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 از سرمايه داران دولت احمدي نژاد

  ۳صفحه    ...دلجوئي کرد و
 بازار آزاد يبحران در قمارخانه ها

   !ي جهانيه داريسرما
 معظم، يه گذاري سرماي بانک هايورشکستگ 

 و را به لرزه در آوردت، يبازار سهام وال استر
 سهام جهان يگر بازارهايامواج بحران را به د

  ۴ صفحه   .فرستاد
  !ميسنگ ها را وابکن

 از - يه داري به نظرات مدافعان سرماينگاه
  ۶صفحه     نژادي غنيجمله موس

ن يره شدن بر ايسم تنها راه چياليسوس
  هرج و مرج مخرب است

  کارگر ةيموند لوتا در نشري ر از نوشتةيده ايگز
  ۱۱ صفحه  انقالبی

ست و چگونه امکان تحقق يسم چياليامپر
  ! آورديسم را به وجود ميکمون

  ۱۲صفحه   
پس از رهبري   ارضياصالحاتوزير  :نپال

  شورش دهقاني از مقام خود استعفا داد
من حاضر نيستم به بهاي دست کشيدن از «

  ۱۳صفحه   »!منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم
   جمهوريرياست انتخاباتدر باره 

  در آمريکا
از يه جامعه ن کياترييو تغ…  انتخابات فردای

  ۱۴صفحه    دارد

  لت به دوسرمايهدولت "گذار از 
يا گذار از مارکسيسم به " سرمايه دارها

    !؟رويزيونيسم
اثر ايرج " چشم انداز و تکاليف"نقدي بر کتاب 

  ۱۵صفحه     )بخش دوم( آذرين
   بخش دوم– دون مائوتسهدر دفاع از 

به حمالت بينا داراب زند به  جواب دراين مقاله 
  ۱۹صفحه   همائوتسه دون نوشته شد

  !در بازار، ما را خريد و فروش مي کنند
  

 يبان نظام مالي که گري سابقه ايبحران ب
 را گرفته، آنچنان مخاطره ي جهانيه داريسرما

ار دو برج تجارت   انفجيز است که ماجرايآم
را از ) ۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱(ورک يوي در نيجهان

 يت لشکرکشيخاطره ها پاک کرده است و اهم
  .انه را پشت سر گذاشتهي به خاورمينظام

 سابقه در يچند هفته از آغاز بحران ب
 ي بانک هاي جهان و ورشکستگي ماليبازارها

 که در راس اقتصاد جهان نشسته اند، يميعظ
 ين مدت، قدرت هاي ادر.  گذرديم

 ي نجات نظام مالي وقفه براي بيستياليامپر
 ي کشور صنعت۷سران . ش تالش کرده انديخو

ا، يتانيکا، بريآمر (۷-يجهان؛ موسوم به ج
 يو وزرا) ا، کانادايتاليآلمان، فرانسه، ژاپن، ا

مه و مکرر به ي آنان؛  سراسياقتصاد- يمال
 يگر شتافته اند و اجالس هايکديمالقات 

جورج بوش در عرض .  برگزار کرده اندياضطرار
 ي کرده است تا بازارهاي بار سخنران۲۱ روز ۲۶
ت آن ين قابليکا در تضمي را از قدرت آمريمال

اما، . دن خون مردم جهان مطمئن کنديدر مک
!  خورديه با حرف و وعده گول نميسرما
ق يتا به بدنش تزر!  خواهديه خون ميسرما

  ! رکت کند تواند حينشود، نم
 بانک ي اعتمادي، بي ماليتوقف بازارها

گر، حرکت اعتبارات و وام يکدي جهان به يها
در . ها را در سراسر جهان مختل کرده است

؛ يه ماليسم ، به تنگنا افتادن سرماياليعصر امپر
 است، ي جهانيه داريکه سرور کل سرما

 ي را به تنگنا ميه داري اقتصاد سرمايمجموعه 
ن موضوع بود که دولت يا توجه به اب. اندازد

ارد دالر به يلي م۷۰۰م گرفت يکا تصميآمر
زد ي و بانکها بري مالير بازارهاي ناپذيريشکم س

 ۱۸۰۰ن مبلغ را به يو وعده داد که کل ا
 ۵۰۰( ورو يارد يلي م۱۷۰۰ يه اروپا رقم تکان دهنده ي اتحاديو رهبران کشورها. ز برسانديارد دالر نيليم
باالخره، روز دوشنبه .  گذاشتنديه ماليز سرمايرا بر سر م) ارد توسط فرانسهيلي م۳۶۰ توسط آلمان و ارديليم

ا يست که آياما هنوز معلوم ن.  سقوط، صعود کردندي سهام لبخند نشست و به جاي اکتبر؛ بر چهره بازارها۱۳
ا چند سال يو اگر بکند، چند ماه !! ا نه؟ي، مرضشان را حل خواهد کرد ويارد دالريلين قمار چند هزار ميا
  .م تر و دامنه دارتر سرباز کندي وخيد تا دوباره در سطحيگرطول خواهد کشيد

   يدر بازارها يه مالين سرماي عملکرد هميجه يمت برنج و ذرت و گندم، در نتي که قيش، زماني ماه پ۶ا يآ
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ن يدم خشمگ که صدها هزار مري چند هفته دو برابر شد؛ زمانيفاصله  سهام، در 

مت مواد ي هولناک قير صعوديه سيا علي و بنگالدش و کنيتي هائيابان هايدر خ
اد ي، فريص بومين حرياب شدن آن توسط محتکريش و ناي خوي ابتدائيغذائ

که  پول اعتراف کرد ين الملليس صندوق بي رئي که حتي سر دادند؛ زمانيگرسنگ
ن رهبران يا ايآ...  !!ون نفر برسديليم  تواند به صدي مير از گرسنگيرقم مرگ و م

ن کشورها برگزار شد؟ يان اي ميچ اجالس اضطراريا هيآ  خواب شدند؟ي ب۷-يج
 ۵/۲ و يدنيون نفر مردم جهان به آشاميلي م۹۰۰ا آنها ناراحت هستند که يآ
 يارد نفر به توالت دسترسيليم

ون کودک يلي م۵/۱ندارند و ساالنه 
  رند؟ ي ميل مين دليبه ا

آن ها ! ريخ: ن استيجواب ا
 و يبه شدت نگران حفظ نظام بانک

ن يرا ايز. ش هستندي خويمال
 ي، شاهرگ هائي و بانکينظام مال

هستند که ثروت حاصل از کار 
د کننده يارد انسان توليليچند م

 صندوق ين را به سوي کره زمي
 يه داري سرماي خصوصيها

 که يطيدر شرا.  کننديمنتقل م
ه يارد نفر با سوء تغذيليک مي يبقا

ک دوم ي شود و يد ميتهد
 ين به سختي زميت کره يجمع

نها با ي گذرانند، ايروزگار م
اما .  گذارندين ميآرامش سر بر بال

 يسم هاي که کار مکانيهنگام
 شود، ي سود مختل ميمکنده 

را يز!  پرديخواب از سرشان م
ه ي سرماي طبقه ي،آنان دولتها

ر کمال ن دولت ها، ديا. دارند
ارد يليک مي توانند ي ميخونسرد
 يه سالخي سرماي خداينفر را پا

  .  کنند تا آن را حفظ کنند
 جورج بوش بدون پرده 

ن اقدامات، نه يا:  اعالم کرديپوش
 دفاع از ي، بلکه برا"بازار آزاد"ه يعل

 ير خزانه دارياو و وز. آن است
: گفتند)  پالسونيهنر(کا يآمر

ت تا بانکها قات الزم اسين تزريا
دوباره مشغول دادن وام به 

گر و به مصرف کنندگان يکدي
د با حرص و ولع يه بايسرما. شوند

دن خون مردم يشتر به مکيب
. جهان و انباشت ثروت ادامه دهد

ن يه، منت اياما کارگزاران سرما
ارد يليق هزاران مي تزريعني(کار 

 ي و بانکي ماليدالر به نهادها
 ي ميرا سر مردم عاد) شان

ر يوز!   آنان استي حفظ مشاغل و خانه هاينکار براي اند که ايگذارند و مدع
نانس در دسترس نباشد، مصرف کنندگان ي فيوقت«:دي گويکا مي آمريخزانه دار

 بسته ي و حتيکارين باعث بيا.  کننديشان را کم مينه هايزنس ها؛ هزيو ب
  ) ۱(» . شوديشدن کارگاه ها م

بر خالف ! ندي بيا را وارونه ميه، دنيگر کارگزاران سرمايپالسون هم مانند د
 ي هم بوجود نمي ماليره يد نکنند، ذخيتصور او، اگر کارگران و دهقانان تول

دن به استخراج حداکثر سود از ي، سرعت بخشي مالين بازارهايتخصص ا. ديآ
 ياست بدون آنکه خودشان نقطه ) کارگران و دهقانان(م يدکنندگان مستقيتول

 يد و فروش مي سهام خريآنچه در بازارها. م داشته باشنديد مستقياتصال با تول

ست که توسط  کارگران و دهقانان يبلکه ارزش اضافه ا. ستيشود اوراق بهادار ن
درآمده " اوراق"ه داران تصاحب شده؛ و به شکل يد شده؛ توسط سرمايجهان تول

م که ين ما هستيو در واقع ا.  شودي مي بر سر آن شرط بندي ماليو در بازارها
قا يودق" آزادانه"و " مدرن"اما به شکل . مي شويد و فروش ميدر بازار آنان خر

  . مدرن خواندي را، نظام بردگيه دارين است که  مارکس، سرماي هميبرا
ه را ياز سرمايمورد ن" حداکثر سود "يه، مرزهايعتر سرمايچرخش هر چه سر

 شود؛ از يدن سود افزوده مير که بر سرعت مکهمان قد.  کنديگسترده تر م
 بهداشت و آموزش و آب ينه هايهز

 که ي مصارفيعني -- و سر پناه يدنيآشام
 ي در جامعه يان زندگيخط فاصل م

 کاسته --  در جنگل استي و زندگيانسان
 ي ارضايزحمتکشان جهان برا.  شوديم

ه يد از جان ماي بايه داريحرص و آز سرما
.  کننديزندان خود را قربانبگذارند و فر

ر ي زينيم که کارگر چيامروز شاهد آن هست
 کند؛ ي سکته مي سالگ۱۹فشار کار در سن 

 از ي رهائي براي هزار دهقان هند۲۰ساالنه 
 کنند؛ ي مي وام خودکشيدست بازارها

ن رشد قد در اکثر يانگين سن و ميانگيم
زنان بطور . نقاط جهان رو به نزول است

د و ي خري جنسيبازار بردگگسترده در 
  .  شونديفروش م

در .  هنوز در راه استياما بحران واقع
 ي صنعتي در کشورهايکارينده، نرخ بيسال آ

 يکمپان. و در سطح جهان، جهش خواهد کرد
 ورشکست يادي زيدي توليها و کارگاه ها

مه يب (يرانتفاعي غيبخش ها. خواهند شد
، بهداشت، ي و  بازنشستگيکاري بيها

ضربات ) رهي و غيآموزش، حمل و نقل عموم
  . افت خواهند کردي دريکار

 به ۷-ي جي که دولت هايمقدار پول
ق ي و بانک ها تزري ماليدرون بازارها

د ناخالص يک سوم توليخواهند کرد، برابر با 
ه، در يک از اربابان سرمايچ يه! جهان است
ارد يليچند هزار م: ن سوال کهيجواب به ا

ن دست و دلبازانه ين چنيکه ا  را يدالر
خته اند، از ي ري ماليز قمار بازارهاي ميرو

 آن را خواهد يکجا آورده اند ؟ و چه کس
در .  نداده انديحيپرداخت؟،  جواب صر

"!  ن به نفع همه استيا"عوض گفته اند، 
 يند، در ازاي گوي مي غربيسران دولت ها

ارد دالر، دولت ها بانک يلين چند هزار ميا
 ورشکسته را تصاحب کرده و در سهام يها

ک خواهند شد تا بعدا ي شري ماليبازارها
ن سهام ها باال رفت، آن ها را يمت اي قيوقت

 دولت باز يفروخته و پول را به خزانه 
دولت !!. ستيش ني بين دروغياما ا. گردانند

الح از به اصين"بعد تحت عنوان . را بخرند" مسموم"ها قرار است اوراق بهادار 
 يان هايفکنند تا راه شري بيرا به زباله دان" مسموم"ن اوراق ي، ا"ي ماليساختارها

 ينابود" از ين بخشيا.  خود ادامه دهندي ماليت هايبازار باز شده و به فعال
" يخصوص"افتن، دوباره يز پس از نجات يبانک ها ن. است" يه داري سرمايخالقانه 

ست جز انتقال يچ نيه" ي سازيخصوص "م کهي دانيو همه ما م. خواهند شد
  !!. ي خصوصيه داري سرمايا نهادهاي به اشخاص يت دولتيمالک

  ن چند هزاريبار ا" ي صنعتيات دهندگان کشورهايمال" شود که، يگفته م
  

  ۳در صفحه  ادامه

  گلوباليزاسيون و خودکشي دهقانان هند
    ۳۴ي شماره " قتيحق" به نقل از -

 دردآور ادامه دارد و به ياين رخدادها.  کرده انديهزاران دهقان خودکش
 سرپوش گذاشتن يبرا.  هندوستان گسترش يافته استي مناطق روستائيتمام

اما .  کنندي جعل مي فراواني داستانهايرم محلش بر اين حوادث، مقامات بي
 يخودکش. ... مسئله آنقدر آشکار است که انکار آن را غير ممکن کرده است

 هند را فرا ي است که روستاهاي عمق بحران و فالکتيدهقانان، نشان دهنده 
 در سال  ”يرفرم اقتصاد" برنامه ياز زمان اجرا دهقانان.گرفته است

.  و زير بار قروض سنگين و کمرشکن رفته اند  ضرر کرده م بطور دائ ،۱۹۹۰
 و ماديا پرادش، همچنين   پرادش، مهاراشترا مانند آندرا(  اياالت يدر برخ

، تاميل نادو، گوجرات، يايالت پنجاب، کراال، اتور پرادش، راجستان، بنگال غرب
 . بسيار گسترده استيخودکش) اوريسا، هيمچال پرادش

 ي بالفصل برنامه رفرم اقتصادي دلخراش نتيجه ي هاياين خودکش
 هند ي در روستاهايمليت  چندي عميق تر شرکتها   نفوذياست که راه را برا

استثمار شديدتر و وضعيت اکثريت دهقانان، بطور فزاينده، . باز کرده است
  .رقت انگيزتر شده است

 ينه  که رقم مصرف سااليهنگام:  گويديخانم پروفسور آتسا پتنياک م
 نفره در سال ۴ يتوسط يک خانواده ) گندم، برنج و غيره (ي خوراکيدانه ها
 کنيم، متوجه ي مقايسه م۱۹۹۷-۹۸ را با مصرف آنها در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱

.  کيلوگرم از مصرف آنها کاسته شده است۹۳ شويم که بطور متوسط يم
 يوراک خي گرم کمتر دانه ها۶۴ روزانه    هر خانواده، بطور متوسط،ييعن
 ۷۵ تا ۶۴ ي خوراکيدانه ها. (  کمتر، مصرف کرده استي کالر۲۵۶  يا

اين سطح پائين ).  دهديدرصد بودجه مردم فقير هندوستان را تشکيل م
 در استان ۱۹۴۳ مخوفِ  سال ي خشکسال  فقط با  وحشتناک بوده و تغذيه
يقت، در حق). ۰۴ مارس، ۱۲مجله فرانت الين، . (  قابل مقايسه است  بنگال

 در صد دهقانان هند را ۶۰ زمين و مزدبگيران که يدهقانان تهيدست و ب
اين تنزل .  برنديسر مه  سوء تغذيه دائم ب   وي در گرسنگ  دهنديتشکيل م

 است که ي برنامه رفرم اقتصادي نتيجه ي خوراکيفاحش در مصرف دانه ها
دن قدرت  و موجب پائين آم  را تشديد کردهيبحران مزمن اقتصاد کشاورز

 نيز يمقررات ناچيز و نيم بند اشتغال کار. خريد مردم فقير روستا شده است
.  شده استي زراعت مقرون به صرفه نيست و غير اقتصاد .از ميان رفته است

اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، بخصوص کشاورزان خرده پا و حاشيه نشين 
 ي که نرخ هايان خصوصو برزگران اجاره دار بيشتر و بيشتر به وام دهندگ

 که تا خرخره يدهقانان.  کنند، وابسته شده اندي گزاف طلب ميبهره 
 جز ي چاره ا؛مقروض بوده و قادر به بازپرداخت قرض هايشان نيستند

 > . بينندي نميخودکش
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  و  وئي کرديه داران دلجمارـت احمدي نژاد از سـدول
  ...ه ـان داد کـنان اطميـبه آن                                                   

روزنامه ها و جرايد رژيم  جمهوري اسالمي، بزرگترين خبر چند هفته ي 
اخير؛ يعني سقوط بازارهاي مالي و ورشکستگي بانک هاي عظيم جهان سرمايه 

ه اند و به جاي پرداختن به پنهان کرد" اقتصاد"داري را در ستون هاي تخصصي 
اين واقعه مهم، درصفحات اول روزنامه ها به رقابت هاي انتخاباتي بي مايه ي 

پرروئي . پرداخته اند" اصول گرايان"يا درون  جناح" اصالح طلبان"درون جناح 
کروبي در معرفي خود به عنوان کانديداي انتخابات آينده و ناز کردن خاتمي در 

 را براي مردم گرسنه و بي آينده تبديل به مهمترين خبر قبول کانديداتوري
. اما در پشت پرده، اعصابشان از سقوط بازارهاي سهام خرد شده است. کرده اند

در پشت پرده، سرمايه داران بزرگ مشغول تعليم پادوها و کارگزاران خود در 
ي نجات و دولت اند؛ تا در اين دوران بحراني آماده ي ارائه بيشترين خدمات برا

  .  آنان باشند تامين حداکثر منافع
جمهوري اسالمي چنين وانمود مي کند که اين بحران تاثيري بر اقتصاد 

البته بانک ها و بازار سهام ايران؛ به دليل تحريم . ايران نداشته است" بي بحران"
هاي اقتصادي؛ رشته هاي پيوند کمي با نظام مالي و بانک هاي جهاني دارند و 

ين دليل سقوط بازارهاي سهام و ورشکستگي بانکهاي بزرگ غربي تاثير به ا
اما، چشم انداز رکود در فعاليت هاي اقتصادي . چنداني بر آنها نداشته است

جهان، موجب سقوط شديد قيمت نفت شده است و به همين دليل، سردمداران 
ع چند با شرو. حکومت نگران از هم پاشيدگي کامل نظام اقتصادي شان هستند

اين در .  دالر رسيد۷۰دالر به ۱۴۰هفته اي بحران جهاني؛ نفت از بشکه اي 
 دالر برنامه ريزي شده و ۱۰۰حاليست که بودجه ي دولت بر اساس بشکه اي 

 ميليارد دالر رسيده و صحبت از دود شدن ۲۲بدهي هاي خارجي دولت به 
مجلس اسالمي حتي نمايندگان . ذخاير ارزي صد و چند ميليارد دالري است

نمي دانند ذخيره ي ارزي صد و  چند ميليارد دالري دولت چه شده است؟ به 
درون بازارهاي سهام روسيه تزريق شده و در آنجا دود شده است يا به حلقوم 
برج سازان کشورهاي خليج سرازير شده ؟ و يا اينکه هزينه خريد هاي هسته اي 

ف يارانه هاي نفت و بنزين و نان و در هر حال، مسلما صر!!. و غيره شده است؟
ها هم صرفا پرده " يارانه"هياهوي دو جناح در مورد . کود شيميائي نشده است

پوشي جنايت ها و تبهکاري هاي بزرگي است که هر دوجناح دست در دست 
  .هم مرتکب شده اند

مسعود مير کاظمي وزير بازرگاني احمدي نژاد براي اطمينان خاطر و رفع 
ا به خدمت سرمايه داران بزرگ ايران و اعضاي اتاق بازرگاني رفت تا به نگراني ه

بازرگانان و فعاالن اقتصادي ... پاسخ گوي نگراني هاي «قول سايت کارگزاران، 
در سطحي باالتر باشد که از بحران مالي آمريکا و آثار آن بر اقتصاد ايران و 

 ۲۲-کارگزاران(» .تندنگراني داش... سياست هاي کالن اقتصادي دولت نهم 
در اين جلسه که در نوع خود استثنائي بود، تعداد سرمايه داران شرکت ). مهر

اين . کننده آنقدر زياد بود که نتوانستند سر ميز اصلي اتاق بازرگاني جاي بگيرند
در اين جلسه، وزير بازرگاني به . جلسه انعکاس چنداني در مطبوعات نداشت

دي نژاد نگران ايرانياني است که در بازارهاي سهام سرمايه داران گفت که احم
. آمريکا و اروپا سرمايه گذاري کرده و سرمايه آنها در اين بازارها بلوکه شده است

آل . ».اتاق بازرگاني مي تواند کمک شاياني به اين افراد ارائه دهد«: وي افزود
اني است، علت اسحاق که وزير بازرگاني سابق بوده و ا کنون رئيس اتاق بازرگ

مسائلي همچون «: دعوت اتاق بازرگاني از وزير بازرگاني را چنين اعالم کرد
ماليات بر ارزش افزوده، سياست هاي صادراتي، مسائل پولي و بانکي و خيلي 

دکتر ميرکاظمي به اين دليل که به . ... مسائل ديگر در ارتباط باحوزه بازرگاني
 تجارت در نشست ها و کميسيون هاي نمايندگي از حوزه بزرگ بازرگاني و

مختلف دولت و مجلس شرکت مي کنند، براي ما توضيح خواهند داد که 
  ».سياست هاي دولت در اين زمينه قرار است به کجا بيانجامد

همان مسئله ايست که بازاريان تهران و تبريز و " ماليات بر ارزش افزوده"
اين . وي دولت، اعتصاب کرده انداصفهان و غيره در اعتراض به افزايش آن از س

بازاريان اعتصابي همان ها هستند که هنگام صعود سهام دانه هاي خوراکي در 
بازارهاي بورسي نيويورک و لندن و پاريس، دست به احتکار برنج و چاي و قند و 

 هزار تومان ۷ ساعت؛ چاي کيلوئي ۴۸در فاصله . شکر مردم در داخل کشور زدند
عمده فروشان . در تبريز قند وشکر از بازارها جمع شد. ان رسيد  هزار توم۳۰به 

برنج، دست از فروش برنج کشيدند و اکنون در اعتراض به افزايش مالياتي که بايد 
به دولت بدهند؛ اعتصاب کرده اند و دولت احمدي نژاد هم يکي از پادوهايش را 

داران دم کلفت که از اين عده اي ديگر از سرمايه . فرستاد که از اينان دلجوئي کند
افزايش ماليات ها ککشان هم نمي گزد به داليل ديگري در کنار اين اعتصاب 

آنان نيز؛ مانند سهام داران بزرگ آمريکا و اروپا انتظار . کنندگان قرار گرفته اند
ازسوي دولت را دارند و از دولت تضمين مي خواهند که در " تزريق هاي مالي"

  . ي جيب هاي گرسنه ي آنان را به شکلي پر کندشرايط رکود اقتصاد
احمدي نژاد فريبکار و خامنه اي به عنوان سردسته ي دزدان بزرگ، همراه 
: با رفسنجاني و خاتمي و کروبي و بقيه، وقتي کارگران هفت تپه فرياد مي زنند

يا کارگران عسلويه و کارگران خودروسازي و نساجي و غيره؛ " ما گرسنه ايم"
سته بيکار و محکوم به مرگ تدريجي مي شوند، کسي را براي دلجوئي دسته د

!! نيروي انتظامي و پاسدار براي سرکوبشان مي فرستند!! سراغشان نمي فرستند
احمدي نژادي که براي دلجوئي محتکرين و سرمايه داران دم کلفت؛ وزير مي 

ر زندان نگاه مي فرستد، بي آزارترين فعالين سنديکائي کارگري مانند اسانلو را د
و برداشتن تعرفه هاي " خصوصي سازي"دارد و در همان زمان که سياست هاي 

واردات و حذف يارانه ها را پيش مي برد، با دروغ گوئي؛ دم از همراهي با 
  n .بينوايان مي زند

  
   ۲از صفحه ادامه 

  بازار ما را خريد و فروش می کننددر ...
 و بانک ها را بر دوش ي مالي به درون بازارهاي دولتيارانه يق يارد دالر تزريليم

ات ياوال، نه فقط مال: رايز. ت استي از واقعين فقط گوشه ايا. ديخواهند کش
ز ين کشورها ني اينده ي آي بلکه نسل هاي صنعتي در کشورهايدهندگان کنون

ن و ي التيکايا و آمريا، کارگران و دهقانان آسيثان. ارانه ها را بکشندين يد بار ايبا
ت دول. دي را بر دوش خواهند کشيقات مالين تزري ايقا هستند که عمده يآفر
 ين مقدار اعتبار، اوراق قرضه چاپ کرده و به بانک هايه اي تهيکا برايآمر

 ين راهيا. انه خواهد فروختي و خاورميائي آسيگر کشورهاين و دي چيمرکز
گر يکا و دين کشورها به آمريم اي عظي صادراتي بازگرداندن درآمدهاياست برا
رحمانه يق استثمار ب که حاصل مافوي؛ در آمدهائيعنين يوا. ي صنعتيکشورها

 ۲۰ ـ ي اجالس ج۷- يپس از اجالس ج. ن کشورهاستي کارگران و دهقانان اي
 ين المللي بيک برنامه ي به يرا بطور رسم" ينجات مال "يل شد تا برنامه يتشک
  )۲. (ل کننديتبد

ن بحران؛ تعداد ي ايجه ي، در نتيس بانک جهانيک، رئيطبق اعتراف زول
ده يارد نفر رسيليک مي بردند، به يه رنج مي سوء تغذ که ازيون نفريلي م۸۵۰
 راه است و  هنوز ي هنوز در ابتداي کنونيست که بحران مالين در حاليا. است

  ا؛ يارد نفر از مردم دنيليدو م .  در بدنها فرو نرفته استيچنگال رکود اقتصاد
  

  ۱۰در صفحه  دنباله



      t ٤   
  

   !ي جهانيه داري بازار آزاد  سرمايبحران در قمارخانه ها
  

.  ثبت شديه داريخ سرماي در تاري به عنوان نقطه عطف۲۰۰۸سپتامبر 
 برداشت و همراه با ي بزرگي اقتصاد بازار آزاد به صخره خورد و ترک هايکشت
  ! اش دود شديبت افسانه ايآن ه

 ۴ يکا که در زمره ي آمريه گذاريور دو بانک سرماي آخر شهريدر هفته 
من ي ليه گذاريبانک سرما. ان رفتندي بزرگ بودند، از ميه گذاريبانک سرما
 کرد و ي در تراز حساب ها اعالم ورشکستگيارد دالر بدهيلي م۶۰۰برادرز با 

" کايبانک آمر"ر فشار دولت منحل شده و در ينچ زيل لي مريه گذاريبانک سرما
 يگروه مال: را گرفت" رهاير ناپذيتسخ" حتا دامن يبحران ورشکستگ. ادغام شد

اما .  سقوط رفتيتا آستانه ) نترناشنال گروپيکن ايآمر" (يج.يآ. ا"م  يعظ
 يدارائمالک  آن را نجات داد و ارانهي ارد دالريلي م۸۵ق يکا با تزريدولت آمر

  . آن شديها
ن يت، اي معظم، بازار سهام وال استريه گذاري سرماي بانک هايورشکستگ

را به لرزه در "اقتصاد بازار آزاد "يا و  نماد برجسته ي دنين قمارخانه يبزرگتر
  .  سهام جهان فرستاديگر بازارهاي و امواج بحران را به دآورد

. ر استي نظيخ آن بي، در تاري جهانيه داري  سرماي نظام ماليبحران کنون
"  مکيفرد"و " ي ميفن "يز دو شرکت وام مسکن به نام هاين نيهفته قبل از ا

آنها را از  ارانهيارد دالر يلي م۲۰۰کا با ياما دولت آمر.  سقوط رفتنديتا آستانه 
ن دو ير اوراق بهادار اي است که در زيطين در شرايا. دي رهانيخطر ورشکستگ

 را در يتيچ مسئوليکا هيدولت آمر:  وام مسکن، نوشته شده استيشرکت مال
 ي مرکزي بانک هايعنين اوراق يداران اين خرياما بزرگتر! ن اوراق ندارديقبال ا

کا ينکه آمريبا علم به ا) رهيلمان و غن، عربستان، آيمانند چ(ا ي دنيکشورها
ن ي ايارد دالر از اوراق بهادار رهنيلين اوراق بهادار هست، صدها مي ايپشتوانه 

ن مالک يکا به بزرگترياکنون، دولت آمر.  کرده بودنديداريدو شرکت را  خر
 ! ل شده استيه دار در جهان تبديسرما

همان که از دولت بوش  (يج.يآ.  حتا به سراغ  اي که خطر ورشکستگيوقت
. دنديا به خود لرزي دنيآمد، همه مراکز مال) ارانه گرفتيارد دالر يلي م۸۵

.  انداختين تا آلمان را به خطر مي چي مرکزيبانک ها. يج.يآ. ايورشکستگ
 ي هايه گذاري سرماي است که برايمه و اعتباريم بيک  شرکت عظي يج.يآ.ا

ن شرکت، تا يا.  کنديمه صادر مي و بيار اعتبيبزرگ در سراسر جهان وام ها
 يارد دالر دارائيليش از هزار مي سقوط، بيدن به آستانه يچند روز قبل از رس

 در مسکن، که در يه گذاريمه کردن اوراق سرماي، از راه بين گروه ماليا. داشت
.  بدست آورده بودي افسانه ايگر در گردش بود، سودهاي دي بانک هاينظام مال

جاد کرده بودند فرو ي مسکن اي هايه گذارين سرماي که اي درون گرداباما به
ست و تمام يکا ممکن ني دولت آمريک بانکها برايک به ياز آنجا که نجات . رفت

 يس بانک مرکزيکا و رئي آمرير خزانه دارياستَ،  وز" مسموم "ينظام مال
 ۷۰۰د يکا باين طرح دولت آمريطبق ا. رون آوردندين بي از آستيکا، طرحيآمر

ارد دالر يلي م۷۰۰ يعني. ق کنديکا تزري آمريارد دالر به درون نظام ماليليم
) ي مالي شرکت هاي از ارزش افتاده يسهام ها" ( بدي هايدارائ"د يخرج خر

اما، . دي آيب شود، به اجرا در ميکا تصوين طرح توسط کنگره آمرياگر ا. کند
 در ين نهادهايمت سهام ايست که قست؟ هدفش آن ايچ" قيتزر"ن يهدف  از ا

اگر . خ استي در تاري دولتيارانه ين ين بزرگتريا. ابديش ي، افزايحال ورشکستگ
 کند و ي مي خود را باز پرداخت کند خودکشيون بانکي نتواند ديدهقان هند

 در ي کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگينکه خودکشيبعد از ا
ا ياگر کارگر . ون دهقان را بپردازندي کنند تا دي ها ميپالنتاژها و سنگ بر

ش در کنار ي نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جايکائيکار آمريا بيکارمند 
 نجات دهقانان ياگر دولت هند برا.  خانمان هاستيه بيابان در کنار بقيخ

 ياکا بريا دولت آمري بدهد يدي سوبسيمت هاي، به آنها کود و بذر با قيهند
 که قادر به پرداخت اقساط خانه ي هائيکائي خانمان شدن آمريممانعت از ب

ف ياست و باعث تحر" سمياليسوس"ن يند اي گويستند دخالت کند، ميشان نيها
 ي دولتيارانه ين يست؟ بزرگتريارد دالر چيلي م۷۰۰اما .  شوديم" بازار"عملکرد 

س يرئ.  به آن داده انديگريتش، اسم دي پوشاندن ماهيخ است که برايدر تار

مت زمان يد سهام ها به قيخر: "کا اسم آن را گذاشته استي آمريبانک مرکز
ر، اقتصاد دان يست؟ توماس اليد چي جدين واژه يگر اي پرسند، ديهمه م"! بلوغ
د به يخر" دانند، يالبته همه م« :  دهديجواب م" ي ميفن"ر سابق شرکت يو مد

نقل شده در هرالد (» . بازاريمت باالي آن به قدي خريعني" مت زمان بلوغيق
د است که طرح بزرگ ضد يبع: ي مقاله -مز سافتي ج- سپتامبر۲۵بون يتر

  )     موفق شوديورشکستگ
ب کنند، دولت ين طرح را تصوينجاست که اگر قانون گذاران ايسوال ا

ق يتزر ي ماليارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهايلي م۷۰۰کا يآمر
گر مانند ي دي کشورهاي مرکزيکند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک ها

 ۱۰ش از يش بيشاپيکا پياما دولت آمر. رهين، عربستان، ژاپن و آلمان و غيچ
نجاست که يو سوال بزرگ ا. مقروض است) ون دالريلي تر۱۰(ارد دالر يليهزار م

جه در خطر ي کند، و در نتون خود را بازپرداختيکا نتواند دياگر دولت آمر
 يارانه آن را از خطر ورشکستگيق يرد، کدام دولت با تزري قرار گيورشکستگ

  نجات خواهد داد؟
  

   ورشکست شدند؟يه گذاري سرمايچرا بانک ها
 
 که مردم سپرده ها و پس ي، با بانک هائيه گذاري سرماين بانک هايا

نها در واقع گروه يا. رگ دارند بزي گذارند، تفاوت هاي خود را در آن مياندازها
ع، يسم  وام دادن و وام گرفتن مستمر و سريم هستند که با مکاني عظي ماليها

ک جا ي در ير مالي و ذخاي ها را به صورت اعتبارات مالي از دارائيتمرکز بزرگ
 نقاط جهان، به حرکت ي، در اقصي مختلف اقتصاديجمع کرده و در عرصه ها

، ي مالين نهادهايان ايم.  شوندي مکند و خارج ميا سود م آورند و از آنهيدر م
 ي مالين نهادهايهر چند ا.  شودياردها دالر وام و اعتبار رد و بدل ميليروزانه م
 دارند، اما يدي تولي با عرصه يادي زي آنها، فاصله ي ماليت هايو فعال

 ي مالين نهادهايا.  آنان استي ماليد وابسته به عملکرد انگليسرنوشت تول
 آنها، وابسته به يريم گياما عملکرد و تصم.  کنندياقتصاد جهان را کنترل م

. م در جهان بر سر کسب حداکثر سود استي عظي ماليان بلوک هايرقابت م
. ن زمانيکسب حداکثر سود در کمتر:  کننديک منطق را دنبال مين ها فقط يا

 يعنيخطر کردن . دند آوري باالتر بدست ميشتر خطر کنند، سودهايهر چه ب
، ي جهانيه داري سال گذشته اقتصاد سرما۲۰در . يش خطر ورشکستگيافزا

 يات قمار بازين عمليش به ايش از پي بيعني. شده است" يمال"ش يش از پيب
  .  وابسته شده استيمال

ن ي خورد آن است که اين بحران، آنچه مرتبا به گوش ميل ايدر مورد دال
 مسکن يبحران بازار وام ها" را ي جهانيه داري سرمايالبحران بزرگ در نظام م

ن بحران يا" ليدل"اما بحران بازار وام مسکن، . بوجود آورده است" کايدر آمر
ش يشه هايا رين بحران يل ايدل. ر بودي اخي بحران مالي چکانندهبلکه . ستين

که  ي جهانيه داري سرمايعني (يستيالي امپريه داري در خود سرمايبطور کل
ش خصلت ياست و بطور خاص، مربوط به افزا)  در آن سلطه دارديه ماليسرما
  . استي اقتصاد جهاني نظام ماليانگل

ص ي حريم مراکز مالينيم و ببيبپرداز"  مسکنيبحران بازار وام ها"ابتدا به 
م که وام ي دانيم. رون آمدندي شدند که از آن ورشکسته بيکا وارد چه قماريآمر

انه قسط و بهره يرد و بعد ماهي گيدار خانه از بانک مياست که خر يمسکن، وام
 يوام ها. ابدي ينجا خاتمه نمياما مسئله در ا.  گرداندي آن را به بانک باز مي
 شود و بر سر آن ها يد و فروش مي خري ماليداران مسکن، در بازارهايخر

 يوام ها" زاربا: "ندي گوين ميبه ا. ردي گي صورت ميا قمار بازي يگمانه زن
. ن بازار بوديت ايون فعالي سال رونق خود را مد۵کا به مدت ياقتصاد آمر! مسکن

 وام مسکن شروع به دادن وام ياز آنجا که بازار وام اشباع شده بود، بانک ها
 به داشتن پشتوانه يازي گرفتن وام مسکن، ني برايعني.  پشتوانه کردندي بيها
به وام ) ميپرا( با پشتوانه ي ها، در مقابل وام هان واميا.  نبوديا مالي ي شغلي
 ةعد. مشهور شدند" درجه چندم"ا ي"  پشتوانهي بيوام ها"ا ي" ميساب پرا "يها



     ٥u 
  . صاحب خانه شدند" درجه چندم "ي با گرفتن وام هاياديز

 يا پشتوانه آن نگاه ميت يفي، به ک"وام"د ي خريگر، براي دي مالياما بازارها
ن يبه ا. را بخرند" يت عاليفيبا ک"ا ي" ميپرا "ي دهند وام هايح ميکنند و ترج

 و وام ي رهنيه گذاري سرماي دست بانک هايرو" درجه چندم "يب، وام هايترت
ون يرندگان قادر به باز پرداخت به موقع ديبعالوه، وام گ. مسکن باد کرده بود

 ي فروش وام هاينعي( درمان هر دو درد ي وام مسکن برايبانک ها. خود نبودند
دست ) ون يرکرد در بازپرداخت ديد" حل"گر و ي دي مالي پشتوانه به بازارهايب

 يق کردند که برايرندگان را تشويآنان وام گ:  زدنديک کلک بازاريبه 
ن بار وام با ياما ا! رندي خود، دوباره وام بگيون عقب افتاده يبازپرداخت د

افت وام مسکن نداشت، و ي دري برايوانه ا که از اول هم پشتياما کس!! پشتوانه
 توانست وام با ي پشتوانه گرفته بود، چگونه ميل وام مسکن بين دليبه هم

! ده بودي پشتوانه خري که با وام بي همان خانه ايرد؟ به پشتوانه يپشتوانه بگ
درجه " يت عاليفيبا ک "يل داشتن پشتوانه، وام هاي دوم وام ها، به دلين سريا

ن وام ياردها دالر از ايليم.  جهان به فروش رفتندي ماليدند و در بازارها شيبند
نه . ون خود نشدنديطبعا، صاحبان خانه قادر به باز پرداخت د. ها به فروش رفت

اردها يلي که مين وام ها را صادر کرده بودند بلکه بانک هائي که ايتنها بانک هائ
 ين بحران زندگيم تريدند، دچار وخده بويرا خر"  بدي هايدارائ"ن يدالر از ا

ن يهمه ا. نکرده است" ير قانونيغ"چ کس کار يان، هين مياما در ا. خود شدند
  .  استي، کامال قانونيه داريسرما" بازار آزاد اقتصاد"ت ها در يفعال

م که ي نگاه کني مالي در بازارهاي از قمار بازيگري به نوع ديحال نگاه
ا يفالت سوآپ يت ديکرد(نام دارد " ونيز پرداخت درکرد در بايمه ديب"نامش 

  ). اسي ديس
 سهام و اوراق بهادار، بر سر جوانب گوناگون وام ها شرط يگران بازارهايباز

مت يا قيا نه؟ آيون بازپرداخت خواهند شد يا دينکه آيمثال، ا.  کنندي ميبند
ان، ين مينه؟ در اا ين وام ها مربوط به آنهاست باال خواهد رفت ي که ايخانه هائ

.  کننديم" مهيب" شوند که اوراق بهادار مربوط به وام ها را يدا ميک عده هم پي
 ي مک بانک هاي و فردي ميم که مثال فني کني صحبت از آن مين، وقتيبنابرا
. داران مسکن، وام داده اندينکه به خري ايعني در مسکن هستند يه گذاريسرما

مه کردن يمه است، منظور بي بيبزرگ، بانک مالم فالن بانک ي گوئي ميا وقتي
 ي شود نقش مهميت ها که گفته ميک نمونه از فعالي.  استي مالي هاين بازيا

 يس" (فالت سوآپيت ديکرد" داشته است به ي ماليجاد بحران در بازارهايدر ا
 يون دالر قرض ميليک مي، ب به دالل سهام الفبانک : معروف است)  اسيد

رکرد در يمه ديب"ست، به سراغ ين از بازپرداخت آن مطمئن ناما چو. دهد
مه ين بي صد دالر بابت اي رود و ماهيم مي نامي مجکه آن را " بازپرداخت بدون

 صد ي خود موفق باشد، ماهي در بازپرداخت ها"ب"اگر .  کندي پرداخت مجبه 
 يداي زي اس هاي دين سي هميبرا. ( روديم) ج(مه يب بي به جيدالر مجان

ک ي.  روديک گام جلوتر مي ماند بلکه ين سطح نمياما مسئله در ا). بوجود آمد
توجه !  خردي مي را از وب و الفان ي ميمه ي رفته و ب جبه سراغ) د(گر ينفر د

" فروخته"و " دهيخر"د نشده است که ي توليچ کاالئيان هين ميد که در ايکن
ش را يبه موقع وام ها "ب" که يتا زمان.  استيز شرط بنديهمه چ. شود

 نتواند "ب" اگر يول. ره خوب استين زنجي اي کند، وضع همه يبازپرداخت م
 بلکه به همه الفنه تنها به ) مه کنندهي بيعني ("ج" اش را پرداخت کند، يبده

ن مدت مرتبا يدر ا" ج"! د پرداخت کنديده اند، بايمه را خري که اوراق بيکسان
ون خود بر ياز پس پرداخت د" ب"ن انتظار که يرا با ا ب و  الفانيمه مياوراق ب

ن حساب از يمه را با اين بيگر، ايداران دي و خرالفو . خواهد آمد، فروخته است
ش نخواهد بود ي هايا قادر به پرداخت بدهي خواهد مرد "ب"ده اند که ي خر"ج"

. پرداخت کندد به همه شان يبا" ج"ن قمار را برده اند و ين شود، آنها ايو اگر چن
اس . يد.ين سي داند که چقدر از اينم) کاي آمرير خزانه داريحتا وز(چ کس يه

. ر قابل کنترل شده استيک بازار کامال غياما . ها در جهان فروش رفته است
ه ي سقوط کند بقيکي جهان آنقدر بهم قرض دارند که اگر ي ماليهمه نهادها

 يت هاي از فعاليم که بخش بزرگيني بيم. رندي گيز در معرض خطر قرار مين
ا ينکه آي بر سر ايشرط بند: ن نوع استي از اي هائي مهم جهان شرط بنديمال
است ي، صنعت، سيکشاورز! ريا خي خود را پرداخت کند ي تواند بدهي ميکس

ن را يا" بازار آزاد" در وصف يآنهمه مداح.  چرخدين اقتصاد ميبحول محور ا
ه ين قلم به مزد سرمايکه  مبلغ" يبازار آزاد"آن ن است يا. د کرده استيتول
  .  دهندينه چاک ميش سي برايدار

 خورد و قادر يت نظام بازار آزاد در فاضالب غوطه مين بحران، مشروعيبا ا
" اقتصاد دان"ند  آن يکجا. ديارايز خود را بيتر عطر و عناب نيست با هزار لين

 و ياسين محافل سي ترياست و جهالت با دست ري که در کمال نادانيهائ
 ي ميتلق" تي بشريرهائ"ن يرا ع" بازار آزاد" گرفتند و ي جهان دم مياقتصاد

 بابت نان ي دولتيارانه هاي را تا بدانجا رسانده بودند که حتا ي شرميکردند و ب
" اقتصاد دان"ند آن ي خواندند؟ کجايم" يستيالياقتصاد سوس"و " سميکمون"را 
 آوردند، با يکف به دهان م" بازار آزاد "ي برايحه سرائي که هنگام مديهائ

 ي کردند و با دروغ پردازي ميسم سخنوريه مارکسي عليغلظت و حرص ارتجاع
 گفتند تا چشم مردم را بر يسخن م" سمياليشکست سوس"مارگونه  از ي بيها

ت ي ببندند؟ آنان همراه با وال استريه داري نظام سرماي روزانه ينيت آفريجنا
 يالبته نه بخاطر سقوط بها.  شده اندي عصبيمحبوبشان، دچار تشنج ها

ه ي خون آشام سرماي چهره ي و مشاطه گري که بابت مداحيدستخوش هائ
ت نظام محبوبشان در يبلکه به خاطر آنکه  چسب مشروع.  گرفتندي ميدار

ر و فالکت زده بلکه حتا يفق" جهان سوم"آنهم نه فقط در : حال آب شدن است
ر شده يتخد" بازار آزاد "ي که با افسانه ي، مردميه داري سرمايدر قلب امپراتور
.  اندي که بر سرشان رفته عصباني کنند و از کالهيشان را باز ميبودند، چشم ها

ز يقرار بود، از غوره مو" بازار"ن يا. قرار بود حق را به حق دار برساند" بازار"ن يا
قرار بود، در " بازار"ن يا.  فشردندير بر جگر مبسازد، اگر که ندارها دندان صب

. د کندي ها توليني پائي هم براي ها، نان و آب و خانه اي انباشت ثروت باالئيازا
قرار بود ضد " بازار"ن يا. کند " حيتصح"قرار بود خودش، خودش را " بازار"ن يا

ت و هم ير اوج موفقن بازار، هم دياما ا... قرار بود " بازار"ن يا. فساد و رشوه باشد
با .  در سراسر جهان شده استي خانمانيدر سقوط خود، باعث گسترش فقر و ب

 ي مردم جهان بدتر ميه و زندگيت تغذي گذرد، وضعي که از عمر آن ميهر روز
 ين بازار کاريا.  کنندي ميش زندگي بدتر از صد سال پيطيمردم در شرا. شود

 به يل عدم دسترسيار نفر فقط به دل هز۳۰ هر روز ۲۱کرده است که در قرن 
ک ششم مردم جهان را محکوم به ين بازار، يا. رندي مي و توالت ميدنيآب آشام

ن بازار، حتا يو ا.  آب و برق و توالت کرده استي بي آبادهاي در حلبيزندگ
  .کند" حيتصح"خودش را نتوانست 

 يرخ که معتقد به اعمال بيگري مکتب ديدان دارياکنون نوبت به م
ند، دولت ي گويآنها م. ده استياست، رس" بازار" بر ي کنترل دولتيزم هايمکان

ن دولت ها نبودند که با ياما مگر هم! نظارت کند" بازار"نها بر يش از ايد بيبا
شتر بازار باز کردند؟جورج يشتر و بي هر چه بي آزادي، راه را برايدخالت گر

افت يد، در ضيکا رسي آمريت جمهوراسي بار دوم به رينکه برايبوش، پس از ا
ند ي گويم« : ب داده بودند، گفتيش ترتيورک برايوي ني که خفاشان ماليشام

 من ي اجتماعيه يم، شما پاي گويمن م. دين کشور هستيشما نخبگان ا
س حزب دموکرات يرئ(نتون يکل!  نخوت بار حضاريک خنده يشل» .ديهست
در دوره ) نده استي آياست جمهوري ريبرا آن يدايکا که باراک اوباما کانديآمر
 ي افراطي هاي شرط بندي در مقابل برخي خود، موانع قانونياست جمهوري ري

 يها به عرصه "هج فاند"جورج بوش، ورود . ان برداشتيت را از ميدر وال استر
ن دولت ها بودند که در يا.  را باز کرديه اي پاي خوراکيگندم و برنج و دانه ها

مقابل " موانع. را برداشتند" يبازار آزاد اقتصاد "يمقابل پا" موانع"ان سراسر جه
ره؛  خدمات ي نان و مسکن و کود و غيارانه هايبازار چه بود؟ تعرفه ها، 

 مانند راه آهن و ي بر خدمات عموميت دولتي؛ مالکي دولتي و آموزشيبهداشت
... نه، و ي کم هزيا، دانشگاه هيکارين استخدام و بي، قوانيکاريمه بيره؛ بيغ

 شکسته و در عرصه جهان راه را يگري پس از ديکيرا دولت ها " موانع"ن يهمه ا
ل به يل به کاال بلکه تبديه مردم نه تنها تبدي اوليازهايه نيکل. گشودند" بازار"بر 

 يجه آنکه وضع زندگينت.  سهام شدي در بازارهاياوراق بهادار قابل شرط بند
  .  ش استير از صد سال پاکثر مردم جهان بدت

ات مردم جهان، خود يه حي اوليازهاي نين مانع در مقابل ارضايامروز بزرگتر
، ي بقا، زندگي است که هر آنچه را انسان براي نظاميه داريسرما. ه استيسرما

ل به کاال و ياز دارد، تبدين...، ي، دانش اندوزيت، شاديسالمت، بهداشت، خالق
دات ي است که  تولين نظاميا.  کندي مي شرط بندياالل به کيبدتر از آن تبد

 يه ي دهد و ماي قرار ميار چند صد غول ماليد اختيارد انسان را در يليچند م
 ياسي و سيک نظام اقتصادين يا.  کندي چند صد دالل سهام ميشرط بند

 است که از زمان سرنگون يريواقعا د. عقب مانده و متعلق به گذشته است
  n .ظام عقب مانده و خوفناک گذشته استن نيکردن ا
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  !مـينگ ها را وابکـسن
   نژادي غني از جمله موس- يه داري به نظرات مدافعان سرماينگاه

  
کارکرد سرمايه داري، به تنهائي و به شکلي غريب ادعاي ! شگفت انگيز است

مدافعان اين نظام را مبني بر برتري بي چون و چرايش، به يک ضرب نقش 
 کاري که شايد هزاران اوراق افشاگرانه ي کمونيستي نمي -آب کردبرفاضل 

" پايان تاريخ"فقهاي سرمايه داري که دو دهه پيش با اطمينان . توانست بکند
را اعالم کردند، بشدت دچار ترديد شده ) به معناي پيروزي ابدي سرمايه داري(

او ديگر، . ختسو" بازار آزاد"روزهاي آخر رياست جمهوري بوش، در آتش . اند
راه و روش زندگي "و " اقتصاد بازار آزاد سرمايه داري"هنگامي که در مورد 

. نطق مي کند لبخند نخوت بار در کنار لبانش شکل نمي گيرد"  آمريکائي
آمريکائي ها که دو هزار ميليارد دالر از پس اندازهاي بازنشستگي خود را در 

ورشان را بزرگترين دروغ گوي روي بحران مالي اخير از دست دادند، رئيس جمه
دخالت " رئيس جمهوري که در گذشته تحت اين عنوان که -- زمين مي دانند
براي جامعه بد است، بيرحمانه از هزينه هاي خدمات اجتماعي " دولت در اقتصاد

مي زد؛ اما اکنون صدها ميليارد دالر به حلقوم بازارهاي مالي و بانک هاي 
  . ورشکسته مي ريزد

 سال است از ۲۰روسيه که نزديک به . ان سرمايه داري جهان گير استبحر
شده بزرگترين سقوط " آزاد"تبديل به سرمايه داري " سرمايه داري دولتي"شکل 

والديمير پوتين که قبل از پائين آمدن . بازارهاي سهام جهان را تجربه کرد
د رول مي ناگهاني قيمت نفت، روي بشکه هاي نفت صد و چهل دالري راک ان

رقصيد و شکوه و جالل دربار تزاري را در قصر زمستاني سن پترزبورگ احياء 
مي کرد؛ در روزهاي سقوط بازار سهام مسکو بالکل در آن را بست تا کسي 

  .سقوط آزاد آن را نبيند
  

  دفاعيه هاي کارگزاران سرمايه 
 در مانند سران حزب دموکرات(عده اي از رهبران دولت هاي سرمايه داري 

تقصير ) آمريکا و رهبران کشورهاي سرمايه داري اروپا مانند سارکوزي و غيره
آنها وعده دادند . بازارهاي سهام انداخته اند" زياده روي"اين بحران را به  گردن 

را برقرار " مسئول"که با اعمال مقررات بر نظام مالي، يک نظام سرمايه داري 
در نطقي ) از حزب دموکرات(ي آمريکا خانم ناسي پالسي، رئيس کنگره . کنند

:  ميليارد دالر تزريقات به بازارهاي مالي آمريکا گفت۷۰۰به مناسبت تصويب 
  » !بهتر است بداند که ميهماني تمام شد) بازار سهام در نيويورک(وال استريت «

اما اين بحران، اساسا، نه نتيجه ي فساد بانکي است و نه زياده روي بورس 
اين بحران نتيجه ي کارکرد پر هرج و مرج سرمايه .  سهام وال استريتبازان بازار

  . داري است که در جستجوي حداکثر سود، حتا زيرپاي خود را خالي مي کند
اين .  جزو ذات سرمايه داري است- و جنايتکارانه-حرص و آز بي حد و مرز

ه داري سرماي" گسترش بياب يا بمير"حرص و آز بي حد و حصر نتيجه ي قانون 
سرمايه هيچ وظيفه ي . وظيفه سرمايه هيچ نيست جز شکار حداکثر سود. است

 توليد غذا و مسکن، پيشرفت هاي فن آورانه و غيره همه. اجتماعي ديگر ندارد
صاحب کارخانه ي اتومبيل سازي فورد .  اين هدف مرکزي اندنتايج جانبي

  ! ».ار ما توليد پول استک. ما در بيزنس توليد اتومبيل نيستيم«: درست گفت که
و به ناگزير ( با افراط و تفريط هميشه و در کليت خودتوليد سرمايه داري 

زيرا، سرمايه داري متشکل . همراه بوده و جز اين نمي تواند باشد) اتالف عظيم
. از سرمايه هاي گوناگون است که در رقابت مرگ و زندگي با يکديگر مي باشند

که سرمايه داري انحصاري سلطه يافته و سرمايه ها در حتا در عصر امپرياليسم 
از ) انبساط سرمايه(بلوک هاي بزرگ با يکديگر ادغام شده اند، انباشت سرمايه 

رقابت ميان سرمايه . طريق رقابت ميان سرمايه هاي انحصاري پيش مي رود
کار " سازمان يافته"هاي گوناگون مانع از آن مي شود که سرمايه داري بطور 

هر سرمايه دار، در سطح کارخانه يا شرکت بسيار سازمان يافته و نقشه . ندک
اما، در سطح کل، توليد با هرج و مرجي عظيم پيش مي . مند حرکت مي کند

زيرا، سرمايه هاي مختلف در نهان از يکديگر و عليه يکديگر، براي بازار . رود
رقابت ميان . ابدموجوديت يکي به بهاي ديگري گسترش مي ي. توليد مي کنند

  .سرمايه ها، هرج و مرج کامل را بر کليت نظام مستولي مي کند
شکل گيري انحصارها و دخالت دولت ها در کليات و جزئيات اقتصاد، شکل 
گيري ائتالف هاي بين المللي؛ همه تالش هاي آگاهانه ي سرمايه داري براي 

ي در سطح واحدها و اما تضاد ميان سازمانده. فائق آمدن بر اين آنارشي است
ائتالفي که . آنارشي در کليت توليد اجتماعي، جزو ذاتي نظام سرمايه داري است

امروز ميان کشورهاي صنعتي جهان براي مهار بحران بوجود آمده يک نمونه از 
اين همکاري ها نه تنها رقابت ميان سرمايه . تالش براي مهار اين آنارشي است

د بلکه باعث مي شود که در آينده، رقابت در هاي بزرگ را از ميان نمي بر
  .سطحي حادتر و مخرب تر توليد شود

توليد از طريق رقابت و به شکلي پر هرج و مرج در کنار بسط و 
گسترش سرمايه  از طريق استثمار بيشتر کارگران، از خصايص پايه اي 

 تضاد ميان سازمان يافتگي و آنارشي؛ .و اساسي نظام سرمايه داري است
تضاد ميان کار و سرمايه؛ هردو از تضادهاي اساسي عصر سرمايه داري يعني 
تضاد ميان اين واقعيت که تمام توليدات جامعه ي جهاني بطور اجتماعي صورت 

  .مي گيرد اما تحت مالکيت و کنترل اقليتي است، سرچشمه مي گيرد
  

   نژاد؛ بازار و نقش دولت در اقتصادي غنيموس
 کشور صنعتي به تزريق دو هزار ميليارد دالر به تصميم دولت هاي هفت

اقتصاد بازار "درون بازارهاي مالي و بانک هاي خود، زبان مداحان و مدافعان 
زيرا اينان سبک سرانه دخالت دولت در اقتصاد را . را بند آورده است" آزاد

مي دانستند و سرمايه داري ناب را مساوي با کنار " سوسياليسم"مترادف 
اکنون، آمريکا، اين کعبه ي . ن دولت سرمايه داري از امورات اقتصاديايستاد

اقتصاد بازار آزاد سرمايه داري، در مقياسي به دخالت دولتي در کار اقتصاد زده 
  .که تاريخ به ياد ندارد

موسي غني نژاد که در چارچوب جمهوري اسالمي به عنوان متخصص 
به " (تصاد آزاد سرمايه دارياق"اقتصاد شناخته شده و از حاميان سرسخت 

است، کامال منکر ماجرا شده و مي ) معناي عدم دخالت دولت ها در اقتصاد
علت بحران در آمريکا را نبايد به پاي اقتصاد آزاد نوشت بلکه مي توان به «: گويد

جرات گفت که آنچه در آمريکا رخ داد، نشانه نبودن اقتصاد آزاد به معناي واقعي 
ير دولتي و نظام پولي غير دولتي ويترين اصلي اقتصاد آزاد است پول غ. آن است

.  تا به حال در هيچ جا اين نظام پولي غير دولتي وجود ندارد۱۹۳۰که از دهه 
به عبارتي همه کشورهاي دنيا به تناسب از مسير اصلي اقتصاد آزاد دور شده 

ول را از دست تا زماني که انحصار پ«: وي از فون هايک نقل مي کند که» .اند
دولت خارج نکنيم اقتصاد آزاد موقعيتي متزلزل خواهد داشت و تابع 

) ۱(» .سياستمداران خواهد بود يعني همين اتفاقي که در آمريکا رخ داده است
دخالت ما، عليه «: جواب غني نژاد و امثال او را جورج بوش اين طور مي دهد

  »  .ن استاقتصاد بازار آزاد نيست بلکه براي حفاظت از آ
طبعا ما قصد نداريم وارد دعواي ميان طرفداران مکاتب گوناگون براي بهينه 

اما براي يادآوري بايد بگوئيم که موسي غني نژاد، . کردن سرمايه داري شويم
همين چند وقت، براي اثبات اينکه ميان سرمايه داران آمريکائي و دولت آمريکا 

دولت آمريکا . يم اقتصادي نمي گيرددولت آمريکا تصم«: فرق هست، گفته بود
بايد ديد آيا او و امثال او در مواجهه با ) ۲(» .تنها تصميم سياسي مي گيرد

واقعيات سرسخت زندگي، بابت احکام توخالي که تحت عنوان تحليل اقتصادي 
  .توليد مي کردند، عذر خواهي خواهند کرد يا نه

يعني دولت در «: نا مي کندرا اينطور مع" آزاد سازي اقتصادي"غني نژاد، 
اگر قيمت ها آزاد . مثال دولت قيمت گذاري نکند. مکانيزم بازار دخالتي نکند



     ٧u 
به دولت چه ربطي دارد که مردم لبنيات را . ... نباشند خصوصي سازي معنا ندارد

به چه قيمتي مي خرند؟ بازار بايد تعيين کند قيمت و عرضه و تقاضا چقدر 
  )۳(» .باشد

" آزاد"ازار کيست و چيست که غني نژاد و امثال او اصرار به اما اين ب
  .گذاشتن آن دارند

بازار  . ميان آدم هاست) داد و ستد(بازار شبکه ي پيچيده ي روابط کاالئي 
چه افراد و چه (صاحبان کاال خريد و فروش ميان : محل يا مکانيسم مبادله است

 کردن مالکيت و کنترل خريد و فروش يعني منتقل .)بنگاه ها و شرکت ها
  . فرآورده ها

" کاال" با اما سرمايه داري. بازار، قبل از ظهور سرمايه داري نيز وجود داشت
 بخصوص با تبديل نيروي کار --کردن همه ي فرآورده هاي توليدي جامعه

همه ي عواملي که وارد در سرمايه داري .  بازار را فراگير کرد-- انسان به کاال
يعني براي مبادله توليد شده اند و نه براي . هستند" کاال"ي شوند فرآيند توليد م

مهمترين کاالي . همه ي کاالها داراي برابر پولي مي باشند. مصرف شخصي
 زيرا اين تنها کاالئي است که با .بازار سرمايه داري، نيروي کار کارگر است

ر سرمايه داري، د. يا انباشت سرمايه بدست مي آيد" ارزش اضافه"استفاده از آن 
زمين، مواد خام، ساختمان، ماشين، کامپيوتر و ( همه ي عوامل فرآيند توليد 

پارچه ي توليد اجتماعي،  به صورت اجزاء يک نظام يکبه مثابه کاال، و ) انسان
  . خريد و فروش مي شوند

در سرمايه داري، در اساس سه نوع بازار وجود دارد که با يکديگر مرتبط 
پول، سهام، وام، و بازارهاي ارز و (بازار سرمايه . فرآوردهاي مصرفيبازار : اند

   .ربازار کاو ) همچنين ابزار توليد
بازار . استبازار کار، اساسي ترين بازار داد و ستد در سرمايه داري 

کار، يعني وجود جمعيتي از کارگران که ابزار توليدي ندارند و آماده ي استثمار 
) کارخانه، زمين و غيره(يه دار که صاحب ابزار توليد شدن اند؛ و جمعي سرما

مثال وقتي در ميادين شهرهاي . هستند و آماده ي استثمار کردن کارگران اند
بزرگ ايران هرروز صبح هزاران کارگر بيکار جمع مي شوند تا خريداري بيايد و 

ي هاي آگه. نيروي کار آنان را براي يک روز بخرند، يک بازار کار شکل مي گيرد
  .بازار کار است اشتغال و عدم اشتغال مربوط به  گردشاستخدام، اخراج، و

منبع استثمار بيرون کشيدن ارزش اضافه . نيست استثمارمنبع البته، بازار 
مکانيسم بازار همان بنابراين . از کارگر توسط سرمايه دار در فرآيند کار است

بازار  .ند تحقق استثمار استبخشي الينفک از رواما . استثمار کارمزدي نيست
مکانيسمي است که از طريق آن سرمايه دار مدار توليد  خود را کامل کرده و 

 و ارزش اضافه اي را که را خريداري مي کندابزار توليد و کار: مبادله مي کند
  .متحقق مي کنداز طريق تبديل آن به پول، کار اجتماعي توليد کرده است، 

کي آزاد " بازار"در اين :  غني نژاد سوال کنيمبجاست همين جا از موسي
چون و چرا در اين . است؟ در اين بازار، يک طرف آزاد است و يک طرف برده

) از نوع سرمايه داري(شکل خاصي از جبر بازتاب بازار، . واقعيت، فريبکاري است
اما کارگر مجبور است به . را ندارديود فئودالي جبر، شکل ق در اينجا، .است

بال فروش نيروي کار خود باشد و فقط زماني مي تواند کار پيدا کند که دن
   .سود ببردبا استفاده از نيروي کار وي، سرمايه دار 

بازار تاکيد مي کنند، آزادي " آزادي"منظور کساني که با حرارت بر لزوم 
آزادي سرمايه داران از طريق باز هم . سرمايه داران در خريد نيروي کار است

آزادي سرمايه داران از طريق گرد آوردن .  کردن کارگران، تامين مي شودبرده
ذخيره ي بزرگي از نيروي کار ارزان که در رقابت با يکديگر حاضرند به هر 

آزادي سرمايه داران از طريق . درجه از استثمار تن دهند، تامين مي شود
  ...سهولت در استخدام و اخراج تامين مي شود و 

عالئم و نشانه هائي . مي در سازمان دادن کل توليد نيز داردبازار نقش مه
منابع سرمايه داري را ارائه مي دهد که بر حسب آن ) مانند قيمت ها و درآمدها(

داده و توليد سرمايه داري خود را با آن تطبيق داده و انجام مي تخصيص را 
 اي از توليد، از بازار تعيين مي کند که چه رشته اي رونق يابد و چه رشته .گيرد

در اين ميان، نيازهاي جامعه و مشاغل کارگري اصال مهم . دور خارج شود
زماني که سود در يک بخش يا خط . معيار بازار، حداکثر سودآوري است. نيست

ند و از بخش هاي ديگر خارج وارد آن مي شوها توليد افزايش مي يابد سرمايه 
سرمايه داري اينگونه . بازد نابود مي شودهر سرمايه دار اين بازي را ب. مي شوند
مهم . اما نابودي خود سرمايه دار مهم نيست. مي کند" تصحيح"خود را 

اينجاست که اين روند پر هرج و مرج ، نيروي انساني درگير در توليد و سرمايه 
بجاست همين جا از . اي را که توسط کار اجتماعي توليد شده، از ميان مي برد

چه کساني مي توانند از اين فرآيند به غايت عقب مانده و : ل کنيمغني نژاد سوا
از نظر اخالقي ارتجاعي و گنديده  حمايت کنند؟ به واقع، در مزيت اين فرآيند 

اقتصاد سوسياليستي بيش از اندازه ياوه " اقتدارگرائي"ارتجاعي و در مزمت 
  .سرائي شده است

اريست که معتقدند دولت نبايد غني نژاد، از آن دسته طرف داران سرمايه د
آنان مي گويند، دخالت گري دولت ها . هيچ گونه دخالتي در امور اقتصادي کند

جدل . در امور اقتصادي موجب اخالل در کارکرد ايده آل سرمايه داري مي شود
ميان مصلحين گوناگون سرمايه داري بر سر اينکه آيا دولت بايد در مکانيزم 

هر کدام از اين . يا نکند، به قدمت خود سرمايه داري استهاي بازار دخالت کند 
و هايک و ) موافق دخالت دولت(مکاتب نيز تئوريسين هاي خود را از کينز 

را توليد کرده ") اقتصاد بازار آزاد"مخالفين دخالت دولت و طرفداران (فريدمن 
لت صحبت مي کند که گوئي اين دو" دولت"اين ها به گونه اي در مورد . اند

و دخالت دولتها در امور اقتصادي را . بخشي از ساختار نظام سرمايه داري نيست
  .يا اثرات آن، قلمداد مي کنند" نظام برنامه ريزي سوسياليستي"مترادف با 

يعني درست از زماني که جوامع انساني به (اوال، در جامعه ي طبقاتي 
لت بوجود آمد تا ساختاري به نام دو) طبقات اقتصادي مختلف تقسيم شدند

سلطه ي طبقات اقتصادي حاکم را بر طبقات اقتصادي محکوم يا توليد 
اين را براي اولين بار مارکس و انگلس در . کنندگان مستقيم ثروت، حفظ کند

تحليل ماترياليستي از تاريخ جوامع بشري نشان دادند و از آن زمان تا کنون 
اين امر . ر ناپذيري ثابت کرده اندپژوهش گران تاريخ آن را مستند و بطور انکا

دولت يک ساختار خنثي و جدا . در مورد جامعه ي سرمايه داري نيز صادق است
ساختاري است که . از طبقه ي سرمايه داران و کارکرد بازار سرمايه داري نيست

توسط طبقه سرمايه داران شکل مي گيرد تا منافع سرمايه بطور کلي را تامين 
بحث ميان جناح  هاي مختلف " آري يا نه:  دولت در اقتصاددخالت"بحث . کند

هدف از اين بحث نه پيشبرد منافع . سرمايه داري و متفکرين وابسته به آنهاست
يک بحث درون طبقه ايست . جناحي بلکه اتفاقا منافع سرمايه بطور کلي است
  .  براي مواجهه با بحران هاي اقتصادي سرمايه داري

 سرمايه داري در امور اقتصاد سرمايه داري هيچ ربطي به ثانيا، دخالت دولت
اقتصاد برنامه ريزي . برنامه ريزي مرکزي در اقتصاد سوسياليستي ندارد

مستقر مي شود و بدون ) محو بازار کار(سوسياليستي بر شالوده ي محو استثمار 
  . به اين موضوع جلوتر خواهيم پرداخت. آن معني ندارد

يسم که سرمايه ها مرزها را زير پا نهاده و انباشت بين حتا در عصر امپريال
المللي است، دولت امپرياليستي ساختاري تعيين کننده اي براي انباشت بين 

دولت هاي امپرياليستي، دولت هاي کشورهاي . المللي بلوک هاي سرمايه است
ز صنعتي پيشرفته اند؛ کشورهائي که به اقصي نقاط جهان سرمايه صادر کرده و ا

درون کشورهائي غير از کشور پايگاه خود سود استخراج مي کنند؛ سودي که 
اين دولت ها، ضامن . نوک پيکان حداکثر سودآوري آنان را تشکيل مي دهد

تعيين کننده اي براي توليد سرمايه داري و روابط اجتماعي سرمايه داري در 
دولت هاي . ندجهان اند و اين امر را از طريق زور و سرکوب، تضمين مي کن

زيرا . امپرياليستي امنيت منطقه ي خانگي سرمايه هاي بزرگ را حفظ مي کنند
، سرمايه هاي اين کشورها نمي توانند در سطح جهان "خانه"بدون امنيت در 

دولت هاي امپرياليستي، صحنه ي اقتصادي جهان را از طريق . انباشت کنند
راي سرمايه هاي بزرگ مي پيمان هاي اقتصادي منطقه اي و بين المللي ب

دولت ها صنايع کليدي مانند صنايع نظامي را کنترل مي کنند؛ حتا . آرايند
نهادهاي مالي جديد . زماني که مالکيت آن در دست گروه هاي خصوصي است

يا . آمريکا" خزانه داري فدرال"مانند ايجاد . را دولت ها پايه گذاري مي کنند
. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول. بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف

در برخي مقاطع مانند پس از جنگ جهاني دوم، رشد سرمايه داري آلمان و 
  .ژاپن وابسته به مالکيت هاي دولتي در بخش هاي کليدي اقتصاد بود

  . اين ها همه عمل کردهاي دولت در اقتصاد سرمايه داري است
براي مهار بحران هاي بزرگ دخالت هاي مستقيم دولت هاي امپرياليستي 

. مانند شکل گيري انحصارات براي مهار بحران هاي بزرگ سرمايه داري است
آنچه در . ريشه ي بحران سرمايه داري دقيقا در رقابت ميان سرمايه هاست

سرمايه داري واقعا آزاد و حتا اجباري است، استثمار کارگر و قانون 



      t ٨   
 قانون گسترش بياب يا .ر استگسترش يافتن به بهاي سرمايه داران ديگ

بمير قانون ذاتي سرمايه داري است و ريشه ي بحران هاي مهلکي است که 
موجب نابودي سرمايه هاي بزرگ به قيمت سرمايه هاي ديگر مي شود و کل 

سرمايه هميشه سرمايه هاي مجزا از هم و در رقابت . نظام را زير ضرب مي برد
سرمايه ها واحدهاي جدا از هم بوده و بطور از آنجا که . با يکديگر بوده است

خصوصي کنترل مي شوند، خبر از آن ندارند که سرمايه هاي ديگر براي بازار 
نمي دانند آيا کاالئي را که عرضه . چه چيزي و به چه مقدار توليد خواهند کرد

  . مي کنند خواهند فروخت يا نه
ي خوب مي دانند به آقاي غني نژاد بايد گفت، روساي دول سرمايه دار

  !نيازمند چيست" اقتصاد بازار آزاد"
  

  ستيسم نيالي با سوسي مساوي مرکزيزي و برنامه رياقتصاد دولت
بدفهمي نيز  و  وقيحانهدر مورد برنامه ريزي سوسياليستي، تحريف هاي

حاميان سرمايه داري عامدانه در مورد عملکرد . هاي زيادي موجود است
. دست به تحريف زده اند) ه در گذشته موجود بودندک(اقتصادهاي سوسياليستي 

و اين در حاليست که تجربه ي اقتصاد هاي سوسياليستي بخصوص چين 
 در اجزاي گوناگون و )۱۹۷۶ تا ۱۹۴۹از (سوسياليستي در دوران مائوئيستي 

بطور مفصل توسط نهادهاي دانشگاهي و حتا حکومتي در غرب، مستند شده 
يک چهارم بشريت در حال ي چين، اقتصادي بود که اقتصاد سوسياليست. است

اين اقتصاد برنامه . ؛ جامعه اي بري از ستم و استثمار بود نوين ايامعهجآفريدن 
  .ريزي شده، کارکرد و نتايجي عالي داشت

متخصصين بورژوا مدعي اند که اقتصادهاي سوسياليستي هيوالهاي 
 طوري بيان مي کنند که گوئي  اين را.عقب مانده اندبوروکراتيک ناکارآمد و 

حتا جرات به خود داده و مدعي اند که ! فاکتي ثابت شده و غيرقابل انکار است
مي گويند اين اقتصادهاي به . اقتصادهاي سوسياليستي، مورد نفرت مردم بودند

  . محکوم به شکستند و فروپاشي اند" دستوري"اصطالح 
صادهاي سوسياليستي را او اقت. غني نژاد نيز در زمره ي اينان است

در مورد ) اقتصاد دان مائوئيست(ريموند لوتا . مي خواند" اقتصادهاي دستوري"
اين است " اقتصاد دستوري"اگر منظور از «: اين واژه و معاني آن چنين مي گويد

 بدون آنکه توجهي به نيازهاي عيني توليد  و به دلخواه،که يک مشت بوروکرات
 بايد گفت که ؛ستورها و رهنمودهائي را صادر مي کنند د،اجتماعي داشته باشند

 وهوس يا حتا نيات حسنه ي ااگر اقتصادها طبق هو. اين يک گزاره ي ياوه است
اقتصاد مقوله ي پيچيده . بوروکرات ها اداره مي شدند، حتما فرو مي پاشيدند

 ي در عصر کنوني تاريخ، توسعه .ست که بايد از قوانين معيني پيروي کند ااي
يا توسط قانون : اقتصادي توسط يکي از دو مکانيسم زير هدايت خواهد شد

ارزش، که در آن توليد ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآيند توليد و کار حاکم 
است؛ يا برنامه ريزي آگاهانه که در انطباق با منافع انقالب جهاني پيش برده مي 

سرمايه  اقتصاد . سوسياليستييکي نظام سرمايه داريست و ديگري نظام. شود
 ،و پر هرج و مرجبخودي  کارکرد خود ، از طريقسود" دست نامرئي"داري توسط 

سوسياليستي  اقتصاد . هدايت مي شود،در پشت سر انسان ها از طريق بازارو 
 در اقتصاد سوسياليستي، .سياست انقالبي هدايت مي شود" دست مرئي"توسط 

آگاهانه مهار قادرند   توده ها برنامه ريزي اجتماعي،بر پايه ي مالکيت اجتماعي و
و تعادل ميان بخش نيازهاي عيني توليد اجتماعي . اقتصاد را  در دست گيرند

  » .هاي مختلف اقتصاد، آگاهانه برآورد شده و تحقق خواهد يافت
اگر . اقتصاد سوسياليستي قابل تقليل به اقتصادي با مالکيت دولتي، نيست

 حاکم باشد، صوريا يک مالکيت دولتي و برنامه ريزي دولتي در جامعه صرف
 سود در فرماندهي اقتصاد باشد، و جامعه در جهت محو نابرابري هاي جامعه ولي

طبقاتي حرکت نکند؛ آن اقتصاد نه سوسياليستي است و نه متکي بر برنامه 
د در اين صورت، ماهيت جامعه، سرمايه داري دولتي خواه. ريزي سوسياليستي

علت فروپاشي شوروي .  چنين بود۱۹۹۱ تا ۱۹۵۶واقعيت شوروي در فاصله . بود
بود که اقتصاد سرمايه داري دولتي آن وارد به اين دليل  بخشا ۱۹۹۱در سال 

  .  شد بحران جدييک
 کامال ؛مائوتسه دون فوت کرد؛ سالي که ۱۹۷۶اما وضع در چين تا سال 

در اقتصاد سوسياليستي ود و چين يک کشور سوسياليستي ب. متفاوت بود
در چين پس از مرگ مائو، . چين هيچ نوع بحران يا فروپاشي موجود نبود

يا اينکه " از کار افتاد" اما نه به دليل آنکه سوسياليسم .سرمايه داري احياء شد

سرمايه داري در چين . اقتصاد سوسياليستي قادر به ارضاي نيازهاي مردم نبود
، با رهبري دن سيائو )بورژوازي نوين (ه استثمارگر جديداحياء شد زيرا يک طبق

 دست به يک کودتاي ارتجاعي زد و چين را به راه سرمايه ۱۹۷۶پين، در اکتبر 
که در حزب کمونيست چين النه کرده بود، " بورژوازي نوين"از نظر . داري کشيد

  .سته بودبرا  راه هاي نفوذ سرمايه داري اقتصاد چين اين بود کهاشکال اساسي 
  

  ! نژاد در مقام مدرس مارکسي غنيموس
در مورد هنرمندان ) ۸/۲/۱۳۸۷(غني نژاد در گفتگوئي با روزنامه ي سرمايه 

وي در جواب به . و روشنفکران مترقي ايران نيز احکام بازاري صادر کرده است
د انتقا" اقتصاد ليبرال يا آزاد"اين سوال که چرا اين هنرمندان و روشنفکران به 

انتقاد اينان به دليل غلبه ي روشنفکران چپ در تاريخ ايران : دارند، مي گويد
به داليل "است و اينها  از اقتصاد چيزي نمي دانند و به سرمايه داري فقط 

  ! انتقاد مي کنند" اخالقي
چيزي که غني نژاد نمي فهمد آن است که مي توان دانش اقتصاد نداشت 

آدم ها . ديد کارکرد اقتصادي سرمايه داري را ولي چشمان باز داشت و اثرات
مي . مي توانند فاقد دانش اقتصادي باشند اما فکر کردن يادشان نرفته باشد

توان اقتصاد دان نبود و پرسيد براي چه در جهان امروز بيش از يک ميليارد نفر 
ساکن حلبي آبادهاي اطراف شهرهاي بزرگ و فاقد توالت و آب آشاميدني 

راي چه اکثر مردم  جهان در شرايطي بدتر از صد سال پيش زندگي هستند؟ ب
مي کنند؟ براي چه روز به روز بر تعداد مادراني که سر زا مي روند، اضافه مي 
شود و دختران بيشتري در بازار سکس به فروش مي رسند؟ براي چه به موازات 

يان افزوده مي باال رفتن درآمد کشورهاي نفت خيز مانند ايران بر تعداد بينوا
مي توان اقتصاد دان نبود اما ميان وضعيت مردم و ماهيت اقتصاد ! شود؟ بله

درست است که ليبراليسم سرمايه داري فکر کردن را قدغن . رابطه برقرار کرد
کرده است اما کساني هستند که به آن تن نمي دهند و خوشبختانه بر 

  .تعدادشان روز به روز افزوده مي شود
ئي ديگر مدعي است مارکس هم از اقتصاد چيزي نمي دانست و او در جا

  .نام گذارد" اقتصاد سياسي"براي همين تحليل خود را از سرمايه داري، 
اما به دنبال کشف راز بزرگ . مارکس هم در ابتدا اقتصاد نمي دانست!  بله

اک توليد ثروت انبوه در سرمايه داري و هم زمان توليد فقر و شکاف طبقاتي هولن
اين نظام اجتماعي، از زمان ظهورش با شورش و مبارزه ي طبقه ي کارگر . بود

. مواجه شده بود و از نظر مارکس اين تضاد و شکاف طبقاتي غيرقابل قبول بود
براي کشف علل اين شکاف طبقاتي غير ضروري، و يافتن راه فائق آمدن بر آن، 

او نظرات ! اقتصاد آموخت از جمله --مارکس دست به مطالعات دامنه داري زد
آدام اسميت و ريکاردو را که دو تن از نظريه پردازان اوليه ي اقتصاد سرمايه داري 
. بودند به دقت بررسي کرد و مسائلي را که اين دو قادر نبودند، درک و حل کرد

راز کثيف استثمار "مارکس، کارکرد دروني نظام سرمايه داري را تحليل کرد و 
يعني، به وراي ظاهر رابطه ي ميان سرمايه داران و . ا عريان کردر" سرمايه داري

کارگراني که تحت فرمان سرمايه داران کار مي کنند رفت و نشان داد که اين 
کارگر براي سرمايه دار کار مي کند و (رابطه که در ظاهر يک رابطه ي برابر است 

مارکس . است رابطه ي ستم و استثمار، در واقع يک )در عوض مزد مي گيرد
صرفا به نشان دادن ثروت عظيم سرمايه داران و فقر هولناک خانوارهاي کارگري، 

مارکس، براي اينکه نشان دهد اين رابطه يک . اين ظاهر ماجرا بود. اکتفا نکرد
رابطه ي ستم گرانه و استثمار گرانه است به جوهر دروني سرمايه داري نفوذ کرد 

ام اقتصادي باالجبار به انباشت ثروت در کارکرد اين نظو نشان داد که 
مارکس نشان داد که سرمايه داري . يکسو و فقر در سوي ديگر منجر مي شود

که در آن اکثر فرآورده ها با هدف مبادله (فقط يک نظام اقتصادي کاالئي گسترده 
توانائي کار (نيست بلکه عالوه بر آن، نظامي است که نيروي کار) توليد مي شوند

نيروي کار، يک کاالي منحصر به فرد است که .  را تبديل به کاال کرده است)کردن
تصاحب اين ارزش اضافه است که منشاء . بيش از ارزش خود، ارزش توليد مي کند

اين رابطه ي اقتصادي اساسي سرمايه داري . انباشت ثروت سرمايه داران است
ستم گرانه . ه نابرابر استرابطه ي خريد و فروش ميان سرمايه دار و کارگر ک: است

کارگر به صرف . اين تنها منشاء سود سرمايه داران است. و استثمارگرانه است
اينکه سرمايه دار مالک ابزار توليد است تن به اين مبادله ي نابرابر و استثمارگرانه 

. مي شوند" بازار کار"اينطور نيست که هر دوي اين ها بطور برابر وارد . مي دهد
در داشتن مالکيت بر ابزار توليد وارد بازار کار مي شود و ديگري با در يکي با 



     ٩u 
مارکس نشان داد که نيروي محرکه . نيروي کار خود: دست داشتن فقط يک کاال

و . ي انباشت سرمايه داري، همين ارزش اضافه است که کارگران توليد مي کنند
ارزش  مفاهيمي مانند آيا. پايه ي استثمار و ستم بر پرولتاريا نيز همين است

، به گوش موسي غني نژاد خورده مبادله ي نابرابر در بازار کار، اضافه، استثمار
  اند؟

سرمايه داري بسيار بيش از جوامع پيشين خود، به توليد  خصلت اجتماعي 
بطوريکه امروز، . حتا آن را در مقياس جهاني اجتماعي کرده است. داده است

مبادله " کار" بدون آنکه يکديگر را بشناسند با هم انسان هاي اقصي نقاط جهان
ما وقتي چاي مي نوشيم با چايکار هندي؛ وقتي قهوه مي نوشيم با . مي کنند

قهوه کار برزيلي؛ وقتي تي شرت مي پوشيم با کارگر نساج چيني؛ وارد مبادله 
. قطعات مختلف يک ماشين در نقاط مختلف  جهان توليد مي شود. مي شويم

اما همانقدر که توليد اجتماعي تر . ليدي اجتماعي در مقياس جهاني استاين تو
شده است مالکيت بر پروسه ي توليد و کنترل پروسه ي توليد، خصوصي تر 

از توليد ) متعلق به بيل گيتس(توليدات کمپاني ميکروسافت . شده است
 تضاد اساسي عصر سرمايه. ناخالص ملي چند ده کشور آفريقائي بيشتر است

اين تضاد است که . اجتماعي شدن توليد و مالکيت خصوصي: داري همين است
آيا اين واژه ي مارکسيستي به . مرتبا بحران و شورش هاي اجتماعي مي آفريند

  گوش موسي غني نژاد خورده است؟
اضافه بر " مازادي"هر کس مي داند که هر جامعه اي براي بقاي خود بايد 

براي گسترده تر کردن توليد؛ ذخيره براي رخ : کندنيازهاي فوري جامعه توليد 
ما در . دادهاي طبيعي مانند زلزله و سيل و غيره؛ رشد فن آوري ها و غيره

را توليد خواهيم کرد و براي مصارفي " مازادي"جامعه ي کمونيستي نيز چنين 
اوال، توليد بر : اما. وراي توليد و بازتوليد زندگي جامعه، تخصيص خواهيم داد

پايه ي رابطه ي تعاون داوطلبانه ي انسان هاي آزاد انجام خواهد شد و نه 
توسط خود " مازاد"ثانيا، تخصيص اين . مبادله ي استثمارگرانه ي نيروي کار

همين مردم آزاد که هم توليد کننده اند و هم اداره کنند، تخصيص خواهد يافت 
ستاده و بر روند توليد و نه توسط طبقه اي که باالي طبقه ي توليد کننده اي

  .سلطه ي خصوصي و انحصاري اعمال مي کند
گذاشت زيرا " اقتصاد سياسي" مارکس به اين دليل اسم مطالعه ي اقتصاد را  

اقتصاد، يک پديده ي خنثي، بدون . اقتصاد محصول روابط ميان انسان هاست
بهمين . يستماهيت طبقاتي و بري از نوع خاصي از روابط توليدي ميان انسان ها ن

) مهمتر از دولت خاص خود را(دليل، اقتصاد هر عصر، روبناي سياسي خود را 
هر نظام اقتصادي، . رابطه ي اقتصاد و دولت جدائي ناپذير است. توليد مي کند

  .روبناي سياسي و ايدئولوژيک، دولت و اخالق  خود را توليد مي کند
کالس "ود اعطا کرده و به تازگي، غني نژاد مقام تدريس مارکس را هم بخ

در اين درس ها، کار غني ! برگزار مي کند" آشنائي با انديشه اقتصادي مارکس
نژاد تحريف کردن تئوري هاي اقتصادي مارکس و رواج بدفهمي و ناداني در 

در صحبتهاي او مقوله هاي اصلي اقتصادي سياسي مارکس . مورد آن بوده است
او تفاوت ليبراليسم و مارکسيسم را در . اي انداصال جائي ندارند يا بسيار حاشيه 

ليبراليسم انسان را خطاکار : وي مي گويد. متفاوت از انسان مي داند" تعريف"دو 
انديشه . مي دهد" خدائي"و گناه کار مي داند ولي مارکسيسم به انسان ماهيت 

 انسان در عالم آزاد گذاشته شده! ي ليبرالي ريشه در مسيحيت و اسالم دارد
است تا با اختيار خود دست به انتخاب بزند و مورد آزمايش قراربگيرد؛ و انديشه 
مارکسيستي ريشه در ايده آليسم آلماني و مکتب رمانتيک دارد که معتقد اند 

مي تواند به قدرت مطلق برسد و براي اين بايد موانع " علم"انسان از طريق 
 و مارکس اين موانع را .رسيدن انسان به قدرت مطلق را از ميان برداشت

  ! مي دانست" طبقات"
مارکس معتقد بود که در جامعه ي آرماني و «: غني نژاد در ادامه مي گويد

. کمونيستي  هيچ گونه محدوديت و کميابي و درد و رنجي وجود نخواهد داشت
اما چرا مارکس نمي گويد که چگونه مي توان به اين جامعه رسيد؟ پاسخ اين 

زيرا مارکس از اول اين هدف را به عنوان فرض و اصل خود . سوال روشن است
در نتيجه نيازي نمي بيند به اثبات آن بپردازد يا حتي راه و . ... در نظر مي گيرد

اما در اقتصاد کالسيک، کمبود و کميابي مواد و . روش عملکرد آن را بازگويد
ز آن وجود منابع جزء الينفک زندگي بشر دانسته مي شود که هيچ گريزي ا

مارکس اما کمبود و کميابي را مربوط به دنياي ناقص و پر درد و . نخواهد داشت
يعني معتقد است ذاتا انسان و جامعه ي بشري بي نقص و . رنج طبقاتي مي داند

اما اين دنياي . کامل است و مي تواند به مطلق سعادت و بهروزي خود برسد
ايه داران و جوامع طبقاتي به کامل و بي نقص کمونيستي توسط چپاول سرم

خويش " اصل"اين دنياي پر درد و رنج تبديل شده و با رفع آنها، انسان دوباره به 
  )۲ص .  سوسياليسم پايان مارکسيسم-پژوهش آنالين(» .باز مي گردد

  .  اين تفاسير، حتا سرسوزني با نظريه ي مارکس خوانائي ندارد
 از انسان داشت به نقد سرمايه خاصي که" تعريف"اوال، مارکس به دليل 

اصوال مارکس به چيزي به نام ذات يا ماهيت تغيير ناپذير انسان ! داري نپرداخت
مارکس صحبت از انسان هائي . اعتقاد ندارد؛ انسان را، انسان مشخص مي داند

ماهيت انسان ها توسط نظام اجتماعي .  تقسيم شده اند مي کند طبقاتکه به
که مداوما دستخوش تغيير " ماهيتي"ن شکل مي گيرد؛ اقتصادي زمان خودشا

) چه از نوع ليبرال و غير ليبرال آن(نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري . است
از اينجا نتيجه مي گيرند که بهترين نظام . معتقدند انسان ذاتا خودپرست است
اي اين  و راه را براي ارض! باشد" خودپرستي"اقتصادي آن است که منطبق بر اين 

و فقط از اين طريق است که انسان مي تواند حداکثر . خودپرستي باز کند
  . خالقيت و شکوفائي در زمينه توليد داشته باشد

واقعيت جامعه ي . اما واقعيات جامعه ي بشر ضد اين تعريف و تفسير است
بشري آن است که دست از برده داري برداشت؛ دست از سرواژ فئودالي 

ش از يک قرن و نيم است که براي گذر از بردگي مزدي، يعني و بي. برداشت
در هر مقطعي از تاريخ، براي دست کشيدن از . سرمايه داري، مبارزه مي کند

نظام هاي پوسيده و ستمگرانه ي سابق، ميان انسان ها مبارزه ي طبقاتي درگير 
ه ي يعني در رفع نيازهاي فزايند(پيشرفت جوامع بشري در توليد . شده است

مقارن بوده است با افکار پيشرفته تر در مورد ) بشر براي زندگي بهتر و بقاء
  .و آخرين آن که آينده ساز است، همين مارکسيسم است. سازمان اجتماعي بشر

.  استشکاف طبقاتينيست بلکه " کمبود"ثانيا، دغدغه ي مارکس، 
کند و نه از مارکس از مشاهده ي عريان ترين واقعيات جامعه بشري آغاز مي 

سوال او اين است که چرا در شرايط توليد اين همه . تعاريف فيلسوفانه يا الهيات
مارکس سوال نمي کند که چگونه مي توان . ثروت، اين همه فقر موجود است

مي داند که سرمايه داري اين مشکل را حل کرده . مشکل کمبود را حل کرد
 شرايط وفور کنوني، دو قطبي سوال او اين است که چگونه مي توان در. است
  .  ثروت، تمايزات طبقاتي و اجتماعي، را حل کرد- فقر

ثالثا، اين واقعيتي است که بشر هميشه در آرزوي پايان دادن به عصر تاريک 
اما براي اولين بار در عصر سرمايه داري، . تمايزات طبقاتي و جنگ ها بوده است

وح امکان فائق آمدن بر شکاف هاي بطور واقعي امکان آن بوجود آمد؛ و به وض
با گذر زمان، تازگي مارکسيسم و به روز بودن آن، . طبقاتي، در افق نمايان شد

و . حتا در شرايطي که سوسياليسم موقتا شکست خورده است، آشکارتر مي شود
  .    اين مسئله ايست که  اعصاب اصحاب سرمايه داري را به درد آورده است

مارکس انسان را خدا مي دانست که اکنون از اصل «غني نژاد مي گويد، 
و مي » .از اين رو مارکسيسم خود يک دين تمام عيار است. ... خود دور افتاده

  !گويد، خطر مارکسيسم در آن است که مي خواهد انسان تراز نوين بسازد
مارکس، ايده ي خداي ناموجود را ! اوال، مارکس انسان را خدا نمي دانست

اختراع خدا را هم مربوط به مرحله ي خاصي از . ن بشر مي دانستساخته ي ذه
وي بهيچ وجه معتقد نبود انسان از . تکامل اجتماعي و فکري انسان مي دانست

اصل انسان را در ) همچون داروين( زيرا مارکس . خود دور شده است" اصل"
ن و انسان بعد از جدا شدن ازنوع خاصي از يک شاخه  ميمو. جنگل مي دانست

يعني حيواني که فقط در : شداجتماعي تکاملش، در واقع يک حيوان هوشمند 
انسان بر خالف بقيه . تعاون و تقسيم کار با ديگر انسان ها مي تواند بقاء يابد

اجتماعي هر نسل و آگاهي -يعني ساختمان اقتصادي(حيوانات، تاريخ دارد 
مان اجتماعي اش اين و ساز) ذهني هر نسل به نسل هاي بعدي منتقل مي شود

انسان . تاريخ را بازتاب مي دهد و پايه هاي رشد بعدي اش را تشکيل مي دهد
بر خالف حيوان، در مورد گذشته ي اجتماعي اش آگاه است؛ تجربه ي گذشته 

براي همين در دوره اي که برده . را در اختيار گرفته و راه آينده را مي سازد
اما . آن را کمال مطلوب مي دانست. دانستداري بود، برده داري را بد نمي 

البته غير از کساني که مي خواهند . (امروز بهيچ وجه حاضر به احياي آن نيست
  .)مانند غني نژاد و دوستانش. کنند" مدرن"فقه اسالمي را نگه دارند و 

مارکس، از طريق تحليل ماترياليستي از تاريخ، نشان داد که ظهور روابط 
مرتبط بود با ظهور تمايزات طبقاتي؛ که اين ) از جمله ستم بر زن(استثمار و ستم 



      t ١٠   
. نيز به نوبه ي خود مرتبط بود با مرحله ي خاصي از تکامل نيروهاي توليدي

سپس نشان داد که با ظهور سرمايه داري امکان از بين بردن اين تقسيم طبقاتي 
رمايه داران فرا رسيده است و بايد از طريق انقالب پرولتري قدرت سياسي س

. برقرار شود" ديکتاتوري پرولتاريا"سرنگون شده و قدرت سياسي پرولتاريا به نام 
" ديکته"پرولتاريا نياز به قدرت سياسي دارد تا نظام اقتصادي سوسياليستي را 

 همانطور که در عصر کنوني، دولت سرمايه داران نظام اقتصادي سرمايه --کند
بودن نيست " دستوري"کردن اما به معناي " ديکته "اين. مي کنند" ديکته"داري را 

. بلکه به معناي استقرار آن به پشتوانه ي در دست داشتن قدرت سياسي است
  .هيچ جنبه اي از اين پروسه به خدا يا اصل خدائي ربط ندارد

دين معني دارد و به آئين و نحله ي . ثانيا، مارکسيسم، دين نيست
است و نه مربوط به " ايمان"ئله اي مربوط به دين مس. خداپرستانه مي گويند

تجزيه و تحليل تجربي روندهاي جاري در جامعه و دنبال کردن يک آرمان 
از قضاي روزگار، قسم و آيه هاي غني نژاد در مورد .  اجتماعي متفاوت-سياسي

 آنهم در شرايطي که سرمايه داري به اوج --نظام سرمايه داري" برتري"
ممکن " ايمان" فقط با توسل به -- يه بشريت دست يافتهجنايتکاري خود عل

اجتماعي کمونيسم پايه در -آرمان سياسي. است و نه اعتقادات خردگرايانه
اين رسم مداحان سرمايه داري شده است . واقعيات مادي جامعه ي بشري دارد

که دنبال کردن آرمان محو تقسيم جامعه ي بشري به طبقات را دين بشمارند 
  .   مخيله ي خودشان محو طبقات و تمايزات اجتماعي اصال نمي گنجدزيرا در

اين انسان تراز نوين .  ثالثا، مارکسيسم دنبال ساختن انسان تراز نوين نيست
ماهيت انسان با عوض شدن خصلت سازمان اجتماعي اش عوض . بوجود مي آيد

 مختلف ارزش و ضد ارزش؛ اخالق و ضد اخالق؛ براي طبقات و جوامع. مي شود
جامعه ي کمونيستي . انسان تراز نوين، يعني انسان کمونيست. بشري، متفاوتند

يعني جامعه ي انسان هائي که در تعاون داوطلبانه با يکديگر جامعه ي خود را 
همانطور که انسان ضد برده داري نسبت به انسان . توليد و بازتوليد مي کنند

د؛ انسان جامعه ي کمونيستي نيز نسبت معتقد به برده داري، انسان تراز نوين بو
بالعکس، کساني که با اين . به انسان جامعه ي سرمايه داري؛ تراز نوين است

آينده مقابله کرده و مي خواهند قانون جنگل سرمايه داري را ابديت بخشند، 
 .انسان هاي تراز کهن اند

 
   استي بشري جامعه يکين فصل عصر تاري آخريه داريسرما

گفته مي . برتري نظام سرمايه داري خيلي موعظه ها مي شوددر مورد 
. شود، اين نظام با وجود معايبش بهترين بديل ممکن براي بشريت است

حاکمين سرمايه داري، دروغ هاي زيادي در مغز مردم مي کنند اما اين، 
سرمايه داري و بقيه ي نظام هاي طبقاتي، هر يک .  آنهاستبزرگترين دروغ

اما هميشه نسبت به . م طبقاتي پيشين خود، مزيت هائي داشته اندنسبت به نظا
بوده، ارتجاعي و عقب گرا بوده امکان پذير و ضروري آنچه که در هر مقطع 

. دفن سرمايه داري و گذر به کمونيسم آرزويي بي پايه و ناممکن نيست. اند
معه ي انقالبي ترين دستاورد سرمايه داري آن بود که زمينه هاي گذر به جا

سرمايه داري بشر را به نقطه اي رسانده که . کمونيستي را فراهم کرده است
يک نوع زندگي اجتماعي . ديگر تداوم هزاران ساله ي جامعه طبقاتي الزم نيست

زندگي اجتماعي بدون استثمار و بدون : متفاوت و عالي تر ممکن شده است
. هيت بشر نيستزندگي در شکاف طبقاتي و جنگ، در ما. مالکيت خصوصي

بلکه در ماهيت نظام هاي اجتماعي است که بشر در گرداب آن گرفتار آمده 
انحصار ابزار توليد و کنترل توليد نيازهاي اجتماعي توسط يک اقليت، در . است

بلکه در مقطع معيني از تاريخ بوجود آمده و در مقطع معيني . ذات بشر نيست
د از بين برود و جاي خود را به نظام باي) که امروز آن مقطع است(از تاريخ 

زمان پايان دادن به هزاران سال تاريکي سر رسيده . اجتماعي عاليتري دهد
اين آن . نسل امروز مي تواند با جهش هائي انقالبي آن را متحقق کند. است

هدفي است که جوانان امروز و نسل قبلي انقالبيون بايد برايش سخت تالش 
ما نمي . آينده را به سرمايه داري اصالح شده بسپاريمما نمي توانيم . کنند

  .  توانيم اجازه دهيم که سرمايه داري طول عمر ديگري بدست آرد
  

  توضيحات
  ۱۳۸۷ مهر ۱۵ -ي اعتماد مل روزنامه به نقل از-۱
  . ۶ص . خ معاصر ماين توهم تاري کردن صنعت نفت، بزرگتري مل-ني پژوهش آنال-۲

ک دولت ي... کا يآمر... «: دي گوين جا مي نژاد در هميغن. ۵ص -همانجا-۳
سم يبرالي به لين ربطياما ا. ک دولت سلطه طلب استيرا يز.  استيستياليامپر
مگر من نگفتم .  استيکائيسم آمريبراليکا در تضاد با ليدولت آمر.    ندارديکائيآمر

 شرکت يعنيم ي را وارد کنيج خاريه هايم سرماي گوئينکه ميا... دولت ها شر هستند؟ 
 ي اقتصادي دروازه هاين وقتيدولت چ. ... شان رايم نه دولت هاياوري را بي خارجيها

ن ين هنوز هم مستقل تريدولت چ... کا باز کرد؟ ي دولت آمرياش را باز کرد مگر به رو
برال يل. ...  دهديکا نمي گوش به حرف آمرياسين از نظر سيدولت چ. استيدولت دن

  > ». ...ستي نيج دولتيفدار هطر
  
  

  ۳از صفحه ادامه 
  بازار ما را خريد و فروش می کنندر د...

  . کنندين مياز روزانه شان را از برنج تامي مورد ني درصد کالر۷۰ تا ۶۰ن يب
 ي ماليمت برنج، چه خواهند کرد؟ بازارهاينها پس از چند برابر شدن قيا

ابند؟ در يخود را باز" سالمت" خواهند کرد تا يون انسان را قربانيليچند صد م
 يد شده در جهان مصرف مي تولي ثروت هاي که بخش عمده يکا، جائيآمر

در . ز دست داده اند خود را اي بازنشستگيون ها نفر پس اندازهايليشود، م
پس ) اهانيس (يکائيآمر-يقائين و آفرير التيکا،  صدها هزار خانوار فقيآمر

د ي سپرده بودند، تا شاي رهني محقرانه شان را به دست بانک هاياندازها
  !.اکنون نه خانه دارند و نه پس انداز. صاحب خانه شوند

ار دامنه يرفته بس را گي جهانيه داريبان نظام سرماي که امروز گريبحران
ه يرا سرماي آن سراسر جهان را گرفته است، زيدامنه . ق استيدار و عم

 نقاط جهان يج کننده اقصي گي ساله گذشته، با سرعت۲۰، بخصوص در يدار
ده يده و درهم تني کشي و ماليعي، توزيدي واحد توليک شبکه يرا به درون 

ع يکان گسترش سر جهان به همان نسبت که اميدگين درهم تنيا. است
ه ي ضد سرمايع انقالب هاي را بوجود آورده، امکان گسترش سريبحران مال

.  نقاط جهان فراهم آورده استيه يک کشور؛ به بقي را از يستياليسوس- يدار
 ياز به آگاهين. ؛ بلکه کامال آگاهانه استي خودبخودياما، انقالب نه امر

 در يستيالي سوسيگر انقالب هاا. افته داردي سازمان ي و مبارزه يستيکمون
گر به خود سامان دهد و ي تواند بار دي ميه داريفتد، سرمايجهان به راه ن

 يستياوليمت راه حل ماکي به قيحت.  خواهد کرديمتينکار را به هر قيا
 و مرگ يارد نفر از مردم جهان به مرگ از گرسنگيليک ميمحکوم کردن 
 .ديشده و کار ي سوء تغذيجه يزودرس؛ در نت

د را رسوا کرده و ي پليارزش بزرگ بحران ها در آن است که دروغ ها
، با کارکرد خود و يه دارينظام سرما.  آورندي روز در ميق را به روشنائيحقا

 يبروز مخود ت ي را در مورد ماهياديق زير قابل انکارش، حقاياثرات مخرب غ
ن يمتخصص" که به ياره دي نظام سرمايره خواران فکريل، جين دليبه هم. دهد

 توانند يمان کور مي که فقط با توسل به ايمعروفند، مانند طلبه هائ" ياقتصاد
 ي مصون نگاه دارند، م؛ي اجتماعيات تکان دهنده يرات واقعيخود را از تاث

 را نشان يه داريوب بودن نظام سرمايوجه مع چيهه ن واقعه بيا! ريخ« :نديگو
بحران ن ياما ا. ». توان متصور بودي نميه داريما سري برايليچ بدي دهد و هينم

ه ين و خوفناک نظام سرماي قدرتمند بر اعماق چرکيمانند رعد و برقبزرگ، 
رقابل انکار، ثابت کرد که طبقه کارگر يطرز غه گر، بيکبار دي پرتو افکند و يدار

 چشم انداز ي جز آنکه برا؛ ندارنديچ چاره ايت مردم جهان هيو اکثر
ضرورت دست زدن به . !سم بجنگند  و عاجالنه بجنگنديسم و کمونياليسوس

 ي در کشوري جهان، حتي کشورهايران و در همه ي، در ايستياليانقالب سوس
    . وقت به اندازه امروز واضح نبوده است چيکا، هيمانند آمر

  
 :يحاتتوض

 ي ميه گذاريارد دالر در بانک ها سرمايلي م۲۵۰کا يآمر "ي به نقل از مقاله -۱
  .)ر اکتب۱۴/بوني هرالد تريروزنامه "( کند

ا، يتاليا، آلمان، فرانسه، ايتانيکا، بريآمر: ر استي زي شامل کشورها۲۰ ـ ي ج-۲
ل، يه، برزي، ترکي، هند، عربستان،  کره جنوبين، اندونزيه، چيا، ژاپن، روسيکانادا، استرال

  > پا ارويه يس اتحادي و رئي جنوبيقاين، آفريک، آرژانتيمکز
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 ره شدنيسم تنها راه چياليسوس

  رج مخرب استـرج و مـه نيا بر
  

  کارگريه يموند لوتا در نشري ري از نوشته يده اي گزير ترجمه يمتن ز
  . است) ۲۰۰۰ سپتامبر ۲۴شماره  (يانقالب

فقط . در توليد اجتماعي در ذات سرمايه داري است) هرج و مرج(آنارشي 
البته، منظورمان سوسياليسم —ودسوسياليسم مي تواند بر اين آنارشي چيره ش

  .واقعي است و نه از آن نوع که در شوروي غالب بود يا امروز در چين حاکم است
منظور از آنارشي اين است که توسعه ي اقتصادي طبق يک برنامه و نقشه 

در . ي از پيش معلوم و اهداف اجتماعي از پيش تعيين شده، انجام نمي گيرد
 از آغاز مدارهاي توليد اقتصادي، نمي تواند نيازها را سرمايه داري؛ جامعه، قبل

جامعه؛ از قبل نمي داند . محاسبه کند و بهترين راه تحقق آن ها را ترسيم کند
براي کارکرد سالم و مناسب اقتصاد، چه نوع تکنولوژي و ماشين آالتي مورد نياز 

ش، جزء تحقق عاجل ترين نيازها مانند نان و مسکن و بهداشت و آموز. است
توليد سود، اول و آخر توليد سرمايه داري . محاسبات توليد سرمايه داري نيست

توليد نيازهاي جامعه، در حاشيه و به عنوان نتيجه ي جانبي توليد سود، . است
  .انجام مي گيرد

اصوال سرمايه داري نمي تواند از قبل، نيازهاي اجتماعي را محاسبه کند و با 
چون، فرآيندهاي کار، که فعاليت هاي توليدي را . پيش بردبرنامه ريزي توليد را 

فعاليت توليدي، توسط سرمايه . به ثمر مي رسانند، تحت مالکيت خصوصي اند
هر يک از آنها بطور جداگانه . هاي مختلف و جدا از يکديگر انجام مي گيرد

يد بنابراين، تول. هيچ حلقه ي ارتباطي ميان آنها نيست. تصميم گيري مي کنند
سود تعيين مي کند که چه . به مثابه يک کل اجتماعي مديريت نمي شود

به اين دليل است که برج هاي لوکس سر به آسمان مي . چيزي توليد شود
  .کشند اما شهرکها، بي رونق و بي آب مي مانند

در نظام سرمايه داري فرآورده هاي مورد نياز  جامعه، به صورت کاال توليد 
صولي است که براي مصرف مستقيم توليدکننده، توليد نمي کاال، مح. مي شود

در اينجا، براي . بلکه، براي مبادله، براي فروش در بازار، توليد مي شود. شود
بلکه، ارزش مبادله ي آن . توليد کننده، فايده و مورد مصرف فرآورده مهم نيست

فورد کار : ذکر جمله ي معروف هنري فورد در اينجا مناسب است. مهم است
  ! توليد اتومبيل نيست بلکه توليد پول است

هر يک فرآيند . توليد سرمايه داري مشتمل بر سرمايه هاي بسيار است
هر چند اين . توليد خود را کنترل کرده و براي آن برنامه ريزي مي کنند

اما هيچ ارگان اجتماعي بر آن نظارت نداشته و اين . توليد، اجتماعي است
هر بنگاه يا شرکت سرمايه گذاري، بازاريابي و .   نمي کندمجموعه را هماهنگ

و سعي مي کند مستقيما به مواد . پژوهش هاي خود را برنامه ريزي مي کند
سرمايه داري مدرن نيازمند درجه ي باالئي از سامان يابي در . خام دست يابد

اما هر واحد تصميم گيرنده از واحدهاي . سطح شرکت و بنگاه مي باشد
. آنها موقتا وارد قراردادهائي با هم مي شوند. م گيرنده ي ديگر جداستتصمي

اما در کل ، هيچ آتوريته ي اجتماعي يا هماهنگ کننده ي مرکزي، اين 
هيچ يک از اين ها نمي دانند براي کي . فرآيند اقتصادي را هماهنگ نمي کند

اين را . ستتوليد مي کنند و چه مقدار از توليداتشان ضروري و مورد نياز ا
. ود را در بازار براي فروش عرضه کردند مي فهمندبعد از اينکه کاالهاي خ

کارخانه هاي اتومبيل سازي ساخته مي شوند، کارخانه هاي فوالد بر پا مي 
شوند، سرمايه دارها براي فتح بازارها دست به رشد تکنولوژي هاي جديد مي 

آيا کارخانه هاي فوالد با ظرفيت اما آيا اتومبيل ها فروش خواهند رفت؟ . زنند
تمام به کار گرفته خواهند شد؟ آيا تکنولوژي توليد شده به طور سودآور به 
مرحله عمل در خواهد آمد؟ همه ي اينها بعد از وقوع توليد و ارائه ي فرآورده 

  .  ها در بازار مبادله، معلوم خواهد شد

البته، .  انجام مي شودبه طور خالصه، در سطح جامعه، توليد با هرج و مرج
واحدهاي سرمايه مانند بانک ها، چند مليتي ها و غيره سعي مي کنند برنامه 

  . اما در نهايت هرج و مرج کلي تشديد مي شود. ريزي قسمي انجام دهند
در سرمايه داري مدرن، دولت سرمايه داري سعي مي کند برخي جوانب 

در (ه ي ملي در کل حفظ شود توليد اجتماعي را تنظيم کند تا منافع سرماي
اما اين نيز بر اساس توليد کاالئي و در محيط ). مقابل سرمايه هاي ملي ديگر

و قادر نيست بر هرج و مرج . رقابت جوئي براي کسب سود بيشتر انجام مي شود
  .فائق آيد

در ذات توليد کاالئي سرمايه داري تضادي نهفته است که مرتبا بايد حل 
توليد کنندگان خصوصي فعاليت هاي توليدي شان را از يک سو، . شود

. از سوي ديگر، آنان به يکديگر وابسته اند.مستقل از يکديگر پيش مي برند
آنان براي تامين مواد خام، . بخشي از يک تقسيم کار اجتماعي بزرگترند

سوخت، ماشين و ابزار، و هر چيز ديگر که براي فرآيند توليدشان ضروري 
و همه شان انتظار دارند که فرآورده هايشان به . ر وابسته انداست، به يکديگ

يا . سوال اينجاست که چه مکانيسمي اين تضاد را حل مي کند. فروش برسد
به عبارت ديگر، در جامعه ي سرمايه داري، فعاليت اقتصادي چگونه هماهنگ 
مي شود؟ بخش هاي مختلف توليد چگونه با هم جفت و جور مي شوند؟ 

اي کار را که بطور خصوصي سازمان يافته و اداره مي شوند، چه فرآينده
براي اينکه توليد يا . چيزي به هم متصل و تنظيم مي کند؟ بازار مبادله

مصرف انجام بگيرد، فرآورده هاي مورد نياز بايد از يک سرمايه دار به ديگري 
ام مي اين کار با مبادله انج. منتقل شود يا به مصرف کنندگان فروخته شود

کاالها به قيمتي که بازتاب زمان کار اجتماعا : مبادله قوانين خود را دارد. گيرد
و خود نيروي کار نيز به . (الزم براي توليد آنهاست، خريد و فروش مي شود

قانون قابل مبادله بودن، يکي از جوانب ). مثابه کاال خريد و فروش مي شود
  .تنظيم کننده ي بازار است

فرآيندهاي خصوصي کار را در يک شبکه : ر ديگر نيز مي کندبازار، يک کا
قطب نماي انجام اين کار، عالئم قيمت ها و . ي تقسيم کار اجتماعي مي بافد

سرمايه در جواب به حرکت قيمت ها و سودها، از بخش هاي کم : سودهاست
سود بيرون مي آيد و به سوي بخش هائي که باالترين سود را مي دهد حرکت 

بايد سود خود " گسترش بياب يا بمير"سرمايه ها، در جواب به ضرورت . دمي کن
براي همين، . را افزايش دهند و سهم بزرگتري از بازار را نصيب خود کنند

و سعي مي کنند ارزان . کارآئي خود را باال مي برند؛ هزينه ها را پائين مي آورند
ازار، سرمايه ها را منضبط مي ب. تر از رقبا فروخته و آنان را از ميدان بدر کنند

اگر سرمايه گذاري سود مطلوبي به بار نياورد، يا کاالئي با قيمت مناسب : کند
فروش نرود، سرمايه مجبور است کارآئي خود را باال برد يا اينکه خط توليد خود 

به اين ترتيب بازار، تنظيم مي کند؛ تجديد سازمان سرمايه را . را عوض کند
مثال، کارخانه هائي که داراي کارآئي پائين هستند بايد درشان . ديکته مي کند

را ببندند يا توسط شرکت هاي ديگر بلعيده شوند يا اينکه کارگران را بيرون 
حرکت قيمت ها و سودها، .  کرده و تجديد ابزار کرده و کارآئي خود را باال برند

يم گيري مي بولتن خبري و اطالعاتي سرمايه دارهاست که بر پايه آن تصم
کنند و مي فهمند که آيا فرآيند کاري که تحت کنترل آنهاست مورد نياز هست 

در سرمايه داري، . و آيا متناسب با استانداردهاي رقابت در بازار هست يا خير
تقسيم کار اجتماعي به اين صورت انجام مي گيرد، و از اين طريق عوض مي 

  .شود
در اين . بوده و باهرج و مرج همراه استاما اين مکانيسم تنظيم، کورکورانه 

فرآيند آزمون و خطاست که  افراط و تفريط ها ، پس از وقوع، امکان تصحيح 
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در زمان رونق، سرمايه گذاري . مي يابند

فن آوري هاي جديد، فن . رشد مي يابد
آوري هاي قديمي را در حاليکه هنوز عمر 

در . مفيدشان به سر نيامده، دفن مي کنند
هاي رکود، سرمايه گذاري کم انجام دوره 

مي شود و شمار عظيمي محکوم به 
و نيازهاي عاجل مردم . بيکاري مي شوند

فرآيند تنظيم بازار، . بي جواب مي ماند
بسيار مخرب، نابود کننده و اتالف کننده 
است و رنج هاي عظيمي براي اکثريت 

تنظيم بازار، توسط . مردم دنيا در بر دارد
يانه ي ميان سرمايه هاي جنگ رقابت جو

مختلف که مجبورند گسترش بيابند يا 
را به جان بخرند، خطر شکست و نابودي 

يک نبرد رقابت جويانه . انجام مي شود
است که هرچند وقت يکبار به صورت يک 

اين نظام . بحران اقتصادي منفجر مي شود
. توليدي پر هرج و مرج بر دنيا مسلط است

منتهي " يا بميرگسترش ياب "فشار ذاتي 
. به رقابت اقتصادي بين المللي مي شود

کسب سود، به عنوان انگيزه ي اصلي آن، 
منجر به استثمار وحشيانه ي مردم جهان 
سوم و ستمگري بيرحمانه عليه آنان مي 

سياست هاي امپرياليستي کنترل و . شود
سلطه و اقتصاد جهان گستر آن منبع 

  .جنگ هاي خانمان سوز مي شود
وسياليسم، تصميم گيري هاي در س

جدا و خصوصي، بر توليد اجتماعي و 
اين . زندگي اجتماعي حکومت نمي کند

نيروي کار . وضع بکلي دگرگون مي شود
بطور اجتماعي و طبق برنامه اي که 
منطبق بر نيازهاي جامعه است تخصيص 

محصوالت کار و ابزار توليد طبق . مي يابد
اي توليدي نيروه. آن نقشه، توزيع مي شود

طبق خصلت و ماهيت اجتماعي شان اداره 
توسط جامعه و نه بطور : مي شوند
در سوسياليسم، توسعه ي . خصوصي

اجتماعي و اقتصادي، حاصل کنترل 
جمعي و آگاهانه ي انسان هائي است که 
آزادانه و داوطلبانه به تعاون توليدي با هم 

بر اين اساس، سوسياليسم . گرد آمده اند
  n . رمايه داري را محو مي کندآنارشي س

  ست و يسم چياليامپر
  سم را يچگونه امکان تحقق کمون

  ! آورديبه وجود م
  

قت، خود يگر حقيبه عبارت د. قت را بطور برجسته نشان دادير دو حقي اخيسابقه ي بيبحران مال
  : سخن گفت

 قاره ها؛ ي همه کا بهي بزرگ در آمريه گذاري چند بانک سرماي ماليع ورشکستگيت سري سرا- ۱
 است که ير جهاني و فراگيده يک نظام درهم تني، ي انحصاريه داريا سرمايسم، يالينشان داد که امپر

سم يالي امپري مرحله ياسيبدون درک اقتصاد س. گر بافته استيکدي جهان را به ي اقتصادهايهمه 
 است که از يه داري از سرماسم آن مرحلهياليامپر.  آن را درک کردي و معاني توان بحران کنونينم
 يه هاي از سرمايليگر، توسط تعداد قلي دي شده است و از سوي اجتماعياس جهانيد در مقيکسو، تولي

 ياسيقت را به زبان اقتصاد سين حقيم اياگر بخواه.  شودي کنترل ميصنعت- ي ماليانحصار
 تر از هر ين و کنترل آن خصوص تر از هر زمايد، اجتماعيتول:  شودينطور ميم ايان کني بيستيمارکس

م کار يم تقسي عظيک شبکه ي نقاط جهان را در ي اقصي، انسان هايه دارينظام سرما. زمان شده است
 ير مبادله يم، درگيک از ما، از صبح تا شام، بدون آنکه خود بدانيهر . ر کرده استيدرگ کار ةو مبادل

ره ي وغيکائي، نساج ترک، هنرمند آمريفغانستان، سنگ تراش ايلي، دهقان برزيکار هنديکار با چا
با وجود . ميگر زنده ايکديما، به کار . ياس جهانيد در مقي شدن تولي اجتماعين است معنايا. ميهست

 يد کنندگان منفرد بيگر توليک طبقه است؛ دهقانانمان ديار، طبقه کارگرمان ي بسي هايگوناگون
 ي اجتماعيزندگ. ميک مردم هستيم، يباش"  گوناگونيخلق ها"ش از آنکه يما ب. ستنديارتباط با هم ن

  ...اما . ده استيده و کران تا کران جهان را در نوردينوع انسان به اوج خود رس
 که به آنها انحصارات يه داري سرماي از گروه هايلي قليم توسط عده ي عظيد اجتماعين تولياما ا

  . يه دارين مرحله از سرماي ايعنيسم ياليمپرا.  شودي شود، کنترل مي گفته ميصنعت– يمال
ن يسم، به مثابه باالترياليامپر"ار مهم خود به نام ي را در اثر بسيه دارين مرحله از سرماين، ايلن

ن ي خود به جامع تريستيالي در مرحله امپريه داريسرما«: ل کرد و گفتيتحل" يه داري سرمايمرحله 
 نظام يرغم اراده و شعورشان به نوعيه داران را علي دهد و سرماي مي اجتماعيد، جنبه يوضع؛ به تول

 يه داري سرماي تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهايه انحصارينکه سرمايا. ...  کشدين مي نوياجتماع
 محرک، آن دوران يروين نين حدت تضادها، پرقدرت تريا...  است بر همه معلوم يافزوده است مطلب

  » ... استيخيانتقال تار
   
نظام . ستين" يذهن "يده يک آفري، يستيگر روشن کرد که نظام کمونيک بار دين بحران، ي ا- ۲
 نظام ي ماديه هاي در حرکت خود، پايه دارينظام سرما.  موجود دارديت هايه در واقعي، پايستيکمون
ت ي، مالکي جهاناسيد در مقي کردن تولي، با اجتماعيه دارينظام سرما.  را بوجود آورده استيستيکمون
گر کامال واضح شده است که يامروزه د. شه کرده استي تر و عقب مانده تر از همي را  ارتجاعيخصوص

 ين نظام براي که ايراه حل هائ.  شودي منجر مي بشري جامعه ي، به نابودين نظام اجتماعياستمرار ا
ن نظام را ي مخرب ايعمل کردها.  کنديش مي دهد، تناقضاتش را حادتر از پيش ارائه ميدرمان بحرانها

 عقب مانده است که يک نظام اجتماعين يا.  کنديش مير قابل کنترل از پيخته تر و غيمهار گس
ز ير، در واقع برخورد قهرآمي مانند بحران اخيبحران هائ.  انسان هاستيتداومش موجب رنج و نابود

 در يهر کس که منفعت. يت خصوصيمالک و يد اجتماعيتول:  استيه داري نظام سرمايان دو جنبه يم
است و " ير منطقيغ"ن تضاد، ي تواند بفهمد که اي فکر کند، مي نداشته باشد و کميه دارينظام سرما

ست ها مانع از يک و سرکوب کمونيدئولوژي اي با فضا سازياما بورژواز. نديافري تواند معجزه بينم
 يوه يثابت کرد که ش" تاليکاپ"مارکس، در . شود يت مردم جهان ميقت ساده به اکثرين حقيدن ايرس
 ي مختلف است، طيه هايان سرماي و رقابت مي بر استثمار کار مزدي که مبتنيه داريد سرمايتول

ن تنها راه يا. سم استي آورد که کموني تر را بوجود مي عاليک نظم اجتماعي يه هايحرکت خود، پا
 شدن آن مستلزم يند عملياما فرآ.  شودي عمليجهاناس يد در مقي است که بايحل است، و راه حل

  : مارکس گفت.  استيستيالي سوسيانجام انقالب ها
ن طبقات، به يان اي ميا مبارزه ي مدرن ي بخاطر کشف وجود طبقات جامعه يژه اياز ويچ امتيه«

 ظهور -۱: ن نکات بودي داشت، نشان دادن ايآنچه من انجام دادم و تازگ. ... ردي گيمن تعلق نم
 ضرورتا به ي طبقاتي مبارزه -۲. دي در تکامل تولي خاصيخيطبقات، مربوط است به مرحله تار

ه طبقات و به ي به امحاء کلي گذاري خود تنها مرحله يکتاتورين دي ا-۳.  انجاميا مي پرولتاريکتاتوريد
  n )۱۸۵۲ مارس ۵ -ريدميمارکس به ژوزف و(» . طبقه استي بيک جامعه ي
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  »!من حاضر نيستم به بهاي دست کشيدن از منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم«

   پس از رهبري يک شورش دهقاني از مقام خود استعفا داد نپالوزير اصالحات ارضي
، رهبر اين حزب )مائوئيست(پس از پيروزي انتخاباتي حزب کمونيست نپال 

ما در حقيقت . زيري رسيد و کابينه ي خود را تشکيل دادبه نخست و) پراچاندا(
 در مورد اين پيروزي انتخاباتي و شرکت در دولت ارتجاعي مقاله ۴۰شماره ي 

اين . نوشتيم» !موفقيت بزرگ يا خطر بزرگ؟: انقالب نپال«اي تحت عنوان 
مقاله به زبان انگليسي ترجمه و براي 
رفقاي حزب کمونيست نپال 

يز ارسال شد و مورد ن) مائوئيست(
استقبال رفقائي که مخالف خط کنوني 

  . حزب هستند قرار گرفت
موج نارضايتي از خط حزب در حال 

چند ماه بيشتر از شکل . گسترش است
گيري اين کابينه ي به اصطالح 

) و در واقع بورژوائي" (مائوئيستي"
نگذشته که يکي از وزراي کابينه به نام 

هبري يک شورش ماتريکا ياداو، در پي ر
زماني که کميته . دهقاني، استعفا داد

مرکزي حزب کمونيست نپال به او 
نمي تواند " وزير"هشدار داد که در مقام 

به فعاليت هاي انقالبي گذشته خود 
ادامه داده و شورش بي چيزان را رهبري 

  . کند، او از مقام خود استعفا داد
" ستاره سرخ "۱۶وي در شماره ي 

گليسي حزب کمونيست نپال که ارگان ان
است داليل استعفاي خود ) مائوئيست(

قابل توجه است که اين . را نوشته است
" نظرات"نشريه نظرات او را در بخش 

در زير گزيده اي از . منتشر کرده است
  .اين مقاله را مي خوانيد

  
  : ماتريکا ياداو

  چرا از وزارت استعفا دادم
. ما هنوز در وضعيت گذاري هستيم

مراکز . ان سه جريان، مبارزه ادامه داردمي
قدرت مختلف با تمام قوا تالش مي کنند 

نيروهاي . از منافع طبقاتي خود دفاع کنند
عقب گراي مدافع حفظ وضع موجود و نيروهاي پيشرو مترقي؛ گرايش هاي عمده را 

ي ما نمي توانيم با فراموش کردن تعهدات، منافع طبقاتي و روياها. تشکيل مي دهند
انتظارات ما و الويت هاي ما، پايان . جانباختگان، قدرت دولت کهن را تحکيم کنيم

اما، مرتجعين . بخشيدن به تبعيض و نابرابري از طريق يک مبارزه ي مناسب است
مدافع وضع موجود تالش مي کنند جامعه را از حرکت رو به جلو بازداشته و به هر 

سرکوب بيرحمانه ي دهقانان بي خانمان . دوسيله ي ممکن آن را به عقب بازگردانن
و فقير در ميرچايا در منطقه ي سيراها، يک عمليات نمادي براي تحکيم نظام 

مرتجعين تالش مي کنند دست . فئودالي و سرمايه داري بوروکراتيک بود-کمپرادور
حکومت مائوئيستي را از پشت بسته و ثابت کنند که اين دولت مدافع منافع فقرا 

 آنهائي که موافق بيرون کردن بي خانمان ها از خانه هايشان هستند، .نيست
معدودي بيش نيستند اما با صداي بلند فرياد مي زنند که کار ماتريکا در رهبري 

من سالها با آرزوي خدمت به . کارزار بازگشت بي خانمان ها به خانه خود، غلط بود
هيچ گاه در زندگي ام نه . شده امتوده هاي فقير و بي خانمان درگير فعاليت سياسي 

من حاضر نيستم به . آرزوي وزير شدن را در سر داشتم و نه نخست وزير شدن را
  . ...بهاي دست کشيدن از منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم

اين بي خانمان ها تحت شعاري که حزبمان داده بود، روي زمين هاي 
از {اما، وزير کشور . ده بودندمصادره شده ي يک زمين دار فئودال اسکان گزي

با کمک پليس آنها را بيرون راند } ال يکي از احزاب دولت ائتالفي. ام. حزب يو
اين مردم . و مورد اذيت و آزار قرار داد؛ بدون آنکه جايگزيني به آنان ارائه دهد

فقير بي خانمان در شرايطي از کلبه هاي خود 
رانده مي شوند که حزب ما در راس دولت 

من نمي توانستم کنار ايستاده و اين ! ستا
. فعاليت هاي بيرحمانه ي دولت را نظاره کنم

از انفعال خود شرم کردم؛ برايم غير قابل 
تحمل بود؛ براي همين، از دولت بيرون آمدم 

  .که به مردم بپيوندم
من از وزير کشور خواستم که توده هاي 
 فقير را بدون ارائه آلترنايتو از کلبه هايشان

اما، او به درخواست فروتنانه ي . بيرون نکند
او زمين ها را اشغال کرد و . من گوش نداد

وزير کشور بخاطر . مردم را با زور بيرون راند
سلطنتي توده هاي فقير -دفاع از نظام فئودالي

من مطمئنم که . را به درياي فالکت ريخت
حزب ما نبايد عليه منافع مردم بي خانمان 

نخست وزير بارها در دفاع از . ... عمل کند
منافع بي خانمان ها و دهقانان بي زمين 

اين حرف ها را در مجلس . صحبت کرده است
موسسان هنگام صحبت در مورد سياست و 

ما همان روز، وزير . برنامه دولت نيز تکرار کرد
کشور و پليس با چماق به جان بي خانمان ها 

من . . ..افتاده و اشک و خون براه انداختند
بسرعت به آنجا رفته و به بي خانمان ها گفتم 

من چگونه ... که از کلبه هايشان تکان نخورند 
مي توانم در ساختمان هاي مجلل دولتي 
زندگي کرده و در ماشين هاي لوکس وزارت 
خانه گشت و گذار کنم؟ من رهبر اين مردم 

من نمي توانم ! فقير و بي خانمان هستم
 سياست ها و برنامه افکارم را عوض کرده و

يکي از احزاب " (ال.ام. يو"هاي ضد مردمي 
حزب (و مادهاسي جانا فورم ) چپ حکومتي

ارتجاعي مادهاسي که جزو دولت ائتالفي نپال 
  .به اين داليل من از وزارت اصالحات ارضي استعفا دادم. را به اجرا بگذارم) است

اگر بگذاريم که اين . ماجراي ميرچايا فقط يک نمونه است که علني شد...
برنامه ها و توطئه هاي ضد مردمي موفق شوند، سرکوب بيرحمانه به همه جا 

ما نمي توانيم اين واقعه را صرفا با متهم کردن وزير کشور . گسترش خواهد يافت
بنابراين، مردم ما را . ماستمالي کنيم زيرا دولت ائتالفي،زير رهبري حزب ماست... 

مردم از حزب ما خيلي انتظار دارند و از . مسئول مي دانندبيش از احزاب ديگر 
ما نمي توانيم تعهدات خود را . و مادهاسي جانافوروم هيچ انتظاري ندارند. ال.ام.يو

مقام وزارت در مقايسه با هدف نهائي بزرگ حزب . نسبت به مردم فراموش کنيم
ره حکومت و وزير بودن به نام ادا. ما و تعهدات حزب ما نسبت به مردم هيچ است

ما نبايد و نمي توانيم درگير تحکيم قدرت فئودالي، کمپرادوري و سرمايه داري 
من تا آنجا که ايدئولوژي، حزب و رهبري درست . ... بوروکرات در دولت شويم

باشد و حکومت به مردم خدمت کند مي توانم در ميان طبقات تحت استثمار، 
مردم به حاشيه رانده شده کار کنم و خدمت مناطق محروم و جنس تحت ستم و 

اما اگر، ايدئولوژي، حزب، و رهبري و حکومت در مقابل مردم قرار گيرند، . کنم
 n . آنگاه هيچ رابطه اي با مردم نخواهد بود

  ۳۴به نقل از حقيقت شماره ي 
 در حکومت موقت نپال) م(شرکت حزب کمونيست نپال 

بهيچوجه ماهيت طبقاتي کمپرادوري فئودالي آن دولت را عوض 
سياسي " حقوق"حتي اگرمجلس موسسان نپال يكرشته . ... نمي کند

و اجتماعي و اقتصادي را براي کارگران و دهقانان و زنان و ملل 
تحت ستم به تصويب رساند و آنان را سروران جامعه بخواند اما  تا 

 دست – يعني ارتش ارتجاعي –عي زماني که  قلب دولت ارتجا
نخورده باقي مانده است، معناي واقعي اين مصوبات هيچ نخواهد بود 
مگر متوهم کردن مردم و پس گرفتن آن حقوقي که واقعا در جريان 

حقوق وعده داده شده . ... جنگ خلق بدست خود، بدست آورده اند
قرار گيرد، به  مردم اگر در تضاد با خطوط راهنماي نظام استثماري 

  . آن هم زير پا لگدمال خواهد شد
روشن است که کمونيستهاي نپالي جنگ خلق را بر پايه هدف 

درهم شکستن "جهانشمول انقالب هاي پيروزمند پرولتري يعني 
اما . آغاز کردند و طي دهسال آن را بکار بستند" کامل ماشين دولتي

 انقالب بروز کرده آنان امروزه با توجه به مشکالتي که در راه تکامل
طريق ايجاد يک دولت انقالبي يا کسب سراسري قدرت سياسي را 

هيچ ! اما چنين چيزي ممکن نيست. عمدتا مسالمت آميز مي بينند
طبقه اي در تاريخ قدرت سياسي را مسالمت آميز کسب نکرده 

مسلم است اين مقدار قدرت نيز که نصيب کارگران و دهقانان . است
ي دهسال جنگ خلق تحت رهبري مائوئيستها نپال شده است ط

اين قدرت در کرسي هاي مجلس موسسان تبلور . کسب شده است
نمي يابد بلکه اساسا در تغيير و تحوالت انقالبي سياسي و اقتصادي 

اما اين . که طي دهسال جنگ خلق صورت گرفته، تبلور مي يابد
ر آن مقدار قدرت تا زماني که سراسري نشده متزلزل است و خط

سئوال مرکزي اين . همواره موجود است که به کلي از کف برود
است که آيا شرکت در دولت موجود و تالش براي تغيير آن 

اين مقدار قدرت سياسي و اقتصادي کارگران و " از درون"
دهقانان نپال را تحکيم خواهد کرد يا آن را در معرض نابودي 

  »...قرار خواهد داد؟ 



      t ١٤   

  در باره انتخابات رياست جمهوري در آمريکا

از دارديه جامعه ن کيراتييو تغ…  انتخابات فردای
 ارگان حزب کمونيست انقالبي -"انقالب "ةبه نقل از هفته نام

  ۲۰۰۸ اکتبر ۲۲ -آمريکا
اين پيامي است به کساني که به دليل نفرت از جهت گيري دولت 

به . بوش در هشت سال گذشته، به حمايت از باراک اوباما برخاسته اند
وباما جستجو مي کنند و آنها که آرزوي تغيير را در وجود باراک ا

  .اميدوارند که او جهت کنوني را عوض کند
اوباما جهت . ما همواره گفته ايم که چنين اميدهائي بيهوده و توهم است

ما بارها گفته ايم . جامعه را در  جهتي که شما مي خواهيد، تغيير نخواهد داد
که مي دانند اين اکنون نيز، بار ديگر، به آنان . که  حمايت از اوباما مضر است

نظام تا مغز استخوان گنديده است مي گوئيم که معناي حمايت شما از اوباما در 
اگر امروز نمي توانيم اين نظام را عوض کنيم؛ پس، از طريق نيرو : واقع اين است

گذاشتن و فعاليت براي انتخاب کسي که حتا وانمود نمي کند که ماهيت اين 
  .  کنيم را تقويت آننظام را تغيير خواهد داد،

اگر فکر نمي کنيد که انقالب الزم است؛ پس، توضيح دهيد که چگونه مي 
. خواهيد با راي دادن به اوباما، مسائلي را که برايش دل مي سوزانيد، حل کنيد

چگونه اوباما مي تواند، از درون اين نظام، دهشتهائي را که اين نظام براي 
زمين تا بحران غذائي تا تبعيض هاي گرم شدن جو : بشريت آفريده حل کند
  شنيع در اين  جامعه؟

فرجام اين انتخابات . با همه ي اين حرف ها االن به اينجا رسيده ايم! خب
منظورمان اين نيست . هنوز نامعلوم است و بر سر آن تصميم گيري نشده است

ي بلکه هنوز معلوم نيست را. که هنوز معلوم نيست مردم چطور راي خواهند داد
در هر . اما نتيجه هر چه باشد، مهم نيست. ها چگونه شمارش خواهند شد

حالت، وقتي گرد و خاک ها خوابيد، سوال مقابل همه ي کساني که صميمانه و 
از ته قلب خواهان تغييراتي هستند که مردم دنيا بشدت به آن نياز دارند اين 

  : است
  اکنون چه خواهيد کرد؟

و تغيير نقشي که آمريکا در (و تغيير جهت آن آيا براي تغيير در جامعه 
خواهيد جنگيد؟ اين تغيير چيزي است که شما خواستش ) جهان بازي مي کند

آيا برايش مبارزه خواهيد کرد؟ و اگر به اوباما راي داده ايد، آيا براي . را داريد
  تحقق آن اميدهائي که بخاطرش به اوباما راي داديد، خواهيد جنگيد؟

را بازي " صبر کنيم و به او وقت دهيم"ا انتخاب شود، بسياري بازي اگر اوبام
  !خواهند کرد

شما چقدر صبر خواهيد کرد؟ چه چيزي را غيرقابل تحمل محسوب 
خواهيد کرد؟ خط قرمزي که از آن رد نخواهيد شد کدام است؟ کي برخاسته و 

  دست به مقاومت خواهيد زد؟
و ترور و رنج و قتل عامي ( افغانستان  زماني که اوباما اعالم کند جنگ در -

يک جنگ "بايد تشديد شود زيرا اين ) که به مردم افغانستان تحميل مي شود
مي باشد؛ آيا شما مثل " جنگ عليه ترور"است و جبهه ي کليدي در " خوب

  گوسفند همراهي خواهيد کرد يا مقاومت خواهيد کرد؟
که سردمداران کشور چگونه  آيا آنقدر اصول خواهيد داشت به ياد آوريد -

در هر گام دروغ گفتند و اين جنگ، يک جنگ نامحدود براي امپراتوري است؟ 
بشوند " سرکوب تروريستها در پاکستان"آيا زماني که شديدتر از امروز وارد 

شما برخاسته و مقاومت ) يعني در واقع، تشديد حمله به مردم پاکستان(
حمله کند، همانطور که عالقه اش را نيز بيان خواهيد کرد؟ اگر اوباما به ايران 

کرده است، شما چه خواهيد کرد؟ اگر خدمت سربازي را برگرداند، چه خواهيد 
کرد؟ به طور خالصه، چه مقدار از جنايات اوباما در خدمت امپراتوري را تحمل 

  خواهيد کرد؟
  وقتي اوباما به شما بگويد که کساني که خانه هايشان را از دست مي-

دهند بايد تحمل کرده و به رهبران خود ايمان داشته باشند؛ آيا شما با او 
  همراهي خواهيد کرد يا مقاومت؟

 وقتي اوباما به درون سازمان هاي مذهبي پول تزريق کند و کنترل پخش -

خدمات اجتماعي را به دست آنان بسپرد؛ به گونه اي که بيشتر از پيش مذهب 
 دهد؛ آيا شما با او همراهي خواهيد کرد يا را در بافت هاي جامعه جاي

  مقاومت؟
بي " وقتي اوباما مبارزه عليه بي عدالتي و تبعيض نژادي عليه سياهان را -
اعالم کند،  همراهي خواهيد کرد يا مقاومت؟ وقتي " غير ضروري"و " موقع

سياهان را به خاطر شرايطي که محصول کل تاريخ برده داري و ستمي است که 
آيا ) کرد" روز پدر"آنطور که در سخنراني ( به آنان مي شود، سرزنش کند امروز

پرده پوشي خواهيد کرد يا مبارزه؟ وقتي کساني اوباما را به شما نشان داده و 
بگويند اين عالمت آن است که در اين کشور نژاد پرستي تمام شده است 

؛ آيا )فن شده انددرست در زماني که يک ميليون سياه در زندان هاي آمريکا د(
شانه ها را باال انداخته و بي تفاوت خواهيد گذشت يا با اين مزخرفات عقب 

  مانده مبارزه خواهيد کرد؟
ما همه مي دانيم که سقط جنين چيز « زماني که اوباما بگويد، -

و تحت عنوان حل اختالفات با مخالفين جلوگيري از بارداري » وحشتناکي است
؛ شما چه موضعي خواهيد گرفت؟ آيا بعنوان واقعيت و سقط جنين سازش کند

  !هرگز: جديد آن را مي پذيريد يا خواهيد گفت
شما چه ...  وقتي اوباما سرکوب مهاجرين را ادامه داده و حتا تشديد کند -

  خواهيد کرد؟
مک کين نيز مانند جورج بوش مي تواند :  البته اين را هم بخاطر بسپارد-

اما حتا اگر مک کين .  از صندوق ها برنده بيرون بيايدراي ها را عوض کرده و
پيروز شود، به چه معناست؟ به معناي آن است که در اين جامعه هنوز مي توان 

مانند عدم " شهرستاني"بخش هائي از مردم را با  رزش ها و تعصبات ارتجاعي 
تساهل، عظمت طلبي سفيد پوستي، ميهن پرستي، مذهب و غيره به هيجان 

و اگر با اين گرايشات .  و مانع از آن شد که اين ها مغزشان را استفاده کنندآورد
اگر مک کين . بشدت مقابله نشود، موجب رشد عناصر فاشيست خواهد شد

خب . انتخاب شود، مي تواند به معناي آنباشد که صندوق ها را عوض کرده اند
نمي . مي دانستيدکه چي؟ شما وقتي پاي اين ميز بازي نشستيد همه اين ها را 

آيا . توانيد بخاطر اينکه تقلب کردند، به نااميدي و سرخوردگي سقوط کنيد
اجازه خواهيد داد که فاشيست هاي وقيح بدون اينکه به چالش کشيده شوند، 
حکومت کنند؟ يا خواهيد ايستاد و همراه ديگران در مقابل اين ماشين جنگي 

  فاشيستي مقاومت خواهيد کرد؟ 
  

  !توفان در راه است: هوا ينيش بيپ
هر يک از کانديداها که پس از اين انتخابات وارد کاخ سفيد شوند، راننده ي 

 بخصوص راننده ي ماشيني که مسيرش از قبل --ماشين اين نظام خواهند شد 
توسط  رژيم بوش ترسيم شده است؛ مسيري که اهداف جهاني مشخصي را 

 به طريقه اي فاشيستي تجديد دنبال مي کند و تالش کرده است جامعه را
رئيس جمهور آينده اي در شرايطي وارد کاخ سفيد خواهد شد . سازماندهي کند

که به دليل بي ثبات شدن اقتصاد جهاني توسط بحران مالي، جابجائي ها و 
آينده ي ميليون . تالطمات عظيمي به راه افتاده است و بدتر از اينها در راه است

  .تها نفر به نخي بند اس
. عميقي بهمراه خواهد داشت" تغييرات"اين انتخابات بهر طرف که بچرخد، 

اما در . اين بحران مي تواند جهشي به تجديد سازماندهي فاشيستي جامعه بدهد
همان حال، اگر يک جنبش انقالبي و جنبش مقاومت رشد يابنده اي موجود 

توازن نيروهاي درون و ... باشد، مي تواند راه را براي شرايط ديگري باز کند 
  .جامعه بطور چشم گيري تغيير کند
. اينکه چگونه نوشته شود، بستگي به ما دارد. آينده هنوز نوشته نشده است

مي توانيد کنار نشسته و بگذاريد که در اينجا و . توفان هائي در پيش است
ه يا اينکه مي توانيد کاري کنيد ک. سراسر جهان، مردم در اين توفان غرق شوند
  .از دل اين توفان آينده اي متفاوت زاده شود

  



     ١٥u 
 شود، فاشيستهاي حزب جمهوري خواه انتخاباتهرکس که برنده ي 

  تعرض خود را ادامه خواهند داد
بسياري به حمايت از اوباما برخاسته اند چون حس مي کنند او حايلي است 

وکرات اما دم. در مقابل تحميل يک جامعه ي فاشيستي از سوي جمهور خواهان
در مقابل تعرض فاشيستي آنها ايستادگي نکرده و مردم را ) و مشخصا اوباما(ها 

آنها بارها در حرف و عمل، اين را ثابت . به مخالفت جدي با آنها نخواهند خواند
پالين شنيع تر و ترسناک تر شد، /حتا زماني که حمالت مک کين. کرده اند

: بهتر است توهم نداشته باشيم.  دادرا " حل اختالفات"و " سازش"اوباما شعار 
 به تفکرات عقب مانده  در ميان مردم و جنبش عوامفريبانه ي دميدنامروزه، 

اين جنبش نه تنها کريه است . دست راستي، ديگر يک تاکتيک انتخاباتي نيست
کارزار انتخاباتي مک کين عليه اوباما اين است که . بلکه خطرناک نيز هست

وقتي کار به اينجا مي رسد به معناي آن است که جنبش . استاوباما ضد مسيح 
  .فاشيستي مسيحي در حرکت است

چرا اوباما مورد حمايت بخش بزرگي از هيئت حاکمه ي آمريکاست؟ زيرا 
علت حمايت . آوردن مردم است" به راه"اوضاع پر تالطمي است و شعار اوباما 

اما بهترين برنامه را براي آرام اينان از اوباما آن است که احساس مي کنند اوب
در . نگاه داشتن مردم آمريکا در شرايطي که بايد از جهنم گذر کنند، دارد

اوباما مي دهند و کمک هاي احتمال زيادی به انتخاب نظرسنجی های رسمی 
هيچ نبايد توهم داشت که علت همه . مالي بزرگي به کارزار انتخاباتي او مي شود

آنها احساس مي . حاکمه ي آمريکا از اوستي اينها حمايت گسترده ي هيئت 
کنند اوباما بهترين فرد براي قبوالندن برنامه هاي تجاوز و قتل آمريکا در سراسر 

اما، هيئت حاکمه ي . است" چهره ي جديدي"او . جهان، به مردم آمريکا است
آمريکا در عين حال فکر مي کند بايد به مسيحيان فاشيست که سارا پالين 

براي .  محبوب آنهاست، جائي داده شود و نبايد آنها را فاشيست خواندنماينده ي
همين، هر زمان که اين نيروهاي فاشيست دست به حمالت تاريک انديشانه ي 
مذهبي، ضد زن، و نژاد پرستانه مي زنند، اوباما در باره تساهل و تسليم موعظه 

هيچ .  نخواهد کردو حتا با رئيس جمهور شدن اوباما، اين وضع تغيير. مي کند
کس در حکومت آمريکا خواهان آن نيست که به مردم اجازه دهند به مخالفت 
جدي با دستور کار جاري آمريکا بلند شوند چون مي ترسند اوضاع کامال از 

به ميدان آوردن توده ها مي تواند به ظهور يک چالش . دستشان خارج شود
  .راديکال عليه کليت نظام، بينجامد

مي خواهد مردم را به جنبشي از پائين عليه اين ارتجاع و بي عدالتي، اوباما ن
به زودي هواداران اوباما، در نهايت .  فرا بخواند و هرگز چنين نخواهد کرد

چنين جنبشي عليه افسردگي، در خواهند يافت که اتفاقا اوباما از ماشين دولتي 
  .ق بيفتدکه الزم است اتفا اين آن چيزي است. استفاده خواهد کرد

  
   بدانيمبايدآنچه امروز 

آيا زمانه آبستن تغييرات بزرگ است؟ با توجه به آنچه در جهان مي گذرد، 
چه نوع تغييري و به نفع : آيا چيزي جز اين مي تواند باشد؟ اما سوال اين است

ي؟ حاکمان اين کشور دست روي دست نخواهند گذاشت تا نظامشان سکچه 
ابل نيروهاي قدرتمند گريز از مرکز، که بافت اين حاکمان، در مق. فرو بپاشد

جامعه را از هم مي گسلند، سعي مي کنند به زور راه خود را باز کرده و از 
و اگر در اينکار موفق شوند، بر پايه و به بهاي تشديد رنج ها . بحران بيرون آيند

  . اما، اين فرجام، اجتناب ناپذير نيست. و استثمار مردم خواهد بود
بسيار سنگيني است که آبستن جابجائي هاي راديکال و تکان دهنده دوران 

و حتا بحران بسيار عميق تري است؛ اوضاعي که مي تواند امکان تغييرات 
  .و ما بايد براي چنين زماني آماده شويم... انقالبي را فراهم کند 

جواب » اما تا زمان رسيدن انقالب چه بايد کنيم؟«به آنها که مي پرسند، 
. بايد به ساختن يک جنبش انقالبي همت گماريمدر حال حاضر ن است که اي

اما انقالب را در . انقالب فقط زماني که اوضاع پخته شود، امکان پذير مي شود
 و داشتو خواهد  حضور دارد حزب ما در ميدان". ساخت"تمام طول راه بايد 

ان جهان حزب ما در ميد. انقالب را اشاعه داده و مقاومت را سازمان مي دهد
هست و خواهد بود تا مردم انقالبي را از ميان تمام پيچ و خم هاي اين مبارزه به 

؛ و وقتي که اوضاع تکامل يافته و انقالب امکان پيروزي بيابد، ما فرصت پيش برد
  . را از دست نخواهيم داد

وقتي که حالتان از اين بازي بهم ... و زماني که فهميديد کلک خورده ايد 
 و تصميم گرفتيد که براي تغييري که جهان نياز دارد بجنگيد، و نه خورد

وقتي تصميم گرفتيد که وقت برخاستن، ... تغييري که به ما تحميل مي شود 
به حزب ما بپيونديد تا با هم : گام به جلو نهادن و مقاومت کردن رسيده است

  n .براي تغييري واقعي تالش کنيم

  

  )بخش دوم( - اثر ايرج آذرين" چشم انداز و تکاليف"نقدي بر کتاب 

   يا"  لت سرمايه دارهادولت سرمايه به دو"گذار از           
  ! م؟ـم به رويزيونيسـذار از مارکسيسـگ                                                                   

  دولت سرمايه يا دولت استثنائي؟: جمهوري اسالمي
و انشعابات بعدي آن در " حزب کمونيست ايران"يکي از ابزارهاي تئوريک 

 ماهيت و ويژگي هاي جمهوري اسالمي قالب کمونيسم کارگري، براي توضيح
به نظر مي رسد که آذرين در کتاب خود ديگر . بود" دولت غير متعارف"تئوري 

دولت "او در دوره اخيرعبارت . تمايل چنداني  در استفاده از اين عبارت ندارد
شرط صداقت در مبارزه تئوريک آن است . را جايگزين آن کرده است" سرمايه

و اگر جدي و (هايي که قبال بدان باور داشته  دي به تئوريکه انسان نخست نق
جريان فکري که . را  ارائه دهد) ها پيگير باشد نقدي از نتايج عملي آن تئوري

 "دولتي غير متعارف" اآذرين بدان وابسته بود، از ابتدا دولت جمهوري اسالمي ر
ا در تضاد با زير به اين معنا که روبناي پان اسالميستي  آن ر. ارزيابي مي کرد

بناي سرمايه داري دانسته و فوري ترين وظيفه انقالب دمکراتيک در ايران را به 
  )  ۱۷. (تطبيق اين روبنا با زير بناي سرمايه داري تقليل مي داد

به ظاهر تغييراتي در تفکر تئوريک  آذرين صورت گرفته است اما فرق 
" ت غير متعارف يا استثنائيدول"با تئوري " دولت سرمايه"اساسي بين تئوري 

چرا که کماکان از نظر او تمام مشکالتي که دولت بورژوائي در . موجود نيست
ايران و کشورهاي جهان سوم با آن روبرو اند ناشي  از عدم توسعه سرمايه داري 

" دولت سرمايه"در جهان سوم يک دليل اصلي شکل گيري «: او مي گويد. است

 و ضعف اقتصادي و سياسي رمايه داريانکشاف ناکافي مناسبات س
تنها وقتي امکان پذير است که " دولت سرمايه دارها"و مدل . بورژوازي بود

مناسبات سرمايه داري و در نتيجه بورژوازي به درجه اي از رشد و بلوغ رسيده 
اما نکته الزم به تاکيد اينست که از اينجا نمي توان نتيجه گرفت که گذار . باشد

و در .  يک گذار الزامي است"سرمايه دارها" به دولت "ولت سرمايهد"از مدل 
دوباره دو . (نتيجه درجه معيني از انکشاف سرمايه داري تاريخا ضروري مي شود

پهلو سخن گفتن، دوباره همه چيز را در ابهام گذاشتن، دوباره يکي به نعل يکي 
ر از آن عروج دولت و بارزت(همانطور که عروج دولت بناپارتيستي ) به ميخ زدن

نشان مي دهد، مستقل از درجه رشد مناسبات سرمايه داري ) فاشيستي در اروپا
در يک کشور، هر گاه بورژوازي چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي در 

 همان ۱۵۰صفحه (» . وجود دارد"دولت سرمايه"بن بست باشد امکان عروج 
  .) کتاب، متن داخل پرانتز از ماست

دولت "وجود آنکه آذرين در کتاب خود چند صفحه در مورد ويژگي ها با 
 خواننده بايد خود ،سياه کرده" بناپارتيستي"يا " استثنائي"و دولت " سرمايه

. است يا خير" دولت استثنائي"همان " دولت سرمايه"تصميم گيرد که سرانجام 
  درست و نادرست بار نيز با بکارگيري نقل قولهائي از مارکس جوانب آذرين اين

) البته نه چندان با دوام و با ارزش(را  کنار هم مي چيند تا دوباره مصالحي 



      t ١٦   
سود بردن طبقه کارگر از پروسه گذار "براي ساختن بناي خيالي و وهم آلود  

  .فراهم آورد" دولت کاپيتاليستي ايران
تا آنجائي که به تئوري و روش مارکس در مورد تحليل از دولت 

ربط دارد، مي توان ) به عنوان شکل کالسيکي از دولت استثنائي" (تيستيبناپار"
با روش ديالکتيکي  با تشريح استثنا، قاعده را اثبات کرد وگفت که مارکس 

مارکس  . دامکانيسم هاي دولت بورژوائي را به شکلي عميق و همه جانبه نشان د
از بکاربست را که نمونه درخشاني " هجدهم برومر لوئي بناپارت"کتاب 

يکي از انگيزه . ماترياليسم تاريخي است به بررسي دولت استثنائي اختصاص داد
هاي مارکس در نوشتن اين کتاب آن بود که عده اي از سوسياليستهاي آن 

طرفدار نظام ) مانند موزس هس(هاي حقيقي  زمان موسوم به سوسياليست
سوسياليسم "ا ديد که به همين جهت مارکس نياز آن ر. بناپارتارتيستي شدند

  .  بناپارتي را افشا کند" سلطنتي
هاي  مارکس در اين اثر، روابط ميان قدرت دولتي و طبقات و فراکسيون

اجتماعي گوناگون را تحت يک اوضاع تاريخي بسيار پيچيده مورد تحليل قرار 
او نشان مي دهد  که چگونه بناپارت توانست از يک شرايط مشخص . مي دهد

يجاد کند که به حداکثر نسبت به طبقات  مستقل رژيمي اود جويد و تاريخي س
مارکس با بررسي نقش دولت در برابر تضادهاي گوناگون ميان طبقات . بماند

 در ارتباط با دولت جلو مي گذاردرا دارا، اين نتيجه گيري بديع و تعيين کننده 
را تکميل  آني دولتر هم شکستن ماشين تا کنون همه انقالب ها به جاي د: که

  . نده اکرد
در جنبش چپ ايران نگاه وارونه اي نسبت به اين اثر مهم مارکس موجود 

بسياري اين کتاب را به الگوئي براي تشخيص تضادهاي گوناگون ميان . است
بورژوازي و استفاده از آنها براي انجام مانورهاي سياسي يا ائتالف با بخشهائي از 

.  کاري که آذرين در کتاب خود انجام داده استهمان. بورژوازي بدل کردند
يعني اشاعه همان تفکر رايج مانوردهي در بين تضادهاي ميان بلوک بنديهاي 

تمام تاکيدات .  بر مبناي اين تضادهاتعيين استراتژي سياسيبورژوازي و 
به عنوان مهمترين و کليدي ترين " استراتژي سياسي"آذرين بر باصطالح فقدان 

هاي چپ ناظر بر اين تفکر سازشکارانه است که هيچ نسبتي با معضل نيرو
  .  ديدگاههاي مارکس ندارد

 -  در رابطه با تکامل دولت – ءبحث بر سر اين نيست که تاريخ با استنثا
مسئله اينجاست که اين خالف قاعده ها چگونه مورد تحليل . روبرو نمي شود

اين واقعيت دارد که در . شوندقرار مي گيرند و چه نتايجي از آنها گرفته مي 
برخي مقاطع تاريخي، بحران مي تواند جامعه اي را فرا گيرد و موجب بن بست 

به اين معنا که انکشاف بحران تا آن حد تکامل نمي . سياسي در آن جامعه شود
يابد که تضادهاي طبقاتي به نفع يکي از دو قطب اصلي جامعه يعني پرولتاريا و 

در اين مواقع که جامعه . حل شود) يکي از آنها بر جامعهو تسلط (بورژوازي 
مانند خرده (دچار نوعي خستگي مي شود، اقشار و طبقات غير اصلي جامعه 

در چنين . مي توانند ميدان دار شوند و نقش فعالي بر عهده گيرند) بورژوازي
  بورژوازي اين اقشار را  براي- که معموال مقطعي و کوتاه مدت است–شرايطي 

را براي » خانه بورژوازي«به اين معنا که . انجام وظايف دولت بسيج مي کند
 در چنين موقعيت.  مديريت کنندتحت هدايت ايدئولوژي بورژوائيمدتي 

هائي که بورژوازي به اين اقدامات موقتي رو مي آورد همواره اين گيجي در 
ازي خارج شده ميان اکثريت مردم بوجود مي آيد که انگار قدرت از دست بورژو

قدرت واقعي نه تنها در دست بورژوازي باقي . حال آنکه چنين نيست. است
يکي ديگر از خدمات . مانده بلکه در حال بازسازي و کارآمدي بيشتر است

او . پرتو افکندن بر اين شرايط ويژه بوده است» هجدهم برومر«مارکس در کتاب 
توهمي نسبت به ماشين نشان داد که حتي در چنين شرايطي  نبايد هيچ 

کساني که ماهيت و ماهيت طبقاتي آن به عنوان ديکتاتوري طبقاتي (دولتي 
به يک معنا مارکس معيار . داشت) کارشان کامل کردن اين ماشين است

که از آن مي توان براي تشخيص سياست گذاشت سنجشي اساسي جلو 
ستها در جهت  اينکه اين سيا؛ وپرولتري از سياست غير پرولتري سود جست

 در هم ،تکميل  دولت بورژوائي قرار دارند يا در جهت تضعيف و سرانجام
 که فقط مي تواند ديکتاتوري پرولتاريا شکستن آن و ايجاد دولتي کامال متفاوت

سود بردن از  "بر اين مبنا مي توان به معناي واقعي استراتژي سياسي . باشد
 استراتژي که آشکارا به تکميل ؛ بردآذرين پي" پروسه گذار دولت کاپيتاليستي

استراتژي که قرار است  از طريق همکاري . دولت بورژوائي چشم اميد بسته است

کارگران با بخشهائي از بورژوازي و تبديل کارگاههاي کوچک به کارخانه هاي 
  . در جامعه فائق آيد» انکشاف ناکافي سرمايه داري«بزرگ بر 

 نگاهي به واقعيت - خيالبافي هاي آذرينسواي- بگذاريد از منظر ديگري 
 ۱۳۵۷ – ۶۰پيچيده اي به نام دولت جمهوري اسالمي در دوره بحران انقالبي 

هاي نادرستي در تبيين از دولت  در يکي دو سال اول انقالب تئوري. بيندازيم
برخي ويژگي هاي جمهوري اسالمي پايه مادي . جمهوري اسالمي ظهور يافت

جمهوري اسالمي به عنوان . ها فراهم آورده بود تئوريه ظهور اين گونبراي 
قدرتي برآمده از انقالب، از پشتوانه توده اي برخوردار بود؛ هنوز از انسجام کافي 
برخوردار نشده بود و  برخي نشانه هايش در عرصه مناسبات داخلي و خارجي 

" وگانهماهيت د"هايي چون  همه مي دانيم که تئوري. خالف نرمهاي رايج بود
روحانيت "يا تئوريهائي چون ) که اتحاديه کمونيستهاي ايران مبلغ آن بود(

که  توسط راه کارگر تبليغ مي " (بعنوان کاست حکومتي در دولت بناپارتيستي
 بويژه –بخشهائي از جنبش چپ . هاي سياسي شد سر منشا چه زيان) شد

اما ) ۱۸. (ي کرده اند از آن تئوريها و نتايج عملي زيانبارش جمعبند–حزب ما 
زماني که بعد از سي سال و با از سر گذراندن يک تجربه خونين ما دوباره با 

ديگر . روبرو مي شويم) هر چند در اشکال جديد(هاي نادرست  همان تئوري
را به حساب بي تجربگي، ضعف تئوريک، و جواني جنبش   آنيمنمي توان

  . تاس سياسي –حطاط ايدئولوژيک اين امر قبل از هر چيز نشانه ان. ريمگذاب
  تحليل از ماهيت طبقاتي حکومت جديد يکي از جدل۵۷در دوره انقالب 

درکهاي نادرست و غير مارکسيستي . هاي مهم و دامنه دار در جنبش چپ بود
در زمينه دولت، رابطه دولت با حکومت، رابطه دولت با اقتصاد و منافع مالکان و 

که ( با منشا طبقاتي گردانندگان جديد حکومت سرمايه داران، رابطه دولت
به گيجي ها و ) عمدتا از ميان اقشار متوسط و رو به پائين جامعه برخاسته بودند

در آنزمان تحليل از ماهيت طبقاتي خميني در مرکز . ابهامات زيادي دامن زد
اين امر تعيين کننده خصلت طبقاتي دولت . جدلهاي سياسي  قرار داشت

حتي در ميان نيروهاي سياسي که خميني را از همان ابتدا ضد .  شدقلمداد مي
انقالب و نماينده سياسي بورژوازي مي دانستند، اين گرايش به چشم مي خورد 

 مالکان بزرگ و دفاع مستقيم او از -که بدنبال اثبات روابط مستقيم او با بورژوا 
  . منافع فوري آنان باشند

بود که به نقش روبناي ايدئولوژيکي مذهبي بواقع گرايش غالب بر چپ اين 
  . در حفظ و بقاي نظم کهن اصال بهائي نمي داد

آنچه که به جمهوري اسالمي ويژگي استنثائي مي بخشيد، در هم آميزي 
خميني با دست يابي به قدرت سياسي در درجه اول به تجديد . دين و دولت بود

ي مهمي از طبقات حاکمه بخشها. سازمان دولت از نظر ايدئولوژيک پرداخت
) ۱۹. (را  حول ايدئولوژي اسالمي متحد کرد) بويژه تازه بقدرت رسيدگان(

ايدئولوژي اسالمي حلقه واسطي شد براي اتصال جمهوري اسالمي با نيروهائي 
آزادي، جبهه ملي، پيروان شريعتي، مجاهدين که به درجات هضت چون ن

ايدئولوژي اسالمي که . يد برخاستندگوناگون در آن دوره به حمايت از دولت جد
خميني بيان مي کرد فشرده برنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي او براي 

برنامه اي که سالها قبل در کتاب واليت فقيه  مباني آن . سازماندهي جامعه بود
 .بود ترجمان تئوکراتيک سرمايه داري بوروکراتيک ،اين برنامه. را ارائه داده بود

بي . ه ضامن ادامه يابي همان مناسبات توليدي حاکم در ايران بودبرنامه اي ک
 راه را براي قدرت گيري ۵۷ها نيز در جريان انقالب  جهت نبود که امپرياليست

ترين نيروي سياسي طبقاتي تشخيص  او گشودند و او را در آن شرايط مطلوب
ن انجام اين خميني نيز در جريا. دادند که قادر به مهار و سرکوب انقالب است

وظيفه مهم نه تنها به تقسيم کار پايه اي ميان نظام امپرياليستي با اقتصاد تحت 
سلطه ايران گردن گذاشت و از مناسبات توليدي ارتجاعي حفاظت کرد و ارتش 
و نهادهاي مهم دستگاه دولتي را بازسازي کرد، بلکه ماشين دولتي را  نيز در 

  . کاملتر کرد) اظ نظامي و امنيتيبويژه از لح(جريان سرکوب انقالب 
انگشت نهادن بر تاريخچه جريان خميني و ارائه تحليل طبقاتي صحيح از 

 مهم بود اما تعيين کننده تر از آن ارائه اين تحليل بود که با ۵۷وي در دوره 
بقدرت رسيدن  خميني، نظام  دولتي دچار تغيير اساسي نشد و هر نيروي 

ابقه مبارزاتي زماني که بخواهد به اين ماشين تکيه زند، طبقاتي با هر انگيزه و س
دير يا زود مجبور خواهد شد به ساز اين نظام يعني منطق سود و وابستگي 

  . رقصدبساختاري به سرمايه امپرياليستي 
 بود حکومتيبقدرت رسيدن جمهوري اسالمي نشانه تغييري مهم در نظام 



     ١٧u 
موقعيت کلي  ي تغييري در رابطه بابا بقدرت رسيدن خمين. دولتينه در نظام 

صورت نگرفت و دولت تعميم و ادامه ي همان نظام طبقات اجتماعي مختلف 
 با تغيير حکومت شکل نظام . اما با حکومتي مذهبي-طبقاتي سابق بر جاي ماند

اين شکل را قشري از بورژوا مالکان برهبري خميني هنگام . دولتي عوض شد
اسي خود برگزيدند تا بتوانند با دشمنان خود برقراري ارگانهاي قدرت سي

 که تحت رهبري کمونيست ها به مبارزه برانگيخته اساسا کارگران و دهقانان(
به نبرد پردازند و از خويش و از منافع کلي ديگر اقشار و طبقات ) شده بودند

برجسته شدن اين رويکرد در ميان بورژوازي  ،در عين حال. حاکمه دفاع کنند
  .  اثر از شرايط خاص جهاني در آن دوره بود متايران،

بر خالف تصور آذرين حد و حدود ميزان دخالت دولت در اقتصاد نبود که 
اين وظيفه . بخشيد" استنثائي"به جمهوري اسالمي در دوره انقالب خصلت 

هاست که نه تنها به باز توليد شرايط اجتماعي توليد ياري رسانند  تمامي دولت
باز توليد خود مدار توليد نيز ه هاي مختلف و به درجات مختلف در در دوربلکه 

 وارد شوند و پيش شرط" ات کارکردهاي اقتصاديجزئ" حتي در دخالتگري کنند؛
جمهوري اسالمي در اين زمينه . هاي عمومي انباشت سرمايه را فراهم آورند

 ،انگلس به قول ،طبق قاعده عمل کرد و تاريخ نشان داد که جمهوري اسالمي
مانند هر دولتي محصول ضروري و منطقي شرايط اجتماعي معين، مجري 

جامعه در راستاي منافع ي هاي اقتصادي جامعه و  سازمان دهنده  ضرورت
بر خالف سوز و گدازهاي ) ۲۰. ( است، بطور کلي،ساختار طبقاتي استثمارگرانه

  . کمال انجام دادآذرين، اين دولت وظايفش را نسبت به بورژوازي ايران تمام و
البته شکل هايي که جمهوري اسالمي براي دخالتگري در اقتصاد بکار بسته 

اين ويژگي ها اساسا توسط شرايط . از ويژگي ها معيني برخوردار بوده است
سياسي بعد از سرنگوني شاه، جنگ هشت ساله با عراق، و دوران بازسازي و 

اگر چه .  جنگ سرد رقم خوردنيازهاي سرمايه امپرياليستي در دوره پس از
تاثيرات درهم آميزي دين و دولت بر بسياري از روندهاي فوق قابل مشاهده 

 مشخص ما شاهد تغيير و تحوالتي در  ياما پابپاي نيازهاي هر دوره. است
ميزان غلظت ايدئولوژي اسالمي و تطبيق بيشترش با نيازهاي تحوالت سرمايه 

 حفظ اين ايدئولوژي براي توجيه منافع ني نيز،در شرايط کنو. دارانه بوده ايم
و مشروعيت بخشيدن به تضادهايش با مردم جمهوري اسالمي در برابر 

، کماکان امپرياليسم آمريکا و کسب نفوذ در جنبشهاي اسالمي منطقه خاورميانه
  . ست ا ضروريبراي رژيم

 ويژگي برجسته و استثنائي جمهوري اسالمي، يعني درهم آميزي دين و
 تنها تاکيدي است بر اهميت نقش و جايگاه ايدئولوژي در جامعه و دولت - دولت

نمي توان اين قبيل واقعيات " دترمينيسم اقتصادي"با عينک . در عصر کنوني
 -  و بسياري از نيروهاي چپ –اين دردي است که آذرين . بزرگ را مشاهده کرد

چيده اي به نام دولت را نمي توان پديده پي" اقتصاد گرائي"با . بدان دچارند
  . توضيح داد

 را مي بينند،  سياست از اقتصاد"استقالل نسبي"آذرين کساني را که 
متهم مي کند که آنان دولت را مستقل از طبقات معرفي کنند نه ابزاري در 

او تاکيد مي کند )  همان کتاب- ۱۴۲رجوع شود به صفحه . (دست طبقه حاکم
 ». جامعه تعيين مي کندبدوا ساختار اقتصاديماهيت طبقاتي دولت را «: که

  )   همان کتاب– ۱۴۵صفحه (
 ربط چنداني به احکام آذرين، فقط به ظاهر مارکسيستي اند و در واقع

" بدوا"آذرين فکر مي کند هر چه بيشتر از کلماتي چون . مارکسيسم ندارند
 سطح ازه گا اما هيچ. طبقاتي سود جويد، مارکسيست تر است" بدوا"اقتصادي، 

هاي او از اقتصاد به سياست و از  پا فراتر گذاشتن. گذاردنمي پا فراتر  " بدوا"
دوم خرداديهاي " خودآگاهي بي نظير"به تعريف و تمجيد از ، سياست به دولت

منجر مي شود يا موجب پيش بيني هايي از اين دست مي شود که پيروانش 
ند تا اختالل موقتي بر سر راه سقوط سريع دولت احمدي نژاد را به انتظار کش

  ) ۲۱. (تشکيل دولت سرمايه دارها بر طرف شود
آذرين در سراسر کتابش آگاهانه روابط اقتصادي را از روابط اجتماعي جدا 

 گروهاقشار و ميان که روابط گوناگوني بدون حال آنکه روابط اقتصادي . مي کند
درست است که روابط . ، تحقق نمي يابد وجود داردبندي هاي اجتماعي مردم

نقش تعيين کننده اي ) به عبارت صحيح تر و دقيقتر روابط توليدي(اقتصادي 
اما همانگونه که مارکس نشان داد جامعه براي . در تکامل جوامع ايفا مي کند

مناسبات ديگري نيز نياز روابط يا برآورده کردن نيازهاي اقتصاديش به مجموعه 

اقتصادي بوده و براي سازماندهي يا روابط ز از سياسي که متمايروابط . دارد
اين امر اساسا توسط . يکپارچه کردن عملکرد جامعه به طور کلي ضروري است

در جوامع طبقاتي، دولت نقش تعيين . روبناي سياسي جامعه تامين مي شود
مي " روبناي سياسي"مارکس دولت را . دکننده اي در ارتباط  با اين امر دار

مارکسيسم ضمن .  سازمان اجتماعي اقتصادي جامعه استوار استدانست که بر
 نقش فعال روبناي سياسي زير بناي اقتصادي همواره براساسي تاکيد بر نقش 

بلکه حوزه ي ديگري . سياست همان حوزه ي اقتصاد نيست. تاکيد گذارده است
 سبياستقالل نانگلس، در مورد . است که نقش فعال و الينفکي بر اقتصاد دارد

تقالل هر چه بيشتر قدرت دولتي در برابر جامعه، هر چه دولت مي گويد، اس
بيشتر آنرا به اندام طبقه اي خاص بدل کرد تا هدف تفوق يابي همان طبقه را 

فهم اين ديالکتيک از مخيله ماترياليست ) ۲۲. (مستقيم تر اعمال کند
  . مکانيسين ها بدور است

جامعه را صرفا به بررسي عامل ي ند اليه آذرين ماهيت متضاد، پيچيده و چ
اقتصادي تقليل مي دهد؛ پديده ها و پروسه ها را از متن بزرگتر و سطوح 

به همين علت مسير . مختلف جدا کرده و به يک علت ساده کاهش مي دهد
مثال اينکه گذر . ناگزير و اجتناب ناپذيري براي تکامل پروسه ها ترسيم مي کند

آن هم در .  دولت سرمايه دار درايران امري ناگزير استاز دولت سرمايه به
دولت سرمايه "شرايطي که بحران اقتصادي کنوني  دولت امريکا را به بزرگترين 

  . در جهان بدل کرده است" دار
آذرين است که براي انکشاف کامل سرمايه داري " اقتصاد گرايانه"اين متد 

و به  طرفداري از تئوري رشد وي را به طرفداري از دولت سرمايه دارها  
ميل وافر آذرين در بکار گيري تکنولوژي پيشرفته و . نيروهاي مولده مي کشاند

به جامعه تمام صنعتي او را به آنجا مي " جامعه نيمه صنعتي ايران"تبديل 
کشاند که حتي کوچکترين اشاره اي به مناسبات توليدي حاکم بر کارگاههاي 

صاد بورژوائي است که که فقط با عباراتي اين همان اقت. کوچک نکند
اقتصادي که فکر و ذکرش توليد است و همواره . مارکسيستي تزئين شده است

در صورتي که همواره توليد به . توليد را از روابط اجتماعي آن جدا مي کند
توليد و اقتصاد مجرد . اجتماعي مي باشدروابط توليدي و روابط معناي توليد 

روابط اجتماعي  در چارچوب يک وليد همواره خاص است وت. ود نداردوج
  . انجام مي شودتوليدي معين
بي تفسير دلبخواه آنها، هاي مارکسيستي و  هاي آذرين در ترم دست بردن

  . همگي به اهداف سياسي معيني خدمت مي کنند. دليل نيست
در جوامع طبقاتي دولت برخاسته از نياز واقعي و همه جانبه براي 

دولت بخشي از ساختار عيني جامعه است . اندهي جامعه و مبين آن استسازم
وظيفه پايه اي دولت اين . و با تقسيم کار اجتماعي مشخصي معين گشته است

و باز توليد مناسباتي که به اين ( است که تدوام اين تقسيم کار اجتماعي 
تضمين  – به قوه قهر و سرکوب ايدئولوژيک –را ) تقسيم کار خدمت مي کند

  . کند
عظمت کار مارکس صرفا در تجريد نقش اقتصاد يا بهره کشي يک طبقه 
توسط طبقه ديگر در شکل گيري جامعه و تکامل آن نبود، بلکه در تحليل همه 

اينکه .  اجتماعي حاکم بر جامعه بوده است–جانبه از مجموعه روابط اقتصادي 
ماعي، سياسي و ايدئولوژيکي چگونه استثمار اقتصادي در شبکه اي از روابط اجت

  )۲۳.(به شکل تنکاتنگ و جدائي ناپذيري به هم بافته شده اند
روبنا  از زير بنا و دولت از طبقات " خودمختاري نسبي"آذرين با نفي 

ظاهري راديکال به تئوريها خود مي دهد اما خود بيش از هر کسي بروي اين 
اسي خود حساب باز کرده خودمختاري نسبي براي ترسيم افق و استراتژي سي

 از يک --همه جريانات راست اکونوميستي از چنين تناقضي برخوردارند. است
سو مدام بر اقتصاد و مبارزه اقتصادي تاکيد مي نهند اما زماني که به عرصه 
سياست مي رسند اقتصاد را به کناري مي نهند و مبلغ توهم آميز ترين 

ودمختاري نسبي روبنا از زير بنا بلحاظ عيني همين خ. سياستها مي شوند
خودمختاري نسبي . سرمنشا شکل گيري بسياري از اين قبيل توهمات است

دمکراسي بورژوائي و همچنين شکل حکومتي روبنا يکي از تمايزات برجسته 
به همين دليل است که . يک خصلت خاص شيوه توليد سرمايه داري است

بنا براي جامعه سرمايه داري است عموما رژيم دمکراتيک ايده الترين شکل رو
اين خودمختاري مي تواند به اين . که در آن توليد کاالئي عموميت يافته است

گروهي بر آن سوار هر و وراي جامعه است پديده اي دولت توهم دامن زند که 



      t ١٨   
 . آن براي اهداف خود سود جويدشده و مهارش را در دست گيرد، مي تواند از

سم، تمام فانتزي ها در مورد روشهاي کودتايي براي کسب اشکال گوناگون رفرمي
اين .تغذيه مي شوندتوهم ز همين اقدرت و يا بدست گرفتن مهار دولت از درون 

منطق تمامي رفرميستها، اکونوميستها و کساني است که به مارکسيسم و انقالب 
 آن دولت بورژوائي را نه مي توان عوض کرد و نه در. پرولتري پشت کرده اند

اين است جوهره مارکسيستي تئوري .  تنها مي توان آنرا از بين برد.سهيم شد
  .دولت
  

  پيشينه تئوريک؛ نتايج سياسي
 تزهائي است که منصور حکمت ،آبشخور تئوريک آذرين در رابطه با دولت

" دولت در دوره هاي انقالبي"در اوائل حيات حزب کمونيست ايران تحت عنوان 
 کتاب خود، شرمگينانه همان ۲۴۷ن در زير نويسي در صفحه آذري. فرموله کرد

تزهاي حکمت را در رابطه با گذر از يک شيوه توليدي به شيوه توليدي ديگر را 
 زماني که قدرت ،مشخصه اصلي تزهاي حکمت اين بود که) ۲۴. (تکرار مي کند

ي دوره ها" در ؛ اقتصاد بايد منتظر تعيين تکليف انقالب بماند،به کف آمد
نمي توان دست به ترکيب مناسبات توليدي زد و توليد اجتماعي را بر " انقالبي

حکمت بيان تجديد " نوآوري"اين . سازماندهي کردي روابط توليدي نوين، پايه 
 از زاويه خصلت طبقاتي دولت و رابطه آن --نظر در تئوري مارکسيستي دولت

ديکتاتوري پرولتاريا و با زير بناي اقتصادي، رابطه سياست و اقتصاد تحت 
فرموله کردن ناتواني طبقه کارگر در ارائه بديل اقتصادي بويژه در دوران انقالب 

آن زمان اين تئوري به ظاهر فقط به مباحث مربوط به .  بود--دمکراتيک
کسي . ربط داشت" جمعبندي از انقالب اکتبر"ساختمان سوسياليسم و باصطالح 

مضافا شرايط . اين بحثها را جدي نگرفت" يرانحزب کمونيست ا"در آندوره در 
و فقدان انسجام ) شکست انقالب و سرکوبگري خونين رژيم (سياسي آن دوره

دروني در اين حزب، به آن اجازه نمي داد که اين تئوري را به استراتژي و 
اما پس از ناکامي هايي که نصيب اين . تاکتيک هاي سياسي ترجمه عملي کند

هاي تند و ناگهاني که پيروان کمونيسم کارگري از سر  ششد و چرخ جريان
منصور حکمت با . ؛ اين نظريه ي دولت به نتيجه ي منطقي خود رسيدگذراندند
بند " حزب و قدرت سياسي"و " حزب و جامعه"و " سناريوي سياه و سفيد"تئوري 

کوروش مدرسي از حزب . و بست از باال براي رسيدن به قدرت را فرموله کرد
و ايرج آذرين . هاي کودتا گرانه از کسب قدرت شد کمتيست مدافع درکح

البته . !هاي کوچک را جلو نهاد استراتژي سياسي همکاري با صاحبان کارگاه
آذرين به عنوان راست ترين ورژن تفکرات حکمت نهايت تالش تئوريک خود را 

" ي غير انقالبيدوره ها"را در " دولت در دوره هاي انقالبي"بکار برد تا معاني 
سياست اقتصادي براي دوران قبل از کسب "و ضرورت داشتن . مشخص کند
  .  را بدان بيفزايد" قدرت سياسي

هاي کمونيسم  امروزه آذرين تالش مي کند در رقابت با ديگر جريان
سياسي که اين جريان را فرا گرفته حساب خود -کارگري و بحران ايدئولوژيک 

در صورتي که هنوز يکي از مصرف .  حکمت جدا کندرا ناصادقانه از منصور
  . مي باشد هاي حکمت کنندگان اصلي تئوري

البته مي توان اين حق را به آذرين داد که اين تئوريها را به نتايج  نهائي و 
اگر جريانات ديگر وابسته به کمونيسم کارگري اينجا و . منطقي اش رسانده است

 جمهوري اسالمي و انقالب نشان مي دهند، آنجا هنوز خود را مدافع سرنگوني
 او ؛آذرين اصراري نمي بيند که ديگر حرفي از انقالب و سرنگوني دولت بزند

" استراتژي سياسي"او تحت عناوين پر طمطراق . اينکار را امري عبث مي داند
  .تالش مي کند يک خط راست و محافظه کارانه را در جنبش چپ اشاعه دهد

دليل با روحيه همين به معتقد به انقالب نيستند و آذرين و پيروانش 
با بورژوازي اتحاد " استراتژي سياسي". شورشگرانه دانشجويان مخالفت مي کنند

زماني با همين تفکر محافظه او و هم فکرانش، . نيازي به چنين روحياتي ندارد
مبارزه مسلحانه در جنبش کردستان تاختند و کارانه به روحيه شورشگرانه 

 محکوم ،عنوان ايجاد مزاحمت براي جنبش کارگريومله را تحت يشمرگان کپ
 آذرين و پيروانش به اين دليل مخالف . و راي به انحالل آن دادندکردند

هاي توده اي اند زيرا  دخالتگري نيروهاي طرفدار مبارزه مسلحانه در جنبش
و سياست ا هر روش بآنها  .سرنگوني قهري دستگاه دولتي را بر نمي تابند

بخوان بورژوازي ملي (هاي متوسط و کوچک  انقالبي که بر دل صاحبان کارگاه
چشم اميد اينان را هراس بيفکند، مخالفت مي کنند چرا که ) يا ليبرال

   .خود مي دانند" استراتژي سياسي"
تنها آنان طبقه کارگر را اليق مبارزه سياسي ندانسته و وظيفه کارگران را 

همواره ها  اکونوميست، به قول  لنين .قتصادي مي دانندپيشبرد مبارزه ا
اکونوميست هاي . عرصه سياست را بايد به بورژوازي ليبرال سپرد که عتقدند م

هاي اين  دار خواست مي خواهند خود پرچمما، از آن ها هم جلوتر زده اند و 
 طبقهي بخش از بورژوازي در درون جنبش کارگري شوند و به خيال خود وزنه 

نان نه ربطي به طبقه کارگر دارند، آ. هاي آنان قرار دهند کارگر را پشت سياست
  n ! سوسياليسم و نه بهانقالببه نه 

  
  : حاتيمنابع و توض

 يبرنامه کومله برا"و " رانيست ايحزب کمون"ه ي رجوع شود به برنامه اول– ۱۷
حزب " به نام ياله اک در مقيان از انقالب دمکراتين جريدرک ا" .  کردستانيخودمختار

قت دوره دوم، شماره يدر حق" م شدني تسليدن براي جنگيران و استراتژيست ايکمون
ت ين مقاله در سايا.  مورد نقد قرار گرفت۱۳۶۸ مرداد ۱۶

ORG.SARBEDARAN.WWW قابل دسترس است  .  
 يستهايه کموني از گذشته اتحاديجمعبند(قد  رجوع شود به جزوه با سالح ن– ۱۸

 –ست يمارکس(ران يست ايت حزب کمونين جزوه در سايا . ۱۳۶۵زمستان ) رانيا
  . قابل دسترس است)  ستي مائوئ–ست ينيلن

 در رابطه ي جدي حکومت شاه، بحثهاي قابل توجه است که در اواخر سالها– ۱۹
 يانجمن سلطن. فداران سلطنت براه افتادان طري در مي حاکم حتيدئولوژي ايبا بازساز

ئت حاکمه يان هي در ميشين گرايان چني از بانيکي دکتر حسن نصر يفلسفه برهبر
 ي بحثهاي نهادو راه را براياريد بسي تاکي اسالميدئولوژي ايرياز به بکارگياو بر ن. بود

اهللا ت ي مشخصا آي محافل مذهبيان او برخي ميروابط گرم.  گشودي اسالميفلسف
  .  موجود بوديمطهر

 نقل شده در –۱۸۹۲ ژوئن ۱۸لسون ي از نامه انگلس به داني  نقل به معن- ۲۰
  .پري کتاب هال در۶۱۱صفحه 

 نژاد، نشانه کدام تحوالت، ي احمديروزيپ"ن به نام ي رجوع شود به مقاله آذر– ۲۱
ن حکومت يل آذري تحليبر مبنا . ۱۳۸۴ر ي، ت۴ش شماره يه به پيمندرج در نشر

  .  دو ساله داشته باشدي توانست عمري نژاد حداکثر مياحمد
) قدرت دولت(ن اندام يا"د  کرد که ي دولت تاکيري انگلس در رابطه با شکل گ- ۲۲

 کند؛ در واقع هر چه يد خود را در برابر جامعه مستقل ميآ ي بوجود ميکه به سخت
ش ي گردد و بي خاص ميل به اندام طبقه ايش تبديش از پي گردد، بيشتر مستقل ميب

 کتاب ۳۴۷ نقل شده از صفحه –."  کنديما اعمال ميش تفوق همان طبقه را مستقياز پ
  .پريهارل در
ف از طبقه حاکم و رابطه دولت يا تعر توجه به دونقل قول از مارکس در رابطه ب-۲۳

  .  استيو جامعه ضرور
 که يطبقه ا«:  دهديف را از طبقه حاکم ارائه مين تعريدر نقل قول اول مارکس ا

 ».ص محصول مازاد استيتخص ي طبقه کنترل کننده ي اقتصاد– يبه لحاظ اجتماع
  .   دولت استين خصلت طبقاتييک نکته مهم در تعين يا

  .  کنديان ميگر، مارکس رابطه دولت و جامعه را عي ديطوالندر نقل قول 
دکنندگان يره جان تولي که در آن، کار مازاد بدون مزد از شي خاصيشکل اقتصاد«
د و به نوبه يان خود تولي آن در جريجي شود، و با رشد تدريده ميرون کشيم بيمستق

ان حکومت و حکومت يمن کننده، رابطه يي تعي بر آن چون عاملير گذاريخود با تاث
 يته اقتصادي کمونيز کل صورت بندين مبنا نيو اما بر هم.  کندين مييشوندگان را تع

 ياسي آورد و شکل سي سر بر ميدين روابط توليان خود همياستوار است که از م
د يد با توليط توليان شرابم صاحين رابطه مستقيشه ايهم. ن جاستيبخصوص اش از هم

 و ين شالوده کل ساختار اجتماعي ترين راز و پنهاني تريست که نهانم ايکنندگان مستق
 و خالصه کل شکل ي وابستگ–ت ي مناسبات حاکمياسين رو کل شکل سياز هم

 اش ي که شکل عملي رابطه ا– دهد يل ميبخصوص دولت را در هر مورد خاص تشک
ن رو ير و از ال کايوه ها و وساين توسعه در شي با مرحله معيعي طبيشه به صورتيهم

  .  اش انطباق دارديد اجتماعيقدرت تول
اد، يت زي نهاي بيط تجربيست که، در اثر اوضاع و شرايت نين واقعي اين گفته نافيا

ر آن همان ي و نظايرات خارجي، تاث)رهيل و غيقبا(ان نژادها ي، مناسبات ميعيط طبيشرا
 ها و به درجات يه گون تواند در گوني م–ط عمده ي بر حسب شرا– ي اقتصاديمبنا

 ين اوضاع تجربيل ايده ها خود را نشان دهد و فقط بر اساس تحلي در پديشماريب
 نقل شده در صفحات -تال، جلد سوم يکاپ (».آشکار کرد) همان مبنا را( توان يخاص م

  )پري کتاب هال در۵۹۳ -۴
 تک يعاملخ را به ي داند که مارکس همه تاري مين نقل قول را گواهيپر ايهال در

  .  کاستير فرو نمييخط، تک عامل و متحد الشکل و بالتغ
ت ي وضعين از انگلس گله مند است که نتوانست تئوريز آذرين بار ني البته ا– ۲۴
 که از نظر او ينکته ا. گر را بسط دهدي ديديوه تولي به شيديوه توليک شيگذار از 

 يآقا" ديبسط جد"د منتظر ياب.  دارديت محوريسم اهميالي سوسياسي سي تئوريبرا
" بسط"مارکس در رابطه با دولت را " افتهيبسط ن "يهايهمانگونه که تئور. ن بوديآذر
  !داد؟



     ١٩u 

  در دفاع از مائوتسه دون 

   بخش دوم–
سالم "مقاله ي زير به قلم سيامک پرتوي، براي اولين بار در سايت 

به حمالت اين مقاله در جواب . درج شد) ۱۳۸۷ خرداد ۲۴" (دموکرات
مقاله ي بينا داراب زند تحت . بينا داراب زند به مائوتسه دون نوشته شد

در " دموکراسي نوين مائو؛ رويزيونيسم ناب يا سوسياليسم علمي"عنوان 
بخش اول مقاله سيامک پرتوي .  فروردين در همان سايت منتشر شد۱۹

نظر مي  حقيقت خوانديد و اکنون بخش دوم آن را از ۴۰را در شماره ي 
  .گذرانيد

 
  ک از ابتدا تا به انتهاي به خط انقالب دموکراتينگاه

، تحليلي روشن از "تحليل طبقات جامعه چين" در مقاله ١٩٢٦مائو در سال 
آرايش طبقاتي در چين ارائه مي دهد و مشخصا در مورد طبقه رهبري کننده 

ه دو ميليون تعداد پرولتارياي صنعتي مدرن چين تقريبا ب«: انقالب مي نويسد
پرولتارياي صنعتي چين با وصف اينکه قليل العده است، نماينده . ... نفر مي رسد

نيروهاي مولده جديد چين بوده و مترقي ترين طبقه چين مدرن را تشکيل مي 
  )١ (» . ...دهد و به نيروي رهبري کننده جنبش انقالبي چين بدل گشته است

از آنچه در فوق گذشت، نتيجه مي  «:مائو در انتهاي مقاله نتيجه مي گيرد
شود که کليه همدستان امپرياليسم ـ ديکتاتورهاي نظامي، بوروکراتها، بورژوازي 
کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ ارضي و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته 

پرولتارياي صنعتي نيروي رهبري کننده انقالب . به آنها ـ دشمنان ما هستند
. ه پرولتاريا و خرده بورژوازي نزديکترين دوستان ما مي باشندتمام نيم. ماست

در مورد بورژوازي متوسط متزلزل، جناح راست آن ممکن است به دشمنان ما و 
 ليکن ما بايد در برابر اين –جناح چپ آن ممکن است به دوستان ما بدل گردد 

شي بر پا طبقه دائما هشيار و مراقب باشيم و نگذاريم که در صفوف ما اغتشا
  )آثار منتخب مائو ـ جلد يک ـ تحليل طبقات جامعه چين(» .کنند

در همين جلد يک، ما با يک رشته از مهمترين آثار مائو در مورد جنگ 
داخلي اول با حکومت گوميندان و شکل گيري مناطق آزاد شده و حکومت 

" انقالب دمکراتيک نوين"سرخ مواجه مي شويم که حرکت و عملي شدن تئوري 
  .را در پراتيک نشان مي دهد

مائو در جنگ ضد " شرکت"از آنجا که يکي از انتقادات داراب زند، 
امپرياليسم ژاپن است، رجوع به جلد دوم منتخب آثار مائو را به خوانندگان 

، چند اثر نظامي "دمکراسي نوين"عالوه بر اثر . حقيقت جو پيشنهاد مي کنم

پايگاهي سرخ در جريان جنگ درازمدت، مشهور مائو، چگونگي ايجاد مناطق 
مسئله استقالل و عدم وابستگي در "گسترش صفوف حزب کمونيست چين، 

تئوري "در اين جا نيز مي توانيم به وراي . در اين جلد است" درون جبهه متحد
گذر کرده و ببينيم که چگونه حزب کمونيست چين در جريان " هاي خاکستري

اطق پايگاهي سرخ تحت حاکميت خود را جنگ ضد ژاپني رشد يافت و من
هاي ضد کمونيستي اش  گسترش داد؛ چگونه گوميندان تضعيف شد و تعرض

انقالب چين و حزب "مائو در مقاله . توسط حزب کمونيست در هم شکسته شد
مرحله کنوني انقالب چين مرحله گذار است «: تاکيد مي کند" کمونيست چين

ادن به جامعه مستعمره، نيمه مستعمره و که وظيفه آن عبارتست از پايان د
نيمه فئودالي و ايجاد کردن جامعه سوسياليستي، اين جريان انقالب دمکراتيک 

اين انقالب دمکراتيک نوين با انقالب هاي دمکراتيکي که در . ... نوين است
کشورهاي آمريکا و اروپا بوقوع پيوستند، خيلي فرق دارد؛ اين انقالب ديکتاتوري 

زي را به وجود نمي آورد بلکه ديکتاتوري جبهه متحدي که از طبقات بورژوا
» .انقالبي تشکيل شده و تحت رهبري پرولتاريا قرار دارد، به وجود مي آورد

  )١٩٣٩جلد دوم ـ انقالب چين و حزب کمونيست چين ـ دسامبر (
  

  سون ياتسن و چيانکايچک
ت را خوانده هر کس که مانيفست حزب کمونيس«: داراب زند مي نويسد

باشد مي داند که تحليل مارکسيستي از نقش بورژوازي در تاريخ تکامل بشري، 
اما کدام بورژوازي؟ بورژوازي اي که در کشورهاي . نقشي بغايت انقالبي است

عقب افتاده با وابستگي به بازارهاي سنتي است و تمام تار و پودش به بازار 
نعت دستي از طرف ديگر گره خورده محلي از يکطرف و به توليد استاد کار ص

است؟ بورژوازي اي که در تشکيل انحصارات و نفوذ امپرياليسم مرگ خود را مي 
بيند و در مقابله ي مرگ و زندگي با آنان قرار دارد؟ آيا اين بورژوازي ايکه مائو 

متصف مي کند قرار است " انقالبي"بودنش آن را به " ضد امپرياليست"به علت 
و مناسبات فئودالي را به صورت انقالبي در هم ريزد؟ متاسفانه بنظر که روابط 

مي آيد که تمايالت ناسيوناليستي اي که مائو از دوران همکاري اش با دکتر 
سون يات سن به ارث برده چون يک عدسي عمل کرده و همه چيز را وارونه 

  ».جلوه مي دهد
ين را به هيچوجه طبقه اي اوال، همانطور که در باال ديديم مائو بورژوازي چ

بلکه . انقالبي نمي داند و در هيچ يک از آثارش چنين درکي را القاء نمي کند

 



      t ٢٠   
و " در دوره هاي معين"صحبت او بر سر آن است که بخش هائي از اين بورژوازي 

در همان نقل طوالني که . ممکنست از انقالب حمايت کنند" تا درجه معين"
آورده، مائو در مورد نوع حمايت بورژوازي ملي " ندمکراسي نوي"داراب زند از 

انقالب . را مي زند" لشگر کشي به شمال" و ١٩١١چين از انقالب، مثال انقالب 
" لشگرکشي به شمال"منظور از .  انقالبي شبيه انقالب مشروطه ايران بود١٩١١

براي ) ١٩٢٤ -١٩٢٥در سال (همکاري حزب کمونيست و حزب گوميندان 
معيارهاي حزب کمونيست .  مستبدين نظامي حاکم بر شمال بودمغلوب کردن

چين براي اتحاد با گوميندان زماني که زير رهبري سون ياتسن بود، بسيار 
در آن زمان مائو رهبر حزب کمونيست نبود اما در عين . روشن و انقالبي بود

حال که از اين اتحاد عمل حمايت مي کرد، دگرديسي گوميندان از يک حزب 
 دکتر سون ١٩٢٤در «: ورژوا دمکرات به يک حزب ارتجاعي را توضيح مي دادب

ياتسن با قبول پيشنهادات حزب کمونيست چين، نخستين کنگره ملي 
گوميندان را که در آن کمونيستها شرکت داشتند دعوت کرد، سه اصل سياسي 

و اساسي اتحاد با روسيه، همکاري با حزب کمونيست و پشتيباني از دهقانان 
کارگران را تدوين نمود، آکادمي نظامي حوان پو را تاسيس کرد و جبهه متحد 
. ملي را مرکب از گوميندان، حزب کمونيست و همه قشرهاي خلق تشکيل داد

 نابود ١٩٢٤ ـ ٢٥نتيجه آن اين شد که نيروهاي ارتجاعي استان گوان دون در 
 خلق براي آزادي حکومت ديکتاتوري شمال شکست خورد و مبارزه... گرديدند 

لکن در جريان . به مقياسي که هرگز در تاريخ چين سابقه نداشت گسترش يافت
پيشرفت لشگرکشي به شمال، در يک لحظه بحراني در اواخر بهار و اوايل 

 سياست خائنانه و ارتجاعي مقامات گوميندان که مظهر آن ١٩٢٧تابستان 
و سياست هاي انقالبي ... ي و ترور خونين بود اين جبهه متحدمل" تصفيه حزب"

متحدين ديروز يعني حزب کمونيست چين و خلق چين اکنون به . آنرا بر هم زد
مثابه دشمن تلقي شدند، دشمنان ديروز يعني امپرياليستها و فئودالها به مثابه 

» ... از آن پس وحدت جاي خود را به جنگ داخلي داد . ... متحد تلقي گرديدند
  ) و خمي را مي پيمايد ـ درباره دولت ائتالفي ـ جلد سومتاريخ مسير پر پيچ(

تحت رهبري حزب کمونيست چين را اتحاد " جبهه متحد"ستون فقرات 
کارگران و دهقانان فقير و بي زمين تشکيل مي داد و هر زمان دعوت بخش هائي از 

انقالبي که تحت رهبري حزب کمونيست (بورژوازي ملي به همکاري با روند انقالب 
ضروري و ممکن مي شد، حزب کمونيست استقالل و هژموني خود را از طريق ) بود

اين . ساختار حزب، ارتش سرخ، و تحکيم ستون فقرات جبهه متحد تامين مي کرد
  .روش در نهايت به کسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا انجاميد

هر چند چين و بقيه کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره را نبايد بطور 
يک به يک مقايسه کرد اما براي تفهيم بيشتر موضوع بهتر است از داراب زند 

 يک ١٩٧٠ و ١٩٦٠سوال کنيم با معيارهاي ايشان، در صورتي که در دهه 
حزب کمونيست در فلسطين موجود بود بايد چه رويکردي نسبت به سازمان 

ن ماندال آزاديبخش فلسطين اتخاذ مي کرد؟ مبارزات کنگره ملي آفريقا و نلسو
تا قبل از بر چيده شدن آپارتايد در آفريقاي جنوبي چه ماهيتي داشت؟ آيا اگر 
در اين جنبش ها يک حزب کمونيست انقالبي موجود بود، نبايد تالش مي کرد 
که بر مبناي سياست انقالب دمکراتيک نوين تحت رهبري طبقه کارگر، اين 

ي بطور مستقل داراي ارتش نيروها را متحد کند؟ آيا بدون اينکه چنين حزب
سرخ بوده و بدون اينکه توده هاي زحمتکش را زير پرچم خود متحد کرده باشد 
مي توانست اين نيروها را بر طبق برنامه انقالب دمکراتيک نوين متحد کند؟ 
کشورهاي مستعمره به کنار، اگر در انگلستان يک حزب کمونيست انقالبي در 

تان و انجام يک انقالب سوسياليستي بود، نبايد با پي سرنگوني امپرياليسم انگلس
موافقت کرده و اگر امکانش را " ارتش جمهوريخواه ايرلند"خواستهاي بورژوائي 

داشت آن را در يک جبهه، تحت رهبري پرولتاريا و منطبق بر استراتژي انقالب 
سوسياليستي در انگلستان، متحد مي کرد؟ اگر در ايران يک حزب کمونيست 

، در قبال جنبش ستارخان و باقرخان چه رويکردي بايد اتخاذ مي کرد؟ با بود
حزب دمکرات کردستان به رهبري قاضي محمد چه مي کرد؟ آيا سياست 
حيدرخان براي متحد کردن جنبش جنگل درست بود؟ کجا به خطا رفت؟ اگر 
کمونيستها بجاي حزب توده يک حزب کمونيست درست مي کردند، آيا نبايد 

تحت رهبري حزب براه مي انداختند؟ ) همانند حزب توده(بهه گسترده يک ج
  چنين حزبي چه سياستي بايد در قبال فرقه دمکرات آذربايجان اتخاذ مي کرد؟

هر چند امروز اوضاع ايران و آرايش طبقاتي آن بسيار متفاوت از آن زمان 
ائي مترقي است، اما امروز هم در ميان ملل تحت ستم ايران جريان هاي بورژو

هستند يا مي توانند سربلند کنند که رويکرد عام حزب کمونيست نسبت به 
بلکه دعوت به اتحاد با طبقه " دشمنان"آنان نه طرد و قرار دادنشان در رده 

  .کارگر براي سرنگوني جمهوري اسالمي و مقابله با امپرياليسم آمريکا بايد باشد
مي توانند از " مونيستک"شک نيست که گرايشات سازشکار به ظاهر 

برداشتهاي " جبهه متحد تحت رهبري طبقه کارگر"سياست مارکسيستي 
اما اين مسئله در صحت و خصلت . دلبخواه و تفاسير تسليم طلبانه کنند

مارکسيستي و انقالبي تئوري و پراتيک انقالب چين در اين زمينه خدشه اي 
  .تنها باعث گل آلود شدن آب مي شود. وارد نمي کند

  
  تاريخ تئوري انقالب دمکراتيک

   
اما اينجا . داراب زند مي گويد، اين انقالب دمکراتيک از ابداعات مائو است

  .اين مسئله از زمان مارکس مطرح بود. هم اشتباه مي کند
به انقالبات ضد فئودالي طبقه " انقالب دمکراتيک"در ادبيات مارکسيستي، 

انقالب فرانسه نمونه کاملي از . شود اطالق مي ١٨بورژوازي در اروپاي قرن 
در اين انقالبات طبقه سرمايه دار که اقليتي از جامعه بود به . چنين انقالبي بود

حاکميت رسيد و با پشتوانه قدرت سياسي نظام اقتصادي و اجتماعي خود را 
اينکه نمايندگان فکري بورژوازي از کدام بايگاني تاريخ اين کلمه را . غالب کرد

همين قدر . يت گرفتند اهميت چنداني براي موضوع مورد بحث ما نداردبه عار
ضد اقتصاد فئودالي، : کافيست که بدانيم معنا و محتوايي ضد فئودالي دارد

  .سياست فئودالي و فرهنگ و ايدئولوژي فئودالي
بعنوان پيش درآمد انقالب " انقالب دمکراتيک"ضرورتي به نام انجام 

مارکس و . ضج گيري انقالب در روسيه مطرح شدسوسياليستي، از زمان ن
انگلس بر اين باور بودند که انقالب سوسياليستي در وهله اول در کشورهائي که 
مرحله انقالب دمکراتيک و غلبه سرمايه داري را از سر گذرانده اند به پيروزي 

ه اما با نضج انقالب در روسيه اي که هنوز در آن سرمايه داري غلب. خواهد رسيد
نيافته بود و جمعيت دهقاني بسيار بزرگي داشت، اين باور زير سوال رفت و 
همزمان اين سوال مطرح شد که پس در چنين کشوري استراتژي سياسي طبقه 
کارگر براي کسب قدرت سياسي و استقرار سوسياليسم چيست؟ جواب به اين 

قالب را در آنان بايد راه ان. مسئله طبعا بر دوش کمونيستهاي روسيه افتاد
کشوري که هنوز ضرورت تحوالت بورژوايي در مورد مسئله ارضي، مسئله ملي، 
. مسئله استبداد سياسي، مسئله زنان خودنمائي مي کرد، ترسيم مي کردند

کمونيستها بايد به اين سوال جواب مي دادند که پرولتاريا و حزب سياسي آن 
توازن قواي مساعدي در جامعه با کدام برنامه و چگونه مي توانند قطب بندي و 

به رهبري (بلشويکها . بوجود آورند تا انقالب سوسياليستي را به پيروزي برسانند
مي " انقالب دمکراتيک"در ابتدا بر اين باور بودند که روسيه با انجام يک ) لنين

اما . تواند بسرعت اين مرحله را طي کرده و وارد فاز انقالب سوسياليستي شود
الب دمکراتيک را امر طبقه بورژوازي روسيه مي دانستند و نقش انجام انق

اين باور در جريان . مي ديدند" کمکي"را نقشي " سوسيال دموکراسي"پرولتاريا و 
، نادرستي خود را به لنين ١٩١٧تکامل انقالب روسيه، بخصوص پس از فوريه 

وازي را کنار نشان داد و او به سرعت نتيجه گيري کرد که پرولتاريا بايد بورژ
زده، دهقانان را بر مبناي برنامه انقالب ارضي متحد کرده قدرت را بگيرد و با 
. پشتوانه قدرت سياسي طبقه کارگر، مسائل انقالب دمکراتيک را نيز حل کند

 بعنوان يک انقالب سوسياليستي به پيروزي رسيد و ١٩١٧بدينسان، انقالب 
  )٢. (رقرار کرداساسا حکومت ديکتاتوري پرولتاريا را ب

مدل انقالب روسيه اما معضل انقالب در کشورهايي مانند چين و ايران و هند 
زيرا اين کشورها عالوه بر اينکه داراي مقدار زيادي فئوداليسم . و غيره را حل نکرد

در اين کشورها مبارزات . بودند، زير يوغ استعمار و امپرياليستم نيز بودند
رشد روابط . رزات ملي ضد خارجي عجين شده بوددمکراتيک بورژوايي با مبا

سرمايه داري موجب پيدايش طبقه کارگر شده بود و کارگران نقش مهمي را در 
و . دهقانان در حال طغيان عليه فئودالها بودند. اين مبارزات ايفا مي کردند

عليه استبداد فئودالي ) شامل سرمايه داران و روشنفکران آزاديخواه(نيروهاي ملي 
جنبش کمونيستي بين المللي بايد به ترسيم راه . و استعمار وارد مبارزه شده بودند

  .انقالب براي طبقه کارگر اين کشورها توجه خاص مي کرد
مسئله ملي و " کنگره دوم کمينترن پس از بحث درباره ١٩٢٠در سال 

اري تزهائي را درباره انقالب در کشورهائي که هنوز ماقبل سرمايه د" مستعمراتي



     ٢١u 
مهمترين نکته «: لنين در اين کنگره گفت. بوده و يا مستعمره اند تصويب کرد

ما بر خالف . در تزهاي ما چيست؟ تفاوت ميان ملل تحت ستم و ستمگر است... 
. ... انترناسيونال دوم و دمکراسي بورژوائي بر اين تفاوت تاکيد مي گذاريم

جهان اکنون به شمار امپرياليسم با اين واقعيت مشخص مي شود که کل 
عظيمي از ملل تحت ستم و معدودي ملل ستمگر که بسيار ثروتمند بوده و به 

نکته عمده دوم در . ... لحاظ نظامي بسيار قدرتمند هستند تقسيم مي شود
تزهاي ما اين است که در اوضاع کنوني جهان، پس از جنگ امپرياليستي، روابط 

، توسط مبارزه تعداد کمي از ملل متقابل ميان دول، نظام جهاني دولتها
امپرياليستي عليه جنبش شورايي و قدرتهاي شورايي که روسيه شوروي در 

سوم، مايلم بر روي مسئله جنبش بورژوا ـ . ... راس آن است، معين مي شود
ما در مورد اين مسئله که آيا به . دمکراتيک در کشورهاي عقب مانده تاکيد کنم

حيح است اعالم کنيم که انترناسيونال کمونيستي و لحاظ اصولي و تئوريکي ص
احزاب کمونيست موظفند از جنبش هاي بورژوا ـ دمکراتيک در کشورهاي عقب 
مانده حمايت کنند، نتيجه بحثمان تصميم گيري متفق القول بود که به جاي 

در مورد جنبش ملي انقالبي " بورژوا ـ دمکراتيک"صحبت در مورد جنبش هاي 
 شک نيست که هر جنبش ملي فقط مي تواند يک جنبش بورژوا .صحبت کنيم

ـ دمکراتيک باشد زيرا بخش بزرگ جمعيت کشورهاي عقب مانده دهقانان 
احزاب پرولتري، اگر . هستند که نماينده روابط سرمايه داري بورژوايي مي باشند

و تا همان درجه که ظهورشان در اين کشورها ممکن است، بدون داشتن يک 
 مشخص با جنبش دهقانان، بدون حمايت عملي از آن، قادر به پيشبرد رابطه

هر فکري جز اين اوتوپي اي . تاکتيکها و سياست هاي کمونيستي نخواهند بود
  ».بيش نيست

" روي"در مقابل تحليل ها و تزهاي لنين، نماينده بنگال از هندوستان به نام 
نتيجه ) ٣. ( انگشت گذاشتبر روي خصلت سازشکارانه و خائنانه بورژوازي ملي

کمونيستها تا جايي از جنبش هاي «: گيري لنين پس از اين بحثها اينطور است
آزاديخواهانه بورژوايي در اين کشورها حمايت خواهند کرد که اين جنبش ها 
واقعا انقالبي بوده و نمايندگانشان با کار ما در زمينه سازماندهي و تعليم انقالبي 

صورت جلسات کنگره دوم کمينترن به انگليسي ـ (» .کننددهقانان مخالفت ن
  ).اين صورت جلسات در اينترنت قابل دسترس است

لنين و بطور کلي انترناسيونال کمونيستي، امکان انقالب سوسياليستي در 
" کشورهاي ديگر"را بعيد و تنها در گرو کمک پرولتارياي " عقب مانده"کشورهاي 
بطوري که کنگره کمينترن . ز لنين هم ادامه يافتاين گرايش بعد ا. مي ديدند
امکان عيني براي طي راه رشد غير ... «:  کماکان مي نويسد١٩٢٨در سال 

انقالب بورژوا " تبديل"سرمايه داري براي مستعمرات عقب مانده و امکان 
دموکراتيک در مستعمرات مهم به انقالب پرولتاريائي سوسياليستي با کمک 

تزهاي (» .تارياي پيروزمند در کشورهاي ديگر وجود داردديکتاتوري پرول
  )٤) (ـ تاکيدات از ماست١٩٢٨ششمين کنگره انترناسيونال کمونيستي ـ 

رشد مبارزه طبقاتي در کشورهاي نيمه فئودالي و مستعمره مانند چين و 
هند و اندونزي و حتي مستعمره هاي اسپانيا و فرانسه در آفريقا، ماهيت غير 

بورژوازي ملي اين کشورها و نمايندگان سياسي آنان را کامال هويدا کرده انقالبي 
اين مسئله در چين که داراي يک حزب کمونيست بود عيان تر از هر جا . بود

اما کمينترن کماکان بر سياست هاي نادرست خود پافشاري مي . نمايان شد
ي پرولتارياي  که دارا-کرد و اصوال اعتمادي به اينکه در کشوري مانند چين 

صنعتي بسيار اندک و فئوداليسم گسترده بود انقالب سوسياليستي عملي باشد 
 گوميندان قيام کارگران شانگهاي و کمونيستها را به ١٩٢٧در سال .  نداشت-

پس از اين تجربه تلخ بود که کمينترن سياست خود را . شدت سرکوب کرد
ه هنوز جزء رهبران باالي تا پيش از اين سرکوب، مائوتسه دون ک. عوض کرد

حزب نبود، بر لزوم داشتن ارتشي مستقل از گوميندان تاکيد مي کرد و در مورد 
وضعيت شکننده نيروهاي حزب کمونيست در مقابل چرخش هاي خائنانه 

اما رهبران حزب که به کمينترن نزديک بودند، نه . گوميندان هشدار مي داد
وقايع . ادند بلکه او را به حاشيه مي راندندتنها به ارزيابي هاي مائو گوش نمي د

 در چين، کمينترن را وادار به تجديد نظر در تحليل ها و سياست ١٩٢٧خونين 
اما کماکان بر همکاري . هاي خود نسبت به اتحاد کمونيستها با گوميندان کرد

نقل نامه اي از مائوتسه دون اختالف . گوميندان پافشاري مي کرد" جناح چپ"با 
 ميان مائو با سياست هاي رهبري حزب کمونيست چين و استالين ـ فاز

 اوت ٢٠" (نامه اي از هونان به کميته مرکزي"او در . کمينترن را آشکار مي کند

رفيقي به هونان آمده که مي گويد انترناسيونال ... «: مي نويسد) ١٩٢٧
 رهنمودهاي جديدي داده مبني بر اينکه در چين سوويت هاي کارگران،

با شنيدن اين خبر با خوشحالي از جا . دهقانان، سربازان بايد فورا برقرار شوند
 رسيده ١٩١٧بطور عيني، اوضاع چين مدتهاي مديدي است که به سطح . پريدم

اين يک اشتباه .  هستيم١٩٠٥است در حالي که همه معتقد بودند ما هنوز در 
 جلد سوم از -ه مرکزينامه اي از هونان به کميت(» .بسيار بزرگ بوده است

ـ جمع آوري شده توسط دانشگاه هاروارد به " مائو ـ در راه قدرت"مجموعه آثار 
 و ١٩٠٥منظور انقالب هاي ) (١٩٩٥ويراستاري استوارت ـ ايست گيت بوک ـ 

  ) روسيه است١٩١٧
البته خوشحالي مائو بي پايه بود زيرا رهنمود کمينترن صرفا اين بود که 

در هر حال مائو بر تحليل ! را در ميان توده ها تبليغ کنيد) وراش" (ايده سوويت"
 ارائه داده بود پافشاري کرد و افزون بر ١٩٢٦طبقاتي از جامعه چين که در سال 

او ". قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون مي آيد" اعالم کرد ١٩٢٧آن در سال 
ارضي و جنگ هاي استراتژي بسيج دهقانان فقير و بي زمين حول برنامه انقالب 

در منطقه " جمهوري شورائي چين" اولين ١٩٣١در سال . چريکي را اتخاذ کرد
  .وسيع و پرجمعيت جيانگسي برقرار شد

به اين ترتيب مائوتسه دون با جمعبندي از تجارب چين، تئوري هاي 
تدوين " عقب مانده"کمونيستي صحيح تري را در ارتباط با انقالب در کشورهاي 

او بر رهبري . دمکراسي نوين يا انقالب دمکراتيک نوين مشهور استکرد که به 
پرولتارياي چين بر اين انقالب تاکيد کرد در حاليکه تزهاي کمينترن انقالب 

را تنها در صورت پيروزي پرولتاريا در " عقب مانده"سوسياليستي در کشورهاي 
تحليل از جامعه مائو با . ممکن مي دانست") عقب مانده"غير " (کشورهاي ديگر"

چين تاکيد کرد پرولتارياي چين به اندازه کافي قدرت رهبري انقالب را داراست 
و انقالب دمکراتيک نوين، تحت رهبري پرولتاريا، براي آن است که وظايف 
بورژوايي بجاي مانده از عصر ماقبل سرمايه داري را انجام دهد بدون آنکه منجر 

بودن اين انقالب دمکراتيک دقيقا " نوين. "به قدرت گيري طبقه بورژوازي شود
. ماهيت قدرت دولتي که پس از پيروزي مستقر مي شود: در همين نکته است

بودن آن در طي سريع " نوين. "بودن آن در رهبري پرولتري اش است" نوين"
  .تحوالت دمکراتيک و گذر به سوسياليسم است

ه گرايشات مختلف حزب کمونيست چين، هر رويکرد و سياستي را نسبت ب
بورژوازي چين، بر پايه قدرت سياسي و نظامي خود اتخاذ مي کرد؛ قدرتي که 

بخصوص دهقانان فقير و بي (راز آن موفقيت بي نظير در متحد کردن دهقانان 
بر پايه اين قدرت و با اتکاء به آن، استقالل طبقه کارگر در هر مانور . بود) زمين

مشخصا حزب .  الزم بود، تضمين مي شدسياسي که براي پيشرفت انقالب
کمونيست چين براي شکست دادن ارتش ژاپن که به چين حمله کرده بود، 
خط مشي ايجاد جبهه متحد ملي براي مقاومت عليه ژاپن را پيش گذاشت و 

مائو خاطر نشان . هدف آن را نيز برقراري جمهوري دمکراتيك نوين تعيين کرد
 ١٩٣٣حزب کمونيست چين در سال ...  ژاپني پس از هجوم تجاوزکاران«: كرد

به همه نيروهاي گوميندان که در آن موقع پايگاه هاي انقالبي و ارتش سرخ را 
مورد حمله قرار مي دادند پيشنهاد کرد که براي تسهيل مقاومت مشترک در 
برابر ژاپن موافقت نامه اي درباره آتش بس منعقد شود؛ اين پيشنهاد مشروط به 

حمالت متوقف گردد؛ به خلق حقوق دمکراتيک اعطا شود و خلق : ودسه شرط ب
 جلد ٣١٨ص (» ...اما مقامات گوميندان اين پيشنهاد را رد کردند. مسلح گردد

  )سوم از آثار منتخب مائو
اما حزب کمونيست چين با اتکاء به ارتش سرخ خود و مناطق پايگاهي 

 برقرار بود، اين خط مشي را سرخ که قدرت مشترک کارگران و دهقانان در آنها
به طوري که برخي از . پياده کرده در صفوف گوميندان نيز انشعاب انداختند

افسران و واحدهاي نظامي آن از چيانکايچک انشعاب کرده و با کمونيستها 
مائو، زماني که حزب کمونيست چين قواي بورژوازي چين و قدرت . متحد شدند

ه و در آستانه کسب قدرت سراسري ايستاد، هاي امپرياليستي را درهم شکست
ما بايد با «: در گزارش به دومين پلنوم هفتمين دوره کميته مرکزي، مي گويد

تمام وجود به طبقه کارگر تکيه کنيم، ساير توده هاي زحمتکش را با خود 
متحد سازيم، روشنفکران را به سوي خود بکشيم و عناصر بورژوازي ملي و 

 که مي توانند با ما همکاري کنند به تعداد هر چه بيشتر به نمايندگان آنها را
طرف خود جلب کنيم يا آنها را به بيطرفي بکشانيم تا آنکه بتوانيم عليه 
امپرياليستها، گوميندان و بورژوازي بوروکراتيک به مبارزه اي مصممانه دست 



      t ٢٢   
آثار  منتخب ٤ جلد ٥٢٣ص (» .زنيم و قدم به قدم بر اين دشمنان چيره شويم

  )مائو
  .و چنين نيز کردند

کشاورزي و «: در همين گزارش مائو در تشريح وضعيت چين مي گويد
 درصد ارزش کل توليد اقتصاد ملي را ٩٠پيشه وري پراکنده و انفرادي که 

تشکيل مي دهد، ممکن است و بايد در تکامل خود محتاطانه، تدريجي ولي 
ايت شوند؛ اين نظر که مي توان آنها فعاالنه بسوي مدرنيزه و کلكتيويزه شدن هد

از اين جهت بايد کئوپراتيوهاي توليد، . را به حال خود واگذاشت خطاست
مصرف و اعتبار را تشکيل داد و ارگان هاي رهبري آنها را در مقياس تمام 

  )٤ جلد ٥٣٠ص (» .بوجود آورد... کشور، 
بدتر  سال جنگ درازمدت نه تنها وضعيت اقتصادي مردم چين ٢٢طي 

با اين وصف همان ) ٥.(نشد بلکه تحوالت دمکراتيک نوين اساسا به انجام رسيد
طور که مائو مي گويد، چين کشوري بود با اقتصاد پراکنده و سطح بسيار پائين 

توليد، تنها در بخش هاي کوچکي از صنعت در شهرهاي . اجتماعي شدن توليد
ل استقرار دولت پرولتري مي با اين وصف چين به دلي. بزرگ، اجتماعي شده بود

توانست، با دامن زدن به شور و شوق دهقانان فقير وبي زمين، گام به گام سطوح 
مختلف مالکيت اجتماعي را برقرار کند و بر اين اساس، توليد پراکنده کشاورزي 

کامل شدن انقالب ارضي در . و پيشه وري را تبديل به توليد اجتماعي کند
يک چين پيروزي بزرگي بود و نقش معيني را در توسعه جريان انقالب دموکرات

اقتصاد چين بازي کرد، چشم انداز دهقانان را گسترش داد، آنان را تبديل به 
اما اگر اشتراکي کردن مالکيت در . متحدين طبقه کارگر و حزب کمونيست کرد

کشاورزي و جمعي کردن توليد، بالفاصله پس از تمام شدن انقالب ارضي شروع 
مبارزه دو خط " گذر"بر سر اين . ي شد، سرمايه داري در چين غلبه مي کردنم

ليوشائوچي که صدر حزب بود . مهمي در درون حزب کمونيست چين در گرفت
تاکيد مي گذاشت و سوسياليستي کردن " تحکيم انقالب دمکراتيک"بر 

" گرزمين به کشت"در مقابل مائو تاکيد مي کرد . کشاورزي را زودرس مي خواند
اساس روابط فئودالي را از بين برده است اما اساس روابط سرمايه داري را از بين 

ناپلئون هم . تقسيم زمين کار مهمي نيست"جمله معروف مائو که . نبرده است
 مائو در صحبت در مورد ١٩٥٣در سال . متعلق به اين دوره است" اينکار را کرد

پس از پيروزي انقالب «: فتگ" خط عمومي حزب کمونيست در دوران گذار"
آنان تشخيص نمي دهند که خصلت انقالب . دمکراتيک، برخي توقف مي کنند

عوض شده است و به جاي در پيش گرفتن تغييرات سوسياليستي مي خواهند 
نقل شده (» .اينجاست انحراف راست آنان. شان را ادامه دهند" دمکراسي نوين"

  )١٩٧٣ - انتشارات پکن-١٤فحه  ص-سه مبارزه مهم در جبهه فلسفي"در 
مائو در مقايسه با اقتصاد روسيه سوسياليستي، علل گذار سريع تر اقتصاد 

دوران جنگ «: کشاورزي چين به مالکيت اشتراکي را چنين تشريح مي کند
 سال جنگ ٢٢در طول . ... داخلي ما بسيار طوالني تر از جنگ داخلي آنان بود

در مناطق پايگاهي در . ان کار سياسي کرديمداخلي، ما در مناطق پايگاهي م
زمينه مديريت اقتصادي تجربه اندوختيم و کادر تعليم داديم، و با دهقانان 

در نتيجه، پس از آزاد کردن سراسر کشور، ما با سرعت و . اتحادي برقرار کرديم
دوره گذار را " خط عمومي"بالفاصله . به سادگي امر احياي اقتصاد را انجام داديم

براي تمرکز قوايمان روي انقالب سوسياليستي پيش گذاشتيم و در همان حال 
 از آثار پراکنده - ٣٠٩صفحه (» .... ساله ساختمان را آغاز کرديم٥تحت برنامه 

  )Mao’s Miscellanyمائو به انگليسي 
به اين ترتيب جنبش اشتراکي کردن کشاورزي در چين آغاز شد و در سال 

فرآيند سوسياليستي کردن روستاهاي چين، به نوبه . رسيد اساسا به اتمام ١٩٥٦
خود فصل مهمي از مبارزه طبقاتي در چين است که به جرات مي توان گفت 

  .براي جنبش کمونيستي ايران اصال شناخته شده نيست
در اينجا پر بيراه نيست که به جمعبندي خروشچف در مورد مائو نگاهي 

ر حزب کمونيست شوروي و اتحاد جماهير خروشچف پس از استالين، رهب. کنيم
به قدرت رسيدن خروشچف در روسيه در واقع به قدرت رسيدن . شوروي شد

بورژوازي نويني بود که پيشاپيش در بطن حزب و جامعه شوروي ريشه دوانده 
سود در "بورژوازي حاکم در شوروي از زبان خروشچف فراخوان قراردادن . بود

رابطه " وعده رسيدن به سوسياليسم از طريق اقتصاد شوروي و" فرماندهي
مائوتسه دون ماهيت سرمايه . با نظام سرمايه داري جهاني را داد" مسالمت آميز

داري شوروي را افشا کرده و آن را شوروي سوسيال امپرياليستي خواند و به 

بقول (احزاب کمونيست جهان گفت كه راه خود را از راه اين رويزيونيستها 
همين خروشچف که . جدا کنيد") قورباغه هاي خروشچفي"بدل عليرضا نا

: مائو را اينطور شرح مي دهد" انحرافات"مداحي سرمايه داري جهاني را مي کرد، 
به . مائوتسه دون همواره نه بر طبقه کارگر بلکه بر دهقانان اتکاء کرده است«

مسئوليت او نمي خواست . شانگهاي را تصرف نکرد] ١٩٤٩سال [همين دليل او 
استالين به درستي به مائو به خاطر انحرافش از . رفاه کارگران را بر عهده بگيرد
اما واقعيت آنست که مائو با اتکاء به دهقانان و . مارکسيسم واقعي انتقاد کرد

اين پيروزي معجزه نبود بلکه يک . چشم پوشي از کارگران به پيروزي رسيد
خالصه، .  بدون پرولتاريا بدست آمدانحراف در فلسفه مارکسيستي است زيرا

مائوتسه دون يک خرده بورژواست که منافعش با منافع طبقه کارگر بيگانه است 
نوشته نيک نايت ـ " بازبيني مائو"به نقل از کتاب (» .و هميشه بيگانه بوده است

  )٢٠٠٧ ـ انتشارات لگزينگتون بوکس ٦٩صفحه 
تشان نظرات و عملكرد مائو البته، پژوهشگران آکادميکي كه حيطه فعالي

تسه دون است اين نظريه خروشچف را فقط نوعي تبليغات پوشالي دانسته اند 
  .که هم در تضاد با گفته هاي مائو است و هم با واقعيت هاي انقالب چين

  
  دوباره داراب زند 

  
. يکبار ديگر سري بزنيم به درک داراب زند از تئوري و پراتيک انقالب چين

 جدي داراب زند که به دلخواه جمالتي از مائو نقل مي کند و به از رفتار غير
" دمکراسي نوين"درک داراب زند از . مي کند مي گذريم" معني"دلخواه آنها را 

دمکراسي نوين، انقالبي است که به رهبري حزب کمونيست و «: اين است
تمام حمايت شوروي براي گشودن راه رشد سرمايه داري، و استقرار ديکتاتوري 

همانطور » .خلقي در کشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره بايد به وقوع بپيوندد
ولي داراب زند باز هم مي كوشد . که ديديم مائو درست عکس اين را مي گويد

مائو اعتراف مي «: کند" معني"حرف هاي مائو را به شيوه خاص خود براي ما 
 شکل ١٩۲٤در سال که ) گوميندان(کند که حزب فراگير بورژوازي چين 

جمهوري دمکراسي نوين را پذيرفته بود، در شانزده سالي که از اعالم آن تا 
جالب . مي گذرد، هرگز به آن پايبند نبوده است) ١٩٤٠(تاريخ اين مقاله 

" خطاي"اينجاست که او اين واقعيت را نه به علت منافع طبقاتي بورژوازي، بلکه 
  ».است" اميدوار" بورژوازي آن نسبت داده و هنوز به تغيير روش

اما با رجوع به اين بخش از نوشته مائو کامال روشن مي شود که صحبت بر 
نوين نيست بلکه او دارد در مورد توافق ) يا دمکراتيک(سر جمهوري دمکراسي 

 ميان گوميندان با حزب کمونيست چين بر سر برقراري يک سيستم ١٩۲٤سال 
شور چين به چند قلمرو جنگ ساالران جمهوري دمکراتيک در شرايطي که ک

محلي تقسيم شده بود و اخالف نظام امپراتوري کهن نيز هنوز صاحب قدرت 
همان طور که گفتيم حزب کمونيست چين از سال . بودند، صحبت مي کند

 در جنگ داخلي با گوميندان به رهبري ژنرال چانکايشک بود و طي اين ١٩٢٧
تايي چين قدرت سياسي برقرار کرده و از سالها در بخش مهمي از مناطق روس

زماني که ارتش . پايگاه توده اي و اعتبار و توان نظامي بااليي برخوردار بود
امپرياليستي ژاپن به چين هجوم و بخش هاي شمالي اين کشور را به اشغال 
خود درآورد، حزب کمونيست چين خط مشي ايجاد جبهه متحد ضد ژاپني را 

 ايجاد جبهه متحد از سوي حزب کمونيست باعث پيشنهاد. پيش گذاشت
اختالف و شکاف در صفوف گوميندان شد، تا آنجا که بخشي از افسران 
گوميندان، رهبر خود يعني چانکايشک را که حاضر نبود به سياست جبهه متحد 

سرانجام، چانکايشک . گردن بگذارد و با کمونيستها اتئالف کند، دستگير کردند
بعد از آن نيز، جبهه متحد . فشار مجبور به اين کار شدندو همفکرانش تحت 

ضد ژاپني بارها بر اثر خرابکاري ها و توطئه هاي رهبري گوميندان از هم 
ناگفته نماند که در مقطع جنگ جهاني دوم، امپرياليستهاي . گسسته شد

ان آلم" (امپرياليستهاي محور"براي جنگ با ) آمريکا ـ بريتانيا ـ فرانسه" (متفق"
طبق همين . به همکاري با شوروي سوسياليستي پرداختند) ـ ژاپن ـ ايتاليا

فشار مي ) که کامال وابسته به آمريکا بود(سياست جهاني، آمريکا به گوميندان 
به يک معنا اين جبهه . آورد که در جنگ عليه ژاپن با کمونيستها همکاري کند

ب کمونيست چين فقط به دليل حز. در واقع جبهه اي با امپرياليسم آمريکا بود
آنکه خود داراي ارتش سرخ و مناطق آزاد شده سرخ و توده هاي متشکل بود 
توانست در اين جبهه، قدرت و ابتکار عمل و استقالل خود را حفظ کند و آن را 



     ٢٣u 
» سادگي ها«بنابراين مساله به آن . براي به پيروزي رساندن انقالب به کار گيرد

از شانزده سال «: وقتي که مائو مي گويد.  مي کند، نيستکه داراب زند وانمود
کار را به بحران وخيمي کشانده که امروز گريبانگير .... به اينطرف گوميندان

. اين است خطاي فاحشي که گوميندان مرتکب شده است. کشور ماست
  ».اميدواريم که او اين خطا را در آتش جنگ ضد ژاپني از خود بزدايد

 تکيه بر نيروي تفنگ و برنامه مستقل و ابتکار عمل حزب اين حرف را با
اينجا اصال بحث بر سر ماهيت طبقاتي بورژوازي نيست؛ بلکه حرف از . مي زند

تالش و فشار براي تغيير در سياست بورژوازي است که به علت تضادهاي عيني 
 البته با عدم جديتي. و شرايط ذهني، کامال امکانش در آن مقطع وجود داشت

که در مبارزه تئوريک داراب زند ديديم، او مي تواند بگويد اصال حزب نبايد 
درگير جنگ با اشغالگران ژاپني مي شد؛ قبل از آن اصال نبايد وارد جنگ خلق 
در مناطق روستايي مي شد؛ بلکه بايد به ساختن اتحاديه هاي کارگري در 

 شکل خودجوش به شهرها مي پرداخت و بعدا که وقتش مي رسيد و شوراها به
ظهور مي رسيدند با اتکاء به آنها دست به قيام در مراکز شهري مي زد و به 

براي اطالع داراب . خوبي و خوشي انقالب سوسياليستي را به پيروزي مي رساند
زند بايد بگويم که اتفاقا چنين نظرات و طرح هايي درون حزب کمونيست چين 

اما . بر حزب غالب هم شد) ١٩٣۲ ـ ٣٤حدودا (وجود داشت و در مقطعي 
  .نتيجه اي جز شکست هاي ويران کننده به بار نياورد

  
  هرشد نيروهاي مولد

  
عدم جديت و اغتشاش فکري تاسف بار داراب زند را در بخش هاي ديگر 

متاسفانه کليات و يا حتا منتخبات «: او مي نويسد. نوشته اش نيز مي بينيم
نم چنين تحقيقي را در مورد او نيز به اجرا استالين را در دست ندارم تا بتوا

مي شود " درباره ماترياليسم ديالکتيک و تاريخي"بگذارم، اما با خواندن مقاله 
حدس زد که شايد برداشت هاي مائو از مترقي بودن بورژوازي و باور وي به 

بر گرفته از "  دمکراتيک نوين-انقالب بورژوا"اخالص آنان در پيشبرد يک 
چرا که استالين، برخالف مارکس و انگلس، تاريخ جوامع . تالين باشدسخنان اس
" تاريخ رشد نيروهاي مولده"ندانسته بلکه آن را " تاريخ مبارزه طبقاتي"بشري را 

معرفي مي کند که در زمان مشخصي در تضاد با روابط و مناسبات توليد قرار 
  ».مي گيرند

به خود اجازه دهد که بدون قاعدتا يک محقق و منتقد ماترياليست نبايد 
و مهمتر از آن، بدون بررسي مکرر منابع در دوره هاي (دسترسي به منابع 

آنهم حدسي که پشت ! از اين حدس ها بزند) مختلف و با ديدي تر و تازه تر
آقاي داراب زند در مورد تئوري رشد نيروهاي " حدس. "است" شايد"بندش، 

ه همزيستي و تضاد ميان نيروهاي مولده و رابط. مولده و استالين نيز غلط است
اولين بار مارکس کشف کرد که در . روابط توليدي جزء الفباي مارکسيسم است

مقطع مشخصي، روابط توليدي به مانعي در مقابل رشد نيروهاي مولده تبديل 
اين انقالب را . مي شوند و در اين مقطع انسان ها به ضرورت انقالب پي مي برند

بناي سياسي آغاز مي کنند و به پشتوانه آن روابط توليدي کهن را در عرصه رو
مارکس . عوض مي کنند و به اين ترتيب راه رشد نيروهاي مولده را باز مي کنند

با بکار گيري ماترياليسم ديالکتيک در تجزيه و تحليل تاريخ جوامع بشري 
" روابط توليدي "دريافت که انسان ها در توليد و بازتوليد زندگي مادي خود وارد

در مقاطع مختلف تاريخ بر حسب ) يا مناسبات(با يکديگر مي شوند و اين روابط 
شکل ) شعور و توانائي و ابزار بشر در تغيير طبيعت(درجه رشد نيروهاي مولده 

ويژه اي بخود مي گيرد؛ با رشد نيروهاي مولده، آنها در تضاد با روابط توليدي 
ن ترتيب روابط توليدي قبلي به مانع رشد نيروهاي قبلي قرار مي گيرند؛ به اي

اين روابط توليدي کهن، نيروهاي مولده را که عمده . مولده تبديل مي شوند
کشمکش ميان نيروهاي . ترين آن خود انسان کارکن است را نيز از بين مي برند

مولده و روابط توليدي در عرصه مبارزه طبقاتي تجلي مي يابد؛ و تالش آگاهانه 
براي عوض کردن روابط توليدي کهن، فقط مي تواند شکل يک مبارزه انقالبي را 

  .متمرکز است بيابد) و نه اقتصاد(که در عرصه سياست 
تقليل مي " تکنولوژي"و " ابزار"را به " نيروهاي مولده"رويزيونيستها هميشه 

، روابط توليدي کهن. حال آنکه به قول مائو، انسان تعيين کننده است. دهد
انسان هاي کارکن را نابود مي کند و وقتي روبناي سياسي ـ ايدئولوژيک کهن و 
. روابط توليدي کهن سرنگون مي شود، اين انسان کارکن رها و شکوفا مي شود

رهائي و شکوفائي انسان در پي خود انقالب و پيشرفت در ابزار توليد را نيز به 
ندازيم و ببينيم که چگونه چنبره کافيست نگاهي به اطرافمان بي. همراه مي آورد

روابط سياسي، اقتصادي و اجتماعي ارتجاعي اکثريت توده هاي کارکن اعم از 
اعتياد، بيکاري، جهل، افسردگي، : کارگر و غير کارگر را در خود مي فشرد

است که در چنگال " نيروهاي مولده"همه اينها بحران هاي . خودکشي، گرسنگي
هفت ميليون معتاد در ميان جوانان .  پا مي زنندروابط توليدي کهن دست و

 ميليون نفري که بايد تالش خود را مصروف نجات اين ١٥مساويست با حداقل 
اين فقط يک فقره از اتالف عظيم انسان ها در جامعه . هفت ميليون کنند

زير فشار مهلک روابط اجتماعي کهنه و ) زنان(نيمي از جمعيت . ارتجاعي ماست
اين يک فقره ديگر از نابودي نيروهاي مولده در چنبره روابط . دپوسيده ان

اين نيز نابودي . نرخ بيکاري در ميان جوانان هولناک است. توليدي کهن است
پر کردن مغز ميليون ها انسان با خرافات مذهبي از . نيروهاي مولده است

که مائو اگر آن طور . مدرسه تا پاي گور نيز نابود کردن نيروهاي مولده است
انسان مهمترين نيروي مولده است آن گاه به روشني مي توانيم ضرورت : گفت

انقالب را يک ميليون بار بيشتر حس کنيم و نتايج معجزه آساي چنان انقالبي 
  !مطمئنا نتيجه فوري آن پيشرفت تکنولوژي نخواهد بود. را دريابيم

" نيروهاي مولدهرشد "اما آن انحرافي که در جنبش کمونيستي به انحراف 
  !معروف شده، چيز ديگريست آقاي داراب زند

انواع و اقسام رويزيونيستها معتقدند در کشورهاي عقب مانده فقط با رشد 
نيروهاي مولده و اکثريت شدن طبقه کارگر مي توان دست به انقالب 

.  موجود بود١٩٤٩در چين نيز چنين خطي در قبل از انقالب . سوسياليستي زد
در مقابله با " انقالب دمکراتيک نوين"در واقع تئوري . و با آن مقابله کرداما مائ

جرياني که معتقد بود پرولتارياي چين به دليل عقب ماندگي کشور و اقليت 
بودن طبقه کارگر نمي تواند انقالب کرده و قدرت سياسي خود را برقرار کند، 

ظ عدد در اقليت است اما مائو معتقد بود هر چند طبقه کارگر به لحا. تبيين شد
مي تواند اکثريت دهقانان را در يک انقالب ضد فئودالي رهبري کرده و با ريشه 
کن کردن فئوداليسم راه را براي استقرار سوسياليسم باز کند؛ با رها کردن 
دهقانان از يوغ روابط فئودالي و از ذهنيت عقب مانده، اکثريت آنان را تبديل به 

در چين فئودالي و فقير اين . در ساختمان سوسياليسم کندمتحدين پرولتاريا 
  !اتفاق افتاد

پس از پيروزي انقالب و در جريان " رشد نيروهاي مولده"خط رويزيونيستي 
پس از پيروزي انقالب در سال . سوسياليستي کردن کشاورزي نيز بيرون زد

 سراسر  انقالب ارضي که عمدتا در جريان جنگ خلق انجام شده بود، در١٩٤٩
پس از آن نوبت به کلکتيويزه و کمونيزه کردن کشاورزي . کشور تکميل شد

خط رويزيونيستهاي . به فرجام رسيد" جهش بزرگ به پيش"رسيد که با جنبش 
رشد نيروهاي (حزب کمونيست چين اين بود که فقط با مکانيزاسيون کشاورزي 

اما خط مائو و . ي کردمي توان روابط توليدي را در کشاورزي سوسياليست) مولده
يعني (با انقالبي کردن روابط توليدي ! ديگر رهبران کمونيست اين بود که خير

با کلکتيويزه و کمونيزه کردن مالکيت، روابط ميان انسان هاي درگير در توليد و 
اول انقالبي کردن روابط : مي توان به رشد نيروهاي مولده دست يافت) توزيع 

دست يافتن به روش هاي توليد گسترده اجتماعي و توليدي و بر پايه آن 
  .مکانيزاسيون

. همين کشمکش و جدال خطي در جريان انقالب فرهنگي نيز بروز کرد
زماني که مائو مطرح کرد شکاف هاي بجا مانده از عصر سرمايه داري و شکاف 

بوجود " به هر کس به اندازه کارش"هائي که در نتيجه کارکرد مکانيزم اقتصادي 
مي آيد بايد کمتر شود؛ بايد به سوي بستن شکاف هاي ميان کار فکري و يدي، 
ميان شهر و روستا، ميان زن و مرد، حرکت کرد وگرنه طبقه بورژوازي رشد مي 

در حزب کمونيست چين خطي سر بر آورد که . کند و سوسياليسم را مي بلعد
رشد "فقط با خواند و گفت بستن اين شکاف ها " آنارشيستي"اين حرکت را 
  .ممکن است" نيروهاي مولده

تاريخ مبارزه طبقاتي در جريان انقالب و ساختمان سوسياليسم در چين را 
نمي توان در اين مختصر شرح داد اما بزرگترين و پيشرفته ترين تاريخ 

و . پرولتارياي جهان در مبارزه رهائي بخش براي استقرار سوسياليسم است
آموختن و براي رفتن به وراي آن براي هر کمونيستي مطالعه و بررسي آن براي 

  .واجب است
  تفسير دلبخواه و فايده گرانه يا پژوهش و نقد علمي؟: متد داراب زند



      t ٢٤   
مثال، . داراب زند براي نقد مائوتسه دون متد بسيار غلطي استفاده مي کند

 نقل حتي به همان. براي نقد مائو به تجزيه و تحليل يک نقل قول اکتفا مي کند
قول هائي نيز که آورده وفادار نمي ماند و واژه هاي استفاده شده توسط مائو را 

اين کار را . نيز عوض مي کند تا به نتيجه گيري از پيش تعيين شده خود برسد
فايده "و سبک " تاويل"در بهترين حالت مي توان عادت بد استفاده از روش 

  .محسوب کرد" گرانه
در حالي که . و هيچ کاري به فرآيند تفکر مائو نداردداراب زند براي نقد مائ

براي پژوهش و نقد مائو يا انديشه هر متفکر ديگر بايد مسير تحول فکري او را 
نيست بلکه " لحظه"زيرا انديشه، يک جمله يا يک . از اول تا آخر دنبال کرد

بلکه با تداوم و گسست همراه . تازه، فرآيندي تک خطي نيست. فرآيند است
 جلد آثار منتخب مائوتسه دون به فارسي موجود و قابل دسترس براي ٥. است

منابع گسترده اي از آثار پراکنده مائوتسه . پژوهشگر و منتقد فارسي زبان است
دون نيز به انگليسي در کتابخانه هاي معتبر جهان موجود است و توسط 

يقات تحق. محققان مائو شناس در مجلدهاي قطور جمع آوري شده است
ارزشمند و مستندي توسط دانشجويان چپ دانشگاه هاي غرب و هند و غيره در 
مورد مائوتسه دون و افکار او و انقالب چين انجام شده است که براي هر 

طبعا براي انقالبيون . پژوهشگر و منتقد جدي مراجعه به آنها ضروري است
اهميت بسيار زياد کمونيست که بايد تجارب آن انقالب عظيم را تقطير کنند، 

  .دارد
انديشه هاي هر انديشمند بزرگ را بايد در ارتباط نزديک با وقايع دوران 

در مورد مائو بايد اين انديشه ها را در چارچوب مبارزه . خودش بررسي کرد
داراب زند . طبقاتي و انقالب در چين و وقايع جهاني زمان خودش بررسي کرد

ه تاريخ انقالب چين که پس از انقالب براي نقد نظريه مائو هيچ کاري ب
سوسياليستي در شوروي بزرگترين انقالب سوسياليستي بود و چهره دنيا را 

غلبه بر گرسنگي و عقب ماندگي و بيسوادي و مرگ و ) ٦. (عوض کرد، ندارد
مير از بيماري هاي ساده و روابط اجتماعي و پدرساالري قرون وسطائي در ميان 

وني و آنهم در فاصله کمتر از دهسال، هنوز براي يک ملت چند صد ميلي
بشمار مي رود زيرا بورژوازي طي چند صد سال " عجايب"محققان بورژوا از 

حاکميت خود، و غلبه اش بر سراسر جهان، و در دسترس داشتن شبکه و 
امکانات عظيم توليد هنوز نتوانسته بر مرگ و مير ميليوني از بيماري هاي ساده 

بيشتر بورژوازي بر گرسنگي و سوء تغذيه " پيشرفت" غلبه کند و با و سوء تغذيه
راز پيشروي چين در حاکميت پرولتاريا و . و اعتياد و فحشا اضافه مي شود

اتفاقا کساني که . سوسياليسم بود و نه حاکميت بورژوازي و رشد سرمايه داري
وجه نمي هستند هرگز به اين مسئله ت" رشد نيروهاي مولده"طرفدار تئوري 

کنند که چطور کشور فقيري مانند چين چنان به سرعت عصر کهن را پشت سر 
داراب . گذاشت و در ظرف دهسال يک کشور نيرومند سوسياليستي را ساخت

  .زند مسئله اي به اين سادگي را هنوز نفهميده است
به تاريخ اين تئوري کاري " انقالب دمکراتيک"داراب زند براي بررسي تئوري 

  .است" ابداعات مائو"براي همين به غلط مدعي مي شود از . دندار
متاسفانه در کشوري مانند ايران که فضاي فلسفي و ايدئولوژيک حاکم قرن 
ها از ماترياليسم ديالکتيک و حتي ماترياليسم مکانيکي فاصله دارد، حتا اذهاني 

به عالوه، . که مايلند از آن فاصله بگيرند گاه به شدت در آن غوطه مي خورند
طبقه بورژوازي بين المللي با افتادن در بحران ايدئولوژيک و سياسي، ابزارهاي 

فکر "مذهب و خرافه و به طور کلي . ايدئولوژيک جديدي را رواج مي دهد
مطبوعات غرب مملو است از خزعبالتي که از . يکي از مهمترين آنهاست" نکردن

 مطبوعات جمهوري اسالمي هم .به خود گرفته اند" حقيقت"فرط تکرار ظاهر 
مثال به تكرار اين دروغ ها مي . آنچه را آنها استفراغ کرده اند ليس مي زنند

و " لنين جاسوس آلمانها بود"يا " مائو چند ميليون نفر را کشت"پردازند كه 
اينها نمونه اي از بيمايگي ." استالين بيست ميليون نفر را سر به نيست كرد"

  . تاريخ استبورژوازي در تحريف

در چنين اوضاعي افراد متعهد به انقالب سوسياليستي بايد عليه رسانه هاي 
جمهوري اسالمي که بيشرمانه در مورد تاريخ انقالبات سوسياليستي ياوه سرائي 
: مي کنند، با جسارت اما بطور علمي و مستند کارزار روشنگري به راه بيندازند

ا در برابر چشم جامعه قرار دهند و هم هم دستاوردهاي بي نظير سوسياليسم ر
زيرا ما در پي بازگرداندن امواج نوين انقالبات . کمبودها و اشتباهات آن را

اما يپش شرط اين . سوسياليستي و روبيدن مرتجعين از صفحه گيتي هستيم
روشنگري، باال بردن دانش خودمان در مورد دو انقالب بي نظير تاريخ بشر يعني 

نظام اجتماعي . يستي شوروي و انقالب سوسياليستي چين استانقالب سوسيال
سوسياليستي به نسبت نظام اجتماعي طبقه بورژوازي و ديگر طبقات استثمارگر 
. تاريخ کودکي بيش نيست؛ سوسياليسم تاريخي کوتاه اما بس رهائي بخش دارد

ا به هر در همين مسير کوتاه بارها بر زمين خورده و حتي به بيراهه رفته است ام
تدبير فصل نويني را در تاريخ بشر باز کرده که رهائي بشر از چنبره نظام 
طبقاتي را بشارت مي دهد؛ فصلي که هنوز تا انتها نگاشته نشده است و 

 n .نگارندگاني کيفيتا آگاه تر از پيش طلب مي کند
  

  توضيحات 
ار رساله ح انتشين در توضيست چي حزب کموني خارجيات زبانهاي اداره نشر- ١
ن نوشته يچن)  جلد اول صفحه اول۱۹۲۶مارس " (نيل طبقات جامعه چيتحل"مائو 
 است که در آن زمان در حزب يشيق مائو تسه دون متوجه دو گراين مقاله رفيا: "است

و، تمام توجه خود را به ي چن دوسيندگيش اول، به نمايطرفداران گرا. د گشته بوديپد
سم ين آپورتونياخته و دهقانان را فراموش کرده بودند؛ اندان معطوف سي با گوميهمکار

 جان گوه تائو توجه خود را فقط به يندگيش دوم، به نمايطرفداران گرا. راست بود
سم ين اپورتونياد برده بودند، ايز از ي معطوف ساخته و دهقانان را نيجنبش کارگر

 يست، ولي نيشان کافيروهايکردند که ني حس ميستيان اپورتونين دو جريا. بود" چپ"
ق مائو يرف. افتيتوان يع را کجا مين وسيدانستند سرچشمه قدرت کجاست و متحدينم

 ياين پرولتارين متحدين و وفادارتريمتريتسه دون خاطر نشان ساخت که دهقانان عظ
. ن حل کردين را در انقالب چين متحديب مسئله عمده ترينترتيباشند و بدين ميچ

باشد که در ي متزلزل مي طبقه اي ملي نمود که بورژوازينيش بيوقع پبعالوه، او در آنم
سم ياليه خواهد گشت و جناح راست آن به سنگر امپري انقالب تجزيريهنگام اوجگ

  ."ن مطلب را به ثبوت رسانديصحت ا۱۹۲۷ سال يدادهايرو. وستيخواهد پ
ران يتصاد و اقياي احي، برا١٩٢١ن در سال ي، دولت نو١٩١٧ متعاقب انقالب - ٢

است يس"ت داد که به ي روستا امکان فعاليه داران و بورژوازي از سرمايه، به بخشيروس
ن آغاز يسم عمدتا از زمان استالياليروند سوس. ا نپ معروف استي" ني نوي اقتصاديها

ل يتبد" ونيسياپوز"ن با ي استاليان حزب به رهبريار حاد ميشد که به موضوع نزاع بس
  .شد

ن فرستاده شد که خط ينترن به چينده کمي بعنوان نماين، رويان استال در زم- ٣
نترن با ياما او با ورشکسته از آب در آمدن خط کم. ش بردينترن را در آن حزب پيکم

  ! اخراج شديتيبه روا. ن را ترک گفتي چيسرشکستگ
بعدها در دهه " يه دارير سرمايراه رشد غ"ن تز يم که همي خاطر نشان کن- ٤
انقالب " از يستيالي امپريت شورويه حماي توجيز حزب توده براي به بعد دستاو١٩٦٠

ن در هند و در يه داران بزرگ و مالکي سرمايم هايران و رژيدر ا" د شاه و مردميسف
ک شده بودند، ي نزديستيالي امپري که به شورويائي و آسيقائي مختلف آفريکشورها

  .بود
ن عمدتا پس از يگر مناطق ملل تحت ستم چيک در تبت و دي انقالب دمکرات- ٥

ست که در يار مهم و جداگانه اي سراسر انقالب انجام گرفت که موضوع بسيروزيپ
  . گنجدين مقاله نميحوصله ا
 که در نقد يتا رحمانيد به مقاله آناهي توانينه مين زميشتر در اي بحث بي برا-٦

بهشت يارد" (ني چيستياليو انقالب سوسدر دفاع از مائوتسه دون "نا داراب زند به نام يب
  .ت سالم دمکرات قابل دسترس استين مقاله در سايا. دينگاشته، رجوع کن) ١٣٨٧
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