندانها شدند              
محمدرضاشاه پهلوي عليرغم سرکوب وحشيانه کارگران کوره پزخانه ها ناچار شد به                       

 .صورت ناقص بخشي از مطالبات کارگران اعتصابي را برآورده کند
 کارگر اعتصابي کارخانه وطن در اصفهان نيز که مانند              ١٧٠٠در خرداد اين سال،       

کارگران کوره پزخانه ها در اعتراض به سطح دستمزدها اعتصاب کرده بودند، توسط                        
 نفر از کارگران    ١٠در جريان اين سرکوب     . نيروهاي نظامي و امنيتي به گلوله بسته شدند      

 .اصفهان جان باختند و دهها نفر نيز زخمي و دستگير شدند
هاي   پس از سرکوب اعتصاب کارگران کارخانه وطن، بار ديگر کارگران در کارخانه                  

با وجود   . ريسندگي، شهرضا، پشمباف و شهناز در اصفهان دست به اعتصاب زدند                      
سرکوب خونين کارگران وطن و اشغال کارخانه هاي اعتصابي توسط نيروهاي نظامي و                   

پس . امنيتي حکومت پهلوي، کارگران اين کارخانه ها متحدانه اعتصاب را ادامه دادند             
 . روز اعتصاب، کارفرمايان ناچار از پذيرش خواسته افزايش دستمزدها گرديدند٦از 

اعتصاب مجددا در کارخانه شهناز با اعتراض کارگران زن بر سر دستمزد مصوب                    
کارگران اعتصابي که دستمزدي پائين تر از حداقل دستمزد                    . قانون کار آغاز گرديد       

حداقل دستمزد براي زنان کارگر طبق قانون         (تعيين شده در قانون کار دريافت ميکردند          
 ريال بود ولي کارفرمايان عموما به کارگران زن دستمزدي پائين تر از اين                ٢٥کار معادل   

همزمان ساير کارگران نيز در اين کارخانه با مطالبه اجراي قانون                   ). پرداخت ميکردند 
اين بار نيز نيروهاي نظامي و امنيتي کارخانه را اشغال                  . کار به اعتصابيون پيوستند     

 . نفر اين اعتصاب را سرکوب کردند٨٠ تن از کارگران و اخراج ١٨کردند و با دستگيري 
 ميتوان به اعتصاب کارگران ساختماني سددز اشاره           ١٣٣٩از اعتصابات مهم سال      

در دي  . کرد که با مطالبه افزايش دستمزدها و کاهش ساعات کار دست به اعتراض زدند               
.  نفر از کارگران اين معدن کشته شدند          ٢١ در اثر انفجار در معدن شمشک           ٣٩ماه سال   

 .اين حادثه موجب اعتراض و تظاهرات کارگران خشمگين گرديد
در اين سال همچنين کارگران کارخانه وطن با درخواست بازگشت به کار کارگران                       
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اخراجي، تعيين حداقل دستمزدها و افزايش دستمزد کارگران عيالوار و مرخصي ساليانه               
عليرغم فشارهاي نيروهاي امنيتي اين اعتصاب نيز          . با حقوق، دست به اعتصاب زدند       
 .با موفقيت کارگران به پايان رسيد

 انتخابات مجلس بيستم به دليل اعتراضات اجتماعي به          ٣٩در ماههاي پاياني سال     
پروسه راي گيري و انتخاب نمايندگان، منحل گرديد و در اسفند ماه همان سال انتخابات               

در .  آغاز شد   ١٣٣٩ اسفند سال     ٢مجددا برگزارگرديد و عمر کوتاه اين دوره مجلس از              
جريان اعتراض به انتخابات مجلس تعدادي از دانش آموزان و دانشجويان و فعالين                          

در بخش هائي از مراکز صنعتي جنوب، تهران، تبريز و                         . اجتماعي دستگير شدند     
 .اصفهان، کارگران در اعتراض به اين دستگيريها به اعتصابات  يکروزه اي دست زدند

ابتداي اين سال مانند      .  شمسي آغاز گرديد    ٤٠ دهه  پر التهاب      ١٣٤٠با آغاز سال     
اين سال از سالهاي پر از افت و خيز                    . سراسراين دهه، شروع پر جنب وجوشي داشت             

در فروردين اين    .  مرداد است  ٢٨جنبش اعتصابي کارگران و مزدبگيران پس از کودتاي            
سال کارگران کارخانه هاي نخ تاب و شهناز با مطالبه افزايش دستمزدها و بازگشت به                      

در . کار کارگران اخراجي و در اعتراض به سطح معيشت دست به اعتصاب زدند                                
ارديبهشت ماه کارگران نفت در مسجدسليمان در اعتراض به عدم تعيين سطح                                  

رانندگان شرکت نفت در حوزه هاي نفتي نيز در                   . دستمزدها دست به اعتصاب زدند         
همبستگي با کارگران مسجدسليمان، اقدام به تظاهرات کردند و همچنين طي قطعنامه               

کارگران کارخانه تعطيل شده فارس در              . اي خواهان تعيين حداقل دستمزدها شدند             
اعتراض به بيکارسازي و پرداخت دستمزدهاي معوقه و پرداخت دستمزد ماههاي تعطيل             

کارگران نساجي در رشت که      . در برابر استانداري در شيراز دست به تجع و تظاهرات زدند            
 .حدود يکماه بود بيکار شده بودند در مرکز شهر رشت دست به تحصن زدند

در خرداد ماه بار ديگر کارگران نساجي هاي اصفهان با مطالبه پرداخت دستمزدهاي               
در شهريور ماه اين سال آتش نشانها و کارگران نظافتي              . معوقه دست به اعتصاب زدند      

 ساعت کار روزانه و تعطيلي       ٨خواسته اعتصابيون تعيين     . شهر لنگرود اعتصاب کردند    
در آبان ماه   . در مهر ماه کارگران در منجيل دست به اعتصاب زدند           . يکروز در هفته بود   

در ديماه کارگران بيکار     . نمايندگان کارگران بيکار در مقابل نخست وزيري تجمع کردند           
ضمن راهپيمائي با حمل پالکاردهائي در مقابل نخست وزيري دست به تجمع زدند و                        

همزمان کارگران اخراجي کنسرسيوم نفت در مقابل        . خواهان رسيدگي به وضع خود شدند      
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 .کارگزيني شرکت نفت دست به تظاهرات و تجمع زدند
 نفر  ٣٠٠٠که بالغ بر    ) ماهشهر(در دي ماه همچنين کارگران بيکار در بندر معشور   

اين . ميشدند با برگزاري تظاهرات خواستار رسيدگي به مشکالت خود و اشتغال شدند                 
کارگران در طول تظاهرات با حمل پالکاردهائي از مردم ميخواستند تا به آنها ملحق                       

در همين ماه کارگران حرير بافي اصفهان به دليل بي توجهي کارفرما به خواسته                    . شوند
به همه اين اعتصابها بايد اعتصاب نانوائيها، اعتصاب          . هاي آنان دست از کار کشيدند      

ارديبهشت ماه معلمان، اعتصاب اخطاري کارکنان سازمان آب، اعتصاب کارمندان                   
پست و تلگراف و تلفن تهران، تهديد به اعتصاب کارمندان بانکها و همچنين تهديد به                    

 .اعتصاب کارگران نفت و رانندگان اتوبوس شهري در تهران اشاره کرد
 و چندين مورد اعتصاب در کارخانه هاي           ٤٠ با ادامه اعتراضات سال        ١٣٤١سال  

 هزار کارگر    ٢٥متوسط و کارگران کشاورزي آغاز گرديد در تيرماه اين سال بار ديگر                     
کوره پزخانه ها با درخواست پرداخت دستمزدهاي معوقه، بيمه کارگران و اجراي قانون                    

 .کار در کوره پزخانه ها دست به اعتصاب زدند
حکومت محمدرضا پهلوي و دولت اميني که از اوج گيري مجدد جنبش کارگري و                    

" کنفرانس کار "اعتراضات اجتماعي در هراس بودند، در شهريور ماه از سوي وزارت کار                
با وجود اينکه در اين کنفرانس به نمايندگان کارگران اجازه                  . را در تهران تشکيل داد       

شرکت داده نشد، اما اين کنفرانس در قطعنامه پاياني خود به مواردي از قبيل، تعيين                    
مجدد حداقل دستمزد، تحت پوشش قانون کار قرار گرفتن کارگران کشاورزي، جلوگيري                

اين کنفرانس  . از اخراج بي رويه کارگران و رعايت موارد ايمني در کارخانه ها اشاره شد                  
 .همچنين از دولت درخواست نمود تا حق اعتصاب را نيز به قانون کار اضافه نمايد

در اين سال حکومت با تجديدنظر در برخي از مواد قانون کار و بيمه کارگران و                              
همچنين اجازه تاسيس برخي از سنديکاها و قانون سهيم شدن کارگران در سود ويژه،                          

اما با تشديد جنبش اعتصابي کارگران،         . تالش کرد تا اعتراضات کارگري را آرام کند           
هاي مستقل کارگري پا      هاي مختلف بار ديگر با اعالم خواست ايجاد تشکل         فعالين رشته 

 .به ميدان نهادند
 کارگران ريسندگي زاينده رود با اشغال کارخانه و مسدود کردن                      ٤٢در آبان ماه       

انبارهاي پارچه دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت دستمزدهاي معوقه خود                         
هاي مختلفي کارگران نفت و راه آهن در اين سال                  گرديدند، همچنين در موارد و زمان        
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 .دست به اعتصاب و اعتراض زدند
 کارگران کارخانه پشم باف اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت            ١٣٤٣در خرداد سال  

 ١٦٠٠٠در آذر ماه همين سال بار ديگر            . سهم سود ويژه کارگران دست از کار کشيدند           
با وجود اينکه حکومت از امکانات ترابري ارتش و           . راننده تاکسي دست از کار کشيدند      

شهرباني در جهت تضعيف اعتصاب و اعتصاب شکني استفاده کرد، با اين وجود پس از                 
سه روز اعتصاب متحدانه، رانندگان موفق شدند تا نرخ اجاره تاکسي ها را به نفع خود                      

 اعتصاب کارگران معدن سرب قم، که ضمن اعتصاب در               ١٣٤٤در سال    . کاهش دهند 
 .تلگرافخانه دليجان تحصن کرده بودند، بوسيله ژاندارم ها وعوامل کارفرما سرکوب شد

در اين سالها مراسم رسمي اول ماه مه توسط سنديکاهايي که تحت نظارت وزارت                     
هائي دولتي که     کار تشکيل شده بود برگزار ميشد و عموما اين مراسم با صدور قطعنامه          

 .گاها برخي خواستهاي کارگران نيز در آنها منعکس مي شد، به پايان ميرسيد
.  در صنايع نساجي تعدادي از اعتصابات کارگري گزارش شده است               ١٣٤٧در سال    

همچنين تعداد زيادي از کارگران نفت در آبادان در اعتراض به سطح دستمزدها دست به                    
 .اعتصاب زدند

 اعتصابات کارگري در موارد متفاوتي گزارش شده                ١٣٤٩ و     ١٣٤٨در سالهاي     
از مهمترين اين اعتصابات ميتوان به اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله اهواز                 . است

و همچنين اعتصاب کارگران در صنايع نساجي يزد و اصفهان و چند کارخانه توليد                           
 اعتصاب و اعتراضات رانندگان       ١٣٤٩اما از مهمترين اعتصابات سال        . پارچه نام برد  

 .شرکت واحد اتوبوسراني بود
 کارگران کارخانه جهان چيت در اعتراض به شرائط               ١٣٥٠در ارديبهشت ماه سال        

اين کارگران براي رساندن      . دشوار کار و سطح پائين دستمزدها دست به اعتصاب زدند               
. صداي اعتراض شان به گوش مسئولين، تصميم گرفتند به سمت تهران پياده روي کنند                 

در ميانه راه نيروهاي نظامي ژاندارمري و ارتش در کاروانسراي سنگي، راه کارگران را                     
 نفر کشته و دهها نفر       ٢٠در جريان سرکوب کارگران      . سد کردند و آنان را به گلوله بستند        

در اين سال کليه کارمندان و رانندگان شرکت واحد مجددا دست به                           . مجروح شدند  
 . اعتراض زدند
 کارگران پااليشگاه تهران در ابتداي فصل تعميرات دست به اعتصاب             ١٣٥٣در سال   

پس از   . خواست کارگران رفع تبعيض در محيط کار و خواسته هاي رفاهي بود                     . زدند
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همچنين کارگران نفت در آبادان       .  نفر از فعاالن از پااليشگاه اخراج شدند           ٥٠اعتصاب  
بار ديگر دست به اعتصاب زدند که اين اعتصاب با وجود افت و خيزها، مدت طوالني                      

 .در جريان بود
 و اعتصاب کارگران نفت و نساجي         ١٣٥٤اعتصاب کارگران ايران ناسيونال در سال         

 با شروع      ١٣٥٦در سال     .  از اعتصابات عمده گزارش شده است              ١٣٥٥ها در سال        
اعتراضات اجتماعي بر عليه حکومت پهلوي، جنبش اعتصابي کارگران اوج تازه اي                       

نقطه شروع  اين اعتراضات نيز از شهرکهاي حاشيه اي، شهرهاي بزرگ بود که                       . گرفت
 .ساکنان آن عموما کارگران و زحمتکشان شهري بودند

 که شروع جدي      ١٣٥٦با شروع اعتراضات خياباني به شکل مستمر از ميانه سال                 
.  بود، اعتصابات کارگري در مقياس گسترده اي آغاز گرديد                         ١٣٥٧انقالب سال      

اعتصابات اين سال شامل موارد متعددي از اعتصاب در کارخانه ها و مراکز توليدي                     
اين اعتصابات به همراه اعتراضات خياباني منجر به شکل گيري                      . مختلف ميشود  

مجدد تشکلهاي کارگري و ايجاد شوراهاي کارگري و کميته هاي اعتصاب در مناطق                    
اعتصابات اين دوره چنان پرتعداد و به لحاظ مطالباتي، سياسي و                        . مختلف گرديد  

. راديکال است که پرداختن به هر يک از آنها ميتواند موضوع يک تحليل مستقل باشد                      
اعتصاب هزاران کارگر در مراکز صنعتي و توليدي مختلف در جنوب و مرکز و شمال                       

 .کشور نشان دهنده آغاز دوره جديدي در مبارزات اعتصابي کارگران است
اعتصابات اين دوره با آغاز اعتصاب يکپارچه هزاران کارگر نفت جنوب در نيمه                       

اعتصابي که ميخ اصلي بر تابوت حکومت مستبدانه           .  وارد مرحله جديدي شد     ٥٧سال  
 .و فاسد پهلوي بود

 تنها در سايه       ٥٧ و     ٥٦تجزيه و تحليل جنبش اعتصابي کارگران در سال هاي                    
جنبش انقالبي عمومي که بر عليه ساختار سياسي و اقتصادي آغاز شده بود، ميسر                         

 به ميزان بسيار زيادي به لحاظ اجتماعي         ٥٧ و   ٥٦به نظر ميرسد اعتصابات سال      . است
تفاوتهاي اين جنبش با جنبش            .  شباهت دارد     ٣٠ و      ٢٠به جنبش اعتصابي دهه            

. اعتصابي دهه هاي ياد شده در ميزان تشکل و فعالين کارگري اين دوره متبلور ميشود                 
براي شناخت بهتر از وضعيت عمومي طبقه کارگر در اين دوره بايد به تغييرات کمي و                       

 و خصوصا از      ١٣٥٦ تا    ١٣٣٢کيفي صورت گرفته در طبقه کارگر در فاصله سالهاي               
 . نگاهي داشته باشيم٥٦ تا سال ١٣٤٢سال 
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 مرداد همچنان با      ٢٨اعتصابات و اعتراضات کارگري در سالهاي پس از کودتاي                
اين طبقه پس از    .  ادامه داشت  ٣٠تکيه بر موقعيت و وزن اجتماعي طبقه کارگر در دهه             

کودتا از تشکلها و آزادي عمل دوره قبل برخوردار نبود، و به لحاظ موقعيت اقتصادي و                  
عموم اعتصابات   .  تغييرات بسيار اندکي کرده بود             ١٣٤١کميت اجتماعي تا سال           

 ٣٢کارگري بر سر دستمزد و مسائل معيشتي کارگران بود که عليرغم سرکوبهاي سال                     
 و پس از رفرم          ١٣٤١از سال     . همچنان توسط فعالين کارگري سازماندهي مي شد              

اقتصادي و اجتماعي پيشنهادي غرب و هم زمان افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي                   
، موقعيت اجتماعي و اقتصادي طبقه           ٥٠ تا اواسط دهه         ٤٠حکومت در اواخر دهه         

 .کارگر نيز دستخوش تغييرات زيادي گرديد
هسته و  .  برابر گرديد  ٥ طبقه کارگر به لحاظ جمعيتي        ٥٦ تا سال    ٤١در فاصله سال    

بخش اصلي اين طبقه بيش از يک ميليون کارگر صنعتي بودند که در مراکز توليدي با                       
صنعت گسترش يافته ساختمان، بخش         . بيش از صد نفر کارگر به کار اشتغال داشتد                

 در  ٤٢از سال   . گسترده اي از جمعيت تازه وارد به طبقه کارگر را در خود جاي داده بود                   
ميان جمعيت کارگري بخش عظيمي از کارگران، نسل اول خانواده هاي کارگري محسوب           

 کارگر مشغول به کار بودند و         ١٠ کارگر در کارگاههائي با بيش از          ٦٠٠٠٠٠. ميشدند
 . کارگر در کارگاههائي با کارگراني کمتر، مشغول به کار بودند١٠٠٠٠٠

 کارگر صنايع    ١٠٠٠٠ تنها در جنوب،       ٥٧ و    ٥٦به طور مثال در اعتصابات سال          
 کارگر شرکت حفاري،     ٤٠٠٠ کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر،          ٧٠٠٠فوالد اهواز،   

 کارگر نفت در جزيره خارک در اعتصاب به               ١٠٠٠٠ کارگر پااليشگاه آبادان،       ١١٠٠٠
اگر . در اينجا فقط به کارگران بخش توليد صنعتي بزرگ اشاره شده است               . سر مي بردند  

به اين ارقام تعداد معلمان، کارمندان رده هاي پائين، و مزدبگيران شهري را اضافه کنيم                 
 .از ميزان اهميت اجتماعي و اقتصادي کارگران تصوير روشن تري به دست خواهيم آورد

بر اساس آمارهاي تقريبا قابل اتکا در اين سالها تنها در صنعت نفت بالغ بر                                 
 ٥٠بنا به برآوردهاي جمعيتي در ميانه دهه                 .  نفر مشغول به کار بوده اند             ٣٠٠٠٠

 .نيروي کار کشور را تشکيل ميدادند% ٣٥مزدبگيران شهري بالغ بر 
با توجه به آمارهاي فوق ميتوان به وزن اجتماعي طبقه کارگر در تحوالت اجتماعي                  

تغييرات جمعيتي اين سالها از دو جنبه کامال متفاوت بر           . و سياسي در اين دوره پي برد       
بروز اجتماعي اين تاثيرات را       . بافت ارگانيک اين طبقه تاثيرات مهمي بر جاي گذاشت            
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 و نتايج اين انقالب به خوبي مشاهده          ٥٧ميتوان در دخالت و نقش اين طبقه در انقالب            
 .کرد

 بخش بسيار زيادي از فعالين با تجربه کارگري يا روانه                 ٣٢پس از سرکوبهاي سال       
در نتيجه فضاي مستبدانه        . زندانها شدند و يا به مناطق مختلف مهاجرت کردند                    

گيري هرگونه تشکل مستقل کارگري شديدا         سياسي و اجتماعي دوران پهلوي که با شکل         
 .مقابله ميکرد، طبقه کارگر از رهبران عملي و فعالين با تجربه خود محروم شد

 بخش هاي ديگري از فعالين             ٤١ و     ٤٠با سرکوب اعتصابات کارگري سالهاي            
با چرخش فضاي     . جوانتر کارگري نيز از ادامه کار در ميان کارگران بازداشته شدند                      

 و ايجاد سازمانهاي مسلح به جاي سازمانهاي            ٤٠اعتراضي روشنفکران جوان در دهه         
اجتماعي و سياسي، بخش هاي زيادي از نيروهاي جوان که ميتوانستند جاي خالي                           

در نتيجه  . سازمندهندگان کارگري دوره قبل را پر کنند، به اين گرايش جديد پيوستند                  
سرکوب هرگونه تشکل اجتماعي و سياسي و کارگري توسط حکومت پهلوي بسياري از                  

هاي کارگري و زحمتکش شهري به مبارزه مخفي و                          معترضين جوان با خاستگاه        
 .غيرکارگري روي آوردند

 وادامه افزايش جمعيت     ٤٠عالوه بر اين با گسترش کمي طبقه کارگر در اواخر دهه                
، بر جمعيت آن بخش از طبقه که با مبارزه متشکل وطبقاتي کارگر                ٥٠کارگران در دهه    

رشد عمومي وجوان بودن      . آشنائي نداشته ودر اين زمينه تجربه اي نداشتند افزوده شد               
اين . جمعيت کشور طبيعتا تاثير خود را بر متوسط سني طبقه کارگر نيز مي نهاد                           

مسئله به معني افزوده شدن به آن بخش از طبقه بود که هنوز از آگاهي طبقاني                                      
 . منسجمي برخوردار نبود

عوامل فوق که اختصارا به آن اشاره شد باعث گرديد که طبقه کارگر عليرغم اينکه                     
 بود، اما نتوانست در جدالي که        ٥٧نيروي اصلي و تعيين کننده در تحوالت انقالبي سال           

نبايد . بر سر شکل دهي به نتيجه اين حرکت عظيم در جريان بود، به پيروزي دست يابد                      
گيري حکومت اسالمي در ايران اساسا در جهت نابود کردن فضاي               فراموش کرد که شکل   

 به دليل حضور طبقه کارگر با مشخصه هاي جديد، در                   ٥٧اجتماعي بود که در سال          
 .عرصه سياست اجتماعي، پديد آورده بود
 اگر چه با شکل گيري شوراها و يا                  ٥٧ و     ٥٦جنبش اعتصابي کارگران در سال           

تشکلهائي در برخي موارد همراه بود، اما نتوانست سازمان هاي اجتماعي را به وجود                     



 115 صد سال اعتصاب 

آورد که کارگران با متشکل شدن در آنها بتوانند از حقوق خود و ساير بخش هاي جامعه                     
مسلما از دل اعتراضات روزمره و خود به خودي کارگران             . به شکل مستمري دفاع کنند     

اشکالي از سازمان اجتماعي ظاهر خواهد شد اما اين شکل از تشکل نميتوانست                             
سازماني هدايتگر متناسب با عمق و گستردگي نبردي باشد که طبقه کارگر در آن درگير                 

به بيان ديگر ميتوان گفت وزن و تاثير و تعيين کنندگي اجتماعي طبقه کارگر با                       . بود
به دليل حضور      . سازمان يابي سياسي و تحزب و تشکل اين طبقه تناسبي نداشت                         

چشمگير و موثر کارگران و مزدبگيران شهري و به دليل فضاي آزاديخواهانه و برابري                        
طلبانه اي که اين حضور در جامعه ايجاد کرده بود تا مدتها باندهاي اسالمي قادر به                         

اما باالخره پس از جنگ و          .  نبودند ٥٧سرکوب همه دستاوردهاي زحمتکشان در سال           
گريزهاي بسيار و ترور و اعدام و لشکرکشيهاي متفاوت نظامي، باندهاي اسالمي با                      

 نه فقط زنان و جوانان را              ٦٠همکاري نيروهاي ملي ـ مذهبي موفق شدند در سال                    
سرکوب نمايند، بلکه با دستگيري و اعدام و ترور بسياري از فعالين چپ و سوسياليست                   

 .کارگري ضربات مهلکي بر جنبش کارگري وارد آورند
 نياز  ٦٠پي گيري جنبش اعتصابي کارگران پس از استقرار حکومت اسالمي در دهه              

اما نبايد فراموش کرد که بالفاصله پس از اينکه دولت موقت                 . به فرصت ديگري دارد     
اسالمي زمام اداره دولت را به دست گرفت، سرکوب جنبش اعتراضي کارگران آغاز                          

 تظاهرات کارگران بيکار در انديمشک و اصفهان با يورش                   ٥٨در ابتداي سال       . گرديد
اين وقايع اعالم تولد شوم يکي از         . نيروهاي مسلح حکومت اسالمي به خون کشيده شد          

 .ها در تاريخ معاصر است ضد کارگرترين حکومت
. اعتصابات کارگري از همان اولين روزهاي شکل گيري حکومت جديد آغاز شد                       

بسياري از اين اعتصابها با توجه به وقفه اي چند ماهه، ادامه همان اعتصابات دوره                         
دولت موقت و حکومت جديد نه تنها اقدامي در جهت رسيدگي به خواسته                  . انقالب بود 

هاي کارگراني که به نيروي خود حکومت پيشين را سرنگون کرده بودند نمي کرد، بلکه                     
تالش مي نمود با نيروي ارازل و اوباشي که در کميته هاي امام مسلح شده بودند                                  

هاي بسيار زيادي از مواردي از اعتصابات کارگري در               نمونه. کارگران را سرکوب نمايد    
اين سالها وجود دارد که بر سر ربودن و يا دستگيري نمايندگان شوراها و تشکلهاي                             

براي نمونه به تعدادي از اعتصابات        . کارگري در کارخانجات مختلف شکل گرفته است         
اشاره به  .  مختصرا در زير اشاره ميکنم      ٦٠ و تعدادي از اعتصابات سال        ٥٨ابتداي سال   
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اين اعتصابات از اين رو صورت ميگيرد تا خواننده بداند آنچه که اولين هدف حکومت                   
رفت سرکوب کارگران و جنبش کارگري و سازمانهاي چپي است که                اسالمي به شمار مي    

در تمام سالهاي ابتدائي      . در اين فضا سعي در مقابله با ضد انقالب اسالمي داشتند                  
حتي در دهه   . شکل گيري اين حکومت مبارزه راديکال اعتصابي کارگران در جريان بود              

 پس از سرکوبها و کشتارهاي دسته جمعي که خميني و حکومت اسالمي اش                                ٦٠
دستگيري جمعي فعالين و نمايندگان کارخانه ها و مراکز صنعتي                         . سازمان دادند  

عليرغم گستردگي اين دستگيريها و اخراج ها، در فضاي کشتاري که حکومت اسالمي                  
از جوانان و هواداران و اعضا سازمانهاي سياسي ايجاد کرده بود، کمتر جلب توجه کرده                   

در موارد بسياري اين اعتصابها با حمله نيروهاي نظامي سپاه و قتل و دستگيري                 . است
 ٦٢به عنوان مثال، اعتصاب کارگران دخانيات در سال            . دهها کارگر سرکوب شده است     

در جريان تيراندازي     . که با محاصره دخانيات و حمله سپاه پاسداران سرکوب گرديد                     
در همين  .  کارگر کشته و دهها کارگر دستگير شدند            ٤پاسداران به کارگران اعتصابي        

 . زمينه بايد به اعتصاب کارگران کفش ملي، و ماشين سازي کاوه اشاره کرد
 در راهپيمائي اول ماه مه به شکلي گسترده زنگ               ٥٧حضور کارگران پس از بهمن         

در اين راهپيمائي هزاران کارگر از مراکز مختلف          . خطر جدي براي حکومت اسالمي بود      
ها، تکنوکار، کارگران راه آهن، شرکت                کارگراني از چاپخانه    . توليدي شرکت داشتند    

بوتان، نمايندگان کارگران شرکت لوله سازي و صنايع فوالد، کارگران پااليشگاه تهران و                 
کارگران نفت، شرکت زامياد، ايران ناسيونال، سيمان ري، متوساک، کارگران بيکار و                      
پروژه اي، کارگران وزنه، آريا، ماگيروس دويتس، نمايندگان کارگران از مسجد سليمان،                 

 ...گچساران، آبادان و 
تعدادي از فاالنژهاي اسالمي تالش نمودند با ايجاد درگيري راهپيمائي کارگران را                  
مختل کنند، اما نيروي گسترده کارگران با تجمع و خواندن قطعنامه پاياني به مراسم                      

 .خود خاتمه داد
کارخانه :  اشاره ميکنم    ٥٨در اينجا فهرست وار به چند اعتصاب در ابتداي سال                     

.  ارديبهشت با خواست افزايش دستمزد و کاهش ساعات کار                  ٨پارچه بافي مقدم در         
اعتصاب کارگران صنايع فوالد    .  ارديبهشت ١٥اعتصاب و تحصن کارگران بهمنشير در        

اعتصاب کارگران مس کرمان، اعتصاب و اعتراضات کارگران                   .  ارديبهشت  ١٠در   
 ١٧شرکت حفاري در خوزستان، اعتصاب و تحصن کارگران ساختماني آرمه تسا در                        
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ارديبهشت، اعتصاب کارگران نيروگاه رامين اهواز در ارديبهشت، اعتراضات کارگران                
 خرداد، اعتصاب کارگران کوره پزخانه        ٢نورد اهواز به دستگيري نمايندگان کارگران در          

شرکت ايران   ( ارديبهشت، اعتصاب کارگران بندر خرمشهر                 ٨هاي خاتون آباد در           
 خرداد،  ١٩ ارديبهشت، اعتصاب در گروه صنعتي ساختماني آکام در               ٢٧در  ) ترمينال

اعتصاب کارگران آذر الکتريک تبريز در خرداد، اعتصاب کارگران شرکت مينوي خرم دره            
اين جنبش   .  است  ٥٨ ماهه اول سال        ٣اين تنها تعدادي از اعتصابهاي          ... در خرداد    

براي نمونه به تعدادي از              .  با شدت ادامه داشت             ٦٣اعتصابي همچنان تا سال             
 يعني سالي که حکومت اسالمي به سرکوب وکشتار نيروهاي                      ٦٠اعتصابهاي سال     

 .سياسي پرداخت اشاره ميکنم
، راهپيمائي کارگران   ٦٠ نفري کارگران ايران ناسيونال در فروردين         ١٠٠٠٠اعتصاب  

، اعتراضات و اعتصاب اخطاري کارگران       ٦٠بندر امام با شعار مرگ بر پاسدار در آبان             
 نفر از نمايندگان کارگران، اعتصاب در               ١٢صنايع فوالد در اعتراض به دستگيري              

پااليشگاه شيراز در پي اعتصاب در پااليشگاه هاي اصفهان، تبريز و تهران در مهرماه                    
، اعتصاب کارگران کارخانه    ٦٠، اعتصاب کارگران کارخانه اطاق سازي خاور در آبان      ٦٠

  ...٦٠سيمان در شهريور سال 
اين تاريخ ها به اين دليل       . اين فقط گوشه اي از اعتصابات کارگري در اين دوره است            

ذکر شد تا خواننده تصوير روشني از جنبش اعتصابي کارگران در بدو تشکيل حکومت                   
 .    اسالمي و همچنين سالهاي کشتار و سرکوب اين حکومت داشته باشد

. تا به امروز اعتصابات کارگري در سطحي بسيار گسترده همچنان در جريان است                   
به . اعتصاب کارگران پيش از هر چيز، اعتراضي به نفس شرايط موجود زندگي است                       

همين دليل اين اعتصابات با هر درجه از سرکوب و يا بگير و ببند به هر حال در جريان                         
اما عواملي وجود دارد که در قدرت يا ضعف اين اعتصابات تاثير به سزائي                            . است
از جمله اين عوامل ميزان تشکل يابي کارگران، وجود تشکلهاي توده اي کارگري                . دارند

و يا تشکلهاي مربوط به فعالين جنبش کارگري، ميزان آگاهي و همبستکي طبقاتي                        
وجود و يا عدم     . کارگران و نهايتا تحزب در زمينه نمايندگي سياسي طبقه کارگر است                

وجود هر يک از اين عوامل ميتواند مستقيما بر سطح معيشت و زندگي و نفوذ                                    
 .اجتماعي کارگران تاثيرگذار باشد

، ٥٧بنا بر آنچه تا به اينجا گفته شد در فاصله ميان انقالب مشروطه تا انقالب                           
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جنبش اعتصابي کارگران تبديل به يکي از مولفه هاي شناخته شده جامعه ايران گرديده                  
به موازات رشد و گسترش طبقه کارگر، اين جنبش به اشکالي متفاوت در حيات                   . است

عليرغم مبارزه اجتماعي مستمري که       . اجتماعي نقش مهم و کليدي را ايفا نموده است           
کارگران با شکلهاي متفاوت حاکميت سرمايه داشته اند اما، متاسفانه اين طبقه                             
هيچگاه نتوانسته است در بزنگاه هاي تاريخي نمايندگان سياسي خود را به عنوان دولت                 

 است،   ٥٧آخرين نمونه اين ضعف تاريخي انقالب بهمن              . و حاکميت به قدرت برساند       
طبقه کارگر که نيروي اصلي ساقط کننده حکومت سلطنتي بود، به اين دليل که از حزب                  
و سازمان طبقاتي متشکل خود بي بهره بود نتوانست نتيجه اي دلخواه از اين حضور                        

 نيز که يکي از درخشان ترين دوره هاي مبارزه            ٣٢ تا   ٢٠در سالهاي   . خود به دست آورد   
متشکل در جنبش کارگري است، به دليل درهم تنيدگي سياسي و سازماني فعالين                          
کارگري با حزب توده، که حزب طبقاتي کارگران نبود، اين طبقه نتوانست از مبارزه خود                 

 .نتايج مطلوبي به دست آورد
در اين ميان يکي از معضالت طبقه کارگر ايران اعمال ديکتاتوري توسط طبقه                         

اين فضاي بسته و مستبدانه سياسي و        . سرمايه دار به عنوان روبناي سياسي کشور است        
اجتماعي، حداقل در دو برهه باعث گرديده است تا در زمينه انتقال تجربه طبقاتي                             

 .گسست نسلي، در ميان کارگران صورت پذيرد
همچنانکه گفته شد جنبش اعتصابي کارگران در هر شرايطي و با هر درجه از                                
ديکتاتوري و سرکوب نيز جريان دارد، شاهد اين مدعا اعتصابات کارگري در همين                         

اما در صورتي اين جنبش مي تواند منجر به شکل گيري اعتصابات             . سالهاي اخير است  
گسترده و سراسري گردد که، کارگران و فعالين کارگري با شناخت و تکيه بر تجربه هاي                     
متفاوت طبقه کارگر در يکصد سال گذشته، خود را متشکل و به عنوان سخنگويان کل                   

براي ايفاي چنين نقشي، کارگران         . جامعه در عرصه اعتراضات اجتماعي ظاهر شوند           
نوعي از تشکل هاي توده اي را متناسب با تجربه،                    بايد از دل اعتصابات خود           

قدرت و گستردگي امروز طبقه کارگر استخراج نمايند تا اين سازمانيابي بتواند                   
چاره رنجبران وحدت    : "به قول الهوتي   . ابزار اعمال اقتدار سراسري کارگران باشد         

 *  ". و تشکيالت است
 ٩٠تير 
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 1332اعتراض در خوزستان در سال 

١٣٣٠تجمع کارگران۔دھھ   
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١٣٣٢کارگران خوزستان۔سال   

١٣٣٢خوزستان ۔ سال   
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١٩۵٣تھران۔تظاھرا میدان توپخانھ۔سال   

٣٠تھران ۔ تظاھرات میدان توپخانھ ۔ دھھ   
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١٩۵٠تھران۔ تظاھرات میدان توپخانھ ۔ سال                            

١٣٣٢خوزستان ۔ سال   
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 اول مھ در سا لھای اخیر

١٣۵٧کارگران نفت در سال   
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 اول مھ در سا لھای اخیر

١٣۵٧کارگران نفت در سال   



 :چند فرهنگگرايي
  ايدئولوژي نظم نوين جهاني

 سياوش آذري
 

در سالهاي اخير در محافل سياسي و آکادميک گرايشي پديدار شده است که به ترويج                         
ايده پذيرش غير نقادانه و اعتالي فرهنگها و سنتها به عنوان سيستمهاي هم اندازه                            

در   "چپ راديکال "گروههايي از    متاسفانه دربسياري از موارد حتي     . معتبر پرداخته است  
ميان سرسختترين طرفداران اين نگرش جاي ميگيرند و بر اين نکته که اين چهارچوبهاي                 
فرهنگي و سنتي حاوي پيشداوريها و ارزشهاي زن ستيزانه، همجنسگراستيزانه، برابري                 

چند فرهنگگرايي در خدمت منافع        . ستيزانه و خارجي ستيزانه هستند چشم ميپوشند          
اين نگرش نه تنها به توليد و بازتوليد            . کاپيتاليزم در عصر نظم نوين جهاني قرار دارد           

عدالتيهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي ميانجامد، بلکه با انتساب            نابرابريها و به بي   
تفاوتهاي  جوهري مانا به توليدات کنش بشري همچون فرهنگ و آداب و رسوم،                                 

را به عنوان هويتهاي دائمي        " مذهبي"و  " ديني"،  "قبيله اي "،  "قومي"،  "ملي"،  "نژادي"
و عراقيزه کردن جامعه را مشروعيت             مينمايد جاودانه ميگرداند، جامعه را گتوييزه         

 .ميبخشد
چند فرهنگگرايي بر خالف ادعاهاي برخي از طرفداران اين گرايش بر                                        

در مقابل، اين   . واکنشي ساده در مواجهه با موضوعات سياسي بالفصل داللت نميکند            
و يا چهارچوبي کلي را تعيين ميکند که انسانها را در اشکال               فکري  سيستم يک گرايش،

ويژه اي تفهيم ميکند، خصوصياتي معين را به آنان نسبت ميدهد و مدعي اين امر                           
فرهنگ، در اين ديدگاه،     . ميگردد که انسانها داراي هويتهاي معين و في نفسه هستند             

و دستگاه جادويي است که حل و                            ) transcendental( استعاليي آن پارادايم    
به اين معنا چند فرهنگگرايي به توليد و         . معماي هويت انساني را ممکن ميسازد       فصل

از اين رو پرداختن به اين         . بازتوليد هويتهاي کاذب و در نتيجه آگاهي کاذب ميپردازد            
پديده به عنوان ايدئولوژي و يا چهارچوبي ايدئولوژيک همچون دين و يا ناسيوناليزم                           

 .رويکردي صحيحتر خواهد بود
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  متدولوژيک مساله وجه 
 
از  ناموجه گذري از منظر متدولوژيک، چند فرهنگگرايي، در عموميترين سطح، نشانه             
اين گذر ناموجه که در مقاالت بسياري از چند                  . است" گرايي-اجتماع"به   " فردگرايي"

قابل مشاهده است نشانگر عدم توانايي چند             ) چه چپ   چه بستر اصلي    (فرهنگگرايان   
بت وارگي  "  من به اين عدم توانايي تحليلي واژه         . فرهنگگرايي در تحليل فرهنگ است      

مارکس در تحليل کاال به عنوان مقوله اي در توليد                            . را اطالق ميکنم      " فرهنگ
 :کاپيتاليستي مينوسد

 
بنابراين کاال يک شي مرموز است، به اين خاطر که در کاال ويژگي اجتماعي                  
کار انسانها به مثابه خصوصيتي عيني که مهر خود را بر محصول کار                         

آنان را به     کار کل کوبيده باشد ظاهر ميگردد؛ زيرا رابطه توليدکنندگان با             
مثابه رابطه اي اجتماعي نه در ميان خود توليدکنندگان بلکه در ميان                          

 )۸۲، ۱۹۹۶( .کار آنان عرضه ميکند  محصوالت
 

بت وارگي    نتيجه يک. مارکس نام بت وارگي کااليي را بر اين پديده اطالق ميکند                 
کااليي ظهور محصوالت فعاليت انساني در نظر توليدکنندگان به مثابه موجودات                        

مارکس اين نکته را از طريق مقايسه بت وارگي کااليي با دين                 . متعين و مستقل است    
هذيانهاي انديشه بشري به مثابه موجودات مستقلي ظاهر ميشوند که             : توضيح ميدهد 

   .مرتبط با يکديگر و با افراد هستند
در اقتصاد سياسي بت وارگي کااليي همچنين در شکل درک سرمايه به مثابه                              

بنابراين، فتيشيست به   . عنصري مستقل و متعلق به سرمايه دار منفرد متجلي ميگردد          
. مينگرد نفسه سرمايه نه به عنوان يک رابطه اجتماعي بلکه به عنوان يک شي في                             

فتيشيست کل سرمايه اجتماعي را نه به عنوان يک رابطه اجتماعي ميان سرمايه و                            
 .نيروي کار بلکه به عنوان مجموع سرمايه هاي فردي موجود در جامعه درک ميکند

  
  بت وارگي فرهنگي

 
در تحليل چند فرهنگگرايانه از           چنين درکي از فرهنگ به مثابه موجوديتي منفک                
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کاالشدگي و بت وارگي فرهنگي در تحليل فرهنگ به مثابه               . فرهنگ نيز مشهود است    
آنچه به صورت ضمني مفروض       . مجموعه اي از عناصر دلبخواهي قابل مشاهده است           

. است تفهيم فرهنگ به عنوان مقوله و يا صورتي قائم به ذات و فراتاريخي است                                  
اين مقوله و يا محتواي اين صورت را تشکيل ميدهند دلبخواهانه                           عناصري که      

هويتهاي "و يا        " زيرفرهنگها"نگاهي مختصر به نامگذاري               . انتخاب گرديده اند       
براي . در اياالت متحده و کانادا به درک اين نکته ياري خواهد رساند                                  " فرهنگي

-آسيايي آمريکايي، چيني ها و ديگر اقوام خاور دور،                          -آفريقايي سياهان، نمونه،
. بومي و يا ملل نخستين ناميده ميشوند                 سرخپوستان،. آمريکايي ناميده ميشوند     

. مهاجرين خاورميانه اي و فرزندانشان با عنوان عرب و يا مسلمان نامگذاري ميگردند                
نکته قابل  . را تشکيل ميدهند و ديگر انسانها اصناف ديگري را            ديگري کليميان صنف 

توجه استفاده و ارجاع دلبخواهي به عناصري مانند قوميت، ريشه جغرافيايي، دين و                     
( چند فرهنگگرايي ، چه در قالب راست ليبرال چه در قامت چپ ساختگرا                     . نژاد است 

(constructionist                        قائل به وجود ذاتي مستقل براي فرهنگ است؛ نه احتياجي به
دارد و نه توانايي ارائه چنين تعريفي          " فرهنگ"ارائه تعريفي منحصر به فرد و جامع از             

گردآوري شده اند با       " فرهنگ"واژه  -انتخاب اين عناصر دلبخواهانه که به زير چتر             . را
 .اجتماعي صورت ميگيرد-توسل آشکار و يا نهان به تعلقات سياسي

نگرش بت واره به فرهنگ و حقوق پايه اي افراد که اين محصوالت را به                                      
يک چهارچوب امن     : "در اين جمله نمايان است         مينمايد شي واره درک     موجودات عنوان

انسانها به عنوان چشم انداز يک زندگي خوب مد نظر دارند               اکثريت که فرهنگي، آنچه را  
را به   " نياز"گاتمن  ). ۵،   ۱۹۹۴گاتمن  " (را نيز به عنوان کااليي اوليه تعريف ميکند             
نيازها، در نظر او، محصوالتي اجتماعي        . عنوان پديده اي تغييرناپذير در نظر ميگيرد         

اجتماعي اما در     هايي بر عکس، آنها پديده     . نيستند؛ آنها حاصل کنش بشري نيستند        
به " چهارچوب امن فرهنگي    "بر مبناي اين نگرش          :شکلي طبيعي و شي واره هستند          

چند فرهنگگرايان بعد    . عنوان حق پايه اي برخي و يا بعضي از اجتماعات ارائه ميشود                
مسلما برخي افراد براي احساس       . تاريخي مساله فرهنگ را ناديده ميگيرند        -اجتماعي

آزادي کردن طالب چهارچوب هاي امن فرهنگي ميگردند؛ در صورت وجود چنين                             
يک بار ديگر دستان نامرئي بازار ايفاي نقش              . تقاضايي عرضه آن ضروري خواهد بود         

  .خواهند نمود
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نياز، .  ماهيت اجتماعي نياز، معنايي متفاوت از آنچه گاتمن متصور است دارد                  
شناختي تعيين ميگردد؛ الزم     -توسط کنش انساني در چهارچوب توانايي هاي تکنيکي          

شناختي، مفاهيم و تفکرات را نيز در بر          -به يادآوري است که اين توانايي هاي تکنيکي         
به يک معني اشکال نيازهاي بشري نامتناهي است؛ حوزه نيازهاي انسان بسي                .ميگيرد

تاريخي -گسترده تر از آني است که فردي از درون يک موقعيت اجتماعي                                               
را " اقليت" گاتمن نيازهاي فرهنگ       موضع فوق الذکر   . به تعريف آن باشد     قادر مشخص

عنصري  به عالوه، اين ديدگاه نياز را      . مستقل از زمان و مکان و تغيير ناپذير ميشمارد          
بنابراين، اعضاي يک اجتماع مشخص قادر به داشتن نيازهاي            : همگون کننده ميپندارد  

و تعيين     --فراي آنچه توسط جامعه تعيين گرديده است             --منحصر به فرد خويش          
در تحليل نهايي اين نگرش تصنيف دوگانه گراي                            . نيازهاي اجتماعي نيستند       

  .ميکند تکرار ليبراليستي که فرد را در تقابل با اجتماع در نظر ميگيرد را
)   بازشناسي سياسي      چارلز تيلور هنگام تدوين نظريه                     p o l i t i c a l  

recognition)              بازشناسي  "او مينويسد،      . رويکردي مشابه به نيازهاي بشري دارد
اين نياز  ] فراتر از آن  [حقيقي تنها به معني نشان دادن حسن نيت در قبال مردم نيست؛                

 ).۲۶، ۱۹۹۴" (حياتي بشر است
بازشناسي  آيا بازمييابد؟ چگونه را خود محتواي و ميگردد متحقق چگونه"   نياز" اين

حقوق پايه اي افراد همچون حق زندگي، حق آزادي            به رسميت شناختن   سياسي به معناي  
-که هنوز    محتوا بخشيدن به نيازهاي سياسي اعضاي جوامعي               و حق شادي است؟       

براي نمونه با استناد     اند، با استناد به هرآنچه فراي حقوق افراد باشد،          نشده-شناخته باز 
به معناي انتساب جاودانگي به وضعيتي            و يا باورهاي اين گروه معين،          " فرهنگ"به   

کنش  يک وجه  اين نگرش، انسانيت و شخصيت فرد را تابعي از            :تاريخي است -اجتماعي
در تحليل نهايي،           که تاريخي،-وضعيتي اجتماعي     ( فردي انسان مي انگارد                   

-افراد هنوز   نفي انسانيت   موجب از اين طريق      و) انسان است   کنش اجتماعي   حاصل
به سخني ديگر، اين نگرش، محدوديتها و شرايط تاريخي               .نشده ميگردد -بازشناسايي

اين به   . که موجب شي وارگي محصوالت کنش انساني ميگردند را ناديده ميگيرد                       
معناي تاييد غير نقادانه شکل از خود بيگانگي موجود به عنوان شکل جاودانه متحقق                 

 .کردن خويشتن انسان و در نتيجه ارائه آن به مثابه شکلي اجتناب ناپذير و ضروري است
تيلور دمکراسي را به عنوان فرايندي قائم به ذات خويش معرفي ميکند که انسانها                  
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، ۱۹۹۴تيلور   (در آن شرکت ميجويند           تنها به عنوان عناصر مشروط و مکانيکي              
، که اينک در شکل          بازشناسي بازگشت سياست  "اين فرايند، به نتيجه معمايي            ).۲۷

تيلور (متجلي ميگردد      " مطالبه موقعيت هاي مساوي براي فرهنگها و جنسيتها                   
شي شدگي فرهنگ، در اين مورد، در شکل متشخص شدن                .، ميانجامد )۳۱،  ۱۹۹۴

به بياني ديگر، به مثابه يک موجوديت              ( فرهنگ به عنوان يک واحد زيست شناسانه            
که وجودي قائم به ذات خويش دارد و موجوديتش وجود و فعاليت افرادي که در                  )طبيعي

 .حقيقت مولد آن هستند را درميگذرد، متحقق ميگردد
براي مشروعيت بخشيدن به اين ديدگاه، تيلور استدالل خود را بر فرمول بندي هردر                  
استوار ميسازد؛ مهر شخصيت سازي از فرهنگ که باالتر ذکر شد در اين فرمول بندي به                  

مردم "هردر اصالت را نه تنها بر اشخاص منفرد بلکه بر                                . روشني نمايان است      
يک خلق بايد     ). ۳۱،   ۱۹۹۴تيلور   (نيز منتسب ميکند       ) folk( خلق ، بر  "فرهنگمدار

نيکي "به قول سارا سانگ، ديدگاه تيلور فرهنگ را يک                   . صادق باشد   فرهنگ خود   به
در اين ديدگاه فرهنگ بيان اصالت يک خلق است               . مي انگارد " اجتماعي تقليل ناپذير   

تفهيم . "اين ديدگاه به مطالبه حفاظت از فرهنگ ميانجامد                ). ۱۷،   ۲۰۰۷سانگ   (
فرهنگ به مثابه يک کليت منسجم، قائم به ذات خويش، مستحکم و در هم تنيده کانون                   

، ۲۰۰۷سانگ   " (مطالبه چند فرهنگگرايانه حفاظت از فرهنگ را تشکيل ميدهد                    
۳۲.( 

. تيلور بر اين نکته که ذهن آدمي موجوديتي قائم به ذات خويش نيست واقف است                    
به اين معني تکوين ذهن انسان مونولوژيک نيست؛ موردي نيست که هر                "او مينويسد،   

تيلور ). ۳۲،  ۱۹۹۴" (شخص آن را به تنهايي متحقق کند؛ بلکه امري است ديالوژيک                
به درستي استدالل ميکند که موجوديت ديالوژيک ذهن محدود به تکوين آن نيست بلکه                 

اما او در تقابل با باور به            ). ۳۲،  ۱۹۹۴(موجوديت کنوني آن را نيز در بر ميگيرد               
در مقابل، او    . دروني، استداللي ارائه نميکند     في نفسه  و يا ذهن    (selfhood) خويشي

ميگويد که اين ذهن في نفسه بايد نه به شکلي مونولوژيک، بلکه به گونه اي ديالوژيک                       
اذهان  برهمکنش بيروني  بر مبناي چنين برداشتي، ديالوژي تنها نيازمند           .تصور گردد 

 .در تقابل با يکديگر قرار دارند) از بيرون(في نفسه اي است که به گونه اي مکانيکي 
تيلور معتقد است که تصور مدرن از فرد به تمامي بر مبناي رابطه ديالوژيک ميان                    

اما او فرد را به عنوان موجوديتي مجرد در نظر ميگيرد؛                            . انسانها استوار است     
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بنابراين، روابط اجتماعي و موقيعت فرد در سلسله مراتب اجتماعي هيچ تاثير ويژه اي                   
در نتيجه تيلور نژاد،       . بر فرايند تکوين يک شخص به عنوان خويشي مشخص ندارد                   

روابط  انسان که خارج از محدوده      خويشي قوميت، جنسيت و دين را به عنوان وجوهي از          
تعريف ميکند؛ اين عناصر به روابط به اصطالح ديالوژيک مورد                  اجتماعي قرار دارند   

 .اضافه ميگردند) به گونه اي مکانيکي(نظر تيلور از بيرون 
. ميپردازد  politics of difference)" (سياست تفاوت  "تيلور سپس به مساله          

. است همسان پنداشتن فرد و فرهنگ       پرسشي که وي هرگز به آن پاسخي نميدهد مساله           
او اين اصل را به عنوان مصداقي از            . در نظر او تمام فرهنگها به يک اندازه ارزشمندند            

اصل حرمت انسان که ارزشي جهانشمول به حيات انساني نسبت ميدهد ارزيابي                               
 .مينمايد

و يا    شخص يکم، فرهنگ با    . اين نگرش چند مورد مساله ساز را نديده ميگيرد                 
دوم، فرهنگ يک محصول     . مجموعه اي از اشخاص يکي نيست و اين امري است بديهي             

ممکن اما اين      تمامي محصوالت کنش بشري امري است           تصور ارزشمند بودن     .است
امر نبايد موجب چشم پوشيدن از اين حقيقت شود که برخي از محصوالت کنش بشري بر              

دارند و يا برخي از اين محصوالت موجب به خطر افتادن بقا                  " برتري"ديگر محصوالت    
جهانشمول بودن  ). سالحهاي اتمي و يا اردوگاه آشويتس از اين قبيلند              (بشر ميگردند    

اين به   --استوار است  انسان شخص برواقعيت ساده انسانيت    انسان ارزشهاي منتسب به   
اصل ارزشمند بودن زندگي را      . سادگي امر به دنيا آمدن آن شخص در جامعه بشري است            

اما اين  . ميتوان چنان گسترش داد که زندگي حيوانات وراي انسان را نيز در بر بگيرد                     
اصل را نميتوان به سادگي چنان گسترش داد که در بر گيرنده تمامي محصوالت کنش                      

. رواني-بشري گردد، چه اينها محصوالت فيزيکي باشند چه محصوالت ذهني                                
ممکن . است ناپذيرفتني نظر منطقي، چه از منظر واقعيت،            نقطه چه از   تفسيري چنين

اين . و بالعکس  باشد است يک تبر، در لحظه اي مشخص، ارزشمندتر از يک تير و کمان                 
برخي ويژگي هاي رفتاري     : امر حتي در مورد شخصيت و آگاهي افراد نيز صدق ميکند              

براي نمونه حق زندگي مجرم بايد ضمانت            . قبول توصيف شوند    ممکن است غير قابل     
  .گردد اما اين امر را نميتوان به سادگي به قابل قبول بودن رفتار مجرم ترجمه کرد

تيلور که فرهنگ را به مجموعه اي از           )associationism(تعلقات تداعي گرايانه    
شيوه انجام کارها از     : "عناصر شي شده تقليل ميدهد در اين جمله کامال مشهود است               
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مواردي همچون حق زندگي و حق آزادي بيان را در بر                              ] ما ليبرالها   [جانب ما      
براي انجام اين کارها       ما اينجا  و اين شيوه اي است که          )۶۳،  ۱۹۹۴تيلور  " (ميگيرد

نپسنديد ما نخواهيم گفت که اينجا را ترک کنيد،              اين شيوه را    )شما(اگر  : برميگزينيم
خودتان، در گتوهاي     " فرهنگ"اما خواهيم گفت که لطفا شيوه زندگي خود را درون                       

 . خودتان و در ميان هم فرهنگان خودتان تجربه کنيد و غرق کثافات خود شويد
امتداد منطقي  " احترام به تمامي فرهنگها   "تيلور مدعي است که فرض و يا مطالبه           

اگر فرهنگ نه به عنوان        ). ۶۸،  ۱۹۹۴( است" سياست احترام برابر   "اصل ليبراليستي    
يک شي في نفسه بلکه به عنوان محصول کنش انساني قلمداد شود نميتوان ادعا کرد که                   

انسانها بايد به   . چنين فرض و يا مطالبه اي بر اصل ليبراليستي فوق الذکر استوار است               
ديگر انسانها احترام بگذارند اما نميتوان انتظار داشت که افراد به تمامي ارزشها و                          

انسانها را باني      اصل احترام برابر،    . باورهاي ساخته و پرداخته ديگران احترام بگذارند            
البته اين امري است ايده      --قوانين و ضوابطي که به آنها تمکين ميکنند قلمداد ميکند           

اين به اين   . ال و تنها هنگامي ممکن است که انسانها در موقعيت اجتماعي برابر باشند             
معنا است که انسانها نه تنها سزاوار احترام هستند بلکه در قبال کنشها و هر آنچه                             

مطالبه احترام غير مشروط به تمامي      . توليد ميکنند و مي آفرينند نيز پاسخگو هستند     
که مد نظر تيلور است، عالوه بر خطاي منطقي فوق                                                           " فرهگنها" 

اين راسيسم در قالب تاييد         . نهفته در اين نگرش را بازمينمايد           خفيف راسيسم الذکر،
براي نمونه در تاييد غير           --بيان ميگردد  " ديگري"غير نقادانه و پدرمابانه فرهنگ            

 .فرهنگ اجتماعات و طبقات محروم، فرودست و يا مهاجر نقادانه
تيلور و ديگر چند فرهنگگرايان فرهنگ را امر خصوصي خود آن فرهنگ محسوب                  

مدارس اين وجه از رويکرد وي        برنامه آموزشي  استدالل تيلور دررابطه با تعيين    . ميکنند
) آمريکاي شمالي (فعلي در مدارس      برنامه هاي درسي    اين ادعا که   . را نمايان ميسازد   

ميتواند صحت    هستند محور-محصول نگرش افرادي با بينشي راسيستي و يا اروپا                 
هر دو سوي اين مجادله معتقدند که محصوالت يک گروه نه به                             . داشته باشد  

بلکه به صورت مطلق به آن گروه و يا به موروثين                  تمامي انسانها و يا انسانيت،      
جهانشموليت انتزاعي ليبراليستي در اين نقطه به                           . ژنتيکي آن متعلقند        

براي نمونه، سال       . چند فرهنگگرايانه ميپيوندد      ) particularism( پارتيکوالريسم
خواهان ) راستگراي چند فرهنگگرايي    منتقدين داستان پرداز شهير آمريکايي و از        (بلو  
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براي بدست آوردن توانايي در تعيين برنامه هاي                    فرهنگها نيز  " ديگر"اين است که        
محور بلو در اين مطالبه به روشني              -تولستوي خود را بيافرينند؛ نگرش اورپا           درسي

چند فرهنگگرا درمقابل، اين مطالبه را نفي ميکند و خواهان پذيرش                     . مشهود است  
. درسي ميگردد  برنامه هاي  توليد شده از طرف ديگر فرهنگها در          " اصيل"مصنوعات  

به نژاد  ... هر دو سوي نزاع، اما، در مورد تعلق مطلق تولستوي، رمان مدرن، بتهوون                   
 .نظر دارند توافق "فرهنگ غربي"و " سفيد"

که تيلور از آن سخن ميگويد لفظي         " ارزش مساوي فرهنگها  "بنا بر نظر بلوم                
نحوه برخورد بلوم به بازشناسي      ). ۷۵،  ۱۹۹۸(بي معناست و بايد به کناري نهاده شود           

فرهنگي افراد تالشي در راستاي تفهيم و تئوريزه کردن آن چيزيست که پيشتر بت وارگي                    
از چه عناصري تشکيل       بازشناسي افراد  مولفه"درپاسخ به پرسش      . فرهنگي ناميده شد   

آن  صريح ، بازشناسي   ]بازشناسي فرهنگي  [ويژگي بديهي       يک"او ميگويد      " ميشود؟
نشانگر و يا نشانگرهاي فرهنگي است که فرد به عنوان مولفه فرهنگ خود                                          

براي فردي اين نشانگر ميتواند زبان باشد، براي ديگري ميتواند غذا،                         ( برميگزيند
بلوم به اين نکته آگاه است که هيچ          ). ۹-۷۸،  ۱۹۹۸)" (موسيقي و يا چيز ديگري باشد      

خصوصيتي و يا مجموعه اي از خواص را نميتوان به عنوان مولفه تعريف و تعيين                             
بلوم . اما او اين ايهام و يا ابهام را به يک مزيت نظري ارتقا ميدهد                   .فرهنگ تعيين کرد  

 :ميگويد
حتي درگير شدن در ارزيابي        . نياز به بازشناخته شدن، ربطي به هيچ ارزيابي ندارد              

دانش آموز و يا يک گروه اجتماعي، هنگامي که آنچه مهم است بازشناسي                    فرهنگ يک 
اشکال بيان فرهنگي و تجربه هاي تاريخي گروه اجتماعي در چهارچوب مدرسه است که                   

  ).۸۱ ،۱۹۹۸(براي دانش آموز حائز اهميت است، مناسب و طبيعي نيست 
بلوم به درستي تيلور را به دليل عدم توضيح و توجيه اين ادعا که به رسميت                              

ميگردد و نياز به انتساب ارزش به آنها            شناسي فرهنگها شامل انتساب ارزش به آنها           
به احترام   به بياني ديگر، گذر از احترام به حرمت فرد                . دارد مورد انتقاد قرار ميدهد      

اما بلوم بر اين نکته که بها دادن به فرهنگها به طور ضمني                . نامشروع است  فرهنگها به
بازشناسي . موجود است چشم ميپوشد            (identity politics)  در سياست هويتي        

ميتواند به سادگي به معني بازشناسي موجوديت يک فرهنگ به عنوان يک محصول و                     
فراتر از آن به معني بازشناسي اين واقعيت که اين محصول براي کساني حائز اهميت                         
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براي سياست بازشناسي تفاوت، داراي باري مثبت است، چناچه براي                    اما. است باشد  
بنابراين، موضع گيري بلوم      . باري مثبت در بر دارد       " حق تعيين سرنوشت   "ناسيوناليزم  

از و يا نقد فرهنگهاي به رسميت          ' منفي'حمله اي پيش گيرانه براي جلوگيري از ارزيابي             
عليرغم نيت خود، بلوم به موضعي نسبي              از اين روي، حتي شايد        . شناخته شده است   

جالب اينکه نسبي گرايي با اين اعتقاد که فرهنگها                  ). ۸۳،   ۱۹۹۸(گرايانه ميرسد     
بايد توجه کرد که از منظر تيلور فرهنگها با               . داراي ارزش برابر هستند خوانايي دارد         

برعکس، او  . استناد به مقياسي مشترک نيست که داراي ارزشي برابر قلمداد ميشوند                  
ميگويد ما نه تنها بايد به فرهنگها احترام بگذاريم، بلکه بايد به اشکال زندگي که از                         

اين نکته آخر با نتيجه پراتيک         . طرف اين فرهنگها تعيين ميشوند نيز احترام بگذاريم            
 .نسبي گرايي فرهنگي کامال هماهنگ است

فرهنگها نسبي و بت واره کردن ارزشگذاري           " ارزش برابر "راه حل بلوم براي مساله          
برخورد به هر فرهنگ در چهارچوب آن و تسليم اين نکته که هر                       "اين به معني      . است

بلوم به   در نتيجه، نگرش   . است) ۸۵،  ۱۹۹۸بلوم  " (ارزشمند است  چيزي فرهنگ شامل 
بلوم پيشنهاد ميکند که به فرهنگها اجازه ادامه         . ميانجامد فرهنگها همزيستي مطالبه

  .فرهنگها ساختارهايي ايستا و قائم به ذات خويشند همچنانکه حيات داده شود؛
بحث ارزشگزاري فرهنگ در پاسخ به تصويرسازي منفي از برخي گروههاي اجتماعي             

. ريشه اين تصويرسازي منفي انتساب هويتهاي مشخص به افراد است               . مطرح ميشود 
شيوه بازتابانيده شدن    . در اکثر موارد هويت مفروض بر کليشه هاي رايج استوار است                  

اينگونه هويتها بر گروههاي اجتماعي و از اين طريق چگونگي انتساب آنها به اعضاي                    
براي . مشخص قابل تامل است      " فرهنگي"گروههاي اجتماعي و نحوه تصويرسازي از             

. نمونه، ختنه زنان جزيي از فرهنگي که هويت گروهي از انسانها را تعيين کند نيست                        
رفتاري زن   شکلي از  بلکه اين کنشي متعلق به گروهي از انسانهاست که بايد به عنوان                 

اما براي چند فرهنگگرا     . ستيزانه و تبعيض آميز مورد انتقاد قرار گرفته، ممنوع گردد             
فرهنگ حاصل کنش      چنين موردي يک بن بست خواهد بود زيرا بنا بر اين گرايش،                        

انساني نيست، بلکه موجوديتي است قائم به ذات خويش که داراي ارزشي في نفسه                            
ختنه (عمل فوق الذکر       در غياب درک فرهنگ به مثابه حاصل پراتيک انساني،               . است
يا مورد تاييد قرار گرفته و توجيه ميگردد و يا به عنوان دستاويزي براي توجيه                        ) زنان

چنين عملي را     . تصويرسازي منفي از گروهي اجتماعي مورد استفاده قرار ميگيرد                   
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همچنين ميتوان به طور ضمني از طريق نسبي کردن ارزشگذاري فرهنگها نيز مورد                        
طنز تلخ اما نحوه برخورد يکسان راسيسم و چند فرهنگگرايي به                           . تاييد قرار داد     

هر دو بينش، قربانيان چنين رفتاري را نه به عنوان افراد                  : قربانيان چنين اعمالي است     
محسوب " فرهنگهايي"محتاج پشتيباني اما به عنوان مشارکين و اعضاي چنين                         

) و شايد عليرغم نيت چند فرهنگگراها             (چند فرهنگگرايي از اين طريق              . ميکنند
        . تصوير منفي گروههاي اجتماعي را بازتوليد مينمايد

گ و ل ي ا ن و   پ ر ا ت و   ن ي ز   ع د م   م ش ر و ع ي ت   و   خ ط ر ا ت   ا ن ت س ا ب   ح ق و ق   ا ف ر ا د   ب ه   ف ر ه نـگـهـا   و   
و   ه م   )  ۴ ۹ ۹ ۱(ب ن ا   ب ر   ن ظ ر   ا و   ه م   گـا تـمـن   . گ ر و ه ه ا ي   ا ج ت م ا ع ي   ر ا   گ و ش ز د   م يـنـمـا يـد 

حقوق افراد به فرهنگها و گروههاي اجتماعي را مورد انتقاد                   انتساب)۱۹۹۹(ر  ت ا م ي 
پراتو . قرار ميدهند زيرا چنين انتسابي آزاديهاي فردي را مورد تهديد قرار ميدهد                          

چند فرهنگگرايي در شکل جبر گرايي          با تاکيد حقوق گروههاي اجتماعي،       "مينويسد،  
با تقدير از      ... فرهنگي ظاهر ميگردد که حق انتخاب شهروندان را تحديد ميکند                        

عضويت در گروهي اجتماعي به مثابه تنوع، چند فرهنگگرايي نه تنها موانع ميان                          
فرهنگها را از ميان بر نميدارد بلکه اين موانع و کليشه هاي حاصل از آنها را تحکيم                          

بازشناسي چند فرهنگگرايانه به طور ذاتي به دو طريق ديگر                  ). ۱۶،  ۲۰۰۹" (ميکند
يکم، چند فرهنگگرايي، فرهنگ را به عنوان           : محدود است  که به هم ارتباط دارند نيز        

دوم، اين گرايش، فرهنگ را امري ايستا          . امري انتزاعي و فاقد محتوا در نظر ميگيرد          
 .ميشمارد

هابرماس، مساله فوق الذکر در رابطه با گذر نا مشروع از حقوق فردي به حقوق                           
تنش اصلي در دموکراسي هاي مشروطه، مساله وفق           : را چنين فرموله ميکند    " گروهي"

با مطالبه جمعي براي بازشناسي و              " دارند   نظر    مد را افراد حقوق که "  قوانيني دادن
هابرماس مدعي است که ليبراليزم و سوسيال         ). ۸-۱۰۷،  ۱۹۹۴(حرمت انساني است     

دمکراسي قادر به برطرف کردن و يا حداقل قادر به پيشنهاد پاسخي مثبت به اين تنش                     
 .هستند

هابرماس، عليرغم فرموالسيون صحيح مساله قادر به تحليل و بيان روشن علل                        
ليبراليزم، سنتا، حقوق ويژه اي را به فرد منتسب مينمايد                . واقعي چنين تنشي نيست     

بنابراين . زيرا از ديد ليبراليستي فرد موجوديتي في نفسه و قائم به ذات خويش است                       
. وظيفه دولت و جامعه سياسي، در شکل نظري و ايده ال، محافظت از حقوق فردي است                    
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اين . در صورت بروز تنش ميان فرد و اجتماع اين تنش بايد به نفع فرد حل و فصل گردد                     
جامعه، . نتيجه بينش سنتي ليبرالي است که فرد را در تقابل با اجتماع تعريف ميکند                   

همچنان که تعميمهاي       بنا بر اين بينش کالسيک، مجموعه اي از افراد آزاد است؛                         
منفصل و ايده هاي اتميزه         معنادار، بنابراين نگرش، مجموعه اي از داده هاي حسي                

به همين خاطر، حقوق افراد به            . اند عموميت داده شده     که به صورتي قياسي       هستند
براي غالب آمدن بر اين معضل،             . به اجتماع نيست      شکلي نا متناقض قابل تعميم         

نتيجه اين چنين رويکردي       . ليبراليزم مفهومي طبيعي گرايانه از جامعه ارائه ميدهد              
گرايشات فرهنگگرايي است که قائل به تعيين يک سويه فرد توسط اجتماع و يا به بياني                    

با اين حال شيوه تفهيم اين جبر گرايي نزد هر متفکر               . ديگر جبرگرايي اجتماعي هستند    
براي نمونه، در حالي که تيلور تنش ميان فرد و جامعه را به مثابه تقابلي                 . متفاوت است 

ميان نظريه حقوق و تفاوتهاي فرهنگي در نظر ميگيرد و سپس سعي در حل و فصل آن                        
با رجوع به ساخت ديالوژيک فرد ميکند؛ هابرماس فرد و جامعه را سازگار مي انگارد و                   
تالش ميکند تنش بين فرد و جامعه مورد نظر ليبراليسم را با رجوع به مفاهيمي                               

 .برطرف نمايد )intersubjectivity(بيناذهنيتي  همچون قانونگذاري و
به نظر هابرماس برداشت تيلور از حقوق فرهنگي بر تفسيري نادرست از اين دستور                   

مخاطبين قانون، تنها به مقياسي که خود را به مثابه قانونگزاران               : "کانتي استوار است  
قوانيني که به عنوان افراد خصوصي حقوقي مشمول آنند درک ميکنند، ميتوانند به                       

تفاوتها  فردي بنا بر نظر هابرماس، نظريه حقوق        ). ۱۱۲ ،۱۹۹۴" (استقالل دست يابند   
هويت فرد را به شيوه اي بيناذهني درک             اين نظريه  را ناديده نمي انگارد زيرا به نظر او           

، ۱۹۹۴" (انسانها تنها در يک فرايند اجتماعي شدن به فرد تبديل ميگردند                   " :ميکند
۱۱۳.(  

ميان اجتماع و فرد    " دروني"با وجود اينکه هابرماس تالش ميکند تا وجود رابطه اي          
فردگرايانه -را نشان دهد، تعريف او از فرايند اجتماعي شدن، گرايشات اتميستي                            

در تحليل نهايي، بنا بر ديدگاه هابرماس، فرايند                . فرموالسيون او را برمال ميسازد         
بيروني است و اين بدان معناست که سوژه              ) subject(اجتماعي شدن نسبت به سوژه          

(subject)         در نتيجه تنش ميان     . به مثابه موجوديتي مستقل از جامعه تفهيم ميگردد
 .فرد و اجتماع حل نشده باقي ميماند

نيز مشهود   ويژگي هاي بت وارگي فرهنگي در برداشت هابرماس از سياست هويتي              
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فمينيزم، چند فرهنگگرايي، ناسيوناليزم و مبارزه بر عليه ميراث                "او ميگويد،    . است
محور استعمار پديده هايي مرتبط به هم هستند که نبايد با يکديگر خلط                                -اروپا
عليرغم تذکر هابرماس در مورد پيچدگي هاي مفهومي ناشي            ). ۱۱۶،  ۱۹۹۴" (شوند

از خلط اين مباحث، او به اين مفاهيم به مثابه مفاهيمي در يک سطح انتزاع برخورد                           
که ريشه اي زيست         " (جنسيت"و   " فرهنگ"در کنار      " ملت"در اين برخورد         : ميکند

جاي ميگيرد؛ سپس، تمامي اين مفاهيم به مبارزه مشروع و عادالنه                  ) دارد شناسانه  
براي هابرماس هم ملت و هم فرهنگ پديده هاي قائم به              . عليه استعمار مرتبط ميگردد   

-اين گرايش ذات گراي بينش هابرماس در نحوه برخورد او به خود                      . ذات خويش اند    
باشد   موجوديتي (selfhood) اگر خويشي  .بازشناسي زنان به روشني قابل رويت است          

واژگاني  -چتر "فرهنگ" و "جامعه" و فرهنگي متعين ميگردد   -اجتماعي که به گونه اي    
درک فرهنگي زنان از    "سوژه داللت دارند، چگونه      باشند که بر پديده هايي مستقل از ذهن        

ميتواند پايه هاي انتقاد از وضع اجتماعي و فرهنگي موجود در راستاي رهايي                      " خود
 زنان را تشکيل دهد؟

بحث نانسي فريزر در رابطه با سياست بازشناسي هويتي قرابت نظري و سياسي ميان                
بنا بر نظر فريزر عروج          .از فرهنگ را نمايان ميسازد         "چپ" درک درک بستر اصلي و         

است و نه    " آگاهي کاذب "سياست بازشناسي هويتي نه نشاندهنده در غلتيدن به ورطه                 
فريزر قصد دارد تا يک        ). ۲۰،   ۱۹۹۸(ترميم نابينايي سوسياليزم در مقابل فرهنگ            

ارائه بدهد تا بتوان از آن بخش از سياست بازشناسي هويتي                " نظريه انتقادي بازشناسي   "
ادعاي . خوانايي دارند دفاع کرد         سياست اجتماعي برابري      که به صورتي منسجم با          

) redistribution(اصلي او اين است که عدالت هم به تجديد نظر در امر توزيع ثروت                   
  ).۲۰، ۱۹۹۸(و هم به بازشناسي هويتي نيازمند است 

فريزر، به جاي ارائه نظريه اي جامع و مونيستي که قادر به پاسخ دادن به مسائل                           
در دستور جامعه همانند تبعيض ملي و نژادي از ديدگاهي راديکال                           سياسي فوري  

که به دنبال تشکيل           ميغلتد چپ سنتي در      -طلب باشد، به موضعي شبه              برابري و
هم چپ سنتي و هم فريزر دنيا را به                           . است" محرومين"ائتالفات و جبهه هاي              

جنبشهاي سياسي، بنا بر اين      . ميبينند جدا از هم   و متشکل از هويتهاي     منفصل نحوي
نگرش، همانند نگرش تيلور و چند فرهنگگرايان ليبرال که اين مبارزه را بيان فرهنگها                   

در نتيجه فريزر     . در نظر ميگيرد، بازتاب مبارزه هويتها براي تحقق حقوقشان است                    
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 .تالش ميکند تا نظريه اي بپردازد که کارکرد چسبي جادويي را داشته باشد
بنا بر نظر فريزر بازشناسي هويت بر خودويژگي مفروض گروه اجتماعي ميافزايد در                 
حالي که هدف بازتوزيع از ميان بردن زيربناي اقتصادي خودويژگي گروه اجتماعي است                  

  .مواجه ميشويم "بازشناسي -بازتوزيع" بي پاسخ در نتيجه با معماي). ۲۴، ۱۹۹۸(
درک فريزر از طبقه اجتماعي و رابطه طبقاتي، موازي درک بت واره فرهنگي او از                         

طبقه براي فريزر قبل از هر چيز بيانگر يک هويت است که با دخيل بستن به                   . هويت است 
او طبقه را مجموعه     عالوه، به .نيت خير طرفداران سياست بازتوزيع از ميان خواهد رفت          
اين نگرش بازتاب درک طبقه          . اي از فروشندگان منفرد نيروي کار در نظر ميگيرد                   

اجتماعي از منظر بورژواي منفرد است که طبقه را از ديدي فتيشيستي مينگرد؛ اين                       
طبقه نه يک    بنا بر اين نگرش،   . ميگردد در قامت تريديونيونيسم متجلي    بينش همچنين 

مکانيک از محصوالتي ويژه، يعني کارگران      -رابطه اجتماعي، بلکه مجموعه اي فيزيکال     
نيروي کار تقليل ميدهد     نگرش فتيشيستي که طبقه کارگر را به صنف فروشندگان         . است

جنسيت بنا بر   "او ميگويد،   . در تحليل فريزر از کارگران همجنسگرا کامال مشهود است         
اين تصور حالتي از تمايز اجتماعي است که ريشه آن در اقتصاد سياسي نيست، زيرا 
ه م ج ن س گ ر ا ي ا ن   د ر   ت م ا م ي   ب ا ف ت   ط ب ق ا ت   ا ج ت م ا ع ي   ج ا م عـه   سـر مـا يـه   د ا ر ي   مـو جـو د نـد ،   د ر   

م ک ا ن ي   و ي ژ ه   ن ي س ت ن د   و   ط ب ق ه   ا ي   ا س ت ث م ا ر   ش و ن د ه   ر ا   تـشـکـيـل    ت ق س يـم   کـا ر   د ا ر ا ي 
بنا بر اين نگرش استثمار پديده اي است که تنها در گارگاه و                 ). ۲۶،  ۱۹۹۸" (دن م ي د ه ن 

کارگر هنگام خواب و يا در صورت بيکاري          بنا بر اين منطق،   . يا محل توليد وجود دارد    
با استناد به اين منطق ميتوان يک قدم فراتر نهاد و ادعا کرد که                           . استثمار نميشود  

انسان در توليد سرمايه دارانه با پديده اي به نام از خود بيگانگي روبرو نيست و اصال                          
سرمايه داري موجود است و طبقه          جامعه استثمار نميشود زيرا انسان در تمامي بافت          

برخي با مهر کارگر بودن، با هويت کارگر بودن در          ( اي استثمار شونده را تشکيل نميدهد 
جامعه حضور دارند، کارگر بودن بيان يک هويت است و نه بيان موقعيتي ويژه در فرايند                    

نگرش فريزر چيزي جز از تحريف تحليل مارکس از اقتصاد سياسي نيست؛ بنا                 !). توليد
بر نگرش مارکس، روابط توليد سرمايه دارانه و به همراه آن اقتصاد سياسي سرمايه                          

. سرمايه دارانه مدام توليد و بازتوليد ميشود      ) اقتصادي(دارانه در روند فعاليت توليدي    
فريزر با تحريف ديدگاه مارکس از درک اين واقعيت که خود جامعه محصول فرايند                            

تمامي روابط، نقش هاي       . توليد و در نتيجه يک رابطه اجتماعي است عاجز ميماند                   
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دارانه  اجتماعي، نابرابري ها و بي عدالتي هاي موجود دائما بر مبناي اقتصاد سرمايه                 
ممکن است   . توليد و بازتوليد ميشوند و در نتيجه جزيي از روابط اجتماعي هستند                      

. ريشه برخي از نابرابري هاي موجود، براي نمونه تبعيض جنسي، در گذشته اي دور باشد                
تبعيض جنسي    تبعيض جنسي را به مساله اي باستاني تبديل نميکند؛          اما اين حقيقت،  

در حال حاضر، در چهارچوب اقتصاد سرمايه دارانه توليد ميشود و در نتيجه مبارزه                        
نگرش فريزر مشابه نگرش برادران      . عليه آن جزيي جدايي ناپذير از مبارزه طبقاتي است           

مارکس در اين مورد      . است که مورد انتقاد مارکس قرار گرفت           " مساله يهود  "بائر به    
ديگر ] اين معنا . [دارند اجتماعي مسائل ديني امروز همين امروز معنايي        "ميگويد،  
معتقد است که اين مساله        متخصص امور ديني    تنها. نيست ديني في نفسه  مساله اي 

جامعه که   " ارزشي-فرهنگي"ساختار   ). ۱)(۱۰۸،   ۱۹۷۵" (اي في نفسه ديني است          
تبعيض عليه همجنسگرايان است نيز هم امروز، در چهارچوب روابط                 براي نمونه ريشه   

 .توليدي موجود توليد و باز توليد ميگردد
فريزر جنسيت و نژاد را به عنوان مواردي دوظرفيتي در نظر ميگيرد اما فراموش                      

تبعيض   ميکند که هويت منتسب به يک جنس و يا گروه نژادي خود حاصل ايدئولوژي                   
تبعيض جنسي و يا هر شکل ديگري از تبعيض                    پاسخ بالفصل به    . آميز حاکم است    

تبعيض مثبت به نفع گروه هاي                   تبعيض و در صورت نياز ايجاد                   ملغي کردن   
تبعيض مثبت به معني              ايجاد تبعيض و      ملغي کردن     اما. تبعيض است      قرباني

پاسخ به رژيم    همانطورکه بازشناسي اين هويتها به مثابه موجوديتهاي في نفسه نيست،           
و يا پاسخ به تبعيض ملي تاييد خودکار          " رژيم آپارتايد سياهان  " آپارتايد به معني ايجاد   

 .نيست و يا دفاع از فدراليسم قومي" حق تعيين سرنوشت"
 

  وجه سياسي و ذات گرايي
 

چند . هستند چند فرهنگگرايي و نسبيت فرهنگي داراي تبعات بالفصل سياسي نيز                    
فراهنگگرايي انسانها را به صورتي نا مشروع و نا موجه به کاتگوريهاي مختلف                              

بنا بر اين نگرش، ايده حقوق انسان مستقل از خصوصيات تاريخي و                      . ميکند تقسيم
به بياني ديگر، در نگرش چند فرهنگگرايانه انسانها               . اجتماعي غير قابل قبول است        

  .داراي هويت انساني و بنا بر اين داراي حقوق انساني نيستند
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فرهنگ به مثابه پديده اي سياسي محصول جنبش فرهنگگراست، همچنانکه ملت                
فرهنگگرايي در بسياري از موارد شکل پوشيده اي         . محصول جنبش ناسيوناليستي است   

از زاويه هستي شناختي،      . از سياست بومي گرا، ناسيوناليست، ديني و يا قومي است               
. فرهنگ موجوديتي قائم به ذات نيست      . فرهنگ مستقل از کنش انساني موجود نيست       

اين عدم استقالل را ناديده ميگرند و از فرهنگ تصوير موجوديتي               جنبشهاي فرهنگگرا 
بسيج  واقعيات سياسي اين موجوديت تخيلي قادر به         في نفسه ارائه ميدهند؛ در دنياي         

با اين وجود، ادعاي ذاتي         . گروهي از مردم در راستاي منافع زميني مشخصي است                
به موجوديتي   بودن فرهنگ و ظهور آن در صحنه سياسي آن را از منظر هستي شناسانه                 

تعين  ،عليرغم ادعاها و نيت ناسيوناليستها      ،في نفسه مبدل نميکند؛ همانطور که ملت       
، اجتماعي خود را از دست نداده و به موجوديتي قائم به ذات تبديل نميشود                      -تاريخي

منتسب کردن موجوديتي ذاتي به      . نمي يابد  فرهنگ نيز هرگز به چنين موجوديتي دست       
فرهنگ، هر چند با نيت خير انجام پذيرد، تصوير شي واره فرهنگ به مثابه موجوديتي                    
مانا و قائم به ذات را بازتوليد ميکند و در نتيجه، آگاهانه و يا ناآگاهانه، منجر به                              

  .تقويت ايدئولوژي و سياست فرهنگگرا ميگردد
جبر "مارکس را، به بهانه       سيستم فکري  نکته جالب اين است که متفکرين ليبرال که         

که انسانها را از آزادي انتخاب و اراده محروم ميکند، متهم ميکنند به                                  " گرايي
زمختترين شکل جبرگرايي تاريخي که در مقاالت و کتابهاي نويسنگان ملهم از                               

در سيستم فکري گروههاي چپ          "تئوري دوران  "مائويسم همچون فانون و يا با عنوان               
براي نمونه، تيلور براي توجيه تعميم حقوق افراد، از ديد                 . سنتي تدوين شده ميگرايند     

ليبراليستي سنتي، به شکلي که حيطه فرهنگ را در بر بگيرد و همچنين براي الپوشاني                  
تناقضات ميان درک ليبراليستي سنتي و درک بازشناسي هويت از سياست و مساله                         

از مرحله   دباي مبارزه براي آزادي و برابري، بنابراين،      : "فرهنگ به فانون متوسل ميگردد     
، تاکيد از من       ۶۶،   ۱۹۹۴تيلور   " (عبور کند  ] از فرهنگ  [بازبيني چنين تصاويري       

  ).است
چه (فرهنگگرايانه    قائل شدن به ذاتي مانا براي فرهنگ وجه ديگري از درک چند                      

استدالل تيلور در رابطه با آنچه او دو حالت            . از فرهنگ است  ) بستر اصلي باشد چه چپ     
ذات  --)substantive(و حقيقي        ) procedural(فرايندي    -- ليبراليزم مينامد   

او به هنگام بحث در     . گرايي و يا طبيعت گرايي ليبراليستي رويکرد او را نمايان ميسازد           
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] کبک و مابقي کانادا      [اما هر دو آنها         " :مينويسد از اين منظر     رابطه با استان کبک     
مابقي کانادا   . يکديگر را به درستي درک کردند و از آنچه ديدند ناخوشنود گرديدند                        

و . مربوط به جامعه متمايز، اهداف جمعي را توجيه ميکند          ] قانون[متوجه شد که بند      
، جامعه اي ليبرال را به       ]حقوق کانادا [کبک متوجه شد که الويت قائل شدن براي منشور         

او تحميل ميکند که با آن بيگانه است و کبک هرگز نخواهد توانست بدون فراغت از                            
 ).۶۰، ۱۹۹۴" (هويت خود در آن جاي گيرد

بنا بر اين بينش، جوامع داراي خصوصياتي هستند که انواع حقوق و آزاديهاي                            
تيلور، عالوه بر اين،     . منتسب به آنها و شيوه حکومتي مناسب آنها را تعيين ميکنند               

مورد عالقه   " جامعه مدني  "جامعه و دولت را همزاد ميپندارد؛ به بياني ديگر او                          
    . ليبراليزم را به جامعه سياسي و دولت تقليل ميدهد

شيوه برخورد تيلور به مورد سلمان رشدي، ذاتگرايي نگرش او را به نحوي روشنتر به                  
مسلمان و تمامي کساني که در خانواده،           يکم، تيلور اسالم، اشخاص    . نمايش ميگذارد 

سپس . به دنيا ميايند را همزاد مي انگارد               " مسلمان"گروه اجتماعي و يا کشوري              
مسلما ليبراليزم صحنه مواجهه تمامي فرهنگها نيست، اما بيان سياسي                 "ميافزايد،  

به ). ۶۲،   ۱۹۹۴" (محدوده اي از فرهنگهاست که با محدوده هاي ديگر ناخواناست                  
روشني تيلور رويکرد فرهنگگراي فوق الذکري را که سياست و روبناي سياسي را بازتاب                 

تيلور در نتيجه به نقطه دفاع از سياستهاي          . فرهنگ در نظر ميگيرد باز توليد مينمايد        
اسالم سياسي در ميغلتد زيرا بنا بر اين منطق اين سياست نيز بيان سياسي                       زورگويانه

اما، " مواجهه تمامي فرهنگها نيست      ليبراليزم صحنه "هرچند  . فرهنگي متفاوت است   
در اين بينش، اين فرهنگهاي غير ليبرال حق دارند سياستهاي نا مطبوع خود را در                            

در اين صورت با نتيجه همزيستي مسالمت آميز         . جوامع خود بکار گيرند و تجربه کنند       
حق تحميل ارزشهاي     " فرهنگهاي ليبرال  "به عالوه، اعضاي       . فرهنگها مواجه ميشويم    

را ندارند زيرا چنين امري      " فرهنگهاي غير ليبرال   "سياسي خود بر سياستهاي حاصله از         
با اين حال با اين      . حق اين فرهنگها در بيان ارزشهاي سياسي خود را پايمال خواهد نمود             

معما رودررو ميمانيم که چرا تيلور و ديگر حضرات به هنگام فروش سالحهاي فوق                            
مدرن، تجهيزات تکنولوژيک، دستگاههاي استراق سمع، تلفن همراه، اتوموبيل و                           

" فرهنگهاي ليبرال   "که همه جزو توليدات              --و غيره        بازجويي تکنيکهاي مخوف   
        . به اين جوامع حساسيتي نشان نميدهند --هستند
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در انتها، تيلور براي توجيه اين دفاع ضمني از اسالم سياسي و رژيمهاي مستبد، که                  
نتيجه اجتناب ناپذير درک سياست به مثابه بازتاب فرهنگ است، ادعا ميکند که                            

دايره . حاصل و امتداد مسيحيت و فرهنگ مسيحي است           " فرهنگ ليبرال "ليبراليزم و    
مسيحيت به فرهنگ مسيحي و بازتاب آن در فرهنگ ليبرال و دفاع                       : کامل ميشود  

در مقابل، اسالم به فرهنگ اسالمي و            . منجر ميشود  نيمبند از حقوق پايه اي انسان         
نگرش . بازتاب سياسي آن در شکل اسالم سياسي و رژيمهاي مستبد منجر ميشود                         

" مساله يهود "بائر به پديده دين و کليميت در          تيلور به فرهنگ نسخه المثني نگرش آقاي      
 :است که هدف نقد تيز مارکس قرار ميگيرد

قادر به    فقهي و يا منتقدي      واقعي اما انتقادي هرچند فقيهي آقاي بائر، به عنوان        
او در نگرش يهوديان به دنياي مسيحيت تنها قادر به           . نيست تناقض ديني  فراتر رفتن از  

براي فقيه متعصب تمام جهان در           ... است دين مسيحي   به دين يهودي   مشاهده نگرش  
دنيا  توان به همين صورت، براي فقيه راديکال و انتقادي،        ... خالصه ميشود   " دين و فقه  "

" دين و فقه  "به مثابه   " دين و فقه  "آزادي انتزاعي انتقاد از      يگانه در بدست آوردن آزادي در    
خود  ديني تنها مبارزه اي که وي ميشناسد مبارزه عليه تحديدات                   . خالصه ميشود  

، ۱۹۷۵. (آن هم اندازه تحديدات فقهي است           "اليتناهيت"و    "خلوص"آگاهي است که      
۱۱۰) (۲( 

تعريف پارخ از فرهنگ و برخورد او به مساله بازشناسي هويتي نمونه ديگري از درک                 
بنا . چند فرهنگگرايانه از فرهنگ به مثابه موجوديتي ايستا و قائم به ذات خويش است                 

فرهنگ به سيستم معنايي ويژه اي داللت دارد که گروهي از مردم آن را به                    "بر نظر پارخ     
ارث برده اند و بر مبناي آن زندگي فردي و اجتماعي خويش را درک کرده و سازمان                                

در اين تعريف جايي براي کنش توليدي و بازتوليدي وجود                    ). ۱۳،   ۲۰۰۵" (ميدهند
اين نگرشي بت واره به            . آماده اي است      فرهنگ محصولي تاريخي اما داده           . ندارد

انسانها ممکن است وارد     . در اين نگرش فرهنگ از انسانها مستقل است         : فرهنگ است 
در . حيطه فرهنگ گردند و يا از آن خارج شوند اما فرهنگ به حيات خود ادامه ميدهد                    

ميشوند و برخي ديگر     ] فرهنگ[بعضي از مهاجرين جذب       "اين مورد پارخ مينويسد،       
ممکن ] مهاجرين جذب شده    [ فرزندان و نوه گان       اما حتي در برخي موارد         . نميشوند

عليرغم اين  ). ۱۴،  ۲۰۰۵" (است خواهان احياي جوانبي از فرهنگ اجدادي خود گردند          
محصول همين امروز جامعه فعلي             --هر چه که باشند        --" جوانب"اين    که واقعيت
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اين به معناي   . و باستاني محسوب ميکند    " اجدادي"هستند، پارخ آنها راموجوديتهايي      
فرهنگ به عنوان موجوديتهاي فرا تاريخي و            در نظر گرفتن اين جوانب و به طور کلي             

 .استعاليي فرا انساني است
براي  .پارخ در برخورد به فرهنگ موضع نسبي گراي شرمسارانه اي اتخاذ ميکند                   

نمونه، در انتقاد از آنچه درک نادرست فمينيستي از چند فرهنگگرايي مينامد،                                 
در اشتباه است، زيرا،       ] در انتقاد از چند فرهنگگرايي       [منتقد فمينيست     "مينويسد،  

. در بر ندارد    ] تبعيض عليه زنان    [چنانکه ديديم، چند فرهنگگرايي پيامدي همچون             
آنچه الزم است درک فرهنگها از درون قبل از صدور حکم در مورد آنها و نشان دادن                               

). ۱۸،  ۲۰۰۵(است  ] در ارزيابي از فرهنگها    [جهانشموليت معيارهاي مورد استفاده      
در نگرش پارخ از مبارزات سياسي و اجتماعي، تغيير ساختار، باورها و جهانبيني                          

در نتيجه، پيشنهاد او مبني بر انتقاد از فرهنگها تنها          . خبري نيست) فرهنگها(جوامع  
منجر  موجود    " فرهنگي"پس از درک آنها از درون به تاييد ضمني پراتيکهاي                                  

موضعگيري اتحاديه اروپا در قبال             موضعگيريهايي از جنس      پارخ ديدگاه . ميگردد
اروپاي واحد روابط نسبتا حسنه خود با جمهوري           : جمهوري اسالمي را تئوريزه مينمايد     

اين قرابت نظري در انتقاد     . مشروعيت ميبخشد " ديالوگ انتقادي "اسالمي را تحت لواي     
ممکن است يک فرهنگ در امور مدني و                : "پارخ از منتقدين فمينيست آشکار است          

سياسي برخوردي نا عادالنه با زنان داشته باشد اما موقعيت اجتماعي و ديني برتري                       
براي آنان قائل شود؛ و يا هنگامي که جوان و مجرد هستند آنان را فرودست بشمارد اما                     

پارخ " (در سالخوردگي و يا هنگامي که مادر بزرگ شدند براي آنان حرمت قائل شود                      
حتي ممکن است فرهنگي از حق زنان در برخورداري از زندگي انساني در               ). ۱۸،  ۲۰۰۵

اين دنيا ممانعت به عمل بياورد اما بهترين کرسي ها و نشيمنگاه هاي بهشت را به آنان                   
 !اختصاص دهد

از ديگر سو هابرماس سعي در تلفيق مفاهيم ليبرالي حقوق و فرديت با حقوق فرهنگي                     
در نتيجه او مقاله خود را با اين جمله آغاز                   . مينامد دارد   بيناذهنيتي از طريق آنچه   

قانونهاي اساسي مدرن موجوديت خود را مديون درکي مبتني بر قانون طبيعي             : "ميکند
مدرن هستند که بر مبناي آن شهروندان در راستاي ايجاد گروه اجتماعي متشکل از                          

اما مفاهيم کانتي استقالل فرد      ). ۱۰۷،  ۱۹۹۴" (مشارکين آزاد و برابر گرد هم ميايند       
که هابرماس به آنها مراجعه           و ايده مشارکت آزادانه افراد بر مبناي قانون طبيعي                    
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يکم، مفهوم کانتي فرد بر ايده سوژه کامل، في نفسه و              . ميکند با تالش او در تناقضند      
مبتني بر   بيناذهنيتي مفهوم   دوم،. مستقل که موجوديتي اتم گونه دارد مبتني است            

برابري سوژه هاي مستقل که قرارداد ميان آنها منجر به برقراري                    استقالل، کانتي  ايده
را مفروض ميدارد؛ به بياني ديگر، نگرش                         ميان آنها ميگردد        بيناذهني روابط

اما اين فرض    . سوژه ها را برخوردار از موقعيتهاي اجتماعي برابر مي انگارد                 کانتي،
فرهنگ به گونه اي اجتماعي توليد ميشود اما اين             . دوم به صورت تجربي مردود است       

به معناي آن نيست که همه اعضاي يک فرهنگ در توليد، تملک و بازتوليد فرهنگ                            
  س ط ح     م ا د ي   و     مـعـنـو ي   تـو لـيـد نابرابري موجود اجتماعي که در . موقعيتي برابر دارند

راه مي    )intercultural( و   ب ا ز ت و ل ي د   م ي ش و د   ا ز   ا ي ن   ط ر ي ق   ب ه   ح ي ط ه   ب يـنـا   فـر هـنـگـي 
و ديگر محصوالت     --نگرش هابرماس، از يک سو، ادعاي ايدئولوژيک فرهنگ                 . يابد

که " ما"خود به مثابه آحادي از        " اعضاي"مبني بر تعريف تمامي       --ذهني مانند ملت  
از . در فرايند توليد آن به عنوان عناصري برابر مشارکت ميکنند را بازتوليد مينمايد                   

ديگر سو، با تصوير فرهنگها به مثابه تشکلهاي همگون از درک صحيح جوهر واقعي                       
  .روابط نابرابر ميان جوامع مختلف ممانعت به عمل مياورد

نمونه اي که هابرماس براي توضيح نحوه تحليل خود از جوامع، گروههاي اجتماعي                
و فرهنگها مورد استفاده قرار ميدهد جوهر فتيشيست فرهنگي بينش او را نمايان                           

او جوامع و فرهنگها را به مثابه سوژه هايي در نظر ميگيرد که موجوديت                         . ميسازد
به بياني ديگر،     . خويش را فراي مناقشاتي که در آن درگير ميشوند حفظ ميکنند                        

فرهنگها، ملتها، گروههاي اجتماعي، قوميتها و غيره به مثابه موجوديتهاي في نفسه                
در نظر گرفته ميشوند که از طريق مناقشاتي که درگيرشان ميگردند به                         ) خود-در(

درگيري . خود مبدل ميگردند     -براي موجوديتهايي بازشناسي دست ميابند و به          -خود
ميان فرهنگها، در اين نگرش، نتيجه اجتناب ناپذير موجوديت في نفسه                      ) مناقشه(

در نتيجه، از نظر هابرماس، ايدئولوژيهايي نظير ناسيوناليزم و يا قوم گرايي                    . آنهاست
اما نگاهي کوتاه به       . بازشناسي فرهنگها و گروههاي قومي است           -بيان سياسي خود    

ملتها و قوميتها و به طور          ملتها نشان ميدهد که به طور اخص         -تاريخ ملتها و دولت    
اعم هويتها ساخته و پرداخته ايدئولوژيهايي نظير ناسيوناليزم، قوم گرايي و مذهب                          

از فرانسه قرن هجدهم تا تجزيه يوگسالوي، چکسلواکي و اتحاد شوروي                 . گرايي هستند 
تا تجزيه بالفعل عراق ما شاهد فرايند هويت سازي به دست جنبشهاي سياسي هستيم                     
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اما در نگرش    . که خود بازتاب و بيان جنبشهاي اجتماعي در جوامع طبقاتي هستند                  
هابرماس حتي پديده اي هولناک همچون پاکسازي قومي بيان موجوديت في نفسه برخي                

  ).۳(ملل است 
هابرماس، جامعه، هويت اجتماعي و اجتماعي شدن را با طبيعت، موجوديت                          

از نقطه نظر نرماتيو، تماميت فرد       "او ميگويد،   . طبيعي و طبيعي شدن همزاد ميپندارد      
حقوقي، بدون محافظت از تجربيات بيناذهني و بافت زندگي که فرد در چهار چوب آن                       

اما ). ۱۲۹،  ۱۹۹۴( "اجتماعي شده و هويت خود را تشکيل داده تضمين شدني نيست             
پايان يافته تلقي    " اجتماعي شدن "و  " هويت سازي "پرسش اينجاست که چرا بايد فرايند           

ديالکتيکي است    شود؟ اگر فرايند اجتماعي شدن مورد نظر هابرماس فرايندي واقعا                   
به بياني ديگر، چنين هويتي،      . از اين فرايند مدام در حال تغيير خواهد بود           هويت منتج 

است تغيير ميکند،      بيناذهني درگيرکنش به درجه اي که بافتي که در چهارچوب آن                  
نگرش هابرماس، اما، به خاطر تناقضي که با ادعاي           . تغيير و تحول ميگردد    دستخوش

بعالوه، اين نگرش     . دارد، خود را تضعيف مينمايد         سوژه بيناذهني ساخت او مبني بر    
بنا بر اين نگرش، موجوديت         : جوهر ذات گراي برخورد او به سوژه را نمايان ميسازد                  

) intersubjective interaction( سوژه، مقدم بر برهمکنش بيناذهنيتي                      
هابرماس فرهنگها را به مثابه تماميتهايي که افراد زاده شده در چهارچوبهاي                        .است

فرهنگي را يکبار و براي هميشه تعيين ميکنند در نظر ميگيرد؛ در نتيجه او خواهان                       
    .جدايي و متعاقبا همزيستي فرهنگها ميگردد

فريزر در پاسخ به جوانب سياسي سياست بازشناسي هويتي، ميان دو وجه از                    
و وجه   ) transformative(وجه دگرگون کننده         : سياست تمايز قائل ميشود        

وجه نخست را ميتوان به منزله رويکرد انقالبي خواهان                      ). affirmative(اثباتي   
دگرگوني زيربناي جامعه و وجه دوم را به منزله همتاي سياست رفرمستي که خواهان                        
بهبود شرايط زندگي اجتماعي بدون دست بردن به شالوده اقتصادي جامعه است در نظر                   

بنا بر نظر فريزر، سياست اثباتي از طريق مطالبه احترام به برخي گروههاي                            . گرفت
اجتماعي بدون دست بردن به محتواي اين فرهنگها تالش در جبران بي احترامي به اين                     

سياست دگرگوني  . از ديگر سوي دگرگوني با ساختار شکني مرتبط است            . گروهها دارد 
" احساس تعلق، وابستگي و درک از خويشتن همگان                         "از طريق متحول نمودن               

 ).۳۲، ۱۹۹۸(ناشي از بي احترامي به فرهنگها را دارد  ترميم قصد
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چند فرهنگگرايي، در راديکالترين شکل و در نهايت منطقي خود تمامي آن                                
ارزشهاي اجتماعي که حقوق جهانشمول انسان را ممکن و متحقق ميسازند را به چالش                  

برخورد چند فرهنگگرايي به انسان نه به مثابه شخص بلکه به                  . ميکشد و نفي ميکند     
نشيني از مفهوم و حقوق            عنوان تجسمي از يک ساختار مشخص نشاندهنده عقب                 

استدالالت فريزر در رابطه با          . شهروندي و دست آوردهاي منتسب به شهروندان است               
به . رويکرد ساختارشکنانه به فرهنگ نمونه بارزي از چنين راديکاليزم وارونه اي است                    

نظر فريزر، رويکرد دگرگون کننده، علي العموم، تالش ميکند تا هويتهاي موجود را در                  
نکته جالب توجه در اين          . راستاي ايجاد فضا براي گروهبنديهاي آينده متزلزل سازد                

چنين نگرشي نسخه المثني       . نگرش تصوير گروهبندي به مثابه گزينشي ارادي است               
نظريات قرارداد اجتماعي است که پايه مفهوم ليبراليستي حقوق طبيعي را تشکيل                        

نگرش فريزر پايه واقعي توليد و بازتوليد هويتهاي قومي، جنسي، ملي و غيره               . ميدهند
و  نگرش حتي طبقه اجتماعي چيزي جز از يک گروهبندي ارادي            دراين. را ناديده ميگيرد  

در نتيجه قياس مورد نظر فريزر ميان چند فرهنگگرايي و                   . منتخب نيست   يا هويتي  
. ليبراليزم از يک سو و ساختارشکني و سوسياليزم از ديگر سو نا پذيرفتني است                                  

سوسياليزم مارکسي از ميان بردن جامعه طبقاتي را نه به مثابه امري اخالقي و يا                             
بلکه به عنوان نتيجه از         ) اگر چيزي صرفا سياسي وجود داشته باشد            " (صرفا سياسي "

تحليل  --که خود نشانه کاال شدگي نيروي کار است        --کااليي  -ميان بردن اقتصاد پولي   
  .ميکند و توضيح ميدهد

" اثباتي"و سياست       " دگرگوني خواه   "در توضيح فريزر از رابطه ميان سياست                       
از يک سو، چنين به نظر ميرسد که فريزر معتقد است                . ناسازگاري اساسي موجود است    

که روابط توليد فاکتور تعيين کننده هويتهاي امروزين نظير نژاد، قوميت و جنسيت                       
از منافع و هويتهاي     "از سويي ديگر، او ادعا ميکند که سياست دگرگوني خواه              . هستند

اين [بدور است زيرا     ) رنگين پوست و يا داراي جنسيتهاي متفاوت       (بسياري از مردمان    
اين نشان   ). ۴۰-۳۹،   ۱۹۹۸" (در حال حاضر مصنوعاتي فرهنگي هستند           ] هويتها

به بياني   . موجوديتهايي في نفسه هستند     " فرهنگ"و  " هويت"ميدهد که از نظر فريزر          
ديگر، نژاد، جنسيت، قوميت و غيره موجوديتهايي عليرغم روابط توليدي و اجتماعي                  

به اين معنا هويت نه پديده اي اجتماعي بلکه موجوديتي                . موجود را تشکيل ميدهند     
در نتيجه فريزر مجبور به قائل شدن به موجوديت فراتاريخي و جاودانگي              . فرهنگي است 
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  .فرهنگ ميگردد
فرموالسيون يانگ در رابطه با بي عدالتي با استناد به عوامل متعدد نمونه ديگري                  

او، در تقابل با دو مقوله         . از برخورد شي واره و بت واره به فرهنگ را تشکيل ميدهد                  
مورد نظر فريزر، براي نشان دادن طرق تحقق بي عدالتي در جوامع امروزين، از پنج                           

پرسش اصلي، بنا بر نظر يانگ، علت              ). ۵۴ ،۱۹۹۸(مقوله سخن به ميان مياورد            
اما ميتوان با استناد به استدالل يانگ         . تقليل اين پنج مقوله به دو از طرف فريزر است            

چرا نبايد مقوالت ديگري را به اين پنج مقوله           : پرسشي مشابه را متوجه خود وي ساخت       
  بيافزاييم؟

يانگ معتقد است بازشناسي هويتي ابزار رسيدن به آزادي و برابري اقتصادي و                           
چنين ديدگاه سياسي احيا ادعاهاي نيروهاي                      ) .   ۵۶،     ۱۹۹۸(   سياسي است    

ملتها قلمداد  -ناسيوناليست است که برقراري آزادي و برابري را تابعي از تشکيل دولت                
سياسي موجود را ناديده         -رويکرد يانگ وجوه سياسي مبارزات اجتماعي             . ميکنند

  .ميگيرد؛ او ادعاهاي سياستهاي هويتي را بدون چون و چرا ميپذيرد
نخست ممکن است چنين به نظر بيايد که يانگ در پي ايجاد نظريه اي مونيستي در                   

اقتصادي است و      ] امري[فرهنگ   "او مينويسد،      . رابطه با فرهنگ و اقتصاد است            
او از نياز به نظريه اي ماترياليست و             ). ۵۸،  ۱۹۹۸" (فرهنگي است ] امري[اقتصاد  

اما . و مونيستي در رابطه با جنبشهاي اجتماعي آگاه است                           ) holist(کل گرا       
معناي مورد نظر     . فرموالسيون فوق الذکر او از بر آوردن چنين نيازي به دور است                          

در جامعه اين     مارکس از اقتصادي بودن همه چيز، از جمله فرهنگ و هويتهاي انساني                
. انسانهاي واقعي است    ) پراتيک(است که همه چيز حاصل کنش توليدي و بازتوليدي                  

که اقتصاد را به          اقتصاد سياسي مارکسيستي،      برداشت يانگ از مفاهيم         بنابراين،
تعبير فرموالسيون مورد نظر        سوء معناي بستر اصلي و آکادميک آن تقليل ميدهد،               

  .مارکس است
يانگ ادعا ميکند که ريشه فشار سياسي عليه هويتها و گروههاي اجتماعي                              

فرهنگي است؛ سپس نتيجه ميگيرد        مختلف و پايه نابرابري ميان گروههاي اجتماعي،         
بنابراين او به نتيجه اجتناب ناپذير دفاع از               . که راه حل آنها نيز بايد فرهنگي باشد              

او اين امر       ). ۶۱،    ۱۹۹۸( ميرسد       (politics of difference)" سياست تفاوت   "
تصويرسازي . بديهي را که هويت سازي نتيجه نابرابري اجتماعي است را ناديده ميگيرد               
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از گروه اجتماعي معيني، براي نمونه تصويرسازي از زنان، همجنسگرايان و يا سياهان،                 
بر مبناي تعميمهاي کليشه اي صورت ميگيرد که گروه اجتماعي مورد نظر را                                   

يگانه راه تقابل با          بنابراين،. ، همگون و يکدست تلقي ميکند              "بيگانه"موجوديتي   
تبعيض بر عليه گروههاي اجتماعي برگزيدن سياست تفاوت نيست؛ اتخاذ موضعي                        

سياست تفاوت ناگزير از بازتوليد         . برابري طلب پاسخي واقعي تر به اين مساله است                
يانگ فريزر را به خاطر قطب بندي                . تصويرسازي سياست تبعيض آميز حاکم است            

وي ممکن است    " تکثرخواه"نگرش  . اقتصاد سياسي و فرهنگ مورد انتقاد قرار ميدهد          
مونيستي به نظر برسد زيرا او، در تحليل آخر، اقتصاد سياسي را به فرهنگ تقليل                              

 .ميدهد؛ اين نقطه اشتراک نگرش او و فريزر است
يانگ نيز فرهنگ را به مثابه موجوديتي في نفسه و هدفي قائم به ذات خويش در                         

آمريکايي -براي نمونه، اکثر آفريقايي     "او با لحني تاييد آميز مينويسد،           . نظر ميگيرد 
ساخته  آمريکايي-آفريقايي هايي که از مدارس و دانشگاههايي که بر مبناي فرهنگ                  

آمريکايي هاي جوان را به       -آفريقايي شده اند حمايت ميکنند معتقدند که اين مدارس،           
بهترين نحو قادر خواهند ساخت تا تواناييها و اعتماد به نفس الزم براي مواجهه با                             
جامعه سفيدان را به دست بياورند و از اين طريق به شيوه اي همگاني جامعه را به سوي                       

آمريکايي ها سوق خواهند       -اتخاذ موضعي مثبت تر در رابطه با موفقيت آفريقايي                  
بنا بر بيان فوق، سفيدان صاحبان جامعه هستند، جامعه از آن                      ). ۶۳،   ۱۹۹۸" (داد

در تحليل نهايي      (امريکايي ها در اين جامعه بيگانه اند                   -سفيدان است؛ آفريقايي     
مستقل از آنچه   --آمريکايي  -بنا بر اين نگرش، آفريقايي     ). آمريکايي اند -آفريقايي آنها

اين موضع، به روشني، تلقي           . هويتي في نفسه است        --اين واژه بر آن داللت دارد             
اين نگرش جامعه   . و بيگانه را بازتوليد مينمايد    " ديگري"از سياهان به عنوان      " سفيدان"

خصوصياتي مشابه مانند رنگ پوست، چشم و          را توده اي از افراد ميپندارد که تصادفا         
به . تفاوت ميان مفهوم مورد نظر از جامعه اين نگرش و طبيعت، صوري است         . مو دارند 

به گونه اي اتفاقي انتخاب شده         عالوه، عوامل تعريف کننده چنين مفهومي از جامعه             
 .اند

" محلي"تلقي مکانيکي اين نگرش از جامعه و اقتصاد در دفاع يانگ از سبکهاي                     
اومدافع حمايت و محافظت از اقتصاد بومي به مثابه نيرويي                      . توليد مشهود است    

بنا بر نگرش يانگ،        ). ۶۳،   ۱۹۹۸(دگرگون کننده در تقابل با سرمايه داري است                   
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سرمايه داري، نه با شکل و روابط توليد که در تحليل نهايي نشانگر جوهر اقتصاد                             
کاپيتاليستي يعني رابطه ميان سرمايه و نيروي کار و کاالشدگي نيروي کار                                         

نگرش يانگ به فرهنگ     . بلکه، با کارخانجات و کارگاههاي عظيم مترادف است          است،  
  .و اقتصاد هر دو نگرشي بت واره است

در نتيجه، چند فرهنگگرايي، از     . چند فرهنگگرايي چنين مقوالتي را تقديس ميکند       
اجتماعي ميگردد و از     -يک سو، مانع از رويکردي انتقادي به چنين پديده هاي تاريخي               

چنين گروهها و تقسيمات را در                      "   اعضاي" سويي ديگر، تعين هژمونيک                  
که از طريق به اصطالح فرهنگ، سنن و باورهاي آنان به آنها تحميل                 محدوديتهايي کنار

انسانها به دست قوانين و            از اين طريق سرنوشت        . ميگردد را مشروعيت ميبخشد        
اين به معناي مشروعيت      . ضوابط دلبخواهي بر آمده از اين ساختارها سپرده ميشود               

بخشيدن به تعيين سرنوشت افراد منتسب به اين فرهنگها از طرف کساني است که                            
براي . سياسي بيشتري در اين ساختارها دارند               -موقعيت برتري و نيروي اجتماعي            

حضور زنان مسلمان       " حق"چند فرهنگگرايان به صورتي خستگي ناپذير از                      نمونه،
محجبه در جامعه سياسي دفاع ميکنند اما در دفاع از حق برخورداري از فرصت برابرو                   
حق آموزش دختر بچگاني که در خانواده هاي مسلمان زاده شده اند و در دفاع از حقوق                       

آنان همچنين از    . ابتدايي آنان در مقابل والدينشان کوچکترين سخني بر زبان نمياورند               
تاريخي حجاب اسالمي و معناي ويژه سياسي آن و مواردي            -تحليل ريشه هاي اجتماعي   
چند فرهنگگرايان براي جلوگيري از تحميل حجاب اسالمي          . از اين قبيل سر باز ميزنند      

به کودکان توسط خانواده ها و گروههاي اجتماعي مسلمان کوچکترين واکنشي نشان                     
 .نميدهند

نتايج سياسي و اجتماعي سياست مورد دفاع يانگ نشانگر جايگاه نظري و سياسي                 
" حق"بالفاصله بعد از مثالش درباره مطالبه مسلمانان در رابطه با                                . او هستند   

انسانها نبايد به     "به مدارس با حجاب اسالمي يانگ مينويسد،                 دخترانشان فرستادن
، ۱۹۹۸" (خاطر تفاوت فرهنگيشان از نظر مادي متضرر و با محروميت مواجه شوند                 

تاريخي، بلکه امري   -در نگرش يانگ تفاوت ميان انسانها نه نتيجه اي اجتماعي            ). ۶۴
/دخترانشان"هرگز به ذهن يانگ اين امر خطور نميکند که با کوبيدن مهر                  . ذاتي است 

به دختر بچگان خانواده هاي مسلمان ممکن است اين کودکان را              " دختران متعلق به آنان   
در اين نگرش کودکان      . از حق آموزش، حق برخورداري از حمايت و غيره محروم نمايد                 
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ملک خانواده هايشان هستند؛ به دليل تعين متفاوت فرهنگي خانواده هاي مسلمان و                     
اين خانواده ها ميتوانند به شکل دلخواه خود در               " تضرر مادي آنان   "براي جلوگيري از      

 .مورد سرنوشت ملکشان تصميم بگيرند
 

 نتيجه
 
. ادعاهاي چند فرهنگگرايانه به نتيجه سياسي دفاع از عراقيزه کردن جامعه ميانجامد               

تصوير چند فرهنگگرايانه از جوامع انساني بازتاب نظري              به بياني صريحتر و دقيقتر،      
سياستي است که اشغال عراق توسط آمريکا و قطب تروريزم دولتي و ميليتاريزم غرب و                   

در اين   .تجزيه جامعه عراق به هويتهاي قومي، مذهبي و قبيله اي، نمونه اي از آن است                  
تصوير انسانها نه شهروندان داراي حقوق مساوي و مسئوليتهاي مشخص فارغ از                            
جنسيت، نژاد، مليت و غيره، بلکه عناصري متعلق به اين و يا آن قوميت، دين، مذهب،             

تجربه عراق نشان ميدهد که کودکان و زنان، به مثابه                 . قبيله و يا گروه زباني هستند         
. آسيب پذيرترين اقشار جامعه، از جمله قربانيان بالفصل چنين تقسيم بنديهايي هستند               

کوتاه سخن، چند فرهنگگرايي، عليرغم ارائه تصويري راديکال و انسانگرايانه از خود،                  
تحت لواي دفاع از فرهنگها، آداب و سنن و ارزشهاي فرهنگي، واپسگرايانه ترين                              

اين دفاع به قيمت       . ايدئولوژيها و اعمال را توجيه کرده و به دفاع از آنان برميخيزد                       
به عالوه، چند فرهنگگرايي و        . حقوق، آزاديها و جان انسانهاي واقعي صورت ميپذيرد            

ايدئولوژيک، توسط مخوفترين و                 نسبيگرايي فرهنگي به مثابه دستگاههاي                    
آنان در سرتاسر دنيا، در راستاي توجيه سياسي         " پيشرو"واپسگراترين رژيمها و مدافعين     

موجوديت و سياست اين رژيمها تحت عنوان بازتاب ارزشهاي ويژه فرهنگي و سنتي که                   
. موجوديت منتسبين به اين فرهنگها را نيز تعيين ميکند، مورد استفاده قرار ميگيرد                

منصور حکمت در رابطه با وجه ايدئولوژيک مواجهه                  دنيا پس از يازده سپتامبر          در
دو قطب تروريستي ميليتاريزم دولتي به سرکردگي دولت                      --و نظامي   --سياسي   

 :آمريکا و تروريزم اسالمي و اسالم سياسي مينويسد
با باال گرفتن اين کشمکش و بويژه با حمله محتمل ارتش آمريکا و متحدينش به                         

از جريان اسالمي و حتي توجيه اقدامات                      " دفاع ضد اميرياليستي       "افغانستان،    
تروريستي آن با استناد به جنايات و سرکوبگري هاي آمريکا و اسرائيل ميتواند بار                           
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ديگر در ميان مردم و احزاب سياسي خاورميانه و همينطور در ميان بخشهايي از چپ                      
پناهگاه عقيدتي اصلي        . راديکال سنتي و روشنفکري جوامع غربي جا باز کند                           

گانگستريسم و ارتجاع اسالمي در اين جنگ قدرت، نه شعارهاي پوسيده و آشکارا ضد                   
مذهبي و خرده   -ملي  " ضد امپرياليسم "بشري مذهبي و اسالمي، بلکه اين به اصطالح            

 )۲۰۰۱. (بورژوايي خواهد بود
پرسش اين است که چرا چند فرهنگگرايي به مثابه چهارچوبي ايدئولوژيک براي                           
بورژوازي قابل ترجيح است؟ پاسخ اين پرسش را بايد از سويي درون نيازهاي امروزين                        

تاريخي کاپيتاليزم که در اشکال           -کاپيتاليزم و از سويي ديگر در بن بست سياسي                    
  .واپسگرايانه و واکنشهاي شديد سياسي متجلي ميگردد جستجو نمود

رابطه چند فرهنگگرايي و نسبي گرايي فرهنگي با منافع اقتصادي رابطه اي                               
در واقع، رابطه ميان زيربناي اقتصادي و روبناي سياسي و ايدئولوژيک                . بالفصل نيست 

تحقق جهان نگري طبقه اي اجتماعي است که در شکل              رابطه اي خطي نيست؛ سياست،     
چند فرهنگگرايي، به مثابه چهارچوبي        . افقي معين و مطالباتي ويژه متجسم ميگردد          

چند . ايدئولوژيک، در رابطه اي تنگاتنگ با افق سياسي بورژوازي قرار دارد                                       
فرهنگگرايي در خدمت تعرض بورژوازي به برخي از حقوق پايه اي انسانهاست که از                          

مبارزه مستمر و طوالني طبقه کارگر و ديگر جنبشهاي اجتماعي               جمله دست آوردهاي     
معناي زميني و واقعي چنين عقب نشيني از هويت انساني و مفاهيم                                   . هستند

جهانشمولي همچون حقوق بشر، شهروند و حقوق شهروندي و تاکيد و تقديس باورهاي                      
کهنه و خرافي تحت لواي احترام به ديگري و فرهنگ ديگري و عقبگرد به سوي اشکال                        
درک پيشا مدرن و قرون وسطايي از هويت انساني، محروم کردن انسانها از ابتدايي ترين                   

اجتماعي، تعرض   بيمه هاي  حقوقشان وتضعيف و در مواردي از ميان بردن کامل برخي            
  .به آرمانهاي آزادي و برابري و بازتوليد و تقويت زن ستيزي و جنسيت گرايي است

تا گذشته اي نه چندان دور کاپيتاليزم قادر به ارائه مدل پيشرفت، در شکل سرمايه                     
به . داري بازار آزاد و يا سرمايه داري دولتي، براي جوامع به اصطالح در حال توسعه بود                   

سرمايه دارانه با   -بياني ديگر، کاپيتاليزم، از طريق جايگزين کردن شيوه هاي توليد پيشا           
شيوه توليد کاپيتاليستي، در قياس با اين اشکال توليدي قادر به تامين زندگي نسبتا                     

اما با اتمام فرايند تحول سرمايه دارانه شيوه توليد            . مرفه تري براي توده هاي مردم بود        
در سطح جهان چنين چشم اندازي از زاويه بهبود کيفيت زندگي توده هاي کارگر و                                 
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افزايش سودآوري سرمايه در تقابل کامل       . شاغلين مزدي و اقشار محروم پيش رو نيست         
، "دولت رفاه "از دور خارج شدن      . با بهبود کيفيت شرايط زندگي کارگران مزدي قرار دارد          

برنامه هاي رياضت اقتصادي ديکته شده از سوي سرمايه مالي به دست                                    اجراي
در سطحي جهاني، فقر روز افزون توده هاي وسيع در سطح جهان که در شکل                             دولتها

افزايش پر شتاب هزينه تهيه ابتدايي ترين مايحتاج همچون مواد خوراکي نمايان است از                
جمله واقعيات تجربي هستند که صحت ادعاي فوق الذکر مبني بر تقابل سودآوري                           

تعرض به مفاهيمي همچون        . سرمايه و بهبود شرايط زندگي مردم را تاييد ميکنند                  
حقوق جهانشمول انسان، انسانيت و شهروندي را ميبايست بر اساس اين دورنماي                             

چند فرهنگگرايي چهارچوب ايدئولوژيکي در خدمت اين                . سياسي جهاني درک نمود       
 * .سياست بورژوازي در دوره نظم نوين جهاني است

 
  پانویسها 
 

در نتيجه جناب بائر کوچکترين آگاهي از اين امر،          "مارکس در ادامه ميافزايد،   .  ۱  
جامعه مدني حال        نيز دائما توسط       مومن و در نتيجه يهوديت          سکوالر که يهوديت   

او کوچکترين آگاهي از اين     . به اوج ميرسد، ندارد    سيستم پولي  توليد ميشود و در    حاضر
امر ندارد زيرا يهوديت را نه به عنوان بخشي از دنياي واقعي بلکه به عنوان جزيي از                            

يهودي  ميشناسد؛ زيرا او که مردي است خدادار و الهي نه            خود، دنياي امور ديني    دنياي
را به عنوان يهودي واقعي         ) Sabbath( روز شنبه   دودوزه باز   يهودي فعال بلکه   روزمره

 ).۱۰۹، ۱۹۷۵" (در نظر ميگيرد
خطرناکترين : "انگلس مينويسد    نقد نقد انتقادي       : خانواده مقدس    در مقدمه   .  ۲
-خود " است که  ايده اليزم اسپکوالتيو   و يا   اسپريتواليزم واقعي در آلمان   هومانيزم دشمن
مينشاند و همراه با آوانجليسم چنين             فرد انسان واقعي     را به جاي     "روح  "و يا   "آگاهي

الزم به بيان اين نکته         ." آنچه زنده است روح است؛ بدن هيچ نيست               : "موعظه ميکند  
مارکس و  [آنچه ما   . تنها در مخيله خود روحاني است       نيست که اين روح غير جسماني      

. است اسپکوالسيون کاريکاتور مورد حمله قرار ميدهيم بازتوليد       بائر در اننقاد ] انگلس
را ميبينيم که تالش          آلماني-مسيحي کاملترين بيان اصل     ] کاريکاتور[ما در اين         

 ).۷، ۱۹۷۵ ("را به نيرويي استعاليي مبدل سازد "نقد انتقادي" ميکند
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در يک سو جمعي قرار دارد که با درک خود به مثابه                         "هابرماس مينويسد،     . ۳ 
ويژه است، با گام گذاردن در مسير تبديل شدن             -گروهي اجتماعي که داراي هويتي خود       

] چنين جمعي . [بازشناسي دست ميابد  -به سطح جديدي از خود      به ملتي خود ساخته،      
مليت "سياسي، حتي در قالب            -در قالب گروه اجتماعي زباني و قومي اما پيشا                      

نياز به   . مرکب و يا مجزا، قادر به دست يافتن به چنين سطحي نيست                              " فرهنگي
ملت در دوره هاي بحراني، هنگامي که اعضاي                    -شدن به عنوان دولت         شناخته باز
به هويت جمعي ماسبقي که احيا شده است                   به نشانه هاي منتسب       ] چنين جمعي  [

تشديد  ،  )مانند نمونه دوره پس از فروپاشيدن امپراتوري شوروي          (گرايش پيدا ميکنند     
چنين تکيه گاهي در تقابل با نگراني موجه در قبال آينده و عدم ثبات سياسي                  . ميگردد

از سويي ديگر استقالل ملي تنها به قيمت جنگهاي                 . پاسخ مستحکمي ارائه نميدهد      
نزاعهاي آغازين   داخلي، اشکال جديد استبداد و يا با چيره شدن بر مسائلي که به امتداد                

 ).  ۱۲۷، ۱۹۹۴" (دامن ميزنند دست يافتني است
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 مارکس و آزادی
 

 )بخش دوم(
 

 !طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر و مسئله آزادی
 
 محسن ابراهيمي 

 
 مقدمه 

 
 نشريه   ۲مقاله اي که پيش رو داريد ادامه مطلبي است که بخش اولش در شماره                                 

، به اسارت اقتصادي طبقه      بخش اول اين مطلب     در. کمونيسم کارگري منتشر شده است     
کارگر در مناسبات سرمايه داري و به تبع آن اسارت فرد کارگر در موقعيت طبقاتي اش                   

مختصرا روي اين سئوال پايه اي دقيق شديم که چگونه طبقه کارگر بنابر                           . پرداختيم
موقعيت واقعي اش در مناسبات توليدي، هم اسيرترين طبقه جامعه است و هم در عين                   
حال، دقيقا به خاطر همين موقعيتش در مناسبات توليدي، امکان و ظرفيت رهايي کل                 

ضمنا، بحث کوتاهي در اين مورد داشتيم که در هر دوره اي و در هر                         . جامعه را دارد   
براي . مناسبات معين اقتصادي، طبقه اي معين پيشتاز مبارزه براي آزادي بوده است                  

مثال، در جامعه اي که مناسبات فئوالي حاکم است، اين طبقه نوپاي بورژوا هست که                      
در جامعه سرمايه داري اين طبقه کارگر است که پيشتاز رهايي                . نقش رهاييبخش دارد   

. روشن است که ابعاد و مضمون رهاييبخشي اين دو طبقه تماما متفاوت است                      . است
تفاوت بنيادي طبقه کارگر و طبقات ديگر در امر رهايي اين است که طبقات ديگر و                          
مشخصا طبقه بورژوا، نه تنها فقط ميتوانستند در نهايت خود را رها کنند بلکه مهمتر                 
از آن، رهاييشان در گرو اسارت طبقات و اقشار ديگر جامعه بود در حاليکه طبقه کارگر                  

رهايي . نميتواند خود را رها کند مگر اينکه طبقات ديگر را همراه با خود رها کند                           
طبقه کارگر در گرو رهايي کل جامعه است و رهايي کل جامعه در گرو رهايي طبقه                             

در . اين يک تمايز بنيادي در ظرفيت طبقات از نقطه نظر امر رهايي است                   . کارگر است 
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تفاوت طبقه سرمايه دار و          _ اين بخش روي جنبه هاي مختلف اين تمايز و تفاوت                       
متمرکز خواهيم شد و راه خود را براي                _ کارگر از نقطه نظر ظرفيتشان براي آزادي                

پرداختن دقيقتر و مفصلتر به اين سئوال باز خواهيم کرد که خود آزادي از نقطه نظر طبقه               
کارگر و مارکس چه معنا و مضموني دارد؛ چرا چنين مضموني دارد؛ و مشخصا چه                          
تفاوتي با آزادي از نقطه نظر بورژوازي دارد و باالخره آيا اين تصوير از آزادي، ايده آلهاي                     
آرماني و اتوپيک طبقه کارگر و مارکس است يا از نقد مشخص و واقعي نظام سرمايه                        

همين بحث را با تمرکز روي جامعه آزاد و برابر کمونيستي ادامه                 . داري نشات ميگيرد  
و باالخر به موضوعات مشخصتري از قبيل معناي واقعي آزادي در                          .  خواهيم داد  

جامعه سرمايه داري معاصر، دمکراسي و آزادي علي العموم و دمکراسي و آزادي در                       
قرن بيست و يک مشخصا، ناسيوناليسم و آزادي، دين و آزادي، موقعيت طبقه کارگر در                  

 .  جهان معاصر در قبال رهايي کل جامعه، و کمونيسم کارگري و آزادي خواهيم پرداخت
مارکس مدعي است که جامعه سرمايه داري آخرين جامعه طبقاتي است؛ مالکيت                 
بورژوائي آخرين نوع مالکيت خصوصي بر وسايل توليد است؛ طبقه کارگر آخرين طبقه                   
در اسارت و آخرين طبقه استثمار شونده است؛ و مهمتر از همه، اين طبقه اولين و تنها                        

اما در عين حال،     . طبقه اي است که ميتواند خود و همراه خود کل بشريت را رها  کند                    
طبقه کارگر اولين طبقه محروم و تحت ستم نيست که عليه نظم حاکم و براي آزادي                              

در هر جامعه طبقاتي پيشاسرمايه داري هم، مبارزه براي رهايي وجود               . عصيان ميکند 
داشته و طبقاتي پيشاپيش و در راس چنين مبارزاتي بوده اند اما در همه اين مبارزات،                   
اين طبقات در بهترين حالت طبقه خودشان را نجات داده اند و دور جديدي از اسارت و                        

به عبارت درستتر، آزادي خود را بر دوش          . استثمار و بندگي انسانها را مستقر کرده اند         
سئوال اين است که اگر تاريخ ستم طبقاتي با          . اسارت طبقات و اقشار ديگر بنا نهاده اند        

ستم طبقه سرمايه دار عليه کارگران شروع نشده است و مبارزه عليه ستم طبقاتي هم با                     
طبقه کارگر شروع نشده است؛ پس اين چه ويژگي اي است که طبقه کارگر را از طبقات                         
ديگر، هم در رابطه با ابعاد و عمق اسارت و هم در رابطه با ظرفيت رهايي و آزادي                                  
متفاوت ميکند؟  اين چه ويژگي است که سرمايه داري را آخرين نظام طبقاتي و طبقه                         
کارگر را آخرين طبقه استتثمار شونده و در عين حال اولين طبقه رها کننده کل بشريت                      
ميکند؟ اجازه بدهيد بحث را با اشاره کوتاهي به تکوين تاريخي سرمايه داري شروع                         

 . کنيم که مسير را براي پرداختن به اين مجموعه سئواالت هموار ميکند
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 آزادي طبقه سرمايه دار، اسارت طبقه کارگر: گذرگاه خونين تاريخ
 

پيرزني که حاضر به ترک کومه اش نبود در ميان شعله هاي آتش سوخت                 "
 هکتار زمين را    ۳۲۱۳۳۲و به اين شيوه بود که آن بانوي بزرگوار            . و مرد 

کاپيتال، ."  (که از ادوار کهن به طايفه تعلق داشت به تملک خود در آورد                
 )۱) (۸۱۴جلد اول،  ص 

 
ميليونها " آزادي"، تراژدي   )راز انباشت اوليه  ( جلد اول کاپيتال     ۲۶مارکس در فصل    

اين انسانها در خدمت طبقه        " آزادانه"انسان از اسارت قيودات فئودالي و قرار گرفتن                
اين فصل کاپيتال از نقطه نظر درک مضمون           . نوپاي بورژوا را با دقت تمام ثبت ميکند          

از اين نظر مهم است       . واقعي آزادي از نظر طبقه بورژوا از اهميت بااليي برخوردار است              
که نشان ميدهد که حتي در همان مقطعي که سرفها و رعايا و دهقانان از قيودات                                

_ ميشدند، در عين حال زنجير اسارت در خدمت طبقه نوپاي بورژوا                       " آزاد"فئودالي  
آنها آزاد   . بر دستها و پاهاشان آويزان ميشد             _ همان طبقه اي که آزادشان ميکرد                

طبقه بورژوا زنجير اسارت فئودالي را از گردن اين بخت                          . ميشدند تا اسير شوند        
آنها از نظامي    . برگشتگان باز ميکرد تا زنجير اسارت بورژايي را بر گردنشان بياويزد                 

رهايي آنها، آغاز اسارتشان در شکل و        . آزاد ميشدند تا به اسارت نظامي ديگر دربيايند        
انقالبات بورژوايي، اساسا انقالباتي براي به سرانجام رساندن سياسي                . قالب جديد بود   

اينها انقالباتي بودند که جمعيت عظميي از سرفها و رعايا را              . اين اسارت اقتصادي بود   
از اسارت اربابان فئودال و جمعيت عظيمي از دهقانان را از زمين و مايملک ناچيزشان                      

نيروي کار روانه شهرها کردند     " آزاد"جدا کردند و اين جمعيت عظيم را به مثابه دارندگان            
نيروي کارشان را به طبقه نوپاي بورژوا        " آزادانه. "به خدمت سرمايه در بيايند     " آزادانه"تا  

 . زنجيرهاي زنگ زده جاي خود را به زنجيرهاي طاليي داد. بفروشند
همان انجيل   " (سرمايه داري و آزادي       "در بخش اول اين مطلب، فرازي از کتاب                   

، نوشته ميليتون فريدمن را نقل کرديم که در آن، با وقاحت کم                  )سرمايه داري بازار آزاد    
" دم غنيمتي "نظيري، ريشه فقر و بندگي و اسارت تاريخي کل طبقه کارگر را ناشي از                       

افراد متعلق به طبقه کارگر دانسته بود که دار و ندارشان را امروز ولخرجي ميکنند و                         
، از  "آزادي فردي "و البته اين قهرمان مدافع       ! ناگزير در دوران کهولت به پيسي مي افتند         
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کارگران پيش  " ولخرجي"و  " دم غنيمتي "طبقه کارگر طلبکار هم شده بود که اگر چه اين               
چشمان بورژواهاي بسيار مسئول رخ ميدهد اما طبقه نجيب صاحب سرمايه آنچنان                      

، يعني همان     "آزادي فرد در ارتکاب اشتباه        "شيفته آزادي انسانهاست که حتي مزاحم             
معناي متقابل اين مدعي اين است که ثروت عظيم                    . ولخرجي کارگران هم نميشود       

صاحبان سرمايه، به خاطر فضايل اخالقي و دورنگري حکيمانه افراد اين طبقه ميسر                      
روشن . ، پرده از اين وقاحت ايدئولوگهاي بورژوا بر ميدارد           "راز انباشت اوليه  . "شده است 

دم "، يعني همان    "معصيت اوليه "ميکند که توضيح فقر و نداري طبقه کارگر با توسل به              
اوليه افراد طبقه کارگر يک توجيه وقيحانه است که پرده بر حقيقت تاريخ                             " غنيمتي

در همين  . تکوين طبقات و مشخصا پيدايش طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر مي افکند               
 ۲۱ و   ۲۰فصل کاپيتال، مارکس قرن نوزده، دست شعبده بازان حقه باز سرمايه در قرن                   

را رو ميکند که با وقاحت مختص اين طبقه، تمرکز ثروت در دست اقليتي از جامعه و                       
از " نخبگان صرفه جو   "اسارت ميلياردها انسان در فقر و فالکت روزمره را با دورنگري                  

 :اين پاراگراف را با دقت بخوانيد. اکثريت عظيم توضيح ميدهند" تن پروري"يکطرف و 
 

اين انباشت اوليه در اقتصاد سياسي تقريبا همان نقش معصيت اول در                 "
آدم ابوالبشر سيب را گاز زد، و بشر گرفتار                  . کند الهيات را بازي مي      

شود که اگر اين          در اقتصاد سياسي هم چنين تصور مي             . معصيت شد  
ها نقل کنند منشأ آنرا          اي درباره گذشته     انباشت اوليه را بصورت قصه        

: هاي خيلي خيلي قديم دو نوع آدم وجود داشت              در زمان . اند توضيح داده 
جو؛ و ديگر اوباش       تر از همه صرفه      يکي نخبگان کوشا، فهميده، و مهم         

افسانه . دادند پرور که دار و ندارشان را بر سر عيش و نوش بباد مي                       تن
کند که چه شد که بشر محکوم به          معصيت اول در الهيات الاقل روشن مي      

نان خوردن از عرق جبين خود شد، در حاليکه آنچه از تاريخ معصيت اول                 
هائي وجود دارند که اساسا             شود اينست که آدم         اقتصادي روشن مي     

ها ثروت      دست آخر اولي       ! بگذريم. گيرند مشمول اين امر قرار نمي               
. خود چيزي براي فروش نداشتند     ها جز پوست و گوشت       اندوختند، و دومي  

از اين معصيت اول است که فقر آن اکثريت عظيمي که برغم همه کاري                      
کنند تا به امروز چيزي جز جسم خود براي فروش ندارند، و ثروت                    که مي 
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کنند مدام بر       اقليت معدودي که هر چند مدتهاست ديگر کاري نمي                   
اين قصه بيمزه کودکانه را در           . گردد شود، آغاز مي     ثروتشان افزوده مي    

کاپيتال، جلد اول،    ." ( خوانند دفاع از مالکيت هر روز در گوش ما مي              
  )۸۰۰ -۷۹۹صفحه 

 
در بخش اول اين مطلب از منطق دروني سرمايه و رابطه کار و سرمايه صحبت                             

کرديم که چگونه بنابر آن، سرمايه بدون نيروي کار و آزادي سرمايه در ثروت اندوزي بدون                   
وجود يکي   . اسارت نيروي کار در خدمت سرمايه نميتواند وجود خارجي داشته باشد                    

اينجا . منوط و مشروط به وجود ديگري است و آزادي يکي در گرو اسارت ديگري است                    
ميخواهيم همين منطق سرمايه را در بعد تاريخي اش، در جريان تکوين اوليه سرمايه                      

سرمايه داري، حتي پيش از تسلط سياسي اش که با انقالب کبير فرانسه                      . دنبال کنيم 
ي انساني از قيد و       ونير" آزاد سازي "تثبيت شد، براي تسلط اقتصادي اش هم نيازمند              

بند نظامهاي پيشين به خاطر و با  هدف به اسارت کشيدن همان نيرو در نظام نوين                              
و اسارت  " آزادي"تاريخ تکوين سرمايه داري، تاريخي است که            . سرمايه داري بوده است    

با حروفي از   "تاريخي که به قول مارکس       .  را در کنار هم و به موازات هم پيش برده است            
 ." آتش و خون ثبت است

پيش شرط تاريخي براي انباشت سرمايه، جدايي دو عامل توليد محصول اجتماعي                
شرط ذهني  (و نيروي کار     ) شرط مادي و عيني توليد      (از همديگر، يعني وسايل توليد        

جدا بيافتد  _ وسايل توليد   _ نيروي کار بايد از شرايط مادي تحقق خودش          . است) توليد
اين دو  . تا کارگر به فروش نيروي کارش به مثابه کاال به صاحبان وسايل توليد تن دهد                     

فاکتور بايد در دو سوي جامعه، در مالکيت دو بخش متفاوت جامعه، متعلق به دو                          
بايد بخشي از جامعه    . بخش متفاوت جامعه باشد تا توليد سرمايه داري امکانپذير شود         

آزاد " ز هر چه رنگ تعلق پذيرد       "صاحب وسايل توليد باشد  و بخش ديگر همان جامعه                
" آزاد سازي "تاريخ تکوين سرمايه، تاريخ      . باشد تا توليد سرمايه دارانه امکانپذير باشد        

 . نيروي وسيع انساني است تا بدون هيچ تعلقي در خدمت سرمايه قرار گيرند
وسايل توليد هم به خودي خود سرمايه        . ميدانيم که پول به خودي خود سرمايه نيست        

و الزاما صاحبان اين عوامل مادي توليد هم به خودي خود سرمايه دار                                 . نيستند
همه اينها براي اينکه بتوانند به سرمايه، يعني به ارزشي که ارزش افزايي                            . نيستند
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ميکند تبديل شوند و صاحبانش را به سرمايه دار تبديل کنند، الزم است به انسانهايي                    
نه رعيت و سرف هستند و جزو        . هستند و هم مجبور   " آزاد"دسترسي داشته باشند که هم       

شرط بنيادي و تاريخي انباشت،      . مايملک اربابشان و نه دهقان وابسته به يک تکه زمين            
حضور نيرويي در جامعه است که هم آزاد است نيروي کارش را مثل يک کاال بفروشد و                         

آزاد از تعلقات پيشا سرمايه     . هم مجبور است آن را بفروشد تا جسم خود را بازتوليد کند            
داري است اما از آنجاييکه اين آزادي، غذا و پوشاک و سرپناه در اختيارش نميگذارد                          

 . مجبور است به بردگي در خدمت صاحبان وسايل توليد تن دهد
تاريخ تکوين سرمايه داري، تاريخ آزاد سازي اين نيروي انساني از زنجير همه                               

 . تعلقات نظام پيشاسرمايه داري بوده است
 

 کامل کارگران از مالکيت ملزومات        4 رابطه سرمايه مسبوق به جدائي     "
توليد کاپيتاليستي بمحض     .  واقعيت مادي بخشيدن به کارشان است           
را نه تنها حفظ       } يا انفکاک  {آنکه روي پاي خود بايستد اين جدائي               

اي که    بنابراين پروسه  . کند بلکه مدام در مقياس فزاينده بازتوليد مي              
اي باشد   تواند چيزي جز همان پروسه      آورد نمي  رابطه سرمايه را بوجود مي     

يا [کارش جد ا            "] وسايل"يا   [که کارگر را از مالکيت ملزومات                
وسايل : گيرد  از طريق اين پروسه دو تبدل صورت مي               . کند   مي  ]منفک

شوند، و توليدکنندگان      اجتماعي توليد و زندگي تبديل به سرمايه مي              
حاصل آنکه، انباشت باصطالح اوليه       . بالفصل تبديل به کارگران مزدي      

در واقع چيزي جز پروسه تاريخي جداسازي توليدکننده از وسايل توليد                  
نمايد به اين علت که دوره                      مي" اوليه"اين انباشت         . خود نيست    

. دهد تاريِخ سرمايه و شيوه توليدي متناظر با آن را تشکيل مي                    ماقبل
 )۸۰۱ و ۸۰۰کاپيتال، جلد اول،  ص (
 

و به اين ترتيب است که تکوين سازمان اقتصادي کاپيتاليستي منوط به انحالل                        
ساختار اقتصادي جامعه فئودالي و آزاد سازي نيروي انساني وسيع مورد نياز سرمايه                     

را با اشتياق و ولع و حرص و            " آزاد سازي "طبقه نوپاي بورژوا، اين وظيفه تاريخي          . بود
انقالب فرانسه اساسا     . برايش انقالب کرد    . سختکوشي حيرت انگيزي به فرجام رساند           

 . قرار بود اين ضرورت اقتصادي را به فر جام سياسي اش برساند
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در همان صفحات کاپيتال، مارکس معنا و محتواي واقعي آزادي کارگر و شرايط و                   
 : ملزومات اقتصادي و تاريخي آن را اينچنين ترسيم ميکند

 
توليدکننده بالفصل، کارگر، اختيار شخص خود را تنها زماني بدست                 "

. آورد که ديگر پايبند زمين، يعني برده يا سرف شخص ديگري نبود                        
عالوه بر اين، براي آنکه تبديل به فروشنده آزاد قوه کار شود و بتواند                           

شود ببرد، بايد     کااليش را با خود به هر جا که بازاري براي آن يافت مي                   
بود که از قيد رژيم گيلدي و مقررات مربوط به شاگرد کارآموز                 کسي مي 

. هاي کاري سختگيرانه آن گريخته باشد          نامه و شاگرد کارآموخته و آئين       
آن حرکت تاريخي که توليدکنندگان را           ] يا لحظات  [لذا يکي از وجوه         

کند رهائي آنان از سرواژ و از قيود نظام                   تبديل به کارگران مزدي مي        
 )۸۰۱کاپيتال، جلد اول، ص ." ( گيلدي است

 
اين چشمان تيز بين و منتقد مارکس است که در پشت اين آزاد سازي نيروي انساني،                  

همين "مورخين بورژوا را افشا ميکند که فقط         . مضمون اقتصادي اسارتبارش را ميبيند 
اين حقيقت را    . ، يعني آزاد سازي نيروي انساني را ميبينند و بيان ميکنند              "وجه حرکت 

اين را نميگويند که اين         . بيان نميکنند که که اين آزادي، در عين حال اسارت است                     
 . تبديل شوند" به فروشندگان جسم خود"مجبورند که " انسانهاي جديدا آزاد شده"

مي بينيم که استقرار مالکيت بورژوايي بر وسايل توليد و نيروي کار بر متن سلب                       
اقتصاد سياسي بورژوايي که بر تقدس حق مالکيت          . مالکيت وسيع امکانپذير شده است     

چون "! آرامش وجدان عارفانه  "استوار است با اين مورد نقض مالکيت چه برخورد داشت؟            
اينجا اين نقض مالکيت براي استقرار شيوه توليد کاپيتاليستي، براي تملک ارزش اضافه              

 . حاصل از کار طبقه کارگر ضروري بود
 به جرگه نظام سرمايه داري گذرگاه خونين ويژه خودش را                 نهر کشوري براي پيوست     

به تاريخ تکوين سرمايه داري در آمريکا و اروپا و آمريکاي التين و آسيا و                    . داشته است 
به شهرهاي عظيم الجثه صنعتي جهان مثل نيويورک، لندن،                   . نگاه کنيد  .. آفريقا و     

ريودوژانيرو، مکزيکو سيتي، شانگهاي، سئول، بانکوک، جاکارتا، بمبئي، قاهره،                         
اينها شهرهاي سرمايه داري هستند که بر دوش کار               . نگاه کنيد ... استانبول، تهران و      
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اضافي تعداد وسيعي ازکارگران، هر روز انبوه عظيم و غول آسايي از ثروت توليد                                  
ميکنند و درعين حال شهرهايي هستند که در آنها بخش اعظم همين اکثريت عظيم در                    

اين اکثريت عظيم طبقه کارگر که اين شهرها بر                      . شرايط برده وار زندگي ميکنند          
دوششان استوار است، يا خود مستقيما از گذرگاه خونين خلع مالکيت و آزاد سازي                          
نيروي کار گذر کرده اند و يا فرزندان و نوادگان نسلي هستند که از اين گذرگاه عبور کرده                  

 . اند
با اين توضيح مختصر تاريخي، وارد اين بحث ميشويم که در جامعه کاپيتاليستي،                
طبقه سرمايه دار نه تنها مانع اصلي رهايي انسانهاست بلکه خود مسبب توليد و                             

با ورود جوامع به نظم سرمايه داري، هم اشکال اسارت و                 . بازتوليد اسارت انسانهاست   
بندگي و تبعيض تغيير يافته است؛ هم طبقه اي که نقش محوري در تداوم اين اسارت                         
دارد عوض شده است؛ و  نهايتا نيرويي که توان و ظرفيت رهايي کل جامعه را دارد                               

در جامعه سرمايه داري، اين تنها و تنها طبقه کارگر و جنبش                           . تغيير يافته است    
به . راديکال اين طبقه، کمونيسم کارگري است که ظرفيت رهايي کل جامعه را دارد                          

 : تعبير مارکس
 

جامعه نوين بورژوازي، که از درون جامعه زوال يافته فئودال بيرون آمده                "
است، تضاد طبقاتي را از ميان نبرده است، بلکه تنها طبقات نوين،                        
شرايط نوين جور و ستم و اشکال نوين مبارزه را جانشين آنچه کهنه بوده                  

 ) ۲۳مانيفست کمونيست، چاپ اينترنتي، ص ." (است ساخته است
 

همه جلوه  _ طبقه کارگر و طبقه سرمايه دار          _ تضاد و کشمکش اين طبقات نوين          
هاي سياست و استراتژي رهايي در جامعه سرمايه داري را در قياس با نظامهاي                                 

اجازه بدهيد با مقدمه اي کوتاه در باره              . پيشاسرمايه داري اساسا دگرگون کرده است         
 . ، بحث را ادامه دهيم"شرايط نوين"اين  موقعيت دو طبقه اصلي
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 راز هستي طبقه سرمايه دار، راز هستي طبقه کارگر
 

 مقدمه 
 

 : ، چنين ميخوانيم"مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل"در اثر ماندگار و درخشان مارکس، 
 

براي آن که يک طبقه بتواند نماينده کل جامعه باشد، طبقه ديگري                  "... 
بايد محمل و محل تمرکز همه زشتيهاي جامعه باشد؛ طبقه معيني بايد             
همه موانع و محدوديتهاي عمومي را نمايندگي کند؛ يک قلمرو خاص                  

 کل   جنايت رسواي  بايد همچون     ) يک طبقه خاص اجتماعي      (اجتماعي   
. جامعه قلمداد گردد؛ چنانکه رهايي از آن، رهايي همگاني تلقي شود                  

براي آن که يک طبقه مظهر تمام عيار رهايي باشد، طبقه ديگري بايد                      
تصوير منفي اشرافيت و روحانيت فرانسه،       . آشکارا مظهر ستم گري باشد    

تعيين کننده اعتبار نزديکترين طبقه به آنها و مخالف با آنها، يعني                       
 )۲) (تاکيد از مارکس، داخل پرانتز از ما است." (بورژوازي بود

 
برده ها  و سرفها     . تا اينجا، ما با يک حقيقت مشترک ومشابه تاريخي مواجه هستيم         

و بورژواها دقيقا مثل طبقه کارگر، همه در عصر خود در موقعيت نمايندگي مبارزه با                    
بود قرار داشتند و کاستيها و       " مظهر آشکار ستمگري  "کاستي کل جامعه و طبقه اي که          

زشتيهاي جامعه به طور معکوس در طبقات حاکم هم عصر آنها يعني برده داران و                             
همچنانکه در جامعه بورژوايي، کاستيها و زشتيها و                        . فئودالها منعکس ميشد      

ستمگريها و تبعيضات جامعه در طبقه بورژوا منعکس است و طبقه کارگر به مثابه                        
مظهر آشکار   "نماينده مبارزه با کاستي کل جامعه و مبارزه با طبقه اي است که                                

 . است" ستمگري
موقعيت تاريخي بورژوازي در مقطع انقالب کبير فرانسه دقيقا همين است که در                      

در آن مقطع، رسته اول و دوم، يعني اشراف فئودال و نجبا و               . باال مارکس تصوير ميکند   
، به مثابه     "جنايت رسوا  "است که به مثابه          " قلمرو خاص اجتماعي    "روحانيون، همان     

رهايي از اين جنايت رسوا، رهايي همه          . انگشت نما شده است    " مظهر آشکار ستمگري   "
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بورژواي به مثابه طبقه بالنده در مقابل اين طبقه رسوا و جاني است که                     . تلقي ميشود 
 . ميتواند در قامت نماينده عموم ظاهر شود

 : اينجا خيلي گذرا روي دو نکته تاکيد ميکنيم که براي دنبال کردن بحث الزم هستند
موقعيت اقتصادي و سياسي طبقه کارگر معاصر با موقعيت اقتصادي و                           _ ۱

طبقه بورژوا، در   . سياسي طبقه بورژوا پيش از پيروزي سياسي اش عميقا متفاوت است              
مقطع  انقالب عليه مناسبات حاکم، در اقتصاد جامعه ريشه دوانده بود و با انقالب و                      

 . تغييرات سياسي تالش ميکرد موقعيت اقتصادي اش را به موقعيت مسلط تبديل کند
طبقه کارگر نميتواند پيش از پيروزي           . در مورد طبقه کارگر دقيقا برعکس است            

اگر انقالب بورژوايي، قرار     . سياسي، به هيچ درجه اي در اقتصاد جامعه تسلط پيدا کند             
بود موقعيت سياسي طبقه اي که قبال از لحاظ اقتصادي پيشروي کرده بود را تثبيت                        
کند؛ انقالب کارگري، برعکس قرار است طبقه اي را از لحاظ سياسي مسلط کند که از                     

طبقاتي، فقط نشانه اي از         _ اين حقيقت تاريخي       . لحاظ اقتصادي تحت تسلط است        
سختي مبارزه پيشاروي طبقه کارگر نيست بلکه عالوه بر آن بر اهميت مبارزه سياسي،                    

 . اهميت سرنگوني و تسخير قدرت سياسي توسط طبقه کارگر هم تاکيد ميکند
طبقه بورژوا الزم نيست تا فرجام نهايي پيروزيش منتظر بماند تا محدوديت                       _ ۲

مظهر آشکار  "، به مثابه     "جنايت رسوا "تا خود به مثابه       . آزاديخواهي اش را برمال کند      
اين طبقه، در حين ايفاي نقش انقالبي، وجه ارتجاعي آتي                . انگشت نما شود   " ستمگري

چون حياتش منوط به شکل گيري طبقه          . مجبور است نشان دهد    . خود را نشان ميدهد    
اي ديگر است که منافع پايه اي عميقا متضادي با اين طبقه دارد که در آن لحظه                                  

طبقه کارگر، اگر چه در اين مقطع، يک نيروي انساني اصلي مبارزه اي                       . انقالبي است 
است که بورژوازي به مثابه نماينده کل جامعه پيش ميبرد، اما تقابل اين دو طبقه، حتي             

اين وضعيت مشترک تمام طبقات در          . پيش از پيروزي کامل بورژازي، آشکار ميشود           
همه طبقاتي که در نقش مقابله با            . جوامع طبقاتي تاکنوني پيشا سرمايه داري است           

طبقات حاکم قبل از خود ابراز وجود ميکنند، درست در همان موقعي                 " جنايت رسواي "
ايفا ميکنند، نقش ارتجاعي خود را نيز آشکار ميکنند؛ درست در                    " پيشرو"که نقش    

ايفا ميکنند، نقش اسارتبخش خود را نيز آشکار                " رهاييبخش"همان لحظه که نقش         
در پايين به اين نکات باز          . فقط طبقه کارگر از اين وضعيت مستثني است             . ميکنند
 . ميگرديم



 165 مارکس و آزادي 

 محدوديتهاي تاريخي بورژوازي
 

اينجا نه فرصت و نه نيازي براي باز کردن محدوديتهاي تاريخي همه طبقات حاکم                              
فقط روي موقعيت طبقه بورژوا و کارگر، محدوديتها و امکانات اين دو                . تاکنوني است 

طبقه از نقطه نظر رهايي بشريت، تا آنجا که به هدف اين بحث مربوط است تمرکز                                
 . ميکنيم

مقدمه بر نقد فلسفه    "در همان رساله    . از محدوديت تاريخي طبقه بورژوا شروع کنيم       
 :، مارکس اين محدوديت تاريخي طبقه بورژوا را اينچنين  تشريح ميکند"حق هگل

 
پس تنها شاهان آلمان نيستند که بي موقع به تاج و تخت ميرسند، بلکه هر           " 

بخش از جامعه ي مدني پيش از آن که پيروزي اش را جشن گيرد شکست                        
اش را تجربه ميکند، پيش از آن که بر محدوديتهاي پيش رويش چيره شود،                   
محدوديهاي خود را گسترش ميدهد، و پيش از آن که بتواند جوهر بخشنده                  

در نتيجه  . خود را نشان دهد، جوهر تنگ نظرانه خود را به نمايش ميگذارد               
حتي فرصت ايفاي نقشي مهم، پيش از آن که بدست آيد، از دست ميرود؛ هر                  
طبقه به محض آغاز به مبارزه با طبقه اي فرادست خود، در گير مبارزه با                      

 )۶۹ص ." ( طبقه فرودست خود ميشود
اين دقيقا موقعيت طبقه بورژوا در مقطع تحول جامعه از نظام فئودالي به نظام                          
سرمايه داري است، طبقه اي که به عنوان نماينده کل جامعه در مقابل طبقات پيشين                      
ظاهر شد؛ به عنوان نماينده کل جامعه، رسته ها و قشرهاي ديگر و تهيدستان و                                   
گرسنگان و پابرهنه ها و کارگران را در مقابل طبقات پيشين حاکم به دنبال خود کشيد و           
اين طبقات و اقشار را به عنوان نيروي اصلي اعتراض خياباني به کار گرفت و همه اين                       
کارها را با اتکا به ادعاي رهايي کل جامعه انجام داد و دست آخر، شرايط را براي به                            

يعني اساسا همان نيروهايي که براي پيروزي سياسي                    –اسارت کشيدن کل جامعه           
از نقطه نظر بوروژوازي نوپاي عصيانگر مقطع             . فراهم کرد   -خودش بکار گرفته بود         

که " طبقه فرودست "انقالب کبير فرانسه که با طبقه فرادست فئودال مباره ميکرد؛ اين                   
طبقه اي که همراه      . موضوع مبارزه فوري بعد از پيروزي است، طبقه کارگر نوپا است                  

بورژوازي و به رهبري بورژوازي در آن انقالب شرکت کرد، نه تنها شرکت کرد بلکه يک                         
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 . نيروي اصلي انساني آن انقالب بود
دست آورد انقالب کبير فرانسه براي کارگران چه بود؟ اين انقالب بورژوايي، به                             

بيحقوقي کارگران را  به     . محض پيرزي، به تهيدستان و پابرهنه ها و کارگران تعرض کرد            
هر دو اعالميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه، همين واقعيت را                        . قانون تبديل کرد    

به . در اين اسناد انقالب کبير فرانسه، طبقه کارگر بشر محسوب نشد               . منعکس کردند 
اين دليل که در آن انقالب دستور عمل نيروي رهبري انقالب يعني طبقه بورژوا، رهايي                     
همگان نبود، آزادي مالکيت خصوصي بورژوايي بود، آزادي داد و ستد بود، آزادي خريد                 
و فروش نيروي کار بود، دسترسي آزاد به نيروي کار به مثابه کااليي براي ارزش افزايي،                      

 . يعني عمال اسارت نيروي کار بود
بورژوازي مالک خصوصي وسايل توليد بود و انقالب کرده بود تا موانع گسترش                        

بورژوازي ميخواست به همراه و به  کمک کارگران          . همين مالکيت را از پيش پايش بردارد    
و تهيدستان جامعه مانع اصلي رشد و تکوين و تسلط طبقاتي خودش را از سر راه                                

مانع اصلي رشد طبقاتي بورژوازي اساسا همان اسارت تاريخي نيروي انساني                    . بردارد
مورد نيازش در چنبره زنجيرهاي پيشاسرمايه داري بود و اين زنجيرها بايد پاره                                 

بورژوازي نميتوانست به مثابه طبقه اي نوپا طبقه اي ديگر را تمام و کمال به                     . ميشدند
زنجير بکشد مگر اينکه قبال نيروي انساني تشکيل دهنده اين طبقه را از زنجير                                 

اين راز تناقض تاريخي بورژوازي به مثابه طبقه اي است که            . مناسبات فئودالي آزاد کند   
 . هم آزاديبخش است و هم اسارت بخش

جوهر بخشنده خود را نشان      "و به اين ترتيب است که طبقه سرمايه دار پيش از آنکه                
فورا تعرض سياسي اش به طبقه          ." دهد جوهر تنگ نظرانه خود را به نمايش ميگذارد              

به اين دليل ساده که حيات بورژوازي فقط منوط به آزاد کردن                    . کارگر را آغاز ميکند     
نيروي کار از قيودات فئودالي نبود بلکه در عين حال حياتش به بهره کشي از اين نيروي                     

بورژوازي، نيروي کار را آزاد کرده بود تا به اسارت خودش            . کار آزاد شده هم مشروط  بود     
اين موقعيت متناقض اقتصادي است که بورژوازي انقالبي، بالنده، پيشرو را              . در بياورد 

طبقه اي که در مقابل ارتجاع             . در عين حال به يک طبقه ارتجاعي تبديل ميکند                    
در مقابل طبقه   . فئودالي، پيشرو است؛ اما در مقابل طبقه کارگر  نوپا، ارتجاعي است              

اين راز هستي طبقه      . فئودال رهاييبخش است اما در مقابل طبقه کارگر اسارت بخش               
محتواي متناقضي که با    . بورژواست که در همان آغاز، محتواي متناقضش را نشان داد          
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پيروزي سياسي و پيشروي همه جانبه بورژوازي ديگر از تناقضات اوليه اش رها ميشود                  
هر چقدر   . و هر چه زمان ميگذرد به محتوايي يکدست تر و ارتجاعي تر بدل ميشود                        

زمان ميگذرد بيشتر معلوم ميشود که اين يک تناقض تاريخي و مقطعي است و نه                            
 . طبقاتي و ذاتي

و به اين ترتيب است که تاريخ وارد دوره اي ميشود که در آن طبقه بالنده پيشين                             
مظهر تمام عيار   "تبديل ميشود و  طبقه کارگر به          " جنايت رسواي کل جامعه    "بورژوا به   

تاريخي که رنگ کشمکش آشکار و پنهان، کوچک و بزرگ اما دائمي اين دو                         ". رهايي
 . طبقه بر پيشاني همه لحظات تاکنونيش حک شده است

جنبش بابوفيستها اولين بروز سياسي اين تقابل طبقه کارگر جوان با بورژوازي به                      
اگر برابري حقوقي اعالم شده در هر دو بيانيه حقوق شهروندان فرانسه،               . قدرت رسيده بود  

پرده اي ساتر بر ادامه نابرابري طبقاتي واقعي در شکل و قالب جديد بود؛ جنبش                                  
اين جنبش به مطالبات        . بابوفيستها دقيقا همين نابرابري واقعي را زير سئوال برد                    

انقالب فرانسه که اساسا زير هژموني سياسي طبقه بورژوا شکل گرفت، مطالبات                             
الغا مالکيت خصوصي، لغو حق وراثت، کار همگان و امکان بهره             : ديگري را اضافه کرد   

بورژوازي نوپاي به قدرت رسيده فرانسه، به اين                . مندي برابر همه از ثروت اجتماعي          
بابوف را زير تيغ گيوتين برد تا اعالم            . گستاخي طبقه کارگر نوپا با گيوتين پاسخ داد           

" مظهر آشکار ستمگري    "کند که با پيروزي سياسي، بورژوازي مصمم است به مثابه                      
جنبش بابوفيستها هم نطفه جنبش طبقه مقابل بود که اعالم                 . عصر جديد ظاهر شود     

 . کرد ميخواهد به مثابه نماينده رهايي کل جامعه ظاهر شود
 

 امکانات تاريخي طبقه کارگر
 

اين "را داشته باشد که      " جسارت انقالبي "طبقه کارگر تنها طبقه اي است که ميتواند آن             
" و  ".  کلمات را گستاخانه بر فرق حريف بکوبد که من هيچ ام ولي بايد همه چيز باشم                       

شود مگر آنکه نظام طبقاتي و همراه آن همه            " همه چيز "تنها طبقه اي است که نميتواند         
يعني شرايط را براي اينکه         . طبقات ازجمله موجوديت طبقاتي خودش را منحل کند              

طبقه کارگر  . همگان از موقعيت برابر براي يک زندگي انساني برخوردار شوند فراهم کند              
. نميتواند آزاد شود مگر اينکه خود و همه و کل جامعه را از نظام طبقاتي رها کند                             
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اين . نميتواند طبقه کارگر بماند و آزاد شود و نميشود آزاد شود و طبقه کارگر بماند                          
موقعيت طبقه کارگر تماما در نقطه مقابل موقعيت طبقات پيشين است که بايد جامعه          
طبقاتي و موقعيت طبقاتي خود را در شکل جديد حفظ کنند و تحکيم کنند تا همه چيز                   

طبقاتي است که اين طبقه را از همه طبقات ديگر              _ اين دقيقا آن ويژگي تاريخي      . شوند
 .  تاکنوني متمايز ميکند

راز رهاييبخش همگاني طبقه کارگر دقيقا از اين ويژگي طبقاتي اش نشات                                 
رهاييش در گرو رهايي از جامعه طبقاتي و ارتقا خود از عنصري متعلق به يک                 . ميگيرد

جامعه طبقاتي بايد به يک جامعه          . طبقه به انساني در يک جامعه غير طبقاتي است               
و . انساني تبديل شود تا افراد متعلق به طبقه کارگر بتوانند مثل يک انسان زندگي کنند                

اگر قبول داريم که جامعه طبقاتي منشا همه جلوه هاي اسارت انسان است، پس رهايي                     
به اين معنا جامعه نميتواند روي زندگي انساني            . کارگران مترادف با رهايي همه است        

 . ببيند مگر اينکه کارگران به زندگي انساني برسند
اگر همين بحث را به موضوع انقالب گسترش دهيم بايد بگوييم که اگر طبقه بورژوا                  
انقالب سياسي ميکند تا تسلط اقتصادي اش را به فرجام برساند؛ برعکس طبقه کارگر                   

طبقاتي خود و کل      _ به انقالب سياسي رو مي آورد تا خود را از موقعيت اقتصادي                       
و دقيقا به اين دليل نميتواند در انقالب سياسي                 . جامعه را از نظم طبقاتي رها کند            

. مجبور است انقالبش را تا يک انقالب اجتماعي تمام عيار ادامه دهد                   . محدود بماند 
اگر انقالب سياسي براي بورژوازي پايان کار و به فرجام رساندن تسلط اقتصادي خود و                      
تحکيم نظم طبقاتي جديد است؛ برعکس انقالب سياسي براي طبقه کارگر تازه آغاز کار                  

 .  اقتصادي است_ است؛ آغازي براي پايان دادن به هرگونه تسلط طبقاتي 
مارکس که به عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي و سياسي آلمان واقف است و به                       
ريشه وضعيت ويژه و عقب مانده جنبش سياسي در آلمان اشراف دارد، جايگاه طبقه                          
کارگر براي رهايي کل بشريت را با مراجعه به وضعيت آلمان به اين صورت به تصوير                          

 : ميکشد
 

پس امکان واقعي رهايي آلماني ها در کجا نهفته است؟ پاسخ ما اين                     "
در شکل گيري طبقه اي با زنجيرهاي راديکال، طبقه اي در جامعه               : است

مدني که طبقه اي از جامعه مدني نيست؛ در شکل گيري طبقه اي                             
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اجتماعي که انحالل تمام طبقات است؛ در شکل گيري بخشي که به دليل                
رنج جهانشمولش، خصوصيتي جهان شمول دارد، و حق ويژه اي را طلب                  
نميکند؛ زيرا نه بي عدالتي ويژه بلکه بي عدالتي عام در حق او روا                              

اين طبقه ديگر نه مقامي تاريخي که مقامي انساني را طلب                   . ميشود
رژيم سياسي  (اين طبقه آنتي تز يک جانبه پيامدهاي دولت آلمان           . ميکند

نيست، بلکه آنتي تز همه جانبه همه بنيادهاي موجوديت دولت                 ) آلمان
آلمان است؛ و سرانجام، اين طبقه اي است که رهاييش در گرو رهانيدن                      
خود از تمامي طبقات ديگر جامعه و بنابراين رهانيدن تمامي طبقات                   

به بياني ديگر، اين طبقه تبلور محروميت کامل                  . ديگر جامعه است    
انسان است و بنابراين تنها ميتواند از طريق بازيابي کامل انسان،                           

اين مظهر زوال جامعه همچون طبقه      . انسانيت خويش را به خود بازگرداند  
مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل، داخل         ." (اي خاص، همانا پرولتاريا است     

 ) پرانتز از ما است
 

در اينجا مارکس توجه ما را به مولفه ديگري جلب ميکند که در ميان همه طبقات                    
حاکم تا کنوني مشابه است اما فقط طبقه کارگر است که در اين مورد به نحوي راديکال                   

آنتي تز يک جانبه پيامدهاي دولت آلمان             "طبقه کارگر  : با ديگر طبقات متفاوت است        
نيست، بلکه آنتي تز همه جانبه همه بنيادهاي موجوديت دولت                  ) رژيم سياسي آلمان   (

 ". آلمان است
نظام . همه نظامهاي طبقاتي مبتني بر مالکيت خصوصي بر وسايل توليد هستند                

تنها تفاوت اين     . بورژوايي در اين مورد با نظام فئودالي و برده داري تفاوت ندارد                          
نظامها اين است که چگونه و با چه شيوه اي توليد اضافه محصول توسط طبقه حاکم                          

در گذر از نظام برده داري به فئودالي و  فئودالي به سرمايه داري،                             . تصرف ميشود  
مالکيت خصوصي بر وسايل توليد بر سر جايش ميماند اما نحوه تملک اضافه محصول                  

به همين خاطر در جريان جايگزيني اين نظامها، ضمن تغيير              . است که دگرگون ميشود    
رژيم . رژيم سياسي، مالکيت خصوصي بر وسايل توليد دست نخورده باقي ميماند                         

اما در نظام      . سياسي دگرگون ميشود و طبقه انقالبي آن مقطع به آرمانش ميرسد                        
اگر طبقات  . بورژوايي و در مورد طبقه کارگر موضوع به نحو راديکالي متفاوت است                  
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ديگر ميتوانند رژيم سياسي موجود و حاکم را زير و رو کنند و به تقدس مالکيت                                  
خصوصي بر وسايل توليد دست نزنند اما به هدفشان برسند؛ برعکس، طبقه کارگر، تنها              

. طبقه اي است که براي رهايي خود و جامعه بايد از نابودي رژيم سياسي حاکم فراتر رود                    
بايد مناسبات طبقاتي حاکم، مناسبات مبتني بر مالکيت خصوصي بر وسايل توليد را               

بايد مقدسات تاکنوني همه نظامهاي طبقاتي،        . تماما نابود کند و تماما زير و رو کند           
به اين معني طبقه کارگر         . مالکيت خصوصي بر وسايل توليد را نامقدس اعالم کند               

بلکه با همه شرايط اقتصادي و اجتماعي اي که آن                 . فقط با رژيم سياسي تقابل ندارد         
با . با طبقاتي بودن جامعه تقابل دارد              . رژيم روبناي سياسي اش است تقابل دارد                

با تفاوت موقعيت بخشهاي مختلف         . مالکيت خصوصي بر وسايل توليد تقابل دارد            
پس طبقه کارگر براي رهايي بايد نظم موجود           . جامعه در قبال وسايل توليد تقابل دارد         

بايد از نظم سياسي حاکم فراتر برود و بنياد آن                  . جهان را در همه ابعادش منحل کند           
راز هستي   "پس  . يعني مالکيت بورژوايي بر وسايل توليد و کار مزدي را منحل کند                     

 . است" انحالل وضع موجود جهان"آنچنانکه مارکس ميگويد " طبقه کارگر
 

پرولتاريا با اعالم انحالل نظم موجود جهان، صرفا راز هستي خويش را               "
پرولتاريا . بيان ميکند، زيرا او به راستي مظهر زوال اين نظم جهان است              

با درخواست نفي مالکيت خصوصي، صرفا اصلي رابراي جامعه وضع                 
ميکند که همان جامعه به عنوان يک اصل براي او وضع کرده است،                          

به عنوان ثمره منفي جامعه       –و به رغم تمايل او         –اصلي که هم اکنون      
مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل، صفحه         ." (در وجود او تجسم يافته است       

۷۱ .( 
 

در فصل قبل، در باره پروسه خونين سلب مالکيت از توده هاي وسيع و تبديل آنها به                   
در نظام سرمايه داري اين يک اصل خدشه ناپذير              . فروشندگان نيروي کار صحبت کرديم      

است که اکثريت عظيم جامعه، از مالکيت بر وسايل توليد معيشتشان محرومند و                          
دقيقا به اين خاطر و به اين معنا براي زنده ماندن ناگزيرند  نيروي کارشان را به مثابه                          

به اين معنا طبقه کارگر با لغو مالکيت          . کاال به بازار بياورند و به سرمايه دار بفروشند          
 . خصوصي بر وسايل توليد عمال کاري را ميکند که جامعه در حق او انجام داده است
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چهار سال بعد، در مانيفست کمونيست، مارکس در پاسخ به بورژواهاي هراسان، به                 
همين بحث موقعيت طبقه کارگر در قبال مالکيت خصوصي بر وسايل توليد به اين                          

 . صورت باز ميگردد
 

شما از اينکه ما ميخواهيم مالکيت خصوصي را لغو کنيم بهراس مي                 "
ولي در جامعه کنوني شما، مالکيت خصوصي براي نه دهم اعضا             . افتيد

اين مالکيت همانا در سايه آن موجود است که                . جامعه لغو شده است     
بنابر اين شما ما را سرزنش ميکنيد که         . براي نه دهم ديگر موجود نيست   

ميخواهيم مالکيتي را ملغي سازيم که محروميت اکثريت مطلق جامعه            
 )۳٥ص ." (از مالکيت، شرط ضروري وجود آن است

 
، اثر مشترک مارکس وانگلس که يکسال بعد از مقدمه بر نقد              "ايدئولوژي آلماني "در  

 تدوين شده است، اين مسئله که طبقه کارگر براي             ۱۸۴۵فلسفه حق هگل، در بهار سال         
رها شدن بايد از تغيير روبناي سياسي فراتر رود و به بنيادهاي جامعه دست ببرد با                             

در اين اثر، به تفاوت و تمايز انقالبات بر ميخوريم که                      . بياني روشنتر دنبال ميشود      
انقالب کارگري، انقالبي که گرايش             . توسط طبقات گاها متضاد پيش رفته است                 

کمونيستي طبقه کارگر در راسش باشد با انقالبات پيشين، انقالباتي که طبقاتي غير از                 
طبقه کارگر در رهبريش هستند چه تفاوتي دارد و چرا؟ بزعم مارکس، همه انقالبات                           
پيشين، نظام طبقاتي تاکنوني را با نظام طبقاتي ديگر جايگزين ميکنند؛ حاکميت                        
طبقه اي را با حاکميت طبقه اي نوپا جايگزين ميکنند؛ تقدس مالکيت خصوصي را                        
دست نخورد بر جاي ميگذارند؛ چون توسط طبقاتي انجام ميشوند که موجوديت                              
طبقاتيشان منوط و مشروط به موجوديت طبقات ديگر و حاکميت بر طبقات ديگر                         

اين انقالبات توسط طبقاتي انجام گرفته اند که فقط بر دوش طبقات ديگر                               . است
حاکميت همه طبقات   "در حاليکه، انقالب کمونيستي،        . ميتوانند به زندگي ادامه دهند     

زيرا توسط طبقه اي انجام ميگيرد         "چرا؟  ". را همراه با خود اين طبقات لغو  ميسازد              
در نفس خود بيان انحالل همه طبقات، مليت ها و نظاير آن در جامعه  کنوني                          ... که  

 ."   است
. تا اينجا مفصال در باره موقعيت اسير فرد در درون طبقه اش صحبت کرده ايم                           
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چيزي که در  موقعيت افراد بورژوا در طبقه بورژوا همانقدر صادق است که در موقعيت                     
اينجا سئوال بر سر شرايط و امکان پايان دادن به اين                        . افراد کارگر در طبقه کارگر         

سئوال . سئوال بر سر الغاي وجودد طبقات و به تبع آن اسارت افراد است                 . موقعيت است 
اين است که کدام طبقه به لحاظ عيني در شرايطي قرار دارد که ميتواند به اين اسارت                        
فرد در موقعيت طبقاتي اش و طبقه اش پايان دهد؟ تاريخ مشحون از کشمکش طبقات                   
فرودست عليه طبقات حاکم بوده است که منجر به فروريزي نظم سياسي حاکم شده است                    

هيچکدام نتوانسته  . اما همه نوع جديدي از بردگي را جاي نوع کهنه مستقر کرده است                  
چرا؟ مارکس در ايدئولوژي آلماني، آنجا که در            . است به رهايي کل بشريت منجر شود          

باره انقالب اجتماعي بحث ميکند، در چند جمله کوتاه سرنخ پاسخ به اين سئوال را                            
 : ميدهد
 

اين در بر گرفته شدن افراد توسط طبقات معين، تا هنگاميکه طبقه                    "
اي تکامل بيابد که هيچ منفعت طبقاتي بخصوصي براي ابراز در برابر                 

 ).۹۱ص ." (طبقه حاکم نداشته باشد، نمي تواند ملغا شود
 

هيچ منفعت طبقاتي    "اين يعني چه؟ اين کدام طبقه است که در عين طبقه بودنش                    
در ميان طبقات تاريخ تا کنوني، اين          . ندارد" بخصوصي براي ابزار در برابر طبقه حاکم         

اجازه بدهيد اين را دقيقتر        . طبقه کارگر است که داراي چنين مشخصات عيني است               
مگر نه اين است که مارکس هميشه از منافع طبقاتي طبقه کارگر در مقابل              . معنا کنيم 

طبقه بورژوا و در مقابل نظام بورژوايي صحبت کرده است؟ مگر نه اين است که کارگر                       
کار مزدي ميکند و رهاييش در گرو رهايي از کار مزدي است؟ و آيا اين منفعت طبقاتي                  

. طبقه کارگر نيست؟ آيا اينجا با يک تناقض روبرو هستيم؟ نه، هيچ تناقضي نيست                         
. تاريخ جامعه سرمايه داري سرشار از مبارزه کارگر براي بهبود شرايطش بوده است                          
.  مبارزه براي افزايش دستمزد، مبارزه براي بهبود شرايط کار هرگز تعطيل نشده است                     

اما در بهترين حالت شرايط         . طبقه کارگر در اين مسير پيشرويهاي جدي کرده است                 
بردگيش را بهبود بخشيده است و دست آخر توانسته است شرايط اسارتش در موقعيت                     

همه اينها، هنوز وجود طبقه کارگر و تداوم اسارت افراد           . طبقاتي اش را کمي بهبود دهد     
در . هنوز در چهاچوب نظام طبقاتي است              . کارگر در طبقه شان را فرض ميگيرد                 
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موقعيت طبقاتي اي که عليه انسانيت و          . چهارچوب تداوم موجوديت طبقه کارگر است       
موقعيت طبقاتي اي که در مقابل آزادي، فرديت و انسانيت             . زندگي انساني کارگر است    

به اين معني با طبقه کارگر، تنها طبقه اي در تاريخ پا به حيات گشوده است                    . اش است 
 . که منفعت انساني اش در گرو پايان دادن به موقعيت طبقاتيش است

به پايان برسانيم که با     " ايدئولوژي آلماني "اجازه بدهيد اين بخش را با فرازي کوتاه از           
مقايسه کوتاهي ميان انقالبات، مضمون عميق، راديکال و رهايبخش انقالب                                  

 : کمونيستي را بيان کرده است
 

در همه انقالبهاي پيشين شيوه فعاليت همواره بال تغيير باقي مي ماند              "
و مساله تنها بر سر توزيع متفاوت اين فعاليت، نحوه جديدي از توزيع                   

در حاليکه انقالب کمونيستي عليه شيوه           . کار بين ديگر اشخاص بود        
صفحه ..." (تاکنون موجود فعاليت متوجه است، کار را برمي چيند                   

۴۸( 
 

در همه شيوه هاي توليد تا کنوني، کار به مثابه يک اجبار خارجي، تالشي براي زنده                   
انقالب بورژوايي، نيروي کار را آزاد ميکند، به کاال             . ماندن دست نخورده باقي ميماند      

تبديل ميکند، روانه بازار خريد و فروش کاال ميکند، اما کار همچنان به مثابه يک                            
انقالب کمونيستي نه تنها عليه شيوه هاي       . اجبار بيروني براي زنده ماندن باقي مي ماند     

انقالبي است که ميخواهد    . است" کار"کار تا کنوني است بلکه فراتر از آن، انقالبي عليه             
کار به مثابه يک اجبار بيروني، کار به مثابه تالشي براي زنده ماندن را ملغي کند و به                         

تازه در اين صورت است       . جايش  فعاليتي داوطلبانه و آگاهانه و خالق را جايگزين کند               
 ". بعنوان افرادابراز وجود کنند"که به قول مارکس کارگران ميتوانند 
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 رابطه فرد و جامعه در جامعه کمونيستي
 

در بخشهاي قبل ديديم که در جامعه سرمايه داري، موقعيت فرد در جامعه، رابطه فرد و                  
عليرغم برابري حقوقي همگان و         . جامه متکي بر موقعيت فرد در طبقه خودش است               

. عليرغم آزادي  حقوقي همگان، نه همگان باهم برابرند و نه همگان به يک درجه آزادند                       
عليرغم اعالم حقوقي فرصتهاي برابر افراد، دريچه فر صتها با سد محکم طبقات،                           

دروازه فرصتها بر روي افراد متعلق به طبقات               . موقعيت طبقاتي افراد بسته ميشود        
در مقابل هر دريچه    . حاکم از لحاظ اقتصادي، يعني طبقه صاحب وسايل توليد باز است           

رشد آزاد اقليت     . اي براي ارتقا اقتصادي و سياسي اکثريت عظيم کارگران بسته است                   
متعلق به طبقه مسلط اقتصادي با اسارت بخش اعظم جامعه رابطه متقابل و معکوس                 

يک ويژکي و تمايز پايه اي جامعه کمونيستي،  دقيقا نقد پراتيکي همين نابرابري                   . دارد
 . واقعي در فرصتها و امکانات واقعي افراد جامعه است

مارکس اگر چه هيچ جايي از تئوريش، تصويري ايده آل و از پيش معلوم و بدقت                            
طرح ريزي شده در باره جزئيات جامعه رها شده، جامعه کمونيستي نميدهد اما خطوط و            

مارکس، اين خطوط و         . مشخصات پايه اي يک جامعه آزاد را به تصوير ميکشد                        
مشخصات را نه از ايده آلها و آرمانهايش، بلکه از نقد جامعه سرمايه داري، از نقد وضع             

جامعه اي که از نقد عملي نظم موجود حاصل ميشود در                      . موجود استنتاج ميکند    
_ اقتصاد، سياست، فرهنگ و ايدئولوژي           _ همه ابعاد حقيقت جامعه اي است که در            
مثل همه مسائل مقابل      _ مارکس در رابطه با آزادي         . وضع موجود را نفي کرده است        

در . نيست) اتوپيک(آرمانخواه و بلند پرواز است اما ايده آليست و خيالپرداز                    _ بشر  
مانيفست کمونيست، مشخصه اصلي يک جامعه آزاد، جامعه آزاد کمونيستي به اين                      

 : صورت تصوير شده است
 

هنگامي که در جريان تکامل، اختالف طبقاتي از ميان برود و کليه                     "
تمرکز يابد، در آن زمان حکومت            توليد در دست  اجتماعي از افراد                

قدرت حاکمه سياسي به     . عامه جنبه سياسي خود را از دست خواهد داد           
معناي خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل يک طبقه براي                     

هنگاميکه پرولتاريا بر ضد بورژوازي ناگزير به               . سرکوب طبقه ديگر    
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صورت طبقه اي متحد گردد، و از راه يک انقالب، خويش را به طبقه                         
حاکمه مبدل کند و بعنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن توليد را از طريق               
اعمال جبر ملغي سازد، آنگاه همراه اين مناسبات توليدي شرايط وجود               
نظام طبقاتي را نابود کرده و نيز شرايط وجود طبقات بطور کلي و در                       

 به جاي . عين حال سيادت خود را هم به عنوان يک طبقه از بين ميبرد                   
اجتماعي از   جامعه کهن بورژوازي، با طبقات و تناقضات طبقاتيش،                

افراد پديد مي آيد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه                      
 ) مانيفست، نسخه اينترنتي، همه تاکيدات از ماست" (.همگان است

 
شکل گرفتن   : اينجا فقط يک وجه از اين پاراگراف مهم مورد توجه ويژه ما هست                      

." اجتماعي از افراد که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است                       "
بعدا البته الزم است روي جنبه هاي ديگر اين پاراگراف توجه کنيم که دارد از ملزومات                     
و شرايط رسيدن به جامعه اي که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه                                  
همگان است صحبت ميکند؛ اينکه چه تغييرات پايه اي در نظام طبقاتي سرمايه داري                    

اين بحث  .  بايد رخ دهد که چنين رابطه اي ميان فرد و جامعه اصوال امکانپذير شود                       
مخصوصا از اين نظر مهم است که ايدئولوگهاي سرمايه داري به کمونيسم به مثابه                          
نظامي مبتني بر سلطه دولت بر فرد، نظامي مبتني بر پايمال کردن آزاديهاي فردي                           

ادعاهاي بورژوازي در باره موقعيت فرد در جامعه کمونيستي اساسا                    . حمله ميکنند  
اينجا نيازي به توجه ويژه به اين        . متکي به تجربه شوروي سابق و کشورهاي وابسته است          

سرمايه داري  . به اين دليل ساده که شوروي سابق جامعه کمونيستي نبود            . مسئله نيست 
دولت به  . دولت به نمايندگي از سرمايه در مقابل هم جامعه و هم افراد بود                 . دولتي بود 

اصلي ترين مشخصه يک جامعه       . عنوان کارفرماي کل، طبقه کارگر را استثمار ميکرد          
کمونيستي، فقدان مالکيت خصوصي بر وسايل توليد، لغو کار مزدي و فقدان کار به                        

در شوروي سابق و کشورهاي بلوک شرق، هم دولت مالک خصوصي                         . مثابه کاالست  
وسايل توليد بود، هم کار مزدي بر قرار بود و هم نيروي کار به مثابه کاال در خدمت                              

اصرار . و بنا بر همه اين فاکتورها، فقدان آزادي فردي يک امر تصادفي نبود                  . دولت بود 
سرمايه داري   . جبهه سرمايه داري در کمونيست ناميدن شوروي کامال قابل فهم است                   

جهاني، از نظام سرمايه داري دولتي در شوروي سابق به مثابه يک  سيبل سياسي                                 



 4کمونیسم کارگري، شماره     176

استفاده کرد تا در مقابل تصوير انساني مارکس از آزادي بايستد، تا در مقابل جنبش                      
 . کمونيسم براي آزادي و برابري بايستد

انقالب اکتبر شوروي اگرچه توانست قدرت سياسي را تسخير کند اما بعدا گرايش                     
رفرميستي به رهبري استالين در مقابل پيشروي انقالب اکتبر و به فرجام                        _ناسيونال

رساندن وظايف اقتصادي آن انقالب ايستاد و سير آن جامعه را به سمت سرمايه  داري                        
دولتي عوض کرد که وظيفه اصلي اش صنعتي کردن جامعه شوروي بر دوش                                         

براي بحث مفصل در اين مورد به بولتنهاي                 . (اردوگاههاي کار اجباري و غيره بود           
 ). مراجعه کنيد" مارکسيسم و مسئله شوروي"

در چنين جامعه    . برگرديم به تصوير مارکس از موقعيت فرد در جامعه کمونيستي              
اي فرد در مقابل جامعه يا همگان نيست و جامعه يا همگان هم نيز در مقابل فرد                                

مگر : فورا اين سئواالت پيش مي آيند      . آزادي يکي در گرو اسارت ديگري نيست        . نيست
جامعه مرکب از افراد نيست؟ اگر همه افراد آزاد باشند آيا اين به معناي آزادي کل                              
جامعه نيست؟ يا برعکس، اگر جامعه آزاد باشد معنايش اين نيست که همه افراد                             
آزادند؟ در اين صورت هماهنگي يا تناقض آزادي فرد با جامعه چه معنايي دارد؟ و                           
نهايتا اينکه چرا در جامعه کمونيستي چنين رابطه اي بين فرد و همگان ميتواند برقرار                   
شود؟ چه مشخصات و چه بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي در اين جامعه شرايط چنين                     

 هماهنگي بين فرد و همگان را بوجود مي آورد؟ 
 

  ضد جامعه و ضد آزادي فردي:سرمايه داري
 

وقتي از تناقض يا     . در اين بحث جامعه و همگان به صورت مترادف بکار برده ميشوند               
هماهنگي فرد و جامعه صحبت ميشود منظور تناقض يا هماهنگي فرد و همگان، فرد                  

 . با افراد ديگر همنوعان خود است
جامعه يعني چه؟ جمع عددي افراد انساني در يک جغرافياي معين سياسي؟ اين                         

هيچ جامعه اي، جمع عددي ساده آحاد        . ساده ترين و سطحي ترين تصوير از جامعه است          
بنياد هر جامعه اي توليد وسايل معيشت است و          . انساني در يک جغرافياي معين نيست      

لذا مشخصه بنيادي هر جامعه اي اين است که اين وسايل معيشت چگونه توليد ميشود                 
به اين معنا جامعه بدون توليد، بدون مناسبات ميان افراد براي             . و چگونه توزيع ميشود   
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و اينکه چه چيزي توليد ميشود، چگونه توليد                  . سازمان دادن آن توليد معنا ندارد            
ميشود و محصول اجتماعي چگونه در ميان افراد آن جامعه توزيع ميشود تماما منوط                

رابطه افراد با وسايل توليد است که آنها           . به موقعيت افراد جامعه با وسايل توليد است         
و به اين ترتيب رابطه افراد با افراد همنوع            . را در طبقات معيني از جامعه قرار ميدهد         

 . خود منوط به مناسبات پايه اي اين افراد با طبقه خود است
در نظام سرمايه داري، اينکه چه چيزي توليد ميشود، چگونه توليد ميشود و چگونه                 
توزيع ميشود در اختيار طبقه صاحب و مالک وسايل توليد يعني طبقه سرمايه  دار                           

. طبقه اي که بنا بر موقعيت مسلطش در توليد، از لحاظ سياسي هم مسلط است                 . است
سرمايه . نه نيازهاي همگان   . هدف توليد سود آوري سرمايه است و نه نيازهاي جامعه                

در ميان سرمايه   . دار حتي در ميان افراد طبقه خودش هم ضد جامعه است و بايد باشد                 
شرط رشد هر صاحب سرمايه اي اين است که تا چه                . داران، قانون تنازع بقا حاکم است       

از ميدان بدر     -البته در بازار آزاد و آزادانه           –حد بتواند صاحب سرمايه هاي ديگر را            
افراد سرمايه دار در قبال همديگر تنها لحظه اي احساس همبستگي ميکنند که                    . کند

 . مناسبات سرمايه داري و به اين اعتبار نفع طبقاتي طبقه سرمايه دار به خطر افتد
فرد . رابطه افراد سرمايه دار در قبال کل جامعه، در قبال همگان ديگر روشن است                     

سرمايه دار، محمل انساني موقعيت طبقاتي اش است و الزاما در قبال همگان آن                              
از نقطه نظر طبقه        . رفتاري را خواهد داشت که موقعيت طبقاتي اش حکم ميکند                      

سرمايه دار، تمام هدف سود آوري سرمايه، و از نقطه نظر فرد سرمايه دار، تمام هدف                         
همه چيز  . سود آوري سرمايه خودش يا تخصيص هر چه بيشتر از سود کل اجتماعي است               

نه طبقه سرمايه دار و نه فرد سرمايه          . و همگان بايد در خدمت سود آوري سرمايه باشند          
دار، نميتواند در قبال غذا و بهداشت و مسکن و درمان و آموزش و محيط زيست                                

اين با منطق سرمايه، هدف سرمايه و محرک           . جامعه و همگان احساس مسئوليت کند       
آنجا که نياز به سودآوري، منطق حيات اقتصادي است،           . آن يعني سودآوري تناقض دارد     

در بهترين حالت ابزار و کانال        . نياز انسانها هدف نيست، يک پديده قائم به ذات نيست             
ناقض . در مقابل هم اند       . اينجا دو نياز مکمل هم نيستند            .  سودآوري سرمايه است    

نياز سرمايه براي سودآوري و نياز جامعه براي         . در  جنگ دائمي باهم هستند     . يکديگرند
به اين معنا طبقه سرمايه دار و فرد سرمايه دار بنا بر نيازهاي طبقاتي                   . زندگي انساني 

براي حفظ سودآوري سرمايه ميتواند         . اش نميتواند ضد جامعه و ضد همگان نباشد               
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کشور ديگر  " همگان"يک کشور را عليه         " همگان"ميتواند  . جنگهاي عظيم راه بياندازد    
به خاطر سود سرمايه به هر جنايت        . تحريک کند و ميليونها انسان را به کام مرگ بکشد           

 . و به هر رذالتي دست ميبرد
الزم نيست حتما مارکس را خواند و به اين حقيقت پي برد که سرمايه ضد جامعه،                       
ضد همگان، ضد سعادت جامعه و ضد آزادي و رفاه و سعادت افراد است؛ که سرمايه                         

فقط کافي  . بشر و بشريت را زير پاي خداي سرمايه و سود و ارزش اضافه قرباني ميکند                  
است چشم داشت و به اطراف خود نگاه کرد و به چشم ديد که چگونه صدها ميليون                                

بايد در باره   . انسان در کام فقر و گرسنگي و بيخانماني با مرگ دست و پنجه نرم ميکنند         
ابعاد گسترده له شدن افراد انسان و آزادي فردي در سرمايه داري معاصر مفصلتر                               

 .اينجا فقط چند مثال ميزنيم که بسيار خصلت نماست. صبحت کرد
 :به آمارهاي زير توجه کنيد

دو سوم جمعيت هفت ميليارد نفري کره        به گزارش نهادهاي مربوط به سازمان ملل،          
 نيمحدود يک ميليارد و         . کنند   مي" زندگي"زمين، بدون کوچکترين حمايت اجتماعي           

 ۱۶۰۰سنت يعني با حدود      ۲۵ميليون نفر از مردم کره زمين با درآمد روزانه يک دالر و               
 ميليون نفر از مردم جهان به آب آشاميدني سالم دسترسي              ۸۸۴ .کنند  تومان زندگي مي  

 ميليون کودک زير      ۹برند و ساالنه         ميلون نفر از گرسنگي مزمن رنج مي           ۹۲۵. ندارند
در   .دهند  هاي قابل پيشگيري جان خود را از دست مي            پنج سال به دليل ابتال به بيماري       

 ميليون  ۱۴خود آمريکا، کشوري که عنوان سرزمين فرصتهاي طاليي را يدک ميکشد،                
.  ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميکنند        ۴۶! انسان آماده بکار نميتوانند کار پيدا کنند       

البته اينها هم بخشي از همان         . ميليونها نفر از بيمه بهداشت و درمان محروم هستند             
انسانهايي هستند که  سرمايه داري ادعا ميکند برايشان فرصتهاي طاليي و آزاديهاي                   

.  ميلياردر جهان يکي در آمريکاست      ۳ناگفته نماند که از هر    . فردي به ارمغان آورده است    
 ۴۰۰سرمايه  .  ميليارد دالر باالتر است     ۵۰سرمايه شخصي برخي از اين ميلياردرها از          

اينها بيش از يک و نيم          .  ميليون نفر بيشتر است       ۱۵۰سرمايه دار از ثروت و دارايي            
وقتي ايدئولوگهاي شارالتان سرمايه در مقام دفاع از               . تريليون ثروت در اختيار دارند        

آزادي فردي منبر ميروند منظورشان آزادي فردي اين صاحب سرمايه هاي عزيز براي                        
اينها البته فقط آمار    . ( ميليون فرد و افزودن بر ثروتشان است        ۱۵۰دوشيدن دسترنج اين    

پشت  هر کدام از      . آمار و ارقام و اعدادي خشک و سرد و بيروح            . و ارقام و اعداد هستند     
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اين اعداد بيروح، گوشت و پوست و جسم و روان و درد و رنج و فقر و تحقير و ياس و                                  
هر کدام از اين     . موج ميزند ... مرگ و خودکشي و غم و اندوه و حسرت و بي پناهي و                    

اعداد نشانه اي و گوشه اي از لجنزار و جهنمي است که سرمايه داري به نام آزادي فردي                       
 .) راه انداخته است

در دمکرات ترين دمکراسيها، همگان که اکثريتشان متعلق به همين ندارها هستند               
فقط آزادند هر چند سال به سران احزاب مدافع نظم حاکم راي دهند تا به نمايندگي از                           
همه موقعيت مسلط طبقه سرمايه دار عليه همين اکثريت محروم جامعه مشروعيت                     

 . پيدا کند
بحرانهاي مالي اخير که گريبان نظامهاي سرمايه داري را گرفته است يک بار ديگر                    

را به روشني   _ اينکه طبقه سرمايه دار ضد جامعه و سعادت جامعه است             _ اين حقيقت   
ديديم که چگونه مدافعين      . در مقابل چشم مردم جهان مخصوصا طبقه کارگر گذاشت              

منظور دولتي که هيچ مسئوليتي در قبال نيازهاي              (آتشين بازار آزاد و دولت کوچک            
يکباره به مدافعين پروپاقرص کمک دولتي به بانکداران و دالالن                 ) جامعه نداشته باشد   

. بورس شدند و ماليات توده هاي مردم را به جيب اين اشراف مالي سرازير کردند                                
مدافعين آتشين دولت کوچک، يعني بي مسئوليتي دولت در قبال اکثريت مردم، يکباره                 

از يکطرف مسکن توده هاي وسيعي از ميان همگان را               . مدافع آتش دولت بزرگ شدند      
هزار هزار باال کشيدند و از طرفي محصول کار همگان را که دولت در شکل ماليات باال                    

همان وقتي که افراد    . کشيده بود به جيب کساني ريختند که مسئول اصلي بحران هستند            
زيادي شغلشان را از دست ميدادند، بيخانمان ميشدند، بيمه بازنشستگي و بيمه                             
بهداشت و درمانشان را از دست ميدادند؛ صاحبان سرمايه، حسابهاي بانکيشان را با                     

اکثريت افراد له ميشدند تا سودآوري افراد متعلق به                   . مزاياي ميليوني پر ميکردند      
و همه اينها به نام جامعه و رها کردن جامعه            . طبقه سرمايه دار به حالت عادي باز گردد        

اين تازه ترين جلوه ضديت سرمايه با جامعه البته به نام همان                    .  از بحران انجام گرفت     
تازه ترين جلوه تناقض و تقابل رشد آزاد سرمايه و افراد سرمايه دار با رشد                  . جامعه است 

 . آزاد همگان است
، )منظور بحران مالي  (نوشت که در ميان اين همه بدبختي     " امورخارجه"اخيرا مجله  

ثروتمندترين آمريکاييها که ميانشان غولهاي مالي جهاني که مسبب اين وضعيت بوده               
 در صد باالي     ۵، درآمد متوسط     ۲۰۰۹در سال   . اند را ميتوان ديد،  ثروتمندتر شده اند         
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همان . جامعه افزايش يافته است در حاليکه در آمد بقيه جامعه کمتر و کمتر شده است                    
 به اين طرف، سهم در آمد يک           ۱۹۶۰مجله به اين فاکت هم اشاره کرده است که از سال                

معلوم .  درصد کل در آمد جامعه رسيده است          ۲۰ درصد به     ۸درصد باالي جامعه،  از        
ميشود که بورژوازي وقتي از رشد اقتصادي در دهه هاي اخير صحبت ميکند منظورش                 
رشد سرسام آور ثروت افراد متعلق به همين يک درصد، يعني آزادي کامل همين يک                           

 .  درصد جامعه است۹۹درصد براي فربه شدن بر روي دوش نحيف 
 :يک مثال ديگر

در جريان نوشتن اين مطلب، گزارشي در بي بي سي منعکس شد که نشان ميدهد                       
که سرمايه داري بازار آزاد که تجسم و تبلور اقتصادي و سياسي تئوريهاي ميلتون                             
فريدمن هستند چگونه نه تنها آزاديهاي فردي بلکه حتي حق مبارزه براي آزاديهاي                            

چگونه در اوج تالش و مبارزه ميلونها انسان در               . انساني را پاي سود قرباني کرده اند          
جريان انقالبات جاري، کمپانيهاي عظيم مستقر در کشورهاي غرب، دستگاههاي                         
امنيتي و سرکوب ديکتاتورهاي منطقه را به باالترين تکنولوژيهاي جاسوسي و شنود و                  

 . رديابي انقالبيون مجهز کرده اند
شرکت : اينها فقط بخشي از نمونه هايي هستند که به بيرون درز کرده اند                           

فروش : شرکت گاما گروپ      . فروش فناوري مانيتورينک به اندونزي            : تورپه گلن   
فروش ابزارهاي  : شرکت هيدن تکنولوژي   . فناوري کنترل از راه دور به رژيم مبارک          

فروش فناوري رديابي به           : شرکت کريتيويتي سافت وير          . رديابي به عربستان      
سازمان اطالعاتي بريتانيا از اين              . (شبکه موبايل دولتي جمهوري اسالمي             

فروش تجهيزات   : شرکت اريکسون و نوکيا زيمنس           .) معامله مطلع بوده است        
 .  پيشرفته شنود تلفن به جمهوري اسالمي

مي بينيم که همان موقع که دول غرب، به نام دفاع از آزادي، مشغول بريدن                        
سر انقالبات جاري به کمک بخشهايي از طبقه حاکم مورد تعرض انقالبات بودند                     
تا اين انقالبات به تحوالت راديکال و تمام عيار منجر نشوند؛ سرمايه داران                             

هم مشغول پر کردن       " محترم  و صد در صد طرفدار آزادي و شکوفايي فردي                      "
به . جيبشان از طريق کمک تکنولوژيک به ديکتاتورهاي فاسد منطقه بودند                             

راستي که بورژوازي، در آزادي طبقه سرمايه دار براي سودآوري همه مرزهاي                           
 . وقاحت و بيشرمي را پشت سر گذاشته است
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 حق مالکيت در مقابل رشد آزاد همگان
 

توجه کنيد که اين با مالکيت       . مقدس است " مالکيت خصوصي "در نظام سرمايه داري،      
آن چيزي که تحت نام مالکيت خصوصي مقدس شمرده ميشود،             . شخصي متفاوت است  

اين مالکيت است که تحت نام             . مالکيت خصوصي بورژوايي بر وسايل توليد است               
مالکيت خصوصي، گاها حتي مالکيت شخصي، احترام به فرد و آزادي و شکوفايي                         

مالکيت خصوصي برعکس، مهمترين عامل پايمال شدن           . فردي يکسان گرفته ميشود     
در صفحات پيشين، اين حکم پايه اي نقد مارکسي از                    . رشد و شکوفايي افراد است        

اينجا يک وجه ديگر مورد       . مناسبات سرمايه داري مفصال مورد بحث قرار گرفته است           
 . توجه ماست

مارکس، که در آثارش در مورد نقد اقتصاد سياسي، مشخصا در کاپيتال، با نقد                      
عميق مناسبات اقتصادي بورژوايي، تقابل و تضاد مالکيت خصوصي بورژوايي با رفاه                
و سعادت و آزادي افراد و همگان را نشان ميدهد؛ در همان رساله ماندگارش تحت                              

فرانسه، روي  " اعالميه حقوق بشر و شهروند     "، با ارجاع به      "در باره مسئله يهود    "عنوان    
تعارض مالکيت خصوصي با رشد آزاد همگان از جنبه اي تامل ميکند که جا دارد                           

به مضمون انقالب بورژوايي فرانسه و دو سند مهم اين انقالب که در                 . رويش مکث کنيم  
اينجا به عنوان    .  منتشر شد، در جاي مناسب بايد باز گشت             ۱۷۹۳ و    ۱۷۸۹سالهاي  

 . يک  مقدمه کوتاه و خيلي گذرا، به نگاه تيزبين  مارکس به سند دوم بسنده ميکنيم
مارکس در اين رساله، توجه ما را به اين حقيقت جلب ميکند که از نقطه نظر                                 

کاربرد عملي حق برخورداري انسان از آزادي، حق برخورداري او از مالکيت                       "بورژوا،   
حق برخورداري انسان از      "متعاقبا اين سئوال را طرح ميکند که اين               ." خصوصي است 

اعالميه حقوق بشر و      "۱۶و در پاسخ به اين سئوال، ماده            " مالکيت خصوصي چيست؟   
  : را مستقيما نقل ميکند۱۷۹۳فرانسه منتشر شده در سال " شهروند
 

حق مالکيت، حقي متعلق به تمام شهروندان است براي آن که بتوانند از                "
اموال و درآمد و ثمرات کار و مهارت خويش بهره مند گردند و آن ها را                    

 )  ۳۶صفحه ." (به ميل خويش مصرف کنند
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در وهله اول به نظر ميرسد که اين حق مالکيت نه تنها مغاير با آزادي و شکوفايي                        
افراد جامعه و همگان نيست بلکه برعکس شرايطي فراهم ميکند که همه شهروندان از                     
ثمرات کار و تالش خود بهره مند شود و به اين معنا البد خيلي انساني و برابري طلبانه                      

اما تمام مسئله بر سر اين است که عليرغم برسميت شناسي حقوقي برابري همگان                 . است
. در بهره مندي از ثمرات کار خويش، در عمل ثمرات کار همگان باال کشيده ميشود                         

 قانون اساسي جامعه اي است که در مناسبات واقعي اقتصادي             ۱۶اشاره مارکس به بند     
اش، اقليتي مالک وسايل توليد است و اکثريت عظيم جدا شده از مالکيت هر گونه                              

در چنين جامعه اي، اصوال       . وسايل توليد و در نتيجه تحت تسلط همان اقليت هستند              
شرط مالکيت و شرط تدوام مالکيت بخشي از جامعه بر وسايل توليد، محروميت بخش                

اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه           . ديگر آن جامعه از تملک بر وسايل توليد است               
خطاب به  چنين جامعه اي است که در آن، دو طبقه  که عمال موقعيتي نابرابر نسبت به                       
مالکيت وسايل توليد دارند، قانونا حق دارند از ثمرات کار و مهارت خويش آنچنانکه                     

ميبينيم که بورژوازي حتي آنجا که مستقيما از حق                        ! ميخواهند بهره مند شوند        
بر روي چنين زمينه       ." جايي نميخوابد که آب زيرش برود           "شهروندان صحبت ميکند       

اقتصادي و اجتماعي است که مارکس، اين حق برابر را پوشش و توجيهي براي نابرابري،                  
امکاني براي سودجويي، امکاني براي تقابل افراد متعلق به اقليت جامعه با افراد                             

 : متعلق به اکثريت همان جامعه ميداند
 

حق مالکيت خصوصي عبارت است از حق برخورداي انسان از دارايي                 "
هاي خود و داشتن اختيار مصرف آنها به ميل خويش، بدون توجه به                        

همين . انسانهاي ديگر، مستقل از جامعه؛ يعني حق سودجويي شخصي           
آزادي فردي و کاربرد عملي آن است که بنيان جامعه مدني را تشکيل                      

چنين حقي هر انساني را وا مي دارد که انسانهاي ديگر را نه                     . ميدهد
در باره مسئله يهود،     ..." (عامل تحقق آزادي خويش بلکه مانع آن بداند         

 )، تاکيدها از ماست۳۶صفحه 
 

چنين حقي، حق برخورداري افراد از ثروت اجتماعي به قيمت و به شرط محروميت                     
شرط آزادي و آزادنه زندگي کردن افرادي از جامعه             . افراد ديگر از ثروت اجتماعي است       
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شرط آزادي بخشي از جامعه اين است که           . اين است که افراد ديگر آزادانه زندگي نکنند          
شکوفايي فردي افرادي      . انسانهاي ديگر، از اين حق و از اين آزادي بي بهره باشند                           

حق مالکيت   . مشروط به محروميت افراد اکثريت جامعه از شکوفايي فردي است                        
خصوصي، حقي براي براي مشروعيت دادن به قدرت فرد مالک در مقابل بي قدرتي فرد                    

. حق مالکيت خصوصي، حق اجتناب از همکاري و نوعدوستي است          . فاقد مالکيت است  
حق رفاه فرد درمقابل     . حق سعادت فرد در مقابل محروميت افراد ديگر از سعادت است             

در اينجا خوشبختي همگاني، رفاه و آزادي همگاني          . محروميت افراد ديگر از رفاه است      
نه تنها رشد آزاد فرد شرط رشد آزاد همگان نيست بلکه برعکس رشد و                         . معنا ندارد 

فرد . شکوفايي افراد به شرطي ممکن است که اکثريت افراد، همگان از آن محروم باشند                  
در چنين شرايطي فرد و جامعه نميتوانند در هماهنگي و                       . در مقابل همگان است       

اين حقي براي انفراد و        . همزيستي و تعاون متقابل بسر ببرند و آزاد و برابر هم باشند                    
 . انزوا و در خود بودن و درخود فرورفتن است

مارکس، آثار مالکيت خصوصي بورژوايي را در رابطه افراد انسان با همنوعانش به                 
 :اين شکل فرموله ميکند

 
حق برخورداري انسان از آزادي نه بر پايه هم کاري انسان با انسان که بر                   "

اين حق، حق جدايي است، حق فرد        . پايه جدايي انسان از انسان قرار دارد       
. در باره مسئله يهود      ." (محدود شده يي که به درون خود خزيده است                

 ) ۳۶صفحه 
 

تکامل يافته ترين جلوه اين به خود خزيدن خودخواهانه جنون وار افراد را در بازار                        
تعداد وسيعي از   . يک بار با دقت صحنه اي بازار بورس را نگاه کنيد             . بورس ميتوان ديد  

افراد يونيفورم پوش خيره شده به مانيتورهاي بزرگ کامپيوتر کنار هم ايستاده اند با                        
و اين کار را تا آخر عمرشان            . حرکات عجيب و غريب ديوانه وار، پول جابجا ميکنند              

تنها رابطه اين افراد در قبال حتي افراد بغل دستيشان اين است که                          . تکرار ميکنند  
چگونه زودتر از بغل دستي بجنبند و از قبل کاهش و افزايش سهام بورس پول باال                                 

اينجا ميتوان غيرانساني ترين جلوه رابطه فرد با فرد و فرد با جامعه را مشاهده                 . بکشند
 . کرد
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تصويري که مارکس با اشاره به اعالميه محصول انقالب بورژوايي فرانسه ارائه                        
ميکند تصوير تمايالت و خواسته هاي طبقه بورژوا در مقطع بالندگي انقالبي اش، در                     
مقطعي است که مجبور است به نام شهروند، به نام همه جامعه، منافع فردي خودش را                     

سرمايه داري، از آن مقطع تا کنون، تحوالت عظيمي را            . عليه نظام فئودالي فرموله کند     
هر چقدر تکنولوژي پيشرفته تر شده است، هر چقدر توليد ثروت              . پشت سر گذاشته است    

ابعاد عظميتري پيدا کرده است، همانقدر، آثار مخرب مالکيت خصوصي بورژوايي عليه             
افراد انساني، تناقض مالکيت خصوصي با نوعدوستي انساني ابعاد عظيمتري به                          

ميشود و رشد غول    " شکوفاتر"جالب است که هر چقدر سرمايه داري         . خودش گرفته است  
 . آسايي ميکند همانقدر افراد انساني در ابعاد عظيم تري له ميشوند

فلسفي و   _ اجازه بدهيد همينجا مجددا برگرديم به  دستنوشته هاي اقتصادي                         
در بخشهاي پيشين، با مراجعه به همين مقاله مارکس،           ". کار بيگانه شده  "مطلب کوتاه   

در باره سه جنبه  از خود بيگانگي، بيگانگي کارگر از محصول کارش، از کارش، و از                         
کار بيگانه  "مارکس در همان يادداشت اش تحت عنوان         . خودش صحبت کوتاهي داشتيم   

، وجه چهارمي از بيگانگي را طرح ميکند که مستقميما به بحث حاضر مربوط                       "شده
 . بيگانگي نوعي، بيگانگي آدمي از آدمي: است

مارکس براي وارد شدن به وجه چهارم بيگانگي يعني بيگانگي آدمي از آدمي، يک                     
 کار بيگانه، : بار ديگر وجه سوم بيگانگي را به اين صورت فرموله ميکند

 
، چه سرشت و چه ويژگي نوعي معنوي او را، به                        وجود نوعي آدمي    "

 تبديل مي سازد      حيات فردي اش    در خدمت     ابزاري و به     بيگانهوجودي  
 آدمي را از کالبد خود و نيز از طبيعت خارجي و ذات                       ]و بدين سان   [

تاکيدات از    ." (معنوي او يعني وجود انساني اش بيگانه ميسازد                      
 ) مارکس، درون قالب از مترجم فارسي

 
کارگري که از محصول کارش، و به اين اعتبار از خود کارش بيگانه شده است، از                         

انسانيتش، نيازهاي انساني اش، به        . وجود نوعي و انساني خودش هم بيگانه ميشود             
مارکس از  . سطح ابزار صرف براي حفظ وجود فردييش، وجود فيزيکش تقليل مي يابد                 

 : اين وجه سوم از خود بيگانگي به وجه چهارم ميرسد
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پيامد مستقيم اين واقعيت که آدمي از محصول کار خويش، از فعاليت حياتي                _ ۴"
هنگامي که  .  است بيگانگي آدمي از آدمي   خويش و از وجود نوعي خود بيگانه ميشود،          

آن چه در ار      . انسان با خود رو به رو ميشود گويي با ساير انسانها رو به رو شده است                          
تباط با رابطه انسان با کار و محصول کارش و نيز با خود مصداق دارد، در مورد رابطه                      

. دستنوشته ها ." (آدمي با ساير آدم ها، کار و محصول کار ساير آدمها نيز صادق است                 
 )تاکيدات از مارکس و درون قالب از مترجم فارسي. ۱۳۴ص 

بيگانگي کارگر از محصول کارش، از کارش و از خودش و نهايتا بيگانگي نوعي                       
انسان از انسان، بيگانگي آدمي از آدمي که نتيجه مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و                  
کار مزدي است، مشخصات پايه اي وضع موجود است که تصوير مارکس از آزادي از                       

اين چهار وجه بيگانگي، جلوه هاي متفاوت و متنوع بي                      . نقد آن استخراج ميشود       
و دقيقا با اين تصوير     . جلوه هاي متنوع سلب اختيار از انسان است      . اختياري انسان است 

اگر . از بي اختياري انسان است که تصوير مارکس از آزادي و راه رهايي استنتاج ميشود                 
سلب اختيار از انسان، رکن نظامي مبتني بر کار مزدي، رکن نظام سرمايه داري است؛                     

 . پس معناي واقعي و کامل رهايي انسان،  بازگرداندن اختيار به انسان است
 

 "جنبشي براي باز گرداندن اختيار به انسان"کمونيسم، 
 

کل آزادي عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود                  "
 )۴۲در باره مسئله يهود، ص ." (انسان

  
سوسياليسم جنبش بازگردان اختيار به         . اساس سوسياليسم انسان است      "

 ." انسان است
 )۳(منصور حکمت 

 
تا اينجا ديديم که آزادي فردي مورد نظر بورژوا، آزادي افرد بورژوا در رقابت با                             
همديگر و مهمتر از آن آزادي اين رقبا در استخراج ارزش اضافه از کار ميليونها افراد                        

به نام آزادي فردي، افراد در مقابل همگان، در مقابل جامعه                 . ديگر به نام کارگر است      
آزادي فردي بورژوا منوط و مشروط به بي اختياري فردي کارگر، بي                        . قرار ميگيرند  
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اختياري بخش اکثريت جامعه است؛  بي اختياري اين اکثريت، اين افراد انساني در                            
جامعه سرمايه داري، اين بي         . مقابل ثروت اجتماعي اي که خودشان توليد ميکنند               

دولت، . اختياري اکثريت عظيم را در ابعاد و جلوه هاي متنوع توليد و بازتوليد ميکند                  
انواع ايدئولوژيها، از مذهب     . مظهر سياسي اين بي اختياري است و در خدمت تداوم آن              

گرفته تا ناسيوناليسم و فاشيسم و راسيسم، مظاهر ايدئولوژيک اين بي اختياري هستند                 
آموزش و آکادميها و مدارس ابزارهاي فرهنگي  اين بي              . و در خدمت تثبيت و تدام آن         

هر چقدر تمدن پيش ميرود،         . اختياري هستند و بازهم در خدمت تثبيت و تداوم آن                   
هر چقدر امکانات تکنيکي     . توحش عليه بشر قدرتمندتر و وسيعتر و پيچيده تر ميشود            

و مادي بشر براي مهار طبيعت قوي تر ميشود همانقدر نيروي تخريب طبيعت عليه بشر           
فاجعه چرنوبيل و      . (قدرتمند تر ميشود و انسان در مقابل آن بي اختيارتر ميشود                        

اگر جهان سرمايه داري، جهان بيگانگي           .) يوکوشيما فقط دو مثال نمونه وار هستند            
اگر جهان سرمايه داري، جهان بي              . انسان است، کمونيسم رفع اين بيگانگي است                

اختياري انسان به طور کلي و بي اختياري مطلق اکثريت عظيم جامعه است؛ کمونيسم                     
اگر جهان سرمايه داري وارونه است، کمونيسم رفع اين           . بازگرداندن اختيار به انسان است     

 . وارونگي است
 

، مارکس از معناي آزادي کامل افراد انساني و              "در باره مسئله يهود     "در جايي از      
 : همچنين شرايط تحقق اين آزادي چنين تصويري ميدهد

 
 که فرد واقعي انسان، شهروند انتزاعي را به خود بازگرداند               تنها زماني "

و به عنوان فرد انسان، در زندگي روزمره، در کار فردي اش، و در                                
 که انسان    تنها زماني وضعيت ويژه اش، به موجود نوعي مبدل گردد؛               

اش را به عنوان تواناييهاي اجتماعي درک کرده و                   " تواناييهاي فردي  "
سازمان دهد و بنابراين، تواناييهاي اجتماعي را در قالب قدرت سياسي              

است که رهايي انسان       تنها در آن زمان         از خويش جدا نکند؛         ) دولت(
 )تاکيدات از اين متن است." (متحقق  خواهد شد

 
ظاهرا اينجا وزن مارکس اومانيست در مقابل مارکس کمونيست، مارکس                               
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نوعدوست در مقابل مارکسي که با نقد طبقاتي از نظام موجود به نفي طبقات به عنوان                  
يا حد اقل ميتوان گفت اين            ! شرط پايه اي يک جامعه رها ميرسد سنگيني ميکند                  

تصوير کساني که آثار اوليه مارکس را از مانيفست کمونيست و کاپيتال و کال آثار                            
اما بنيادهاي نظري نقد تيز طبقاتي مارکس را که بعدا در              . بعدي مارکس جدا ميکنند    

آثار ماندگارش مثل کاپيتال با تمرکز بر نقد اقتصاد سياسي شکل همه جانبه تر و                              
 . منسجم تري به خود گرفت را در همين آثار اوليه اش ميتوان ريشه يابي کرد

مارکس اينجا تصويرش از آزادي انسان را از طريق پاسخ دادن به سئوالي ارائه                              
سئوال مربوط به     : ميکند که فالسفه قبل از او تقريبا بدون استثنا به آن پرداخته اند                        

با اين تفاوت که اغلب فالسفه پيشين، از بحث آزادي فردي به آزادي               . رابطه فرد و جامعه   
نوع انسان نميرسند در حاليکه براي مارکس آزادي فردي در هماهنگي با آزادي همه                          

در تصوير مارکس، فرد نميتواند آزاد شود اگر             . افراد، همگان، نوع  انسان معنا دارد          
آزادي انسان کامل نشده است اگر منفعت افراد با منفعت نوع                  . همه افراد آزاد نشوند     

انسان در تناقض باشد؛ اگر قدرت سياسي تحت عنوان نماينده جامعه به نيرويي بيگانه                   
در تصوير مارکس از يک جامعه تماما رها          . از افراد و در مقابل افراد انساني قرار گيرد          

نه جامعه به مثابه يک       . شده، نه فرد در مقابل جامعه است و نه جامعه در مقابل فرد                    
هويت انتزاعي، فرد و نيازها و آرزوها و تواناييهاي فرد را به کام خود ميکشد و نه فرد                        
به مثابه يک هويت جدا افتاده و در خود خزيده، آزادي خود را در محدوديت افراد ديگر                        

نه جامعه مانع شکوفايي فرد است و نه فرد مانع شکوفايي                     . جامعه جستجو ميکند    
. فرد در همه جلوه هاي زندگي اش، خود را فردي از نوع انسان ميداند                . جامعه يا همگان  

انساني، در کنار استعداد و          _استعداد و توانايي خود را به مثابه يک موجود نوعي                    
 . انساني باز ميشناسد و سازمان ميدهد_توانايي ديگر افراد به مثابه يک موجود نوعي

فلسفي، -در فاصله کوتاهي بعد از اين مقاله، مارکس در دستنوشته هاي اقتصادي               
، مجددا به موضوع فرد و نوع            "مالکيت خصوصي و کمونيسم     "در يادداشتي  به نام          

انسان، جدايي و بيگانگي فرد از نوع انسان، تقابل فرد و نوع انسان، بيگانگي نوعي                         
آدمي از آدمي، بي اختياري فرد انساني باز ميگردد اما اينبار، کمونيسم را به مثابه راه                  

. حل رفع اين وضعيت، نفي همه اين جلوه هاي اسارت انسان، راه حل رهايي ميداند                           
اثباتي که  . کمونيسم اثبات نوع انسان، اثبات تواناييها و پتانسيلها و قدرت انسان است             

 .  در عين حال با نفي همه بنيادها و شرايط اسارت انسان امکانپذير است
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از خود     - اثباتي از مالکيت خصوصي         به عنوان فرارفتن            کمونيسم"
 براي خود   به چنگ آوردن واقعي ذات انسان     و در نتيجه     -  بيگانگي آدمي 

انسان و توسط خود انسان؛ بنابراين کمونيسم به مثابه بازگشت کامل                    
: است) يعني انسان   (جتماعيانسان به خويشتن به عنوان موجودي ا                

بازگشتي که آگاهانه متحقق ميگردد و تمامي غناي حاصل از توسعه                   
اين کمونيسم به مثابه ناتوراليسمي کمال يافته،         . پيشين را در برميگيرد   

با اومانيسم متراف است  و به مثابه اومانيسمي کمال يافته با                                   
 تعارض ميان انسان و      واقعيناتوراليسم مترادف است؛ کمونيسم راه حل         

راه حل حقيقي تعارض ميان          _ طبيعت و ميان انسان با انسان است                
هستي و ذات، ميان عينيت يافتگي و تحقق خويشتن، ميان آزادي و                       

کمونيسم، حل معماي تاريخ است و خود را به           . ضرورت، ميان فرد و نوع     
 )تاکيدات از مارکس است"  ( مثابه راه حل اين معما ميداند

 
مارکس در نوشته هاي    _ نه الزاما ايده آليستي     _ اين همچنان تصوير اوليه و ايده آل         

با اين تفاوت که اينجا، مارکس در عين           . دوره جوانيش از جامعه آزاد کمونيستي است         
ترسيم خطوط پايه اي يک جامعه کمونيستي يعني رفع تناقض فرد انساني با نوع انسان،                 
فرد و جامعه، انسان و طبيعت، و در يک کالم رفع از خود بيگانگي فراتر ميرود و از                              

فرارفتن اثباتي از مالکيت        : شرط پايه اي رسيدن به چنين تصويري صحبت ميکند                   
مالکيت خصوصي  . در مرکز اين فراروي، نفي مالکيت خصوصي قرار دارد             . خصوصي

انسان زماني ميتواند به خودش، به وجود             . اي که بنياد از خودبيگانگي انسان است            
انساني اش باز گردد که بنياد بيگانگي از خودش، بيگانگي از تواناييهايش، بيگانگي                  
از استعدادهاي فردي اش، بيگانگي از قدرت اجتماعي اش را برافکند و از آن فراتر                             

 . اين بنياد، مالکيت خصوصي بورژوايي بر وسايل توليد است. برود
آيا با لغو مالکيت خصوصي، الزما توليد در          : اما هنوز اين سئواالت مطرح هستند      

دست اجتماعي از افراد تمرکز خواهد يافت و رشد آزاد فرد شرط رشد آزاد همگان خواهد                   
بود؟ آيا با لغو مالکيت خصوصي، الزاما کار مزدي لغو خواهد شد؟ آيا ميتوان جامعه                   
اي را تصور کرد که در آن مالکيت خصوصي لغو شده است اما کار مزدي همچنان برقرار            
است؟ مالکيت خصوصي لغو شده است اما کار همچنان کاالست و خريد و فروش                               
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 ميشود؟ 
مارکس به عنوان منتقد مناسبات سرمايه داري، در همين رساله به طور ويژه، رابطه             

 :کار و سرمايه را در تحليلش از مالکيت خصوصي بورژوازي برجسته ميکند
 

 به مثابه آنتي تز        مالکيت و    فقدان مالکيت تا زمانيکه آنتي تز ميان          "
آنتي تزي که   :  درک نشود، هنوز آنتي تزي خنثي است         کار و سرمايه  ميان  

 درک نشده    تضاد اش به عنوان يک         دروني و روابط      پيوندهاي فعالش در  
 ) تاکيدات از مارکس." (است

 
مالکيت . رابطه کار و سرمايه در رکن مالکيت خصوصي بورژوايي قرار دارد                            

خصوصي بر وسايل توليد از يکطرف و خلع مالکيت از بخش اعظم جامعه از طرف ديگر                  
پيش شرط تقسيم جامعه به سرمايه دار و کارگر، پيش شرط تبديل شدن کار به کاال و در                    

اما اين مناسبات کار و سرمايه است که                . نتيجه امکان استخراج ارزش افزوده است          
 . مالکيت خصوصي بورژوايي را گسترش ميدهد و تداوم ميبخشد

مارکس، در ادامه تضاد ميان کار و سرمايه و جايگاه اين تضاد در مالکيت                                
خصوصي بورژوايي را برجسته ميکند به اين صورت که رابطه کار و سرمايه در مالکيت                  
خصوصي بورژوايي است که زمينه و شرايط را براي لغو مالکيت خصوصي در ابعادي                     

يعني شرايطي که نه فقط لغو         . بوجود مي آورد که انحالل اين تضاد را ممکن ميکند               
مالکيت خصوصي را امکانپذير ميکند بلکه انحالل کامل تضاد ميان کار و سرمايه را                 

 . هم ممکن ميکند
 

کار يعني ذات ذهني مالکيت خصوصي به مثابه نفي مالکيت، و                    "... 
سرمايه يعني کار عيني به مثابه نفي کار، مالکيت خصوصي را به مثابه               

بنابر اين، رابطه اي پويا در          . حالت پيشرفته تضادشان تشکيل ميدهند       
 ) داخل کروشه از ما است" ( شکل ميگيرد]اين تضاد[راستاي رفع 

 
با توجه به اين نقد عميق است که ديگر صرف لغو مالکيت خصوصي و تبديل آن به                      

با اين تحليل عميق است که افق فکري                   . مالکيت خصوصي همگاني کافي نيست          
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مارکس، مرزهاي زمان را در مي نوردد و گويي از وراي تجربه شکست خورده شوروي و                     
مالکيت دولتي بر وسايل توليد يعني همان سرمايه داري دولتي، به نقد سرمايه نشسته                   

 . هشدار ميدهد" مالکيت خصوصي همگاني"است و به ما در باره خطر 
از نظر مارکس، در اين نوع                . کمونيسم، صرفا لغو مالکيت خصوصي نيست               

 . مي يابد" تعميم"کمونيسم، رابطه مالکيت خصوصي 
 : براي چنين کمونيسمي

 
 کارگروظيفه  .  مستقيم و فيزيکي است     تملکتنها هدف زندگي و هستي،       "
. ملغي نميشود بلکه به همه انسانها بسط داده ميشود             ) يا نقش کارگر   (

مناسبات مالکيت خصوصي به صورت رابطه جامعه با جهان اشيا تداوم               
، تاکيدات از       "مالکيت خصوصي و کمونيسم         "يادداشت    ." (مي يابد   

 ) مارکس
 

 : در اين نوع کمونيسم
 

 کار با دستمزدهايي يکسان     جامعه اساسا جامعه اي است متشکل از             "
 به عنوان سرمايه دار عام        جامعه_ که از طرف سرمايه مشترک جامعه          

 ارتقا   تخيليهر دو طرف اين  رابطه به جامعيتي                 . پرداخت ميشود  _ 
 به عنوان وضعيتي که در آن هر شخص جايي مي يابد و                      کار: مييابند
 به عنوان جامعيتي مورد تاييد و در عين حال قدرت حاکم                          سرمايه
، ۱۶۷، صفحه      "مالکيت خصوصي و کمونيسم        "يادداشت   ." (جامعه

 )تاکيدات از مارکس
 

با اين تحليل است که لغو کار مزدي به مثابه رکن کمونيسم به مرکز تحليل مارکس                  
روشن است که پيش زمينه لغو کار مزدي، لغو مالکيت خصوصي بر                   . راه پيدا ميکند   

لغو . اما لغو مالکيت خصوصي،  عينا لغو کار مزدي نيست                       . وسايل توليد است     
مالکيت خصوصي بايد با لغو کار مزدي تکميل شود تا بتوان از تبديل مالکيت                                
خصوصي به مالکيت خصوصي عام، تبديل جامعه به سرمايه دار عمومي، گسترش کار               
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در ادامه اين    .  به کل جامعه، يعني ارتقا سرمايه داري به سرمايه داري عام مانع شد                     
 .  مطلب، به اين بحث مهم مفصلتر باز خواهيم گشت

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 

 :توضیح
 
در سراسر اين مطلب، هر جايي به کتاب کاپيتال جلد اول ارجاع داده شده است،                    _ ۱

 .  است۱۳۸۶مربوط به ترجمه جمشيد هاديان، نشر اول، انتشارات نسيم، ارديبهشت 
 
دستنوشته "،  "مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل       "نقل قولهاي مربوط به       بخشي از    _  ۲

از ترجمه هاي    " ايدئولوژي آلماني  "و  " در باره مسئله يهود     "،  " هاي اقتصادي و فلسفي     
در مواردي نقل     . حسن مرتضوي، مرتضي محيط، عبداهللا مهتدي استخراج شده اند                

در چنين مواردي در       . قولها از متن مجموعه آثار مارکس مستقيما ترجمه شده اند                   
 . انتهاي نقل قول به صفحه کتاب اشاره نشده است

 
منصور حکمت، محتواي عميق انساني نقد مارکس از نظام کاپيتاليستي را از              _  ۳

بورژوايي، نسخه هايي که به نام کمونيسم اهداف          " کمونيسم"زير آوار نسخه هاي متنوع       
اين يکي از جلوه هاي         . جنبشهاي مختلف طبقات حاکم را پيش برده اند بيرون آورد                  

پرداختن . درخشان نقش منصور حکمت در مبارزه براي استقرار زندگي انساني است                     
قطعا جاي ويژه اي     " مارکس و آزادي  "مفصل به اين نقش منصور حکمت در بحث در باره            

 . دارد
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 از انتشارات حزب کمونيست کارگري ايران

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 .اساس سوسياليسم انسان است
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است


