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وان ایبعن لراهنم اعم اءب ادهانش انس تهآس ده،نوش دلش امن دت انح امک

ن ابای کت دگی انخودزن داندسترسیامک دب ندارن ارفشرایط متع

ال ابح هکت نب های مجنب زمه تني هدق ارگرانک تک مجه لفه قکام دقي

ود راش رایزی انب دوامآن ارت انيکیک مک انمشوق تآن نجه وزشای مآم

ارگران هک تن توق افیفرص تک جه ترس اندس ارگرانزحمتکش تک نيس

ی رهفرهنگ اریکس ناختي های رارطبق اتق یامکان یآموزش فرهنگ

ا ویام رس لطدیگ هتس رمایهطبق رس ه،ب زارجامع تاب انباش

ه ودب بخ ردهجل ایک تيندني راس وادها باس والنی ر،ط اظرهبحثفک من

ای ه ياری کالتبس ریمش يزمنظ همارکس رایک دتب م رمایه تندس هس

طه ابالواس تب ختواقعي تعداستثمارس ناختمس یش انیعلم امبني نظ

د هده ارگرانک هک لب نائدلي آش ه یتجرب روانعمل اپيش انپرولتاری منش

يش رپ زه تچي تفادهجه ارگرانیاس  را  از       ک

نوشته است که بتدریج در روند فروش نيروی کارشان و دریافت تجربی از استثمار به     

  . سوی مطالعه مارکسيزم روی می آورند

ی      ی      

                و  از       

   از            .  داری  

را     در    " "   و  

  .ده اندجدال طبقات به سرعت توسط کارگران شناخته و حل ش

 از   در دوران    دار              

  در     دارد و   و  در      

 را   و        .   و    

ی       ... ی و   مطالعه و آموختن مسائل فرهنگی، اقتصادی، فلسف       هست و نه ضرورتی عين

    در    و  ی       

ه                         ار دیگر ضرورتی ب روی ک ات از طریق فروش ني ه حي ا و ادام یکنواخت کارخانه ه

  .وجود ندارد" سطح باال"آموزش مطالب و مسائل به اصطالح 

رای           کتاب الفبای مارکسيزم بر پایه این وا       ه آموزش مارکسيزم ب قعيت نوشته شده ک

ده و در عين                      ر آم ا ب اهی آنه ره و آگ دگی روزم تن زن ه از م کارگران ساده است چرا ک

        دارد      و  از     

د                   اهی یابن ی و فرهنگی آگ ه  مارکسيزم باید به مرحله ای از دستآوردهای علمی و فن ک

از  رو  .      را "  "در 

   و    و                 
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انيکی و         د مک م از دی د و در عين حال ه مارکسيزم را بطور تام و کامل معرفی می نمای

  . اساسی و مشکالت پرهيز کرده استیک جانبه و هم از بيان عاميانه مطالب

 .       در    الزم   

رین عامل در                     ه مهمت اریخی خود در سال گذشته ک کارگران پس از اعتصاب عمومی ت

د، اهميت موجودیت         اه شده ان سقوط سلطنت بود به اعتبار و نقش عظيم طبقه خود آگ

ری درک شده و بحث های                    جنبش مستقل   ارگری توسط بسياری از پيشروان پرولت  ک

ان است     از سوی دیگر بحران    . اساسی و عمده ای در کارخانه ها و کارگاه ها در جری

اره ای                        اکم و دستگاه استبداد را چ أت ح ه دارد و هي سرمایه داری ایران به شدت ادام

ردن حقوق               ان ب دمکراتيک و دستآوردهای     جز فشار به زحمتکشان و کارگران، از مي

در کل این فراشد، اقشار وسيعی از کارگران به اشکال گوناگون مقاومت . انقالب نيست 

ه سوی مباحث      . و در نتيجه به سوی مطالعه دقيق تر شرایط روی می آورند            آنجا که ب

ه               مارکسيستی روی می کنند  در برابر خود کتاب         ه ن د ک احثی را می یابن ا و مب ه

ه         . زم بلکه استالينيزم را ارائه کرده اند      مارکسي از این رو وجود کتاب راهنمای عملی ک

  . های استالينی شناخت مارکسيزم خالی باشد حياتی است از جزم ها و انحراف

    کتاب ارنست مندل مارکسيزم راستين را در مقابل کليه تحریف های استالينی مطرح          

ران ارزش بسيار دارد    می کند و از این رو در کار آموزش پيشر          ارگری ای دل  . وان ک من

تن                    ه م ورد ب د م پس از اطالع به اینکه کتابش در کار ترجمه به زبان فارسی است، چن

و فرانسه کتاب نيامده اند ) که راهنمای ترجمه حاضر بود(افزود که در متون انگليسی 

  .و در چاپ های بعدی بدانها افزوده خواهند شد

ه                   اب از او ب ارنست مندل نزد خواننده فارسی زبان ناشناخته نيست، چند جزوه و کت

د       اه           . فارسی ترجمه و منتشر شده ان ارز آگ وان یک مب دگی او بعن ده زن ا واقعيت عم ام

ل     عضو ارکان رهبری   ١٩٤٦مندل از سال    . پرولتری هنوز معرفی نشده است     بين المل

اریخی  هاست بعنوان یک سوسي  چهارم است و سال    اليست انقالبی در راه تحقق هدف ت

.  متولد شده و تابعيت بلژیک را دارد   ١٩٢٣ آوریل ٥او در . طبقه کارگر مبارزه کرده   



                                                            

ندیکای دهس ارگریمتح ک اور ورایمش ادیش ازماناقتص ومیس ارعم ک

پيشبرد

ت ایفعالي بشه تیجن انیسطحترتسکيس ودهشرکتجه يارینم نادبس اس

ين یب زبالملل انیح البجه ارگریانق دک اگردی هت روزب ازمانام س

هعضوسال دبيرخان ی ائیاحزابزیرزمين يناروپ لب ارمالمل ودشرکتچه نم

رانس کنف ه فوری ای لنبگه دوس تاوبرفل گریخ د دانش زن
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ين                  ١٩٤٠در سال    ی ب ری یعن انی انقالب پرولت  به تروتسکيزم جلب شد و به حزب جه

ود پيوست                       ذاری شده ب ه گ ون تروتسکی پای  .الملل چهارم که دو سال پيشتر توسط لئ

ا       در سال . سال بعد عضو کميته مرکزی بخش بلژیک این حزب گردید          های اشغال اروپ

ود          ا دستگير            . توسط فاشيست ها در نهضت مقاومت شرکت نم ازی ه ار توسط ن سه ب

 در  ١٩٤٤در  .   و     و از 

   و دو          

           و    در  دادن 

    در     و  از    

های مندل در   عقاید و بحث. عمده را در کنگره های بين الملل تنظيم کرده است

  . آموزش نظری مبارزین مارکسيست سهم عمده ای داشته استعمل انقالبی و

ده ای دارد          ا   ١٩٥٤های    در فاصله سال    . مندل در جنبش کارگری بلژیک مقام عم  ت

١٩٦٣            )     

ه یاد بود و بسياری از سندیکاليست های سرشناس بلژیک از او با احترام ویژ      ) بلژیک

دارد              . می نمایند  ی را ن ان غرب ا، فرانسه و آلم در . مندل حق ورود به سه کشور امریک

دل                    يس امکان ورود من وانين ارتجاعی ضدکمونيستی پل هر سه کشور به دليل وجود ق

  .را سلب کرده است

ام مشابه آن را در دانشگاه آزاد                مندل استاد اقتصاد دانشگاه آزاد بروکسل است، مق

د                 برلين بدلي  رده ان ی از اوسلب ک . ل عقایدش و عدم امکان ورودش به خاک آلمان غرب

رده               ١٩٧٨در سال    دل دعوت ک  بخش علوم اقتصادی و سياسی دانشگاه کميریج از من

مقدمه بر اقتصاد  هاست که جزوه مشهور او به نام     سال. تا در این بخش تدریس نماید     

مارکسيستی
مارکسيست

 .بر بوده استهای معت ، کتاب درسی بسياری از دانشگاه
نظريه اقتصادی    :های فراوانی نوشته که مهمترین آنها به شرح زیرند         مندل کتاب 

د اقتصادیعقاي

د    (ی ه چن ک
رخساره های اقتصادی در روند تکامل اجتماعی به فارسی ترجمه شده   فصل از جلد نخست آن تحت عنوان      

ارکس      ،)است  ارل م ری   ک پسينشکل گي اقتصاددالربحران  ، سرمايه داری  ،  ر    ،  ه ب مقدم
تی دیمارکسيس هآم ابب رمايهکت ارلس ارکسک م ه هک هفارسیب رترجم دهمنتش استش ددر       ، )    و     (  ، نق
م ائیکمونيس اروپ ار،" " سياسآث ران   بح ه انب هزب هفرانس اک الت دبح اجل رآنه دهمنتش استش   ،)      دو       (ی 
  .  عمده و مجموعه های مقاله و مصاحبه، و بسياری آثارپاسخ به  آلتوسر والنشتاين، ١٩٧٤-٧٨اقتصادی 



                                                           

روت ث د درص ت احبجمعي يشص ب د درص وئيس، کس ی ت ددس دارن

ت ایجمعي هج یک نيم درصد ن رمای اره چه د هدارن ین ثروت

د درص ين يونیتخم سکميس نا،مجل رس ککمت ی اس براس االت ده،ای متح

تاریخپيکارهاینابرابری تاریخپيکارهاینابرابری

 
 

 ١١ 

 
  فصل اولفصل اول

  

   ها و  اجتماعی در طول  ها و  اجتماعی در طول 
 

   نابرابری های اجتماعی در جامعه سرمایه داری معاصر نابرابری های اجتماعی در جامعه سرمایه داری معاصر--١١
اعی وجود دارد         درت اجتم روت و ق در .    در تمام کشورهای سرمایه داری هرمی از ث

 از    از    از          

ا هستند، و          درصد ٨٠ای آمریکایی صاحب    خانواده ه   درصد   ٢/٠ سهام همه شرکت ه

ا،  ١٩٧٣در سال   . ند ا خانواده ها بيش از دو سوم این سهام را صاحب           ٢٨، در بریتاني

ل فروش در دست یک              درصد وال قاب  آن در   درصد  ٥/٥٠ از جمعيت و      درصد  تمام ام

ود         درصددست پنج    دترین بخش جمعيت ب ی ثروتمن د   ( یعن ز     هر چن ام تمرک ن ارق ه ای ک

ز می شوند                      ثروت را کمتر از واقعيت نشان می دهند، زیرا شامل مسکن خصوصی ني

ی از وسایل ضروری         " اموال قابل فروش  "که برای اکثریت جمعيت      وده، بلکه جزئ نب

ه دارای                     ). زندگی است  د ک الی جای دارن در بلژیک، در قاعده این هرم یک سوم از اه

دازی                 هيچ چيز نيستند جز آنچه     ه پس ان د، ن ه کف آورده، خرج می کنن  سال به سال ب

 از   دارد   از در رأس    .  و  

 بلژیکی ها صاحب بيش از      درصدکمتر از یک    . ثروت خصوصی کشور را صاحب است     

ا هستند              ام شرکت ه ان      . نيمی از سرمایه و سهام تم ان این انواد  ٢٠٠از مي ار    خ ه اختي

د، در        شرکت های عمده ی سرمایه گذاری را، که بر کل زندگی اقتصادی کشور چيره ان

   ٦٧ از    از  در    .   

  .خصوصی است

بلکه بيانگر عدم تساوی    .  و ثروت تنها یک واقعيت اقتصادی نيست       درآمد    نابرابری  

ا،        . رگ و زندگی نيز هست    امکانات در مقابله با م     پيش از جنگ جهانی دوم، در بریتاني
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طالح باص ادهعق افت ریت هبش ورهایک بکش ر زاننظ نعتیمي دنص ش

ابرابری این اعیه اناجتم دایشامک ا،پي موزاره ز ني ت اهدول رف

ی دونیعن شب رایکوش رانب نجب ای ر براب أثيراتی هت قک وزشطری آم

ن یای تبررس یثاب دم هکن ائیک هکمبوده ک ان انزب انمي ارکودک انتش

رر هاگ زانچ رگمي رم رومي که ی ال سس پ ار دیک ی

ان ردگ زاره ه زان رگمي رم همي رفرانس دادحسبب تع ال س

ی رفن زانبراب مي زان رگمي رم انمي انکودک انوادهمي ایخ ارگرانه ک
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 دو   غير  و   در     

ه    آمار رسمی نشان. مرگ و مير کودکان در خانواده های سرمایه داران بود د ک می ده

 از      و  در     مر ١٩٥١در  

، در خانواده های  ١/١٩در خانواده های صاحبان مشاغل آزاد       : نوزاد به قرار ذیل بود    

دان تجاری           ٩/٢٣کارفرمایان   انواده های کارمن انواده های کسبه        ٢/٢٨، در خ ، در خ

انواده  ٤/٣٦) کارگران صنایع دستی  (، در خانواده های پيشه وران     ٥/٣٤جزء   ، در خ

ارگران کشاورزی    ٥/٤٢های کارگران ماهر   ان و ک ، در ٩/٤٤، در خانواده های دهقان

ه     غير، در خانواده های کارگران      ٩/٥١خانواده های کارگران نيمه فنی       فنی و مشتغل ب

  ،      در   از   ١٩٥١ ده   از ٧/٦١  

  .   بودالیه ها کاهش یافته بود، ولی نسبت ها عمال مثل سابق مانده

روزنامه محافظه کار بلژیکی آزاد نتایج تأسف بار پژوهشی پيرامون آموزش               "اخيرا

            .  در   را  داد  

ادگی های                  د، و عقب افت دگی تحمل می کنن کودکان خانوادهای فقير در دو سال اول زن

ر           فرهنگی که متعاقبا جامعه طبق     داری ب أثيرات پای د، ت ل می کن اتی بر این کودکان تحمي

ذارد              توانائی جذب مفاهيم انتزاعی و     ا می گ ان بج ن کودک . شناخت های علمی توسط ای

       ،         ""  از    

ين      . عقب افتادگی ها، نمی تواند خنثی شود       اعی چن خ اجتم ی در        واقعيت تل ه حت  است ک

        "   آور"دوران 

شتن ها را که از ميان کودکان توده های مردم برخاسته باشند از بين              يشکسپيرها، و ان  

  .می برد

افی نيست            از . امروزه دیگر در نظر گرفتن نابرابری های اجتماعی موجود در کشور ک

دکی از کشورهای پيشرفته                این مهم تر ن    داد ان ين تع پيشرفته  (ابرابری هایی است که ب

    ه و   در    ) از      

  .وجود دارد. زندگی می کنند) کشورهای مستعمره و شبه مستعمره(



                                                            

ان انن انس ت حقيق ی تندم اریایس انیرخس انانس ینمای ازندم رس ت راس

روه، هچ راپاکوفت وختهس اب،س بيدهآفت هچس یب هزمين اک ماجتیب س

ی يم،م ذکربين ث،م امؤن هره تا،پهن ياهروس س ات یحيوان وحش

رفرانسوی رناواخ دهمق ابهف اشخصيتکت هه مب ندهقل وینویس فرانس

ال یس برخ انگين رمي هعم ربک يشغ ب یکشورهای استغرب
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د                ات صنعتی و    در دنيای سرمایه داری، ایاالت متحده توليد کننده بيش از نيمی از تولي

ر    . مصرف کننده نيم بيشتری از اهم آورده های صنعتی است         ون نف اه ميلي پانصد و پنج

ر بلژیکی   ٩اهالی هندوستان از فوالد و نيروی برق کمتری برخوردارند تا      ون نف .  ميلي

ا هشت            درآمد ان تنه د سرانه در   درصد  سرانه واقعی در فقيرترین کشورهای جه  درآم

 از درصد  از جمعيت جهان فقط پانزده  درصد شصت و هفت     به. غنی ترین کشورهاست  

ان در      ١٩٧٠در هندوستان، در سال  .  جهان می رسد   درآمد ه سر زایم انی ک داد زن ، تع

  .بيست برابر تعداد مشابه در بریتانيا بود) در هر صد هزار زایمان(گذشتند 

تان نصف  نتيجه این نابرابری های جهانی اینست که مصرف روزانه کالری در هندوس          

  و در  از ٦٥   در   از  .   

  . سال است، در هندوستان به زحمت به سی سال می رسد٧٠کشورها 

  

   نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين نابرابری های اجتماعی در جوامع پيشين--٢٢
ه               ای سرمایه داری وجود دارد، در هم اعی، مشابه آنچه در دني    نابرابری های اجتم

ه چشم می خورد                      جوامع پيش  ز ب د ني ده ان م آم ی در    -ين که در طول تاریخ در پی ه  یعن

ان               طول دورانی از حيات بشر که شرح مکتوبی از آن در اینجا شرح سيه روزی دهقان

 را در    از           

  : بازگو می کنيم" البرویر"

ا    و   در            ای ر     "

          و   از          

ه          . می کاوند شکست ناپذیر آن را    اه ک د و هر آنگ زی شبيه صدای آدمی دارن ان چي این

   و در  ای.            

ان جو، آب، و ریشه        . هستند د و از ن د می خزن شبانگاه به درون النه هائی مغاک مانن

  ."گياهان تغذیه می کنند
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ر ينب ودزم دها،خ هص زاران،بلک ته تند،رعي یداش ریعن که االنهی س

چه اردهم اخچه اورسای،درک دگیب یزن ایولخرجیاشرافتجمل دانه ثروتمن

ه دمقایس نکني ویرای انتص ادهقان نب ایجش ره رقپ وئیب ل
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     آن دوران را     زرق و       

 .        و   

  .کان دهنده ای از نابرابری های اجتماعیتصویر ت

ود، اشراف معموأل نيمی از                        اکم ب ر آن ح ی ب ام رعيت در جامعه سده های ميانين که نظ

د              بيشتر اشرافيون    . کار و یا نيمی از فرآورده های دهقانان رعيت را تصاحب می کردن

ز  روی            ا     

  .صدها، بلکه هزاران، دهقان بهره می بردند

ره   (در جوامع کالسيک شرق      ی  ) مصر، سومر، بابل، پارس، هندوستان، چين و غي یعن

انيون و      ا، روح جوامعی که بر پایه کشاورزی استوار بودند ليکن صاحبان زمين، خانه

دگی     (یا پادشاهان بودند   ه پادشاهی نماین ) می شدند  که توسط دیوانيان و عاملين خزان

  . وضع بر همين منوال بود

ه نوشته شده است،       ٣٥٠٠که  " هجونامه حرف    "  سال پيش در مصر دوران فراعن

ه                   أموریتی ک د، م تصویری از دهقانان تحت استثمار مامورین سلطنتی به دست می ده

  .دهقانان ناراضی آنها را به حيوانات موذی و انگل تشبيه می کردند

ود                 در یونان و روم با     ا شده ب رده داری بن اینکه فرهنگ   . ستان نيز جامعه بر پایه ب

ا                             رده ه ه ب ود ک ن رو ب دازه ای از ای ا ان این جوامع به چنان سطح واالئی دست یافت ت

کليه کارهای یدی را به انجام می رساندند و بدین تزتيب شهروندان می توانستند بخش 

  .نگی، هنری، و ورزشی کنندزیادی از وقت خود را صرف فعاليت های سياسی، فره

  

   نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی نابرابری های اجتماعی و نابرابری های طبقاتی--٣٣
ان      " مثال. نابرابری طبقاتی نيست  "    نابرابری اجتماعی ضرورتـا   اختالف دستمزد مي

رار                      اعی ق ه مختلف اجتم دو را در دو طبق ارگر متخصص این یک کارگر ساده و یک ک

  .نمی دهد



                                                            

ين اتکنس یه دم هتوانن امب مق هاستدرست ارک رمایهکن برخیس

رمایه ت،س وراس تمربط اعمس رمایهاجتم هس هب اطبق اساس

ی اریعن هک یک ییک یویژگ اختاراساس ادس اقتص

هیست دگیساختارریشهک هداشتهاقتصادیزن ب ابرابری اتین ابرابریطبق ن
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   در            ا
انونی                  اعی و ق عملکرد متفاوت اقتصادی مربوط شود، و از راه نهادهای اساسی اجتم

  .هر دوره تدوام یافته و تشدید شود
  .چند مثال این تعریف را روشن می کند

ه ازاء هر ک      د ب ارگری    در بلژیک، برای اینکه کسی سرمایه دار بزرگی بشود می بای

دازد                      ون فرانک بکار ان ر یک ميلي م سرمایه ای براب یک  . که استخدام می کند دست ک

ر صد                     ٢٠٠کارخانه کوچک که     ه سرمایه ای براب م ب رد دست ک  کارگر را بکار می گي

ز از         درآمداما  . ميليون فرانک نياز دارد    ارگر هرگ  هزار فرانک در      ٢٠٠ خالص یک ک

تی پس از پنجاه سال کار و بدون خرج حتی یک یک کارگر ح. نمی شود  سال افزون تر  

ه سرمایه دار       دیل ب ا تب شاهی از دستمزدش باز هم نمی تواند پول بسنده ای گردآورد ت

ود  ای      . ش تمزدی،   از  ه          دس

"  داری      داری را  دو  

ه از راه          : متفاوت تقسيم می کند    ارگر ک ه ک د یکی طبق ز  درآم ده       ش هرگ د دارن نمی توان

د است و از راه             ه صاحب وسایل تولي وسایل توليد گردد و دیگری طبقه سرمایه دار ک

  .سرمایه گذاری مجدد بخشی از سود خود، این مالکيت را گسترش می دهد

               در   داران  از 

از است،              ه آموزش دانشگاهی ني ار ب ن ک رای ای ی ب د، ول مدیریت شرکت ها دست یابن

ا         ر تنه ا  ٥حال آنکه در طول دهه های اخي دان    درصد  ٧ ت  دانشجویان در بلژیک فرزن

ه            . خانواده های کارگری بوده اند     ين گون در بيشتر کشورهای امپریاليستی شرایط بهم

  .است

انع            درآمدنهادهای اجتماعی، چه بخاطر         الی، م  کارگران و چه بدليل نظام آموزش ع

اتی     . از دست یابی کارگران به مالکيت سرمایه داری می شوند           ا تقسيم طبق ن نهاده ای

االت     . جامعه را حفظ کرده، موجب ادامه آن بهمين شکل امروزی می شوند              ی در ای حت

ا       "ه نمونه های     متحده آمریکا نيز که اغلب با اشاره ب        ه ب ارگران شایسته ک دان ک فرزن
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ه وکين ن ارگرت د،م ارهمي نب های نگون اجش هه اپویقبيل شپ آرای

ان ناسانس روف،ش مع ط ياریتوس وامبس دویاق خنب هس دگفت ان خ

ياری انبس انانس مشناس زاریرس نبرگ ایجش زرگه سب تپ برداش

ک وی انس ویدهقان رس انيون،دیگ انروح رینارباب مباش

دین بب اهدهترتي یمش ودم هش ولک اریخط ابرابریت این اعیه اجتم
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ه              " سخت کوشی ميليونر شده اند     بخود می بالند، نتایج یک بررسی نشان داده است ک

  . مدیران کل شرکت های مهم از خانواده های سرمایه دار بزرگ و ميانه انددرصدنود 

           در      در  

د           ور می یابن اتی تبل ه ای          . نابرابری های طبق وان طبق ن جوامع می ت در هر یک از ای

اکم                     ه ای ح ز طبق توليد کننده یافت که با کار خود به تمام جامعه زندگی می بخشد، و ني

  :که از قبل کار دیگران زندگی می کند

     در    و در     و  در       

  امپراطوری های شرق؛

      بردگان و برده داران در یونان و روم باستان؛

      رعيت ها و اربابان فئودال در سده های ميانين،

  .    کارگران و سرمایه داران در جامعه بورژوائی

  

  وران ما قبل تاریخوران ما قبل تاریخ نابرابری های اجتماعی در د نابرابری های اجتماعی در د--٤٤
رد                    ر می گي ين بشر را در ب دگی روی زم دکی از زن ا بخش ان پيش از آن،  .   تاریخ تنه

وز               ه نگارش و تمدن هن ود ک ات بشر ب ی از حي اریخ، شامل دوران یعنی دوره ما قبل ت

اقوام بدوی تا این اواخر و حتی تا دوران کنونی در شرایط ما قبل              . شناخته نشده بودند  

اقی     د   تاریخ ب ده بودن ابرابری های                   . مان اریخ از ن ل ت ا قب ده دوران م بشر در بخش عم

  .طبقاتی به دور بوده است

    با بررسی بعضی از نهادهای جوامع بدوی اختالف اساسی بين این جوامع و جامعه              

  .طبقاتی را می توان شناخت

    از   از       از       

         . رمن   از         

      )در   (  در      در   در      

ه                           د کلي ه دست آورده ان ه محصولی بيش از حد متوسط ب ائی ک می نویسد که همه آنه



                                                            

د، ان ه دگانهميش یدارن تانته نبدس رای هب زهميش دني تنخواه یاف

ود واهیخ خ ت تظرفي رادقابلي داف تبای يمجس هتقس هجامع اتب حاصلطبق

تقریبًا

ن ای وی ت،عض هجماع انب ران،زی وگيریدیگ ودجل ش از افتنامتي ی

مکرًا

ه رب انواره خ ن عای رهجوام رداریبه تراکیب يناش رزم امدیگ یانج ذیردنم پ

رین تت فعالي ر هاگ اورزیچ هکش رک دهب اساساستمشخصیاراضیگيرن
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ی دعوت می کنند و این ميهمانی آنقدر      اعضای خانواده و همسایگان خود را به ميهمان       

ه  "وی می افزاید،  . ادامه می یابد تا بخش عمده محصول اضافی به پایان رسد           این گون

  ....."جشن ها راه مناسبی است برای جلوگيری از انباشت ثروت فردی

ه                       ژه قبيل ام وی ورد رسوم و نظ ام اش در م بنابر پژوهش های انسان شناس دیگری بن

ه اصل رقابت                هوپی در جنوب   ن قبيل ا در ای ه م ر خالف جامع ا، ب االت متحده آمریک  ای

هنگام بازی و ورزش، کودکان قبيله هوپی       . فردی را از نظر اخالقی نکوهيده می دانند       

  .شده است" برنده"هرگز امتيازات را نمی شمرند و نمی دانند چه کسی 

ی          در        

اقتصادی جوامع بدوی را تشکيل می دهد که هنوز به طبقات تقسيم نشده اند، در اغلب 

   .      از       

این مزارع  تجدید توزیع می شوند تا . مزارعی جهت کار در دوره معينی می رسد     

    از .   آن         از   ا

ام   . چراگاه ها و بيشه زارها بگونه ای همگانی بهره برداری می شود      ن نظ جماعت  ای
ين است، در آغاز دوره کشاورزی              روستا  که مبتنی بر فقدان مالکيت خصوصی بر زم

ن نشان    .  می شود    در ميان همه اقوام جهان یافت       ان           و ای ه در آن زم د ک  می ده

  .جامعه در سطح روستاها هنوز به طبقات مختلف تقسيم نشده بود

ابرابری استعداد و                  اعی را در ن ابرابری های اجتم    پندار رایج چنين است که ریشه ن

  " و     و         

این پندار کوچکترین پایه . است" طبيعت انسان "از  انسان ها و در نتيجه ناشی       " ذاتی

ه ناشی از         . علمی ندارد  ه ای دیگر، ن طبيعت  "استثمار یک طبقه اجتماعی توسط طبق

استثمار هميشه وجود نداشته است و . ، بلکه نتيجه تکامل تاریخی جامعه است   "انسان

وده  و   و     .    دوام    

  .هميشه نيز نخواهند بود
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ن ابس بارن واداران هبازگشتسرسخته انیب دنهمگ رآوردهش اف ده بودن

د، هران ش ی وچکترینحت هرهاک هش شب يمبخ دتقس ش ف یوص دم کن

رآورده اف ه ی طالئ ل، اعرویرژی ی،ش هروم نیب یروش دم هگوی ک

ندگان ينس تانچ باس ن رتای انحس ایبي اییه روی ان تهبي تداش اس

ویش هنسبتخ دگیب یزن تهگروه یگذاش تراکییعن هاش قبيل

ه تی،ب انراس دایشزم تينپي يمنخس اتیتقس ه،طبق انجامع اانس غباره دری

د هدی اک رااینه دهبوجودچ دآم هان چگون واه خ اعیاقتصادی آنستاجتم

ی تناش انیطبيع وده،انس هنب لبلک لحاص هتکام ولجامع ایتح نهاده
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   شورش عليه نابرابری های اجتماعی در طول تاریخ شورش عليه نابرابری های اجتماعی در طول تاریخ--٥٥
  بدین ترتيب، جامعه طبقاتی و مالکيت خصوصی بر زمين و دیگر ابزار توليد به هيچ   

رو  از        و     

يم        و  از .  و  

  .ميان خواهند رفت

     از                 

 را      اش،  در دوران   ای،  

   و     را در    نوی   .     

اره           ين، در ب انی و الت ی  "نویسندگان یون يم     " دوران طالئ دگی بشری، می بين . آغاز زن

     " دوران "        در       

ه مالکيت خصوصی                ی است ک دین معن بگونه ای همگانی تقسيم می شد و این سخن ب

  .وجود نداشته است

ه را منشاء پریشانی                 بسيا ری از فيلسوفان و دانشمندان نامی اختالفات طبقاتی جامع

  .اجتماعی دانسته، طرح هایی جهت از ميان بردن آن فراهم دیدند

ه           دین گون ذرد، ب ه می گ     افالطون، فيلسوف یونانی، منشاء بدبختی هایی را بر جامع

         ه       دو     : "   

دگان        د                  . تهی دستان و شهر دارن م در جنگن ا ه ه ب د کسانی ک ا یکدیگر همانن ان ب و این

  ."رفتار می کنند

ذاران کليسای                   ان گ ز بني د و ني    فرقه های یهودی که در آغاز دوران ما گسترش یافتن

د،                روی می کردن  هر  مسيحيت که در سده های سوم تا پنجم ميالدی از همان سلوک پي

     .دو از           

ات خود      : "می نویسد  و از معنوی ه ت انطور ک هرگز از دارایی خود سخن مگو، زیرا هم

ز             ات خود ني ه از مادی بگونه ای اشتراکی بهره مند می شوی، به مراتب ضروریست ک

ره ور شوی        ع           سن سي   . بگونه ای اشتراکی به اع از توزی پرین رساالت بسياری در دف



                                                            

اریخ هت عهم اتیجوام اریخطبق ارزاتت اتیمب ارزاتیاست،طبق همب نک ای ستمگر

ی هاییعن اتخيزش تمطبق شس رک هب اتعلي طبق ی ماریب زش تني اس

ط یتوس مرل د تقواع طبيع يت هوص ليرنام ميس ه دال

ن های دجمل اران رآث زی تيم هس رح ا،ط ته اختنجه هس ریجامع خبراب

رانجام، ر،س امعاص اهدم قش ردقي دنت رش هه ترچ نبيش های گون

د دگیبای بن روانانکليسی، فپي اردهم،سدهویکلي ينچه دمیچن گوی
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ه رشته نگارش درآورد                ه انسانها ب سن ژان کریستوم     . برابر فرآورده ها در ميان هم

رآورد           ه بانک ب ود ک ی دزدی    ."نخستين کسی ب ز        ". مالکيت یعن ی سن آگوستين ني حت

د،                    اعی را در مالکيت خصوصی می دی ام ستيزها و خشونت های اجتم ابتدا ریشه تم

  .ها دیدگاهش تعدیل یافتولی بعد

زد سن فرانسيس از آسيس و                        این سنت در سده های ميانی نيز ادامه یافت، بویژه ن

ال    . آلبيژنيان، کاثاری، و بکليف و غيره     : در ميان پيشروان نهضت اصالح دینی      جان ب

  را از : " از   در     

آنان که خود را سروران ما می خوانند آنچه    .  و تمام انسانها باید برابر باشند      ميان برد 

  ."آنها شکوهشان را مدیون کار ما هستند... را که ما توليد می کنيم مصرف می کنند

          در دوران                   

       :از        . واه،           

انال  " شهر آفتاب"، )انگليسی(اثر توماس مور  " نا کجا آباد  " ر کامپ ائی (اث ار  )ایتالي ، آث

   "   "و "   ژان   "وراس  و 

  ).فرانسوی(

اعی، شور                ابرابری های اجتم ه ن ش های واقعی        در کنار این شورش اندیشه ها علي

              -   رخ داده   

 .            

  .جوامع را از هم می درد

  

   پيکارهای طبقاتی در طول تاریخ پيکارهای طبقاتی در طول تاریخ--٦٦
مار شده، و یا ميان خود طبقات    پيکارهای طبقاتی ميان طبقه استثمارگر و طبقه استث

ه مشخصی از تکامل                   مختلف استثمارگر، بسته به اینکه در کدام جامعه و در چه مرحل

  .آن جامعه رخ دهد، اشکال گوناگونی بخود می گيرد
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ارزات مب ای سرمایهه اینده گش

ای انزدهه دهش اهج ایب اتیپيکاره انطبق رافيتمي اش اریخ ينت دهب س

تان، گانگلس ایجن يته اهوس وهم،ه گب ایجن انیه دهدهق س

انی هن یک اییپ ودره وغخ ودالیی یفئ يدندم تکوش گرف ودال فئ

ه رپيش ار،براب ارهتج هپ هریپيش رش براب ت اجماع ه

ز نني ای ه رک هب دپای ردهتولي االییخ توارک د،اس راربودن ق

ر تبراب ایجماع ه ده ایس انين،ه ارزاتمي اتیمب انطبق ودالارباب فئ

ان تان،یون کباس یی یپ ایشورشپ انه دبردگ دپدی هآم ک
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ه     وم ب ع موس يایی   "  در جوام د آس يوه تولي تان    " (ش رق باس ای ش وری ه ) امپراط

  .شورش های بسياری رخ داد

ه                 در چين، قيام     های بی شمار دهقانی انگ خویش را بر پيکره تاریخ سلسله هایی ک

د              ده ان د کوبي داد بسياری         . پيایی بر امپراطوری چين حکومت کردن ز شاهد تع ن ني   ژاپ

  .قيام های دهقانی، بویژه در سده هجدم، بوده است

   در  و روم   رده  در  از        

ا در سقوط امپراطوری          . شان را اسپارتاکوس رهبری کرد     هورترینمش این شورش ه

در ميان شهروندان آزاد پيکارهای سختی بين طبقه دهقانان         . روم سهم بسزائی داشتند   

  .بدهکار و تجار رباخوار، بين دارندگان و بی چيزان درگير بود

 در         در        را  

و  در دورن   . آزاد،          داد       

 وران در   و  ای از  وران  در           

سرسخت ترین مبارزات طبقاتی ميان اشرافيت      . دهقانان اطراف شهر قرار گرفته بودند     

   .  در    از     در        و دهقا

ا در فرانسه،           جنگ های وات    چهره های انقالبی این ستيزها را در مبارزات ژاکری ه

ایلر در      در  و       ت

  .شانزدهم در آلمان به روشنی می توان دید

   و       و          

ان استادان پيشه ور و شاگردان           ان بانک      بورژوازی، مي ان     شان، مي داران و بازرگان

. مشخص می شود   ... ثروتمند از یک سو و کارگران ساده شهرها از سوی دیگر، و             

ارزات  دوره انقالب    ن مب ورژوائی،  داری ن   ای وین، و   ب

 .طبقاتی پرولتاریا عليه بورژوازی بود



                                                            

ه دویقبيل اوس،ب ر،هابه رک،ویل وکينزب ا یب ایبررس اعینهاده اجتم

ع دویجوام هب هب ازمانگون یس دم هیابن نک ينای رایطچن یش دازهب ان

يچ اریه راختي نب ابعای من اس تاس کيلزیس یتش زیم دچي بيفزای

ر یبش تنم ذایتوانس تغ هجه دگیادام ودزن زخ کار،ج ش ت اس

نابرابرنابرابر
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  فصل دومفصل دوم
  

  های اجتماعیهای اجتماعی  ییهای اقتصادی های اقتصادی   ریشهریشه
  
  
  

   جوامع بدوی فقرزده جوامع بدوی فقرزده--١١
رط بسرآورده                          ر مف اریخ خود را در شرایط فق ل ت ا قب بشر بخش برزگی از هستی م

    الزم     را  از راه       . 

  .ندماهيگيری و گردآوری ميوه از طریق دیگری فراهم ک

ه                بشر مانند انگلی چسبيده به طبيعت زندگی می کرد، چرا که قادر نبود به طبيعت، ک

او        .   او را   داد،    

  .نداشت

    ای     در             

د، و            . ين کنند تضم دشوار، بقای دسته جمعی را     د شرکت کنن همه مجبورند در امر تولي

ری های     . کار هر کس برای زنده نگهداشتن جماعت الزم است           ين شرایطی برت در چن

ام می شود،                      ه تم ده قبيل مادی برای بخشی از قبيله به قيمت قحطی برای بخش باقيمان

 بقای جمع را از قبيله را از امکان کار کرد عادی محروم کرده، از این رو بنيان شرایط   

بدین سبب است که در این دوره از انکشاف جوامع بشری، سازمان         . ميان برمی دارد  

  .اجتماعی گرایش به حفظ حداکثر برابری در درون جماعت دارد

        ٤٢٥    در  

ه از           دانشمندان انسان شناس انگليسی به نبود کامل طب        ایلی ک ه قب اعی در هم قات اجتم

  .کشاورزی بی اطالع بودند پی بردند
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ت ودوق خ ی دم امخواهن تم ای دویه ب ان انس ان این انزدهم تهش ت،نوش اس

ی تينیک دگاننخس پانيولیپوین ارهاس رخب تانس ارهپوس اق دهآمریک س

دین هب وعیگون يمن ارتقس ک ت رورتجماع دض رایتولي ودب ردخ ک

هحجرعصر زارک اراصلیاب اختهتراشيدهسنگانسانک س

ن ونیای البدگرگ دهنوسنگیانق د،نامي راان هچ ک ی دم یاب ه گسترشمدیتران

واحل مالیس ایش دری دریج هت مالب اش آفریق

ه الب احتم زار اله يشس يالدپ دم هچن اننقط جه ن دودای ح

ویژه ونب وزهفن ریک دگیگ بافن ل اریخقب ت ز دني افچن ماکتش رمه مدیگ
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   انقالب نوسنگی انقالب نوسنگی--٢٢
رورش                     ا رشد فن زراعت و پ این شرایط مربرط به فقر بنيادی جوامع انسانی تنها ب

بزرگترین انقالب اقتصادی حيات بشر، یعنی دستيابی به فن زراعت و           . دام دگرگون شد  

را، )     و  (ا          

  .مدیون زنان هستيم

   -    از  در    ١٥ دوره، از  

ران و ترکستان          ين النهرین، ای ه     -قوی نخست در آسيای صغير، ب  آغاز می شود، و ب

ين،           تان، چ ر، هندوس واحی مص و        ن

  را       در .    

  دوره ای از   رخ داد      از   

  ).یعنی در واپسين مرحله عصر حجر(می شد 

ی انسان        انقالب نوسنگی توليد مواد غذایی توسط خود انسان را عم            ی ساخت، یعن ل

اهش         . کمابيش اختياردار معيشت خود شد     وابستگی انسان بدوی به نيروهای طبيعی ک

یافت و امکان ایجاد ذخيره غذایی فراهم آمد این امکان بنوبه خود عده ای از اعضای                  

     .  را از     آزاد 

ار انسان را         اقتصادی توانست بوجو   ارآوری ک ه ب د آید، یعنی نوعی تخصص مشاغل ک

را، چنانکه               . افزایش داد  ود، زی این گونه تخصص در جامعه بدوی هنوز بسيار ناچيز ب

 از    در      در          

  را     )   ( "    

د                    ار چنگال گرسنگی خواهن د گرفت ن کنن ر جز ای د، اگ صرف گردآوری مواد غذایی کنن

  ."شد

  



                                                           

ی ازادیعن دم دهتولي طش دتوس دگانتولي هکنن ک ه دافزون اعیتولي اجتم

امی دتم اعیتولي راجتم رایدیگ رآوردنب ب ل یکام دم کن ارت ایمه دیه تولي

ی صیعن رتخص ایب مبن ار ک ادی اقتص ار، يمک تقس اعی اجتم ابراین يمبن تقس

ن ازای ونگیآغ دایشچگ ردهپي انب یون رای دانب اردهپيروزمن وندگم ش

يش اطرپ ودبخ ذانب تهغ کش ه گک اجن یی هراهزن گب دهچن دآم بودن

تاهای وس م ک ا انیت هزم نک ازادای ذائیم بتاغ نس اعی وناجتم ددگرگ ش

ه دایشنتيج یپي هدائم وادمعتناب ذائیم افیغ رایطاض دویش ازمانب س
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   توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی توليد الزم و افزونه توليد اجتماعی--٣٣
در    و          

  و در ر"          .    

د   . مختلف پراکنده بود، ساختار برابرگون جماعت روستایی را تغيير نداد       ه چن تنها تغذی

 درست مانند اوضاعی که در روستاهای هندوستان برای         -صنعتگر و مأمور ممکن شد    

  .هزاران سال برقرار بوده است

ازاد را از روستاه                     ن م ذهبی، ای ا رؤسای م ای اما هنگامی که فرماندهان نظامی و ی

ود روش           ه بشکرانه بهب انی ک ا زم ازاد در     منطقه در یکجا انباشتند، و ی های کشت، م

اسيرانی  . خود روستا فراوانی یافت، شرایط پيدایش نابرابری های اجتماعی فراهم آمد          

     و  از آن     .  در         

ار      می شدند،اکنون از این مازاد      ه ک ن خوراک، ب ر ای می توانستند تغذیه کنند و در براب

     داری در     .      

  .باستان است

ت، خوانين و                   أموران دول ان، سربازان، م ه کاهن همين مازاد می توانست جهت تغذی

اکم         . پادشاهان بکار رود   ات ح دایش طبق در امپراطوری های شرق    و این چگونگی پي

  .بود) مصر، بابل، ایران، هندوستان، و چين(باستان 

       )       

       . را   )   

  :بعد به دو بخش تقسيم می شودنيازهای توليد کنندگان بکار نرفته، و از این به 

ا              :  توليد الزم  -الف ار آنه دون ک ه ب دگان ک د کنن رای تولي یعنی مواد غذایی ضروری ب

  .جامعه متالشی می شود

                  :     -ب

  .طبقات دارا آن را ضبط می کنند
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تسهيل اآوری اعیب اراجتم ک رشد د هوقفخودبتوان تهم اییفعالي ده هکن ک

ه بک یموج ودم ارش ردک یک ادی،اساس یاقتص ارکردیعن دک ارکردتولي ک

وسایل ایشرایطموجود، استه

ت اددول حفاظتجهتاصلینه دایش تپي یموجبدول شودم ات اکمطبق ح

دگی زن دل من ی قیعن هضبططری دافزون ارتولي اورزیک کش ه لک اتقب مالي
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ين وصف     هایخل هایم تاریخ نویس، پيدای         ش نخستين شهرها را در دنيای باستان چن

قشری ممتاز است .... بخش عمده جمعيت در مراکز جدید شهری متشکل از : "می کند

    )  - از       ( از   

أمورین و    کارمن . این الیه کاهنان، خوانين و اشراف را شامل می شود            . می کند  دان، م

ه ای           ه گون ه می شوند                غيرمستخدمين را نيز که ب از تغذی ه ممت ن الی مستقيم توسط ای

  ."باید به این جمع افزود

اعی         ده و          -بدین ترتيب پيدایش طبقات متمایز و متخاصم اجتم د کنن ات تولي ی طبق  یعن

     از .    را   - 

اعی     ش  ابرابری  اجتم ی  ن اعی  یعن غصب   . رایط اجتم

 .توليد توسط طبقات دارا، تقسيم جامعه به طبقات را استحکام می بخشد

 

   توليد و انباشت توليد و انباشت--٤٤
ه،                  اعی توسط بخشی از جامع شکل گيری طبقات اجتماعی و ظبط افزونه توليد اجتم

  .ز راه مبارزه اجتماعی دائمی تدوام می یابد است و تنها امبارزه ای اجتماعینتيجه 

اما این چهره بندی نشانگر دوره ای اجتناب ناپذیر از پيشرفت اقتصادی است، چرا            

    دو        و            

  .انباشت، از هم تفکيک یابند

. به توليد مواد غذایی مشغولند    " در جوامع بدوی همه مردان و زنان تندرست عمدتا        

ردن                          ار ک د جهت ساختن و انب اچيزی را می توانن ان ن در چنين شرایطی فقط مدت زم

ا جهت مشاهده شيوه دار           )همانند فلز کاری  (وسایل کار، یا آموختن فنون پيچيده        ، و ی

  .پدیده های طبيعی، و غيره صرف کنند

ا       توليد افزونه اجتماعی، وقت فراغت کافی برای بخش        ی از بشریت فراهم می سازد ت

     را      را       

  .می کند



                                                            

د هتوان دیمیطبق هق عب هنف دیطبق دگانجدی لبدارن س ا می

عمدًا

رایمیشکست اعیب اجتم

انيکی ندهمک بس رای ردنب امیک ایبشریتتم تکاره ا،طاق راریفرس تک
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ستاره شناسی،  (فعاليت های زمان فراغت زمينه بنيادی تمدن، تکامل نخستين علوم  

  .، و خط نگاری را فراهم آورد)هندسه، آب نگاری، معدن شناسی و غيره

ر فكری و آار یدی، آه از فعاليت های دوران فراغت حاصل شده، با تقسيم                جدایی آا 

  .جامعه به طبقات همگام است

د                  ازه ده ه اعضای خود اج بنابراین، تا هنگامی که جامعه فقيرتر از آنست که به هم

ات نشانگر           )کارکردهای انباشتی  (خود را وقف کار فکری کنند        ه طبق ه ب ، تقسيم جامع

تا دوران  . اما برای پيشرفت، بشریت بهای گزافی پرداخته است       . تپيشرفت تاریخی اس  

سرمایه داری نوین، تنها طبقات دارا بودند که از امتيازات رشد بارآوری اجتماعی کار           

ه از         . بهره می بردند   ار هزار سالی ک برغم همه پيشرفت های فن و دانش در طول چه

ک دهقان هندی، چينی، مصری یا      آغاز تمدن باستان تا قرن شانزدهم گذشت، اوضاع ی        

 .حتی  یونانی و اسالوی بگونه محسوسی تغيير نکرد

  

  شتهشتهذذ دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گ دليل شکست همه انقالب های برابری خواه در گ--٥٥  
اعی،             د اجتم ه تولي ی افزون ه انسانی، یعن تا هنگامی که مازاد توليد شده توسط جامع

    آزاد    از     و 

ری باشد از آغاز                   نباشد، هر انقالب اجتماعی که در جستجوی از نو بدست آوردن براب

ابرابری های           د دو راه حل  ن ا  توان ه  است و تنه محکوم ب

  :ایجاد کند

ردد،                      -الف از گ ه ب ر اولي ه نهایت فق  افزونه توليد اجتماعی را  از ميان ببرد و ب

 صورت پيدایش دوباره پيشرفت فن و اقتصاد، همان نابرابری های اجتماعی را             در این 

  .می خواست از ميان بردارد دامن خواهد زد که

 از  دارای      از       ی و    -ب

  .مالکيت کند
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ان اهانکاهن اورپادش تان؛خ ردهباس انب تان،یون رافباس اش

دی داست،تولي درش هتولي ک ی د،م ان،شخصیمصرفکنن هآن مصرفیک
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ری اسپارتاکوس، و            ی  و این هر دو حالت را م       ه رهب توان در طغيان بردگان رومی ب

ان  های مسيحی و صومعه    نيز در ميان نخستين فرقه     ان     ها، و در طغي اپی دهقان های پي

انزدهم و          و در انقالب تابوریت    در دوران امپراطوری چين،    ها در ناحيه بوهم در قرن پ

ه      های کمونيستی که مهاجرین به آمریکا بوجود آ         جماعت در نيز د، و دیگر نمون  وردن

  .ها به روشنی دید

د گفت        بدون آنکه بخواهيم بگویيم انقالب روسيه نيز به همان وضع منتهی شد، بای

اهير شوروی           اد جم اعی در اتح ابرابری های شدید اجتم اره ن علل اساسی پيدایش دوب

ردای انقالب و نابسندگی سطح انکشاف نيروهای                  : عبارت بودند از   ر روسيه در ف فق

ای                      تو ز شکست انقالب در اروپ اده، و ني ليدی، انزوای انقالب در یک کشور عقب افت

  .١٩١٨-٢٣های  مرکزی در سال

ر، بلکه براساس                 ه فق ر پای ه ب ه ن هدف سوسياليسم جامعه ای برابری خواه است ک

د       . فراوانی استوار شده باشد    چنين جامعه ای فقط بر پایه یک اقتصاد پيشرفته می توان

یعنی در جامعه ای که افزونه توليد اجتماعی به چنان سطحی رسيده باشد           بوجود آید،   

ه                      امی جماعت ب ه تم ی ساخته، ب اری عمل ار اجب دگان را از ک د کنن ه تولي که رهایی هم

دگی                       ه ای دسته جمعی وظایف اداره زن د بگون ا بتوانن د ت اندازه کافی وقت فراغت بده

  .ا به انجام برسانندر) کارکرد انباشت(اقتصادی، اجتماعی و سياسی 

ه آن درجه         د ب ا بشریت بتوان چرا پانزده هزار سال افزونه توليد اجتماعی الزم بود ت

ابرابری های                 ع ن از گسترش توليد دست یابد که تصور راه حل سوسياليستی جهت رف

ات دارا             ه طبق ادامی ک ه، م ه است ک ن واقعيت نهفت اجتماعی ممکن شود؟ جواب در ای

ی در شکل ارزش مصرف تصاحب         افزونه توليد اجت   اعی را در شکل طبيعی آن، یعن م

  و   را  غير        

  .خواهان افزایش آنند، محدود می کند

 و     داران  و روم   و  

ی، ژاپنی، و عرب، و اشرافيون فئودال سده های         بازرگانان قسطنطنيه ای، چينی، هند    



                                                            

ود وامعیوج هاستج اسک طبراس هرواب هقبيل روزهک وزام ارههن پ

عمدتًا صرفًا

امًال ک

ی هعلم د،زمين یتولي رایشرایطیعن دایشب وین،صنعتیسرمایهپي ن

منحصرًا

ا هآنج دافزون اعیتولي اجتم ی وانم هت ودالیجامع رفئ اوائیجزای ده دی

ر ام ه ننمون ای ی ردآوریشخص ياءگ یاش دتجمل ينح یمع مطلق
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ری در             ار هن ی و آث ميانين تا زمانی که به اندازه ای بسنده مواد غذایی و پوشاک تجمل

د نداشتند                        ه گسترش تولي ایلی ب د، تم رده بودن ار ک اخ های خود انب مصرف  . دژها و ک

       را ای از  ( و       دارد    

در      .   در  ای      

راد     . می شود   در شکل محصوالت غذایی ظاهر      اعی اف از اینرو شخصيت اجتم

  ).بستگی به وزن آنان دارد

     یعنی شکل ارزش افزونه رابخود    -تنها هنگامی که افزونه توليد اجتماعی شکل پول       

می گيرد، و هنگامی که این افزونه توليد دیگر تنها برای بدست آوردن اشياء مصرفی         

د بکار رود،                   بکار گرفته نمی شود بلکه برای بدست آوردن وسایل توليدی هم می توان

ورژوازی، در رشد نامحدود            ی ب د، یعن باری تنها در این زمان است که طبقه حاکم جدی

ه اکتشافات               بدین ت . می گردد  توليد ذینفع  رد هم ار ب اعی الزم جهت ک رتيب شرایط اجتم

 در     الزم    داری   

  .فراهم می آید

 

   ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد یافته نابرابری اجتماعی ستم کشيدگی زن، نخستين شکل نهاد یافته نابرابری اجتماعی--٦٦
ه                     ين اشکال جامع ا و اول ا وکالن ه روه ه ه گ ه کمونيستی اولي ه   بين جامع استوار ب

رده داری    (تسلط یک طبقه بر طبقه دیگر       ه ب ال، جامع وان مث الی   )بعن ، یک دوران انتق

این دورانی بود که هنوز یک طبقه حاکمه دارا  ظهور نکرده               . وجود داشته است  

د          ن جوامع          . بود، ليکن نابرابری های اجتماعی بنقد استقرار یافته بودن ه وجود ای ا ب م

 و اوصاف متعدد گذشته که  در اساطير، افسانه ها، و یا در             از طریق شرح   

بلکه اطالع ما از این جوامع بخاطر . آمده اند، پی نبرده ایم    " بدوی"به اصطالح ادیان    

       ای،    در  ای از    

ع بخاطر           شوند، استوارند،   ی  نواحی افریقای سياه مشاهده م      ن جوان رغم اینکه ای  علي

د        ر شکل داده ان ام  -رابطه متقابل شان با جوامع طبقاتی امروزی بسياری تغيي  و در تم
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رو يئیاین رایمناسبیش کب اقتصادیتمل القوه اعیب ميشودمحسوباجتم

را هچ رفًاک رص هب دارکپای ت د دهتولي لیکنن ذا،اص مغ هه دهبمثاب انراین انس

ا رفتب اورزیپيش ه،کش عاولي همنب روتاصلیدوگان هث د،قبيل مش هه بمثاب

نگی نوس انق ه شهمانطوریک منق ارمه رک ينب زم

اد هاعتق ب د کردن ع انجوام یزن رحت اعینظ یاجتم رنقش اءبرت مایف
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د، صورت                     ده ان اقی مان ا ب وز در آنه ه هن ن جوامع اولي اتی     کشورهائی که ای دی طبق بن

  .غالب است

ه     نخستين شکل نهاد یافته نابرابری و ستم اجتماعی، ستمی است که از جانب             رد ب  م

  .زن وارد می شد که تا مرحله کنونی از انکشاف خویش تداوم یافته است

دیر  "این ستم کشيدگی بهيچ وجه از  . ستم کشيدگی زن هميشه وجود نداشته است    تق

ان جنس مؤنث باشد، ناشی نمی شود                " زیست شناسانه  ه زی رعکس، شواهد   . که ب ب

ه     بسياری از ما قبل تاریخ مبين آنستکه ویژگی بارز           جوامع کالن های کمونيستی اولي

ده    . به مدت طوالنی، تساوی بين زن و مرد بوده است        ن پدی يم ای شواهد کافی برای تعم

دوی موجود نيست          ا دست   . به کل جوامع ب ه در یک سلسله از               ام م، واضح است ک ک

         . ی    از     را     

وع کشت و زرع توسط          " برکت) زن(نوع  رب ال " ه در طل انروای بهشت ک ه فرم بمثاب

و سپس یک خدای    (متعددی  ) مرد(زن آفریده شد و همه جاگير گردید، و بعدها خدایان           

ایگزینی     ی جای این الهه زن را گرفتند، خود به کفایت بيان م        ) مرد واحد  ن ج ه ای د ک کن

ود       انقالب در به  . پدیده ای اتفاقی نبود   " صرفا ين ب ونی  . شت بازتاب انقالب در زم دگرگ

ل                       ط متقاب ونی رواب اعی و دگرگ ونی در شرایط اجتم ذهبی خود نتيجه دگرگ در عقاید م

  .بين مرد و زن بود

در نظر اول ممکن است این نکته واقعيتی متضاد جلوه کند که نقش مسلط اقتصادی                

) الب در (زن،  از   او در   روی       

  .پيداست، بتدریج بازگشای دوران انقياد اجتماعی اش گردید

      زن           

         .     و        

ه                   ه رشد جمعيت دیگر ن یک خطر، بلکه یک مزیت          کمابيش تضمين شده غذاست ک

   از  زن      .    

  .توانست چنين باشدی شود، در حاليکه زن در دوره شکار و گردآوری ميوه نمی م



                                                            

ه انجمل ایاذه دپرولتاری تجدی امتح رمایهنظ اس دی بع

ات دئولوژیکیتوجيه راهای اهم هتعصباتب هریاکاران نک ای اعی یاجتم رددم گ

انواده خ د کن مين متض ت نيس م ت هااطاع تورهایکورکوران دس

صرفًا

ل ریقاب دهتغيي هش يمک تتحک قخصوصیمالکي ت،طری زوراث تمني س

ان زن انه ایافس راوانه وردف ازونم اآم ه ت گرف ار ردانانحص رارم مق
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اعی                  بهر رو، جهت تحقق این انقياد الزم بود که سلسله ای مبارزات و تحوالت اجتم

د در               ی  ن باید خلع سالح م    زنا. گرفتی  انجام م  ارت دیگر حمل اسلحه بای ا بعب شدند، ی

 (    در       . ی      

ده م            -)اسطوره ای  جنگجوی د       -شوند ی   که در همه قاره ها هنوز هم دی  نشان می ده

در ساالری الزم   به منظور تضمين تسلط رواب   . که هميشه هم این چنين نبوده است       ط پ

اعی شدن                    ر ازدواج و اجتم بود که در موقعيت اجتماعی زن، در رابطه با قواعدی نظي

  .فرزندان دگرگونی های شدیدی پدید بياید

در            انواده پ ه خ ه چگون انکشاف و سپس تحکيم مالکيت خصوصی شاهد آن است ک

رغم تحوالت    ع -خانواده شکل خود را    . گيردی  ساالری بتدریج شکل نهائی به خود م       لي

رده است               -پياپی اتی حفظ ک اد       .  در بخش بزرگی از تاریخ جوامع طبق انواده  خود نه خ

       را از   و     غير

زی جز        (اجتماعی در تمامی اشکال گوناگونش       از جمله شيوه های فکری که  چي

 . ی را   ) " افوق"     

ات            ه های حي ه جنب ان در کلي ه زن آزمایشگاه فرهنگی برای موارد بيشمار تبعيض علي

      ای   .    

اکم            ی  نوع تبعيض را حمایت و حفظ م         دئولوژی ح ذیر از ای واره بخشی جداناپ د هم  کنن

وده است                        د، ب رده ان اریخ ظهور ک ی یکدیگر در ت ه در پ ات دارا ک رو،   . تمام طبق از این

رده است                   وذ ک م نف از . حداقل در عمل، این تعصبات در آگاهی طبقات استثمار شونده ه

 در       داری و  در دوران  از  

  .سرنگونی این نظام



                                                            

ًال انعم ودهیکس رب اتسراس ریتحي ورجملگیبش بط ت دول انی انس

تراکیتشکل اش اع اجتم ن نای یطرزای هنيستدرستتلق اهيمک مف

د ومقواع لمرس لح مکشفص ایکش یه ارجیداخل خ وم رس

مسلمًا

 
 

 ٣٠

 

 
  فصل سومفصل سوم

  
  

  ابزار چيرگی طبقاتیابزار چيرگی طبقاتی: : دولتدولت
  

  
  
   تقسيم اجتماعی کار و پيدایش دولت تقسيم اجتماعی کار و پيدایش دولت--١١

ه اجرا می شد                       ه اعضای قبيل دوی، کارهای اداری توسط هم . در جوامع بی طبقه ب

همه مسلح بودند و همه در گرد هم آیی هایی که تصميمات مربوط به زندگی جماعت و             

ز        . کت می جستند    ارتباط آن با دنيای خارج را می گرفت، شر         ی ني کشمکش های درون

  .توسط اعضای جماعت حل و فصل می شد

ه ای                   ا قبيل ومی ی  اوضاع در این جماعت های بدوی، که در شرایط کمونيسم ق

  .بسر می بردند، کمال دلخواه نبود

ر چه   . جامعه بسيار فقير بود و زندگی کشمکشی بود دائمی با نيروهای طبيعت          و اگ

    و   در  و     و       آداب و  

ن آداب و رسوم و قواعد ناشی از جهل و                         بگونه ای جمعی بکار برده می شد، ولی ای

د        اور داشتن سحروجادو بودن ه         . ترس و ب ود اینست ک د نم د تأکي ه بای يکن آنچه را ک ل

  . جامعه در محدوده شناخت ها و امکاناتش بطور اشتراکی 

  "، "" رو،        از 

   و در       " "، و "

درست برعکس، بشر هزاران سال بدون شناخت از دولت در       . الینفک وجود داشته اند   

  .زیسته استی جوامع م
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ن تای هواقعي اییک هکارکرده اتک دویجماع انیب ودهمگ کب ی

تادان، طاس ان،خ نویس ان، انيونکشيش روح د دگانتولي دئولوژیکنن ای

 
  

 ٣١ 

ه کارکرد       ه               دولت هنگامی پدیدار شد ک ه اعضای جامع ه در گذشته توسط هم ایی ک ه

  :گرفت در اختصاص گروهی مجزا از اعضای جماعت درآمد، یعنیی انجام م

  .ارتش مجزا از توده مسلح مردم-

 قضاتی که وظيفه قضاوت بر اعمال توده مردم بر همنوعانشان را بخود تخصيص         -

  .دادند

ان و رهبران منتخب جماعت    خوانين، پادشاهان و اشرافيت موروثی، جای نمایندگ  -

رهبرانی که منتخب جماعت بوده و هميشه امکان تعویض آنان امری ميسر            . را گرفتند 

  .بود

-"    ) "   ,    

  .از بقيه جماعت جدا شدند) فيلسوفان و مأمورین عاليرتبه

ه        : ييری دوگانه است   بدین ترتيب، پيدایش دولت برآیند تغ      داوم افزون دایش م یکی پي

ا                       أمين معاش خود ره توليد اجتماعی که بخشی از اجتماع را از جبر انجام کار جهت ت

ه خود را وقف                د ک راهم آم ه ف ساخت و از اینرو شرایط مادی برای این بخش از جامع

 بخش  امور انباشت و مدیریت کند، و دیگری تغييری بود اجتماعی و سياسی که حذف              

ذیر                    دیگر جماعت را از فعاليت در امور سياسی، که تا آن زمان حق همه بود، امکان پ

  .نمود

  

   دولت در خدمت طبقات حاکم دولت در خدمت طبقات حاکم--٢٢
     در     و از  دوره         

مشخص به بعد بصورت حق ویژه گروهی جدا از سایر مردم درآمد، خود نشانه ایست        

اکم    .بردندی  وجود افرادی که از کنار گذاشتن بخشی از جماعت بهره م          بر   این طبقات ح

ی م      ده و استثمار شده از شرکت در                     ی  هستند که ترتيب د کنن ات تولي راد طبق ا اف د ت دهن

  .کند، محروم شوندی اموری که آنها را قادر به از ميان بردن شرایط تحميل استثمار م



                                                            

زوِرِاعمال

ته راددس لحاف مس س تیانگل فبدرس تتعری هدول ب دین ی،ب کمعن فردری

ه رب سخن،دیگ تثمار باس اناغل اکنينهم ایسرزمينس وردهشکسته دخ بودن

ع ایوض رعای ان تانیون لحهباس تناس انداش ًابردگ وعمطلق ودممن ب

عمدتًا

ياری لبس تاهایقبای اییروس دهآفریق ایس تهه اگذش اهدم وعش ددوق مج

 
 

 ٣٢

پيدایش طبقات حاکم   .  نمونه ارتش و تسليحات است     در این زمينه بهترین شاهد مثال     

رد                     ه صورت می گي اعی توسط بخشی از جامع د اجتم در . از طریق غصب افزونه تولي

 از  و   در            

ا                     رین امپراطوری ه دیمی ت دایش دولت در ق ه در آغاز پي ی همان گونه تحولی بودیم ک

ره           (خاور   ران، چين، هندوستان، و غي تحف،  : صورت گرفت  ) مصر، بين النهرین، ای

ا                   ان خانواره هدایا و خدماتی که در آغاز بشکل کمک متقابل و از روی خير خواهی مي

ات و      رد و بدل می شود، بتدریج صورت اجباری بخود می گيرد و تبدیل به خراج، مالي

  .بيگاری می شود

ا زور اسلحه    . ایست تضمينی هم می داشت    اما این مصادره می ب     این تضمين  ب

يس، غارتگر،    -گروه هائی از افراد مسلح   . صورت گرفت   مهم نيست آنها را سرباز، پل

ا        ) بعدها پيشه وران و بازرگان    ( زارعان و دامداران   -یا دزد بناميم   د ت را مجبور می کنن

اکم چشم بپوشند      ان مسلح     .بخشی از توليدشان را به سود طبقات ح ه آن از اینروست ک

  .می شوند و از مسلح شدن توليد کنندگان جلوگيری می کنند

    . در  و روم          

ود    ه ب ان اغلب    . سده های ميانين و دهقانان ژاپن فئودالی نيز بهمين گون نخستين بردگ

وغ           همان اسرای جنگی بودند که زنده      ان تحت ی  نگاه داشته می شدند و نخستين دهقان

          .   

فراشدی بودند که خلع سالح توليد کنندگان و تحکيم انحصار اسلحه در    اینان قربانيان   
  .دست فاتحان، حاکمان و ملتزمين آنها را ببار آورد

"    "    را        

ردن     . کندی  خالصه م  ع سالح ک بی شک دولت افزون بر مسلح ساختن طبقه حاکم و خل

ز دارد           ده، کارکردهای دیگری ني ارکرد دولت        . طبقات توليد کنن ائی، ک ل نه ا در تحلي ام

یخ به این بر نهاد هيچ چيز در تار  .   بخشی از جامعه عليه بخشی دیگر است        

ا یک      " قرار داد "گذارد که دولت از یک      ی   ليبرال صحه نم   -بورژوا) تز( ان "و ی " پيم
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ه ولب اپلئونق ارتن ابناپ رنيزهب هس ارهم ک رًا همنحص نب رای دودجب ازدمح س

تری رباز،ش دس کارمن د رتوان دهب دادگيرن تع بت اختارنس تس مدول

ر دارچهه همق داجتماعیافزون ترتولي د،بيش انباش بهم ی یدولت یعمل ازدم س

 
  

 ٣٣ 

د          ه ان ه آن را پذیرفت ز نشانگر آن    . ناشی شده که تمامی اعضای جماعت آزادان ه چي هم

  .است که دولت برآیند زور و قهری است که عده قليلی عليه سایرین اعمال می کند

 به طبقات حاکم اجازه ادامه دادن به تصرف افزونه توليد اجتماعی      اگر پيدایش دولت  

دهد، همين تصرف افزونه توليد اجتماعی به نوبه خود، پرداخت هزینه دستگاه             ی  را م 

         .  را   

 ی   و در    بيی    

  .ایدئولوژی پرداز باشد

. انکشاف دولت در سده های ميانين فئودالی ضوابط آن را بی پرده آشکار می سازد               

ودال          در حيطه امالک   "هنگامی که فئوداليسم در اوج خود بود، هر یک از اشراف فئ

. اقتصاد بود، رئيس ارتش، گيرنده ماليات، ضرب کننده پول، مدیر و اداره کننده "خود

ان                        ه  اما ب   د و سلسله مراتب مي ودالی وسعت یافتن ه برخی از امالک فئ ان ک مرور زم

ل مالحظه ای گسترده شد،              اشراف بوجود آمد، و قدرت دوک ها و کنت ها بر پهنه قاب

ورد شاهان و    . اعمال همه این وظایف توسط یک فرد ناممکن گشت   این موضوع در م

  .امپراطوران بيشتر صادق است

د                  ا گردیدن ن کارکرده ده جدائی ای ی زن صاحب  : بدین ترتيب افرادی پيدا شدند که تجل

اما برسی ریشه لغات هم نشان می دهد  . منصبان، سرداران، وزیران، دیوانيان و غيره     

که چگونه وزرا در آغاز برده و یا رعيت اربابان بودند، یعنی در حالت وابستگی کامل                

  .به طبقه حاکم قرار داشتند

  

   جبر قهرآميز و ادغام ایدئولوژیک جبر قهرآميز و ادغام ایدئولوژیک--٣٣
ه                     درت طبق ه ق هر چند که در تحليل نهائی، دولت دسته افراد مسلح است و هر چند ک

د خود را                    حاکم در وهله نهائی متکی بر جبر قهرآميز است، با این همه دولت نمی توان

         .                       



                                                            

انی هزم اعک اعیاوض ادیاجتم وناقتص د،دگرگ انش بازرگ ی دم پرداختن

ه تهک راف،گذش وداش رینخ کبزرگت ودالمال ودفئ ب تقيمًا رافمس يااش کلس

ده ایس انينه همي اعران،هزین انش نقاش ادی دم دارن

ه امدرس ای هکليس د،آموخت زونان راف نب های کب یکم هآرائ ون،ک تلویزی

ا نام ابای ابازت هه هب رهگون ودییکس خودبخ ی وندم ش راهضمير هم

د تولي ن زی هني هب ود،نوب افخ اهی،انکش ه،آگ اندیش اب یایج دم کن

        

صرفًا

مطلقًا

 
 

 ٣٤

جامعه طبقاتی ای که فقط از راه قهر مسلحانه            . توان کرد جز اینکه بر آن نشست       می 

  .پایدار است، در وضع جنگ داخلی دایمی، یعنی در منتهی درجه بحران، بسر می برد

ه باشد،         دتی ک بنابراین برای تثبيت حاکميت یک طبقه بر طبقه ای دیگر، برای هر م

ليد کنندگان، یعنی اعضای طبقه تحت یوغ استثمار، تصرف           ضروری است که تو    

ه               اودانی، و ب ذیر، ج اب ناپ ه امری اجتن ه منزل افزونه توليد اجتماعی توسط اقليت را ب

ام                . پذیرده  حق ب  اق نيست، بلکه عامل ادغ از همين روست که دولت  عامل اختن

  . بعهده دارند" سازندگان ایدئولوژی"این کارکرد را . ایدئولوژیک نيز هست

اتش را جز از طریق                     ای حي ه بق ار یکی از ویژگی های انسان اینست ک اعی ک  اجتم

  .نمی تواند تأمين کند و این مستلزم برقراری روابط اجتماعی ميان انسانهاست

ا را   این پيوندهای غير قابل اجتناب لزوم رد و بدل کردن عقاید و تکلم ميان انسان             ه

را "  آرا"        و   ا.    

ا در            . ممکن می سازد   بدین گونه همه کنش های مهم زندگی بشر با بازتاب این کنش ه

        ای   رخ   .    او 

ه در          .افراد فی البداهه آرا تازه ابداع نمی کنند       . نمی دهند  ی ک  بيشتر افراد به کمک آرائ

  در    و        از     

از اینرو توليد جاری     . رادیو،آگهی ها و یا روزنامه ها به امانت گرفته اند، می اندیشند           

ا   آرا و نظام پندارها که آن را ایدئولوژی        ادی   می ناميم بسيار محدود بوده و ت  حدود زی

  .در انحصار اقليت کوچکی از جامعه است

اکم است        در هر جامعه طبقاتی      ه ح ن      . ایدئولوژی حاکم ایدئولوژی طبق ل اصلی ای دلي

اعی وابستگی                   د اجتم ه تولي ه صاحبان افزون امر اینست که توليد کنندگان ایدئولوژی ب

دگی   و       .    وفان را در     زن فيلس

    )  از        (  و 

    و     و    .  

د            ادی        . بانکداران، ادب، فلسفه و هنر را در پناه لطف خود گرفتن ز وابستگی م ا ني اینج
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ت حمای کل بش تغال مالکي انون ق ت تتثبي اتیحاکمي زطبق ریچي نيستدیگ

ار یک دم هکنن رمایهک تس ورژواییدول اب تنه ازار ب ز رایني ب

ه هک طبق

 
  

 ٣٥ 

ود   ان ب ه           . عری دئولوژی  دیگر سر راست وابسته ب دگان ای د کنن دایش تولي پي

د حاکم نباشند تا ظهور سرمایه داری بطول ا         دئولوژی     . نجامي دگان ای ن توليدکنن ی ای ول

      داران و        "  آزادی"   

  .خریداران آنند

ی                   اع، یعن ایدئولوژی حاکم هر چه که باشد، کار کردش جز تثبيت شکل موجود اجتم

را  و     .       

وزد  مذهب نيز همين نقش را دارد، و      خانواده. توجيه می کند    به استثمار شدگان می آم

 و اخالقی حاکم از راه سفسطه یا بيان         های سياسی  آرمان. که سرنوشت خود را بپذیرد    

د                  ه کنن اکم را توجي ه ح اه      (فقط نيمی از حقایق می کوشند سروری طبق ه نگ رای نمون ب

دوین شد و مطابق                    کنيد به تز گوته که     ن انقالب ت ه ای  در دوران انقالب فرانسه و علي

ی عدالتی                    ی از خود ب آن، اغتشاشی که در نتيجه پيکار عليه بی عدالتی بوجود آمد حت

  ).هم نزنيده نظم موجود را ب: نتيجه اخالقی. وخيم تر است

 

   ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی انقالبی ایدئولوژی حاکم و ایدئولوژی انقالبی--٤٤
ه هيچ               هر چند ایدئولوژی حاکم هر دور       ن ب ا ای اکم است، ام ه ح دئولوژی طبق ی ای ان

اکم است                ه ح بطور  . وجه بدین معنی نيست که تنها عقاید موجود در اجتماع عقاید طبق

  :کلی و به بيان ساده، جامعه طبقاتی دست کم سه رده اصلی عقيدتی را در بر می گيرد

   است؛ عقایدی که بازتاب منافع طبقه حاکم آن دوران است و عقاید حاکم-

د                     - اده ان ر افت درت ب  عقاید طبقات حاکم گذشته که اکنون شکست خورده، از مسند ق

ه         . ليکن هنوز بر مردم نفوذی دارند      اهی است ک ده آگ روی بازدارن ن واقعيت ني علت ای

دازه ای مستقل      . داردی همواره در پس واقعيت مادی گام برم     ا ان د ت وذ عقای پخش و نف

رد       از رویدادهائی است که در زم      در نتيجه ممکن است    . ينه توليد مادی صورت می گي

مردم تحت نفوذ عقاید نيروهای اجتماعی ای که دیگر از نظر اقتصادی نيروهای غالب              

  نيستند باقی بمانند،



                                                            

ه اکمطبق ترح وردبيش والم رارس ق دی زلتولي رمتزل د،ت انباش دازهبهم لطهان س

ه انب امارکسيستزب طه دیرواب ااساسیتولي يوهی ش ه انک هبني جامع ی شودم

د تراکيونعقای ااش هم مب اریسمارکسيس لپ وص

ت، اوحاني ت أثير دئولوژیت ان،ای ویژهآن داریب یجانب دب انح حصرش

ان، دان از دهآغ وزدهمس ان انت ورژوازیپای مندان،ب وقاندیش حق ت اس

ه اکمطبق ورژوازیح ب ن وردای هم هنمون دهفرانس وزدهمس يارن گویاستبس

د دازدستمگرانبتوان بران ار رایپيک ازکردهب يشآغ پ

 
 

 ٣٦

عقاید طبقه انقالبی نوین که در حال تکوین است و اگر چه هنوز تحت سلطه است                   -

ائيش را  و  از   ی   ره  آنکه   را   ول

  .باید دست کم خود تا حدودی از عقاید ستم گران رهایی یابد

   . در         

  از      آن،     . 

ون، و نویسندگان خود را دارد      ایدئولوژی پردازان، فيلسوفان،     انقالب فرانسه   . اخالقي

ا                    ان ب ه است و این درت برانداخت اکم از مسند ق ه ح وان طبق ودال را بعن ه فئ اشراف نيم

ه سلطنت در سال             وربن ب درت نمی رسند           ١٨١٥بازگشت خاندان ب ه ق اره ب ا  .  دو ب ام

    ژرف       و  از ر    

ورژوازی و           ایی از ب ر بخش ه ده های اشرافيت، بلکه ب چندین دهه نه تنها بر باز مان

  .و حتی بخشی از طبقه کارگر بجا می ماند) دهقانان(الیه هایی از خرده بورژوازی 

اهی                  ودالی، آگ ه فئ دئولوژی نيم در همين هنگام و در کنار ایدئولوژی بورژوائی و ای

نخست عقاید پيروان بابوف و بالنکيست ها، سپس . ن یافته است پرولتاریائی نيز تکوی  

ون             رودن و   را   و کم داران پ       طرف

  .می کنند

  

   انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی انقالب های اجتماعی و انقالب های سياسی--٥٥
ه                        ر ب اکم کمت ه ح دازه سلطه طبق ان ان هر اندازه جامعه طبقاتی با ثبات تر باشد، بهم

ه برخوردهای محدودی خالصه                      اتی بيشتر ب ارزه طبق زیر سوال کشيده می شود و مب

    -           

اعی یک شيوه              .  را مورد سوال قرار نمی دهد      -توليد ات اقتصادی و اجتم دازه ثب هر ان

                 

ه            د ک ی    مساله سرنگونی  گرفته، مبارزه طبقاتی تا درجه ای رشد می کن ن سلطه یعن  ای

  . مطرح می شودانقالب اجتماعیمساله 
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صرفًا
ر هاگ رچ البه اعیانق البضمناجتم یانق زسياس ت،ني اهس رام البه انق

س ورامجل البش دانق درتهلن پق فيلي ه بمنتخب ورژوازیجان تب اس

داختن لطنتبران هس ایگزینیمطلق اج کب درتی یق تسياس السدس مج

ه البمشخصهوج ایانق ورژوائی،ه هب ی،بگون کل الب راهسياسیانق اسهم

 
  

 ٣٧ 

وان امری دایمی،                        ن سلطه را بعن زمانيکه طبقات استثمار شده و ستم زده دیگر ای

ا     حق قبول نکرده و دیگر اجازه     ه  اجتناب ناپذیر و ب    ان آنه  ندهند که جبر قهرآميز حاکم

ده                         ه کنن ه توجي دئولوژی ای را ک ا دیگر ای ه آنه د، هنگامی ک را مرعوب و سرکوب کن

ه                        وی الزم را جهت سرنگونی طبق ادی و معن د و نيروهای م این حاکميت است نپذیرن

  .حاکم گرد آورند، آنگاه انقالب اجتماعی شکوفان می شود

د  دگرگونی های ژرف اقتصادی چن   اعی و   . ين شرایطی را ببار می آورن ساختار اجتم

دی و                     وجه توليدی موجود، که طی یک دوره مشخص امکان انکشاف نيروهای تولي

ه عامل                  ا ب ون در راه توسعه بيشتر آنه ثروت مادی اجتماع را فراهم آورده بودند، اکن

ی       . بازدارنده ای بدل می شوند     ط    گسترش بيشتر توليد با سازمان اجتماعی، یعن ا رواب  ب

اعی         . اجتماعی توليد، در تصادم می افتد      اینست سرچشمه اصلی همه انقالب های اجتم

  .در تاریخ

د، و                   ه ای دیگر می کن ه را جانشين حکومت طبق انقالب اجتماعی حکومت یک طبق

ا یک          . متضمن برکناری طبقه حاکم پيشين از قدرت دولتی است         اعی ب هر انقالب اجتم

      ای  . ت   

   و  آن     در           

  در     دوم     .  از      

ول را از ، پارلمان انگلستان استبداد چارلز ا١٦٤٩در انقالب . اسپانيایی را از بين برد  

ين              . ميان برداشت  کنگره آمریکا حاکميت جورج سوم را بر سيزده ایالت مستعمره از ب

  .مجالس مختلف در انقالب فرانسه قدرت خاندان سلطنتی بوربن را منهدم ساختند. برد

     در             

ا  انقالبی که  سياسی باشد  . ی نيستانقالبی اجتماع " سياسی الزاما  شکلی از   تنه
ان    با شکلی دیگر   یک طبقه را از طریق انقالبی حاکميت، شکلی از دولت  از دولت هم

  . تعویض می کندطبقه



                                                            

ل دعم دکن رایطبای انونیش یق اامنيت اتب اویثب رایمس هب هم مطل

رای هب اداینک رمایهاقتص هس ی،بگون یطبيع رحت هاگ البصورتن کم

رمایه انیس همگ ه ولب سق تانگل دول ه تقاللدرج تاس یبدس م

ی دترینحت ثروتمن ه ه،بمثاب اطبق رب یکه

                      

دتًا عم

 
 

 ٣٨

د   ١٨٣٠،١٨٤٨،١٨٧٠بنابراین انقالب های      در فرانسه، انقالب هایی سياسی بودن

ر    که به ترتيب سلطنت ژوئيه، جمهوری دوم، امپراطو    ری دوم و جمهوری سوم، را ب

ی                  . قرار ساختند  اعی، یعن ه اجتم اگون حکومت یک طبق اینها همه اشکال سياسی گون

ه انقالب های سياسی شکل دولت یک                  وان گفت ک بورژوازی، بودند بطور کلی می ت

ه                      ان طبق اگون هم طبقه اجتماعی را، به تبعيت از منافع غالب الیه ها و جناح های گون

اما وجه بنيانی .  دیگری قدرت را به دست می گيرند، دگرگون می سازد  که یکی پس از   

  .توليد به هيچ وجه توسط این انقالبها دگرگون نمی شود

 

  های دولت بورژواییهای دولت بورژواییی ی  ویژگ ویژگ--٦٦
اورد       ی ا بورژوازی نوخاسته دستگاه دولت    ه      . ش را از هيچ بوجود ني نخست  ب

ه ا            ی سلطنت مطلق ه              در اختيار گرفتن دستگاه دولت دیل آن ب رای تب رد و سپس ب ا ک کتف

  .ش باشد آن را بازسازی نمودی ادستگاهی که در خدمت منافع طبقات

ویژگی دولت بورژوایی در اینست که این دولت افزون بر داشتن نقش سرکوب کننده 

ده  (و ایدئولوژیک    ی دردسر اقتصاد)ادغام کنن ادن ب رای بکار افت ، عاملی ضروری ب

د  .  استشرایط کلی توليد سرمایه دارییعنی ضامن حفظ : ز هست سرمایه داری ني   تولي

ه مالکيت خصوصی و             ر پای ه ب ه است ک سرمایه داری در واقع توليد کاالیی تعميم یافت

افع مشترک                . بطریق اولی برپایه رقابت استوار است       ه من ی است ک دین معن ن امر ب ای

افع   از سرمای     ورژوازی  یک   من ه داران،   ب

ورژوازی باشد          . آنها، یکی نيست   دولت برای اینکه بتواند نماینده این منافع مشترک ب

 دار  "     .  ای از    آورد 

  . است" مطلوب

    داری  ای           

     وب،      و    و         

ه                  . سرمایه داران وجود داشته باشد     ولی ک ام پ ی، یک نظ ازار واحد مل دست کم، یک ب
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ت ورژوایی،حاکمي ورژوازیب دنبالب ترشب نگس تای اکارکردهاس تت وددول س

يکن، رایطل ولتضعيفش اف ت هدول داقلیب هح االک يمب اهشگفت دک ده

اعی یاجتم هسياس لطهب ودس انخ یاطمين دم ایکوش اعملکرده اقتص

ن هشرایطی ودیبگون خودبخ ه هم است ی وبیعن مکت وانين رسمیق

 
  

 ٣٩ 

ی                             ين الملل ی و ب ام مل ا شده باشد، و یک نظ ی بن برپایه تعداد مشخصی از ارزهای مل

   ای  از  ا. الزم )  (  

ن شرایط   . توليد خصوصی یا از رقابت سرمایه داری بدست نمی آید        دولت بورژوایی ای

  .می کند را ایجاد

هنگامی که بورژوازی از نظر اقتصادی در دوران رشد و شکوفایی است و از نظر                  

دی  و      دارد،        

 در   و  .  را    در     

           

  .           خصوصی را تضمين کند

  

  



                                                            

ار ک لت خص انواده زرگ،خ ایب ه

د يمپرداختن تقس دهاییبسرعت هواح تقلک دیگرمس هیک ارب مک ار یک جمع

اساسًا

الق، رف،اخ ومات،ع ک،رس ذهبمناس ادوم ج ی ودم ش ت البخ پردهاقب س

ه هک اریهيچگون تفش روتجه ث ًا آنجدقيق نيست لمًا یمس علم ه آگاهان

نجيدهدهیسازمان ارس ًاک انالزام ازمانهم دهیس تقيم ریمس اعیام استاجتم
ار ورک بط ه، نتيج ين کلیچن دش تلزمتولي ازمانمس نجيدهس ارس تک اس

ه رفًامبادل بص برحس ای ده دهتولي ودکنن ب ًا یاساس رمبتن عب ایرف روهنيازه گ

 
 

 ٤٠

 
 

  فصل چهارمفصل چهارم
  

  توليد توليد   از توليد خرده کاالیی تا شيوه یاز توليد خرده کاالیی تا شيوه ی
  سرمایه داریسرمایه داری

  
  
   توليد برای رفع نيازها و توليد برای مبادله توليد برای رفع نيازها و توليد برای مبادله--١١

د                در جامعه بدوی و سپس در جماعات روستایی که انقالب نوسنگی زاده شدند، تولي

               .    

اچيزی از محصوالت جماعت را شامل                  ی  صادف انجام م   ت گرفت و فقط بخش بسيار ن

  .می شد

   در  .   از           

    .        

ائی        از . ) و  ( 

ه دست       ی  اندوزی خصوصی بر فعاليت های اقتصادی اعمال نم        گردد، مسائل بسياری ب

          و      .     و    

ده ای داشته باشند                 ی  م ين کنن . تواند در تغييرات و آهنگ فعاليت های توليدی نقش تعي

ایی                 ليکن این  رم جمعی هستند و هدف نه ها  و همواره برای ارضای نيازهای مب

  .آنها مبادله یا ثروت اندوزی نيست

دار گشت                     به تدریج از بطن این جامعه بدوی شکل دیگری از سازمان اقتصادی پدی

روی        . که متضاد با آن بود     در نتيجه پيشرفت تقسيم کار و پيدایش توليد افزونه ثابت ني

  ی   در    از      

د  االری   (گردی انواده  پدرس ای  خ ی   ).  ه  و خصوص
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ن تای هحقيق ایک ميتآق ابوتاس ازت هس رایوهل ودب اعضایخ

ا آی ت انی،سوسياليس هآلم کب اددانی رالاقتص مليب رشه انعص دهبي تش اس

ه هکين ال،توزان فردیناندالس رای هب ورتمبادل یص ردم وبیگي خبخ پاس

اساسًا

ثًال زارعم طالحم ودباص اخ رکف ا،عص هم ازادک م ز ودي وج ابينی بين

ذا نل رایطای اعیش ًااجتم ااساس رایطب اعیش هاجتم لک ک و آنستعض

ده هاست،کنن يلهمصرفشن دبوس دهتولي اکنن اعتیی هجم دک دهتولي کنن د تولي

ه يلهمبادل بوس اال ولک ارمحص اعیک تاجتم هاس ودک دمقص تولي

ق طری بات انمناس ونآن اکن ادی طاقتص تقيمرواب امس دیگرب دیک نبودن

اال رح راددیگ دهااف اتواح حي ود دًاخ دونعم طهب رارواس دبرق نماین

 
 

 

 

٤١ 

ه جدائی اعضای      مالکيت خصوصی محصوالت کار و حتی وسایل توليد بتدریج منجر ب

ان مناس   . جامعه از یکدیگر شد    ين    این امر خود مانع از آن شد که آن ا ب بات اقتصادی م

   و  در     .  را  و        

از       .  دارای          
  .واسطه های تبادل محصوالت کارشان شكل می گرفت

          آن          از  آن      

   و      و         

        ای  در آن      .  

اوت دارد            ده است، تف د کنن وارد   . توليدات برای مصرف بالواسطه جماعت تولي ه م البت

     در           (   دارد   ن

ه             ). رسانند ی  کوچکی را در بازار به فروش م       ه ای ک ابين جامع ادی م اوت بني يکن تف ل

د در                  ه تولي ه ای ک توليد در آن  برای مصرف مستقيم توليدکنندگان است، و جامع

     آن       در    

                    :       

  دارد      در  ی اول   و    

د آن                      اقی مان رایش ب ابوت اضافی ب خانواده اش تابوت می سازد و فقط در صورتيکه ت

  ؟..... رساندرا به فروش می

  

   توليد خرده کاالیی توليد خرده کاالیی--٢٢
ه، در                      نخستين بار توليد کاالئی در حدود ده تا دوازده هزار سال پيش در خاور ميان

ه ای و روستائيان                  ابين صنعتگران حرف ادی م ار بني ی   -چارچوب نخستين تقسيم ک  یعن

ست توليد خرده کاالئی سازمانی اقتصادی ا     .  پدیدار گشت  -پس از پيدایش اولين شهرها    

ان                 ه خود کماک رد ک دگانی صورت می گي د کنن ه توسط تولي رای مبادل که در آن توليد ب

  .حاآم بر شرایط توليدی خویش باقی مانده اند



                                                            

ا، يختگیه د،گس تولي ران بح تصادفات ه تالبت هحقيق ياریک بس

يم اریتقس دک انبای لچن دعم هکن دواممتضمنک امت تتم ایفعالي اتیه دحي باش

ا نام يای چن ه زیبرنام ومری امرس هی يصآگاهان نتخص ابعای رددمن ميگ

ال هح ایجمبادل ایگزیننت ج است اروسایل ک رده م ده ابعزن دیمن تولي

رایضروری ب ار فک تمختل فعالي اتقسيم روب ني

يم ارتقس رفتهک ود،پيش انموج داومامک امت تم دین یب ه،معن عليک د ده م

ازاراقتصاد ب ه هک اب ازهم رداج یعملک ه،واقع امبادل هی اصطالحب

ن کوفائیای ش وع تبوق پيوس دود ریح تان،کمت هانگلس انفرانس یآلم غرب

ای ه يوه دش يائی،تولي ودآس یداشت،وج ناصلیشکوفائیول امای دهنظ س

خصوصًا

 
 

 ٤٢

ين                 اگر چه اشکال متنوعی از توليد خرده کاالئی،  در عصر باستان و همچن

  در           در   

د                    وب هلن ا   (چهاردهم و شانزدهم در شمال و مرکز ایتاليا و همچنين در شمال و جن و ت

  .  )   در   و    

ود           -نتيجه انحطاط نظام ارباب    ن واقعيت ب ين ناشی از ای  رعيتی در این مناطق و همچن

ی آزاد و از حقوق       که صاحبان کاالها که در بازار        به دادوستد اشتغال داشتند، بطور کل

  .کمابيش برابری برخوردار بودند

د خرده           االئی است   -دقيقا همين آزادی و برابری نسبی صاحبان کاال در جامعه تولي  ک

   را "  "    ی درک         

 رغم                : ی 

ه                             ا متکی ب ن فعاليت ه ی آنکه ای دی را ميسر می ساخت، ب فعاليت های اساسی تولي

  .تصميمات سنجيده جماعت یا حکام آن باشد

ابيش         ی نظم   "در این مرحله، تقسيم کار کم ر        " آزاد"و  " ب ار ب ایگزین سازمان ک ج

ه ی    ه ی   برنام های     ی  در شعب   پای

ار   " ظاهرا. گرددی  برآوردن نيازهای شناخته شده ی جامعه م       بخت حاکم بر تخصص ک

  و  آن  . )  " (" و   

 ن    .    و   در        

                   .  

      در  ، ""  دارد  در آن  (

اق        داوم اتف د    و دیگر نمودارهای عدم ت ردم فعاليت های اساسی خود را              )می افت ا م ، ت

  .ادامه دهند
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کامًال

ًا اساس

انون ق ام ایتم دینيروه اخهتولي ایش اگونه تگون دیفعالي است،تولي ار ک

رانصنعت تائيانگ وزروس يارهن اقصبس انیاست،ن هزم وزآ ياریهن بس

ه ازمانيک م دو دایشب پي ود ش م

ا رکااله دارحسبب اریمق هک رایک دب اتولي هاستآنه مبادل د کن م تضمين

م دت،ک درازم د هکن وقنتيج تف دس ه هک امبادل تآنه متبعي ق

 
 

 

 

٤٣ 

   قانون ارزش قانون ارزش--٣٣
 در       را   ی وانينی   از      

            الزم   . ی  

ه             . شوندی  م ده مبادل محصول کار روزانه یک کشاورز با محصول کار روزانه یک بافن

ر    . ی  د خ ا در   تولي ين      دقيق ار  ب يم آ االئی،  تقس     ده ک

  و      و     از   

ه    ی  پيشه وری در مزارع انجام م      فعاليت های  گيرد است که بوضوح آشکار می شود ک

ن  . می تواند استوار باشد     مبادله فقط بر پایه ی چنين برابری       ر ای ن و   درغي  صورت ای

رو              زان واقعی خود روب ر از مي ازل ت ادلی ن یا آن فعاليت توليدی که هنگام مبادله با مع

د   . گردیدی  شد فورا مطرود م   ی  م دار می گردی ن  . بدین ترتيب در آن بخش کميابی پدی ای

ذبور دریافت           کميابی موجب باال رفتن قيمت می شد، و بنابرآن معادلی که توليد کننده م

در نتيجه فعاليت های توليدی در بين بخش های مختلف        . یافتکرد نيز افزایش می     ی  م

د    دوباره برقرار قانون برابری توليدی تغيير جهت داده،      ار   . می گردی دار ک در ازای مق

  .انجام شده، مقدار مساوی ارزش مبادله می شد

روی                        ع ني ر توزی اکم ب ز از طریق آن ح قانونی را که حاکم بر مبادله کاالها است و ني

 "    در         و

ر          . می ناميم  "ارزش ه  ب انون اقتصادی است ک ور یک ق بدین ترتيب قانون مزب

ين انسان          ا استوار است    شکل ویژه ای از سازمان کار، یعنی مناسبات شكل یافته ب : ه

آگاهانه ی  ی که بر طبق رسوم یا انتخابچنين مناسباتی از مناسبات متداول در اقتصاد

  .توليد کنندگان هميشه طرح ریزی شده باشد،  متمایز است

دل شده است تضمين                     ار خصوصی ب       قانون ارزش، شناخت اجتماعی کار را که به ک

بدین معنی که قانون ارزش باید بر طبق آن معيارهای عينی عمل کند که برای               . کندی  م

بنابراین غيرقابل تصور خواهد بود که کفاش تنبلی که نياز به دو .  استهمگان یکسان

ده مشابه آن را در یک                         ه یک کفاش ورزی روز کار جهت توليد یک جفت کفش دارد ک



                                                            

خالصه رای خریب روش ف وان ولت فرم ت اناقتصادیفعالي ازارآن مب

رای رفب طهمص دبالواس وددارن اخ دآنه یتولي دنم داریکنن دخری کنن

ع اجوام رمایهپيش نس ای ار تک اس ط اعیمتوس اجتم ادل ارآوریمع ب
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ازار آن  . کند، بتواند دوبرابر ارزش کفاش دومی توليد کند  ی  روز توليد م   اگر عملکرد ب

ارت را عوض             ی  چنان م  دان مه ی و فق ه تنبل ود ک د، در آن    ب ه         ده ه ای ک صورت جامع

ی زوال کامل           برمبنای تقسيم کار و کار خصوصی استوار بود بسرعت به انحطاط و حت

  .سوق می یافت

انون ارزش تضمين شده است،                   بدین دليل است که برابری روزهای کار که توسط ق

در    داری،  .      

وری متوسط معموال ثابت بوده و همگان بدان واقفند، چرا که تکنيک های توليدی              بارآ

ابراین م   . کندی  در چنين جامعه ای به کندی بسيار پيشرفت م         ين گفت      ی  بن وان چن ه  ت ک
  .شودی ارزش کاال توسط مقدار کار اجتماعی الزم برای توليد آن تعيين م

  

   ظهور سرمایه ظهور سرمایه--٤٤
ان مزارع کوچک و صنعتگران خود محصول کارشان    کاالئی، صاحب-در توليد خرده  

ه  ی اینان محصول خود را در بازار م  . را به بازار می آورند     فروشند تا محصوالتی را ک

.    الزم  و   را           

،  د  :  در ی    را در  

  .کرد

ول      کاالئی بسرعت وجود     -ليکن توليد خرده   ورد قب ه ی م وم  یک وسيله ی مبادل  عم

ه الزم می آورد            ) نيز ناميده می شود   " معادل عام "که  ( . را بمنظور تسهيل عمل مبادل

ول    ی  این وسيله مبادله که تمام کاالها در مقابل آن مستقل از یکدیگر مبادله م              شوند، پ

د در                ب . ناميده می شود     ی پيشرفت جدی د، و در پ اعی جدی ول، موجود اجتم دایش پ ا پي

ی     د یعن ول  صاحبان تقسيم اجتماعی کار، یک طبقه اجتماعی جدی ، مستقل و در تضاد   پ

ره در         . شودی  با صاحبان کاالهای ساده پدیدار م      اینان همان رباخواران و یا تاجران خب

  .تجارت بين المللی هستند
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امًال ک

ا انتنه ومیزم رمفه هه روشآین یف مبلغ د رایخری روشب ف ارت عب

رای اب اجری ت رآوردنصرفا امخودب انج

د رایخری ب ورتيکه احبص ولص یپ دنم لتوان عم ابيش طهکم تبالواس اس

امال اوتک امتف تب انفعالي اکوچکدهق صنعتگری ولصاحب ازار،پ الب فع

 
 

 

 

٤٥ 

يتی           در  

د نم      . دارد رای خری رای    ی او که با مبلغی پول به بازار می آید، دیگر ب فروشد، بلکه ب

فروشد تا کاالهائی متفاوت با آنچه ی صنعتگر و یا روستائی کوچک م    . فروش می خرد  

رآوردن نيازهای      که خود توليد کرده بود خریداری کند، اما هدف از این عمل کم             ان ب اک

   "در          .    
د   " فروش  رای  نيازهای   ده  بانکدار و    . را  ب

،  آن   دارد      "   " 

اخوار و     . ازار داشت، برای او بياورد    بيش از آنچه هنگام ورود به ب       بنابراین فعاليت رب

ول توسط           وان یک            یا تاجر برای افزایش ارزش پ روت بعن ه، و تحصيل ث ارزش افزون
  . استهدف

کنيم، البته در شکل اوليه و      ی   آن چيزی که در باره اش صحبت م        -بنابراین، سرمایه 

ولی       ی سرمایه پ ه بو    -ابتدائی خود، یعن ه می     هر ارزشی است ک سيله ی ارزش افزون

ه             تعریف مارکسيستی سرمایه         . یابد، ارزشی است در تالش کسب ارزش افزون

ر آن سرمایه بطور ساده هر        مغایر با تعریف متداول در کتب بورژوائی است، که بنا ب

بنابراین تعریف اولين ميمونی  . است" هر جنس با دوام"ابزار کار یا باز هم مبهم تر،   

  ....بدستی موز از درخت چيد، نخستين سرمایه دار بودکه با چو

والت اقتصادی   "مانند تمام   : بگذارید یکبار دیگر تأکيد کنيم     ه    "مق " سرمایه "، مقول

ه          ی  تنها زمانی درک م    اعی مشخص      شود که اگر بفهميم که سرمایه بر پای ط اجتم رواب
سرمایه اجازه تصاحب ارزش  صاحب است، روابطی که به ما بين افراد انسانی استوار   

  . که توسط شخصی دیگری توليد شده را ميدهدافزونه ای

  

  

 



                                                            

رای الب امث تمپالره ا شدمصادرهضبطه وال دترینبرخیام روهثروتمن گ

دین اطرب هاستخ ک ن ينای ولسرنوشتاستچن رمایهمعم س ت یحمای ودنم ش

الطين س ه الکک ولام ادغيرمنق تندزی اداش ولیام مپ ک رای اتب طبق

والت یمحص اطتفنن تنق د،دس ارکردن داقلیاعتب ح د گردی

ور یبط نکل ولای ارجپ خ داع ولاب هپ یجامع مينطبيع دتض کردن

اساسًا

ه رک هب باتپای مناس ا رمایهپيش س اخواران اجرانرب دات عابت جوام

 
 

 ٤٦

   از سرمایه تا سرمایه داری از سرمایه تا سرمایه داری--٥٥
رد             العکس،  . وجود سرمایه را نباید با موجودیت شيوه توليد سرمایه داری اشتباه ک ب

انزدهم و شانزدهم                       د سرمایه داری در سده های پ هزاران سال قبل از تولد شيوه تولي

  . اروپای غربی، سرمایه وجود داشت و در گردش بوددر

            داری و   در  

د، ظاهر              د آسيائی استوار بودن برده داری، فئودالی و نيز آنهائی که بر پایه شيوه تولي

د    در این جوامع آنان  در خارج از حيطه ی توليدی          . شدند ان  .  فعاليت می کردن آن

    از  وارد    (  در   را       

، و   را از  دور  وارد  و   را      )

 و  و -        -  دارا

  .کردندامپراطوران تضمين 

اول و مصادره        چنين سرمایه ای از نظر سياسی ضعيف است و در برابر اخاذی، چپ

   .       .     

ی بخشی از آن را از انظار                         ه و حت صاحبان پول به حفاظت از سرمایه ی خود پرداخت

دن آن با دقت خاصی سرمایه خود را        مخفی می کنند و از ترس مورد مصادره واقع ش         

د             ذاری می کنن رون وسطی           . در زمينه های مختلف سرمایه گ در سده های نخستين ق

   در .   و     از  

بانکداران ایتاليائی که در سده چهاردهم      . توان نام برد  ی  فرانسه را در سده چهادرهم م     

ون       ی  های شاهان انگليس را تأمين م      ینه جنگ هز کردند، بخاطر آنکه این پادشاهان دی

  .خود را نپرداختند سرمایه های خود را از دست دادند

ه مصادره مستقيم              تنها زمانی که تعادل سياسی نيروها به آن درجه ای تغيير یافت ک

داوم      - رشد - بود که انباشت   هو غيرمستقيم سرمایه هر چه دشوارتر گردید       ا ت  سرمایه ب

ه         . هر چه بيشتر ميسر شد     ان است ک د    رسوخ سرمایه در    از این زم ز   قلمرو تولي  و ني

  .شودی م تولد شيوه توليد سرمایه داری و ظهور سرمایه داری نوین امکان پذیر
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ن انای هزم د،ب هبع رافزون ددیگ فراش ه هب رگون ودهدیگ تب اس

امًال ک

نسبتًا

اجران پانيائی،ت ی،اس انگليس

ای هدستبازاره ائیب ازلتربه ین اواقع روشآنه اف واحیآنه ن

يل روتتحص هث اجراناولي رب،ت ائی،ع وی،ایتالي دری،فرانس انیفالن آلم

ثًال م

رمایه ًاس هاساس حيط رمایه یس ییعن هوقت احباک ص ه اجامع پيش

د دکن هتولي کارخان ارگر تخدامک ماس ت اس ک ایلمال دوس تولي ت نيس
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اجر         اکنون دیگر صاحب سرمایه بطور ساده یک رباخوار، یک بانک          ا یک ت دار و ی

 و   ای و  ی    .  او    . 

د ی  صنعتی را سازمان م     ع استخراج               . ده ه از طریق حيطه ی توزی دیگر ارزش افزون

  .توليد ارزش افزونه اکنون بطور کلی در روند توليد انجام می شود. شودی نم

  

   ارزش افزونه چيست؟ ارزش افزونه چيست؟--٦٦
ن   در    داری،     -در  

د از طریق استثمار انگل وار در        ی  گردش فعاليت دارند، ارزش افزونه را فقط م          توانن

ا م      . آمد دیگر طبقات جامعه تصاحب کنند   ی تنه ه انگل ن ارزش افزون د  ی منشاء ای توان

ه کشاورزی باشد            د افزون ودالی     (بخشی از تولي ازه فئ ا کليسا         )  اج ه اشراف و ی ک

ا     . آن هستند، یا بخشی از درآمد ناچيز صنعتگران و دهقانان         مالک   این ارزش افزونه ت

اول است     رده در     . حدود زیادی نتيجه خدعه و چپ ائی، غارتگری و تجارت ب دزدی دری

   ی       و      

اره از         . ندانگليسی در قرون وسطی نقشی اساسی برعهده داشت         ال التج د م دها، خری بع

 دور     از ارزش   و   در   

مدیترانه ای، اروپای غربی و مرکزی به بهایی گرانتر از این ارزش نقش مشابهی در         

دی،  و       الی،  هلن داران پرتق دن  و بانک دتر ش ثروتمن

  .ی ایفا کردفرانسو

ال ارزش است    " واضح است که این چنين ارزش افزونه، صرفا        مجموع  . نتيجه انتق

برخی آنچه را که دیگران از دست داده اند به چنگ           . ثروت کل جامعه افزایش نمی یابد     

زان               . آورندی  م ه مي ل بشریت در طول هزاران سال  ب در حقيقت ثروت سرانه ک

این نکته از زمان پيدایش شيوه توليد سرمایه داری   ليکن . ناچيزی افزایش یافت  

از     ارزش   در     .   ای     



                                                            

يچ زه چي ارگران رایک رمایهب هس دافزون ردهتولي لک مقاب

د اخوارهمانن ارب اجری رونت طیق رمایهوس س افع رمایهمن تس نيس

دی وادجدی م ا یی هفتگ ه روزان ه، ارگرانکارخان ازک ارآغ ک

ده ابهپدی همش وعب وق ه رمایهکارخان زس ني يم دتقس کنن اعی اجتم
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د ظاهر م          گردش کاال استخراج    د تولي ابرآن   ی نمی شود، بلکه در طول رون شود و بن

  .گرددی پيوسته به ميزان آن افزوده م

دگان        -پيشادیدیم که در تمام جوامع       د کنن ان، سرف   ( سرمایه داری، تولي ا، و    بردگ ه

ملزم بودند که کار هفته و یا توليد ساليانه خود را به بخشی که خود مصرف     ) دهقانان

توليد افزونه (گردید ی ، و بخشی که توسط طبقه حاکمه غصب م       )توليد الزم (می کردند   

      ای    در  ی  داری   .   ) 

ر                          ه بنظر می رسد ب ازار ک ط ب دایش رواب ه پي د ک د و فروش     "می پيوندد، هر چن خری

  .سرمایه دار و کارگر حاکم است، آن را پنهان می کند نيروی کار بين " آزاد

، ارزش  در   )  (  -در   از    

ی،  ) یا روزهای  (کارگر پس از طی ساعات . آفرینندی رند، مگيی خامی که بکار م  معين

ه    . او) یا هفتگی (کند که معادل است با ميزان دستمزد روزانه         ی  ارزشی توليد م   هر آین

ه      کارگر در این لحظه مشخص از کار دست بکشد سرمایه دار هرگز نخواهد توانست ک

ار در خدمت         تحت چنين شرایطی خ    . یک ریال ارزش افزونه تصاحب کند      روی ک د ني ری

       و      دار   .   دار  

م"
  

ی
داری م       ". خرد که بفروشد   دان جهت خری ار را فقط ب د  ی سرمایه دار نيروی ک کن

ر از                    ایی گرانت ه به د شده است ب ار تولي روی ک ه در نتيجه ني زی را ک د آن چي که بتوان

ار بفروش برساند             هزینه خرید ا   روی ک ه ني دار    . جزاء متشکل محصول، منجمل ن مق ای

ه      . اضافی، ارزش افزونه است، یعنی سودی که او می برد          بنابراین قرار بر این است ک

ه                ارگر را ن اگر تعداد ساعات کار معادل دستمزد یک کارگر برابر چهار ساعت باشد، ک

ار وا            برای مدت چهار ساعت بلکه برای مدت شش، هفت،هشت              ه ک ه ساعت ب ا ن و ی

ار                   . خواهند داشت  نج ساعت ک ا پ ار و ی ن دو، سه، چه ه   " اضافی "در طول ای است ک

   را   داران ارزش    و در  آن   
  .دریافت نمی کنند
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ين نعتگرانب اص یب تالش ا هه عب اممرات ذیرفتانج پ ود دیلب نتب ينای زم

ولکوچک تي

ان معاشش رار ام ر هدیگ یهيچگون هدسترس ایلب دیوس ودتولي اخ ایلی وس

ه جائيک ه وده،افزون تجب االمن تنب ارآوریرف ارب ارگرک تک اس

ت تواقعي هاس اک دم دهتولي طش ایتوس کااله

ی ارییعن هک ارگرک هک ب ان آن ار ک د کن ازار داریب نمخری د شودتولي

ه د،میغصبسرمایهک کن انی مج دین بب ه،جوهرترتي ارافزون ک
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  دار    " "   ارزش   

م    " آری"پاسخ آن هم    . است" دزدی"یقينا خواهيد گفت که این      .  است نهفته است و ه

  .از نقطه نظر کارگر پاسخ مثبت و از دیگاه سرمایه دار منفی است". نه"

ه             "در حقيقت، سرمایه دار      رار است ک ا ق د شده و ی ارگر تولي ارزشی را که توسط ک

،      " "او . ی در   "  

ود   ( خرد ی انجام خواهد رسانيد را نيز نم    او -در این صورت دزدی واضح و مستقيم ب

ود    ١٠٠ ریال فقط    ٢٠٠برای چيزی به ارزش      ه ب ار  او ).  ریال پرداخت روی ک ارگر  ني  ک

م چون دیگر                   . را خریداری می کند    دل شده و ه اال ب ه ک ار در سرمایه داری ب نيروی ک

د             . ای ارزشی است  کاالها دار  د تولي رای تجدی ارزش نيروی کار توسط ميزان کار الزم ب

ه (آن تعيين می شود، یعنی آن چيزی که برای امرار معاش            ارگر  ) به معنی وسيع کلم ک

  .و خانواده اش ضروری است

ارگر و ارزش             ين ارزش    ک ن    ب  ای

کند تفاوتی وجود دارد، این تفاوت منبع       ی   را تضمين م   ضروری که امرار معاش کارگر    

از آن  . ارزش   و  از          

از آنجائيکه کارگران در آن چنان موقعيتی قرار دارند که          نيروی کار به کاال بدل شده و        
 را         و         

گردد که مزایای رشد در بارآوری کار را به تصاحب خود            ی  ، سرمایه دار قادر م    ندارند

  .در آورد

  

   شرایط پيدایش سرمایه داری نوین شرایط پيدایش سرمایه داری نوین--٧٧
  .سرمایه داری جدید نتيجه سه تحول بنيادی اقتصادی و اجتماعی است

این جدائی در .  خود جدائی توليد کنندگان از وسایل توليد و وسایل امرار معاش       -الف

ار  داران          ه در اختي ایی ک ين ه ان  از زم کشاورزی از طریق اخراج دهقان

و در      .        و    



                                                            

ای ذکوره ام ورآنه ردهمجب هاستک رویک ني ه رادطبق هاستاف دودیتک مح

شود، وان هدستمزدبعن اب لآنه متحمي ازار ارب ک ادیشرایط سرمایهع

دایش نپي های لطبق رقب زه تلزمچي انباشتمس ی ورژوازییعن دب جدی
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های بکر کشورهای خارجی،        سده های ميانی، و از طریق تصاحب زمين        تعاونی های 

  .ی اشتراکی در روستاها و غيرهو تصاحب خصوصی زمين ها

ه انحصار خود                      -ب د را ب ر وسایل تولي  شکل بندی یک طبقه اجتماعی که مالکيت ب

    از       .   : در آورد

سرمایه در شکل پولی آن است و نيز بعد تحول وسایل توليد که قيمت آنها را چنان باال  

د  ی  پول در اختيار دارند م   -ه فقط کسانيکه مبالغ قابل مالحظه ای از سرمایه        برد ک  توان

ه ی                   . به این وسایل دست یابند     ر پای ی را ب د آت ه تولي انقالب صنعتی در سده هيجدهم ک

  .مکانيکی کردن صنعت قرار داد، تحول مذکور را به نحوی قطعی به انجام رسانيد

اال     -ج ه ک ن  :  تبدیل نيروی کار ب ه جز         ای ه ب ه ای است ک ونی نتيجه ظهور طبق دگرگ

نيروی کارش چيز دیگری در مالکيت خود ندارد، و مجبور است که برای ادامه زندگی          

  .خود نيروی کارش را به صاحبان وسایل توليد بفروشد

دن               د  (عریضه ای که در اواخر سده شانزدهم در لي د شرح        ) در هلن ر در آم ه تحری ب

ان            : "ید است گویایی از پرولتاریای جد    ری از آن داد کثي مردمی تهيدست و محتاج که تع

ار      ی سختی بار معيشت زن و فرزندان را نيز به دوش م    کشند، و جز آنچه از طریق ک

  ."شود، دارائی دیگری ندارندی دست ها عایدشان م

د      ی  از آنجائ  ين     -که این توده پرولتاریائی آزادی انتخاب ندارن ه جز آزادی انتخاب ب  ب

ه توسط             فروش ني   ائی را ک ه به د ک دگی در گرسنگی دائمی ناچارن ار خود و زن روی ک

 ی      "  "   داری 

ه فقط                  . بپذیرند ائی است ک اف بهای کااله ه صرفا کف ولی ک غ پ ی آن مبل نيازهای  "یعن

ه ر         " ابتدائی ه آن را ب د و جامع ا آن  . سميت شناخته است   را بر آورده می کنن پرولتاری
   را        از    

 .کارشان را بطور کمابيش مداومی بفروش برسانند



                                                            

ين وطتصميماتهمچن همرب ب ای الیه م ای اه ئوليتب دودمس روهمح گ شرکت

ات ردیمؤسس انوادگی،ف خ ای ایزه رمایهمتم تس اس روه گ ار تي

ای دکااله دهتولي ترش تبيش یقيم همعين روشب ند،ف اهنرس ایبنگ دیه تولي

اساسًا
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  فصل پنجمفصل پنجم
  

  اقتصاد سرمایه داریاقتصاد سرمایه داری
  

  
  
   مشخصات ویژه اقتصاد سرمایه داری مشخصات ویژه اقتصاد سرمایه داری--١١

   عمل کرد اقتصاد سرمایه داری براساس یک سری خصایصی است که مختص به آن       

  .در زیر به بيان پاره ای از آنها بپردازیم. می باشند

اگر .  است یعنی هدف از توليد، فروش در بازار      .  توليد  توليد کاالئی است     -الف

            از                  

د شده               ه تولي ه ارزش افزون ه ب ود ک د ب ادر نخواهن ورژوا ق ه ب ل طبق سرمایه داری و ک

  .توسط کارگران که در ارزش کاالهای ساخته شده نهفته است، دست یابند

.  است  وسایل توليدی در مالکيت خصوصی      رد که   گيی   توليد در شرایطی انجام م     -ب

ه                        ر از آن یک مقول انونی است، بلکه مهمت ه ی ق مالکيت خصوصی نه تنها یک مقول

دی             . اقتصادی است  رفتن نيروهای تولي دی و     (بدین معنی که قدرت بکار گ وسایل تولي

ار   ين واحدهای مجزا تقسيم شده است و در                ) نيروی ک وده بلکه ب در تملک جمعی نب

         و (   داری    اخ

    ).       و  

و  سرمایه گذاری که تا حدود زیادی تعيين کننده اوضاع اقتصادی می باشد بطور مجزا             

ه               افع خصوصی و جداگان ا براساس من روه    پراکنده و تنه های   هر یک از واحدها و گ

  .شوندی سرمایه داری اتخاذ م

. شودی   تنظيم م  جبر رقابت گيرد، و توسط    ی   توليد برای بازار نامحدود صورت م      -ج

، و یا توسط قواعد و )همچون در جوامع اوليه   (از لحظه ایکه توليد دیگر توسط عرف        
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و، عهیکس دهتوس ينیفزاین دنماش بش عهموج ایتوس دهنيروه االمول تنب رف

ی دلیعن همب رمایهب افی،س هاض کلب ينش وادماش امم خ رددانباشت گ

ی همهم هافزون دیبگون تولي د هکن شک بخ رمایه ابس مایج

ت منطقحقيق هاست،سود ينبلک دهمچن رایتولي زسرمایهانباشتب هستني

ؤثرترین يوهم ائينش پ ه دزین اهشتولي دک ده دین ورب یمنظ تم بایس

د هتولي اعیافزون یاجتم ودبخش تس دهبدس هآم دبگون غيرمول

ع جوام دف ده رمایهتولي داکثرس ودنح ودنم تس اس

هگوشد االترینک بازگشتیسرمایهب ه دیزمين هتولي تب تغالفعالي د،اش مدارن

ک اهمال ابنگ روهی رمایهگ س
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ردد، هر  ی  محدود نم   ) همچون در واحدهای قرون وسطی    (مقررات   رد سرمایه دار  گ   ف

ر  و    داری       ( ی، ه ر  خصوص رفتن   ) ه ر گ دون در نظ ب

ان             ه در هم پيآمدهای کلی ناشی از اتخاذ تصميم های مشابه توسط واحدهای دیگری ک

     را ی       

  .ترین سهم بازار را به خود اختصاص دهدداشته باشد، تا بتواند بزرگ

                   در  .   از   داری،          -د

دگی م            -پيشا د، و بطور     ی   سرمایه داری، طبقات دارا از توليد افزونه اجتماعی زن کردن

ه سرمایه دار    . رسانيدند ی  کلی آن را بگونه ای غيرمولد به مصرف م          ز بخشی     طبق  ني

از    را،  از    را،  ای  

ا را       ی ليکن به منظور تحصيل سود م . کندی  مصرف م  ن کااله ه ای ردد ک ادر گ بایست ق

بفروش برساند، یعنی باید بتواند در بازار آنها را به قيمتی نازلتر رآابایش عرضه آند               

   آوردن  .   را       ه 

د بيشتر      . گسترش شالوده توليد است   ) قيمت تمام شده  (هزینه توليد    به بيان دیگر، تولي

زان بيشتری سرمایه            . به کمک ماشين آالت جدیدتر     ليکن چنين چيزی خود مستلزم مي

ور              . است ه سرمایه داری مجب ز رقابت است ک ه    بدین ترتيب زیر مهمي  است سود را ب
  .حداکثر برساند تا بتواند سرمایه گذاری توليدی را بحد کمال توسعه بخشد

رای کسب                   ی   بدین ترتيب مشاهده م    -ه د ب ا تولي ه تنه د سرمایه داری ن ه تولي شود ک

 در  .           

 از ارزش   ای         ی  داری    

    ی     آالت و      (  

ی  (نه آنکه به گونه ای غيرتوليدی مصرف شود      ) اضافی، و کارگران بيشتر، گردد     یعن

  ).به مصرف خصوصی بورژوازی و ایادی آن برسد

ایج متضادی منتهی م         توليدی که هدف از آن انباشت سرمایه         ردد ی  است به نت از . گ

         و            



                                                            

اساسًا

ردن دکوششبخشآ انکنن زانهم همي رایک ب

یتخصيص دم ریاب د،بزرگت باش دازه ریان یگي رشود،م هه هبخشیچ هک مب

ردد، تقلگ همس لهرگون شعام بخ ت ودحقيق دخ درون ينتولي ممع

آنهامتناوبًا
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دن بشریت    ی  م بارآوری کار  گردد و موجب پيدایش شالوده های مادی الزم برای رهاني

اریخی سرمایه داری        . شود ی  م " کار شاق "از نياز به     ه ت رد مترقيان ان عمل ک ه هم ک

ردن  ( ليکن از سوئی دیگر، توسعه ماشينی شدن    -است نتيجه اجباری نياز به حداکثر ک

ه ماشين،              )سود و انباشت دائمی سرمایه     ارگران است ب ، بمعنی تسليم هر چه بيشتر ک

که   " قوانين بازار"و به همان ترتيب تسليم شدن توده های کارگر است به 

ده    . روم می نماید  اشتغال شان مح   را از مهارت ها و     بدین ترتيب انکشاف نيروهای مول

و بطور غيرمستقيم (در شرایط سرمایه داری موجب از خود بيگانگی فزاینده کارگران           

ار و               ) تمام شهروندان در جامعه بورژوایی     ار، از شرایط ک ار، از محصول ک از ابزار ک

ر      (به زبان ساده از شرایط زندگی خویش         اکم ب ه ح ات   از جمله شرایطی ک دن اوق  گذران

  .، و از مناسبات واقعی انسانی بين شهروندان، می گردد)می باشد فراغت

  

   عمل کرد اقتصاد سرمایه داری عمل کرد اقتصاد سرمایه داری--٢٢
ه آن                 سرمایه دار به منظور کسب حداکثر سود و بسط انباشت سرمایه، ناچار است ک

ده م               ارگران برگردان ه ک زد ب ه شکل م ه ب ه   ی بخش ارزش توليد شده جدید را ک شود ب

ی    "و یا   " ارزش اضافه شده  "این ارزش جدید، این     . داقل کاهش دهد  ح د مل در " در آم

    و  از   در     ی  در         

ر                      ده مزدبگي راد توليدکنن ل اف ام شده توسط ک توزیع است، و بوسيله ميزان کل کار انج

زد                

ود   ی بخشی که به ارزش افزونه تعلق م    د ب وچكتر خواه هر چه سرمایه داران    . گيرد آ

ه   بخشی        ه   ب ر   ارزش افزون در بزرگت

  .ماند کاهش می یابدی دستمزد بجای م

االبردن سهم               ه       سرمایه داران  از دو طریق سعی در ب ی ارزش افزون       خود یعن

  : کنندی م
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ردد گ ب، تترتي ارقاب ينم رختساویسرمایهب ممنتهیسودن

رای قب نتحق دف،ای ر        ه رمایهه دس داکثرميکوش ودح تس بدس

ن ایای المصرفیکااله نجبجایمث دساعتسهپ تولي

رفی اورزی،مص ککش ارگری نعتیک ط،ص ادلمتوس امع دارب مق کااله

روزه انام ياریکماک ورهایبس تعمرهکش بهمس تعمرهش وردمس تفادهم اس
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ه               -الف زایش دستمزد روزان دون اف ن شيوه    ( طوالنی کردن ساعات کار روزانه، ب ای

رار م     رداری ق گرفت و  ی از سده شانزدهم تا نوزدهم در کشورهای غربی مورد بهره ب

  در  از   و        

اتی   "، کاهش دستمزد واقعی، یعنی پائين آوردن        ) است داقل حي ن روش     " ح ارکس ای م

  .را باال بردن ارزش افزونه مطلق ناميد

ه     ( باال بردن بارآوری کار در بخش کاالهای مصرفی         -ب ه از نيم ن طریق در غرب ای

وده است           ار در صنایع            ). دوم سده نوزدهم به بعد مسلط ب ارآوری ک تن ب اال رف دنبال ب ب

ای  و      ارزش        

رای    ساعت در       ی از    را ب    معين

کند، بدین ترتيب ارزش افزونه ای که برای اربابان خود توليد می کنند از محصول               ی  م

ار         سه ساعت کار به محصول پنج ساعت کار افزایش می            د در صورتيکه ساعات ک یاب

این را مارکس ارزش افزونه نسبی . روزانه بمقدار هشت ساعت در روز ثابت می ماند     

  .ناميد

   .   داری    را  آورد   

ام شده و قيمت                      ه قيمت تم     سرمایه دار باید توليد را نيز به حداکثر برساند و بدون وقف

ه رقابت    ). البته بر حسب واحد پولی ثابت  (خرده فروشی را کاهش دهد       از اینروست ک

ين واحدهای سرمایه داری                  در مدت زمان نه چندان طوالنی نقش طوالنی گزیننده ای ب

د            " تواناترین"فقط سودآورترین و    . عهده دارد ه  ب ات خواهن ه حي ه ادام ادر ب واحدها ق

ه         واحدهایی که کاالهای خود    . بود ه فروش برسانند ن ر از معمول ب ائی گرانت ه به  را ب

. را بدست نخواهند آورد بلکه اصوال سودی عایدشان نخواهد شد         " حداکثر سود "تنها  

  .آنان ورشکسته و یا جذب رقبایشان می شوند

ه        دین      داران ب . ی ب

دهند، سودی که در تحليل نهائی،      ی   سود متوسطی رضایت م    سرانجام اکثر بنگاه ها به    

ه                     ه ای ک ل ارزش افزون ذاری شده و ک اعی سرمایه گ ل سرمایه اجتم نرخ آن توسط ک



                                                            

ن های ینکت ی،واقعيت تقلعين امس باتبرآورده یمحاس یذهن دهب قاع

اساسًا

ود ش ان معایدش رار د،ق ودافزونهدارن یس ودییعن االترس ودب طس متوس
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ين م      ا آن دسته   . شود ی توسط تمامی مزد بگيران توليد کننده ایجاد شده است، تعي تنه

ا د                 د شده و ی ره من ر شرایط انحصاری     از واحدهای توليدی که از بارآوری باالتری به

. ی    -      از        

بطورکلی رقابت ما بين سرمایه داران مانع از تحصيل سود افزونه و وجود انحصارات              

  .برای مدتی نامحدود می گردد

اک                  د سرمایه داری ح ر    فرا رفتن از این سود متوسط است که در شيوه تولي م ب

ا از حد متوسط                      . سرمایه گذاری است   رخ سود در آنه ه ن ائی را ک سرمایه آن بخش ه

االتر است                     ی  پائين تر است ترک م     زان آن از حد متوسط ب ه مي ائی ک کند و به بخش ه

رد     ١٩٦٠برای مثال در دهه (آورد ی  هجوم م  ل سازی هجوم ب  به بخش صنایع اتومبي

اما با هجوم به آن ). صنایع انرژی روی آوردو در دهه بعد آن را ترک کرد و به بخش   

االتر است، سرمایه رقابت شدیدی را در                    بخش زان متوسط ب هائی آه نرخ سود از مي

د م          ی  این بخش ها دامن م       د و موجب اشباع تولي ایين           ی  زن ن خود موجب پ شود و ای

اهش سود م           ا و ک رخ سود در              ی  آمدن قيمت ه ا ن رخ سودی مشابه ب ا اینکه ن ردد ت گ

  .ر شاخه های صنعت تثبيت می یابدسای

  

   تحول دستمزدها تحول دستمزدها--٣٣
اال                ه ک . یکی از خصایص مميزه سرمایه داری، مبدل کردن نيروی کار انسانی است ب

ی  ( شود  ی ارزش این کاال، یعنی نيروی کار توسط هزینه ی تجدید توليد آن تعين م   یعن

د مصرف شو        ار بای ب،   ). دارزش تمام کاالهایی که جهت تجدید این نيروی ک دین ترتي ب

          و  از  و   و      

  .ها و افراد کارگران باشند و خواه کارفرمایان ها، و افراد است، خواه این گروه گروه

ژه ای برخوردار            ا از خصلت وی ا دیگر کااله ار در مقایسه ب روی ک ليکن، ارزش ني

ز                     ارزش نيروی : است ر ني دار شامل یک جزء متغي  کار عالوه بریک جزء ثابت و پای

جزء پایدار شامل ارزش کاالهای الزم برای تجدید قوای نيروی کار به مفهومی       . هست
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عمدتًا

د الری،تجدی امينک تویت ردنظرفي دارک یمق رژیمعين ان مانی تجس اس

 
 

 ٥٦

   و  آزاد     (  

که سازمان کار  " معمولی"عضالنی و عصبی، که بدون آن امکان کار کردن به آهنگ            

رممکن م               د است، غي دان نيازمن ردد ی  سرمایه داری در هر عصر ب ر در     ). گ جزء متغي

داقل  "هر عصر و هر کشوری، شامل ارزش آن کاالهائی است که در بر گيرنده یک                  ح

ار      . باالتر از حداقل جسمانی است    " حياتی معمولی  مارکس این جزء از ارزش نيروی ک

اریخی  -اخالقی"را جزء    اد    "  ت ام نه ز توسط بخت و           . آن ن ن جزء ني ه ای ی ک دین معن ب

اریخی             ار و      اقبال تعيين نمی شود، بلکه خود نتيجه انکشاف ت ين ک ا ب ا م وازن نيروه ت
ارزات              .  است سرمایه ایج مب دقيقا در این نکته از تحليل اقتصاد مارکسيستی است که نت

  .سرمایه داری استطبقاتی گذشته و حال نهفته و عامل تعيين کننده در اقتصاد 

 نيروی کار است و همچون دیگر قيمت های بازار، حول ارزش         قيمت بازار دستمزد،  

دتا توسط نوسانات در ارتش             . کاالی مورد نظردر نوسان است        نوسانات دستمزد عم

ه            ی  ذخيره صنعتی تعيين م    شود، یعنی در ميزان بيکاری، و این به یک مفهوم سه گان

  :است

در بيکاری   ) و از نظر صنعتی عقب افتاده     (ور سرمایه داری     زمانی که یک کش    -الف

برد، دستمزدها در خطر آنند که دائما پائين تر از و یا در سطح  ی دائمی گسترده بسر م 

ه             . ميزان ارزش نيروی کار قرار گيرند      د است ک ن تهدی ا ای این ارزش همواره مواجه ب

  .به ميزان حداقل حياتی جسمانی نزدیک شود

 بيکاری گسترده دائمی دراز مدت،  در نتيجه صنعتی شدن عميق             زمانيکه -ب

اهش م          ود اقتصادی            ی  و مهاجرت توده ای رو به ک ن دوران بهب د، دستمزدها در ای نه

رد       ی  م رار گي ار ق روی ک زان ارزش ني االتر از مي ه    . تواند ب ارزات طبق در دراز مدت مب

ادل کاالهای ج         ی  کارگر م  ار اضافه           تواند موجب آن گردد که مع روی ک ه ارزش ني د ب دی

اال رود،      ی حداقل حياتی شناخته شده بوسيله ی جامعه م       (شود   ی واقعی ب ه معن د ب توان

  ).تواند شامل نيازهای جدید نيز بشودی یعنی م



                                                            

اد الهفت دهس تم،س ارآوریبيس ارب نایعک اورزیص االتکش ای ود نم

ا ينم االب تنب ارآوریرف ارب زایشک یدستمزدهایسطحاف مشاهدهواقع

دمیکسو،سرمایه ائیع نارضاءتوان اای سوئیدستمزدتوسطنيازه

کاف اش ينم ایب دنيازه یجدی افناش ایانکش دهنيروه االمول تنب درف تولي

د ههرچن نک دهای نپدی تممک راهاس اهم زایشب زداف یم دواقع باش زل تن

وان رایشت گ ا دتام مم واملی تندع ههس ولک تمزدتح ددس موثرن

ه درج ی قدستمزداخالق ودنمشتملطری اینم دنيازه هجدی استب اریخی ت

تالشسرمایه ارزه ينمب ارب ينک دهتعي کنن حدی،

مجددًا

 
 

 

 

٥٧ 

زان  ( نوسانات در ميزان ارتش ذخيره صنعتی، تنها به عوامل جمعيت شناسی              -ج مي

اجرت ب    و یا به جریان   ) تولد و مرگ   دارد    های مه ا بستگی ن ی پرولتاری بلکه  . ين الملل

رای    . باالتر از همه به منطق انباشت سرمایه بستگی دارد       در حقيقت سرمایه داران ب

ی جان  ("جان سالم بدربردن در رقابت، مجبورند که ماشين آالت   ایگزین  ") کار ب را ج

د خارج     . کارگران کنند  د  این جایگزینی کارگران را بطور مستمر از صحنه تولي . می کن

ازی م           د ی  بحران ها نيز همين نقش را ب ود و          . کنن ، "رونق "حال آنکه در دوران بهب

ام        ا گ ان انباشت سرمایه ب د و    ارتش ذخيره صنعتی  جذب شده و آن زم ائی بلن ه

  .خيزان پيش می تازد

دارد        " قانونی طالئی "بنابراین هيچ    ا باشد وجود ن . که بر تحول دستمزدها حکمفرم

ا    اتی   و سرمایه   آن است   ت  در  .  طبق

اتی آن است           ردن جزء           . پائين آوردن دستمزدها تا ميزان حداقل حي اال ب ار در تالش ب ک

 .    از       آن -

ا آن       پيوستگی، سازماندهی، همبستگی، پيکارجوئی و هم      اتی پرولتاری چنين آگاهی طبق

   ی  در دراز    .    در       

ود        ارگر مشاهده نم ه ک آن جزء  . غيرقابل انکاری در جهت مستمند تر شدن نسبی طبق

از م        ارگران ب ه ک د شده و ب ه    ی از ازرش جدید که توسط پرولتاریا تولي رایش ب ردد گ گ

).                 ( دارد

      از    و        

 داری از  و        از  

  .دیگر، رو به افزایش است

ارگران را م         یکی از نشانه های واضح مست         وان در اختالف   ی  مندتر شدن نسبی ک ت

ده       و        فزاین

در   اول     در  و         . 
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ش تبخ تکشجمعي هزحم هک ورب رارمنظ اشام ورمع همجب ب د پردازن م

مستقًال

ز رمایهمرک رس اهشب ک ائی دنپرولتاری دریجیش تت تکشجمعي زحم

ائی هه دودک ارح دچه رص تخدامنف وداس تندخ زءداش تثنائاتج اس رکت ش

د الیکص يشس نپ ای راکم رمایهت س ده الفزاین االح تنب ترف اس

دان مي کپيشرفته تکني

يوه دش رمایهتولي اس هبن ایصب ژهخص لوی ردش،عم رک قب وانينطب ق
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ت، در حاليکه د                ين   متحده، اروپای مرکزی و غربی پنج تا شش برابر افزایش یاف ر هم

  .دروان دستمزد واقعی کارگران تنها به ميزان دو تا سه برابر ترقی کرد

  

   قوانين حرکت سرمایه داری قوانين حرکت سرمایه داری--٤٤
   داری،               

  :که ناشی از سرشت ذاتی آن است تحول می یابد) قوانين تکاملی(حرکتی مشخصی 

ز      -الف د،        : سرمایه تراکم و تمرک وچکتر را می بلع اهی ک ر م اهی بزرگت در رقابت م

ری در                    دی کمت ه وسایل تولي ر را ک واحدهای بزرگ سرمایه داری، واحدهای کوچک ت

د و                زرگ را ندارن اد ب د در ابع ای تولي د شدن از مزای ره من ائی به اختيار داشته، و توان

رین  ه       رین و گرانت درت استفاده از  ت ين ق د، از   همچن ا را ندارن

دازه متوسط شرکت       . کندی  توليد بدر م   ه ان زرگ بطور     بنابراین واقعيت است ک های ب

          از   ).   ( ای در        

  در     در             

هائی وجود دارد که بيش از یکصد هزار            آنکه امروزه شرکت   حال. محسوب می شدند  

ال، بسياری از شرکت    . نفر مزد بگير در آنها به کار اشتغال دارند   ه    در عين ح ائی ک ه

تمرکز (شوند ی  در اثر رقابت از صحنه توليد خارج شده اند، جذب رقبای پيروز خود م             

  ).سرمایه

  دال     ت:         -ب

ه عمل                        ه خود  و برحسب موقعيت خود ب ان کوچکی است ک داد ارباب    مداوم تع

آن  از              . ی 

ر      . فروش نيری کارش است بطور مداوم در حال افزایش است          ه در جدول زی امی ک ارق

  :دال بر این گرایش در ایاالت متحده اند آمده بطور حيرت انگيزی
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ابين کم ارگری اده،ک دیکس ککارمن کبان دی ائينکارمن هپ رتب روزه اوتام تف

ه ارابط طحب دگی،س لزن تنتمای هپيوس ب ده، زایشش یاف دم هیاب اهشن ک

   

  تحول ساختار طبقاتی ایاالت متحده امریکا

  )برحسب درصد نسبت به کل جمعيت شاغل(

__________________________________________________  

  

  صاحبکاران و دارندگان                  مزد بگيران                            سال      

          شغل آزاد                                                                             

        ١٨٨٠                               ٦٢                                    ٣٦/ ٩  

        ١٨٩٠                               ٦٥                                    ٣٣/ ٨  

         ١٩٠٠                               ٩/٦٧                                 ٨/٣٠  

         ١٩١٠                               ٧١                                    ٣/٢٦  

         ١٩٢٠                               ٩/٧٣                                 ٥/٢٣  

         ١٩٣٠                               ٨/٧٦                                 ٣/٢٠  

         ١٩٤٠                               ٢/٧٨                                 ٨/١٨  

         ١٩٥٠                               ٨/٧٩                                 ١/١٧  

            ١٩٦٠                               ٢/٨٤                                 ١٤  

          ١٩٧٠                               ٩/٨٩                                  ٩/٨  

  

ه اقشار بسيا            ه ب ری تقسيم  برخالف افسانه رایج، درجه همگونی این توده کارگر، ک

  در          .     و     

اهی ضدسرمایه داری،                     ه اعتصاب، و پتانسيل کسب آگ ل ب ارگری، تمای اتحادیه های ک

       و       

  . قرن پيش استدولتی به مراتب کمتر از نيم یا یک
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ارگر هک ارب هک گرفت د اص زاری ه ط انتوس دادهم تع وند ش رنج مبغ

ا افب رمایهانکش نعتی،س بتص وقنس لف هتمای یب یفزون میعن حج

تفاده راراس د،ق دکيرن هبای اب دارآنه یمق ادهمعين امم نخ ينای اماش ده بای

ش هبخ ب د نامي رمایه تس ثاب ارکس نم شای بخ ت وردهدس ینخ ذاردم گ

صرفًا

امسرمایهنتيجهسرمایههرسرمایه تم برشد یترکي سرمایهآل

ورژوازی لب هک طبق ه تک یاکثری ردهعظيم خ ست انعاستکسب م

ا دتی ام هپرولتاری ائیک انباشتتوان ای مصرفینيازه

 
 

 ٦٠

ار              علت پرولتاریائی شدن تدریجی جمعيت در نظام سرمایه داری، عمدتا تجدید خودک

د ناشی م              ه  ی مناسبات توليدی سرمایه داری است که از توزیع بورژوائی درآم     شود ک

ا در خدمت                  . پيش تر در باره ی آن صحبت شد         م، تنه اد باشد و چه ک دستمزد، چه زی

وری و  دراز   است،     ارضای   ف  

ه شروع                      . ثروت را ندارد   داوم هزین تن م اال رف ی ب ه معن راکم سرمایه ب زون آنکه، ت اف

  و   -   از   ا  و  از آن

  .سرمایه گذاری صنعتی و تجاری بزرگ دسترسی پيدا کند  کارگر به مالكيت واحدهای 

      داری و در   :     -ج

ه دو بخش تقسيم م      د ماشين آالت،      . شود ی سرمایه داران ب   بخش نخست صرف خری

د، و   ی  م ارزش آن در طی روند توليد ثابت باقی         . گرددی  ساختمان ها و مواد خام م      مان

نيروی کار از طریق انتقال بخشی از آن به ارزش محصوالت ساخته شده  آن را                  

 دوم   .       را  .      

ارکس آن را                ار، پرداخت دستمزدها، ميرسد، م روی ک ر  مصرف خرید ني  سرمایه متغي

رابطه بين سرمایه ثابت و  . زش افزونه می آفریندتنها بخش اخير است که ار   . نام نهاد 

ورد        -سرمایه متغير هم رابطه ای فنی است        برای آنکه تعداد ماشين بطور سودآوری م

            داد و         

مقدار معينی صرف : ارزشی و هم یک رابطه -بوسيله ی تعداد معينی کارگر بکار افتند      

 تعداد ماشين را که     W تعداد کارگر خریداری شود و آنها      Xشود تا نيروی کار     ی  مزد م 

ه قيمت     Yمقداری معادل    ام ب واد خ ه   Z هزینه برداشته اند بکار اندازند و م دل ب  را مب

د       ورد نظر کنن ر را در               . کاالی م ه سرمایه متغيي ه سرمایه ثابت ب ارکس نسبت دوگان م

  . خالصه کردآلی سرمایه بترکيفرمول 

   داری       دارد،      

ده و     (فزاینده ای از مواد خام و تعداد هر چه بيشتری ماشين          ه بيشتر و بيشتر پيچي ک

              ) ده،  و    (،      )ی   



                                                            

دهای رواح ود،دیگ طب افق لب دگانتحوی واددهن امم رفخ دگانمص کنن

ر البه دح نبای های ذکرنکت ودت هش ک ه لافزون زانک تمزدهامي دس

بت يننس لب ک رخ تثمارن زداس رانم یبگي االیعن تنب رخرف هن استافزون
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کنون به ازاء همان مبلغ دستمزد، ارزش هر چه بيشتری صرف مواد خام،             ا. شوندی  م

  .شودی ماشين آالت، انرژی و ساختمان م

هر  . این قانون نتيجه منطقی قانون پيشين است      . گرایش نزولی نرخ متوسط سود     -د

د          ی خواه رایش نزول ل سرمایه، سود گ گاه ترکيب آلی سرمایه باال رود، در رابطه با ک

  . که فقط سرمایه متغيير است که ارزش افزونه و سود توليد می کندداشت، چرا

ورد      " خطی" و نه از یک قانونی       گرایشیدر این محتوی، از یک قانون        ه در م ئی ک

ود، صحبت م               در . شود ی تراکم سرمایه و یا پرولتاریائی شدن جمعيت شاغل صادق ب

ه                  رار دارد ک رایش ق ن گ تن        واقع عوامل گوناگونی بر سر راه ای اال رف ان ب رین آن مهمت

   (        ارزش     

      داده     ). ارزش  و    

رخ ارزش       ی نم گرایش نزولی نرخ متوسط سود     تن ن اال رف رای هميشه توسط ب تواند ب

ه دستمزد نسبی                      و. افزونه خنثی شود    ه دستمزد واقعی و ن ه ن ن است ک   اقعيت امر ای

ار را                 ی  نم روی ک ل ني ا تمای تواند کمتر از ميزان معينی تنزل یابد بدون آنکه امکان و ی

در حاليکه هيچ محدودیتی برای باال رفتن ترکيب آلی  . به توليد مورد پرسش قرار ندهد     

د  ی دی خودکار سرمایه گذاری م این نسبت در واحدهای تولي(سرمایه وجود ندارد    توان

  ).تا بينهایت افزایش یابد

دی، مستقل            . اجتماعی شدن عينی توليد    -ه در آغاز توليد کارخانه ای، هر واحد تولي

از    و       و      

رار م       ود ی  کاالهایش، مناسباتی زودگذر برق ام   . نم ه نظ دریج ک  سرمایه داری تکامل   بت

ها و بخش های   می یابد، وابستگی دائمی ناشی از قيود اجتماعی و تکنيکی بين بنگاه  

د         بحران یک بخش، در دیگر     . صنایع در بسياری از کشورها و قاره ها توسعه می یاب

ای اقتصادی            . شودی  بخش ها منعکس م    برای نخستين بار از بدو پيدایش بشر، زیر بن

ای             مشترکی برای کل     بشریت بوجود آمده است که پایه ای برای همبستگی بشر در دني

  .کمونيستی فرداست
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ن هروستای ابشریتک الهب مس اطره داختنمخ يطان یزیستمح بشرطبيع

ًا ساساس رانپ ایبح ادی،ه اقتص وند ش دل همب ایب ربنيروه ممخ

ور بط د ردنثروتمن ا،ک هآنه هک رددمنجروضعیب هميگ نک ایای تولينيروه

اد ينتض رایشب امگ رمایهنظ هس عهب دودتوس اینامح ده،نيروه مول

نظام

بات ودجویانهمحاس دادس تتع ماریانگش بش ایقط رمایهه لس عم

االترین دب رارخودح ه،استق نآ تای هواقعي لک امک قنظ رامينبرطب ف

دقيقًا

ه رم ده رمایهواح س اد اتض ينم ازمانب هس اآگاهان ب ف ال
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   تضادهای ذاتی شيوه توليد سرمایه داری تضادهای ذاتی شيوه توليد سرمایه داری--٥٥
ادی در شيوه     ی از قوانين حرکت نظام سرمایه داری م   توان یک سری تضادهای بني

  : توليدی مزبور استنتاج کرد

 در    داری از        و  برنا  -   

یکسو، و هرج ومرج آشکار در سطح کل توليد سرمایه داری از سوئی دیگر، که خود                

  .ناشی از بقای مالکيت خصوصی و توليد کاالئی تعميم یافته است

د، سود،           - ب  تضاد ما بين عينيت اجتماعی شدن توليد، و حفظ تملک خصوصی تولي

ا            وقتی   . و وسایل توليد   اره ه ا، کشورها، و ق که بهم وابستگی بنگاه ها، بخش ه

در     دارد          و  

       ی    از    داری  

ماعی این  می کند، به بهترین وجهی سرشت نابخردانه اقتصادی و ناسازگاری اجت

  .را برمال می سازد

        داری      و   -ج

  محدودیت های تنگ نظرانه ای که این نظام مجبور است بر مصارف فردی و اجتماعی     

ه                    ردن ارزش افزون داکثر ک ان ح توده های کارگر اعمال کند، زیرا که هدف از توليد هم

  .مانده است، که خود مستلزم محدودیت دستمزدها استباقی 

و          -د ه جل وژی ب ائی بشریت      ( تضاد ما بين جهش عظيم و تکنول القوه حامل ره ه ب ک

، و وابستن این نيروهای مولده بالقوه به لزومات فروش کاالهای سرمایه داران         )است

دی  و             

  از     ( ی ادواری      

ه                جنگ ها و به قدرت رسيدن دیکتاتوری های فاشيستی خونخوار و همچنين از نظر ب

، از       ی )     

  .سوسياليسم یا بربریت مواجه است



                                                            

د دونتولي رب رفتندرنظ گ ود، رجس رجه د،م رایشتولي هگ عهب توس

ای داشباعه اتولي ر،مسائلیب اهشنظي رخک متوسطن ه رانپای بح

ل ذکورعوام م وه رانمشخصهوج تندسرمایهبح هس ا قحطیغالب دید ش

ای باعه د،اش لتولي هتمای ب ل هتمای رانب بح باع داش رتولي یمنفج وندم ش

اب ذیراجتن ارزهناپ اتیمب ينطبق ارب رمایه،ک هس ورک بط انکش
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اف       و    ادواری       -ه

جزئيات این عارضه در . شرایط عادی تجدید توليد جامعه بورژوائی را تضعيف می کند    

  . مورد بررسی قرار خواهد گرفت١٤،١١، ٩،٨فصول 

  

  های ادواری اشباع توليدهای ادواری اشباع توليد   بحران بحران--٦٦
های   داری، بطور ادواری در بحران     تمامی تضادهای موجود در شيوه توليد سرمایه      

 ادواری        .    

، بحران "شکوفائی"حرکت دایره وار فرآشد توليد که مراحل پی در پی بهبود، رونق،             

ه آن              وده و مختص ب دی ب ن شيوه تولي د، در ماهيت ای و رکود اقتصادی را طی می کن

ابعاد این نوسانات در ادوار گوناگون متفاوت است، ليکن در نظام سرمایه داری    . است

  .اجتناب ناپذیرند

د     (های اقتصادی وجود داشتند          سرمایه داری بحران   -در جوامع پيشا   ه در تجدی وقف

د             )توليد عادی  ز وجود دارن يکن در هيچ یک از        . ، در جوامع بعد از سرمایه داری ني ل

ا و سرمایه     دو مورد فوق مسئله       نيست، بلکه مسأله بحران     بحران اشباع توليد کااله

ر          . ارزش های مصرفی است    کم توليد شدن   کاهش در آمد، گسترش بيکاری، ظهور فق

  . از     داری )  ( 

ی حدوحصر   ناشی از کاهش عادی سطح توليد اشياء نيستند، بلکه علت آن باال رف    تن ب

وده هاست           ول فعاليت   . سطح توليد در مقایسه با قدرت خرید ت ه         اف ه ب های اقتصادی ن

  . محصوالت استبودن غيرقابل فروشدليل کميابی اشياء، بلکه بعلت 

 ادواری          در  ی 

              و  در     

وده    محدودیت های مصرفی   ا                    ت ر آنه ورژوائی ب ع ب ه توسط شيوه توزی ارگر ک های ک

ده ای       . می شویم  تحميل شده است، مواجه    در اثر کاهش نرخ متوسط سود، بخش فزاین

ه سود بسنده بدست آورد                 ود ک د ب ل     . از سرمایه دیگر قادر نخواه ذاری تقلي   سرمایه گ
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ی هانقالب نک امای نظ ام رمایهنظ دس هبای هآگاهان طبق ی دنم پاش

ران ربح تب هاس امک رمایهنظ س ر ودمنج ش ی ارسياس آميانفج

ران، اهشبح ا،ک تگیکااله ياریورشکس دهایبس واح ی دخنث کن
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ه ضرر            .می یابد  ائی ک ه قيمت ه ا ب  بيکاری افزایش می گيرد، فروش بسياری از کااله

زان در          ی  م داد شاغلين، مي ی تع ل کل دهند با عوامل مزبور همراه گشته و موجبات تقلي

  .های اقتصادی را فراهم می آورد آمد، قدرت خرید و بطور کلی فعاليت

ار    بحران اشباع توليد هم محصول عوامل مذکور و هم در عين          حال وسائلی در اختي

رات ناشی از آن را                            د بطور نسبی اث ام بتوان ن نظ ا ای ذارد، ت نظام سرمایه داری می گ

     ارزش  و   از  .  

. بدین ترتيب کل سرمایه از نظر ارزش کاهش می یابد        . شودی  سرمایه داری را سبب م    

ازه م  این امر باال رفتن   د ی نرخ متوسط سود و فعاليت های انباشتی را اج بيکاری  . ده

توان افزایش داد که   ی  در ابعاد وسيع به معنی آنست که درجه استثمار نيروی کار را م            

  .شودی خود به نتایج مشابهی منجر م

اعی و                     ه بحران اجتم د ب اعی است، و می توان بحران اقتصادی مؤید تضادهای اجتم

 دال  آن     داری     . زی       

آمادگی جایگزین شدن بوسيله ی نظامی مؤثرتر و انسانی تر را دارد، نظامی که دیگر                

م  . منابع انسانی و مادی را به هدر نمی دهد    ليکن نظام سرمایه داری بخودی خود از ه

     آن را     داری را   آن   .   

  .بوجود آورده است، یعنی طبقه کارگر سرنگون کند

  

   اتحاد و تجزیه پرولتاریا اتحاد و تجزیه پرولتاریا--٧٧
     سرمایه داری پرولتاریا را بوجود می آورد، آنها را در واحدهای صنعتی هر چه               

دایش                    ی  بزرگتر م  ای آن پي د، و همپ اء می کن ا الق کند، انظباط صنعتی را بتدریج به آنه

رای سود بيشتر   . انگيزدی  تعاونی و همبستگی اوليه را در آنها برم  حس  -اما، تالش ب

ن نکات         -بر هر واحد منفرد سرمایه داری       و نه برای طبقه بورژوا در کل، بر تمامی ای

ری              . حاکم است  اد نيروهای پرولت ه اتح ن واقعيت ک طبقه بورژوا خود به روشنی از ای



                                                            

ًا، تثاني اتسازمانآنکهبعل حي زایش یاف دم یاب مغصبسرمایه

ه هافزون ک ه هک تقيمبگون زانمس مي د کنن اوی تمزدمس ریدس مکمت

ا هی ارتاینک ریمه د،کمت ابرخوردارن اری ک د آورن ردان مبدستم

ی اییک یه تترجيح ائينجه تنپ تمزدنگاهداش اهدس اکارگ ه

ه،مراحلصنایعصاحبانتوسطسيع اولي اناستخدام انزن سطحکودک

تعمارگرائی اليزماس الیامپری انیب جه رمایه دیدس هتش قیافت طری

ن دئولوژیای اای به تينقل ورهاینخس کش تثمار تماس وقس ادهف تندالع هس

نسبتًا

وی ر،س ادیگ اهدم ش ونی اهمگ زدپرولتاری رانم ل،بگي ودک وج

ت دتجه وح دت یم اساس ک و،ی کس رایشی اریخیگ ت ت اس

رو يوهانکشافاین دش اسرمایهتولي کب بشی همتضادجن راهگان هم

تين ارزاتنخس همب راجعلي اخ ت داش ر یخط تعظيم رجه دب خواه
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 و     -   را  او در  

  . با خبر است-کارگران نيز مؤید این مطلب است

از      داری     دو    

 در   و  - در دراز   -از       . 

  از    . ارد  و   در   د 

ه     -کوشش های فراوانی در جهت تجزیه و تقسيم طبقه کارگر هستيم   ه ب دین ترتيب ک  ب

ا      ی  اقشار معينی استثمار فوق الهاده و ستم ویژه ای وارد م           شود، در حاليکه دیگران ب

ری           . شرایط  ممتازتری مواجه اند     ژاد پرستی، برت ی چون ن ایدئولوژی های معين

ژه             :  مذکر، شوونيزم، بيگانه هراسی    جنس ن اشکال وی توجيه کننده و تحکيم بخش ای

   در        . و      

        و        داری   و از    

  .شده اند

    در     و  در  و

 از روش   در     در   و   

در عين حال بورژوازی، که بيشتر از همه به جامعه روحانيت    . کارخانه های اوليه بود   

کاتوليک و دیگر عواملش متکی بود به پاشيدن بذر ایدئولوژی های ارتجاعی پرداخت             

ه جای زن در            ردم شد ک و مروج این عقيده در طبقه کارگر و دیگر اقشار زحمتکش م

ارت          "خانه است  ، و مهمتر از همه اینکه زنان نباید دسترسی به مشاغل نيازمند به مه

  .داشته باشند) خطر پائين آمدن دستمزد در آنها وجود دارد" رشته هائی که ظاهرا(

ان    ه       در واقع، در نظام سرمایه داری زن ا استثمار دوگان ه یک معن ارگر و شاغل ب          ک

در وهله نخست، به این علت که آنها بطور کلی در آمد کمتری در مقایسه با           . شوندی  م

   از    و  در ازاء   -ی   

      ای   ارزش (  ی     

      ). شود،    ی توسط    



الفبای مارکسيسم                              فصل پنجم: اقتصاد سرمایه داری

ه انک ازهم آغ ارگران ارجیک خ ال یانفع تناش اریفالک انیبيک پنه

ورژوازی رایب وگيریب افجل تگیانکش ادهمبس یاتح اتیواقع هطبق رک درب

د کن افع رمایهمن ابس یایج دم هکن ورهایک بکش ادهعق ارگرافت ک

ت رجماهي رجه هم دگون رمایهتولي زونس راف زایشب اهشاف ایک ه

ه هآنچ ونک تاکن ههس عک رویمنب ارني ک ردازد، لمابپ طمس تممتوس دس

ه رچنانچ کاگ ارگری ردک ورم یمجب ودم هب امک ایتم وطکاره همرب ب ی دم ده

اهش ک ی د،م دینافزای یب همعن هک ازهزین دب رویتولي ارني رایک هب وطبق ب

ادی ورژوائیاقتص رب ایب انوادهمبن درخ اهیپ هش دبمثاب یواح اساس اعی اجتم
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-                  

ار                        ام ک ه انج زم ب ان مل ه است، زن ز یافت ار تمرک روی ک مصرف و باز توليد جسمانی ني

 تهيه خوراک، گرما، نظافت، شست شو، مراقبت    -دباشنی بدون دستمزد در خانواده م   

این نوع کار خود مستقيما منبع ارزش افزونه نيست، چرا            . و آموزش کودکان و غيره    

اعی      . که در کاال تجسم نمی یابد      و ليکن بطور غيرمستقيم بر ميزان ارزش افزونه اجتم

     رژوا                  

  .                  

ين                       د، همچن ام ده ازار انج اس شوئی را خود در ب خوراک، پوشاک، گرما، نظافت و لب

ز               ی  اگر مجبور م   بود که هزینه مراقبت از فرزندانش در ساعات خارج از مدرسه را ني

       زدش از                  

ز در خدمت خود دارد، بيشتر م          ود ی بی دستمزد دخترانش، مادرش و غيره را ني و . ب

  .بدین ترتيب ارزش افزونه اجتماعی کاهش می یافت

  و     داری،    و      

روی      ناگهانی و سریع در تولي     ه متشنجی ني دات صنعتی ، جذب و حذف ادواری و بگون

ن            . راهم ایجاب می کند   " در بازار "کار   اعی ای ه سياسی و اجتم به منظور کاهش هزین

راه است،                رای بشر هم ل مالحظه ب ا و فالکت های قاب ا تنش ه ه ب انی ک تغييرات ناگه

". ارد و"      از      

   از   و           

د      ی  ها م  گيرنده کل پرولتاریای تمامی کشورها و ملت       ه می کن ر دو نکت ردد، ب ه  : گ نکت

 از   )  (  از  و    : اول

ارگر          : مبسيار ملموس تر است، نکته دو      اختالف عادتی و سنتی این کارگران با طبقه ک

  ".بومی"

اجرت                د سرمایه داری، مه اریخ شيوه تولي های عظيمی     بدین ترتيب، در سرتاسر ت

ه                   : بوقوع پيوسته است   ا ب ه انگلستان و اسکاتلند، لهستانی ه ا ب دی ه اجرت ایرلن مه



                                                            

ظ حف د، دینکن بب ثترتي باع اهرًااست، نظ ثمارای وقاس ادهف هالع متوجي

ه ااینک وقعيتیآنه رارم دق هدهن هک امقایس ایب ومیپرولتاری کلب متش

ان ورآن همجب ب ا هآنه امب ائیانج هکاره تارک تند،خواس تندنداش واميداش ش

اننظر ایسدهسياهپوستبردگ دهم،ه دهمهف هج ا،وریکوئی صرفه

ط توس ره اک هه ن،ب اجرتژاپ ایمه اپیه هپي ایب مالیامریک ش
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ا و پرتق               آلمان، ائی، اسپانيائی ه ا، شمال افریق ا           ایتاليائی ه دی ه ا، هن ه اروپ ا ب الی ه

انوس                        واحی اقي ه ن ا ب ی ه ر، چين ای کبي ه بریتاني ابتدا به مستعمرات بریتانيا و سپس ب

    (آرام،  ای    و            

ا،               انگليسی ها، ایرلندی ها، ایتاليائی ها، یهودیان، لهستانی ها، یونانی ها، مکزیکی ه

 از   در     و     پرت

  .به آرژانتين، به استراليا و غيره) نوزدهم

اده و               وق الع ا استثمار و ستم ف اوت، ب ه درجات متف ا، ب اجرت ه ن مه هر یک از ای

ارده            . متشابهی همراه بود   این مهاجرین در مشاغلی با پائين ترین دستمزدها به کار گم

   .  را         . دند

ی از آموزش   . زندگی در پست ترین محالت و یا محالت خاص مهاجرین بودند     بطور کل

ا،           . به زبان مادری خود محروم بودند      به منظور جلوگيری از رشد فکری و اخالقی آنه

ه منظور               نگهداشتن آنها در حالت ترس دائمی ا       ين ب ا، و همچن اده آنه وق الع ستثمار ف

  را در     در     و     

دن      (بيشتری داشته باشند  " تحرک پذیری " از گرداني ا جهت ب ر آنه نظير اعمال فشار ب

ان بحران های اقتصادی            ا اخراج از کشور در زم ه موطن شان، و ی هزاران  ، )آنها ب

ر                  (اشکال تبعيض    ر، و حقوق براب دنی، حقوق سياسی براب وقی م عمدتا در مسائل حق

  .وضع گردید) در اتحادیه های کارگری

رده  " بومی"تعصب ایدئولوژیکی، که همزمان با اینها، در اذهان پرولتاریای   نفوذ ک

  و     ی       را    

اجر، مسيحی    " بومی"تجزیه و تقسيم طبقه کارگر به جوان و مسن، مرد و زن،              و مه

  .شودی و یهودی، سياه و سفيد، یهودی و عرب، و غيره م

ائی خویش         ی  پرولتاریا تنها زمانی م    رای ره ؤثر ب ه در سطح       -تواند بطور م  از جمل

ه خود را     -دفاع از منافع بالفاصله و ابتدائی خود        د ک ارزه کن ان متحد و متشکل     مب  چن

ارگران دست                          امی ک اد تم اتی و اتح اع و حمایت از همبستگی طبق ه دف ه ب کرده باشد ک
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ن تثمارای وقاس ادهف ودهالع یب تکوشش تاس هجه يمتجزی یتقس دائم

صرفًا

وق ادهف هالع هک ان،ب ان،زن اجرین،جوان امه تنژاده ایملي ته تمتح س

دین اطرب تخ هاس ارزهک همب امیعلي اتتم امیتبعيض کالتم تثماراش اس ازد ی
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            و        . 

               و     وارد       

ا                آید،  ی  م اتی آنه افع آشکار طبق ا من  یک وظيفه انسانی و سياسی نبوده، بلکه ب

ارت از آموزش              . نيز منطبق است   ارگری عب بنابراین، یکی از وظایف اساسی جنبش ک

ين زن و                       ا ب واع تعصب ه ا در رد ان شيوه دار کارگران به منظور تشویق و ترغيب آنه

عصباتی که در حمایت و تقویت        مرد، نژاد پرستی، شوونيزم، و بيگانه هراسی است، ت        

     و   در   و      

  .پرولتاریا

  



                                                            

مجموعًا

ا ه رکت ش يچ که ی خص یمش رددم گ ر شه نعتبخ ص تقل مس

رکت اش ه رمایه نعتیس ينص هاول دگيشمرحل ازن دادب ادیتع زی

ترش ت،گس یاف رمایه اهیس هکارگ رونک ق رصرف نظ

رد يوهعملک دش رمایهتولي ازس شآغ انپيدایش اقییکس دهب تنمان اس
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  فصل ششمفصل ششم
  

  سرمایه داری انحصاریسرمایه داری انحصاری
 
 
  

.     داری از           

   در ١٨،١٧،١٦ از  داری   در    

  :تاریخ سرمایه داری صنعتی به معنی دقيق کلمه، دو مرحله را می توان تشخيص داد

  .١٨٨٠ تا دهه ی ١٧٦٠ رقابت آزاد، از انقالب صنعتی  مرحله ی-   

  . تا به امروز١٨٨٠ امپریاليسم، از دهه ی -  

  
   از رقابت آزاد تا تفاهم سرمایه داران-١

ی    داری  در       از       

           از آن .    - در   از -

 می کوشيد هر کدام از آنها به اميد فروش کاالهایش         . نمی توانست بر بازار مسلط شود     

  .تا قيمت ها را پایين بياورد

 بخش های  این وضع زمانی دگرگون شد که تراکم و تمرکز سرمایه در یک سری از            

رآورده  ٨٠ تا ٦٠ که  بين شرکت هاصنعتی فقط به تعداد کمی از    ا   در صد ف  ه

 توانستند، توسعه   شرکت هااز آن پس، این . را توليد می کردند، اجازه ادامه حيات داد  

ازار مسلط شوند و از سقوط قيمت فروش بوسيله ی تقسيم                          ر ب ا ب یابند و کوشيدند ت

  .بازار بر حسب قدرت نسبی خود در هر زمان، جلوگيری کنند
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نده بس دگان لدهن ارمنفع د،رفت ینکنن هصرفًایعن عب رهجم رمایهبه انس اش

ا رت ددیگ همانن ی دم ده ن ارای هانحص اب انآنه امک ار داختي دارن

عمًال

ان دهم راکمرون زت رمایهتمرک هس نعتک ریص ورتتراب تص گرف

ه هک روهب دیرانگ لم تقاللعام دهاس ش رکت اش ه ت امتراس ادغ

ل ندیکاکارت کس هصنعتبخشی رک ده دیواح رکتتولي دهش کنن

د هسرمایهيازمن ياراولي هنسبتبيشتریبس تهب ایرش ه ه ک ل يمياییاتومبي ش

نایع رق،ص ائلب ی،وس نایعبرق ت،ص نایعنف ص ری کتراب نایعی دص جدی

ی ایاحتراق ایبج ارموتوره وانبخ عبعن رژیاصلیمنب تهان ایرش صنعته

ی همهم انک امهم هنگ رمایه تس ارقاب البب وژیکانق تکنول

 
 

 ٧٠

ی   در    زوال  داری  آزاد    

ردن موتورهای برقی و                 . بوقوع پيوست تسهيل شد    ایگزین ک ا ج ن انقالب صنعتی ب ای

        در    و  

           -  رده از    

            ن- و 

  .و این از همان ابتدا تعداد رقبای بالقوه را محدود کرد. قدیمی صنعت بودند

  :اشکال عمده ی توافق بين سرمایه داران عبارتند از

  و  در     در آن        -

  ی کند،استقالل خود را حفظ م

  در آن      داده        و  -

  است، 

داد کمی از سرمایه داران نظارت                    گروه مالی و شرکت سهامی مرکزی، که در آن تع

وقی مستقل از                     ه از نظر حق بر مؤسسات زیادی را در بسياری از رشته های صنعتی ک

  .یکدیگر هستند، در اختيار دارند

  

   و سرمایه مالی  و سرمایه مالی بانک هابانک ها تراکم  تراکم --٢٢
       و    در  و    در 

ا  در پایان این تحول، تعداد کمی از        . داری نيز بوقوع پيوست    بانک ر     بانک ه يم ب ی عظ

  .زندگی مالی کشورهای سرمایه داری چيره شدند

ه شرکت هاست       در نظام سرمایه داری      بانک ها نقش اصلی    ار دادن ب هنگامی  . اعتب

داران  انحصار اعتبار     که تمرکز بانکی بسيار پيشرفته باشد، تعداد اندکی از بانک         

    وام           . دادن را در   

          آوری     

  .نکرده و به انتظار رسيدن موعد دریافت وامی که پرداخته اند ننشينند



                                                            

ی، وئی،وبيش و،ميتس وميتومو،ایت س م ن،مه ژاپ روه اگ ه ده دگردی ان

ه دند،تجزی عش روض ينب والهم تمن تاس اتراس ارهه هدوب ادگیب يسس         تأس

اهرًا ظ

ر لب اتک لطاقتصادیحي تس ره غي ک ابان امریک ت، روهدوپان ون،گ روهمل گ

ر، کفل ان، مورگ روه اگ ه ا خصوص االت دهای روهمتح الیگ ولم رغ پيک

درت ادیق ورهایاقتص کش رم ااه ه ه هفرانس کلي ل فامي ا امریک

مش ل فامي روه زرگسرمایهشماریانگشتگ ب ار داختي دارن

الی م روه اگ ه رمایه اراتیس انحص درت ق

رای تب بدس ار ودانحص رخ هيالتب ارتس اعتب ک ابان ه ين ق،هم طری

راکم زت تمرک اه لگ تحمي ر ریعام تس ک ابان ه ابراین بن وگيری دجل کنن

زل رختن يلهسودن تبوس دیدرقاب ش ل دمای کان ک ابان ه ن ای د دارن اشرکت ه
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ه     بانک ها در حقيقت،    ا    که ب ا مشابه            شرکت ه وع ی ایی از یک ن ه فعاليت ه ه ب یی ک

ار       د اعتب د   اشتغال دارن ن                    می دهن امی ای الی تم ار و رونق م ه ک ه ادام ادی ب ه زی ، عالق

ه از            .   

   و   - و   - در       .   

  .می کنندصنعتی دخالت 

از . می گيرند  ابتکار بوجود آوردن تراست های بزرگ را بدست          بانک ها با این کار،    

ی   آوردن   از            

د ، استفاده می دهندی بزرگ در ازای اعتباری که  شرکت ها سهمی در سرمایه     . می کنن

 یعنی سرمایه ی بانکی که در صنعت راه یافته و قادر است که              -سرمایه مالی بدینگونه  

  .می کند رشد -در دایره سرمایه صنعتی برای خود موقعيت غالبی بدست آورد

رم  در د         ی  وران  داری،  از در رأس ه

ا    که در عين حال       می رویند  الی        بانک ه ثال   (، سایر مؤسسات م ا   م ه  شرکت ه ، )ی بيم

تراست های بزرگ صنعتی و حمل و نقل و فروشگاههای بزرگ زنجيره ای و غيره را     

هور در "  ٦٠"    دار  . در  

ی      در   "  ٢٠٠" و 

  .امپریاليستی را در دست دارند

در بلژیک حدود ده گروه مالی، همراه با چند گروه خارجی بخش های کليدی اقتصاد               

  .را در اختيار دارند

 ی  را   (در          

     ) و "  "    

ه ژیباتسوهای          . دارند م ک ن ه انی دوم            ) تراست (در ژاپ د از جنگ جه دیمی  بع ق

       و      

    و  ی  در  ميتس .  

  .ماروبری، هستند
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ک مال ی ودم ش ارات، دتًاانحص اطرعم ودافزونهبخ اریس هانحص انک عایدش

يشبحدی رودپ هب یک ازارحت انیب جه ی دم توان ا راکمام سرمایهت اقيمت ه

ی اتبعض اوق ق اهشطری تآ امقيم ده،تم اش قی غطری رهتبلي غي

وًال معم معموًال

ه شک ایبخ ه رکت اش ه ی رخیعن ودن اس االترآنه تب رخاس ودن س

دمی کنن ت دریاف ه انحصاریافزون ه لب ف،دلي ایتراستال زرگه سودب

ی هحت نب ای یانحصارات انبمعن تنمي نيستسرمایهرف

 
 

 ٧٢

  

   سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری رقابت آزاد سرمایه داری انحصاری و سرمایه داری رقابت آزاد--٣٣
دایش   از   رقابت  داری       . پي

ر از   . معنی هم نيست که در هر رشته از صنعت یک شرکت کامال چيره شده است               مهمت

  : است که در بخش های انحصاری شدههمه به این معنی

  ، نمی گيرد رقابت دیگر به گونه ای عادی با کاهش قيمت ها انجام -الف

،      و        -ب

 یی  در          از     

  .انحصاری هستندغير

  :این مالحظات رقابت ادامه دارداز غيره ب

  انحصاری اقتصاد آه تعدادشان زیاد است؛غير بخش های در -الف

 از   ( ميان انحصارات،  به آمك تكنيك هایی جز آاهش قيمت فروش            -ب

و   از راه  )       از   و       

رده    ، به خصوص هنگا "قيمت ها جنگ  " ر آ ا تغيي می آه روابط نيروها ميان تراست ه

   توازن قدرت جدید مطرح است؛ براساسو مساله تقسيم جدید بازارها 

   جنگ "، "طبيعی "از طریق  " در بازار جهانی، اساسا   " ملی" ميان انحصارات    -ج

      در       ".  

 منجر به ایجاد   می تواندت تنها بازماندگان رشته ای از صنعت باشند و این      چندین شرک 

  . شود که بازارهای فروش را ميان خود تقسيم کنندکارتل های بين المللی

  

   صدور سرمایه صدور سرمایه--٤٤
ابرآن انباشت سرمایه،                 د، و بن می  انحصارات،  تنها بوسيله محدود کردن رشد تولي

ين     تسلط خود را بر بازارهای     توانند  انحصاری شده حفظ کنند، اما از سویی دیگر، هم

             ،  



                                                            

مستقيمًا

ی ورهایول تعمرهکش نمس ارتای نظ ی وندم ش ت اندهدس ارجنش دخ ان

تقيم تمس اس ن ارتای ورهاینظ بهکش تعمرهش همس هب گون د دارن

ه ارتاستقرارب ینظ وددائم رخ هکشورهاییب اک ذاریسرمایهآنه ردهگ د،ک ان

س پ اسال ه ا تنه ی شودم هسرمایهحاليکه کک گسرمایهکشوری

د داکثربای رفح دظ اهچن تم ود،پرداخ ش ی ودم ش ت االییقيم هک هک فروخت

ا نب های رویهم امیني راینظ انب تنمي دهابرداش س روی امیني نداشتنظ

ه دانیعالق هچن تحب اطقف دمن اجدی هتوسلب ب رد ک م ه واداولي ذائیم لغ عم
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پس خصوصيت ویژه دوران سرمایه داری امپریاليستی،        . سرمایه های فراوانی هستند   

دنبا             ه، ب ل پدیده ی سرمایه افزونه است در دست انحصارات کشورهای امپریاليستی ک

از این رو صدور سرمایه مشخصه اساسی        . می گردند سرمایه گذاری    زمينه های جدید  

  .دوران امپریاليسم است

د سود بيشتری از سود متوسط       می شود این سرمایه به کشورهایی صادر   ه بتوان  ک

ا  بخش های رقيب کشورهای امپریاليستی بدست آورد، و بتواند محرک            در یی فعاليت ه

رای رشد            . ی کشور مادراند  ت ها فعاليباشد که مکمل     چنين سرمایه ای در درجه اول ب

اده                دنی در کشورهای عقب افت ا و امریکای       (توليد مواد اوليه گياهی و مع آسيا، افریق

  .می شودبکار گرفته ) التين

واد                   د م تا زمانيکه سرمایه داری در بازار جهانی فقط برای فروش کاالهایش و خری

،          ی  و    

      از    در   (   

رار       ورد استفاده ق ا م ل ورود کااله ه توسط       -می گرفت  مقاب اک ک ثال جنگ های تری  م

ک از هند انگلستان جهت مجبور کردن امپراطوری چين برای لغو ممنوعيت ورود تریا      

ه محض اینکه صدور سرمایه اهميت             ). که مستعمره بریتانيا بود صورت گرفت       ا ب ام

  .سرمایه داری بدست آورد، این وضع تغيير کرد زیادی در عمليات بين المللی

        در         

    از    ذاری   ای  در    

ه      . گرددی  سرمایه گذاری باز م    ا   از این روست ک درت ه ادی       ق ه زی ی امپریاليستی عالق

        در       

 - غير  در      ای    . 

یی که در ظاهر مستقل هستند ولی در واقع         دولت ها مستعمره از طریق    کشورهای شبه   

 در        .       اداره   

ادر است                –مستقيم است     یعنی از طریق دستگاه اداری که  وابسته به کشور م
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صرفًا

د، هکردن ردمحاليک اطقم بهمن تعمرهش امس تعمرهی رایمس دفیب ره قب ح

ه ال هی علي سياسی ان آرم واد ام،م رایخ رلب رکنت اب هبازاره راین کب ی

درت اق ه تی يلهامپریاليس دوس هبودن قک طری گ اجن ه له سلس

ه، د،فرانس کهلن بلژی ت اامپریاليس ه لط ایتس ر،بریتاني درتکبي تق اهمي

ب ال اس ه وص ينبخص ب ن يمای دیتقس یبن معين
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ایی      . می شود اعمال   بنابراین عصر امپریاليسم با گرایش تقسيم جهان به امپراطوری ه

  .می شودی بزرگ امپریاليستی مشخص قدرت هامستعمرانی و مناطق تحت نفوذ 

ه  ) ١٩٠٥ -١٨٨٠ی      (   در دوره     

ود از    این توازن قدرت عب    : مثابه ی عملکرد توازن موقتی نيروها صورت گرفت        ارت ب

ی   و  و       و   

  .آلمان، ایاالت متحده، ایتاليا و ژاپن": جوان"ی امپریاليستی و قدرت هاضعف نسبی 

ی  ی   ای   از  آن     

ه      کوشيدند با ا" جوان"امپریاليستی   ان را ب ا، تقسيم جه وازن نيروه ستفاده از تغيير ت

انی اول،         : نفع خود تغيير دهند    ن، جنگ جه جنگ امریکا و اسپانيا، جنگ روس و ژاپ

  .جنگ جهانی دوم

ابع              جنگ ها اینها   رای من ذاری، ب یی بودند برای غارت، برای مناطق جدید سرمایه گ

   ( " "  و     و    

ه فاشيسم          ا علي ه ی ه، ل ورد    ). دمکراسی، له یا عليه حکومت مطلق ذکور در م مطالب م

ز صادق                      جنگ ها  ه سراسر دوره ی امپریاليسم را می پوشاند ني تح مستعمرات ک ی ف

ن و بخصوص جنگ         (است   ه، جنگ چين و ژاپ در قرن بيستم، جنگ ایتاليا عليه ترکي

ا   ها عليه   ی  ایتاليائ ایی بخش                )حبشه ایه ه جنبش های ره ا جنگ استثمارگران علي ، ی

 برای غارت در جنگ شرکت        امپریاليست ها که در آن    ) الجزایر، ویتنام، و غيره   (خلق  

       در      و            

  .م برهانندآوشند که خود را از یوغ بردگی امپریاليسی  و ممی جنگند

  

   امپریاليست ها و کشورهای وابسته امپریاليست ها و کشورهای وابسته--٥٥
الی و                  داد قطب م بدین ترتيب، عصر امپریاليسم،  شاهد برقراری کنترل یک تع

رل              . صنعتی در کشورهای مادر نيست      ا استقرار کنت ين ب بلکه عصر امپریاليسم همچن



                                                            

د واح ه تحاليک اریتراس یانحص مل ين لب ترشالمل دگس یاب

رمایه ينس هپس انک گپای انیجن ازجه آغ ی ودم ش

يک هکالس يشک گپ انیجن زجه انني گمي املجن ش

منخست امپریاليس وان هت هب يممرحل ردتقس ک م مامپریاليس

ام هبهنگ ابعتهي الیمن م ی شوندم ابعی همن استخراجوابستهکشورهایک

ه تعمراتین امس اتب تنمالي ربس ردمب م ه یمبادل دم کنن رده استفش

ن ورهاای تکش یبدس هم ورهایب ادرکش م ود ه،س تعمراتیافزون مس

ورژوازی تب روتامپریاليس لث هقاب ورهایمالحظ تعمرهکش بهمس ش
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عمره، بورژوازی امپریاليست معدودی کشور بر مردم کشورهای مستعمره و شبه مست    

  .می شودیعنی دو سوم نوع بشر مشخص 

     ای را از   و     

سرمایه ای که در این کشورها سرمایه گذاری شده است،            . می کند مستعمره استخراج   

       از     آورد و      

واد        . بردمی   تقسيم جهانی کار که بر پایه ی مبادله کاالهای ساخت کشورهای مادر با م

 می انجامد که در آن کشورهای مبادله ی نابرابر  خام کشورهای مستعمره قرار دارد به       

ر فشرده است       (فقير مقدار کار بيشتری را        ه کمت ار          )ک ری ک دار کمت ا مق ه بيشتر    (، ب ک

 اداره  را       هز.   )  

ل             (می کنند مستعمره تأمين    ادر منتق ه کشورهای م سهم بزرگی از در آمد مالياتی نيز ب

  ).می شود

،   ی      از    

دین . می شوند برای رشد اقتصادی این کشورها از دسترس خارج           ترتيب امپریاليسم     ب

  . نيمکره جنوبی کره زمين استیکی از منابع عمده ی عقب افتادگی

  

   عصر سرمایه داری پسين عصر سرمایه داری پسين--٦٦
 دوره  :   دو    ی دوران  را 

       دوره  از   اول و  دوره  دو  را  

         دوره ی  داری   از    دوم  ، و  

  .گرددی م

     در دوره ی سرمایه داری پسين، تجمع و تمرکز سرمایه، هر چه بيشتر، در مقياس         

ی      ی "در        .    م "  اساس

ا  امپریاليسم کالسيک بود،     ی      شرکت ه د مليت عصر سرمایه دار     " واحد اساسی   "ی چن

ا                  . پسين هستند  ی، ب وآوری های فن ا تسریع ن اما همچنين، دوره سرمایه داری پسين ب
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نایع وادص م ه دتًاک رعم همنحص ب نعتی ردنص ورهایک بهکش تعمرهش تمس اس

ا ه ين دماول ق د، هآن كن وری تیآش هامپریاليس کب تعمرهی مس م

ه ونک کاکن وری تیکش هامپریاليس ورب تیآش رامپریاليس تدیگ حرآ رمایه س

دیل ورهایتب تعمرهکش همس بهب تعمره،ش رمس تتغيي دورجه ص تعمراتی مس

هپسين،سرمایهعصردیگرمشخصه ومیتجزی ایامپراطوریعم ه

ای الیه ره،م غي کمک هدرجه امیسفارشاتمنحصرا،ن نظ ی دولت

ورژوازی هب کب تکم رایدول اتب شنج ایبخ نعتیه هص ارک ریدچ زمنکس م

ه هب زیبرنام ادیری تاقتص هدول هک ینتيج نطبيع اتای نک زرگ، اب رایب گ

رکت اش ه زوم هل زیبرنام ابری قحس ردقي ارجت رمایهمخ ذاریس رایگ ب

ا ذاریسرمایهه د،شدهگ اان ب اییسرمایهسریعتراستهالک هه دک ماشينخری

 
 

 ٧٦

            در  

ی     و     و       

ش                 و   

  .می شودهستند، مشخص 

ه                      د ک زایش می یاب دین رو اف در عصر سرمایه داری پسين مداخله اقتصادی دولت ب

                  

ای خود نيستند،    هستند، و همچنين در بخش هایی که هنوز قادر به ایستا    دن به روی پ

دتا از طریق سفارشات             ه دولت عم اج آن است ک ورژوازی محت الوه ب احتياج دارد، بع

  و   ، )در  اول، و    ( 

  .سود انحصارات بزرگ را تضمين کند

ده ی              ات     بين الملل شدن فزاینده ی توليد از یک سو و دخالت فزاین ی در حي  دولت مل

د در دوره سرمایه داری پسين                         اقتصادی از سوئی دیگر به یک سلسله تضادهای جدی

رین          تورم دائمی می انجامد، که بحران نظام پولی جهان که از           ده ت  تغذیه می شود، عم

  .تجلی آن است

 ی    داری   ی    

و             

       از            -

 در راه   و  - و  از         ی 

         )         

وگيری از              ). می شود  مصرفی رای جل ومی ب این گرایش تنها کوشش بورژوازی های ب

ز                      ن واقعيت ني جنبش های توده ای و قيام در کشورهای آنان نيست، بلکه نتيجه ی ای

هست که صدور ماشين آالت و وسایل امروزه قسمت اعظم صادرات خود کشورهای                   

  .می دهدامپریاليستی را تشکيل 



                                                            

ور ببط موج ی دم ده هخصوصی یب ودچيرگ رخ ادب هاقتص ادام ود س

دگی يلهاقتصادیزن تبوس داومرشدضامندول تغالاقتصادی،م لاش االکام ب

همهلکیضربه نب های هنظری اک کم ی ل ينسرمایهاقتصادک المللب

ای اربرخورده زانفج تآمي هاس رفتن پيش د ض

تی، امپریاليس گ اجن ه ت هاس راهک اهم ایب ز،برخورده قهرآمي
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ه در عملکرد اقتصاد سرمایه داری در کشورهای امپریاليستی        نه دگر  ایی ک گونی ه

ه                      ه اقتصاد کشورهای شبه مستعمره و ن وط ب ونی های مرب ه دگرگ صورت گرفته و ن

ين                   ه لن عملکرد کل نظام امپریاليستی، هيچ کدام نمی توانند ما را به صحت نتيجه ای ک

اریخی              ت، مشکوک       پيش از نيم قرن پيش در رابطه با اهميت ت دوران امپریاليسم گرف

ين            . سازد . ست امپریاليست ها  سرمایه داری پسين دوره باال گرفتن کليه تضادهای ما ب

   ی  و  دوره ای       و  

ی است             ن عصر، دوره ی انقالب و         . جنگ های رهائی بخش ملی و جنگ های داخل ای

   ره ی     و  دوره  آرام و   انقالب، دو

  .مسالمت آميز تمدن

ونی دیگر یک اقتصاد                    امروز بسيار مهم است که این افسانه را که اقتصاد غربی کن

ا  رکود تعميم یاقته    . سرمایه داری واقعی نيست، بدور اندازیم       ١٩٧٥ -١٩٧٤ی  سال ه

ی        در  در    داری  

ریم وارد آورد       " اقتصاد مختلط   "دوره باصطالح    يم       براساس . بسر می ب ن نظر تنظ  ای

   ی        و    

ه است          رای هم دگی ب ه احتياجات          . رفتن سطح زن رد ک ار دیگر ثابت ک ا واقعيت یکب ام

، و  ادواری             

وز در دوره                   ا هن ه م ن است ک د ای ن مؤی پيدایش بيکاری و اشباع توليد می شود، و ای

  .بریمی اقتصاد سرمایه داری بسر م

درترین       می کند همچنين است در مورد نظریه ای که ادعا          ن مقت ا  ، دیگر ای روه ه    یگ

ون             سرمایه داری ن   يستند که اجتماع غربی را می گردانند، بلکه اجتماعات غربی را اکن

ری             د   مدیران، دیوان ساالران و صاحبان مهارت و دانشمندان رهب ه    . می کنن ن نظری ای

اجتماع در طی دو   " اربابان"بسياری از این    . به هيچ برهان جدی علمی استوار نيست      

زرگ        .  اند ها یافته  دوره رکود اخير خود را ویالن خيابان       ه سرمایه ب درت ک نمایندگی ق

ا  آن را می پذیرد و در        رل خود دارد کامل                شرکت ه ر کنت ه در زی د  ی عظيمی ک ، می کن
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رمایه وشس فرام ی تخصوص دانیاهمي دارد،چن رایشن بگ ازغال آغ

دس رینمق ت ن ای ی شودم حفاظتبخوبیباشدداشته رین مقدساتت مق

ائیتصميم نه ده ازاتگيرن رینبجزاستامتي ت

 
 

 ٧٨

ا      ر  اغلب  سنتی آن   اصلی  آنه   در : درب

ه          . مورد اشکال و جهت اصلی انباشت و سرمایه گذاری سرمایه          ه ربطی ب از هر چه ک

  " و       " دس  "

وان سهم سود سهام           " مقدسات ه ميت داران  همان اولویت سودهای انحصارات است ک

دانند که دیگر مالکيت ی آنهایی که این مطلب را گواه ثبوت این نظر م. را فدای آن کرد   

   داری را          از      

ع    کرده اند، یعنی فدا کردن مالکيت خصوصی تعداد بسياری از ماهی های کوچک به نف

  .یک مشت ماهی عظيم الجثه 



                                                            

ی طبيع س ردپ ازارعملک انیب رمایهجه رس افدیگ انکش رد ک

یانحصاری ربکل تغيي ن اوضعای يدنب معصرفرارس رمایهامپریاليس س

ن بای بخصوصمطل رد ک ت ایرقاب ارجیکااله اخ هآنه مخرابخان

ه ک مپيشه وینصنعت هن یک افزون

ا ایام یه وزبلژیک ودهن خ

بعدًا

ول رنط وزدهمق ن رمایه نعتیس وینص این ربریتاني دکبي تتول یاف

هفتم

 
 

 

 

٧٩ 

  
  
  

 فصل 
  

  نظام امپریاليست جهانینظام امپریاليست جهانی
  

  
  
   صنعتی کردن سرمایه داری و قانون انکشاف مرکب و ناموزون-١

      در    .  داری   در       

االت                  س ين ای ی و مرکزی و همچن ای غرب رمایه داری بتدریج در بيشتر کشورهای اروپ

د   . ژاپن گسترش یافت متحده، و      وجود چند کشور که تا آن موقع صنعتی شده بودن

بنظر نمی آمد که مانعی باشد در راه نفوذ پياپی و توسعه سرمایه داری صنعتی در یک    

  .سلسله کشورهایی که در روند صنعتی شدن بودند

در کشورهای  ) صنایع دستی و خانگی   (درست است که اشکال توليد ما قبل صنعتی   

ابود    گروه د  وم بی رحمانه بوسيله ی محصوالت ارزان انگليسی، بلژیکی و فرانسوی ن

دند  ورهای     . ش وی  در کش ی،  و فرانس رمایه  انگليس     س

بنابراین مساله بطورکلی     . زمينه های وسيعی برای سرمایه گذاری در پيش رو داشتند         

ود  بطور روز  جایگ      ی  ب ی  یک  مل شد   ی زین  وران

   در . ی   ارزان   را   

زاری                وهم، روسيه ت مورد توليد منسوجات در آلمان، ایتاليا، ژاپن، اسپانيا، اطریش، ب

  .، هلند و غيره صادق بود)منجمله لهستان(

اری          و  د  

  " "از آن      داری        . 

داخت، بخصوص صنعتی شدن               سرمایه داری را تسهيل نکرد، بلکه آن را به تعویق ان
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يعی توس دورجه رمایهص هس ورهایب بکش ادهعق هافت تب حرک

نعتی دهص ودش ت،وج رعتداش تبس رلتح اراتکنت یانحص د،م بشآم جن

ون رمایهاآن هس هافزون ورک ابيشبط مکم ورهایدائ رمایهکش س

انگی اهیخ ورهایکارگ ایکش رقی،اروپ ایش ين،امریک ياالت اآس افریق

دًا بع

دار دق وهتولي هامپریاليستیکشورهایبوسيلهمحصوالتبسياریانب ب ف ال

وند ش داد ماریتع لبيش لعوام همکم اک راینج نمذک ه لس اساسیعام

ول ارکسفرم هم رک قب رطب وره کش ام التم ورهایکم بکش ادهعق افت
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     آن       .  و     را   

ه در سراسر                عقب ا  پيشرفته آینده کشورهای   د، ارزش خود را ک فتاده را مجسم می کن

  .عصر سرمایه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست داد

       ) ی و      در     (   

  :تعيين کننده این تغيير بنيادی در عملکرد اقتصاد سرمایه داری بين المللی بودند

    از       م-

معنی آن بود که این کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قيمت خرده فروشی                  

ه کشورهای                      د ک رده ان اده کسب ک ا در کشورهای عقب افت د سرمایه داری نوپ بر تولي

اب تحمل          عقب افتاده دیگر نمی توانند به توليد در مقياس           بزرگ دست زنند، و دیگر ت

ی   . جدی رقابت با محصوالت خارجی را ندارند م  (از این پس این صنایع غرب  و  ه

بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سریع صنایع پيشه وری و                 ) چنين ژاپن 

       و  در       و    

  .شدی  مند مبهره

        در   داری  -ب

    و     در           

.  را در          در آورد       

ه مکمل        سرمایه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمينه هایی         از توليد را رشد داد ک

ه  . و نه در رقابت با آن    صنایع غرب بودند     بدین ترتيب این چيرگی سرمایه ی خارجی ب

عالوه،  ه  ب . کندی  اقتصاد این کشورهاست که آنها را متخصص در توليد مواد غذائی م           

دیل م                ه کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تب دریج ب شوند،  ی چون این کشورها بت

اع م               ه  دولت افع سرمایه ی خارجی دف ا، در درجه اول از من د ی ای آنه ابراین،  . کنن بن

دامات        دولت يم    های این کشورها حتی اق رای حمایت از صنایع در حال               ن م ب دی ه بن

  .ظهور کشور در برابر رقابت کاالهای وارداتی نمی کنند



                                                            

ه ایده والیه رازیرمت دنس يلش رمایهس ارجیس هخ ورهایب ته،کش وابس

ق رطری جب رن

ن ودهای يمت اعظ دودیت ح ر چهاگ اخواران، ار،رب أمورینتج اتم تندمالي هس

رمایه ا،س داره ودال ا،فئ دارانه بهزمي ش ه اتب فدرج وردمختل اولم بهچپ ش

ده تعم هجمعي ن ورژوازی ومیب درتب یق تسياس دارددس ن بن

وًال معم

وهاست وج ی ترکيب تی وهامپریاليس نمشخصهوج عای هجوام تثنائیبگون اس

ر لطهاث رمایهس س ه کمشخص هی رمایهجامع س ه وهن وج

ک ردموکراتي ایکبي یاروپ غرب ا هآنه هب ههمانگون اتک ورژواانقالب ب

لطه رمایهس ارجیس رخ ادب ورهایاقتص تهکش عوابس ادیوض اقتص

 
 

 

 

٨١ 

و     ی  ی            -ج

دیمی را حفظ و             ه ق ات حاکم اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبق

رتبط می سازد، بجای آنکه                           افع سرمایه امپریاليستی م ا من د، و آن را ب تحکيم می کن

        و    را    در   

  .انه نابود سازندایاالت متحده انجام شد، قاطع

اليزم را م                   ی در عصر امپری ين الملل وان  ی  این تکامل نوین اقتصاد سرمایه داری ب ت

اعی در       . در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد         ساختار اقتصادی و اجتم

 نه وجوه مشخصه یک جامعه فئودالی       - یا حداقل در بيشتر آنها     -کشورهای عقب افتاده  

در    .      داری رارا دارد و  

  از        ای   

  . سرمایه داری و سرمایه داری- فئودالی، شبه-شبه مشخصه فئودالی،

.  اما این  سرمایه خارجی است          -نيروی اجتماعی حاکم، نيروی سرمایه است     

  را  . ابراین     را در  

ه     ی  مزدبگيران تشکيل م   انی ک دهند و نه سرف ها، بلکه جمعيت متشکل است از دهقان

        -      -    

      از  .   و   

ام                        واد خ أثير نوسانات مخرب قيمت م توليد تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از ت

ی           اد مل انات  اقتص ن نوس أثير ای تی، از  ت انی امپریاليس ازار جه        در ب

  .برندی م

  

     استثمار کشورهای مستعمره و شبه مستعمره بوسيله استثمار کشورهای مستعمره و شبه مستعمره بوسيله--٢٢

  ليستیليستیسرمایه ی امپریاسرمایه ی امپریا
در                 

ون                     مستعمره یا شبه مستعمره منجر به غارت، استثمار و سرکوب بيش از هزار ميلي
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د، پرداختن تان دسرخپوس هش تارب هکش ایبچ تانه مسرخپوس ه علي

ان اهمزم اولب روتچپ یث ارمحصولاعظمبخشمل ردمک امستعمرات،م آنه

ين ژادهم تین پرس د کن م ه توجي ژاد فيدن س الت اریخیرس دنت ردنمتم ک

ژاد تین نپرس الای انیاعم اغيرانس دب رتأکي ریب برت دصورتدیگری گرفتن

ه یهم سیک پ ان، لهایش ارتحمي اری،ک راجب هاگ تن یحقيق بردگ ين زم

رده د،آ اربودن تعمارگرانرفت اس ی تبزرگ اجمعي امی تتم ومیجمعي ابودب ن

ين ورهایهمچن ایکش زیامریک وبیمرک ودهجن د،گش ربودن اه بخشج

ين دارزم د،پدی يچش اه فج یتعری راقب راغ ورهایت تهکش صدقوابس

ر هاگ ولب ق استشدهمرتکب هاست امک اریخسراسرسرمایهنظ وت خ

ن رفای دهیکیمع رینعم اتیت جنای ان يلهانس تیسرمایهبوس دامپریاليس ش

 
 

 ٨٢

   از     .   ی   

   . د       داری در   

ر روی                   ود، ب ام منافذش خون و عرق جاری ب مارکس سرمایه داری در حاليکه از تم

      در    او    از        

  .نمی کند

اریخ  . شودی  مشخص م فتح مستعمرات عصر امپریاليستی بيش از هر چيز با         البته ت

اریخ امپریاليسم است        استعما ل از         . رگری اسبق به ت ا قب الی ت اتحين اسپانيائی و پرتغ ف

عصر امپریاليسم راه خون آلود خویش را در سراسر جزایر قناری و جزایر کيپ ورد،            

و     و    و در       

       از      را      

ود                ان ب ر از آن ه سختی انسانی ت . سفيدپوست نسبت به سرخپوستان امریکای شمالی ب

ه                    ه همانگون ود، ب غلبه ی بریتانيای کبير بر امپراطوری هند همراه با شقاوت بسيار ب

های  بود غلبه فرانسه بر الجزایر، جنایات تجارت برده و برده داری گسترده در قسمت         

  .مختلف امریکا، از منابع عمده انباشت اوليه سرمایه بودند

ا،                      ه بخش های بزرگی از افریق ا ب ن شقاوت ه با فرا رسيدن عصر امپریاليستی، ای

ان             . آسيا و اقيانوسيه گسترش یافت     دن دهقان رون ران دها، بي کشتارهای وسيع، نفی بل

،    از       در     از 

     را     و  .   

    . ی " "  "     "

     و        را 

  .مکارانه از گذشته شان جدا کرد

ام                        د قي ام کنن ی قي ه محروميت های تحميل ه علي د ک اگر بردگان مستعمرات جرات کنن

ه    در ایاالت متحده در جنگ    . آنها با بيرحمی توصيف ناپذیری سرکوب می شود        هایی ک

 در ی     زن و      



                                                            

ابيش مکم ادر،مه ادن،بن عمع ایمجتم اورزی،ه ن،کش ورآه ام

مثًال

ه، وذالبت رمایهنف ارجیس ازهخ افاج ایانکش دهنيروه امول زانت یمي معين

ت تاآثری تخوشجمعي یدس وادی،ب ادانیس رن فق ب ادهعق دافت ان دش چن

ا امه ینظ رزفرهنگ بط تان ارس ادراتی ت؛ص ل،اس دارس،مقاب م

ای یه واردات ز ممراآ هشهریمه دیگر،ب اییك ئنزیربن دمتمطم تخ فعالي

ان تمیهم تهس ودداش هب ردمک يام اآس دافریق رنچن ودق هب ویک س

دند، ش ه هخاورميان يلهبيرحمان رویبوس وائیني لطنتیه اس ارانبریتاني مبمب

د، لدادن قبای ه رارلول مق ر شبراب آت رد متم تان، دوهای،هندوس هن

 
 

 

 

٨٣ 

  ی    را در   گ" "  

     ی    ی          

ه       " به انتقام "غيرنظامی الجزایری    ها هزار  ده اه م ام شدند،     ١٩٤٥قيام ملی م ل ع  قت

ها، ی همه ی اینها طليعه یا بازگوی صادقانه ایست از وحشيانه ترین بيرحمی های ناز    

اگر بورژوازی اروپا و امریکا عليه هيتلر اسلحه        . از جمله نابود کردن تمامی یک نژاد      

ا                            ردم اروپ ر م ود، او ب رده ب ی ک ی حرمت ژاد سفيد ب ه ن برگرفت، دليلش آن بود که او ب

  را روا      و      از         

  .کردندی امپریاليسم جهانی تحمل م

در . هر بخش اقتصاد آشورهای وابسته تابع منافع و اوامر سرمایه ی خارجی است             

آند نه آنكه ی بيشتر این آشورها خطوط آهن مراآز توليد صادرات را به بنادر متصل م        

 -     را     در   

        و         و در   بيم  

      و    .     ی  آور

  .هستند

                را       

ارگ . دهدی دهد،  اجازه بوجود آمدن چند شهر صنعتی را م    ی  م ی  یک طبقه ک ر جنين

  را در      راه  و اداره       

ه      ی اما بدون اغراق م   . می آورد  شهری بوجود  ی ک ع قرن توان گفت که در طول سه رب

از شروع جنبش مستعمره کردن کل دنيای عقب افتاده تا پيروزی انقالب چين گذشت،                 

ين        سطح زندگی متوسط سکنه آسيا، افری         ا و امریکای الت د کشور         (ق ورد چن جز در م

ی             . ثابت مانده یا تنزل کرده است     ) ممتاز م حت دگی در بعضی از کشورهای مه سطح زن

رده است        ا   قحطی های ادواری در هندوستان و چين ده           . بطور فاجعه آميزی تنزل ک ه

  .ميليون نفر را به دیار عدم فرستاده است
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وًال معم اساسًا

ورژوازی یب همل داک ارگزاراننقشابت زک مراک ورژوازی وابستهب

رمایه ارجیس اهیخ یگ هحت دارب مق ردم رزمينم انس تحکامخودش یاس دم بخش

عمومًا

همواجه مخربقبيل

ب ادهعق رینافت ورها،ت دکش ورهایمانن ایکش افریق اری انکیتج اب ائیی رب

د امتح رمایهب س رمایه هس بتک انس رآنه بب ورحس اوتکش تمتف اس ه نيم

ودال فئ به ش د، هکن هطبق ومیحاکم ورب یبط داراناستمتشکلکل زمين م

تعمره وذمس نف ه رمایههنگاميک ارجیس نخ ورهایای تعمرهکش بهمس ش

اد اتاتح طبق ی نغرب ورهاای هکش تگرفت راس يم،بهت دبفهم تبای سرش

 
 

 ٨٤

   مستعمره مستعمره--کشورهای شبهکشورهای شبهصاحب قدرت در صاحب قدرت در " " اتحاد طبقاتاتحاد طبقات " "--٣٣
برای آنکه راهی را که از طریق آن سلطه امپریاليستی توسعه کشورهای مستعمره                

وع          -و شبه  وی انکشاف طبيعی سرمایه داری ن رده است و جل  مستعمره را متوقف ک

  " را در         

ن کشوره    " اجتماعی اليزم   را که در ای د و   " کالسيک "ا در عصر امپری درت بودن در ق

  .را بر تکامل اقتصادی و اجتماعی آنها، بفهميم" اتحاد"نيز نتایج تأثيرات این 

        -   در    و     

 و  -(        از   ی 

    )   دار           -

در          .  و    

أثيرات            ه در نتيجه ت ا جوامع  ای ک سياه، سرمایه خارجی  است ب

  .تجارت برده در حال فروپاشی هستند

ه واسطه     ی   خارجی  با آین طبقات حاکمه متحد م        سرمایه ا بمثاب شود و از آنه

ا                    ا را ب برای استثمار دهقانان و کارگران بومی استفاده می کند و رابطه استثماری آنه

       .       

د، و آن را در عين حال          ی  ترش م   سرمایه داری را گس      -زیادی درجه استثمار پيشا    ده

داران استثمار بریتانيا،   . کندی  با اشکال جدید استثمار سرمایه داری توأم م         بنگال   زمين

رد                 ی ک که مأمورین اخذ ماليات برای امپراطوران مغول بودند را صاحبان مستقيم زمين

  .گرفتندی م که از آنها ماليات

اده ظاهر م                   ه    ی  بدین ترتيب سه طبقه مرکب در جوامع کشورهای عقب افت شوند ک

  :کنندی مانع انکشاف اقتصادی و اجتماعی این کشورها را به مهر خود ممهور م

     در    واردات و - 

دریج، تجار مس       ی  صادرات خارجی ثروتی بهم م      د، بت ا کسب و       ی  تقلی م  زنن شوند، ام

ا  سود خود را در          . است ") خدمات "و  (کار آنها  محدود به تجارت         اینه



                                                            

ب دگیعق همان اختارنتيج اعیس اجتم رد اگي ورهایت نعتیکش ص ر مدرب

اده هافت دافزون اعیتولي ًااجتم االتریدرصدغالب دب یدرآم مل عق

ابراین بن

د، ازارباش االیب رفیک یمص ورداخل کش ر هه رچ ودهفق ایت انه شدهق

رمایه ذاریس نعتگ ودص ریس رایکمت احبانب رمایهص وضس ع

ر هه ذلتچ اریم انبيک آن تر االبيش مب اره يناج رزم چه د بپردازن

ی داتیحت رینابت اتت احتياج ه ولهنگاميک تمحص أمينکفای ت رد گي ی مفزون

تگی انوابس ردهقان هفقي انب یدهقان تهغن پيوس وند ش روه ایزگ يممتم متقس

ارت، اخواری،تج درب روشخری ينف ورسزم ازیب اختمانب رمایهس ذاریس گ

 
 

 

 

٨٥ 

     و   و        

  .کنندی م

اوری جماعت   - نفوذ تدریجی اقتصاد پولی، مکانيزم خود -طبقه تجار و رباخواران     ی

ين های حاصلخيز و                 . زندی   برهم م  ده را  د محصول، زم برداشت های پياپی خوب و ب

ه دو       . زنندی  کم محصول بيرحمانه بر افتراقات اجتماعی دامن م        ر ب ی و فقي دهقانان غن

و          . ی     

        را      . ی  

ن            ی  نم د، ای ذر و ضروریات دیگر وام بگيرن د ب رای خری دهد، دهقانان فقير مجبورند ب

ه        ی  کار آنها را به تجار نزول خوار و دهقانان ثروتمند وابسته م            ه رفت ا رفت کند، و اینه

  .کنندی مزارع دهقانان فقير را تصاحب کرده و بطرق مختلف از آنها اخاذی م

ه  –) ابندی یبعدها به اطراف شهرها گسترش م (نيمه کارگران روستائی    دهقانان خان

اری               ن بخش ک ادگی ای خرابی که از زمين خود اخراج شده اند در صنایع بعلت عقب افت

اب     (اینها مجبورند که در روستا باقی بمانند . کنندی  پيدا نم  رای ارب یا به کشت مشاع ب

رود،    و     ی ه        ). 

د          ی  شدیدتر م  اره بيشتری را بپردازن د اج ين بيشتر شود،       . شود، بای اره زم هر چه اج

      در       دار در  

  .کنندی سرمایه داران سرمایه خود را صرف زمين م

دیدتر                   

ه صنعت     . اندازدی محدودتر خواهد بود، و این صنعتی کردن را به تأخير م  و هر چه ک

  .عقب افتاده تر باشد، درجه عقب افتادگی آن کشور بيشتر است یک کشور

ت          افع نيس ا من رمایه ی ق س دم مطل ه ع دگی نتيج ب مان رعکس در  .  عق ب

ب        از   را کشورهای  

     و     .   در     ی   

اقتصادی است که ناشی از سلطه امپریاليستی است، و این به مفهوم آنست که انباشت    
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يه نروس دهای بشعقي ایجن ارگریه تهک ارنوخاس بک اطر وذبخ النف انق

ای زرگه صنعتیب ه دیک ریگان دهرهب ببشدتداشتبرعه روهجان گ

کامال

تی ينضدامپریاليس افعمب اگونمن هگون رویس اعیني اجتم ته هوابس یک جهت

کشورهای کشورشان

رمایه ذاریس دیگ تولي رمایه ولیس دتًاپ تایعم نعتیراس ردنص اک حتی

 
 

 ٨٦

     ی        و در            

ه کسر اشتغال شدید           ی  جهت گيری نم   ه خود منجر ب ه نوب ن ب چه از نظر   (شود؛ و ای

  .شودی ، در مقایسه با کشورهای امپریاليستی م)کيفی و چه از نظر کمی

  

   جنبش رهائی بخش ملی جنبش رهائی بخش ملی--٤٤
ام استثمار و سرکوب                  ی مسلم بود که در دراز مدت، صدها ميليون انسان در برابر نظ

زرگ کشورهای امپریاليستی، و ماشين اداری و                    که از جانب یک مشت سرمایه دار ب

د شد          دریج در           . اختناق که در مدت آنهاست، تسليم نخواهن ی بت ائی بخش مل جنبش ره

ا ریشه م              رد ی  بين روشنفکران جوان کشورهای امریکای التين، آسيا و افریق ا  . گي آنه

ا شبه    عقاید بورژوا دموکراتيک و حتی سوسيالي      رای    –ستی ی  سوسياليستی غرب را ب

ر  بکار م        ان ب ه سلطه خارجي ارزه علي د ی مب ی  . گيرن   مليت گرائ

 دارد،             

  :است

شود ی   نوپا بکار گرفته م    بورژوازی ملی و صنعتی    این عقيده در درجه اول توسط        -

دهد که با منافع  ی  بنقد دارای پایه مادی واقعی است و منافعش این اجازه را مکه

ورد    . چيره قدرت اميریاليستی رقابت کنند     د   حزب بهترین نمونه این م  است،  کنگره هن

       آن را   و  از   

  .پشتيبانی می شد

     ب    را             -

وده های شهری           ی  م گيرند، اینها در درجه اول از آن به مثابه وسيله ای برای بسيج ت

نمونه های این مورد حزب کمونيست      . کنندی  و روستائی عليه قدرت موجود استفاده م      

  .های بعد است به بعد و حزب کمونيست اندونزی در دهه ١٩٢٠چين از دهه 



                                                            

ایجنگ ائیه یبخشره بوضوحمل ای اعیه ارتج گ جن ا ه امپریاليست

ای ه تعمره تثمارمس هاس ک تعمره مس

وده ؤثرت استم تی تامپریاليس یحمای رطب رقيدوش بشه رجن له عم

ای ارگریه ورهایآ آش د ونبگذاری داکن يمتأکي هکن هک ژهوظيف بشوی جن

عمدتًا

ه دتب بشش ایجن ائیه شره یبخ ورهایمل کش اليزم نامپری ژاپ

ت شکس ن ژاپ انی تجه اليزمشكس یامپری اليزغرب امپری

گ جن ای ه بش ایجن ودهه دت ين؛هن رانچ ادیبح الاقتص س

يدن رس انی جه

زش ایخي ه ای ده دهرش امیابن تی،نظ هامپریاليس انک نش ور ی،بط رانکل بح

 
 

 

 

٨٧ 

د               - ائی   انفجار شورش    این عقيده، در شکل سياسی مليت گرائی مردمی، می توان ه
 مکزیک   ١٩١٠انقالب  .  ترغيب کند   بورژوازی و بخصوص دهقانان    –را توسط خرده    

  .بهترین نمونه این نوع جنبش ضدامپریاليستی است

              از     

د          ی دارن ی داخل ن در جنگ              –پی در پ زاری از ژاپ ؛ ١٩٠٤ -١٩٠٥ شکست روسيه ت

الب   الب    ١٩٠٥انق گ  اول؛ انق يه؛ جن را    ١٩١٧ روس يه؛ ف      روس

؛  ١٩٢٩ -٣٢     ای  و         

؛  ١٩٤١ -٤٢م  در  دوم؛    از    

        در      -١٩٤٥  در  

 ١٩٤٩این جنبش ها  بوسيله پيروزی انقالب چين در سال              . وابسته را دامن زد   

  .به جلو رانده شدند

ارگری               ی ک ين الملل وده ای    (مسائل تاکتيکی و استراتژیکی جنبش ب و جنبش های ت

ی نشأت م              ) ردم کشورهای وابسته  م ائی بخش مل د  ی  که از ظهور جنبش های ره گيرن

د شد            به تفصيل در بخش چهارم در فصل       ه خواه . های یازدهم و سيزدهم به آن پرداخت

  در               

 ای   در     از   و     

به   ورهای  و ش درت   –کش رکوبی  ق ه  و س     علي

ين            این وظيفه شامل  . دارندی  امپریاليستی بر آنها روا م     ه جنگ های ب این نيز هست ک

 و       از  –  –  

ی، صرف          مسأله جنگ . یکدیگر متمایز شوند   ائی بخش مل نظر از اینکه چه        های ره

ری م           ردم تحت ستم را رهب ارزات م د،  ی نيروی سياسی در هر مرحله بخصوص مب کن

روزی          هائی بر حق هستند، جنگ  جنگ رای پي د ب ان بای ارگران جه ا ک ه در آنه ائی ک ه

  .خلق ستم دیده تالش کند

  



الفبای مارکسيسم                           فصل هفتم: نظام امپریاليست جهانی

ر داعیب ترت ورژوازیبيش یب نعتیمل اص تعمارب ودهاس ایت تکش،ه زحم

کاف اش ينم ب وز ایجهن امطلوبنت هن ابرابرمبادل تثمارن دهاس دکنن عذابن

ا آنه تعمره رهمس دوددای وادصدورمح امم دهخ دباقيمان ان ورهای بهکش ش

ا ه گ جن ای مه رمایهمه تیس ود،امپریاليس اهنب دنگ هکني ب دانقالبی شض بخ

ای ه ه، ينالبت تنب وریرف ایامپراط تعمراتیه دونمس یب تهمراه مقاوم

تقریيَا

مستقيمًا

داد تعمرات،تع ایمس قبمعن ه،دقي یکلم تعمراتییعن همس ک تقيم غيرمس لطه س
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   استعمار جدید استعمار جدید--٥٥
ه         باال گرفتن جنبش های رهائی بخش ملی، پس         از جنگ جهانی دوم، امپریاليزم را ب

ه         . تعدیل اشکال سلطه در کشورهای عقب افتاده واداشت        سلطه مستقيم جای خود را ب

            .  داد 

درت    ه       ی های استعماری اداره م     توسط ق اهش یافت ادی آ زان زی ه مي شوند ب

رده است             . است . در طی دو دهه تعداد آنها از هفتاد به تعدا انگشت شماری تقليل پيدا ک

ال      امپراطوری های مستعمراتی ایتاليا، هلند، بریتانيا، فرانسه، بلژیک و سرانجام پرتغ

  .و اسپانيا  بکلی سقوط کرده اند

   از        

 و  :               

اليزم                   داخت، جنگ های امپری ه راه ان خونریزی هائی که امپریاليزم هلند در اندونزی ب

د و چين؛ و       بریتانيا در مالزی و کنيا؛ جنگ       زه و هن اليزم فرانسه در الجزی  های امپری

ه مصر در سال               کوتاه مدت خون  " لشگرکشی های " ر لشگرکشی در سوئز علي ين نظي

ه نظر                      . ١٩٥٦ دافعی پشت جبهه ب ات ت ال شوم عملي ن اعم اریخی، ای   ولی از دیدگاه ت

  .استعمار مستقيم بکلی محکوم است. می آیند

انی                      اليزم جه ام امپری ر فروپاشی نظ ل ب از بين رفتن استعمار مستقيم به هيچ رو دلي

ه م   نيست امپریاليزم  با کمی تعدی      د ی ل در شکل به حيات خود ادام اکثریت بزرگی   . ده

 .   در         –از  

    .  از     و   در    

زایش می یا                ا و کشورهای امپریاليستی پيوسته اف اهش   ميزان پيشرفت آنه ه ک د و ن . ب

وبی "و  " شمالی " و سطح رفاه سکنه در دو نيمکره          سرانهتفاوت در آمد     ين  " جن زم

  .حتی بيشتر از گذشته است

ه سلطه غيرمستقيم                 اده ب ليکن، تبدیل سلطه مستقيم استعمار در کشورهای عقب افت

دال            و         



                                                            

عمدتًا

ن اتای اختارمشخص س رمایه یس ندولت ورهاای تکش هعمومي تیافت اس

رمایه ی،س خصوص ی مل رمایه تی،س رمایهامپریاليس نعتیس ص تلط مخ

عمدتًا

ه رایالبت تب ایتراس اریه ده،انحص ادراتعم ص تند، غالداش ردهاش دک ان

والد ایف مصرفیکااله ون تاکن لطیموقعي همس ک ایل ریوس تراب
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ر       . تشدید فرآشد صنعتی شدن در این کشورهاست      همچنين   این فرآشد، هم ناشی از تغيي

ام            (توازن نيروهای سياسی است      ذیری است از سوی نظ یعنی، مبين امتياز اجتناب ناپ

افع اساسی خود            )امپریاليستی در مقابل فشار فزاینده توده ها       ، و هم ناشی از تعدیل من

  .های عمده امپریاليستی گروه

داده است             در واقع،    ماشين  . "تغيير مهمی در صادرات کشورهای امپریاليستی روی

"  و   "   را   " آالت و  

       .                  

ردن    ماشين های بيشتر به کشورهای وابسته بدون تشویق بعضی از         اشکال صنعتی ک

ه صنایع محصوالت مصرفی              (غيرممکن خواهد بود     این صنعتی کردن  محدود ب

  ).است

ا                 افزون آنکه، شرکت   ز ب انی خود، و ني های چند مليتی، در چارچوب استراتژی جه

ع در                          دو امر ذینف ان ب ده، از هم داز گسترش فروش خود در آین در نظر گرفتن چشم ان

های   شرکتبدین ترتيب، ایجاد    . د معينی از کشورهای وابسته اند     استقرار خود در تعدا   
،   و  "" از       

 از   .   در      

اع       . مستعمراتی جدید است  ارگر در اجتم ه ک ه طبق ت، وزن ن واقعي ل ای زایش  و به دلي  اف

  .می یابد

د صنعتی                  اقی می مان اليزم ب ده و استثماری امپری ه محدود کنن این ساختار، در زمين

 – درصد جمعيت  ٢٥ تا   ٢٠آن بندرت از    " بازار داخلی "کردن محدود باقی می ماند، و       

ان  . کندی  تجاوز نم  –طبقات مرفه، طبقه متوسط جدید، دهقانان دارا         فقر توده ها همچن

د تضا. باقی است  امکان انفجارهای   . دهای اجتماعی در عوض کاهش، افزایش می یابن

  .انقالبی پی در پی در کشورهای وابسته از این واقعيت سرچشمه می گيرد

ساالری   و آن دیوان: گرددی در چنين شرایطی الیه اجتماعی جدیدی دارای اهميت م        

رل                    ل مالحظه ای کنت ی شده قاب زار    دولتی است که  به بخش های مل         دارد، در ان
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ورژوازی ب ا کمپرادوره ه یوزن يکاليگارش ينکالس زم ود ش م

وَال معم

د، حاليکهآن ای امخارجیه دهمق ینماین یمل معرف
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افع   م    ملت   در  از ی   خود را در   من

بدین ترتيب، . کندی رهبری انحصاری خود برای انباشت خصوصی متنابهی، استفاده م        

ی "شود که انحصارات خارجی، صنایع   ی نوینی ظاهر م" اتحاد قدرت حاکم "یک   "  مل

دگی      (دولتی را متحد می سازد      و این بوروکراسی     اد  توسط ارتش نماین این اتخ

 " ("داران و       ). ی 

 . می یابد کاهش) وابسته



                                                            

ز ارزهت اتیمب هحاصلطبق ارزاتتجرب اتیمب يشطبق پ رعکس ب د کردن م

ای ده يشمدی سرمایهتشکيلپ ی دتیعن م ان دایشزم رانپي مزدبگي

هشتمهشتم
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  فصل فصل 
 

  منشاء جنبش کارگری نوینمنشاء جنبش کارگری نوین
 
 
  

   از   داری    -از   

.  نمونه هایی از مبارزه طبقاتی ميان کارفرمایان و کارگران وجود داشته است       –نوین  

ه            البته این نتيجه فعاليت     ود ک ی نب ه تکروان اتی را      "های خرابکاران ارزه طبق غ  مب  تبلي

        از آن  ". ی 
  .است

       

   مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاریا مبارزه طبقاتی ابتدائی پرولتاریا--١١
ران هميشه حول سه تقاضای                  نخستين جنب و جوش    زد بگي اتی م ارزه طبق های مب

  :زیر است

ان    افزایش دستمزدها که یکی از طرق مستقيم توزیع مجدد محصول ا   -١ اعی مي جتم

  .کارفرمایان و کارگران است و به نفع مزد بگيران

 پائين آوردن ساعات کار بدون کاهش مزد که طریق دیگری است برای تغيير این  -٢

  .موازنه به سود کارگران

ه             .  آزادی سازمان دهی   -٣ دی، هم در حاليکه کارفرما، مالک سرمایه و وسایل تولي

ا                نيروهای اقتصادی را در طرف خود د       رفتن شغل ب رای گ ه ب انی ک ا زم ارد، کارگران ت

ده            . یکدیگر رقابت می کنند، خلع سالح هستند         ن شرایط، فقط سرمایه داران برن در ای

ه م          ی  سرمایه داران م  . خواهند شد  ا ک ا آنج د و       ی  توانند مزدها را ت اهش دهن د ک خواهن
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رار ق ی رایکوششیعن زایشب افعاف رادیمن دونانف هب هتوج راندیگرب مزدبگي

ه ژه،ب نوی کلای تتش ردالل نب دهای هعقي اهک ررف ره تگیمزدبگي ببس

دائی اابت نتًاپرولتاری هس کلب تش يدندس تجمعی،کش یدس یعن

ارب هتج رعتب هس انب آن ازاتی ارزهامتي همب رمایهعلي تس دبدس آورن

ا انب دمکارفرمای ولع ارقب رایطک لش لغيرقاب تتحم هاس تک یفرص دم یابن

د ن ارگران رسک تت غلدس هش رارنتيج اشام ودمع خ
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 آن را  از  از  دادن  و در     ناچار     

  .بپذیرند

 جمعی  دستهکند و مقابله ی ی کارگران، با پایان دادن به رقابتی که آنها را پراکنده م  

     در                

           .  در    داران    

ا فشار                می آموزد که     ه ب رای مقابل اگر آزادی سازماندهی نداشته باشند، هيچ سالحی ب

  .سرمایه داران ندارد

ار        ارزه       از ک مب

ایی از اعتصاب در مصر و چين باستان              وقایع نگاران گزارش  . اعتصاب بوده است   ه

های مصر تحت سلطه امپراطوری        از اعتصاب هایی   همچنين گزارش . دهندی  بدست م 

  .روم، بخصوص در قرن اول ميالدی بدست آمده است

  

   آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاریا آگاهی طبقاتی ابتدائی پرولتاریا--٢٢
دائی –سازماندهی اعتصاب هميشه دال به حد معينی         اتی است      -ابت .  از تشکيالت طبق

       ه         دارد                 

ده راه حل          عمل جمعی   ن عقي اتی    دارد؛ ای رادی          همبستگی طبق ل راه حل انف  را در مقاب

)            (    

  .می دهد

ام سازمان دادن    ه ب . این بينش شكل ابتدائی آگاهی طبقاتی پرولتاریا است        ان هنگ هم

د           اعتصابات مزدبگير  اه تشکيل دهن د صندوق رف ه بای د ک . ان بطور غریزی در می یابن

اایمنی                   –های خود  صندوق رفاه و طرح    ردن شرایط ن ين ب ه از ب دازه ای ب ا ان اوری ت  ی

ارگر کمک م         ه ک د ی  زندگی طبق ا               . کن رای پرولتاری اع از خود را ب ام بيکاری دف و هنگ

  .هستنداینها اشکال ابتدائی سازماندهی طبقاتی . سازدی ممکن م



                                                            

يله ارگرانبوس ودک هخ هآموخت بک داغل ادهعقای هس اریخلوحان ت

اساسًا

اساسًا

ن انجم ای اپلئونی،ه ن ا زودیام انپسب گپای جن يسسرکوب مپل پاشيده

ن کيالتای اتش ب يد بشش تگیجن اهمبس البب هانق ازمانفرانس دس ده ی م

                

ابوف ب ه اواتتوطئ انمس طلب الب ه،انق فرانس ت خاس رده ورژواییخ ب
پ رینچ احت مجن رادیکاليس ای یه هسياس ارگرطبق ک ين کالاول تاش فعالي

ا نام هاشکالای اهیاولي ارگریسازماندهیآگ هک تن ردالل اهیب هآگ دافب اه
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     و          

ه              ه   سياسی  عمل مستقل   تاریخی جنبش کارگری دارد، و نه داللت بر ادراک نياز ب  طبق

  .کارگر

                        از         

   از "    "در    .  بر  

ه             . چپ ترین جناح ژاکوبن ها برخاست      ود ک وین ب این معرف نخستين جنبش سياسی ن

  . مالکيت اشتراکی وسایل توليد را مد نظر داشت

دن     "در همان زمان در انگلستان، کارگران        ه" انجمن ارتباطات لن د ک ا کردن ر پ را ب

     .       را        کو

 "      از  .   از  

. از چپ ترین جناح رادیکاليسم خرده بورژوایی بوجود آمد" مدافعين حق رأی عمومی  

جدائی  .  ليورپول تشکيل شده بوداین گروه  از کارگران ناحيه صنعتی منجستر و      

جنبش مستقل کارگران از جنبش رادیکال خرده بورژوایی پس از برخوردهای خونين            

د                     ١٨١٩سال   دکی بع ا ان ن باعث شد ت و تسریع شد، و ای  و کشتار دسته جمعی پيترل

ه خواستار             . جنبش چارتيست ها شکل گيرد     ارگری ک ود ک این جنبش  سازمانی ب

  . بودحق رأی عمومی

  

   سوسياليسم تخيلی سوسياليسم تخيلی--٣٣
ری م           اکثر این جنبش   ی  . شد ی  های ابتدائی طبقه کارگر توسط خود کارگران رهب یعن

 ی    ای      ای از  و         

ه م          اعی ارائ د ی  اقتصاد و موضوعات اجتم دون آموزش علمی          . دادن ه ب موضاعاتی ک

دازه ای             . ت صحيحی از آنها داشت     دقيق نمی توان شناخ    ا ان ا ت ن جنبش ه ابراین، ای بن

  .های علمی قرون هفدهم و هجدهم تکامل می یافتند خارج از محدوده پيشرفت
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ا هب نظری ود ش ه امیقاطعان هگ وب وبجل ممحس ه تبياني کمونيس

ثَال م

ابراین يچبن هه اطیگون اارتب ب د خوانن ای یه متخلي ه اک تآنه سوسياليس

ای یه زرگتخيل قب نطری های انجنب روانآثارش یپيش واقع ت سوسياليس

ابرابریبخصوص ائین هه ک اد هانتق ابرابریبيرحمان این اه اجتم ف ال

ن ندگانای يدندنویس هکوش ک ای یه دعلم دی د ارچوببای ينچ رفتهم پيش

رن ق نده انویس ایتالي انال، کامپ ی مقاض تاناعظ رنانگلس انزدهمق ش ور م
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ر توماس                 بالعکس کوشش  ی نظي زرگ سوسياليسم تخلي های نخستين نویسندگان ب

یی    (،  )   در    ( 

وزدهم    (، رابرت اون، شارل فوریه و سن سيمون    )هفتم رون هجدهم و ن ) نویسندگان ق

       .      را  در      

  :های علمی زمان خود را گرد آورند تا مفاد ذیل را تنظيم کنندی دانستن

عی،          از      -

  ).اون، فوریه و سن سيمون(مشخصه جامعه بورژوایی است 

  . نقشه ای برای سازمان دادن یک جامعه متساوی، بر مبنای مالکيت عمومی-ب

   از   دو         

  : در موارد ذیل استاما نقاط ضعف نظام آنها. سوسياليسم نوین بودند

ه                           -الف د ب انی می یاب ه ای آرم ه گون د ب دار خود می پردازن ان در پن  جامعه ایکه این

از این روست   (یکباره به صرف ادراک و خيرخواهی بشری ساخته و پرداخته می شد             

و        ) ی       را  

  . خود اجتماع سرمایه داری نداردتکامل تاریخی محتوم

اعی ظاهر م                     -ب ابرابری اجتم ه در تحت آن ن ه شرایطی ک ی  توضيحات آنها راجع ب

د م                ابرابری ناپدی ن ن ه تحت آن ای افی و          ی  گردد، و شرایطی ک ردد، از نظر علمی ناک گ

ول، روانشاسی، جهل و             (مبتنی بر عوامل درجه دوم هستند            خشونت، اخالق، پ

اعی و عمل         ساختار ها نقطه شروع خود را بررسی مسائل         آن). غيره  اقتصادی و اجتم

  .متقابل روابط توليدی و سطح انکشاف نيروهای توليد بر یکدیگر انتخاب نکردند

  

   بيانيه کمونيست بيانيه کمونيست-- تولد نظریه مارکسيستی تولد نظریه مارکسيستی--٤٤
ه مارکسيستی                رداختن نظری ه ساختن و پ ه است ک ين دو جنب درست در رابطه با هم

انی   ارکس و فردریک انگلس در  توسط کارل م   وژی آلم ده ئول و بخصوص  ) ١٨٤٥ (ای

   . ی          ) ١٨٤٧ (  در 



                                                            

ا یاه ن ولای رتح وددیگ اممول خ روزی هپي وینجامع راهمن یف م

ا ينآنه يحهمچن دتوض هدادن هک افچگون رمایهانکش رایطس رایش ب

وان ات ارزاتب مب ل لعل ات،تکام نطبق تای هواقعي هک اریخهم رت مبش
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ه علمی منطبق می شود             رین نظری . مارکسيستی، آگاهی طبقاتی طبقه کارگر با عالی ت

د             اتی نبودن اهيم    . مارکس و انگلس کاشفين مفاهيم طبقه اجتماعی و مبارزه طبق ن مف ای

های تخيلی و نویسندگان بورژوا مانند تيری وگيزو، تاریخ نویسان            برای سوسياليست 

ات،            . ه شده بود  فرانسوی، نيز شناخت   اما مارکس و انگلس به طریق علمی منشاء طبق

    ی    و   را     را     

د        ه آن      . طبقاتی توضيح داد را تشریح کردن ر از هم ه     و مهمت ی ک ادی و عقالن شرایط م
دون    تواند راه را برای یک جام    ی   آن تقسيم جامعه به طبقات م      تحت ه سوسياليستی ب ع

  .طبقه بگشاید، بطور علمی تشریح کردند

        داری  را           

اعی ضامن                   ادی و اجتم رسيدن به جامعه سوسياليستی آماده می کند و نيز نيروهای م

 و      رو .    را   آورد 

بلکه حاصل منطقی تکامل تاریخ انسان و نتيجه طبيعی مبارزات          . آرزوهای بشر نيست  

  .واقعی و جاری طبقات است

.  معرف شکل برتری از آگاهی طبقاتی پرولتاریاست       بيانيه کمونيست از اینروست که    

ارزات                بيانيه کمونيست  ه سوسياليستی محصول مب ه جامع وزد ک  به طبقه کارگر می آم

همچنين به طبقه کارگر ضرورت مبارزه نه تنها      . قه عليه بورژوازی خواهد بود    این طب 

وزد        ه  . برای افزایش دستمزدها، بلکه برای برانداختن نظام مزدبگيری را می آم از هم

ارگری    به کارگران لزوم ساختن      بيانيه کمونيست باالتر،   ه ثمر    احزاب مستقل ک ز ب  و ني

های سياسی در سطح ملی و بين المللی را    اليترساندن مبارزات اقتصادی از طریق فع     

  .می آموزد

بدین ترتيب جنبش نوین کارگری نتيجه ادغام مبارزات طبقاتی ابتدائی طبقه کارگر و          

ترین شکل خود  ی آگاهی طبقاتی پرولتاریائی است که توسط نظریه مارکسيستی به عال       

  .ارتقاء یافت
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مشخصًا

ين لب کيلالمل د،تش رعکسدهن نب يسای ينتأس يناول لب ودالمل هب اتک موجب

ای که لکم همتقاب ارگرطبق ودک هب بک اغل ه ایاتحادی ارگریه ازمانک س

يش د،پ اآم تنه اع هارتج دنبالک البشکستب انق ای ه س الپ س د بودن

ه ام دنبالج ب ه ارگرطبق ک زب یح هسياس ایب وینمعن هن اهرکلم تظ نگش

ه هب مثاب ای ائیه سالاروپ هداشتوجود ارگرطبق البک انق

ای ه ل لک بشتکام ينجن یب ارگرانالملل یک الط س ن ام،ای اییمحصولادغ نه

 
 

 ٩٦

   بين الملل اول بين الملل اول--٥٥
                

  . است١٨٨٠ و ١٨٥٠

به رهبری مارکس در " جامعه کمونيست ها"بجز در آلمان که سازمان کوچکی بنام    

   ١٨٤٨  در   آن     در دوره 

     ه.         

در فرانسه این جنبش خود را در روزهای      . رادیکاليسم خرده بورژوایی کشيده می شد     

خونين ژوئن از خرده بورژوازی جدا ساخت ولی معهذا نتوانست حزب سياسی مستقل             

ن حزب                     گروه( خود را بنا کند    ه های ای دازه ای نطف ا ان ی اگوست بالنکی ت های انقالب

    ١٨٤٨         از ). 

       در           و   

کشورها بوجود آمد، به استثناء آلمان که آغالشگری برای حق رأی مساوی عمومی،           

گران انجمن سراسری کار  : "السال را قادر به تشکيل حزب سياسی طبقه کارگر ساخت         

  "آلمان

 بود که مارکس و گروه کوچک        ١٨٦٤از طریق بنيان گذاری بين الملل اول در سال          

ام شوند و       پيروان او توانستند به راستی در جنبش       های ابتدائی کارگری آن عصر ادغ

به هر حال، . تشکيل احزاب سوسياليستی را در بيشتر کشورهای اروپایی تدارک ببينند 

ين                   اگر چه عجيب می نماید،       ا اول د ت رد آمدن ه گ د ک ی نبودن ارگری مل ولی این احزاب ک

  را               

ل را                 گردهم آئی گروه   ين المل های محلی و سندیکائی در سطح ملی و پيوستن آنها به ب

  .فراهم آورد

ه          هنگاميکه پس از شکست کمون پاریس بين الملل از         ارگران پيشرو ب  هم پاشيد، ک

د           د شکست زودرس،        . نياز به سازمان دهی در سطح ملی همچنان آگاه بودن پس از چن

های اوليه کارگری این دوره  در دهه های           احزاب سوسياليست بر پایه جنبش    



                                                            

ی ألهیعن مس یتوانست رایحل یب رینیک ائلمهمت همس تیجامع سوسياليس

هتوانست رایمدرس هب ارگرطبق دنک د،اقتصادگردان هباش ينبلک مهمچن

ی یاهميت ود،واقع هب دینن لب ادهدلي هس نک بشای مجن بش اجن تع

رت ایراب ودرفق هب رایک تينب ارنخس اونیب هتع الب س

ن ای اب ارزاتاجتن اتیمب هطبق رمایهجامع تند،س ههس داماینک کک ی

وان تت هگف هک ایاتحادی ارگری،ه نک ایانجم که کم دین بب َاترتي مدقيق

تان، اانگلس رنتنه تمق ودبيس هب ارگر،حزبک رک هب پای د کردن ازی مب

 
 

 ٩٧ 

ه در           .  تأسيس گشتند  ١٨٨٠ و   ١٨٧٠ تنها استثنای قابل ذکر انگلستان و امریکا بود ک

د، نقش فرعی             ب سوسياليست نسبت به جنبش    آنها احزا  ارگری قدرتمن ه ک های اتحادی

در   در          . ی را  

وده ای تأسيس شد             ين       . اتحادیه های کارگری، بمثابه یک حزب ت اد چن ا، ایج در امریک

  .تحزبی هنوز وظيفه حاد جنبش کارگری باقی مانده اس

      

   اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری اشکال گوناگون سازمان نهضت کارگری--٦٦
           ی   و   

ل               متقابل و احزاب سوسياليست تا اندازه ای همچون محصوالت خود انگيخته و غيرقاب

    در   داری  و    از    

  .اشکال بيش از همه تکامل می یابد، بستگی به عوامل سنتی و ویژگی های ملی دارد

اتی، بلکه حاصل ابتکار                 حال آنکه تعاونی ها، نه محصول خودبخودی مبارزات طبق

 در ١٨٤٤ اون و  او       را    

  .روچدیل انگلستان پایه گذاشتند

ی ونی دارای               

ی   ای    در        

  ( راه    از       

د         ) توزیع راهم کن ی در ع    . از بطن جامعه سرمایه داری را ف اونی،       ول ين حال جنبش تع

ا شرکت            های سرمایه داری، در درون        خطر بلقوه انحراف به جانب رقابت اقتصادی ب

ا می توانست نتيجه ای فالکت                  ه تنه ابتی ک نظام  سرمایه داری را نيز در برداشت، رق

  .بار برای طبقه کارگر و باالتر از همه خشکاندن آگاهی طبقاتی پرولتاریا به بار آورد
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ری اه،رهب داکاریآگ يمف هعظ ارگرطبق یک رایانقالب ب

درتبسوی طق انيدهیکفق کش

ه ارگرطبق رایآ ب روس هپ رهک تمحاص ليمداش د،تس ادکن تنداعتم نداش

اء طهمنش ونبالواس کاراکم یآش ودسياس ب ه ارزهمرحل ودصرفاقتصادیمب ب

لمایشگر هتمای ارگرطبق هک يشب پ ای یاقتصادیه سياس داوم خواستم

 
 

 ٩٨

   پاریس پاریس کمون کمون--٧٧
وین، چه در منشاء آن و          ارگری ن کمون پاریس تمامی روندهای موجود در جنبش ک

کمون از جنبش خودبخودی توده ای متولد شد و     . چه در توسعه بعدی آن، را گردآورد      

ا در آميختن      . حاصل نقشه یا برنامه از پيش طرح شده یک حزب کارگری نبود            کمون ب

      روی    و  ن  

     -        :

ود م             ه شایع ب ورژوازی، ک اجم           ی  کارگران پاریس به ب ه ارتش مه اریس را ب د پ خواه

    .   آن را در         

ار     تسخير  سياسی،اگر چه  در سطح  شهر،       نخستين ب

م شکستن دستگاه                   . شده بود  ه در ه ارگر را ب ه ک ل طبق اریس تمای های دولت    کمون پ

با دمکراسی کارگری بمثابه شکل " بورژوایی"بورژوایی و جانشين کردن دموکراسی     

اریس نشان       . عالی تری از دموکراسی را نشان داد       ين کمون پ دون یک       همچن ه ب  داد ک

أمين            ارزه   ت ی      در مب  انقالب

  .پيروزی طبقه کارگر نابسنده است



                                                            

ه ينهنگاميک چن ه دجامع ودجدی تبوج اس يات ژهخصوص تندوی هس

د هباش هک نجامع که رو دپي املیرون تک ارگر ونک ازد،دگرگ دس ضرورتًابای

واقعًا

ال ِاعم

تاست؛ ددول ههلن نتيج تاست؛ کدول البحاصلبلژی انق

ت، تاس هدول لفرانس اتحاص انقالب ات انقالب

دیل امتع اعینظ هاجتم ولک ارط داعص دهپدی ت،آم وارهاس ههم رنتيج تغيي

انقالباتانقالبات

 
 

 

 

٩٩ 

 
 

  فصل نهمفصل نهم

  اصالحات و اصالحات و 
 

  
تولد و تکامل جنبش کارگری نوین در جامعه سرمایه داری نمونه ای بدست می دهد     

ل   اعی  از تأثير متقاب ردم   محيط اجتم ه م ان  – ک    خود را در آن –هایشان  مستقل از آرم

  . آنها برای تحول این محيطعمل کمابيش آگاهمی یابند، و 

  

  یخیخ تکامل و انقالب در تار تکامل و انقالب در تار--١١
    در                

وده است        ناگهانی و قهرآميز در پی جنگ  ن دو ب ی از ای ا ترکيب ات ی ا، انقالب امروز  . ه

ده  . های انقالبی نباشدی دولتی وجود ندارد که محصول چنين واژکون      دولت امریکا زایي

يس نتيجه ی   ١٨٦١-١٨٦٥ی ها  و جنگ داخلی سال    ١٧٧٦انقالب    است، دولت انگل

، ١٨٣٥، ١٧٨٩         ١٦٨٨ و ١٦٤٩ 

١٨٣٠       ١٨٧٥، ١٨٤٨      

، ١٨٧٠ -٧١های   ها در قرن شانزدهم است؛ دولت آلمان حاصل جنگ        ی  شورش هلند 

  . است، و غيره١٩١٨ و ١٨٤٨نقالبات  و ا١٩٣٩ -٤٥، ١٩١٤ -١٨

ر دلخواه               رای تغيي ارزین ب ه  قهر توسط مب يم ک اما اشتباه است اگر تصور کن

  جامعه و شرایط زندگی طبقه       انقالببرای آنکه یک    . ساختار اجتماعی کافی است   

       در      را      

ادی    پایه های   ره      ( م ه دارای       (و انسانی    ) اقتصادی، تکنيکی، و غي اعی ک ات اجتم طبق

     .   را  آورده   )   ای  
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ا کااله

انيزهبراساس ردن،مک نک اتتسلسلای اعیانقالب يناجتم دیم،چ زق ني

ای دینيروه افتولي نعتانکش وینص ن ش هجه وب جل دان کفق ی ی ودم ش

ذلت انم سدهقان دپ هچن ودده رایط،بهب ارهش اهردوب ظ دین بب زایشترتي اف

درت ودق کيالتخ ومتیتش ودحک تحکمخ رمس د،ت هکن تهزین زایشدول اف

غالبًا،

 
 

 ١٠٠

د شرایطی                   د تولي ه تجدی ابيش ب ات کم پایه هایی وجود ندارند، حتی قهرآميزترین انقالب

  .نها بودمنتهی می شوند که هدف برانداختن آ

اریخ چين هستند            نمونه کالسيک این نکته قيام     . های پيروزمند دهقانی در سراسر ت

ه از                           ود ک ات های کمرشکنی ب ا و مالي اول ه ه چپ هر قيام معرف واکنش همگانی علي

بر دهقانان تحميل   " امپراطوری آسمانی "سلسله های پادشاهی رو به اضمحالل        طرف

دی      ها، منجر به سرن    این قيام . می شد  گونی یک سلسله و به قدرت رسيدن سلسله جدی

  .می شدند، که  همچون مورد سلسله هان، خود از رهبران قيام دهقانان بودند

راهم می آورد                    ان ف رای دهقان ری را ب دا شرایط بهت د در ابت ا هر چه      . سلسله جدی ام

           را     ی          

ه در      . کندی  ها را ایجاب م    می یابد، این به نوبه خود افزایش ماليات        ی ک أمورین دولت م

رده                   درت خود ک ابتدا از خزانه ی دولت حقوق می گرفتند، شروع به سوء استفاده از ق

  .و به غصب اموال دهقانان پرداخته و عالوه بر ماليات به اخذ اجاره زمين می پردازند

        از         

  و      "    "   .  

    دور    را در   و   

  .دهدعدم امکان رسيدن به آزادی دیر پا برای دهقانان چينی را توضيح می 

  

   تکامل و انقالب در سرمایه داری معاصر تکامل و انقالب در سرمایه داری معاصر--٢٢
اعی و سياسی است                   ات اجتم ده انقالب ز زایي ات  : سرمایه داری معاصر خود ني انقالب

ات  . های ملی را بوجود آورد   کبير بورژوایی قرون شانزدهم تا نوزدهم دولت       این انقالب

ودال           -توسط تکامل قبلی جامعه      ه فئ دی در جامع ا       که رشد نيروهای تولي ه دیگر ب ی، ک

ع آزاد              د و توزی ر تولي ه ب ایی ک ی اصناف و محدودیت ه اب رعيت ام ارب حفظ نظ

  . ممکن گردید-تحميل می شد، سازگار نبود 



                                                            

د دامتوانن هاق خيرب درتتس وده،سياسیق نم د، نبين ينای ارگرانح مک م

ه زمين

د، ارزهگردن اتیمب طبق ر هه ادهایچ یتض رمایهذات دیدس متش

اتی ه،طبق اتروزان یکيفي تگیاساس ی،همبس اونجمع متع لنظ بعم کس

زرگصنعت دب هامي رکب اعیتح ردی،اجتم اف قپرولتاری ارزهطری مب

ود هش ورک بط ه دطبق هرش تیافت متقوی اعی اجتم ر انینظ انس

اد رمایهاقتص هس اسب رمقي هه يعترچ هوس رایزمين ب يم تنظ رای ب

ت تدخال ورژواییدول ب زرگ، تراستسرمایه،ب

ن دای لرون کتکام هی اعیطبق ا،اجتم ورژوازینوپ وینب زن دني هپدی ک

 
 

 

 

١٠١ 

         را   آورد،  

ا     کارآموزی سياسی خود را در کمون های قرون وسطی و از طریق کشم              کش هایش ب

  .سلطنت مطلقه قبل از پيشروی به جانب فتح قدرت سياسی، گذارنده بود

    جامعه بورژوایی نيز در مرحله معينی از انکشاف خود، با روند تکاملی ای مشخص    

  .می شود که با شقاوت بسيار جامعه را برای یک انقالب اجتماعی جدید آماده می کند

ا مالکيت            ی  بدانجا رشد م  ، نيروهای توليدی تا     از نظر مادی   کنند که هر چه بيشتر ب

دا م              ات پي د ی  خصوصی وسایل توليد و روابط توليدی سرمایه داری مناف انکشاف  . کنن

اد     راکم  ایج زون      صنعت  ت ا،  روزاف ه

  داری،       را        " " 

د              ) تصاحب جمعی (اجتماعی کردن    ه توسط  خود تولي وسایل توليد، و مدیریت با برنام

  . کنندگان، آماده می کند

   ی ،  ای   و   )(از   

روزافزونی آن کيفياتی را کسب می کند که برای انجام چنين انقالب اجتماعی ضروری              

افتن در  ."  گورکنان خود را در پرولتاریا توليد می کند سرمایه داری " .است با تمرکز ی

  و دور از       از     

            و  در  را       

دگی اق             ام زن اعی را ممکن     می کند، و این خود تجدید سازمان بنيادی تم تصادی و اجتم

  .می سازد

ادتر   ی      داری                   ح

شود، و روند تکامل سرمایه داری به شدت بيشتر، انقالب را از طریق انفجار در                   ی  م

ف    ای مختل ره      ( ه الی، و غي امی، م ی، نظ اعی، سياس ادی، اجتم ه ) اقتص        تهي

        ی ی  و در     

  .انقالب اجتماعی را عملی سازند
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ظاهرًا

بلژیک ورژوازی اب رسب ونت اریس،کم خشناعتصاباتپ

اجرت يممه هعظ تعمراتب زایشمس اصادراتاف هاروپ هب ابقي اهشدني ک

ا ته انباش ت اليس ت تدرس هاس ودک هس تعمراتیافزون همس يلهک بوس

رعکس، نب اربای ثتج ویقباع دهتش لعقي دریجیتکام ت رمایه ودس نب

ارگران بشک ارگریجن نک ورهاای یکش رمبتن دیدب ادهایتش امتض نظ

ی اعیاقتصادیدرون يمبالفاصلهامپریاليستیکشورهایاجتم روخ ت تضادهای

 
 

 ١٠٢

   تکامل جنبش کارگری نوین تکامل جنبش کارگری نوین--٣٣
ه بوسيله              ليکن تاریخ سرمایه داری و جنبش کارگری مسير مستقيم و روشنی را ک

  . پيش بينی می شد طی نکرد١٨٨٠مارکسيست ها در دهه ی 

   و       

برعکس، در فاصله ی شکست کمون پاریس و آغاز جنگ جهانی اول، اروپای  . نشدند

د،              دی برخوردار بودن غربی و ایاالت متحده از یک دوره طوالنی رشد نيروهای  تولي

ام سرمایه           ه نظ  داری را از درون تضعيف  رشد ناموزونی که تضادهای داخلی ای را ک

  .می کردند، پنهان کرده بودند

د       ١٩١٤این تضادها بودند که در       وران کردن ده آن، انقالب       .  با خشونت ف ادی عم من

ود                ١٩٠٥ ارگران اطریش در آن سال ب ی    .  روسيه و اعتصاب عمومی ک ه آن ا تجرب ام

       و   در          

        و       .  داری  

کرد، ی  البته وضع در اروپای شرقی فرق م      (غيرقابل برگشت به سوی سوسياليسم شد       

  ).از همين رو اوهامی از این قبيل در آنجا تأثير چندانی نداشتند

                 ی امپری     

د،                  ی بپذیرن می شد به آنها اجازه داد که اصالحاتی را از طرف کارگران کشورهای غرب

  .اما برای فهم این روند تکاملی باید عوامل دیگری را نيز مورد توجه قرار داد

    و        دراز  

ار          . را ببار آورد  " نعتیلشگر ذخيره ص  "مدت   ين سرمایه و ک بنابراین توازن نيروها ب

رایش                  " بازار کار "در   انی رشد گ ه خود مب بيشتر به نفع کارگران بود که این نيز بنوب

رد را بوجود آورد               . به اتحادیه های توده ای را که از صف کارگران ماهر تجاوز می ک

، و )١٨٩٣، ١٨٨٦(    از     

وده های شورشی از               ان درصدد تسکين ت رشد  بالمانع سوسيال دموکراسی آلم

  .طریق اصالحات اجتماعی بر آمد



                                                            

ان اطرافي ز تیمرک مارکسيس ت الحجه ناص امای تند،نظ ردنيس دط کن

د اتش حي ی ادیسياس تاقتص یبدس پرد،فراموش لس یعام مهم

يال کسوس ادهدموکراتي ردنآم ارگرانک رایک راتب بتغيي وعقری والوق ج

ت یفرص طلب ورهای تیکش دیدامپریاليس دتش کردن ق پررون رمایه س
ارگری هک ب ازگاری بشس جن ای دلنيروه دندب ش

ن رویای ني ان دزم موع ی اباشد،م ت ای ودهه ات بسپرولتاری سازمان

ه رایآگاهان البب ودکشيدهدستسوسياليستیانق رب نب دهای ودعقي هب تک تقوی

اعی تر،اجتم عهبيش ایتوس ک،ه ره،دمکراتي ارزهغي رایمب البب انق

ه ینتيج نعمل دای املی،رون بشتک ارگریجن ودک ربب هغ عک هواق ب
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       ای  در   در       

ود                ا می نم ل حصول اکتف ی قاب زایش دستمزدها،     : مبارزه برای اصالحات آن وانين  اف ق

   آزادی   و         

ادر سپرد                 يم ک اتی و تعل ات تبليغ ه قلمرو ادبي اده شدن         . اجتماعی را ب ن جنبش از آم ای

       و       

  " در  "    نده  ای   

  .عظيم بطور خود بخودی نقشی انقالبی بازی کند

  

   فرصت طلبی اصالح طلبانه فرصت طلبی اصالح طلبانه--٤٤
ن       اب ساده ای ی از بازت اما نقش احزاب توده ای و اتحادیه های کارگری اروپای غرب

ين  این احزاب همچ  . انحصار موقتی مبارزه طبقاتی به حيطه اصالحات، فراتر می رود          ن

ه     ی   ک ه  سياس وده ای ب          را    ت
    .     "" داری 

     را     در         

      در دوام    و     و        

  . ١٩١٤-٢٣های بحرانی  سرمایه داری در سال

ه بطور                 در زمينه نظری   ، فرصت طلبی خود را از طریق تجدید نظر در مارکسيسم ک

روز  ") جنبش همه چيز است، هدف هيچ  ("رسمی توسط ادوارد برنشتاین اعالم شد        ب

ه      ليه فعاليت  ادوارد برنشتاین خواستار آن شد که سوسيال دموکراسی ک        . داد ائی را ک ه

،  "  . "در            

م                 کائوتسکی، در عين مبارزه عليه تجدید نظر طلبی، امتيازات بسياری به آن داد که اه

ر     آنها توجيه فعاليت روزانه احزاب و اتحادیه هائی بود که به تجدید نظرطلبان، نزدیکت

  .می شوند
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ت هاس ورژوائیک ب ر ده هچن زیرکان ه ارزهالزم همب وذعلي نف

ا ام امال ادرک هق ولب اهیحص اتیآگ طحطبق دائیس یابت دم باش ود ش

ه يننظری وردلن زبم تازح دپيش تأیي دین بب ه،ترتي رتجرب ادیعناص بني

ی تم ودهتوانس ایت تکشه رایزحم اليفب امتک یقي هانقالب اک انب گپای جن

ينپشت ایميزنش ياله وکرات،سوس اتدم یمقام هحزب هاتحادی ازاتک امتي

ًا ابیاساس ودبازت افعب ژهمن کوی تگاهی الحدس باص کطل بوروکراتي

َا موقت

ز ولني دریجیقب رآتت هش ایآابين یه تائتالف ورژوائی،حكوم ب رال ليب
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ورژوائی                    ر زمينه عمل  د ا احزاب ب اتی ب تالف های انتخاب ول ائ ا قب ی ب  -، فرصت طلب

و     در      و   " "

ات امپریاليسم ظاهر           ه استعمارگری و سایر تجلي فقدان هر گونه مبارزه مصممانه علي

ار شده           ١٩٠٥قالب   این تجدید نظرطلبی که توسط نتایج ان      . شد ی اعتب  روسيه  ب

ر                      ی ب ورگ مبتن ا پيشنهاد روزا لوگزامب بود، به بهترین نحوی در آلمان و در مخالف ب

ودار شد                وده ای جهت اهداف سياسی، نم دنظرطلبی   . برپا کردن اعتصابات ت ن تجدی ای

              از               

       و  ای     (

  ).فراوانی در جامعه بورژوائی کسب کرده بودند

ارگری                    ر جنبش ک ه ب     نمونه آلمان نشان می دهد که تسلط فرصت طلبی اصالح طلبان

وده ای           امکانات ساختن فعاليت  . غيرقابل اجتناب نبود   انی و اعتصابات ت های فراپارلم

انی اول وجود داشت            هر چه وسيع تر در سال      ن فعاليت   . های پيش از جنگ جه ا  ای  ه

     را               

  .مصادف شده بود، آماده کند

 

   نياز به حزب پيشتاز نياز به حزب پيشتاز--٥٥
        در    را             

ر                  . می کند  ی درگي طبقه کارگر خود می تواند در مبارزه طبقاتی وسيعی حول اهداف آن

      . و       در   آن،         . 

اتی              اهی سياسی طبق ر آگ ه    نمی تواند بطور خود بخودی به آن اشکال برت د ک دست یاب

رای                     برای پيش بينی چرخش     ی و طرح وظایف ناشی از آن ب د در شرایط عين های تن

ورژوازی و                جنبش کارگری، ضروری است، و نيز الزمه خنثی کردن تمام مانورهای ب

             ای   آراء  و  )    (      

  .ش اعمال می کنندخرده بورژوائی بر توده زحمتک



                                                            

ز امتمرک ایشتم نيروه ی دم زکن دانني ازهب یاج دم هده بک ل کام

يچ ادیه ينتض بشب ودجن ودیخ ودهبخ ات اختنضرورته ازمانس تازس پيش

ابراین بن ای ودهه دت یمشخصقدرتمن وندم ش ه هک ودبنوب اخ وعب بشوق جن

يش رطپ رایش هب زباینک تازح دپيش شبتوان نق ی دم تتوانن دبدس آورن
ارگر ک رای ب

ولی هتح راتک انیتغيي رایطناگه ش ودهمتشکل ایت يعه تکشوس یزحم دم کن

ازه یاج دم هده اربک تج ارزان امب یابق دم کن ا اهیه اتیآگ طبق ت فعالي

ای یه هانقالب هک ودبنوب طخ رایطفق ينش مع ع ترشمواق تگس فعالي
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د         ائی است  ی از سوی دیگر، جنبش توده ای ناگزیر از طی پستی و بلن وده های   . ه ت

ابراین، آن سازمان     . وسيع همواره در سطوح فوقانی فعاليت سياسی باقی نمی مانند          بن

ر                            د، در اکث ا وفق می ده وده ه اهی ت توده ای که خود را با سطح متوسط فعاليت و آگ

  را،     در   و        

  .بخصوص امکان دارد، به تعویق می اندازد

ی،                       ارگر، یک حزب انقالب ه ک ل ساختن یک سازمان پيشتاز طبق ن دالی بنابر تمام ای

د              . واجب است  ات معمولی در اقليت می مان ی در اوق داوم      . چنين حزب ا در عوض، ت ام

    از    .   را      و    

د           ه اشاعه یاب ل طبق ی    . مبارزاتی کسب شده محافظت شود و در ک ارزات انقالب رای مب ب

ی است                  ه  . آینده آماده می شود، و آماده کردن این مبارزات وظيفه اصلی حزب انقالب ب

ارگران    عاليت جهت این واقعيت، حزب انقالبی کمک بسياری به تحول عقاید و ف    های ک

      .  و        

  .عينی، آن را ایجاب می کند

ه             رده، سعی در ب ا ک وده ه البته چنين احزاب پيشتازی نمی توانند خود را جانشين ت

د       ا کنن اعی  آنه الب اجتم اندن انق ر رس ا  ". ثم ارگران را تنه        ان آزادی ک
   الزم            ."     

ه، استراتژی و                         ه برنام ارگران ب د، جلب اکثریت ک ا کن ال ایف تاریخی خود را تمام و کم

  .ـيک حزب انقالبی استتتاک

 انقالبی یا انقالبی ممکن است،  - های پيشا  جلب چنين اکثریتی معموال در اوج بحران      

    .   ای            

        و         

رده آن را طوالنی                   . انقالبی موجود نيست    وده ای کمک ک ه جنبش ت ی ب    سازمان انقالب

   ا  دادن   در     و            و 
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اعی ارتج اعی داجتم هبرآین روتک هث ورژوازیسياسیتجرب وینیب داراستن

د، اریگردن ينب ارگرانیچن هک الب ویاحتم دق تنخواهن دهتوانس هعه طبق م

الحات یاص اآن ادهب ردنآم تازک ارگرانپيش رایک ارزاتب رمایهمب ضدس

هست رکتک ارزهش رایمب ب ا امًالام انک ذیرامک پ ق داختاصالحاتطری بران
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روز                  لحظه تعيين کننده در جهت سرنگون کردن قدرت سياسی و اقتصادی سرمایه، پي

  .شود

  

   انقالبيون و مبارزه برای اصالحات انقالبيون و مبارزه برای اصالحات--٦٦
ه هر                      ه ک ه، برخوردهای افراطی چپ روان در واکنش به فرصت طلبی اصالح طلبان

ه           نوع مبارزه برای اصالحات را طرد می کنند در ب           ارگری و طبق ی از جنبش ک ين اقليت

  .کارگر ظاهر شده است

رای اصالحات        برای مارکسيست  ارزه ب های انقالبی، اصالح طلبی به هيچ وجه با مب

  .یکی نمی باشد

دریج و از                 ه ت وان ب ه سرمایه داری را می ت ن امر است ک ه ای ان ب اصالح طلبی ایم

   در        ا .   

  را         داری        

  .مبارزاتی که شدت و ابعاد آن حامل بحران انقالبی در جامعه است. ترکيب کرد

دتر شدن شرایط                    ل ب ول منفع رد افراطی هر گونه مبارزه اصالحاتی داللت دارد بر قب

ردن                    طبقه کارگر تا     ه سرنگون ک ادر ب انی ق ه ناگه ه جانب ه هم لحظه ای که با یک حمل

  .چنين برخوردی هم تخيلی است و هم ارتجاعی. رژیم سرمایه داری گردد

ائی در                  ه توسط عدم توان ارگرانی ک د ک ه فراموش می کن دین جهت ک تخيلی است، ب

أیوس   دفاع از سطح زندگی، اشتغال و حقوق اوليه خود بيش از پيش متفرق شده                  و م

         از       ی 

 .     و     را  

ی                       اع بطور عين رده های بالدف ه شرایط ب است، بدین جهت که قناعت منفعل کارگران ب

زل دستمزدها، حفظ          کسانی ک  -در خدمت سرمایه داران است     رداران واقعی تن ره ب ه به

  .بيکاری گسترده، و پایمال کردن اتحادیه های کارگری و حق اعتصاب هستند



                                                            

اندستشک هایم درتب ودق هخ ينک اربچن فتج ناشتأس

ه ایاتحادی ارگریه د،ک هقدرتمن شک روئیبخ هپيش ارگرطبق هک ردب مگ ه

رای اعب ردف افعه ارگرانمن لک رمایهمقاب ًاس روریمطلق تند،ض هس

ه، هالبت ایاتحادی ارگریه ًاک زاریعموم رایمناسباب زب ردنمتشکلتجهي ک

ين ل،هم وندلي ًاانقالبي هاستمطلق ایک ارگریه ک

غالبًا

ه یتحوالتهم اتی   ذهن هطبق درتطبق میق

ائیدستآورد ینه زایشدوران درتاف ازمانیق ا،س زایشپرولتاری ارچگیاف یکپ

ه بمثاب
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ت  رمایه داری را         مارکسيس رنگونی س ارگران و س ائی ک ی، ره ای انقالب ه

   از       و  

د    همبستگی   ه  خود،  دانن اد  ب ن  .  و اعتم  ای

در تحليل نهائی، اینها تنها می توانند       . نمی تواند نتيجه ساده تبليغ یا تعليم ادیبانه باشد        

ارزات               نتيجه موفقيت های حاصل از مبارزه طبقاتی جاری باشند، مبارزاتی که  مب

  .اصالحی است

ا، ظاهر نمی شود                   اصالح طلبی بطو   روزی ه ارزات و پي ن مب . ر خود بخودی طی ای

يم ضرورت                              ارگر از تعل ه ک ه پيشتاز طبق د ک ار می آی ه ب ن نتيجه ب تنها در صورتی ای

ورژوائی     ) سرمایه داری (سرنگونی نظام    به طبقه، و از مبارزه عليه نفوذ آراء خرده ب

ی در  و بورژوائی در طبقه کارگر خودداری کند، نيز در صورتی      که از درگير شدن عمل

ه          ه هدفشان ورای مرحل ارزات ضدسرمایه داری ک انی و مب مبارزات توده ای فراپارلم

  .اصالحی است، خودداری کند

ه        رای   ضروری   در اتحادی ه   ب ب

  .نندفعاليت کنند و برای تحکيم و نه تضعيف اتحادیه های کارگری مبارزه ک

         و     

ا نيست           ن عملکرد آنه ارگری     . مبارزات انقالبی نمی باشند، و ای ه های ک يکن اتحادی ل

   روزه از   در             

بدون . تضار سرمایه داری نيز از بين نمی رود مبارزه طبقاتی روزانه حتی در زمان اح      

             از   را             

د     ی  م ه را می یابن روزی در کشمکش روزان . آورد، کارفرمایان در هر فرصتی مجال پي

     ی و از  دادن      از    آوری      

ارگران      می شود، لطمات فراوانی به انکشاف آگاهی طبقاتی در ميان توده های وسيع ک

  .وارد می کند
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ون يچانقالبي اهه اعگ ندف افعای یمن ارگرانآن هک ب ی ارگرانآن تک اس

ون تهانقالبي پيوس ند باش ند اکوش رینت الينبهت هفع ااتحادی ک ون مانقالبي

ای ته خودتحتفعالي دست

افع یمن ودهآن ایت يعه لوس داماتیمقاب تنداق ههس عیک رفس ردنمنح           ک

افع من ات ارزهگرایش اتیمب هطبق ابعک ردنت افعک همن ارگرطبق هک باصطالحب

اتی یطبق یدائم امحت هادغ ایاتحادی ارگریه تک ورژوائیدول تند،ب اهس ب

سازش برخورد

ارگران هک ارابط هب نکلي ائل،ای همس ائلمنجمل یمس رمایهکل س

ات مالي ه ک

ودی ود،بخ ودخ هخ ارزهب رایمب تمزدب ردس اهشبهت اعاتک ارس ک

الوه، رع رمایهعص ر،س تمعاص ایفعالي هه ارگریاتحادی رک دیگ ب

 
 

 ١٠٨

 در   داری             ه 

   را      و    در روز     

ارگران، ب       رو           محدود نمی کند و ک ی اقتصادی روب ا مسادلی کل يشتر و بيشتر خود را ب

ذارد          ی گ أثير م ان ت دگی آن طح زن ر س د  ب ی بينن ل   : م دی، تقلي ورم،  بن        ت

ار و سعی دولت      هزینه های اجتماعی، بستن   کارخانه ها، بيکاری، افزایش سرعت ک

رای تعي        ين دستمزدها و  در محدود کردن حق اعتصاب و آزادی مذاکرات دسته جمعی ب

ن مسائل                 .غيره ه ای ل کلي ه در مقاب ور می شود ک ارگری مجب ه ک       دیر یا زود هر اتحادی

يم    . موضع گيری نماید   رای تعل بنابراین اتحادیه کارگری تبدیل به مدرسه ای می شود ب

 در          داری و   

رایش    و عرصه  . سوسياليسم  رای   گ دار      ای می شود ب ه طرف ایی ک ه

  و      در             

 "         را      

ه زحمت روتوش شده سرمایه است              –" عمومی د  طرد می کن  - که همانا منافع ب از . ن

که انقالبيون که در این گرایشات مبارزه طبقاتی ادغام شده اند بهترین مدافعين             ی  آنجائ

     در      در  

د            ا         . اتحادیه های کارگری از عملکرد اصلی اشان دارن وقعيتی آنه ين م ابراین در چن بن

البته این در . ش مثبت کارگران هر چه بيشتری را می یابند     فرصت برخورداری از واکن   

ها،  صورتی است که آنها با بردباری و پشت کار فعاليت کنند و اجازه ندهند بوروکرات

ان و    وده ای را  انحصار       اصالح طلب راستی  رنگارنگ  ت

  .درآورند

    . رگری      ی  

ه اهداف و اشکالی                        کار د ک ا را وادارن ارگری و اعضای آنه  می کنند تا اتحادیه های ک

اتی                          افع طبق ا وضوح هر چه بيشتر در خدمت من ه ب د ک ارزه را برگزینن  از سازمان مب

             از     را      .    



                                                            

ی هدموکراس ارگریاتحادی ارزهک رایمب یب ارزهمش اتیمب هطبق اتحادی

افع اءمن الاعض ردهپایم یک دم اکوش ينت دافتعي تراتژیاه اس

ين هجانش لیوظيف وداص هخ اک اعهمان تیدف ذیرآش افعناپ ایشمن د،اعض باش

کامًال

ی هانقالب ًاک دونقطع يچب که ی الب تیانق زسوسياليس عهني یتوس دم دهن
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اره                          ی خود را در ب ات کل ی در عين حال پيوسته تبليغ بوته فراموشی نمی سپارند، ول

    آن   از    .         

د          ی  پيروز ارگری نمی توان رم ک های کارگران تحکيم نمی یابد و هيچ یک از مسائل مب

  .  حل شود

ارگری از آنجائيکه هر چه بيشتر در دولت                  از سوی دیگر، ب     ه ک وروکراسی اتحادی

اتی و             ده ای آشتی طبق اعی  "بورژوائی ادغام می شود، و بطور فزاین را " صلح اجتم

              از           

د              ارگری را تضعيف می کن ن . می کند، بطور عينی اتحادیه ک  بوروکراسی گستاخانه     ای

 و آراء  را   و    از   و         

د       وگيری کن رای             . اتحادیه توسط اعضاء جل ارزه ب ه، مب ارزات روزان دین ترتيب در مب ب

 در   و      در    

  .مکمل یکدیگرندکارگری، بطور منطقی 

 

 

 



                                                            

تادن دانفرس الهفرزن ودس هخ اقب ادن،اعم ردنمع ک دین وال

د روشخری انف تبردگ ردالل هب هک هجامع روهب انگ بردگ

ًال رعم دمب اویع ت،تس ودیاس ودبخ هخ یب روممعن ردنمح ک ادی اقتص

دکی لان انتأم ینش دم هده ترک ببيش نجوان ای ن ينای انچن تآس نيس

دهمدهم
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  فصل فصل 

  دمکراسی بورژوایی و دمکراسی پرولتاریاییدمکراسی بورژوایی و دمکراسی پرولتاریایی
  

  

   آزادی سياسی و آزادی اقتصادی آزادی سياسی و آزادی اقتصادی--١١
د،                      اره آن فکر نکرده ان ه در ب رادی ک آزادی سياسی و آزادی اقتصادی برای اکثر اف

ه خود              ژاین نکته بوی  . دارای معنی واحدی هستند    رال ک اعی ليب ورد فلسفه اجتم ه در م

  .م شئون حيات اجتماعی اعالم می کند، صادق استدر تما" آزادی"را طرفدار 

ه                 رد ک ان تعریف ک مع الوصف، اگر چه آزادی سياسی را به سهولت می توان آن چن

ورد آزادی اقتصادی مسئله           يکن در م د، ل آزادی گروهی، داللت بر بردگی دیگران نکن

 آزادی"              .      

 دال     و           " 

  .اکثریت عظيم جامعه از امکان برخورداری از این آزادی است

         آزادی  و     آن دارد    دو   و   

ثابه اموال خصوصی دال آزادی تصاحب وسائل توليدی بم . برده داران تقسيم شده است    

ر  . می باشد  بر وجود یک طبقه اجتماعی است که ملزم به فروش نيروی کار خویش             اگ

کسی مجبور به کار کردن برای منافع دیگران نبود، در آنصورت صاحبان کارخانجات          

  چه می کردند؟

ل                  ورژوازی براساس منطق خود از اصولی از قبي آزادی : در آغاز سرمایه داری، ب

در   ده      و آزادی وادار        

ه اما یک آزادی ب     . کارگران به دوازده تا چهارده ساعت کار در روز طرفداری می کرد           



الفبای مارکسيسم                          فصل دهم: دمکراسی بورژوایی و...

بورژوائی

ه اعبلک روتدف قث ح ه لن ميناص رایتض هب هم ی رم گي رار ق

ابرخورد ومیب تعم ادونرق اصلم

مستقيمًا

دایش پي ا یب هبررس قتاریخچ نح های ننکت رروش دت دخواه گردی

افع همن رمایهطبق ازمانس وند،س امش نتم اتای اهریتناقض ظ

ماهيتًا

ثالًَ م
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ود             -شدت مردود شناخته شده بود     ارگری ب  در   .  و آن آزادی تشکيل انجمن های ک

وع          فرانسه، قانون مشهور لوشاپليه که در اثنا       ی انقالب فرانسه اختيار شده بود، هر ن

  .ائتالف  تعاونی را ممنوع می کرد

اع از مالکيت خصوصی و                     ه  ب و حول امر دف مجرد آنکه همه این طرز تفکرها، از ن

   دار  داده      در آراء   

ل    . بورژوائی، ناپدید می گردند    اع از مالکيت خصوصی و           شالوده ک ورژوازی، دف آرا ب

  ".آزادی"منافع طبقه سرمایه دار است و نه دفاع پيگير از اصول 

 .     رأی،               

ه از              ه عمومی، ک ر هزین ورژوازی ب رل ب ود از حق کنت ی ای ب پارلمانتاریسم نوین تجل

ا    ماليات أمين می شد       می پ   هائی که آنه د ت ات در            . رداختن ه اخذ مالي ارلز اول ب دام چ اق

ه جنگ         ١٦٤٠ -١٦٢٩های سال ه  منجر ب ود ک ان ب دن پارلم ، بدون فراخوان

اتی از                  . داخلی انگليس شد   رای طبق ورژوازی ب ه ب ی اینست ک ين عمل نتيجه منطقی چن

دگان عوا   -مردم که ماليات نمی دهند، حق رأی قائل نيست   ا نماین ا در     آی ان ب م فریب آن

ات             ا مالي ه اینه ن واقعيت ک رفتن ای د رأی           نظر گ ه مخارج جدی د، پيوسته ب نمی پردازن

  نخواهند داد؟

ام شهروندان       رای تم آنچه در لوای آراء بورژوازی نهفته، نه اصل حقوق مساوی ب

ن       (است   زی  ای اریخی آن  حق رأی  بطرز  انگي  ت

  از  و    . و    آزادی    ) د،   

  .ثروتمند شدن از طریق استثمار کارمزدی است

  

   دولت بورژوائی در خدمت منافع طبقاتی سرمایه دولت بورژوائی در خدمت منافع طبقاتی سرمایه--٢٢
در سده نوزدهم چندان مشکل نبود که برای کارگران توضيح داد که دولت  

ا نقش    " طرف ی  ب "در مبارزات طبقاتی     انجی  "نيست ی ه     " مي د ک ازی نمی کن ای را ب



                                                            

هنحصر يالب وددموکراسیسوس ب انی نزم ازای ژه،امتي وی هاصالح استطلبان

م حک افوق ات،م کطبق ی ک دموکراتي س وهمپ ودت کوج تی دول

ای ر،بریتاني ورهایکبي کش يال وکراتسوس بدم دهترکي ود،ش دب کردن زاب اح

منحصرَا

ورژوائی تندب جس الح تاص حکوم

م ينه هچن ارگرطبق ودک خ دگان هنماین ارگرطبق هک انب دپارلم یافتن رد ک

د ابمانن یاعتص ک،سياس بلژی ی تفزون قگرف لطری تقيمعم مس

رد همج بشآنک وینجن ارگرین دک لرش وجهیقاب ت،ت درتیاف ازمانیق س ب

امًال ک

ا یه همگ ان، ات،پارلم اتقض تعمراتوقام مس

دالت، کاراع دالتیآش اتیع ودطبق ب ودن شگش هآت ویب اس يلآنه یگس دندم ش
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زاری است               قصدش دفاع از منافع به اصطالح عمومی است، بلکه به وضوح معرف اب

  .تنها بورژوازی دارای حق رأی بود. برای دفاع از منافع سرمایه عليه کار

به مجرد آنکه    . تنها بورژوازی می توانست از استخدام کارگران، آزادانه سرباز زند         

ار خود تحت                     کارگران دست  روی ک  به اعتصاب می زدند، و بطور جمعی از فروش ني

رای                 شرایطی که توسط سرمایه دیکته می گردید خودداری می کردند، پليس یا ارتش ب

           .       .

ق    ران،   وزراء و اس اء   افس ف   اعض

د        . اعضاء یک طبقه اجتماعی بودند  م پيون ان توسط رشته های مشترکی به جملگی آن

ای کوچک                   -داده شده بودند   ن دني ارگر  از ای ه ک  یعنی پول، منافع و خانواده، طبق

  .زیبا کنار گذاشته شده بود

               و      ه 

      در     (آن   و از        

تا
ره        ا و غي  سوئد، هلند، ایتالي

ریش،
ر              )  ن وضع تغيي حق رأی عمومی بدست آورد، ای

      را    (     راه      . 

ات           ا  مجبور به پرداخت سهم عظيمی از مالي ه ای دیگر است       - یافت  ه ن مقول ا ای ).  ام

ب در     ارگری  طل زاب ک رکت     اح ی  ش ای ائتالف        . ه

ه  از     در پاره ای از موارد این احزاب حتی شروع به تشکيل حکومت             ائی ک ه

         )   

  ). اویاسکاندین

" "و    " "از آن       

ده   "واقعی و    ارگر          " آشتی دهن ه ک ان طبق ا سهولت بيشتری در مي اتی ب تضادهای طبق

ی               . پذیرفته شد  د نظرطلب اتی یکی از عملکردهای اساسی تجدی پاشيدن بذر چنين توهم

.         م.   
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اب اعتص ا رمایهه عس یواق ودم ش ردد لهگ رضبالفاص ارمع خرابک

ی رایم ب يچ ته ورژوائیحکوم یب دنم دونتوان تب خواس رمایه تس اس

همتصل ب ون یدی مل ره یزنجي تگیطالئ ایوابس الیه م يله وس ب م جس

الوه، یع هدولت اسک مبراس ورژوائیپارلمانتاریس توارب تاس اس ب

ه هم د دک،هرچن يکنان ال نب ای د هبرخوردارن هک اب ازهآنه سرمایهانباشتاج

نتصادی تگاهای یدس هدولت هب طبق ه ایحلق تنیه انی،ناگسس اعیآرم اجتم

ی دم یآین دم یرون ول ورژوائی لب شودمیمنتق ای ته تثاب دول دستگاه

فورًا
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د                        ال می کنن ه را دنب ان روش اصالح طلبان ه هم ز ک ليکن امروز، احزاب کمونيست ني

  . چنان توهماتی را موجب می شوند

که عملکرد آن را همراه ی اما طبيعت واقعی دموکرات ترین دولت بورژوا، در صورت   

  . بر مال می گرددبا شرایط مادی این عملکرد مورد برسی قرار دهيم، 

وده های زحمتکش                  ه مجرد آنکه ت این وجه مشخصه حکومت بورژوائی است که ب

د،          ان راه یافتن ه پارلم ر ب داد کثي ه تع حق رأی عمومی بدست آورند، و نمایندگان آنان ب

انی بود،مصممانه               ه دموکراسی پارلم ر پای ه ب ه جانب     مرکز ثقل دولت ک ان  ب از پارلم
وزرا   و    :        

  .پليس همچنان باقی می ماند

اء              این دستگاه  های دولتی به خاطر شيوه های عضوگيری، گزینش و ساختمان ارتق

زرگ هستند                  انی و ب ورژوازی مي ا ب . رتبه و سلسله مراتب سازمانی شان، هماهنگ ب

    را         و اق 

ن دستگاه          . بورژوا پيوند داده است    ه ای دهائی        تمام مقامات عالی رتب ان درآم ا از چن ه

      (       ای 

اع از ما                 . را می دهد  ) واقعی رد در دف ام یک ف ی در مق ا را حت ه آنه لکيت  سرمایه ای ک

  .خصوصی و خوب کار کردن اقتصاد سرمایه داری ذینفع می سازد

             روح و      ه 

   " "     و   ه ش  ا

         در  دائ     .   

رل بانک        -اعتبار ه تحت کنت زرگ است              ک ورژوازی ب الی و ب ا، سرمایه م  حکومت   -ه

زی           هر سياست ضدسرمایه داری که توسط حکومت      . نماید های اصالح طلب طرح ری

 . "  داران     ی   در   

ایج           ، فرار سرمایه، تورم، بازار سياه      "سرمایه گذاری  د، و بيکاری نت اهش در تولي ، ک

  .فوری این حمالت متقابل هستند



                                                            

ش ائیبخ یه ائیدموکراس لپرولتاری یداخ دموکراس تی بدرس ره غي

ای ودهه ت ارابطهتروتسکی سازمانب دبرخوردارسرمایه شدخواهن

يم ارگرانتعل تک رایاس یب يعدموکراس ریوس هت سک رنگونیپ تس حکوم

ه معاصرجامع ارگری دافعک اعدترینم رایطمس تش رویجه ویشپيش استخ

ا، بشه جن ين اعع ندف ای رای وقکسبب کحق راردموکراتي داشتق

ط ترواب رمایهمالکي داردس تبران یمالکي رجمع ایلب دوس تولي

ی ایعن دی ليمبای تس روی دپي ورَاکن رف رب یس رارغامضیراه دق تخواه گرف

ومتی هحک اسک تبراس رمایهمالکي تس ورژوائیدول ت،ب هاس علي

ل تم،ک هبيس ک
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ورژوا و              ان ب ؤثر پارلم رفتن م ار گ د  بک ی کن د م رن  تأیي اریخ ق    ت

      داری و        

 مؤثری   هر سياستی که بکوشد از مشی ضدسرمایه داری        . بورژوازی غيرممکن است  

          :      دو        

م شکند         باج سبيل خواهی قدرت سرمایه شود، یا دستگاه        های دولت بورژوائی را دره

و    داری را  و      را   

  .جانشين آن کند

  

   دموکراتيک دموکراتيک--ای آزادی های بورژواای آزادی های بورژوا محدودیت ه محدودیت ه--٣٣
ارزه                       ارگری در جبهه اول مب وزدهم و بيستم جنبش ک اتفاقی نبود که در سده های ن

  ی در   از  آزاد.       

در   .           

ه    ی کسب آزاد . ده ترین طبقه به شمار می رودطبقه کارگر، گثيرالع   های دموکراتيک ب

ن                       رده و برخورداری از پشتيبانی ای ه خود را متشکل ک د ک ازه می ده ارگر اج طبقه ک

ری را تشکيل                          ه هر چه سنگين ت ا، وزن وازن نيروه د، و در ت توده کثير را تضمين کن

  .دهد

ام سرم     ی  بعالوه، آزاد  ده در نظ رین طریق   های دموکراتيک بدست آم ایه داری، بهت

         از            

  ای   در   .  از آن   

زاری جلسات، سازماندهی اعتصابات و تظاهرات                (طبقه کارگر    ل  برگ امکاناتی از قبي

مدارس، سالن های نمایش و انجمن های سياسی خود و              توده ای، داشتن مطبوعات،     

  از   در        " از ...) 

  .، سخن می گوید"بورژوائی
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ری دسياسیبراب رثروتمن هفقي بسيارخودک ه وتب اقیخودق یب دم مان

وزاست، مهن نه تای هواقعي نک ادموکراسیای کتنه است،سياسیدموکراسیی

ای دوده دهمح یکنن دموکراس رانجام، یس رحت یاگ نکس يتای خصوص

قسرمایه طری ای وئی،ه هرادی ایبرنام ونیه دتلویزی بخرن ایستگاه

د تواهن هتوانس هک ا،روزنام ه رمایه س ته هوابس انب د،آن وذان دنف کنن

کامَال

ه ونیبرنام تندتلویزی اتهس انیامکان وذبمنظوریکس ذاردننف رگ ودهب ایت ه

انی دیکس خری ق ح ين رچن وره وریبط ص م ه وردار تندبرخ هس

صرفًاثانيًا،

ت کثری ور تام د،میشرکتدول کنن ی،شوراهایاعضای رهمحل غي

دگان س،نماین ناتورها،مجل هرداران،س ش ا زاره ره رادنف باف منتخ زار اه ی

ت هاس دک چن ی تقيمدموکراس غيرمس یاوًال، انیدموکراس ورژوائی،پارلم ب

دقيقًا
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ارگران دارد،         ی  ليکن،  بخاطر اهميت خطيری که آزاد       رای ک های دموکراتيک ب

رین د          موکراسی های پارلمانتاریستی      ضروری است که محدودیت های حتی پيشرفته ت

  .بورژوائی را درک کنيم

   در آن         

      (           ده 

 در ادراه      و ا)    و 

داختن یک         . قریب به اتفاق افراد کشور از این حق محروم هستند          ه ان قدرت آنان تنها ب

  .ورقه رأی به صندوق در رأس هر چهار یا پنج سال محدود می گردد

ری صوری           برابری سياسی در دموکراسی پارلمانی بورژوائی،  یک براب

" حق "دست، هر دو بطور صوری از   ثروتمند و تهی . است، و نه یک برابری واقعی  

ه      ون      -یکسانی در تأسيس یک روزنام ر ميلي الغ ب ه اداره آن ب ه هزین ال است     ک ا ری  -ه

 در   " "  دو   دارای    .   

   و از         

ن حقوق مستلزم         .  می باشند  خورداررأی دهنده، بر   ی ای اربرد عمل ه ک ا ک يکن از آنج ل

دسترسی به منابع مالی سرشار است، فقط ثروتمندان می توانند  از آن برخوردار              

الی      . باشند ه از نظر م سرمایه داران خواهند توانست در تعاد کثيری از رأی دهندگان ک

           داران خ.          

 داران از  .   و    را  

ان و حکومت                   دگان پارلم د، نماین ال می کن ه سرمایه اعم انی را      وزنه ای ک های پارلم

  .دارند" کنترل"تحت 

                       

ن یک دموکراسی کامل                     ه ای پارلمانی بورژوائی را نادیده بگيرد و به غلط فرض کند ک

                  

   و     دور از .      



                                                            

ه ایک نيروه م ومینظ عم ه پرداخت انون کنیق ش ام واردتم وقم هف ب

ش ورژوائیارت دامب هاق تگيریب انیدس دکارفرمای هکنن ارگرانک هک کارخان

ات ارگرانتوسطشدهاشغالکارخانج شک رگشودنآت دگاناعتصابب نکنن ای

دگی زن درتی هق رالجرمک فقي اعی یاجتم هداشتعظيم رک دفقي ودفاق ب

ًا دقيق

راه اهم ابرابریب دهن يمفزاین یعظ دائم ر ناگ ریای سياسبراب ت تواقعي اس
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ی      و           -  

اقتصادی و اجتماعی باشد، چه فایده ای دارد؟ حتی اگر ثروتمندان و تهی دستان      

درت اقتصادی              د ق م ثروتمن وز ه از حقوق سياسی یکسانی هم برخوردار می بودند، هن

 در      را. و       آن 

ی                          اد غن ی حقوق سياسی است، تحت انقي اربرد عمل ه خود شامل طریق ک روزمره، ک

  .قرار می دهد

  

   اختناق و دیکتاتوری اختناق و دیکتاتوری--٤٤
ا شده               هرگاه به نقش سرکوب گر دولتی که بر پایه دموکراسی پارلمانی بورژوائی بن

رین وجهی آشکار می شود                    ه بهت اتی آن ب ه . باشد نظری بيافکنيم، ماهيت طبق ا   هم  م

ه وقوف کامل به تعداد بيشماری از مناقشات اجتماعی داریم، که در آن پليس و ارتش ب

ه              دن تظاهرات، تخلي ارگران، پراکن ردن ک م شکستن اعتصابات، متفرق ک منظور در ه

     و      در  

ا             ليکن حتی ی  . مناقشات دخالت کرده اند    يس و ی ه در آن پل داریم ک م سراغ ن ک مورد ه

          را از        

اخراج کرده اند، و یا در اشغال کارخانه هائی  که توسط سرمایه داران بسته شده است   

د           ه زن گی می شود و   به کارگران کمک کنند، یا بورژوائی را که هم باعث افزایش هزین

ه                     ه گلول د، ب اگون طرح می کن ات دوزو کلک های گون رار از پرداخت مالي رای ف هم ب

  .بسته باشد

ارگران در                      ه ک د داد ک ا پاسخ خواهن ه م ورژوائی ب توجيه کنندگان نظام دموکراسی ب

را    "   " و "   "       

د          سرکوب باید از آن دفاع     ه ان ه مخاطره انداخت د، ب ه     ی  جواب م   .  کنن ن نکت ه ای يم ک ده

ه          د ک انون "خود اثبات می کن ه       طرف نيست، بلکه       ی  ب " ق ورژوائی است، ک انونی ب  ق

، که نيروهای سرکوب در خدمت این مالکيت هستند،    حاقظ مالکيت سرمایه داری است    
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وق ارگرانحق اتوریتوسطک ورژوائیدیکت لب قبي

ر هه هچ رجامع ایاث زلبحرانه رمتزل دارترت د،ناپای هباش درتپای ق

ًا عميق

يکن کل ی،ی یبحران یعن ه ارگرطبق الًَک وردعم ولم رارفب هق استگرفت

رایط ادی،ش تگاهع رکوبدس شس هنق یدرج ایدوم امایف نظ

اساسًا

ی انون ق ب ببرحس مرتک
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می        ض رس ارگران  نق ه ک ا  آنک ه آنه د   " "ک ده ان          اش

ر از                      ز بهت ه هيچ چي يم ک سرمایه داران، بسيار متفاوت رفتار می کنند، و اضافه می کن

  .نمی کند این، خصوصيت  بورژوائی دولت را تأیيد

   در    زور و     در          

ام توسط اکثریت عظيمی از      زیرا در زندگی روزمره، این نظ     . سرمایه داری ایفا می کند    

 در  دوران   .        

ام     ه نظ وده های زحمتکش               دورانی ک ه ت ی ک ده و دوران سرمایه داری  آسيب دی

ن    اميال خود را مبنی بر سرنگونی این نظام ابراز می دارند، و یا در دورانی که خود ای

ی                 نظام د  ين دوران د، در چن ر آی ده وظایف اش ب یگر نمی تواند به طریق معمول از عه

صرفنظر از اینکه این بحران دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، سياسی، نظامی،              (

  .، اوضاع بگونه ای دیگر است)و یا مالی باشد

ين    آنگاه است که سرکوب و اختناق به جبهه مقدم صحنه سياسی گام می نهد، در چن

روز                ان خود را ب       هنگامی است که سرشت بنيادی دولت بورژوائی، بسرعت شکل عری

ر       . هيئتی از افراد مسلح در خدمت سرمایه      می دهد؛    ه ت يم یافت انونی تعم دین ترتيب ق ب

دازه               : در تاریخ جوامع طبقاتی تأیيد می شود       ان ان ر باشد، بهم ات ت ه باثب هر چه جامع

ی آزادیهای صوری گوناگون به توده تحت ستم است،           بيشتر قادر به تحمل تجمل اعطا     

و    در   ژرف   و          

ا از                 د ت ال کن سياسی خود را می بایستی هر چه بيشتر از طریق خشونت و ارعاب اعم

  .طریق نطق های شيوا

ه               ه نمون وزدهم و بيستم، ب  های بسياری از سرکوبی و    بدین ترتيب طی سده های ن

واع  های  از            :نقض  دموکراتيک   ان

اتوری فاشيستی  . دیکتاتوری های نظامی، بناپارتيستی و فاشيستی برمی خوریم              دیکت

  .خشن ترین و وحشيانه ترین شکل چنين دیکتاتوری ها در خدمت سرمایه بزرگ است



                                                            

ه وفقيتیهرگون نم ارزهای تمب اذفرص عاتخ اجمیمواض ته يلی اقش اداتف افت

الی راعم هنظي د،آنچ ویتس،بوخنزال تادیمآش انتياگواس س ی دم انجام

ن تای وگيریاس يگریجل وحش ای ارگریه وگيریک یجل دم کن

داختن ودهان ات مه تنه یشکس کحت ابی ااعتص ری مب اته جلس

ه ودهطرفک ایت ارگره تک امیشودمیحمای تم ش ارگریارت ک ا داتک نکنن

رمایه دهایس اعیواح وددف کيلخ دوتش هدهن تب ورژوادول ب لح مس

ای ه ارگران دک رایبای اعب وددف لخ روهمقاب گ ه هنطف دخف کنن

شوم

ای ارگری،ه ک رای لب هني نب دف،ای اه دآنه هبای دیجبه اممتح ازمانتم س

گام یپيش یانقالب دنم رتوان وربراب مظه یفاشيس رفب ط ه ارگرطبق ک

صرفًا

ارگران هک نک ودای املخ هش ایاتحادی ارگریه دائیک رینابت کالت اش

ه عیبلک ردس ردنخ امک کالتم ازمانیاش تراکیس تاش مقاوم ی ردازدم پ

ای یه الانقالب هرادیک ارگرطبق ک ط هق رکوبب ازمانس س م هفاشيس ن
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      و          آزادی    ف

  در       و          .   

 دارد،        و     

ؤثر      نکته ای که در اینجا باید اضافه شود         . اعتصابات نيز می شود    رای م ه ب آن است ک

ه دستگاه زور    ) طبقه حاکم(، این تالش برای از هم پاشيدن طبقه کارگر    افتادن    ب

ه       ) ارتش، پليس و قضات(و سرکوب سنتی خود      د ب د بتوان د، و بای د بکن اتکا نمی توان

د                  ارتش های خصوصی   د توسل جوی وده ای دیگری برخاسته ان ه از جنبش ت ی  .  ک یعن

ورم مستأصل    ازی فقرزده، که از یک طرف در نتيجه بحران    ارتش خرده بورژو   ها و ت

اجمی               دامات ته ه اق ارگری در ارائ اتوانی جنبش ک شده است و از طرف دیگر بخاطر ن

ل بحران                   اه مدت در مقاب ر و کوت های   متهورانه و ضدسرمایه داری و ارائه بدیل معتب

  .سرمایه داری، از این جنبش بيگانه شده است

  و   آن   در              

د                         اع کن دان از حقوق دموکراتيک خود دف ا چنگ و دن ل آن ب د در مقاب . بماند، بلکه بای

    از           از      

ا، تشکيل ده         رین آنه دل ت رین و معت ه اصالح طلب ت ن بالی       جمل د ای ا بتوانن د ت     ن

              از  در        . را در     

      داران،    را         

  از        و   .  

ه وحشت                       سازمان رای ب دامات فاشيسم ب ام اق د، و از تم ارگری را متحد می کن های ک

     و در      و    زدن   

ازمان     راه  از  -     س

ن     اه      فاشيسم که درغير ای ه اردوگ اری، کشتاره        صورت ب ار اجب ا     های ک     ا و شکنجه ه

        در   و   در     .   

         در          .    
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ر ب

ت ارگری،دول ودهک ایت تکشه زحم هروندان رارش یق دم ده ود خ

ی ارگری،دولت انک آنچن ترش یگس دم ده ی تقيمدموکراس مس ده د،ش راان هچ ک

رای ب ای که دموکراتي ط ؤثربس هم دن تحدی ارگری قک ترشطری گس

ن تای دول ورژوائی اقیب یب د،م ارزهمان یمب دم کنن ود وارهخ دیکتهم

ه ایب تج ورژوائیدول هب یک ریندموکراتيکحت شکلت ادموکراسی پرولتاری

رای ودهب تکشت هزحم انب یارمغ هم ازهب یاج دم اده تت مخالف
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    را       آورد و  آن     در    

ارزه               سم با نظام    با خطر فاشي   ده فاشيسم، مب رورش دهن د و پ ن مول  سرمایه داری، ای

  .کند

  

   دموکراسی پرولتاریائی     دموکراسی پرولتاریائی    --٥٥
ا و       -مارکسيست ها برای جایگزین کردن دولت کارگری       ی پرولتاری  دیکتاتوری انقالب

       در    - 

و    . اتوری              

     ی   و   آزاد  از   و  

تأکيد بر این اصل اساسی، بویژه پس از تجربه   . توده های زحمتکش مشخص می شود     

ار     فاجعه انگيز استالينيسم که سخنان دموکراتيک احزاب کمونيست رسم             ی را از اعتب

  .می اندازد، ضرورت مطلق دارد

     هائی است که بر پایه دموکراسی پارلمانی بنا  دولت کارگری دموکراتيک تر از دولت     

   . را          

ام فعاليت                      د و تم ه زوال می کن دایش شروع ب دو پي اعی   های  دولتی است که از ب   اجتم

دیری و  -را برعهده خود ...) از قبيل پست، ارتباطات، بهداشت، آموزش، فرهنگ و    ( م

     را در   .  اداری      -

د                شوراهای کارگری  درت خواهن ال مستقيم ق  به گردهم می آورد، شوراهائی که به اعم

ين       ا ب ان      پرداخت، و خط فاصل مصنوعی م ه را از مي درت مقنن ی و ق درت اجرائ     ق

ه کسانيکه در         . می دارند  ام مقامات اداری از آن جمل د تم دولت کارگری با تحدید در آم

ارگر                    ی  رأس عال  د ک ا حد درآم دها ت ن درآم ائين آوردن ای ترین مناصب قرار دارند، و پ

د د                   ر خواه ان ب اعی از مي ات اجتم ا اجرای    . اشت ماهر، مسئله مقام پرستی را در حي ب

وین صاحبان                      دایش قشر ن درت، از پي اصل گردش تمام مناصب و مشاغل در مراجع ق

  . مشاغل جلوگيری خواهد کرد



                                                            

ای ی،ه رینعلن مينبهت رایتض وگيریب جل ه اهمحاکم دادگ ودن اتب قض

ای اق،ه ابیاختن انتخ انی ودههمگ ایت ارگری،ه ادیارتشسرکوبک دستگاهع

اگون ی،گون هسياس زابجمل اح ا زابه اح ارگری قک يسح ازمانتأس س

ون، ایتلویزی ردهمتاالره ی،گ ههمگیآئ تب دهاشتراآیمالکي دسترسآم

ه بب یمرات هدولت رک هب یپای دموکراس رای انب راهمهمگ دف خواه
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دموکراتيک   پایه های مادی الزم جهت اعمال آزادی های       از آنجائيکه دولت کارگری     
،   از      را     آورد

ود        پارل د ب ر خواه و و    مطبوعات، ایستگاه  . مانی بنا شده است دموکراتيک ت های رادی

        در  و در   

شوراهای . تمام گروه های آارگری آه مایل به استفاده از آن باشند قرار خواهند گرفت             

   از    و   از   

مخالف، حق تأسيس مطبوعات مخالف، حق اقليت های سياسی در ارائه عقایدشان در              

رد              د ک اع خواهن ر تسليح      . روزنامه ها، رادیو و تلویزیون با سرسختی دف داماتی نظي اق

           و 

      از       و  در     

راهم              ی را ف محروميت بخش هائی از طبقه کارگر از حقوق دموکراتيک توسط هر اقليت

  .می آورد

  

 



                                                            

ه اتحيط امنازع ينم اتب ه،طبق یحاکم اتییعن همنازع رایک يمب ودهایتقس س

ه ب ين الملب د دادن اربوضوحجملگیامپریاليستی، بانفج وعقری رالوق مخب

زایش ادهااف ينتض ب ی محل ليحات ده،تس دفزاین اترش مناقش ود ب

ای ونينه امیخ تی،نظ فاشيسس اتو دیکت ردد گ ا انه متضمينانس ون ميلي

اء اتبق رمایهحي هس تب دگیقيم زن مار، دامبيش ادلانه يطتع تمح زیس

ای ادیرکوده اقتص ای تعمراتیه ورمس خيربمنظ دد،تس مج انی گجه جن

ًا متناوب

ام ههنگ دب ربع هه هآنچ رمایهک رایس رفتب پيش ود دهخ تش اس

گ انیآغازجن انجه ارزنش ودب هب رمایهک اطس انحط

یازدهم
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  فصل 

  نخستين جنگ امپریاليستی و انقالب روسيهنخستين جنگ امپریاليستی و انقالب روسيه
 

    اول   آن    داری وارد دوران         

از آن      را   داری        .    

رار م   . بشریت فراهم آورده بود    د ق رد ی در معرض تهدی يم م   . گي ابع عظ ادی   من

، جنگ   ١٩٢٩ -١٩٣٢های    جنگ جهانی اول، بحران اقتصادی سال       : می گردد  نابود

"   "         دوم،  

      داری     :      

ری    و   . ی      

ورژوا           استفاده هر چه وسيع     -تر و متدوال تر از شکنجه، دستاوردهای انقالب بزرگ ب

ا بربریت مواجه             . داردی  دموکراتيک را از ميان برم     بشریت با مسئله سوسياليسم و ی

  .است گردیده

 

   جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپریاليستی جنبش بين المللی کارگری و جنگ امپریاليستی--١١
ارگری      ١٩١٤در دهه قبل از سال       ی ک ، بين الملل سوسياليست و کل جنبش بين الملل

رده             وده های زحمتکش ک برعليه خطر رشد یابنده جنگ، شروع به آموزش و بسيج ت

،    دول   ""      . 

ل   . ی       را  

د                  کارگران تمام کشورها خاطرنشان کرد که آنها دارای منافع مشترکی هستند و می بای

از               
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د رمانهرش روتبيش تث اتراس ره وداگراندیگ گس تیجن ابامپریاليس ایج

يال يهنسوس عپرستیم ذیرشواق دترپ ارشرایطشدنب دگیک ارگران،زن ک

رای رانب رهب رح ودمط ب تبداد ماس تزاریس ردم انم لکشورش وحشمقاب ت

عله د،ش ياریگردی رانبس رهب ال س يکن هل شهنگاميک گآت جن
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ار                 غارت شده از کارگران جهان و مردم کشورهای مستعمره در جریان بود، خود را کن

  .بکشند

  ور   از  ١٩١٤ر      د

ود تسليم                      ه ب ه راه انداخت ورژوازی ب ه ب سوسيال دموکرات در مقابل موج شوونيسم ک

ا دشمنان    " خود "و هر یک به طرفداری از دول امپریاليستی کشور          . شدند ه ب و مقابل

ن          . بورژوازی کشور خویش بپا خاستند     رای ای م ب زی ه  منظور  البته هر آدام دست آوی

ان و اطریش، مسئله حفاظت               . دست و پا آردند    برای رهبران سوسيال دموکراسی آلم

   .   "   "  در      

ه            ارزه علي روس   "سوسيال دموکراسی فرانسه، بلژیک و انگليس مب ی پ " نظامی گرائ

  .بر هر مسئله دیگری الویت یافت

امپریاليستی در هر دو جبهه، " مام وطن"ستی از مسئله دفاع ملی از  حمایت شووني 

ی         افع آن اع از من پایان تبليغات ضدنظامی گرایی و سوسياليستی انقالبی و نيز خاتمه دف

ر   " اتحاد مقدس . "طبقاتی کارگران را ایجاب می کرد      کارگران و سرمایه داران در براب

ه   " اتحاد مقدس " این   اما، همچون جنگ،  . اعالم شد " دشمن خارجی " ز ب هيچ رو،    ني

تغييری در سرشت استثمار گرانه اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری به وجود نياورد،          

   در       و   و  

          و     را          

  .دمی کر

  

  گرددگرددی ی های انقالبی منتهی مهای انقالبی منتهی م   جنگ امپریاليستی به بحران جنگ امپریاليستی به بحران--٢٢
ماهرترین رهبران  .  ميهن پرستی منفجر گردید    -دیری نگذشت که تضادهای سوسيال    

د و یک حزب                         اصالح طلب توضيح دادند که توده های کارگر خود پشتيبان جنگ بودن

وده       د   توده ای کارگری نمی تواند با عواطف و احساسات غالب ت ا مخالفت کن يکن  .  ه ل

زودی عواطف غالب در ميان توده ها به نارضایتی، مخالفت با جنگ، و طغيان بدل               ه  ب



                                                            

يهن تانم دپرس ونبودن هانقالبي ددک يسص ينتأس لب ومالمل س ا يالب سوس

يکن ل د روهتجدی دگ کردن السپس کينته رانس دکنف زیمروال

ا داه ابت انترناسيوناليست ين لب هسوسياليستالمل دتقسيمخوداجزاءب گردی

ارل تک ورکليبکنخ لوگزامب ود ربازخ دس زدن دن اعهدش ورب ب

ران ویش،رهب تایخ ودراس رفخ دهمنح د،ش ابودن دادتنه دودیتع مع

وگيری روعجل اباتش اهراتاعتص ودهتظ هت ایب اگونیمانوره تگون دس
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ران سوسيال        . گردید ار رهب ن ب م             -اما ای انی؛ شایدمان، ونوسک و ه يهن پرست آلم   م

 ميهن پرست فرانسوی؛ رنودل و ژول کد، کوچکترین کامی در -چنين رهبران سوسيال

ارگر         پذیرش عواطف  "جهت   ه ک ان طبق ه منظور      . برنداشتند "  غالب در مي العکس ب ب

 از   و   ای          

ه آن جهت                 زدند، از قبيل وارد شدن در حکومت       ا کمک ب ورژوازی ب ا ب های ائتالفی ب

ی، و تخریب در توس                  ی ضدنظامی گرائ ات انقالب عه و بسط    سرکوب اعتصابات و تبليغ

 دموکراسی که -سرانجام وقتيکه انقالب فرا رسيد، رهبران سوسيال    . مبارزات کارگران 

ون                ر کشتار ميلي د،           تا آن موقع به خاطر سود سرمایه ب ذارده بودن ا سرباز صحه گ ه

ه از                 د ک ارگران در خواست کردن د و از ک اره کشف کردن ناگهان پاسيفيسم خود را دوب

  .ند و موجب خونریزی نشوندتوسل به خشونت خودداری کن

ورژوازی و خيانت های    ی در آغاز جنگ، آن هنگام     که توده ها تحت تأثير تبليغات ب

  از         از          

م                سوسياليست د و از ه اقی ماندن ادار ب های انقالبی به انترناسيوناليسم پرولتاریائی وف

  و روزا  در  : ژوازی       

ارتف      آلمان؛ مونات و روزمر در فرانسه؛ لنين و بخشی از بلشویك            ا، تروتسكی و م ه

ز در                 در روسيه؛ حزب سوسيال دمکرات در هلند؛ جان مک لين در انگليس؛ یوجين دب

لغارستان اکثریت در احزاب    ایاالت متحده امریکا؛ در حاليکه در ایتاليا، صربستان و ب  

  .سوسيال دموکراسی، مواضع انترناسيوناليستی را در پيش گرفتند

  در  .        

 .   ) ١٩١٦(و  در ) ١٩١٥(  

دند؛ سنتریست ها که در تالش تأسيس بين الملل متحد          اینها به دو گروه منقسم شده بو      

    و   در          - 

  .برآمدند
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ت البشکس انق رار تق گرف ای دهه انفزاین ادهقان گب جن ول تعل مخالف

ای یه انقحط مزدگ يدگیه شپاش ارت زاری رت رباتزی ترکض ورشمش ش

ت هحکوم مطلق ابق ارسمط النامهم ورهایس یکش غرب ه فوری

ا هه الفک دنمخ بری وکرات دم ا هه عابب ينانش يالب سوس انترناسيوناليست

خصوصًا

امتضادهای نظ ل ودتحلي رخ تب نقاطعي تای اواقعي ادهبن ودنه هب گک تمجن
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ه و                      ت، تجزی د بشمار ميرف رانس زیمروال اح چپ در کنف     لنين که چهره اصلی جن

ام     را            

ك سلسله بحران                روز ی ی در      امپریاليستی را تشدید خواهد آرد و منجر به ب های انقالب

د   ی  ها م  با این چشم انداز است که انترناسيوناليست      . سطح وسيع خواهد شد    توانند نوی

ارگری                       ون چپ و راست در جنبش ک ين افراطي ا ب وازن نيروه چرخش عظيمی را در ت

  .بخود بدهند

ات رسيد            ١٩١٧از سال    ه اثب ا ب ی ه ن پيش بين انقالب روسيه در   .  به بعد صحت ای

 مجارستان   - انقالبات آلمان، اطریش    ١٩١٨در نوامبر   .  شعله ور گردید   ١٩١٧مارس  

ان  ١٩٢٠-١٩١٩های    در سال  . آغاز شد  ا،             طغي ی عظيمی ایتالي های انقالب

 ميهن پرستان  -ين سوسيالجدایی ب . مناطق صنعتی شمال آن آشور را به لرزه درآورد        

    از    -      و 

ات    های بورژوایی و سرمایه داری بودند و کمونيست  دولت روزی انقالب ها که برای پي

د    ی  پرولتاریائی و استقرار جمهوری شوراهای کارگری تالش م        ه ب . کردند، منجر گردی

روه نخست                     مجرد آنکه کل   ت، گ رار گرف د ق ورد تهدی ا م وده ه  نظام بورژوایی توسط ت

  .آشکارا مواضعی ضدانقالبی در پيش گرفت

 

   در روسيه در روسيه١٩١٧١٩١٧ انقالب فوریه  انقالب فوریه --٣٣
   )   در        (١٩١٧در  

   و از                

         .   )            م(

ارگری         ١٩٠٥ ين جنبش ک  روسيه ناشی از ناتوانی کارگران در برقرار کردن پيوندی ب

د در سال        . و جنبش دهقانی بود    رای تزاریسم بسی مهلک         ١٩١٧برقراری این پيون  ب

  .بود



                                                            

ه ننتيج رآورد،ای ب ه ودک رایخ دارکب البت تیانق یسوسياليس استضروریآت

ای ه رنگونی تس ه،حکوم بمطلق کس ی یعن يد رس وزدهم رن مبنظ

ک دهدموکراتي ایس دهمه هيج الب، ابهانق اليفمش اتتک رانقالب ورژواکبي ب

ان داهم ينابت یچن تندم هانگاش البک يهانق کروس البی انق ا،مارکسيست ه

ل ایتحلي وده تخ اعیسرش الباجتم الانق ح اره یچ ددبررس مج

ه الباینک دهانق يهآین اهدروس کفتنش زارانش وراه دش ودخواه ورب بط

ر ردائ ب روس دین ب،ب يشترتي یپ ونبين انتروتسکیلئ البپای انق

ت تحکوم هموق رک تگاهب تدس دول رار داشتق درت هق لگان بالفع ت متح رژی

روسيه ه ری دین بب ترتي شدند اردوسيله تمسلحسرخگ محمای

ای هه ميان روه گ ای داره انونطرف یق اساس وکرات دم ادت اک ه ر نظي

درت یق هاجرائ ک ت دانعل کفق ریی یرهب روزیانقالب رومپي دهمح ودش ب
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ارگر   ١٩١٧در وقایع انقالب فوریه      ود          ، طبقه ک رده ب ازی ک ا ب   .  نقشی اساسی ب ه ام

   از  .      از       

ورژوایی                  ود از احزاب ب ه ائتالفی ب تزاریسم گرفته شده بود، در کف حکومت موقت ک

  رو در   و )       (     

  .قرار داده شده بود) منشویک ها و سوسيال رولوسيونرها(ری جنبش کارگ

ه نهادهای تشکيالتی            مع الوصف، جنبش توده ای آن      چنان پرتوان و نيرومند بود ک

ه ب        ) سوویت(خود را داشت، یعنی شوراها       ه نمایندگان کارگران، سربازان و دهقانان ک

  ١٩١٧   از فو. ی  ی     

       .    دو    

ود    رار        . بورژوائی در حال تالشی استوار ب ه در حال ساختن و برق ا شبکه شوراها ک ب

  .کردن قدرت دولت کارگری بود، مواجه گردید

يه    ١٩٠٥      در     

                         

ه حقيقت پيوست         زی ب ا در روسيه و در کشورهای دیگر             . اعجاب انگي مارکسيست ه

ز         از    در          ای ج

  .پيشرفت روسيه نداشتند

              از 

ن             . بورژوائی خواهد بود   از اینرو، با توجه به عقب افتادگی روسيه، تکاليف اساسی ای

  در    و  -      

آزادی         : . ی     

ودالی        ود شبه فئ ان از قي ؛ آزادی مليت های   دموکراتيک و قانون اساسی، آزادی دهقان

تحت ستم؛ و ایجاد بازار متمرکز ملی جهت تضمين رشد سریع سرمایه داری صنعتی،          

           .   

ارگری استوار                   استراتژی ای بود که بر پایه ی اتحاد بين بورژوازی ليبرال و جنبش ک
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ه ب زش اریلغ ورژوازیاجب هب دانقالب،ب تض البسرنوش بسانق

ر اریخسراس ر،ت ان،معاص لدهقان تحلي ان رداذع ک ه سنکت پ

ق ادطری ااتح ينم ورژوازیب اب انپرولتاری ذیرامک ت،ناپ يناس اطربهم خ

ين للن نتیتحلي س ورژوازی يمب درتب ارگرانق هک دانقالبب تض پيوس

زعم ارکسب هم ردب همج اآنک حنهپرولتاری تص دارسياس د،پدی گردی رد ک

ام ود،انج ارهب اش ارکس رزم وردط ورژوازی،برخ سب البپ انق

ای یه هآت قناعتطبق د هبای ارزهب خواستجهتمب ه بشک ارجن ک
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ود،  در آن           گری     ب

ره      (می کرد    ار در روز، آزادی تشکيالت و اعتصاب و غي ، و در عين  )هشت ساعت ک

ر تکاليف انقالب           ادی ت تحت فشار   " خود "حال بورژوازی را برای اجرای هر چه بني

  .قرار می داد

ه     .  بود  مردود شناخته شده   ١٩٠٥این استراتژی توسط لنين در سال        ی ک او به تحليل

  داده    ١٨٤٨ از     از    

      در         : 

     .  از     اردوی       

داد       های روسيه از تکالي    مارکسيست ری ن ه     . ف انقالب روسيه را تغيي ا توجه ب يکن ب ل

ن تکاليف                    ه تحقق ای ود ک خصلت آشکارا ضدانقالبی بورژوازی به این نتيجه رسيده ب

از      و     و       

    .اندیشه اتحاد ما بين پرولتاریا و دهقانان را جایگزین آن نمود

  

   انقالب مداوم انقالب مداوم--٤٤
ان      "اما   ارگران و دهقان ه اقتصاد          "دیکتاتوری دموکراتيک ک ين، برپای ه تصور لن   ، ب

  .سرمایه داری استوار بود و در زمينه کلی دولتی که همچنان بورژوا باقی خواهد ماند

ود              ١٩٠٦ -١٩٠٥های   در خالل سال   رده ب ن بينش اشاره ک  تروتسکی به ضعف ای

ان در تشکيل یک         عدم توانائی تاری  : یعنی روی سياسی مستقل     خی دهقان ن     (ني ين ای لن

در     در     )    ١٩١٧ را  از  

د        رده ان ا  . نهائی، همواره از رهبری بورژوایی و یا رهبری پرولتاریائی دنباله روی ک ب

تگی دارد      اردوی        

ين                   ا ب اد م توانائی پرولتاریا در کسب سيطره سياسی بر جنبش دهقانان و برقراری اتح

ا         ری پرولتاری ارت دیگر   . کارگران و دهقانان تحت رهب ه عب ا در    : ب انقالب روسيه تنه

ا،        ه پرولتاری صورتی می توانست پيروز شود و وظایف انقالبی خود را تحقق بخشد ک



                                                            

رای تب شدهدستاکثری شویک

عمدتًا

ر هاگ نچ داموضعای رانطرفابت رهب اتوری ادیکت ارزهپرولتاری یمب دم کردن

ا یه تم رایبایس بب درتکس طق وراهاتوس تقرارش اس ویک بلش ر تغيي

ين تلن ریجه تایبلشویکحزبگي هراس البنظری داومانق م ل آوری ای تزه
ا ب ين تلن همراجع يه،ب تروس نبفوری اتای يمامکان یعظ تانقالب دریاف

ين همچن امال دک ردتایي ک يه، يشروس یپ کیبين التروتس س

ق طری ای که اددموکراتي وراتح ورکش دبمنظ نایعرش یص ودم ش

ه املک البش تقاللارضی،انق ی،اس کسبمل ک دموکراتي اریخی البت ورژواانق ب

ایفاست،سنتی وظ طبقامپریاليسم

ان ر،دهقان درتفقي یق خيرسياس ردهتس تک دول ورداری تيبرخ پش ا ب
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بانی     را   و        از   

  .کارگری را مستقر می نمود

بدین ترتيب نظریه انقالب مدوام اعالم می کند که از آنجائيکه در عصر امپریاليسم،                

ه های           " ليبرال"یا  " ملی"بورژوازی باصطالح    اده توسط حلق در کشورهای عقب افت

ه  خارجی و     ابراین     بسياری ب اکم  وابسته  بن ات ح

  -  )        

از  ) آزادی   و       

ذیر است            مسير انقالب    . استقرار دیکتاتوری پرولتاریا پشتيبانی دهقانان فقير، تحقق پ

 .  را    ١٩٠٦     در     ١٩١٧

د، صحت آن را                         داده ان اکنون روی اده ت ه در کشورهای عقب افت اتی ک ه انقالب مسير کلي

  .تأیيد کرده است

  

  ١٩١٧١٩١٧ انقالب اآتبر  انقالب اآتبر --٥٥
 .  در         را      

،      را در       

        و    .  داد

     از    .     

ه    ) منجمله استالين، کامنف و مولوتف    (قدیمی بلشویک     ١٩٠٥های سال      فرمول که ب

د                . چسبيده بودند  د گردی ل حزب تأیي ه زودی توسط ک يکن ب و . با مقاومت روبرو شد، ل

ود          رداختن           . این  بعلت فشار کارگران پيشتاز بلشویک ب ل از پ ی قب ه حت کسانی ک

د                      رده بودن اذ ک زی آن را اتخ ين، بطور غری ری توسط لن روان  . آگاهانه این جهت گي پي

ا بل   ارگران  بکار         تروتسکی ب ان ک ه  کسب  در مي ا ک ه

  .بودند، متحد شدند
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ک هدموکراتي قب اليفتحق ادیتک پرولتاری رای ایفاج ورژواوظ ب

دقيقًا

ک ادموکراتي اکتف درت یق دنم اتوان هتنه رایب اليفاج اریخیتک البت ورژواانق ب

رای ينب اراول روب وریقلم يع،کش یوس ابقدولت امط ویب ونالگ کم

ين دوم یدستگاه ندولت تحکومتکه ردسقوطموق ک ونریزی گرفتصورتخ

قریبًا

دانقالبی ض ای کودت ام اکقي ه،نابهنگ ژوئي دنبال ایب اگونخورده گون
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  و     ( زد و    

ن اکثریت را در         به بعد بلشویک    ١٩١٧، از سپتامبر    )ناموفق کورنيليف در اوت    ا ای ه

رای تسخير          از  . شوراهای شهرهای بزرگ به دست آوردند      ارزه ب د، مب آن هنگام به بع

وامبر    (در اکتبر . قدرت در دستور کار قرار گرفت    ی، ن ویم غرب ری   )طبق تق ، تحت رهب

ه                    ود ب کميته نظامی انقالبی پطروگراد که توسط تروتسکی رهبری می شد و وابسته ب

  .شورای پطروگراد، این مسئله تحقق یافت

های مستقر در پایتخت     تمام پادگاناین شورا از پيش موفق به جلب وفاداری ت   

دین ترتيب    . قدیمی تزار شده بود، اینها از اطاعت ستاد کل ارتش بورژوا سرباز زدند             ب

ا آمی                     ين کنگره سراسری شوراهای روسيه، ب زاری دوم ا برگ قيام که مصادف بود ب

 .    و    .   

ان             کنگر ارگران و دهقان ه شوراها با اکثریت عظيمی به کسب قدرت توسط شوراهای ک

   در             . رأی داد

  . یعنی یک دولت کارگری-پاریس مستقر شده بود

  

   انهدام سرمایه داری در روسيه انهدام سرمایه داری در روسيه--٦٦
ده بود که پرولتاریا پس از تصرف     تروتسکی، در نظریه انقالب مداوم، پيش بينی کر       

           -   

نماید، بلکه می بایست به تصرف کارخانه ها و ریشه کن کردن استثمار سرمایه داری            

ه پس از           . پرداخته، ساختن جامعه سوسياليستی را آغاز کند       ود ک زی ب  این  آن چي

انقالب بطور الینقطع و بدون طی مراحل، از  .  در روسيه بوقوع پيوست    ١٩١٧انقالب  

 -    دادن    -   

د، از اینجاست فرمول      " گسترش"سوسياليستی،   داوم  : می یاب  از لحظه ای  -انقالب م

  .که پرولتاریا قدرت را تسخير می کند



                                                            

يال سوس نی وچاش رایالگ اتب تیانقالب انسوسياليس دینقشیجه اکلي ردایف ک

الب يهانق هروس بمنزل ه رایطیب ابهش کمتش دنزدی ش ای ه ال س

ام البادغ يه،انق البروس انانق آلم وع دبوق ت،خواه انبخصوصپيوس آلم

ورهای نعتیکش رفتهص پيش الب ائیانق ًاپرولتاری ياریمطمئن بس د ودنخواه ب

لم تمس هاس ازماندهیک ادیس راقتص ایب تمبن ومیمالکي ایلعم دوس تولي

ه ایلکلي دیوس رتولي ایلبغي دیوس انتولي داندهقان کافزارمن تکوچ دس

ی ل دین بب تقرارترتي رلاس ارگرانکنت اک ت د کردن اری اخرابک لآنه متحم

ارگران هک درتب اهیق هخودآگ د،یافت ربودن هدیگ تثمارن رمایهاس هس ن

ال اعم

تقرار درتاس یق واقع دد لح،مج يمص ينتقس ينزم ان،ب لدهقان ئلهح ی،مس مل

راری برق ایفی هوظ رایک البب رانق راکتب هنظ دهگرفت ود،ش ارتب دعب بودن

 
 

 

 

١٢٩ 

درت رسيد، از نقطه نظر                      برنامه حکوم  ه ق ين کنگره شوراها ب ان دوم تی که در پای

رین   . وظایف آن، به برقراری کنترل و نظارت کارگران بر توليد خالصه می شد           رم ت مب

 :      در       از  

 و                  

  .شوراها در سراسر روسيه

ود        وین ب ت ن اری در  سياس اگزیر از خرابک ورژوازی ن يکن ب ه  . ل ون ک اکن

          داران و            

   از     م. ی   را  

ه زودی،  . ها، کارخانه جات بزرگ، و سيستم حمل و نقل فاصله کمی بود        کردن بانک  ب

    از    و   در     

  .مردم قرار گرفت

           در     

مایه داری در آن وظيفه ایجاد پایه های مادی سوسياليسم          کشور عقب افتاده ای که سر     

د شد                    رو خواه ده ای روب ا مشکالت عدی ذارده است، ب ا   بلشویک . را بسيار ناتمام گ ه

د         اه بودن ا طوالنی                 . بخوبی از این مسئله آگ زوای آنه ه دوره ان د ک د بودن ا معتق ا آنه ام

       در  از  .  

     و   .     در   

  . مستحکمی برای جامعه بدون طبقه بوجود آورد-انقالب ایتاليا می توانست پایه مادی

د         ان شروع شد        . تاریخ نشان داد که اميدها بی اساس نبودن ا در   . انقالب در آلم ایتالي

  ١٩١٩-١٩٢٠         .     

 .  و            

ه    -های روسيه و اروپا،      دموکرات ين و  " رویاهای " کسانی که بعدها اعالم کردند ک لن

ه و اساسی در واقعيت ن       انی، پای داشته، انقالب روسيه    تروتسکی در مورد انقالب جه

اده                      از ابتدا محکوم به انزوا بوده و آغاز انقالب سوسياليستی در یک کشور عقب افت
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ی رینول قبهت طری ت نيس ایج ارزهنت ينمب یب ينالملل ارب رمایهک ندهس بس

ره رداریبه لب اعدترینکام ودشرایطمس کموج کشوری ی یعن ر دتغيي دهن

عامدًاعالمًا

عمدتَا

 
 

 ١٣٠

های انقالبی در اروپای مرکزی       فراموش می کنند که شکست طغيان      -تخليی بوده است  

بلکه  . به سختی می توانست ناشی از فقدان مبارزات و استحکام انقالبی توده ها باشد              

ل،                 این شکست ه   ين المل ران سوسيال دموکراسی ب ه رهب ا  از نقش ضدانقالبی ک

  . و  ایفا کردند سرچشمه گرفت

درت              دایت تسخير ق ری و ه ا، در رهب ای آنه ين و تروتسکی و رفق در این رابطه، لن

های   توسط پرولتاریا در اولين کشور جهان، به تنها اقدامی دست زدند که مارکسيست         

ارگر                         انقالبی ه ک ا را بسود طبق وازن نيروه ا ت د، ت ادرت ورزن ا مب ه آنه  می توانستند ب

   از    در    : .  

ين               ه خودی خود جهت تعي ن امر ب ه ای دیهی است ک برای سرنگونی قدرت سرمایه، ب

        .        و    

  .، نتایج این مبارزه بسود پرولتاریا استتأثيری گذاری

  



                                                            

ای ادیه امیم دکینظ هان البب ایانق ه ت کتوانس کم وروی اش متنه درت ق

دین ببب س ل هتوس تينب ورینخس ارگرانجمه انک رنگوندهقان دس کنن

د هکردن اک ب الش مت ا تب رمایهحمای ارجیروسیس خ ران زاریافس ت

ان ينمالک پيش يه ورویروس رش گاث یجن مداخل دهمنفصله ودش ب

ورهای ر،کش ردیگ د،نظي تان،فنالن لواکی،لهس الویچکس تانیوگس بلغارس

ان ریشآلم وراهایاط ارگرانش ک عله دش گردی رانجام الس س

الب انیانق هجه ایک يه،پرولتاری رانروس ویکرهب اربلش تندانتظ داش

 
 

 

 

١٣١ 

  

  

  فصل دوازدهمفصل دوازدهم

  استالينيسماستالينيسم
  

  ١٩١٨١٩١٨  --١٩٢٣١٩٢٣های انقالبی در اروپا های انقالبی در اروپا    شکست خيزش شکست خيزش--١١
     و    آن را         

در  و    و  .   ور ١٩١٨ در  

ل        و   ١٩١٩در مجارستان در مارس       . سربازان تشکيل شد    ا در آوری  ١٩١٩در باواری

ه از سال        . جمهوری شوراها اعالم شد    ا ک ه   ١٩١٩کارگران شمال ایتالي  مبارزاتشان ب

د  ١٩٢٠نقطه غليان رسيده بود در آوریل        .  تمام کارخانه ها را به اشغال خود در آوردن

در        و   

د         های   جریان ودار کردی دی نم وان و نيرومن د اعتصاب عمومی در        . انقالبی پرت در هلن

ه     "در بریتانيای کبير کارگران تشکيل       . دستور روز قرار داشت    اد سه گان ه   " اتح را، ک

دام دولت         ر ان زره ب شامل سه اتحادیه بزرگ کارگری کشور می شد، اعالم داشتند، و ل

  . انداختند

ر     . ست نشستاما این موج انقالبی به ساحل شک  رار زی ن شکست بق دالیل اساسی ای

  :بود

  و .    در    از      -

   ی  )    داران  و  (  

  .   زور    و  را    

  و          ی     

 .کردند، برساندی اروپایی که با ارتش های امپریاليستی دست و پنجه نرم م
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ی امچونشد،م ازمانهنگ نظمس امم اعدترینمسلحانهقي رالحظهمس ف

ا ينبوسيلهکمونيستحزبام لب دیبطورالمل اییب     راهنم

اشغال

ه درتب ق وری وراهاجمه مش تهه د،شکس اش هایتالي مک فاشيس

الب تانق ونينشکس تانخ ممجارس تتجس هیاف ک تين بنخس ينیعق رانش ب

ه کک راینوس هب امقابل البب انانق پاه        آلم س ق طری ار، بخصوصاینک

يچدموکراسی دیه ازمانتردی ونتس دانقالبیخش انض داد،نش انن آلم

ثَال م

 
 

 ١٣٢

ه اردوی ضدانقالب           – بين الملل سوسيال     - د و درنگی ب دون هيچ تردی  دموکراسی ب

ا و دروغ     ه    (های ممکن    پيوست، و با توسل به انواع وعده ه ان در فوری ، در آلم

زرگ را داد             ١٩١٩ ه تحقق نيافت        – قول اجتماعی کردن فوری تمام صنایع ب ه البت )  ک

د             ل سوسيال     . کوشيد که کارگران را از مبارزه برای کسب قدرت منحرف کن ين المل  –ب

   در  دادن     در     

      "  آزاد"   از 

  .های نازی آینده را تشکيل می دادند، انجام شد فرا خوانده بود، و هسته های گروه

ه و پختگی            - د تجرب د، فاق ل سوم بودن  احزاب کمونيست جوان که بنيانگذار بين المل

  .بسيار شدند" یانهچپ گرا"الزم بودند، و مرتکب خطاهای راست گرایانه و 

ه               -  بورژوازی که از نتيجه انقالب به وحشت افتاده بود، امتيازات اقتصادی مهمی ب

، همچنين در بسياری از کشورها حق رأی      ) ساعت کار  ٨مهمترین آنها،   (کارگران داد   

  .این امتيازات در بعضی از کشورها خيزش های انقالبی را متوقف کرد. عمومی

ی  در             

   ١٩٢٢  در    و در    در   

وده ای هر چه               . رسيد ه ت ود و پای ده ای نم معهذا، در آلمان حزب کمونيست رشد فزاین

ه     ١٩٢٢ – ١٩٢٣های   در سال . تری به دست آورد  وسيع  حزب کمونيست شروع ب

  .ب اتحادیه های بزرگ کارگری و همچنين شوراهای کارخانه کردجل

ا بحران   ١٩٢٣در سال   ان ب د        آلم اده ای مواجه گردی وق الع ی ف  : های انقالب

ایالت روهر توسط ارتش فرانسه؛ تورم تصاعدی، اعتصاب عمومی موفقيت آميزی که       

ادیه کارگری بزرگ؛ ها در اتح  به سقوط دولت کونو منجر شد؛ اکثریت یافتن کمونيست        

ا در ساکسونی و       های چپ و کمونيست      تشکيل دولت ائتالفی مرکب از سوسياليست      ه

ا  ه    کمونيست   . تورینگي     ک

  و    دادن    در     

د     اموفق مان ارک را                 سرما . رسيد، ن رد، م اره مستقر ک زرگ اوضاع پيشين را دوب یه ب



                                                            

رد هک انحصارک ر ازصاحبقش وینیامتي هشروعن دایشب پي ود دستخ

صرفًا

تند، نگریس ابلشویک هه نب داماتای هاق دهب وعیدی بن وقتینشينیعق مم

مجددًا

رای داتب هتولي اورزیافزون سکش هپ وانبخشیآنک اتبعن همالي تب دول

ه کب بی ينیعق ادینش داقتص گرفتن تاخيز البرس ينانق یب د،الملل مبودن تص

دات صنعتیکشاورزیتولي يکن ال واییب لق هتحلي رونرفت دبي آم ان رس

ران یبح دانقالب بع ت ردتثبي تالفک ورژوازیائ ارهب هب درتب انيدق رس
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   از .   و   را دو      

  .جنگ، خاتمه یافته بود

  

  شورویشوروی) ) دیوانساالریدیوانساالری(( ظهور بوروکراسی  ظهور بوروکراسی --٢٢
ی سال        ان        ١٩٢٠ – ١٩٢١های    روسيه شوروی جنگ داخل ه پای ه ب  را پيروزمندان

  و  . يد،      از آن  

ود        ه ب اهش یافت رده       . کشور بطرز اسفناکی ک ج ک اطق وسيعی از کشور را فل قحطی من

که در انتظار  ی  به منظور مقابله با این اوضاع و احوال، لنين و تروتسکی در حال            . بود

. يم                 

يکن  . ها، و نظام حمل و نقل به قوت خود باقی ماند           مالکيت ملی صنایع بزرگ، بانک     ل

     از   از آن      

چک تجارت صنایع دستی و صنایع کو. گردید، بازار آزاد  برقرار شد     ی  پرداخت م 

  .خصوصی از نو رواج یافت

 و ی             

ورژوازی    ی مخاطرات احتمالی آن را  در سطح اقتصادی حساب م         د، خرده ب کردن

د مجدد و مستمر انباشت سرمایه داری خصوصی است                        روت و تولي ه کسب ث . قادر ب

اده         ليکن اثرات سياسی و اج     تماعی انزوای انقالب پرولتاریائی در یک کشور عقب افت

ود            رار             . به مراتب وخيم تر از این خطرات اقتصادی ب ه ق وان ب ن مخاطرات را می ت ای

درت سياسی و اقتصادی           پرولتاریای روسيه بتدریج  : زیر خالصه کرد   اعمال مستقيم ق
           .  را از  داد

  .واقعی اعمال قدرت در تمام شئون اجتماعی را به دست آورد

ل                  أثيرات متقاب ود، بلکه محصول ت این فرآشد ثمره یک نقشه از پيش طرح شده نب

اجرت              . عوامل بسياری بود   دات صنعتی و مه از نظر تعداد پرولتاریا در اثر کاهش تولي

ود            ه ب اهش یافت ار سنگين قحطی و             . کارگران به روستاها بسيار ک ر ب ارگر زی ه ک طبق
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ادی يهاقتص ت،روس یداش نول دانای یب تمعن هنيس هک انهيچگون ارزهامک مب

تی کيلتروتسکيس تتش ارزهیاف همب یبوروکراسیعلي انیک هارک برنام

د انامي اتوانیب هن تب گثب دازیچن ایان ه م ارگری نحطک کم بوروکراتي
کامًال

ر بوروکراسیخط ال س رد ودک زخ ندهني دنابس بودن همشکالت مارائ

يون ارگریاپوزیس لک زبداخ کمونيستح ال س يه رارروس تق نگرف

ور یبط نکل فته،ای انآش رورشجهتمساعدیزم ایپ یکادره فن د بودن

وراها دهش د؛ش دادبودن ریتع رینآثي گعناصرشبهت یجن تهداخل دهکش ش

 
 

 ١٣٤

ود        رین عناصرش جذب دستگاه      . سختی معيشت تا اندازه ای غيرسياسی شده ب اه ت آگ

     از   در        

   دوران        و  . 

ورژوا        . ط در داخل طبقه کارگر نبود     فرهنگی واجد شرای   بدین ترتيب اقشار روشنفکر ب

د                 ر دانش حفظ کردن ورژوا انحصار خود را ب ع      . و خرده ب ه نف ر شدید، ب یک دوره فق

  .کسب امتيارات مادی و حفظ آن است

ی                 و نيز نباید دچار این پندار شویم که این فرآشد مورد توجه مارکسيست های انقالب

   در     ١٩٢٠ از  .  

ر چه راه حل       ود، اگ ن      روسيه، زنگ خطر را به صدا در آورده ب ل ای ه در مقاب ایی ک ه

،   ١٩٢١از  .     ی   

ود       ين دولت   . ذهن لنين را  به خود مشغول کرده ب ان لن دولت   روسيه را  از آن زم
 و         ی    

 اپوزیسيون چپ    ١٩٢٣در سال    . بوروکراسی فزاینده بر دستگاه خود حزب پرداخت          

   و    را  از   ی   

  .خود اعالم کرد

ذیر         مع الوصف نادرست خوا    اب ناپ ر ظهور بوروکراسی شوروی را اجتن ود اگ د ب ه

اعی و         ١٩٢٠ اگر چه بوروکراسی در اوایل دهه        -بدانيم  ریشه عميقی در واقعيت اجتم

                    

 اهداف  برنامه اپوزیسيون چپ تروتسکيستی دارای   . موفقيت آميز با آن وجود نداشت 

جامعی بود تا آن شرایط مساعد الزمی را بوجود آورد که بتواند اوضاع و احوال را در            

  :مهم ترین نکات برنامه به قرار زیر است. مسير صحيحی قرار دهد

ا در              -الف  تسریع صنعتی کردن روسيه که منجر به افزایش وزن مخصوص پرولتاری

  .گردیدی جامعه م



                                                            

ردهغصبشورویاقتصاد اک تفادهب ناس درت،انحصارای اراتق يمامتي عظ

د درون هتولي شهيچگون نق ی کبوروکراس هی هطبق وینحاکم تن نيس

ماهيتماهيت

روزی یي تیبوروکراس اداستالينيس اهيراتح ورویجم ش رایط یش عين

وام ات ب زب یح انقالب ل یعام ذهن ت شکس ور یظه فبوروکراس دندواق ش

ای الاحي درتاعم طق توس د، دکردن اتتجدی وراهاحي ش ن های مبرنام

ه ب

ا ره انب دهقان رای انب یدهقان تته لدس زایشتحمي اتاف مالي اورزی کش

 
 

 

 

١٣٥ 

ه       افزایش دستمزدها و مبارز    –ب   ه با بيکاری به منظور  باال بردن احساس اعتماد ب

  .خود در توده های زحمتکش

اء سطح فعاليت                  -ج ه منظور ارتق وری دموکراسی در شوراها و حزب ب  گسترش ف

  .سياسی و آگاهی طبقاتی پرولتاریا

الی و ماشين                    -د ارات م ه اعتب ان، تهي ين دهقان اتی در ب  برجسته کردن اختالفات طبق

           و       آالت 

  .ثروتمند

اکتيکی و استراتژیک              –ه   انی و تصحيح خطاهای ت  جهت گيری به طرف انقالب جه

  .کمينترن

ران بلشویک و کادرهای حزب در مجموع، ضرورت و امکان حصول            ر رهب اگ

          و   ی   را درک  

ليکن اکثریت کادرهای حزبی خود  . گردیدی  ميسر م١٩٢٠پرولتاریا از اواسط دهه ی  

ه خطر مهلک              . بدام روند بوروکراتيزه شدن افتاده بودند      ر ب ران بسيار دی اکثریت رهب

      . "  ) "  (    ،

   را در        الزم، پ

  .دهدی سوسياليستی توضيح م

  

  ماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستیماهيت اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی: :   بوروکراسی  بوروکراسی--٣٣
در     الزم    .          

دهای اداری را در دولت   قشر ممتازی است که اعمال عملکر. االجرائی را ایفا نمی کند   

و     و   از       

ای جنس، فروشگاه             ژه و       مصرفی از قبيل تفاوت عظيم در آمد، مزای ه   ... های وی را ب

رای     . بوروکراسی مالک وسایل توليد نيست    . خود تخصيص داده است    هيچ طریقه ای ب
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ت رخصوصیمالکي ایلب وس د عبارتن اتیتسلط هاستطبق مشخصهوجوهک

صرفًا

د دخواه ش ميس الب یانق سياس دد درتمج تقيمق ارگرانمس اک قتنه کطری ی

استقرار د ددًاکشورتوان شودمستقرمج م اعیضدانقالب اجتم ق یکطری

ان کماک ه لهجامع دبالفاص الببع رانق اکتب ه ورویجامع ونش همچ

اد اهيراتح هشوروی،جم یسوسياليستیجامع هیعن یجامع هب نيستطبق

د هخواه ک ی ورویبوروآراس مش اطره دمخ داخت،خواه یان يمهراس عظ

ردارد، ریدرب هخط درتک یق هبوروکراس ب ا يهپرولتاری ورویروس ش

ی الببوروکراس انیانق هجه ببب هس رآنک ایخط تاحي ایفعالي یه سياس

ه اریمحافظ هک زانب رمي ارگریبوروکراسیه ک ارجی طخ تتوس دول ا تج

 
 

 ١٣٦

ازات  : ازات و انتقال آنها به فرزندانشان وجود ندارد    تضمين حفظ این امتي    تمام این امتي

  .گرددی به اعمال عمل کردهای ویژه آنان مربوط م

ر دست آوردهای     ابوروکراسی یک قشر ممتاز پرولتاریا است، که قدرت    ش مبتنی ب

ه، انحصار                . انقالب سوسياليستی اکتبر است    ا برنام د، اقتصاد ب ی شدن وسایل تولي مل

  آن        . رت   

ر گسترش و بسط                          . دیگر است   ده را ب اکنون بدست آم ه ت ه حفظ آنچه ک ی ک دین معن ب

  .فتوحات انقالبی مقدم می شمارد

 از                     

      را     در   را 

   ی     .      دارد   

ا استقرار        . شرایط موجود بين المللی را حفظ کند   اعی، ب ه یک قشر اجتم ه مثاب ليکن ب

ابودی   . مجدد سرمایه داری در اتحاد جماهير شوروی مخالف است         ه ن زیرا احيای آن ب

د شد         ه بوروکراسی          (شالوده امتيازاتش منجر خواه انع از آن نيست ک ن امر م ی ای ول

د،                  گروهک ها و گرایشاتی را که سعی دارند خود را به سرمایه داران جدیدی تبدیل کنن

  ).در خود پرورش ندهد

.     ای    ای    

     ،  ١٩١٧   از            

ه سوسياليسم  است             ا از   . جامعه ای در حال گذار از سرمایه داری ب سرمایه داری تنه

 .  در آن    ی     

. ر         از     

  .انقالبی که انحصار اعمال قدرت بوروکرات ها را از ميان بر خواهد داشت

توان برچسب  ی  ها بر توليد کنندگان در شوروی، نم         به دليل تسلط بوروکرات     

ژه از     . به نظام اقتصادی آن کشور زد     " سرمایه داری " ام وی ان نظ سرمایه داری آنچن

    :  آن  از     



                                                            

ه عرابط مواض

ی یبوروکراس ودترکيب بب ينمنص تپيش دول ک، انپراگماتي یبي ردم ک

ورژوائی بطرزشورویبوروکراسیب تالين اریمحافظهاس خردهک کشوریک

عمومًا

ه یجامع هب هطبق ک ه مرحل تن يوهرف دش االئیتولي هک يچب هه جزئوج

ک نی ای يچ ه ای اوبیه باعتن داش يمتولي هتعم یافت اب ذیراجتن ودنناپ رانب بح

ای دکااله دهتولي يشش هپ هآنک هافزون دنهفت قبتوان د،تحق یاب

 
 

 

 

١٣٧ 

ام                         زوم فروش تم اال، ل ه ک ار ب روی ک دیل ني ه، تب يم یافت توليد، رقابت، توليد کاالیی تعم

      از  ارزش   در آن      

  از  .            

  . توان در اقتصاد شوروی یافتی صفات اساسی سرمایه داری را نم

ه  . اما اگر نظام اقتصادی آن کشور سرمایه داری نيست، سوسياليستی هم نيست             البت

ين                     ارکس، انگلس و خود لن ه توسط م اگر اقتصاد سوسياليستی را بمفهوم اصيل آن ک

ف، اقتصا     . می رفت، درک کنيم    بکار ان رژیمی است        بنا به تعری د سوسياليستی آن چن

ين درجه اهميت و الویت          "توليد کنندگان همبسته  "از   ا تعي دگان خود ب د کنن ه، تولي  ک

ه تخصيص                 نيازمندی ها، با در نظر گرفتن منابع موجود و ميزان کاری که خود مایل ب

اعی م           دی و اجتم ات تولي يم و اداره حي ه تنظ دی هستند ب د ی برای اهداف تولي  .پردازن

بنا به تعریف، در  .  فرسنگ ها از این چنين شرایطی بدور است         اتحاد جماهير شوروی  

د رفت           رین رسمی      . اقتصاد سوسياليستی، شيوه توليد کاالیی از بين خواه رخالف دکت ب

ذکر م                     ه وضوح مت م انگلس ب ارکس و ه م م ين       ی  متداول در روسيه، ه ه از ب شوند ک

    "  دوم"ی از         

ه اول                    معموال مرحله کمونيستی ناميده می شود نيست، بلکه از وجوه مشخصه مرحل

  .است که  آن را مرحله سوسياليستی می دانند

سوسياليسم در   باصطالح امکان تکميل ساختمان   در پرداختن نظریه ضدمارکسيستی     
   را،  ،      

   از  داران      .      

های غيرجدی و      بورژوا، عناصری ارتقاء یافته در دستگاه دولتی شوراها، کمونيست        

ی          سرخورده، و  ا، در پ اتی پرولتاری افع طبق ه من تکنيسين های جوانی که بدون توجه ب

  .ی برای خود بودندمقام

ه، مواضع                 مشکل بتوان گفت که تروتسکی و اپوزیسيون چپ که در مقابل این نظری

يه          الب روس ت انق ا سرنوش د، در  ب رار دادن م را ق ی مارکسيس       اساس
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ال درتاعم اعیسياسیق کتوسطاجتم قشری ککشوری ارگری استک

ين تاول دول اط کانحط بوروکراتي م اداستالينيس اهيراتح وروی،جم انش بي

ی هوقت تمينک رهبيس زبکنگ تح ادکمونيس اهيراتح وروی،جم اش نيکيت

روز حتام نص تنتاجاتای اس ارزات اتیمب طحطبق انیس ينجه یتعي رددم گ

ت ادسرنوش اهيراتح ورویجم طش ایجتوس نت ه ینکت ردهپ دب هبودن رک س

اعامپریاليسم البموجوددستآوردهایدف رانق لاکتب رمقاب هه دامگون اق

ان وارهآن يبانیهم اعپش اددف اهيراتح رشورویجم براب بکشور دترغي کنن

ابر هبن تینظری مارکسيس اذ داتخ کردن بر ارص انتظ ت هشکس طلبان

 
 

 ١٣٨

:    (  "  و "و "  "

 بين المللی قابل حصول است، و دستکم می بایستی             جامعه بدون طبقه تنها در سطح     "

ی آغاز      ". "شامل چند کشور صنعتی اصلی بشود      انقالب سوسياليستی در عرصه مل

ان  .") شده، به عرصه بين المللی گسترش یافته و در عرصه جهانی تکميل می شود    آن

ردن هر چه سری                      مدت ه صنعتی ک عتر ها پيش تر از استالين، کوشيدند تا دیگران را ب

    از    در   .   

 و  از     در     در 

ليکن آنها به این . جهت احيای سرمایه داری در آن کشور بودند و همچنان باقی ماندند    

انجام                    

       .   در           

  .همچون گذشته به قوت خود باقی است

  

   استالينيسم چيست؟ استالينيسم چيست؟--٤٤
  در             

ه معروف خود      ات را       خروشچف در ادعانان ن جنای رد، ای ات استالين را محکوم ک  جنای

وان     ا             " کيش شخصيت   "تحت عن اتوری استالين حکمفرم زعم او در دوران دیکت ه ب ک

م سياسی        . بود، توجيه نمود   ی از یک رژی ی روان این چنين توضيح ذهنی گرایانه و حت

ا مارکسيسم سازگار ني                 د ب . ست که مسبب دگرگونی کامل زندگی ميليون ها انسان گردی

اهش داد     ی پدیده استالينيسم را نمی توان به ویژگ    رد ک ا سياسی یک ف . های روانی و ی

اعی آن را            پدیده اجتماعی در این مورد ما با یک         مواجه هستيم و باید ریشه های اجتم

  .عریان کنيم

     در     

ه در آن    و       .  

يس، تصفيه های     (اشکال خشن  . ممتاز اجتماعی غصب گردیده است     از قبيل ارعاب پل



                                                           

تی ه؛تالينيس ياریشکستک اتبس انانقالب جه يکن ایل اکتيکیمانوره ت

اصوًال

رملين زابک اح ای اکتيکیه ت رخش چ وض يلهع رایبوس هب توجي

ه تینظری همارکسيس دک دمتبای لخ لتحلي ادهایتکام تض رملين تک اس

نسوسياليستی هکشورهاای افعب هاحزابتوسطشوروی،دیپلماسیمن دنبال

ی ابعبمعن ردنت افعک البمن انق ورهای رمایهکش مس استالينيس

ز کالني ماش نمالی درتای ق ادکمونيست وروی؛اتح اتش رهمسکومحاکم غي

تار ًاکش امتقریب ایتم دیمیکادره زبق ح وده هت ایده ه

 
 

 

 

١٣٩ 

،          ١٩٤٠ و ١٩٣٠ ای    

و       )      و  

ليکن وجوه مشخصه اساسی انحطاط بوروکراتيک در دوران . وکراتيک، متنوع اند بور

  .پس از استالين همچون در دوران حيات او، کماکان برجا مانده است

ال            ارگران انتخاب شده باشند، اعم ام ک ه توسط تم قدرت توسط شوراهائی که آزادان

ارگران نيست         . شودی  نم ه     . اداره و مدیریت کارخانه ها در دست ک ارگر و ن ه ک ه طبق ن

ری مستقل در   ی اعضای حزب کمونيست از آزاد    های دموکراتيک الزم برای تصميم گي

م اقتصادی و فرهنگی و سياست            ی برخوردار          باره مسائل مه ين الملل ی و ب های داخل

  .نيستند

      در   داری، 

 در          رو 

          در      .  

الی از سرمایه داری                   ی دوره انتق اتی، واقعيت عين سرمایه داری، رابطه نيروهای طبق

ه شود،            به سوسيالي  ا بکار گرفت سم و به منظور کمک به مبارزه رهائی بخش پرولتاری

 و   "    "در   ای     

  .استالينيستی تنزل داده شده است

اع از     ه استالينيسم سعی دارد که این مانورها را ب     رای دف داماتی ضروری ب عنوان اق

انی دوم و        " پایگاه اصلی انقالب جهانی   "اتحاد جماهير شوروی، این      قبل از جنگ جه

د       " مرکز اردگاه سوسياليستی جهان   " ه نمای د از       . پس از آن، توجي ارگران  بای ک

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در مقابل اقدامات امپریاليسم برای استقرار مجدد             

  .حکومت سرمایه در آن دفاع کنند

  در   از       اس

 ١٩٣٣سهم بزرگی داشته است؛ راه را برای به قدرت رسيدن هيتلر در آلمان در سال              

وده های             ١٩٣٦هموار ساخت؛ انقالب اسپانيا در سال        رد،  ت ه شکست محکوم ک  را ب
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ای يونه ااپوزیس ب از تآغ فعالي ه ایپای یه العين ودهانفع ات ازه یآغ ودم ش

ين رایطی،چن ورهایش تکش لطهتح یس وروی،بوروکراس دش دنناپدی ش

ه ورهایجرگ کش ت تیانباش سوسياليس ا الشه ت وروی دنبالش الب س

اد اهيراتح جم ه دب هبع ربب زغ ترشني تگس یاف د، يکنگردی اهل هم م

محدود

اله البس انی،انق ورجه وینظه البن انیانق یجه داشتپ شکست

يکن ل لی درتاص کق ادبوروکراتي اهيراتح ورویجم تیش دسوسياليس بودن

امشورویبوروکراسی نتم واردای افعجهتخالفم یمن ادواقع اهيراتح جم

ا ابعب گمن هتن اعنظران ازاتدف امتي ن تای اشکس قه منطب ک تی دانستدول

ت ول ه ازیب بازس ای ه ائیآمونيست الفرانسویایتالي س

 
 

 ١٤٠

    د١٩٤٤ -١٩٤٦    و  را در 

ی در               بورژوایی و اقتصاد سرمایه داری وادار آرد؛ سرکوب خونين جنبش های انقالب

د؛                    اکنون موجب گردی ل، شيلی و بسياری کشورهای دیگر را ت عراق، اندونزی، برزی

ه                        ه مثاب اد شوروی ب افع اتح ا من ا را منطبق ب باری، به دشواری می توان این مانوره

     از        .   

  در    و        

  .شوروی سوسياليستی بوده است

  

   بحران استالينيسم بحران استالينيسم--٥٥
ی از سال              ين الملل ردن انقالب ب ادگی اقتصادی            ١٩٢٣فروکش ک د و عقب افت ه بع  ب

درت بوروکراتيک در          اهير شوروی سوسياليستی دورکن       شوروی دورکن ق اد جم اتح

 از .    در        

  . هر دو به تدریج تحليل رفته اند١٩٤٠اواخر دهه 

در .         را در   ٢٠ 

 ) یوگسالوی، چين، ویتنام و کوبا(يافته ابتدا این انقالبات به کشورهای توسعه ن

  .          ١٩٦٨  از    

از   "  "  در راه     

امروز اتحاد شوروی دومين قدرت صنعتی در جهان بشمار         . توسعه نيافته خارج گردید   

ای بسياری  از کشورهای سرمایه داری                م ی آید، و سطح تکنيکی و فرهنگی آن همپ

ا، از لحاظ            . پيشرفته است  پرولتاریای شوروی بهمراه پرولتاریای ایاالت متحده امریک

  .دهندی کمی بزرگترین طبقه کارگر جهان را تشکيل م

  در   در           

               .        

ط استالين                   ان قطع رواب ه خود از زم و در سال      -انشعاباتی در داخل بوروکراسی ک  تيت



                                                            

بوروکراسی ای امیه نظ اکنون یت نجملگ بشای ایجن ودهه طت تتوس دخال

لواکی الچکس س ار راگبه پ تان امجارس ی وامبر الن س ر اکتب

ام اليفانج البتک هسياسیانق دب ودهشروعنق د؛نم دادهایان رروی وادثنظي ح

وده اییت هه ک هسی ودهغيرمترقب استت ل هعام عب ارنف اهراتانفج تظ

 
 

 

 

١٤١ 

تأثير متقابل این .  در یک جریان تفکيک فزاینده بسر می برد، همراه بوده است   ١٩٤٨

   .    ای دو      سيا

    را          

در    "   " در  و   ١٩٥٦    -

١٩٦٨.  

         ای    

تان، قزاقس ين ایزم ره بک اد زارعایج یم زرگدولت ب ه دهفروخت ودش ب

ور ظ دامات یاق یپ هپ ب رورش یپ انحت زارزم زت رني ودکمت ب

ی ایدموکراس ه اد اهيراتح ورویجم ش های هروش زیبرنام دیریری م

يعیاصالحات وس دنبال رگب تالين،م ویژهاس هب ایده ه

ارگران انک یدهقان تته ددًادس المج داعم د؛خواه ارزهش رایمب اتب انقالب

درت توسطسياسیق ایخطر رایسرمایهاحي انهميشهب دمي رفخواه

مجدًا

يکن هل ردب همج ينآنک انیچن ادجری اهيراتح جم رکوب دهس دش ان وروی ش

 

      در         .      

ات سياسی                    د انقالب وگيری از م ه جل ادر ب شوروی شکوفان گردد، هيچ قدرت خارجی ق

د شد                . در اروپا شرقی و شوروی نخواهد بود و دموکراسی شوراها  برقرار خواه

ت؛       داری   از   

 و        و           

  .سوسياليستی در بقيه نقاط جهان پيشروی عظيمی خواهد کرد

  

   اصالحات اقتصادی اصالحات اقتصادی--٦٦
   در ١٩٧٠ و ١٩٦٠    در     

   "ت در    و      و    

ام گرفت          . انجام گرفت " خلقی ان   . عاجل ترین اصالحات در زمينه کشاورزی انج در زم

ود     ١٩٢٨مرگ استالين توليد سرانه ناخالص مواد غذائی به ميزانی کمتر از              رسيده ب

   در   من  . و در  دام  از        

ی از ماشين آالت کشاورزی       ا    ( افزایش در آمد دهقانان، استفاده عقالن ه کلخوزه ه ب ک

 و "   "،     در )  

  .افزایش عظيم ميزان سرمایه گذاری در کشاورزی بعمل آمد

ود   دامنه اصالحات در بخش صنایع بسيار کندتر و همراه با تردی           ضرورت  . د بيشتر ب

رخ رشد ساليانه            اهش ن عينی انجام این اصالحات از بحران رشد اقتصاد شوروی، ک
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ارج خ ادی اقتص دودی تمح داش

ناصالحاتی لای هقبي ادرآنجائيک هق لب ئلهح انیمس وده،بني منب دازچش ان

ران رهب ی ياءیعن اختهاش دهس ش ه یب فيزیکیمعن ردنش هک دب الصتولي ناخ

طح س ود وعبهب رفتن ود،مص ينخ ازهمچن مني رازه ردنط ميماتک تص

ا داکاریه لف ارتحم تارفش خواس ار ودهفش ایت تکش،ه تهزحم الخس س

ای یه ریعقالن هت زیبرنام دیریتری اذم ونداتخ انش ب ه ک ورت ص

ا آنه وروی ينش دینهمچن رچن دنبراب دهایش رمایهواح ذاریس ابعگ من

ل تنتحلي ائر،رف زومذخ بهل قمحاس ر،دقي زینشت یگ رعقالن ينت هب ایبرنام ه
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دی       . توليدات صنعتی ناشی می شد     ابع تولي ائر و من تن ذخ و در رابطه است با تحليل رف

ی   -که اجازه داده بود صنعتی کردن گسترده کمابيش عملکرد متناسب داشته باشد                 یعن

ين شده باشد                 بدون آنکه کوششی     ام و زم واد خ ار، م . جهت حداکثر صرفه جویی در ک

                     

رد، خود رشد اقتصادی                      ر از پيش ایجاب ک گوناگون سرمایه گذاری را هر چه بيش ت

 در  و        و         

   در   و               روشی 

  . مخاطره ی افزایش بی پایان اتالف مواجه بود

  و   و         از  

 در  - و    و           

د               - سبک صنایع ری داللت می کردن ن جهت گي ه ای دگان هر دو ب ال مصرف کنن .  با امي

کرد؛ عقب افتادگی فزاینده شوروی     ی  عنصر دیگری که اقدام به اصالحات را تشویق م        

ود     در رابطه با اقتصاد     اداش          . سرمایه داری ب ام پ ادگی از نظ ن عقب افت ادی     ای های م

 و نوآوری تکنولوژیکی را تشویق  های تجربی بوروکراسی ناشی می شد، که آزمایش  

  .ها تغيير کرده است از آن زمان به بعد شکل این پاداش. کندی نم

، که  )تفاوت بين هزینه توليد و قيمت فروش      " (سود"با ربط دادن پاداش مدیران به       

ر م         ی  گفته م  ذاری شده را درب وط    ی شود کارآئی واحد سرمایه گ رد، در عوض مرب گي

،  )   (    آن    

ی از                   بوروکرات اميدوار بودند که اتالف مواد خام و کار را تقليل دهند و استفاده عقالن

چنين اصالحاتی در صنایع سبک نتایح کم ولی مثبت داشته            . ماشين ها را تشویق کنند    

ه قيمت فروش چون          اما تغييری در ماهيت متضاد نظام بوجود نياوردند       . است ، زیرا ک

  .شودی سابق بوسيله مسئولين برنامه ریزی مرکزی تعيين م

 از   از              

د    يچ  .  خواه انيزم  "ه رل    " مک ارچوب کنت ه  از چ ک



                                                            

ای يمه عظ الب هانق دمرحل ورشبری ش وک اربل هچه طبق تی استالينيس

ی مش ل عم ينونيست چ ود دانخ تب ودعل هب ریک تیرهب زبمائوئيس ح

ره رمایهص دورس ادب اهيراتح ورویجم ت؛ش انشکس البجری انق

الب هانق حلق ود ش روزی البپي رانق هاکتب دب وببع ممحس

ه هک طبق

ده هگردی بن دهموج هش ددًاک ودمج ایس ميماتراهنم وطتص همرب ب

ه زیبرنام هری تبهيچوج تتح حکوم کل دیمش دق کن

دهمصرف د،کنن ائیباش توان ک انیدموکراتي ودههمگ ایت ده دهتولي کنن
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     آن را   و      و 

د                   ل آی داقل تالش نای ه ازاء ح ازده ب داکثر ب ه کسب ح هر اصالحی   . نخواهد داشت که ب

دی از سوءاستفاده و اتالف بوروکراتيک را جانشين                      وع جدی ه ن گرایش به آن دارد ک

ی و       .   آن    ی    بوروکراس   عقالن

دی آن که بعنوان موتور اصلی برای تحقق یافتن این برنامه ریزی در نظر               امتيازات ما 

ذیر نيست         ای سرمایه داری منجر               . گرفته شود، امکان پ ه احي ه ب اکنون ن اصالحات ت

         و   آن           

اصالحات از  . ی نظام شده استاما موجب افزایش تضادهای داخل . سرمایه گذاری باشد  

ه        ارات بيشتر ب ذاری اختي یک سو فشار یک جناح از بوروکراسی را در حمایت از واگ

دی              ه خود دستاوردهای کلي ن نکت رده است  ای ا شدیدتر ک ه ه دیران کارخان م

ه است، و از سویی دیگر باعث                           ه خطر انداخت ار را ب کارگر نظير حق تضمين شده ک

ا              افزایش مقاومت   کارگران در برابر گرایشاتی که به دستاوردهای کارگران و اقتصاد ب

  .کنند، گردیده استی برنامه دست اندازی م

  

   مائوئيسم مائوئيسم--٧٧
ان      ١٩٤٩پيروزی انقالب سوم چين در سال         انی از زم ه انقالب جه رین واقع  مهمت

تی             ن     . ی   سوسياليس ای

  داری     را  و         محا

رد         ين بسيار تشدید ک ا در   . مداوم را در افریقا، آسيا و امریکای الت وازن نيروه و در ت

ه ضرر امپریاليسم بوجود آورد        ر محسوسی ب ن انقالب    . سطح جهانی تغيي روزی ای پي

 از  در           کم   

    و   ای  و   "    " 

ا چيانکایشک، ارتش و                  دهقانی را رهبری کرد، و عليرغم اعالم طرفداری از ائتالف ب

  .دولت بورژوا را نابود کرد
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ران ذیریجب هناپ افعب بشمن ایجن ارگریه تیک انیضدامپریاليس جه

ای ه گ هتن ک،نظران هبوروکراتي وعچ ین هروس یچ انچين زی

م ناسيوناليس بش ينجن یب تیالملل هاستالينيس اتب تمناقش دیلدول دتب ش

المنظور رخودانحصاریاعم ریب حزبرهب روسيهبوروکراسی

مجددًا

ل یداخ ادبوروکراس ااتح دودت يعیح ارهوس ردوب رارب دق رگردی اکث

ریبًا

يارسعی بس ای ه سال الب ائیفرهنگیانق رپرولتاری کبي

ان ودهمي ات وده هبوج انخاص ارگرانمي انک هجوان ائوک قم طری

ا اینارضایتیاینه دهه فزاین يارداشت،استالينيست داولبس ودمت ب

ک دیریتروگراتي هم دب هتقلي هآنچ يهک روس کال اگوناش ازاتگون امتي

دیدًا دودش یمح دم تگردی ارگریدول هک تقرک دهمس ودش يچب هبه روج هب پای
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های   عمل. مع الوصف این انقالب پيروز از همان ابتدا مسخ شده و بورکراتيک بود            

ل           د، الاق وگيری بعمل نمی آم ر توسطرهبری مائوئيستی از آن جل مستقل پرولتاریا، اگ

      ای            

ود           . شوراهای کارگران و دهقانان که بطور دموکراتيک انتخاب شده باشند، استوار نب

 و      در       بو 

    ای را در .  رواج    

    آورد،  در   و    از         

 در   ١٩٦٤ – ١٩٦٥  در "    "

  .کاناليزه نمودن مبارزات آنان نمود

ا        انقالب مذکور، اشکال آگاهی اصيل ضدبوروکراتيک و بسيج توده های شهری را ب

انش از بوروکراسی           کوشش مائو برای تصفيه دستگاه حزب کمونيست و اخراج مخالف

ادی گادرهای سرخ                . تلفيق داد  هنگاميکه بسيج توده ای و تحول آرا بيش از پيش انتق

ه    " از کنترل آنها خارج شد، جناح مائوئيستی       تق ه داد  " انقالب فرهنگی   "، ب . خاتم

      در           و    

طرد شده بودند  مقامات خویش را     " انقالب"هایی که در دوران اوج       بوروکرات

  .باز یافتند

رل       تالش   ب    کنت

ه جمهوری خلق چين         کمونيست چين و همچنين قطع کمک    های اقتصادی و نظامی ب

. ، به مناقشات چين و روسيه دامن زد فرامينمنزله تالفی گردن ننهادن مائو به این ه  ب

وروکر         ين ب ا ب دئولوژیکی م های   اتاین مناقشات بتدریج از یک مناقشه سازمانی و ای

 . درون       دو    

           و   از   و   آن، 

.        و   وارد آورد  



                                                            

ه يوهب ئولش غيرمس يال امپریاليستسوس اد اهيراتح وانشورویجم بعن

ف تعری ورژوازی یب دولت م امائوئيس انب مردنیکس يهبوروکراسیش اروس ب

را هچ مک ودمائوئيس انخ دئولوژیکیبي کای احی یجن تبوروکراس اس ی ودم ش

ت، م،اس ممائوئيس انه روزیبي البپي تیانق مسوسياليس انه تبي نحطسرش م
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ه           زیرا امپریاليسم با بهره گيری از م       ناقشات چين و روسيه خود را در موقعيتی یافت ک

  .توانست به مانور دادن بپردازد

ه دارای                    ارگری است ک انی در جنبش ک ين جری از دیدگاه ایدئولوژیکی، مائوئيسم مب

در حاليکه  . های استالينيستی مارکسيسم لنينيسم است ی خصایص متنوعی از ناهنجار 

روز    استالينيسم ثمره و بيان یک ضدانقالب س     ائی پي ياسی در بطن یک انقالب پرولتاری

       و           

ی        . بوروکراتيک این انقالب از همان ابتداست      بنابراین در مناسبات ما بين دستگاه دولت

ذیری بيش                    ه دارای انعطاف پ ری را ک اطی ت تری و توده ها، مائوئيسم خصلت های التق

ا،                     وده ه نيز هست، با خصلت ویژه خفه کردن هر گونه عمل و یا سازماندهی مستقل ت

  .ویژه توده های پرولتاریائی شهری، در هم ادغام کرده استه ب

ارگری و منشاء                  اعی بوروکراسی ک مائوئيسم، بویژه با عدم درکش از سرشت اجتم

      های کارگری، مشخص   انحطاط بوروکراتيک ممکنه در انقالبات سوسياليستی و دولت      

  .              .

و  "  "        

،   ای  و " "    

ل      ت خارجی چين و گروه    های سياس  غيرعلمی تمامی چرخش   های مائوئيستی را از قب

اهير           . توجيه می کند   اد جم ا، اتح مائوئيسم تا بدانجا پيش می رود که امپریاليسم آمریک

د، بگذریم از                   رار می ده شوروی، احزاب بورژوائی و احزاب کمونيست را در ردیف ق

ردم   "اینکه اتحاد جماهير شوروی و احزاب کمونيست را          د،     "دشمنان اصلی م  می نام

درت        ا ابرق اد                و می کوشد تا ب ه اتح ورژوائی، علي زرگ امپریاليستی و احزاب ب های ب

ن  . شوروی و احزاب کمونيست متحد شود      ا  تاکتيک "ای ه    " ه ه ای استوارند ک برنظری

بر طبق آن بيشتر ممالک سرمایه داری امروز نه با وظيفه انقالب سوسياليستی بلکه            

  .ل ملی از دو ابر قدرت مواجه اندبا وظيفه مبارزه برای استقال
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ارگران انک هدهقان هک ورآزادان کبط ابدموکراتي دهانتخ ندش درباش همانق

م مائوئيس د ده ا زه نیني اتچاش ودمباحث رارخ مق وده ات رتصميمه گي

ی وروی،بوروکراس ودش کخ می کرژی هبوروکراتي يارک ابهبس امتش مب رژی

ه هاندیش مائوتس ا ادلولتاری امع ب اتوری دیکت ه نناشیهم قای استمنط

خشونت

رو هپي ائواندیش م ه ک ر لدیگ ودهک ایت ره ت،مزدبگي هنيس انیبلک تندکس هس

ا پرولتاری ا، اتآنه اعیطبق دئولوژیتوسطاجتم بای انمنتخ یمشخصآن شوندم

تند،پکندیپلماتيک اطریشههس هانحط یگرایان مارکسيسمتخيل

واهیخصلت ندلبخ اتای هنظری عک هواق ایتوجي ررسه رایدی ایب مانوره
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     در          

.     در  اراده  و  از  دارد

ه   " اکونوميسم "به بهانه مبارزه با     " مائوئست های ارتودوکس   اکترین "بمثاب " خطرن

ه توسط                تجدید نظ  ی ک ات عين ر در مارکسيسم، از بررسی طبقات اجتماعی بمثابه واقعي

د     از نقطه نظر   . روابط توليدی موجود در هر جامعه مشخص می شوند، سرباز می زنن

           . 

               "          

  ".باشندی م

ورژوائی           براساس این منطق، آنان جریان     ورژوائی و خرده ب در های ایدئولوژیک ب
ارگر     ه ک ا       داخل طبق ر ب ورژوازی " را براب ا    " ب دگان آن  "و ی د و       " نماین داد می کنن قلم

ين پرول      "مبارزات ایدئولوژیک در داخل جنبش کارگری را با          ا ب ا  مبارزه طبقاتی م تاری

ورژوازی  ال  و     . یکسان می شمارند   " و ب ه اعم ارگری توجي رد دموکراسی ک

ارزاتی مارکسيست                 ه سنن مب ارگری، رد آلي  لنينيستی در    –سرکوب در داخل جنبش ک

ه        تشکيل جبهه واحد متشکل از تمام سازمان       های کارگری برعليه دشمن مشترک، هم

  "    پر. و   از    

  .اعمال می شود" حزب مائوتسه تونگ"است و توسط " تونگ

وده می شود       ام پيم ا       . بدین ترتيب یک دایره تم ا پس از اعالن جنگ ب مائوئيست ه

   از                 

" شرکت "، اگر چه گهگاهی مائوئيسم شعار        موجود در شوروی بود به دفاع پرداختند      

 . ی  را       ی   در  

درت توسط شوراهای            ال ق ر اعم ی ب ه مبتن ا را ک تئوری لنينيستی دیکتاتوری پرولتاری

         و    و       

  .   پذیرد که استالين، خروشچف و برژنف پذیرفته اند و نه بيشتری م



                                                            

ی د،م البکردن تیانق یسوسياليس ازماندهیپ هاقتصادس ابقجامع امط کب ی

ات تهانقالب کگذش امی تثمارنظ داقتصادیاس دگانتولي ينکنن امجانش دیگرینظ

سيزدهم
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  فصل 

از مبارزات توده ای کنونی تا انقالب سوسياليستی از مبارزات توده ای کنونی تا انقالب سوسياليستی 

  جهانیجهانی
 

ه                  انی اول ب ه سوسياليستی، از جنگ جه شرایط مادی الزم  برای ساختن یک جامع

د       . بعد، وجود داشته است    ه        . کارخانه های بزرگ پایه توليد شده ان ار ب انی ک تقسيم جه

د  – وابستگی مردم به یکدیگر. سطح باالیی رسيده است  ی تولي ه  –اجتماعی شدن عين  ب

ر همکاری                . مقياس وسيعی به دست آمده است      ی ب ام مبتن ن رو جانشين شدن نظ از ای

ه  تمام توليدکنندگان و برنامه ریزی توليد به منظور ارضاء آگاهانه نيازهای مشخص ب             

ده                     ذیر گردی ی امکان پ جای نظام مالکيت خصوصی، رقابت و اقتصاد آزاد، بطور عين

  .است

  

   شرایط برای پيروزی انقالب سوسياليستی  شرایط برای پيروزی انقالب سوسياليستی --١١
روزی              رای پي ه خودی خود ب ولی وجود شرایط مادی الزم برای انجام این انقالب، ب

انقالب سوسياليستی، برعکس تمام انقالبات اجتماعی گذشته، کوشش         . آن کافی نيست  

د        آگاهانه  حاليکه  در.  و سنجيده را از سوی طبقه انقالبی، یعنی پرولتاریا، طلب می کن

          را     

ا            می کردند و می بایست به هموار کردن عملکردهای مکانيسم اقتصادی مشخصی اکتف

    در    و       
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احتماَال

ای ه ان الآلم س اهیاست هنگ افکنيمپيشرفتهصنعتیکشورهایب بي

اانقالبی ی،پيش هانقالب نب رایطآی یش یعين هسياس هک روزیالزم البپي انق

متناوبًا

اس ادیبراس درتاقتص یق کم رایط اعیش ادیاجتم م رایط، اش ادگیم آم

ن دفای اجه اهیمحت لآگ کام ين هچن ودیبرنام ودبخ قخ یتحق ذیردنم پ
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ام     : برنامه پيش بينی شده است، یعنی      سازماندهی آگاهانه اقتصاد به منظور ارضای تم

  . احتياجات معقول انسان و ضمانت پيشرفت کامل شخصيت تمام افراد بشر

     از .   ای      

ه      . اهداف و وسائل رسيدن به آن، از سوی طبقه انقالبی است           این بویژه درست است ک

ارزه                   طب اتی مب ا دشمنی طبق د ب قه کارگر در مبارزه اش برای انقالب سوسياليستی، بای

الی،                       انی ای از نيروهای نظامی، م ه، و شبکه جه کند که به مراتب بهتر سازمان یافت

  . سياسی، بازرگانی و ایدئولوژیکی را برای حفظ سلطه اش در اختيار دارد

ياليستی جهانی مستلزم آمادگی دو نوع      بنابراین، پيروزی موفقيت آميز انقالبی سوس     

  :از شرایط است

ن   . این مستقل از سطح آگاهی پرولتاریا و انقالبيون است : شرایط عينی  - ان ای در مي

  و      (  و      

انی از پيش از         ) پرولتاریا ه در مقياس جه رای ١٩١٤را قرار می دهيم، ک  هميشه،  ، ب

رد                شرایط سياسی . تحقق یافته است   رار می گي دی ق ن دسته بن ز جزو ای منظور از  .  ني

ات              : شرایط سياسی عبارتست از    زایش اختالف ت، اف رای حاکمي ورژوا ب ه ب اتوانی طبق ن

ورژوازی و شورش              ول حاکميت ب ده از قب د کنن ات تولي اع طبق ورژوازی، امتن داخلی ب

ام بحران     ما . فزاینده این طبقات عليه آن  ه هنگ های    در کشورهای مختلف و ب

 و               

  .سوسياليستی است، برخورد می کنيم

ادگی،          : این عبارتست از  : شرایط ذهنی  - زان آم ا، و مي اتی پرولتاری سطح آگاهی طبق

  .یعنی حزب انقالبی پرولتاریانفوذ و توانائی رهبری انقالبی آن، 

ع                     ی، در مواق ات سوسياليستی، از نظر عين روزی انقالب ه پي می توان نتيجه گرفت ک

افی  . بيشماری در بسياری از کشورها بعد از جنگ جهانی اول امکان پذیر بوده است          ک

 – ١٩٢٠   در :       

ز در سال       ،١٩٢٣ و   ١٩١٨ ا در سال     ١٩٣٠ – ١٩٣٢های     و  ني های   ، ایتالي



                                                            

یک ه رک دامه تقلک دیگرمس یرشدیک دم کنن واحی فن انمختل ندجه باش

يدن ودیفرارس ينخودبخ دتیچن قوح امطری ایقي ینيروه ورهاانقالب کش

ه اب یآنه وزدم هآم وضک هع هاینک ثب رعب منتظ انی ویقجه یتش دم کن

ين لب ارمالمل دًاچه امًالعام دتع اتوح اهیتجربي ونآگ اسانقالبي مقي

ل ودهالمل یت انقالب ارزات اتیمب ور،شصتطبق هکش ينبرنام ينچن ب

ين لب ارمالمل وزچه ينهن لب ودهالمل یت هنيستانقالب دک هبتوان ائیب تنه

اریخیشکستبراساس یاصالحت ریاستالينيسمطلب ردنرهب اک هپرولتاری ب

اساسًا

ابراین دانبن فق رف ر،ط رایطدیگ یش رایذهن روزیب البپي ادهانق دآم نبودن

ای ربریتاني کبي اه هم م ای ه ال س
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، فرانسه در سال ١٩٦٩ -١٩٧٠های  ، و در سال  ١٩٤٦  -١٩٤٨،  ١٩١٩ – ١٩٢٠

     ،   در ١٩٦٨، در   ١٩٤٤ – ١٩٤٧  ، در ١٩٣٦

های   ، اسپانيا در سال  ١٩٤٥، و در سال  ١٩٢٦، در سال     ١٩١٩ -١٩٢٠های    سال

  . و غيره١٩٣٦ -١٩٣٧

  . از           

اریخ    "پيروزی های انقالبی در غرب تاکنون،  نتيجه         ی در ت ، "بحران عامل ذهن

  .یعنی بحران آگاهی طبقاتی و رهبری انقالبی پرولتاریا بوده است

  

   ساختن بين الملل چهارم ساختن بين الملل چهارم--٢٢
ه     تروتسکی و عده قليلی از کمونيست      ی ک ين تحليل های اپوزیسيون، با شروع از چن

     و  در      

ود، در سال          رای               ١٩٣٣پيروزی استوار ب وین ب ی ن ری انقالب اد یک رهب ه ایج ، وظيف

د            رار دادن ان را هدف خود ق ا . پرولتاریای جه ارم را       ١٩٣٨ در سال   آنه ل چه ين المل  ب

  .برای این منظور پایه گذاردند

    آن    ای        

ه آن      ولی به خاطر فعاليت     . بمثابه ستاد کل واقعی انقالب جهانی عمل کند        های پيگيران

   ای  را، از  در          

کادرهایش را از   . نسلی به نسل دیگر منتقل کرده، صيقل داده و آن را ارتقاء می بخشد             

بدین ترتيب، . بی شمار خود و براساس این برنامه پرورش می دهد       های طریق فعاليت 

     و    و   را در       

و      در          .     

    از     در  و     

 در  -     از     -   

  .سازمان جهانی واحد فعاليت و عمل کنند
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ده، الیپراکن يشخي ردنيست،ب هنب هدشمنیعلي اسک انیمقي ازمانجه هس یافت

ر حپ تواض هاس نک رایط،ای رفتش هپيش ویب مس اسوسياليس ایب نيروه

ت گممانع انیجن تهجه ينهس ردنب نگی؛ب گرس ایل يممس ریتعظ بش

انی هاستزم انعک رفتم دپيش دنتولي دهتم استگردی ای یه رمل دی ت دول

م ه امامپریاليسم يننظ یب بالملل است انی جه ای ه گ جن انی جه ای ه سياست
انی جه م، ادعصرس اقتص ر عص ی رمبتن هب ایپای ادیه یم استمحکم

ه نب ل،ای کالعم اش ا، تجربآنه

ای الیه انتق ه خواستبرنام ه مبرنام یمارکسيس یانقالب هکل تروتسکیک

صرفًا
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ين    " فرارسيدن روز موعود  "چهارم  در انتظار   بين الملل    ن ب ننشسته و در ای

د        ه نمی گذارن غ       . وقت خود را بيهوده به وررفتن با برنام ه تبلي ه خود را ب ل ن ين المل ب

ه                    مجرد برنامه  يم ک يج عق اش محدود می کند و نه اینکه توانائيش را در فعاليت و تهي

  .ه های استثمار شده باشد، به هدر می دهدمحدود به پشتيبانی از مبارزات فوری تود

م ترکيب                        ا ه ر را ب د وظایف زی ی جدی ل انقالب ساختن احزاب انقالبی جدید و بين المل

ات گذشته       دفاع پيگير از برنامه مارکسيسم انقالبی، که درس       : می کند  های تمام تجربي

ه عم           ل، بخشی از  مبارزه طبقاتی را گردآورده است، به تبليغ و تهييج برای یک برنام

        ای   آن را  

ل کمونيست در                 ين المل ناميد و بر اساس اصولی تدوین شده است که بوسيله رهبران ب

ا بمنظور                   سال وده ه های اول پيدایش آن بکار برده شد، و دخالت مداوم در مبارزات ت

ق    ب  از طری ه  و دادن     جل ول  برنام ان،  قب ه خودش

ارگری را در شرایط بحران                       ا ساختن شوراهای ک ه آنه ه ب سازمانی به این مبارزات ک

  .انقالبی بياموزد

ضرورت یک بين الملل انقالبی که بيش از جمع جبری کل احزاب انقالبی ملی باشد،                

،      امپریالي.         

 ه     .     و   

د               . پيوسته ای است   ی شده ان ين الملل ه ب سرمایه،  . نيروهای توليدی دیر زمانی است ک

ی در        ين الملل د   شرکت بگونه ای روزافزون، بطور ب ی  های چن د   مليت .  سازمان می یاب

.      راه   و        

 از    ای؛ از        (    

برنامه ریزی رشد اقتصادی؛ تقسيم منصفانه منابع و درآمد بين تمام مردم؛ حفاظت از              

  .نی قابل حل هستند، فقط در یک مقياس جها)محيط زیست؛ استفاده از علم برای مردم

    در                 

        در      



                                                            

ارگران قک هموف ازاتیکسبب رایامتي اهب ترف اعیامني وند،اجتم اتبش امالي ه

ا وده تس وردهدس اقینخ ب زایش تاف قيم زایش تمزدهااف ذیرد،دس ابپ ب

ی،دستمزدهای اعواقع ادف ارزهی رایمب ایبرخیکسبب دموکراتيکه

ل اعقبي ادف ارزهی رایمب زایشب اف وربی رینف دافت ناه ارزات،ای مب

صرفًا

الوه، ارزاتع یمب لانقالب یتمای ودیعين هخودبخ ویب ترشس گس ب

ای ينه یب الملل ت انشکس کمپ ر یتحقي يم،م الکن ت،خي یاس حت

احاليکهاست، رم هه آهنگیگون ينهم یب روژهالملل ایپ یه انانقالب خودم
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 در            را  

   از  ی آروزی  دادن         

  .طریق مبارزات کارگری که محدود به یک کشور باشد توهم است

      دارای   و          ه 

اتی است، بلکه            . بين المللی است   داخالت دشمن طبق ه م ا بعلت واکنش ب ه تنه و این ن

ارگران بسياری از         باالتر از همه، ب    ه این علت است که مبارزات انقالبی برانگيزاننده ک

ی    سازمان بين به تعویق انداختن مستمر ایجاد یک       . کشورها است  واقعی متشکل    الملل

م                 ا است، بلکه ه ی عصر م دن از ضروریات عين ا عقب مان  از انقالبيون  نه تنه

ز       ین بخش های خود    چنين عقب ماندن از گرایشات خودبخودی پيشرفته تر        ا ني وده ه ت

  .باشدی م

  

  های انتقالیهای انتقالی  های فوری، خواستهای فوری، خواست   خواست خواست--٣٣
ه سمت           ا را ب وده ه استثمار سرمایه داری و ستم امپریاليستی در عصر ما همواره ت

د      ه                   . مبارزات عمده برمی انگيزن ه خودی خود، از فرمول ا ب وده ه ی، ت يکن بطور کل ل

ردن      ا  ز   از و     ک

   از و      آزادی   

  .های فوق العاده ستمگر و غيره، فراتر نمی روند اساسی، سرنگون کردن حکومت

د                برای جلوگيری از گسترش مبارزات تا بدانجا که کل استثمار سرمایه داری را تهدی

د      ک ا کن ی   . ند، بورژوازی می تواند امتيازاتی به توده  درگير مبارزه اعط ورژوازی حت ب

به اعطاء این امتيازات مشتاق است، زیرا که وسایل متعددی برای خنثی کردن آنها در               

رد                . اختيار دارد  ا دست دیگر پس می گي د و ب ورژوازی   . او با یک دست می ده ر ب اگ

           را          را    

د              . می گذارد  ر  . اگر ساعات کار کاهش بيابند، آهنگ و سرعت کار را افزایش می ده اگ

          و        
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واه هخ لطهعلي ارجیسياسیس اخ هی علي وده تیت تيبانیضدامپریاليس دپش کنن

ترده گس ار مبانفج د اکنن ارگرانت ورهایک نعتیکش هص کب اکم دآنه بياین

ان، هه لب أخيردلي البت تیانق ورهایسوسياليس رفتهکش پيش ای پرولتاری

د، رادارن هچ مک له معم اهیه ارگران،آگ اک هآنه ارزهب یمب امطلب نظ

دقيقًا

ای درته هق زدگان برانگي ازماندهی ودهس ا،ت انه ارگ ای وده خ ان ارگ

ا ده انبای اهيتیچن هباشندبرخوردارم ویک امحت قآنه عم ست نحال ای

صرفًا

تر ابيش ایب یعملکرده ادطبيع رمایهاقتص تس ازگاردول ناس
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ه                       زی ک رای چي ه را ب ام هزین ارگران تم ا خود ک د ت زایش یابن ه ای اف ه گون می توانند ب

  .و غيره. بنظر می رسد دولت از خود می پردازد، بپردازند

الی،    بمنظور رهائی از این دایره شيطانی، باید توده ها را به اتخاذ خواست         های انتق

رد         ا بيشتر و          ه  خواست . به مثابه اهداف مبارزات جاری آنان جلب ک ه تحقق آنه ائی ک

ورژوازی                     داری و  ب

د              این خواست  . می شوند  ا را بفهمن ا آنه وده ه ا ت ه شوند ت ان فرمول د چن ا بای چون  . ه

ا  خواست       درغير این  د       صورت آنه اقی می مانن ه روی کاغذ، ب ائی ب در عين  . ه

      از        و     خوا

اد                     ام سرمایه داری، ایج مبارزه ای که از آن ناشی می شود،  مبارزه طلبی عليه کل نظ

.   دو  را        و   -   

ا در شرایط بحران         -گری از قبيل خواست کنترل کار     -های انتقالی  خواست ه تنه های    ن

رایش       حاد انقالبی حائز اهميت هستند، بلکه  به ایجاد چنين بحران           ی گ های انقالب

    در  و  در    را       

  .سرمایه داری تشویق می کنند

  

   سه بخش کنونی انقالب جهانی سه بخش کنونی انقالب جهانی--٤٤
      در     ج

  .های مختلف جهان، مواجه می بيند صنعتی، خود را با وظائف متفاوتی در بخش

د صبر       مستعمره و شبه مستعمره   در کشورهای    ر نمی توانن ، کارگران و دهقانان فقي

   ارزات    .             

ر و                  توده ای و جنبش    اد فق ه امپریاليسم فشار زی های انقالبی وسيع در این کشورها ک

د از هر جنبش         . بدبختی را بر توده ها تحميل می کند، اجتناب ناپذیر است            ارگران بای ک

         .  ای    

ابود          وسيله تراست استثمار توده ب   ا ن انی ی های خارجی باشد، و خواه برای انقالب دهق



                                                            

ایف البوظ داومانق ورهایم بکش اده،عق ایفافت البوظ یانق سياس ت اس

ش ایبخ فه انمختل لجه امقاب ونپرولتاری انقالبي ایف یوظ همختلف ک

ی ائلجمع دوس هتولي زیبرنام تی،ری یسوسياليس هیعن البب انق

ارگری هاستک اک آنه ا ه ن قای شوراهایتشکلطری

ا تارآنه تخواس ارگریدول طک ودتوس ارگرانخ ک ی د،م اباش یبپ دم خيزن

ای ادیامتيازه هم هک دیریتمشخص کم ادبوروکراتي اقتص ه اد،علي الفس ات

ای ه وده ات رایه تب بدس ای ارگریه کک بوروکراتي ت دول

ن تای تراتژیاس الباس انق ت درتمالکي ورژوازیق یب رنگونمل یس دم کن
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های  پرولتاریا که با شور و قاطعيت، خواست. کردن دیکتاتوری های بومی مبارزه کند

دین ترتيب                          د، ب مترقی کليه طبقات و اقشار ستمدیده کشور را از آن خود تلقی می کن

درت،     های توده ای را کسب کرده، در    رهبری این جنبش   رای تسخير ق ارزه ب  ضمن مب

     .  و    را     

  .مداوم

 ی ،     آوردن آزاد   در 

ی،                 دموکراتيک، عليه انحصار بوروکراسی بر اعمال قدرت، عليه ظهور مجدد ستم مل

     ف، و              

  اداره         .       

   در  ) سوویت  (و  از   در  . هستند 

ا خوا . تعدد احزاب و حقوق دموکراتيک برای همه موجود است      ستار اداره اقتصاد   آنه

ه باشد                 . با برنامه از طریق نظام کارگری ای هستند که بطور دموکراتيک مرکزیت یافت

  .این استراتژی انقالب سياسی ضدبوروکراتيک است

ه            ، جنبش در کشورهای امپریاليستی   های توده ای عليه استثمار سرمایه داری، علي

وین         تحدید یا سرکوب حقوق دموکراتيک، از طریق برنامه          ری ن الی و ساختن رهب انتق

انقالبی، به مبارزه برای سرنگونی دولت بورژوازی و استثمار سرمایه، برای مالکيت        

تی              و       سوسياليس

  .این استراتژی انقالب اجتماعی پرولتاریا است. پيروزمند مبدل می شود

    در   و        در  

    در          -

ائی در            ضدبوروکراتيک در دولت   های کارگری بوروکراتيک، وظایف انقالب پرولتاری

اموزون و م      باری این وظایف مختلف      –آشورهای امپریاليستی    رکب  بازتاب انكشاف ن
ان شروع نمی شود                 .  است انقالب جهانی  م زم ام کشورها ه شرایط  . این انقالب در تم

  .اجتماعی، اقتصادی و سياسی در تمام کشورها یکسان نيستند
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رم گ ارتساس اتوانی،حق انن اناگه گرم ی نول رس،ای نت ای ی رددبرم گ

ی، همل رهم درتصاحبانگروهیطرفه تثمار،تحتق ماس فشارظل

ژادی ن ه ارگران، انک ر،دهقان ان،کوچک،صنعتگرانفقي ان،زن تجوان اقلي

ی هیک ایجنب مه لمه تقيمعم ودهمس ا،ت له اباتقبي ااعتص يجی ایبس ه

ی ارگری،دموکراس ودک ازماندهیخ ودهس ات البه انق ی ارگری،دموکراس ودک ازماندهیخ ودهس ات البه انق

ن اهیای تیآگ هانترناسيوناليس ودهب ایت يعتر،ه وروس يوهبط هش رعلي وعه ن

ن دتای وح ای یه تانقالب اس االترین هب توظيف مارکسيس تی انیسوسياليس جه
ان دجری البواح انق دت يدنوح دریجیبخش هت نب های دس یفرآش کانقالب ی
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            در       

       ،      .    

اریخی             د وظایف ت ا، می توان اعی، پرولتاری امکان پذیر است، زیرا فقط یک طبقه اجتم

رد           مشخص انقالب را در هر یک از بخش        ه پيش بب ه ب امبرده، پيروزمندان ن  . های ن ای

اليم و سياست     وحدت   د         های انترنتسيوناليستی    بموجب تع ی تحقق خواه  پيشتاز انقالب

ه     . پذیرفت ی ک ارگران و                 پيشتاز انقالب ی ک ين الملل  تجارب بيشتر و بيشتر همبستگی ب

اء               مردم تحت ستم تمام کشورها را در خدمت مبارزات کنونی می گذارد و به منظور الق

         دار      

  .شوونيسم، نژادپرستی و تعصبات ناسيوناليستی مبارزه می کند

  

       و              و       --٥٥

  سوسياليستیسوسياليستی
    از        از          

  .توده ای، باال رفتن سطح آگاهی آنها از طریق کسب اعتماد بنفس است

ای  و          

   روزه از   از      و  

وده                . قرار می گيرند   رممکن و بيه ه شورش غي آنها در این جریان، احساس می کنند ک

ه حالت اول          "شان بيش از حد قوی هستند، که         است، که دشمنان   ز ب ه چي سرانجام هم

    و   در     اح."  

ه محض        . بسيج ها و مبارزات توده ای عظيم شروع به ناپدید شدن می کنند             ا ب وده ه ت

که خود    که بطور جمعی و در همبستگی با یکدیگر عمل می کنند، و به محض این               این

يم خود آ                       و مبارزات  القوه عظ روی ب د، از ني ؤثر سازمان می دهن اه  شان را بطور م        گ

  .می شوند



                                                            

             

ابدموکراتيک دهانتخ قاست،ش ف،طب دتعری یبای دتجل هعقای ابيونآلي اعتص

دون رایب اج اری نب ادای اتح ته یدس وجمع هخ د،نگرفت اان مب ده یمتح دم کن

رای يجب ایبس دهنيروه ارگران،پراکن انک دجری قدرتمن اد لاتح عم

وده ات هه سب یان د،م یاشکالگيرن ارگریشوراهاجنين ده،ک ایسوویتآین ه

ان راجری رفتنف ریگ ردنرهب ارزاتآ ود،مب اخ یآنه دم هآموزن ک دمی آموزن

وده ودت خ ا ه

انگر الیبي نع البای یانق هاستروان هک الزم انترناسيونال سرودمصرع

ای یه هانقالب رب زیه هچي ادک نفساعتم ب ين لهم هاستدلي مارکسيستک ب
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                   ه 

ار                            د اطاعت و رفت ا از قي د ت ان کمک کن توده ها را افزایش دهد، به هر چيزی که به آن

برده وار که از طریق هزاران سال تسلط طبقات صاحب قدرت بر آنان اعمال شده است       

ن کلمات    ": برخيزای داغ لعنت خورده   . "ميت بسيار زیادی می دهند    رهائی یابند، اه   ای

،         "" اول  

  .پيروزی انقالب سوسياليستی است

، و مکانيسم های      دموکراتيک اعتصابيون برای انتخاب کميته های اعتصاب       مجامع  

 -های توده ای، نقش حياتی در گسترش و پيشرفت خود          ليتمشابه در اشکال دیگر فعا    

د      ی کنن ازی م وده  ب ازماندهی ت ا     . س امع،  ه ن مج ومتی را  -در ای          حک

در            .  

د           ن ر   . چگونه دولت و اقتصاد آینده را اداره و کنترل کنن ه       از ای و اشکال سازماندهی ک

   آن           

  .یعنی اشکال اساسی سازماندهی دولت کارگری آینده. آینده، هستند

     الزم      آن    در 

ه عمل     های توده ای عظيم ميليون   يتمتحد کننده که در بسيج ها و فعال        ه ب ها نفر را ک

              -          
ل حصول است             ارگری، غيرقاب رین دموکراسی ک ه بطور       . گسترده ت ه اعتصابی ک کميت

در               

ه در اعتصاب است باشد                   ا کشوری ک ه ی ردن    . کارخانه، صنعت، شهر، ناحي محروم ک

ات فلسفی و سياسی                  ه اینکه نظری ه بهان ارگران، ب روه مشخصی از ک نمایندگان هر گ

ی شکستن              آنها مخالف نظریات فلسفی و سياسی رهبران موقت اعتصاب است، به معن

  .اعتصاب می باشداتحاد اعتصاب و بنابراین به معنی شکستن خود 

ورد اشکال نهادهای همين اصل در مورد تمام اشکال فعاليت         وده ای و در م های ت

ن فعاليت         ز صادق است              نمایندگی ای که در جریان ای اد  . های ظاهر می شوند، ني اتح
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ازماندهی ارزاتس ارگران،مب ينک انگرهمچن لتبي ژهخص توی ارگریدول دهک آین

ق نطری دای یتأیي ارگری،دموکراس کالک کاش دموکراتي د تواهن یاف ه تجرب
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ارگری است          ی اصل مستثنی نکردن هر           -الزم برای پيروزی در گرو دموکراسی ک  یعن

ات و پيشنهادات              .  وجود دارد   گرایشی که در بين مبارزین     اع از نظری د حق دف ه بای هم

  .خود را بمنظور پيروز گرداندن مبارزه، داشته باشند

ها به تصميمات اکثریت   اگر به این دموکراسی احترام گذاشته شود، در عوض اقليت  

و            . احترام خواهند گذاشت   زیرا آنان هنوز فرصت تغييردهی در این تصميمات را در پرت

از            .    خ

                 

  .های دموکراتيک و نه تحدید آنی گسترش آزاد: هستند

  

 



                                                            

ا کی ارکوچ یک د،م رایکنن دینب ل،چن هنس ازگیب ت نایع زرص ب ک ن ای

کامًال

ای ابينه بين ياری ورهابس ينکش روهمچن گ دها اررون مکن ده موجودن

ام نتم ای ين لب ارمالمل چه ون تانقالبي مارکسيس ا ه ت، تآنارشيش مائوئيس

ت ریجه هاصالحگي وینطلبان اذن یاتخ د،م اآنارشيشتکنن ندیکاگرایانه س
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  گوناگونی سياسی در بين پرولتاریا -١
ی از گسيختگی               ) ٥، بخش    ٩در فصل    (ما   ه ضرورت پيشتاز انقالب ه چگون دیم ک دی

ردن                  رای سرنگون ک عمل مستقيم توده ها و همچنين از ماهيت علمی استراتژی الزم ب

ورژوازی ناشی می شود         و     . قدرت ب ون می ت ی عامل    (انيم یک عامل دیگر را         اکن یعن

  .به این تحليل بيفزائيم) گوناگونی سياسی در بين پرولتاریا را 

ل           ان، همچون جمع ک دهای جنبش کارگری، در هر کشوری از جه دئولوژیک  رون  ای

ان کالسيک،           . متفائت ظاهر می شود    ی اصالح طلب روندهای سوسيال دموکراتيک، یعن

سکو، که منشاء استالينيستی داشته و هر چه بيشتر         احزاب کمونيست رسمی طرفدار م    

     را      و     

،    )    (٠    و   

ی  ه در    .  در   

  .نيز در بينابين این روندهای ایدئولوژیکی عمده، وجود دارند) نتریست هااس(

ددی در واقعيت و در                   ی متع این گوناگونی موجود در جنبش کارگری ریشه های عين

  .تاریخ پرولتاریا دارد

ارگران برحسب    .  همگون نيست   طبقه کارگر از نظر شرایط اجتماعی زندگی،         ک

گ                   ه در    

ارت متوسط می باشند،        شهرنشين ا فقط دارای مه شده اند، آنان بسيار ماهر هستند ی

  .های متفاوت درک می کنند عقاید بنيادی سوسياليسم علمی را با سرعت
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ار ابیسياسترفت ردانتخ ردف ارگران،ف زک اهیسطحني اتیآگ اطبق رآنه اث

ًا طبع

طبيعتًا

ک ارزهی یمب رکتسياس ردهش نک ه پارچ ور کبط ی اه گ ه ردهتجرب يچک ه

م اموفقاعتصابیآنه ن ادیگری هپرولتاری طک الطیفق کس اعتصابی

روه گ

ی ارگرانبخش نک تممک هاس هک دینتجرب چن ودن هب ارگرطبق افهک رداض ک

د هبای لب اهمگونعوام ن وع اتتن ارزاتیتجربي تعدادهایمب ردیاس ف ل عام

ی ول ارگرانی یک هم فک ارنص ودهبيک ب

ب رمرات ت ازبسيار ارگریسازمانني ک
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ه  را ب      رای  اتحادی اهر،  ب ارگران  م      سریع  ه ک

د         ان را   ان د   عمرش ازمان  . از   فهمن         س

ر تسليم وسوسه های                       ه زودت ر دارد ک ن خطر را درب ين ای ا همچن اتحادیه کارگری آنه

ژه یک              افع وی دای من ارگر را ف قشر  صنفی گرایی تنگ نظرانه شده و منافع کل طبقه ک
ژه خود، سعی               بدین معنی   .  کند اشرافی طبقه کارگر   ازات وی اع از امتي که به منظور دف

يم  . نماید که از دسترسی دیگران به این مزیت جلوگيری کند      آگاهی یافتن از نيروی عظ

د                   ائی پيروزمن ارزه پرولتاری ا و درک امکان یک مب يم پرولتاری و بالقوه توده های عظ

   و صنایع بزرگبرای تسخير قدرت و کارخانه ها از بورژوازی، برای کارگران شهرها     

  .ها و شهرهای کوچکتر سهل تر است تا برای کارگران کارگاه

 را         و     

 از             .         

ز     (اعتصاب   اهی    .  باشند و تظاهرات را داشته  ) بيشتر آنها موفقيت آمي رفتن آگ شکل گ

اهی               رفتن آگ ا شکل گ اوت دارد ب ه تف ن تجرب ای ای ر مبن ارگران ب ن بخش از ک ای

    )  ( از    در  ده     

  در           را   و  

ه                کارگر یا کا  . است ا روزنام ه تنه دن ن ه و خوان ه مطالع د ب رمندی شاید،  عالقمن

یکی شاید       . بلکه جزوه و کتاب باشد و کارگری دیگر، شاید بندرت چيزی بخواند           

ری                    ر باشد و گوشه گي مبارز و حتی رهبری جسور باشد، دیگری ممکن است منفعل ت

ا همکاران              . را ترجيح دهد   ه سادگی ب خود دوست شود و دیگری         یکی ممکن است ب

ا      . بيشتر اهل خانواده بوده و در زندگی خانوادگی جذب بود          ا ت دازه ای، در     تمام اینه ان

    و      و  در        

  .می گذارد

د         ا بای اریخ و سنت    دست آخر م ی خاص     ت ارگری در هر کشور را     های مل  جنبش ک

ه توانست سازمان             . ورد توجه قرار دهيم   م ارگری ک طبقه کارگر بریتانيا، اولين طبقه ک



                                                            

اد رمایهاقتص تس ورژوائیدول دب یتهدی د،م هکن ونب انقالبي ای بق

ًا دقيق

ای ورژوازی،ه تب هحمای اعب یدف ورهایمل تی،کش امپریاليس ت حکوم

رکت ش ين لب رالمل رب ائلس دیمس لچن قبي ا هه دتجزی ش ت آنارشيس

ا ه خير درتتس یق هسياس تب مارکسيس ين لب رالمل رب ئلهس زوممس ل

وع دهایتن دئولوژیکرون بشای ارگریجن هک قنتيج اریخمنط ودت خ

صریحًا

وئن الی س ه انک یجری ارزهکل اتیمب دطبق هبتوان يلهب ودهاعتصابوس ت ن ای

ت عفبعل بیض نعتنس زرگص دگیب پراکن م، م،بابوفيس مبالنکيس پرودونيس
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 بدست آورد، هرگز تجربه یک حزب       جنبش چارتيست طبقاتی سياسی مستقل خود را با       

دائی، نداشته است      . توده ای بر پایه تعاليم یا برنامه مارکسيستی را، حتی در سطح ابت

ارگر        رون              حزب توده ای اش، یعنی حزب ک وده ای بي ه های ت ارزه اتحادی ، از درون مب

  .آمد و متکی بر آن است

اد سنت         وزدهم خود              طبقه کارگر فرانسه، تحت تأثير زی رن ن ه اول ق های خاص نيم

 ،      و      )    (

ه م       نسبی اش در شهرستان    افتن ب د  های دور افتاده، از دست ی پيش از  . ارکسيم بازمان

  (          ای     

تعيين شود و پيش از آنکه حزب ) ١٩٦٨، ماه مه ١٩٤٧ -١٩٤٨، اعتصابات   ١٩٣٦

داز و                     ه آن چشم ان ردد و ب کمونيست فرانسه بتواند تبدیل به حزب مسلط طبقه کارگر گ

ارگر فرانسه        سنتی را ببخشد که     ه ک  نشانه ای از مارکسيسم داشت باشد، طبق

ين        به ایجاد کارخانه های بزرگ در پاریس، ليون، مارسی و شمال شرقی فرانسه در ب

  . ، احتياج داشت٦٠ و ٥٠دو جنگ جهانی و هم چنين در بين دهه های 

ی ط               والنی ای  طبقه کارگر و جنبش کارگری اسپانيا دارای سنت سندیکاليستی انقالب

ه                       أثير پذیرفت ری، بشدت ت ره ایب زرگ در شبه جزی افتن صنعت ب است که از توسعه ني

  .است

     در     و   آن   

اتی است                      -است ارزه طبق د مب ه مجادالت و تضادهای ناشی از خود رون .  بدین معنی ک

   و        اول       

 در :   دوم     از    .     

   دادن    در   و     

ارزات            ن مب ه ای ا،  در لحظاتی ک وده ه ی ت حمایت دادن به سرکوب مبارزات انقالب

    داری و   را      و 

ا و       . اصالح طلبان تجزیه شد    ا   " بين الملل سوم به استالينيست ه ه   "تروتسکيست ه ، ب
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رو گ ه هتجزی ب

ای یه اوتسياس ودمتف توج داش ون رباکن یغ يمم زاببين رایشاح گ

ره وراهایکنگ يه،سراسریش هروس ک ارگری یک د،م بدستکردن

ار مکن وده تندوج هداش اهم مب ایه واادع واهیه تگیخ هوابس بشب جن

ه ارگرطبق تهک استتوانس ن دای تگیچن یسياسیدس زالنفسهف دیچي نيستب

د هبای تک هواقعي نتيج ت ماتریاليس

دهای دئولوژیکیرون بشای ارگریجن رک همنج هب هقطع دنقطع ش تن
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ه ای "حاميان و مخالفين نظریه انقالب مداوم و نظریه       ان   "انقالب چند مرحل ه حامي ، ب

ه      و مخالفين ساختن و تکميل کردن ناکجاآبا    دنبال آن ب د سوسياليسم در یک کشور و ب

ا        حاميان و مخالفين تابع کردن منافع انقالب جهانی به باصطالح احتياجات تکميل این ن

  .کجا آباد، تجزیه شد

ری          ادی عميق ت ی و م دئولوژیکی ریشه های عين ليکن، حتی این تنوع روندهای ای

  .دارد

  

   جبهه واحد طبقه کارگر عليه دشمن طبقاتی جبهه واحد طبقه کارگر عليه دشمن طبقاتی--٢٢
    وع   در             

ارگری           . های سياسی طبقه کارگر شده است       سازمان ه های ک در حاليکه وحدت اتحادی

ان،           (در کشورهای بسياری     درال آلم از قبيل بریتانيای کبير، اسکاندنياوی، جمهوری ف

ا  .  متفاوت همه جا گير است     های سياسی  چند دستگی سازمان  . وجود دارد ) ریشتو ا  م

ادف           ه  تص ن  ن يم  ای ا،  درک کن ات  "–ه ، "جنای

روه کوچکی        " نقش خيانتکارانه "یا  " انشعابگران" ا گ ائنين "فرد ی  بلکه نتيجه     -"خ

  .عللی عينی است

           .     

ادی          بعضی ه احزاب و گرایشات زی روزی هایش را در شرایطی ک رین پي  از چشم گيرت

در     و       و         

در  دوم      .  را    آورد 

د دستگی              ا          عميق تصميم انتقال قدرت به شوراها را اتخاذ کرد، چن ه م ری از آنچه ک ت

.         در    در  و    

زرگ         زب ب ه ح ان  س ارگر آلم ه ک دودی  ( طبق دهای   ه و مع ا و رون    ه

ه    ١٩٢٠مانع پيروزی اعتصاب عمومی مارس سال           ) تر کوچک ای  ک  ارتجاعی   کودت

ارگری        تالفات سازمان اخ. کاپ را در نطفه خفه کرد، نشد       های سياسی و سندیکاهای ک



                                                            

ن اعنتيجهشکستای اتوانیامتن رانن رهب ود ب ه سالژانوی ر هيتل

ت املبایس هش کلي ارگر، قک کطری هی دجبه یواح تواقع یبدس دم هآی مک

اد لاتح یعم هواقع طبق د اجمتوان ورژوازیته مب بشکنددره میکپارچه

ای تبده امس تی،ی فاشيس ک ودهدموکراتي ات بشه ارگری،جن قرارک ماس رژی

ز یني دم کتوان اجمی سياسیته ل هتعطي ا،کارخان اهشه تمزدها،ک رهدس غي

ارگران،اخراج ک اجم لباشد،اقتصادیته قبي ن یای دم کتوان ی استضروری

ه ارتب ر،عب وددیگ یوج ارگریدموکراس بشک جن زب ودهح یت انقالب

رای اختنب س ارزه دئولوژیکیمب یای رایسياس بب تکس هاکثری ارگرطبق ک

ای یه تانقالب هدس کب ی رط رش تدیگ ائیعبارتس تتوان مارکسيس

يکن اتل بشسياسیاختالف ارگری،جن اک ادامیتنه ایم اجمینيروه لته هک طبق

انع دم هنش ًاک امیتقریب زتم مراک ای پانياپرولتاری هاس الژوئي س
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  از آن         ١٩٣٦  در     

  . ارتشی نشان دهند–صنعتی واکنش صحيحی در برابر قيام فاشيستی 

             

ی                   کارگر را تض   اتی، یعن ه دشمن طبق ارگران علي عيف نمی کند که مانع اتحاد در عمل ک

ورژوازی، نشود             ورژوازی و دولت ب پيش  . کارفرمایان، بورژوازی بزرگ، حکومت ب

  در  زدن           از،      

 و     و     در    

       در  –  ای  

های   کارگری سازمان یافته و ارائه یک خط مشی سياسی صحيح توسط مارکسيست                 

  .انقالبی

ارزه             ه تهاجمات   واکنش یک پارچه طبقه کارگر، باالتر از همه در مب ورژوازی  علي ب

  :    از     .  

و        .      و  

د . باشد ه حقوق                      : مانن ه ب ارگری، حمل ه های ک ه حق اعتصاب و آزادی اتحادی ه ب حمل

    و       و        

يم      سرکوب کردن آزادی جنبش کارگری بطور اعم، در تمام این موارد، فقط واکنش عظ

 در    .    را  ی و  

    ی  از              

د،      ان بخش های کارگری، که کوچکترین نفوذی در مي       سازمان های مهم پرولتاریا دارن

  .بشود

درت رسيدن                   ه ق ا ب ان ب یکی از بزرگترین فجایع قرن بيستم، شکست پرولتاریای آلم

    و   .  ١٩٣٣   ٣٠ در 

ه توافق جهت                 حزب کمونيست و سوسيال دموکرات     ع ب ه موق ان در رسيدن ب های آلم

ود       تشکيل ه        .  جبهه واحد عليه پيروزی نازیسم ب د ک يم بودن ان عظ ه چن ن فاجع ایج ای نت
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عمدًا

رکوبگرانه یس ورهائیبوروکراس هکش درتک ت،ق هاس قب منیح اردش اقش

ه، الوهاینهم البع اعم ع ریمواض بشرهب ارگریجن تک هدس دیافت رهان غي

ال کاعم البوروکراتي وذاعم ینف هب رفروی رانط الحرهب باص طل

تن اباتشکس ااعتص ت اده س ال هرادیک ارگرطبق ينک الیچن هاعم لک عم

ز رانني استالينيسترهب ال دهسرکوباعم رانکنن يالرهب دمکراتسوس

ت يماکثری ارگرانعظ ورک زی،بط اغری هب هرگون ی دئولوژیکیسياس تندای هس

ع دهایموان ودس افتندستموج هی هب د،جبه ًاواح تاساس ماهي

رانشکنجهآدمکشان،توسط هجالدانگ قحرف لطری اطعیکپارچهعم ق
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درت     : هر کارگری باید درس اساسی این تجربه را جذب کند      وگيری از کسب ق رای جل ب

    و   ای از    و  

ه سازمان     توده های زحمتکش،     ا    جبهه واحد کلي روزی فاشيسم،       های ک ه پي رگری علي
  .غيرقابل اجتناب است

 و   در راه       دارای    

           :  و   

ر را   ابتکار متحد، موافق هستند، از ميان این موانع سياسی و ایدئولوژیکی، موارد ز             ی

  :می توان برشمرد

 و    در -      *

اقشار .  به هنگاميکه مسئوليتی در دولت بورژوائی به عهده می گيرند         -موقعيت مشابه 

    " "   از    از      

های کارگری و حتی سازماندهی قتل رهبران  ها در سازمان نتسازماندهی پيوسته خيا 

  .یا حتی کارگران ساده را در بر می گيرد، به حق رنجيده اند) نوسکه(انقالبی 

   و     از     و       *

انی ب   استالينيست سندیکاهای کارگری و نيز رهبران احزاب کمونيست که بطور ن            ه اگه

    .   در      و     

  در   در           

  .مختلفی از کارگران را بر می انگيزد

اتی را              * اهی طبق  نقش پيوسته ضدانقالبی رهبران سنتی جنبش کارگری، که رشد آگ

به طرح های ضدانقالبی و ضدکارگری     ) و گاهی (يف می کند و بطور عينی     تضع

ه                   ين طبق ورژوائی را در ب سرمایه بزرگ کمک کرده و ایدئولوژی بورژوائی و خرده ب

  .کارگر اشاعه می دهد

ه برخوردهای          د علي ه افراطی         معهذا، ما بای ه و چپ گرایان ه گرایان ا   فرق  در رابطه ب

وده ای       سازمان يم         های ت ارزه کن ارگری مب ی         . سنتی جنبش ک ی و چپ گرائ ه گرائ فرق



                                                            

ای یه رایانقالب تب هسياس دجبه ارگری،واح هک اععلي ارتج ت مارکسيس

ای ولیمبن تاص هاس ک ر نب ای ب ردعق ختیگ رایس لب اک دپرولتاری ودخواه ب

ه بک هعق طبق

ت، هاس انعک یم ودم ش ه وراهایخاص ارگرانش ک اتی طبق ازمان س

ری ت ا طه کالتوس الاش ع ط ایگزینفق دنج طهش نبالواس ازمانای س ی ودم ش

ار نک یممک ازد،م هس دونک ادب نفساعتم هب ارگرطبق دیدًاک زلش متزل

وازن ایت سرمایهنيروه ين رچن بتغيي ائی، مه ه ينوجود سازمانچن

ارگران اهیک آگ

اتی اطبق عيفپرولتاری ردهتض د،ک ئولان مس يش هپ د،گرفت ارزهان مب

ز هاستدرستني اک ازشسياستآنه اتیس طبق اب عب ورژوازیطب تندب هس

ا هه اسب يعیمقي وس ای ریه ایرهب نه ازمانای س ن هاستدرستای سياستک

ائی امپرولتاری دگیتم ایش،پيچ یه تیعن خصتمامي یمش ودم ش

ور ی،بط هکل یفرق طحگرائ ریس يلهنظ راقبوس کاغ هی خصجنب مش

ای ودهه کت نتیبوروکراتي بشس ارگریجن تک اس ازمان س اقض متن
ه دوگان پ یچ ناش

صرفًا
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اتی               ه دشمن طبق ارگری علي ه جبهه واحد ک افراطی  موانعی در راه دست یافتن ب

وانعی هستند در راه       ين، م ؤثر  نيستند، بلکه همچن ارزه م ری های     مب ه سلطه رهب  علي

  .اصالح طلب و استالينيست بر اکثریت طبقه کارگر

تباهات فرق   دم درک     اش ی  از ع ان افراط ه  گرای ت  ه گرایان           ماهي

     .  ای  و           و 

       در        از   (

ارز               تاکتيک ائی درک مسائل مب اتی و انقالب      ها یا استراتژی و بوسيله عدم توان ه طبق

       ،) در     در  اش،       

                    

    و         را  .    

       را    و       در        

ارگر هستند          شکست ه ک ز درست است              . های بی شمار طبق دازه ني ان ان ه هم ذا، ب    معه

ازمان     ين س ود چن ه وج ائی و          ک ه توان ا ب د ت ازه ميده ه  اج ائی ب      ه

ين سازمان        اتی ب           حداقل برسند که بدون چن اهی طبق ن رشد آگ ائی ای ر      ه   سيار مشکل ت

  .می بود

    روز    ه   روز      

      و  را      آن               

       ی             .  

            از آن    )    ( از  

د            راه باش ارگر هم دن  ک ج ش ينی و فل ا  نش ا ب عيف آنه عيف .  تض          تض

ا  این سازمان   ين تضعيف و                  -ه ورژوازی، مب ه نابودیشان توسط ارتجاع ب  چه رسد ب

             .         

                     

  .سرمایه داری مبارزه می کنند
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يال سوس م ونه رنداکن دونحاض تب یموافق رانقبل رهب ت تندکمونيس هس

ا ای هآنه دارک زابطرف اح ه ودهک ایت ارگره دارک زابطرف يالاح وکراتسوس دم

ی هکمينترن ارابط زابب اح وم س ای ه ه طالحب تاص سياس ت کمونيس

رباز طس هبس دجبه هواح طوحب ریس زابرهب يالاح وکراتسوس دم

ه هب دجبه طحواح هس اکارخان الته مح ه همنطق ينناحي همچن

ای یه رانانقالب زابرهب يالاح وکراتسوس ت،دم کمونيس ت مارکسيس د دارن

ای ارگریه نهادک یپيش دم هکنن رک ب اختن هس دیجبه امواح ازمانتم س

خصوصًا
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  " " طبقه عليه طبقهطبقه عليه طبقه"" دیناميک تهاجمی جبهه  دیناميک تهاجمی جبهه --٣٣
ارگر،              مارکسيست ه ک ه طبق های انقالبی هر گاه با حمله سرمایه داری علي

رو می شوند،     وقتی با خطر به قدرت رسيدن       دیکتاتوری دست راستی یا فاشيسم، روب

  را     در        از   

ه سازمان           . ها باشد  گيرنده تمام سطوح این سازمان     ا کلي د ت ائی را    آنها سعی می کنن ه

د             که ادعا  ر کنن ارگری هستند، درگي ه . می کنند جزئی از جنبش ک رین     منجمل ه روت  ميان

ا               هائی که  ها و سازمان   سازمان ری ه رین رهب فرصت طلب ترین و تجربه نظر طلب ت

      و     . را 

ی،                      ری های مل ه تشکيل جبهه واحدی از رهب ذهبی را ب اتحادیه های اصالح طلب و م

   در    و         ای، و  ای و    

  .بمنظور مقابله  و برخورد با حمالت دشمن، دعوت می کنند

 زدن از          و      

 در      " دوره "     ( 

 استالينيستی  -های مائوئيستی  برخی سازمان دموکرات، که امروزه از طرف     -سوسيال

ز     ) دنبال می شود،   بر عدم درک کودکانه از عملکرد عينی اتحاد جبهه پرولتاریائی و ني

ن سياست آن است          . بر عدم درک از پيش شرط های ذهنی استوار است          پيش فرض ای

          )      

 -"از              )   

. خود، در عمل واحد با کارگران انقالبی شرکت جویند   " تجدید نظر طلب  "یا  " فاشيست

ب،           جدا کردن بدین ترتيب، این سياست وظيفه حل نشده         ری فرصت طل ا از رهب  توده ه

ری های           . را حل شده می انگارد         از طریق تجربه خودشان    ت، دعوت از رهب  در حقيق

ه                       ه حمل رای پيوستن در یک جبهه واحد علي احزاب سوسيال دموکرات و کمونيست ب

ا از     ی  ارتجاع است که به کارگرانی که از این رهبر         د ت ها پيروی می کنند اجازه می ده



                                                            

دون هب نآنک وانای هفراخ ربب یض هالعجل زابب اح ری، هرهب یارائ دم دهن

ه دجبه ارگری،واح زومک اختنل هس دجبه مواح طوحه ائينس مپ ه

ر همنج لحب دنمس ومیش اعم رفپرولتاری تص تی نفاشيس الژوئ س

ای هرهایه زرگش پانياب هاس ایب کودت نش هواک هیکپارچ ودهپيروزمندان ت

ود ج ای ارگریه انک انآلم رایطیچن ش نش هواک هیکپارچ ازمانپيروزمندان س

دمی درت،جوئی،ده نفسق تب ارگرقابلي رایک ب

ازمان لس هک ارگرطبق کک رویی دني واح اعی دوددف یمح ود؟م دًاش اب

صرفًا

وکرات تدم هکمونيس دجبه ارگریواح روریک ت،ض ننيس انای رگم ب

الوه، وانبع ردنعن نک دهای هعقي رک ردندرگي ریک ایرهب زابه يالاح سوس

ق هطری اضروریتجرب ودب ارهخ ار،ب تحسنصالحيتاعتب نني ای
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   و  ارزش  در    و     

  . کنندرهبران قضاوت

               - 

         و  در        را  

ارگر می باشند و توهمات                       ه ک ائز اکثریت در طبق می انگيزد که انقالبيون هم اکنون ح

ا اهریمن                  ورژوازی، ی خطرناکی از قبيل امکان سرنگون کردن سرمایه داری، دولت ب

  .فاشيسم، از طریق کودتای اقليت را رواج می دهد

ه                  اکتيکی است ک ارگری ت ه اهداف   آیا این بدین معنی است که جبهه واحد ک ب

 دادن    در        .       

اعی باشد               -ضربتی رای اهداف دف ه اول ب ر در مرحل اتی      - حتی اگ وازن نيروهای طبق     ت

ه        اد  و  طبق ارزه   اعتم ر   و مب را تغيي

ارگری         . کندمی   عمل سياسی را به شدت تقویت      ابراین جبهه واحد ک يم    بن ات عظ امکان
اعی را      بوجوددیگری را برای مبارزه  ارزه دف می آورد که می تواند به سرعت یک مب

د         دیل کن اجمی تب اپ در مارس           . به یک حمله ته ای ک ان کودت ان،  ١٩٢٠در زم ، در آلم

      بو    و  

ا  آورد که مبارزان بسياری از سازمان        ی سازمان    -ه  در ظرف  -های اصالح طلب      حت

ا                     ه روهر برپ دین شهر ناحي ارگری را در چن چند روز تصميم گرفتند که ارتش مسلح ک

د         . کنند . حتی ميانه روترین رهبران اتحادیه کارگری شعار حکومت کارگران را می دادن

           و   

        و    ١٩٣٦    

  .کارخانه ها گردید

اجمی                    مارکسيست القوه ته ات ب رداری کامل از امکان ره ب ه منظور به های انقالبی ب

       را،  در   و  در          

    را          .      
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ورژوازی یب مترق ت یمالکي رمایهخصوص ذیریم،س اهنپ رکتآنگ ش

زعم دافعينب نم رسياست،ای اماگ ورژوائینظ ب ت ورژوائیمالکي استاستوارب

ت رمایهمالکي ت،س هنيس یجبه ورخلق رصریحبط هب رامپای هاحت امب نظ

يچ هه يشگون یشرطیپ رمبن اعب امدف ورژوائینظ ب اع ندف امای نظ

ارزهميشودباعث امب هپرولتاری ورژوازیعلي هتوسعهب ادیافت رددح گ کنمی

ی ادتحرک ایج ه هطبق هعلي طبق ه دجبه ارگریواح قک قطری منط

توسط

ای واحده

وند، ورش تهبط يجپيوس ابس اته ودهعملي رت درگي ک ابدموکراتي انتخ
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د   ی است      . کارگری، اتحادیه های کارگری و یا توده ها تبدیل کنن دین معن ن پيشنهاد ب ای

ارگری، جبهه      سازمان" های ائتالف"های ملی و ناحيه ای و        که جدا از توافق    های ک

ی    واحد باید    د                 را در کار   کميته های محل ارزه کن ر مب ا، امالک و محالت درگي ه ه   –خان

ه بطور            کميته هائی که باید به سریع    د ک ائی تکامل یابن ه ه ه کميت رین وجه ممکن ب ت

  و   در   و   ای      

د            . شوند ن دیناميک تهاجمی چنين ساختاری روشن است، چه بوضوح باعث بوجود آم

  .شرایط انقالبی است

  

   جبهه واحد کارگری و جبهه خلق جبهه واحد کارگری و جبهه خلق--٤٤
ه مارکسيست      ه ک ه همانگون داران سرسخت جبهه       درست ب ی طرف  انقالب

د    " جبهه خلقی "های   کارگری هستند، به همانگونه نيز سياست      جبهه  . "را رد می کنن

ورژوازی                " خلق ين ب اد ب ر اتح ی ب رال ل"سياست دیرینه سوسيال دموکراسی، مبن "  يب

می باشد، که  ") اتحاد چپ("با جنبش کارگری ") ضد فاشيست" ، یا"ملی"یا (

  .هفتمين کنگره کمينترن احيا شد

ارگری و            اد چپ   "تفاوتی بنيادی بين جبهه واحد ک ا    " اتح وجود  " جبهه خلق   "و ی

  اش  را  "  "   از    . دارد

. د،         و   

جبهه خلق، بالعکس، از طریق منطق سازش طبقاتی اش مبارزات کارگران را متوقف              

د               ارگران را سرکوب می کن در حاليکه جبهه واحد       . کرده و حتی رادیکالترین اقشار ک

اجم سرمایه داری       ه ته ه       گذشته از عال (کارگری علي ران اصالح طلب ب راوان رهب ه ف ق

     ، دارای        از   ) از  

       و   داری              

           . و    

    "  "و    داری را       



                                                            

کامًال

زاب، روهاح اگ هه ایفرق اوت،ه رغممتف ندگیعلي طحنابس طس اهیمتوس آگ

ابراین، دبن الههمانن تمس هماهي قجبه دخل هواح کب والی اتیس یحي منته

ورژوازی، هب ک اح چپجن تالفهر اسياسیائ ورژوائی،احزابب یب زابحت اح

دگاه دی ی نصرفنظرول االتای انی،ح ألهمي اناصولمس اتیهمچن استحي

ين ائیچن دابتکاره لمًابای وردمس م ومتی انحک ریاش درهب کن ود خ

اد ایج ه ب

ری ایرهب ه ای یه نانقالب هم نب های هبهان دک نبای ازمان س ر رهب

ين اب ودآنه وج ق مطل ی نعين وعای ق،ن لتواف هقاب يکناست،توج اوتل تف

ورد هم دجبه ارگریواح ينک چن ه حاليک ا تی ارزاتشکس ودهمب ت

ب لترتي هک رایشجبه هگ رفب دودمنح مح د ب

د ردخواه ک اع تارتج تقوی ه قجبه رممکنخل دغي ودخواه نب ودای خ
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  . "  را "در      و     

ردن           ی ردن،  ک ق  دارد   ک ق  خل          ن   منط

 در        در .   دادن   ای 

  .نيست

اتی                         ی  در حال  ل ماهيت طبق ه دلي ارگری و جبهه خلق ب ين جبهه واحد ک اوت ب ه تف ک

   " "  دو         

ه         . ندارد ن امکان وجود دارد ک در کاربردهای فرصت طلبانه از تاکتيک جبهه واحد ای

  "   در آوردی          ان 

از طرف  . به متوقف کردن مبارزه توده ای مبادرت می ورزند        " اصالح طلب را ترساند   

ا را از توهمات سازش                  دیگر، در بعضی شرایط، توافقات جبهه خلقی می تواند توده ه

ارزات آن      ترش مب مت گس رده و  س اتی دور ک ازمان   طبق ی  س ا و حت ای   ه      ه

 -      .                  

د ب           پشتيبانی مارکسيست  ا بای ه ممکن است از           ه  های انقالبی باشند و آنه هر طریق ک

  .آنها دفاع کنند

  از.   از         

های جبهه واحد کارگری پشتيبانی کنيم، و باید عليه  مبارزه طبقاتی، ما باید از سياست 

        "  "  

  .استقالل طبقاتی سياسی پروولتاریا را به مخاطره می اندازد، مبارزه کنيم

  

  دهی واحد طبقهدهی واحد طبقه استقالل سياسی طبقه و سازمان استقالل سياسی طبقه و سازمان--٥٥
                    

دئولوژیکی و             : می شود  دهای ای چگونه طبقه کارگر می تواند عليرغم چند دستگی رون

   و    و            

  درت خود، و  مستقل از بورژوازی، نایل شود؟طبقاتی، به سازماندهی واحد ق
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ارچگی یکپ ای یه امًالانقالب قک رمواف هه اریگون تندابتک ههس هک ب ت مارکسيس

ی ارزاتیاشکالحت همب هتوسطک اذطبق یاتخ وجودشود،م ارزات مب

ثًال م

صرفًا

عمًال
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د دستگی را ب         ن چن تن ای ين رف وان  ه کسانی که از ب  تحصيل سازمان   پيش شرط  عن

د             ه مدت      . واحد طبقه ارائه می دهند، در دنيای اوهام زندگی می کنن د دستگی ب ن چن ای

تن سهل و آ                 . یک قرن وجود داشته است     ين رف ر از ب ی ب سان آن   و هيچ نشانه ای مبن

چنين تصوری در باره از بين رفتن این چند دستگی،  به معنی آنست         . وجود ندارد 

ائی            اد جبهه پرولتاری ه اتح روزی اش     (که بگوئيم ک ابراین پي الی گمشده در     ) و بن احتم

  .غبار تاریخ است

ران و مستقل                کسانی که نيل به اتحاد در عمل طبقه را  نتيجه توافق های رهب

   -وای طبقاتی این توافقات و دیناميک عينی ای که ایجاد می کنند، می دانند            از محت 

د ی آنهائی که بطور مسلم جبهه واحد را با جبهه خلق یکی م         د    -گيرن  فراموش می کنن

که اتحاد واقعی جبهه پرولتاریائی فقط بر پایه ای طبقاتی امکان پذیر است، در حقيقت                

ام بخش           ه تم اکردنی است ک د محدودیت             تصور ن ارگر بتوانن ه ک ا و اقشار طبق ا و     ه ه

  .خسارات موجود در توافق های مبتنی بر سازش طبقاتی را داوطلبانه بپذیرند

ول مشترک اهداف                       ارگر و قب ه ک ل طبق اد در عمل ک بنابراین رابطه نزدیکی بين اتح

. ش، و           دارد ا

               

اهی               ارزه جویی و آگ بيانجامد، زیرا به عقيده آنها چنين ابتکارهائی هميشه راستای مب

  .یافتن کارگران را به سوی مبارزه طبقاتی تسليم ناپذیر عليه سرمایه، تقویت می کند

اتحاد طبقه بدون آن غيرقابل حصول است، در رابطه       استقالل طبقاتی پرولتاریا، که     

م                 ورژوائی، و ه  با کارفرمایان در سطح کارخانه و بخش صنعتی، در رابطه با احزاب ب

چنين در رابطه با دولت بورژوائی، حتی آزادترین و دموکراتيک ترین دولت بورژوائی 

اد            . صادق است  ه اتح ارگر از طریق تجرب ه ک ه طبق ه نفسی ک اد ب واقعی و وسيع   اعتم

می دهد،    طبقه بدست می آورد، او را به سمت حل تمام مسائل به دست خودش سوق                

ذار می شوند              ل دیگری      . حتی آن مسائلی که بطور معمول برعهده پارلمان واگ ن دلي ای



                                                            

اد هح احزابطبق ا نم ای

ی رسياس رمهمت راینظ يمب تحک

دامپریاليستی،کشورهایبسياری ال،مانن پانيا،پرتق ااس رفرانسه،ایتالي نظ

رده الخ تثمارگرفع هریغيراس تائیش تند،روس ینيس حت

لمًا رایمس البب انق ز یني ودم ش ه هک املالبت دانش کارکن ائی پرولتاری

اد هاتح جبه الجمعيتصد نفع شودمیشاملکشورهاای ی ال

هامپریاليستی،کشورهای ال،استثنایب تپرتق اطعاکثری تق یتشکيلمل د،م ده

د تص الجمعي رفع ب ای يهپرولتاری روس يه زاریروس تباهت تاش اس

ل رقب زه دچي وئيمبای هبگ رک یه ينقياس ورهایب تیکش روزامپریاليس ام

الب انق دون ب

ًا غالب
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ل              اد در عمل ک داران اتح است برای اینکه چرا انقالبيون راسخ ترین و پيگيرترین طرف

  .طبقه کارگر هستند

  

   استقالل طبقاتی و اتحاد طبقاتی استقالل طبقاتی و اتحاد طبقاتی--٦٦
ه                   این تفاوت اصولی که مابين جبهه واحد کارگری و جبهه خلق قائل هستيم،  ب

ن سياست       . مورد انتقاد قرار گرفته است    " جزمی"عنوان   سعی در   "بزعم منتقدین، ای

ا دارد    رورت اتحاده ار ض اتی  " " انک ای طبق روزی   "اتحاده ، پي

ه                  . کان ناپذیر است  سوسياليستی ام  از ب ه ني ر پای ل استراتژی بلشویکی را ب ين ک آیا لن

  اتحاد بين پرولتاریا و توده دهقاتی قرار نداد؟

 از            و     

    در    را در   ٢٠  .     

 در - یعنی آن توده ای که مجبور به فروش نيروی کار خود است   -پرولتاریا. رفتمی گ 

        را    

ی     .  در      را   ٨٠  ٧٠یعن

       )       اداری ( 

  .حياتی تر است تا اتحاد با دهقانان

های انقالبی به هيچ وجه مخالف اتحاد بين پرولتاریا          باید اضافه کنيم که مارکسيست    

ورژوازی  و   و    در         و  ب

ر  . کشورهائی که اینان در اقليت هستند      رار ک ان در     بر ق ارگران و دهقان ين ک اد ب دن اتح

 از       و  از  

الب          روزی و  انق ادی  پي ه از  اقتص  و  از هم

  .سوسياليستی، همچنان حائز اهميت شایانی است

ه ات       يم  است ک ه  رد می کن زی را ک ارگر و     چي ين احزاب  ک  ب

ات زحمتکش است      ان طبق ائی   . بورژوازی، الزمه اتحاد مشابه ای در مي رعکس، ره ب



الفبای مارکسيسم              فصل چهاردهم: جلب توده ها توسط انقالبيون

ا یی حت ری غيرپرولت ه مثاب دئولوژیک اای انه،ی بروانشناس ا معياره

ای ه ان ان،طغي بشجوان ان،جن انزن تطغي ملي ورهای تیکش یامپریاليس دم باش

ی سياس ای ارزاته اعیمب اجتم ب انترکي امًالش ریک ت،پرولت ویژگنيس

اساسًا

م ده وردنپيون خ ا، بام ار ردهاقش ورژوازیخ تثمارتحتب رحاس ردهمط استک

اتی یانتخاب سياس نتًا اس قالی اد اتح بش کلجن ارگریمتش ائلک مس

مبارزاتمبارزات

ستمتحتقومی ستمتحتقومی اقليتهای اقليتهای

ایش ه رده ورژوازیخ هب انک قخواه تتحق خواس تيبانی متپش یقس اعظم

ه ه،چنانچ اتجرب رایپرولتاری ب ورژوازی ادرب هق قب تتحق نيس

ا زابپرولتاری داح هبای نب اتای طبق د ربای هب افعپای ترکمن دمش باش

 
 

 ١٧٠

ا                توده دهقانی و خرده بورژوازی شهری از قيد بورژوازی مشروط است به رهائی آنه

د و     . از پشتيبانی که آنان تمایل دارند به احزاب سياسی بورژوازی بدهند           اتحاد می توان

      و  اش        .         

د                خواست ه کنن ه    . های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی اشان را ارائ زی ک چي

  اراده  را    .     دادن آن    

ه    برنام تسخير قدرت و به اجرا در آوردن    ود ک ه اش ثابت کند، پرولتاریا قادر خواهد ب

    را           از 

  .است، جلب کند

  

های    های       جنبش  رهائی بخش زنان و  جنبش  رهائی بخش زنان و --٧٧

  در ظهور  ضدسرمایه داریدر ظهور  ضدسرمایه داری
ب  و   را   در  " "     

ين احزاب مختلف      ( ان و دیگر                )اتحاد ب ه دهق ا طبق ارگر ب ه ک اد طبق ا در قالب اتح ، و ی

   ه  .         

واره نقش مهمی در                     ائی بخش مليت های تحت ستم هم انقالب اجتماعی و جنبش ره

زرگ پرولتاری     رده است        انقالبات ب ازی ک ه در انقالب        -ائی پيشين ب ر از هم های    مهمت

  .روسيه و اسپانيا

ه                      يم یافت ا بحران های تعم ذیر ب از آنجا که سرمایه داری پسين بگونه ای اجتناب ناپ

ه  " خالص "، ترکيب مبارزات )١٩٦٠ از نيمه دوم دهه      (فزاینده پيوند دارد     طبق

اعی بخش    کارگر با انفجار نارضائی ها و طغيان         ه          های اجتم ه ک های وسيعی از جامع

  در -   ی      از    

     :           

ان، اقليت      ومی، در مجموع، براساس       تحت ستم، توصيف جوانان، زن ژادی و ق های ن

   و   " " ه ی  و     



                                                            

اعی یاجتم دهایط یفرآش نانقالب بشای اجن ودهه ابب ذیراجتن ناپ

ردد، دائیگ هج یایک زهناش دنپرولتری ایش نيروه ژادی تن تمتح ادس مایج

ش ایبخ ه ار رایپيک ائیب نره ار،ای ازندهاقش انس رامک تزی اس ان طغي

ًا، ثالث امی کالتم يضاش ا،تبع تم،ه ابرابریس این اعیه هاجتم نریش دک کن

ره استثمارغي ه ارگرمثاب مک هه ت،جوان،مثاب اقلي

ثانيًا،

اوًال،

ياهان، وئیس ا،پرتوریک اه التچيکانوه دهای ا؛متح دیامریک ا،ایرلن ه تند هس
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زون. بی اساس و بی معنی است     " خرده بورژوا " در کشورهای امپریاليستی، بخش اف

ه  % ) ٥٠حتی در بعضی موارد بيش از   (شونده ای از جمعيت زنان       را زنان کارگر و ن

ارآموز         مالحظه ا  بخش قابل . زنان خانه دار تشکيل می دهند      ا ک ی از جوانان کارگر و ی

    در         . 

 فقط سه   -مهاجرین آسيائی و هند غربی در بریتانيا؛ اهالی باسک و کاتاالن در اسپانيا     

ای  نه فقط خود کارگر هستند؛ بلکه در مجموع بخش قابل مالحظه             –مثال برای نمونه    

  .از طبقه کارگر کشورهای خود را نيز تشکيل می دهند

ين             در واقع، شرایط هستی و خواست       ان معي امی اقشار در یک طغي ان،  -های تم  زن

ارگری و          _ جوانان، اقليت های نژادی و قومی      به سه دليل آشکار توجه خاص جنبش ک

  .پيشروی انقالبی اش را ایجاب می کند

ای           این اقشار بطور کلی تهی       دست ترین و استثمار زده ترین بخش از پرولتاری

د خواستار توجه       . جهانی را در بر می گيرند      ا بنق صرفنظر از دالیل دیگر، از اینرو آنه

م               . خاص هر کارگر آگاهی هستند     ه هستند، ه ان یک ستم دوگان  این اقشار قرباني

ه  یک زن،   م     ه  یک  و  ب اجر و    ب   ه

ه               . شوندی  م ر از هم ا سازد، و مهمت و سرانجام پرولتاریا نخواهد توانست خود را ره

کارمزدوری را از ميان بردارد و جامعه بی طبقه را بنا کند، مگر آنکه بطور ریشه ای        

 .      و    را     

  :            و

  .شوندی غيرپرولتری این اقشار تحت ستم به انقالب سوسياليستی جلب م

ه   . بدست نمی آید" خود به خودی"واضح است که این اتحاد بطور   و بستگی دارد ب

ان، مليت و    ميزان جدائی طبقاتی که در داخل این جنبش های رهائی بخش زنان، جوان             

    از       ی       

 در    در درون     و        

ه پيشروی                  . است ه ب االتر از هم ارگری و ب ائی جنبش ک ه توان اما، این اتحاد بستگی ب
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ا مب

دون اب لآنه ائیح ژادی،جنسی،تبعيضاتهميشگینه ممکنشوونيستین ه ک

ب ایتعص زارانه الهه اتس يناختالف رد،ب ژادی،وم تی،ن هشوونيس بيگان

ت املي ایه تنژاده تمتح هس طن لفق هقب یبلک سحت رنگونیپ          س
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رای آن پيکار                انقالبی اش دارد که باید متهو      رانه مسائلی را که این اقشار تحت ستم ب

  .کنند را در دست خود گيردی م

ان، مارکسيست ان، جوان ه حق زن ائی بخش مستقل ب های انقالبی، جنبش های ره

  و    را    از    از 

ای     چرا که پ   . سرمایه داری به رسميت می شناسند      س از سرنگونی سرمایه داری بقای

      زن    و        

ها باید   مارآسيست. هراسی در بين توده های زحمتكش یك روزه از ميان نخواهد رفت           

ارزین جهت                       رین مب ه بهت دل ب ا ب در داخل این جنبش های مستقل توده ای تالش کنند ت

واسته های به حق و مترقی آنها شوند، و برای حفظ و ارتقاء گسترده ترین و    تمامی خ 

  .متحدترین بسيج ها و مبارزات کوشش نمایند

رای آن راه حل                در عين حال، مارکسيست    ه ای شيوه دار ب ه گون ی     ها باید ب های کل

ام سرمایه داری      -سياسی و اجتماعی  داختن نظ ارگر، بران ه ک  - گرفتن قدرت توسط طبق

     و     و   

د، مارکسيست       ارزه کنن ين          نيست، مب اد همبستگی ب رای ایج ه حمایت شيوه دار ب ا ب ه

اتی شان،                  افع طبق رای من ارگران در مبارزاتشان ب امی ک تمامی استثمار شوندگان و تم

ه        ومی ب ژادی، ق ی، ن ات جنس رفنظر از اختالف د  ص ی پردازن ه    . رزه م ه ک ر چ ه

ه تحت                       ن اقشاری ک ر ای ه ب ژه ستم ک امی اشکال وی مارکسيست ها در مبارزه عليه تم

اد همبستگی                   رای ایج ستم فوق العاده قرار دارند، راسخ تر و مصم تر باشند، مبارزه ب

  . کلی طبقاتی در بين آنها کارآتر خواهد بود



                                                            

رای انب فرم ا نه دهای هعقي قک ردمبعضیطب م مارکسيست

ين هچن دهایبشریتجامع اعیتقسيمبن اراقتصادیاجتم یک دم رهان

د ودتولي ودس ش د عتولي اترف احتياج

ی ائییعن البشریتره چنگ اعیتساوی اقتصادیاجتم ا یآنه دم هکنن ک

اعی هاجتم ک ه هعلي توارهم ده،اس اش اعیب اریاجتم هع یطبق دم باش

پانزدهم
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  فصل 

  فرا رسيدن جامعه بدون طبقهفرا رسيدن جامعه بدون طبقه
  

 

   آرمان سوسياليستی-١
ه               ارزه هم آرمان سوسياليستی ما، جایگزین کردن جامعه بورژوائی، که براساس مب

  در آن .        از       

ر            رای کسب ث ه تقال ب اعی است و ن وت خصوصی، و در  انگيزه عمل، همبستگی اجتم

  .آن ثروت جامعه ضامن تکامل همآهنگ همه افراد است

ه سعی        مارکسيست تهم ب ا را م ه آنه ها عليرغم ادعای مخالفين نادان سوسياليسم ک

می کنند، خواستار آنند که برای نخستين بار در تاریخ بشر،          " یکسان نمودن همه  "در  

ردد    تمام حيطه بيگران امکانات فکری و عملی موجود در    ا  . هر شخص شکوفان گ ام

،    از    و  درک    

ی و                   ه تجل ضرورت مبارزه برای به دست آوردن نان روزانه اش، پيش شرط رسيدن ب

  .تعالی شخصيت انسانی می باشد که در همه افراد نهفته است

ه            بنابراین یک جامعه سوسياليستی، اقتصاد       د ک آنچنان پيشرفته ای را ایجاب می کن

اطر     در آن  ی       بخ اطر  م ایگزین  بخ ه  .  ج جامع

د                     د نمی کن ازار، تولي ول در ب ا پ ه آن ب رای مبادل دات را ب ن  . سوسياليستی دیگر تولي ای

ه اعضای      جامعه ارزش ين کلي ا ب های مصرفی توليد می کند که جهت رفع احتياجات م

  .جامعه توزیع می شوند

.   ای  را از    و    

      دادن زاده"   را   آن  از     
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رانجام ریتس هبش یب یمعن هواقع کلم دهارضاء الکنن دشخصیآم دخواه ش

صرفًا

ایتوسطدیگرشغل ادینيروه ام رایطیی هش ارجک ردخ هاست،ف ب

ری رفک خصه هش ازهب داج اخواه اللت دگيش،خ ایفزن ددوظ متع

رای مب نفه های تنکت يمکافيس ارگرانببين اتک اوق خاص وداش تموج اس

ای فه همختل هم ل همي ریب امدرگي تانج فعالي د، اختهباش دهس تنش اس

يچ سه هک مب حک ی دم کنن رای انبرداریب فرم ی ربعض دیگ ده دش ان
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      . رد   "   "، و    "  

ده اتوبوس             سرشتش برای آنکه در سراسر     ا کمک رانن  عمر خود معدنچی، آسيابان، ی

  در       در    :     

            در    :    

 های تکنيکی و   در جامعه سوسياليستی، سطح عالی مهارت. شان چه می کنند فراغت

    او   داد  در     و           

انتخاب یک   . گوناگونی را در برابر خود قرار دهد، که همگی برای اجتماع مفيد هستند            

     و     از اراده    او  

ه اح     . تحميل نخواهد شد   ردی اشخاص بستگی           بلکه چنين انتخابی ب تياجات و تکامل ف

  .خواهد داشت

ود                         د ب د، نخواه رد می کوشد از آن حذر کن ه ف ی ک وغ تحميل بلکه     . کار یک ی

      آزاد  .       

ين انسان     . خواهد شد ل کشمکش و ستيز ب ا ر  چنين جامعه ای می کوشد تا کليه عل ا ه

رد    د، در                        . از بين بب ه هدر می رون اق ب دام و اختن ه امروز در راه انه ی ک ابع هنگفت من

ر بکار                    رای آموزش و در خدمت هن جهت مبارزه با بيماری، برای پرورش کودکان، ب

ن              . گرفته خواهند شد   ردم، ای با از بين بردن تمام تخاصمات اجتماعی و اقتصادی بين م

د داشت     ها و کشمکش جامعه کليه علل جنگ ر خواه ان ب ز را از مي فقط  .  های قهرآمي

د                ه می توان ان است ک ضامن صلح    . استقرار یک جامعه سوسياليستی در سرتاسر جه

ده در                    . گير بشود  عالم ك موجود زن وان ی ای بشریت بعن ه بق رای ادام صلحی آه حتی ب

  .های اتمی و هسته ای، الزم است عصر سالح

  

   برای رسيدن به این آرمان برای رسيدن به این آرمان شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم شرایط اقتصادی و اجتماعی الزم--٢٢
ان                     ر عزمم ا محدود نشده، اگ ای رویاه اگر آرزویمان برای آینده ای درخشان به دني

در مبارزه برای رسيدن به چنين آینده ای جزم شده است، بایستی دریابيم آه ساختمان               



                                                            

رای هب رادآلي اف ور اسوف اجن ه اجامع هپ ذاردمیوجودعرصهب هگ متضمنآ

اعی وین،اجتم كن رزی وردط وینبرخ ينن ودب ردمخ بتم هنس ارب طآ فق

ك اهیی آگ ق یطری اندسترس هرایگ هب اسآلي ورداجن از،م ورتني ردص بگي

د یآنن تمزداآثریت راندس هبگي تثمارآ اس رمایه هس تثمارآ ماس

د هتولي اببطرزجامع ذیریاجتن هناپ روهب یتقسيمگ د،م ینمای ییعن اقليت

آامًال
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ه طی هزاران سال در                    (یك جامعه سوسياليستی      ه عادات و رسومی را آ ه ای آ جامع

د        جوامع طبقات  ادی          )ی مستقر شده،  سرنگون می نمای رو تحوالت م ، بناچار در گ

  .عظيمی بوده و پيش از آن باید تحقق یابند

ه مالكيت خصوصی                ان دادن ب ز، مستلزم پای دستيابی به سوسياليسم پيش از هر چي

درن         . بر وسایل توليد است    ه از دست دادنشان ب        (در عصر صنایع بزرگ و فنون م ه آ

ر عمومی است       عقب  منزله رای فق ه قهق رد بشریت ب ر وسایل     ) گ مالكيت خصوصی ب

  را     دو       از  

          و  از         ی  داران     

  .می شوند

ه سوسياليستی مستلزم ا          ه جامع ری،           رسيدن ب ط دستمزد بگي ان برداشتن رواب ز مي

ولی                 بطور آلی، می باشد، یعنی مستلزم آنست آه فروش نيروی آار در ازای دستمزد پ

دیل م                 ات اقتصادی تب د، متوقف   ی معين، آه توليد آننده را به مهره ناتوانی در حي نمای

مزد بلكه  اجرت آار توليد آنندگان بایستی بطور روزافزونی، نه از راه آسب دست           . گردد

   . از               

    و        و     در       

         ای         

  .می باشد

ن حقيقت              چهيه  چنين فراوانی اجناس ب    ه ای وجه امری خيالی نيست، البته با توجه ب

آه این امر بطور تدریجی انجام گردد و نقطه شروعش عقالنی آردن فزاینده احتياجات              

روت                      رای آسب ث ت، مسابقه ب ر، معضالت رقاب مردم باشد، به مجرد آنكه انسان از فق

واره سعی در ایج                      ه هم ذاری آگهی های تجارتی آ أثير گ ك حالت     خصوصی و از ت اد ی

ون در آشورهای امپریاليستی         . نارضائی دائمی در افراد می نمایند، رهائی یابد        م اآن ه

ه ب          د هر            ه  ترقی سطح زندگی به جائی رسيده آ ه قادرن ان، هم رین مردم استثناء فقيرت

ه                       ات و گوشت را آ ی لبني وه جات و حت قدر نان، سيب زمينی، سبزیجات، بعضی از مي
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اینده، راشفرس تخ ائییكنواخ ره تر تربيش ایفبيش نگيوظ س

دین بب هاستترتي اآ ادرم هق راریب برق ی دم آن ه تب ننوب ئوایتای لمس تقب

ا داختنام اربران تمزدیآ تلزمدس ونیمس رایطصرفدگرگ رتش عاج توزی

ين اتهم رایامكان دماتب اعیخ داجتم وزش،مانن بهداشت،آم ه دمالحظ بيفزای

وان است یمقي ينروزافزون هب عرایگانبطورهم ود،توزی نم ممحصوالت

ه هم اهده ردمش آ م داقل ورهاح آش ه رهخان غي
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د    ه                  .بخواهند، مصرف نماین ه اولي ر، آفش، اثاثي اس زی ورد لب رایش مشابهی را در م گ

رین    – و    ی ت وان    ی  – در غن ن  . ت  ای

 در         ی  را 

ه              ل جامع ل   بدون آنكه از پول استفاده شود و بدون اینكه این امر به مخارج آ  بطور قاب

         .  ای 

  .وسایل نقليه عمومی و غيره موجود است

       در   و     

ه ساختار                . اجناس نيست   ان بخشيدن ب ای پای ه معن ين ب ن امر همچن ی سلسله مراتب  ای
ام صاحب                 آارخانه  و جانشين شدن نظام دموآراسی توليد آنندگان به جای دستورات ن

ره        ( آار اه، سرآارگران و غي دیران آارگ هدف سوسياليسم،   . ، می باشد  )با همدستی م

دگی         - حكومتی در همه سطوح زندگی اجتماعی است، خود         -خود ه از زن ومتی ای آ  حك

ی   . اقتصادی شروع می شود    ا         سوسياليسم به معن ه سلسله مراتب اداری ب  تعویض آلي

ه                     دگانی است آ ا نماین م ب أموران دائ نمایندگان منتخب است، و به معنی تعویض همه م

         .       را 

  .شرایط مساوات واقعی خواهيم شد

ا   ر گرداند، فقط از   ثروت اجتماعی آه ایجاد یك نظام فراوانی را مقدو         طریق اقتصاد ب
از قبيل عدم استفاده    –برنامه ریزی اقتصادی آه از هرگونه اتالف        .  ميسر است  برنامه

دافی خالف               د در جهت اه ا استفاده از وسایل تولي وسيع از وسایل توليد یا بيكاری و ی

درن               .  اجتناب می ورزد    –منافع بشری  ون م يم فن ه انكشاف عظ ان ب ار، همچن ائی آ  ره

رژی اتمی             –وابسته است    ل استفاده سودمند از ان ی،        (از قبي داآثر ایمن تحت شرایط ح

، استفاده از مكانيسم های  )همراه با جستجو و تحقيق گسترده برای دیگر منابع انرژی      

ه بشریت      –الكترونيكی و آنترل دور آه باعث خودآار شدن آامل توليد ميشود            چيزی آ

       ن  روح  و    را  و  از    

ن            . می بخشد  ر ای ی ب ا سوسياليسم مبن  بدین ترتيب تاریخ به آن مخالفت دیرینه و خام ب



                                                            

ع هواق ارارائ فآ ًانص مطلق اهش یآ اعاتاساس ارس آ

ين ردنب ا،ب مرزه ودن ورهاب هآش خاتم ته وابس ا ی رفته پيش

ه ًابایستیآ ونعميق اشوددگرگ وانت هبت هب رابط ينتقسيمگسترش یب ارالملل آ

ریت، تلزمبش ظمس حف داآثر افح دانكش وبتولي رینمطل رایطت رایش ب

ه یچ ایآس فآاره كآثي هی تیجامع امسوسياليس دانج خواه ه آ
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، "     را در      داد؟    : "

  .پيشاپيش پاسخ می دهد

   و    در      

     )         

   ، از    و )   داد " "و  " "

ا و وحدت     . برنامه ریزی آل اقتصاد جهانی می باشد       ردن مرزه عالوه بر این، از بين ب

ين          واقعی بشریت یكی   ا وسيله از ب ه خود تنه ی سوسياليسم است، آ  از نيازهای روان

ا است             ی      . بردن نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بين ملت ه داختن مرزهای مل بران

ن           وجه بمعنای سرآوبی هویت های فرهنگی ملت           هيچه  ب العكس، ای ه ب ا نيست بلك ه

ز براساس   امر راه را برای تجلی تمامی هویت  ال و مصالح خود    های فرهنگی و ني  آم

  .نمایدی گيرتر از امروز، هموار م ها، به بيانی بسيار چشم آن هویت

ه                    ارگری و آلي ارگران، اقتصاد توسط شوراهای آ برای اینكه آارخانه ها به دست آ

ادی بخصوصی                  دوایر زندگی اجتماعی توسط جماعات مربوطه اداره شوند، شرایط م

  :الزم است

 در     روزی  -    در روز  *

ضروری است تا توليد آنندگان برای اداره آارخانه ها و محالت خود وقت آافی داشته                

  .باشند و بتوان از ظهور قشر جدیدی از مجریان اداری حرفه ای جلوگيری آرد

ات تحصيل   " و تغيير نسب     -تعميم آموزش عالی    * ار   "ه  ب " اوق ات آ در طول   " اوق

دی               -زندگانی مردان و زنان بالغ     ار ی ين آ ا ب  برای ناپدید شدن تدریجی جدائی موجود م

  .و آار فكری، حياتی است

های  تساوی اآيد در اجرت، حق انتخاب نمایندگان و برخورداری از آسب مهارت    *
رد و               جدید ابين م  زن، پس از     ، به منظور تضمين از بين رفتن نابرابری های موجود م

  .ناپدید شدن نابرابری های طبقات اجتماعی، ضروری است
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زَحمات

ومی رعم دب عتولي روت،توزی يعترینث اتوس ومیمباحث رعم رب هس ائلآلي مس

اتدستسياسی اآمطبق ح االتر ه،ب دضروریهم ودخواه هب امآ درتتم ق

ات رزاخالقي ریط هتفك لآ زارانحاص اله تثمار،س تماس رایطس اعیش اجتم

ادات، ع ای ه

هدفهدف

برایبرای
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 شرایط سياسی، ایدئولوژیكی، روانی و فرهنگی  نيل به  شرایط سياسی، ایدئولوژیكی، روانی و فرهنگی  نيل به --٣٣

  این این 
افی                         ی آ ر چه امری است الزم، ول ه اگ ی طبق ه ب شرایط مادی برای رسيدن به جامع

د           . نيست ين    سوسياليسم و آمونيسم محصول خودبخودی انكشاف نيروهای مول ه، از ب

ارت      اء سطح مه ر، و ارتق تن فق ی و فكری بشر نيستند     رف ونی   .  فن دگرگ

 و         و        

  .هستند و خواست ثروت اندوزی شخصی را تقویت می آند، نيز الزم است

 از     از         

وگيری شود                    ان جل درت توسط آن ه شدن ق ردن    . خارج شود و از باز پس گرفت مسلح آ

دریجی           ردن ت ابود آ همگانی آارگران، آه جانشين ارتش های دائم می شود، و سپس ن

ن سالح      تمام سالح  د ای راری مجدد       ها، غيرممكن نمودن تولي داران برق ا توسط طرف ه

  .ستی ما را قادر به رسيدن به این هدف نمایدمی بای سلطه اقليت،

رل              دموآراسی شوراهای آارگری، اعمال تمام قدرت سياسی توسط این شوراها، آنت

   و             

ه وسائل اصالعاتی             ارگران ب ه آ مربوط به تصميمات سياسی و اقتصادی، دستيابی هم

رای هميشه ضامن عدم         مام ارگان و ت  ار و ب های افكار عمومی، همه اینها بایستی یكب

  .امكان بازگشت به یك رژیم ستم و استثمار دیگری باشند

و پس از آن موضوع به ایجاد شرایط مناسبی خالصه می شود آه در آن آارگران به 

بازده مشخص   شان با محك     امنيت نوین زندگانی خود، خوبگيرند و از سنجش         

ه                 . و معيين باز بایستند    ه تجرب رد آ وقعی صورت می گي این چنين انقالب روانی فقط م

ه                    ؤثر آلي واره ضامن ارضای م د هم به مردم بيآموزد آه جامعه سوسياليستی می توان

رد را      حوائج اوليه اشان باشد، بدون آنكه نياز به ترازوئی باشد آه رفع احتياجات هر ف

رار داده، مقایسه          در یك آفه و سهم پ      ه دیگر آن ق اعی در آف روت اجتم رداختی او از ث

  .آند و به تعادل برساند



                                                            

ادی اعیاقتص اناجتم یمردم اطقیعن بمن اده،عق هافت ان اجتنه همحت ب دگی زن

دگی اآنينزن ورهایس رفتهآش نعتیپيش ورهایص بآش دهعق دهمان تش اس

ی والتییعن هتح ودهآ ردمت رفم دگانمص لآنن همنفع دب دگانتولي الآنن فع

اتوری ادیكت دپرولتاری اآیعقای دب داشتنخواه ا ریی ههن دخف ردنخواه آ
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وقتی دو یا سه نسل بتوانند غذا و پوشاك اوليه، خدمات عمومی، بهداشت، آموزش     

ل خواهيم شد، از آن                       ين هدفی نائ ه چن و خدمات فرهنگی مجانی را تجربه نمایند، ما ب

ه مثاب          ردن ب رای       پس است آه آار آ رار معاش   "ه وسيله ای ب د شد،    " ام تلقی نخواه

ه                ی  بلكه تبدیل به فعاليتی خالق م      اه و پيشرفت هم ه رف گردد آه از طریق آن هر آس ب

  . مساعدت می نماید

ان زده و            دارس خفق تحوالت ژرف در نهادهای ستم، از قبيل خانواده پدر ساالری، م

   ت اجتماعی و سياسی به پيش      دوشادوش این تحوال  " فرهنگ"مصرف منفعل عقاید و     

  .می روند

ی، فرهنگی              دیكتاتوری پرولتاریا هيچ عقيده و هيچ روند علمی، فلسفی، مذهبی، ادب

.   از    . و   را   

دان معناس    . زیرا به برتری عقاید آمونيستی خود اطمينان آامل دارد     ه ب ن ن ه در  ای ت آ

ام شرایط مناسب را       ی  گيرد، ب ی  جدال ایدئولوژیكی آه در م     ه تم ود، بلك د ب طرف خواه

رین دستاوردهای فرهنگ                 ا بهت ا پرولتاری د ت راهم می آن ای آزاد شده ف برای پرولتاری

ی را                   آهن را جذب آند و بطور روزافزونی عناصر فرهنگ آمونيستی واحد بشریت آت

  .بنا نماید

ل از                 انقالب فرهنگی آه   د، قب ره ساختمان آمونيسم نقش می زن  مهر خود را بر چه

هر چيز بمعنای انقالب در شرایطی است آه در آن بشریت فرهنگ خود را می سازد،                    

     را از               

  .آندی فرهنگی تبدیل م

ان          بزرگترین مانعی آه بر سر راه ایجاد ج        هان آمونيستی موجود است بایستی از مي

 و سطح   سرانهبرداشته شود، عبارت از شكاف عميقی است آه باعث جدائی بين توليد             

.      و       

د          ر را، رد می آن ه فق شكوفائی  . مارآسيسم قاطعانه تخيالت ارتجاعی آمونيسم زاهدان

   و                



الفبای مارکسيسم                فصل پانزدهم: فرا رسيدن  بدون طبقهجامعه

ر اآسه هبن ائيش،ب توان ه اآ قب افتنتحق لی اصلآام ه آمونيسممرحل

ه وایالبت ایس ارض خص ش يكن هل تیمرحل اداشسوسياليس رپ ه ی دم باش

دن االئیاقتصادش ولی،آ دپ دنناپدی تش روزیدول ينپي یب هالملل وینجامع        ن

ای رمایهبق ورهایس م،آش ودمه ایوج دبقای االئیتولي ادآ ولی،اقتص پ
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ع مجدد و          برنامه ریزی سوسياليستی اقتصاد جهانی است، بلكه هم        رو توزی چنين در گ

  .عميق منابع مادی به نفع این مردمان می باشد

ه                  ورژوائی آ ه و خرده ب فقط از طریق دگرگونی طرز تفكر خودخواهانه، آوته نظران

های مهمی از آارگران غربی وجود دارد است آه ما قادر خواهيم         نوز در ميان بخش   ه

ه          . بود به این هدف دست یابيم      ا خوگرفتن ب آموزش انترناسيوناليستی ناگریز بایستی ب

دون منجر                 د ب ع مجددی می توان وفور، آه خود بيانگر این حقيقت است آه چنين توزی

  .ب صورت پذیرد، همگام شودشدن به آاهش سطح زندگی توده های غر

  

   مراحل جامعه بدون طبقه مراحل جامعه بدون طبقه--٤٤
ی                     ائی، یعن رن انقالب پرولتاری ك ق براساس تجارت غنی موجود آه حاصل بيش از ی

ه را          ه سه مرحل از زمان آمون پاریس تاآنون می باشد، در ساختمان جامعه بدون طبق

  :می توان تميز داد

ه سوسياليزم          * ا،     ، یمرحله گذار از سرمایه داری ب اتوری پرولتاری ه دیكت ی مرحل عن

  داری در       و      

طبقات و اقشار اجتماعی مختلف در آشورهای در حال گذار، و بنابراین ضرورت بقای         

  .دولت جهت حفظ منافع آارگران عليه طرفداران بازگشت به سلطه سرمایه

     ، آه ساختمان آن با محو طبقات اجتماعی تكميل شده، مشخص           يزممرحله سوسيال  *

چنين بمعنای ناپدپد    ، هم ")به قول لنين، سوسياليزم جامعه بدون طبقه است       (می گردد   

   و     و     

     (   در        .   

ذارد،             )رایگان احتياجات اوليه   ، همچنان بوسيله مقدار آاری آه در اختيار جامعه می گ

  .اندازه گيری می شود

از      "،          *

ين ب    "بهرآس بنابه احتياجش   ردد، همچن تن ت   ه ، مشخص می گ ين رف ای از ب قسيم  معن



                                                            

ا ت ًا زرگتقریب ضربهب

ی ریرعيت د،رهب انآردن ونقهرمان آم گ ایجن انیه هدهق امعلي ابنظ ارب

دگان ائیرزمن ار،ره پارتاآوسآ راس امرهب انقي هبردگ اگرفت ائیت هآنه آ

رین دانبهت ی،فرزن اآدم هامتب رینش رینت ارمتفك ين،اعص جاعپيش رینش ت

دن ااستش عورب خاوتش س ه اختننتيج ينس لب ارم،المل هچه یب همطمعن

داآردن دگیف رایزن قب م،تحق آمونيس ابشریت انب هدستآن انب استگریب

ن ينای تچن اناس تیآرم ا،آمونيس نم اای لتنه ائلح ادیمس تح هاس آ

فورًا

ات اعی،طبق ت،اجتم يمدول اعیتقس ار،اجتم دهایآ ریرون هفك اآ دمَحصلم ع

ا انآنه لبي دریجیشدنزای والتت االئی،مق ول،آ پ دی اعیتولي داجتم ودخواه ب

ای انیه تناگه تجه حرآ ؤثر د،دستم اجیدارن هاحتي اتب چرخشانقالب

دامناشی ادلانه يطتع انزیستمح ام اخته ودنوس هخ هآ دهرگون تهدی

دگانمصرف دآنن ت،خواه هیاف ادرآ هق ودب خ اتی داجتماع دگانتولي آنن

كل ش ریت ودبش بخ اعی ار،اجتم دائیآ ينج هرب تاش یروس دم باش
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 ه   را .   و    و    

           اداره – از   

در حاليكه با محيط طبيعی    . می باشد و نيازی بر هيچ ارآان مجزائی جهت اینكار ندارد          

ات  از     در       از   

  .است، همگون گردیده است

درت                 ك ق ه قشر بوروآراتي ارگران و ن ه آ د سرمایه داری آ ا بع ه م ك جامع ولی در ی

         را در      و  

ه بعدی نيست            ه مرحل ه ب را     . از یك مرحل ن تغيي ه ای ط         بلك دریجی رواب ت نتيجه تكامل ت

         .  و   

      و         

ه       . تساوی و مبارزات اجتماعی در گذشته بوده اند، خواهند بود          مسئله مهم این است آ

ه نسل      آغاز فرآیند زایل شدن را       این  ا را ب ه آنه ه آنك ود و ن ذار      نم ده واگ های آین

  .آرد

      و   راه           

     و در  .        

راز     و            

               

    از     روم          

    از   –   را   

ه       ميليسيانوهان ارتش سرخ، از     پاریس تا قهرمانا   ه در ژوئي ا       ١٩٣٦ آ ه فاشيست ه  ب

امی شهرهای  صنعتی اسپانيا         د و  تم د   زدر بارسلون، مادری دن

ا را      قهرمانان ویتنام آه طی جنگ سی ساله، امپریاليست        ن، فرانسه و آمریك های ژاپ

  .شكست دادند

  



                                                            

ودات دهموج مزن ده مانن ول تاف یآهول دم االخرهگردن یب دم ميرن

ر زیه تچي داومحرآ رم بس ت، راس زیه رچي یتغيي دم آن ين ازم مانت آس

آامًال

است
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  فصل شانزدهمفصل شانزدهم

  دیالكتيك ماتریاليستیدیالكتيك ماتریاليستی
  

   حرآت جهانشمول حرآت جهانشمول--١١
ا را در                   اگر پانزده فصل گذشته را دوباره مرور آرده و سعی آنيم تا محتوی همه آنه

دان می رسيم            ه ب ر    : یك فرمول خالصه نمائيم، این تنها فرمولی است آ زی تغيي هر چي

  .می آند و در حرآت مداوم بسر می برد

دو    ه ب ات تقسيم شده           بشریت از جامع ه طبق ه ب ه ای آ ه جامع ه، ب ه اولي ن طبق

ن     د، ای ردا منتهی            حرآت می آن ه سوسياليستی ف دون طبق ه ب ه جامع ه خود ب م بنوب    ه

شيوه های توليد جایگزین یكدیگر می شوند؛ حتی قبل از آنكه از ميان بروند  .می گردد

ه   طبقه حاآمه امرو. نيز دستخوش تغييرات الینقطع می گردند     رده داری آ زی با طبقه ب

 با  پرولتاریای معاصر  . بر امپراطوری روم حكومت می آرد، بسيار متفاوت است        

ه صاحب               . رعایای قرون وسطی متفاوت است      وزدهم آ رن ن ين سرمایه دار آوچك ق ب

اوت از      -آارگاه صنعتی بود، و آقای راآفلر یا رئيس تراست رون             پولنگ امروزی، تف

         در     .            

  .بردی م

ه سطوح                     ه در آلي اریخ جوامع بشری، بلك ا در ت ه تنه ما این حرآت جهانشمول را ن

وم            . هستی مشاهده می آنيم    افراد تغيير می آنند، و این تغيير محكوم به سرنوشتی محت

ه ب    ی  است، بدنيا می آیند، رشد م      د، مسن می شوند، و سپس               آنند، پا ب وغ می گذارن ل

     . وارد دوران     و     



الفبای مارکسيسم                       فصل شانزدهم: دیالکتيک ماتریاليستی

املی هتك هآ ب

ان نجری لای ودتكام هب آ ودات دهموج اهیزن انوریگي راهمج ودف نم

ه ًاآ انیعناصرجمع فرسطحبني يناتمس زم ازد س ا مه ا، وله مولك م ات

ين زم رژیدست ينان ورزم اببط ذیریاجتن ومناپ همحك اب ردهفن استآ

ين اال،هم ح ا كيلم یتش د،م وندادن يناآن وزم دهمح دش ان ياره س
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د           انسان ال می آنن وع بشر هميشه وجود نداشته است           . ها، همين سرنوشت را دنب . ن

موجوداتی نظير خزندگان عظيم الجثه دوران سوم زمين شناسی، آه روزگاری ساآنين            

  .   را     از روی    

ين                         ر چشمانمان در حال از ب ه در براب م هستند آ وانی دیگری ه موجودات نباتی و حي

ه شيوه                        . رفتن اند  ه و وحشيانه ای است آ ی روی رات ب ا حدودی نتيجه تغيي این امر ت

  .رده استتوليد سرمایه داری در محيط زیست زمين بوجود آو

د                      د مان اقی نخواه د ب ا اب يم ت انون از   . همين سياره ای آه در روی آن زندگی می آن ق

 .  دادن   را          

د داشت         . هميشه وجود نداشته است    ين سياره ای     . و برای هميشه هم وجود نخواه زم

  . آه مانند آن در گيتی بسيارنداست در یكی از منظومه های سماوی

اده است  . حرآت، تكامل جهانشمول، بر تمامی هستی حاآم است  عنصر  . این همان م

ری تششكيل شده است        بنيانی ماده اتم است، آه آن نيز از ذرات حتی آوچك            ترآيب  . ت

     و   را  . ی  را    

  یعنی آب را  H٢Oبرای مثال، ترآيب معينی از اآسيژن و هيدروژن،.  آورندبوجود می

  .های دیگر، فلزات، اسيدها و بازها را بوجود می آورند می سازند، مولكول

ی شد              ن امر تكامل      . تكامل ماده معدنی، در شرایط معينی، منجر به پيدایش ماده آل ای

ر       د.    و  را   

ه یكی     ميمون. موجودات زنده عالی تر، یعنی پستانداران شروع به پيدایش آردند      ا آ ه

دن             دار ش ی  پي د  منته ی آردن د  را ط تاندار بودن ودات پس ن موج از ای

  .موجوداتی نوین، یعنی نوع بشر آردند

  

   دیالكتيك، منطق حرآت دیالكتيك، منطق حرآت--٢٢
افتن مشخصات مشترك            آه حرآت جهانشمو  ی  از آنجائ  ل حاآم بر تمام هستی است، ی

د                 . در حرآت ماده، حرآت جوامع انسانی و حرآت دانش بشری امكان پذیر بنظر می آی



                                                            

ن تباهیای يشاش ب ن اهشذه يمآ ده ی ودم هش لآ كآ هدیالكتي هب ينرابط ع

ن لای ادتمای ایج د يلهبع پينوزابوس الاس طدنب لتوس ارآسهگ لم دتكمي ش

نش نآ ذه وعات هموض ومآلي عل ين اتیب تعيني هاس تیآ ومبایس دمفه آردن

ابق ينمط یتعي انقالب

عمدتًا

آامًال

ع، كواق تیدیالكتي ارآسماتریاليس سم دعیانگل تم هاس نآ اتای مشخص
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در     و                

  .مشترك را آشف نموده است

  :دیالكتيك یا منطق حرآت در سه زمينه ظاهر می گردد

ا، مقاصد     بدین معنی آه مستقل از طرح–دیالكتيك طبيعت، آه  عينی است  * ه

ا توسعه        . و انگيزه های انسانی است  راه ب ه هم د آ این امر این واقعيت را نفی نمی آن

اء،                        وانين طبيعت، شرایط بق ا استفاده از ق ا ب نيروهای مولده، بشریت قادر می شود ت

  .ر نمایدتوليد مثل و ارضای خود را بهت

اما ظهور طرح انقالبی پرولتاریا برای . دیالكتيك تاریخی، آه ابتدا  عينی بود *

ه ای از پيش  شده، تحولی  در آن          ا برنام ه  ب ساختن مجدد جامع

ادی و                       –بوجود آورد    ه شرایط م ه ای ب ين برنام زی و اجرای چن ه طرح ری د آ  هر چن

  . مستقل از اراده انسانی هستند وابسته استاجتماعی عينی موجود آه

ذهن بوده و حاصل تأثير متقابل     / ، آه دیالكتيك عين   )تفكر انسانی (دیالكتيك اندیشه   * 

و   )    (          

ات    ) ها انسان( ن عيني ا       انسان (برای شناخت ای ه خود توسط شرایط اجتم ائی آ عی، ه

ونی  - آه شامل ابزار آار و مفاهيم فكری اشان می شود-وسایل تحقيقی موجود   و دگرگ

  ).های جاری اجتماعی وغيره، مقيد شده اند همين وسایل توسط فعاليت

ر و معرفت انسانی       آشفاز آنجائی آه     اریخ تفك ه ای در ت  دیالكتيك عينی خود مرحل

ان        (است   د،          دیالكتيك نخستين بار توسط فالسفه یون ذاری گردی ه گ راآليتس پای ر ه  نظي

     ،     )    و   و       

   .   /      را     

ك طبيعت، از    های ما، منجمله دانش   ی  صحيح است آه آل دانستن    . نيست مان از دیالكتي

ده          د و      . طریق واسطه مغز و عمل اجتماعی مان بدست آم ه عقای ز صحت دارد آ ن ني ای

ين می شوند                   دگی تعي اعی زن ان توسط شرایط اجتم اعی م ن واقعيت      . عمل اجتم ا ای ام

 آه صحت آن توسط آزمایشات عملی فراوانی تعييد    –بدیهی ما را از وقوف به این امر         
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نگين رس ت،ت رااس هچ نآ دای رفًاعقای ص يا بس د وزشعقای بآم دهآس ش

ا هاینج وزن ق ریعمي ات ازمانب اختارس هس اتیجامع وططبق یمرب وندم ش

وم اعیعل وراجتم بط ا وردام ومم اعیعل ألهاجتم دریمس رقق یف دم آن

خصوصًا

ه دادحلطرحب یتع ائلمعين نباشند،میعلمیمس ائلای ناشیخودمس

ر هاگ رفتچ ومپيش یعل زطبيع قني طری اعی دفجتم وده رارخ یق دم ده

ا اءم كمنش رفتهدیالكتي هپيش وم،آلي هعل ومجمل ی،عل دگیطبيع زن

ر، وانيندیگ شق ناختدان تش هواقعي طآ كتوس تیدیالكتي ارماتریاليس بك

دقيقًا

رپيشرفت هه ابيشترچ تب یحرآ ادهعين امم یهمگ شودم ت استحرآ

عمدتًا
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ر           -شده است  ات از تفك ه حي از نمی دارد آ ين       ب الم از زم ات، و ع ين از حي  انسانی، زم

این معنی دقيق    . سال تراند، و این حرآت از عمل، تفكر وجود انسان مستقل است            آهن

  .مفهوم دیالكتيك ماتریاليستی عينی می باشد

ردد                          ر گ ه واقعيت نزدیكت ر شود، هر چه ب هر چه معرفت ما گسترش یابد و علمی ت

دام         معرفت با واقعيت غير    آاملیكسانی  ( ه واقعيت م ن خاطر آ ممكن است،  به ای

. ،  آن           )در  

ش بطرز    ا دیالكتيك تفكر علمی ما، دیالكتيك ماتریاليستی،  به این خاطر آه حرآت            

د واقعيت را بشن                اده می باشد، می توان الم   . اسد فزاینده ای در تطابق با حرآت م ه آ ب

   و روش            

ر حرآت جهانشمول واقعيت                 گرفته می شود، هر چه بيشتر          اآم ب وانين واقعی ح ا ق ب

  .عينی مطابقت می یابد

اعی                    وم اجتم وم طبيعی و عل ين پيشرفت عل در اینجا الزم است به تفاوت مهمی آه ب

رفتن        . ت، اشاره آنيم  موجود اس  ا در نظر گ منظور از علوم اجتماعی، دانشی است آه ب

ادراك  از  و     از            

      از    .  را       ا

ادر   رترین نوابغ هر  چرا آه حتی متهو    -شودی  تاریخی و اجتماعی تعيين م     عصر تنها ق

  و    از     و     از  

ه، در رابطه              ن زمين د در ای عقاید و آموزش آسب شده است، و نيز مسائل غامض جدی

ره                    زار تفحض علمی و غي با تحوالت مادی،  در رابطه با آار، ابزار آار، و اب

افع                    - شوند  ظاهر می  ری غيرمستقيم است، و بطور بالواسطه توسط من ن جب يكن ای  ل

  .مادی طبقات تعيين نمی شود

        .  در               

در   .     و          

     ر            "  و     "



                                                            

              

ار، ومموضوعآ اعیعل وراجتم ياربط طهبس ریبالواس طت اختارتوس اریخس ت

ه ينب ق،هم تطری بعل ی ندم باش ه اران ازماندهی الس اعم سرگرم

ه االبت وراینج نمنظ تای هنيس فه،آ اریخفالس اران،ت ادنگ ان،اقتص هدان جامع

افعی من دئوژیك افعای همن اریمحافظ اعیآ ااجتم البی اعیانق یاجتم دم باش ان بي
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             -      

اعی                          ين اجتم ه تعي ر واضح است آ اتی متخاصم خالصه می شود پ آه به مواضع طبق

وم طبيعی می          ر از عل ر و بالواسطه ت  باشد،  پيشرفت علوم اجتماعی  بسيار مستقيم ت

 در                

دل شدند       " عمال"شناسان، و انسان شناسان به   اعی ب ه اجتم ا آن طبق ن ی زیر دست ای

ی        "توطئه"آه برای حفظ نظام موجود دست اندرآار         اند یا برای سرنگونی اوضاع فعل

   و  روال .  "   خرابك" 

          و      

ورد موضوع           ی  جوامع با رجوع به حقایق بدست آمده تعيين م         ه در م شود، در حالی آ

  .علوم طبيعی اینطور نيست

 

   دیالكتيك و منطق صوری دیالكتيك و منطق صوری--٣٣
ر     . ز منطق صوری یا سكون متمایز است      دیالكتيك یا منطق حرآت، ا     منطق صوری ب

  :پایه سه اصل اساسی استوار است

ا خودش مساوی           A  مساوی است با      A: همانی  اصل این  -الف ز هميشه ب  ، هر چي

  .است

ر     A فرق دارد؛    A - با غير  A:  اصل تنافی  -ب ا غي د ب ز نمی توان    مساوی  A - هرگ

  .باشد

  .A-  باشد و نه غيرAهيچ چيز نمی توانند نه ؛ A -، و یا غيرAیا :  اصل هویت-ج

یك لحظه تأمل ما را به این نتيجه می رساند آه منطق صوری مشخصه آنچنان روند                

رد                 رار می گي ر، در حاشيه ق ا        . فكری است آه در آن حرآت، تغيي وق ت صحت اصول ف

ان     A. زمانی است آه ما از حرآت تجرید آنيم      د، همچن ر نكن ه تغيي اقی   A  تا زمانی آ ب

رق دارد A -  تا زمانی آه به مخالف خود بدل نشده است، با غير   A.می ماند     و A.   ف

یA -غير ه هيچ حرآت ر    A   تا زمانی آ ر        ترآيب   را    A -  و غي دیگر را درب د، یك  نكن
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ه ایمقول اآتيكی،ه هت ایمقول قه ت،منط هحرآ اآ والتب قمق رقصوریمنط ف

استفادهسر ه اینك

ود ذبخ ودهج هنم هب هب كمثاب زاری ااب لب شتحلي دان

ه نقط رم ائزاست،گ تح نيستاهمي دیگربسته رم ودگ ب

نم، هآ معادل ر ناگ كم تهی كبس وئیی كرآيل ارش دفروشیخواروب خری

ن دهای اپدی یه ًا،شود؛م هثاني رنقط ینظ ودن،عمل راب هزی یآ راتوقت تغيي

اوًال،

دگی هزن رگ،ب دم كتول ودی دموج اجدی كی امی نظ حرآ ه وغب ی،بل بزرگ
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ذار از دوران نوجوانی      دگردیسیاما وقتی ما    . نمی گيرند، و غيره    ه، گ  از آرم به پروان

 از        و      ت  و  

 دو سلول در یك سلول جدید و غيره را در نظر گيریم، آنگاه این     ترآيباجتماعی جدید،   

  .قوانين را بوضوح نابسنده می یابيم

 برای اینكه این امر : تجربد تغيير و تحول از حرآت، از دو نقطه نظر مفيد است

ری         مطالعه دائمی پ   دیده ها را در یك حالت مجزا مقدور می گرداند و باعث شناخت بهت

از       از           

  .بسيار ناچيز باشند در فعاليت روزانه می توان آنها را نادیده گرفت

اری          را از    

ور،            "یك آيلوگرم = یك آيلو شكر    "موازنه   د مزب ، با توجه به منظور عملی من از خری

موقعی آه در قهوه ام شكر می ریزم یا به مخارج خانگی            . برای من مورد استفاده دارد    

وده و       و نب ك آيل ده ام ی خود رسيدگی می آنم، این واقعيت آه وزن بسته شكری آه خری

از  .      ٩٩٠ه و وزن     ٨/٩٩٩

  .های بسيار ناچيز قابل اغماض هستند نظر عملی، این تفاوت

رد                  ه  ب رار می گي ورد استفاده ق . همين علت منطق صوری هنوز در تئوری و عمل م

ه                ه  ب دازد بلك همين خاطر است آه دیالكتيك ماتریاليستی، منطق صوری را بدور نمی ان

        ن را در    و  آن      ارزش  و     آ

هایش واقف باشيم،       منطق صوری مادامی معتبر است، آه ما به محدودیت         . ی نگرد     م

ر نم          ی  مادام د تغيي ورد فرآین ده حرآت، و در م ورد پدی وان ب  ی آه بدانيم آن را در م ه ت

رد   ار ب ا    . آ ا چن ه محض  ب زوم  از       ب يم، ل دا آن ار پي ائی  و آ ده ه ن پدی

                

  .گرددی م دارند، واجب

  

  



                                                            

كيل ده،تش یدهن ردنپ هب تب میحرآ هدیناميس هآ ننتيج ادهاای هتض ب

عمًال

غالبًا

د، ولآن یتح دم تیاب دیهوی ودجدی بخ ی تدرون یحرآ د،م رنمای متغيي

ت یعلي هیك ایمعقول یه كاساس ایردیالكتي ومس عل ر ته یحرآ علت

عمدتًا

ًا دقيق
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   حرآت، عملكرد تضاد حرآت، عملكرد تضاد--٤٤
رفتن است     ك    . حرآت بنا به خصلتش به معنای گذشتن و سبقت گ دگاه سكون، ی از دی

اوت باشد         شيئی نمی تواند در یك لحظه        ن لحظه        (مشخص در دو نقطه متف ر ای ی اگ حت

زارش از                 ) بی نهایت آوتاه باشد    ای گ ه معن ك شيئی  ب از دیدگاه دیناميك، حرآت ی

  .یك نقطه به نقطه دیگر است

اذ        ه حرآت اتخ       بنابراین دیالكتيك یا منطق حرآت  قوانين حرآت و اشكالی را آ

د؛        . می دهد می آند، مورد مطالعه قرار       ه ان رار گرفت ورد بررسی ق ه م و این از دو جنب

  .حرآت به مثابه عملكرد تضاد؛ حرآت به مثابه عملكرد آليت

  از     و     .    دارد 

  .در تحليل نهائی، انكار عليت بمعنای انكار امكان پذیری شناخت است. ميباشد

ی شيئی          یكی از علل   ارت از تضادهای درون رات، عب ه تغيي ات، هم  اساسی همه حرآ

ر می باشد        أثير تضادهای                   . در حال تغيي ده تحت ت ائی، هر شيئی، هر پدی ل نه در تحلي

        و      ی  اش      

منطق  .  تضادها ناميده شده است   به این معنی، دیالكتيك  به درستی علم       . گيردی  م

  .حرآت و منطق تضاد دو تعریف  یكسان دیالكتيك می باشند

ا بایستی آشف عناصر متضاد                         ده ه ا مجموعه ای از پدی ده ی مطالعه هر شيئی، پدی

  و     و  را  در          

  . خود قرار دهدجریان می افتند، به مثابه هدف

اتی                       ارزه طبق ه مب م آ ا نشان داده ای اب مختصر م ن آت ه  -به این جهت، در خالل ای  آ

ر حرآت و          -نتيجه وجود طبقات اجتماعی متخاصم در جامعه می باشد          در چه مقطعی ب

اآم می شود        د، ح در مقياس وسيعتری   . تحول در جوامعی آه به طبقات تقسيم شده ان

ده           آه در بر گيرنده جامعه بد      ون طبقه اوليه، جامعه طبقاتی، و جامعه سوسياليستی آین

زان            ين مي اآم است، تضاد ب ه ح ر تحول جامع می باشد، می توان گفت آه تضادی آه ب

دی    ) ميزان آنترل بشر بر طبيعت    (انكشاف نيروهای توليدی در هر عصر        و روابط تولي
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ی دم كلده بش تانه ور،آس رمزب كلتغيي دریجیش ودنت ودب تخ دس

ت ال اختاراینصورت، س ی، هآم ًاآ يممیصحبتاست،نامحسوسغالب آن

ت یحرآ دم هتوان انب كلیآنچن رش دتغيي هبيانجام آ ر یتغيي یآم آيف

رمایه دارد،س رمایهن رایشس هگ ایگزینب ج عی وبس ردنمغل آ

دائمًا

د دونتوان ب يچ كه نی یای نم ورژوازی اب انپرولتاری ذیرامك تپ نيس

ود تهوج د،داش یباش دانیعن لفق رآام ادعناص امتض دیگرب راریك د،برق باش

الف،عناصر تیمخ ارنضدیتهمزیس ينمق نب رعناصر،ای ونیاگ یكدستهمگ

ارتتضاد تیاستعب همزیس ت استتضادحرآ دت اضدتضادوح ف ال

ذیًال

وانين ق ا ادهب ردن،س یآ وانم وانينت یق تاساس كالحرآ لیاش هاص آ

ائی زانه مي ه نآ طای دیرواب ودتولي لخ تحلي ت اس ازمان اعیس اجتم
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 از        در  ن     . )   (

  .انكشاف همين نيروهای توليدی در عصر گذشته بر می خيزد

 (             و          

گيرند و مقوله های اساسی منطق دیالكتيك یا منطق حرآت را تشكيل            ی  بخود م ) مزبور

  :می دهند،  تشخيص داد

   از  .   : اد و   -

   و            

            در         

  .آنصورت نه تضادی در آار است، نه حرآت، نه حيات، و نه هستی

ه           وجود عناصر متضاد     ه     -هم شامل همزیستی آنان در یك آليت ساختار یافت ی آ  آليت

رای                 -در آن هر عنصر مكان خود را دارد        ن عناصر ب ارزه ای م شامل مب  می شود، و ه

ارمزدوری،             . در هم شكستن این آليت     ان سرمایه و آ دون وجود همزم سرمایه داری ب

   آن    از  دو   .  و       

اما این به هيچوجه بدین معنی نيست آه یكی  سعی در         . دیگری وجود داشته باشد   

ذا               ار مزدوری و ل سرنگونی دیگری ندارد، آه پرولتاریا سعی در سرآوب سرمایه و آ

 داری  و  داری           در    

  .را ندارد) ماشين آالت" (آار مرده"با ) ریآارمزدو(نمودن آار زنده 

      از        :   و   -ب

در اینصورت ما در باره تغيير      . پدیده مورد نظر را همچنان حفظ نماید      ) آيفيت(ساختار  

 در   در ح.         

ردد                    . می ماند  تعادل باقی  دل می گ ر آيفی مب ه تغيي ر آمی ب ی، تغيي در . در آستانه معين

  و    ورای        را از     

ه انقالب منتهی می شوند، و                   . ظهور می آند  " جهش" ادل و تكامل ب تعادل به عدم تع

د       " آيفيت "و  . ادامه می یابد  این فرآشد تا برقراری تعادل نوین        د می آی وینی پدی ك  . ن ی



                                                            

ر مت اریپيوستگیبه اعیهمك اجتم ت راهطبيع اهم انشكلب النسبتبهم ع

ًا تقریب

ه دونجامع هب هطبق طحاولي االئیس ب طح االترس یب د،م ایزباش ائيممتم نم

امی اتتم رایشحرآ دگ هدارن ادب یایج دهنف مشخصپدی ی وقنف تف

ات اعیطبق وینی،اجتم راهن اهم ب ره غي مخصوص دمات اعی،خ واحیاجتم ن

ر اورزاندیگ كيلآش یتش د،نم هدهن دهبلك هبرگيرن ارپيش أمورینتج م

صرفًا

تدریجًا
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. روستای  قادر است  به یك روستای بزرگ و حتی به یك شهرآوچك مبدل شود                

تعداد ساآنين،  (اما تفاوت بين یك شهر بزرگ و یك روستا  یك تفاوت آمی نيست               

ده    "انقالب شهرنشينی "، بلكه در نتيجه     )مساحت آبادی  ، یك تفاوت آيفی نيز بوجود آم

رات شده است             فع. است الی دستخوش تغيي روه اآثریت را   . اليت حرفه ای اآثریت اه گ

      در   وران،  و    

اآنون             . اداری می باشد   یك محيط اجتماعی جدید شكل گرفته آه مسایل اجتماعی را آه ت

د         اب، ارتباطات،           مسائل مر  : در روستا وجود نداشت، مطرح می آن اب و ذه ه ای وط ب ب

      . و " "   

  .تضادهای نوین بين آنها، ظاهر می شوند

        ای  و   :  و  -ج

ات مرگ را ایجاب م                 ه ضد خودشان، حي د ی  تبدیل اشياء ب ا     گر. آن ا فقط در رابطه ب م

هر اثباتی بمعنی نفی  "به قول اسپينورا، آن دیالكتيك دان بزرگ، . سرما قابل فهم است 

د ی جامعه بدون طبقه، جامعه طبقاتی را ایجاد م     ". است ه خود، و در     . آن م بنوب ه آنه آ

را از  " خالص "اما ما بایستی نفی     . آندی  سطحی عاليتر، جامعه بدون طبقه را توليد م       

ه                      "  در نفی  نفی" الی ب ا و تع ی، ابق ه نف اء تضاد و در عين حال بمنزل ای ارتق ه بمعن آ

    از   از    .         

ه آن خود از فقرشان، و از تبعيت  آاملشان              ود، آ پيوستگی درونی برخوردار ب

ه ای در سلطه          جا. به نيروهای طبيعت، نشأت می گرفت           ات مرحل ه طبق ه منقسم ب مع

روز تضادی ژرف     ی فزاینده انسان بر نيروهای طبيعت محسوب م      ه قيمت ب شود، آه ب

ائق         . و فروپاشی سازمان اجتماعی، ميسر گردید      جامعه سوسياليستی آتی بر این نفی ف

ر نيروهای         . خواهد آمد  ر انسان ب ه، سلطه عالی ت دون طبق ه ب  این بار، بشكرانه جامع

 از   و   ی        

  .گرددی حاصل م
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این ان،ب دیلس تتب هعل ب ردد گ ت ورژوائیمالكي رب ایلب دوس تریتولي مبيش

تمزدبگيران دس د ده نم تمزد ارگراندس هآ اب ازهآنه باج ایلآس توليوس

ك ذیریتفكي اناپ مآنه ينه ودهعج نم ر أثيرنظ لت متقاب ی دم نمای

ًا الزام

َاشكالالزامًا
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   برخی دیگر از مسایل دیالكتيك دانش برخی دیگر از مسایل دیالكتيك دانش--٥٥
ه   ی  پی در پی بخود م    ) ساختارهای(حرآت    : محتوی و شكل   -الف گيرد آ

د ی اما شكل پيشين را نم  . آندی  بنا به شرایط بسياری تغيير م      دور    توان ار ب  بطور خودآ

شكل  . و این مقاومت بایستی در هم شكسته شود         . ورزدی  آن شكل مقاومت م   . بياندازد

اما طبيعت متحجر  شده . بایستی با محتوی مطابقت داشته باشد و تا حد معينی هم دارد     

ز        ی تر آن مانع تطابق مطلق و مداوم شكل با حرآت م        ا هر چي ه حرآت ب ردد، چرا آ گ

  .خالف استثابت و ساآن م

ورد رابطه متضاد         دیالكيتك بين روابط توليدی و نيروهای مولده        مثال خوبی را در م

د  بایستی    . دهدی  شكل و محتوی بدست م     نيروهای مولده برای آنكه انكشاف یابن

رده داری،     : ها قرار گيرند   در اشكال معينی از سازمان اجتماعی انسان       روابط توليدی ب

د    . داری و غيرهسرمایه   فئودالی، ار و تولي د از سازماندهی آ ه از نظر   (هر شكل جدی آ

، در ابتدا رشد نيروهای مولده را بر )ميانگين بارآوری آار بر شكل سابق رجحان دارد       

اما این شكل، خود در مرحله معينی مبدل به مانعی بر سر راه رشد بيشتر          . می انگيزد 

ط             لذا بایستی از ميان   . گرددی  نيروهای مولده م   ك رشته رواب  برداشته شود و توسط ی

رای   . توليدی جدید و برتر جایگزین شود     ا راه ب و    "ت ه جل زرگ ب دی در  " جهش ب جدی

  .پيشرفت مادی و فكری بشریت هموار گردد

وه      ه  آل حرآت به شكل زنجير ب     : علت و معلول   -ب        هم پيچيده ای از علل و معلول جل

 و    را در      در  اول،    .  

ه در انحصار           ه  پرولتاریای دستمزد بگير ب   . است د آ علت غصب خصوصی وسایل تولي

ين انحصار در نتيجه وجود         . یك طبقه اجتماعی در آمده است، انكشاف می یابد         ا هم ام

  .شودی دستمزد بگيران حفظ م

 . ی د را           

ه توسط سرمایه داران غصب م            ی  ارزش افزونه را توليد م      د آ ه      ی  آنن دل ب شود و مب

و       . ی         



                                                            

آامًال

ًا واقع

اده رینس لت ح دهای ریفرآین فك ت آفای يدن هرس نب دافای راراه دق دارن

تمزدبگير دس ته، رهگذش اهردای يطانیبظ ش ت هانباش اولي ورت ه،ص هگرفت آ

ه تآ اریخحقيق رمایهت هس هافزون لب دایشقب ایپي پرولتاری

الف آ رای یب نخالص ای ول ولمعل همعل تب انعل ههمچن يشب مپ
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   از   . رودی  و  و          
ار              و اجتناب از   سردرگم  سقوط در التفاطی آرائی بی مورد، بایستی روش تكوینی را بك

ابيم        .  حرآت مورد سئوال بگردیم    منشاء تاریخی ببریم، یعنی بدنبال     بدین سان در می ی

 در    و ارزش    از      

ا         ی  گردد، و متوجه م   ی  دستمزدبگير بر م   ه انكشاف آنه د       شویم آ خارج از قلمرو تولي

 -:  در             

  .  دستمزدبگير را در هم می شكند-سرمایه

هر حرآت با فعاليت آگاهی برای تحقق هدف معينی جهت گيری : وسایل و اهداف -ج

وا        . شده است  ر سر راه        فرآیندهای فكری ابزاری هستند برای مرتفع نمودن م ه ب نعی آ

از   راه   (   .         

ائی،     ") علوم خالص "مسائل روزانه گرفته تا عالی ترین اشكال        " فردی" ل نه در تحلي

د،                        ده ان دور  گردان ی را مق بسته به اینكه تا چه حد رسيدن به و تحقق یافتن هدف معين

  .شوندی ارزیابی م

دامات   . اما یك تأثير متقابل دیالكتيكی آشكار بين وسایل و اهداف موجود است      ه اق آلي

أثيرات بيشماری هستند           اعی دارای ت أثيرات از            . فردی و اجتم ن ت ر چه بعضی از ای اگ

ين نيست             ن چن ان ای ه آن ورد بقي يكن در م د، ل أثيرات   . قبل پيش بينی شده ان برخی از ت

ورد نظر را بجای           توای  پيش بينی نشده بخوبی م     ك هدف م نند امر تحقق بخشيدن به ی

ه مجموعه       عدهاز اینرو، فقط آن . تسهيل، مشكلتر نمایند   ا آفایت هستند آ  از وسایل ب

د         تأثيراتشان ر می نماین وب  نزدیكت ه هدف مطل ا را ب ه     .  م ه وسایلی آ چسبيدن ب

ه تغ              د شد       هدف نخستين را به آینده هر چه دورتری می آشاند، منجر ب ر هدف خواه يي

ن                 ( ان عالی ای ارگری بي ی و استالينيسم در جنبش متشكل آ فجایع تاریخی اصالح طلب

  ).قانون می باشند

به وسایل  " اراده   آزاد   " بشریت بطور دلبخواهی و با       اجتماعیبعالوه در عمل    

ن    . و اهداف دست نيافته است     ه ای  بلكه تحت فشارهای اجتماعی و مادی موجود است آ
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ل امتكام تلزمع ودمس دهوج ایپدی ب،ه االتاوضاعوجودمرآ ح ك استدیالكتي

ب ت دتحرآ استانفضالپيوستگیوح االتبيشماری الیح استانتق

ت احرآ ری ام،تغيي روع ناختنگ ودش دادوج تع بی قنس مطل

صرفًا

ذا، همعه رمایهن ایس ربریتاني ا،عص هویكتوری ن ونی دهدگرگ دش ان

ر كه ا،ی انگراینه كبي كلی اعیش خصاجتم امش امب مق ا انامریك تیكس نيس

د وم،توان مفه ال، رغمح نعلي یای ا،ویژگ يچه ته احرآ دهی نمپدی

ی هباشندم ودآ همستقلخ اعیزمين ایاجتم ادیزیربن م ائی ه د نيازمن ابع ت
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اهداف . گردند، و نيز در خدمت منافع اجتماعی معينی هستندی وسایل و اهداف ایجاد م   

      از   و    ی  

راع          . نيستند ه و اخت روی از تجرب م در پي ل  (وسایل ه وه تخي ه   ی انتخاب م  ) ق شوند، آ

اعی نيستند     ليتخود نير بی رابطه با شرایط و فعا        درت         . های اجتم ی ق ن هر دو، یعن ای

وین         (تعيين اهداف     داع اهداف ن درت اب ه ق ه امر انتخاب         ، و محدودیت   )منجمل ائی آ ه

د              ك دانش ان ده دیالكتي رای  (اهداف و وسایل را مشروط و مقيد می نماید، مشخص آنن ب

  ).وع آنيد رج٥، بخش ١٧آاربرد این قانون آلی در مورد مسئله سوسياليسم به فصل 

در عين . هر حرآت، هر پدیده، دارای مشخصاتی است مختص خود  : عام و خاص   -د

 درك،  و ی  و         ای  

ر    ی ت وزدهم    . تشریح شود، مگر در چارچوب هستی ای برتر و آل رن ن سرمایه داری ق

ونی                بریتانيا با سرمایه داری بریتانيا د      ا سرمایه داری آن ا ب ر نيمه دوم قرن بيستم و ی

  از              .    

مشخصی در یك اقتصاد جهانی می باشند آه در طول یك قرن بطرز شگرفی دستخوش                

           داری        .    

ا را نم           ه سرمایه داری معاصر امریك وان  ی سرمایه داری فرتوت آنونی بریتانيا، و ن ت

. جدا از قوانين عامی آه مشخصه تحول سرمایه داری بمثابه یك نظام است، درك نمود               

ای           ه معن ام و خاص،  ب ل " ترآيب "دیالكتيك ع ام " تحلي ل   " ع ا تحلي " خاص "ب

د،             بلكه در عين حال می آوشد ت      . نيست ام تشریح نمای ا خاص را در ارتباط با قوانين ع

  .و قوانين عام را از طریق مداخله تعداد معينی از عوامل خاص تصحيح آند

درك  و    در        :  و  -ه

ه ").    و  . (" از   

ا،       دیوارهای مطلق  ل درك نسبی بودن چيزها، امتناع از ساختن         همين دلي  ه ه ين مقول  ب

الف، یكی از مشخصات اساسی          نيروهای واسطه و آوشش برای فهم      ين عناصر مخ  ب

         و   .  



                                                            

ًا دائم

ك لولی ده،س كزن يطی یمح هطبيع آ ر دهه پدی ده ایپدی ورده رم ینظ دم باش

ا ينم اتب رگحي هم لب وددلي االتوج ح ق مطل ق كطب ی،دیالكتي رقعلم ف

عمدتًا

غالبًا

ات، دگانن هپرن ب دگی هزن رگ،ب وداتم اهیموج هگي ب الی انتق
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 از   از    از    حيوا " "

ه          ين هم ایزات موجود ب پستانداران، از ميمون به انسان می باشد و لذا خط فاصل و تم

  .این مقوالت را امری نسبی می داند

ر سر درگمی   "ليكن، دیالكتيك  به شيوه ای ذهنی گرایانه، بمثابه   ا  " هن ر  "ی هن

ين دیالكت   . بكار گرفته شده است   " دفاع از تناقضات   ه وسيله شناخت          فرق ب ك علمی آ ي

ه از نظر     سفسطه پردازیواقعيت عينی است و   ن است آ  یا دیالكتيك ذهنی  در ای

ا  . سفسفطه پردازان نسبيت پدیده ها و مقوالت خود تبدیل به چيزی مطلق می گردد               آنه

ه فراموشی م      ی فراموش م  ا تظاهر ب د، ی ا نسبيتی       ی آنن والت تنه ه نسبيت مق د، آ آنن

ودن نسبيت    جزئی است  دازه الزم است    و نه نسبيتی مطلق، بالعكس، نسبی ب ان ان  بهم

  .آه نسبی بودن مقوالت دیگر

   و       " "    

زی      . فی ما بين نفی شده است     " انتقالی" اما سفسطه پردازان پاسخ می دهند آه هر چي

ر         . ن زندگی و مرگ    نسبی است، منجمله فرق بي     د، خي ك دان در جواب می گوی : دیالكتي

ز وجود دارد                  ا  . در فرق ميان زندگی و مرگ نه تنها چيزی نسبی، بلكه چيز مطلقی ني ب

انی وجود                 تكيه بر این واقعيت    ه مي دین مرحل غيرقابل انكار آه ميان زندگی و مرگ چن

  . مرگ نفی زندگی استدارد، نباید به این نتيجه بی معنی برسيم آه منكر آنست آه

  

   مجرد و مشخص مجرد و مشخص-- حرآت بمثابه عملكرد تماميت حرآت بمثابه عملكرد تماميت--٦٦
ا مجموعه ای از                   ده ی ی پدی     تا بحال مشاهده آردیم آه حرآت عملكرد تضادهای درون

         .  -            

ك          موجودات گوناگون در آن وجود دارند، یك جامعه بشری،           ا ی ه سماوی، ی ك منظوم ی

ی شماری م             شامل -اتم ده ب ن  . باشد ی جنبه ها، اجرای ترآيبی و عناصر تشكيل دهن ای

د            ده ان ردهم نيآم ر باشد، گ ه  در حال تغيي ا  . عناصر بطور تصادفی و بشكلی آ آنه



الفبای مارکسيسم                       فصل شانزدهم: دیالکتيک ماتریاليستی

ه ب ه ردنخالص تآ تمامي ه دارالبت یمق ادهمعين ازی،س دس یح معين

عمًال

ور ت،مزب ذباس د،ج هنمای دبلك دبای ابكوش ورت هبط ههم هجانب ألهب ورمس مزب

ع هدیگریجوام تثماربراساسآ تواراس ه    اس االب دیلآ دهتب د،ش تندان هس ر ه

دًامثًال اب
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دهند، آه مطابق  ی  و یك نظام ارگانيك را تشكيل م    آليت هائی ساختار یافته، یك تماميت     

  . یك منطق درونی ساخته شده استبا

ار  تصادفی                    در جامعه بورژوائی، روابط متقابل و متخاصم بين سرمایه و آ

ه              . نيستند روابط مزبور توسط اجبار اقتصادی مزدبگيران در فروش نيروی آار خود ب

ه          . شودی  سرمایه داران تعيين م    د و معيشت، آ ه صاحب وسایل تولي سرمایه دارانی آ

     .  دو       

ر              اال ذآ ا آنچه در ب ه از نظر آيفی ب د آ ه ان شده اند، توسط روابط متقابلی ساختار یافت

  .شد متفاوت بوده و بنابراین جوامع سرمایه داری نيستند

ه را    دیالكتيك ماتریاليستی نمی بایستی هر پدیده و هر موضوع       ل و مطالع ورد تحلي  م

ين تكامل           ه مب ی آن آ ين نمودن تضادهای درون وانين حرآت  (تنها بخاطر تعي ده  ) ق پدی

                     

د و از               تمامیبرخورد آند، آن را در        جوانبش درك آند، آن را در تماميت آن بررسی آن

ه مشخص از واقعيت را مجرد                یك جانبه آه به شيوه     هر برخورد    ك جنب اری ی ای اختي

شان و بدین  نماید و لذا از درك تضادها در تماميت ی  آند و جنبه دیگر آن را خفه م       ی  م

  . آن عاجز است، احتراز آندتماميتترتيب از فهم حرآت در 

ه تلفيق نمودن برخورد جهانش                 ادر ب ه آن را ق ك آ ائی دیالكتي ل   این توان ا تحلي مول ب

د      ی  خود م  ده آن بشمار می آی منطق  "، "منطق حرآت  . "گرداند، یكی از محسنات عم

ك م   " منطق تماميت "و  " تضاد ه    . باشند ی  تعاریف مترادف دیالكتي ه محض آنك ب

ه               متفكرین د از آن رو آ غيردیالكتيكی از بعضی عناصر متناقض واقعيت روی برگردانن

ل را       آنند آه به حساب آو    ی  فكر م  ادی غامض   "ردن آنان آار تحلي اه    ی  م " زی د، آنگ آن

ه             ی  است آه از آل به جزء م       رسند در حالی آه هم تضاد و هم تماميت را در آن واحد ب

  .سپارندی دست نسيان م

 "    "   از   و   از    

وان      آه آن را تشكيل داده       تعيين آننده ای  عناصر   د بعن دم   ان ين ق ه هر        اول  در برخورد ب



                                                            

ازه هت كب لهی سلس ات انداثب اجبرس همحت ت،ب ایجوق ینت ل،عمل ارحاص تج

فورًا

ات یاثب ينعمل همچن ود ش ارآئی شآ الدان ایجقب ینت دازهعمل ریان مگي

ل ائی،تحلي نه د باش ردش لعملك ردنآام ينآ لهم معم ده؛بشریت ش
ابراین شبن لدان اعیعم اجتم ی بخشدم افتن لی ان،ح وآن ت اعی اجتم

ائل مس ه رب لطهزی اندنس ایآش ت،نيروه رایطبيع رب ناختنبهت هش ایریش ه

ه ب ر هه هشخصچ تب رواقعي ونزدیكت ش د آن ين الع تح یواقعي مته

ًا الزام

 
 

 ١٩٦

ود، امری                   د ب د خواه ار  تجری دای آ ه هميشه در ابت پدیده و برای تحليل علمی آ

د     . باشدی اجتناب ناپذیر م   ذیر تجری اب ناپ اما بایستی بخاطر سپرد آه چنين فرآشد اجتن

د،         . ی در    را  

ل                        ه تحلي ه های بيشماری است آ و از جنب ه ممل اميتی آ تماميت نزدیكتر شده است، تم

د          . علمی، یعنی دانش، بایستی هم روابط متقابل و هم روابط متضادشان را تشریح نمای

  )هگل"(حقيقت تماميت است). "لنين"(حقيقت هميشه مشخص است"

  

   نظریه و عمل نظریه و عمل--٧٧
ك ماتریاليستی را         .  است دیالكتيك یك روش و یك ابزار دانش       اریخی، دیالكتي از نظر ت

ی         (توان بمثابه تئوری دانش پرولتاریا ناميد     ی  م این امر به هيچ وجه خصلت بطور عين

رار                     ورد سوال ق ات در سطح علمی است م ه اثب اج ب ز پيوسته محت ه ني   علمی آن را آ

ای : شود ی هر نظریه دانش به یك آزمایش سرسخت گذاشته م  ). دهدی  نم ه  آزم ش تجرب

. در تحليل نهائی، خود دانش پدیده ای مجزا از زندگی و از منافع بشریت نيست       . عملی

ر                    رای بهت ه انسان ب ه ب حربه ای است برای حفظ و بقای موجودات، وسيله ای است آ

                 " 

  از   . ان  و  راه   " 
در   . ی         زاده  و

    . ی   در    آن     

  .شودی بهترین حربه نهائی عليه مغلطه پردازان و شكاآان محسوب م

د شد         این نه بدان م    ذل حل خواه ه و مبت ه بينان . عناست آه نظریه در پراگماتيسم آوت

ط "یا " درست"افتند آه آارآئی عملی و  ی  اغلب اتفاق م   ك فرضيه علمی     " غل ودن ی ب

ه                     . شودی   آشكار نم   ه خود را بطور مؤثری در عمل ب ل از اینك ور قب فرضيه مزب

ب  و                    

ها، ممكن است      عليرغم بهترین نيات و ایمان    . باشدی  پی در پی م   " آزمایشات عملی "
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روزی البپي تیانق انی،سوسياليس يدنجه هرس دونجامع ه،ب هصحتطبق نظری

ی اجراِئ

ا تام ردس اتآخ اوتواقعي دقض ردخواهن هآ دامآ هآ ًانظری یواقع ودعلم ب

ر ورهاگ كآش دش تهتردی داش ه تیجامع یسوسياليس ادواقع ورویاتح ش

نهایتًا

ه ودآ خ دی یدی ت،سطحیجزئ دیواقعي وقتیدی دم اریخیرون تندت هس
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د و دارای                  دانی امپرسيونيستی ظواهر شده ان بسياری از مردان و زنان، آسانی آه زن

  (  و  از  و   از     

اره   ) شود ی  ئولوژی طبقات و اقشار اجتماعی غيرانقالبی تعيين م         توسط اید   در ب

اتوری                  ه دیكت از ب ورد ني خصلت بورژوائی دموآراسی پارلمانی شك داشته باشند، در م

ك                   ل ساختمان ی رای تكمي دی ب ی ظفرمن ين الملل ه انقالب ب از ب اره ني ا در ب پرولتاریا، ی

   و       در   و دی 

  .باشند

                   و        

توانست واقعيت را با تمام تضادهایش و در تماميت حرآتش درك آند، و در عوض           ی  م

ل ساخت                      دا از آ ت، ج ه درك  از واقعي ادر ب د، فقط ق ط بودن ار آدام فرضيه ها غل

و بدین ترتيب قادر به درك منطق بنيادی حرآت برای مدت زمان طوالنی              . یافته، بودند 

  .نبودند

               

 .   مارآسيستی انقالبی را در عمل تأیيد خواهد آرد



                                                            

وا، وره دمجب اش تت ائيندرخ دپ ابيآی وعب هن رتغذی همتغي جلگ

اًال احتم

اء انیاعض رانس واسآمت اءح راعض پرتبح رف ر،ط ردیگ حاآث

مختصرًا قبًال

هفدهمهفدهم
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  فصل فصل 

  ماتریاليسم تاریخیماتریاليسم تاریخی
  

ه                 ی  ما اآنون م   اریخی را آ ادی ماتریاليسم ت ری، اصول بني توانيم، بطور شيوه دارت

  .های اوليه این آتاب  از آن صحبت آردیم، فرموله آنيم  نيز در فصل

  

   توليد انسانی و ارتباطات انسانی توليد انسانی و ارتباطات انسانی--١١
ل         این موجود آه بشكل انسان در آمده است، هم ب          ه دلي م ب ات جسمی و ه ل آيفي ه دلي

ات جسمی است از            . آمبودهایش، حيوان یگانه ای است     از یك طرف انسان دارای آيفي

ه تصور            : قبيل ده آ قامت ایستاده، دستی با شست آزاد و انعطاف پذیر، چشم های برآم

ه ادای اصوات ساده و        ی  سه بعدی ایجاد م    آنند، زبان، گلو و تارهای صوتی آه قادر ب

ه         مغز بسيار تكامل یافته و اندام     . باشندی  رآب م م های دیگر صورت و سطح تقليل یافت

رای ابزارسازی      . دهدی چهره آه اجازه این پيشرفت ها را م       ات جسمی ب ن آيفي تمام ای

دریج آامل                 دی، بت ار تولي زار و آ ر شدن اب ر   آگاهانه ضروری اند، و همراه با آامل ت ت

  .شده اند

واس و    از  و     از     

ر           ی  هنگام. انواع حيوانی دیگر پيشرفت آرده اند      دوی،  بخاطر تغيي آه انسان ب

      آب و     از    و    ای  در     

انوران گ    د    روشتخوا بی درخت زندگی آند، در دفاع از خود در مقابل ج ود مانن ادر نب ، ق

ا                      . بزآوهی، بدود  د؛ و ی رواز آن دگان، پ د پرن رود؛ مانن اال ب د شمپانزه، از درخت ب مانن
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ه سآنجائيك دپ دنمتول ينبصورتش ائیجن ارجه مخ اقیرح یب د،م مانن

دقيقًا

كل اعیتش انهااجتم اعیانس دناجتم وزادانش ان،ن رانس ینظ تلزمآيف مس

امًال آ

اجسمانی، ودب دگاننشخواروج هبيشماریآنن اجلگهآ اب ود،شریكآنه ب

ا ينب اتچن آيفي د اوميشمانن ل،گ درتگوری مانیق ودجس تفادهخ داس آن
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او،     .   و  از        

   و       او  را     

وزاد انسان ب   . وانست به سيرآننده ترین مواد غذائی دست یابد       تی  نم ه باالتر از همه، ن

ه  وابسته       ویژه درمانده و صدمه پذیر بود، و در واقع جنينی خارج از رحم بود آ

ود       د،               (به مادران گروه ب ان گردی ك شدن لگن خاصره زن ه باعث باری قامت ایستاده آ

  ).وزاد انسان آمك نمودبدون شك به این نارسی ویژه در ن

اعی           ن ترآيب        امكان سازمان یافتن اجتماعی و نياز به این سازمان اجتم  ریشه در ای

ها نمی توانند بطور فردی زنده بمانند و یا معيشت خود   انسان. آيفيات و نقائص دارند 

د      اندام. را بدون همكاری با همنوعانشان تأمين آنند       ه ان م رشد یافت های انسان آنقدر آ

د             آ ا       انسان . ه نمی توانند به انسان اجازه تأمين مستقيم مواد غذائی را بده د آنه ا بای ه

د جمعی، با آمك ابزارهائی آه مكمل اعضاء بدنشان هستند،      را بطور دست   د تولي .  آنن

وزادان انسان   . شود ی های انسانی تضمين م   این توليد از طریق عمل گروهی، گروه    ن

روه از   وانين و تكتيكشوند و قی در ميان گروه جذب م     های بقاء را به مثابه اعضای گ

  .طریق فرآشد اجتماعی شدن، به تدریج می آموزند

     و     از          

ه         ی  های عال  شكل تری از ارتباط بين اعضای گروه است، در مقایسه با آن ارتباطاتی آ

اط        ی  این اشكال عال  . يوانی موجود است  بين دیگر انواع ح    ز ارتب تر تكلم، آه با رشد مغ

ه را                 ال و انباشت دروس تجرب دارد، رشد قابليت تجربه آردن و آموختن و یا حفظ انتق

د    اهی را ممكن مي سازند                 . ممكن می گردانن اهيم، اندیشه و آگ د مف ا تولي دین   . اینه و ب

.   با یكدیگر رابطه نزدیك دارند      -ما" آيفيات انسانی "-ترتيب، آيفيات متفاوت بشر   

د                    "از آنجائيكه آنان     ه حالت ایستاده راه می رون ه ب ی مو آ ائی هستند ب    و" ميمون ه

از   از       از        

ه     ها باید ابزار سازانی آگاه بشوند، بصورت حيواناتی اجتماعی درآیند          انسان  آه قادر ب

ره م                    م پيوسته را در ذهن ذخي ا و تصاویر به د     ی  تكلم شوند، برداشت ه د، و قادرن آنن



                                                            

رو اناین افامك ذیریانعط تپ اققابلي ًالانطب دودیعم وعنامح انن هانس ب

ه دوزی،تجرب وزش،ان يشآم یپ ردنبين انآ ودانس تبوج اس

دود نامح انكشاف زار ابرایناب دبن انیتولي ودانس زاستبوج انني امك

ل ي دودی د،نامح داعتولي اب اف انكش ان امك ات ارتباط د تولي ك دیالكتي

ازد، سس ورپ ردنتص اآ هآنه هب ههمانگون تند،آ ههس هآگاهان برپای م

ا اویره تتص امجه دانج یمقاص وردعمل تفادهم راراس ق ن تای برداش

 
 

 ٢٠٠

 و  را        داده و      

وه            د، و ق د آنن د، بياندیشند، تجرب تكميل آنند، و نيز می توانند بيآموزند، پيش بينی آنن

  . د را بكار ببرندتخيل و ابداع خو

اطع دارد، پستانداران انسان              دیگر، نقشی ق ا یك ات ب رابطه متقابل و ترآيب این آيفي

آنند و گاهی حتی، از سطح بدوی معمولی         ی  مانندی وجود دارند آه از ابزار استفاده م       

اون     . روندی  خودشان فراتر م   اری و تع انواع چندی وجود دارند آه اشكال غریزی همك

اط را               . شناسندجمعی را می     دوی ارتب ه اشكال ب درست بهمان اندازه، انواعی هستند آ

زار                    . نشان می دهند   ر اب ه ت ه ای هر چه آگاهان اما نوع انسانی، تنها نوعی است بگون

 و  از         و        ی 

خود را از طریق ارتباطات آامل شده        آند، و تجارب    ی  تجربيات فراوان آنها را تكميل م     

قدرت تكلم تجرید سازی را  . آندی توسعه ابزار، دهان را آزاد م  . دهدی  بيشمار انتقال م  

د ی  فت ابزار و ابداع ابزار جدید آمك م        رآند، آه بنوبه خود به پيش     ی  آامل م  دست،  . آن

ردن قابليت استفاده دست                       ر آ ز، از طریق بهت ، شرایط   مغز را تكامل می بخشد؛ و مغ

  .پيشرفت خود را بوجود می آورد

ای                            ر بن ك زی ه وجود ی ونی مشروط ب ه انسان آن ه انسان ب داد اولي اگر چه تحول اج

ور را نم         ی  اندامی و عصبی م    ی تحول مزب ل داد            ی  شود، ول ا تقلي ر بن ن زی ه ای وان ب . ت

   را در   و تكم  " / " 

   و  در    آورده  و    

و از .    و    را در   آورده    

    و     را در       

  .شودی ادی بشریت، جزئی از طبيعت اش مجامعه و فرهنگ م. وجود آورده است
اعی             اد اجتم ا       (در نتيجه این اعتقاد آه هر نه اعی ی ابرابری اجتم د عدم وجود ن مانن

ی است       " مغایر با طبيعت آدمی     ) "دولت، عدم وجود مالكيت خصوصی     ی معن . است، ب

د   ی انسان در شرایط گوناگونی زندگی آرده است و م        دگی آن د زن ن    . توان ك از ای هيچ ی
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صرفًا

چه د ائلتولي معشيتوس ر هه دانسانیجامع رایبای ایب ود،بق دخ دتولي آن

اساسًا

ت، هاس ریتب ازهبش راع،اج يشاخت یپ وربين راتتص یتغيي طبيع اعی اجتم
ل عم اهيم همف لآ ائی،تحلي ناشینه ب ردنترآي ارهآ دوب ر، درتدیگ ق سوی

ی ول ز رني انفك زارانانس اره هب دهتجرب ذبزن ردهج استآ است

مسلمًا

د تولي ود ش زی تنيست،غری وانیفعالي رایحي ذا،بدستب ایزغ ممتم

د انی،تولي هانس لب هدلي اليتیاینك رفًافع ص ان ورفكرش دهمتص ش د دهن م

الی ه،ح رعكسآ اب نهاده د نرش رایشای روگ انده،ف رنش هب يمغلب آن

دهد

ه اآ یب نف رایش گ رمسلطانسان، لب كوجوداست،انسانتكام ی پرخاشكری

زه غری د هتأیي اینك ا تهاده اثاب رایی اءب ان،بق يشانس رطپ قش تندمطل نيس
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 "  .   و          ن

   ( را         " 

راه است               اون، هم ا   ) خودش، یعنی غریزه اجتماعی بودن و حس همكاری و تع تحقق  ب
 ی  نيز جوامع ما قبل تاریخ نشان متاریخ جوامع و. آندی  آن گرایش اشتباه میافتن

ازه م                    ا اج ه م ه ب د آ ا    ی  آه نهادهای اجتماعی و شرایط اجتماعی ای وجود دارن د ت دهن

در     و  .    را    آن    

  .آنندی شرایط اجتماعی دیگری هستند آه بروز مفرط این گرایش را تشویق م

ام      . بر آل شرایط انسان غلبه دارد     " ارتباطات/توليد"تيك  دیالك هر آاری آه مردم انج

         ". در    " ی 

 . ی   از     آوردن     

رده  ای است"نقشه"انسانی، بطور آلی تحقق یافتن       آه در ابتدا به فكر انسان خطور آ

ن   . است زل نيست       " نقشه "ای اره عناصر و            .  وحی من د و ترآيب دوب ه تولي بلك

ای انسان ضروری                  رای بق ه ب اليتی آ ر انسان، فع مسائل فعاليت پيشين است توسط فك

 از . و    آن را   در       . 

    در    از      
        و    و        

د     د و فرضيه ای بيش نيستند،                    . اجتماعی را می ده ه ان وز تحقق نيافت ه هن ی آ تغييرات

ا، جا           ی ه ن پيش بين ا حدودی بخاطر ای داقل ت ه عمل می پوشند    ليكن ح ماتریاليسم  . م

د            ك تولي ارتباطات را در  / تاریخی علم جوامع انسانی است آه سعی ميكند  دیالكتي

 .محاسبات خود منظور نموده و توضيح دهد

 

  زیر بنا و روبنای اجتماعیزیر بنا و روبنای اجتماعی--٢٢
  در -  .         

ی                مفهوم محدود،   یعنی ارضاء نيازهای  غذائی، و چه در مفهوم گسترده آن، یعن



                                                            

د رتوانن ب ای ائیه مروبن د، ينآن دههمچن اپدی ته فعالي ائی ينروبن متعي

ای ه االخره، رب لاگ ائیتحلي رنه ایزی اعی،بن دهاجتم اپدی ته فعالي

اجماًال

ای ائیه رزروبن طه،بط نبالواس طای اعیرواب دیاجتم یتولي ناش ت فعالي

هاست ردمآ م ط اعیرواب اجتم ای اعی،زیربن اجتم ا تنه د ادیتولي م هرسد ب

ای ائیباصطالحه ينروبن تعي ت فعالي ویشكلبالواسطه،مستقيمًا اممحت تم

دقيقًا

زارعآشت م د هوابستهتوانن ب م ه آمونيستبياني خود وق بشرحق

دتًا عم

اجتماعًا
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رای              -ارضاء نيازهای  شناخته شده     د، و ب ن تولي رای ای ار، ب زار آ  و ساختن اب

  .هر سازمان یا فعاليت اجتماعی پيچيده تر، شرط ابتدائی است

ادی بشر     د م ام   ماتریاليسم تاریخی بر آن است آه شيوه سازماندهی تولي ای تم  زیربن

امی دیگر فعاليت     . دهدی سازمان اجتماعی را تشكيل م    ه خود تم های   این زیر بنا بنوب

روه         -اجتماعی ين گ ط ب ، ) ظهور و بسط دولت        (های انسانی       از قبيل اداره رواب

ه های ب    این فعاليت . آندی   را تعيين م   -توليد معنوی، اخالقيات، قانون، مذهب، و غيره      

  .ئی اجتماعی و هميشه، به طریقی، متصل به زیربنا هستنداصطالح روبنا

ا شعر هومر،         . آندی  این عقيده افراد بسياری را منقلب آرده و م         آنها می پرسند، آی

ژ               ل آن ه  . "انجيل، قرآن، قوانين روم، نمایشنامه های شكسپير، نقاشی های ميك اعالمي

 روش   و   ی ،  ، و  " 

بمنظور فهميدن اصول ماتریاليسم تاریخی، ما      . طریق یافتن پارچه در زمان خود باشند      

  .باید ابتدا  منظورمان را از این فرمول بيان آنيم

ادی                 د م ه تولي ") عامل اقتصادی   ("ماتریاليسم تاریخی به هيچ وجه مدعی نيست آ

    را    و   و   

عالوه منظور از زیربنای اجتماعی، تنها فعاليت توليدی صرف نيست، چه      ه  ب. آندی  م

    در    . "  "  

ه آن شكل م           د ی توليد زندگی مادی خود ب ار    . دهن ع ماتریاليسم ت ابراین، در واق یخی، بن

  . است اقتصادی-اجتماعی مكتب جبرمكتب جبر اقتصادی نيست، بلكه 

          از          

ين م         وهله نهائی آنها فقط در    . نمی شوند  د، تعي اعی تولي ط اجتم د ی  بوسيله رواب . آردن

د ی  عاليت اجتماعی مداخله م     بين دو سطح ف    رابطه ها بنابراین یك سلسله از      ا در   . آنن م

  .باره اینها  در بخش سوم این فصل بحث خواهيم آرد

         در        و          

  ی        و  ی  را  
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ای اعیروبن راجتم طب ينرواب دب ادیتولي دم تولي ك ایدیالكتي اعیزیربن اجتم

ه آ ردد گ ن بای دموج دنپدی اختارهایآم ریس لطیفك ممس ه، وأمجامع استت

وند هش وطآ همرب كالب تاش هفعالي حيط اعی داجتم بتولي ایجیموج منت

ده ردازان،قي دانپ ندانشگاهيانهنرمن ولوابستگیای دقب واهبكنن خ واه خ

ای ائیه لروبن ائیتحلي هنه يلهب ایوس اعیزیربن اجتم ه دب ت،چن تعل فعالي

ایگزین جایج

ت دول ك الی نمث بای نمطل دروش ردخواه آ د بگذاری ای اعیزیربن أاجتم ت
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 .     را     . ثير    

اعی                  ای اجتم ك زیربن ا ی ين     –همواره ماهيت طبقاتی مشخصی داشته و ب  اقتصادی مع

د          ی  ولی دولت م  . مطابقت دارد  ر ده ا را تغيي حكومت سلطنت    . تواند تا حدی، این زیربن

رن        دین ق ا هيجدهم در ارو    (مطلقه به مدت چن رن شانزدهم ت ا از ق در عين محافظت   ) پ

ات           ه طبق د بقي ردن در آم اشرافيت فئودالی از نابودی اقتصادی حتمی بوسيله سرریز آ

اجتماعی به آيسه آنها، از طریق پيشبرد تجارت و استعمار و تشویق توليد آارگاهی و             

ه             د سرمایه داری ب ه  شدن شيوه تولي ره، ب ولی سراسری و غي ام پ نظ

  .های شایانی نمود لی، آمكشيوه توليد فئودا

  در            

رل م          . شوند ی  تعيين م  اعی را آنت ه اجتم د افزون ادی و تولي د م ه تولي ائی آ د ی آنه . آنن

د ی آنند آه از توليد افزونه اجتماعی تغذیه م ی همچنين معاش آسانی را تضمين م   . آنن

   و    را   و    ع

ين م                  ا را تعي ن وابستگی چارچوب فعاليت آنه د ی  نكنند، بهررو ای ط   . آن ابراین رواب بن

      در  ی     

ز م           ود ني ه شامل قي ردد ی  روبناست، آ ط تول  . گ ر            رواب ا شكل ارتباطاتی مسلط ب دی ب ي

   . ی         .   

  .آنندی خالقيت فكری و هنری را مقيد م های شكل

 

   توليد مادی و توليد فكری توليد مادی و توليد فكری--٣٣
       و   /   

ك          . گذاردی  مفكری تأثير    بررسی دقيقتری از این روابط، را در فهم پيچيدگی این دیالكتي

ه اهميت عنصر           ی  آند، و همچنين به ما اجازه م      ی  آمك م  ه ب د آ ال ده  آن، عنصری    فع

  .آه در خاتمه این فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت، تأآيد آنيم



                                                            

أثير ایت یآامپيوتره رالكترونيك مپيشرفتب السیعل ر،س روشنبوضوحاخي

ًا ردبازسازیعميق آ هاشاعه یبلك ينشكلحت وایبخشیهمچن عقایمحت

لعلمی هندسه،قبي د گذارن ًا رعميق دب ری،تولي دئولوژیكیعلمیهن رای ماث

د شمانن ادوئینق یج دوی،نقاش یب دنناش صش رق تقيم ارمس ادیآ تندم هس

ی ابرخ داهنره هابت نتيج د آن ق ایطری ادیبالواسطهزیربن ودشم لخ معم

يچ هه صرفًاوج ای تگاهه یدس هاست،دولت بآ لمًا املمس تش فعالي ن ریای آخ

فی، ذهبی،فلس ائی،م یقض سياس د دئولوژیكیتولي ای ای اعیزیربن تاجتم اس
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سازد و ی جوامع را مماتریاليسم تاریخی بر آن است آه روابط توليدی زیربنای تمام  

اعی ساخته م          ای اجتم ه دو           . شود ی  براساس آن روبن وط ب ن دو سطح مرب ع ای در واق

ادی هدف اصلی فعاليت         . متمایز فعاليت اجتماعی می شوند     شكل   د م ا در سطح      تولي ه

    و (  .   

اعی است         ، هنری و علمی هدف اصل     )غيره ای اجتم ين،  . ی فعاليت در سطح روبن همچن

   ه             

دئولوژیكی نيستند        د              (محدود به قلمرو ای ه در فصل سوم مطرح گردی ). مسئله دولت آ

  .ولی به استثناء این مورد، تمایزی آه ما قائل شدیم، مناسب بنظر ميرسد

دهد از تكامل هر یك از این دو، از وابستگی     ی  تریاليسم تاریخی توضيحی بدست م    ما

  :آندی متقابل و روابط متقابلشان، این توضيح چهار سطح را با هم ترآيب م

واره از                     -الف وط است و هم ادی مرب ار م دهای آ ه رون  تمام توليد فكری به طریقی ب

  در    . ی        

        از    (     

های تكنولوژیكی   انقالب). تشریفاتی شدن حرآات توليدی، ادغام آواز در توليد و غيره         

 از   . ی      و   

اری در آشاورزی،              نجوم، نق  ا آبي شه برداری، بيولوژی و شيمی در همبستگی نزدیك ب

ه ظهور رسيدند             پس از آشف     . پيشرفت فن پرورش حيوانات و فلزشناسی نوخاسته ب

رن بيستم                ون در ق و تلویزی انزدهم و رادی ا طریق       . فن چاپ در قرن پ ه تنه ون ن ن فن ای

. د را       و   از  

      در        

  .است

اریخ شان است                      -ب ا ت ه مناسب ب ی ای آ  آليه توليدات فكری بر طبق دیالكتيك درون

ك دانش آموز    . تكامل می یابد   تمام فالسفه، حقوقدانان، آشش ها با دانشمندان بمثابه ی

د ی  م آغاز   ات      . آنن ا از طریق مطالع اهيم      آنه اهيم        (شان مف ائی از مف ام ه ا نظ ه   ) ی را آ
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وری، تص انرقاب یمالك اخصوص امآااله ایتم دقلمروه ریتولي فك

د، ورژوازیبع تهب اختارنوخاس یس قذهن ردخل هآ تقاللآ ردی،اس ریف براب

ه هب هنيم ب ان بي

ای يمه اتعظ يزدهمانقالب اس دهمت كلهف ش الش ت

ت ذهباهمي ایم هروبن ودالی،جامع نفئ تای ادفیواقعي تتص هنيس هآ آلي

ن والتای يمتح دعظ ری،تولي ينفك ههمچن اختارهایب خصس یمش ذهن

رفت كپيش ًامكاني دقيق ی تنم لتوانس ورقب رمایهظه دس لجدی رددتكمي گ

ه ینظری ارعلم آ داد ن دود همح كارب عش وراكجم د،خ بودن

دی جدی

ای دهه هش ائلب یمس ناش ر له دنس عیجدی هس وابآ ج د آنن م
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ه نسل حاضر                  ا را ب د آنه رده بودن د آ ه تولي ه آ نسلهای گذشته توليد آردند و همانگون

اوت جذب م       . منتقل آردند  د ی  به درجات متف د            . آنن ا رون دگان فكری مطابق ب د آنن تولي

ه   ب با فعاليتتوليدی آه در چارچوب دیالكتيك مناس     شان، آن را از دیگران عاریه گرفت

رورو        و یا خود ابداع آرده اند، این مفاهيم و فرایض آار را ابقاء، تعدیل، اتخاذ و یا زی

 داده     از          دارد       . ی 

د         ا رد آن اء، تعميق و ی ورد توجه خود را ابق ا  . موضاعات م اه، آنه  سواالت   گ

ه جواب      (آنند  ی  مطرح م  از ب ی "های    آه ني ری،       دارد؛ انقالب  " انقالب های علمی، هن

ه توسط نسل    ی  هائی را آشف م     و یا سوال  ). فلسفی و غيره   د آ دور     آنن های گذشته ب

  .انداخته شده بودند

ه شكلی                     -ج ری و فرضيه های علمی ب  ولی این تحوالت در آابرد مفاهيم، اشكال هن

اعی       اختياری د     - و بدون توجه به شرایط اجتم اریخی، تحقق نمی یابن ه از طریق   .  ت بلك

شوند و یا دستكم توسط آن      ی   اقتصادی بروز آرده، مقيد م     -زمينه و نيازهای اجتماعی   

تكامل از مذهب اصالت جان به یكتاپرستی در جوامع آوچك بدوی آه            . شوندی  هدایت م 

         ارزش . رخ    و  آوری    

    .    از   داری      

اعی            مربوط به پيشرفت ماشين    ها است آه بنوبه خود مطابق با نيازهای مشخص اجتم

  .باشد و غيرهی م

              در              

ين م          اعی تعي رفتن       . شوند، وابسته هستند     ی  آه بوسيله ساختارهای اجتم ا در نظر گ ب

        در              

رون    در             ی ق اعی و سياس    اجتم

ذهبی  م    دئولوژیكی م رن شانزدهم      . شوند ی ای ق، از  دوم ق ين طری  هم

     ای              

 و     را وارد         



                                                            

ه اختاراینك لس كتكام هی افعمشخص،جامع اتیمن ين،طبق مع اهی استآگ

د ایتوانن ایابزاره نيروه ا تهی ندخواس مباش ه دوناندیش هب ودآنك تهخ دانس

خص ردمش ردف دگانف ریتوليدآنن ت،فك هاس هن یب تیمعن دیهمدس نعم ای

ين اتب اعیطبق اجتم ه ازمانتوطئ هس یافت ن اراتای هعب هن یب كوجودمعن ی

ر تنف ژاد نن وط فه ایفلس ق،ه اتمنط تانهنظری داراننژادپرس طرف

ی تآس هنيس ارهآ شب العنق ی،ط یبين هبرخ ایفرق ذهبیه انی،م عرف

ی روزهحت ام اخواست ردنسرنگونپرولتاری ورژوازیآ وبیب استروشنبخ

ت ایفموقعي هوظ ارابط هب ورژوازی،جامع ب ت اماهي طبق

ای اه ادیناآج ارآسآب سم بردانگل اهیپيش اآگ پرولتاری ت سوسياليس

ای اگونه ورژوازیگون اهیب تهآارگ نوخاس ای رنه دهم،ق الحهج س ماتریاليست

ی وسياس ارروس آث ای ر،ه فولت فلس رن دهم،ق دلهج ج

ه، لجامع دتكام یتولي لروح ائیتحلي هنه يلهب ماتوس افعتخاص من

ری تسبكگ یطبيع انب منقاشی،ج سياسیاقتصادسياسی،ليبراليس صو
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ان،       (نمود ب، فلسفه ایدآليستی آلم نظریه حقوق طبيعی، مفاهيم اساسی در تعليم و ترتي

 و     در        رت

  ).آالسيك و غيره

 در     در         -د

ارف فرانسه                . شود ی  اجتماعی تعيين م   ره المع ار اصحاب دای ه آث    امر واضحی است آ

       ه  ژان راك  و         در     

             

ودالی، نقش ب                    ه فئ وت جامع ای فرت نحط و بقای ه م اصطالح  ه  بودند عليه سلطنت مطلق

   و  و  در    از       

تی اش، از  و  اش در     و   

  .   در       

         در         و      

و  از "  و "  رد    و    

ل                   ا قب ك جو م اد ی ه اتح رایش ب ه گ ایالت ضدآارگری و ضدانقالبی آ ه تم بشریت بمثاب

  .فاشيستی دارند، شك داشته باشند

       "   "   

 و      و             

اب     . دآنندگان در طرح های سياسی برنامه ریزی شده است         تولي ا بازت ی   آنه ط عين  رواب

ی            - بطورآگاهانه اتخاذ شوند   توانندی  مهستند آه    ه ای ذهن ز بگون  و در برخی مواقع ني

ی نيست              -اتخاذ شده اند   ط عين ه آن رواب دگان    .  اگر چه این اتخاذ آگاهانه الزم د آنن تولي

    ی           و  

اتی شوند   ه         . طبق ه آ ن نكت ر ای دی است ب ن فقط تأیي ده     و ای ين آنن اعی تعي هستی اجتم
، و  در  و           

  .آندی عملكرد مشخصی را به ایدئولوژی ها محول م
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آسيِای

اده رینس زارت نگی،اب الیس متع دائیآمونيس روهابت اگ هی وارقبيل وددش ب

وط همرب ردشب يمگ فعناصرتقس دمختل اعیتولي هاجتم رایآ دب ادیتولي م

هنيست، ينبلك طهمچن رواب ع دمقط تولي ا املتنه طش ودرواب موج ط رواب

ل آ د آنن د هگيرن ردمآ یم دط اجتولي دگی،مایحت ازن ينم ودب ادخ مایج م

ط رواب ا ياءه تاش نگریس د هنبای طبمثاب ينرواب ياء،ب ااش طی ينرواب انب انس

ه رابط ل ائیتحلي ارنه وارهآ اعیهم ت،اجتم اماس دهانج اردهن رورتًاآ كض ی

ای ه ين تاول اچوبدس ایه نگیابزاره هصيقلس هیافت اگرفت ينت ماش است
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  ط اجتماعی توليد و شيوه های توليدط اجتماعی توليد و شيوه های توليد نيروهای مولده، رواب نيروهای مولده، رواب--٤٤
 شيئی : هر محصولی آه ساخته دست انسان باشد، نتيجه ترآيبی از سه عنصر است           

ام طبيعی است،                  ی  آه بر آن آار م     اده خ ا غيرمستقيم م زار شود، آه بطور مستقيم ی  اب

ه خود ساخته دست انسان                        د است آ آار آه گذشته از ميزان پيشرفت آن، وسيله تولي

      و          از( 

ده     انجام دهنده ؛  )خودآار و پيچيده متداول امروزی     ی توليدآنن ه در    .  آار، یعن از آنجائيك

           در        
  .گيردی  توليد قرار ماجتماعی

 خام و ابزار آار عناصر ضروری آل توليد باشند، نمی توان در مخيله              حتی اگر مواد  

ه         د جنب ل شد     "برای روابط اجتماعی تولي ادی قائ ط             "م ن رواب ه ای ارت دیگر ب ه عب ، ب

 .  و                

ر   . ی دارند بستگ روابط بين مردم  اجتماعی توليد فقط و فقط به        آنها آل روابطی را در ب

 . "ی                  ی 

     "  "،     در  "

   و      را        

رد ی  ضروری هستند، در بر م     ار توسط                 (گي زار آ ام و اب واد خ ویژه، طریق دریافت م ب

  ).می آورند ها معيشت خود را بدستتوليد آنندگان بالفصل و طریقی آه آن

ا           بطور آلی  دی، ب ، روابط توليدی مشخص با ميزان معينی از انكشاف نيروهای تولي

ی مطابقت دارد          ار معين در . ميزان معينی از پيچيدگی ابزار توليد، با تكنيك و سازمان آ

.                   دوره

وجهی                       ل ت داوم قاب ه م زی، محصول افزون زار فل آشاورزی بر پایه آبياری و با آمك اب

رد              راهم آ اتی را ف رده داری،     (بوجود آورد آه مقدمات بوجود آمدن جامعه طبق ه ب جامع

آشاورزی مبتنی بر گردش هر سه سال           ). جامعه مبتنی بر شيوه توليد  و غيره       

تولد ماشين . دی برای جامعه فئودالی را ایجاد آرد  یكبار محصول زراعتی، پایه های ما     



                                                          

ل ائی،تحلي ننه لای تگیمراح هبس ب ذرد گ وغ، اط،بل ابودیانحط من

وری رب،ط اغ ولی تاف رقیخالف ه،ش ایخاورميان نيروه

ه رهمچنانك اطعص انحط ر همنج ولب دتِاف ایم دهنيروه ودمول بش

يه، ينروس چن د رن الاآتب س انزدهم د،ش البهلن تیانق سوسياليس

رای ال،ب البمث ورژوازیانق دب پيروزمن ده ودمول ورموج ندآش باش

ن اترینای انهگوی ننش هاستای اعیشكلآ هاجتم ومآهن همحك ب شوند ده ممول

ط هرواب دیآهن انعتولي یم دبزرگ تررش بيش د ودتوان دبوج آی م ا آنه

ينمضاعفی ب است ق ممطل دائ نموجود ابقای تط

ين زانب افمي ایانكش دهنيروه طمول اعیرواب اجتم ی آل ر ابقاگ تط ول

آامًال

ار يمخودآ هتعم دونیافت دب االئیتولي ادآ ولی،اقتص یپ ارجیعن كخ ی
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د    . بخار بطور قطعی رشد سرمایه داری صنعتی جدید را تضمين نمود           مشكل بتوان تولي

   را  زوال   و     از     

  .جامعه سوسياليستی  انكشاف یافته و پایدار تصور نمود

         و        ایی    

د  باشد،      ه   تولي ه  و ن  ناسازگاری    .  ن

      در راه   .   ی  

وم     این گویاترین نشانه : شوندی  نيروهای مولده م   ه محك اعی آهن اینست آه شكل اجتم

اعی     . به نابودی است   ك انقالب اجتم از سوی دیگر، روابط توليدی جدیدی آه تازه از ی

زان انكشاف نيروهای            ی  پيروزمند سربر آورده اند، م     وتری از مي ه جل د در مرحل توانن

           : ی  

اعی                      . بودی است نا ك انقالب اجتم ازه از ی ه ت دی آ دی جدی ط تولي از سوی دیگر، رواب

زان انكشاف نيروهای            ی  پيروزمند سر برآورده اند، م     وتری از مي ه جل د در مرحل توانن

رن      .   در آن           ق

    ١٩١٧      و   پيروزم  

  .بودند

ه ادوار تحوالت عميق                   وط ب تصادفی نيست آه این دو مورد اساسی ناسازگاری مرب

تواند ی بعالوه، ناسازگاری همچنين م. های اجتماعی می باشند  اجتماعی؛ ادوار انقالب  

 در     .    دراز          

 روم در   در دوره    در      امپرا

  .مولده افول آردند

 است آه به مقياس وسيعی       دیالكتيك بين نيروهای مولده و روابط اجتماعی توليد        این

د ی های بزرگ تاریخ انسانی را تعيين م  توالی دوره  ا را ب     . آن ل آنه د رابطه متقاب ه نبای

د، رشد،             . انيكی در نظر گرفت   مثابه یك تطابق مك    والی تول د از مراحل مت هر شيوه تولي

در          . ی   زوال و   
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وانيم عت لجم طآ رواب رعكس، يمتحوالتب اعیعظ اریخیاجتم ات مم

ق یمنط ادرون امیتنه هنگ ل، قتكام اتطبي ود،اصالحی رخ دتغيي آن

د وریتوان ادیبط قبني طری ن ب،ای يوهترتي دی،ش اختاریتولي هاستس نمآ

م ه يائی، ردهآس ودالیب رمایهفئ اس تقرآنه ود،مس صحتب

ار يلهخودآ ردبوس یعملك ادواقع يلهاقتص ویبوس یالگ دطبيع ایبازتولي نيروه

ضرورتًا

ر هه طمجموع رواب ی هیعن هخالص ورب الیآش كنهخ یس دم مان

وگيری جل اف ایانكش دهنيروه همول بب اریترتي رده،ی ازهآ اج

ی دطریق هدارن طآ دیرواب لتولي ت،مراح تبرخاس پستثبي رانس ود،بح خ
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     در    و           

        از آن    را      داده و  

ه   . ارتباط بين این دیالكتيك و مبارزه طبقاتی آشكار است    . نمایندی  م ك طبق تنها حرآت ی

دی        ی  اجتماعی یا چندین طبقه اجتماعی است آه م        ط تولي تواند مجموعه معينی از رواب

  .را مستقر، حفظ یا سرنگون آند

ی، در هر عصری،  بندی اجتماعی، یعنی هر جامعه در هر آشور مشخص  هر صورت 

دی مشخص م              ط تولي ك صورت   . شود ی  همواره بوسطله مجموعه ای از رواب دی   ی بن

اجتماعی بدون روابط توليدی مانند آشور بدون آارگر، توليد یا وسایل معيشت است؛                

ی   ای از     .      از           ول

ر           ه داللت ب د  ن د تثبت شده م              اجتماعی تولي ك شيوه تولي ه     ی   وجود ی د و ن آن

  .داللت بر تجانس این روابط توليدی

ابيش بطور                          ه آم دی است آ ط تولي د تثبيت شده مجموعه ای از رواب یك شيوه تولي

     و          

ز در    ا م     توليدی آه چند عامل روبنائی اجتماعی ني ابيش مهمی ایف د،  ی  آن نقش آم آنن

د                این امر برای قرن   . شودی  باز توليد م   ه شيوه های تولي ا در آشورهای بسياری آ ه

 .   داری،  و  داری در     دارد   

ود                     ين ب ز چن ه ای ني د اشتراآی قبيل ه . چنين به مدت هزاران سال در مورد شيوه تولي  ب

   از   ی          

و   اش   .   دادن و      

  .می یابد آه سرنگون شود تعالی

    ی  در ادوار       

روابط توليدی در . ت یك شيوه توليد تثبيت شده را ندارند، مشاهده آنيمتوليدی آه ماهي

ال رایجی است                    االئی تسلط داشت مث رن (دوره ای آه توليد خرده آ انزدهم و      ق های پ

د را تشكيل                ورگ و هلن ك، لوگزامب شانزدهم در ایالت سفلی آه امروزه آشورهای بلژی



                                                            

رده انخ انیمالك هدهق آ ًال وزعم اییهن دبقای ردهتولي االئیخ اورزیآ آش

رای ال،ب اممث امپریاليستیآشورهایتم شود يش الیپ هتع د،یافت اهدهان ممش

ا ه دت م ر يوهب دش ودتولي ایموج طبقای دیرواب ينتولي هپيش رآ اریخینظ ت

ط دیرواب لطتولي مس ی ترآيب ر ورته دیص اعیبن خص،اجتم وارهمش هم

الزامًا

دی تتولي دهتثبي ودش طوج رواب وی ر،س یدیگ یحت هوقت يآ ش

دتًا عم
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اب        ). دهند؛ در شمال ایتاليا، و بعد در انگلستان       ی  م این روابط غالب، نه روابط بين ارب

ده روزمزدی               ين      . و رعيت بودند و نه روابط بين سرمایه دار و توليد آنن ط ب ه رواب بلك

در . توليد آنندگان آزادی بودند آه به شيوه توليد خود بطور مستقيم دسترسی داشتند              

ه        دولت د اینگون ط مشخصه تولي د های آارگری بوروآراتيك امروزی نيز رواب هيچ   .ان

تواند وجود یك شيوه توليد تثبيت شده را نشان  ی آس، در هيچ یك از دو مورد فوق نم      

ه خود را            جوامع انتقالی در تمام این    . دهد  روابط توليدی مرآب، ساختارهائی نيستند آ

ك شيوه                          ه ی ا ب دیم، ی ه ق اء جامع ه احي ا ب ا ی آمابيش بطور خودآار، باز توليد آنند، آنه

ددی است،  رشد           . شوندی  هی م توليد جدید منت   ابع عوامل متع این بدیل تاریخی ت

آافی یا ناآافی نيروهای مولده، نتيجه مبارزه طبقاتی در آشور و در سطح بين المللی،               

ه      (نقش عناصر روبنائی و ذهنی       اهی طبق ارزه جوئی و آگ نقش دولت، حزب، سطح مب

  ).انقالبی، و غيره

  وه    ای  دارد،     از         

د همگون باشند                  . توليد  همگون نيستند    ط تولي ه رواب د آ اق می افت درت اتف   .به ن

       از      در            

         و      از     

      . ی         

         (   از    در      

) آشت سهمی   ( فئودالی   -و حتی بقایای روابط شبه    ) آنندی  بدون آارگر مزدبگير آار م    

 این موارد صحبت از یك شيوه توليدی تثبيت شده هنگامی صحيح           در. را در خود دارند   

ا و تسلط                       ار آنه د خودآ از تولي ه ب است آه تسلط روابط توليد مختص آن، چنان باشد آ

ا، تضمين           وانين تحول آنه ی و ق آنها را بر آل زندگی اقتصادی، از طریق منطق درون

  .آند

ك شي                  ر سلطه ی ه زی دی مرآب آ ط تولي ط     مثال مشخصه رواب دی باشد، رواب وه تولي

ه اصطالح           ان سوم   "توليدی صورت بندی هایی اجتماع ب ه      (است   " جه رجوع شود ب
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جهتآوششی ر بگوئيمت دیرگرائیمارآسيزم استتق

ادام م ی ودم ش ر ره ينعص ادهایمع لیتض ناص اختارای يحس توض

وه انب ر آبي ا ه ان انس ل يشغيرقاب یپ راتبين انیتغيي وارثناگه ات هی ب

رفت هپيش اتب اتفاق ان ابجری دهحس انش اریی تاختي نيس يح دتوض ان

اریخ عت انیجوام لانس قاب تی اعیهس يناجتم دهتعي اهیآنن اعیآگ تاجتم اس

د هآن آ ز یت داساس متأئي اریخی كت امی فینظ تفلس جبرگراس اليزم ماتری

ه طن ودالیرواب شبهفئ ودالی فئ

ار آ االتر هب طهم رواب ه امب تی،نظ طامپریاليس درواب سرمایهتولي

رغم رغمسرمایه،تسلطب ب م به دشدهترآي ان شدهحساببطور انی، جه

رمایه ارس دیگرآن دیك تموجودان ارتح اختارفش تیس ادامپریاليس اقتص

سرمایه شبهسرمایه ن عای طجوام درواب تاتولي پيش فصل
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  داری، و -  داری، -در     ). ٧ 

 داری در    و         

   و  . ای در        

 " از   (ورود       داری  

د                 ")  سرمایه -مزد ی عموميت ندارن د، ول . اگر چه وجود دارند و به آندی بسط می یابن

ه ی های اجتماعی بتواند توجيه مشخص آردن این صورت بندی ليكن این واقعيت نه م    

وان   ا      " آشورهای  "عن د  ی ه  تولي ه اینك  -باشد و  توجي

ردازان سوسيال           . فئودالی در آنها تسلط یافته اند      ه بسياری از نظرپ اشتباه نظریه ای آ

  .می شونددموآرات، استالينيست، و مائوئيست مرتكب 

  

   جبر تاریخی و عمل انقالبی جبر تاریخی و عمل انقالبی--٥٥
    ی   آن    .        

         .        

 آن     .  آن   و       .   

  ، در  "ی  "             

دارد     ه         در. آدميان منفرد بستگی ن اریخ از طریق ساختار اساسی جامع ائی، ت ل نه تحلي

ی      .   در    و      داده     

ين                   اتی تبي ارزه طبق اریخ جوامع انسانی بوسيله مب اتی است، ت ه طبق ه، جامع  آه جامع

  .می شود

انيكی                     ماتریا ی مك ه معن ه و ن الكتيكی آلم ی دی ه معن ی ب ليزم تاریخی یك آئين جبرگرائ

هر    : دقيق   .  مخالف   . آن، است 

ای حذف                      ه معن ه ب ی عاميان ه تكامل گرائ تبدیل مارآسيزم به تقدیرگرائی خودآار و یا ب

  .آردن یك بعد اساسی مارآسيزم است



                                                            

د روزیتوان جلپي دمس آن ا پرولتاری ه انقالبآگاهان

ط لفق عم ا هام هآنچ رورتآ ًاض قحتم یتحق دنم یاب اء دارض ردخواه آ

ی ردهتضمينوجه ایآ دونبشرنيازه ابودب ردنن يطآ زیستمح ر ت ال ع

ا هه ب دین یب همعن دآ اءرش امارتق تعدادهایتم انیاس هانس رادهم تاف مل

اریخی هت ازهب ازگاراج س

ی ودم ش ی منته ياليزم اسوس تی بربری ن ارای هاحتض یب دوراه ی دنم انجام

ِیا

ًا اساس

ياری دیصورتبس ایبن ه ای والیه تقيممت نيستمس عحاصل رفتجم پيش

مثًال،

د هتوان روزیب هپي طبق م مه نجات اعیتش اریخاجتم لت ينقب دهتعي تنش اس

ن رای الوهام رع اتب ر،نك اآیدیگ نح هاستای هآ رنتيج زرگعصره ب

ؤخره ابم آت ائی رتزه اخب فویرب ن الهای مس ه دنقط يزمتول تمارآس اس

ده ا،ای اه ردانی زرگم ازندگانب س ن الیای دهتع زمای اریخیآلي نت آه

ر ادیشرایطمحصولبشراگ ودم ناست،موج ای ازد س اریخبشر ودت مخ

د ارچوبخودسرنوشتتوان نچ ای ی مبشرول شوندمی ذیر درگریزناپ مق
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اعی                       ی  در حال  ادی و اجتم ود م ه انتخاب های بشر بوسيله قي آه این درست است آ

   را در   ی ،      

  .قيود بسازد

        . ی    را 

  .باشدی  معمل اجتماعی انسانشرایط مادی نيز محصول 

             ("  از      

بطریقی ) ها محصول شرایط محيط هستند     انسان(و از ماتریاليزم مكانيكی     ") ند ا تاریخ

  "   "  در .    

  . بيان شده است اثر مارآس و انگلس،ایدئولوژی آلمانی

       از        از    

     ی  .    از      

ه          ی انقالبی بيانجامد، و هم م     ات اصلی جامع ه طبق ل آلي م پاشيدگی متقاب ه از ه د ب توان

ود      دوره آخ  . منجر شود  اریخ  . ر شيوه توليد باستانی مبتنی بر برده داری چنين ب ت

 از     .   و       

ل                    ه دلي اجتماعی قدیم بدون بر جای گذاشتن ردپای مهمی ناپدید شده اند و این  ب

  .عدم وجود  ضعف طبقه انقالبی پيشرو بود

اب     روزی سوسياليزم                احتضار اجتن ه پي ذیر سرمایه داری معاصر بخودی خود ب        ناپ

   .      "    "    .

د         دی  رش ای تولي ه  نيروه ت آ رورتی  اس ياليزم ض           سوس

د ی  با امكانات علم و تكنولوژی معاصر م         االتر از ه   . ده ه، ضرورتی انسانی است،      ب م

   را       و       و    

ن    و   را       یی 

     .     دارد،         .    

ياليزم را      ی ی  م  و   ر .   سوس       درغي
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بشریت ای زرگه اتیب آینطبق ش يناساسینق هتعي گنتيج جن ا پرولتاری

اهی اتیآگ ریطبق یرهب انقالب ل یعام اریخذهن ت الب دانقالبانق ونی،ض آن

دین ب،ب رترتي عص ود ش ایع ض يله ائیبوس اینارس یه هذهن ارگرطبق آ

واژگون

ل عم زان ارآئیمي اعیآ اجتم ل ائی،تحلي يننه ریچن هام نتيج اعی داجتم باش

ای دهوه زن د هتوان ارزاتنتيج ينمب ب ن يدنای طفرارس مفق ورش تظه اس

ه دجامع ابمحصولجدی ذیراجتن ادهناپ ادیشرایطشدنآم اعیم رایاجتم ب

قبًال

د هآن اآ انیتنه زم يزم نمارآس های رنقط رینظ تجب هاس دآ متأآي دارد ن

د هآن والتآ ين،تح معي يزم نمارآس رای رینظ تجب هاس ارآ ماظه

ورت درتص ازندگیق يمس القوهعظ مب وژیعل رتكنول رایمعاص ب ن ای
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              و   و       

د                       ده خواه ابود آنن ا ن دگی روی سياره م تمدن، فرهنگ، بشریت، طبيعت و خالصه زن

  .بود

اعی را خلق م            د ی  عمل اجتماعی بشر ساختارهای اجتم دها خود انسان را         آن ه بع  آ

داخت  ی از طریق عمل اجتماعی انقالبی همين ساختارها را م        . آنندی  مقيد م  وان بران . ت

   در ادوار   ی  از          

دوی      استقرار فئوداليزم، . آنندی  اشكال مشخصی را اتخاذ م      یا آمونيزم جوامع آوچك ب

دگان   بسن -خود ان         -ده توليد آنن دی معاصر امك ه نيروهای تولي ر پای دگان ب  مصرف آنن

         ی  از              . 

ه                    انقالب اعی آ ادی و نيروهای اجتم ه شرایط م د آ ان پذیرن اعی مترقی امك های اجتم

ه          دی  تری را م  ی  اجازه ایجاد سازمان اجتماعی عال     ه مرحل هند،  در جامعه پيشين ب

  .بلوغ رسيده باشند

ن       ی  زیرا به هيچ وجه فرض نم     . ولی مارآسيزم تقدیرگرا نيست    آند آه فرا رسيدن ای

         و  الزم  

       نير  ی      .   

     در         .   
ا                .  است انقالبی وازن نيروه اعی و ت اگر این بنوبه خود و بالنسبه بوسيله اوضاع اجتم

تواند تكامل این اوضاع و توازن نيروها را  ی ، عمل انقالبی ممی شودمشروط 

ا م         . سریع نماید آرده، شكست داده و یا ت      د  ی حتی توازن بسيار مساعدی از نيروه توان

و   در   . " "        

  و    "(  " و   

ده     و  ،   در   )

  .آندی بازی م

  



                                                            

ای ه ه رآ دهبش ادش ایانقي ورنيروه ت،آ زمطبيع همل رویب وسپي ه

داحاطه اسبشرمتح د،مقي بيانجام

ه آ ات، اف،احتياج اتانكش القوهامكان انیب ترشانس طگس اعیرواب وراجتم بط

رای ب دوی تندب تعدادهایبعضیتوانس انیاس هانس رزب لط دپيشرفتقاب دهن

رای زارانب اله رس تگیبش لوابس هآام ایب ارنيروه يختهافس تگس طبيع
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   از خود بيگانگی و رهائی از خود بيگانگی و رهائی--٦٦
    در                

ا م           : زیست روه انسانی آوچك تنه ا طبيعت محيط اش وفق        ی  هر گ توانست خود را ب

ا                  . دهد ه برخی از اجتماع د آ ود، هر چن ن محدودیت ب دانی ای ت افق او محدود و او زن

 (   از   را       

  ).مثال، نقاشی عصر حجر

در فرآشد پيشرفت تدریجی نيروهای توليدی، بشر به تدریج بر این رابطه وابستگی               

ه نيروهای طبيعت را بيشتر          می شود بشر موفق   . مطلق خود به طبيعت فائق می آید        آ

وع           و بيشتر تحت س    د، تن االبردن تولي لطه و آنترل خود در آورد، و از آنها به منظور ب

 ی      و      

انی          ك  جه ردن بالنسبه  در ی ردن و  آ ه  آ االخره ب ب

  .استفاده آند

سازند بيشتر، خود    ی ا نيروهای طبيعت آزاد م ولی هر قدر مردم خود را در رابطه ب  

د         دی رشد      . را در رابطه با سازمان اجتماعی بيگانه می یابن ه نيروهای تولي هنگامی آ

د     ی  آنند، هنگاميكه توليد مادی پيشرفت م     ی  م ط تولي د، رواب ط تولي آند، هنگاميكه رواب

های  بر تمام فعاليت  ، آنگاه دیگر توده های انسانی بر تماميت توليد یا           می شوند جامعه  

دارد      رل ن دارد               . توليدی خود آنت رل ن اعی اش آنت ر هستی اجتم ابراین او دیگر ب در . بن

رسد ی به نظر م. جامعه سرمایه داری این فقدان آنترل بر فعاليت توليدی آمال می یابد

    آزاد  از        از       

رزه، شيوع               . می شود   عی خود    سازمان اجتما  ين ل دهای مخرب سيل، زم بشر از پيآم

ه     ی بيماری های واگيردار و خشك سالی رها شده است ولی چنان م          وم ب ه محك د آ نمای

ابودی              تحمل اثرات مخرب جنگ، بحران        اتوری های وحشی و ن های اقتصادی، دیكت

. گ هسته ای است  جنایت بار نيروهای توليدی، و حتی در خطر احتمال نابودی در جن       
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ار رفتناختي گ ه ریجامع تیبش زآمونيس تني تدرس اس ت، یاس رحت ب

ا انه ارچوبهمچن یچ ارمشخص طرارفش اماض انج لمًا نمس ابای انتخ

مشترآًا

ارگران احبآ والتص لطمحص رمس ب ر هبش دبمثاب دهتولي تآنن اس

نده رنابس ایب ت،نيروه ازمانطبيع اعی،س دیراجتم اعیتق هاجتم جخف دهفل ش

بًال ق

ر ربش هه ترچ ادربيش دق ودخواه هب هآ تعدادهایآلي ولاس تح د تخواه داش

ين، امتحتچن نظ اند، مرس ه ه داآثرب مح ه ارابط دب هتولي وجامع خ

يكن، ينل افهم مانكش رچش ایگي دینيروه هتولي ودآ انگیخ ربيگ بش

ه بب ترمرات بيش روز یام هنگران رسآ نت اای ودبالی مبوج
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   آورد،    از ی   ای   از      

  .نگرانی های مولود ترس از گرسنگی، بيماری و یا مرگ در گذشته است

                    از           

       ی دش   در    و    را

ان      همان. آندی  سرمایه داری، امكان رهائی واقعی بشر را نيز فراهم م          ه در پای ه آ گون

ده شود                بشر، بيشتر    . فصل دوم شرح آن رفت این امكان باید در معنی دوگانه ای فهمي

محيط زیست طبيعی      و بيشتر، توانائی آنترل و تعيين تحوالت اجتماعی و نيز تغييرات            

                   . را   

رل                   ه  بخاطر آنت د، استعدادهائی آ ا آخرین حد آن تكامل ده فردی و اجتماعی را ت

      و    و    

  .بودند

ائی       بنای یك جام   ار، و ره ائی آ ی ره عه بی طبقه، و سپس جامعه آمونيستی، به معن

ار      .                   و   روال آ

ر م            . می شوند  د ی  آنها در تقسيم توليد اجتماعی، اولویت ها را آزادانه ب ا در   . گزینن آنه

ردن ساعات فراغت و           مورد ترتيب ارضاء احتياجات، اولویت های تو       اه آ ليدی، و آوت

ك و               تقليل مصارف روزانه ای آه این تعيين منابع در بر خواهد داشت، بطور دموآراتي

  . تصميم خواهند گرفت

  در   از  و           

ذخائر و منابع توليدی اش و تواند بدون تقليل دادن     ی  جامعه انسانی نم  . خواهد پذیرفت 

زل                ائر و تن اهش ذخ ه آ ده، هنگاميك ه در آین محكوم آردن خود به تقليل مصرف روزان

د م                  ه تولي د، مصرف    ی  منابع توليدی به آستانه معينی رسيده است، بيش از آنچه آ آن

د، آزادی درك ضرورت                  . نماید ه ميگوی ك انگلس آ و در این محتواست آه جمله فردری

در   "ای          

اعی و              " درك  "صحيح تر از  " ضرورت ر شرایط اجتم است، زیرا هر چه آنترل بشر ب



                                                            

ی هول نهنگاميك اای نشود،تضمينزیربن بشرای ای ادیزیربن افیم بدستآ

د نتوان دافای كلیاه ًابش اری،مطلق دااختي يشج رطپ اش ه ا رام نمبش

ه امیهنگاميك اتتم یاحتياج هاساس رادهم اءاف ارض د ده انی ترشانس مگس

ی انیزدائ زانس هني يعًاآ دانوس مي ی دول ودبع انگیخ بيگ
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ه شرایط                 می شود  طبيعی هستی اش بيشتر      داد واآنش های ممكن ب دازه تع ان ان ، بهم

زو   ی موجود افزایش یافته و به همان اندازه  بشر م    د خود را از ل ك    توان ول فقط ی م قب

  .واآنش رها سازد

    دارد    آزادی      -  دوم از     

         . ی  را   

رای              ادی ب ردد، حل مسائل م د تضمين گ د تولي ی تجدی ور و فراوان ه وف شود، هنگاميك

ا               . ولویت ندارد انسان دیگر ا   رخالق و ماشينی ره بشر خود را از برده بودن به آار غي

ز از اختصاص دادن                  . سازدی  م ه اصراف وقت و ني ه ب او خود را از حسابرسی بخيالن

ی           انكشاف فعاليت  . این وقت به توليد مادی، آزاد ميكند       های خالق، رشد شخصيت غن

امی ا         ط انسانی، تم ه انباشت دائمی آاالهای      بشر، پيشرفت هر چه وسيعتر رواب ا ب ینه

  .مادی ای آه آمتر و آمتر مفيداند تقدیم می یابند

ام           ه تم رده، بلك د را سرنگون آ ط تولي ا رواب از آن پس عمل اجتماعی انقالبی نه تنه

ر                    ر بشر را تغيي تشكل اجتماعی، تمام عادات سنتی، روان شناسی و روحيه و طرز تفك

افتن             خودپرستی مادی و روحي   . خواهد داد  رورش ني ه خاطر پ اجمی ب ه رقابت جوی ته

  .در تجربه روزانه محو خواهند شد

ائر                       وا و تقسيم ذخ ين، آب و ه ره زم بشر بر جغرافيای پيرامونش، شكل و شمایل آ

ا                             رده و ی ادل محيط زیست را حفاظت آ د شد و در عين حال تع عظيم آب مسلط خواه

ان       . دوباره برقرار خواهد آرد    ا بني ز را ت وژیكی خودش واژگون م     همه چي د ی  بيول . آن

   را     از    و     ی    

        .     آورد

رای خلق              فعال هر چه بيشتر آزاد در انتخاب       ه اهرم اساسی ب ود آ د ب های خود خواه

تن            . دید، آمونيست آزاد و بيگانه نشده، است      انسان ج  ه سخن گف وا است آ در این محت

  .پذیردی از مارآسيزم و آمونيزم انسانی واقعيت م
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 کتاب نامه برای مطالعات بعدی
 

ر       آتاب برای مطالعات بيشتر خواننده، برای هر یك از فصول این            مؤلف  ليست آتب زی

د،  ی  تا آنجائيكه اطالعات مترجم اجازه م     . را پيشنهاد داده است    ه    آتب ده اآنون ب ه ت ی آ

 .مشخص شده اند* فارسی برگردانيده شده اند با عالمت 

  

   اول اولفصلفصل
  انگلس .مارآس و ف. ك)           تروتسكی .مقدمه توسط ل(تبيانيه آمونيس*

  انگلس. ف)                                     بخش دوم و سوم( دورینك-نتیآ*

  بی یر. م سوسياليزم                                                   تاریخچه  

  آائوسكی. ك                    بنيادهای مسيحيت                                  *

  مورتون. ال .ا آباد انگليسی                                                     ناآجا  

  آائوتسكی. ك مور و ناآجا آبادش                                          توماس  

  

   دوم دومفصلفصل
  انگلس.فمارآس و . ك             بيانيه آمونست                                    *

  انگلس. ف دورینك                                                         -آنتی*

  چایلد. كدر تاریخ چه اتفاق افتاد                                             *

  چایلد. ك سازد                                              ی انسان خود را م*

  گلوتز. یج باستان در آار                                                یونان  
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  بوسونه               در قرون وسطی                                   آار  

  رخساره های اقتصادی در روند تكامل *

  مندل. ا       )                                    چهار فصل اول(ی اجتماع

  

   سوم سومفصلفصل
  انگلس.مارآس و ف. كبيانيه آمونيست                                               *

  انگلس. فمنشاء خانواده، مالكيت خصوصی و دولت                      *

  آورتر. ه باره ماتریاليزم تاریخی                                          در  

  بوخارین. ن تاریخی                                                     اليزمماتری  

  پلخانف .یجمسائل اساسی مارآسيزم                                             *

  آائوتسكی. كاخالق و مفهوم ماتریاليستی تاریخ                                 *

  دیوی . و جیمورت. ا                                        قبيله تا امپراطوری   از  

  

   چهارم چهارمفصلفصل
  مارآس. كمزد، بها و سود                                                         *

  امبورگزلوآ. رمقدمه بر اقتصاد سياسی                                              *

  مندل. اتی                                        مقدمه بر اقتصاد مارآسيس*

  مندل. ارخساره های اقتصادی در روند تكامل اجتماعی                 *

  واليه. ژ و، ساالما. پ                      مدخلی بر اقتصادی سياسی              *

  

   پنجم پنجمفصلفصل
  مارآس. ك                     مزد، بها و سود                                  *
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  انگلس .مارآس و ف. كبيانيه آمونيست                                               *

آ*
 دورینگ

نتی
  انگلس. ف)                                           بخش دوم(

  ئوتسكیآا. ك                      اقتصادی آارل مارآس                      تز  

  لوآزامبورگ. رمقدمه بر اقتصاد سياسی                                             *

  مندل.  امقدمه بر اقتصاد مارآسيستی                                       *

  ساالما.  و پ،واليه. ژمدخلی بر اقتصاد سياسی                                      *

  مندل. ااقتصادی در روند تكامل اجتماعی                رخساره های *

  نواك .مندل و ج. ا مارآسيستی از خود بيگانگی                              نظریه  

  

   ششم ششمفصلفصل
  لنين. و داری          سرمایهترین مرحله در ی امپریاليزم بمثابه عال*

  هيلفردینگ. ر                            مالی                                  سرمایه  

  مندل. ارخساره های اقتصادی در روند تكامل اجتماعی                 *

  ژاله. پ                                             ١٩٧٠ در دهه امپریاليزم  

  ساالما. پ عقب افتادگی                                                      روند  

  

   هفتم هفتمفصلفصل
  واليه. ژ                                                 ١٩٧٠ در دهه امپریاليزم

   ساالما-پ عقب افتادگی                                                         روند

  باران. ا .پاقتصاد سياسی رشد                                                      *

  براون. ب. م از امپریاليزم                                                           بعد

  تروتسكی. ل                                                              مداومانقالب *



 الفبای مارکسيسم                                 کتاب نامه برای مطالعات بعدی
 

 ٢٢٠

  تروتسكی. ل)   انتشارات طليعهتوسطزیر چاپ (بين الملل سوم بعد از لنين *

  لنين. و داری                 سرمایهترین مرحله در ی  بمثابه عالیاليزمامپر

  لوآزامبورگ. ر)                                     شش فصل آخر(انباشت سرمایه*

  بوخارین. ن و اقتصاد جهانی                                               امپریاليزم

  

   هشتم هشتمفصلفصل
  انگلس.مارآس و ف. ك                                              بيانيه آمونيست  *

  انگلس. فسوسياليزم از تخيل به علم                                        *

  بی یر. م سوسياليزم                                                   تاریخچه

  مارآس. ك                            داخلی در فرانسه                     جنگ

  ليساگارای. پ                                     ١٨٧١ آمون پاریس سال تاریخ

   وتيتمورتون آارگری بریتانيا                                                 جنبش

  ابن دورث. و           مختصر طبقه آارگر اروپائی                        تاریخ

  تاپسون طبقه آارگر انگليس                                              ایجاد

  

   نهم نهمفصلفصل
  لنين. وچه باید آرد؟                                                            *

  لنين. و بيماری آودآانه                                      -آمونيزم چپ*

  لوآزامبورگ. رح یا انقالب                                                        اصال*

  لوآزامبورگ. راعتصاب توده ای                                                       *
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   دهم دهمفصلفصل
  مارآس. كجنگ داخلی در فرانسه                                                *

  لنين. ودولت و انقالب                                                           *

  لنين. وانقالب پرولتاریائی و آائوتسكی مرتد                               *

  یتروتسك. ل عليه فاشيزم در آلمان                                           مبارزه

   زوال و سقوط استالينيزمبارهتزهایی در :  چهارم پنجم بين المللآنگره

  

   یازدهم یازدهمفصلفصل
  لنين. و دموآراسی                                           -دوتاآتيك سوسيال*

  لنين. و قریب الوقوع و نحوه مبارزه با آن                                فاجعه

  لنين. ونند؟                    آحفظتوانند قدرت حكومتی را ی  بلشویك ها مآیا

  لوآزامبورگ. ر جونيوس                                                            جزوه

  زامبورگکلو. رانقالب روسيه و لنينيزم یا مارآسيزم                               *

  یتروتسك. ل                                                                  مداومانقالب *

  تروتسكی. لتاریخ انقالب روسيه                                                        *

  تروتسكی. لسه بينش از انقالب روسيه                                                *

  تروتسكی. ل                  سخنرانی آپنهاگ                                          *

  

   دوازدهم دوازدهمفصلفصل
  مندل. ادر باره بوروآراسی                                                           *

  تروتسكی. ل)                   طليعهزیر چاپ توسط انتشارات (های اآتبر درس*

  تروتسكی. ل                     چپ                                            اپوزیسيون
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  تروتسكی. ل)   انتشارات فانوستوسطزیر چاپ .(انقالبی آه به آن خيانت شد*

  لوین/مواپسين مبارزات لنين                                                          *

  : چهارمی چهارمين و پنجمين آنگره بين الملل تزها

  .استالينيزمزوال و فروپاشی  و زوال استالينيزم، ظهور

   صدای اپوزیسيونساميزدات،

  لوماآس. ب                                                               ١٩٥٦مجارستان

  

   سيزدهم سيزدهمفصلفصل
  تروتسكی. لبرنامه انتقالی                                                                *

   آنونی انقالب جهانیدنياميزم: نی بين الملل چهارمهفتمين آنگره جها*

  مندل. ا آارگری                                                                      آنترل

  مندل. ا مدیریت                         - آارگری، شوراهای آارگری، خودآنترل

  مندل. ا                                      بين الملل چهارم                         چرا

   چهارمالملل نهمين و دهمين آنگره جهانی بين اسناد

  

   چهاردهم چهاردهمفصلفصل
   باره تاآتيك هادر سومين آنگره بين الملل آمونيست قطعنامه

  لنين. و بيماری آودآانه                                                 -آمونيزم چپ*

  تروتسكی. لرود؟                                                      ی آجا م به فرانسه

  تروتسكی  . ل)             این آتاببرمندل .مقدمه ا( عليه فاشيزم در آلمانمبارزه

  تروتسكی. ل         هائی در باره اسپانيا                                         نوشته

  گورین. دزرگ                                                           و تجارت بفاشيزم



                                                             
 

 

 

٢٢٣ 

  وبر. ه و آگاهی طبقاتی                                                         مارآسيزم

  مندل. ا)           طليعهانتشاراتزیر چاپ توسط (نظریه لنينيستی سازماندهی*

  

   پانزدهم پانزدهمفصلفصل
  مارآس. ك گوتا                                                            نقدی بربرنامه*

  انگلس. ف)                                    سوسياليزم:فصل سوم(آنتی دروینگ*

  لنين. ودولت و انقالب                                                                      *

   و پروبراژنسكیبوخارینم                                              الفبای آمونيز*

  تروتسكی. لادبيات و انقالب                                                             *

  تروتسكی. ل روز مره زنذگی                                                      مسائل

  الفاراك. پ                                                                  تنبل بودن   حق

  

   شانزدهم شانزدهمفصلفصل
  بوخارین. ن تاریخی                                                              ماتریاليزم

  لسانگ. ف)                                               فصل چهارم(آنتی دورینگ *

  انگلس. ف                           آلمانلودویك فویرباخ و پایان فلسفه آالسيك *

  لوفور. ه دیالكتيك                                                                 ماتریاليزم

   لنين.و در باره دیالكتيك                                                        نوشتجات

  نواك. ج)          فانوسانتشاراتزیر چاپ توسط (آشنائی با منطق مارآسيزم*

   لوآاچ-یج و آگاهی طبقاتی                                                          تاریخ

  پلخانف. یجمسائل اساسی مارآسيزم                                                   *

  



 الفبای مارکسيسم                                 کتاب نامه برای مطالعات بعدی
 

 ٢٢٤

  مم هفده هفدهفصلفصل
  بوخارین. ن تاریخی                                                              ماتریاليزم

  انگلس. ف                           آلمانلودویك فویرباخ و پایان فلسفه آالسيك *

  انگلس. فاز تخيل به علم                                                 : سوسياليزم*

  انگلس. ف.              انسان ادا شدبهی آه توسط آار در انتقال از ميمون مسه

  گرامشی. ا)               ی زندانهااستخراج شده از نوشته ( تاریخی ماتریاليزم

  یآائوتسك. ك و مفهوم ماتریاليستی تاریخ                                       اخالق

 لوآاچ. یج                                             ی بر جامعه شناسی بوخاریننقد

  

  

  

  

  

 

  


