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  خطاب به نسل جوان جنبش کمونیستی،
  ١٣٥٧ به مناسبت سی امین سالگرد انقالب

زمانی که بدترین ها با شهوت تهاجم می کردند، بهترین ها از اعتقاد راسخ "
   ییتس، شاعر ایرلندي"!تهی بودند

 را در كولـه  ١٣٥٧ كه تجربه زمـستان داغ  ی شويم، نسل  ی كه به نوزدهم بهمن نزديك م      ی سال وقت  هر
 هر سال، جوانترهـا، بـه   . نشيندی آن روزها می آميخته از غرور و حسرت، به بازبين یبار دارد، با احساس   

 بـه ايـن روز   راچرا اين كار را كرديد و ما " كنند كه ی را تكرار می يا جدي، اين پرسش هميشگ    یشوخ
 ی جمهـور یهر سال، مبارزان قديمي، چپ ها، در ميـان تـصاوير گـزينش شـده در سـيما               " انداختيد؟

 خـود را در قيـام   ی گردند تا رد پـا  ی، م  كه بر ديوارها نقش بسته     ی مبهم ی شعارها یاسالمي، در البال  
  ".دزديدندآن انقالب مال ما بود؛آخوندها آن را "توده ها نشان دهند  اثبات كنند كه؛ 

 پـر  ی چرا اين موضوع را از روز نوزدهم بهمن آغاز كرديم؟ واقعيت اين است كه، آن صـحنه هـا         اما
 اين تاريخ آغاز شد و بهمن وار بـه شـكل    لرزاند، ازی سال، هنوز دل ها را میشور كه بعد از گذشت س    

 را در خـود  ی ايـن سـه روز، حقـايق مهمـ    .يك قيام مسلحانه سه روزه در سراسر تهران گسترش يافت        
   !نهفته داشت
   و مسلحانه کرده ی رژيم شاه، سال ها جان بر کف عليه اين رژيم؛مبارزه سياسی انقالبمخالفين
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      t ٢   
 هـوايي، رفتنـد كـه    یان نيـرو  در پادگـ ی با شنيدن خبر درگيـر  .بودند

 هـا را  ی محاصره و تسخير كالنتر.مسلح شوند و توده ها را مسلح كنند  
 در هر گوشه    ق؛ آنان بودند كه به جوانان مشتا      . كردند یهمين ها رهبر  

 اينـان اعـضا و هـواداران سـازمان هـا و             . دادند ی م یآموزش اوليه نظام  
 یسـازمان هـا   " (٣خـط   "سازمان ها و محافـل       محافل چريکي، فعاالن  
 و  یارتجـاع  را    حـزب تـوده    یکه کميته مرکز   یجنبش نوين کمونيست  

 را ی چريکـ ی دانسته و مشی امپرياليست ی را سرمايه دار   یماهيت شورو 
 آزاد شـده از طيـف چـپ و      یو زنـدانيان سياسـ    )  کـرده بودنـد    دنيز نق 

 ی بودنـد كـه مـ   ی اينان  كارگران و دانشجويان مبـارز   .مجاهدين بودند 
 كـه  ی در سـاعات . آزاد از اسـتثمار و سـتم بـسازند        ید جامعـه ا   خواستن

 با سـران ارتـش   ی دربسته به چانه زنی و مشاورانش در اتاق ها     یخمين
 ی اروپـاي  ی دفـاع آمريكـا و دولـت هـا         زارت و فرستادگان و   یشاهنشاه

 كـه  ینشسته بودند تا چطـور بحـران ايـران را كنتـرل كننـد، در زمـان          
 چرخيدنـد و مـردم را بـه         یر خيابان ها مـ    آخوندها؛ بلندگو به دست د    

امام هنـوز فرمـان جهـاد نـداده      " گفتند   ی كردند و م   یآرامش دعوت م  
 بيـست و  ی شـان جوانـان   اغلـب  ما که    ی، ياران كمونيست و انقالب     "است

 یرا مـ " كوكتل مولوتـف "چند ساله بودند به جوانان طرز درست كردن         
 كردنـد،  ی میا؛ سنگربند به پادگان ه   ی منته یآموختند، در خيابان ها   

 ارتش شاهنـشاهي؛گلوله  ی يورش قيامگران به سنگرها   یو هنگام رهبر  
 بـه  یآن سه روز، تبلور اميد و انتظار مـردم بـرا  ! خوردند و جان باختند  

 آن سـه روز، بازتـاب از        . و به دست گرفتن سرنوشت خود بـود        یپاخيز
 خواسـتند   ی از انقالبيون آگاه بود كه مـ       ی نسل ی و قهرمان  یخودگذشتگ

  .دنيا را دگرگون كنند
 و ی ارتش؛ روز خمينـ یروز اعالم بيطرف: بهمن فرا رسيد ٢٢ قيام   ، بعد و

 بود کـه ميـان قـدرت    یاين روز بيان توافق! بازرگان و تيمسار قره باغي    
 در ايـن    . و دارودسته اش شـده بـود       ی غرب با خمين   ی سرمايه دار  یها

 . يـك دسـت انـداز را داشـت    فرايند، قيام مسلحانه سه روزه؛ فقط حكم  
 ی گنجيـديم، رفيقـ    ی در پوست خود نمـ     ی بهمن كه از شاد    ٢٢ یفردا

بـا ايـن   : " گفـت ی تلخ در گوشه ميدان انقالب چنين مـ        یدانا با لبخند  
 شـود كـه آنـان       یاين قيام باعث مـ    !  سر مردم رفت   یقيام، كاله گشاد  

ام   پشت پرده را نبينند و اين دولت را به غلـط محـصول قيـ             یسازشها
 ! گفتی مدرستو او !" مسلحانه خود بدانند

 آگاه گرانه در ی انقالب، از طريق کار سياسی دو دهه تدارک برا    عليرغم
 شـاه؛   یميان کارگران و دهقانان و در دانشگاه ها؛ مبارزه در زندان هـا            

 نتوانست مهر خود را بـر آن  یمبارزات مسلحانه؛ جنبش نوين كمونيست    
 كـه ايـن يـا آن تـشکل كمونيـستي، تحليـل        مهم نيست.انقالب بكوبد 

 از اوضاع جامعه داشت و يا در مقايسه با ديگر تشکلها  تالش           یعميقتر
 كارگر و زحمتكش انجام ی پيوند با توده های بيشتر از ديگران برا    یهاي

 اسالم گـرا؛ بـه سـهولت     ی ارتجاع یمهم آن است که گروه ها     ! داده بود 
 ینيـست کـه ائـتالف نيروهـا       شـک   !  را به کف گرفتنـد     یقدرت سياس 

 ی ارتش و روحانيـان بـا حمايـت قـدرت هـا         نند ما ی قدرتمند یارتجاع
 ی  را در ايـن پيـروز  ی؛ نقـش تعيـين کننـده ا   )بخصوص آمريکا  (یغرب

 اما بايد در اينجا به اين مسئله توجـه داشـت کـه              .سهل و آسان داشت   
 .ه انـد  روبرو بودی انقالبات بزرگ قرن بيستم با يک چنين موانع  یهمه  

 ! غافلگير شدیمسئله اين بود که؛ جنبش ما از دو جهت به کل
 را ی در مجموع، انتظار فرارسيدن بحران انقالبـ ی ، جنبش کمونيست اول

 ی نشسته بر انبوه دالرهای كه رژيم پهلو ی، زمان ١٣٥٥ در سال    .نداشت
 از  ی خواند، بخـش   ی در مقام ژاندارم منافع آمريكا در خليج رجز م         ینفت

 بيست سال ديگـر تثبيـت   یاين رژيم برا  "يستها تحليل كردند كه     كمون
 یدر آن مقطع، ديدگاه رايج قادر نبود نوسانات و جهش ها        " .تشده اس 

 در كاركرد اين نظام ناموزون و معـوج را تـشخيص دهـد از آن             یناگهان
 پيـشبرد انقـالب دموکراتيـک       ی بـرا  یاستنتاجات استراتژيک و تاکتيک   

 تـسليم طلبانـه و   ی تحت نفـوذ ديـدگاه هـا      .کند ینوين و سوسياليست  
 یکه بعدها با انـشعابات  ( از جنبش چپ     یگراست حزب توده، بخش بزر    

تـالش خـود را صـرف محـدود     ) به سازمان فدائيان اکثريت مشهور شد   
و مبـارزه بـا     " بانـد شـاه   "کردن چشم انداز مبارزه به ضديت با استبداد         

 الينفـک از    یسـتبداد بخـش   کـرد، در حاليکـه ايـن ا       "  شـاه  یديکتاتور"
 . حاکم بـر ايـران بـود       ی و سياس  یکارکرد و ضروريات کل نظام اقتصاد     

 عمدتا در خارج از کـشور  ی از نسل جوان جنبش نوين کمونيست   یبخش
اتحاديـه  " حزب ما که در آن زمـان         یمنجمله بدنه اصل  (رشد کرده بود    

 یبـر  رهیتوان عکس العمل سريع برا  )نام داشت "  ايران یکمونيست ها 
 ن مقاومت خونين مردم آلونـک نـشي       . را نداشت  یامواج مقاومت توده ا   

 كـه در شـهريور      یخاک سفيد در برابر بولـدوزرها و مـاموران شـهردار          
 کمونيـستهاباشد  ی بـرا ی توانست شيپور بيدارباشی اتفاق افتاد م   ١٣٥٦

 گذشت و قيام بـزرگ تبريـز در         ی بايد چند ماه ديگر م     .كه چنين نشد  
 شد تـا بـاالخره همـه بـه خـود آينـد و        یمان سال بر پا م    اسفند ماه ه  

 اما بيـدار شـدن يـك چيـز     . انقالب از راه رسيده استاجبفهمند كه امو 
 !! ديگری انقالب چيزی رهبریاست و تدارك برا

 دوم، در مورد تالش منظم و امکانـات دسـتگاه روحانيـت در             یغافلگير
 مـردم   یده تـوده هـا    ترويج دين و انداختن زنجير خرافه و سنت بر گر         

 اسـالمي،   ی توان گفت كه تا زمـان اسـتقرار جمهـور          ی به جرات م   .بود
 ی بـرا ی جنبش نوين كمونيستي، تـالش جـد      یهيچ يک از گرايش ها    

 از پديده روحانيـت  ی و تاريخی ـ ديالكتيك یتتجزيه و تحليل ماترياليس
 .د حاکم در ايران، انجام نـداده بـو  یشيعه و کارکرد دين در نظام طبقات    

 ی مشغول تقويـت نيروهـا  ١٩٧٠ غرب از دهه   ی سرمايه دار  یدولت ها 
 رايـج در جنـبش   ی اما تفکر اقتصاد گـرا     .اسالم گرا در خاورميانه بودند    

 . بـود  یدر مبـارزه طبقـات    " ايدئولوژي" مانع از ديدن اهميت      یکمونيست
 ی در جنبش ما رايج بـود فکـر مـ          ی تقديرگرايانه و مكانيك   یديدگاه ها 

، ١٣٤٠ در ايران به ويژه از آغاز دهـه          ی شتابان سرمايه دار   کرديم رشد 
ايـن  " قاعـدتا "پديده كهنه روحانيت را بيش از پيش به حاشيه رانـده و         

 در مبـارزه    ی نقـش مـوثر    ت توانـس  ی نمـ  ی عقب مانده و ارتجاع    ینيرو
 كند و با سالح زنگ زده دين، بر افکار و حركت كـارگران       ی باز یطبقات

 در ديدگاه حاکم بر جنبش مـا، بـه چـالش            .گذاردو زحمتکشان تاثير ب   
 توده اي،   یکشيدن افکار و آراء ايدئولوژيک طبقات ديگر در جنبش ها         

 . شدیمحسوب نم" مبارزه طبقاتي"جزو 
 ی از ضربات بزرگـ    ی اين ضعف بزرگ کمونيستها در ايران؛خود بخش       اما

 خورده بود؛جنبش کـه     ی در سطح بين الملل    یبود که جنبش کمونيست   
 بعد از مرگ مـائو  . قرار گرفته بودیر موقعيت شكست و عقبگرد اساس د

ـ   ی بـورژواز  یو كودتا   در حـزب و دولـت در سـال    ی عليـه جنـاح انقالب
 طبقه كـارگر جهـاني؛از   ی سنگر سوسياليستابه، چين سرخ به مث   ١٩٧٦

بر مسند قـدرت  " كمونيسم" با نقاب   یدست رفت و رهروان سرمايه دار     
 اردوگاه شوروي؛از اين مساله شادمان بودند       یها رويزيونيست   .نشستند

 خـود  ی بـورژواي ی گسترش ديدگاه هـا و سياسـت هـا   یو شرايط را برا 
 ی چپ ديگركشورها، منجمله ايران، مهياتر مـ یدرون احزاب و گروه ها   

 در نتيجه اين شكـست بـزرگ، روحيـه     ی جنبش نوين كمونيست   .ديدند
 زيـرا  .طح جامعـه نداشـت  برافراشتن شجاعانه پرچم كمونيسم را در سـ       

 را به عنوان پايگاه، الگـو       ی توانست كشور  ی شده بود و نم    یپشتش خال 
ــا  ــراغ راهنم ــشان و    یو چ ــارگران و زحمتك ــه ك ــاني؛ ب ــالب جه  انق

  . كندی معرفتمديدگانس
 ی در سطح بـين المللـي، موقعيـت نيروهـا          ی جنبش كمونيست  شكست

 تـر  یوده هـا قـو   ت ی كسب رهبر  ی را در مبارزه برا    یجان گرفته مذهب  
 سال هـا و  ی شبكه مساجد و تربيت ده ها هزار آخوند؛ كه ط         .كرده بود 

 و یبا چراغ سبز حكومت شاه گسترش يافته بودند؛ اشاعه تفكرات خراف      
 مـورد  ی سياسـت هـا  ی ،اجرای مذهب يدئولوژيك ا یمعيارها و ارزش ها   

 در دو . كـرد ی و همراهانش را در سراسر كشور تـسهيل مـ      ینظر خمين 
 وارد يك ائتالف ضد     ی، رژيم سلطنت  ٥٧ به انقالب    ی ساله اخيرمنته  سه

 . شد ی با جناح راست اپوزيسيون مذهب     ی و غير رسم   ی رسم یكمونيست
 گفتند و از زنـدان آزاد     س و كروبي؛ شاهنشاه را سپا     یامثال عسگراوالد 

 . سـازمان دهنـد  ی و انقالبـ ی را عليه جنبش كمونيست یشدند تا كارزار  
 از روزنامـه  ی دكتر شريعتي؛ در همين دوران در يك   یستآثار ضد كموني  

 اسـت كـه   یايـن يـك واقعيـت تـاريخ     !  كشور انتشار يافـت    ی اصل یها
 ی و جنبـشها   ی كمونيـست  ی مقابلـه بـا جنـبش هـا        یامپرياليستها بـرا  



     ٣u 
ــ ــائيبخش مل ــرار دادن شــورو یره ــشار ق ــز تحــت ف  سوســيال ی و ني

ـ  . پرداختند یامپرياليستي، به تقويت اسالم سياس     ا اسـتفاده از همـين       ب
!  دماغ رژيم شاه شد  ی رشد كرد و مو    یشرايط بود كه اپوزيسيون مذهب    

 ی قـرار داشـت و در ميـان قـشرها     ی خمين ی كه زير چتر رهبر    یجريان
 نهـضت  ی شهر و روستا؛ ريشه دوانده بود، به يمـن سياسـت بـاز        یسنت
 ی قـشرها ی شـريعتي؛ توانـست از همراهـ   ی فكـر ی و زمينه چين  یآزاد

 همه  . نيز برخوردار شود   ی از روشنفكران جامعه شهر    یر و بخش  مدرن ت 
 در مقايـسه بـا      یاينها منجر به دست باال پيدا کـردن جريانـات اسـالم           

  . ايران شدی در صحنه سياسیجنبش كمونيست
 و ی دولتـ ی قبل از به دست گـرفتن اهـرم هـا     ی مرتجع اسالم  ینيروها

 یاز سالح ايدئولوژيک برا    مخالفين خود،    ی نابود یاستفاده از آن ها برا    
 زحمـتکش،  ی از تـوده هـا  ی خود در ميان بخش بزرگیتحکيم پايه ها  

 ؛به نفرت ی و ترويجی ايدئولوژيک تبليغ ی آنان با کارزارها   .سود جستند 
آنان بـدون اعمـال     !  و دروغين دادند   ی دين یتوده ها از نظام حاکم؛ بيان     

قادر نبودند ثمرات  شورشگر ی از توده ها  ی ايدئولوژيك بر بخش   یهژمون
 کـه  ی هنگـام . مردم را بدزدند و به راس قدرت بخزند       یاز جان گذشتگ  

 جامعه بودنـد؛ بـا شـهوت و    ی اسالم گرا که فشرده بدترين ها      ینيروها
 کردنـد،  ی خـود را در مغـز مـردم فـرو مـ         یارتجـاع  یحرارت؛ ايدئولوژ 

 ی ترين ديدگاه؛ يعنـ ی بخش ترين و علم ی جامعه که رهائ   یبهترين ها 
 را در محافـل کوچـک   ی کمونيـست یکمونيسم را داشـتند، جهـان بينـ       

 کـارگري،   ی کردند و نه در جمع گسترده تحصن ها        یتبليغ و ترويج م   
 یتـوده هـا  ! انشگاهي بزرگ دی های ، گردهم آئ   ی توده ا  یميتينگ ها 

مردم با صراحت از دهان کمونيـست هـا نـشنيدند کـه؛ ديـن واقعيـت             
 خود ی کند که زندگ ید و مردم را وادار م      ده یجامعه را وارونه نشان م    

اما مارکسيسم مردم را با حقـايق ايـن   !  دروغين بگذرانند یرا با پندارها  
 و یقيقـ  کنـد و آنـان را بـا ارائـه يـک درک ح     یجامعه و جهان آشنا م    

 آورد و نه بر     یعميق نسبت به واقعيات جامعه و جهان؛ به حرکت در م          
  !پايه توهمات دروغين ديني

 الزم است بگوئيم که در مقابل مذهبيون به قدرت رسيده؛ که بـر               البته
 تاکيـد داشـتند و نقطـه شـروعش را نيـز            ٥٧انقالب  "  الهي یريشه ها "

 دانستند، فعالين   ی رژيم شاه به اعتراض طالب قم م       یحمله كوماندوها 
 کردنـد   ی آشکار افشا کرده و تاکيد م      یکمونيست آن را به عنوان دروغ     

ـ        خونين یکه درگير   بـود   ی حاشيه نشينان خاك سفيد چکاننـده انقالب
 در  ی اجتمـاع  - اقتـصادي  یکه از مدتها پيش در نتيجه تشديد تضادها       

 . بـود ی کامال ناکـاف ی اين تبيين اساسا درست، ول. بود یحال شکل گير  
 اسالم گرا به درون صفوف مبارزه عليه شـاه وارد       ی ارتجاع یزيرا نيروها 

 عدم توجه به اين جنبه از       .يير داده بودند   تغ راشده و آگاهانه مسير آن      
 در مـورد صـف   یجدال انقالب و ضد انقالب در ايران، بازتاب ساده نگر   

 در مبـارزه  ی به نقش سياست و ايدئولوژی و کم بهائی طبقات ی ها یآرائ
  . بودیطبقات
 ی رايج در جنبش کمونيستي؛ که هر جنبش اجتمـاع     ی تقليل گرا  تفکر

ـ   ی قلمداد مـ  یرا حاشيه ا  " يجنبش کارگر " به جز    یا  ی کـرد، باعـث ب
 شـد کـه تغييـر و تحـوالت چنـد دهـه          ی شورش گر  ی به نيرو  یتوجه

 از اواخـر دهـه   ی رشد سرمايه دار ی نيازها .گذشته؛ به ميدان آورده بود    
 . کشيده بـود ی اجتماعی زنان را به زندگ  نده بزرگ و فزاي   ی، نيرو ١٣٣٠

ي، شـروع بـه جـذب ايـن      و عرصه آموزش عال ی و خدمات  یمراكز توليد 
 بود كه به حـضور گـسترده        ی همين تغييرات ساختار   .نيرو كرده بودند  

 است ميزان ی كاف . پا داد  ٥٧ سال   ی ضد حكومت  یزنان؛ در تظاهرات ها   
 و ٤٠ دهـه    ی تـوده ا   رزاتشركت زنان درمبارزات اين مقطع را بـا مبـا         

 و  ٤٧در سـال    " تختي" در تظاهرات چهلم     . مقايسه كنيم  ٥٠اوايل دهه   
 در ی دانـشجوي ی تظاهرات هـا ی و حت٤٨ در سال    یتظاهرات اتوبوسران 

 زنان ی حضور ميليون. خوردی بعد؛ با حضور اندك زنان رقم م      یسال ها 
ـ  ان در آسم  ی ؛رعد ی و به عبارت   ی ؛يك امر تصادف   ٥٧در انقالب     ابـر   ی ب

 تازه نفس اجتماعي؛ آمـاده جـذب ايـده          ی زنان به مثابه يك نيرو     .نبود
ين، رهائيبخش و ضد مردساالرانه بودند زيرا به طور عيني؛ هيچ         نو یها
 . کهن و افکار و سنن کهن جامعـه نداشـتند  ی در تداوم ساختارها  ینفع

 نوين نـشد و     ی ايران، پرچمدار اين ايده ها     یاما جنبش نوين كمونيست   
 حلقـه  ی نيروها . زن بسنده كرد   ی محدود از مقوله رهاي    یبه ارائه تعبير  

آنـان كـه ماندنـد؛ بايـد     "و " .فاطمه، فاطمه اسـت  "ني، با   زده حول خمي  
 مردسـاالرانه و پدرسـاالرانه      یو ارائه چنين الگوهـا    " . كنند ی زينب یكار

 ه از زنـان را بـ  ی از زن؛ به ميدان آمده و توانستند بخش قابل تـوجه   یا
 توانـستند در  ی آنـان حتـ   . لشگر خود تبديل كنند    یپياده نظام و سياه   

 از زنان تحصيل كرده و روشنفكر را وادار     یشاه، برخ  ضد   یتظاهرات ها 
 اين . به سر کنندی نشان دادن ضديت خود با شاه، روسر      یکنند که برا  

 ی اسالم گرايـان در بطـن جنـبش هـا    ی ايدئولوژيک از سوی ها یقلدر
 جامعه ی آن بود که عقب مانده ترين بخش ها        ی شاه، برا  ه علي یتوده ا 

 سـازمان يافتـه و مـستحکم؛        ی يک نيرو  را انسجام بخشيده و به عنوان     
 کمونيست ها جـواب  ی ها؛ از سوی اما به اين قلدر.تکيه گاه خود کنند 

   ی در زمينه ی ارتجاعی عرض اندام اين نيروها.درخور را نگرفت
  

  
 ضـد زن آنـان را   ی ها؛ جهان بينمونيست بود تا ک  یپوشش زنان؛ فرصت  

 ی بخـش کمونيـست  یرهائ یبه مصاف بطلبند و در مقابل آن، جهان بين   
 عليه جريانات ی و عملی هيچ کارزار فکر  . اما چنين نشد   .را ترويج کنند  

 از  ی بـود كـه بخـش بزرگـ        ی پس طبيع  . به راه نيافتاد   ی اسالم یارتجاع
 در جامعه تن دادنـد و  تاده جا افیزنان به سنت و عادت و نگرش مذهب    

 یيـشان مـ   برای مـذهب ی کـه آخونـدها و مالهـا   ی از الگوهـائ یبه پيرو 
 .تراشيد پرداختند

 نيـز بـا موانـع    ی و برنامه ای ؛به لحاظ سياس١٣٥٧ ما در مقطع   جنبش
 ی بـا مـش  ی از كمونيـست هـا در مرزبنـد      ی عده زياد  . روبرو بود  یبزرگ

 و روحيه خالف جريان رفتن نيز دست شـسته          ی گر یچريكي، از انقالب  
شرايط عينـي،   عنصر آگاه در تغيير     یبودند؛ در نگاه آنان اصل دخالتگر     

 و تاثير گـذار کمرنـگ   ی مادی به نيرویو ضرورت تبديل ذهنيت انقالب  
 ی ديدگاه انقالب  یجا" جنبش همه چيز؛ هدف هيچ چيز     "شده بود؛ ديد    

 بنـابراين در    . و استقرار سوسياليسم را گرفته بـود       یکسب قدرت سياس  
 از كمونيـست هـا و چـپ هـا؛ مـشتاقانه      یعين حال كـه بخـش بزرگـ       

 كشيدند تا با تمام نيرو بـه آن بپيوندنـد،     ی را م  یقيام توده ا  انتظاريک  
 ی انقالبی در شرايط اعتال  ی جنگ ی و سازمانده  یاما از وظيفه نقشه ريز    

 حركت مـستقل،  ی سازماندهی ما برای در نتيجه، تالش ها  .دور افتادند 
 ی را بـه سـوي  یضعيف تر از آن بود كه بتواند امواج مبارزات ضد سلطنت 

  .ندديگر بكشا
 اگر ناآماده ی رسد، كمونيستها حت  ی فرا م  ی انقالب ی كه اعتال  ی زمان یول

ـ   ی تواننـد جلـوه هـاي      یو جهت گم كرده باشند، باز هم مـ          و ی از انقالب
 راهگشا را نصيب   یپيشرو بودن خود را به نمايش گذارند و دستاوردهاي        

  مـسلما در تهـران و     . نيز همين اتفاق افتاد    ٥٧ در انقالب    .جنبش كنند 
 تبديل یچند شهر بزرگ ديگر كه به مركز فعاليت و نفوذ جريان خمين       

 بر جنبش   ی جد یشده بود، حركت؛بر خالف جريان و امکان تاثيرگذار       
 . شـد ی كمونيـست روز بـه روز دشـوارتر مـ    ی نيروهـا  یتوده ها؛ از سو   



      t ٤   
 ی و فيزيکـ   یکمونيست ها در اقليت و زير حمالت ايدئولوژيک و سياس         

 ی مـذهب ی بـود کـه بـرا    ی جنايات آنان تا حد    .دند بو یطرفداران خمين 
 در آبـادان، سـينما رکـس را بـه آتـش      یکردن جو مبارزات ضـد شـاه      

رفيق اسکندر قنبرزاده از فعالين اتحاديه کمونيست ها همراه     (.کشيدند
   ). جانباختیبا اکثريت خانواده اش در اين آتش سوز

  
  حركـت ی هـا ی مـردم و دشـوار  ی فـشار حركـت خودبخـود      تحت

 و غيـر مـوثر در   ی حاشـيه ا ی از كمونيست ها به حركتیمستقل، بخش 
 ی مـستقل چـپ بـا صـداي        ی شـعارها  . بسنده كردند  یكنار حركت اصل  

 را بيـشتر بـر   ی جنـبش كمونيـست   ی رسيد و رد پا    یضعيف به گوش م   

 در همـه آنهـا،      امـا  . ديـديم  یمـ " شـبنامه " و" شـعار "ديوارها به شـكل     
 یي، تبليــغ ايــدئولوژيك و مرزبنــد كمونيــستی بــر ايــدئولوژیاســتوار

 كـه  ی اتفاقـا در روزهـاي  . با جريان مسلط مذهبي، كمرنگ بـود       یسياس
 گرفـت و   ی شکل م  ی پراكنده داشت و بدون اعالم قبل      یاعتراضات حالت 

 گـشودند،  ی مـردم آتـش مـ   ی محابا بـه رو    ی ارتش شاه نيز؛ ب    ینيروها
 و یالبــ انقی كمونيــست و چـپ و شـعارها  یحـضور فداكارانـه نيروهـا   

  .راديكال شان ملموس تر و آشكارتر بود
 كــوچكتر و منــاطق دور از مركــز ماننــد کردســتان؛ كــه  ی شــهرهادر

 داشـتند،   ی عميقتـر  ی چپ، حضور گـسترده تـر و ريـشه هـا           ینيروها
 اين حركـت    . دادند ی از خود نشان م    یكمونيست ها ابتكار عمل بيشتر    

 جديد ی نسل هایبرا تواند ی را در بر داشت كه هنوز هم م  یدرس هاي 
 در كردستان، مبـارزات مـردم عمـدتا    . آموزنده باشد یجنبش كمونيست 

 ی گـرا ی و جريانـات ملـ  ی جنـبش کمونيـست  ی نيروهـا یتحـت رهبـر  
 . يافـت ی و چپ رشـد مـ  ی دموکراتيک انقالبیسکوالر همراه با شعارها 

 شد و در سـطح      ی با جوهر سرخ چاپ م     ی نشريات کمونيست  یحتا برخ 
 ی بـا پـرچم هـا      ی ضـد سـلطنت    ی تظاهرات ها  . شد یگسترده پخش م  

!" داس و چكـش پيـروز اسـت       " نشان داس و چكش و گاه شعار         ياسرخ،
 از  ی نيست كه در سـالگرد انقالب؛هيچگـاه نـشان         ی اين اتفاق  .همراه بود 

در رسـانه  ) به صورت فـيلم يـا عكـس    (مبارزات آن روزها در كردستان      

ـ     ی بـه چـشم نمـ      ی اسالم ی جمهور یها  دليـل نبـود کـه       ی خـورد و ب
 ی پاسداران و ارتش؛ بـا خـونريز      ه بود که سپا   یکردستان آخرين سنگر  

  .بسيار فتح کرد
 ی سـال هـا    ی چـپ؛ طـ    ی كه شخـصيت هـا     ی ها در مناطق   کمونيست

 زحمـتكش را بـه خـود جلـب كـرده           یخفقان، عشق و احترام توده ها     
  بر مبـارزات مـردم آن     ی تاثير گذار  ی برا یبودند، در موقعيت مساعدتر   

ــرار داشــتند ــرا.منــاطق ق ــه، ايــن وضــعيت را در روســتاها ی ب  ی نمون
 ماننـد آبـادان و مـسجد    یكارگر یكرمانشاهان و لرستان، يا در شهرها   

بــه طوريکــه مــسجد ســليمان، عنــوان پايگــاه .ســليمان شــاهد بــوديم
لقب گرفته بود و به همين خاطر بعد        " استالينگراد ايران " كمونيست ها؛ 

 در آمـل؛   . و هم ركابـانش بـود      یمورد نفرت خمين   بهمن، آشكارا    ٢٢از  
جوانان کمونيست شهر پيش از وقوع قيام بهمن، در آبان ماه ؛بـه      

مـسلما اگـر   !   آمل را بر پا كردند یمدت دو هفته ؛حکومت مردم    
انقالبيون كمونيست در اين شرايط و اين مناطق، دست بـه ايـن             

 مبارزات یبر كسب رهی زدند و مستقالنه برا   یابتكار عمل ها نم   
 و برافراشـتن پـرچم      ی كردند، زمينه پيشرو   یتوده ها حركت نم   

 ی از بـه قـدرت رسـيدن جمهـور        بعدطبقه كارگر را در مبارزات      
 به دليل اين کوششها و فعاليتهـا بـود   . دادندی از دست م یاسالم

 جنبش كمونيستي؛ به رهبران شناخته      ی از چهره ها   یکه بسيار 
 اگر . مردم اين مناطق تبديل شدندیشده و مورد اعتماد توده ها    

 كمونيـست و   یاين كارها نشده بـود، گـسترش فعاليـت نيروهـا          
 ی به مراتب دشوارتر از آن م      ی بعد از استقرار رژيم مذهب     ؛انقالبي

 .شد كه تجربه كرديم
 ی سـازمانده  ی بـرا  ی جنـبش كمونيـست    ی تـالش هـا    ی بررس در

 نيـز   ٥٧  در سـال   یحركت مستقل خود، بايد به تجربيات كارگر      
و كـشتار   ) ٥٧شـهريور   ( بعد از تظاهرات عيـد فطـر         .اشاره كنيم 

 از كمونيست ها ی آشكار يافت، بخش  یجمعه سياه كه وقايع؛شتاب   
 بـا  ستقيم و پيونـد مـ  ی كـارگر یراه چاره را حضور در محيط ها   

 موارد، ما   ی اين تدبير در بسيار    . تشخيص دادند  یمبارزات كارگر 
 در دوران ی انقالبـ یونيست هارا از تشخيص وظايف مشخص كم   

 الزم  ی بـه ابزارهـا    ی و تسريع تداركات و دسـتياب      ی انقالب یاعتال
ـ        (ی كسب قدرت سياس   یبرا  و  یحـزب پيـشاهنگ، ارتـش انقالب

 ی بـ ی از ما حت  ی آنجا كه بخش   ا ت .باز داشت ) جبهه متحد انقالبي  
خبر از ايـن كـه جرقـه قيـام مـسلحانه زده شـده، همچنـان در                  

 حـول خواسـته   ی پراكنده كـارگر   یگير تحصن ها  كارخانه ها در  
 اعتصاب بزرگ نفتگران در اواخر مهر  . بود ی و رفاه  ی اقتصاد یها

 سوال اين است كه  . به رژيم شاه زد    ی مهم ی ؛ضربه سياس  ٥٧ماه  
 گوناگون چپ و انقالبي؛ كه نقـش عمـده در بـه راه              یآيا نيروها 

ولوژيك و انـداختن اعتـصاب صـنعت نفـت را داشـتند، بـه لحـاظ ايــدئ       
 مستقل و متفاوت از     ی توانستند اين مبارزه را در خدمت حركت       یسياس
 كـه  ی قـرار دهند؟يانـه ؟ وقتـ   ی مسلط بر جنبش عمومی مذهب یرهبر

 ی كـارگر ی هـا نامـه  قطعیکارگران چپ حاضر شـدند در راس بنـدها       
 پيشاپيش مبـارزه  یرا قرار دهند، يعن "  آيت اهللا خميني   یدفاع از رهبر  "

 بـدين  . طبقـه كـارگر در انقـالب را باختـه بودنـد      یمـون  كسب هژ  یبرا
 ی كه ظرفيت و امكـان اعمـال رهبـر     ی در عرصه هاي   یترتيب، چپ حت  

 توانست توان و جايگـاه خـود در كـل     یمستقل را داشت و از اين راه م       
 و  ی فکر ی و محافظه كار   ی انقالب را ارتقاء دهد، دچار راست رو       فرايند

  .! شد و چوبش را هم خوردیعمل
 ی بـزرگ ايـدئولوژيک جنـبش کمونيـستي؛تاکيد        ی به اين خطـا    اشاره

 بايد ی كه می كه همين امروز بر دوش ماست و مبارزات    یاست بر وظايف  
 مـا  . هدايت يك انقالب سـازمان يابـد  ی كمونيست ها؛ برا  یتحت رهبر 

 بـه صـراحت و بـا    . را به پيش بـريم یوظيفه داريم كه انقالب كمونيست   
 تـامين   ی تالش آگاهانه برا   یاين يعن "!  كمونيستي انقالب:"  بلند یصدا

 ی نمـ یبدون چنـين چيـز  !  ايدئولوژيك طبقه كارگر در انقالب    یهژمون
 تحـت سـتم و   ی تـوده هـا  ی انقالبیتوان انتظار داشت كه حداکثر انرژ    

 هـا كـه الزمـه انجـام         یاستثمارآزاد شود و دست به عظيمترين فداكار      

 



     ٥u 
 . ميان انسانها اسـت؛ بزننـد  اسباتنعميقترين تحوالت در جامعه و در م   

 ی را سازمان دهيم و بـه شـكل صـحيح رهبـر    یما وظيفه داريم مبارزات  
 . حــاكم را نــشانه گرفتــه باشــدیكنــيم كــه مــستقيما قــدرت سياســ

 و  ی تواند راه پيـشرو    ی خود نم  ی به خود  ی مبارزات اقتصاد  یسازمانده
 . را هموار كندی توده ایگسترش جنبش انقالب

 ی بعد، بسيار چيزهـا مـ      ی و شكست خونينش در سال ها      ٥٧ انقالب   از
 آن انقالب هنوز به طـور كامـل توسـط نـسل          ی درس ها  .توان آموخت 

ــا ــشده اســت  یه ــناخته و جــذب ن ــستي، ش ــبش كموني ــد جن  . جدي
 ايـن وظيفـه   . ها بايد عميقتر و سنتزها تكامل يافته تر شوند   یجمعبند

 یر برابر مـا خودنمـاي   پيش د ی است كه امسال، پر رنگتر از سال ها        یا
 . كندیم

 انقالب و ضد انقالب در ايران، بار ديگر آينده جامعه مـا؛  ی سالگی س در
 ؛بلکه در سطح بـين     ی طبقاتي، نه فقط در مقياس داخل      یمحل نزاع ها  

 ی سـال در ايـران و اوضـاع کنـون        ی واقعيات ايـن سـ     . شده است  یالملل
 جهان، انقالب عليـه   دهد که تنها راه حل مردم ايران و یجهان نشان م  

 برخـورد  . امروز، تمام جهان دسـتخوش تالطـم اسـت     .نظام حاکم است  
در : خشونت بار و سازش ناپذير دو روند؛ سرچـشمه ايـن تالطـم اسـت         

يکسو، اکثريت مردم جهان، در يک تقسيم کار بين المللي، تمام ثـروت     
 قليـل در هـر   ی ديگـر، عـده ا  ی کنند و در سو  ی جهان را توليد م    یها
 را که بطور    یثروت)  و دولتمردان  رانسرمايه دا (شور و در سطح جهان      ک

 تـصاحب  ی شود؛ بطـور خـصوص   ی توسط مردم جهان توليد م     یاجتماع
آنچه مـارکس   !  است ی حل اين تضاد؛ هدف انقالب کمونيست      . کنند یم

 و مـشاطه گـرانش بـه آن    یدر مورد طبقـه پرولتاريـا گفـت و بـورژواز        
 ت اسـت و درک آن اهميـ       ی عينـ  یقيقتـ  زنند، کماکـان ح    یپوزخند م 

 دارد؛طبقـه  ی بشريت از نظام سـرمايه دار     ی رهائ ی برا یتعيين کننده ا  
 توانـد تبـديل   ی است و می پرولتاريا بطور بالقوه؛ گورکن سرمايه دار ی

 امروز بيش از زمان     . در جهان شود   ی محرکه انقالب کمونيست   یبه نيرو 
ــ    و رسـيدن بــه  یولتــر انجــام انقـالب پر ی بـرا یمـارکس، شـرايط عين

 . يک کشور و کمونيسم در سـطح جهـان، فـراهم اسـت      رسوسياليسم د 

 رخ داده و  ی بطور خود بخود   ی آن نيست که چنين انقالب     یاين به معنا  
 انقـالب برسـند؛     ی توانند به آستانه     ی جوامع م  .يا حتما رخ خواهد داد    

ر  سرباز کـرده ؛نـه بـه انقالب؛بلکـه بـر مـسي        یاما سيالب آتشفشان ها   
 انقـالب  ی پـيش نيـز امکـان پيـروز    ال سی س. سرازير شوند  یدهشتناک

 که سـر بـاز کـرد؛ بـر     ی اما آتشفشان  . در ايران موجود بود    یسوسياليست
 گذاشت و از آن حکومت اسارت ی افتاد که زمين سوخته بر جا      یمسير

 انقـالب   یپيـروز !  تحقق يافت و نه دولت رهائيبخش پرولتري       یبار دين 
 ١٥٠ کـه در  نطورنها تضمين شده نيست؛ بلکـه همـا   نه ت یسوسياليست

سال گذشته ديده ايم مملو از ديالکتيک پيروزي، شکست و عقب گـرد            
 اول بار در کمـون پـاريس پيـروز شـد؛ امـا              ی انقالب پرولتر  .بوده است 

 در روسـيه پيـروز   ١٩١٧ سـپس در سـال   .بيش از دو مـاه دوام نيـاورد     
 در چين سوسياليسم .وام نياوردشد،اما در آنجا نيز بيش از چهل سال د        

 مغلوب شده و جايش را بـه        ١٩٧٦ پيروز شد و در سال       ١٩٤٩در سال   
 به کمونيـسم  ی بشری رسيدن جامعه    . افسارگسيخته داد  یسرمايه دار 

 يا امکـان  ی ماد یبلکه فقط پايه ها   ! مقدر و از پيش تعيين شده نيست      
عمـل آگاهانـه     ايـن امکـان بايـد بـا ابتکـار            .رسيدن به آن وجـود دارد     

 ی ابتکـار عمـل آگاهانـه       .پرولتاريا و ديگر ستم ديدگان متحقـق شـود        
 در شـرايط    . کند ی م یانقالبي؛ نقش تعيين کننده را در اين فرآيند باز        

 ی در جنبش هـا    ی ارتجاع ی مبارزه با افيون دين و ديگر ايده ها        یکنون
سـت،   که گوشه و کنار کشور را فرا گرفتـه ا     یکارگري، زنان و دانشجوئ   

 تـوده  ی و ابتکار عمل سياسـ ی آگاهنگيختن تعيين کننده در بر ا     ینقش
  ی وابـسته بـه مبـارزه        ی فرجام کـار؛ بـه مقـدار زيـاد         . مردم دارد  یها

ـ  -سياسي  ی نيروهـا . آن اسـت ی کمونيـست ی پرولتاريـا و رهبـر  ی انقالب
 کرده اند و ما بايـد صـفوف خـود را          ی در مقابل ما صف آرائ     یقدرتمند

 به قله ها، با آنان درگيـر  د بطور نقشه مند، با روحيه صعو متحد کنيم و  
  ! در اين صورت، آينده از آن ماست.شده و مغلوبشان کنيم

  ) مائوئيست- لنينيست-مارکسيست( کمونيست ايران حزب
 ١٣٨٧ ماه بهمن

 !میراث با طراوت جنبش نوین کمونیستی ایران را گرامی داریم
   قیام مسلحانھ سربداران در آملبھ مناسبت بیست و ھفتمین سالگرد

 بهمن مصادف است با سالگرد قیام مسلحانه سـربداران در شـهر       5 
آمــل؛ روزي کــه بــرگ درخــشانی بــر صــفحات تــاریخ جنــبش نــوین  

 اتحادیه کمونیـستهاي ایـران کـه پـس از           .کمونیستی ایران افزوده شد   
کـار   سازماندهی قیام مسلحانه را در دستور       1360وقایع خونین خرداد    

خود قرار داده بود، توانست با تمرکز قـواي مـسلح خـود در جنگلهـاي               
اطراف شهر آمل و پس از ماهها جنگ و گریز  با قواي دشمن، سرانجام           

  .طرح قیام مسلحانه خود را در شهر آمل عملی کند
  

از شبانگاه پنج بهمن تا عصر شش بهمن شهر آمـل شـاهد یکـی از         
 نبـردي   .نه انقالبی در تاریخ ایـران بـود       قهرمانانه ترین نبردهاي مسلحا   

جسورانه و از جان مایه گرفته تا بدان حد که هنوز جسارت و شـجاعت      
رفقاي سربدار زبانزد مردم این منطقه است و یادآوري نامـشان همـواره     

  .هراس بر دل عمال جمهوري اسالمی می افکند
  

مبتکر این نبرد کمونیستهایی بودنـد کـه خطـر شکـست قطعـی و            
 . را در مقابل خود مـی دیدنـد و آن را بـر نتابیدنـد     1357هائی انقالب   ن

 آنـان  .آنان حاضر نشدند که بدون مبارزه جدي شکستی را تحمل کنند    
دستاوردهاي یـک    را آویزه گوش خود کردند که        مارکساین آموزه   

شکست در اثر مبارزه بارها  از پیـروزي هـاي سـهل الوصـول              
بـدون   را بکار بـستند کـه        لنینو رفتار    آنان این آموزه     .بیشتر است 

دخالتگري فعال و بی محاباي عنصر ذهنی در اوضـاع عینـی و             

اوضـاع انقالبـی شـکل نخواهـد گرفـت؛        روندهاي سیاسـی جـاري،      
فرصتهاي انقالبی از کف خواهند رفت؛ نه تنها تغییرات مهمـی صـورت         

بـال   آنـان بـه دن  .نخواهد گرفت بلکه جامعه به قهقهرا نیز خواهد رفـت       
قدرت سیاسی از لوله تفنگ :  بودند کـه مائوعملی کردن این آموزه     

 . و خلق بدون ارتش خلق هیچ چیز نخواهد داشتبر می خیزد
   

با تکیه بر ایـن حقـایق تـاریخی و اثبـات شـده بـود کـه اتحادیـه                     
کمونیستهاي ایران توانست خالف جریان حرکت کند و مهر پرولتاریاي       

تـرین مقـاطع تـاریخ مبـارزه طبقـاتی ایـران       آگاه را بر یکی از حساس      
 اتحادیه کمونیستها علیرغم شکستی کـه در ایـن نبـرد متحمـل          .بکوبد

شد، درسـها و دسـتاوردهاي تعیـین کننـده اي بـراي تکامـل جنـبش               
 این دستاوردها متعلق به همه  .کمونیستی در ایران از خود بجاي گذارد      

 تاکیـد شـده     وپروازکتاب پرنده ن   همانگونه که در     .ستمدیدگان است 
روز پنج بهمن فقط متعلق به یک سـازمان یـا حـزب مـشخص               ": است

 . یادآوري اش به همه ستمدیدگان غرور و سربلندي می بخـشد            .نیست
اینکه بزرگداشت روز پنج بهمن به یک سنت انقالبی بـدل شـود و فـرا               
گیر شود اساسا به تالش کلیه نیروهـاي انقالبـی و کمونیـست بـستگی      

لما با بپاخیزي مجدد توده ها و به میدان آمـدن نـسل جـوان                مس .دارد
 زمـانی کـه بـاد بـه     .انقالبی زمینه براي اینکار بیشتر فراهم شده اسـت        

بادبان انقالب افتد، همگان بیشتر ارزش ستاره را درجهت یـابی مـسیر             
 ".کشتی درخواهند یافت



      t ٦   
  

شرکت کنندگان در این قیام کسانی بودند کـه در پـی تغییـر ایـن      
 پیشروانی که هر یک از دریچه اي معـین و تجـارب   .جهان وارونه بودند 

 آنـان در پروسـه      .مبارزاتی مختلـف بـه انتخـاب آگاهانـه دسـت زدنـد            
مطالعات نظري و شرکت درجدلهاي فکري دریافتنـد کـه ایـدئولوژي و       
روش کمونیستی، صحیحترین، انقالبی ترین، علمی ترین، همـه جانبـه         

 تنهـا بـا اتکـا بـه     .یدئولوژي و روش عصر ماستترین و  منسجم ترین ا    
این ایدئولوژي و روش است که می توان جهانی بنیادا متفاوت و بهتر را        

 این ایدئولوژي قدرتمند اسـت  .بنا نهاد و به رهایی کل بشر یاري رساند     
 حقیقتی که واقعیات مادي جهان و تغییـرات آن را        .چون حقیقت است  

 تنها با تکیه به این ایدئولوژي اسـت کـه   .به بهترین شکل بیان می کند   
می توان صف متحد و قدرتمندي از کلیـه سـتمدیدگان جامعـه شـکل      

 صــف رنگــارنگی کــه  پیــشروان جنبــشهاي اجتمــاعی مختلــف از  .داد
و روشنفکران و هنرمنـدان   کارگري تا زنان، از ملل ستمدیده تا جوانان       

و شـادابی فـردي،      شـور و آگـاهی، اراده جمعـی          .را در بر داشته باشـد     
همدلی و همیاري، از خود گذشتگی و تحمل دشـواریها،  نهراسـیدن از         
مرگ و جنگیدن براي اهداف بـزرگ و عـالی در زنـدگی کـه در میـان              
رزمندگان سربدار شاهدش بودیم از این ایدئولوژي کمونیـستی نـشئت           

   .گرفته بود

  
ودند کـه   افراد شرکت کننده درقیام سربداران پیشروانی از جامعه ب        

هر یک با شرکت فعال در عرصه هاي مختلف مبـارزه طبقـاتی آبدیـده       
 آنـان تجــارب مبـارزات انقالبــی متنـوعی چــون جنــبش    .شـده بودنــد 

دانشجویی در خـارج از کـشور، جنـبش کـارگري در جنـوب، جنـبش                
دهقانی در آذربایجان، شمال و فارس و مبارزه مسلحانه در کردستان را         

آنان با تکیه بر حقیقت جوئی خطاهـاي خـود را            .پشت سر نهاده بودند   
 به نقد کشیدند و با گسست از ایده هاي غلـط      1357 – 60طی دوران   

حاکم بر جنبش کمونیـستی مـسئولیت تـاریخی خـویش را بـر عهـده              
گرفتند و توانستند با نثار خون خویش میراثـی انقالبـی از خـود بـراي                

  .نسل آینده باقی گذارند
  

رصت مناسـبی اسـت کـه درسـهاي ایـن قیـام             پنج بهمن امسال ف   
دالورانه و شکوهمند را به میان کارگران و همه مردم سـتمدیده بـویژه            
نسل جوان انقالبی ببریم و آنان را با ایـدئولوژي، سیاسـت و تـشکیالت           

   .انقالبی آشنا کنیم و براي نبردهاي تعیین کننده فردا تدارك بینیم
  مسلحانه سربداران و قیام آمل گرامی باد یاد جانباختگان مبارزه 

  )  مائوئیست– لنینیست –مارکسیست (حزب کمونیست ایران 
   1387پنج بهمن 

    

  کوره های آدم سوزی اسرائیل در غزه
 شـکل   نـشان ي سرزم دنيدفاع و دزد  ی  بی   با قتل عام مردم    لياسرائ

 هيـ  علتيـ  و تکـرار مکـرر جنا  نيخونی گرفت و بند نافش به تعرض ها 
 ر؛ازيـ  در چند هفتـه اخ     لي حمله ارتش اسرائ   .ه خورده است   گر ت؛يبشر

 هـا، پناهگـاه   مارسـتان ي به مدارس، مهد کودک هـا، ب  اي و در  نيهوا، زم 
 نيـ در ای نيدر نـوار غـزه اوج نـو    ی   مـسکون  طقسازمان ملل و منا   ی  ها
 کـه سـه     ديسـف ی  ابرهـا ی   کننده   رهي تابش خ  .استی   ضد بشر  اتيح

 ونيـ زي بـر صـفحات تلو  ايمردم دنی  هفته آسمان غزه را پوشاند و همه 
و سـوزاندن   ی  فـسفر ی  جز انفجار بمب ها   ی  زيخود مشاهده کردند، چ   

شـهرغزه را  ی اهـال  درصـد از  ٤٥ نکـه ي بـا توجـه بـه ا       .تن انسانها نبـود   
 کي که آنان    ستيدهند، تعجب آور ن   ی   م لي سال تشک  ١٤ ريکودکان ز 
 مـردم  هيـ عل لي اسـرائ اتيـ جنا!  بودنـد لي حمـالت اسـرائ    انيسوم قربان 

 کـه در  تلـر ي توسط هانيهودی ي نسل کشد؛بايتوان و با ی   را م  نيفلسط
ی آتـش سـوز   ی  را به کوره هـا    ی  هودي ونيليدوم؛ چند م  ی  جنگ جهان 

 نـد؛ يگوی  مـ ايـ به مردم دنی لياسرائی  هاستي فاش . کرد سهيمقاسپرد،  
 هـستند، پـس حـق دارنـد در ارتکـاب            تيـ آن جنا ی  چون بازمانده ها  

ـ ا! کننـد ی  برابـر تلريبا هی ش و نسل ک تيجنا ی  اسـت اصـل اخالقـ   ني
  !انشي و سربازان و حامليدولت اسرائی تيوهو

  
 در  کـا ي آمر سميـ الي امپر نـدگان يمـردم غـزه، نما    ی   سالخ اني جر در

 نيـ  ظاهر شده و به مـردم جهـان کـه از ا         ونيزيتلوی   ها نيمقابل دورب 
صـلح  جنـگ؛ همـان    : " هولناک شوکه شده بودند ؛اعالم کردنـد       تيجنا

 در  ليحـق اسـرائ   :  در سازمان ملل اعالم کـرد      کايآمری   ندهينما"! است
 زيـ نی  اروپائی  ستياليامپری   کشورها . است ذاکره م رقابليدفاع از خود غ   

از ی ريـ  با بهانه گ ؛يبي عوامفر تي خط حرکت کرده و در نها      نيهمی  رو
و لـزوم قبـول   " دو طـرف جنـگ  "حماس، صحبت از ی  های  موشک پران 

کردن؛ " دو طرف جنگ " صحبت از    .کردند" دو طرف ی  سوآتش بس از    "
ی هـسته ا  ی   ها سالحمسلح به   ی   نظام گاهي پا کي طرف   کي کهيدر حال 

ی نظـام ی  زرادخانـه هـا  ني ترشرفتهياز پی کی يو بمب افکن و دارنده     
دفـاع و گرسـنه انـد، دروغ    ی بـ ی  پناهنـدگان گـر يجهان است و طرف د  

 هيـ  حمـاس، بلکـه تنب     هينه تنب  ل،يهدف اسرائ ! ستي ن شيبی   ا حانهيوق
ـ  الون،يـ  موشـه    . است نيو خرد کردن مردم فلسط    ی  دسته جمع   سي رئ

 از حمله   لياسرائی   هدف عموم  ٢٠٠٢ در سال    لياسرائی  نظامی  روهاين
کرد ی   کار ديبا:  را به طور مختصر و روشن اعالم کرد        نيبه مردم فلسط  

ورده شکـست خـ  ی ها با تمام وجود درک کنند؛ که مردم ی  نيکه فلسط 
ـ  بونينقل شده در روزنامه هرالد تر      (.اند ؛ ٢٠٠٩ هيـ  ژانو ٩-ي المللـ  ني ب

 )نيخالد ديتوسط پروفسور رش
  
* .اشغال نوار غزه را خاتمـه داد ی  به طور رسملي اسرائشيسال پ ٩

 و کيـ  بـه  بيـ قری تي کوچک را که جمعني قطعه سرزم نياما همواره ا  
 حمـالت  ديو تهدی قتصادای  نفر را در بر دارد در محاصره       ونيلي م مين

 مـدت،  نيـ ای  طـ .نگاه داشـته  اسـت  ی اسيسی   بمباران،ترورها ،ينظام
 ليخـود تبـد  ی تيو امنی نظامی  روهاي ن مي تعل داني م ه غزه را ب   ل؛ياسرائ
خـود را در آنجـا   ی جنـگ شـهر  ی هـا ی  تئـور ني آخـر  زيـ  امروز ن  .کرد
 .کندی  مشيآزما

  
در مقابـل موشـک   " دفـاع از خـود  " ادعـا    بانهي عوامفر لي اسرائ دولت

دهـسال گذشـته   ی کـه طـ  ی  موشـک هـائ  .کندی  حماس م ی  های  پران
 قـه ي دقميسه و نـ ی  پرتاب کرده، به اندازه لياسرائی حماس به شهرها 

 اوردهيـ بـه بـار ن   ی   نظام ري تلفات غ  ل،ي اسرائ رياخی  اول حمالت هوائ  ی  
 سلطه نگاه داشتن    ري ز شتر؛يحماس؛ ب ی  های   کارکرد موشک پران   .است
حمـاس هرگـز بـه فکـر        ! ليمستاصل غزه است تا مبارزه با اسرائ      ی  اهال

ی  نبـوده و نمـ  لي اسرائهيبخش علی  موثر و رهائافته،يمقاومت سازمان   
ی روهـا ي تنهـا کـارکرد ن  . امر آگاه اسـت ني هم از اليتواند باشد و اسرائ 

 ؛ياسـالم ی  مانند حماس، جهـاد، حـزب اهللا و جمهـور         ی  مرتجع اسالم 
 در بـراه انـداختن هولوکاسـت    ليدولت اسـرائ ی ائيفخدمت به منطق ما  

 .است" دفاع از خود" تحت عنوان ني مردم فلسطهيعل
  

ی  هـا  اسـت يسی  بـرا ی  تـوان سرفـصل   ی   را م  لي اسرائ ري اخ حمالت
ی  روزنامـه  . محسوب کردزي ن انهي در خاورم  کاي آمر دي جمهور جد  سيرئ
 را کـا يآمری  حاکمـه    ئـت ياز ه ی   که نظرات بخش مهم    مزي تا ورکيوين

؛ )لياسرائی   دفاع کنون  ريوز(اهود باراک   : کند، نوشته است  ی  منعکس م 
 باراک، حمـاس را  .نگرفتی گران حماس را جدي د ی   به اندازه    چگاهيه
ها و مسلح   ی  دانست که موشک پران   ی   کوچک م  کي مصاف استراتژ  کي

برخـورد بـه   ی برای تحمل کرد تا پوششی مدتی توان برای شدنش را م  
 دفتـر بـاراک   سي رئشي شر که ده سال پ  ديليگ...تر باشد مشکالت بزرگ 

 و حـزب اهللا در      حماس . است رانيای  چشمان باراک رو  : "ديگوی  بود؛ م 



     ٧u 
 ٩-مزي تـا  ورکيـ وين" (.شوندی   محسوب م  دياو تهد ی   برا ران؛يرابطه با ا  

 )هيژانو
  
 و سندهيــس،نويموری بــه نــام بنــی   گذشــته؛ شخــصهيـ ژانو١٨ در

 بايتقر: " نوشتمزي تاورکيوي ن ی   در روزنامه    ،يليپروفسور با نفوذ اسرائ   
 را رانيـ ای  هسته اساتي تاسنده؛ي ماه آ  ٧ تا   ٤ در   ليبه طور قطع اسرائ   

 لي معتقد است اسـرائ    زي شخص ن  نيخود ا " .مورد حمله قرار خواهد داد    
 تهـران صـاحب سـالح       نصورت،ي ا ري در غ  راي ز . حمله بزند  ه دست ب  ديبا

ـ     .خواهد شـد  ی  اتم  ی  نـده يدر آی  ت، هولوکاسـت هـسته ا      در هـر حال
 و سگ هار   کايآمری  ائي است منطق ماف   ني ا . نوشته شده است   انهيخاورم

 انهيآن در خاورم
!   

 منطـق  نيـ  دفـاع از ا    زيـ  ن کاي آمر دي جمهور جد  سي اوباما؛ رئ  موضع
اش ی  کارزار انتخابات ی  های  از سخنران ی  کي او در    . است لياسرائی  ائيماف

ی بـرا :"گفـت " لي اسـرائ  - کـا يآمری  ابـط عمـوم   روی   تـه يکم"در مقابل   
و "  همه کار خواهم کـرد     ؛ي به سالح هسته ا    رانيای  ممانعت از دسترس  

  "!همه کار: "ردسه بار تکرار ک
  

 !جمھوری اسالمی را باید افشا کرد
  

 اسـت ي سشبرديپی   برا نيهمواره از مسئله فلسط   ی  اسالمی  جمهور
 کـا ي و آمر ليده بـا اسـرائ    خود ؛منجمله انجام معامالت پشت پر     ی  خارج

ی  هـا  شينمـا ی  اسـالم ی   جمهـور  زعمالي بار ن  ني ا .استفاده کرده است  
جنگ "ثبت نام جهت   ی  ها برا ی  جي مانند به صف کردن بس     ؛يمسخره ا 

 ؛بهياسالمی  جمهوری  ليضد اسرائ ی  اهويه! ختند، به راه اندا   "ليبا اسرائ 
 در انابـ ي جوانـان و مـردم کوچـه و خ   انيـ در می  منفشي گرا کيرشد  
 دامـن  لي اسـرائ اتيـ  جناهيعلی ري و موضع گ  ني از مردم فلسط   تيحما

ـ ي بـه عـالوه وجـود ن       .زده است  مـردم  ی ماننـد حمـاس در رهبـر      ی  روئ
در ی  مهمـ انع اسـت و مـ     دهيرا شدت بخش  ی   منف شي گرا ني ا ن،يفلسط

ی  فــهي وظ. اســتني از مــردم فلــسطتيــو حمای گــسترش همبــستگ
و زنان  ی  و کارگر ی  دانشجوئی  در جنبش ها  ی  اسيسی  شرويپی  روهاين

مقاصـد  ی  کـرده و بـا افـشا       ليـ  را تحل  تي وضع نيای  دگيچياست که پ  
 کـه   اموزنـد يحمـاس، بـه مـردم ب      ی   ارتجاع تيو ماه ی  اسالمی  جمهور

آن و ی  ضـد بـشر   تيـ  و موجود  ليرائ اسـ  اتيـ  جنا هيـ علی  ريـ موضع گ 
مربـوط بـه حـس عـدالت      ی   اصل ابتـدائ   کي ن،ي از مردم فلسط   تيحما
 اتيـ  جناهيعلی ري عدم موضع گ   .رت از ستم و استثمار است     و نف ی  جوئ
ی از کـارت هـا  ی کـ ي لي بـا اسـرائ    تيآن کـه ؛ضـد    ی   به بهانه    لياسرائ

ی  جمهـور  ميـ است؛ همان منطـق سـران رژ      ی  اسالمی  جمهوری  اعتبار
" مهـم  "اي کرده و    دي را تائ  انيهودي هي عل تلري ه اتياست که جنا  ی  اسالم

 ني محکوم کرد؛ از مردم فلسط     دي را با  لي اسرائ اتيجنا! کنندی  نمی  تلق
و حمـاس را  ی اسالمی  حال جمهورني کرد و در عتي قاطعانه حما  ديبا

 هستند، افـشا  لي اسرائهيکه مانع مبارزه عل  ی  ارتجاعی  روهائيبه عنوان ن  
و ی  اسـالم ی   جمهـور  تيـ  موجـب تقو   کـا، ي و آمر  لي اسرائ اتي جنا .ردک

 تيـ  در آنجاسـت کـه از تقو       اما طنز ماجرا   .حماس و امثالهم شده است    
 و لي از هـر کـس اسـرائ   شي ب؛يارتجاعی اسالمی ادگرايبنی  روهاي ن نيا

  !برندی  سود مکاي آمرسمياليامپر
  

نابودی جنبش فلسطین بھ دست حماس و سازمان 
 آزادیبخش فلسطین

  
 آتش بس شش    کيمصر؛  ی  گری  انجي گذشته، حماس با م    تابستان
 حمـاس از    .افـت ي دسامبر خاتمـه     ١٧  امضا کرد که در    ليماهه با اسرائ  

 قـرارداد را بـا      نيـ  دائما ا  لي اسرائ راي آتش بس امتناع کرد؛ ز     ني ا ديتمد
و ترور رهبران و فعاالن حماس نقـض کـرده       ی   محاصره اقتصاد  ليتحم
حماسـه مقاومـت مـردم      "حمـاس نـه تنهـا       ی  های   اما موشک پران   .بود

؛مدتهاسـت  "ومـت مقا "نيآن است که ا   ی   بلکه نشانه    ست؛ين" نيفلسط
 بخشيــ حمـاس و سـازمان آزاد  .کـه مـورد معاملـه قـرار گرفتـه اسـت      

؛ بطـور قطـع     ١٩٨٨سـال   ) سنگباران( پس از شورش انتفاضه      نيفلسط
ی اهـال ها را فروختند و در عوض سـلطه بـر          ی  نيجنبش مقاومت فلسط  

و ی  خــصلت ارتجــاع.رود اردن را بدســت آوردنــدی غــزه و کرانــه غربــ
 و  في در تـضع   لي سالح اسـرائ   ني بهتر ؛ينيفلسطی  روي دو ن  نيای  ائيماف

 تي حماس با استفاده از ماه. بوده استنيسرکوب مقاومت مردم فلسط   
 انتخابـات توسـط     کيـ  در   ن؛ي فلـسط  بخشيـ سازمان آزاد ی  افشا شده   

هـا و بـا     ی  لي اما خود حماس توسـط اسـرائ       . شد ب انتخا نيمردم فلسط 
ی  وقتـ .ده بـود  شـ تيـ  تقون،ي فلـسط بخشي سازمان آزاد فيهدف تضع 

 ستهايـ وني بـه گورسـتان صه  ليزند که نوار غزه را تبـد  ی  حماس الف م  
ی ارتجـاع ی در مقابـل دولتهـا  ی  اسـ يعـرض انـدام س    ی  خواهد کرد، برا  

 و  ني فلسط بخشيادسازمان آز ی   ها انتي خ . است ستهاياليمنطقه و امپر  
 موجـب  کـا، يعرب وابـسته بـه آمر  ی حکام ارتجاعی ادغام آن در شبکه  

 و  ني مـردم فلـسط    انيـ در م ی  اسالمی  روهاي حماس و ن   تيوبرشد محب 
ــا از ســو.لبنــان شــد  حمــاس دســت در دســت ســازمان  گــر،يدی  ام

 ايـ جنبش جوانان مشهور به انتفاضه      ی   بطور موثر  ن؛ي فلسط بخشيآزاد
 خود جهت داده    تيحاکمی  اهداف ارتجاع ی   به سو  اشورش سنگباران ر  

 زيـ  ننيچـپ فلـسط  ی اروهـ ي حمـاس، اغلـب ن  تي با محبوب  .و فرونشاند 
 بـا دفـن   نـان ي ا. در دست گرفتندحيو چادر به سر کرده و تسب      ی  روسر

ی رهـائ ی خود؛ در واقع به دفـن آرمـان هـا   ی ستي بند مارکس مي ن ديعقا
از ی  بـه خـوب  نکـه ي ارغميـ  آنـان عل . دامـن زدنـد    نيبخش مردم فلـسط   

حمــاس مطلــع ی  ارتجــاعتيـ بــه غای اجتمــاعی و برنامــه ی دئولوژيـ ا
 دانـسته و    نيمقاومت مردم فلسط  ی   ندهيما کماکان آن را نما    هستند؛ ا 
 .کنندی  متياز آن حما

  
 شبرديپی اتکا به خود؛ برا   ی   به جا  ن،يمقاومت فلسط ی  روهاي ن همه
 زيـ حـل مـسالمت آم  "ی  هـا راههيخواهانه، بی عادالنه و ترقی  آرمان ها 

 زيحل مسالمت آم  "ی   ارائه طرحها  . گرفتند شيرا در پ  " نيمسئله فلسط 
عـرب منطقـه و   ی  هـا ميـ  و رژستهايـ اليامپری از سـو  " نيمسئله فلسط 

تـوده هـا و حـذف     ی  انقالبـ ی   شـورش هـا    سرکوبی   فقط برا  ل؛ياسرائ
 .بـود ی عربـ ی کشورهای  و توده ها نيانقالب از دستور کار مردم فلسط     

ی مـ " زيـ حل مـسالمت آم    "استي س نيمکمل ا ی  اسالمی  روهاي ن تيتقو
 نيـ  بـا کمـک رهبـران سازشـکار ا         ستهايـ الي امپر ١٩٩٠ در دهـه     .باشد

ی نيفلـسط  بـه دالالن     نيرا تحـت عنـوان فلـسط      ی  نـ يجنبش تکـه زم   
مقاومـت  ی  ادامـه   ی  بـرا ی  گـاه يکه نه تنها بـه پا     ی  نيفروختند،تکه زم 

 مقاومت بـدل    نيای  فرسودگی  برای   نشد؛ بلکه به عامل    لي تبد نيفلسط
 معاملـه  نيا بودند؛ در دواري امنيجنبش فلسطی روهاياز ن ی  اري بس .شد
ی جنـوب ی  قـا ي پوسـت آفر   اهي بـه دولـت سـ      کي نزد اي فيهم رد ی  زيچ

 دني آنچه رخ داد؛ کـش  زينی  جنوبی  قاي اما در همان آفر    . شود بشانينص
 دي سـف  اني مستعمره چ  ی   نهيري بر استثمار و ستم د     گريدی   پرده   کي

ی  تا همـان نظـام را در اشـکال      افتي مي تعل اهيسی   قشر بورژواز  کي .بود
 سـتم و    هيمردم و تمام مقاومت آنان عل     ی   توده ها  .کنندی  ازساز ب گريد

 .در قـدرت بدسـت آورد    ی   فروخته شد تا سهم    ر قش نياستثمار توسط ا  
 هيمقاومت علی  که حماسه ها  ی   آن شد که امروز همان توده هائ       جهينت
 گـر يرا کـه از د ی  پوسـت اهي به راه انداختند، مهـاجران سـ  د؛ي آپارتا ميرژ

روند؛ زنده  ی  کار به ژوهانسبورگ م   ی   زده برا  دزي و ا  ريفقی  قاينقاط آفر 
 !سوزانندی زنده در آتش م

  
 ني طرفـه در ســرزم کی يــ جنــگ ارتحـاع کيـ  مـا شــاهد  امـروزه 

ی  عمـده    لي دل .!"ني مردم فلسط  هي عل ليجنگ اسرائ :" مي هست نيفلسط
ی بخـش و حمـاس مـ   ی چون سـازمان آزاد  ی   وجود رهبران  ز؛ي امر ن  نيا

 همـواره  انـات، ي جر نيـ ای  و اسالم ی  ستيوناليناسی  ها یدئولوژي ا .باشند
 خلـق  نيـ  را به هرز برده و نه تنها انيمردم فلسطی انقالبی   ها تيظرف

ـ       کيـ نزدی   گام به رهائ   کي را   دهيستم د   از شي نکـرده؛ بلکـه آنـان را ب
بخـش  ی مبـارزات رهـائ  ی  زمـان .سوق داده انـد ی دي به باتالق ناام شيپ



      t ٨   
جهـان در  ی مترقـ ی روهـا ي و ندگانيمد الهام بخش تمام سـت   ن؛يفلسط

نمانده؛ ی باقی  مبارزه ا  وزه، اما امر  . بود سميالي ارتجاع و امپر   هيمبارزه عل 
 اسـت،   لي اسرائ هي آنچه محرک مبارزات مردم جهان عل      .که الهام بخشد  

 مـردم  هي عللي هولناک اسرائ اتينه باصطالح مقاومت حماس؛ بلکه جنا     
 . اسـت  نينـو ی   تولـد  ازمنـد ي ن ني مردم فلسط  بخشيجنبش رهائ ! است
 هيـ  علرهيـ غ کانـادا، مـصر و اردن و   کـا، ي آمر ن،يکـه در فلـسط    ی  جوانان
 و  لياالصل که در خود اسـرائ     ی  هودي به پا خواسته اند؛ جوانان       لياسرائ

 از مردم غزه و مقابله بـا  تي گوناگون به حمانيدر سراسر جهان به عناو   
ی هـا ی  دئولوژي با طرد ا   ديباتوانند و   ی   برخاسته اند؛ م   لي اسرائ اتيجنا

 هيـ  علا رتيبـشر ی   پـرچم رهـائ    ،يو مـذهب  ی  ستيـ ونالي ناس ،يستيشوون
تمـام  ی  ستيـ ونالي پرچم اتحاد انترناس   . بلند کنند  ستهايالي و امپر  لياسرائ

 صف دوسـتان در مقابـل       دي آنها با  . را به اهتزاز درآورند    انهيمردم خاورم 
ی روهـا ي گرفتـه تـا ن     ليائ و اسـر   ستهايـ الياز امپر (دشمنان رنگارنـگ را     

ـ            نيدرون فلسط ی  ارتجاع  ت مانند حماس و بانـد محمـود عبـاس و دول
ی هـا ی  تئـور . کننـد  زيمتمـا ) رانيـ ای  اسـالم ی  و جمهـور  ی  عربـ ی  ها

 در ستميـ بـزرگ قـرن ب   ی  ستيـ اليسوسی  را که انقـالب هـا     ی  ستيکمون
 .فکر و عمل خود کنندی  را ممکن کرد، راهنماني و چهيروس

  
ـ عيناعادالنه و شنی  طرفه کيگ  جننيای   ندهيآ  مي از نـ شي که ب

 نيدر فلسطی ستي جنبش کمونني نسل نوکي به تولد   افته،يقرن ادامه   
ی  ارتجـاع تيکه به ماهی  جواناناني و در م   ليمنجمله در اسرائ  (ی  اشغال
تواند الهـام   ی  می   جنبش ني تولد چن  .گره خورده است  )  آگاهند لياسرائ

 زيـ در مـصر و اردن و لبنـان ن   یستيـ جنـبش کمون ی  ريـ بخش شکل گ  

 سـگ هـار   نيای  و نابودلي از چنگال اسرائ نيمردم فلسط ی   رهائ .بشود
ـ        انه،ي در خاورم  کاي آمر سمياليامپر کـه نـه تنهـا    ی   تنهـا بـر بـستر انقالب

 ممکـن   رد،يـ  در بـر گ    زيـ  آن را ن   ی   هيهمسای   بلکه کشورها  ن؛يفلسط
ی ستيـ اليامپری  دار هينظام سرما ی   مرکز تضادها  انهي امروز خاورم  .است

ی ستيـ الي انقالبـات سوس ني جاست که پرچم مـوج نـو  نياست و در هم  
  .دي به اهتزاز درآديتواند و بای  مکمي و ستيقرن ب
  

  ) مائوئیست- لنینیست-مارکسیست(حزب کمونیست ایران 
  ٢٠٠٩ژانویھ 
ـ  - * ؛ مـصر  ١٩٤٨ در سـال  لي جنـگ اعـراب و اسـرائ   نيپس از اول

 ١٩٦٧ روزه ٦ در جنگ .اف آن را در دست گرفت    کنترل نوار غزه و اطر    
 لي سال در اشغال اسرائ٢٧ شهر و نوار غزه را اشغال کرد و غزه       لياسرائ
، ١٩٨٧در سـال  ) انتفاضـه ( پس از آغاز شورش سنگباران جوانـان   .ماند

 .هـا شـد  ی ليهـا و اسـرائ  ی ني فلـسط انيـ می ري درگکز مر گريغزه بار د  
 و  لي رهبـران اسـرائ    ١٩٩٣ سـپتامبر     در .غزه بدتر شد  ی   اقتصاد طيشرا

اسلو را امضا کردند کـه      ی  معاهده  ) ساف (ني فلسط بخشيسازمان آزاد 
نوار غـزه و  ) سيو پلی شهردار(ی شهری  اداره ١٩٩٤طبق آن در سال  

به نـام   ی  رود اردن به دست نهاد    ی  غربی  در کرانه   ) کويجر (حايشهر ار 
 اکثـر   .ده شـد   عرفـات سـپر    اسـر ی ي تحـت رهبـر   " يني فلـسط  تهيآتور"
ی  رفتند ،امـا بـه گـسترش دهکـده هـا     رونياز غزه بی لياسرائی  روهاين

 گـر يدی  معاهـده  کي طبق ١٩٩٥ در سال . ادامه دادند نينشی  لياسرائ
 بـه دسـت   زي ن گريدی  شهرهای   و ساف امضا شد، برخ     لي اسرائ انيکه م 
  . ها سپرده شدی نيفلسط

  
اعی دین نگاهی به ماهیت و نقش اجتم:افیون توده ها 

 
 این .است) سربداران( انتشارات اتحادیھ کمونیست ھای ایران -دوره دوم-  ٣٠ نشریھ حقیقت  مقالھ زیر گزیده ای از مقالھ ای بھ ھمین نام در

  .مقالھ را با اصالحاتی مجددا منتشر می کنیم
 كدام است؟ بدون    یدين چيست و جايگاه آن در تاريخ جامعه بشر        

له، مبارزه عليه سـتم و اسـتثمار؛ مبـارزه عليـه     درك درست از اين مسا 
 جامعـه  ی و فقير، به باال دست و فرودست؛ و بنـا     یتقسيم جامعه به غن   

 هـر کمونيـست و      . نوين بر خاكستر جامعه طبقاتي، ممكـن نيـست         یا
 از مسائل مربوط به دين و نقش آن در تاريخ         ی بايد درك عميق   یمبارز

 همه جانبـه و كامـل تـوده      یاه رهائ  ر ی ريز یداشته باشد تا بتواند به پ     
  . مردم خدمت كندیها

  
 كنـد و  ی چون دين، جهان موجود و كاركرد آن را تحريـف مـ    چرا؟

 تاريـك  ی مردم را به بن بست ها ی دهد؛ ذهن توده ها    یوارونه جلوه م  
 ی فرار از رنجها، دلهره هـا و دهـشتها  ی لحظه ا  ی توده ها برا   . كشد یم

  . شوندیم به دين معتاد یجامعه طبقات
 حفظ حاکميت خود بر طبقـات       ی جهان امروز طبقات حاكم برا     در

 كـه مـساعد حـال طبقـات      ی پا برجا نگاه داشتن اوضاع     یفرودست، برا 
 ی ديـن دارا   . كننـد  یاستثمارگر و سـتمگر اسـت، از ديـن اسـتفاده مـ            

 ايـن  . دهـد ی را مـ   ی است كه به آنان امكان چنـين اسـتفاده ا          یخصلت
 ثابـت شـده     ی اسـالم  یسال تجربـه جمهـور     ی است که در س    یحقيقت
  .است

  
:  بـه دو چيـز نيـاز دارد      ی ارتجـاع  ی گفت كه هر نظم اجتمـاع      لنين

 اسـتفاده   . كننـد  یآنها دست در دست يكديگر كـار مـ        ! جالد و روحاني  
 از دين بعنوان ابـزار سـركوب و         ی اسالم یپيوسته و همه جانبه جمهور    

 عقـب   یو سـنن و باورهـا     تبليغ تبعيت برده وار از دولت، رواج خرافـه          
 ی عريان تر از هر رژيمـ      ی اسالم ی جمهور . است نمانده، گواه حرف لني   

 را به هم آميخت و بيشترين اسـتفاده را از هـر دو   ینقش جالد و روحان  

  .كرد
  

آموزه ھای دینی غیر علمی و تخیلی است و باید بھ نقد 
  كشیده شود

  
 زيـرا  . کننـد  را نقـد  ی دينـ  ی ها بايد فعاالنـه آمـوزه هـا        کمونيست

 کـارگر و    ی تـوده هـا    ی دينـي، بـر آگـاه      ی و غير واقعـ    ی خيال یباورها
 کارگر و زحمتكش كه عليه نظام       ی توده ها  . گذارد یزحمتکش تاثير م  

 آگـاه كـردن و   . ندارندی خيزند به اين مسئله آگاه  ی بر م  ی ارتجاع یها
 از کمک به جنـبش طبقـه        ی نقد دين، بخش   سالحمجهز کردن آنان به     

و ديگر زحمتکشان است تا بتوانند طبقات اسـتثمارگر و سـتمگر    کارگر  
 بشناسند و مبارزه خود را آگاهانه تر و پيروزمندانـه تـر     یرا در هر لباس   
 آنان را بايد به ماهيـت سـتمگرانه كليـه مـذاهب و غيـر       .به پيش ببرند  

  . كردآگاه ديني، ی بودن جهان بينیواقع
  

 مـردم، جهـان و    ی توده هـا    شود كه  ی مانع از آن م    ی دين اعتقادات
 مـانع از آن ميـشود كـه شـناخت     . را آنطور كه هست بـشناسند     یهست

 بدون شناخت  . محركه طبيعت و جامعه پيدا كنند      ی از نيروها  یصحيح
 مخـرب   ینـه ميتـوان نيروهـا     : درست، هيچ چيز را نميتوان عوض كرد      

ار  انسان مهار كرد؛ و نه ميتوان سـتم و اسـتثم  یطبيعت را به نفع زندگ  
  . تاريخ انداختیرا از جامعه جاروب نمود و به زباله دان

  
 در جهان هستند كه بشر ی گويد موجودات و نيروهائ   ی به ما م   دين

 بنـابراين، بـشر هميـشه    .هرگز نميتواند به درك و فهم آنها دست يابـد      



     ٩u 
 در اديان  . ماوراء الطبيعه كند   یبايد خود را تابع اين موجودات و نيروها       

 گويـد   ی دين بـه مـا مـ       . ماوراء الطبيعه، خداست   ین نيرو يكتاپرست اي 
 مـاوراء  یتنها راه كامل شدن انـسان آنـست كـه دسـتورات ايـن نيـرو               

 ی و دسـت نيـافتن  ی ناشناختنی دستورات اين نيرو.الطبيعه را اجرا كند   
 ی خوانـده مـ    ی كه رهبـران دينـ     ی زمين یاز طريق واسطه ها   " آسماني"

 همـين تـضاد     . است یا اين تضاد بزرگ   ام!  شود ی ما صادر م   یشوند، برا 
 . کندی جهان را دچار بحران مشروعيت م  ن اديا یالينحل همواره کليه    

 كشند و حقيقت    ی اين تضاد را پيش م     ی مردم با هشيار   یزيرا توده ها  
  . دهندی را مورد شك قرار میاحكام دين
 ی اديـان، اساسـاً غلـط و غيـر واقعـ           ی در تمـام   ی احكام مذهب  كليه
 معتقدنـد كـه     یا همه مذاهب بطـرز خنـده دار و مـسخره ا            ام .هستند

 البتـه  .مذاهب ديگر بغير از مذهب خودشان، پر از دروغ و فريـب اسـت     
 ی كنند كه ادعاهـا ی قبول میاغلب آدمها براحت ! حق با همه آنان است    

 مـذهب   ی كننـد كـه ادعاهـا      ی اما قبول نم   ت، نيس یمذاهب ديگر واقع  
   .نيز فريب و توهم و ياوه است) يره ها و غیمعجزه ها، وح(خودشان 

  
، از همـه غيـر      "الهـي  "ی وجود يك نيرو   ی حكم دين، يعن   بزرگترين

 ی، وجـود خـارج  "الهـي  "ی موجـود يـا نيـرو   . تر استی تر و خيال یواقع
ـ           ی واقعيت و هست   .ندارد  ی هيچ نيست مگر ماده متحرك كـه اشـكال ب

 موجـود  ی در اين جهـان هـيچ چيـز      . گيرد ینهايت گوناگون به خود م    
 البتـه در هـر مقطـع        . بدسـت آورد   اختنيست كه بشر نتواند از آن شن      

 دانيم اما ديـر يـا زود   ی چيزها را نمی معين از تاريخ بشر، ما خيل  یزمان
 . دانش بشر به شناخت از آنها نائل خواهيم آمـد     یبا گذشت زمان و ترق    

ر سـير   تـاريخ بـش  . اين امر را ثابت کرده است  یتاريخ بشر به اندازه كاف    
 از ندانستن به دانستن، از جهل در مورد امور طبيعت و جامعه بـه      یترق

 سـريعتر دانـش بـشر،       ی بزرگترين مانع مقابل ترقـ     .شناخت از آنهاست  
 در ميـان    ی وجود تمايزات طبقـات    .سلطه ستم و استثمار بر جهان است      

 با رهـا شـدن   .انسانها، بزرگترين مانع پيشرفت سريعتر دانش بشر است    
 بـشر در مـدت   ناخت در كـل جهـان، شـ   یز قيد اين نظام طبقـات  بشر ا 
  . خواهد كردی ميليون بار بيشتر ترقیكوتاه
.  

  چگونھ ادیان بر جوامع مسلط شدند و پا بر جا ماندند؟
  

 انگـار كـه از      ." است ی اسالم یكشور ما كشور  " شنويم كه    ی م اغلب
يان مختلـف  مطالعه تاريخ، علل غلبه اد   !  خير .روز ازل اينطور بوده است    

 ی مـثال در هـر كجـا   . دهـد ی نشان مـ یدر نقاط مختلف جهان را بخوب  
جهان كه مسيحيت و اسالم غالب است، اين موقعيت به ضرب شمـشير    

 ی هر جا كـه زور يكـ     . برقرار شده است   یغالگر در جنگ و اش    یو پيروز 
 مسيحيت گـسترش يافـت چـون        . چربيد، آن دين غلبه كرد     یبر ديگر 
 خود اتخاذ كرد و هـر كجـا كـه       یا بعنوان دين رسم    رم آن ر   یامپراتور

 ماركس در آثـار  .لشگريان رم غلبه كردند، مسيحيت نيز دين غالب شد     
 رم، اديـان كهـن      یتـور متعدد خود توضيح ميدهد كه چگونـه در امپرا        

سقوط اديان كهن، سقوط دول كهـن       : " خود را به مسيحيت دادند     یجا
ود كه موجـب سـقوط اديـان     بلكه اين سقوط دول كهن ب .را سبب نشد  

  )نقد فلسفه حق هگل نوشته ماركس" (.كهن شد
  

 نيـز هـر جـا را بـه اشـغال خـود درآوردنـد،                ی اروپـائ  استعمارگران
 مثال غلبه مسيحيت در ميـان  . آنجا تحميل كردندیمسيحيت را به اهال  
 اسـتعمارگرانه  ی قـاره آمريكـا بـه پـشتوانه جنگهـا       یسرخپوستان بـوم  
 رونق گرفت كـه  ی اسالم نيز وقت. ها امكان پذير شد   یبيرحمانه اسپانيائ 

 . و تا آنجـا كـه شمـشيرش بريـد، پـيش رفـت             شديك دين كشورگشا    
 اينها .نبود" مقدر" با نفوذ اصال    یتبديل شدن مسيحيت و اسالم به اديان      

 بگرايند، يا بعنوان ی توانستند به خاموش   ینيز مانند هزاران دين ديگر م     
 مسيحيت و اسـالم بـه دليـل         . بقا ادامه دهند    کوچک به  یباور فرقه ها  
 قدرتمند تبـديل شـدند، اديـان پـر     یراتوريها امپی مذهبیآنكه به بازو  

 ی اگـر محمـد و پيـروانش، دشـمنان خـود را در نبردهـا          . شدند ینفوذ

گوناگون مغلوب نكرده بودند، اسـالم بـه مثابـه يـك فرقـه كوچـك در           
ضـمحالل يافتـه و از بـين         ماند يا كم كم ا     ی م ی از عربستان باق   یبخش

 رم و یمپراتوريهـا  در همـان دوره كـه اسـالم ظهـور كـرد، ا         . رفـت  یم
 با يكديگر تـضعيف شـده و رو بـه           ی پياپ ی در جريان جنگ ها    یساسان

 در چنـان    .بوجـود آمـد   " خـالء قـدرت   " به اين ترتيب     .سراشيب نهادند 
 اسالم سـربلند کـرد و نفـوذ و سـيطره خـود را در              ی امپراطور یشرايط
 اگر اين شرايط نبود، بعيـد بـه نظـر     . برقرار كرد  ی نسبتا وسيع  یبخشها

 ی قـو ی و مـذهب ی سياسـ ی توانست به يك نيروی رسد که اسالم م  یم
 رم ی اگر در اوائل قرن چهارم مـيالدي، امپراتـور       .در جهان تبديل شود   

 خود اتخاذ نكرده بود، تبـديل آن        یمسيحيت را به عنوان دين امپراتور     
  .ن با نفوذ در جهان بسيار نامحتمل بود چنيیبه دين
  

 ی ارتجـاع ی اديان قدرتمند همواره از طريق عملكرد دولـت هـا     اين
 نزديك به سه هـزار سـال اسـت    . پا بر جا مانده اند  یدر عرصه ايدئولوژ  

 بطـور مـنظم     ی با اسـتفاده از قـدرت دولتـ        یكه طبقات حاكمه ارتجاع   
 بـودن اكثـر   یدليـل مـذهب   . را در مغز مردم فرو كرده انـد        یعقايد دين 

مردم جهان اينست و نه اينكه گويا خداوند مهـر ايـن مـذهب را در دل      
 داده، يا اينكه مذهب نماينده حقيقت است و به اين دليل در         یآنان جا 

   . گيردی میقلب مردم جا
  

 ی سـرمايه دار   یدر كـشورها  ( در جهـان     ی ارتجاع ی دولت ها  كليه
همـواره  )  عقب مانده مانند ايران    یاپيشرفته مانند آمريكا يا در کشوره     

 مانند آمريكـا كـه   ی در كشورهائی حت. كنندیمذهب غالب را تقويت م   
دين و دولت از هم جدا هستند، دين غالب از پشتوانه طبقـات حاكمـه              

 آنها از دين به . كنند ی ثروتمند آن را تقويت م     قاتبرخوردار است و طب   
 . كننـد یخود استفاده م حفظ ثبات حاكميت   ی از سالح ها   یعنوان يك 

 و خرافه به طرق گونـاگون تـشويق   یهزاران سال است كه عقايد مذهب     
 ی خيلـ ی به همين جهت بـرا   .شده و در شالوده جامعه بافته شده است       

 بوجود ی از تاريخ جامعه بشریمعينها تصور اينكه دين صرفا در مقطع   
  . است رود، مشكلی از تاريخ بشر از ميان میآمده و در مقطع معين

  
  كتاب ھای مقدس ھمھ نوشتھ دست بشرند

  
 منزل نيستند، بلكه اختـراع خـود بـشر          ی و بقيه كتاب ها وح     قرآن

 از غلـط و اشـتباه   ی هر كدام از اين كتاب ها را ورق بزنيم کوه       .هستند
 شويم كه غلـط بـودن آنهـا در      ی مواجه م  ی با مطالب  . كنيم یمشاهده م 

ر زمان، غلط بودن آنها توسط علـم  زمان خودشان معلوم نبود اما به مرو   
اينست " كتب مقدس" علت غلط بودن . ثابت شده استیيخو تجربه تار  

 مكان و زمان، بلكـه محـصول خـود بـشر و             ی ب یكه اينها نه كالم خدا    
 كـه  ی تـصوير .نماينده سطح شعور و تخيالت بشر زمان خـود هـستند          

دا آن را    زمين كه خ   ی است باال  ی دهد، چتر  یقرآن از آسمان بدست م    
 دهـد كـه قـرآن كـالم     ی نشان مد اين خو.با دست نگاهداشته تا نيفتد   

 كه از طريق جبرئيل به محمد ديكته شده نيست؛ بلكه          ی مفروض یخدا
 و  . در واقع قرآن بيان فهـم خـود محمـد اسـت            .كالم خود محمد است   

 ی اسـت كـه محمـد در آن مـ        یفهم محمد به نوبه خود بيان جامعـه ا        
 . كه از جهان و كهكشان در نزد آن جامعه بـود         یتزيست و سطح شناخ   
 قرآن و انجيل و تورات و كتـب مـشابه مـذهبي،             یمعرفت جهان شناس  

مثال در آنها چنين آمده كه خورشيد، ماه        ) ١ (.غلط و پر از اشتباه است     
 چرخند و نسبت بـه آن تثبيـت شـده      یو ديگر سيارات به دور زمين م      

يت آنست كه زمـين بـسيار جـوان تـر از      واقع. اما اين واقعيت ندارد    .اند
 گويـد   ی تورات م  . در كهكشان است   ی و اجسام آسمان   ارگان ست یبسيار

 آن  ی كـه رو   یكه خداوند، ستارگان و خورشيد و مـاه را بـه دور زمينـ             
 یايـن حـرف كـامال اشـتباه اسـت و از سـو            ! حيات وجود داشت چيـد    

نـازل نـشده    " ر عالم و دانا و اشـتباه ناپـذي        یخدا" بنام   ی خيال یموجود
 كه بـه خـاطر سـطح پـائين     ی بشرـاست، بلكه زاييده ذهن بشر است  
 از خـود و جهـان       ی بـسيار ابتـدائ    یرشدش در آن موقع هنـوز شـناخت       



      t ١٠   
 شعور نـازل آن موقـع بـشر را    ی در واقع چنين احكام    .پيرامونش داشت 
 از  یوليـد نظـرات، ايـده هـا و آگـاه          ت"س  به قول مارك   .منعكس ميكند 

 و یبـا فعاليـت مـاد   )  جامعـه بـشري  ی شـكل گيـر  یابتدا(همان ابتدا  
 است، در هم تنيده     ی واقع ی ميان انسانها كه زبان زندگ     یارتباطات ماد 

 ميان انـسانها، نتيجـه      ی انسان، تفكر، رابطه معنو    ی توليد ايده ها   .است
 در ی توليـدات معنـو  رد ايـن در مـو  . آنـان اسـت   یمستقيم شرايط ماد  

 اخالقـي، مـذهب، متافيزيـك       ی معيارهـا  شكل زبان، سياست، قـوانين،    
 توليـد كننـدگان     .و غيره، نيـز صـادق اسـت       ) اعتقاد به ماوراء الطبيعه   (

افکار و نظرات بشر، انسان هستند؛ امـا مختـصات ايـن انـسان فعـال و                 
 در ان انـس ی درجه توانائیيعن( مولده ی توسط درجه رشد نيروها    یواقع

و روابـط  ) دمت بـه خـود  شناخت يافتن از طبيعت و مهار طبيعت در خ   
 ی آگـاه . مولده در كليه زوايايش، تعيين ميشود    یمنطبق بر اين نيروها   

 ی انـسان چيـز  ی آگاهانه باشد و هستی مگر هست یهرگز نميتواند چيز  
 علت آنكه انسان ها و روابط ميان آنها         . واقعي ینيست مگر پروسه زندگ   

 افتـد،  یمـ  وارونـه    ی مانند تـصوير دوربـين عكاسـ       ی ايدئولوژ هدر حيط 
 از همـان   یبنـابراين آگـاه   ... شان است  ی تاريخ یمربوط به پروسه زندگ   

 كه بشر باشـد چنـين خواهـد    ی از جامعه است، و تا زمان    یابتدا محصول 
  )" آلماني، توضيحات داخل پرانتز از ماست ـی ايدئولوژ-مارکس" (...بود

  
 . را به پيـروان خـود وعـده داده انـد           ی اديان، اجر و پاداش هائ     همه

 و ی كـه داده شـده برخاسـته از شـرايط طبيعـ     ی نـوع وعـده هـائ      یحت
 ی مـ ی زنـدگ آن  است كه پيـامبران ايـن اديـان در       ی جامعه ا  یاجتماع
 بـه  . كه قرآن به مومنان وعده داده را در نظر بگيريدی مثال، اجر  .كردند

 جاري، ميـوه فـراوان و غيـره داده شـده     یآنها وعده سايه خنگ، نهرها  
 ی سوزان عربستان، جـائ ی مردم صحرای برا یچنين مكان  در واقع    .است

 ا يـ . زيست، مانند بهشت استیكه محمد هزار و چهارصد سال پيش م   
پـسران جـوان    "به مومنان وعده حوريان يا دختران باكره سياه چشم و           

 اين انعكـاس روابـط      .را داده است  "  باشند یكه به لطافت مرواريد بكر م     
  . زيست و با آن آشنا بودیحمد در آن م است كه می جامعه ایاجتماع
  

 سازد؛ انـسان    یمذهب، انسان را نم   :  گويد ی كه ماركس م   همانطور
 است كه در شرايط و جامعـه  ی مذهب ساخته انسان . سازد یمذهب را م  

 ی عام، دائره المعـارف، معيارهـا    ی دين در واقع تئور    . زيست ی م یمعين
ـ          یاخالق  . عاميانـه اسـت  یان و بطور كل منطق آن جامعـه معـين بـه زب

 گيـرد  یبخود م) شعور (ی كه آگاه یمحصوالت تئوريك جامعه و اشكال    
 و یهمه از مناسبات توليـد   ) در شكل مذهب، فلسفه، اخالقيات وغيره     (

در " از ینقـل بـه معنـ      (. ميان انسانها سرچشمه گرفتـه اسـت       یاجتماع
  ) بر نقد فلسفه حق هگلیآمد

  
سـالم ميتـوان تناقـضات     كتب هر سه دين يهـود، مـسيحيت و ا    در

 غلـط از آب در آمـدن   . يافـت  ی و همچنين نكات غلـط بيـشمار       یدرون
 چون ايـن كتـب    . است ی طبيع ی اين كتب مسئله ا    ی از ادعاها  یبسيار

 ی به موازات تكامل شناخت بشر، بـسيار . باشندیمتعلق به عهد كهن م  
 و ی چـون تجربـه تـاريخ     . شـده انـد    خ بشر كهنـه و منـسو      یاز آثار قبل  

 ی و اين كامال طبيعـ .رفت علم غلط بودن آن ها را ثابت كرده است       پيش
 . خواهند داشـت ی بشر نيز چنين سرنوشت ی از آثار كنون   یاست و بسيار  

 كه عـالم  یاما مسئله اينجاست كه مذهبيون اين كتب را فرستاده خدائ    
 شـمارند و  ی اسـت، مـ  ذيرو مسلط بر گذشته، حال و آينده و اشتباه ناپ 

 ی كـه جـا  ی در حـال . كنندی امروز بشر تجويز می زندگ یااصول آنرا بر  
 تناقـضات آشـكار و   ی از اين جاست كه افـشا .اين كتب در موزه هاست  

ـ      یغلط ها   ی و ورشكـستگ ی اعتبـار ی آشكارتر اين كتب مهم اسـت و ب
   . مذهبيون را نشان ميدهدیادعاها
  

 تواند بطور صحيح تاريخ، جوهر كهكـشان، زمـين و   ی نمی دين هيچ
 اين كار فقـط     . آنان را منعكس كند    ی و تكامل اجتماع   یودات بشر موج

 اولـين بـار   یكـه بـرا   (ی و علم اجتماع ماترياليستیاز عهده علوم طبيع 

  . آيدیبر م)  شدیتوسط ماركس پايه گذار
 تنهـا درك و شـعور زمـان      ی دين یاوال، كليه نوشته ها   :  آنكه نتيجه

 شـعور بـشر همـواره در     كنند؛ و از آنجا كه درك و یخود را منعكس م   
 . اين نوشته ها به مـرور آشـكار شـده اسـت            یحال تكامل است، غلطها   

 وابسته بـه ايـن      . است ی قالب یثانيا، چار بند مذهب وابسته به يك ادعا       
 ی ايدئولوژ. به نام خدا موجود است ی ماوراء الطبيعه ا   وادعا است كه نير   

 ی جعلـ  یعاهـا  بر تحريف واقعيات جامعه و طبيعت و اد        یمذهبي، متك 
  .است

  
 ی اختراع خود بشر است و از همين زاويه بايد خاستگاه تـاريخ            دين
 كتب  ی بررس . كرد ی و تاثيرات آن را بر تاريخ و جامعه بررس         یو اجتماع 

 دهـد كـه اينهـا      ینشان م ) يهوديت، مسيحيت و اسالم   (اديان سه گانه    
 كـه در عهـد   ی اقوام. يك قوم مشخص هستندی ـ مذهب  یتاريخ سياس

 وقايع همان قوم مشخص را نيز       ی اين كتابها حت   ی ول . زيستند یكهن م 
 و  ی هـستند از واقعـه نگـار       ی تركيب ی يعن . كنند ی منعكس نم  یبدرست

 در ايـن    . اقوام گوناگون آن منـاطق     ی و دگم ها   ی دين یافسانه و باورها  
 يك فـصل  . كه ادعا شده، هرگز اتفاق نيفتاده است   ی وقايع یكتابها برخ 

 خـود را نـسبت بـه مـذاهب و           ومن است كه مذهب و ق     مشترك همه آ  
 مـثال اسـالم   . داننـد ی شمارند و نظر كرده خدا مـ    یاقوام ديگر ممتاز م   

خود را با اين ادعا كه آخرين ديـن جهـان و   " برگزيدگي" كند   ی م یسع
 ی كـه ادعـا  ی هر فرد جديـد  .است، نشان دهد  " خاتم االنبيا "پيغمبرش  

 اباطيـل و يـاوه   كـه  ی در حـال   . شود ی م قلمداد" ديوانه" بكند،   یپيغمبر
 كننـد عينـا همـان اباطيـل و     ی علم می كه مدعيان جديد پيامبر    یهائ

 ی هـا را ديوانـه نمـ      ی هيچكس قبلـ   ی ول . است ی پيامبران قبل  یياوه ها 
 ی جالب است كه مذهبيون، ديـن خـود را برگزيـده خداونـد مـ               .خواند

 ی برای داستان هائ  دهد، ی رخ م  ی و بالئ  یشمارند، اما هر وقت فاجعه ا     
ـ  ی مثال، وقتـ   . شود یتوجيه آن اختراع م     شـود همـان   ی نـازل مـ   ی بالئ

و " گنـاه " كه مردم هميشه انجام داده انـد ناگهـان تبـديل بـه               یكارهائ
خـدا دارد   " گوينـد،    ی يـا اينكـه مـ      . شـود  ی مـ  یمستوجب غـصب الهـ    
 مگـر : " از آنها نپرسد  ی؛ و انتظار دارند كس    " كند یبندگانش را امتحان م   

  "د؟ شما مرض داریخدا
  

 ی ترسانند و با وعده ها    یم" عقوبت"و  " گناه" اديان، مردم را از      همه
 ی اما در مناسبات ميان انسانها و در جامعه بـشر       . دهند یفريب م " اجر"

 درسـت و  ی آنچه موجود است چيزهـا .موجود نيست" گناه" بنام   یچيز
رسـت و چـه      د ی اينكـه چـه چيزهـائ      .غلط؛ عادالنـه و ناعادالنـه اسـت       

 ناعادالنـه اسـت،   ی عادالنه و چـه چيـز   ی چه چيز  ست، غلط ا  یچيزهائ
 معـين،  ی و شرايط اجتمـاع  ی است كه توسط موجودات بشر     یمعيارهائ
 است كه مردم در آن  ی شود و وابسته به زمان و نوع جامعه ا         یبرقرار م 

 ی ايـن معيارهـا بـا گذشـت زمـان و بـا تغييـر نظـام هـا         . برندیبسر م 
 دليل امروز تقريبا همه قبـول    ن به همي  . شوند یر، عوض م   بش یاجتماع

 كه انجيل و قـرآن آن را مجـاز      ی غلط است در حال    یدارند كه برده دار   
 ی اين كتابها مملو از نژادپرستي، زن سـتيزي، و وحـشيگر           . شمارند یم

تحت عنوان قصاص و غيره است كه امروز هيچكدام قابل قبول و قابـل              
  .تحمل نيست

  
  ن توجیھ گر و ابزار استثمار و ستم اندتمامی ادیا

  
 از زرادخانـه طبقـات حـاكم    ی بخـش . استی يك ابزار ستم گر دين

 اين نقش را در سراسر تاريخ چند هزار سـاله آن  . اعمال ستم است یبرا
 قرآن و انجيل و تـورات و امثـالهم   ی نقش حقيق.تا به امروز ميتوان ديد   

" مقـدس  "یبخش از كتاب هـا     هيچ   .عبارتست از تبليغ استثمار و ستم     
 اين كتابها ظاهرا در مورد رحم و عطوفـت و  . نيستنبه نفع ستمديدگا  

 اما اصال منظورشان اين نيـست كـه مخـالفين يـا            . زنند یصلح حرف م  
 ی اسـالم ی جمهـور . خود را نكشيد و به همه رحم داشته باشـيد       یرقبا

و  گويد كـه بـر طبـق تعـاليم و دسـتورات قـرآن، بـا مـردم                   یراست م 



     ١١u 
  . كندی متارمخالفانش چنين بيرحمانه و با شقاوت رف

  
 تـا   ی اين زن سـتيز    . يك مشخصه تمام اين اديان است      ی ستيز زن

 زن مانند عادت    ی و جنس  ی فعل و انفعاالت بدن    یبدان حد است كه حت    
 اديـان بـر فرودسـت      . داننـد  یم) يا بقول قرآن نجس   (ماهيانه را كثيف    

ذارند و انـواع و اقـسام تحقيرهـا را           گ یبودن زن نسبت به مرد تاكيد م      
 وعده داده ميشود كـه اگـر ورق   ی در همه كتب دين. كنندینثار آنان م  

برگردد و دين شان قدرتمند شـود، دمـار از روزگـار مخالفـان خـود در       
 اندازنـد  ی كـه اديـان در ذهـن پيروانـشان جـا مـ      ی بينش.خواهند آورد 

 شانس آن را خواهـد       كه آنكه قبال تحت استثمار بوده      یاينست كه كس  
 .داشت كه استثمارگر شود و ديگران را به زنجير استثمار و ستم بكـشد         

 پيـدا كـرد     ی توان نكتـه ا    یدر هيچيك از كتب مقدس به هيچوجه نم       
 در اين كتاب    .كه حكم بر كنار گذاشتن مناسبات استثمار و ستم بدهد         

و  شـود  یها چند جمله به نفع تهيدستان و در مـذمت اغنيـا گفتـه مـ         
 هـم دليـل   يـن  امـا ا . شودی درباره كمك به فقرا مطرح م      یداستان هائ 

 علت آنست كه پيروان اوليه اين اديان، از ميان تهيدسـتان    .خود را دارد  
 عمدتا اطاعت از وضع موجود و شـورش نكـردن را        ی كتب دين  .بوده اند 

 دهند كه فقر و فالكـت تهيدسـتان در آن   ی كنند و وعده م   یموعظه م 
 هـيچ نبـوده مگـر    ی دينی نتيجه اين موعظه ها.ن خواهد شد دنيا جبرا 

 در قـرآن    . در جوامـع مـذهبي     ی ماندگي، سكون و اختناق سياسـ      عقب
 ی در مورد كمك به تهيدستان و وابسته نشدن به ثروت هـا  یحرف هائ 

اين جهان زده شده است و همزمـان از پيـروان محمـد خواسـته شـده              
ننـد و آنـان را غـارت كننـد،          است كه به غير مومنان و كفـار حملـه ك          

 از ی اشـكال مختلفـ    . بگيرند ی را به بردگ   نزنانشان را تصاحب كنند، آنا    
 قرآن، كودكـان را  .استثمار و ستم تبليغ و مورد حمايت واقع شده است 

 قـرآن زنـان و   . آوردی مرد به حساب م  ی ها یهمانند بردگان جزو دارائ   
 زنـان را تـابع      .نـد  ك ی با ارزش حـساب مـ      یبردگان را جزو غنائم جنگ    

 گويد مردان بايد بـر زنـان   ی م.د كنیمردان و پست تر از آنان تصوير م 
 گويـد، ارزش زن در آن  ی مـ .تسلط داشته باشند و آنان را كنترل كنند  

 ی گويد، زنـان مـزدوج را بـه همـسر    ی م. مرد بچه بياوردیاست كه برا  
كه زن بايد  شود ی با صراحت گفته م  .نگيريد مگر آنكه برده شما باشند     

 محمـد، هـر   .مطيع باشد، زن غير مطيع بايد توسط مرد كتـك بخـورد          
 كند و در ميان  ی خدا نازل م   ی از سو  یوقت به صالحش هست سوره ا     

 مثال . كندی اندازد و آنان را مطيع م   یپيروان و يا مخالفان خود ترس م      
 چون ايـن زنـان بخـاطر آنكـه     . از سوره ها عليه زنان خودش است    یيك

 ی مسلمانان در آمده بود همبـستر مـ    ی كه به بردگ   یمرتب با زن  محمد  
 اينكه از شرشـان خـالص شـود      ی و محمد برا   .شد، به تنگ آمده بودند    

اگـر او  " خدا نازل كرد و به زنان محمد هشدار داد كه    ی از سو  یسوره ا 
  ". شودی بهتر از شما به او داده میشما را طالق دهد، زنان

  
 موجـود  یموجـود و مناسـبات اسـتثمار    كتب هر سه دين، نظم    در

 شـود و مخالفــان را  یبعنـوان يـك نظـم غيــر قابـل تغييـر قلمــداد مـ      
 را نثـار غيـر   ی لعـن و نفـرين ابـد       . داننـد  یمستوجب رنج و عقوبت مـ     

 ی ايجاد برابر  ی همه اينها درست در نقطه مقابل ادعا       . كنند یمومنان م 
هشتناك، تاكيد  دی غارت و قتل عام ها.و عشق در ميان نوع بشر است     

بر تبعيت برده از برده دار، زن از مرد، مردم از حكومت در ايـن كتابهـا                 
 گويد بردگان بايد از    ی مثال، انجيل م   .مكررا مورد تاكيد واقع شده است     

 مردان بايد بر زنان مسلط باشند و آنان را بـه          .اربابان خود اطاعت كنند   
تهيدسـتان  بخـصوص    (ی موجـودات بـشر    ر گويـد اگـ    ی مـ  .بند بكشند 

 خواهند ماند ینكنند تا ابد بيچاره باق    " الهي"خود را تابع قدرت     ) جامعه
 ی گويد در هر حالـت، بـدبخت  ی م. خواهند شدی بيشتریو دچار بدبخت 

در اين جهان را تحمل كنيد چون خداوند در آن جهان بـه شـما بابـت             
 ی اطاعت از خداونـد يعنـ  د گويی ها پاداش خواهد داد؛ و م  یاين بدبخت 

  . زمينيی ارتجاعیاطاعت از قدرتها
  

 ابـراهيم، عيـسي،   ی و پدرساالران دين يهود و مسيح، يعنـ      پيامبران

 و داوود پادشاه و سليمان پادشاه، همه برده دار بودنـد و       یيعقوب، موس 
 گونـاگون، بـر     ی در انجيل هـا    . راندند یبر دهها زن و معشوقه فرمان م      

 در . كوبـد یيب مهـر تائيـد مـ   تصاحب زن، برده و فتح و غارت اقوام رق    
، آمده است  ) و بند هشت   ١٩فصل  " سفر آفرينش "در  ( لوط   مداستان قو 
كه در خانه او ميهمان بـوده و مـردان   " مالئك" حفاظت از یكه لوط برا 

 ی دهـد بجـا  یقوم لوط قصد آنها كرده بودند، به آن مردان پيشنهاد مـ     
 اين ی سخاوت و بزرگ   و اين را نشانه   ! به دختران او تجاوز كنند    " مالئك"

و خداونـد   !  از مالئك جـا ميزنـد      یو ميهمان نواز  ) االرپدر س (پاتريارك  
 كند كه هنگام نابود كـردن قـوم   ی لوط را آنچنان تحسين میاين بزرگ 

  . كندیسدوم و اقوام ديگر، لوط را معاف م
 از قصص، خداوند اسرائيل به قوم بنيامين كه بـه انـدازه             ی در يك  يا

 دهد كه به يك قوم بـدبخت ديگـر حملـه        یت دستور م   زن نداش  یكاف
 یكنند، تمام زنان غير باكره و مردان را بكشند و دختران بـاكره را بـرا             

 ی اين كار را با موفقيت انجـام مـ       ی وقت . به قوم خويش بياورند    یهمسر
 در  . كنـد  یدهند خداوند در كتاب مقدس يهوديان آنان را تحـسين مـ           

حـق  " به ثروتمندان و طبقات حاكمه اين    قوم يهود نيز   یمناسبات درون 
داده شده كه فقرا و ضعفا را اسـتثمار كننـد، اربابـان بـر بردگـان       " الهي

  .سلطه داشته باشند، مردان بر زنان ستم كنند
  

در طول تاریخ جامعھ طبقاتی چھ عواملی تفكرات دینی 
 را بازتولید کرده است؟

  
 ی اصل ی بودن مبان  یم چرا دين،با وجود آن كه دروغين و غير عل         اما

 ی ارتجـاع یاش آشكار شده، تا اين حد دوام آورده اسـت؟ اوال، قـدرتها         
حاكم بر کشورها و جهان بر اهميت مذهب در حفـظ نظـام سـتمگرانه             

 و كنتـرل  یمنجمله از قدرت سياس   (شان واقفند، و از هر وسيله ممكن        
ل  تقويت و تبليغ مـذهب بـه اشـكا         یبرا) رسانه ها و آموزش و پرورش     

 حاصل كـار    ی كه عده ا   ی ثانيا، در جامعه ا    . كنند یگوناگون استفاده م  
 ی و جنـسيت ی و ملـ ی كننـد و هـر تفـاوت نـژاد    یديگران را تصاحب م 
 ی شـود؛ در جامعـه ا  ی ديگر می بر عده ای عده ا  یتبديل به امتيازطلب  

 ی با از هم گسيختگ    ی اقتصاد عه خصمانه است؛ توس   یکه روابط اجتماع  
 رود؛ گرايش بـه ديـن   ی پيش می و طبيعی منابع انسانیجوامع و نابود  

" گـرايش دينـي  " ايـن  . شـود  ی در ميان مردم توليد م     یبطور خودبخود 
 ی مـاوراء الطبيعـه بـرا      ی يـك نيـرو    ی كمك از سو   یچيست؟ جستجو 

 اس زمـين؛ احـس    ی به ظاهر شكست ناپـذير در رو       ی با نيروها  یروياروئ
 یكمــك در دوران هــا در شــرايط نوميــدي؛ نيــاز بــه ینيــاز بــه تــسل

 تـا آنجـا   . و عدم امنيـت ی ثباتیاستيصال؛ نياز به استحكام در شرايط ب    
در " خـالء معنـوي    "ی انگل وار آنها نوع    یكه به اغنيا مربوط است، زندگ     

 ی انواع تفكرات دينـ ی كند و اين انگيزه گرايش آنها بسو      یآنان ايجاد م  
  .د شویم

  
  ص شود؟چگونھ نوع بشر می تواند از شر مذھب خال

  
 ی خـصمانه مـ    ی بر پايـه روابـط اجتمـاع       ی كه جامعه بشر   ی زمان تا

 كـه سـازمان   ی كه استثمار و ستم محو نشود، تـا زمـان  یچرخد، تا زمان 
 مـانع آن هـستند كـه بـشر بـه درك             ی بشر و روابط اجتمـاع     یاجتماع

 درون طبيعت و جامعه نائل آيـد و بـر   ی محركه واقعیدرست از نيروها  
 كليت خود نخواهـد توانـست ماهيـت ايـن           رد، بشر د  اين پايه عمل كن   

 ی بـرا .را درك كند و آنرا بطور داوطلبانـه كنـار بگـذارد     " گرايش ديني "
 عـوض  ی بـالقوه بـرا   یاين كار طبقات تحت استثمار و ستم،  كه نيـرو          

 بـشر و  ی از جهـان و هـست  یكردن جامعه هستند، بايد به درك حقيقـ   
 ی بخصوص تـوده هـائ  .بندد دست يا  اينكه چگونه ميتوان آن را تغيير دا      

 دارنــد بايــد جهــش كننــد و ذهــن خــود را از  یكــه گرايــشات انقالبــ
 رهائيبخش كمونيسم را اتخـاذ  ی مذهب رها كرده و ايدئولوژ  یزنجيرها

   .كنند
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ــسفه ــست فل ــسم ماركسي ــستي، ماتريالي ــسم  ی كموني ــا ماتريالي  ي

شر ستم و  خواهند از   ی كه م  ی زحمتكش ی توده ها  . نام دارد  یديالكتيك
 . را بياموزند و بكار برند یاستثمار رها شوند، بايد ماترياليسم ماركسيست     

 كـسب   ی به حرص دائـم زدن بـرا       یماترياليسم ماركسيستي، هيچ ربط   
 ايـن  . سراسيمه و بيرحمانه در اين كار نـدارد       ش و تال  ی ماد یثروت ها 

 یراستثمارگران و مشاطه گران آنها، و بيشتر از همـه نظـام سـرمايه دا       
 گويد همه چيـز   ی م ی ماترياليسم ماركسيست  . كنند یاست كه چنين م   

 تـشكيل شـده   ی و واقعی مادیدر اين جهان و كل هستي، از پديده ها 
و " روح" هـيچ    . نيـست  وجـود  م ی ديگـر  ی غير از اين هـيچ هـست       .است

 اهميت ايـده  ی ماترياليسم ماركسيست.موجود نيست " ماوراءالطبيعه اي "
 كنـد و بـر نقـش    ی نمیرا نف) ت، هيجانات و غيرهتفكرات، احساسا (ها  

 اما معتقد است كليـه      . بر افراد و جامعه واقف است      یآنها در تاثير گذار   
 سرچـشمه گرفتـه   عـه  طبيعت و جامیايده ها در نهايت از واقعيت ماد      

 ديگر، رابطه ی انسان از سو ی از يكسو و ايده ها     ی ميان واقعيت ماد   .اند
 بـه همـين دليـل       .موجود است )  متقابل یگذار تاثير   یيعن (یديالكتيك

در تغيير وضع جامعه و )  انقالبيیآگاه (ی صحيح انقالب  یوجود ايده ها  
 بيشترين اهميـت را   ی ماترياليسم ماركسيست  .جهان تعيين كننده است   

 ی دهد كه به صحيح ترين وجه واقعيت را منعكس مـ           ی م یبه ايده هائ  
 و جامعه ـ و مهمتر از همه به  كند و بنابراين به دگرگون كردن طبيعت

 . كنــدی جامعــه ـ كمــك كــرده و آنــرا تــسريع مــ  ی انقالبــیدگرگــون
 با هر شكل از ايده آليسم و متافيزيك، با همـه     یماترياليسم ماركسيست 

 باشـند، مخـالف   ی آن می و ورای كه مستقل از واقعيت مادیمقوله هائ 
 یيننـده و نيـرو   مـاوراء الطبيعـه را آفر  ی كه يك نيـرو ی با عقايد  .است

 در ی كه هيچ پايـه ا ی با ايده هائ. دانند، مخالف است   یمحركه جهان م  
 كننـد،  یواقعيت ندارند و واقعيت را آنطور كه دوست دارنـد تعريـف مـ    

 گرايش به تغيير ناپذير دانستن نظم موجود، بـا          هرگونه با   .ضديت دارد 
ضادند،  و بـدون تـ     ی كه تمام و كمـال و عـال        یاعتقاد به وجود موجودات   

 بـا چنـين دركهـائي، منجملـه       ی ماترياليـسم ماركسيـست    .مخالف است 
 در  ی ماترياليـسم ماركسيـست    .دكترين و اعتقاد مذهبي، مخـالف اسـت       

ـ  يـر  همه جانبه ترين تغي    یواقع راهنما   همـه  . در جامعـه اسـت  ی انقالب
ـ       محـو كامـل اسـتثمار، سـتم، تمـايز      ی يعنـ یجانبه ترين تغييـر انقالب

 همـه   ی راهنمـا  ی ماترياليـسم ماركسيـست    .جتماعي و تخاصم ا   یطبقات
 رها كردن نوع بشر از همه اينها و به پـيش رانـدن        ی است برا  یجانبه ا 

  )٢(.جامعه بشري
  

  :توضیحات 
 شـناخت بـشر در مـورد اينكـه جهـان            یمعرفت جهان شناسي، يعن   ) ١(

چگونه شكل گرفت، زمين چگونه بوجود آمد، و انواع گوناگون موجودات زنـده   
  . زمين چگونه شكل گرفتند و غيرهیروبر 

دسـت يـافتن بـه    "ــ  ١:  نگارش اين مقالـه یمنابع مورد استفاده برا )٢(
 ینوشته باب آواكيان صدر حزب كمونيست انقالب      "  بدون كمك خدايان   یآزاد

"  در آلمـان ی دهقان یجنگها"ـ  ٣نوشته ماركس   "  آلماني یايدئولوژ"ـ  ٢آمريكا  
ــ  ٥ نگلـس نوشـته ا " رباخ و پايان فلسفه آلمانيلودويگ فوي"ـ ٤نوشته انگلس   

 بـر نقـد     یدرآمـد "ـ  ٦نوشته انگلس   "  يا علمي  یتخيل: سوسياليسم"مقدمه بر   
 .نوشته ماركس" فلسفه حق هگل

 

 هیجان به خاطر انتخاب اوباما
  

انتخاب اوباما به ریاست جمهوري آمریکا در جنبش چپ ایران نیـز            
کسانی که انتخـاب خـاتمی را تحـت          .عده اي را به هیجان آورده است      

 خوشامد گفتند، انتخاب اوباما را نیز با همان آرزوهـا   "!نه بزرگ "عنوان  
 برخی این روند را به موج هیجان و امیـدي کـه         .به فال نیک گرفته اند    

با انتخاب جان کندي به ریاست جمهوري آمریکا، در میان روشـنفکران      
 البته، با توجـه بـه اینکـه    .ی کنندملی گراي ایران به راه افتاد، تشبیه م 

اکثر چپ هاي ایران فقط در جوانی چپ اند و در سـنین بـاالتر افـق و              
جهان بینی ملی گرایان را اتخاذ می کنند، می توان گفت تشابهی میان      

شور و شوق اینان :  اما تفاوتی نیز در میان است   .این و آن موجود هست    
 زیـرا اینـان مـی داننـد کـه          .از انتخاب اوباما، خصلت مذهبی هـم دارد       

ي در کار نیست اما ترجیح می دهند خـرد را بایگـانی کـرده و      "تغییر"
 دخیل بستن به دموکراسی آمریکـائی، آنهـم در شـرایطی     .خوش باشند 

که  افراط بی نظیرش در ارتکاب جنایت هاي جنگی و اقتصادي، کوس          
بی مـی   رسوائی آن را در همه جا نواخته؛ چه معنائی جـز ایمـان مـذه              

تواند داشته باشد؟ با کمی تعمق می توان میان زنان و مردان تحـصیل              
 را پر رونق کرده اند و ایـن         "مدرن"کرده ي تهران که بازار فال گیران        

 ها که به ترفندهاي سیاسی نظام دخیـل مـی بندنـد، ارتبـاطی         "چپ"
 این گرایش سیاسی محافظه کـار، در واقـع بازتـاب دلهـره هـاي           .یافت

یانی در دوره هاي بحرانی است و ذره اي جوهر پیشرو و ترقی    طبقات م 
 .خواهانه ندارد

   
در دوره هاي بحران، هنگامی که سیاه چاله هاي سیاسی در مقابل            
جامعه دهان می گشایند و اکثریت توده هاي مردم به اضطرار نیازمنـد           
، حزبی انقالبی اند که آنان را در راه تغییر رادیکال جامعه رهبـري کنـد     

بخشی از روشنفکران مترقی و جریان هاي ضد نظام، بـه جـاي تقویـت     
 آنـان وظیفـه ي   .قطب انقالبی، به گرداب محافظه کاري در می غلتنـد        

بازگشودن پیچیدگی هاي صحنه سیاست و آشکار کردن ماهیت واقعی          
امور را به کناري نهاده و توده هاي مردم را به پناه گرفتن در زیر پـر و                

 چنین گرایـشی را در میـان برخـی از    .ود دعوت می کنندبال نظم موج  
روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی مترقی آفریقائی تبار در آمریکا       

  .نیز می توان مشاهده کرد
  

شب پیروزي اوباما، دوربین هاي تلویزیون دقایقی چـشمان گریـان          
) یزیونیگرداننده ي یکی از پرآوازه ترین برنامه هاي تلو        (اوپفرا وینفري   

را ) سیاست مدار آفریقائی تبار عضو حزب دمـوکرات       (و جسی جکسون    
در میان تماشاگران نشان می دادند و سپس به محله هاي فقـر زده ي               

 بورژواهــا و .ســیاهان رفتــه و پــایکوبی مــردم را گــزارش مــی کردنــد 
 . اما به دالیلی متفاوت    .پرولترهاي آفریقائی تبار، هر دو خوشحال بودند      

ها خوشحال بودند زیرا باالخره دروازه هـاي ورود بـه الیـه هـاي               بورژوا
 امـا  .باالئی قدرت در دولت امپریالیـستی آمریکـا بـه رویـشان بـاز شـد       
 عده  .تعریف مختصات خوشحالی توده هاي مردم به این سادگی نیست         

اي انتخاب اوباما را فرصتی بـراي بیـرون آمـدن از الیـه هـاي تحتـانی              
تغییـر  " می بینند؛ عـده اي دیگـر آن نـشانه ي    جهنم نژادي و طبقاتی  

 دانسته ولی نمی دانند برایشان چه در انبان دارد؛ عده اي دیگـر          "زمانه
لبخند بر لب دارند اما می دانند که موضـوع بـه ایـن سـادگی هـا هـم              

  .نیست
  

استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون     (امثال اوپفرا و کورنل وست      
 در آمریکا کـه تبـدیل بـه    "ضد نظام"نفکران و یکی از معروفترین روش    

خوب می دانند اوباما نماینده ي چه طبقه اي اسـت           ) حامی اوباما شده  
 اگر هم نمی دانستند، اوباما در این مورد شکی بـاقی          .و چه خواهد کرد   

) مک کـین ( اوباما در نطق شب پیروزي، رقیب انتخاباتی خود      .نگذاشت
 و از خـدمات مـیهن پرسـتانه ي او      خوانـد  "رهبري فداکار و شجاع   "را  

 مـک کـین در   "فـداکاري و شـجاعت  " همـه مـی داننـد     .قدردانی کرد 
به پرواز در  آوردن بمب افکن هاي آمریکـائی       : خدمت به میهن چه بود    

 در آن جنـگ  .بر فراز ویتنـام و بمبـاران دهکـده هـاي ویتنـام شـمالی        



     ١٣u 
د بمـب   تاریخی رزمندگان ویتنام  شمالی با تفنگ هـاي سـاده ي خـو             
 منظور .افکن مک کین را سرنگون کرده و خلبانش را به اسارت گرفتند        

، اسارت چند ساله ي ایـن جنایـت کـار جنگـی در             "فداکاري"اوباما از   
 تحسین یک جنایت کـار جنگـی و   .دست انقالبیون ویتنام شمالی است  

 اما او بـه     . خواند بمباران ویتنام، براي معرفی اوباما کافیست       "شجاعت"
 .اکتفا نکرداین 

  
 را "روحیه ي نوین میهن پرسـتی    "اوباما در نطق پیروزي، فراخوان      

به آنهائی که می خواهند جهان را پاره پاره کنند مـی     : داد و اضافه کرد   
آیا آن دسـته از روشـنفکران و   ! گویم که ما شما را شکست خواهیم داد      

ق تومار  فعالین سیاسی در آمریکا که دیروز علیه جنگ افغانستان و عرا          
امضاء کرده و راه پیمائی می کردند، و امروز حامی اوباما شده اند، نمـی      
دانند این حرف هاي اوباما به چه معناست؟ آیا  اینـان نمـی داننـد کـه      

بخـصوص جوانـان   ( اوبامـا یعنـی بـسیج جوانـان        "میهن پرستی نوین  "
براي گسیل به جنگ هاي امپریالیستی؟ آیـا شـوق ورود      ) آفریقائی تبار 

بورژوازي آفریقائی تبار به الیه هاي باالي قدرت در ایـن نظـام بیـرحم              
ستم و استثمار تا حدي اینان را کور کرده که نمی فهمنـد بـا حمایـت           
خود از این ریاست جمهـوري جوانـان را گـول زده و آمـاده ي قربـانی               

 شدن در محراب امپریالیسم آمریکا می کنند؟ 
  

 و  "!بله مـا مـی تـوانیم      ": شعار داد اوباما در نطق پیروزي اش بارها       
 توده هاي فقیر هارلم و واتس نیز این شعار      .جمعیت نیز با او دم گرفت     

 اما میان منظور اوباما از این شعار و آرزوي نهفته در دل     .را تکرار کردند  
  .توده هاي محله هاي هارلم و واتس، اقیانوس ها فاصله است

ین است که توانست اعتمـاد      منظور اوباما چیست؟ منظور اصلی او ا      
بخش بزرگی از مردم آمریکا را بـه نظـام و قـدرت امپریالیـسم آمریکـا               

 درصد مردم آمریکـا   90در شرایطی که    :  او در واقع می گوید     .بازگرداند
از حکومت خود ناراضی اند و آمریکا در سراسـر جهـان منفـور اسـت و                

 را در اذهـان   بحران اقتصادي بی نظیري طلسم جاودانگی سرمایه داري       
 اعتماد مردم داخل و خارج  را بـه نظـام           "ما می توانیم  "شکسته است؛   

 براي یـک    .حداقل براي مدتی  --سرمایه داري امپریالیستی جلب کنیم      
قدرت امپریالیستی، استحکام در پایگاه داخلی، شرط قدرت نمائی بـین     

ر  سال حاکمیت رژیم بوش، این استحکام درونی بطو        8 در   .المللی است 
 اوباما آمـده اسـت تـا میـان بـورژوازي و      .فزاینده اي متزلزل شده است    

توده هائی که باید سربازان قدرت نمائی بین المللی آن شوند، اتحـادي           
قـراردادي کـه   --ایجاد کند؛ قرارداد اجتماعی تازه اي را به امضاء رساند    

 در ازاي جـان فـشانی و فـداکاري بـراي     "بهـشتی "وعده ي آینـده اي     
 محبوبیت اوباما در میان توده هاي تحتانی       . دو طرف معامله است    نظام،

 ایـن نـوع محبوبیـت    .آمریکا به قاره هاي دیگر نیز سرایت کـرده اسـت      
 .براي هیئت حاکمه ي آمریکا آرزوئی دست نیافتنی جلوه می کرد

  
محبوبیت اوباما در داخل و خارج، براي مجموعه ي هیئـت حاکمـه       

 بی جهت نیـست کـه   .ی محسوب می شودي آمریکا یک پیروزي سیاس 
وزیر دفاع آمریکا در جنگ اول آمریکا علیه عـراق و وزیـر            (کولین پاول   

) امور خارجه ي بوش در دوره ي تجاوز نظـامی بـه افغانـستان و عـراق         
هنگام گوش دادن به نطق پیروزي اوباما از شوق گریست و جورج بوش        

رسـتاد و گفـت، پیـروزي    پیام تبریکی مملو از احساسات بـراي اوبامـا ف     
 برنـت اسـکوکرافت کـه    .اوباما یک نقطه عطف تاریخی براي آمریکاست      

 نظام سـرمایه داري     "ریش سفیدان "در ردیف کسینجر و برژینسکی از       
امپریالیستی آمریکا محسوب مـی شـود و در کابینـه ي ریگـان و پـدر                

سـی ان  "بوش داراي مقام هاي کلیدي بود، در مـصاحبه بـا تلویزیـون         
در میـان  :  پیروزي اوباما را واقعه اي تـاریخی خوانـده و مـی گویـد      "نا

آفریقائی تباران آمریکا همواره یک حس انزجار از بـی عـدالتی موجـود           
اسکوکرافت می گوید، آمریکا باید     ! بود که با انتخاب اوباما جواب گرفت      

 بـراي روشـن تـر    .این روش را در مورد خاورمیانه نیـز در پـیش گیـرد          
هـر چنـد فلـسطین مهمتـرین        : ظورش ادامه داده و می گوید     کردن من 

مسئله ي خاورمیانه نیست اما در این منطقه تبدیل به نماد بی عدالتی             
 بـا حـل   .شده و در میان مردم منطقه احساس انزجار تولیـد مـی کنـد         

 منطقـه را عـوض   "حـاالت روحـی  "مسئله ي فلسطین ما مـی تـوانیم       
 با انتخاب اوبامـا ایـن حـس بـی عـدالتی، کـه از زمـان تاسـیس             .کنیم

 در خاورمیانه هم بایـد     .جمهوري گریبان آمریکا را گرفته، جواب گرفت      
 تلویزیـون  - نـوامبر  9 یکشنبه   -مصاحبه با اسکوکرافت   (.اینکار را بکنیم  

  ) . برنامه ي فرید زکریا نقل به معنی-سی ان ان
  

م و بــازدم نظــام ســرمایه داري نژادپرســتی بخــشی از ســاختار و د
آمریکاست و با انتخاب یک آفریقائی تبار به نگهبانی کـاخ سـفید، ایـن             

 اما امکان آن را به بورژوازي آمریکا می دهد کـه     .ساختار دود نمی شود   
نژادپرستی از آمریکا رخت بربسته است پس همه به سـوي  : مدعی شود 

ایش بر این تم تاکید کرده و اوباما در نطق ه ! دفاع از امپریالیسم آمریکا   
منظـورش از   !   را کنار بگذاریم   "تفرقه"زمان آن رسیده که     : گفته است 

، کنـار گذاشـتن همـین حـس انزجـار از نظـام       "تفرقـه "کنار گذاشتن   
نژادپرست آمریکاست که بطور گسترده و عمیق در میان ده ها میلیون             

ه هاي اوباما مقابله  یکی از برنام   .مردم آفریقائی تبار آمریکا موجود است     
 اوبامـا در انتقـاد بـه جرمـی رایـت، کـشیش              .با این حس انزجار اسـت     

آفریقائی تبار کـه نژادپرسـتی را بخـشی از نظـام سیاسـی و اجتمـاعی              
: آمریکا خوانده است، موضع خود را بـدون ابهـام روشـن کـرد و گفـت                

ین  است و توجه مردم را از مسائل مهم ا       "تفرقه افکنانه "حرفهاي رایت   
 .کشور یعنی جنگ و تروریسم منحرف می کند

  
 اوباما هیچ جاي ابهام نگذاشته که نژادپرسـتی عمیـق و سـاختاري      

  .در آمریکا را جزو مشکالت مهم این کشور نمی داند
را بـه  ) سناتور دموکرات از شیکاگو(اوباما شخصی به نام امانوئل رام  

ویژگی هاي زیـادي     این آقا    .عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کرده است      
ــه ي : دارد ــور  1990در ده ــل از آن، بط ــون و قب ــه ي کلینت  در کابین

 پس از خروج از کابینه      .داوطلبانه، در ارتش اسرائیل خدمت کرده است      
ي کلینتون، وارد بانک هاي سـرمایه گـذاري شـده و از طریـق بـورس              

  اما مهمتـر از همـه اینکـه   . میلیون دالر ثروت به هم زده است 16بازي  
طبقـه ي  "آقاي رام آمده است تا به قول خودش مشکل کوچک شـدن    

 قـشر  "طبقـه ي میانـه  " منظـور اینـان از    . آمریکا را حـل کنـد      "میانی
 یکـی از برنامـه هـاي     .اشرافیت کارگري و کارمندان و متخصصان است      

اقتصادي اوباما،  تقویت کارخانه هاي اتومبیل سـازي بـراي ممانعـت از      
تا آنجا که به اقشار فقیر و تحتانی آمریکا مربـوط        .تقلیل این قشر است   

 به جاي نـان و      .می شود، کار سخت و ریاضت کشی ادامه خواهد یافت         
 ناشـی  "سـربلندي " و   "عزت"مسکن و درمان و آموزش، در میان آنان         

از ورود یک سیاه به درون کاخ سفید، و شاید فضائی بیـشتر در زنـدان              
 براي فقراي آفریقـائی  "فرصت"یچه  در.هاي آمریکا، تقسیم خواهد شد   

تبار نام نویسی در ارتشی خواهـد بـود کـه فرمانـده ي کـل قـواي آن                   
  .آفریقائی تبار است

  
 "دموکراسـی "اوباما در نطـق پیـروزي اش انتخـاب خـود را دلیـل           

 اوباما می خواهد این درك  .آمریکا ذکر کرد و خیلی به آن مباهات کرد        
 امـا ایـن،   .را به کاخ سفید فرسـتاده اسـت   را القاء کند که راي مردم او        

نظام انتخابـاتی آمریکـا بـه گونـه اي طراحـی شـده کـه        ! واقعیت ندارد 
کاندیداهاي ریاست جمهوري ابتدا در درون هیئت حاکمه ي آمریکا، از          
طریق تبادل نظر و جدل هاي پشت پرده، انتخاب می شوند و بعـد بـه              

ریکا این واقعیـت را خیلـی    بورژوازي آم. گذاشته می شوند"راي عموم "
  که یکـی از  "کمیسیون سه جانبه" به طور مثال،     .هم مخفی نمی کند   

 خود هـر  2008نهادهاي واقعی قدرت در آمریکاست، در اجالس آوریل    
در ایـن مـسابقه   : سه کاندیداي ریاست جمهوري را تائید کرده و گفـت     

) ک کـین اوبامـا، هـیالري کلینتـون و مـ    (هر سه کاندیدا "اسب دوانی،  
کمیــسیون سـه جانبـه، در واقـع یــک    ! .اسـب هـاي خودمـان هـستند    

 با ابتکار دیویـد راکفـر   1970 است که در اوایل دهه     "حکومت جهانی "



      t ١٤   
ــواه  ( ــوري خ ــدار جمه ــک دار و سیاســت م ــسکی ) بان ــزب (و برژین ح

ایـن نهـاد در برگیرنـده ي ژاپـن و اروپـا نیـز                (.تاسیس شد ) دموکرات
 سیاسـت هـاي    .) خوانده مـی شـود     "نبهسه جا " به همین دلیل     .هست

کنفرانس گوادلوپ مبنی بر راهگشائی براي قدرت گیري دارودسـته ي           
خمینی و سیاست تقویت جنگ سـاالران اسـالمی در افغانـستان بـراي         

 تـا زمـان انتخـاب جـورج     .بیرون راندن شوروي را اینها طراحی کردنـد      
یون نقـش   به ریاست جمهوري آمریکا،  این کمیس      2000بوش در سال    

 8 امـا در  .تعیین کننده اي در جهت گیري هاي حکومت آمریکا داشت        
 سـال  30 حزب جمهوري خواه پس از "نو محافظه کاران"سال گذشته  

 بـا گیـر   .تدارك و نهادسازي سررشـته ي امـور را از دسـت آن ربودنـد         
کردن ارتش آمریکا در باتالق خاورمیانه، بخش بزرگی از هیئت حاکمه           

 "نومحافظه کـاران  " این نتیجه رسید که ادامه ي حکومت         ي آمریکا به  
 ذوب شـدن بازارهـاي مـالی در مـاه           .براي آمریکا فاجعه بار خواهد بود     

نومحافظـه  " برایشان شکی بـاقی نگذاشـت کـه    2008سپتامبر و اکتبر   
هم دموکرات ها و هم     ( اکثریت بورژوازي آمریکا     . باید کنار روند   "کاران

 تمـام  .در پشت اوبامـا صـف آرائـی کردنـد         ) جمهوري خواهان عضو آن   
بـا  ) که در انحصار بورژوازي است    (رسانه ها و مراکز تبلیغ و خلق افکار         

تمام قوا اوباما را تبلیغ کردند تا مبادا مـک کـین بـه دلیـل راي ده هـا       
ملیون سفید طرفدار محافظه کاران و فاشیست هـاي مـسیحی، پیـروز             

  .شود
   

 در این میان عامل مهمـی  "راي عموم" این به معناي آن نیست که 
 در . پروســه ي راي گــرفتن از مــردم، پروســه ي مهمــی اســت.نیــست

جریان مبارزه ي انتخاباتی است که مردم شریک نظام مـی شـوند و بـا          
انتخاب یک نفر از میان کاندیداهاي نظام، در واقع تعهد می سپارند که           

 بورژوازي، .یت کنند  سال از کاندیداي خود حما     4شورش نکنند و براي     
محدوده هـاي فکـر     —از این طریق با توده ها کار ایدئولوژیک می کند         

 سـقف آمـال و      .کردن و چگونه فکر کردن را براي آنان ترسیم می کند          

  .آرزوهایشان و روش رسیدن به آن را براي توده ها تعیین می کند
  

در جریان این انتخابـات بـسیاري از تـوده هـاي پرولتـر جامعـه ي         
 بـه قـول لنـین،    .آمریکا به صحنه ي سیاست بـورژوائی کـشیده شـدند    

بورژوازي مجبور است توده ها را به گرداب سیاست بکشاند زیـرا بـدون      
 اما کمونیـست هـاي انقالبـی و نیروهـاي           .توده ها اموراتش نمی گذرد    

 در مقابـل ایـدئولوژي   .مترقی ضد نظام مـی تواننـد مـوج را برگرداننـد       
نظام باید ایدئولوژي تغییر از طریق انقالب را در میان          از درون    "تغییر"

 بایـد علیـه مـوج باورهـاي غالـب       .توده هاي مردم تبلیغ و ترویج کـرد       
حرکت کرد و نگذاشت که  بورژوازي انرژي تـوده هـاي تحـت سـتم و                 

  .استثمار را دست مایه ي ترمیم نظام خود کند
  

 1965 سـال    فعال جنبش سیاهان در آمریکا کـه در       (ملکوم ایکس   
در یکی از سـخنرانی هـایش، مقایـسه ي بـرا و             ) در نیویورك ترور شد   

تکان دهنده اي میان جهان بینی برده هـائی کـه خـدمتکاران خـانگی              
 او می گوید، زمانی کـه  .اربابان سفید بودند و برده هاي مزرعه می کند        

ارباب در بستر بیماري می افتاد، خدمتکاران خانگی اشک می ریختنـد            
زمانی که خانه ارباب آتش می ! . برده هاي مزرعه پایکوبی می کردند      اما

گرفت، خدمتکاران خانگی بر سر خود می زدند اما بـرده هـاي مزرعـه                
 واقعـی  "تغییـر "! .آواز می خواندند و از باد می خواستند که تندتر بوزد     

 می تـوان گفـت    .در گرو رشد و گسترش روحیه برده هاي مزرعه است         
 امـا  . یک پیروزي سیاسی بـراي بـورژوازي آمریکـا بـود       2008انتخابات  

 .پایان این ماجرا هنوز نوشته نشده است
  

در این انتخابات، بسیاري از جوانـان آفریقـائی تبـار آمریکـا، بـراي               
 را باید در میـان آنـان قطـب          "سیاست" اما   . شدند "سیاسی"اولین بار   

گـرو سـرنگون    واقعـی در  "تغییـر "بندي کرد و به آنان نـشان داد کـه     
     .کردن کلیت این نظام است و نه در عوض کردن نگهبان آن

  بحران مالی بازتاب بحران در ساختار سرمایه داری
  

 در کننـده  شـرکت  رفقـای  از يکـی  گـزارش  پايـه  بـر  زير ی مقاله
 سـوآز  دانـشگاه   در ٢٠٠٨ نـوامبر  در کـه " تاريخي ماترياليسم "سمينار

 بحـث  کارگاه مباحث به مربوط مقاله .است شده تهيه شد، برگزار لندن
  .است دومينيل ژرارد سخنرانی و" نئوليبراليسم و فينانس"

  
 پردازی نظريه ٢٠٠٨ سال آخر های ماه در مالی بازارهای سقوط با

 اهميـت  هـا  تحليـل  اين به توجه .گرفت رونق بحران اين علل مورد در
 سياسـی  حـل  راه و  گيـری  نتيجـه  يک تحليل هر انتهای در زيرا دارد
  .دارد قرار مهم

  
 گريـز  ی نتيجـه  را مـالی  بازارهـای  سـقوط  غربی کشورهای سران
 و بهـادار  اوراق هـای  صندوق گذاري، سرمايه های بانک (مالی نهادهای

 از کـه  دادنـد  اطمينـان  مردم به و کردند قلمداد دولتی نظارت از) غيره
 اصـطالح  بـه  احـزاب ! گرفـت  خواهند نظر زير را اينان حرکات پس اين

 را فرصـت  هـستند،  داری سـرمايه  نظـام  از بخـشی  که اروپا کمونيست
 را خود" دولتي داری سرمايه "های برنامه کردند سعی و شمرده غنيمت

 دکـه  و کـرده  گيری گرد کشيده، بيرون خاطراتشان های صندوقچه از
 ايـن  در .بدهنـد  رونق بورژوائی نظرات فروشان کهنه بازار در را خود ی

 عليـه  را تکفيـر  چمـاق  اروپـا  دمـوکرات  سوسـيال  پردازان ريهنظ ميان
 سياسـت  را بحـران  اين علت و برداشته داری سرمايه" آمريکائي الگوی"

 بـه  ١٩٨٠ دهـه  در بريتانيا و آمريکا سوی از شده اتخاذ نئوليبرالی های
   .دانستند آن، از داری سرمايه های قدرت بقيه روی دنباله و بعد

  
 بـا  امـا  نيـستند  مارکسيـست  کـه  هـم " چـپ " گـران  تحليل برخی

 مـورد  اين در هائی تحليل گيرند، می وام آن از و بوده آشنا مارکسيسم
 داری سـرمايه  سـاز  و سوخت عينی واقعيات از بازتابی که اند داده ارائه

 ژرارد .انـد  زمره اين در" ديپلماتيک لوموند "نشريه گران تحليل .نيست
 کـه  داد ارائـه  هـائی  تحليـل  تـاريخي،  ماترياليسم سمينار در دومينيل

" نئوليبراليـسم :  "کـرد  خالصـه  اينطـور  تـوان  می را اش ای پايه تزهای
) حاکميت (رژيم يک نئوليبراليسم،  است؛ داری سرمايه فاز متاخرترين

 يـا  اساسی ساز و سوخت در ريشه بحران اين است؛ سياسی و اقتصادی
 سـرمايه  فاز آخرين بحران بلکه ندارد داری سرمايه اساسی ساختارهای

 مقولـه  وي، اعتقاد به .است کرده" مالي "را داری سرمايه که است داری
" انباشـت  بحـران  "و" سـود  نـرخ  نزولی گرايش "مانند مارکسيستی های
 او .)کنيـد  رجـوع  نامـه  واژه به (.دهند توضيح را بحران اين توانند نمی
 نرخ نزولی گرايش "بحران علت گويند می التين آمريکای در: گفت می

 نتيجـه  بحران اين گويد می" چپ چپ، جناح "فرانسه در اما است" سود
 کـه  کرد تاکيد وی .است سود های نرخ صعود يا اندازه از بيش سود ی
 نه بحران اين وي، اعتقاد به زيرا است مخالف ها تبيين اين دوی هر  با

 که است آن مالی ساختار بحران صرفا بلکه کل در داری سرمايه بحران
 حفـظ  در آمريکا پافشاری و نئوليبرالی های سياست اتخاذ ی نتيجه در

 مـسئله  ايـن  توضـيح  در .اسـت  آمـده  بوجود اش جهانی تفوق موقعيت
 نئـوليبرالی  اقتـصادی  هـای  سياسـت  اتخاذ از  تنها نه بحران اين: گفت
 تـشديد  خود، مسير تداوم بر آمريکا پافشاری دليل به بلکه شده، ناشی



     ١٥u 
 رژيـم  يـک  مثابـه  بـه  نئوليبراليـسم  "از وی منظـور  واقع در .است تهياف

 مانند او .است جهانی داری سرمايه نظام بر آمريکا طلبی تفوق" سياسي
 چـرا  کـه  کرد می شکايت امپرياليستی ميهن به عالقمند فرانسوی يک

 مـصرانه  نيز اکنون و داشته تفوق جهان داری سرمايه اقتصاد بر  آمريکا
  !کند حفظ را موقعيت اين خواهد می

  
: کـرد  افکنـی  پرتـو  و تاکيـد  نکته دو بر بايد او های بحث مقابل در

 متعاقب اقتصادی رکود و جهان، مالی بازارهای ی بيسابقه سقوط يکم،
 از برخاسـته  ديگـر،  بيـان  بـه  .اسـت  سـاختاری  بحـران  يک بازتاب آن،

 بـرای  زنيـ  نئـوليبرالی  های سياست  .است داری سرمايه ساز و سوخت
 پديـد  سـرمايه  مقابل در سرمايه متعارف ساز و سوخت که موانعی حل
 خالء در المللی بين سطح در سرمايه انباشت دوم، .شد اتخاذ آورد، می

 دوم جنـگ  از .گيـرد  نمـی  صورت جهانی سياسی ساختارهای از جدا و
 داری سرمايه اقتصاد چارچوب آمريکا، جهانی ی سلطه بدينسو، جهانی
  .است دهبو جهانی
  

  بحران ساختاری
  

 و فراگرفتــه را جهــانی داری ســرمايه مــالی نهادهــای کــه بحرانــی
 سـاختاری  بحران از بازتابی گسيخته، هم از را آن اعتباری های زنجيره
 مدارهای و نيافته انکشاف کامال هنوز بحران اين چند هر .است سرمايه
 هـای  بخش مامت به سريع گسترش حال در اما نکرده، آلوده را توليدی
 حـد  از زيـاد  سرمايه تراكم نقطه مگر نيست چيزی بحران .است اقتصاد
 چـوب  چـار  در توانـد  نمـی  ديگـر  سـرمايه  نقطه، اين در .شده انباشت
 و سـاخت  بايد و .کند انباشت سودآور طور به فعلي، ترکيب با و موجود
 بحـران  داری سـرمايه  بحران .کند سازماندهی تجديد را موجود تركيب

 سرمايه بحران كننده مشخص كه توليد مازاد اين اما، .است توليد زادما
 موجود شرايط به نسبت بلکه .نيست مطلق توليد مازاد يك است، داری

 كمبـود ) زمـان  هـم  و (دليـل  همان به اما .است توليد مازاد سودآوري،
 زيـاد  آنقـدر  آن حجـم  يکـسو  از ديگـر،  عبارت به .است موجود سرمايه
ــه قــادر  موجــود چــارچوب در ديگــر کــه اســت  ســود نــرخ کــسب ب

 که  نيست آنقدر آن قدرت و حجم ديگر، سوی از .نيست" رضايتبخش"
 و تغذيـه  جهـان  سـطح  در را برتـر  كيفيتـا  سـطح  در ای توسعه بتواند

ــضمين ــرده ت ــب و ک ــازی موج ــل بازس ــبات ك ــرايط و ارزش مناس  ش
 داری هسـرماي  ١٩٦٠ و ١٩٥٠ های دهه در مثال، بطور .شود سودآوری

 و توليـد  سـازمان  توانـست  دوم جهـانی  جنـگ  نتايج ی پايه بر جهانی
 دهـه  دو و کنـد  سازماندهی تجديد جهان سطح در را سرمايه گسترش
 سـرمايه  توليد مازاد پس، .کند تضمين را باال های سودآوری با انباشت
 بـه  هـم  را خـود  بحـران  اين .است داری سرمايه بحران اساسی خصلت
 به سرمايه چرا  .کند می بيان سرمايه پرخوری هم و آوردن كم صورت

  افتد؟ می وضع اين
  

 بـا  ثـروت  اجتمـاعی  توليـد  ميان تضاد داري، سرمايه اساسی تضاد
 تـضاد  دو به اساسی تضاد اين .است آن خصوصی گيری بکار و تصاحب

 ميـان  تضاد و .سرمايه و کار ميان تضاد: دهد می پا حل قابل غير اصلی
 در و دارد معنـی  تـضادها  ايـن  بـا  داری سرمايه .يابي مانساز و آنارشی
 بطـور  داری سـرمايه  توسـعه  ، شود می بازتوليد و توليد آنها ميان کنش

 ايـن  بـه  نگـاهی  .خـورد  می رقم تخريب-توسعه روند با ناپذير اجتناب
  .بکنيم فرآيند
  

 هـر  به دست" بمير يا بياب گسترش "منطق فشار زير داری سرمايه
 بـسط  در را آن و کرده توليد بيشتری ی اضافه ارزش  تا زند می عملی

 صـورت  کـارگر  شـديدتر  استثمار با اساسا کار اين .گيرد کار به سرمايه
 کار فرآيند در کارگران توسط شده توليد ثروت اضافه، ارزش .گيرد می

 عـدم  معنـای  بـه  صرفا شديدتر، استثمار اما .است کارگران مزد منهای
 حيـات  و معيـشت  حـد  از کمتـر  مـزد  پرداخت اي و ها حقوق پرداخت

 ديگـر  و بهتـر  آالت ماشـين  گـرفتن  کار به با دار سرمايه .نيست کارگر
 مقدار تصاحب و کارگر شديدتر استثمار امکان تر، پيشرفته کاری فنون

 نرخ امر، همين ليکن .آورد می دست به را شده توليد ارزش از بيشتری
 امـا  رود مـی  بـاال  اسـتثمار  نرخ .اندر می پائين سوی به را سرمايه سود
 توليـدي،  های آوری فن شدن بيشتر چه هر با .رود می پائين سود نرخ
 پـائين  سـرمايه  سود نرخ کند، می فراهم را توليد گسترش موجبات که
 اضـافه  ارزش گـسترش  و توليـد  گسترش بين ديگر، عبارت به .رود می

 كـاهش  و اضافه رزشا نرخ افزايش (ها اين هردوی .دارد وجود برخورد
 نظـام  در كـار  ی يابنـده  رشـد  بـازدهی  تبارز ی ويژه اشكال) سود نرخ

 نظـر  نقطـه  از .)٢٤٠ صـفحه  سـوم،  جلـد  سرمايه، (.است داری سرمايه
 نيروهـای  توسـعه  و رشـد   عظيم محرك نيروی هم قانون اين تاريخي،
 آنـرا  كننـده  محـدود  خصلت هم و است داری سرمايه نظام در توليدی

 قـانون  "قـانون،  ايـن  مارکسيـستي،  سياسـی  اقتـصاد  در .کنـد  می بيان
 سود نرخ نزولی گرايش قانون .شود می ناميده" سود نرخ نزولی گرايش

 سرنوشـت  ی نـشانه  نـه  و  اسـت  داری سـرمايه " دائمي "بحران بيان نه
 انباشـت  متـضاد  عميقـاً  ماهيت که است قانونی بلکه .است آن" محتوم"

 اسـت  مجبـور  سـود  جـستجوی  در سـرمايه  .دکنـ  می آشكار را سرمايه
 وجـود  اش توسـعه  راه سـر  بـر  محـدوديتی  گوئی که کند توليد طوری
 سـرمايه  سودآور كارگيری به با متناسب توليد فقط حال عين در .ندارد

 جلدسـوم،  اضـافي،  ارزش تئوريهای -مارکس (.كند می تحمل موجودرا
  ) ١٢٢ صفحه
 مـی  آن شـدن  بحرانـی  موجـب  کـه  داری سرمايه ديگر قانون يک

 يـافتگی  سـازمان  و نظـام  کـل  در توليدی مرج و هرج ميان تضاد شود،
 سياسـی  اقتـصاد  ی پايـه  بـی  تـز  .مجزاست های بنگاه سطح در توليد

 به .ميشود انجام تقاضا اندازه به صرفا توليد گوئی كه است آن بورژوايی
 .کنـد  مـی  تنظـيم  را آن" تقاضا و عرضه قانون "گويند می ديگر، عبارت

 هـر  گـويی  که کند می فرض بورژوائی سياسی اقتصاد ماركس، قول به
  ميكنــد توليــد داده جامعــه كــه سفارشــاتی تحقــق بــرای دار ســرمايه

 اينگونه اما .)١٢١ صفحه سوم، جلد -اضافي ارزش تئوريهای -مارکس(
 ابـراز  امکان وقوع از پس اجتماعی منطق داري، سرمايه نظام در .نيست
 هـای  سـرمايه  .)٣١٩ صـفحه  سـوم  جلد -سرمايه (.کند یم پيدا وجود

 در توليـدات  ايـن  اينکه فرض با را توليد بيمانند  آز و حرص با مختلف
 فـراهم  را سـرمايه  تر گسترده توسعه امکان و رفت خواهند فروش بازار

 ايـن  .بمانند بازی ميدان در تا دهند می گسترش را خود کرد، خواهند
 بخش ورشکستگی گاه (ها ورشکستگی موجب مرج و هرج از پر فرآيند
 مدارهای شدن بسته ،)دار سرمايه يک نه و کشور يک اقتصاد از بزرگی
 .شـود  مـی  ديگران توسط ها سرمايه برخی شدن خورده و بسيار، توليد

 آن  هم و انجامد می سرمايه توسعه به هم داري، سرمايه توليد آنارشی
  .کند می فرسوده را

  
 خودگـستری  راه سـر  بـر  بزرگـی  موانع سرمايه آنارشيستی حرکت

 بـه  گـرايش  داری سـرمايه  توليـدی  شـيوه  زيرا، .کند می ايجاد سرمايه
 و ارزش بـه  توجهی آنکه بدون دارد توليدی نيروهای مطلق رشد سوی
 سـرمايه  توليـد  كه اجتماعی شرايط به يا و آن در موجود اضافی ارزش
 هـدفش  ديگـر  ازسـوی  كـه، حالي در .باشد داشته شود، می آن در داری
 وضـع،  اين .است اکثر حد به آن گسترش و موجود سرمايه ارزش حفظ
 سـنگينی  زير داری سرمايه و شود می مفرط آشفتگی و ناموزونی باعث

  .شکند می کرده، فراهم را آنها رشد امکان خود كه توليدی نيروهای بار
  

 و تخريـب  شـامل  ديـالكتيكی  پروسـه  يـك  داري، سـرمايه  انباشت
 توليـدی  مناسبات و شرايط بايد همواره سرمايه .است سرمايه بازسازی

 آفريـده  خـود  کـه  موانعی بر پيوسته بايد سرمايه .کند بازسازی را خود
 را آنهـا  بلکـه  بـردارد  ميـان  از را موانع اين تواند نمی ليکن، .شود چيره
 سـربلند  ديگـر  بار که هنگامی و .کند می منتقل باالتر سطحی به صرفا

 در سـرمايه  سـاختار  تجديـد  .دارند تری عظيم تخريب قدرت کنند می
 داری سـرمايه  ی توسعه فرآيند کامل شدن جهانی که امپرياليسم عصر



      t ١٦   
 بخـود  تر مخرب بسيار اشکال است، روند اين بر مالی انحصارات غلبه و

 هـای  قطـب  ميـان  جهانـسوز  جهـانی  جنگ شکل در گاه که گيرد می
   .بودند زمره اين در دوم و اول جهانی نگج .است مختلف داری سرمايه
  
 بنيـادين،  و جانبـه  همـه  سـاختار  تجديـد  يـک  چارچوب از خارج 

 نـرخ  نزولـی  گـرايش  تعديل برای ديگر اقدامات به دست داری سرمايه
 را اقـدامات  ايـن ) ١٤ فصل (سرمايه سوم جلد در مارکس: زند می سود
 تـشديد  طريق از اراستثم شدت افزايش: اند جمله آن از که شمارد می
  خـاص؛  داران سـرمايه  فنـی  نوآوريهـای  و كـار،  روز كردن طوالنی كار،

 عناصـر  كـردن  ارزان كـار؛  نيـروی  ارزش زير به دستمزدها راندن پائين
 توسـط  ها هزينه در جوئی صرفه فني؛ پيشرفتهای توسط ثابت سرمايه

 ارتتجـ  ارزان؛ کـار  جمعيـت  ازديـاد  اوليـه؛  مـواد  از موثرتر گيری بهره
 سـرمايه  مـدار  فراسـوی  از را ديگر عوامل اين كليه يكسو از كه خارجی

 برتر سودهای و انحصاری امتياز ديگر، سوی از و گيرد می بخدمت ملی
ــق از ــستعمرات در گــذاری ســرمايه و تجــارت طري ــار م ــی بب  .آورد م
   )٣ فصل -سراشيب در آمريکا "از برگرفته(

  
 بـر  ها آن تفوق و مالی صاراتانح آمدن بوجود امپرياليسم، عصر در

 صـدور  و المللـی  بـين  سـطح  در اقتصادی توسعه مهم فرآيندهای تمام
 گـرايش  تعـديل  های اهرم مهمترين سلطه تحت کشورهای به سرمايه
 می بوجود را سرمايه تراکم امکان انحصارات .باشند می سود نرخ نزولی
 سـود  نرخ ینزول گرايش تعديل در مهمی اهرم عظيم تراکم اين و آورد
 وسـائل  ، دولـت  دخالـت  و اعتبـاری  نظـام  چـون  هايی مكانيسم .است

 تـا  جهـانی  داری سـرمايه  .کننـد  مـی  فراهم را سرمايه سازمان تجديد
 شـيوه  ميـان  ترکيبـی  ايجـاد  با سلطه، تحت کشورهای اغلب در کنون،

 را بـاال  سودهای نرخ داري، سرمايه ماقبل و داری سرمايه استثمار های
 ايجـاد  عوامـل  از مانـده  عقب اقتصادهای همين اما .است هکرد تضمين
  .اند بوده جهانی داری سرمايه نظام کل برای بحران
   

 هـر  از آشـکارتر  را داری سـرمايه  زشـت  ی چهره تنها نه ها بحران
 موانـع  بـر  شدن چيره در را آن ناتوانی بلکه گذارند می نمايش به زمان
 فراينـد  در  اينکـه  ضـمن  رانبحـ  امـا  .دهنـد  می نشان نيز آفريده خود

 نيـز  راديکال دگرگونی يک کند، می ايجاد اخالل داری سرمايه انباشت
 راه تنها .است انباشت در کيفی جهش پيشرط خود که آورد می بوجود

  .است سرمايه ترکيب بازسازی و تخريب سرمايه، حل
   
 سـاختاری  بحـران  اولـين  سرمايه که سو اين به ١٩٧٣ سال از اما 
 بـه " بازسـازي  و تخريـب  "اين کرد، تجربه را دوم جهانی جنگ بمتعاق
 تـر  مخـرب  و بـاالتر  سطحی در بار هر و شده حل قسمی و ناقص طور

  .است شده نمايان
   

  تاریخ انباشت و تاریخ سیاسی: این بحران تاریخ دارد
  

 در المللی بين سطح در سرمايه انباشت گفتيم، باال در که همانطور
 اوضـاع  .گيـرد  نمـی  صـورت  جهانی سياسی اختارهایس از جدا و خالء

 از تـوان  نمـی  را امپرياليـستی  هـای  قـدرت  ميـان  قوای توازن و جهان
 متعاقـب  .کـرد  جـدا  داری سرمايه جامعه و داری سرمايه توليد واقعيت
: کـرد  ظهور جهانی داری سرمايه نظام در ساختار دو دوم جهانی جنگ
 و قـدرت  سـاختار  دوم، و .شـت انبا سـاختار  يـا  اقتـصادی  ساختار يکم،

  .امپرياليستي های قدرت بين سياسی ی موازنه
  
 تـضعيف  و جنـگ  در ايتاليـا  و ژاپـن  و آلمـان  کشور سه شکست با

 سـرمايه  نظام ی سرکرده عنوان به آمريکا امپرياليسم فرانسه، و بريتانيا
 سياسـی  سـاختار  در آمريکـا  هرچند .رسيد ظهور به امپرياليستی داری

 بـر  سـاختار  اين اما بود بالمنازغ قدرت و فرماندهی دارای ستیامپريالي

 و اروپـائی  های امپرياليست منافع و گرفته شکل" دزدان اخوت "ی پايه
 قـدرت  و جايگـاه  بر عالوه .کرد می تامين وجهی بهترين به نيز را ژاپن

 و شـوروی  در سوسياليستی های پيروزی جنگ، از پس امپرياليست هر
 سـاختار  ايـن  گيـری  شـکل  در چـين  در سوسياليستی انقالب پيروزی
  .بودند کننده تعيين
  

 .رساند کمک ژاپن و اروپا بازسازی به قوا تمام با آمريکا، امپرياليسم
 .گرفـت  تحويـل  نيـز  را فرانسه و بريتانيا نومستعمرات و مستعمرات اما،
 منطقـه  ايـن  انسانی و طبيعی منابع بر سلطه و خاورميانه در يابی نفوذ

 جنـگ  از بعـد  هـا،  امپرياليـست  ميان های جابجائی مهمترين زمره رد
ــود دوم جهــانی ــر عــالوه .ب ــا اقتــصاد بازســازی ب ــن، و اروپ ــوک ژاپ  بل

 متـصل  و دادن سـازمان  بـه  آمريکـا،  رهبـری  زير غربی امپرياليستهای
 انباشـت  المللـی  بين نظام يک در سلطه تحت کشورهای اقتصاد کردن

  .پرداخت
  

ــن ــاختار اي ــ س ــا صادیاقت ــشتوانه ب ــرد و پ ــروی عملک ــامی ني  نظ
 .شد مستقر اروپا امپرياليستی های قدرت همکاری و آمريکا امپرياليسم

 ديگـر  و ای هـسته  قـدرت  بـه  اتکـاء  با و خود نفوذ از استفاده با آمريکا
 .کـرد  اعمـال  غـرب  داری سـرمايه  نظام کل بر را خود رهبری ها، اهرم

 را آن گـسترش  و غـرب  بلـوک  دفاع و مهمات سازمان،  آمريکا، رهبری
 که (ژاپن و غربی اروپای های قدرت ی همه .کرد فراهم سوم جهان در
 بـا ) شـدند  مـی  خوانده آمريکا سرکردگی تحت غرب بلوک مجموع در

 با فرانسه امپرياليسم .نداشتند ديگری راه زيرا داشتند توافق سامانه اين
 نـاتو  سـازمان  بـا  مختلـف  هـای  دوره در و دوگـل  دوره در آنکـه  وجود

 مجمـوع  در امـا  داشـت،  مـشکالتی ) شـمالي  آتالنتيـک  نظامی پيمان(
 حـزب  "حاکميت ی دوره در حتا .بود ساختار اين ی پيشبرنده و مدافع

 سـاختار  ايـن  از قاطعيـت  بـا  فرانـسه  ميتـران،  زمـان  در" سوسياليست
 تفـوق  که گفت توان نمی بنابراين .کرد می حمايت المللی بين سياسی

 از ناشی و عينی مسيری بلکه شد تحميل اروپائی های قدرت بر کاآمري
 از مـدتي،  تـا  امپرياليـستها،  .بود آنها داری سرمايه نظام کلی ضروريات

 از را سـاختار  ايـن  توانـستند  متفـاوت،  راهکارهـای  بـا  و گوناگون طرق
 ثبـات  بـی  و ١٩٧٣ اقتصادی بحران مثال .بگذرانند مختلف های بحران
  ).٢ (.بود عطف نقطه يک" وودز برتون "پولی داد قرار شدن
  
 بـه  تبـديل  سوسياليـستی  شـوروی  بعد، به ١٩٥٠ ی دهه اواسط از

 بـا  جهان نفوذ مناطق سر بر که شد امپرياليستی داری سرمايه شوروی
 و نظـامی  آرائـی  صـف  به آن مقابل در و برخاست رقابت به غرب بلوک
 بلـوک  نظـامی  و اسـی سي اتحـاد  امـر،  اين .زد دست گسترده ای هسته
 غيـر  را غـرب  داری سـرمايه  ی توسـعه  رونـدهای  و تـر  محکم را غرب

 قبال در را غرب داری سرمايه های انتخاب رقابت، اين .کرد تر منعطف
 .بـود  آن تـشديد  عوامل از خود و کرد می محدود بشدت ١٩٧٣ بحران

 سـال  در داری سـرمايه  چـين  بـه  سوسياليـستی  چـين  تبديل هرچند،
 اصـالحات  طريـق  از غـرب  داری سـرمايه  بلـوک  در آن دغـام ا و ١٩٧٦

 کـه  داری سـرمايه  چين رهبر" (پين سيائو دن "توسط ١٩٧٩ اقتصادی
 چـين  در را پرولتـری  دولـت  خـونين  کودتـائی  بـا  مـائو،  مـرگ  از پس

 سـرمايه  سـودآور  انباشت روی به را جديدی های دروازه) کرد سرنگون
 تجديـد  يـک  هـای  پيشرط و اتموجب نتوانست اما کرد، باز غربی های

 جهـان  چهـره  شـوروي،  فروپاشـی  از پـس  .کند فراهم را کامل ساختار
 سـر  بر غربی های قدرت همه آن، از پيش تا .شد دگرگون امپرياليستی

 ای هـسته  های سالح .داشتند توافق شوروي، با رقابت و جهان ی اداره
 يـک  دارای اپـن ژ و اروپـا  و آمريکـا  .بود مستقر اروپا در آمريکا ارتش و

  .بود شرق بلوک و شوروی ناتو، آماج  و جنگی اتحاد
  
 بـه  سرمايه انباشت ويتنام، جنگ دوران يعنی ١٩٧٠ دهه اوائل در 

 شـاخص  از يکـی  نفـت  بحـران  که کر برخورد هائی محدوده و حصارها
 بلـوک  بـا  تـضاد  از بخشی بحران اين گفتيم، که همانطور .بود آن های



     ١٧u 
 .کـرد  مـی  تـشديد  را آن و بـود ) شوروي هبریر به شرق بلوک (رقيب

 سـودآور  انباشـت  های راه شدن باز برای جهان سياسی ساختار تجديد
 و غـرب  بلوک دو ميان بحران ضرورت اين فشار و بود ضروری سرمايه،

 تجديـد  و جنـگ  طريـق  از تـضاد  کـه  رفت می و کرد می حاد را شرق
 ايـن  امـا  .بگيرد تصور ويرانگر جنگ يک طريق از جهانی نظام ساختار
 عقـب  آن، رهبـری  تحـت  شـرق  بلـوک  و شـوروی  زيـرا  نداد رخ جنگ

 گريبـان  که عميقی سياسی و اقتصادی بحران دليل به شوروی .نشست
 جنـگ  يـک  در پيـروزی  اصـوال   آنکـه  دليـل  بـه  نيز و بود شده گيرش
 از دسـت  و نشـسته  عقـب  ديد، می تصور قابل غير را ای هسته جهانی
 اعـالم  صـراحت  به شوروی .کشيد آمريکا، و غرب لوکب با جنگی رقابت

 رهبـر  زمـان  آن در که گورباچف .است بزرگی بحران در درگير که کرد
 کمـک  ما به غرب اگر و است بزرگ بسيار ما بحران : گفت بود شوروی

 کمـک  غياب در که کرد تاکيد وی .شد خواهد آلوده نيز خودش نکند،
 خواهـد  نامعلوم نيز شوروی یا هسته های سالح سرنوشت ، غرب های
  .بود

   
 بـا  نيـز  غـرب  بودنـد  معتقـد  زيرا کردند بازی کارت اين با ها روس
 هـائی  راه شرق، بلوک و شوروی فروپاشی .روبروست مشابهی مشکالت

 مرزهـای  .کـرد  باز جهانی داری سرمايه ساختار در بحران تخفيف برای
 حرکت جهان در پيش، از آزادتر توانست سرمايه .شدند گشوده سياسی

 نـوينی  هـای  فرصـت  .کند خروج و ورود مختلف های عرصه به و کرده
 اينهـا  همه اما .آمد بوجود جهان سطح در سرمايه سودآور بازتوليد برای

 جهـانی  مقيـاس  در اقتـصادی  و سياسـی  نظـام  کامل ساختار تجديد با
 متعاقـب  ی دوره بـا  مقايـسه  در مـدت،  اين در .داشت بسيار ی فاصله
 تعميـق   و بـسط  بـرای  کـافی  سودآور های خروجی دوم، جهانی جنگ
 اطـراف  در غرب داری سرمايه کشورهای رشد نرخ و نيامد بوجود توليد
 دارای کـشورها  ايـن  ١٩٧٣ سـال  تا آنکه حال .چرخيد درصد ٢ تا ١,٥
  .بودند درصد ٧ تا ٤,٥ های رشد نرخ

  
 یاساسـ  تغييـر  سـرمايه  سـاختاری  مـشکالت  شوروي، فروپاشی با 
 انباشـت  ٢ تـا  ١,٥ رشد نرخ همان با که ای اضافه ارزش آنکه جز نکرد
 تـر  فعاالنـه  و کرده انبار جا يک سابق از شديدتر و تر سخت را شد می
 توليـدی  مـدارهای  البتـه  .کردنـد  مـی  تزريـق  توليد مدارهای درون به

 به نسبت اما .گرفتند شکل جديد های سرمايه و شده اندازی راه جديد
 وقتـی  .بـود  ناچيز موجود ی سرمايه به نسبت و است ضروری که آنچه
 شـود،  نمـی  خنثی سرمايه سود نرخ نزولی گرايش و است اينگونه وضع
 زنـی  گمانـه  در زيـرا  .کند می رشد بسرعت مالی های زنی گمانه آنگاه
 سـوی  بـه  هـا  فعاليـت  .هـست  بيشتری سود مالی حرکات و مالی های

 کـه  گـوئی  شـوند؛  می سرازير  شده توليد ارزش درون از ارزش مکيدن
 رونـد  .هـستند  خـود  حقيقی ارزش برابر چندين شده توليد های ارزش

 سـال  از مـالی  هـای  زنـی  گمانـه  بـسوی  هـا  سرمايه هجوم آور سرسام
 سـرمايه  نـاتوانی  و سود نرخ نزولی گرايش ی نتيجه سو، اين به ٢٠٠٠

  .است ودس نرخ نزولی گرايش کردن خنثی و خود بنيادين بازسازی در
  

  راه حل ھای میانھ
   

 اشـکال  به که هائی بحران قبال در شد مجبور جهانی داری سرمايه
 بحـران  از يکـی  .کنـد  اتخـاذ  ميانـه  های حل راه کرد، می بروز مختلف

 نمی مقاله اين حوصله در که بود سوم جهان قروض بحران جدي، های
 و ئیآمريکـا  هـای  بانـک : اسـت  ضـروری  نکتـه  يک يادآوری اما گنجد

 اتخـاذ  .بردند قرض بحران اين" حل "از عظيم های بهره ژاپنی و اروپائی
 ساختاری بحران حل برای بود ديگری کار راه نئوليبرالي، های سياست
 انباشـت،  مشکالت حل برای و سياسی داليل به آمريکا .سرمايه انباشت

 بديل اين ی نماينده ريگان و تاچر .گذاشت جلو را نئوليبراليسم کار راه
 الگـوی  بـديل،  ايـن  از بخشی مثابه به و سياست اين با زمان هم .بودند

 بـه  را خـود  جـای  سوم جهان در واردات جايگزينی اقتصادی ی توسعه

 سـوم  جهان به سرمايه صدور الگوهای و داد صادرات برای توليد الگوی
 قافله به دير و بود ها سياست اين مخالف اروپا، بورژوازی .شد عوض نيز
 در کمونيست اصطالح به احزاب محبوبيت علت واقع در .پيوست آن ی

 گفتنـد  مـی  هـا  ايـن  کـه  بـود  دليل اين به عمدتا اروپا بورژوازی ميان
 گـری  دخالـت  طريـق  از اروپـا  در را سرمايه انباشت مشکل ما بگذاريد
 و هـا  بانـک  و صـنايع  کـردن  ملی اسکانديناوي، مدل .کنيم حل دولتی
 در و مجلـس  در فرانـسه  در بـديل  اين .آمد می بديل يک نظر به غيره

  .يافت انعکاس لوموند مانند هائی روزنامه
  

 شـدن  جهانی در بزرگتری جهش نئوليبراليسم، های سياست اتخاذ
 ی مشخـصه  يـک  .است مشهور گلوباليزاسيون به که کرد ايجاد سرمايه

 از بزرگی بخش: بود انباشت ساختار در بزرگ جابجائی ، گلوباليزاسيون
  و آرام اقيـانوس  ی کرانـه  بـه  و چـين  ماننـد  سـوم  جهـان  بـه  توليدات
 ايـن  به نيز تکنولوژی انتقال آن، با همراه و شد منتقل برزيل و مکزيک
 مـشکل  بـزرگ،  جابجـائی  ايـن  چنـد  هر .گرفت صورت توليدی مناطق
 بـا  کـه  (جهـانی  منعطـف  توليـد  الگـوی  اما نکرد حل را انباشت بحران

 برخی انتقال" (سورسينگ آوت "و) شد تحميل رالینئوليب های سياست
 بـا  مقابلـه  در مهمی نقش) سوم جهان کشورهای به توليدی عمليات از

 يـا  تعـديل : شـود  مـی  گفتـه  آن بـه  که داشت سود نرخ نزولی گرايش
 کاپيتـال  سـوم  جلـد  از بـاال  در کـه  همـانطور  (سـود  نـرخ  نزول جبران
 تجديـد  يـک  وليبراليسمنئ ی نتيجه در)  کرديم نقل ١٤ فصل مارکس
 و" رفـاه  دولـت  "حذف شکل به که داد رخ نيز شده توليد ثروت تقسيم

 ديگر، عبارت به .يافت بازتاب ها درآمد و دستمزدها در شکاف گسترش
 سـرمايه  ی حاکمـه  طبقـات  به باالتر بسيار سرعت با شده توليد ثروت
  .شد منتقل مالی سرمايه به بخصوص داری
  

 بـه  ارگانيـک  طور به که است اين اليزاسيونگلوب ديگر ی مشخصه
 تـشديد  و تقويـت  را آن داشـت؛  نيـاز  انباشت فرآيند بيشتر شدن مالی
 عمـدتا  کـه  است آن منظورمان" ارگانيگ طور به "گوئيم می وقتی .کرد

 گيـری  تـصميم  نـه  و کـرد  می ديکته را آن سرمايه خود ساز و سوخت
ـ  قــول بـه  .نظـام  اقتــصادی" مغزهـاي  "هـای   دان اقتــصاد لوتـا،  دريمون

ــست ــست-مارکسي ــست-لنيني ــصول آنچــه«  : مائوئي  آزاد ی اراده مح
 يـک  درونـی  فـشار  بيـانگر  حقيقـت  در آيـد  مـی  نظر به داران سرمايه

 ايـن  در .)لوتـا  ريموند -سراشيب در آمريکا(» .است اجتماعی مکانيسم
 سـرمايه  انباشـت  رونـد ) گرائـي  مـالی  يـا " (شـدن  مالی "ويژگی با دوره
 سـاختن  بـر  شـد  گذاشـته  خاصـی  تاکيـد  ديگـر،  عبـارت  به .هيممواج

 نقـش  ايفـای  در مـالی  سـرمايه  يـاور  توانـستند  مـی  که مالی ابزارهای
 در سـرمايه  سـودآوری  سـو،  اين به ٢٠٠٠ سال از .باشند اش انحصاری

 از بيـشتر  گيـری  چـشم  طـرز  بـه  مالی های حرکت و زنی گمانه بخش
 شـده  انباشـت  های اضافه ارزش .است بوده توليد در سرمايه سودآوری

 ارزش تـا  شـدند  می ريخته مالی های بازی درون به روزافزونی طور به
 هـای  سرمايه سودهای درصد  ٤٤,٧ امروزه .کنند توليد مجازی اضافی

 توليـدات  از نـه  و شـود  مـی  حاصـل  جهـانی  مالی عمليات از آمريکائی
 چـرا  .بود صددر ١٥ از کمتر رقم اين ٢٠٠٠ سال در حاليکه در .جهاني

  افتاد؟ سرمايه توليد در اتفاق اين
   

  نقش سرمایھ مالی و ساختارھای مالی
  

 داری سـرمايه  الينفـک  اجـزاء  از يکی مالي، سرمايه انحصاری نقش
 سـرمايه  "ی مقالـه  به کنيد رجوع (.است آن امپرياليستی ی مرحله در

 همـين  در" امپرياليـسم  عـصر  در سـرمايه  انباشـت  در آن نقش و مالی
 ارزش از عظيمـی  حجـم  آوردن گـرد  جـا  يـک  اهميت) حقيقت شماره
 مختلـف  هـای  بخـش  و نقـاط  در که هائی اضافه ارزش کشيدن (اضافه

 آن، آوردن در کنتـرل  تحـت  و) بـزرگ  انبار يک درون به شده، انباشت
 بـزرگ  ی اضـافه  ارزش يـک  شدن انبار چيست؟ در داری سرمايه برای

 دهـد  می را آن امکان جهانی داری سرمايه به معدود مراکزی دست در



      t ١٨   
 استراتژيک های بخش و نقاط به را يافته تجمع ی اضافه ارزش اين که

 موجـب  کـه  گيـرد  بکار را آن ای گونه به ديگر، عبارت به .کند" تزريق"
 هـای  سـرمايه  نـه  و (سرمايه بزرگ های بلوک کلی سود نرخ رفتن باال

 .کند کمک مهم های ریگي تصميم  ی قاطعانه اجرای به و شده) مجزا
 سرمايه سودآوری حداکثر تضمين برای آن های فعاليت و مالی سرمايه

 سـرمايه  انباشت تضادهای ديگر، سوی از اما .است حياتی امپرياليستي،
 كـه  است عرصه همين طريق از و خورند می گره هم به مالی عرصه در

 ايـن  .ندشـو  مـی  منتقـل  نظام کل به دهنده تكان اثرات با تضادها اين
 اينطـور " سراشـيب  در آمريکـا  "کتاب سوم فصل در لوتا ريموند را روند

 مـی  امکـان  خاص های سرمايه به اعتباري، شبكه: که دهد می توضيح
 وجـوهی  با و کرده استفاده اضافی ارزش متمركز ذخيره از كه که دهد
 واگـرد  اعتباری شبكه اين .شوند انباشت پروسه وارد دارند آنچه از بيش

 دار سـرمايه  نيـست  الزم کـه  معنـا  اين به .کند می تر سريع را مايهسر
 بنشيند اش شده فروخته کاالهای پولی بازپرداخت منتظر کننده توليد

 تـر  سـريع  رشـد  امکـان  موقعيـت  اين .کند شروع را توليد نوين دور تا
 -وام طويـل  زنجيـر  يـك  عمـل،  در .کند می فراهم را توليدی نيروهای

 .اسـت  توليـد  مـستمر  سـودآوری  بـه  وابـسته  کـه  دآي می بوجود قرض
 ايـن  آورنـد،  می فشار ها بدهی بازپرداخت برای بستانکاران که هنگامی

 بتوانـد  تـا  بفروشـد  را خـود  کاالی بايد يک هر .گسلد می هم از زنجير
ــدهی ــردازد را خــود ب ــن در .بپ ــان، اي ــرای تقاضــا مي ــای واســطه ب  ه

 .يابنـد  می مزيت حقيقی پولی یها دارايی و گيرد، می باال بازپرداخت،
 بـر  مبـارزه  دارد، خـود  ضررهای كاهش در سعی سرمايه هر که آنجا از

 مـی  شديد توليدی واحد سود و اجاره بهره، به اضافی ارزش تقسيم سر
 بـورس  بسوی ها سرمايه واقعي، گذاری سرمايه جای به که وقتی .شود
 کـه  اعتبـاری  ظامن .شود می زياد مالی فشارهای آورند، می هجوم بازی

 مـی  عموميت را بحران اکنون بود بازسازی و توسعه تسهيل خدمت در
 مـالی  های دارائی استهالك و مقروض های سرمايه ورشكستگی .بخشد

 نـرخ  نهايتا .اندازد می لرزه به را مالی روبنای مالي، های نامه تضمين و
 بـر  رفـشا  از رسـند،  مـی  ظهـور  به بحران دل از كه تر پائين بهره های

 و توليـد  افتـادن  راه با ترتيب، بدين .كاهند می يافته بقاء های سرمايه
 شـده  پاره زنجير گيرندگان، وام و دهندگان وام بين اعتماد شدن برقرار
  )٣ فصل سراشيب در آمريکا -لوتا ريموند(» .شود می برقرار
  

 هژمـونی  "يـا " نئوليبرالي های سياست "به ساز و سوخت اين تقليل
 بورژوائی سياسی اقتصاد ،)کند می دومينيل ژرارد که آنطور" (يآمريکائ

 بحـران  .گنجـد  مـی  يکديگر از ها قدرت شکايت ی محدوده در و است
 در سـهام  دالالن و داران بانک آز و حرص با را جهان مالی بازارهای در

 کـه  تحليـل  اين با يا .کرد تبيين توان نمی نيز ديگر جای هر يا آمريکا
 ثروتمنـدان  بـه  فقـرا  از را ثروتـی  خواستند می آگاهانه حاکمه طبقات
 مـا  آنکـه  حال .است مرکانتاليستی تبيين يک اين .غيره و کنند منتقل
 چيـز  داری سرمايه ساز و سوخت .نيستيم تجاری سرمايه عصر در ديگر

 ايـن  انگيـزی  شـگفت  موشکافی با مارکس سرمايه کتاب .است ديگری
 امـروز  هـم  گـوئی  و دهـد  مـی  وضـيح ت و کرده عريان را ساز و سوخت
  .است شده نگاشته
  
 تفـوق  از ناشـی  بحـران  ايـن  دومينيـل،  ژرارد ی عقيـده  خـالف  بر

 بـر  آن فرمانـدهی  و جهـانی  داری سـرمايه  نظـم  بـر  آمريکا امپرياليسم
 اگـر  .نيـست  نيز شود می استخراج جهان سطح در که ای اضافه ارزش

 سـرمايه  سـاز  و سـوخت  در داشت، را موقعيت اين هم اروپا ی اتحاديه
 نظـام  عينـی  ضـرورت  آمريکا امپرياليسم تفوق .شد نمی حاصل تفاوتی
 فايـده  هـم  آمريکا، امپرياليسم برای تفوق اين .بود جهان داری سرمايه
 بـر " فرمانـدهي  "داشـتن  يعنـی  مـسئوليت،  اين .مسئوليت هم و داشت
 آن معنـای  بـه  شـود  می استخراج جهان سراسر در که ای اضافه ارزش
 و بـرد  کـار  بـه  دوبـاره  افزائـی  ارزش بـرای  را آن فعاالنـه  بايد که است

 بـرای  فقـط  نه (ببيند تدارک امر اين تحقق برای را محيط سودآورترين
 در ؛)کـل  در سـرمايه  سودآوری برای بلکه خود های سرمايه سودآوری

 مـی  سوال زير داری سرمايه نظام در آن تفوق مشروعيت اينصورت غير
 اضافه ارزش آن ی فرمانده امپرياليستي، قدرت يک آنکه حضم به .رود
 و اندازد کار به را آن سودآوری حداکثر با بايد گرديد، شده استخراج ی
 بوجود اضافه ارزش استخراج های فرصت  فزاينده بطور جهان سطح در

 کند؛ اعمال را فرماندهی اين بتواند که کند تعبيه هائی روش بايد .آورد
 را کـاال  فـالن  کـه  بخواهد چينی داران سرمايه از بتواند بايد مثال بطور

 يـک  بـا  چـين  در شـود،  مـی  توليد آمريکا در دالر يک ی هزينه با که
  !کنند توليد سنت يک منهای حتا يا سنت
  
 بــرای" نئوليبراليـسم  "ی دوره در کــه مـالی  ســاختارهای واقـع،  در
 ايـن  .کننـد  می را کار همين شدند ساخته مالی سرمايه کارآئی تشديد

 مـی  ملتهب را توليد مدارهای که هستند هائی حلقه مالی ساختارهای
 کـه  آورنـد  مـی  فشار شده، استخراج حقيقتا ی اضافه ارزش به و کنند
 مثابـه  بـه  اضـافه  ارزش از حوضـی  به مالی ساختارهای .شود برابر چند

 ی اضــافه ارزش دالر هــر!  کننــد مـی  نگــاه اضــافه ارزش از اقيانوسـی 
 در .کنـد  عمل خود برابر چند صورت به که است مجبور شده تخراجاس

 مـثال  .است ارزش درون از ارزش مکيدن مالی ساختارهای اين کار واقع
 محـصوالت  از يکـی " (مشتقات "ارزش که شود می آن از صحبت وقتی
 کـه  است آن معنی به است؛ تريليون ٥٠ جهان) مالي بازارهای در مالی
 مقـدار  اين اند، کرده توليد پيشاپيش که رزشیا حساب به جهان مردم
 ارزش بـه  انگـل  مثـل " مشتقات "از هائی حلقه يعنی .بدهکارند را توليد
 درون از آينـده  در اينکـه ) گمـان  يـا  (حـساب  بـا  و آويزانند شده توليد
 از نـه  يـا  شـد  خواهد توليد بيشتری ارزش شده، توليد پيشاپيش ارزش

 مثـالی  مالی ابزارهای اين گرايش هترب تجسم برای .کنند می تغذيه آن
 ليتـر  ١٠٠ انـدازه  بـه   را شده توليد شير ليتر يک ابزارها، اين: زنيم می
 در دنيـا  مـردم  کننـد  مـی  فرض که است اين معنايش! بينند می شير
 در نـه  شـير  مقدار اين حاليکه در .اند مجازی ليتر ١٠٠ اين توليد حال
 طـوری  بايد ها حلقه اين اما .شود توليد است قرار نه و است توليد حال
 توليـد  ارزش مقـدار  ايـن  نتيجـه،  در .است چنين گوئی که کنند عمل
 ١٠٠ گـوئی  کـه  کند نگاه طور اين خودش به بايد) شير ليتر يک (شده
 مـی  ملتهب را توليد مدارهای مالی ساختارهای معنا، اين به .است ليتر

 اضـافه  ی فاجعـه  رد تـوان  مـی  را ديناميک اين عملی ی نتيجه .کنند
 نـابودی  .)٣ (ديـد  چين لبنيات صنايع در شيرخشک به مالمين کردن
 هـای  وام بار زير آفريقائی و آسيائی دهقان ميليون صدها آسان و سهل

 و کـارگر  ميليـون  هـا  ده انـدازهای  پـس  خـشکيدن  بيکـار،  و گوناگون
 زمـين؛  کـره  زيـست  محـيط  نابودی هولناک سرعت آمريکا، در کارمند

 مـی  رخ بيـشتر  سـود  مکيـدن  برای داری سرمايه فشارهای حتت همه
  .دهد

  
 .اسـت  برخاسـته  آن ذاتـی  کـارکرد  از داري، سـرمايه  کنونی بحران

 مـالی  ساختارهای بحران به مربوط بحران اين معتقدند که هائی تبيين
 هـای  وام بـا  رابطـه  در آمريکـا  اقتصادی گيران تصميم اشتباه يا آمريکا
 شـده  اتخـاذ  نئوليبرالی های سياست ی نتيجه  يا ؛"پرايم ساب "مسکن

 نمـی  واقـع  در اسـت،  ريگان و تاچر دوران در آمريکا و بريتانيا سوی از
 منبـع  حقيقت در که داری سرمايه اساسی اصول توانند نمی يا خواهند

 بـه  آنـان  .ببرند سوال زير است، آن از ناشی انسانی فجايع و بحران اين
 حـل  راه اميدوارنـد  و نگرنـد  نمـی  داری ايهسرم کارکرد عمومی قوانين
 و داری سـرمايه  تـضادهای  و شده پيدا داری سرمايه چارچوب در هائی
 مبـارزه  مايلند آنان .کند حل يا تعديل را آن بار جنايت و مخرب اثرات

 آز و حـرص  بـا  مبـارزه  "و" نئوليبراليسم "با مبارزه به را داری سرمايه با
" رفاه دولت به بازگشت "مانند هائی حل راه و دهند تقليل" استريت وال

 ايـن  .است ناممکن اين اما .کنند می موعظه را" دولتي داری سرمايه "و
 اعـالم  بـشريت  بـه  ای کننده بيدار و دهنده تکان بطور ديگر بار بحران،

 ايـن  شـر  از شـدن  خـالص  بلکه داری سرمايه اصالح نه تکليف که کرد
 .کند می قربانی را جهان مردم ثريتاک فرودش و فراز در که است نظام
 وفـور،  ايجـاد  و توليـد  ی بيسابقه کردن اجتماعی با داری سرمايه نظام



     ١٩u 
 اجتمـاعی  نظـام  يعنـی  برتر اجتماعی نظام يک به بشر گذر های زمينه

 انقـالب  انجـام  امکان، و ضرورت همين .است کرده فراهم را کمونيستی
 اصـلی  تکليف به تبديل را بشريت رهائی و جهان سراسر در کمونيستی

  .است کرده پرولتاريا
  

  توضیحات
در " مرکز ملی پژوهش های علمـي "ژرارد دومينيل، اقتصاد دان و پژوهشگر    

 ٢٠٠٨ وی همراه با دومينيـک لـوی مقالـه ای در شـماره اوت                .فرانسه است 
   .نگاشته است" مسير غير قابل دوام مالي"نشريه لوموند ديپلماتيک با عنوان 

 
 به ١٩٨٠سياست های مقررات زدائی که از دهه ی : ات زدائيمقرر - ١

بعد از سوی دولت ها  بـرای تـسهيل خـصوصی سـازی هـا و ورود و خـروج                 
 برداشتن تعرفـه هـای      .سرمايه ها به کشورها و عرصه های مختلف اتخاذ شد         

گمرکي، محدوديت های مالياتي، خـصوصی کـردن عمليـات بـزرگ دولتـي،            
کـردن محـدوديت هـای اسـتخدام و     " منعطـف " يـا  خريد و فروش زمين؛ لغو  

 در واقع سياستی بود بـرای  .اخراج کارگران و کارکنان و غيره در اين زمره اند 
  امـا اگـر بـه تـاريخ          .وسيع تر و عميق تر کردن نفوذ انحـصارات بـر اقتـصاد            

سياست های مقررات گذاری نگاه کنيم می بينيم که آنهم برای همين هـدف     
 ! گيری انحصارات و گسترش نفوذ آنها بوده استيعنی کمک به شکل

 
 ميان کشورهای امپرياليـستی   ١٩٤٤قرار داد برتون وودز در سال        - ٢

 دالر به عنوان ذخيره .خطوط کلی يک نظام پولی بين المللی را ترسيم کردند   
 تا پيش از آن طال اين نقش .پولی جهان و محک ارز های گوناگون تعيين شد 

ون وودز دالر و طال را بـه يکـديگر متـصل کـرد و دالر را                برت .را ايفا می کرد   
 تشکيل بانک جهانی و صندوق بين المللـی   .محک سنجش ارزهای ديگر کرد    

 مقام دالر و ايجاد بانـک جهـانی و    .پول نيز در اين اجالس تصميم گيری شد       
 .صندوق بين المللی اهرم های اعمال فرماندهی آمريکا بر اقتصاد جهـان بـود         

 امـا در  .  مينارد کينز معروف در اين اجالس نماينده ی بريتانيا بود   آقای جان 
 دالر بشدت بی ثبات شد و نظام جهانی مجبور شد حلقه ی ١٩٧٠اوايل دهه   

  .اتصال ميان طال و دالر را بردارد
 

 اخبار مربـوط بـه مخلـوط        ٢٠٠٨در اواسط سال    : مالمين در شير   - ٣
 لبنيات در چين، بـه سـر تيتـر    کردن مالمين با شير بچه توسط کمپانی های      

 دولت سرمايه داری چين که جمعيـت خـود را   .روزنامه های غرب تبديل شد   
در بازار جهانی به عنوان نيروی کار ارزان به حراج می گذارد، سعی کرد ايـن            
جنايت را به گردن بنگاه های محلی که شير را از دهقانان جمع آوری کرده و   

 اما محرک واقعی و اصلی اين جنايات . بيندازدبه کارخانه ها تحويل می دهند
و جنايات مشابه که هرگز کشف نمی شوند، قـوای محرکـه ی نظـام سـرمايه          
داری است که با فشار و اجبار بايد حداکثر سود را از عمليات اقتصادی خـود           

 قيمت شير و ديگر مواد غـذائی اوليـه در   .در اقصی نقاط جهان استخراج کند   
 هزينه هـای  .قاط ديگر جهان توسط دولت ها کنترل می شودچين و اروپا و ن   

توليد شير در چين زير فشار باال رفتن قيمت نهاده های کـشاورزی در بـازار                
جهاني، مرتبا در حال افزايش بود اما دولت بشدت مانع از افزايش قيمت شير        

 زيـرا کـارگر   .هدف اصلی دولت پائين نگاه داشتن هزينـه کـارگران اسـت       .بود
 برای مانـدن  .چين در بازار جهانی سرمايه داری است  " امتياز"ان بزرگترين   ارز

در بازار جهاني، توليد کنندگان شير آن را با آب رقيـق کـرده و بـرای پنهـان       
 مالمـين مـاده ی     .کردن مسئله به شير رقيق شده مالمين اضافه می کردنـد          

ارد و در سمی و سرطان زاست که بدن انسان بالغ هم تـاب تحمـل آن را نـد          
 بـسياری از کمپـانی هـای    .کودکان موجب از کار افتادن کليه هـا مـی شـود     

لبنيات بين المللی سهمی در صنايع لبنيات چين دارند اما با افشا شدن ايـن          
 کمپانی سانلو که در اين ماجرا     .روی آوردند " کی بود کی بود   "جنايت همه به    

قيت سانلو زبـانزد بـوده و    موف.بدنام شد يک کمپانی چينی و زالند نوئی است   
  شيرخشک بچه ی ايـن    .معروف بود " محصوالت پابرهنه ها  "محصوالت آن به    

 حال راز موفقيـت و سـودآوری   .شرکت يکی از ارزان ترين شير خشک ها بود 
 کودکان کارگران چينـی  .اين کمپانی در بازار لبنيات جهان آشکار شده است        

شدند تا ايـن کمپـانی در ميـدان    و غير چينی در محراب سود آن قربانی می       
 .بماند" بازي"

 
  واژه نامھ

 پويش سـرمايه مرتبـا آن را بـه سـوی افـزايش      :گرايش نزولی نرخ سود   
 .در مدار توليد می رانـد ) کارگر(به کار زنده    ) ماشين آالت " (کار مرده "نسبت  

با هر چه باال رفتن نسبت ماشين آالت و فن آوری نرخ سود انباشـت سـرمايه     
 سـرمايه داران مختلـف بـازهم دسـت بـه راه            . به افت پيدا مـی کنـد       گرايش

کارهای فن آورانه می زنند تا نرخ سود خود را تثبيت کرده يا افزايش دهنـد                 
اما همان اهرم هائی که برای مقابله با گرايش نزولی نرخ سـود اسـتفاده مـی                  

 بـار   سرمايه هـر .کنند در نهايت عاملی برای گرايش نزولی نرخ سود می شود      
 امـا اگـر   .بايد با حجم بيشتری به کار افتد تا بتواند با اين گرايش مقابله کنـد    

اين حجم به اندازه ی کافی بزرگ نباشد قادر به بکار بـست سـرمايه بـا نـرخ              
 عمليات سرمايه مالی يکی از اهرم های تعيين کننده ی     .سود باال نخواهد بود   

   .ه با گرايش نزولی نرخ سود استسرمايه داری در عصر امپرياليسم برای مقابل
  

هدف و انگيـزه ی توليـد سـرمايه داری    : ارزش اضافه و انباشت سرمايه   
 ارزش مصرف، به هر فرآورده ای ."ارزش مصرف"است و نه  ارزش اضافه توليد

 در نظـام سـرمايه   .که برای تامين نيازهای زندگی مفيد باشد گفته می شـود          
 يعنی متعلق به کسانی بـوده و  . هستندکاال داري، اکثر فرآورده های توليدي، 

 هر کاالئی دارای ارزشی است که با مقدار زمان کار         .در بازار مبادله می شوند    
صرف شده برای توليد آن محاسبه می شود؛ البته نه هر مقـدار زمـان کـاری             
بلکه آن مقدار زمان کاری که با سـطح فـن آوری هـای آن جامعـه خوانـائی                

زمـان  "قتصاد سياسی مارکسيستی به اين زمان کار نـسبي،           در ا  .داشته باشد 
 زمانی که کارگران با صرف انرژی بدنی و ذهنـی  .می گوئيم" کار اجتماعا الزم 

فرآورده های مفيدی که بازار سرمايه داری به آن به صورت کاال (خود کاال ها    
شی بـه   مثال ارز.توليد می کنند" ارزش"را توليد می کنند، در واقع   ) می نگرد 
 بـه  . سرمايه دار تمام اين ارزش را تصاحب نمی کند       . ساعت کار  ١٠اندازه ی   

مساوی بـا هزينـه هـای       ) طبق قاعده ( مزد کارگر بايد     .کارگر مزد می پردازد   
 فرض کنـيم   .بازتوليد حيات خود و فرزندانش باشد تا بتوان به کار ادامه دهد           

 سـاعت کـار     ٥نه برابـر بـا      هزينه های بازتوليد حيات خود و خانواده اش روزا        
 يعنی مواد غذائي، سرپناه، تحـصيل، بهداشـت و غيـره ی             .اجتماعا الزم است  

 ساعت ارزش ١٠ اما کارگر به اندازه ی . ساعت است٥کارگر و خانواده برابر با 
 ساعت ارزشی را که مساوی با هزينـه هـای   ٥ اما اگر همان  .توليد کرده است  

 ساعت دوم، ٥ آن .رسد، شانس آورده استخود و خانواده اش است بدستش ب      
 می بينيم که راز پنهان در .ارزش اضافه است که سرمايه دار تصاحب می کند

) کـار بالعوضـي  (پشت استخراج ارزش اضافه توسط سرمايه دار، کـار اضـافه           
 همانطور که مارکس گفـت، کـارگر   .است که به تملک سرمايه دار در می آيد    

کار خود را عرضه نمی کند بلکـه اسـتفاده موقـت از    در بازار کار، در حقيقت      
 آن .نيروی کـارش را : خويش را به مثابه يک نيروی کار کننده عرضه می کند  

مقدار ارزش توليد شده توسط کارگران که باالتر و بيشتر از هزينـه مايحتـاج            
 انباشـت سـرمايه داري، انباشـت ارزش      .زندگی شان است، ارزش اضافه است     

ابزار کار و استخدام نيـروی    (ل دوباره ی ارزش اضافه به سرمايه        اضافه و تبدي  
 هـدف  .برای اينکه ارزش اضافه ی گسترده تری توليد شود، است         ) کار بيشتر 

 بلکه توليـد ارزش     .سرمايه دار توليد فرآورده های مفيد به حال انسان نيست         
ه  در سـرماي . هدف سـرمايه دار، ايجـاد اشـتغال نيـست    .اضافه ی بيشتر است 

داری نيروی کار کارگر تنها در صورتی بطور اجتماعی مفيد و قابل بکار گيری 
است که توانائی توليد ارزش اضافه ی مطابق با الزامـات سـودآوری را داشـته        

 نيروی کار بر طبق قانون ارزش تخصيص يافته و به آن دسـتمزد تعلـق      .باشد
و پيشرفت فنی بر     کارآئی   . هدف سرمايه دار رشد تکنولوژی نيست      .می گيرد 

 مفيد بـودن يـک   .حسب خدمتی که به سودآوری می کند سنجيده می شود        
واحد توليدی نه بر حسب توليد فرآوردهای مفيد، ايجاد اشتغال و رشـد فـن               
  .آوری بلکه بر حسب نرخ سود متوسط در جامعه و جهان سنجيده مـی شـود     

ه انتخـاب يـا اراده       توليد ارزش اضافه ب    .سرمايه داری يعنی نظام قانون ارزش     
 در نظـام سـرمايه      .شخص بستگی ندارد بلکه يک ضرورت ذاتی سرمايه است        

  ايـن  .داري، توليد ارزش و سود، نقطه ی آغاز و پايان توليد اجتمـاعی اسـت       



      t ٢٠   
منطق به رقابت های نابود کننده ميان سرمايه های مختلف و به بحران هـای         

   .مهلک پا می دهد
  

آن است که سرمايه قادر به انباشت با نرخ سود  به معنای   : بحران انباشت 
  .باال نيست

 سـرمايه،   .سرمايه، ارزشی است که ارزش اضافه توليد می کند         «:سرمايه
هم يک رابطه ی اجتماعی است و هم روندی که جوهرش عبارتست از سلطه       
ی منافعی مغاير و متخاصم بر نيروی کار؛ رابطه اجتماعی و روندی است کـه            

آمريکـا در  (ــ  .رونی اش بازتوليد و گسترش پيوسته خويش است       ديناميسم د 
  )٢ فصل - ريموند لوتا-سراشيب

  

سرمايه مالی يکی از وجوه جديد سرمايه داری است که در : سرمايه مالي
 سرمايه مالي، از حيطه های مـستقيم توليـد      .عصر امپرياليسم به ظهور رسيد    

اسـتخراج ارزش اضـافه را در       ارزش اضافه جداست اما به مثابه راس سرمايه،         
همه حيطه های مهم و در سطح بين المللی کنترل کرده و دارای اهرم هـای         

 مـشغله ی اصـلی سـرمايه      .تمرکز بخشی به اين ارزش های توليد شده است        
مالی تمرکز بخشيدن به ارزش اضافه هائی که در حيطه های گوناگون توليـد        

ی با حجم باال و سيال که می تواند   می شود؛ ادغام و تبديل آن به سرمايه هائ        
محسوب می شوند،   " استراتژيک"بطور موثر و با کارآئی باال به عرصه هائی که           

برای باال بردن سودآوری کل سرمايه و از ميدان بـه در کـردن رقبـای مـالی                 
   .ديگر تزريق کند

  

  سرمایه مالی و نقش آن در انباشت سرمایه در عصر امپریالیسم
مونـد  يبه قلم ر  " بيکا  در سراش   يآمر"صل پنجم از کتاب     ر ف يمتن ز 

 منتشر شـد  ١٩٨٤ن کتاب در سال    ي ا .ست است يلوتا، اقتصاد دان مائوئ   
در ی ستيمارکسی اسياقتصاد سشناخت در ی تکاملی  و به اعتقاد ما گام    

 .نـه، اسـت  ين زميـ ن در اياثـر لنـ   ی  سم، در ادامه    يالين امپر يينه تب يزم
  .عنوان مقاله از ماست

  
  ٥ فصل -آمریکا در سراشیب

  
ه يمتمرکز در ساخت و عملكـرد سـرما       ی  ستياليانباشت امپر ی  ژگيو

اشاره دارد و هم بـه  ی ه از بورژواز يك ال ين مفهوم، هم به     ي ا .استی  مال
ه يـ دو رخـداد كـه پا  ی ن بـر رو  يلنـ ) ١٠٧ (.ت مشخص يوه فعال يك ش ي

ی انحـصار : مـود د نيدر اواخر قرن نوزدهم بودند تاك    ی  ه مال يظهور سرما 
ـ ( و صنعت، و امتـزاج      ی  شدن بانكدار  ه يبـا سـرما   ی  بانكـدار ) ا ادغـام  ي

   .يصنعت
  

د، موتلفه و متمركز نمـودن      ينده تول يفزای  دگيچيبه علت حجم و پ    
ج يق بـس يـ  بانكهـا از طر   .شـد ی  شبرد انباشـت، ضـرور    يه جهت پ  يسرما
آنها كه موسسات بزرگ به ی ن اعتباراتيو تامی  ه پول يم سرما ير عظ يذخا

وند يپی   حلقه ها  .فاء كردند ين روند ا  يرا در ا  ی  وابسته بودند، نقش مهم   
عا شـتاب گرفـت، و      يافت، انباشت سر  يش  يمجزا افزا ی  ه ها يان سرما يم

 بانكهـا سـهم     .ش بوجـود آمـد    يش از پـ   ينها انحصار و تمركز ب    يبهمراه ا 
بـه  از اعتباراتـشان بمثا ی ر معتنـابه ي مثال مقاد.افتنديدر بنگاهها  ی  مهم

مانـد؛ از  ی ن بنگاهها ميد ا ي، در ق  ی  طوالنی  دوره ها ی  ه ثابت برا  يسرما
جاد كارتـل هـا و   يها را با ای  ه گذار ين سرما ين رو تالش نمودند كه ا     يا

م تـر   يعظی  قات مال ين كار مستلزم تزر   ي اما ا  .نديتراست ها حفاظت نما   
ركـز و  ر گذارد و تميتاثی ستم بانكداريكه به نوبه خود بر س ی  زيبود؛ چ 

 هـم  .ق نمـود يرا تـشو ی ن صنعت و بانكـدار يكتر ب ينزدی  وندهايپی  حت
ن يـ نفـوذ نمـوده و ا  ی بانكی ت ها يز در فعال  ينی  زمان، انحصارات صنعت  

، يه مــاليســرما«: ن گفــتي لنــ.گــر تكــرار كردنــديرونـد را از جانــب د 
ار بـزرگ بـا     يبسی  چند بانك انحصار  ی  ه بانك يعبارتست از امتزاج سرما   

ن يبر اساس ا )  ١٠٨(» ...ع  يصاحبان صنا ی  انحصاری  تالف ها ه ائ يسرما
ك قرار دارند يت استراتژيه ها كه در موقعيسرمای انحصار و امتزاج، برخ   

شـده حـاکم   ی ه گـذار يهء سـرما  ياز سرما ی  ر هنگفت يتوانند بر مقاد  ی  م
  .اعمال كنترل كنندی ديب بر كل روند تولين ترتيشوند و بد

   
كلمـه  ی واقعـ ی ه به معنـا يك سرمايت كه سينی  ن معن يانحصار بد 

ی  بلكه صرفا نشانه آن م    .دان بدر نموده است   يگر را از م   يدی  ه ها يسرما
ا بخـش   يد در هر شاخه     يه و تول  ياز كل سرما  ی  ك بخش كاف  يباشد كه   

ن يـ نكـه ا يز ايـ  و ن.ن ، تحت كنترل چند بنگاه بزرگ در آمده است      يمع
بازار اعمال كنترل  ی   كانال ها  د و يبنگاهها بر عرضه، مراحل مختلف تول     

ه يـ ا بر پايتشان، يکند با استفاده از موقعی ند، كه آنها را قادر م   ينمای  م
ن يانگيش از حد ميبی ، رقابت را محدود کرده و سود     يتوافقات انحصار 

كـاهش  ی   رقابت آزاد و اجبار برا     .)يا انحصار يسود اضافه   (كسب كنند   
 در .كننـد ی حصار، اعمـال نفـوذ نمـ   گر مانند دوره ماقبل ان   ينه ها د  يهز

تواننـد  ی مـ ی ه مـال يمشخص ، ائتالفات سرمای چهار چوب محدوده ها 
ق، به نـسبت  ين طريمتها را ثابت نگاه دارند و از ا    يز ق يو ن ی  ديبازده تول 

کـالن را حفـظ   ی شان، سهم خـود از بـازار و سـودها         يه ها يحجم سرما 
بـزرگ بـر   ی ه دار مـال ينكه اقدامات هر سـرما    ي با در نظر گرفتن ا     .کنند

ك از آنـان در  ينكه هر يگذارد و با توجه به ا     ی  ر م يمتها تاث يسطح تام ق  
دهنـد،  ی مقابل به هم خوردن وضع عكس العمل مشابه از خود بروز مـ      

خته را كه به كـاهش سـود   يكند كه رقابت افسار گس ی  انحصار تالش م  
کنـد  ی  الش م ن، انحصار ت  ي بنابرا .شود، به حداقل برساند   ی  می  ها منته 

ش را در يد و مبادله را معقول کند، درآمدها را با ثبات کنـد و خـو            يتول
   .، مصون کنديدوره ای مقابل نوسان ها

  
ش ـ  يخـو يی د كـاال يـ تواند خود را از اساس تولی سم نميالياما امپر

سم هـر  يـ الي امپر.ـ و رقابـت رهـا کنـد   ی  ه داريد سرمايسلول تولی عني
ی د سـازمانده يتجدی سم هايو مكان( د يازه  تولاندازه رشد کند، هر اند   

ه يكـه سـرما   ی  تواند از قوه جبر آنارش    ی  شود، اما، نم  ی  اجتماع) هيسرما
را بـر اسـاس اسـتثمار كـار      )  مجـزا ی  ه ها يا ائتالف سرما  ي( مجزا  ی  ها

ن ي لنـ .ابـد ی يكشاند، خالصی می  ستيآنتاگونی  ، به برخورد  ی  دستمزد
ی را  از سرتا پا متحـول نمـ  ی ه داري سرماسمياليدر واقع، امپر « : نوشت
را ی ه داريسرمای سم تضادهايالي امپر.ن كار را بکنديتواند ای نمکند و 

زند ی  م" گره"انحصار را با رقابت آزاد      : بخشدی  ده کرده و شدت م    يچيپ
ی ره خـود را خالصـ     يـ  از مبادله، بازار، رقابت، بحران و غ       تواندی  نماما    

يـی  ه دار يدر حال احتضار است؛ سرما    ی  ه دار ياسم، سرم يالي امپر .بخشد
سم، ياليامپری ت اساسي خصوص .نمرده است ی  كه در حال مرگ است ول     

ست بلکه وجود انحـصارات همـراه بـا مبادلـه،           يصرفا وجود انحصارات ن   
ـ ب ايـ قـت، ترك  ي در حق  .ره اسـت  يـ بازار، رقابـت، بحـران و غ       ن اصـول  ي

سم را يـ الي جـوهر امپر اسـت كـه   ) رقابت و انحـصار   ی  عني(ی  ستيآنتاگون
 --ييسـقوط نهـا   ی  نه هـا را بـرا     ين است كه زم   يدهد، و هم  يل م يتشك

  )١٠٩(» .کندی  فراهم م--يستياليانقالب سوس
  

ر يـ ان بخـش غ يـ ن بـدان اشـاره دارد، عمـدتا در م         يكـه لنـ   ی  رقابت
ست بلكـه در    يـ نی  ر انحـصار  يـ و غ ی  انحصاری  ن بخشها يا ب ی ي انحصار

ـ  .شده اسـت  ی  ستياليامپری  اه ه يم سرما يعظی  ان بلوكها يم ن ي تـضاد ب
هـرج و مـرج   / ياز تـضاد سـازمانده   ی  ان قدرتمنـد  يـ انحصار و رقابت ب   

ـ يتوانـد بـر قـوان   ی  انحـصار نمـ  .است )يآنارش/ ون  يزاسيارگان( ی ن درون
نـه هـرج و مـرج       ير در آنها زم   ييجاد تغ يره شود؛ در واقع با ا     يه چ يسرما

   .كندی  مرا در سطوح باالتر فراهمی حادتر) يآنارش(



     ٢١u 
  

ه يت سـرما يمالكی که اشكال  مجزای نديدر اواخر قرن نوزدهم، فرا  
کـرده و موجـب تفـوق    ی ه داريسرما) يجمع(ويرا به اشكال كلكتی  دار

ی ه دار يت سـرما  يـ مالكی  نـ يو اشـكال جن   ی  شـركت سـهام   ی  هايكمپان
) ونيزاسـ يمونوپول(ی ند انحـصارگر  يک فرآ يل به   يشده بود؛  تبد   ی  دولت
ـ (ی  از بـورژواز  ی  ان آن، قـشر   ين مسئله و بعنوان ب    يه ا  به همرا  .شد ك ي

ونـد بـا   ين حال در پ   ي مجزا و در ع    ی  ه داران مال  يكه از سرما  ) يگارشيال
د يـ ه توليـ  بـر پا .ت برتر را كـسب نمـود  يگر بوجود آمده بود، موقع  يكدي

  .د از انحصار سربلند کرديک نوع جديشده ی عا اجتماعيوس
  

از يـی   ا مجزا ين  يست و مدار نو   ينی  پوله  ي، همان سرما  يه مال يسرما
، يه بانكيق سرماياز طری ه مالي سرما.كندی  نمی  ندگيز نما يه را ن  يسرما
افتـه و  يكند كه بـه شـكل انحـصار سـامان         ی  عمل م ی  و صنعت ی  تجار

ك يـ توان بـه    ی  ز نم ينی  را به لحاظ نهاد   ی  ه مال ي سرما .شوندی  ادغام م 
ی رنـده اعمـال مـال     يچه در بر گ    اگر   --ل داد يون تقل يا كورپوراس يبانك  

ها را كنترل ی ست كه بانكها كمپان ينهم ن ي مسئله ا  .ز هست يژه خود ن  يو
ی ونها، شـركتها يسراسـر كورپوراسـ  ی ه مـال  ي سرما .ا بالعکس يکنند  ی  م

ی گريات د يخصوصی  كه هر كدام به نحو روز افزون      ( و بانكها را    ی  صنعت
 امثـال  بانـك   .دهدی د مونينوردد و آنها را پی در م) كنندی  را جذب م  

هستند كه  ی  سازمانی  جنرال موتورز واحدها  ی  س مانهاتان و  كمپان    يچ
ق آنهـا  يـ افتـه اسـت و از طر   يدر آنها نهفته بوده و تجسم       ی  ه مال يسرما
ی بهم بافته حاصـل مـ  ی ن شبكه انحصاري آنچه كه از ا.کندی ت م يفعال

است كه ی ه دارانيرنده سرماياست كه در بر گ   ی  از بورژواز ی  ه ا يشود ال 
ستند ينی  ع هستند و نه صاحبان بانكها و كسان       يعمدتا، نه صاحبان صنا   

ا صـنعت خـاص   يـ ك شـركت  يـ شان توسـط  يهای كه افق ها و وابستگ   
ن کـه در  يـ  در واقـع، آنهـا از ا  .شـود ی ا به آن محدود ميف شده و  يتعر
ت يفعال" يگاهيمناطق پا "ی  زانند اما دارا  يرند گر يقرار گ ی  تين موقع يچن

ع يتحت سلطه خاص، صنا   ی  خود، نفوذ در كشورها   ی  گاه مل يپا: هستند
  .نيدر هر کشور معی خاصی و بانكها

  
ك يه گذاران كالسيعمدتا طبق منطق سرما   ی  ه داران مال  ين سرما يا

ك يـ ا يد كنند و يل ارزان تر توليكه مثال، چگونه اتومب  : كنندی  عمل نم 
ی ه مـال ي اگر چـه عملكـرد سـرما    .ندياداره نما ی  باالتری  بانك را با كارائ   

تش عمـدتا   يد دارد امـا فعـال     يدر تول ی  جاد ارزش اضاف  يشه در ا  يتا ر ينها
كـدام بنگـاه هـا،    ی  بـرا : چرخدی  می  مات مال يبرمحور مناسبات و تصم   

كنـد تـا بتوانـد    ی ه و پـشتوانه فـراهم مـ   يكشورها سرمای ا حت يع  يصنا
   .ديف نماي رقبا را تضعش داده و كنترليخود را بر آنها افزای كنترل مال

ی درهم بـافتن، دارا   ی  ن شاخه شاخه كردن و به شکل قالب دوز        يا
گـر در سـطح بنگـاه       يبه حـداكثر رسـاندن سـود د       : استی  مفهوم مهم 

ی  بنگاه که از نظر حقوق    .ستيشود و لزوما هدف هر بنگاه ن      ی  ن نم ييتع
 .ستيـ ن كننـده ن  ييتعی  های  ريم گ يگر مركز تصم  يخود مختار است د   

ه ينجاست كـه سـرما  يماند و در ا   ی  می   باق عرصه انباشت بته كماكان   ال
ـ .شـود ی ه مولد به كار گرفته مـ      يبشكل سرما  ا شـركت،  يـ كن بنگـاه  ي ل

 بنگاه هـا و شـركت هـا در آن واحـد هـم      .ستين واحد تملك ن  يتريعال
ی سودآوری بزرگتر كه فشارهای  مهره شطرنج هستند و هم در عرصه ا       

تا، در سطح گروه   ي، نها ي ارزش اضاف  .نبردند یدان ها يکنند، م ی  عمل م 
ی ت، گروه ماليآن است که در نهای ن به معناي ا .شودی  تصاحب م ی  مال

  .ه استيش قشون سرمايج و آرايکنترل کننده بس
  

ـ ی  ستيـ ماركسی اسـ يك مقولـه مهـم در اقتـصاد س   ی يـ گروه مـال 
ک ن گروههـا در بلـو   يـ  ا .استی  ستيالينه انباشت امپر  يدر زم ی  ستينيلن

غرب به چه شكل هستند؟ آنها به طور سست بهم بافته شـده انـد وبـه          
هـستند كـه    ی  خـصوص ی  ــصنعت ی  بـانك ی  مجتمـع هـا   ی  لحاظ حقوق 

ی ون هـا  يا كورپوراسـ  يـ عمـده   ی  بانكی  شان نهادها ی  فرماندهی  مقرها
تواند مهـم  ی از آنها م ی  کي كه در هر کشور خاص       --مهم است ی  صنعت
  )١١٠ (.ك تر باشديا استرتژيتر و 

  
ی گـروه هـا در سـطح سـاختارها    ) مترجم-سابق(ی  در بلوك شورو  

 مـثال وزارتخانـه   --ده شده انـد     يقرار دارند و در آنها تن     ی  و دولت ی  حزب
   .رهيو غی دولتی ها، بانك ها

  
ممکـن اسـت مـبهم بـوده و شـبكه           ی  مالی  گروه ها ی  ب واقع يترك

( کننـد  ی گر نفـوذ مـ  يكديشان سردرگم باشد؛ به عالوه آنها در      ی  درون
بـزرگ  ی ون صـنعت  يك كورپوراسـ  يدر  ی  توانند حت ی  می  چند گروه مال  

ی ز بـه طـور واقعـ      يمتمـا ی  مـال ی   اما گروه ها   .)داشته باشند ی  ندگينما
ك از يشود كه هر ی م م يتقسيی  طه ها يبه ح ی  ه مال ي سرما .وجود دارند 

از يی   آنهـا بلوكهـا    .ن دارنـد  يمعـ ی  تيه در منـافع مـالك     يطه ها پا  يآن ح 
متـشکل از بنگـاه   ی  آنها مجمع الکواکب هماهنگ   : ه متحد هستند  يسرما

ک بطور  يهستند كه هر    ) ی  ها و منافع  ی  ه گذار ين سرما يو همچن ( ها  
واحد كنترل شده و بر ی شوند اما همه توسط فرمانده ی  مستقل اداره م  

از جمله شامل   ی  ن استراتژ يا( كنند  ی  عمل م ی  گروهی  استراتژی  مبنا
عرضـه  ی مـت، و كانـال هـا   يقی سم هـا يود، مكان سی  ن ساختارها ييتع
ی ان نهـاد يـ ، ب يگـروه مـال   ) ١١١ (.)ن مجموعـه اسـت    يای  بنگاهای  برا

شـدن  ی از اجتمـاع ی خاص انحصار است كه هـم درجـه فـوق العـاده ا     
سم يـ اليبودن امپری انگر انگليدهد و هم نمايرا نشان می ديتولی  روهاين

  .است
  

ی بر قـرار ی ش به سوي گرادری لي، تعد يه مال يت سرما يتحت حاکم 
ک سـو،  يـ ل از   ين تعد ي ا .دهدی  ستم، رخ م  ين در سراسر س   يانگيسود م 

اسـت در مقابـل   ی رد که مانعيگی  د صورت م  يم تول ياس عظ يتوسط مق 
ه يمختلـف سـرما  ی ه از عرصـه هـا   يع سـرما  يع و خـروج سـر     يورود سر 

 باال و خروج ازی با سودآوری ه گذاريسرمای  ورود به عرصه ها   ( ی  گذار
 و مهمتر --گريدی  از سو .نيپائی  با سودآور ی  ه گذار يسرمای  عرصه ها 

كه خود انحـصار بـر   يی  تهايل توسط موانع و محدود    ين تعد ي ا --ياز اول 
ه ي سـرما .رديـ گی کند، صورت می جاد ميه ايسرراه حركت آزادانه سرما  

ی با سود نازل به عرصه ها ی  ه گذار يکماکان به نقل مكان خود از سرما      
ن يـ  ا.نيمعـ ی دهد؛ امادر چـارچوب   ی  با سود باال ادامه م    ی  گذاره  يسرما

شود كه در ی م) ا اضافهي( ی  انحصاری  سودهای  ريامر منجر به شكل گ    
شود و نه ی  ل م ي، نه تشك  يبه اندازه سطح گروه مال    ی  سطح بنگاه صنعت  

  )١١٢ (.شودی كنترل شده و به كار گرفته م
  

ه از يت سـرما يـ  مالكديشـد يی  را جـدا  ی  ه مـال  يمحور عملكرد سرما  
ی كه بنگاهها، شاخه هـا      يدهد به نحو  ی  ل م يم آن تشك  يت مستق يريمد
« :  ن نوشـت  ي لنـ  .مشخص تـابع اوامـر آن هـستند       ی  د، و كشورها  يتول

آن ی ه از كاربر يت سرما يبطور عام آنست كه مالك    ی  ه دار يخصلت سرما 
ی ما مولد جدا ی يه صنعتياز سرمای ه پوليشود؛ سرمای  د جدا م  يدر تول 

ه يكه كامال بر درآمد بدسـت آمـده از سـرما         ی  شود؛ استقراض دهنده ا   
ت يريما با مـد يكه مستق ی  ه كسان ياتكاء دارد از صاحب بنگاه و كل      ی  پول

، يه مـال  يا سلطه سـرما   يسم  يالي امپر .شودی  ه در رابطه اند جدا م     يسرما
ابعـاد  يی ن جـدا يـ ن مرحلـه ا يـ ست و در ا  يه دار ين مرحله سرما  يتريعال

گـر  يه اشـكال د   يـ بر كل ی  ه مال ي تفوق سرما  .رديگی  بخود م ی  ه ا گسترد
اسـت؛  ی  مـال ی  گارشـ يت استقراض دهنده و ال    يحاكمی  ه به معنا  يسرما

بـر  " قدرتمنـد "ی  بـه لحـاظ مـال     ی  دولـت هـا   ی  لـ يعده قل ی  برتری  عني
  ) ١١٣(» .گرانيد

  
ک يهر ی درونی ازهايخاص انباشت، نه طبق نی  مدارها و عرصه ها   

سـود  ی ، در خدمت حـداكثر سـاز  يازمنطق جهانی  بخشبلكه به عنوان  
از ی ه ماليسرمايی  ن جدا ي اما، ا  .خشکندی  ا م يابند  ی ي ، توسعه م  يجهان

از نظـر   ی  مـال ی   گروه هـا   .ستيد، مطلق ن  يه در تول  يسرمای  ريبه کار گ  
 همانگونـه كـه     .زنـد يخی  گر برمـ  يكـد يبه مقابله با    ی  اسيو س ی  اقتصاد

ه برپـا  يم سـرما يعظی واحدهای ه هاياتحادم، آنها بر اساس    يد کرد يتاك
ن يـ ای تـا بـه سـودآور   يز آنها نهايت آميات و توسعه موفق يشده اند و ح   



      t ٢٢   
  .داردی بستگيی ر بنايزی عرصه ها

  
نـانس، و تـداخل   يد و فيـ به صرف انحصار بر ابـزار تول     ی  ه مال يسرما

گوناگون ی ، قادر است از عرصه هايو تجاری ، صنعت يبانكی  ه ها يسرما
ن يـ ه و در مراحـل مختلـف ا  يمختلف مدار سـرما ی شت؛ از جنبه ها   انبا
ی اقتـصاد ی واحـدها ی ه مـال  ي سرما .استخراج كند ی  کل؛ ارزش اضاف  يس

 .کنـد ی خـود مـ  ی ل بـه خراجگـزاران و مجـار   يمجزا و پراكنده را تبـد     
درجـه  ی  مـشغله  .كنـد ی فا ميدر انباشت ا  ی  ژه ا ينقش و ی  ه مال يسرما

جـذب  ):  شنيزينانشال سنتراليفا(ی کز مالجاد تمريای ه مال ياول سرما 
ی ه ايل آن بـه سـرما   ياز منـابع گونـاگون و ادغـام و تبـد          ی  ارزش اضاف 

گـر  يدی بـه جـا  ی تواند به سرعت از جائی ال كه ميدا متمركز و س يشد
ن روند انباشت   ي بنابرا .اد به کار انداخته شود    يمنتقل شده و با انعطاف ز     

: تخراج ارزش در اشکال مختلف اسـت      از اس ی  رنده سلسله مراتب  يدر برگ 
، بازپرداخــت ســود ســهام، حــق يمــالی نــه ايدر شــكل مطالبــات هز

گر اشـكال  ي، و دی ن الملليبی انتقالی مت هاي، ق يكيازات تكنولوژ ياالمت
ر يـ نجـا درگ ي آنچـه در ا .يانحـصار ی هـا ی و خراج سـتان ی  مت گذار يق

دا يشدی  ارهاه از مد  يدن سرما يرون کش يك ب يالكتياست، عبارتست از د   
ده و تـو در تـو، متمرکـز کـردن آن و پمـپ مجـدد آن بـه درون               يچيپ

ك بخـش  يق كنترل ين کار عموما از طري ا.ده و تو در تو  يچيپی  مدارها
   .رديگی ات انجام ميا عمليك از هر بنگاه و يكوچك اما استراتژ

  
و خصلت  ی  ه مال يشکل دهنده سرما  ی  روهاياز ن ی  ن شرح موجز  يلن

د بـزرگ  يـ از تكامل مبادله و رشـد تول ی نيدر مرحله مع  «  :ژه آن داد  يو
ه و روابــط يسـرما ی رخ داد، مبادلـه بـه حــد  ) ١٩(کـه در اواخـر قــرن   

افـت كـه بـه    ی يد بزرگ چنان وسعتيکرد و تولی ن الملل يرا ب ی  اقتصاد
کـه  ی  بنگـاه هـائ   ی   بـه جـا    .رقابـت آزاد را گرفـت     ی  ج انحصار جا  يتدر

بنگاه هـا و  ی انحصاری ه ها يکردند، اتحاد ی  گر رقابت م  يکديبا  " آزادانه"
هم در داخل کـشورها  --متعارف شدندی ل به نمونه ها  يتراست ها، تبد  

به عنوان ارباب متعارف در ی ه مالي سرما .ان کشورها يدر روابط م  و هم   
ی ريتحرك و انعطـاف پـذ  ی داراه ين سرمايافت؛ ايسطح جهان تفوق   

ده يدر هم تنی ن الملليو ب یدر سطح ملی ژه ايبه طور و است؛ ژهيو
د جداست، يبوده و از عرصه تولی ر شخصيغی ژه ايشده است و بطور و

  ) ١١٥ (.داردی ژه ايت تراکم ويو قابل
  

و ی  دگيـ ، در هـم تن    يه مـال  يژه سـرما  يـ وی  ريتحرك و انعطاف پـذ    
ی زيـ انگر چ يـ  بلكـه ب   .ستنديـ نی  د، صرفاعوامل تردسـت   يش از تول  يجدائ
  .باشندی می ستيالينباشت امپرت ايدر مورد ماهی اساس

جهـت حفـظ   ی ، ابزار ضروريمالی ابيند تمركز يو فرای ات مال يعمل
ی ه هـا  يم سـرما  يعظی  مجموعه ها ی  تبخش برا يرضای  نرخ انباشت ها  

بـدرون  ی  ه پـول  يق سـرما  يدر تزر يی   توانا .شده است ی  ن الملل يبشدت ب 
را ی کـ يب يـ غری دن از آن بخـشها؛ بـا کـارآئ      يـ ا مك يخاص و   ی  بخشها

ورود بـه   ی  د بـرا  يختن؛ فراهم کردن سوبـس    يرا فرو ر  ی  گريساختن و د  
 --گـر يدی آن توسـط سـود در بـازار   ی ا جبران ضـررها ی يک بازار مل  ي

بحـران و نـزول     ی  ه بـه سـو    يشات سرما يمقابله با گرا  ی  ن ها برا  يهمه ا 
) ابـد ی يانباشت شدت مـ ی كه با حركت روبجلوی شاتيگرا( ی سود آور 

ی ن مرحله صـرفا مـ   يدر ا ی  ه دار ير خاص تر، سرما    بطو .هستندی  اساس
، عمـل  يابيو تمركز ی ابيم تر در تراكم   يعظی  ق جهش ها  يتواند از طر  

ی ديـ تولی روهـا يشدن نی اجتماعی  در واقع با توجه به سطح باال       .کند
ك گسـست   يـ اب  يو در غ  ی  ت خصوص يد گفت که در چارچوب مالک     يبا

ی انـد اقتـصاد كـشورها     توی  مـ ی  ه مـال  يسـرما ، فقـط    يكامل و انقالبـ   
( کنـد ی  و رهبـر  ی  تحت سـتم را سـازمانده     ی   و كشورها  ی  ستياليامپر

ــ ــه دوم ــی البت ــه ش ــرزم يفيكی وه ايرا ب ــصاد س ــاوت از اقت ــا متف ن يت
ه به درون عرصـه  يق راندن سرما ياز طر ی  ه مال ي سرما .)اشی  ستياليامپر

ا از ادغام، رونـد انباشـت ر  ی تريسودآور و بوجود آوردن سطوح عال     ی  ها
اش، بـه ضـد   ی تا در ابعاد الملل ين عملکرد نها  ي اما هم  .راندی  ش م يبه پ 

  .کندی ف ميل شده و خودش را تضعيخود تبد

  
در واقـع   (ی  ستيـ ماركسی  لهـا يتحلی  ارين درك، بـس   يدر تقابل با ا   

بلـوك غـرب    ی  ژه آنها كه از درون كشورها     يمعاصر، به و  ) يستيونيزيرو
در بـدن   ی  را بمثابـه سـرطان    ی  له مـا  يبودن سـرما  ی  شوند، انگل يصادر م 

نكـه  يشود نـه ا ی ح آن م  ينند كه مانع عملكرد صح    يبی  می  ه دار يسرما
ــاليســرما ــاالئی ه م ه در يكننــده ســاختار ســرمای و رهبــری بخــش ب

ــشورها ــاليامپری ك ــسم نهاد ی ستي ــع تج ــت و در واق ــ ياس ــهء ش وه ين
را بـا توطئـه   ی  ه مـال  يل ها سـرما   ين تحل ي ا .سم است ياليت امپر يموجود

ی توجهی ا ب ياز عداوت و آز     ی  ناشی  و كاله بردار  ی  ردوشيثانه، با ش  يبخ
ی ن است كـه مـشت    ي لب كالمشان ا   .كننديفرض م ی  مساوی  تفاوتی  و ب 

سـركوچه،  ی فروش های ، مزرعه داران كوچك، سبز  يه داران مال  يسرما
را كـه در   ی  چاپنـد؛ و اقتـصاد    ی  را مـ  ی  فوالدسازی  كارخانه ها ی  و حت 
ك بخش بالنده و سالم     يا  ي(ك اقتصاد سالم    يانست  تويمی  گريط د يشرا

 ) ١١٦ (.كننديباشد، نابود م) اقتصاد
  

ه يسـرما ی  موانع و تضادها  ی  نيمحصول ع ی  ه مال يقت، سرما يدر حق 
ده ي اما در دراز مدت همان تضادها را حدت بخش   .و درجواب به آنهاست   

 را برسـر راه   ی  ديخاص جهان، موانع جد   ی  اسيم س يو در چارچوب تقس   
و ضـرورت کـه از حرکـت    ) کيـ ناميد(ش ين پوي ا.كنديجاد م يه ا يسرما

ی مـ ی  شود، از جمله منته   ی  ه مشتق م  يناموزون و پر هرج و مرج سرما      
  .يديتولی از بخش های برخ" دنيبلع"شود به پاره پاره کردن و 

  
ژه از يـ بـه و " يرقـابت "ی ه داري، سـرما يخياگر چه از نقطه نظـر تـار   

وجـود  " نـاب "ل شد هرگـز در شـكل      يحاكم تبد ك نظام   يكه به   ی  زمان
ش ي، رقابـت گـرا  يه داريسـرما ی  نداشت اما در مرحله ماقبـل انحـصار       

ـ ب  يـ غری  بدان داشت كه رفتارها    خـاص را  ی ه هـا يازات سـرما يـ ا امتي
ی توانـست بطـور اساسـ   ی نمـ ی ه ا يچ سرما ينكه، ه يای  عني .ل دهد يتقل

نه ها و يل هزيق تقليشتاز بماند، مگر از طر  يده و پ  يش كش يخود را به پ   
ی  و تازه، با در نظـر گـرفتن راحتـ          .يديدر روند تول  ی  اديجادتحول بن يا

ازات معمـوال  يـ ن امتيـ د، ا يخاص تول ی  ورود و خروج از شاخه ها     ی  نسب
بنگاه هـا هنـوز از نقطـه        ی  ع، بزرگ ي از آنجا كه در اكثر صنا      .گذرا بودند 

چ يده بـود و هـ  يرسچند اعطا كند نی كه كنترل بازار را به عده ای  عطف
ی چ وجه اساس  يتوانست به ی  نم) ه ها ياز سرما ی  ا ائتالف ي( ه مجزا   يسرما

ط يجاد تحول در شرا   يق ا يد مگر از طر   ين نما ييگران را تع  ي، سرنوشت د  
 امـا   .يديـ ن تول ينـو ی  ارهـا يد و در عمل برقرار كردن مع      يتولی  اجتماع

ی انحـصار  یها و بلوك هـا ی افت و در صورت بنديه نمو ي، سرمای  وقت
ی راتيآنهـا تـاث   ی  هـا ی  ن واحـدها و اسـتراتژ     يافت؛ همـ  يم وحدت   يعظ

 انحصار به اعمـال سـلطه و كنتـرل منجـر     .ن محدوده داشتند  يای  ماورا
بـه  ی  نـانس انحـصار   يو ف ی  مـت گـذار   ياز دارد، ق  يـ گردد و به آن ن    ی  م

نـه و  يل هزيـ بجـز تقل  ی  گـر يدی  شرفت و تـابع سـاز     يـ پی  سم ها يمكان
وه ين شـ يـ در ا) ١١٧ (.دهـد ی دان عمـل مـ    يـ م یكيتكنی  شرفت ها يپ

بـر  ی قـ يبـوده و نفـوذ عم  ی مرکـز ی  نقـش ی   دارا روابط قدرت انباشت،  
  .انباشت دارد

  
تحـرك و انعطـاف   ی  هر چقدر هـم كـه دارا      ی  ه مال يمعذالك، سرما 

ارزش ی د واقعيد بدور باشد، كماكان در تول    يطه تول يبوده و از ح   ی  ريپذ
 اگـر  .خـورد ی و در غبار عرش غوطه نمـ ه دارد   يپای  و استثمار كار مزد   

كند اما ابتدا و    ی  عمل م ی  ه پول يعمدتا در قلمرو سرما   ی  ه مال يچه سرما 
ی ه مـال يبـوده و مـشغله سـرما   ی ديه توليانباشت همچنان سرما ی  انتها

 .باشـد ی ديه توليسرمای ز سود آوريز و برتر از هر چ    يد قبل از هر چ    يبا
ه يسـرما ی   از سـاختار واقعـ     ست بلكـه  يـ در خـود ن   ی  زيچی  ه مال يسرما

ن يـ ن حـال، در واکـنش بـر ا   ي در ع .کند و بر آن اتكاء دارد     ی  سربلند م 
ان يـ می  ان آنارشـ  يـ خود ب ی  ه مال يكن، سرما ي ل .گذاردی  ر م يساختار تاث 

توانـد خـصلت   ی ه بـوده و نمـ  يده سـرما  يـ م بهـم تن   يعظی  مجموعه ها 
در ی  ه مال يسرما به عالوه،    .دينمای  ه را خنث  يسرما" ريا بم ياب  يتوسعه ب "

ه در يد سـرما ين عنصر روند باز تول   ين و سركرده تر   يكه برجسته تر  يحال



     ٢٣u 
سم يـ اليق عـصر امپر   يـ عمی  ت هـا  ياز  خصوص  ی  كيت خود است و     يکل

ه ي سـرما .ده اسـت يـ چينـد و سـاختمان پ    يك فرآ يقا راس   ياست، اما دق  
ر يـ غی  ديـ تولی  وه هـا  يكه ش ( ند  يت آن ساختمان و فرا    ينه تمام ی  مال

ی می  سازماندهی  ره را به طور تبع    يو غ ی  ه دار يو ماقبل سرما  ی  انحصار
بـا  ی ه دارين مرحله از تکامـل سـرما  يد اياست و نه تنها وجه جد     ) کند

  .کندی است ميتداخل کرده و بر آنها ری ه داريد سرمايگر وجوه جديد
  

 :توضیحات 
ری  ما از واژه های امپرياليسم، سرمايه داری انحصاري، و سرمايه دا-١٠٧

آنها به يك پديـده يكـسان از   . مالی بعنوان عبارات مترادف استفاده می كنيم      
چنانكه لنين تاكيد نمود، امپرياليسم مرحلـه انحـصاری   . اين عصر اشاره دارند   

در عين حال برای روشن نمودن مباحـث و تاكيـد   . تكامل سرمايه داری است 
كـدام ازايـن واژه   بر بعضی وجوه پروسه انباشت، در هر زمينه مشخص از يك        

  .ها استفاده می كنيم
 كليات آثـار لنـين بـه    -" امپرياليسم، آخرين مرحله سرمايه داري     "-١٠٨
  ٢٦٦، صفحه ٢٢ جلد -انگليسي
 - مالحظــاتی دربــاره نظــرات كميتــه كنفــرانس سراســری آوريــل-١٠٩

مستخرجه از مطالب مربوط به تجديد نظر دربرنامه حزب، كليات آثـار لنـين               
  )٤٦٥-٤٦٤، صفحات ٢٤ جلد -يبه انگليس
 در ژاپـــن شـــركت هـــای بـــسياری از طريـــق ســـهام داری در -١١٠

كورپوراسيون های يكديگر، برقراری پيونـدهايی بـا كمپـانی هـای تجـاری و               
در سوئد شركت . بانكها و جلسات حسب المعمول مديران آنها پيوند می يابند    

 را برای عـده قليلـی    های سهامی و ارتباطات بانك های خانوادگی اين امكان        
در آلمان  . گروه های فاميلی فراهم می كند كه بخش توليدی را كنترل كنند           

بعضی از آثار در . چند بانك كليدی نقش مسلط را در اقتصاد ايفاء می نمايند      
مورد اشكال پيوند يابی كورپوراسيون ها و كنترل مالی در بلوك غرب توسـط       

در سـاختار بــازار  "ســت کـه در   تلخـيص شـده ا  chererrS.F.Mشـرر  .م.ف
 شيکاگو و انتشارات راند     -١٩٨٠چاپ دوم سال    " (صنعتی وعملكرد اقتصادي  

  . ٥٣-٥١ صفحات -مك نالي
پيچيدگی و ناروشنی موجود در گروه های مالی و منابع كنتـرل آنهـا در            
آمريكا تاييد می کند كه مالكيت قانونی يك شركت يا سهام سرمايه و كنترل          

سهام داری بـی شـمار توسـط       . ن مالكيت بهيچ وجه يكی نيستند     واقعی بر اي  
مثال بكار انداختن موجودی های مربوط بـه بازنشـستگی          ( واسطه های مالی    

اين مسئله را بـه بهتـرين نحـوی نـشان مـی          ) كورپوراسيون ها، توسط بانكها   
  .) دهد

 Hank بررسی مشابهی از گروه های مالی توسط هنـك اوربيـك             -١١١

verbeek     در "در  " سـرمايه مـالی و بحـران در انگلـستان         : "ارائه شده اسـت
  )   ١٠٣ صفحه ١٩٨٠تابستان  (١١شماره "  سرمايه و طبقه

 اين بيانگر مكانيسمی است كه ارزش اضافی توسط آن باز توزيـع         - ١١٢
اهميت سودهای انحصاری در جلد بعدی اين اثر وسيعا مورد بحـث       . می شود 

ن حال، آنچه كه بايد در اينجا مورد تاييد قرار گيرد          در عي . قرار خواهد گرفت  
و (اين است كه دقيقا به علت اينكه سرمايه تحت فرمان توسـعه خودبخـودی      

سـودهای  . سرمايه قـرار دارد، رونـد برابـر شـدن رونـد مـسلط اسـت           ) رقابت
انحصاری نه ثابت هستند و نه هميشگي، بلكه در واقع رو به سقوطند ـ نه بـه   

 رقابت آزاد كالسيك، بلكه بخاطر مكانيسم های مربوط به بـين            علت عملكرد 
در ملل تحت سلطه نابرابری های      . المللی شدن سرمايه و رقابت امپرياليستي     

بخشی و بنگـاهی كـه مـنعكس كننـده تمـايز بـين سـرمايه امپرياليـستی و                
تاحد بسيار زيادی مرتبط اسـت بـه اشـكال نـاموزونی         . غيرامپرياليستی است 

  .  درون اين كشورها، موجود استمفرط كه
، صـفحات  ٢٢ كليات آثـار، جلـد      -لنين (٩٦صفحه  ...  امپرياليسم   -١١٣

٢٣٩-٢٣٨(.(  
 مثال يك مقدار تعيين كننـده و كنتـرل كننـده از سـهام سـرمايه         -١١٤

از سـوی ديگـر هـر       . ممكن است فی الواقع درصد كوچكی از كل سهام باشد         
اه هـايی كـه در آن سـرمايه گـذاری     گروه مالی مشخص ضرورتا در همه بنگـ  

در بلوك قـدرت هـای امپرياليـستی بـه سـركردگی      . کرده است، سلطه ندارد   
گردش رسمی عناوين مالكيت، جزو الينفكـی از        ) و همينطور تاريخا  ( آمريكا  

در عين حال نه اين . تحكيم آن مقدار تعيين كننده از كنترل بنگاه بوده است     
اك بانكهای خـصوصی مـسئله كنتـرل مـالي،          مسئله و نه گستره واقعی اشتر     

در . بويژه مصرف و بكارگيری سرمايه پولی و اعتبار را غير ضروری مـی سـازد    
تحليل نهايی ، حقوق مالكيت سـرمايه بـه مناسـبات و روابـط اسـترايژيكش                 
وابسته است، كه او را قادر می سازد بنحو موثری بر وسـايل توليـد و مـصرف         

  .) براندمحصول اضافی جامعه فرمان
امپرياليـسم و اقتـصاد   بوخـارين بنـام   .  مقدمه ای بر اثر ن  - لنين -١١٥

تاكيد اول از  (١٠٥-١٠٤، صفحات ٢٢ جلد   - كليات آثار به انگليسي    -جهاني
در حاليكه سـرمايه بطـور   ) متن اصلی است و تاكيدهای بعدی اضافه شده اند   

ار است، سرمايه برخوردكمتری عام بعلت موانع تكنيكی و انحصاری از تحرك 
  .مالی بطور اخص متحرك و انعطاف پذير می باشد

 سمت گيری استراتژيك نهفته در چنـين ديـدگاهی عبارتـست از            -١١٦
رفرم و بازسازی سرمايه داری بر اساس ائتالف بـا بخـش روشـن بـورژوازی ـ      

 .البته تحت نام سوسياليسم
عتبـاري، و    چنني مكانيسم هايی شامل کنترل مواد خام، خطوط ا         -١١٧

 .حق پاتنت و نيز تفکيک توليدات و هزينه های تويقی هستند

 

در جامعه سوسياليستي، براي دگرگون كردن مناسبات ميان انسانها در پروسه توليد، شيوه هاي مديريت متكي بر كارآئي تكنوكراتيك = 
بجاي آن شيوه هائي اتخاذ مي شود كه دخالت دستجمعي در توليد را افزايش دهد و شكاف ميان تقسيم كارهاي . ر زده مي شودكنا

شيوه هائي اتخاذ مي شود تا كارگران . را كم كند) مانند تقسيم كار ميان مديران و كارگران؛ كاركنان فكري و كارگران يدي(اجتماعي 
 .ني و مديران و متخصصان در كار توليدي شركت جوينددر امر مديريت و ابداعات ف

 
مبارزه اقناعي براي ريشه كن كردن عادات و سنن كهن و جهان بيني بورژوائي، عاملي تعيين كننده در حركت آگاهانه توده ها براي = 

هائي مانند حس تعاون داوطلبانه، تشويق انترناسيوناليسم پرولتري و تبليغ و ترويج ارزش. برچيدن تمايزات اقتصادي و اجتماعي است
نشان دادن حداكثر خالقيت و ابتكار عمل براي پيشبرد منافع جمع، مبارزه با تفكر نخبه گرائي، با قيود مردساالرانه بر زنان و 

 .خودپرستي ملي، از محركهاي ايدئولوژيك توليد سوسياليستي است
 
سه زنجيري است . فئوداليسم، سه كوهي است كه بر شانه مردم سنگيني مي كندسلطه امپرياليسم، سرمايه داري بوروكراتيك و نيمه = 

اين سه كوه، راه رهائي و رشد نيروهاي توليدي كه . كه پرولتاريا و خلق را به بند كشيده و سرمنشاء معضالت و مصائب جامعه است
سلطه امپرياليسم، شرايط و امكان زيست .  مي دهندسه كوه، يك قطب واحد را تشكيل. اصلي ترين آن انسانها هستند را سد كرده اند

ديگر را بوجود مي آورد و تغيير و تحوالت دروني آنها را رقم مي زند؛ سرمايه داري بوروكراتيك كارگزار امپرياليسم و سازمانده  دو كوه
اين سه كوه در . ا فراهم مي كنداقتصاد تحت سلطه است؛ نيمه فئوداليسم شرايط ضروري براي سودآوري سرمايه داري بوروكراتيك ر

 .يك مناسبات توليدي كمپرادور ــ فئودالي پيوند يافته اند
 



      t ٢٤   

 .خاوران بخشی از تاریخ مبارزات مردم ما علیه دولت فاشیستی اسالمی است
  !نمی توانند و نمی گذاریم آن را از بین ببرند

 دي ماه، ماموران جمهوري اسـالمی در        27 تا   20در فاصله ي روزهاي     
براي تغییر چهره ي  گلزار خـاوران، بـه تخریـب            پی تالش هایی قبلی     

 بولـدوزرها خـاك را شـخم زده و بـا     .قسمتی از گورستان دسـت زدنـد   
ریختن خاك تازه و کاشتن درخت بر گورها آثار یکی از سـبعانه تـرین         

  .جنایت هاي تاریخ ایران و جهان را از دیده پنهان کردند
 

انی عـادي از سـالیان   تالش براي تخریب خاوران و تبدیل آن به گورست       
 این تالش هـر باربـه واسـطه ي      .پیش جزو برنامه هاي رژیم بوده است      

مبارزه و اعتراضاتی که صورت گرفت و خشمی که در میـان جوانـان و               
  دامـن زد، متوقـف       67 و قتل عام سال      60بازماندگان اعدام هاي دهه     

 .ماند

  
 جمهـوري  . داردگلزار خاوران در سرتاسر ایران یگانه تـرین موقعیـت را    

اسالمی می خواست اینجا را تبدیل به گورستانی بی نام و نشان کنـد و      
گواهی بر این ادعایش که نسلی انقالبی را از پا در آورده و کسی دیگـر              

 خـاوران   . بـرعکس شـد    .جرات بپا خیزي و به چالش گرفتن او را ندارد         
ه در آنجا نشان خود را ازآرمان و خواسته هاي  انقالبی کسانی گرفت ک           

 این نشان بدرجه اي قدرتمند بود که خاوران سـریعا      .بخاك رفته بودند  
 .تبدیل به یکی از محکم ترین مکان هاي مبارزاتی مردم علیه رژیم شد         

جمهوري اسالمی میخواست بـا انتخـاب ایـن گورسـتان پـرت و بـدون          
سنگ مزار خاطره ي مبارزه و پایداري انقالبیون را از حافظـه هـا پـاك       

 خاوران تبـدیل بـه نمـاد برجـسته اي از مقاومـت و               . برعکس شد  .دکن
تسلیم نشدن در برابر ستمکاران و افشاگري از جنایـت هـاي هولنـاك              

   .رژیم اسالمی شد
 

مکانی شد براي نزدیکی و اتحاد بیشتر بین مردمـی کـه عزیزانـشان در      
کنار یکدیگر در گورهاي دسته جمعی بودند وهمین امر ویژگی متحـد            

 خاوران متعلق به همـه      .ده ي برجسته اي را به خاوران می بخشید        کنن
اي ظـالم مـرگ بـر    " مکانی سیاسی و پر شر و شورکه با شعارهاي    .شد
 به تالش و امید براي پایان دادن به ایـن دولـت جنایتکـارتحرك               "...تو

 جمهوري اسـالمی میخواسـت بـا انباشـته کـردن           .بیشتري می بخشید  
دها کمونیـست و انقالبـی ایـن بـاور را جـا             گورهاي دسته جمعی از ص    

بیندازد که دیگر از کمونیست ها نام و نشانی باقی نگذاشته اسـت و راه        
 در هیچ نقطـه اي از ایـران   . برعکس شد .آنان پویندگانی نخواهد داشت   

به اندازه ي خاوران سرود انترناسیونال پژواك نینداخت و بارهـا طنـین            
 جاسوسـان  "در پیکارهـاي بـی امـان   با دست خود گیـریم آزادي     "تند  

  جمهوري اسالمی میخواست نسل جوانی کـه بـه      .رژیم را به عقب راند    
میدان مبارزه علیه او کشانده شده است از خاوران و بخاك رفتگـان در             
این مکان چیزي نداند و امید داشت که گرد و غبار این زمـین هرگونـه      

 بـر   .جدیـد از بـین ببـرد      نشانی از مبارزه و انقالبیگیري را بـراي نـسل           
 . جوانان با بغل بغل گل، خاك را به گلستان تبـدیل کردنـد             .عکس شد 

به مناسبت هاي مختلفی که در خاوران گردهمآیی بود جوانان با شـور             
و امید از آرزوهاي جـان باختگـان و ادامـه ي راه آنـان تـا محـو نظـام                   

وي به  ستمگر جمهوري اسالمی و ایجاد جامعه اي سوسیالیستی وپیشر        
 خاوران مثـل یـک      .سوي کمونیسم  در ایران و جهان صحبت میکردند        

 با نسل جدیـد  60حلقه ي واسطی میان کمونیست ها و انقالبیون دهه     
 حلقه واسطی بین یک گذشته ي پر امیـد         .مبارزین کنونی عمل میکرد   

با کوشندگانی آرمان جو کـه در پـی سـاختن دنیـایی نـوین وفـارغ از                   
دند و در این راه جان عزیز خود را از دست دادنـد بـا           استثمار و ستم بو   

 خاوران به نـسل   .آینده اي که ساختن آن همچنان در دستور کار است         
جدید پیام میداد که مادامی که دولت جنایتکار جمهـوري اسـالمی بـر        
ایران حاکم است، مادامی که بر ایران و جهـان نظـام سـتمگر سـرمایه                 

  .مه داردداري تسلط دارد، این راه ادا
 

 چندي قبـل بـا   .این موقعیت استثنائی خار چشم جمهوري اسالمی بود  
عنوان اینکه میخواهند گورها را مـشخص کننـد در صـدد محـو کانـال        

 این .هایی بودند که عزیزان ما بطور دسته جمعی در آنجا دفن شده اند         
 اما در نتیجه اعتراضاتی که      .اقدامی بود براي محو کردن آثار جنایتشان      

 اکنون دوباره با زیر و رو کردن قسمتی از گورستان    .شد شکست خورند  
  .در پی اجراي نقشه شان هستند

 
اینبار نیز باید طرح رژیم را به شکست بکشانیم و اقـدامات بزدالنـه اش       

 جوانان مبارز در ایـن مـصاف مـسئولیت         .را به عکس خود تبدیل کنیم     
 و شـوق جانباختگـان    آنهـا بایـد بـا همـان شـور      .بزرگی بر دوش دارند   

خاوران عمل کرده و این تعرض رژیم را به فرصتی براي مطـرح کـردن          
موضوع خاوران، آمـال و آرزوهـاي جانباختگـان و جنایـت هـاي رژیـم             

 باید در سلسله اقدامات جمعی و به شکل هاي مختلف به            .تبدیل کنند 
ار اعتراض و مبارزه و اطالع رسانی دامن زده و جمهوري اسـالمی را واد             

   .به عقب نشینی کنیم
باشد که از این نبرد موفق به در آئیم و براي نبردهاي پیشارو تجربـه و              

  .آمادگی بیشتري کسب کنیم
 

  !دست جنایتکار جمهوري اسالمی از گلزار خاوران کوتاه
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