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 سخنی با خوانندگان

ه چیز روي دور تنـد  این شماره از نشریه در زمانی منتشر می شود که گویی هم
هـا ایـن روزهـا بایـد      اريهاي خبر و خبـر گـز   بنگاه انم گمانبه . به پیش می رود

. ا مبادا از سیر وقایع عقـب بماننـد  کارمندان خود را مجبور به اضافه کاري کنند ت
 سـنگ  زغـال  معـدن  هـاي  تونـل  از یکـی /  شـاهرود  در معدن ریزش :خبر خرینآ

 حـدود  در معـدن  ریزش ي حادثه .شد ریزش دچار شاهرود شهرستان در کالریز
ثانیه اي نمی گذرد که خبر گـل درشـت    .است افتاده اتفاق امروز صبح 11 ساعت

، تحـوالت  ي پرشتاب حوادث . میان این هجمهدیگر این خبر را به حضیض بکشاند
شـی کجـاي ایـن جهـان را     تعطیلی یک کتابفرو ،خبر و تحلیل ،ژئوپولتیکداخلی و 

 1397در خـرداد  ". ی در این نشریه همه چیز بیات اسـت ؟ تو گویپوشش می دهد
 "دیگر پا به میدان اعتراض گذاشـتند. کارگران گروه ملی صنعت فوالد ایران ...بار 

توسـط نشـریه    فرقی نمی کند ریزش معدن در شـاهرود کـه امـروز اتفـاق افتـاد     
هیچ چیز نمی تواند کمـی   ،پوشش داده شود یا اعتصاب خرداد ماه کارگران فوالد

خشـک را بـه   مگر اینکه کسی اراده کند تا ایـن نـان   . عیار بیات بودن ما کم کنداز 
 . آب دهان کم کم نرم کند

اعترافات یک سلبریتی اینستاگرامی، جنـگ  ، بحران اقتصادي، بحران محیط زیست
، تصـادف تـانکر   کنترل شهر درعا توسط ارتش سوریه ،ي آمریکا با چیناقتصاد

و درشت دیگر کـه ذهنیـت و دانسـته     نفت کش با یک اتوبوس و ... هزار خبر ریز
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ن . تحلیلـی کـه در بطـ   عمل نمی کنند بی واسطهشکل می دهند هاي ما را از جهان 
بورژوایی بـراي   هاي امري است مهندسی شده توسط بنگاه هر خبر گنجانده شده

 . اگـر کمـی تامـل کنیـد ایـن مهندسـی را      دهی ذهنیت ما و مهندسی افکار ما شکل
. فکـر کنیـد عـامالن حملـه     ز و درشتی می توانیم مشاهده کنـیم البالي هر خبر ری

بـی بـی   "اعـدام مـی شـوند و     ایرانتروریستی داعش به مجلس شوراي اسالمی 
 ي . جـایگزینی کلمـه  . اعـدام شـدند  ان حملـه تروریسـتی ..  تیتر می زند متهم "سی

ر اسـت افکـار   اي است کـه قـرا   الن همان تغییر ظریف و هوشمندانهمتهمان با عام
کارگر را . وقتی خصوصی سازي و منطق سرمایه هستی عمومی را مهندسی کند

سـازي سـعی    به مرز نابودي می کشاند، جایگزینی کلمه خصولتی بـا خصوصـی  
و هزاران مثال دیگر کـه   .خود سرمایه منحرف کند می کند پیکان اتهام را از روي

. انه هـاي بـورژوایی سـلب اعتمـاد کنـد     کارگر را مجاب کند تا از رسـ  ي باید طبقه
ش خوانش دوباره وقایع و پالوده کـردن آگـاهی امـري اسـت حیـاتی کـه مـا تـال        

 .میکنیم در این مسیر حرکت کنیم

. قصد ایـن را هـم   رستیژ شودپ پر واضح است کمینه بودن توان ما نباید تبدیل به
. امـا تـالش در   ویژه اي براي خودمان قائل باشـیم  نداریم همراه با فروتنی امتیاز

را به همراه  امید بخشیخواه تامل و وسواس مقیاس و با این امکانات خواه نا این
اي هستیم چنـد وجهـی و تمـام     چه نمی توانیم ادعا کنیم رسانهخواهد داشت. اگر

صـبح   ي گوییم انتظار روزنامه ولیکن نمی ي کارگر، خدمت مبارزات طبقهیار در ع
روزي نبـود بـی شـک هیجانـات     . اگر ایمـان بـه پیـ   ریمسوسیالیسم را در سر ندا
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. کم نیسـتند مبـارزین بـه اصـطالح     دادیم به انقالبی از خود بروز میي ش کودکانه
روز  نـد و روشـنی  ا انقالب شنیدهاي که در هر پیچی صداي  ورد کردهان خواستخ

روي . ایـن سـطح از سیاسـت ورزي پرهیـاهو     موعود را هیجانزده نوید داده انـد 
ژ اندیشان این ایمان و بـاور  . بگذار کردگی استووچ گرایی و سرخي پ دیگر سکه

. بلکـه  تقـدیر باورانـه نیسـت   . اما ایـن ایمـانی   را با صفت دینی به تمسخر بنشینند
وز بیشتر ضرورت مبارزه ر رابر عینیتی که هردیالکتیک کنشی انقالبی است در ب

تـر   ی اسـت کـه فراخـی دیـدمان را گسـترده     . این همـان دانشـ  تاکید می بخشد را 
 . تر کنیم مان را براي روز انتقام آزموده کند تا سالح می

 

 

 

 

 

 

 

 





1818ي  اهنامهم ٤  
  1397تیرماه

 

 
 در بازار ارز و طال چه روي داد؟

 پروانه مستوفی

گذرد. وقتی دونالد ترامپ،  ماه از آغاز بحران ارز و طال در بازار ایران می 9
خود براي خروج از توافق   جمهور آمریکا، حرکت به سوي اجراي نقشه رئیس
وار بازار ارز و طال در ایران نیز  دنبال کرد، زه» طور جدي  به«اي را  هسته

در کانال  1396در بهار سال  شروع به در رفتن کرد! دالر آمریکا» طور جدي به«
جمهور  شود، اما وقتی رئیس تومانی در بازار آزاد ایران مبادله می700هزار و  سه

کند (و این  اي را تایید نمی آمریکا تهدید کرد که دیگر پایبندي ایران به توافق هسته
ن ، قیمت دالر به باالتر از چهارهزار توما96کار را نیز انجام داد)، در مهر سال 

واردررفتگی بازار ارز و طال در ایران بود. شاید به علت  رسید. این آغازِ زه
شده باشد، اما واقعیت این است که در بهار و تابستان  سرعت تحوالت فراموش
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هزار تومانی  200میلیون و  نیز سکه بهار آزادي عمدتا در کانال یک 96سال 
وسط دولت آمریکا در مهر اي ت شود و با عدم تایید توافق هسته مبادله می

 هزار تومانی شد.300میلیون و  ، وارد کانال یک96سال

اي شده است که وضعیت بازار ارز، چندنرخی است. از این  گونه اکنون شرایط به
تري براي  حیث، سکه که نرخ آن در بازار، واحد و مشخص است، معیار مناسب

ت. قیمت سکه بهار ارزیابی عمق و شدت بحران در این بازارهاي خاص اس
میلیون تومان باال رفت. و این بدان  آزادي در روز سوم تیر سال جاري تا سه

درصد افزایش 150معناست که نسبت به اوایل تیر سال گذشته، قیمت سکه حدود 
میلیون و  یافته است. در آغاز سال جاري، سکه بهار آزادي در کانال به قیمت یک

میلیون  قیمت اوجِ سکه در ابتداي تیر (حدودا سه شد و هزار تومان مبادله می600
تومان) شاهد این مدعاست که تنها در فصل بهار امسال، قیمت سکه بیش از 

 درصد افزایش یافته است!80

 در بازار ارز و طال  دلیل بحران

داري است که قیمت هر چیزي  هاي شیوه تولید سرمایه این یکی از ویژگی
اید که در بازار بورس، بعضی  ه بگیرد؛ حتما دیدهتواند از ارزش آن فاصل می

از سوي کسانی که  -چنان ابعاد بزرگی  اوقات، هجوم براي تصاحب یک سهم، آن
خود  به -کند  خرند، چه تولید می دانند شرکتی که سهم آن را می عمدتا حتی نمی

رود. در چنین حالتی، بعضا خود  شدت باال می گیرد که ارزش آن به می
 گویند که قیمت فالن سهام، حباب بزرگی دارد. دارها هم می هسرمای
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داران بخورد، سریعا بخش بزرگی از  در کل، هرگاه بوي بحران به مشام سرمایه
کنند که به قول خودشان مفرّي  هاي نقدي خود را به بازارهایی منتقل می دارایی

ه، آنها حجم هاي آنهاست. چون بوي بحران به مشامشان خورد امن براي دارایی
پولی تبدیل کرده و در گردش تولید   هاي نقد خود را به سرمایه کمتري از دارایی
» ارزش«گردند که  دهند؛ در عوض، آنها به دنبال مفري می کاالیی قرار می

دانند که اگر بحرانی در  هایشان را حفظ کرده یا حتی افزایش دهند. آنها می دارایی
هایشان را به  کند، پس دارایی باالیی نصیبشان نمی راه باشد، تولید کاالها سود

کنند. با  شده یا طال هدایت می سمت بازارهایی نظیر ارزهاي خارجیِ شناخته
طور  ها به سمت این بازارها، قیمت ارزهاي موردنظر و طال به هجوم این پول

شود تا خطر بروز یک  یابد و این امر خود باعث می آوري افزایش می سرسام
ان فراگیر اقتصادي افزایش یابد؛ چراکه وقتی چنین التهاباتی بازار ارز و طال بحر

هاي  گیرد، احتمال اینکه این التهابات همچون یک دومینو به سایر حوزه را فرا می
درصد واردات رسمی 80یابد. براي مثال، حدود  اقتصادي منتقل شود، افزایش می
آالت و مواد اولیه  اي، نظیر ماشین اسطهاي و و در ایران، واردات کاالهاي سرمایه

شود تا کاالهاي  کار گرفته می عنوان عواملی تولیدي به است که در داخل کشور به
رود،  ها، باال می مصرفی نهایی تولید شود. قیمت ارز که به دلیل هجوم این پول

شود و در نتیجه قیمت برخی  تر تمام می واردات بخشی از این کاالها نیز گران
رود که خارج از قدرت خرید بسیاري از  کاالهاي مصرفی نهایی تا جایی باال می

هاي تولیدي  شود تا کسادي بر بسیاري از حوزه مردم است. این امر باعث می
دار و دیرپا باشد، شاید کل اقتصاد در  حاکم شود و اگر بحران ارزي ادامه

 بحرانی فراگیر و شدید فرورود.
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داران برسد، حتی اگر این بحران واقعا در عمل  سرمایه بوي بحران که به مشام
داران، حجم قابل توجهی از  روي ندهد و از آن اجتناب شود، بخشی از سرمایه

کنند. تبدیل واحد  شده تبدیل می هاي خود را به طال و ارزهاي خارجی شناخته پول
شود:  یپول ملی (ریال) به این ارزها یا طال، به یک سوداگري بزرگ تبدیل م

برد  داران به سمت دالر و سکه، قیمتشان را باال می هاي انبوه سرمایه هجوم ریال
هاي  اند، پول هاي خود را تبدیل کرده ها که زودتر ریال و از این طریق آن

دار، این کار را  زنند. وقتی بخشی از طبقه سرمایه بادآورده بیشتري به جیب می
بورژوازي و طبقه متوسط  تر خرده اقشار مرفهتاب عظیمی در  و دهد، تب انجام می
توجهی در اختیار دارد به تکاپو  شود و در کل هرکسی که پول نقد قابل ایجاد می

 افتد که از مسابقه خرید دالر و طال عقب نیفتد. می

ترتیب بود که هجوم لشکر سوداگران، قیمت دالر و طال  به بعد، بدین 1396از مهر
بر دولت امپریالیستی آمریکا، به سراغ زرادخانه جنگ را باال برد. ترامپ ره

داري ایران، تنگ و  ها را بر گردن اقتصاد سرمایه رفت تا حلقه تحریم اقتصادي می
دار ایرانی با این ذهنیت که این اقدام دولت  سرمایه  تر کند. بخشی از طبقه تنگ

ال تبدیل آمریکا به بحرانی بزرگ در اقتصاد ایران و کاهش شدید ارزش ری
آنکه خود متوجه باشد به عامل مهمی براي پیشبرد  شود، به صحنه آمد و بی می

کردند که  هاي دولت آمریکا تبدیل شد. این لشکرِ سوداگرشده، کاري می نقشه
 احتمال موفقیت طرحِ تحریمی دولت آمریکا افزایش یابد.
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 دولت روحانی چه کرد؟

برالیسم و آزادسازي اقتصادي، گمان دولت روحانی با اعتقادي راسخ به نئولی
گویند، دست نامرئی بازار، خود  گونه که آدام اسمیت و حواریونش می کرد آن می

اهللا  خوابد. ولی تاب بازار ارز و طال می و زودي تب کند و به تمام مشکالت را حل می
به بعد، به  96بار، از مهر کل بانک مرکزي، هر دو یا سه هفته یک سیف، رئیس

ها  گفت: قیمت داد و می کردند، هشدار می انی که اقدام به خرید دالر و سکه میکس
کنید! مسئوالن اقتصادي دولت روحانی خود را  آید و شما ضرر می پایین می
گفتند دولت اعتقاد به مداخله گسترده  دانستند و دائما می تر از همه می اقتصاددان

آید.  ها پایین می ر و سکه، قیمتدر بازار ندارد و با کاهش تقاضا براي دال
رسید، به خاطر سیف خطور کرد که ایام کریسمس و  می که فرا 96زمستان

تعطیالت سال نوي میالدي آمده است؛ پس گفت هر سال این موقع به دلیل 
روند و در بهمن و اسفند دوباره با  ها باال می افزایش تقاضا براي ارز، قیمت

 آیند! کاهش تقاضا پایین می

تیم اقتصادي دولت روحانی به اندازه کورترین ناظران هم بینایی نداشتند و این 
که  اعتقاد راسخ به اصول نئولیبرالیستی بود که آنها را کور کرده بود. در حالی

خوابند، کسانی که به بازار ارز و طال هجوم  ها دوباره می گفت قیمت سیف می
سابی هم نداشتند، در زمستان وح آورده بودند و خیلی از آنها سواد درست

واقعیت   شود. نیم میلیون تومان می و2هزار تومان، و سکه  گفتند که دالر هفت می
ها  توانند منتفع شوند و قیمت نشان داد که این سوداگرشدگان، بیش از این می

 تواند افزایش یابد. بیش از برآوردهایشان می
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هفته و این ماه و آن ماه کرد،  دولت هرچه به انتظار نشست، و این هفته و آن
تنها دردي را دوا نکرد،  خودي بازار آزاد نه دست نامرئی بازار و عملکرد خودبه

که از راه رسید، قیمت ارز در بازار  97بلکه بر عمق و شدت دردها افزود. نوروز
صورت ساعتی باال رفت. قیمت دالر آمریکا در بیستم فروردین حتی از  آزاد به
روز که به شب رسید، توهم عملیات  ومان هم فراتر رفت و آنهزار ت شش

شفابخشِ دست نامرئی در بازار ارز از دیده دولت کنار رفت. جهانگیري در شب 
نرخی شده و از  بیستم فروردین در تلویزیون ظاهر شد و اعالم کرد که ارز تک

انی توم200تمام نیازهاي کشور بر اساس دالر چهار هزار و  97فروردین 21
تأمین خواهد شد. دولت که ابتدا اعتقاد به عدم مداخله در بازار داشت و سپس در 

به مداخله حداقلی در بازار ارز ایمان آورده بود، در اواخر  96زمستان
رویه خود را کامال تغییر داد و به کنترل شدید معامالت ارزي رو  97فروردین

به کلی ممنوع شد و دولت  ها آورد. خرید و فروشِ مستقلِ ارز توسط صرافی
اي به نام نظام یکپارچه معامالت ارزي (موسوم  اندازي سامانه تالش کرد با راه

 به نیما)، تمام معامالت ارزي را با محوریت نظام بانکی انجام دهد.

گونه نبود که منافع  نحوه مداخله دولت در بحران ارزي ذینفعانی داشت: آن
تومانی به 200نرخی چهارهزار و  ت ارز تکاصطالح سیاس مداخله دولت و به

، یعنی طبقه  یکسان در بین طبقات مختلف اجتماعی پخش شود؛ در کل، یک طبقه
دار، ذینفع این سیاست بود. پیش از اختصاص ارز از طریق سامانه نیما،  سرمایه

طور  اي و همین اي، واسطه دولت به بخش بزرگی از واردکنندگان کاالهاي سرمایه
دهد.  اي تخصیص می زرگی از واردکنندگان کاالهاي مصرفی، ارز مبادلهبخش ب

ها در  که قیمت ارز (دالر آمریکا) در بازار آزاد و در صرافی 96در فروردین
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اي که توسط بانک  شد، قیمت دالر مبادله تومانی مبادله می700هزار و  کانال سه
مان بود. در تو200هزار و  گرفت، سه مرکزي به واردکنندگان تعلق می

هنگامی که رویکرد جدید دولت در بازار ارز اعالم شد، قیمت دالر  97فروردین
نرخی که قرار بود از طریق سامانه نیما تخصیص داده شود، چهارهزار و  تک

تومان اعالم شد. این موضوع بدان معنا بود که ظرف یک سال قیمت ارز 200
زایش یافته است (دالرِ دولتی درصد اف31شده توسط دولت بیش از  داده تخصیص

تومان رسید). باید گفت دولت در حالی قیمت ارز دولتی 4200تومان به 3200از 
هزار و  براساس دالر سه 97برد که بودجه تومان باال می200را تا چهارهزار و 

گرفت که  تومانی بسته شده بود! و این میزان افزایش در شرایطی صورت می500
، 97کارگر بسیار کمتر از این میزان بود. در سال  د طبقهمیزان افزایش دستمز

میلیون  بگیرانی که مشمول قانون کار هستند، اگر مجرد باشند یک دستمزد حداقل
میلیون و  هزار تومان و اگر متأهل بوده و داراي یک فرزند باشند یک 312و 

 96درصدي نسبت به سال16هزار تومان است که حاکی از افزایش حدودا 423
ها  است. در کنار اینها باید گفت که دستمزد کارگران مشمول قانون کار سال

پایین نگه داشته شده است و بسیاري از اعضاي این طبقه، اصال مشمول قانون 
درصدي نرخ 31کار هم نیستند. سیاست ارزي جدید دولت، از طریق باال بردن 

ی کارگران را هرچه یافته به واردکنندگان، دستمزد واقع ارز دولتی تخصیص
دهد و قدرت خرید آنها با این سیاست، کاهش بیشتري را تجربه  بیشتر کاهش می

کند. این افزایش نرخ ارز دولتی، دیر یا زود تاثیر خود را در افزایش قیمت  می
اند، این به  داد و در شرایطی که دستمزدها پایین نگه داشته شده کاالها نشان می

دار است. حاصل این  قه کارگر در مقابل طبقه سرمایهمعناي تضعیف بیشتر طب
سیاست، ارزان شدن بیشتر نیروي کار کارگران بود. قیمت عوامل تولیدي، 
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کاالهاي تولیدشده نهایی و کاالهاي وارداتی، با این افزایش قیمت ارز دولتی، 
یافت و این موضوع معناي دیگري ندارد جز ارزان شدن نیروي کار  افزایش می

 گران.کار

دار بود؛  سرمایه  اصل ماجرا این بود که سیاست ارزي جدید دولت به نفع طبقه
دار بود، اما  اما فروعی هم در کار است. این سیاست در کل به نفع طبقه سرمایه

داران بزرگ  ترِ منافع آن، به سرمایه دار نیز بخش بزرگ در بین طبقه سرمایه
دکنندگانی که مواد اولیه، کاالهاي داران بزرگ، چه تولی رسید. سرمایه می

کردند و  تومانی وارد می200آالت خود را با ارز چهارهزار و  اي و ماشین واسطه
کردند و از طریق سامانه  داران تجاري که کاالي مصرفی وارد می چه سرمایه

توانستند قیمت کاالهاي خود را آزادانه در  گرفت، می نیما، بدانها ارز تعلق می
قیمت ارز آزاد محاسبه کرده و به فروش برسانند. مثال بخش بزرگی از  بازار با

تومانی اجناس خود را 200واردکنندگان کاالهاي مصرفی، با ارز چهارهزار و 
هزار تومانی در بازار  کردند و همان اجناس را بر مبناي دالر هفت وارد می

تومانی 200ارهزار و فروختند؛ یا تولیدکنندگان، مواد خام خود را با دالر چه می
کردند و مبناي فروش کاالي نهایی را  وارد کرده و با آن کاالي نهایی تولید می

دادند. دولت خرید و فروش مستقل ارز توسط  هزار تومانی قرار می ارز هفت
ها نداشت و از این حیث  ها را ممنوع کرده بود، اما کنترلی بر قیمتگذاري صرافی

هاي طبقه  داري به ضرر سایر بخش ر سرمایهت تر و بزرگ نیز بخش قوي
کارگر و طبقه متوسط   تري به ضرر طبقه دار و در ابعاد بسیار بزرگ سرمایه
دار،  سرمایه  هایی از طبقه ها در ادامه صداي بخش برد. این سودجویی سود می

اي از بازاریان، همچنین صداي برخی  فروشانِ کوچک و عده مثال صداي موبایل
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داريِ ایران،  تواند در شرایط حاضرِ سرمایه ولتی را درآورد. دولت نمیمقامات د
ها را بگیرد، اما اگر حتی بتواند جلوي آنها را  طور کامل جلوي این سودجویی  به

ها جنبه فرعی ماجراست و در اصل قضیه که کلیت  هم بگیرد، این سودجویی
  ران، به نفع طبقهسیاست ارزي دولت، از طریق ارزان کردن نیروي کار کارگ

 کند. دار و به ضرر طبقه کارگر بوده است، تغییري ایجاد نمی سرمایه

هم به صورت جزئی و صرفا در  دولت روحانی، تاکنون، تنها در بازار ارز، آن
هاي کنترلی رفته و در بقیه بازارها، همچنان  خرید و فروش ارز، به سراغ شیوه

و دست نامرئی بازار تأکید دارد. در بازار هاي نئولیبرالی  بر اعتقاد به سیاست
سکه و طال، دولت هیچ کنترلی صورت نداد و از آنجا که سوداگري ارزي دشوار 

هاي خود را  داران، میزان قابل توجهی از پول شده بود، بخش بزرگی از سرمایه
معناي واقعی کلمه به عرش  به سمت بازار سکه هدایت کردند و قیمت سکه را به

اي خارج  طلبِ آمریکا از توافق هسته د. وقتی دولت امپریالیست و سلطهرساندن
داران و همچنین  گرداند، این بخش از سرمایه ها را بازمی شد و اعالم کرد تحریم

هایی که پول نقد داشتند، بوي بحران هرچه بیشتر به مشامشان  متوسطی طبقه
چنین بود که آنها با  اینخورد و بنابراین بیشتر به سمت خرید سکه رو آوردند. 
میلیون تومان باال بردند.  هجوم به بازار سکه و طال، نرخ سکه را تا حدود سه

فروش  شیوه دولت ابتدا این بود که در این بازار سکه حراج کند و بعد نیز به پیش
ها را در  سکه رو آورد. اما آنها از هر دو شیوه استقبال کردند، چراکه سکه

خریدند و امیدوار بودند که آن را  تر از دولت می هاي پایین یمتمقیاس زیاد در ق
هاي بسیار باالتر در بازار بفروشند؛ که البته مشخص شد این  در قیمت
 بینانه بوده است! شان کامال واقع امیدواري
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بازار دیگري که با سرنوشت مشابهی مواجه شد، بازار مسکن بود. این بازار نیز 
داران و افرادي از طبقه متوسط بود که خانه  قد سرمایههاي ن شاهد هجوم پول

خریدند، نه به این قصد که در آن زندگی کنند، بلکه به این قصد که مفري امن  می
شدت باال برد و دولت باز در  هایشان بیابند. این امر قیمت مسکن را به براي پول

چیز را به  ره همهاین بازار هیچ ممانعتی براي این سوداگري ایجاد نکرد و دوبا
 خودي قوانین بازار آزاد گذاشت. به هاي نامرئی بازار و عملکرد خود دست

، همه این اتفاقات در حالی رخ داد که هنوز آن بحران اقتصادي 96بعد از مهر
بینی کند که چنان  دانست با قاطعیت پیش فراگیر رخ نداده بود و هنوز کسی نمی

قرار داریم) با  97که در اواسط تیر (در حالی دهد یا خیر. هنوز هم چیزي رخ می
هاي تولید  تک سلول عیار که تک بینی کرد که آن بحرانِ تمام توان پیش قاطعیت نمی

هاي آمریکا و شدت گرفتن  اندازد، با بازگشت تحریم داري را به لرزه می سرمایه
روي  داري ایران، جنگ اقتصادي دولت امپریالیستی آمریکا علیه دولت سرمایه

بینی در مورد چنین چیزي و در مورد میزان تاثیرگذاري  دهد یا خیر. پیش می
توان گفت که حاکم شدن  پذیر نیست، اما می هاي امپریالیستی آمریکا، امکان تحریم

سوداگريِ فراگیر در این بازارها، احتمال وقوع این بحران را افزایش داده و 
تر کرده است. در این مورد، هیچ  دیکداري ایران را به آن نز اقتصاد سرمایه
هاي پیشِ  ها و سال اي وجود ندارد که بتواند بگوید دقیقا در ماه دستگاه تحلیلی

توان از افزایش یا کاهش احتمال وقوعِ چنین  دهد و تنها می رو چه اتفاقی رخ می
  بحران اقتصاديِ فراگیري حرف زد.
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 رود یا چشمه؟

 کاوه غالمعلی

طور گسترده منتشر شود،  کتاب و کتابفروشی خبري به  آید درباره کمتر پیش می
آوري  اما در ماه گذشته دو بار پیاپی این اتفاق افتاد. خبر اول مربوط به جمع

هاي عامل  هاي قاچاق از بازار بود و در این راستا بستن یکی از کتابفروشی کتاب
ر معرض تعطیلی قرار گرفتن پخششان، و خبر دوم مربوط به تعطیلی یا د

 خان. اول به دومی بپردازیم.  واقع در خیابان کریم» رود«کتابفروشی 
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دو   وقت به اندازه کرد، اما هیچ فعالیت می» رود«شد که کتابفروشی  سالی می20
رونق نبود تا اینکه کارش به بسته شدن و تعطیلی  سه سال اخیر خلوت و بی

: گوید میتعطیلی این درباره چرایی  ،»رود«روشی مدیر کتابف ،سعید مقدمکشید. 
به قصد توسعه و گسترش فضاي  ،مدیر و مالک انتشارات ،آقاي زارع«

تر را به منظور  تصمیم به فروش ملک فعلی گرفتند تا مکانی بزرگ ،کتابفروشی
کنندگان تهیه کنند. از بین متقاضیان  رسانی بهتر به مخاطبان و مراجعه خدمت

به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد،  ،روشی فعلی، انتشارات امیرکبیرخرید کتابف
زمان دیگر آقاي زارع مکان موردنظرشان را پیدا کرده و با مالک آن به توافق  آن

اي در خیابان  آقاي زارع براي یافتن مکان تازه ،پس از آن. رسیده بودند
. نشدند چنین مکانیرید ها موفق به خ خان اقدام کردند که به دلیل رشد قیمت کریم

حل ما درخواست وام از وزارت فرهنگ و ارشاد و نهادهاي مربوطه  آخرین راه
بوده تا بتوانیم همچنان کتابفروشی را سرپا نگه داریم که هنوز این اتفاق رخ 

ما با . است نداده است. هیچ نهاد و ارگانی هم کمکی تا به امروز به ما نکرده 
درصد گذاشتیم تا 25هایمان تخفیف  خرداد براي کتاباجازه اتحادیه از اول 

تري داشته باشیم. نکته دردناك این است که اگر هر  جایی راحت بتوانیم جابه
گذاشت نیمی از  درصد تخفیف می25صنف دیگري در بازه زمانی حدود یک ماه 

مردم . که براي ما این اتفاق رخ نداده است در حالی ،شد اش تمام می موجودي
ولی وقتی چنین تخفیفی را هم  ،مند هستند م از گرانی قیمت کتاب گالیهمدا

کنند و این براي ما  استقبالی نمی ،ایم که چند برابر هر نمایشگاهی است گذاشته
تیر 30ایم تا  اي که به انتشارات امیرکبیر داده ما طبق وعده. بسیار دردناك است

زمان مکان  کرد و اگر تا آن کتابفروشی را به این انتشارات واگذار خواهیم
هاي آقاي مقدم شاید  از صحبت.» دیگري نداشته باشیم ناچار به تعطیلی هستیم
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ها  قبل از افزایش ناگهانی قیمت» رود«بتوان به این نتیجه رسید که وضعیت 
طور نبود، به فکر گسترش فضاي  چنان بد نبوده است، چراکه اگر این آن

خوانیم که با گذاشتن تخفیف هم  از سوي دیگر می افتادند. اما کتابفروشی نمی
 ها نشده است. ماجرا چیست؟  استقبالی از کتاب

تا 10دو تا به  -پیکر بوتیکی از یکی  هاي غول هاي اخیر، کتابفروشی در سال
اند و بقیه هم تقریبا در حال پیش رفتن در همین مسیر هستند. بازار کتاب  رسیده

شود) و چندین ناشر  تا می10(که تعدادشان به زور ما از سوي چند ناشر بزرگ 
هاي  شود. کتاب ) تغذیه می شود  کم بر هزار بالغ می کوچک (که تعدادشان دست

ترین کتابفروش هم  عنوان مشخص است که نادان 30 - 20پرفروش در سال 
رو رقابت در جاي دیگري  شان کند و سفارششان دهد. از این تواند شناسایی می

ها هستند. کمیت  گیرد که دنبال باقی کتاب ي مخاطبان محدودتري شکل میو برا
آور است که براي داشتن یکی از هر کدامشان هم  چنان سرسام ها آن این کتاب

بیند در کنارش  که می» رود«نیاز به فضاي بزرگی است. پس مالک محترم نشر 
دار نامی،  ایهسرم -اف  سوترك هم رسول اي بزرگ قرار دارد و کمی آن چشمه

شود فضاي  ي راه انداخته است با مساحت زیاد، مجبور می»هنوز«کتابفروشیِ 
خورد که در نظام اقتصادي  چیز پیچ می کارش را گسترش دهد. ناگهان اما همه

هاي کوچک نیز در چنین  فعلی طبیعی است. درواقع باید گفت باقی کتابفروشی
از کتابفروشی بزرگی هستند که  وضعی قرار دارند. آنها همگی ماکت کوچکی

دهد. در این بازار فرصت مهیا  زمانی از دست می کارکرد خود را بعد از اندك
تنها  هاي غیرکتابی دارند و وضع اقتصادي نه شود براي کسانی که دلمشغولی می

اف را در نظر بگیرید و نیز  آل است. مثال آقاي رسول برایشان طبیعی، بلکه ایده
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روزها فیلمی  آرا این کتاب چیست؟ بهمن فرمان  هنیت ایشان دربارهاقوامش را. ذ
ذهنیت این   که آینه »خواد دلم می«اف روي پرده دارد به نام  کنندگی رسول به تهیه

آید.  اي است که نوشتنش نمی نویسنده  کتاب است. این فیلم درباره  قوم درباره
تنها یک ویژگی مشترك دارند. هاي مختلفی است که  نویسنده مزین به کتاب  خانه

ي »دا«و حتی » نگاه«از فرهنگ اصطالحات فلسفی گرفته تا مجموعه اشعار نشر 
مهر، فقط در این ویژگی مشترك هستند که همگی جلدي گالینگور دارند.   سوره

هاي جلد شومیز  بودن کتاب نسبت به کتاب  معناي این ویژگی فقط گرانقیمت
ها چیزي بیش از کاالیی قیمتی نیست، زیرا  اف رسول واقع کتاب براي است. و به

داند  اف در مقام یک تاجر به خوبی می فقط قیمت پشت جلد مدنظر نیست. رسول
تواند از طریق کاالي فرهنگی پولشویی کند، مجوز واردات کاالي فرهنگی  که می

ادي و اینها به کنار، کنار اصغر فره  بگیرد، معافیت مالیاتی بگیرد و اصال همه
حل دیگري غیر  مند بگیرد. با این وضعیت آیا راه  پیمان معادي ژست فردي دغدغه

گونه است که ناشري  وجود داشت؟ این» رود«تعطیلی براي کتابفروشی کوچک 
بشود و خرسند هم باشد. البته » رود«تواند جایگزین  دولتی مثل امیرکبیر می

هاي  . مارکت کوچک در حرفهوجود داشت» رود«حل دیگري هم براي  شاید راه
دارد. اینجاست که باید برویم  دیگر مشتریان خود را با جنس خاص نگه می

 سروقت خبر اول.

شود کتاب غیرقانونی (یعنی زیراکسی و قاچاق)  جنس خاص در بازار کتاب یا می
وسوها حرکت نکرد. و  وقت به این سمت هیچ» رود«یا کتاب قدیمی و کمیاب. نشر 

ها بود که به ماکت یک کتابفروشی بزرگ بدل، و تعطیل شده بود. قبل  تحقیقتا مد
شده  بر سردر ورودي خویش کاغذي چسبانده بود مرقوم» رود«از اتفاقات اخیر، 
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». با نخریدن کتاب قاچاق، از کتابفروشی محلی حمایت کنیم«با این عبارت: 
روزگار گذراند.  شود هرچند خود نیز آگاه بود که دیگر با مشتریان محلی نمی

هاي فراوان و با  اي از ناشران پس از پیگیري خبر اول در حقیقت این بود که عده
هایشان را توسط یک عامل  توانستند جلوي کپی شدن کتاب» ققنوس«سرکردگی 

ماه، و  تاي عجیبی خورد به اتفاقات دي» ور آبی اون«اي  بگیرند. قضیه در رسانه
هاي ناشردار  تابفروشیِ عامل، نه کپی کردن کتاباینکه دلیل اصلی پلمپ شدن ک

و تاریخی بوده است که درباره حکومت پهلوي نوشته شده    بلکه عناوین سیاسی
خاطر  ها هم داشت، اما اینها را فقط به است. هرچند عامل مزبور از این کتاب

از این بابت نداشت. بازي  ود مالیو هیچ هدفی جز س کرد فروش احتمالی کپی می
کم از دست ناشران خارج شد و به سطح برخورد با دستفروشانی رسید  اما کم

که گاهی کتاب سیاسی هم داشتند. چیزي که پس از بسته شدن کتابفروشی 
کاران انقالب به دو بخش از کاسبان کتاب  یادشده از شدتش کاسته نشد. کپی

ی دستفروشان کتاب و دیگري کردند. یک رساندند و سود می سود می
توانستند با خرید کتابی  کتابفروشان کوچک تهران و شهرستان که می

کار بیشتر از  ي افست فروشی بسته شدن کتاب تر، درآمدزایی کنند. قیمت ارزان
اینکه اقدامی ضد انقالبی یا اقدامی علیه کتاب قاچاق باشد، اقدامی در جهت 

پیکر بیشتر و به نابودي کشاندن  هاي غول فروشی همواري مسیر افتتاح کتاب
  وار است.  هاي ماکت کتابفروشی
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 بحران در شعر معاصر

 سمانه گودرزي

شده اعتراف کنم:  اي بدیهی ولی در اغلب اوقات فراموش . در ابتدا باید به نکته1
اي  ، همین امروزِ  روزِ ماست. و شعر نیز به عنوان پدیده»معاصر«غرض از 

هاي سازنده و  اجتماعی در این تاریخ مشخّص، از عوامل و انگیزه -فرهنگی 
موثر بر اجتماع و فرهنگ، تاثیرات فراوان پذیرفته است و خواهد پذیرفت. پس در 

گوییم، نباید از بحران در فرهنگ و اجتماع  اینجا اگر از بحران در شعر چیزي می
شعري محدود  شناسانه و درون یغفلت ورزیده و آن را به مسائل فرمیک، زیبای

کنیم. بحران در شعر، بحرانی درونی نیست و اگر کوشندگان ادبی توانِ خالقۀ 
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اند، به همان  ریزي و خلق آثارِ جدي و تاثیرگذار از دست داده خود را در پی
 اي نبوده است.  دهندة هیچ ذهن خلّاقه نسبت جامعه نیز خالق و پرورش

همین پارة نخست، خالی از لطف نخواهد بود: مدرنیت اثر اذعان به نکته دوم در 
شناسانه مدرن، گام نخست در خلق اثري  هاي زیبایی و برخورداري از شاخصه

معاصر است. اثري که نسبت خویش با گذشته را چه از نظر فرمیک و 
کند، و در  شعري مشخص می شعري و چه از نظر فرهنگی و برون درون
اي شعر فارسی در قرن حاضر و البته در روایت این بحران، ه ترین سال بحرانی

 دهد. به  خود اختصاص می -محتوایی  -به فراخورِ تمهیدات فرمی -جایگاهی  را 

تاییِ شعر در  زا در روایتی که به اکنونِ ما و تیراژِ چندده . واپسین نقطۀ بحران2
یراژ رمان و ترجمه نیز که البته ت -شود  این روزگارِ فراوانیِ کتاب مربوط می

 شمسی است. 70و  60هاي  دهه –ندرت چیزي بیش از این است  به
شباهت با  ها بنگریم، از جهات اندکی بی هایی که اگر با مداقّه بیشتري بدان دهه
نیست، ولی با این تفاوت شگفت و قابل تأمل که  32مرداد  28هاي پس از  سال
 هاي فرهنگی مواجهیم. بار ما با شکل نوینی از سیاست این

سفید ما  هایی متناقض و بسیار پیچیده که بیشتر شاعران و منتقدان ریش سیاست
را در کام خویش فروبرده و با دامن زدن به تکثر و تنوع آراي فرهنگی، چهره 

 دارد. یگانه و توتالیتر خود را تا حد امکان از نظرها پنهان می
خاصی از بیان و بینشِ شاعرانه را بر  و بنابراین آنجا که قرار است نوعِ

هاي امنیتی و  هاي پسامدرن تشییع کند، دست به دامن دستگاه هاي تئوري شانه
شود؛ و در تناقضی مضحک، همان شاعران و  هاي ترور خود می تیم

سرایند، با غلطیدن در  قطارانِ خویش شعر می پردازانی که در رثايِ هم نظریه
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حات در سطح سیاسی و دامن زدن به پسامدرنیسم در گفتمان سازندگی و اصال
 رسانند.  سطح فرهنگی، به این پنهانکاريِ پیشرفته مدد می

پسامدرنیسم «هایمان رو به این گزاره که  کم امروز دیگر باید چشم . دست3
، »داري متأخر نیست چیزي بیش از ایدئولوژي پسالیبرالیسم یا همان سرمایه

هاي شعري نیز که در این چند دهه و از  تحلیل تمام نحلهگشوده باشد. پس نقد و 
اند، باید به همین شدت سیاسی و به دور از  شدت سیاسی روییده این بسترِ به

مدارانه و دموکراتیک باشد. ضمنا الزم به توضیح نیست پیش از  مالحظات انسان
با قدم گذاشتن ناخواه ما  هاي اول قرن، که خواه این تاریخِ مورد بحث، و از دهه

 در جایی با مختصات دنیاي پیشِ روي آینده، بیش از هر وقت از لوازم و امکانات
ایم، تمامیِ آنات و زوایاي  دارانه برخوردار گشته مادي و معنويِ جهانیِ سرمایه

 گونه خواهد بود. کار و آثارِ ما سیاسی بوده است و در آینده نیز به همین

امر «ها ما را بیش از پیش مفتون خود ساخته  ن سال. تناقض دیگري که در ای4
خود را به شعر » دیگري بزرگ«است. به هر اندازه که فضاي بیرون و » سیاسی

زدایی و  و سایر درونیات ما تحمیل کرده است، ما از درون به سیاست
ایم. و آنجا که شعرِ خویش و دیگران را در نسبت و  گرایش داشته» خودمحوري«

ایم، در  تببین و تشریح کرده» دیگري بزرگ«از این فضاي آکنده از  با آگاهی
ترین حالت ممکن، به علت فقدان آگاهی از فرایند بازتولید ایدئولوژيِ  خوشبینانه

ایم. و در توهمات  ریخته» دیگري بزرگ«حاکم در خلقِ اثر، آب به آسیابِ همان 
گاه  ایم. ولی هیچ زده خویش، به کارستان کاري از جنسِ تئوري و شعر دست

اي مارکسیستی، فراروي از گفتمان و  نخستین گامِ خویش را که براساسِ آموزه
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ایم؛ و همیشه در سطحی از  درستی برنداشته منطق زبانیِ قدرت است، به
 ایم.  زنانه  یا عصبیت مرتجعانه باقی مانده-مینیاتورنویسیِ مردانه

شود که فقط  و با تلخیِ تمام بر ما عیان می. طنزِ روزگار وقتی به صورت کامل 5
اي از ساز و کار فرهنگی آموزش و ترویج و حمایت از شعر در این  تا اندازه

دستگاه عریض و طویل آگاهی یابیم. به همان اندازه که منتقدان و شاعرانِ خارج 
بستی  از این دستگاه، به دالیل مختلف و غالبا موهوم، شعر فارسی را در بن

 -شناسانه و چه از نظر جایگاه اجتماعی  چه از نظر مسائل زیبایی -خی تاری
شده در تاریخ، به بهترین  اند، دستگاه حاکم با فراخواندنِ نیروهاي مدفون یافته

زبانی بهره برده و با  -بدیل فرهنگی  شکل ممکن از این ظرفیت بی
ا براي هر نوع ي فرهنگی مزبور ر»کاال«کاست خود،  و کم هاي بی ورزي سیاست

هاي نشر سپرده است: از شعرِ دریده و آکنده از  سلیقه و مخاطب خاص به بنگاه
تصویر بما هو «نویسیِ شاعرانِ جوان تا شعرِ آوانگارد و مملو از  سیاسی
راستی آیا شعر فارسی به  . به50و  40هاي  گروه شاعرانِ آوانگارد دهه» تصویر

 بست رسیده است؟  بن

اي  بست در شعر فارسی، روي دیگر ایده پیشرفت در شعر است. سکه . ایده بن6
دورو که خواستگاه روي دوم (پیشرفت) آن، از نظر زمانی با ایده سازندگی و 

ها شاهد  هاي شصت و هفتاد مطابقت دارد و ما در همان دهه پیشرفت در دهه
ورده و جوانی روزتر از قبل هستیم. شاعران و منتقدان سالخ فوج شاعرانِ به فوج

دانند، ولی از درك سیاسی  هايِ نوینِ ادبیِ جهانی می که خود را مسلّح به تئوري
 و هدفمند بودنِ آنها به کلّی عاجزند.
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برم که  ي رضا براهنی نام می»ها خطاب به پروانه«براي نمونه، تنها از موخره 
من در شماره  توان در آن مشاهده کرد. و وضوحِ تمام می تمام موارد فوق را به

و چند گروه دیگر » ها خطاب به پروانه«پاره در   بعد مشخصا به ردیابیِ این شش
 شعر معاصر خواهم پرداخت.
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 نجواي پیروزي، اتحاد

 فریدون فوالدي

خودي بود. یکی دیگر از آن برخوردهاي کار و  شروع اعتصاب کامال خودبه«
خاطر اخراج چهار کارگر توسط دفتر  بار به شود، این سرمایه که همواره تکرار می

همبستگی خود شورش کرده و   کارخانه شروع شد. کارگران با اتکا به روحیه
تر  سرعت قاطع هخواستار بازگردانیدن رفقاي اخراجی خود شدند. جنبش ب

ها که یک سازمان قانونی  ها و کارخانه شود. اتحادیه روسی کارگران فابریک می
ترتیب اعتصاب به سطح باالتري ارتقا  است، در این جنبش شرکت کرده و بدین

یابد. کارگران که خواستار بازگشت رفقاي کارگر خود شده بودند دیگر  می
خواستار هشت ساعت کار روزانه، هاي خود را مطرح کردند. آنها  خواسته

کپک براي زنان)، حذف ساعت کار  70دستمزد حداقل (یک روبل براي مردان و 
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اضافی اجباري (و دستمزد دو برابر براي این ساعت کار)، بهبود شرایط 
هاي اقتصادي تنها  هاي پزشکی و غیره شدند. اما خواسته بهداشتی کار، کمک

 » د. جنبش خصلت سیاسی به خود گرفته است.دهن محتواي دعوا را تشکیل نمی

 برگرفته از کتاب مسائل جنبش کارگري (لنین)

هاي زیادي از خون  تمامی کارگران آشناست. سال  تک این کلمات به گوش تک
هاست براي گرفتن حقوق  گذرد، خون سرخی که سال جاري در این کلمات می

 شده خود گرم است. پایمال

هایمان نجوا کرده   اعتراض؛ بارها و بارها این صدا در گوشاعتراض، اعتراض، 
دهد. این فریاد  هاي قفس فریاد آزادي سر می اي که از پشت میله است، مثل پرنده

هایی که  آید؛ پر از خشم، پر از درد، پر از تمام ناعدالتی هر لحظه به سمتمان می
د، از کارخانه آید، از معدن، از کارخانه فوال هر روز بر سرت فرود می

گانی که محصول تولیدي را با تمام  سازي یا مواد خوراکی، از رانند ماشین
  کشیده رسانند، از گلوي رنج شده می هایش به انبارها و مقصدهاي انتخاب سختی

معلمان که تا نیت به اعتراض به شرایط سخت معیشتی و برطرف نشدن حداقل 
شوند و هزاران نمونه دیگر. بلی، این  ن میکنند راهی زندا هاي زندگی خود می نیاز

 صدا برایمان آشناست، چون صداي خودمان است.

شرکت از ادغام  1358، در سال57بهمن 22ن پس از انقالب شرکت ملی فوالد ایرا
شرکت ملی به وجود آمد.  ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فوالد ایران

به عنوان تنها شرکت تخصصی در  1380فوالد ایران از بدو تاسیس تا سال
هاي معدنی و  هاي فوالدسازي و اجراي طرح زمینه مدیریت و هدایت کارخانه
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هاي بزرگ معدنی و  د و تقریبا بدون استثنا تمام کارخانهکرفوالدي فعالیت 
توان به  میجمله آن  برداري رساند. از به بهرهاجرا و فوالدسازي کشور را 

ترین کارخانه تولید  عنوان مهمه ب اشاره داشت که هانفوالدمبارکه اصفکارخانه 
برداري  ورق در خاورمیانه در زمان جنگ با مدیریت این شرکت به اجرا و بهره

 .رسید

تعدادي از کارخانه هاي فوالدي، معدنی و جانبی که توسط شرکت ملی فوالد 
 :باشند اند به شرح ذیل می شده اندازي راه و ارایران اج

 يهاي فوالد کارخانهالف: 

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 شرکت فوالد خوزستان

 شرکت فوالد آلیاژي

 شرکت فوالد خراسان

 شرکت فوالد آذربایجان

 ...شرکت فوالد هرمزگان و

  هاي معدنی : واحد ب

  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

 گهر آهن گل شرکت سنگ
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  ...آهن مرکزي ایران و شرکت سنگ

هاي ذغالی و واحدهاي جنبی نیز توسط شرکت ملی  طرح بسیاري ازج: همچنین 
ه برداري آنها را ب ها نظارت بر بهره تا سال و اندازي شد فوالد ایران اجرا و راه

 :شامل واحدهاي ذیل بودندکه عهده داشت 

 )شرکت فوالد آلیاژي ایران (یزد

  شرکت فوالد آذربایجان

 شرکت فوالد خراسان

 شرکت فوالد میبد

 شرکت فوالد زاگرس

 شرکت نورد و لوله اهواز

 آهن سنگان طرح تجهیز سنگ

قانون اساسی به بخش  44ی اصلیاکنون همه این واحدها طبق دستورالعمل اجرا
 .اند خصوصی واگذار شده

قدري زیاد است که به ذهن کمتر  هاي این شرکت به عظمت و حجم انبوه فعالیت
هاي خود براي  آسا درگیر حداقل نیاز غول کند کارگران این واحد کسی خطور می

 گذران زندگی خود و خانواده خود باشند.
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شنبه مورخ  روز سهدر  گروه ملی صنعتی فوالد ایرانصداي اعتراض کارگران 
خاطر  دوباره در آسمان رها شد. این کارگران که بارها و بارها به 8/3/1397

ین مرتبه اعتصاب و تجمع گی حقوق خود چند افتاد وضعیت بد معیشتی و عقب
در هایشان دست به تجمع  خاطر عدم توجه به خواسته کرده بودند، بار دیگر به

خواستار پرداخت مطالبات زده و  مقابل ساختمان استانداري خوزستان در اهواز
تکلیف نشدن مالکیت این  گروه ملی صنعتی ایران، تعیین گرانکار. خود شدند

و بیمه را مشکالت اصلی خود عنوان کرده و شرکت، پرداخت نامنظم حقوق 
نشده مسئوالن براي حل مشکالت  را قول و وعده عملی  نسبت به آنچه که آن

درصد از  اکنون با پنج . این کارخانه همخود عنوان کردند معترض بودند
درصد ظرفیت خود مشغول به کار است. کارگران این واحد صنعتی عظیم 100

هاي خود، بار دیگر خواهان  ه تمامی خواستهضمن تاکید بر رسیدگی ب
بازگرداندن این کارخانه از بخش خصوصی به دولت شدند (الزم به ذکر است 

شود. این  هاي واگذاري دوباره این کارخانه به بانک ملی شنیده می زمزمه
واگذاري تکرار دوباره تاریخ است، تاراج اموال این کارخانه و کارگرانی که 

هستند). کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران به دالیلی صاحب اصلی آن 
، عدم آگاهی طبقاتی مناسب و... به این  هاي حامی سرمایه ازجمله بمباران رسانه

اند که دولت و بازوهاي اجرایی آن خود در منطق سرمایه و  نکته توجه نکرده
به اختیار خاطر منافع طبقه کارگر  گاه از منطق سود به سود عمل کرده و هیچ

 نشینی نخواهند کرد. خود عقب

نشده،  هاي عمل کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران که از قول 1397در خرداد
هاي دروغین  اي به شنیدن وعده هایشان عالقه به ستوه آمده بودند و دیگر گوش
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تر از  بار محکم ها نداشت، بار دیگر و این مسئوالن کارخانه و نیز دولتی
شده خود را  قبلی خود، پا به میدان اعتراض گذاشته تا حقوق پایمال اعتراضات

حدود چهارهزار کارگر گروه صنعتی فوالد اهواز حداقل چهار ماه گیرند.  بازپس
و دفترچه بیمه درمانی آنها به دلیل پرداخت نشدن بودند حقوق دریافت نکرده 

 بود.گذشته تمدید نشده سال ماه  حق بیمه از سوي کارفرما از بهمن

اندازي  آریا راه گذاري امیرمنصور کارخانه ملی فوالد اهواز توسط گروه سرمایه
شد، اما در پی اتهام فساد مالی علیه امیرمنصور آریا و برخی شرکایش، اداره 

ولی بار  ،ی به بخش خصوصی واگذار شدئاین کارخانه با نظارت دستگاه قضا
 ر اردیبهشت امسال به بانک ملی بازگردانده شددیگر مالکیت این مجموعه د

تنها باعث بهبود اوضاع  اي که قبال امتحان خود را پس داده است، که نه (واگذاري
کارگران نشد، بلکه برخالف آن موجب به تاراج رفتن اموال کارخانه که از رنج 
ه کارگران آن به ثمر نشسته بود، شد). دوباره اعتراض، دوباره تجمع، دوبار

راهپیمایی و دوباره اتحاد؛ اتحادي که عامل اصلی در رسیدن کارگران به 
مقابل خرداد، کارگران معترض 13آید. در تاریخ  پیروزي به حساب می

دستمزد و  د و خواهان پرداختاستانداري خوزستان دست به تجمع زدن
 افتاده خود شدند، که با عدم توجه مسئوالن مواجه شدند. این عقب مطالبات

خرداد در مقابل استانداري این شهر انجام شد، که 19تجمع دوباره در تاریخ 
هاي اعتراضات قبلی، مسئوالن ذیصالح دوباره  در این تجمع مانند دیگر تجربه

هاي دروغین کارگران را آرام کرده، تا بتوانند اتحاد  سعی کردند با دادن وعده
نیروهاي قهریه خود، از بین  ها و ایجادشده بین کارگران را با انواع نیرنگ

با توجه : اعالم کرد» سرپرست فرمانداري اهواز«میرزایی   اهللا خون نبیببرند (
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زودي  به ،به اینکه تغییر مدیریت این واحد بزرگ صنعتی در حال انجام است
(قبل از عید فطر) مالک جدید بخشی از مطالبات مزدي کارگران را پرداخت 

 ،ترین خواسته کارگران گروه ملی فوالد اهواز اینکه مهماو با بیان  .خواهد کرد
گذار جدید (بانک ملی) جدا  پرداخت مطالبات مزدي آنان است، افزود: سرمایه

پرداخت مطالبات کارگران، قرار است سرمایه در براي از تامین منابع مالی 
 ).گردش این کارخانه را براي تداوم تولید قبل از عید فطر تامین کند

شدت گرفتن اعتراضات، تجمعات و اتحاد روزافزون میان کارگران، با 
صاحبان بناحق کارخانه و دولت حامی آن، احساس خطر کرده و مانند آنچه 

ایم، دولت و مسئوالن امنیتی  در تاریخ مبارزات کارگران بارها شاهد آن بوده
جمعات بدون هاي واهی مانند اقدام علیه امنیت ملی، ت استان خوزستان، به بهانه

خواران و مزدوران خود را براي ایجاد امنیت، آن هم امنیتی  مجوز و... جیره
هاي خسته کارگران، روانه میدان اتحاد  تنها و تنها براي خودشان، و بستن لب

، بیش از کیانپارس اهوازکارگران کردند. در جریان تجمع واقع در فلکه 
راستی مسئوالنی که   شدند. به بازداشت یگان ویژه کارگر معترض با هجوم62

دستور به انجام این کار داده بودند داراي حافظه ضعیفی هستند. تاریخ مبارزات 
تنها این  کارگري که از آخرین آن هنوز چند ماهی نگذشته است، ثابت کرده که نه

شود، بلکه اتحاد میان کارگران  نشینی کارگران نمی هاي وحشیانه باعث عقب کار
کند. در پی دستگیري تعدادي از کارگران، دیگر  تر می برابر قوي را هزاران

کارگران براي آزادي رفقاي کارگر خود دست به اعتراضات و تجمعات 
خرداد تعدادي از کارگران بازداشتی به 27تر زدند تا اینکه در تاریخ  گسترده

سعید و  امیر حریزاوي، محمود خسروشاهی، علی طاهري اصل هاي نام
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کارگران گروه نشینی ماموران امنیتی آزاد شدند؛ با این حال  با عقب ،شابثی
اند تا آزادي همه همکاران خود دست از  ملی صنعتی فوالد اهواز اعالم کرده

 .اعتراض برنخواهند داشت

صنعتی فوالد  گروه ملیگیري دوباره اعتراضات کارگران  چند هفته قبل از شکل
خاطر وضعیت  ، بهاراك يهپکوچندصدکیلومتر دورتر، کارگران کارخانه  ایران،

بد کار و معیشت خود و عدم رسیدگی مسئوالن کارخانه و دولتی به وضعیت 
 دشوار آنان، لب به اعتراض گشوده و دوباره دست به اعتصاب و تجمع زدند.

مشارکت سازمان گسترش و نوسازي با  1351شرکت هپکوي اراك در سال
آالت  دستگاه ماشین500%) با هدف مونتاژ 45%) و بخش خصوصی (55(

و از  بنا شدهکتار 90وسعت در زمینی به  1353و در سال  تاسیس، راهسازي
ی، دایناپاك و ی، پوکلین، ساکااینترناش هاي با همکاري شرکت 1354سال 
فنالند رسما شروع به  از کشورهاي آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و ،لوکومو

آالت  د. پس از پیروزي انقالب اسالمی، توجه به ساخت ماشینکرفعالیت 
سازي و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاري شرکت لیبهر آلمان  راه

 آالت، با ظرفیت تقریبی ترین ماشین اي از مدرن طرح توسعه هپکو با مجموعه
 شد. غازآ 1363دستگاه در سال3000

رفته سعی در رشد و ایجاد  رفته شرکت ملی فوالد ایرانن شرکت نیز مانند ای
 هایی در زیرمجموعه خود براي کسب حداکثر سود کرد. بخش

 افتتاح طرح و توسعه شرکت :1371
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 تاسیس شرکت مهندسی و قطعات :1372

 حوزه به ورود تتا، - تاسیس شرکت تولید تجهیزات انرژي ایمن رسا :1373
 صنعتیهاي  پروژه

 تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردي هپکو :1377

 برداري از شرکت تتا : بهره1378

 : ورود شرکت در بورس اوراق بهادار1382

 : تاسیس شرکت لیزینگ ایرانیان1384

 خصوصی شدن شرکت :1385

آالت راهسازي، کشاورزي و  : تاسیس شرکت مهندسی و تولید ماشین1386
 اراك هپکوي - معدنی

تاسیس شرکت هسکو (شرکت مستقل خدمات پس از فروش هپکو)،  :1389
 تاسیس شرکت کمات ماشین شرق، تاسیس شرکت فرتاك ماشین

شد، ولی نه  شد، سوددهی آن نیز بیشتر می هرچه بر عظمت هپکو اراك اضافه می
براي کارگران این شرکت که سود حاصله از دسترنج آنان به دست آمده بود، 

شرکت هپکو و کسانی که مسئول حفظ دارایی بناحق این  بلکه براي مدیران
پس از  اراك يکارخانه هپکوداران در برابر کارگران بودند. کارگران  سرمایه

بار به عدم  واگذاري این کارخانه به بخش خصوصی در سال گذشته، چندین
دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت   پرداخت
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سابقه، خواهان احیاي  به اعتراض گسترده دست زده و با اتحادي بی . آنهاشدند
کارگران دست به  97اردیبهشت سال23رفته خود شدند. از تاریخ  حقوق ازدست

 جنوب - آهن شمال خطاردیبهشت کارگران معترض 24اعتصاب زده و در تاریخ 
دن این اعتراضات، به حقوق معوقه خود بستند. در پی گسترده ش اعتراض در را

زنان کارگر کارخانه با پیوستن به این اعتصاب، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات 
وعیدهاي مسئوالن دولتی و کارخانه به کارگران،  کارگران رقم زدند. در پی وعده

اردیبهشت به مسئوالن ذیصالح مهلت دادند تا به مشکالتشان 31آنها تا تاریخ 
هاي  شده و عیان شدن دروغ بودنِ وعده داده رسیدگی کنند. با گذشت مهلت

افتاده خود را  شده، کارگران دوباره دست به تجمع زده تا حقوق عقب داده
 بازیابند. 

هاي  همانند اعتراضات گروه ملی صنعتی ایران، دولت حامی سرمایه به بهانه
 واهی سعی در برخورد امنیتی با کارگران براي عقب راندن آنان کرد. این کار

اي به اتحاد میان وارد شود، بلکه اتحاد میان آنان را  تنها باعث نشد که خدشه نه
، سرکوب خشن، احضار به مراجع امنیتی و تهدید به اخراجمراتب زیادتر کرد.  به

وزیر تعاون، کار  ،سرانجام علی ربیعیاینکه مانع ادامه اعتراض کارگران نشد تا 
رسی وضعیت هپکو به اراك رفت. او پس به منظور بر ،و رفاه جمهوري اسالمی

از دیدار با مسئوالن محلی و تعدادي از کارگران گفت که دولت وزارت راه و 
 .شهرسازي را به قرارداد با هپکو مکلف کرده است

دریافت نکردند. آنها همچنین  ديدستمزه چهارما به مدت کم کارگران هپکو دست
کارگران کارخانه هپکو پس شتند. دا به عملکرد مالک خصوصی کارخانه اعتراض
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از واگذاري این کارخانه در سال گذشته به بخش خصوصی، چندین بار به عدم 
دستمزد خود اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت   پرداخت
. کارگران هپکو همانند کارگران گروه ملی صنعتی فوالد ایران و خیل عظیم شدند

خاطر عدم آگاهی مناسب طبقاتی خود، به این نکته توجه  طبقه کارگران، به
 کند.  داري پیروي می اند که دولت خود از منطق سود در سیستم سرمایه نکرده

هاي مختلف، که  با دقت و توجه به اعتراضات گسترده هزاران کارگر کارخانه
ین توان به ا هاي کوچکی از آنهاست، می صنعتی، نمونه هپکوي اراك و گروه ملی

شود.  تر می نکته پی برد که هر ثانیه موج اعتراضات کارگران گسترده و گسترده
راستی وقتی اتحاد میان کارگران، ازجمله کارگران واحد صنعتی بافق یزد،  به

صنعتی فوالد ایران، نیشکر  داران، کارگران هپکوي اراك، گروه ملی کامیون
ان سرمایه و دولت حامی گیرد، صاحب تپه و هزاران نمونه دیگر شکل  هفت

بینند که با دادن  سرمایه به ترس افتاده و موقعیت خود را چنان در خطر می
هاي امنیتی، ایجاد نفاق بین کارگران، هجوم  هاي دروغین، برخورد وعده
وشوي مغزي کارگران و دیگر اقشار جامعه، سعی در برهم  اي، شست رسانه

، اتحاد میان کارگران معدن بافق یزد و زدن این اتحاد به هر قیمتی دارند. بلی
گیر  نشینی آنان، باعث شد دولت حامی سرمایه، در پی ترس از همه عدم عقب

نشینی  طور موقت، از جایگاه خود عقب شدن این اتحاد در خیلی جهات، حتی به
هایی که در طول تاریخ بارها انجام داده است  ها و نیرنگ کرده تا بتواند با حربه

 گیر شدن آن را بگیرد. اد را بشکند و جلوي عدم همهاین اتح
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ها و  تپه، با تمامی محدودیت در راستاي همین اتحاد، کارگران نیشکر هفت
هاي امنیتی دولت حامی سرمایه، دست به کار بزرگی زده و  فشارهاي نیروي

کشیدگان تاریخ  نخستین گام را براي رسیدن به پیروزي نهایی برداشتند. این رنج
کارگري خود را که هاي مکرر، تشکل  با وجود برخورد شدید امنیتی و تهدید

اند تا بتوانند  اولین نهاد براي حفظ اتحاد میان کارگران است به وجود آورده
 هاي بحق خود را پیش ببرند.  خواسته
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 يگزارش کارگر

 تقی ثابت

به خیابان ولیعصر و با وارد شدن به یک   اگر ساکن تهران باشید با ورود
با ؛ کنید هاي رنگارنگی را مشاهده می وشلوار شلوار مردانه،کت و فروشگاه کت

 میلیون تومان!2صدهزار تا 400از  ،هاي مختلف قیمت

فروشنده البته اي که  با مارك ترکیه و رزبدون پ ،کشیدهو شلوارهاي اتو کت
رك است و شخص اردوغان دستور تولید این سري را تُ هااصرار دارد این کار

 .است صادر کرده

 گرفتههاي بخار زمین بخشی از این محصوالت در زیر کم اما دست، اگر نگویم همه
 ،اما نه در ترکیه یا ایتالیا ،شوند تولید می ،در حومه شهر بزرگ ییا در کارگاه

 ؛ همین حوالی.بلکه در همین کشور

 شوند: به دو دسته تقسیم میعموما هاي این حوزه  تولیدکنندهو 
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 چک.کو نتولیدکنندگاو  تولیدکنندگان بزرگ

حجم تولید باال و ساعات کاري  تقسیم کار باال، در کارگاه تولیدکنندگان بزرگ،
 کنیم. منظمی را مشاهده می

معموال هیچ نقشی ایفا  ،ن ابزار تولیداداران یا مالک سرمایه ،ها در این کارگاه
(به لحاظ میزان تولید و حجم  ها این کارگاه ترِ اما در سطوح پایین ،کنند نمی

در این  .ی باشند که نقش بازاریاب یا ناظر را بازي کنندکانشاید مال سرمایه)
و زیاد نباید متوقع بود که کارگري شوند  کارگران بیشتر ماشینی می ،ها کارگاه

 مثال یک خیاط خوب از آب درآید.

اي انجام  تنها کارهاي تکراري و ساده ،هاي مختلف بخش کارگرانِ ،در حقیقت
براي شما بدوزند کاري براي انجام  یتنها بخواهی کُآید اگر از دهند و شا می

براي مثال  .کند ها صدق نمی البته این درباره تمام بخش .دادن بلد نداشته باشند
 .سازي کمتري دارد اش، امکان ساده طراح به واسطه پتانسیل کمتر شغلی

محل کار زیرزمین یا  معموال خانه مسکونی، ،هاي کوچک درکارگاهدر عوض، 
 بزرگ. هاي تر از کارگاه ضعیف يکنیم با تقسیم کار تري را مشاهده می کوچک

و دایره  از کار را به عهده دارد بخشیدار خود  معموال سرمایه ،ها در این کارگاه
و طور کامل  اما بهتواند از برشکار تا بازاریاب و ناظر، متغیر باشد.  وظایفش می

 کند. پاي کارگران کار نمی پابه

 انداز. یومیه و پس؛ شود به دو بخش تقسیم می ها مزد کارگران در این کارگاه
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یومیه آن بخش از مزد است که هر هفته توسط کارفرما به کارگران پرداخت 
هزار تومان تا از  رقم این پرداختی مذکور هاي شود و در کارگاه می

بخش از مزد که  یناست. اانداز  پس ،دوم . بخشچهارصدهزار تومان متغیر است
در آخر و شود  شود نزد کارفرما انباشت می انداز پرداخت نمی تماما در قالب پس

 شود. سال به حساب کارگر واریز می

کوچک عمال هیچ اتحاد و توافقی براي باال بردن دستمزد  هاي کارگران کارگاه
یابند.  نمیه یک طبق چون اعضايخود را ها  این کارگاه ندارند و به عبارتی آنها در

هاي  در کارگاه، کنند کارگران خود را جدا از کارفرما احساس میاین  و هرچند
بلکه در  ،شود این جدایی منجر به اعتصاب یا ایجاد تشکل و امثالهم نمی ،کوچک

 آنها هستیم.قهر  یا خرابکاري ، شاهدترین شکل اعتراضی

هاي کوچک  از کارگاه تر تشکل کارگران بسیار قوي ،هاي بزرگ اما در کارگاه
داران در این عرصه تمایل شدیدي به استخدام یا کار با کارگران  سرمایه است.

 ست.ها ها کمتر از ایرانی مزد افغانچون  .افغانی دارند

فرایند تولید در این عرصه بدین شکل  .ندتکیفی هاي موجود اکثرا چینی و بی پارچه
و شلوار) یا یک فروشگاه شروع به ت کننده (کُ است که کارفرما با یک توزیع

  .کند همکاري می

در سطح  کننده و بازاریان) توزیع، کارگاه ،(کارفرما داران توافق بین سرمایه
 باالیی قرار دارد.
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 ستر،آمثل  ،مواد مورد نیاز تولیدبابت تهیه اسباب و براي مثال چندین میلیون 
 و یا پول در قالب نزولشود  هاي بلندمدت رد و بدل می با چک ،چسبو  دکمه

 قرض.

دیگر مشاوره  همهاي کوچک در حین رقابت براي دستمزد از  کارفرمایان کارگاه
 .گیرند می

ها زد و بند باالیی بخصوص با  بانک .ندنک نیز نقش مهمی ایفا می ها بانک
چکی که موعد  ،حساب به درخواست صاحب بنا ،براي مثال. کنندگان دارند توزیع

شود یا با  حتی با وجود مانده کافی حساب پاس نمی یده است،فرارسوصولش 
چک صادر  حساب دسته بانک دوباره براي صاحب هاي زیاد چک، وجود برگشتی

 .تر خواهند بود ها به شما نزدیک بانک ،هرچه سرمایه شما بیشتر باشد کند. می
لی با اي فراتر از یک مشتري معمو بانک رابطه ،کوچک هاي که در کارگاه چنان

 مالک نخواهد داشت.

 شوند. اما صاحبان کارگاه هاي بزرگ به عنوان یک مشتري معمولی ظاهر نمی
 .ستا از نوع دیگري هاي کوچک ، اما زدوبند کارگاهبانک حامی سرمایه است

باال (بخصوص کارمندان بانکی و  ها با جذب کارمندان رده صاحبان این کارگاه
سعی در گرفتن امتیازاتی ازجمله گرفتن  ،عنوان رشوهمالیاتی) و دوخت لباس به 

رتبه یا ایجاد بازار جدید براي  ارتباط با افراد عالی تخفیف در مالیات، وام،
 محصوالتشان دارند.

باید و تنها  ندزدمهاي بزرگ عامل تاثیرگذار بر قیمت و سطح دست کارگاه
عوامل  موضوع از کورکورانه تابع رقابت تولیدکنندگان بزرگ باشند و همین
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هاي بزرگ  کارگران کارگاهاست. هاي کوچک  اصلی سقوط و ورشکستگی کارگاه
هاي کوچک نقش موثرتري در تغییر سطح  هم نسبت به کارگران کارگاه

 دستمزدها دارند.

هاي  تر از کارگاه سنتی به لحاظ ابزار و شیوه انجام کار، کوچک هاي کارگاه
را با  شانتوان رقابت ،کمتر آنها هسرمای الوهع بهند و همین موضوع هستبزرگ 

کارفرمایان اصرار زیادي بر  ،هاي کوچک در کارگاه گیرد. تولیدکنندگان بزرگ می
کاري  )یان(کارفرماآنها  کار هستند و بدون وجود دارند که کارگران کم امر این

را  آنهای هکارگران گهگا. و در عمل است برخالف آناما حقیقت  ،رود پیش نمی
د که نکن تالش زیادي می یانباره کارفرما در این .کنند مهره اضافی قلمداد می

هاي مخصوص  ند و در همین رابطه حیلهنکار ک یبیشتر از ساعت معین انکارگر
اگر کارگري نسبت به این موضوع اعتراض بنابراین  .دنگیر خود را به کار می

 شود. میتهدید به اخراج  ،کند

. در این با کارگران در ارتباط نیست معموال کارفرما ،زرگهاي ب در کارگاه
رقابت با کارگران  در اثرکارگر  و ضمنا تر هستند ساعات کاري منظمها  کارگاه

کارگرانی را در نظر  ،براي مثال. کند تر می ارزش دیگر در حقیقت خود را بی
را  آنهاهاي  وکاستی شده را نظارت کنند و کم هاي دوخته بگیرید که باید جلیقه

جلیقه در ساعت رسیدگی کند و 60 به طور معمول کارگري اگر به .جبران کنند
رقابت با  در اثر و از طرفی کارگر دیگر مقدار متوسط و معمول باشد، این مقدار،

تنها افزایش مزد  بعد از مدتی نه افزایش دهد، 70دیگر کارگران این مقدار را به 
به حداقل  دیگر کارگران باید در هر ساعت،نخواهد داشت بلکه خود او و 

 جلیقه رسیدگی کنند.70
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کارگیري  به بخشد، نکته دیگري که استثمار را در کارگاه هاي کوچک شدت می
 .استکارگر به عنوان شاگرد 

شاگرد معموال در این حرفه در عرض حداکثر سه ماه از حالت نابلدي و 
 .کند ي در کارش نیز افزایش پیدا میور در نتیجه بهره ،شود وار خارج می شاگرد

همان دستمزد ( سال با دستمزد شاگردي دو تا یکدر ادامه او به مدت متغیر بین 
 گذراند. را می اش زندگی اولیه)

مشغول  هاي غیرقانونی کارگاهدر بخش زیادي از کارگران خیاط   نکته آخر اینکه،
اي  شوند و اگر حادثه یعنی از طرف کارفرما بیمه نمی .بدون بیمه هستندبه کار و 

 ندارد. انکارفرما مسئولیتی در قبالش حین کار برایشان رخ دهد،
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 بورژوایی خرده »سوسیالیسم« و اکتبر انقالب
  زرافشان ناصر

 »اخبار روز«دکتر محمد مالجو با  وگوي گفتپاسخ به 

وگویی  گفت »اخبار روز«اخیرا با سایت  ،مالجودوست ما، آقاي دکتر محمد 
انقالب اکتبر، یک «عنوان  ذیل دربارة انقالب اکتبر روسیه و پیامدهاي آن کرده که

منتشر شده است. او در این مصاحبه با اتکا بر » دو گام به پس ،گام به پیش
» گذار از حاکمیت غیردموکراتیک«هاي انقالب روسیه، پیرامون  تجارب و درس

هاي  تعهد شورمندانه به آرمان«نیز اظهارنظرهایی کرده و ضمن توصیه بر 
ار گذ« ،»اش سیاسیهاي  انسانی انقالب اکتبر و تحرز هوشمندانه از روش

و » آفرینی نخبگان طبقۀ سیاسی حاکم آمیز با تکیه بر نقش دموکراتیک مسالمت
و » تقیم خارجیگذار از حاکمیت غیردموکراتیک با اتکا بر نیروي مداخلۀ مس«
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، هر سه را مردود دانسته و »گذار قهرآمیز از حاکمیت غیردموکراتیک«همچنین 
» بهترین شیوة گذار از وضعیت غیردموکراتیک را تالش براي گذار دموکراتیک

هاي مردمی و ائتالفشان با  آمیز با تکیه بر تقویت جنبش المقدور مسالمت حتی
سیاسی حاصل از شکاف در طبقۀ سیاسی هاي  نگاهی به فرصت دیگر و نیمهم

 .توصیف کرده است» حاکم

گذار از حاکمیت «هاي گوناگونی که دکتر مالجو در زمینۀ  من در اینجا با گزینه
مطرح » هاي چپ ما با انقالب اکتبر رابطۀ احزاب و جنبش«و » غیردموکراتیک

بسیار ساخته است کاري ندارم، گرچه در نسخۀ تجویزي او جاي تأمل و بحث 
هاي مردمی و ائتالفشان با  توان پرسید وقتی او از تقویت جنبش هست و مثال می

چیست؟ جنبش اجتماعی را که » تقویت«کند، منظور او از این  وگو می دیگر گفتهم
هاي  هاي مشخص تقویت جنبش توان تقویت کرد، پس شکل با آمپول تقویتی نمی

 مردمی هاي جنبش این چیست؟ تتقوی این طبقاتی - مردمی و مضمون اجتماعی
 معناي به وقتی تقویت این و شوند می تقویت هایی روش چه به عاملی، چه با

است؟ و  مواجهود با چه مسائل و وظایفی ش تعریف آن اجتماعی و مشخص
توانند با هم ائتالف کنند؟ اگر وارد جزئیات مشخص این  آنان چگونه می

بازد و  رفته اصل این نسخه رنگ می رفتههاي مجرد و مبهم شویم، آنگاه  توصیه
 .شود از معناي واقعی تهی می

وگو پیرامون انقالب اکتبر است و آقاي مالجو دربارة این  اما چون اصل این گفت
انقالب و ماهیت و پیامدهاي آن هم اظهارنظر کرده است، هدف من از نگارش این 

ه است. مالجو در این بار وگوي برادرانه با او در این سطور انجام یک گفت
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مصاحبه انقالب اکتبر را کودتایی بر ضد دولت گرنسکی توصیف کرده که 
اند و عالوه بر آن طی همین مصاحبۀ  ها به روسیه تحمیل کرده بلشویک
جوي همه  و اي بر همۀ دستاوردهاي صد سال تالش و جست چنددقیقه
یحا طبقات اجتماعی ورزان اجتماعی هم خط بطالن کشیده است؛ زیرا تلو اندیشه

و مبارزة آنها، مواضع متفاوت این طبقات اجتماعی به علت منافع متفاوت آنان، 
نظریۀ انقالب اجتماعی و نقش قهر در تاریخ را هم زیر سوال برده است. او 

دهد که  کنم شکست نهایی انقالب اکتبر به ما نشان می تصور می... «گوید:  می
یردموکراتیک در منظر چپ عبارت باشد از بهترین شیوة گذار از وضعیت غ

آمیز با تکیه بر تقویت  المقدور مسالمت تالش براي گذار دموکراتیک حتی
هاي سیاسی  نگاهی به فرصت دیگر و نیمهمهاي مردمی و ائتالفشان با  جنبش

 »[داشتن]. حاصل از شکاف در طبقۀ سیاسی حاکم

اي و  در یک مصاحبۀ چنددقیقه توان دار و مفصلی است که نمی اینها مسائل ریشه
هایی که در عرصۀ  بدون تحلیل و استدالل و بدون بررسی تجارب عملی و نظریه

داد و از » فتوا«اندیشۀ اجتماعی و تاریخ در پس آنها قرار دارد، دربارة آنها 
رو  به همه آنها بحث کرد. از این توان در این فرصت مختصر هم راجع رو نمی این

و روابط » ها کودتاي بلشویک«به  کوشید اینجا در حد ممکن راجعمن خواهم 
 .طبقات در انقالب روسیه چند نکته را مطرح کنم

از کودتا شروع کنیم: بهتر است ابتدا با مسائل شکلی آغاز کنیم. بعدا به ماهیت 
موضوع هم خواهیم پرداخت؛ زیرا به هر حال زبان، وسیلۀ تبادل فکر و تفهیم و 

 تر دقیق علم، کار و هستند مشخصی عرفیت. کلمات محول بر معانی تفاهم ماس
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 تعاریف ساختن فراهم و اصطالحات و کلمات این عرفی معانی ساختن
کنم ابتدا باید  رو گمان می تري براي آنهاست. از این االمکان مشخص یحت

 عصر در که است مفاهیمی از کودتا. کنیم روشن کودتا واژة از را پنداشتمان
 مورد در بار اولین اصطالح این شاید. است شده پرداخته و ساخته فرانسه انقالب
ته باشد؛ رویدادي که هوگو رف کار به بناپارت ناپلئون 1799 برومر18 کودتاي

ناپذیر و جمهوري لخت و  پوش و آسیب کودتا زره« :دربارة آن گفته است
تا حرکتی ناگهانی از سوي کود ،ترین بیان ترین و کلی به ساده». پذیر بود آسیب

علیه بخش یا جناح دیگر آن براي قبضه  ،بخشی یا جناحی از خود دستگاه قدرت
کم سه  ترتیب دست یندکردن قدرت از طرق و با وسایل غیرقانونی است و ب

 :ویژگی دارد

هاي تدریجی و اجتماعی و اقتصادي قبلی  اقدامی ناگهانی و فاقد آن زمینه -1
جامعه براي یک دگرگونی اجتماعی فراهم و طی زمان انباشته است که در بطن 

 ؛شود می

رو فاقد آن آثار با آن دامنه و  دست شدن قدرت است و از این به صرفا دست -2
عمق تغییراتی است که یک انقالب اجتماعی پس از پیروزي در روابط تولید و 

 کند؛ یساختار طبقاتی جامعه در برنامه خود دارد و معموال دنبال م

حرکتی از پایین وجود ندارد و  .گیرد جایی قدرت در باال صورت می جابه این -3
توده مردم در آن دخالتی ندارند و مردم معموال پس از یک کودتا غافلگیر 

 .شوند می
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 آیا انقالب اکتبر مصداق چنین مفهومی است؟

اجتماعی کنم براي هیچ تحول  اما به ماهیت موضوع بپردازیم: شخصا گمان نمی
تري از تدارك نظري و  دارتر و طوالنی در تاریخ بشر، تدارك عملی و نظري ریشه

سال پیش  40کم از  عملی انقالب اکتبر صورت گرفته باشد: از لحاظ عملی دست
هاي مارکسیستی در  از این انقالب، یعنی از زمان تشکیل اولین محافل و گروه

تزاري و مبارزه در راه سوسیالیسم مقدمات عملی براي سرنگونی رژیم  ،روسیه
 .در این کشور آغاز شده بود

در اودسا، و اتحادیۀ کارگران  1875اتحادیۀ کارگران روسیه جنوبی در سال
ف گروه آزادي کار ودر پترزبورگ تشکیل شد. پلخان 1878شمال روسیه در سال

 1880هاي نیمه دوم دهۀ بنیانگذاري کرد و لنین خود در سال 1883را در سال
فعالیت در دانشگاه غازان را آغاز کرد که کار به اخراج او از دانشگاه کشید. 

و کرد آنگاه فعالیت خود را در محفل مارکسیستی فدوسیف در غازان دنبال 
هاي مارکسیستی سامارا به دور او جمع شدند.  سپس با آمدنش به سامارا، محفل

 این در فعال مارکسیستی هاي محفل پترزبورگ به آمدن با 1893سال آنگاه در
 وجود به را کارگر طبقۀ آزادي براي مبارزه اتحادیۀ و کرد جمع هم دور را شهر

هاي وسیع  آورد که براي بهبود شرایط کار و تهییج سیاسی در میان توده
کرد. آنگاه به زندان افتاد که در آنجا نیز  کارگري حول مسائل روزانه فعالیت می

برنداشت و همرزمان خویش را در بیرون از زندان راهنمایی  دست از مبارزه
را در زندان » خطاب به حکومت تزاري«و بیانیه » دربارة اعتصاب«کرد. مقاله  می

که آن را با شیر در » طرح برنامۀ حزب«نوشت و به خارج فرستاد و همچنین 
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ز آثار بین سطرهاي یک کتاب پزشکی نوشته و مخفیانه به خارج فرستاده بود ا
هاي مبارزه پترزبورگ،  هاي اتحادیه این دورة زندان اوست. سپس دورة تالش

یکاترینوسالو براي تشکیل حزب واحد و تشکیل نخستین کنگرة  و مسکو، کیف
ها و  رسد. مبارزه علیه اکونومیست دموکرات کارگري روسیه می حزب سوسیال

و برخورد با  1901در ، اعتصاب در کارخانه نظامی ابوخوف »ایسکرا«انتشار 
کارگر این کارخانه، 800پلیس تزاري و دستگیري و زندان و تبعید حدود 

، 1902ها در  دموکرات اعتصابات در باتوم و روستوف به رهبري سوسیال
کراین (اودسا، وقفقاز (باتوم، باکو، تفلیس) و در ا يماورا 1903 اعتصابات سال

در اوکراین و نواحی ولگا، تشکیل کنگره کیف، یکاترینوسالو) و مبارزات دهقانی 
و مبارزه درون  1903دموکرات کارگري روسیه در سال دوم حزب سوسیال
نامه  هاي دیگر و تصویب برنامه و آیین ها و اپورتونیست حزب با اکونومیست

ژانویه 9حزب، اعتصابات پترزبورگ و تظاهرات کارگران در برابر کاخ زمستانی (
رزمناو پوتمکین، اعتصاب سیاسی سراسري روسیه در )، شورش در 1905
و تأسیس شوراهاي نمایندگان کارگران به عنوان دستاورد آن، قیام  1905اکتبر

شکسته شد، مبارزات حزب بلشویک با   مسلحانه دسامبر که درهم
تجدیدنظرطلبی شایع در دوران ارتجاع استولی پین، رونق دوباره و تشدید 

و تأسیس روزنامۀ پراودا، مبارزات  1914تا  1902هاي  فعالیت جنبش در سال
الملل دوم که در جریان جنگ جهانی اول با  ها و لنین با اپورتونیسم بین بلشویک

کردند و برافراشتن پرچم صلح، انقالب  ها همراهی و همکاري می امپریالیست
ام فوریه، درهم شکستن توطئه ژنرال کورنیلوف بر ضد انقالب، و باالخره قی

ساله طبقۀ 40اي از مبارزات  فهرست فشرده ،اکتبر و تشکیل حکومت شوروي
کارگر روسیه و حزب آن همراه با دهقانان فقیر این کشور است که به انقالب 
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شود. آیا اینها همه تاریخچۀ یک کودتا است؟ منظور از کودتایی که  اکتبر ختم می
 له است؟سا40همین مبارزات  ،بر ضد دولت موقت صورت گرفته

از  1917ها فقط در سال تر ببینیم و درك کنیم لنین و بلشویک براي اینکه روشن
به  1917خواب بیدار نشده بودند تا کودتا کنند و جنبشی که با انقالب اکتبر

ها پیش این هدف را در برابر خود قرار داده و  رسد از دهه پیروزي سیاسی می
ن به آن مبارزه کرده است، بجاست هاي نظري و عملی در راه رسید در زمینه

 1902سال پیش از آن یعنی در سال15لنین را که » چه باید کرد؟«فرازي از کتاب 
خاطر داشته باشیم که مبارزه با  ما باید به«نوشته شده است با هم بخوانیم: 

هاي جداجدا و به دست آوردن امتیازات مجزا، تنها زد و  حکومت براي درخواست
با دشمن و جنگ و گریزهاي کوچکی است که در صفوف  خوردهاي کوچک
شود، ولی پیکار قطعی هنوز در پیش است. در مقابل ما دژ  جلودار انجام می

دشمن با تمام نیرویش قرار گرفته و از آنجا بارانی از خمپاره و گلوله بر ما 
تسخیر برد. ما باید این دژ را  ریزد که بهترین رزمندگان ما را از بین می می فرو

کنیم و هرگاه همۀ قواي پرولتاریاي بیدارشده را با تمام قواي انقالبیون روس در 
آور  یک حزب گرد آوریم که عناصر زنده و پاکدامن روسیه به سوي آن روي

شوند، این دژ را تسخیر هم خواهیم کرد؛ و فقط آن زمان است که پیشگویی 
ها  یابد: بازوي ورزیدة میلیون تحقق می ،بزرگ پتر الکسیف، کارگر انقالبی روس

مردم کارگر بلند خواهد شد و یوغ استبداد را که با سرنیزة سربازان محافظت 
 !»شود درهم خواهد شکست می
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سال پیش کارگران و دهقانان 40به ترتیبی که گفته شد این میدانی بود که از 
ه ثمر روسیه در آن مبارزه کرده بودند و اکنون که مبارزات این چند دهه ب

ها سر برداشته بودند و ضمن زد و بند با برخی  طلبان و لیبرال رسید، فرصت می
خواستند بر امواج خروشان مردم سوار شده و قدرت  عناصر رژیم تزاري می

کردند؟ ترس  ها چه باید می لنین و بلشویک ،سیاسی را قبضه کنند. در این شرایط
عناصر رژیم تزاري همراه شده و  طلبانی که اکنون با برخی ها و فرصت لیبرال

دولت موقت تشکیل داده بودند از جنبش انقالبی و قدرت یافتن آن بیشتر از 
 .هاي رژیم تزاري بود روي مخالفت آنان با زیاده

هایی که اکنون در دولت موقت جمع شده بودند، نمایندگان  ار ها و اس منشویک
سال پیش مستمرا 20ها از  ویکطلب بودند که لنین و بلش هاي فرصت همان گرایش

آغاز نشده بود. در این  1917سرگرم مبارزه با آنان بودند. این مبارزه از سال
خواستند بر امواج خروشان طغیان مردم سوار  طلبانه می مقطع آنان فرصت

ها را سرکوب کنند. اما طبقۀ کارگر  بلشویک ،شوند و پس از تحکیم قدرت خود
 خوب را آنها -کرد  بنیانگذاري لنین که ونیستیکم حزب -ن روسیه و حزب آ

امان  اي سخت و بی هاي متمادي در مبارزه ختند. زیرا این حزب طی دههشنا می
در دو جبهه رشد یافته و آبدیده شده بود: یکی مبارزه با اپورتونیسم راست، 

اندیشی  طلبی و دیگري مبارزه با اپورتونیسم چپ، جزم تجدیدنظرطلبی و انحالل
توانست بدون غلبه بر این موانع در مسیر تاریخی  گرایی. اندیشۀ چپ نمی فرقه و

یافتند اندیشۀ اجتماعی و امر  خود پیش برود، زیرا اگر هر یک از این دو غلبه می
هاي  کشاندند. اما پرورژة اکتبر با این سوسیالیسم بست می انقالب را به بن
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بورژوایی که در همین  سوسیالیست خردههاي احزاب  »شوخی«بورژوایی و  خرده
 .تفاوت ماهیتی داشت ،زمان در کشورهاي اروپایی شاهد عملکرد آنها هستیم

هاي استبدادي و جبار  طلبان در مقطع سرنگونی رژیم ها و فرصت بازي لیبرال
بند خود با استبداد مخالفت و با مردم  غالبا شبیه هم است. آنان از موضع نیم

یابی انقالبیون بیشتر است و معموال  دهند، اما ترسشان از قدرت همدلی نشان می
پیوندند یا  شوند و به قدرت حاکم می یا در همان مراحل اولیه از قطار پیاده می

اگر شرایط و موازنۀ نیروها به آنان اجازه دهد براي متوقف ساختن و جلوگیري 
ادي مردم، ضمن هاي بنی تر شدن جنبش و طرح خواسته از گسترش و رادیکال

دهند. و در  تشکیل می» دالل«نوعی دولت  ،هایی از رژیم گذشته سازش با بخش
 .یابد هر حال بازي آنها در باال، پشت درهاي بسته، دور از چشم مردم جریان می

دیگر است. بازي هماما اتفاقا نقش نیروهاي انقالبی هم در این مقطع غالبا شبیه 
 با عملی مبارزه هاي میدان و ها خیابان درمردم، چشم  يآنها از پایین در جلو

گونه مقاطع اگر نیروهاي مردمی  شود. در این یروهاي رژیم خودکامه انجام مین
 از آنکه از پس سازشکاران باشند، کارکشته و قابل رهبري و سازمانفاقد 
 آنان کردند، استفاده خود رسیدن قدرت به و استبداد سرنگونی براي آنان نیروي

هاي موسوم به بهار عربی  خیزش در آنچه مانند( کرد خواهند قمع و قلع نیز را
اتفاق افتاد). اما اگر نیروهاي انقالبی بلوغ سیاسی داشته باشند، اگر سازمان و 

راه و  پیمانان نیمه گونه هم رهبري آگاه و هشیار داشته باشند، مراقب این
 .شوند ها میطلبی و توطئه آن غیرصادق هستند و مانع فرصت
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ها رهبري  ها مبارزة مستقیم تودة مردم را در خیابان هنگامی که بلشویک«... 
هاي  رها در شوراها کرسیآ ها و اس کردند، احزاب سازشکار یعنی منشویک می

دادند. چیزي که  کردند و در آنجا اکثریت خود را تشکیل می وکالت را اشغال می
کرد، این بود که بیشتر لیدرهاي حزب بلشویک در  اي کمک می به این کار تا اندازه

ها بودند (لنین در مهاجرت بود، استالین و اسوردلوف در  ها یا در تبعیدگاه زندان
هاي  رها آزادانه در خیابانآ ها و اس سیبري تبعید بودند)، حال آنکه منشویک

ن نمایندگا 1917سال) مارس 12( فوریه27در  ... .کردند پتروگراد گردش می
پرده بند و بست  ري و منشویکی در پسآ لیبرال دوماي دولتی با لیدرهاي اس

کرده، کمیتۀ موقتی دوماي دولتی را به ریاست رودزیانکو رئیس دوماي چهارم 
طلب بود تشکیل دادند و پس از چند روز کمیتۀ  دولتی که یک نفر مالك سلطنت

یۀ شوراي یاجرا ر و منشویک کمیتۀآ موقتی دوماي دولتی و لیدرهاي اس
ها دربارة تشکیل حکومت  نمایندگان کارگران و سربازان، پنهانی از بلشویک

جدید روسیه، یعنی حکومت موقتی بورژوازي به ریاست شاهزاده لوف که تزار 
وزیري حکومت  نیکالي دوم پیش از تغییر رژیم ماه فوریه، او را براي نخست

ها،  کردند. میلیوکوف رئیس کادت خود در نظر گرفته بود، با هم توافق حاصل
داران در  ها و نمایندگان معروف دیگر طبقۀ سرمایه گوچکوف رئیس اکتوبریست

» دموکراسی«ر هم به عنوان نمایندة آ حکومت موقتی داخل شدند و گرنسکی اس
 .وارد آن شد

یۀ شورا، حاکمیت را به یو منشویک کمیتۀ اجرا آر نتیجه این شد که لیدرهاي اس
وازي واگذار کردند و شوراي نمایندگان کارگران و سربازان که بعدا از این بورژ
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ها، با اکثریت خود عملیات  موضوع خبردار شد، با وجود اعتراض بلشویک
 .ر و منشویک را تصویب کردآ لیدرهاي اس

بدین منوال در روسیه دولت نوینی تشکیل شد که بنا به گفتۀ لنین مرکب بود از 
 .»ن بورژواشدهابورژوازي و مالک«نمایندگان 

محرمانه  1917که دولت موقت در روز دوم مارس  داند آیا دکتر مالجو می
خواست قدرت را  گوچکوف و شولگین را نزد تزار فرستاده بود و بورژوازي می

به برادر تزار، یعنی به میخایل رومانوف واگذار کند، اما وقتی گوچکوف در 
پایان » یلیباد امپراتور میخا زنده«نطق خود را با شعار آهن  میتینگ کارگران راه

داد، کارگران خواستار بازداشت و بازجویی گوچکوف شدند و با خشم شعار 
؟ دولت موقت که با وعدة صلح به مردم بر »سگ زرد برادر شغال است«دادند 

د و از دیگر را ادامه داهمها با  برانداز امپریالیست سر کار آمده بود، جنگ خانمان
داند یا  همان آغاز نشان داد که مردم را فریب داده است. دکتر مالجو نمی

یه یفراموش کرده است که این حکومت موقت بود که ابتدا تظاهرات ماه ژو
کارگران، دهقانان و سربازان علیه ادامۀ جنگ را به خاك و خون کشید. 

سفید به حزب بلشویک  هاي گارد رها بودند که همراه با ژنرالآ ها و اس منشویک
هاي انقالبی را  هجوم آوردند، ساختمان روزنامۀ پراودا را ویران و روزنامه

داند ابتدا این دولت موقت بود که دست به بازداشت وسیع  توقیف کردند. آیا می
یه دستور بازداشت لنین را هم صادر کرد؟ آیا او یها زد و روز هفتم ژو بلشویک

ت دول طرف از اوت ماه در که - لس مشورتی دولتیکس که در مج داند آن می
 زد می فریاد - شده بود  ن دعوتاموقت براي بسیج نیروي بورژوازي و مالک
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 با را مالکان امالك تصرف براي دهقانان اقدام ازجمله و انقالبی اقدام هرگونه
 آیا بود؟ موقت دولت رئیس آر، اس گرنسکی کوبید، خواهم درهم »خون و آهن«

ب انقالب با دولت موقت کنار سرکو براي کورنیلوف ژنرال داند می مالجو دکتر
آمده بود و آنان که توطئه کورنیلوف را براي راه انداختن حمام خون از 

ها بودند؟ اما کسی که  کارگران، دهقانان و سربازان خنثی کردند همان بلشویک
 -بودند  بازداشت در شان توطئه شدن خنثی از پس که -ا کورنیلوف و دنیکین ر

ها و لنین  داند فقط بلشویک دولت موقت بود؟ آیا می رئیس گرنسکی کرد، آزاد
ها معترض بودند  رها و منشویکآ هاي اس نبودند که به زد و بندها و سازشکاري

ها موجب تشتث در خود این احزاب و به وجود آمدن جناح چپی  و این سیاست
ها مخالف بودند؟ مردم، نان،  با این سیاستدر صفوف خود آنها هم شده بود که 

خواستند و دولت موقت برایشان جنگ و کشتار و سرکوب  زمین و صلح می
آن است که » وعدة مجلس مؤسسان«ارمغان آورده بود. آیا همین دولت موقت و 

تر آن اصول  تر اما محتاطانه آفرینی توانمندانه به یمن نقش«به تصور دکتر مالجو 
 ؟»نشست به ثمر میسوسیالیسم 

اي بود که  ساله 40اي از مبارزات عملی و تدارك  آنچه گفته شد فهرست فشرده
براي انقالب اکتبر صورت گرفته بود. اما سابقۀ تدارك نظري براي انقالب 

 آن اصلی و طبیعی ادامۀ ها بلشویک و لنین که اي اندیشه جریان - سوسیالیستی
وسیه ر با نظري فعالیت این زیرا است، دارتر یشهر و تر طوالنی هم این از -بودند 

 .یا لنین آغاز نشده است
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 1848این پیشینۀ نظري از سدة نوزدهم و با انتشار مانیفست کمونیست در سال
شود. بدیهی است عدالت اجتماعی آرزوي دیرینۀ بشر بوده  در اروپا آغاز می
اندیشمندان برجستۀ بسیاري راجع به  ،هاي پیش ها و سده است. از هزاره

ستثمار انسان از انسان غور و تأمل کرده، این ا و اجتماعی هاي عدالتی بی
هایی هم براي مبارزه  ها و توصیه ها را در سطح اخالقی محکوم و طرح عدالتی بی

ویژه در دورة انحطاط و سقوط فئودالیسم و  اند. اما این به با آنها پیشنهاد کرده
داري است که بررسی پیرامون جامعه و کم و کیف تحوالت  ش نظام سرمایهپیدای

ویژه از  کند. به طور محسوس پیشرفت می آن دامنه و رونق بیشتري پیدا و به
خواهانه هم  داري، فریادهاي عدالت دهم میالدي به بعد، با رشد سرمایهجسدة ه

خوردهاي شدید اجتماعی شود. بر تر می باره داغ ها در این هر روز بلندتر و بحث
دارد که به  ها و انقالبات خونین، اندیشمندان اجتماعی را وامی و طبقاتی، شورش

هاي موجود در آن، چگونگی تغییرات جامعه و  عدالتی جامعه، منافع متضاد و بی
ها  نیرویی که در پشت حرکت و تحوالت آن وجود دارد بیشتر بیندیشند. پرسش

حل اساسی و  اما هنوز پاسخ علمی یا راه ،شود و مسائل بسیاري مطرح می
 .درستی براي آنها پیدا نشده است

 آن بورژوازي مبارزة پیشبرد در هجدهم، سدة هاي ماتریالیست آثار  مثال
 ارتجاع و فئودالی نظام علیه تاریخی بالندة نیروي یک عنوان به که -روزگار 
 خرافات با مبارزه و اجتماعی اندیشه تکامل و رشد در و -کرد  می مبارزه کلیسا
در تمامی طول تاریخ جدید «نویسد:  نین میل. داشت اساسی نقش وسطایی، قرون

دهم در فرانسه، که در آنجا مبارزة مصممانه و جویژه در پایان سدة ه اروپا و به
و علیه زمین  يها، علیه همۀ انواع مهمالت قرون وسطا قاطعی در نهادها و اندیشه



1818ي  اهنامهم ٥٥  
  1397تیرماه

 

اي است که از انسجام  جام رسید، ماتریالیسم نشان داد تنها فلسفهبردگی به ان
هاي علوم  دیگر برخوردار و با همۀ آموزههمخود با  يدرونی و همسازي اجزا

هاي ریاکارانه و امثال اینها دشمن  طبیعی صادقانه همراه، و با خرافات، لفاظی
هاي طبیعی  یدهبا این حال، همین ماتریالیسم تنها در برخورد با پد» است.

هاي اجتماعی هنوز ایدآلیستی بود و  ماتریالیست بود، اما برخورد آن با پدیده
 .پنداشت حاکمیت خرد و پیشرفت آن را مبناي پیشرفت جامعه می

 و اسمیت آدام پتی، ویلیام - یا در بریتانیا، اندیشمندان اقتصادي این کشور
 جامعه افراد تولیدي و مادي هاي فعالیت مطالعۀ بر را خود توجه -ریکاردو دیوید

هاي مهمی حاصل کرده  داري پیشرفت نظام سرمایه شناخت در و ساخته متمرکز
اعالم کرد که ارزش کاالها از روي کاري که صرف تولید  1662بودند. پتی در 

نشدة کارگران  اسمیت سود را حاصل کار پرداخت .شود آنها شده تعیین می
اما این  ،و ریکاردو نظریۀ ارزش ویلیام پتی را گسترش دادمزدبگیر اعالم کرد 

اقتصاددانان نظرات خود را در شرایطی مطرح ساخته و بر آنها کار کرده بودند 
داري استیال دارند  هاي طبقاتی که بر جامعۀ سرمایه به جریان که هنوز راجع

ویسد: ن گونه که مارکس می آگاهی جدي و واقعی وجود نداشت. ریکاردو همان
تضاد بین منافع طبقاتی مختلف، یعنی تضاد بین دستمزد و سود و تضاد بین «

لوحی  هاي خود قرار داد. لیکن با ساده سود و رانت ارضی را نقطۀ آغاز بررسی
تمام، این تضادها را یک قانون اجتماعی ناشی از طبیعت تصور کرد. و نتیجه این 

ن پنداشت به عنوان نقطۀ عزیمت خود، ی با اتخاذ اییشد که دانش اقتصاد بورژوا
 .»توانست برود به مرزهایی رسید که دیگر فراتر از آنها نمی



1818ي  اهنامهم ٥٦  
  1397تیرماه

 

این اقتصاددانان هم مانند دیگر اندیشمندان پیش از مارکس هر جا در مسیر 
خوردند و قادر نبودند در تحلیل جلوتر بروند،  می هاي خود به مانع بر بررسی

بیعی، ذاتی و غیرقابل تغییر اعالم کرده و آن را وضع موجود را نتیجۀ قوانین ط
 شدند. می متوقف و دانستند می  ناشی از سرشت انسان

اي دیگر، مورخان فرانسوي دورة بازگشت سلطنت در فرانسه، مین یه،  در زمینه
گیزو با تأمل در نبردهاي بزرگ عصر انقالب فرانسه، به وجود طبقات  تیِري و

دیگر پی برده بودند و نشان هماجتماعی مختلف در جامعه و مبارزة آنان با 
دیگر همنتیجۀ مبارزات طبقات اجتماعی با  ،دادند رویدادهاي تاریخی آن دوره

زة طبقاتی به پایان گفتند که با استقرار نظام بورژوایی جدید، مبار است، اما می
رسیده است. آنان وجود و جریان مبارزة طبقاتی را تشخیص داده بودند، اما در 

کردند با پیروزي بورژوازي بر نظام کهن  همان نقطه متوقف شده و تصور می
این جریان پایان یافته است و آنچه پس از این پیروزي پدید آمده وضعیت طبیعی 

داري با  ها مدعی بود که نظام سرمایه مینهامور است. بورژوازي در همۀ ز
سازگار و منطبق و بنابراین » فطرت انسانی«و با » اقتضائات خرد ازلی و ابدي«

 .نظام طبیعی و پایان تاریخ است

 کشی بهره و طبقاتی فواصل وجود تخیلی هاي سوسیالیست  یا از سویی دیگر،
 دریافت این به اما کردند، می دنق را آن و شناختند می را جامعه اکثریت از اقلیتی

 باید را آن دالیل و است تولید اجتماعی تکامل مبناي و اساس که بودند نرسیده
کردند نهایتا آن سازمان اجتماعی  صور میت آنها. کرد وجو جست عرصه این در

ترین  ترین و مناسب که براي رشد و شکوفایی همۀ استعدادهاي انسانی مطلوب
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نامید، نهایتا با اعتالي خرد انسانی  را عصر طالیی می سن سیمون آن است و
اش، و به هر کس به اندازة  از هر کس به اندازة توانایی«پدید خواهد آمد. شعار 

را پیروان سن سیمون در توصیف جامعۀ آرمانی خود طرح کردند. » کارش
اي در  گفت ضروري است نظامی که در آن ثروت و خوشبختی عده فوریه می

ی و تناقضات یقر و فالکت دیگران است، از بین برود؛ او از تمدن بورژواگرو ف
داري را کالبدشکافی  ها نظام سرمایه کرد، اما چون این سوسیالیست آن انتقاد می

شناختند و  ها و تناقضات را نمی و تحلیل نکرده بودند، علل این تفاوت
تحقق جامعۀ آرمانی توانستند روش و برنامۀ مشخص و قابل قبولی براي  نمی

هاي  توان از طریق ترویج اندیشه کردند می خود ارائه کنند و تصور می
سوسیالیستی طبقات اجتماعی را با هم آشتی داد و سوسیالیسم آنها بدون 

داري تکوین و تکامل خواهد یافت.  گونه مبارزة سیاسی در بطن نظام سرمایه هیچ
شده به  هاي تخیلی مطرح نظام« :ندکن مارکس و انگلس در مانیفیست اعالم می

 .»وسیلۀ سن سیمون، فوریه، اون و دیگران، تصویري تخیلی از جامعۀ آینده بود

باز هم از سویی دیگر تفکر فلسفی در آلمان، هگل و فوئرباخ و پیروان آنها، 
طور جدي با مسئلۀ چگونگی تحول و تکامل جامعه درگیر بودند. هگل با نقد  به

کردند و  ینیانی که تکامل را یک روند خطی و مستقیم تصور میجدي نظرات پپش
 نظریۀ پرداخت و ساخت راه دربا پروراندن مفهوم تکامل و روش دیالکتیک، 

هاي اساسی به پیش برداشت. فوریه قبال در این زمینه تالشی  ل اجتماعی گامتکام
هاي  ندیشهکرده بود اما به نتیجه نرسیده بود. هگل با جمعبندي بسیاري از ا

ها در نتیجۀ تضاد، پدید  ن برجستۀ گذشته، مفاهیم حرکت درونی پدیدهامتفکر
تر را  تر به باالتر و بغرنج آمدن نو و از میان رفتن کهنه، و روند صعود از پایین
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تشریح کرد و تکامل بخشید. با این حال اما او هم تحلیل خود را نه در عرصۀ 
» روح مطلق«ر عرصۀ ذهن و براساس انگارة جامعه و براي جامعه، بلکه فقط د

به روابط جاري جامعۀ  ارائه کرده بود که هیچ توضیح عینی و واقعی راجع
 در تکاملی-خود  این حرکت أداد. او از منش داري موجود به دست نمی سرمایه
 روبنایی هاي جنبه سایر بر آن تأثیر و آن وقفۀ بی رشد و تولید یعنی جامعه،
 و عینی محرك جایگزین را »مطلق روح« مفهوم و بود غافل اجتماعی زندگی
 بود. کرده تاریخ و جامعه حرکت زمینی

هاي چپ مانند روگه و هس نیز  پیش از مارکس و انگلس از سوي هگلی
 به -ل هاي متعددي براي تلفیق سوسیالیسم تخیلی فرانسه با فلسفۀ هگ کوشش

 روگه. بود آمده عمل به -کارآمد  و جامع تازه، جهانبینی یک آمدن وجود به امید
 روحیۀ با و درنیاید عمل به پاریس در که زمانی تا« آلمان فلسفۀ که بود معتقد

اما التقاط ». یامیزد، تبدیل به یک نیروي درخور نخواهد شدن در فرانسوي
 .ثمر بود مکانیکی این دو کامال بی

متعددي که براي شناخت چند و چون  هاي جداگانه و به ترتیبی که بیان شد تالش
هاي گوناگون حرکت و تکامل جامعه و تدوین یک نظریه علمی تکامل  جنبه

اجتماعی تا آن زمان به عمل آمده بود، به دلیل غلبۀ نگرش ایدآلیستی گذشته و 
راه گرفتار  فقدان شناخت کافی از نظام اقتصادي و زیربنایی جامعه، در نیمه

خرد «، »روح مطلق«، »خودي جامعه هب دریجی و تحول خودرشد ت«توهماتی چون 
و مانند اینها شده و » فطرت انسانی«، »اقتضاي قوانین طبیعت«، »ازلی و ابدي
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مانده با توسل به این  نتوانسته بود تحلیل خود را جلوتر ببرد و غالبا عقیم
 .بود قرار دادهنقطۀ پایانی بر کار خود  ،دستاویزهاي گنگ و کشدار

ترین  ترین شناخت را از دستاوردهاي پیشرفته رکس و انگلس که عمیقما
مان آل سیاسی و فلسفی تفکر - ورزان اجتماعی پیش از خود و زمان خود اندیشه

 نقاط بررسی، نقادانه را میراث این داشتند، - و فرانسه، اندیشۀ اقتصادي بریتانیا
 هاي یافته پیشینیان، مسائل حل و موانع از عبور با و کرده افشا را آنها ضعف
 آلمان و بریتانیا فرانسه، انقالبی طبقات مبارزات عملی تجارب با را خود

هاي  گیري زمان) محک زدند و نتیجه آن داري سرمایه عمدة و اصلی کشورهاي(
نبوغ مارکس دقیقا در «نویسد:  خود را به شکلی نو به ضابطه درآوردند. لنین می

ترین  هایی را که تا آن زمان از سوي پیشرفته سشاین است که او پاسخ پر
 .»هاي بشریت مطرح شده بود، یافته و ارائه کرده است ذهن

هاي نظري، اکنون در عرصۀ واقعی و عملی هم طبقۀ  زمان با این تالش اما هم
 از شدن آگاه با و کرد می بلند سر تاریخ صحنه در شد، می تدریج بیدار کارگر به
 شرایط در قطعی مبارزة یک آستانۀ در که اي طبقه عنوان به خود موجودیت
 با و بود خود رهایی راه وجوي جست در است، گرفته قرار اي پیچیده تاریخی

هاي مخفی  ، تشکیل انجمن1840هاي انگلستان در  کیل اتحادیۀ ملی چارتیستتش
توطئه برابري «گوناگون برانداز در فرانسه که ادامۀ سنت تاریخی جنبش 

ها تشکیل  که عمدتا از آلمانی» اتحادیه عدالت«بابوف بود، تشکیل » هانخوا
هایی در بقیۀ کشورهاي اروپایی داشت و  شد و شبکۀ پیچیده و شاخه می

هایی که از نیمۀ اول سدة  گونه و همچنین با طوفان هاي دیگري از همین تشکل
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و نبردهاي  ، اعتصابات1848نوزدهم آغاز شده بود، قیام کارگران پاریس در 
گوناگون طبقاتی و برپا ساختن باریکادهاي خیابانی، از پیدایش و حضور عینی 

داد. بورژوازي متوجه این خطر شده بود که اگر  خود در عرصۀ تاریخ خبر می
نیروي اجتماعی عظیم زحمتکشان که بیدار شده بود، صاحب یک نظریۀ انقالبی 

کنی است. از  ه نیروي بنیانمستقل شود، اگر سازماندهی و رهبري شود، چ
رو چه در عرصۀ نظري و چه در زمینۀ سازماندهی و رهبري، مقابله با این  این

هاي مختلف فلسفی،  ها را در زمینه»نظریه شبه«جنبش را آغاز کرد. انواع و اقسام 
سیاسی و اقتصادي در بوق کردند، انواع و اقسام پیامبران قالبی را در این 

د و همۀ امکانات خود را براي مطرح کردن آنها به کار گرفتند. ها تراشیدن زمینه
در زمینۀ سازمانی نیز همه تالش خود را براي تحلیل بردن طبقه کارگر در مقولۀ 

و نفی ضرورت تشکیل یک حزب مستقل و ویژة طبقۀ کارگر به » مردم«عمومی 
ۀ خود بر طبقۀ ها که به دنبال گسترش نفوذ و حفظ سلط کار بردند. بورژوا لیبرال

ی که به دنبال یبورژوا هاي گوناگون خرده کارگر و رام کردن آن بودند و گرایش
ها را براي  بودند، انواع و اقسام نسخه» مردم«تحلیل بردن طبقۀ کارگر در تودة 

هاي فریبندة گوناگون، طبقۀ کارگر را به  پیچیدند و تالش داشتند با سراب آن می
وحدت و مبارزة اصولی منحرف و منصرف کنند. توجه به  دام اندازند و آن را از

هاي لیبرالی و اپورتونیسم  ها براي شناخت ماهیت گرایش این زمینه
 .شود، ضروري است بورژوایی که بعدا در جریان انقالب روسیه آفتابی می خرده

طلبی و  کند، اصالح ی عمدتا در دو جهت حرکت مییبورژوا هاي خرده گرایش
ی، هر دو از جهت یبورژوا گري خرده طلبی و انقالبی ي. اما اصالحگر انقالبی

دیگرند و این موضوع در جنبش طبقۀ کارگر در نقاط عطف همدرونی همجنس 
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هر چرخش «نویسد:  شود. لنین می تر از همیشه دیده می تاریخ آن روشن
ی یبورژوا مشخصی در تاریخ موجب تغییري در شکل تردید و تذبذب خرده

که همیشه در جوار طبقۀ کارگر جریان دارد و به درجات متفاوت در شود  می
یابد: یکی  جریان می» خط اصلی«کند. این تذبذب در دو  میان کارگران نفوذ می

ی، یعنی فرومایگی و چاکرمنشی در برابر بورژوازي که یبورژوا رفورمیسم خرده
اتیک و دموکر هاي احساساتی دموکراتیک و سوسیال در پوششی از لفاظی

 که -یی بورژوا گري خرده دیگري انقالبی ،آرزوهاي احمقانه پوشانده شده است
ا در عمل صرفا یک حباب توخالی از ام زنی، الف و گري هوچی تهدید، حرف در

 زمانی تا ناپذیر اجتناب طور به تذبذب این - عقلی است تفرقه، تجزیه، تخریب و بی
 »داشت. خواهد وجود است، نشده کنده داري سرمایه اصلی ریشۀ که

خطر نفوذ این هر دو جریان در جنبش طبقۀ کارگر همیشه وجود دارد و یکی از 
دالیل اصلی اینکه طبقۀ کارگر به یک سازمان سیاسی و حزب فراگیر کارگري 
مستقل و ویژه خود نیاز دارد، مقابله با همین خطر است. از طرف دیگر دلیل 

رسیدن به سوسیالیسم بدون نیاز به حزب را ها هم  اصلی اینکه اپورتونیست
 .کنند، همین است تبلیغ می

اي  ی در دورهیبورژوا هاي خرده هاي بورژوازي لیبرال و اپورتونیست این تالش
 1871به توفیق نسبی هم رسید. در فاصلۀ بین سرکوب خونین کمون پاریس در 

یک انگلس و ویژه در فاصلۀ بین خاموشی فردر روسیه، و به 1905و انقالب
روسیه، جنبش انقالبی دچار یک افول نسبی است و بازار  1905انقالب
شود. ورنر زومبارت، استاد  هاي لیبرالی و اپورتونیستی داغ می نظریه شبه
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ی دانشگاه در آلمان، با خرسندي خاطر، وضعیت اندیشۀ اجتماعی و یبورژوا
دة بیستم به این هاي آخر سدة نوزدهم و آغاز س جنبش اجتماعی را در سال

جنبش اجتماعی، باالتر از هر چیز، اگر بخواهم محض «کند:  شرح توصیف می
رعایت اختصار یک بار دیگر یک اصطالح خیلی معروف را به کار برم، باید 

 این کنم می فکر من و - بگویم ا ولوسیونیست (پیرو تکامل تدریجی) شده است:
 گري، انقالبی –است  دگرگونی این میتما جنبۀ دارترین معنی و ترین مهم نکته
 حاکمیت زمان این تا و ساخت، عملی توان می را انقالب که اندیشه این یعنی

المعارض داشته بود، اصوال کنار گذارده شده بود. اکنون که وابستگی جنبش ب
اجتماعی به رشد و تکامل اقتصادي، و در نتیجه وابستگی اقتصادي هرگونه 

هاي مردم تسلیم و تسخیر حس اعتمادي  بود، یقینا تودهانقالبی درك شده 
از  »ضرورت طبیعی«آنان باید به صورت یک  »رهایی«شدند حاکی از اینکه  می

راه برسد، اما از سوي دیگر با توجه به این تحول، هر گونه اصرار بر رسیدن به 
ه زومبارت اضاف» رهایی از طریق شورش و نبردهاي خیابانی سرکوب شده بود.

باقی مانده » ها پوچیست«ها و  کند که گرایش انقالبی فقط در بین آنارشیست می
الملل دوم هم با این استاد دانشگاه  پردازان بین ریهنظ از بسیاري البته ست... وا

 .عقیده بودند ی همدل و همیبورژوا

این وضع دو نتیجه در دو جهت متفاوت داشت: از یک سو مطلق کردن نظریۀ 
خود تکامل تاریخ، به معناي نفی  به داري و جریان خود سرمایه» یجیرشد تدر«

کشاندن  یاهمیت و نقش فعالیت آگاهانۀ انسان و خاموش کردن و به تعطیل
فعالیت انقالبی و تحول اجتماعی بود و از سوي دیگر با منفعل شدن بدنۀ اصلی 

انحصاري فعالیت ها و ماجراجویانی مدعی  و مؤثر نیروهاي انقالبی، آنارشیست
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ترتیب با  یندشدند که هدف مشخص و برنامۀ بلندمدتی نداشتند و ب انقالبی می
تجزیۀ نیروهاي انقالبی عمال موجبات هرز رفتن و خنثی شدن کل نیروي آنان 

ویژه در زمانی که نیروي اجتماعی  ها، به شد. آسیب هر دوي این کلیشه فراهم می
شد و حرکت خود را براي درهم  بیدار میعظیم طبقه کارگر در روسیه داشت 

کرد، از هر زمان دیگري بیشتر  شکستن نظام کهن و ایجاد یک نظام تازه آغاز می
ها را باز کرد و بر موهومات اپورتونیستی که  روسیه چشم 1905بود. اما انقالب

 زد. باطل داغ بود، یافته رواج کارگر طبقۀ المللی بین جنبش سطح در ها بود دهه

هاي  ی که در باال به آنها اشاره شد، اپورتونیستیبورژوا ن دو جریان خردهبی
الملل دوم دست باال را داشتند. از اینان برخی با تکرار موهومات  بین

هاي تخیلی گذشته مدعی بودند که سوسیالیسم آنها بدون مبارزة  سوسیالیست
خی دیگر با ي رشد و تکامل خواهد یافت و برردا سیاسی درون نظام سرمایه

روي از امثال لوئی بالن با حرارت از آشتی میان بورژوازي و طبقۀ کارگر  دنباله
 .کردند دفاع می

شان دچار این توهم بودند که  هاي انسانی رغم آرمان بهسن سیمون و فوریه، 
هاي خود را براي ایجاد یک  سرانجام ثروتمندان متقاعد خواهند شد که ثروت

نظام تازة سوسیالیستی که به سود همگان باشد، هبه کنند؛ اما پیروانشان از این 
هم فراتر رفته و آشتی طبقات را براي حفظ وضع موجود پیش کشیدند. نام لویی 
بالن، سوسیالیست تخیلی نیمۀ سدة نوزدهم فرانسه در تاریخ به عنوان مدافع پر 

ها بعد لنین ضمن  بورژوازي و پرولتاریا ثبت شده است. سالحرارت آشتی بین 
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نامید.  می» آیین لویی بالن«هاي روسیه آنها را مدافعان  حمله به منشویک
 .اندازد می» لویی بالن«اختیار به یاد مرحوم  اظهارات دکتر مالجو انسان را بی

سدة  80دهۀهاي  المللی طبقۀ کارگر در سال به هر حال، مباحث نظري جنبش بین
هاي  ن روس به اشاعۀ آموزشارسد و انبوهی از متفکر نوزدهم به روسیه می

تر اشاره شد، در  طور که پیش پردازند. همان انقالبی مارکس و انگلس می
هاي پایانی سدة نوزدهم و آغاز سدة بیستم، پس از مرگ فردریک انگلس و  سال

ی یهاي بورژوا نتیجۀ نفوذ کلیشهالملل دوم در  روسیه، بین 1905تا پیش از انقالب
و نفوذ ایدئولوژیک بورژوازي به سراشیب اپورتونیسم و تجدیدنظر طلبی 

ی یا یهاي بورژوا غلطیده بود که درواقع ریشۀ اصلی بسیاري از گرایش
اپورتونیستی که بعدا در جریان انقالب روسیه آفتابی شد و بخش قابل توجهی از 

 گردد. برمی دوره همین به هم شدبارزه با آنها ها صرف م نیرو و تالش بلشویک

رها و آ ها، اس ها، اکونومیست ها علیه نظرات نارودنیک مبارزات لنین و بلشویک
ی که در یبورژوا یعنی روشنفکران بورژوایی و خرده ،هاي علنی »مارکسیست«

لباس مارکسیسم درآمده و با استفاده از امکانات علنی تزاري، به اسم 
هاي دیگر  کردند و همۀ اپورتونیست تبعیت از بورژوازي را تبلیغ می مارکسیسم

شود هم دنباله و آخرین  چپ و راست که شرح آنها مثنوي هفتاد من کاغذ می
بخش تدارك نظري انقالب اکتبر است. کافی است فقط از خالل آثار مکتوب لنین 

کند تا  جلد است کسی این تاریخچه را پیگیري45که مجموعۀ آن بالغ بر 
ها در تدارك انقالب اکتبر به عمل  تصویري از تالش عظیم نظري که او و بلشویک

اند به دست آورد و بفهمد که قرار دادن یک چنین انقالبی بزرگی و یک  آورده
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داري در تراز امثال گرنسکی و شرکاي او در دولت موقت چه  چنین جنبش ریشه
 .کار سخیفی است

چه  ،گرنسکی و حکومت موقت بر سر کار مانده بودندگوید اگر  دکتر مالجو می
گویم  من می». تا اصول سوسیالیستی به ثمر بنشیند«کردند  بسا چنین و چنان می

کردند.  این نیازي به کشف و شهود ندارد که بفهمیم اگر آنان مانده بودند چه می
باقی  اگر گرنسکی و دولت موقت او از میان رفته است، برادران اروپایی آنها

شان پیش روي ماست. گرنسکی و دولت موقت هم اگر  اند و امروز کارنامه مانده
ال از آنها چیزي نظیر حزب سوسیالیست فرانسه یا حزب کارگر آمانده بودند م

اصول سوسیالیستی را به ثمر «طور که اینها  آمد، همان بریتانیا از کار درمی
کند گرنسکی و دولت موقت او واقعا  آیا دکتر مالجو جدا فکر می». اند! نشانده

زدة روسیه را در آن شرایط داشتند؟ او خود در  توانایی هدایت کشتی طوفان
با این حال روسیۀ زمان انقالب نیز ... «گوید:  جاي دیگري از این مصاحبه می

خاك حاصلخیزي بود براي به وجود آمدن این نوع قدرت غیردموکراتیک. 
هایی بود که  ها و کینه ها و نفرت فعالی از انواع بغض روسیۀ وقت انگار آتشفشان
ها شکل نداده بودند.  خاست. این آتشفشان را بلشویک از بطن و متن اجتماع برمی

ها بودند که آن را در خدمت تسخیر انحصارطلبانۀ قدرت قرار  اما بلشویک
 در بگذریم، که موضوع به نسبت مالجو منفی موضع و زبان و لحن از. »ند...داد
 و ها نفرت و ها بغض انواع فعالِ آتشفشان این: هست واقعیتی پاراگراف این
ها این  ایجاد کرده بود. بله، بلشویک طوالنی اي گذشته طی تزاري رژیم را ها کینه

ها بخشی از خود این آتشفشان بودند و  آتشفشان را شکل نداده بودند، بلشویک
ادر به مهار آن بودند. رژیم تزاري باد کاشته بود شناختند و ق رو آن را می از این
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طلبان  کرد. اکنون دیگر گوشی بدهکار گرنسکی و اصالح و اکنون طوفان درو می
ها پیش  ها دیر از خواب بیدار شده بودند، دهه جویان دیگر نبود. آنها دهه و آشتی

آمدند.  برمی» اصالحات دموکراتیک«دادند و درصدد  باید دولت موقت تشکیل می
» هاي کمیتۀ انقالبی نظامی شکنی قانون«مالجو در جاي دیگري در این مصاحبه از 

داند انقالب، درهم شکستن نظمی  کند! گویی هنوز نمی ها صحبت می و بلشویک
 .اند ها به مردم تحمیل کرده است که طبقات صاحب امتیاز در قالب همین قانون

مواضع و  ،ام اجتماعی و سیاسی واحدطبقات گوناگون اجتماعی، در برابر یک نظ
هاي متفاوت دارند. این امري طبیعی است، زیرا منافع متفاوتی دارند و این  نگاه

نیز طبیعی است که هر طبقۀ اجتماعی به دنبال تأمین و حفظ منافع خود باشد و 
هاي سیاسی مختلف هم هر یک  رهبران سیاسی و سخنگویان احزاب و جریان

کنندة منافع  هایی از آن و مدافع و بیان این طبقات اجتماعی یا بخشنمایندة یکی از 
شناسی سیاسی است.  ترین واقعیات جامعه و مواضع آنها باشند. اینها از بدیهی

ادامۀ منطقی این واقعیات هم این است که هر طبقۀ اجتماعی براي حفظ و تأمین 
د بر طبقات دیگر منافع خود به دنبال تحمیل سیاست هاي خود و سرکردگی خو

خوبی درنیابیم، به ماهیت و دالیل مواضع  باشد. تا این نکتۀ بدیهی اما مهم را به
دیگر در جریان تحوالت اجتماعی هممتفاوت احزاب گوناگون و مبارزات آنها با 

پی نخواهیم برد. در یک جامعه طبقاتی سیاست واحدي وجود ندارد که 
 .این یک فریب کهنه و سوخته است کنندة منافع همۀ طبقات باشد. مینات

داري که خواهان سلطۀ خود بود و  ها در برابر سرمایه اما لنین و بلشویک
بورژوازي که حاال  کرد و در برابر خرده کارگران و دهقانان را سرکوب می
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داران گذارده و دولت موقت را  هاي باالیی آن دست در دست سرمایه بخش
ایستادند تا مثل  کردند؟ آیا باید می چه باید می تشکیل داده بودند به نظر شما

بار نه حکومت تزاري، بلکه دولت موقت) از آنان حمام خون به راه  (اما این 1905
اندازد؟ آقاي مالجو باید به یاد داشته باشد دولت موقت که وعدة مجلس 

جمله هرگونه اقدام انقالبی و از«مؤسسان داده بود، این وعده را هم داده بود که 
درهم  »آهن و خون«هر گونه اقدام دهقانان براي تصرف امالك مالکان را با 

هاي ماه ژوئیه،  ، و مردم با توجه به پیشینۀ این دولت موقت در سرکوب»بکوبد
 !وعدة دوم آن را بیشتر باور می کردند

اما لنین و حزب بلشویک هم مرد این میدان بودند. درست برخالف آنچه دکتر 
ها  ترین روزها اعالم کرد اگر ما بلشویک گوید، لنین در همان حساس مالجو می

کنندة تاریخی که باید وارد عمل شد به  در تشخیص آن لحظۀ حساس و تعیین
وظیفۀ انقالبی خود عمل نکنیم، همۀ امکانات پیروزي مردم از دست خواهد رفت 

 .و تاریخ در آینده ما را نخواهد بخشید

اما شاهکار منطق و استدالل مالجو در این مصاحبه آنجاست که او همۀ 
ساله پس از انقالب اکتبر روي داده و در 70رویدادهاي بزرگی که طی یک دورة 

ثیر قاطع داشته اگیري تاریخ سدة بیستم جهان و ازجمله اتحاد شوروي ت شکل
شوروي پس از  هاي اقتصادي جهان، و حکومت (آنتانت، جنگ جهانی دوم، بحران

ساله فروپاشی شوروي را 70گیرد و با یک پرش بلند  ) همه را نادیده می...لنین و
زند که لنین پس از انقالب در  اي وصله می ساله مستقیما به دورة کوتاه چند

ها در سپهر  عملکرد بلشویک«گوید:  عرصۀ سیاست شوروي فعال بود. او می
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» وج نسبی لنین از عرصۀ سیاستسیاسی طی حد فاصل انقالب اکتبر و خر
شرط کافی براي ناکارایی اقتصادي و نهایتا فروپاشی سیاسی بود. نتیجۀ منطقی 

آید این است که ناکارایی اقتصادي که از همان ابتداي  که از این گفته به دست می
وقفه تشدید شده تا در نهایت به  انقالب اکتبر شروع شده، ادامه یافته و بی

ترتیب همۀ دستاوردهاي اقتصادي  دیند شوروي انجامیده باشد! بفروپاشی اتحا
اتحاد شوروي پس از انقالب اکتبر و پیش از فروپاشی آن هم خواب و خیال 

 .بوده است

 همه آن توان می مگر کند، می خود بحث پایان در او که گیري نتیجه  صرفنظر از
 اتحاد صنعتی شالودة آن ایجاد یعنی -ساله 70 این اقتصادي دستاوردهاي

 این قهرمانانۀ مقاومت جهانی، جنگ دو هاي آسیب و ها خرابی ترمیم شوروي،
و ذلیل » دموکراتیک«اروپاي  ،عالوه بر خود شوروي که دوم جنگ در کشور

شود، از اسارت  ها از آنجا صادر می روزها را هم که امروز این قضاوت آن
 گرفت؟ نادیده را - نازیسم رهایی بخشید

من در عجبم چگونه مالجو حاضر شده است حیثیت علمی خود را خرج چنین 
اظهارات سست و سخیفی کند. مثل این است که جنایات ایاالت متحده در ویتنام 

عام این کشور در اندونزي را مستقیما به توماس جفرسون یا جرج  یا قتل
ار فرانسه در واشنگتن نسبت دهیم یا روسو، دانتون و روبسپیر را مسئول استعم

 .فریقا قلمداد کنیمآ
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و کالم آخر اینکه آرمان تابناك اکتبر شکست نخورده و امروز ضرورت آن 
شود و فروپاشی اتحاد  نیرومندتر از هر زمان دیگري احساس می  بیشتر و

شوروي به عنوان اولین تجربۀ بشریت در راه دستیابی به خواستۀ دیرینۀ خود، 
ها آزاد  اي نیست که در آن انسان براي رسیدن به جامعهبه معناي تعطیل مبارزه 

 .دیگر زندگی کنندهمو برابر و فارغ از استثمار در کنار 

 گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

 .هزار بادة ناخورده در رگ تاك است

 

 

 




