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   پيشگفتار ناشر
  

کتابی .  يک قرن می گذردايران است انقالب مشروطه که سرآغاز تاريخ نوين از
 را ١٣۵٧ انقالب  از اين تاريخ صد ساله است که تاکه در دست داريد جلد نخست

، زاويۀ ديد »يک قرن مبارزۀ طبقاتی در ايران«عنوان کتاب، . در بر می گيرد
. نويسنده را در برخورد به تاريخ ايران از مشروطه تا امروز روشن می کند

نده، آقای محمد حسين، در مقدمۀ کتاب می گويد، اين کتاب وقايع همانطور که نويس
نگاری نيست بلکه با تکيه بر اسناد و آمار و مراجع معتبر تاريخی قصد دارد 
ارتباط  تحوالت تاريخساز صد سال اخير را با منافع طبقات گوناگون و کشمکش 

حور بررسی رويدادهای سياسی صد سال گذشته نيز تنها م. طبقاتی روشن سازد
نيستند، و با اينکه نويسنده از توجه به حتی جنبه های فرهنگی غفلت نمی کند، اما 
عوامل اقتصادی در کانون بررسی او هستند و در حقيقت تاريخ يک قرن اخير را 

.  می کندبا قرار دادن بر متن رشد و توسعۀ اقتصاد سرمايه داری در ايران تحليل
لد نويسنده الزم ديده بخش مبسوطی را به تشريح  همين جپيوستاز همين رو در 

عمومی مناسبات سرمايه داری و روند رشد آنها تخصيص دهد، و با اين کار در 
  . حقيقت الگوی کار خود را در معرض استفاده و قضاوت خوانندگان قرار داده است

 کتاب های بسياری منتشر شده  دربارۀ تاريخ معاصر ايراندر يکی دو دهۀ اخير
ويژگی کتاب حاضر تنها در زاويۀ ديد نويسنده نيست، بلکه در اين واقعيت . است

نيز منعکس است که آقای محمد حسين يکی از فعاالن جنبش کارگری است، که از 
نفس . منتشر شده است» کارگر پيشرو«جمله مقاالت متعددی از ايشان در نشريۀ 

رگری نگارش تاريخی با چنين اينکه يکی از دست اندرکاران شناخته شدۀ جنبش کا
موضوع وسيع و چنين زاويۀ تحليلی ای را وظيفۀ خود قرار می دهد نموداری از 

ری ّت جنبش نظری، های سطح
اين واقعيت بالفاصله به کتاب حاضر خصلتی طبقاتی . ايران می بايد شمرده شود
د است که دستکم از دو زاويه بر اين خصلت طبقاتی می بخشد، و در اينجا مفي

 . تأکيد کرد
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 باالی مباحثات، دغدغه   و هم و توان فکری کارگ 

برای کتاب حاضر ابدا جنبۀ آکادميک ندارد، » مبارزۀ طبقاتی«نخست اينکه محور 
بلکه تمام بررسی و نتيجه گيری کتاب در خدمت دفاع از اين نظر است که معضالت 

ارگر و برانداختن گريبانگير جامعۀ امروز ايران تنها از طريق مبارزۀ طبقه ک
چنين نتيجه گيری ای نقطه مقابل پيام . مناسبات سرمايه داری حل شدنی است

بسياری از کتاب های تاريخی در يکی دو دهۀ گذشته است که از زاويۀ دفاع از 
مدرنيته و برای اثبات ضرورت مدرنيزه کردن دستگاه سياسی و اقتصاد سرمايه 

 همچنين نقطه مقابل پيام بسياری از .داری امروز ايران نگاشته شده اند
تاريخنگاری های شبه مارکسيستی از نوع محصوالت آکادمی های شوروی سابق 

در آنها حکم بسته بندی " طبقات"و " زيربنای اقتصادی"است که حضور مقوالت 
ای را داشت تا زمينه ای برای فروش موضع آشتی طبقاتی در بازار سياست روز 

  . فراهم کند
وم اينکه، همانطور که اشاره شد، کتاب حاضر را بايد محصولی از جنبش نکته د

کارگری جاری در ايران شمرد که به اين اعتبار نمونه ای از شيوۀ طبقاتی جنبش 
تجزيه و تحليل های . کارگری در برخورد به فعاليت نظری را بدست می دهد

وريک آن می تئمشخص کتاب، تعميم ها و قضاوت های تاريخی، و حتی الگوی 
د و می بايد در بوتۀ نقد و سنجش قرار گيرند، و چه بسا نيازمند اصالح باشند توان

 خواننده برای نيز ازمقدمۀ نويسنده . ( بيشتری هستندو قطعا محتاج شرح و بسط
اما هدف فعاليت نظری برای .) رفع همين کژی ها و کاستی ها ياری می خواهد

ک صحيح ازلی و ابدی يا صدور قضاوت يک جنبش کارگری تکرار احکام تئوري
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آنچه به فعاليت تئوريک و بررسی تاريخی . بار برای هميشه در مورد تاريخ نيست  
حقانيت طبقاتی می دهد تالش نظری برای دفاع از اهداف و منافع طبقه کارگر 

اين شيوه نقطه مقابل فعاليت نظری آن روشنفکرانی قرار دارد که تکرار . است
تئوريک را ضامن خصلت طبقاتی فعاليت نظری می شمارند و به اين اصول عام 

با ادعای دفاع از طبقه کارگر جزم انديشی را رواج  —چه بسا صادقانه— ترتيب
برای جنبش کارگری فعاليت فکری هيچ معنايی جز بسط دادن . ند و می دهنده اداد

مان و موضوع و ز. مبارزه با طبقات حاکم به عرصۀ انديشه و ايدئولوژی ندارد
شرايط مبارزۀ نظری را کارگران نمی توانند تماما به دلخواه خود انتخاب کنند، 
بلکه در عرصۀ نظری نيز، مانند همۀ عرصه های مبارزۀ طبقاتی، کارگران 
. ناگزيرند با توان بالفعل خود به مقابلۀ نظری با نظرات طبقات حاکم بپردازند

ز حضور در اين عرصه را برای طبقه کارگر شرايط مبارزۀ فکری در ايران امرو
حياتی کرده است، و خصلت طبقاتی کتاب حاضر را بايد در دريافتن اين ضرورت و 
نفس تالش در بدست دادن ارزيابی تاريخی ای با هدف مدلل کردن ضرورت تداوم 

 .و تشديد مبارزۀ طبقه کارگر تا فراتر رفتن از سرمايه داری جستجو کرد

 

   
  
  

اينها، ناشر يقين دارد که انتشار اين کتاب موجب مسرت همۀ مدافعان با توجه به  
کتاب حاضر جلد . طبقۀ کارگر ايران است و مورد توجه آنها قرار خواهد گرفت

نخست از اين تاريخ است که همانطور که نويسنده در مقدمه توضيح می دهد در 
 ١٣۵٧ از انقالب بعداميدواريم جلدهای بعدی که وقايع .  نگاشته شده١٣٧٩سال 

  . انتشار يابنده بررسی می کند نيز در آيندتا امروز را
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در فصلی که . نکته ديگری که گفتن آن در اينجا ضرورت دارد ، مساله آمار است

 تغيير و تحوالت و رشد سرمايه داری در ايران  به آمار ها مراجعه کرده ام سير
من به آمار ) ٧٩سال (ان نگارش اين فصل کامال آشکار می گردد، اما چون در زم

های آن زمان و قبل از آن رجوع کرده ام ، بخشی از آنها ، مثل درصد شهر 
اما چون همه آن . دچار تغيير گرديده اند... نشينان و روستاييان ، تعداد صنايع و 

تغييرات نيز در جهت اثبات بحث من و در راستای رشد سرمايه داری در ايران 
تاحدود زيادی نيز برای همه مبرهن می باشند من نيازی به تغيير دادن آنها هستندو
جمعيت ايران % ٧٠مثال شهر نشينی در ايران در حال حاضر به بيش از . نديدم

 ...رسيده و ياتعداد کارگران شاغل در صنايع نيز افزايش چشمگيری يافته است و 

  
 
 
 

 مقدمه 
  

اول اينکه تاريخ ايران را . توضيح چند نکته در مورد اين کتاب ضروری است 
بسياری از مورخان نوشته اند و در اين راه بيشتر از من وقايع و جزييات را شرح 

نقالب مشروطه کتابهای بسياری نوشته شده و از ميان آنها در رابطه با ا. داده اند
او مفصل تر . کتابهای احمد کسروی به راستی حقايق بسياری را آشکار کرده است
نويسندگان . وکامل تر از من وقايع تاريخی دوران انقالب مشروطه را شکافته است

 . با ارزشی داشته اند ديگری نيز در اين راه دست آوردهای

 است که از وقايع سال  ))ران يک قرن مبارزه طبقاتی در اي((اين کتاب جلد اول 
 ادامه يافته است و قرار است که در يک يا دو جلد ١٣۵٧ آغاز و تا انقالب ١٢٧٠

 سير حوادث و تغيير و ۵٧طبيعتا پس از انقالب .ديگر تا زمان حال ادامه يابد
تحوالت اقتصادی ، سياسی و اجتماعی شتاب بيشتری يافته و از پيچيدگی های 

وده است و به همين دليل نگارش آن با وقفه روبرو شده است بيشتری برخودار ب
 اميداوارم کمی و کاستی های اين جلد را خوانندگان محترم با من در ميان  .

  . گذاشته تا در ادامه بتوانم آنها را جبران نمايم

ايران بين دو انقالب آقای آبراهاميان تا حدود زيادی تغيير و تحوالت و نقش کتاب 
 بررسی کرده که برای همه ۵٧شخصيتها را در ايران از انقالب مشروطه تا انقالب 

ايشان بررسی همه جانبه و موشکافانه ای را . ما خواندن آن بسيار ضروری است
ر يک به نوبه خود در اين راه بسياری ديگر از نويسندگان ه. انجام داده است

اما من نخواسته ام که به تکرار آنچه .تالش و فعاليت گسترده ای را انجام داده اند
 و سعی کرده ام آن وظيفه ای را که آنها به خوبی انجام داده  که انجام شده بپردازم

و اند در جزييات و هر موردی وقايع نگاری نموده اند را کنار بگذارم و به تجزيه 
تحليل خطوط عمده و اساسی و نقش شخصيتها و احزاب و وقايع اجتماعی که به 
نوعی با منافع طبقاتی خاصی در ارتباط بوده و يا آنرا نمايندگی می کردند را 

  .  و روند مبارزه طبقاتی را هرچه بيشتر نشان دهم آشکار سازم

بررسی روند مبارزه طبقاتی که در گذشته وجود داشته ، ما را ياری می دهد تا 
ت نيروهای اجتماعی را بهتر تشخيص دهيم و مبارزه ای که در ماهيت و موقعي

جريان است را نه تنها بهتر ببينيم و ارزيابی نماييم ، بلکه در اين ارتباط نقش 
هر چه واقعيات گذشته را بهتر بشناسيم ، آينده روشنتری را . درستی ايفا نماييم 

باط بين طبقات و يا سعی کرده ام در اين کتاب ارت. در پيش روی خواهيم داشت
  .جدالها و تضادهايشان که تا حدودی مبهم است را آشکار نمايم

تاريخ چيزی نيست جز مبارزه و جدال بين طبقات که منافع آنها در تضاد و تقابل با 
. هم قرار گرفته است ه در پشت وقايع ، من با مطالعه کتابهای تاريخ ايران ، متوجه شدم که حقايقی ک 

ارتباطات ، احزاب و شخصيتها نهفته بوده در هاله ای از ابهام قرار داشته و دارد 
و خوب است که ارتباط هر يک را با منافع طبقاتی و اقتصادی را تا حد ممکن 

بر همين مبنا از پرداختن به جزييات و موضوعات حاشيه ای تا .آشکار نمايم
ی آن تجزيه و تحليل و ارتباط با عوامل زير بنايی را حدودی اجتناب کرده ام و بجا

بيشتربه کارگرفته ام و در اين را ه گاه به نظر می آيد که از موضوع تاريخ نگاری 
دور شده ام و حتی به ادبيات و فلسفه نيز پرداخته ام اما من اين کار را آگاهانه 

 داده ام و احساس کرده انجام داده ام و در حد آنچه ضروری می دانستم به آنها بها
  .ام آن موارد می توانند به روشن شدن مسايل نهان کمک کنند

  
  محمد حسين 
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   از انقالب مشروطه تا انقالب بهمن:جلد اول
  

  

   وطهانقالب مشر: فصل اول
   
  در آستانۀ انقالب مشروطيت -

  دهنجامعه ايران که يک جامعه فالحتی و بسيار عقب ما) ١٨٨١ (١٢۶٠تا سال 
ق س مثل ا چ پيش س  از از . بيش

يکسو خوانين که کشور را بين خود تقسيم کرده بودند و در رأس آنها خوانين 
ارتش و قدرت را در دست داشتند و از سوی ديگر رعيتهای اجير شده درباری که 

که برای لقمه نانی بی وقفه بروی زمينها کار می کردند و سهم اربابان را می 
آنها هميشه مقروض بودند و خرافات و سنتها دست و پای آنها را محکم . دادند

ميان درباريان فرنگ تعداد تحصيلکردگان بسيار اندک و آنهم بيشتر از . بسته بود
تفاوتهايی. ندرفته بود اندک به صورت اه قرنهای  ش و له س

همه چه طبقه فئودال حاکم و چه رعيتهای بی نوا فکر می کردند . سپری شده بود
که مشيت الهی چنين است و هر کس بايد در موقعيت و جای خود قرار داشته 

ی فردی راه به جايی نمی برد و اين عصيانها نيز اعتراضات و عصيانها. باشد
در واقع مبارزه طبقاتی به . عليه اربابی مشخص و نه عليه کل طبقه حاکمه بود

معنای وسيع و روشنی وجود نداشت و تنها يا بشکل فردی و يا در نهايت بشکل 

 . دسته های ياغی که به غارت می پرداختند تبلور می يافت

اب بود يز   هرًا همه ظ تم گرديد، اما بود،    دچار فقر و

رًا  همين با    ظ ايد  زيادی ا   ا
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رفًا به امور مذ بد  تا آن زمان روحانيون کامًال در خدمت به دربار و يا 

عصيانهای فردی و دسته ) ١٨٩٢ (١٢٧١تا سال ) ١٨٨١ (١٢۶٠اما از سال 
بازرگانانی که با خارج در رفت و آمد بودند و تمدن . های ياغی بيشتر شده بودند

بازرگانان که نمايندگان بورژوازی . اروپا را ديده، تمايالت جديدی بروز می دادند
آنها . بودندنوپا را در ايران بعهده داشتند خواهان قدرت و موقعيتهای بيشتری 

برای خود افقی هر چند کمرنگ می ديدند و بر همين اساس تجدد و ليبراليسم 
اين بازرگانان که از ميان کسبه و . اخالقی را الگوهای رفتاری خود قرار می دادند

بازاريان ايران سربرآورده و در ارتباط با دنيای متمدن اروپا قرار گرفته بودند به 
يان و کسبه و از همه مهمتر روحانيون تأثير می گذاشتند نوبه خود بر ديگر بازار

ون هبی ص
اما در اين سالها شکافهايی در بين . ارتباط با سياست مشغول زندگی خود بودند

 مستقيم اقتصادی چرا که بخش قابل توجهی از آنها در ارتباط. روحانيت بوجود آمد
سرمايه «و اجتماعی با بازار و بازرگانان بودند همة اين موارد دو طبقة رعيتها و 

تعداد زندانيان و . را بيشتر به سمت مقابله با فئوداليسم حاکم سوق می داد» داران
کسانی که توسط خوانين شالق می خوردند و يا شکنجه و کشته می شدند افزايش 

 ديگر مواردی که مباشرين و ديگر نمايندگان اربابها نيز کتک يافته بود و از سوی
  . می خوردند و مورد ناسزا قرار می گرفتند نيز رو به افزايش بود

اين مسئله . امتياز تنباکو به انگلستان واگذار گرديد) ١٨٩١ (١٢٧٠در سال 
ای حتی در ساله. همانند بسياری از قراردادهای استعماری ديگر چيز جديدی نبود

قبل بارها قراردادهای استعماری به مراتب بدتری منعقد شده و يا حتی واگذاری 
اما خبر . بخشهايی از سرزمين ايران اتفاق افتاده و آب از آب تکان نخورده بود

واگذاری امتياز تنباکو به انگلستان به سرعت و دهان به دهان بين مردم پخش می 
راض جمعی پيدا کرده بودند اين مسئله را شد و مردم که زمينه ی زيادی برای اعت
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از سوی ديگر اليه ای از . با آب و تاب و جزئيات برای يکديگر بيان می کردند
روحانيت، بازرگانان و بازاريان که از اين مسئله لطمة اقتصادی می ديدند و از 
سوی ديگر زمينه های رويارويی و ستيز با مناسبات حاکم در آنها قوت گرفته بود 

روحانيونی مثل طباطبايی که نفوذ زيادی . ه ميدان آمدند و به تهيج مردم پرداختندب
بحث تحريم . در مردم داشتند در مسجدها مردم را به تحريم تنباکو دعوت کردند

تنباکو در همه جا داغ شده بود و حتی زنان که تصور نمی شد قادر باشند به 
در مدت کمتر از يکسال . گذاشتندحرکتی اجتماعی دست بزنند قليانها را کنار 

رعيتها، بازرگانان ، روحانيون، کسبه و بازاريان و تعدادی از تحصيلکردگان به 
  . جنبش تحريم تنباکو پيوستند

دربار که ابتدا سعی داشت با ايجاد رعب و وحشت و سرکوب مسئله را فيصله 
البوت که دهد، با موج عظيم جنبش تنباکو مستأصل شده بود شرکت انگليسی ت

طرف قرارداد با ايران بود، متحمل خسارات زيادی شد و در نهايت به اين نتيجه 
  . رسيد که اين قرارداد را فسخ نمايد

اين جنبش اعتراضی فراگير که بی سابقه بود، در روحيه مردم تأثير مثبت زيادی 
در بجای گذاشت و سرمايه داران تازه به دوران رسيده را نيز بعنوان يک طبقه 

حال ظهور تا حدودی متحد ساخت و چشم اندازها و مطالبات بيشتری را برای آنها 
ناصرالدين شاه توسط يک تاجر ) ١٨٩۶ (١٢٧۵در سال . مطرح ساخت

. ترور شد و مظفرالدين شاه به پادشاهی رسيد) ميرزا رضاى کرمانی(ورشکسته 
و به افزايش ترور ناصرالدين شاه را نيز می توان در همان راستای تضاد ر

اين ترور . سرمايه داران نوپايی که توسط دربار و حکومت سرکوب می شدند ديد
بيش از گذشته تضادهای طبقاتی جديدی را آشکار می کرد که خبر از دورانی جديد 

  . می دادند
سياستهای اقتصادی مظفرالدين شاه که در راستای تثبيت و کسب منافع بيشتر 

ی بود، شامل تعرفه های بيشتر بازرگانی، مالياتهای برای اشراف فئودال دربار
بيشتر از زمينها، واگذاری امتيازات نفتی بطور کامل به انگلستان، کاهش مستمری 
روحانيون و ديگر مواردی که همه منجر به افزايش شديد تضادهای طبقاتی می 

عرفه های رعيتها بر اثر ماليات و قيمتها و سرمايه داران نوپا در اثر ت. شد بود
بيشتر بازرگانی و پرداخت ماليات بيشتر توسط کسبه و بازاريان از جانب دربار 

تشديد اين تضاد عکس العملی را در پی داشت که . تحت فشار بيشتری قرار گرفتند
مطالبات اين دو طبقه . طی چند سال شکل گرفت و به انقالب مشروطه شهرت يافت

 و تدوين آن توسط مجلس منتخب مردم در قالب درخواست تدوين قانون اساسی
شکل گرفت و در ادامة آن حکومت شاه مشروط به اجرای قانون و حرکت در 

 تا ١٩٠٠ (١٢٨۴ تا ١٢٧٩در واقع از . چهارچوب قوانين مصوب مجلس گرديد
را می توان دوران شروع انقالب مشروطه و اعتراضات وسيع مردم ) ١٩٠۵
فئوداليسم حاکم ابتدا با .  ای جديد شده بودمبارزه طبقاتی وارد مرحله. دانست

اتخاذ موضعی تنها سعی در خاموش کردن اعتراضات و سرکوب طبقات متخاصم 
داشت اما در هر اقدام اعتراضات و مبارزات گسترده تر و عميقتر می شد و 

  . کرد حکومت را وادار به عقب نشينی می
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افا  ًال     رعيتها که کا

پايه های مادی بسيار ضعيفی طبقه سرمايه دار ايران هنوز عقب مانده و دارای 
هيچ صنعت و کارخانه ای به معنای واقعی کلمه وجود نداشت و پايه مادی . بود

. اين طبقه جوان و نوپا بازرگانی، بازار و تعدادی روشنفکران خارج رفته بود
تی. آغشتگی اين طبقه به سنتها زياد و قوی بود خر و سواد بی م

ان مستقلی نداشتند و دنباله رو سرمايه داری نوپا و بخصوص بخش بودند نمايندگ
روحانيت آن بودند، اما به هر حال همسويی اين دو طبقه و به عباراتی صحيحتر 
بدست گرفتن رهبری رعيتها و ديگر اقشار توسط سرمايه داری نوپا، موج عظيمی 

ب و مبارزه طبقاتی ايجاد کرده بود که برای اولين بار در ايران بصورت يک انقال
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اين طبقات صفوف مشخصی را در مقابل . گسترده و عظيمی تبلور می يافت
گرايشات . يکديگر بوجود آورده بودند و جدالهای طبقاتی آشکار و روشن می شدند

مختلف طبقاتی که در مقابل فئوداليسم قرار گرفته بودند و همسويی های زيادی 
بردند و روز به روز خود را منسجم تر می داشتند، انقالب مشروطه را پيش می 

با تکامل انقالب و افزايش مطالبات و صفبندی های سياسی و طبقاتی، . کردند
  . احزاب و ديگر گروه های سياسی نيز بوجود آمدند

  

   احزاب و گروههای سياسی -
اين گرايش سياسی از پوزيتوسيم سن . گروهی بنام مجتمع آدميت تشکيل گرديد

اين گرايش که حاملين آن تعدادی . پيروی می کرد) سياليسم تخيلیسو(سيمون 
روشنفکر بورژوازی چپ بودند تحت تأثير تحوالت اروپا و سوسياليسم تخيلی سن 
سيمون قرار داشتند و مطالبات برجستة آنها بيشتر حول آزادی فردی و برابری 

لمت آميز حقوقی برای همه بدون در نظر داشتن جدالهای طبقاتی، بشکل مسا
اين گرايش نمی توانست بخش قابل توجهی از بورژوازی و خرده . بودند

. بورژوازی نوپا را در برداشته و همانند اروپا به خود جذب بکند
جامعة ايران و سرمايه داران نوپای آن بشدت مذهبی بودند و جدائی دين از 

دیسياست همانند اروپا در ايران به هيچ وجه زمينه شت ای
فقدان زمينه مادی که صنعت و تکنولوژی را در . نيز برای آن ايجاد نگرديده بود

خود داشته باشد تا روشنفکران، متخصصين و تحصيلکردگان زيادی را بوجود 
تمايالت  همين س

بخشی از روحانيت که نفوذ زيادی نيز در مردم داشتند مثل طباطبايی از طريق آن 
اين بخش از روحانيت به بهترين شکلی با منافع آنان . و بهبهانی پيش می بردند

بازرگانان سنتی و کسبه هنوز هيچ تماس و ارتباطی با صنعت و . همسو بودند

ی توانست عدة زيادی تکنولوژی نداشتند و بنابراين گرايشاتی مثل مجمع آدميت نم
  . از آنها را در بر بگيرد

در آذربايجان انقالب شعله ورتر و پايه های قوی تری داشت و احزاب بيشتری در 
انجمن آذربايجانی ها که طيف های زيادی از مردم را که خود . آنجا به وجود آمد

.  داشتنددر ميان آنها آدمهای مختلفی وجود. را مجاهد می ناميدند متشکل کرده بود
رعيتها، کسبه، پيشه وران، روشنفکران، روحانيون و غيره در واقع مجاهدين 
تبريز و انجمنهای آذربايجانی ها همسويی گرايشات مختلف و منافع مشترک را در 

آذربايجانی ها صفوف متشکلتری داشتند . مقابله با فئوداليسم حاکم نشان می دادند
  . ر آذربايجان روسيه تزاری قرار داشتندو تحت تاثير مبارزه طبقاتی فعال د

چرا که اوًال 

  ندا و دومًا زمينه ما 

را  رمايه داران تازه به دوران رسيده عمدتًا  خود بياورد، به  داليل
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رفًا تروريستی  ود آمد بيشتر گر  مبارزه    چند  کارمند 

هر چه که به مجاهدين آذربايجان و انجمنهای آنها دقيقتر بنگريم بيشتر متوجه می 
شويم که اين طيف وسيع بخشهای زيادی از مردم و طبقات را در خود جای داده 

هر چند که بدنه اصلی آنرا رعيتها تشکيل داده بودند اما ديگر اقشار و . بود
يشات نيز در آنها کم نبودند و مطالبات آنها نيز فقط حول انقالب مشروطه بطور گرا

کلی همراه با تلفيقی از مذهب بود که گرايشات مختلف بر روی آن توافق داشتند و 
  . می توانستند منافع خود را در آن جستجو نمايند

وه که اين گر. يکی ديگر از گروههايی که در تبريز تشکيل شد مرکز غيبی بود
ص ای به ايش بوج تاجر و توسط

و جدای از مردم داشتند که بيانگر ابتدايی تمايالت خرده بورژوايی و روشنفکری 
مرکز غيبی تمايالت و احساسات چپ داشت و . که بعدها ريشه دار و قوی شد. بود

راجويانه ای نسبت داد که قشر تازه شکل بيشتر می توان آنرا به تمايالت ماج
البته اين گروه نيز هم بواسطة اينکه . گرفتة خرده بورژوا در پشت آن قرار داشت

انقالبی توده ای در جريان بود و هم بواسطه اينکه هنوز ماديت طبقاتی قوی 
اين گروه . نداشت، فقط تعداد معدودی را در تبريز و تهران بطرف خود جذب کرد
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بودچند ع و زيرزمينی ال  و انجام مخفی    . ترور ً مليات   داد  کام

راستای منافع کارگران     ً ني برنامه و      

واقعی و  ًا طبقه کارگر ايران هنوز به معن
د نداشتند  نع  ايران اوًال 

واد و   رًا کم   بسيار پراکنده  اک
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   تأسيس حزب اجتماعيون و وضعيت طبقه کارگر ايران -
توسط ايرانيانی که به ) ١٩٠۴ (١٢٨٣حزب اجتماعيون عاميون در باکو در سال 

 - آذربايجان روسيه مهاجرت کرده بودند و جذب افکار و تبليغات حزب سوسيال
آنها ابتدا در ميان کارگران مهاجر . گرفته بودند تأسيس گرديددمکرات روسيه قرار 

رهبر و بنيان . ايرانی در باکو که تعداد آنها نيز بسيار زياد بود به تبليغات پرداختند
او يکی از فعالين حزب سوسيال دمکرات . گذار اين حزب نريمان نريمانف بود

مه حزب اجتماعيون عاميون برنا. روسيه بود که در تشکيالت باکو فعاليت می کرد
حق اعتصاب و تشکل برای کارگران، تقسيم زمين برای کسانی که بر روی آن کار 
می کردند، آزادی بيان و قلم مسکن برای همه، آموزش و تحصيل رايگان، کاهش 

حزب . ماليات بر مصرف، بازنشستگی، خصوصی دانستن مذهب را شامل می شد
 ٨گونی سلطنت را تبليغ می کرد و خواهان اجتماعيون عاميون انقالب و سرن

  . ساعت کار روزانه برای کارگران بودند
و در  انقالبی و کامال مشی ن خط چ دوران آن در

در واقع چنين برنامه ای بيشتر از آنکه تحت تأثير . بود) رعيتها(کشاورزان 
جه مبارزه فعال طبقاتی و سياسی جاری در مبارزه کارگران در ايران باشد در نتي

ای . روسيه و باکو شکل گرفته بود اساس
در وجو و. گسترده آن طبقه کارگر نبود تی کارگران ص

ه آنها محدود به کارگران اسکل. کارگران غيرصنعتی نيز بسيار کم و پراکنده بودند
های انزلی، بوشهر و باربرهای شهری و بازاری، کارگران بسيار معدود در 

بی. کارگاههای کوچک و مغازه ها بودند س ث و اينها
بنابراين کارگران ايران به هيچ وجه پايه مادی برای . سواد و عقب مانده بودند

 ١٩٠۵د مبارزه طبقاتی و انقالبی تشکيل حزب اجتماعيون عاميون نبودند اما رش
روسيه که طبقه کارگر در آن نقش قوی داشت باعث تشکيل اين حزب گرديد و اين 
حزب نيز بر بستر انقالب بورژوايی که در ايران در جريان بود حداقل زمينه هايی 

حيدرخان عموعلی نيز يکی ديگر از چهره های . برای حضور در ايران را پيدا کرد
او يک ايرانی مهاجر در آذربايجان روسيه بود و . ن حزب بودبرجسته اي

حيدرخان نيز يکی از . تحصيالتش را در آنجا در رشته برق به اتمام رسانيده بود
بنيانگذاران حزب اجتماعيون عاميون بود که بعدها در روند مبارزه و جنگ های 

شد، اما پس از مدتی او ابتدا روانه مشهد . داخلی ايران نقش قابل توجهی ايفا کرد
متوجه شد در آنجا زمينه ای برای پيشبرد افکارش وجود ندارد روانه تهران و 

او در انجمن . آذربايجان گرديد و بيشتر فعاليتش در اين دو منطقه متمرکز گرديد
  . آذربايجانی ها نيز فعال بود و تأثيراتی بجای گذاشت
ای کارگران ايران و در واقع حزب اجتماعيون عاميون نماينده بسيار خوبی بر

خيلی جلوتر و فراتر از کارگران ايران قرار داشت و اين مسئله در دراز مدت 
چنانچه تداوم می يافت می توانست نقش انقالبی و تعيين کننده ای برای طبقه 

لذا ضروری است ما نقش اين حزب را . کارگر در حال شکل گيری بوجود بياورد
ی بيشتر مورد بررسی قرار بدهيم که جلوتر به آن خواهيم در جريان مبارزه طبقات

انجمن ها و گروههای کوچک قومی و ملی و مذهبی نيز در ايران بوجود . پرداخت
مثل انجمن اصناف، انجمن طالب، انجمن ارامنه، انجمن زرتشتيان، انجمن . آمدند

 و البته ايرانيان جنوب و غيره که همگی گروههای کوچک و قومی و مذهبی بودند
در واقع . با تمام اين ويژگی ها در پيشبرد انقالب مشروطه نقش ايفا می کردند

گروههای دوران انقالب يا رنگ مذهبی داشتند و يا ملی و قومی که با صف بندی 
جامعة ايران در . های اجتماعی ايران آن زمان خوانايی و هماهنگی زيادی داشت

يوناليستی و قومی بود و احزاب و گروههای آن دوران بسيار مذهبی و سنتی و ناس
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در واقع بورژوازی نوپای ايران براساس چنين . نيز بازتابی از اين واقعيات بودند
شرايطی به هيچ وجه قصد مبارزه و يا به حاشيه بردن مذهب را نداشت بلکه 
افکار مطالبات خود را تحت پوشش و رنگ مذهب ارائه می داد و به غير از اين 

  . يچ راه ديگری قابل تصور نبودنيز ه
عصرنو، اتحاد، : نشرياتی مثل. در اين دوران نشريات زيادی نيز منتشر گرديد

وطن، آدميت، ترقی، اتحاد، مجاهد، آزاد، صور اسرافيل مساوات، حقوق و غيره 
اکثر اين نشريات ملی گرا و مذهبی و البته عليه سلطنت و خوانين منتشر می 

 اين نشريات صور اسرافيل تنها نشريه، و می توان گفت اولين از بين. ( گرديدند
مجله . نشريه ای در ايران بود که خرافات و سنتها را مورد انتقاد قرار می داد

مساوات نظريات انقالبی و عدالت خواهانه ای داشت که می توان گفت گرايش 
ی سابقه سوسياليستی در آن به چشم می خورد و اين نشريه نيز در نوع خود ب

در واقع می توان گفت اين دوران عصر روشنگری ايرانيان پس از مدتهای . بود
  . طوالنی و فضای جامعه سياسی و آزاديخواهانه شده بود

د  ًال هم    چند که روحانيون احزاب مشخصی  اما  که ق
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ش اشاره ب همانطور نداشتند هر
 درون روحانيت نقش قوی و تعيين کننده ای در جامعه داشتند، دو گرايش متضاد

وجود داشت اول گرايشی به رهبری آيت اهللا طباطبايی که از انقالب مشروطه 
حمايت می کرد و خواهان تغيير و تحوالت و کمرنگ شدن نقش دربار بود، او از 
سردمداران جنبش تحريم تنباکو بود، بخش زيادی از جامعه را بسيج کرده بود و 

او در کنار بورژوازی نوپا قرار داشت و . وددر مجموع از نفوذ زيادی برخوردار ب
توان زيادی در بسيج توده ها و بخصوص رعايا داشت، به هر حال نمی توان نقش 

آيت اهللا . اين بخش از روحانيت را در پيشبرد انقالب بورژوايی ايران ناديده گرفت
اکو هر چند او از جنبش تحريم تنب. بهبهانی را نيز می توان جزء اين طيف دانست

حمايت نکرد و محافظه کارتر از طباطبايی بود اما به هر شکل با رشد انقالب او 

  . نيز در طيف مخالفين دربار و حاميان انقالب قرار گرفت
در بخش ديگر روحانيت عناصری مثل آيت اهللا شيخ فضل اهللا نوری قرار داشت او 

ا تمام نيرو در مقابل که از مراجع تقليد بود در ميان مردم تا حدودی نفوذ داشت ب
انقالب مشروطه ايستاد و جلوتر خواهيم ديد که چگونه لمپنها و عقب مانده ترين 

شيخ فضل اهللا در کنار درباريان . عناصر مزدوران را عليه انقالب بسيج کرد
قرار داشت و جزئی از نيروهای ارتجاعی آن دوران به حساب ) فئوداليسم حاکم(

  . می آمد
تا شايد بدين وسيله . ه سياست مظفرالدين شاه ليبراستی شده بوددر اين دوران ک

موج گسترده ازادی خواهی و استبداد ستيزی را مهار نمايد، بدليل رشد اعتراضات 
و مبارزات، سياستش در نهايت به ضد خودش تبديل يعنی همين سياست باعث 

 در هراس گرديد تا طيف بيشتری از گرايشات سياسی مخالف رشد بکنند و کمتر
بنابراين با رشد جنبش وصف آرائی بيشتر طبقات در . تعقيب و سرکوب باشند

  . مقابل فئوداليسم حاکم جامعه آبستن حوادث جديدی می گرديد

  

  ) ١٩٠۶، ١٩٠۵ (١٢٨۵، ١٢٨۴ رشد انقالب در سالهای -
 قيمتها، ناگهان افزايش يافت و شوک ديگری به جامعه وارد کرد و ١٢٨۴در سال 
وی ديگر تعرفه های مالياتی جديدی برای تجار داخلی وضع گرديد و باعث از س

تجار و کسبه به همراه موج عظيم نارضايتی حاصل از . نارضايتی شديد آنها شد
آنها خواهان بر . مالياتها به خيابان ريختند و مغازه ها و بازار را تعطيل کردند

مظفرالدين شاه در . دندش) چه غربی و چه روس(کناری مسئولين خارجی گمرک 
يک عقب نشينی قول داد که مسئولين گمرکات را تغيير دهد و تعرفه ها را نيز لغو 

اما پس از مدتی به هيچکدام از اين وعده ها عمل نکرد و باعث . و يا تعديل نمايد
  . شد تا موج ديگری از اعتراضات پديد آيد

 17



ن از تجار ايرانی را به فلک هنگامی که دو ت) ١٩٠۵ (١٢٨۴اينبار در پاييز سال 
بسته بودند و سعی داشتند تا نيروهای بورژوازی نوپا و مردم را مرعوب نمايند، 
مغازه ها و بطور کلی شهر تعطيل شد و آيت اهللا طباطبايی و بهبهانی به همراه 

آنها خواهان برکناری حاکم تهران و . عدة کثيری در حرم عبدالعظيم تحصن کردند
  . بودند ) مجلس(وانه تأسيس عدالتخ

دولت به معترضين اعالم کرد که اگر وضعيت ايران را تحمل نمی کنند می توانند از 
اما بعد از يکماه که از تحصن گذشت و خبر آن در سراسر . ايران خارج شوند

ايران پيچيد حمايت گسترده ای شکل گرفت که باعث، ترس اشرافيت حاکم شد و 
متحصنين در بازگشت مورد استقبال . ين را پذيرفتندبخشی از خواسته های متحصن

  . گسترده قرار گرفتند و بيش از پيش شرايط به نفع بورژوازی و مردم تغيير يافت
با وجودی که مظفرالدين شاه پذيرفته بود که مجلس تشکيل گردد و تعرفه ها بر 

 و بازاريان تجارت داخلی برداشته شود، اما هيچکدام از اينها عملی نگرديد و تجار
ال اعتراضات ری توسط ر که

. به خيابان کشاندند اما پليس بر روی آنها تيراندازی کرد و يک نفر کشته شد
فردای آن روز جمعيت بيشتری به خيابانها ريختند و درگيری های شديدی بوجود 

 نفر از مردم کشته شدند، اين درگيری ها باعث ٢٠در اين درگيری ها بيش از . آمد
کامًال همه در کوچه و خيابان به درباريان . گرد که

ع شت مسجد ای نقش که می و  ناسزا
اهللا طباطبايی آيت . می تاختند و آنها را باعث بدبختی ها و جنايات معرفی می کردند

راهپيمايان را . و بهبهانی به همراه جمعيت زيادی به سمت قم راهپيمايی کردند
پس از راهپيمايی جمعيت در . بيشتر بازاريان و روحانيون رهبری می کردند

سفارت انگلستان به تحصن پرداختند، ابتدا صدها نفر و سپس هزاران نفر به آنجا 
 در مقابل سفارت تجمع و سپس تظاهرات کردند در زنان نيز برای اولين بار. آمدند

تمام مدت تحصن سخنرانی و بحث ادامه داشت و مردم به صراحت خواستار 
  . تشکيل مجلس شدند

ً در دست داشتند ، مردم را  هب  مردم را کام  به  روحانيت

يد تضادها  عيان و عميق شود
لنًا به دربار  روحانيت   تعيين کننده  دا در    گفتند
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مظفرالدين  ًا ند هفته نشينی کرد هر  ديد،    

اما عمًال مبارزه  

مدت  روحانيون، تجار   بودند  نمايندگان 
را   دادند عمومًا  نوپای ايران ًا و

دربار که حمايت مردم در ديگر شهرها را می ديد و آذربايجانی ها برای اعزام 
 و هواداران نيرو به تهران اعالم آمادگی کرده بودند و نيروهای عظيم متحصنين

از چ عقب و رسم  پس می در سطح ش آنها
در واقع مشروطيت پيروز . شاه بيانيه تشکيل مجلس شورای ملی را امضاء کرد

.شده بود و موجی از شعف و شادی سراسر کشور را در برگرفت
عقب نيشنی وسيع از طرف فئوداليسم وسيعتری آغاز شده بود و اين فقط يک 

مجلس در ) ١٩٠۶ (١٢٨۵در سال . حاکم و پيشروی نيروهای بورژوا و مردم بود
بازاريان که. تهران تشکيل شد و از ًا ع

می تشکيل بورژوازی  در واقع بورژوازی . مجموع 
ام بزرگی به جلو برداشته بود اما به هيچ وجه هنوز پيروز نشده بود، ملی ايران گ

يعنی هنوز هيچ تحول اقتصادی رخ نداده و فقط موقعيت اجتماعی بورژوازی ملی 
تعدادی از زمينداران و درباريان نيز در مجلس حضور داشتند . محکمتر شده بود

  . اما آنها در اقليت قرار گرفتند
ساسي توسط مجلس، شاه تحت فشار مجبور به امضاي آن پس از تصويب قانون ا

چند روز . گرديد و بدين وسيله گام ديگري در جهت انقالب بورژوايي برداشته شد
بعد از امضاي قانون اساسي مظفرالدين شاه در گذشت و پسرش محمدعلي جانشين 

تشكيل . (تا اينجا انقالب بورژوايي به چند مطالبه با اهميت دست يافته بود. او شد
اما از همه اينها مهمتر به ميدان آمدن مردم و رو ) مجلس و تصويب قانون اساسي

رهبري به دست بورژوازي بود  هر چند . بود)فئوداليسم(دررويي آنان با اشرافيت 
در بيشتر محافل و قهوه . اما تأثيرات عميقي بر باورها و رفتارهاي مردم گذاشت

 و براي اولين بار در ايران مردم به قدرتمند خانه ها بحث سياسي در مي گرفت
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صف بندي هاي طبقات سياسي آشكارتر شده و جامعه . بودن خود پي برده بودند
  . خواهان تحوالت بيشتري بود

  

  ) ١٩٠٩ تا ١٩٠٨ (١٢٨٨ تا ١٢٨٧ جنگ داخلي در ايران -
 با ملحد. هر تعرض شاه و دربار باعث بروز اعتراضات بيشتر اجتماعي مي شد

خواندن تعدادي از فعالين سياسي مثل ملك المتكلمين، جمال الدين اصفهانى 
جهانگيرخان صوراسرافيل و محمدرضا شيرازي، شاه اعالم آرد آه به هيچ وجه 
حكومت مشروطه را آه قدرت و نفوذ دربار را آم آرده و مجلس و قانون را در 

ن موضع گيري بار ديگر برابرش قرار داده بود، نمي تواند بپذيرد در نتيجه اي
اعتراضات عمومي شعله ور شد، تهران، تبريز، شيراز، مشهد، انزلي، رشت، 
. آرمانشاه و خالصه تمامي شهرهاي مهم صحنه تظاهرات يكپارچه و عظيم شد

اعتصابات بازار و ديگر آسبه و تحصنها نيز آغاز شد و از همه مهمتر انجمن 
. ح اعالم آمادگي براي دفاع از مجلس آردندآذربايجاني شامل چند هزار نيروي مسل

اينبار نيز در نتيجه اعتراضات گسترده مردم دربار مجبور به عقب نشيني گرديد و 
اي جديد در  تظاهرات گسترده صفحه. در واقع خود را در آستانه سرنگوني مي ديد

مردم عظمت نيروي خويش را حس مي آردند و بخشهاي زيادي . تاريخ ايران بود
نمي دانستند وارد » سياست« شامل اقشاری آه حتي بي سواد بودند و چيزي از آه

صحنة عملي مبارزه و رو در رويي با حكومت شده بودند و فضاي استبداد شكسته 
همه اينها توازن قوا و روابط بين . بود و ديگر ترس و سانسور معنايي نداشت

راه بورژوازي ملي در مقابل طبقات را تغيير داده بود و صف بندي توده ها به هم
  . فئوداليسم پررنگتر گرديده بود

روزنامه صوراسرافيل براي اولين بار در تاريخ ايران جدائي دين از سياست را 
مطرح آرد آه با توجه به جو جامعه آن زمان و سطح فكر مردم خيلي عجيب و 

در اين پس از آن انتقادات ديگري نيز از دين و سنتها . جنجال برانگيز شد
  . شد روزنامه منتشر مي

مجلس آه قدرت زيادي بدست آورده بود، اصالحات را خيلي آند انجام مي داد و 
درگيري هاي داخلي آن بين نيروهاي بوژوازي و فئوداليسم جريان داشت، بدليل 
طيف وسيع ميانه روها آه در واقع بخش قابل توجهي از بورژواها را نيز در بر 

شرفت قابل توجهي نداشت بورژوازي نوپا آه بيشتر آسبه و مي گرفت، مجلس پي
به اشكال گوناگون هنوز در مناسبات . بخشي از روحانيون و تجار را شامل مي شد

و توليد فئودالي منافع داشتند و به همين دليل از دربار گسست آاملي نكرده و فقط 
  . خواهان حكومت مشروطه دربار و نه لغو آن بودند

قيمتها و مالياتها و تداوم فقر و بيكاري و ضعف مجلس در رفع اين با افزايش 
موارد، نارضايتي در بخشي از مردم و دلسردي افزايش يافته و عده اي نسبت به 
مجلس و انقالب مشروطه بدبين شدند اين بهترين موقعيت براي سلطنت طلبان 

انيوني مثل شيخ با استفاده از اين نارضايتي و دلسردي و با توسل به روح. بود
فضل اهللا نوري آه مجتهد بود و تا حدودي در ميان مردم عقب مانده نفوذ داشت 

در اين رابطه تجمعاتي تدارك ديده شد آه بزرگترين آن . سرآوبي تدارك ديده شد
شيخ فضل اهللا نوري در ميان جمعيت چند هزار نفرة، . تجمع ميدان توپخانه بود

. انده، لمپنها و ديگر مزدوران دربار، سخنراني آردهواداران دربار، اقشار عقب م
شيخ فضل اهللا عليه انقالب مشروطه و مجلس و روزنامه ها، جمعيت را تهيج آرد 

چند روز بعد هواداران . و جمعيت به عده اي از طرفداران مشروطه حمله آردند
طلبان البته وزنة مشروطه . انقالب مشروطه و هواداران دربار با هم درگير شدند

بنابراين دربار و سلطنت . خيلي سنگينتر بود و حمايتهاي گسترده اي وجود داشت
به دنبال نيرويي بودند تا بوسيلة آن بتوانند . طلبان آه اين مسئله را مي دانستند

  . توازن قوا را تغيير دهند
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با صرف هزينه زياد و با بند و بست با امپراطوري روسيه تزاري يكي از 
سيه آه در ايران مستقر بود، بنام بريگاد قزاق به فرماندهي آلنل لشكرهاي رو

درگيري بين نيروهاي . مجلس را به توپ بستند) ١٩٠٩ (١٢٨٨لياخوف در سال 
طرفدار مجلس و بريگاد قزاق به جنگي خونين تبديل شد آه بيش از دويست آشته 

گذاشت بر جاي مجلس آه عمومًا  مردم مدافع  بودند    . از

ًا 

دن بهاني   زنداني باي  ب يد،    دًا    

همه جا آرام و  واقع آودتا به موفق رسيده  رًا
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رع متواري گرديدند به سمت  طلبان به  ن  نسبتًا را انجام شد و

يدند و  از  ام السلطنه به تهران  همزم نيروهاي   و  ًا

 مزدوران نيز مسلح به سالحهاي سرد به مشروطه خواهان و بويژه لمپنها و
غارت، درگيري و دستگيري تهران را فرا . فعالين و رهبران آنها حمله مي آردند

. شاه اعالم حكومت نظامي آرد و لياخوف حاآم نظامي تهران شد. گرفته بود
و رسماجتماعات وهر گونه مراسم، حتي مراسم مذهبي ممنوع اعالم گرديد 

  . مجلس شوراي ملي منحل اعالم شد
همانطور آه گفته شد عدة زيادي دستگير شدند آه برجسته ترين عناصر آن عبارت 

صوراسرافيل آه در زندان به قتل رسيد، سلطان العلما سردبير روزنامه : بودند از 
 ، يحيي ميرزا اسكندري روح القدس آه او هم به قتل رسيد، جمال الدين اصفهاني

د در منازل خود ش نيز به ي و اط ط اهللا آيت قتل رس به بع   . آه
بنابراين سلطنت موفق به سرآوب و آشتار در تهران شده بود و پس از سرآوب 

بود يت در اما تهران همة ايران . ظاه 
در آذربايجان . يراز، رشت و غيره به پا خواستندمردم در اصفهان، تبريز، ش. نبود

دولت موقت اعالم شد و عدة زيادي به رهبري ستارخان و باقرخان به دربار 
التيماتم دادند چند محله توسط نيروهاي مشروطه طلب در تبريز تسخير شد و چند 

بنابراين جنگ و درگيري در تبريز شعله . محله نيز در دست هواداران دربار بود
حزب اجتماعيون هر چند آه آوچك و ضعيف بود اما به همكاري آامل با . ور شد

مشروطه خواهان پرداخت و سالحهاي زيادي از جمله بمبها و نارنجكهايي را 
بصورت قاچاق از آذربايجان روسيه براي نيروهاي انقالب فراهم آرد آه در جنگ 

قالب در تبريز پيروز شدند و در نتيجه نيروهاي ان. داخلي تبريز تأثير زيادي داشت
باقي مانده نيروهاي سلطنت طلب از شهر . سلطنت طلبان را تار و مار آردند

. گريختند و تحت حمايت ايل شاهسون و ديگر روستاييان عقب مانده قرار گرفتند
آنها با حمايت حاآمان و مزدوران شهرهاي ديگر آذربايجان، تبريز را محاصره و 

  . ريز حمله آردند اما موفق نگرديدندبارها براي تصرف تب
در همين شرايط آه در آذربايجان جنگ داخلي ادامه داشت در رشت شخصي به نام 
يپيرم خان معروف به يپرم خان ارمني با صدنفر نيروي مسلح رشت و انزلي را 
تصرف آردند تعدادي نيز از مازندران به آنها پيوستند و بالفاصله به سمت تهران 

  . ندحرآت آرد
در اصفهان نيز صمصام السلطنه نيروهاي خود را جمع آرد و پس از فتح اصفهان 

ت س ت  حت سلط آه
دربار و مدافعان آنرا ) گيالن و اصفهان(خبر حمله از دو سو . تهران حرآت آردند

يادي از دست دادند و عده زيادي از به وحشت انداخت و روحيه خود را تا حدود ز
در تهران نيز انقالبيون . آنها قبل از آنكه نيروهاي انقالب به تهران برسند گريختند

  . جان تازه اي گرفتند و فهميدند آه انقالب نمرده است
پس رس صمص خان يپرم ان تقريب 

تعدادي از سلطنت طلبان آه در .  تهران را تصرف آردندمقاومتي نه چندان زياد
پس از . سرآوب و آشتار مردم دست داشتند، از جمله شيخ فضل اهللا اعدام گرديدند

مشروطه ) ١٩٠٩ (١٢٨٨فتح تهران بالفاصله مجلس تشكيل گرديد و در سال 
لع مجلس جديد شاه را خ. پيروز شده بود و شاه نيز به سفارت روسيه پناهنده شد

  . و پسرش احمد را جانشين او آرد
پس از رسيدن خبر فتح تهران به ديگر شهرها به سرعت مردم قيام آردند و 

  . شهرهاي باقيمانده در دست سلطنت طلبان را فتح آردند
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اما آيا انقالب بورژوايي نيز به . در ايران پيروز شده بود» مشروطه«بنابراين 
  سرانجام رسيده بود؟

  

  ب دموآراتيك ايران و درسهاى انقالب  شكست انقال-
همانطور آه گفته شد انقالب به خواسته مشروطه دست يافت و ديگر دربار و شاه، 
. حكومت را بطور آامل در دست نداشتند و به نيروي حاشيه اي تبديل شده بودند

 دموآراتيك در ايران به سرانجام -اما اينها به معناي آن نبود آه انقالب بورژوا
ده است چرا آه انقالب با تحول اقتصادي معنا مي يابد و اگر فقط به سرنگوني رسي

حكومت و جابجايي قدرت از يك دست به دست ديگر باشد چه تفاوتي با آودتا و 
  اصالحات دارد؟ 

وجود داشت و آن اينكه قدرت ) ١٩٠٩ (١٢٨٨البته يك نكته با اهميت در سال 
يعني طبقه اشراف فئودال . ديگر افتاده بودسياسي از دست يك طبقه به دست طبقه 

اما ويژگي هاي زيادي وجود . خلع يد گرديد و بورژوازي قدرت را به چنگ آورد
اي نقش رت. داشت

اي از رانده نشدند و فقط محددود گرديدند و مقرري آنها آاهش يافت اما هنوز پاره 
دوم اينكه، اصالحات ارضي انجام . اختيارات و حاشيه امنيتي در اختيار داشتند

سوم اينكه طبقه فئودال در . نگرفت و فقط تعدادي از تيولهاي درباري از بين رفت
بسياري از خوانين ايلها و طايفه هاي . ايران فقط محدود به درباريان نمي شد

بودند آه هم مقادير زيادي زمين و رعيت در بزرگ، عناصر قدرتمندي از اين طبقه 
خوانين ايلهاي شاهسون در . اختيار داشتند و هم نيروهاي مسلح در اختيار داشتند

آذربايجان، قشقاييان در فارس، بختياری ها در لرستان، طوايف آردها و بلوچها، 
 »شهرهاي بزرگ«اعراب و بسياري ديگر از جمله موارد ذآر شده بودند در واقع 

در اختيار مشروطه خواهان بود اما بسياري از روستاها تحت تسلط خوانين قرار 

مردم در روستاها زندگي مي آردند و % ٩٠در آن دوران بيش از . داشت
در مقايسه با روستاها بسيار آوچك بودند، چهارم دخالت » شهرهاي بزرگ«

عمقي در تمام اين امپرياليستهاي انگلستان و روسيه تزاري بود، اما نكته قابل ت
و. موارد وجود داشت ار و منكوب ال ش و درباريان انقالب

نكرد و نتوانست مطالبه حكومت مشروطه را ارتفاع دهد، به اين دليل بود آه 
بورژوازي آه رهبري انقالب را در اختيار داشت نمي خواست همه پيوندهايش را 

ژوازي خود از انقالب آه به مردم خيلي چيزها يادداده بود بور. با گذشته قطع نمايد
مي هراسيد و بنابراين سلطنت را براي روز مبادا حفظ آرده بورژوازي مي دانست 
آه هر قدمي آه به جلو برداشته شود مي تواند عليه خود او بكار گرفته شود و به 

اري در دست همين دليل جمهوري خواهي را طرح نكرد و سلطنت مي توانست ابز
  . بورژوازي باشد و در بحرانهاي اجتماعي به آمكش بيايد

اوًال فئودالهاي درباري از قد  آه بعدًا  تعيين آننده  پيدا آردند
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ً   ت  مار  اه را آام اينكه چرا    

اما در مورد مسئله دوم، آه چرا بورژوازي به قدرت رسيده بالفاصله اصالحات 
را انجام نداد، ) تقسيم اراضي بين رعيتها و مصادره زمينهاي اربابان(ارضي 

بري انقالب را در مهمترين دليلش اين بود آه بورژوازي به قدرت رسيده آه ره
دست داشت، شامل تجار، آسبه، بخشي از روحانيت، دالالن و تعدادي از 
روشنفكران تحصيل آرده در غرب را شامل مي شد و بعبارتي صحيحتر حتي هنوز 
صنعت، مانوفاآتور و تكنولوژي در آشور از مطالبات دراز مدت و تا حدودي 

زم براي اينكه بورژوازي نياز به در واقع ماتريال ال. حاشيه اي بورژوازي بود
نيروي آار ارزان و زياد داشته باشد فراهم نشده بود و از همين رو اصالحات 
ارضي و همراه آردن رعايا با انقالب و دگرگوني در مناسبات ارضي بالفاصله در 

وابستگي » بورژوازي سنتي«از سوي ديگر بسياري از عناصر . دستور آار نبود
عده اي خود ضمن اينكه تاجر بودند، . سبات ارضي فئودالي داشتندو منافعي در منا

نكته مهم ديگري . مالك نيز بودند و تعدادي از آسبه نيز همين وضعيت را داشتند
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نيز در اين مورد وجود داشت،آن بخشي از بورژوازي نيز آه بيشتر خواهان تقسيم 
 خوانيني آه در رأس اراضي و اصالحات در اين رابطه بود، بدليل قدرتمند بودن

ه ها قرار داشتند و هر آدام در واقع ارتش قدرتمندي بودند و تا به حال و فطاي
توسط رت آسب پس بالفاصله يري تقريب ص

بوجود آمد، آه جلوتر به آن خواهيم پرداخت نيز اين هراس را بيشتر در اين بخش 
  .ت رسيده تقويت مي آرداز بورژواي تازه به قدر

حنه درگ هايي آه   از  قد  بورژواني  ًا از

هر چند آه اآثريت  دولت اآثريت مردم را پ   اما شديد
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اين ويژگي ها نشان مي داد آه هنوز فئوداليسم در ايران بسيار قدرتمند بود و در 
در چنين . واقع نمي توان گفت آه بورژوازي و انقالب بر آن غلبه آرده بود

شرايطي مجلس دوره دوم تشكيل گرديده و دو جناح قوي در مقابل يكديگر در 
يت آن شامل رهبران و هواداران فرقه دموآرات و اقل. مجلس صف آرايي آردند

اآثريت آن، محافظه آاران و فرقه اعتداليون بود نمايندگان فرقه دموآرات خواهان 
. به سرانجام رسيدن انقالب يعني اصالحات و دگرگوني هاي اساسي بودند

اصالحات ارضي، حق رأي به همه مردان، انتخابات آزاد، جدائي دين از سياست 
ش همگاني و رايگان، صنعتي شدن آشور و آم آردن ساعات آار روزانه در آموز

واقع مطالبات آنها برگرفته از مطالبات سوسيال دموآراتها در اروپا و روسيه بود، 
اما همانطور آه گفته شد، اينها اقليت مجلس دوم را . آه آن دوران انقالبي بود

فظه آار بورژوازي بودند و اآثريت تشكيل مي دادند و اآثريت آن آه نمايندگان محا
حفظ سلطنت مشروطه، تشكيل : مطالبشان بدين شرح بود» فرقه اعتداليون«

مجلس سنا، حفظ مالكيت خصوصي، آمكهاي مالي دولت به سرمايه داران براي 
  . پيشرفت آشور و اجراي شريعت

ًا داشت سر شت  از مجلس، و
درگيريهاي . فرقه دموآرات و احتمال بيشتر شدن نفوذ آنها درجامعه مي هراسيدند

لفظي براي انتخاب دولت، نخست وزير و ديگر مسائل بين دو جناح ادامه داشت تا 

آشتن او را به گروه هوادار حيدرخان . اينكه آيت اهللا بهبهاني ترور و آشته شد
  . نسبت دادند

 رابطه عليه سوسيال دموآراتها و فرقه و دموآرات بسيج نيروهاي زيادي در اين
شدند و از سوي ديگر دولت اعالم آرد آه همه نيروهاي غيردولتي بايد 

فرقه دموآرات سالحهايشان را  بسياري از طرفداران. سالحهايشان را تحويل بدهند
آرات آه در واقع فرقه دمو. تحويل دادند و اين يكي از بزرگترين اشتباهات آنها بود

بود و ) رعيتها، آارگران و خرده بورژوازي(ائتالفي از نيروهاي پايين جامعه 
براي اولين بار توانسته بودند هم در مجلس، هم در جامعه و هم بعنوان يك نيروي 
مسلح طبقاتي فرودست عرض اندام آنند و اين چشم انداز وجود داشت آه هم 

تر از انقالب بورژوايي حرآت آنند، با انقالب را به سرانجام برسانند و هم فرا
بورژواي آه خود در موضع . تحويل سالحهاي خود گام بزرگي به عقب برداشتند

قدرت مي ديد بالفاصله به آن بخش از دموآراتها آه حاضر به تحويل دادن سالح 
هجوم آوردند و طي يك ) نيروهاي تحت فرمان ستارخان و باقرخان(نشده بودند 
  . ران آنها را خلع سالح آردنددرگيري در ته

هرچند فرقه و دموآرات هنوز نيروي قوي در جامعه بود اما خلع سالح شدنش 
آنها را براي مدت قابل توجهي در حاشيه قرار داد و عده اي را دلسرد و منفعل 

از سوي ديگر امپرياليستهاي انگلستان و روسيه بيكار ننشستند و به تقويت . آرد
يف و بخشهايي پرداختند آه تحت تسلط خوانين قرار داشتند و و مسلح آردن طوا

دهها منطقه درگير جنگ شده . بر همين مبنا جنگهاي منطقه اي و داخلي درگرفت
سياست بين دو صندلي حكومت . بود و قدرت مرآزي روز به روز ضعيفتر گرديد

از بين سرمايه داران تازه به دوران رسيده آه نمي خواستند سلطنت خوانين را 
طوالني شدن . ببرند و به اصالحات ارضي نپرداخته بودند نمي توانست دوام بياورد

آشمكش هاي داخلي و بدتر شدن وضعيت اقتصادي آه شامل افزايش قيمتها و 
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روسيه و انگلستان . بيكاري بود، باز هم حكومت مرآزي را بيشتر تضعيف مي آرد
د آه حكومت ايران حق ندارد هيچ با توجه به وضعيت وخيم ايران، تهديد آردن

) ١٩١١ (١٢٩٠روسها در سال . مستشار خارجي را بدون اجازه آنها اخراج نمايد
انگلستان نيز بوشهر را اشغال آرد و نيروهايش را . رشت و انزلي را اشغال آردند

  . به سمت شيراز به حرآت درآورد
نها به خيابانها ريختند آ. خبر حمله روسيه و انگلستان مردم را خشمگين آرده بود

اگر حكومت مرآزي آنها را مسلح مي آرد مي توانست نيروي . و تظاهرات آردند
عظيمي براي مبارزه با امپرياليستها و نيروهاي ارتجاعي بوجود بياورد، اما 
بورژوازي خود را بين دو لبه قيچي مي ديد و خود از مردم مسلحي آه ممكن بود 

تدر نهايت به فرقه دموآرا ش در تبريز . ت
درگيري شديد بين مردم و نيروهاي روس به وقوع پيوست و عده زيادي آشته 
شدند اما نبرد همچنان ادامه داشت اين جنگها و جنگ جهاني اول پيشروي و 

  . پيروزي امپرياليسمها و نيروهاي ارتجاع را به تأخير انداخت

ديدًا وحشت داش  گرايش پيدا آنند 
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هنوز مبارزه  خود  آرده  ف گروههاي منفرد  ًال   آه ق

 گرد آمدند و ١٩١٧ و ١٩١۶راني در باآو در سال سوسيال دموآراتهاي اي
آنها حزب عدالت را سازماندهي آرده به . جلساتي جهت سازماندهي برگزار آردند

غفارزاده، ميرجعفر جوادزاده، احمد سلطان زاده، . تقسيم آار جديد پرداختن
 آنها روزنامه حريت. خان عموغلي، از جمله فعالين و رهبران اين حزب بودندرحيد

را منتشر آرده و نمايندگاني براي ارتباط و شرآت در آنفرانس بلشويكها انتخاب 
تزار روسيه و حكومتش سرنگون شد و چند ماه ) ١٩١٧ (١٢٩۶در سال . آردند

بعد از آن انقالب سوسياليستي در روسيه به وقوع پيوست و جمهوري 
يستي روسيه در سوسياليستي به رهبري بلشويكها بوجود آمد خبر انقالب سوسيال
در ايران بويژه آه . تمام دنيا و از جمله ايران تأثيرات قابل توجهي به جاي گذاشت

نيروهاي نظامي روسيه شمال آشور را در تصرف داشتند و با شنيدن خبر انقالب 

بخشي از لشكريان . روسيه از ايران خارج شدند شرايط تغييرات قابل توجهي آرد
 قبول نداشتند و براي نبرد با آنها عازم روسيه روس آه حكومت بلشويكها را

بودند، قصد عبور از گيالن را داشتند آه جنگليها در مقابل آنها قرار گرفتند و نبرد 
روسها آه مجهز به توپ بودند تلفات . نبرد از پل منجيل آغاز شد. سختي در گرفت

از گيالن عبور زياد به جنگليها وارد آردند و پس از درگيريهاي شديد در نهايت 
نيروهايي مثل فرقه دموآرات و حزب عدالت با خروج نيروهاي روسي در . آردند

اما نقطه ضعف بزرگ فرقه دموآرات . شمال آشور و تهران جان تازه اي گرفتند
مسلح  قط و راخلع سالح ب  بود اين

  . مي آردند
اردادهاي استعماري دوران تزار با ايران را لغو آرد و دولت شوروي تمامي قر

از سوي ديگر دولت به رهبري . حمايت خود را از انقالبيون ايران اعالم نمود
نخست وزير وثوق الدوله قراردادي با انگلستان به امضاء رساند آه در مقابل يك 

تأمين و وام به دولت ايران مي توانست سالح ارتش ايران را به طور انحصاري 
ضمن اينكه . مستشاران نظامي در ارتش ايران بنام آموزش نظامي داشته باشد

انگلستان نيروهاي نظاميش را حفظ آرده و جنوب آشور را در اختيار داشت و از 
  . منطقه نفتي مسجد سليمان نيز بهره برداري مي آرد

 ماندگي حوادث و وقايع چنان به سرعت به وقوع مي پيوست آه با توجه به عقب
. و بي سوادي بخش زيادي از جامعه توده ها دچار آشفتگي فكري شده بودند

تشخيص گرايشات مختلف و منافعي آه پشت آنها نهفته بود براي آنها سخت بود 
فرقه عدالت آنگره اي در . حتي فرقه عدالت نيز دستخوش اين بحران فكري گرديد

 ١٢٩٩در سال . ه دهد برگزار آردانزلي براي اينكه تحليل مشخصي از شرايط ارائ
اين آنگره برگزار و بحث پيرامون به سرانجام رسيدن يا نرسيدن انقالب ) ١٩٢٠(

سلطان زاده آه يكي از نظريه پردازان اين حزب بود، اعتقاد . دموآراتيك درگرفت
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داشت آه انقالب دموآراتيك در ايران به سرانجام رسيده، چون بورژوازي قدرت را 
او . رده و لذا بايد بالفاصله به سوي انقالب سوسياليستي پيش رفتبه آف آو

انقالب سوسياليستي روسيه آه بالفاصله بعد از انقالب دموآراتيك به سرانجام 
  . رسيده بود را به عنوان نمونه و مقايسه مطرح مي آرد

از سوي ديگر حيدرخان عموغلي معتقد بود آه انقالب دموآراتيك به سرانجام 
ه است و ضروري است براي اتمام و به سرانجام رساندن آن به رهبري نرسيد

طبقه آارگر با دهقانان متحد شوند و اقتصاد ايران را هنوز بر مبناي مناسبات 
  . ماقبل سرمايه داري ارزيابي مي آرد

با    ًال ع ده بود اما هر چند مشروطه ظاهرًا پيروز واقعيت  بود آه

   ً اي    آام لستان   آنها  امپرياليسم ان
رمايه داري  تار جامعه ايران با    قدمي به جلو بردارد و اساسًا 

صنعت در اير صًال سرمايه دا و فاصله زيادي داشت و 
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ع شده و فرقه دموآرات نيز خلع سالح آامًال 

 ً دا و آام هم  وجود   دليل     مذهبي 

د را  استخاره  ن  ن بودند، تاآتيك  خرافي ديدًا  آه 

مقابل  آ مسلح و تعليم ديده  مس

به توجه م  آن  ش 
دود زيادي در ديگر مناطق به جز تهران در دست خوانين بود و اينكه قدرت تا ح

نمي هراسيده و ال بورژوازي آرد و مي ت حم از نيز گ
س ساخ هيچ توانست

ري  ان رشد نيافته و ا
اما . مناسبات فئودالي پابرجا بود، نظرية حيدرخان عموغلي به واقعيت نزديكتر بود

به هرحال در آنگره انزلي تحليل جناح سلطان زاده با اآثريت آرا به تصويب رسيد 
اما پس از چند ماه و در يك . و براي مقطعي اين حزب را در موضوع چپ قرار داد

 حيدر عموغلي پذيرفته شد و بار ديگر اين حزب به واقعيت آنفرانس ديگر نظريه
انگلستان آه بخشي از ايران را در تصرف داشت و خطر بلشويسم را . نزديك گرديد

در شمال احساس مي آرد و با توجه به بحران شديد و جنگهاي منطقه اي و 
 به ثبات تحوالت پي در پي آه فشار اقتصادي زيادي به توده ها وارد آرده و تمايل

رضاخان افسر . و نظم آور را در ميان آنها رشد داده بود، آودتايي را طرح آرد
 نفر را در قزوين به عهده داشت به وسيله يك ٣٠٠٠قزاق آه رهبري حدود 

دولت آه . طراحي عمليات نظامي توسط انگليسيها، به سمت تهران حرآت آرد

يف  شده بود، نمي توانستند در ض
رضاخان با آشتن و دستگيري عده اي از . مقابل لشكر رضاخان مقاومت آنند

تمامي نيروها و دسته هاي . مخالفين سياسي به راحتي قدرت را به دست گرفت
خوانين تحت فشار و دستور انگلستان از رضاخان حمايت آردند و قدرت او را 

 جنبش منطقه اي در آذربايجان، گيالن و خراسان در اين شرايط آه. افزايش دادند
ال ج از  و خاص ملي گرايشاتي اختالفات و به داشت،

حزب عدالت سعي بر اين داشت آه اين سه جنبش جدا از هم را . ناهماهنگ بودند
فر با هم هماهنگ و متحد سازد و بر اين اساس حيدر عموغلي ابتدا به خراسان س

آرد و با آلنل پسيان آه يك فرمانده شورشي بود مالقات نمود، مذاآرات آنها در 
مجموع مثبت بود و يك حمله همه جانبه به تهران را طراحي آردند و قرار شد آه 

حيدر عموغلي براي مذاآره . طي مذاآره با جنبش جنگل هماهنگي الزم انجام شود
زاآوچك خان و بخش اعظم رهبران با ميرزاآوچك خان به گيالن رفت اما مير

جنبش جنگل آه از مذهبي هاي افراطي و ضد آمونيست بودند و حتي ميرزاآوچك 
خان تا قبل از جنگ خود يكي از روحانيون منطقه بود، حيدرعموغلي را به قتل 

حيدر عموغلي آه هم در روند . رساندند و ضربه بزرگي به جنبش وارد آوردند
ار فعالي داشت و هم وزنه اي در جنبش انقالبي ايران مبارزه طبقاتي نقش بسي

هر چند آه . بدين وسيله جان باخت و حزب او ضربه بزرگي را متحمل گرديد. بود
حزب آنها و نقش حيدرعموغلي هنوز در جامعه ايران حاشيه اي و آوچك بود اما 

  . در يك پروسه دراز مدت مي توانست تأثيرات بسزايي داشته باشد
رهبري جنبش .  تقويت شده رضاخان به خراسان و گيالن حمله آردندنيروهاي

براساس خو گي هاي ج تي ش  و س گيالن
و روشهاي ديگري آه با اصول جنگ مغايرت زيادي داشت تعيين مي آردند و در 

توسط امًال لشكريان تشاران انگليسي نتيجه در 
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يك گرايش چپ در ميان جنگليان . مجبور به عقب نشيني و دادن تلفات زيادي شدند
تحت رهبري احسان اهللا خان شكل گرفت آه از جنگلي ها جدا شد و به صورت يك 
گروه آوچك به مبارزه ادامه داد اما آنها نيز با نيروهاي اندآشان در نهايت شكست 

نيروهاي ميرزا آوچك خان پس . به شوروي فرار آردخوردند و احساس اهللا خان 
از تحمل ضربات سنگين به طرف ماسوله رفته و در آنجا در محاصره قرار گرفتند 
د ش دستگير و  جنگل بش نيروهاي ج تمامي تقريب آن ن در جر . آه

ميرزا نيز به همراه يك دوست اتريشي اش به آوه هاي توالش رفتند و سعي 
ند از آنجا خود را به نيروهاي مبارز آذري برسانند آه بدليل برف و سرماي داشت

  . شديد جان خود را از دست دادند

دن يا   ن  آشته  ًا   يا    

ًا 

ًا 
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ده ب اآنده  ًا ف آمونيست ايران   

پس از شكست جنبش جنگل حمله به ديگر جنبش هاي پراآنده نيز افزايش يافت و 
رسم) ١٩٢۵ (١٣٠۴در نهايت قدرت نظامي رضاخان تثبيت گرديد در سال 

. ن يافت و حكومت سلطنت پهلوي جايگزين آن گرديدحكومت سلطنتي قاجار پايا
احمدشاه و وليعهد او به فرانسه رفتند و بدين وسيله سلطنت قاجار به اتمام رسيد 

  . اما سلطنت و فئوداليسم به قدرت خودپابرجا بود
رضاشاه آه مي دانست آه نيروهاي جنبش و انقالب پراآنده شده اند، براي آنكه 

زماندهي شوند دستگيري و سرآوب وسيع را در دستور آار بار ديگر نتوانند سا
حكومت سلطنتي رضاشاه سعي آرد ارتش و دستگاه پليسي را تقويت . خود گذاشت

از سوي ديگر پاره اي از . آنند و جو رعب و وحشت در جامعه حاآم نمايند
ماصالحات و تغييراتي را انجام داد تا امپراطوري قدرتمندي داشته باشند او دائ

لباس نظامي مي پوشيد و يك شرايط نظامي و سخت گيرانه را حاآم و باشگاه 
  . افسران را بنا آرد

در آن دوران يك مجلس دست نشانده نيز تشكيل گرديد، انتخابات آزادانه برگزار 
آزاديهاي سياسي از بين رفت و . نمي گرديد و عناصر آن را دربار تعيين مي آرد

دند و تمامي نويسندگان آزادي خواه و دموآرات تحت روزنامه ها تعطيل گردي
پيگرد قرار گرفتند و بنابراين بار ديگر فئوداليسم در ايران قدرت را در دست گرفت 

) عدالت(در اين گيرودار فرقه آمونيست . و نيروهاي انقالب را در هم شكسته بود
اين آنگره در . در اروميه تشكيل داد) ١٩٢٧ (١٣٠۶دومين آنگره خود در سال 

آودتاي رضاخاني محكوم و او و حكومتش را عامل امپرياليسم انگلستان ارزيابي 
فرقه آمونيست ايران آارگران، دهقانان، و ديگر زحمتكشان را به انقالب . آردند

فراخواند و آنها را آه رضاخان حمايت و آنرا نماينده گرايش مترقي بورژوايي مي 
حزب توانسته بود در چند سالي آه فضاي نيمه . دانستند از حزب اخراج آردند

اما حكومت . دموآراتيكي بوجود آمده بود چند اتحاديه آارگري را سازمان بدهد
بالفاصله دست به آار شد و تعداد زيادي از فعالين و مبارزين آارگر را در اقصا 

دان چند نفر در زن. تعدادي از اعضاي فرقه دستگير شدند. نقاط ايران دستگير آرد
تعدادي . جان باختند و چند نفر مثل پيشه وري و آوا ناسيان سالها در حبس ماندند

بر اثر سرآوبهاي شديد . نيز از فعالين فرقه آمونيست ايران به شوروي پناه بردند
ود ش پر و متالشي رقه آمونيست ها نتوانسته . تقريب

ازماندهي مناسب يراي خود ايجاد آنند آه به شكل بودند با توجه به شرايط جديد س
از جزئيات مسئله اطالع دقيقي در دست نيست اما مي . مناسبي عقب نشيني نمايند

توان فهميد آه آنها شرايط سرآوب را موقت و انقالب را نزديك و در يك شرايط 
واقع برآمد فوري مي ديدند و اين يكي از علتهاي ضربه پذيري شديد آنها بود در 

انقالب دموآراتيك در ايران شكست خورده بود و فئوداليسم سرآوب آن را توسط 
حكومت رضاخان به سرانجام رساند، اما به هر حال درسهاي بزرگي از آن به جاي 

انقالب درسهاي زيادي به . ماند و توده ها تجربيات بزرگي را پشت سر گذاشتند
وران آرامش توده ها نمي توانند آن را همراه دارد آه در سالهاي زياد و طوالني د

مبارزه طبقاتي در ايران آه به شكل انقالب بروز آرده بود، فصل . فرا بگيرند
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    . جديدي در تاريخ بوجود آورد آه تا آن زمان بي نظير بود
رعيتها شورش آرده بودند و حال هر چند انقالب شكست خورده بود، اما مطالبات   

براي اولين بار احزاب . جود آنها شكل گرفته بوددر و) تقسيم اراضي(مشخصي 
فرقه آمونيست هر چند آه هرگز به نيروي . سياسي پا به ميدان گذاشته بودند

اجتماعي بزرگي تبديل نگرديد اما توانست مطالبات آارگران را بيان و در شكل 
راس از همايد و در نهايت بورژوازي آه در گيري راديكاليسم نقش زيادي ايفا ن

  . انقالب توده ها به آنها خيانت آرد خود سرآوب شده و قدرت از آف داده بود

  
  
  

   مرداد٢٨از کودتای رضا شاه تا کودتای :  فصل دوم 
  

  )١٣٢٠ تا ١٣٠٠(ان حاآميت رضاشاه  دور- 
انقالبي آه به نام انقالب مشروطه شهرت يافت اولين انقالب با تجربيات و درسهاي 

هنوز سئواالت و نكاتي در اين موارد وجود دارد آه . زيادي براي جامعه ما بود
مردم . ا در عرصه مبارزه طبقاتي باشندهمواره مي تواند چراغ راه حال و آينده م

براي اولين بار مي ديدند آه در پس الفاظ زيبا و جمالت دهن پرآن طبقات حاآم 
منافعي ديگر نهفته است و با به خطر افتادن اين منافع به آشتار و سرآوب علني 

  . مي پردازد
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م  ه دوانيده  ً ري دم آام  در مي م
ً  آرد  با  را آام طر  مجدد  آو و برقراري ديكت

پس از تثبيت حكومت رضاخان و به سلطنت رسيدن رسمي او و شاه خواندن خود 
در آنار سرآوب و ) ١٩٢١ (١٣٠۴و سرنگوني رسمي سلطنت قاجار در سال 

ايجاد جو رعب و وحشت، تحوالت اقتصادي نيز بوجود آمد حكومت رضاشاه آه 
ندانست مطالبات انقالب بورژو مي است ض ش ال ر ان ايي

و مي ال حس انقالب  بروز اتوري خ ب سر
هماهنگي امپرياليست انگلستان ضمن حفظ مناسبات و شيوه توليد فئودالي 

  . اصالحات و تغييراتي ايجاد آرد
  
  

ز تهران به مازندران و از تهران به  ا-ايجاد شبكه هاي راه آهن از تهران به تبريز
در اين دوران راههاي ارتباطي ماشين رو نيز . مشهد از جمله مهمترين اينها بود

تعدادي آارخانه نساجي، چند آارخانه آبريت سازي، . افزايش چشمگيري يافت
، آارخانه هاي توليد قند و شكر، چند آارخانه شيميايي چند موتور خانه برق

اي خشك آني و غيره بوجود آمده در صنايع نفت، تعداد آارگران آارخانه هاي چ
آارخانه ها .  هزار نفر رسيد، آه تا آن زمان بي سابقه بود٣٠شاغل به بيش از 

بيشتر در تهران، اصفهان، رشت، مازندران و تبريز بودند و صنايع نفت نيز در 
ن زغال سنگ شيالت در شمال سازماندهي شد و چند معد. خوزستان متمرآز بود

 هزار نفر آارگر در راه آهن آه بخشي بصورت رسمي ١٠حدود . آغاز به آار آرد

 35



  . و بخشي بصورت موقت و روزمره بودند مشغول بكار گرديدند
از اين پس طبقه آارگر در . بنابراين نسل جديدي از آارگران در ايران متولد شدند

اآثريت آنها مهاجريني بودند هر چند آه . ايران طبقه اي مشخص و قابل توجه بود
س س و بي م ا ش ش و س

عده اي نيز آارگر صنعتي و نيمه صنعتي آه نياز آارخانه ها و صنايع بود شكل 
در اين دوران آه همراه با شكست انقالب بورژوايي بود و جو سرآوب و . گرفت

 آارگران بيشتر به لحاظ آمي رشد مي آردند و فقط بر تعداد آنها خفقان حاآم بود،
اما در هر حال همين مسئله نيز زمينه قوي ايجاد آرده بود تا در . افزوده مي شد

آينده طبقه آارگر برخالف دوران انقالب دموآراتيك مستقل تر بتواند در صحنه 
  . حضور پيدا نمايد

واد بودند اما  واد يا آم  ومًا   ده بودند ع هر ها روانه ت آه از رو

ا  ًا      زند   ماي    نزديك گرديدند يا 
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ساخت همه آارخانه ها و  ًا در جريان

بوجود آمده، مدارس و چند دانشگاه نيز در آنار صنايع و آارخانه هاي تازه 
تعداد آارمندان دولت و ادارات افزايش يافت و خدمت سربازي . تأسيس شد 

اجباري شد و چند سال بعد آشف حجاب نيز آه جنجال برانگيز گرديد نيز به اين 
  . اصالحات افزوده شد

كومت اين تحوالت باعث گرديد آه عده زيادي از روشنفكران و بورژواها به ح
يه سرم رشد قبل از منافعشان بخش و بپردا آن از ت به ح  و
داري هر چند محدود در ايران برآورده شود و از سوي ديگر با حفظ مناسبات 
. ارباب رعيتي منافع خوانين و بسياري از حكومتيان و خود رضا شاه تأمين گرديد

د و فئودال ها و دولتمردان از اين راه منافع هنوز اآثريت مردم ايران رعيت بودن
رشد محدود سرمايه داري . سرشاري بدست مي آوردند آه خواهان حفظ آن بودند

  . نيز منافع قابل توجهي براي دولت به همراه داشت
از سوي ديگر امپرياليسم جهاني نيز آم آم به صدور سرمايه و رشد سرمايه داري 

 در حال توسعه هم براي جلوگيري از جنبش هاي به شكل محدود آن در آشورهاي

آزادي بخش و ملي و هم در راستاي منافع شان مبادرت مي آرد، ايران را نيز در 
تقريب . اصالحات ذآر شده ياري مي آرد

  . صنايع و راه آهن مهندسين و ديگر آارشناسان غربي حضور داشتند
يك حكومت فئودالي ) ١٩۴١ (١٣٢٠تا سال ) ١٩٢١ (١٣٠٠ران از بنابراين در اي

  . متمرآز آه سرمايه داري را نيز در آنار خود رشد داده بود وجود داشت
مبارزه عمده در اين سالها آه شكل جديد و با اهميتي داشت اعتصاب چند هزار 

 آارگران شرآت نفت در. نفره آارگران شرآت نفت براي افزايش دستمزد بود
اعتصاب آردند و ضمن مطالبه افزايش ) ١٩٢٩ (١٣٠٨خوزستان در سال 

اعتصاب گسترده .  ساعت در روز شدند٨دستمزد خواهان آاهش ساعات آار به 
آارگران صنعتي و نيمه صنعتي شرآت نفت آه با سرآوب و دستگيري عده زيادي 

عتصاب هر چند آه ا. روبرو شد، آغازي در مبارزه متحد آارگران ايران بود
سرآوب گرديد و چند تن از رهبران آن سالها در زندان ماندند، اما بخشي از 

  . مطالبات آنها نيز پذيرفته شد
در همين دوران اعتصابات و اعتراضاتي در دانشگاه و تربيت و معلم بوقوع 

آه اينها هم به نوبه خود آغازي بر جنبش توده اي و روشنفكران راديكال . پيوست
  . ايران بود

اين گروه تحت .  نفر بود۵٣از جمله اتفاقات مهم ديگر اين دوران دستگيري گروه 
تقي اراني يكي از دانشجويان ايراني . رهبري و آموزش تقي اراني قرار داشتند

خارج از آشور بود آه در آنجا با آثار مارآسيستي آشنا شده بود و پس از بازگشت 
محفلي و براي مطالعه و فراگيري به ايران اين گروه را آه بيشتر به شكل 

  . مارآسيسم گرد آمده بودند، بوجود آورد
تقي اراني به آموزش متون مارآسيستي و نشر آتابهايي در زمينه فلسفه علمي 

اعضاي برجسته اين . دستگير شدند) ١٩٣٧ (١٣١۶اين گروه در سال . پرداخت
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د از رادمنش، گروه آه بعدها حزب توده را پايه گذاري آردند عبارت بودن
آنها در . اسكندري، انور خامه اي، بزرگ علوي، خليل ملكي، آامبخش و طبري

  . محاآمه و هر آدام به چند سال زندان محكوم شدند) ١٩٣٨ (١٣١٧سال 

 

) ١٩۴٨ (١٣٢٧تا ) ١٩۴١ (١٣٢٠بش آارگرى  عروج جن-  

هر چند آه تقي اراني نيز اعدام نگرديد، اما براساس سياست آن زمان در زندان 
رسيد قتل در به جه و ش در سلول انفرادي مرطوبي نگهداري او . ش

. مي شد و تمامي لباس هاي او را از وي گرفته و تنها يك شورت پوششش بود
حتي آفشي را آه براي خواب زير سر مي گذاشت از او گرفتند تا بيشتر مورد آزار 

در . در نهايت او در بهداري زندان و در حالي آه بيمار بود جان باخت. قرار بگيرد
او را توسط آمپول هوا : نيز دو روايت وجود دارد آه يكي مي گويداين مورد 

  . آشتند و ديگري اينكه او در اثر شدت بيماري هاي حاصل از شكنجه جان باخت

كن  نهايت   ديدًا 

مًا از   خرده ن   ده   آنها
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ود  روطه، طبقه آارگر بو د،  دوران  م ًال گفته همانطور آه ق

ديدًا   اه   محمد   ك

پس از اشغال ايران توسط انگلستان و شوروي و تبعيد شدن رضاشاه فضاي 
ديكتاتوري و خفقان شديد تا حدود زيادي از بين رفت و به سرعت احزاب و گروه 
ها، اتحاديه ها، نشريات و روزنامه ها بوجود آمدند و گرايشات مختلف وارد 

 . ندصحنه فعاليت شد
ج ش انقالب برخالف ب ش

چندين آارخانه، راه آهن، پروژه هاي . آمده بود و زمينه مادي بيشتري داشت
آساني (عمراني باعث گرديده بود طبقه آارگر يك نيروي اجتماعي مشخص باشد 

ط از اين طريق امرار معاش مي آه در قبال نيروي آارشان مزدي مي گرفتند و فق
البته نبايد اين واقعيت بزرگ را ناديد گرفت آه جامعه و اقتصاد ايران ). آردند

هنوز فئودالي بود و بيش از هفتاد درصد مردم ايران در روستاها و تحت مناسبات 
اما به هر حال در چند شهر، . زندگي مي آردند) بصورت ارباب رعيتي(فئودالي 

 رشد آرده بود و آارگران و روشنفكران شروع به متشكل شدن سرمايه داري
از سوي ديگر بورژوازي ملي نيز آه اينبار ماديت بيشتري داشت با . آردند

دستخوش. مطالبات بيشتري وارد صحنه گرديد ش نيز ش رضا ومت  ح
  . بحران تشكيل دولت بود

 نفر به خودي خود نماينده گرايش سياسي مشخص را ايفا ۵٣به هر حال گروه 
متوسط . نمي آرد اقشار عمو آه فكر روش اي بورژوا بودند و  ع

گرايش به چپ داشتند، گرد هم آمده بودند و به مطالعه و فراگيري متون آالسيك 
مارآسيستي مشغول بودند و البته شخص اراني با آتابها و مقاالتي آه در آن ايام 

  . چاپ آرد، نقش مثبتي در رشد زمينه آشنايي با علم مارآسيسم انجام داد
، حكومت بيشتر به امپرياليسم آلمان و ايتاليا در سالهاي اواخر حكومت رضاشاه

آم آم آارشناسان و متخصصين انگليسي و فرانسوي، جاي خود . گرايش پيدا آرد
در آن زمان دنيا درگير جنگ جهاني . را به آارشناسان آلماني و ايتاليايي مي دادند

دوم بود و نيروي متفقين آه مي خواستند از طريق ايران به شوروي آمك 
سانند، دولت رضاخان مانعي براي آنها بود و بنابراين حمله اي هماهنگ در بر

به ايران از دو سمت جنوب توسط انگلستان وشمال )١٩۴١ (١٣٢٠شهريور 
رضاشاه .  روزايران را به اشغال در آوردند٣شوروي صورت گرفت و در آمتر از 

  . جانشين او شد) محمدرضا(تبعيد گرديد و وليعهد 

اتحاديه هاي آارگري . نه بپردازيمبهتر است به هر آدام از اين صف بندي ها جداگا
و حزب توده دو جريان عمده اي بودند آه بيشترين پايگاه را در طبقه آارگر 

واقعيت اين است آه در آن دوران نه تنها در ايران بلكه در سراسر جهان . داشتند
هواداران سوسياليسم و مبارزه عليه سرمايه داري، شامل جبهه شوروي و احزاب 

 و در ايران نيز تأثيرات اين مسئله با توجه به فضاي پديد آمده برادر مي شد
بيشتر سازماندهندگان اتحاديه هاي آارگري و سنديكاها نيز . بسرعت آشكار گرديد
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  . از اين جمله بودند
شوراي . شوراي مرآزي اتحاديه هاي آارگري تشكيل شد) ١٩۴٢ (١٣٢١در سال 

اها پرداخت و به سرعت تعداد زيادي مرآزي به سازماندهي اتحاديه ها و سنديك
 هزار آارگر در اتحاديه ها و ٣٠اتحاديه و سنديكاي آارگري بوجود آمد حدود 

 اتحاديه آارگري ۴بين ) ١٩۴۴ (١٣٢٣سنديكاها متشكل شده بودند در سال 
شورايي بوجود آمد بنام شوراي متحد مرآزي اتحاديه هاي آارگران و زحمتكشان 

بسياري از رهبران اين اتحاديه ها را . متحد و قوي بوجود آمدو در نتيجه نيرويي 
تشكيل ) ١٩۴١ (١٣٢٠اعضاي حزب توده تشكيل مي دادند آه خود در سال 

  . گرديد
با قدرت گيري اتحاديه هاي آارگري و حزب توده و رشد اعتراضات و مبارزات 

هفته  ٢ ساعت آار در روز، ٨آارگري، دولت اليحه قانون آار را آه شامل 
مرخصي ساليانه با حقوق، مرخصي زايمان براي زنان آارگر، منع استفاده از آار 

بر تعداد اعضاي اتحاديه هاي . آودآان و غيره به مجلس چهاردهم ارائه داد
بيش از سيصد هزار ) ١٩۴۵ (١٣٢۴آارگري به سرعت افزوده شد و در سال 

ين مسئله در جامعه ايران بي ا. آارگر ايران در اتحاديه ها سازماندهي شده بودند
اولين بار بودآه آارگران تا اين حد سازماندهي و متشكل شده و اآثريت . سابقه بود

شوراي . آنها در يك تشكيالت راديكال و حول مطالبات اقتصاديشان متحد شده بودند
نمايندگان اتحاديه هاي . متحده اتحاديه ها روزنامه اي بنام ظفر منتشر مي آرد

 ايران در فدراسيون جهاني اتحاديه هاي آارگري نيز شرآت آردند و بدين آارگري
  . وسيله اعتباري جهاني يافتند

قيمت . به موازات باز شدن فضاي سياسي بحران اقتصادي جامعه را فرا گرفت
آاالها چند برابر شد، اما دستمزدها ثابت مانده و نان آمياب و داراي آيفيت پاييني 

) ١٩۴۶ (١٣٢۵تا ) ١٩۴٢ (١٣٢١از سال . ايش يافته بودبود و بيكاري افز

اعتصاب آارگران شهرداري، . تعداد زيادي اعتصابات آارگري به وقوع پيوست
آارگران نساجي در تهران، آارگران نساجي در مازندران، چندين اعتصاب آارگران 

  . صنايع نفت در خوزستان و آرمانشاه از جمله اعتصابات آن دوران بود
نمايندگان . اتحاديه آارگران نفت در خوزستان بوجود آمد) ١٩۴۶ (١٣٢۵ال در س

اين اتحاديه به شوراي متحده مرآزي اتحاديه هاي آارگري پيوستند و بدين ترتيب 
جشن اول ماه مه ) ١٩۴۶ (١٣٢۵آارگران در سال . بيش از پيش متشكل گرديدند

  . را برگزار آردند
 ساعت آار در ٨مون مطالبات افزايش دستمزد، اعتصابات و تظاهرات آارگري پيرا

در نتيجه اعتراضات و . روز، بهبود وضع مسكن، جلوگيري از اخراج و غيره بود
اعتصابات مكرر و وسيع شرآتهاي انگليسي نفتي و ديگر آارفرماها، در مواردي 
عقب نشيني آردند و دستمزدها آمي افزايش يافت و آارگران اخراجي در مواردي 

اعتراضات و اعتصابات ) ١٩۴۶ (١٣٢۵در سال . آار بازگردانده شدندبه سر
ده هزار آارگر . افزايش چشمگيري يافت و رو در رويي پليس نيز افزايش يافت

خواسته هاي آنها به وضوح . شرآت نفت در آغاجاري دست به اعتصاب زدند
ران سياسي شده بود و اين نشان از رشد مبارزه طبقاتي و سطح مبارزه آارگ

آزادي قلم و بيان، اجتماعات، تصويب قانون آار، پرداخت حقوق بابت بدي . داشت
آب و هوا، به رسميت شناختن اتحاديه هاي آارگري و تعداد زيادي مطالبات 

  . اقتصادي و بهداشتي از جمله مطالبات آنها بود
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را    آ   فعاليت اتحاديه  آا ًال  آمتقا اعالم ممنوع رگري  هاي نفت انگليسي ت شر رد و ب
درگيري بين آارگران و نيروي . بوسيله نيروهاي پليس آغاجاري را محاصره آرد

  . پليس به وقوع پيوست و تعدادي از آارگران روانه زندان شدند
 آارگران متشكل در ديگر شهرها به حمايت از آارگران نفت آغاجاري دست به

وسعت گرفتن با . اعتراض زدند و ميتينگ و تظاهرات هاي وسيعي برپا آردند
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اعتراضات، اعتصابات و درگيري ها طي ده روز، حكومت و انگليسيان به وحشت 
افتادند و دست به يك عقب نشيني بزرگ زدند و بسرعت قانون آار را به تصويب 

 درصد اضافه حقوق، حداقل ٣۵ ساعت آار روزانه، ٨: قانون آار شامل. رساندند
 ريال يك روز ٣۵ب و در بقيه مناطق  ريال براي مناطق نفت خيز جنو۴٠دستمزد 

مرخصي هفتگي، دو هفته مرخصي ساليانه و قبول تعطيلي رسمي براي آارگران 
  . بود

اما قانون آار بيشتر در مناطقي آه آارگران اعتصاب و مبارزه آرده بودند به اجرا 
گذاشته شد و اين باعث اعتصاب و اعتراض ديگر آارگران گرديد و مبارزه را به 

اعتراض و اعتصاب در ديگر . گران پراآنده مناطق ديگر نيز گسترش دادآار
اعتصاب آارگران شرآت نفت در تهران باعث اخراج . مناطق همچنان وجود داشت

 ١٣٢۵در سال . تعدادي از آارگران گرديد و نفرت و آينه بيشتري بوجود آورد
سياست هاي  آارگر نفت آبادان دست به اعتصاب زدند آنها به ۶٠٠٠) ١٩۴۶(

حاال خواسته هاي آارگران آشكارا سياسي و . شرآت انگليسي نفت اعتراض داشتند
آنها انفصال استاندار خوزستان، خلع سالح عشاير خوزستان . ارتقاء يافته بود

عشاير خوزستان توسط دولت و انگليسي ها مسلح شده بودند و در بسياري از (
و عدم دخالت انگلستان ) رد عمل مي شدندموارد نيروهاي خوانين عليه آارگران وا

  . در امور داخلي ايران از جمله مطالبات آنها بود
بالفاصله ديگر آارگران شرآت نفت در ديگر مناطق خوزستان به حمايت از 
آارگران آبادان دست از آار آشيدند و بنابراين يك اعتصاب بزرگ و بي سابقه آه 

  .  سياسي شرآت داشتند، بوقوع پيوستحدود صدهزار آارگر در آن با مطالبات
حكومت و انگليسيان آه به وحشت افتاده بودند بوسيله نيروهاي مسلح ارتش و 

يك روز تمام . عشاير تحت رهبري فئودالها حمله وسيعي را به آارگران انجام دادند
آارگران با دست خالي در مقابل نيروهاي مسلح . جنگ و درگيري ادامه داشت

 حدود پنجاه آارگر آشته و عده زيادي زخمي و تعداد زيادي نيز .جنگيدند مي
  . بازداشت شدند

  

   حزب توده و جنبش آارگري-
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اما رهب اين آه عمومًا در د ح توده بود، در  مورد تزلزل 

رن آردن حكومت  گرفتن قدرت  ً آمادگي  توده ها آه حاال آام

در ديگر شهرهاي ايران آارگران، روشنفكران و ديگر مردم در حمايت از آارگران 
در واقع جنبش عظيم از . خوزستان ميتينگها و تظاهرات وسيعي را سازمان دادند

كران و ديگر مردم بوجود آمده بود آه داراي سازماندهي قوي آارگران، روشنف
مطالبات سياسي و سرنگوني خواه، آه براستي مي توانست انقالبي را شكل بدهد 

اين زب ست ري جنبش
ر دست در آن شرايط حزب توده رهبري اتحاديه هاي آارگري را د. نشان مي داد

ديگر توده ها نيز به جنبش آارگران پيوسته بودند و حزب توده در ميان . داشت
مي توانست بوسيله آنها آارگران و  افسران ارتش اعضاي زيادي داشت و براحتي 

بدست گون و ال س ديگر
 ميان رعيتها نيز طرفداران قابل توجهي حزب توده حتي در. را داشتند مسلح نمايد

آه بخش اعظم .  هزار عضو داشت۶٠٠در آن دوران حزب توده . پيدا آرده بود
آنها را آارگران سازماندهي شده در اتحاديه ها، روشنفكران و ارتشيان جوان 

 ١۵بايد توجه داشته باشيم آه در آن دوران جمعيت ايران بالغ بر . تشكيل مي دادند
 نفر بود و بنابراين حزب توده و اتحاديه هاي آارگري نيروي قوي و تعيين ميليون

  . آننده بودند
سطح مبارزه طبقاتي به چنان مدارجي رسيده بود آه گارگران به همراه ديگر توده 
ها مي توانستند نه تنها انقالب دموآراتيك را به سرانجام برسانند، بلكه حتي قادر 

چرا آه اين بار برخالف . بري آن جلوتر نيز بروندبودند با به دست گرفتن ره
دوران انقالب مشروطه طبقه آارگر رو در روي بورژوازي و ديگر نيروهاي 
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مرتجع حكومتي فئودالي ايستاده بود و توده ها نيز در آنار طبقه آارگر به عنوان 
 بخشي از ارتش آه نيروي قابل توجه و سازماندهي. متحد آارگران عمل مي آردند

آارگران در اتحاديه ها و حزب . شده بود نيز نقش مؤثري مي توانست ايفا نمايد
حاال آارگران » انقالب مشروطه«توده سازماندهي شده بودند و برخالف دوران 

اما واقعيت بدين گونه رقم نخورد و اين مسئله . صنعتي نيرويي قابل توجه بودند
  . زب توده بودبدليل تزلزل رهبري اين مبارزات، يعني نقش ح

 به بعد بحران شديدي در حكومت شكل گرفت آه باعث بوجود آمدن ١٣٢٠از سال 
از يك طرف جنبش وسيع توده . چندين هيئت دولت و انحالل و يا استعفاي آنها شد

اي و از سوي ديگر رقابت امپرياليست انگلستان و شوروي باعث اين مسئله شده 
  . دازيمبود آه جا دارد جداگانه به آن بپر

معروف به فرقه (آذربايجان در دست حزب دموآرات ) ١٩۴۶ (١٣٢۵در سال 
حزب دموآرات به رهبري . (وآردستان نيز در دست آزاديخواهان بود) دموآرات

و عده زيادي از دهقانان طرفدار فرقه دموآرات بودند و فرقه ) قاضي محمد
ه قوي داشت و در واقع در تبريز نيز فرقه پايگا. نيروهاي مسلح و منظمي داشت

بدليل هم . آنجا هزاران نفر از هواداران و اعضاي فرقه شهر را در دست داشتند
مرز بودن آذربايجان با شوروي به راحتي آمكهاي شوروي مثل اسلحه و ديگر 

  . تجهيزات براحتي بدست آزاديخواهان مي رسيد
دي داشت و پيشه وري بعنوان رهبر حزب دموآرات آذربايجان محبوبيت زيا

در . رهنمون هاي او را توده ها و بخصوص دهقانان با جان و دل پذيرا بودند 
همانطور آه (واقع فرقه دموآرات آه مي توان آنرا بخشي از حزب توده دانست، 

ادغام حزب اين در بخش قابل توجهي از ايران را در اختيار داشت و از ) ب
چنانچه حزب توده به . ب قدرت برخوردار بودموقعيت بسيار ايده آلي براي آس

سازماندهي انقالب در حال شكل گيري مي پرداخت پارامترهاي بسيار تعيين آننده 

همانطور آه . اي فراهم بود آه مي توانست ارتجاع حاآم را براحتي سرنگون نمايد
اشاره شد در درجه اول به ميدان آمدن طبقه آارگر و رشد مبارزاتش به سطح 

لبات سياسي تا حد سرنگوني خواهي دوم حمايت و رشد مبارزات ديگر اقشار مطا
و طبقات مثل دهقانان و ديگر خرده بورژواها و روشنفكران آه به مبارزات طبقه 

سوم نفوذ . آارگر نزديك شده و تا حدود زيادي درمقابل ارتجاع حاآم ايستاده بودند
 افسران جوان و چهارم، قابل توجه حزب توده در ارتش و بخصوص در ميان

  . بحران، بي نظمي و اختالف شديد در ميان حاآمان

عدًا     گرديد
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حزب توده را در موقعيتي ) ١٩۴۶ (١٣٢۵مجموعه پارامترهاي ذآر شده در سال 
قرار داده بود آه مي توانست يك انقالب عظيم را به رهبري طبقه آارگر سازمان 

هد حتي به تبليغ آن نيز اما حزب توده بيش از آنكه انقالب را سازمان د. دهد
حزب توده در اوج . نپرداخت و بيشتر سياست بين دو صندلي را دنبال مي آرد

ايرج اسكندري، (مبارزات آارگري و توده اي در دولت قوام سه وزير داشت 
و در جريان بزرگترين اعتصاب آارگري خوزستان ) فريدون آشاورز، محمد يزدي
 حزب توده مبارزات آارگري و توده اي را در واقع. نقش ميانجي را بازي آرد

). انقالب(عاملي براي تحت فشار قرار دادن دولت مي ديد و نه چيزي فراتر از آن 
حزب توده با توجه به در دست داشتن رهبري مبارزات، اين مبارزات را در اوج 
قليان خود به حال خود رها آرد و بعبارتي ديگر به آن پشت آرد و با گذشت زمان 

رتجاع حاآم اين فرصت را پيدا آرد آه به موازات افت مبارزات به تهاجم دست ا
بزند و گام به گام دست آوردهاي آارگران و ديگر توده ها را باز پس بگيرد و به 

همين تعلل و تزلزل حزب توده براي رهبري يك انقالب، . سرآوب آنها بپردازد
اشيه قرار گرفته بود، محبوبيت باعث گرديد آه بورژوازي ملي آه تابه حال در ح

بيشتري پيدا آند و بتواند بعنوان يك آلترناتيو در رهبري جنبش توده ها نقش ايفا 
حزب توده سعي داشت با فشار آوردن از پائين سهم بيشتري در قدرت به . نمايد
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حزب توده . دست آورد و بنابراين راه انقالب در حال شكل گيري را سد مي آرد
ارتجاع وبعنوان يك ح خو و ضمن بورژ خر زب

  . در تضاد و جدال بود، اما توانايي رهبري آردن انقالب را نداشت
اقعًا  د با  فئودالي وا  بينابيني اينكه  ده   

 48 

نقاط ديگر جهان تحت تأثير همانطور آه مبارزه طبقاتي در ايران مانند بسياري از 
اردوگاه شوروي در سالهاي گذشته قرار گرفته و سازماندهي شده بود، حاال هم 
براساس سياست هاي شوروي آه از طريق حزب توده اعمال مي شد ، جنبش 

هر چند آه حزب توده هنوز داراي سازماندهي . متحمل ضربات سنگيني گرديده بود
ئله تا حدود زيادي تحت تأثير آلترناتيو قوي و نيروهاي زيادي بود و اين مس

شوروي و سابقه درخشانش در حمايت از جنبش هاي آارگري و توده اي قرار 
داشت، اما به هر حال فرصتهاي بزرگ تاريخي آه مي توانست انقالب دموآراتيك 

در اين انقالب طبقه آارگر نقش قوي و تعيين آننده . را رقم بزند از دست رفته بود
مي توانست داشته باشد اما بدليل فقدان حزب واقعي خود و نداشتن تئوري اي 

  . انقالبي نتيجه اي متفاوت ببار آورد

دفاتر حزب توده . باالخره پس از تزلزل و مماشات زياد ارتجاع دست به تهاجم زد
نيروهاي . شدنداتحاديه هاي آارگري غيرقانوني اعالم . مورد تهاجم قرار گرفت

ارتش وارد نبرد با آذربايجان و آردستان شدند، بسياري از روزنامه ها توقيف 
در تمام اين . گرديدند و بنابراين نيروهاي انقالب ضربات زيادي را متحمل شدند

مدت حزب توده هيچ برنامه اي براي سازماندهي انقالب و تهاجم به ارتجاع 
  . نظم و شكننده انجام مي دادفئودالي نداشت و فقط يك دفاع نام

را ) اسكي(دولت قوام پس از اين سرآوب ها اتحاديه سنديكاهاي آارگري ايران 
. سازمان داد، تا بتواند آارگران را در يك تشكل زرد سنديكايي به انحراف بكشاند

داراي )) ١٩۴۶ (١٣٢۵ و اوايل ١٣٢۴اواخر (جنبش آارگرى آه تا چند ماه قبل 
 و ١٣٢۵البي قوي و سازماندهي و تشكيالت بود در پايان سال يك پتانسيل انق

پتانسيل خود را تا حدود زيادي از دست داده، سازماندهي و ) ١٩۴٧ (١٣٢۶اوايل 
را مي ديد ) اسكي(تشكيالتي از بين رفته و در مقابل خود تشكيالت سازش طبقاتي 
  .  بودو همه اينها در اثر سياست سانتريستي و سازشكارانه حزب توده

  

   ١٣٣٢ تا ١٣٢٧ جبهه ملى و رهبرى جنبش  -
در . دولت قوام حزب توده را غير قانوني اعالم آرد) ١٩۴٨ (١٣٢٧در سال 

وجود آمده بود وهم بدليل جريان تشكيل مجلس شانزدهم، هم بدليل سرخوردگي آه ب
تقلب، حزب دموآراتيك قوام اآثريت آرسي ها را بدست آورد و تعدادي ديگر از 

در همين دوران . آرسي ها نيز در اختيار منفردين و نيروهاي بينابيني قرار گرفت
شاه آه اين . تضاد بين درباريان و شاه از يك طرف و دولت قوام افزايش يافت

م مبارزات توده ها به حاشيه رفته بود، دوباره عرض اندام زمان بدليل رشد عظي
هر چند آه ماهيت طبقاتي دولت قوام . آرد و نقش فعالتري در عرصه سياست يافت

و شاه و دربار تفاوتي با هم نداشت، اما شرايط جديد اين امكان را به درباريان داده 
 . م بپردازندبود آه براي بدست گرفتن قدرت به رقابت و مبارزه با قوا

باالفاصله پس از اينكه حكومت قوام خود را آمي در موضع قدرت ديد و 
وزرا و . سازشكاري حزب توده برايش ميدان عمل ايجاد آرد، دست به تعرض زد

چند استاندار و فرماندار توده اي را بر آنار آرد و پس از سرآوب خونين 
 نيز افزايش يافت آذربايجان و آردستان، حمله به جنبش آارگري و حزب توده

فعالين آارگري و اعضاي حزب توده تحت پيگرد قرار گرفتند و بسياري از دفاتر 
ابتكار عمل تا حدود زيادي بدست ارتجاع افتاده و جنبش . حزب توده تعطيل گرديد

  . آارگري و ديگر توده ها عقب نشيني آرده بودند
از سوي ديگر نيروهاي بورژوازي ملي آه تا قبل از اين زمان پراآنده و در ترس 
از انقالب آارگري و توده اي بسر مي بردند و تسلط ارتجاع فئودالي را ترجيح مي 
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در . دادند، حاال موقعيت را براي پيشروي و سازماندهي خود مناسب مي ديدند
چند تحصن و تظاهرات از طرف ملي ) ١٩۴٩ و ١٩۴٨ (١٣٢٨ و ١٣٢٧سالهاي 

  . گرايان سازماندهي و انجام شد
 در محوطه آاخ تحسنى به رهبري دآتر مصدق ترتيب داده شد و ١٣٢٨در سال 

هم زمان در چند خيابان تهران تظاهرات عليه سلطه امپرياليسم و در اعتراض به 
و براي معالجه به در همين دوران قوام آه بدليل بيماري . شاه برگزار گرديد

فرانسه رفته بود مورد اتهام از طرف درباريان قرار گرفت و به اتهام خيانت و 
حزب . سوء استفاده تحت پيگرد قرار گرفت و بدين وسيله راه بازگشت او سد شد

دچ ش داشت اآثريت در مجلس بخشي . يز
ال قدرت گرفته بود و بخشي نيز به سمت بورژوازي به سمت شاه و دربار آه حا

  . ملي گرايش پيدا آردند

ار تفرقه گرديده بود ديدًا  دموآرات او ن آه    
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 آامًال مسلط شده است ايجاد شد

واگ  را به آنها ب  عمًال رهب ير  از ا   توده 

از يك طرف جبهه ملي . در اين دوران چند صف بندي جديد در حال شكل گيري بود
جبهه ملي متشكل از تعدادي از اعضاي حزب ايران، تعدادي از اعضاي . تشكيل شد

جبهه ملي .  بود بوجود آمدسابق حزب دموآرات قوام و تعدادي از نيروهاي منفرد
تشكيالتي قوي متعلق به بورژوازي ملي بود و با توجه به خالء بوجود آمده در 
جنبش توده ها و از سوي ديگر زمينه هاي قوي آه براي تغيير و تحوالت 
. اقتصادي و نابود آردن فئوداليسم وجود داشت توانست پايگاه زيادي بدست آورد

ت را در دست داشتند و امپرياليسم آمريكا نيز به حمايت شاه و دربار نيز حاال قدر
جنبش آارگري و دهقاني تضعيف شده نيز هنوز تحت . آامل از آنها مي پرداخت

  . تأثيرات زياد حزب توده قرار داشت
جبهه ملي با شعار برگزاري انتخابات آزاد به ميدان آمد و توانست عده زيادي را 

بزرگ به جبهه ملي پيوستند، حزب ايران، حزب چهار حزب . به طرف خود بكشاند
اين تشكالت با تمامي ويژگي هايشان . ملت، حزب زحمتكشان و مجاهدين اسالم

طبقه بورژوازي ملي ايران را در جبهه ملي سازمان دادند و بنابراين بورژوازي 
  . ملي بسرعت توانست رهبري را بدست بگيرد
يستي بودند آه فرهنگ غربي را الگو حزب ايران و حزب ملت گرايشات ناسيونال

قرار مي دادند اما مجاهدين اسالم به رهبري آيت اهللا آاشاني آن طيفي را نمايندگي 
حزب زحمتكشان نيز آه . مي آرد آه فرهنگ مذهبي و بازاري را به يدك مي آشيد

. خليل ملكي، منشعب از حزب توده در آن فعال بود پزسوسيان دموآراتيك مي گرفت
گرايشات مختلف پايه هاي مشترآي داشتند و مي توانستند بر سر مبارزه عليه اين 

فئوداليسم حاآم به توافق برسند نقطه توافق واشتراك آنها در رهبري دآتر مصدق 
  . متجلي بود

جبهه ملي . جبهه ملي در ميان روشنفكران و بازاريان طرفداران زيادي پيدا آرد
يان و چندين گردهمايي و ميتينگ را سازمان موفق شد اعتصاب بازاريان، نانوا

  . دهد و از اين طريق جو جامعه را تحت تأثير قرار دهد
جبهه ملي محور تبليغاتش را بر انتخابات آزاد قرار داد و در انتخابات مجلس 

اما بدليل تقلب هاي زياد نتوانست اآثريت را به . شانزدهم نيز فعاالنه شرآت جست
جبهه ملي دربار و . روي اقليت داخل مجلس تبديل گرديددست آورد و به يك ني

حكومت را به تقلب در انتخابات متهم آرد و همين مسئله فشار بيشتري به حكومت 
  . وارد آرد و عده زيادي از مردم به حمايت از جبهه ملي برخواستند

حزب توده برخالف مواضع اوليه اش در قبال جبهه ملي آم آم گرايش به حمايت 
وط پيدا آرد و بنابراين يك جبهه عظيم عليه حكومت، آه فكر مي آرد پس از مشر

نزديكي حزب . ١٣٢۶ و ١٣٢۵سرآوب سال هاي 
توده به جبهه ملي هم نيروي زيادي به جبهه ملي داد و هم روح جديدي در حزب 

ه بود، اما بي پر نسيبي هر چند آه بار ديگر حزب توده به ميدان آمد. توده دميد
ذار مي ري   ملي هه اصولي ج غ يت در حم حزب
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  . آرد
تا آن . جبهه ملي مسئله ملي شدن نفت را مطرح آرد) ١٩۵٠ (١٣٢٩در سال 

زمان هميشه صنايع و استخراج نفت در انحصار انگلستان بود و بنابراين شعار 
تحتملي شدن نفت، حمايت  ش بوجود ملي از ج  

ساعد آنار .  چندين آابينه تغيير داد١٣٣٠ تا ١٣٢٧در سالهاي . فشار قرار داد
گذاشته شد و منصور سرآار آمد پس از استعفاي منصور، رزم آرا سر آار آمد و 

  . سعي داشت نشان دهد آه با دربار و شاه اختالفاتي دارد

ديدًا دربار را   بهه   آورد و  را  زيادي

چيز  حاال همه ًال بيشتر به  گرايش دا تا ا و داشت و هم ع

ا    لي  نت  ً فدائيان  گرايش آام

واقعًا  قيق ترين مطالب بود آه  هم     را نخوانده   
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ها را مجددًا  آستانه تغيير       توده  

ديدًا به افتاده بودند، راه را در   ك  امپرياليستها
ريعًا  را به  وزي رساندند تا   و  ديدند  

مدتًا  ن  ند  آابينه  

دتًا    آم  ا ا

تهديد  اما  مجبور به خارج آردن   

حاال جبهه . ها نشان دهنده رشد بحران درون جامعه و برآمد جنبش بودهمه اين
ملي و در پشت سر آن حزب توده رهبري مبارزات را در دست داشتند و بار ديگر 

در اين دوران آه بورژوازي ملي منسجم . حكومت در موضع ضعف قرار گرفته بود
 زيادي به نيرويي مثل و در مقابل فئوداليسم و امپرياليسم قرار گرفته بود، نياز

حزب توده آه هم نفوذ قابل توجهي در آارگران و آشاورزان و حتي ارتشيان 
نقالب،   شت اصالحات م

  . براي آسب قدرت فراهم بود
اين گروه . گروهي بنام فدائيان اسالم بوجود آمده بود) ١٩۴۵ (١٣٢۴از سال 

اي تعصبات شديد مذهبي بود و با توسل به ترور سعي در نابودي تمامي دار
بود. مخالفين اسالم را داشت داري يه سرم ه ي ع س ال اسالم

  . آه مي خواست همه موانع در راه تحقق اسالم را از پيش رو بردارد
 آه آتاب هاي آسروي نويسنده و روشنفكري بود. آسروي اولين ترور آنها بود

تاريخيش درباره انقالب مشروطه و آذربايجان و سنتها و خرافات جزء پيشروترين 
باشد  او هاي آتاب آس هنوز هر ي ح و

ترور آسروي ضربه بزرگي به . چيزي از انقالب مشروطه و تاريخ ايران نمي داند
 ترور ١٣٢٩هاي بعدي آنها هژير و سپس در سال ترور. جنبش در آن زمان بود

اعالء . حسين عالء بعنوان نخست وزير از طرف مجلس انتخاب شد. رزم آرا بود
  . هم با جبهه ملي رابطه نزديكي داشت و هم با دربار و زمين داران

در اين دوران بار ديگر آارگران به ميدان آمدند آه تا حدودي رهبری آنها در دست 
اعتصابات بزرگ در خوزستان و در نتيجه آن درگيري بوقوع .  بودحزب توده

شهرهاي ديگر نيز راهپيمايي هايي در حمايت از آارگران خوزستان انجام . پيوست
حرآت جديد آارگران و ديگر توده ها تحت رهبري حزب توده به سرعت بر . دادند

عه بار ديگر در جام. تعداد اعضاي اين حزب افزود و حكومت را به وحشت انداخت
تظاهرات  اعتصابات و حزب بود آافي و بود تحول  و

  . سازمان دهد و با نيرويي بيشتر آه در اختيار داشت انقالب را به سرانجام رساند
نخست ش هراس چاره ومت آه  و ح

انقالبوزيري دآتر مصدق  از ري نخست او س و
  . به صحنه آمدن توده ها جلوگيري آنند

  

   ١٣٣٢ تا ١٣٣٠ دولت مصدق و تحوالت سال هاي -
يروهاي. مصدق بسيار محافظه آارانه عمل مي آرد از ع هر چ او

از جمله . به دريار واگذار آردجبهه ملي تشكيل شده بود، اما چند وزارت خانه را 
در اين دوران يك حكومت دوگانه وجود . وزارت دفاع آه اهميت بسياري داشت

. يك طرف دولت مصدق و حاميانشان و در سوي ديگر مجلس و دربار. داشت
مصدق براي تحت فشار قرار دادن مجلس و به تصويب رساندن طرح هايش به 

وزيت. تظاهراتهاي خياباني متوسط مي شد دانش و دانشجويي هرات ه عم ظ
مصدق ابتدا به سراغ مسئله ملي شدن نفت . و يا توسط بازاريان برگزار مي گرديد

رفت و پس از آشمكشهاي زياد و تحت فشار قرار دادن مجلس اصل ملي شدن نفت 
عمًال. پذيرفته شد پرداختند به  انگليسيها
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تمامي آنسولگري هاي انگلستان در ايران تعطيل .  خود از ايران شدندمتخصصين
از اين طريق مصدق محبوبيت بيشتري پيدا آرد و موقعيتش در جامعه . گرديد

  . تحكيم شد
در جريان انتخابات مجلس هفدهم آه اهميت زيادي داشت رقابت بين بورژوازي 

ودال، شامل دربار، خوانين از يكسو و از سوي ديگر مرتجعين فئ) جبهه ملي(ملي 
در مناطق عقب مانده با مخارج زياد تبليغات . و امپرياليسم حامي آنها در گرفت

گسترده اي عليه جبهه ملي صورت گرفت، اما در شهرها آه تعداد روشنفكران و 
باسوادان بيشتر و محبوبيت جبهه ملي آه مورد حمايت حزب توده نيز بود، جبهه 

جبهه ملي آه از ترس دربار و خوانين قدرتمند . ي داشتملي هواداران بيشتر
مسئله اصالحات اراضي را در حاشيه مطرح آرده بود، نتوانست در ميان 
روستائيان آه اآثريت قابل توجه جمعيت ايران را تشكيل مي دادند محبوبيتي آسب 

  . نمايد
 ٣٠ نماينده ٨٠ ش ) ١٩۵٢ (١٣٣١مجلس در سال 

بنابراين جبهه ملي . نماينده طرفدار در جبهه و بقيه به سلطنت طلبان وابسته بودند
در همين سال وقتي مصدق وزير جنگ را پيشنهاد . همچنان در اقليت باقي ماند

مصدق استعفا داد و جبهه ملي . آرد، شاه آنرا قبول نكرد و آشمكشها افزايش يافت
رده اي را عليه سياست شاه به راه و حزب توده اعتصابات و تظاهرات گست

پس از چند روز تظاهرات و اعتصابات گسترده، دربار به وحشت افتاد و . انداختند
در جريان درگيري مردم و سرآوب گران تعداد زيادي آشته . عقب نشيني آرد

آه آارگران ) ١٣٢۵(محور تظاهرات و اعتصابات برخالف سال هاي گذشته . شدند
  . زاريان محور و سازمانده بودندبودند، اينبار با

د و از مجموع حدودًا تشكيل
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ديدًا درگير   ا با مردم 

ع قرار  آامًال  
جبهه  ع قرار گ و شاه آامًال در  

محافظه آ  ديد جبهه  آه  اما نه

ديدًا دچار رفرميسم    بسيج نظامي توده ها بپردازد  توده  
حزب توده نيز در اين جريان .  تير در تهران بود٣٠اوج درگيري ها در روز 

فعاالنه شرآت داشت و اعتصابات آارگران و آارآنان راه آهن، اتوبوس راني و 

ش. عده اي از دانشجويان را رهبري مي آرد رتش نيروهاي
 ساعت درگيري، هنگامي آه نيروهاي مردمي به برتري دست شدند و پس از چند

  . يافته بودند نيروهاي ارتش دست به عقب نشيني زده و به پادگانها بازگشتند
در اين روز تمام طبقات در مقابل فئوداليسم سلطنت طلب قرار گرفته بودند و 

داشتند) سلطنت طلبان(بنابراين آنها  ف ض   . در موضع
رفت ) ١٩۵٣ (١٣٣٢ تير ٣٠از پس  ف ض موضع

ملي تعداد زيادي از پستهاي دولتي و ارتشي را در اختيار گرفت و برنامه 
روزنامه هاي حزب توده آزادي انتشار پيدا آرد . اصالحات ارضي را تدارك مي ديد

عه نفوذ زيادي پيدا و بار ديگر اين حزب در ميان آارگران و اقشار تهي دست جام
  . آرده بود

در اين اوضاع احوال دربار با حمايت و برنامه ريزي امپرياليستها آودتايي را 
بخشي از ارتشيان آه توسط دولت مصدق تنزل مقام يافته بودند و . طراحي مي آرد

در ميان طرفداران مصدق . منافعشان به خطر افتاده بود پايه اصلي اين آودتا بودند
ات بيشتر شده بود و هر جناح سهم بيشتري از قدرت مي خواست و اين خود اختالف

اما اين اختالفات هنوز به هيچ وجه به رودر . زمينه براي پيروز شدن در آودتا بود
رويي و درگيري نكشيده بود و جبهه ملي و حزب توده دو قدرت بزرگ و ريشه 

ن جبهه ملي رسيده بود و هم خبر آودتا و احتمال آن هم به گوش رهبرا. دار بودند
 توطئه اي ١٣٣٢ مرداد ٢۵حتي در . رهبران حزب توده آنرا حس آرده بودند

حزب توده در ارتش نيروي . آشف شد و يكي از نظاميان کودتاچي دستگير شد
قابل توجهي داشت و مي توانست از طريق آنها توده ها و حداقل نيروهاي زياد 

ار. ي بكندطرفدار حزب را سازماندهي نظام ًا  ش ملي  
بود و توده ها را فقط براي سكوي پرش خود مورد سوء استفاده قرار مي داد مي 

ش آه نه حزب به و توانست

 53



ذب آرده حزب توده بار ديگر نيروهاي زيادي را ج. و سانتريسم بود اينكار را آرد
بود و در تظاهرات گسترده اي آه روز آارگر شكل گرفت و حزب توده و جبهه ملي 
آه اآثريت مردم را پشت سر خود داشتند، قادر بودند با مسلح آردن مردم آودتا را 
براحتي خنثي و سرآوب نمايند، اما نگاه آنها به باال بود و سياست هاي 

 مرداد ٢٨بنابراين آودتاي . لب آرده بودليبراليشان، اين توانايي را از آنها س
توسط ارتشيان و لمپنهاي سازماندهي شده به رهبري شعبان بي مخ طي چند روز 

  . به نتيجه رسيد و پس از آن موج دستگيري، سرآوب، ترور و اعدام آغاز شد
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ددًا   ا   ا   

يا  يا رويكرد   چنين سًا س مسلح آردن توده ها را فراهم نكرده و 

  ً  آه آام

ز آ  ود  عمًال   آودتا به  ته ن را   ها  توده

نيروي. ده بورژوا بودحزب توده نيز نيرويي ناپيگير و خر مج آه له س اين در
زيادي از پايين دست جامعه را حذب آرده بود، هرگز يك ميلشيا و يا زمينه هاي 
ن جر اين ستي ا  س ا

ب حتي زماني آه وقوع آودتا براي حزب توده تا حدودي آشكار شده بود حز. نبود
اين حزب مي توانست با مسلح آردن آارگران . توده هيچ اقدامي در اين زمينه نكرد

و ديگر توده هاي حزبي و به ميدان آوردن نيروهاي نظاميش نه تنها آودتا و حتي 
زمينه هاي آنرا از بين ببرد، بلكه با اين حرآت ابتكار عمل و پيگير بودن خود را 

د و قادر مي گرديد نقش اول مبارزات را بدست در مبارزه به توده ها ثابت مي آر
اما به هر حال واقعيت به گونه اي ديگر رقم . آورد و بورژوازي ملي را طرد نمايد

ارتجاع همراه با آشتار و سرآوب ) ١٩۵٣ (١٣٣٢ مرداد ٢٨خورد و آودتاي 
  . شديد پيروز شد

در واقع جبهه ملي ورهبری حزب توده به مردم خيانت آردند و نتوانستند رهبران 
  . ي آنها باشنداليقي برا
نيروهاي نظامي اين حزب تار .  نفر از اعضاي حزب توده اعدام شدند۴٠بيش از 

و مار شدند و در نهايت شاه و دربار، با براه انداختن جوي خون بار ديگر قدرت 
در سراسر ايران دستگيري و ترور بر فضاي عمومي جامعه حاآم . را قبضه آردند

هر چند در مقابل فئوداليسم حاآم و ) مليجبهه (بورژوازي ملي . شده بود
امپرياليستهاي حامي آن، نيرويي مترقي بود اما ناپيگيري و سياست ليبراليش در 
قبال مبارزه طبقاتي، ضربات مهلكي به جنبش وارد آرد، چنانچه طي دو سال 
حاآميت جبهه ملي اصالحاتي ارضي انجام شده بود مي توانست حمايت رعيتها آه 

را تشكيل مي دادند راجلب نمايد، اما ) اآثريت آن( توجهي از جامعه ما بخش قابل
ترس و محافظه آاري آه در قبال خوانين قدرتمند و دربار وجود داشت مانع اين 

از سوي ديگر هرگز جبهه ملي بنا به ماهيت طبقاتي خود ارتش و . مسئله گرديد
د، و فقط با تغييرات جزئي پليس را منحل اعالم نكرد تا ارتش ديگري بوجود بياور

و موردي در آن، بافت و نظام آنرا حفظ آرد و فقط آن را در جهت مقاصد خود 
براساس خصلت طبقاتي اين جريان جبهه ملي مي خواست هر آنچه . بكار مي برد

  . آه از فئوداليسم موجود بود را به نفع خودمورداستفاده قراربدهد

ازاينبار سياست ليبرالي حزب توده، چنان تأثير منفي بر توده ها  ال گذاشت
انتظار توده ها براي مسلح شدن و سازماندهي در مقابل . آن روي گردان شدند

ارتجاع و مبارزه پيگير برآورده نشده بود و از آن پس حزب توده را به درستي 
 مرداد حزب توده به قهقرا ٢٨پس از آودتاي . حزبي خائن به خود مي شناختند
  . بق خود را بدست آوردرفت و هرگز نتوانست موقعيت سا

بها ندادن به آارگران و توده ها، شرآت در دولت بورژوازي مصدق، گرايش 
بيشتر به رفرميسم تا انقالب، به سازماندهي نظامي توده ها نپرداختن، در بست 
مجري سياستهاي شوروي بودن و غيره باعث شد تا اين حزب فقط به مثابه يك 

تي آه هر چند مترقي بود اما صالحيت رهبري حزب خرده بورژوايي و اپورتونيس
وچك ب يك ح از پس و اخ ش ش نداشت، مبارزات  

  . خارج آشوري تبديل گرديد
 احزاب سياسي منحل اعالم شدند، روزنامه هاي ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از آودتاي 
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    . مخالف توقيف گرديدند و هزاران نفر به زندان افتادند
باند جنايت آاران شعبان بي مخ در ملع عام دست به جنايت عليه فعالين سياسي   

دولت مصدق منحل . مي زدند و هر چه بيشتر جو رعب و وحشت حاآم گرديد
سلطنت . تبعيد گرديد) زادگاهش(گرديد و او پس از محاآمه به روستاي احمد آباد 
نداختن حمام خون، حاآم مطلق طلبان مرتجع با حمايت آمريكا و انگلستان با براه ا

بودند در اين دوران حتي تشكالت صنفي و ميانه رو آارگري نيز منحل اعالم شدند 
  . و اعتراضات آارگري بشدت سرآوب مي شدند

  
  
  

  اصالحات ارضی : فصل سوم
  

   ی ارض تا اصالحات از آودتا-
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م  ظاهرًا با د و طن بودند، تشكيل  حزب م آه هر دو
يگري حزب مردم بال و دپس از آودتا دو حزب دست نشانده ميليون به رهبري اق

ش  هيكبه رهبري ح ت طلب   سل
 هر دو حزب خود را نوآر شاه معرفي مي آردند و بعد واقعي .رقابت مي آردند

  . رقابت آنها در عرصه چاپلوسي بيشتر به شاه و دربار بود

  
  

د و همين مسئله بيش  درآمدهاي نفتي ايران چند برابر ش١٣۴٢ تا ١٣٣٢از سال 
بودجه ارتش و همچنين نيروهاي آن . از پيش موقعيت ارتجاع حاآم را تثبيت آرد

چند برابر شد و سلطنت براي اينكه موقعيتش را هر چه محكمتر نمايد و سرآوب 
سازمان امنيت و اطالعات آشور ) ١٩۵٧ (١٣٣۶را تداوم ببخشد، در سال 

 سازمان بوسيله آارشناسان آمريكايي و نيروهاي اين. را ايجاد آرد) ساواك(
ساواك . اسرائيلي آموزش ديدند و امكانات وسيعي در اختيار ساواك قرار گرفت

  . بعدها به يكي از مخوفترين دستگاه هاي سرآوب در دنيا تبديل شد
بنابراين در اين سالها، مبارزه طبقاتي دچار افت شديدي گرديد و رآود بر جنبش 

در طول تمام اين سالها فقط چند اعتصاب پراآنده . ي حاآم شدآارگري و توده ا 
انجام شد و هيچ الترناتيو قوي در مقابل حكومت وجود نداشت و عدم لياقت حزب 
توده و جبهه ملي در رهبري مبارزات توده ها و آارگران تأثيرات منفي و 

 پايان چند مورد اعتصاب آارگري با سرآوب شديد. سرخوردگي بودجود آورده بود

 57



يافت و رهبران آنها دستگير شدند آه يكي از مهمترين اين اعتصابات، اعتصاب 
اين آارگران آه اغلب با خانواده هايشان . آارگران آوره پز خانه هاي تهران بود

از . آار مي آردند، داراي بدترين شرايط زندگي بودند و بشدت استثمار مي شدند
يرزنان هفتاد ساله در اين آوره ها آار مي  ساله تا پيرمردان و پ٧ و ۶آودآان 
از بهداشت و غذاي سالم خبري نبود و هيچكدام از اين آارگران بيمه . آردند
بوقوع پيوست، توسط رژيم ) ١٩۵٩ (١٣٣٨اين اعتصاب آه در سال . نبودند

آارگران به گلوله بسته شدند و دهها نفر از آنها جان خود . وحشيانه سرآوب شد
رژيم با بايكت خبري قوي و جو رعب و وحشت نگذاشت آه خبر . ادندرا از دست د

سرآوب و آشتار منتشر گردد و حتي در ايران تا سالها عده زيادي از ماجرا خبر 
  . نداشتند

امپرياليستها از يك سو با ارزيابي از رشد مبارزات ملي و ضد استعماري در تمام 
از سوي ديگر با تدوين برنامه اي دنيا و پيروزي آنها در بسياري از موارد، و 

براي ايجاد ساختاری درکشورهای تحت سلطه که هم در تضاد با منافعشان نباشد 
اين اصالحات .وهم منافع بيشتری را فراهم کند ،اصالحاتی را برنامه ريزی کردند 

اقتصادي و اجتماعي را هدف قرار مي داد آه مي توانست  تغيرات ساختاری 
دگرگوني شيوه توليد ضرورت به .  توليد را دگرگون نمايدمناسبات و روابط

سرانجام رسيدن چنين اصالحاتي بود و امپرياليسم جهاني الگويي را طراحي آرده 
بود آه ضمن دگرگون شدن ساختار جوامع تحت سلطه، اين آشورها نه بعنوان يك 

. ي آردندرقيب بلكه در جهت وابستگي و برآورده آردن منافع هر چه بيشتر عمل م
اين آشورها مي توانستند نه فقط مواد خام صنايع آشورهاي امپرياليستي را تهيه 
نمايند، بلكه قادر بودند بازار وسيعتر و از آن مهمتر فوق سودي را براي 
امپرياليستها بوجود بياورند آه با توجه به نيروي آار بسيار ارزان آشورهاي تحت 

ه مقدار قابل توجهي آاهش داد و بنابراين نرخ سلطه مي شد هزينه هاي توليد را ب

بنابراين، براساس فوق سودي آه از طريق ميليون . سود چند برابري را آسب آرد
 -ها آارگر در آشورهاي تحت سلطه مي توانست بدست بياورد، سرمايه داري

ابتدا به ساآن الزم بود نيروي آار در . وابسته طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شد
  . شورهاي مستعمره آزاد گرددآ

بنابراين اصالحات ارضي ضرورت عاجلي داشت و در حاشيه آن موارد ديگري از 
جمله تربيت نيروي آار متخصص، امكانات ارتباطات و حمل و نقل و غيره مطرح 

هر چند آه در ايران سرمايه داري از سالها قبل بوجود آمده بود اما به هر . بودند
اري به هيچ وجه تسلط نداشت و شيوه توليد غالب و روابط و حال اين سرمايه د

در ايران زمينه ها و زيرساختها براي اصالحات فراهم بود . مناسبات، فئودالي بود
 تنها آتش زير ١٣٣٨ تا ١٣٣٢و امپرياليسم جهاني مي دانست آه آرامش سالهاي 

 اصالحات وسيع و خاآستر است آه با يك نسيم دوباره شعله ور خواهدشد، بنابراين
  . همه جانبه تدارك يافته بود

 سالهاي تثبيت حاآميت و پيشروي هر چه بيشتر ارتجاع ١٣٣٨ تا ١٣٣٢سالهاي 
بود و تدارآات الزم براي اصالحات در اين دوران انجام شد، روشنفكراني آه از 
حزب توده و جبهه ملي سرخورده و نااميد بودند، بدنبال روشهاي ديگري براي 

رزه بودند و آم آم انتقادات و نقدهايي نسبت به دو جريان سياسي فوق در مبا
  . محافل روشنفكري رواج مي يافت
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اساسًا  

تظاهرات .  بار ديگر جامعه شاهد تكانها و تغييراتي بود١٣۴٢ تا ١٣٣٨سالهاي 
 دانشجو در ٣ضدآمريكايي و ضدشاه دانشجويان در تهران به خون آشيده شد و 

 آذر روز دانشجو نام گذاري شد و ١۶از آن سال به بعد . د جانباختن١٣٣٢ آذر ١۶
. هر سال با وجود جو خفقان دانشجويان تظاهرات و مراسم هايي بر پا مي آردند

سال  به بعد جنبش دانشجويي ايران رشد آرد و به يكي ) ١٩۵٩ (١٣٣٨از
  . از فعالترين جنبش هاي دانشجويي دنيا تبديل گرديد
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 داري در ايران تعداد دانشگاه ها و دانشجويان نيز افزايش با رشد سرمايه
چشمگيري يافت و از سوي ديگر با توجه به رآود عظيم در جامعه و انفعال و 

جنبش دانشجويي عرصه ) ١٩۵٣ (١٣٣٢ناتواني جريانات سياسي پس از آودتا 
جويان بنابراين دانش. اي براي اعتراضات و بروز انديشه هاي نهفته در جامعه بود

ه بورژواها و دآه طيف گسترده اي از نيروهاي مختلف جامعه و بخصوص خر
دانشگاه ها به . روز به روز بار سياسي بيشتري پيدا مي آردند. روشنفكران بودند

مرآز مبارزات سياسي تبديل شده بود و سياسي ترين افراد آه بعدها احزاب و 
  . نشجويان برخواستندسازمان هاي سياسي را بوجود آوردند از ميان دا

 چند اعتصاب آارگري نيز بوقوع پيوست و هر چند ١٣۴٢ تا ١٣٣٨بين سالهاي 
آه اين اعتصابات بدون سازماندهي و پراآنده بودند، اما به هر حال زنگ خطري 

  . براي رژيم شاه به حساب مي آمد
  

   و اجتماعيی دهه چهل و اصالحات اقتصاد-
دولت مبادرت . حات وسيع ارضي آغاز گرديدهمراه با اصال) ١٩۶٣ (١٣۴٢سال 

به خريد زمين، زمينداران بزرگ آرد و آنها را براساس شرايطى به روستائيان 
با تصويب قوانيني در واقع زمينداران بزرگ ملزم به فروش . واگذار مي آرد

چند زميندار بزرگ و از جمله خود  هر چند آه زمينهاي . زمينهاي خود بودند
فظ گرديد و مالكيت آنها دست نخورده ماند، اما به هر حال اصالحات درباريان ح

از اين پس توده هاي عظيم دهقانان همانند . ارضي دگرگوني عظيمي پديد آورد
بسياري ديگر از توليدآنندگان، محصوالتشان را نه براي مصرف خود و سهم 

  . آردند اربابان بلكه براي فروش روانه شهر مي
اراضي و رشد مناسبات آاالئي باعث شد تا روابط و مناسبات بنابراين تقسيم 

بسياري از زمينداران سابق به سرمايه داران . طبقاتي نيز دستخوش تحول گردد

صاحبان کارخانه ها، تجار و مالکين هتلها، سينماها، ورزشگاه ها، صاحبان (نوين 
  . تبديل شدند) پمپ بنزين و غيره

تعداد قابل توجهی کارخانه در شهرهای .  بودبرنامه اصالحات فشرده و سريع
نيروهای کار آزاد شده رعيتها حاال به دهقانان . بزرگ ساخته و افتتاح گرديد

کوچک زميندار تبديل شده بودند و يا روانه شهرها جهت کار در کارخانه ها و 
  . ديگر محيط های کار می شدند

ال های بعد از آن و تأثيرات  و س١٣۴٢اما قبل از آنکه دقيقتر به اصالحات سال 
  .  نگاهی داشته باشيم١٣۴٢دگرگون کننده آن بپردازيم، ضروری است به قيام سال 

تعداد زيادی از بازاريان، مغازه داران، ) ١٩۶٣ (١٣۴٢در خرداد ماه سال 
سازماندهی اين . دانشجويان، کارگران، روحانيون و غيره به خيابان ها ريختند

پس از . حانيون و در پی فراخوان جبهه ملی شکل گرفته بوداعتراضات بوسيله رو
 و عدم کفايت جبهه ملی و حزب توده، روحانيون موقعيت برتر ١٣٣٢کودتای سال 

در رأس روحانيون . يافته و گرايش به روحانيون در مردم افزايش يافته بود
ومت شاه قيام عليه حک. مخالف شاه چهره جديد به نام آيت اهللا خمينی وجود داشت

که مواجه با سرکوب وسيع حکومت و کشتار چند هزار نفر در عرض سه روز 
روحانيون در آن مقطع با . گرديد، انگيزه ها و سمت و سو های متفاوتی داشت

اصالحات ارضی و ديگر عوارض اصالحات مخالف بودند و رشد سرمايه داری را 
  . مغاير با منافع جامعه می ديدند

هبی و سنتی اصالحات سرمايه داری شاه را فقط در جهت تحکيم آنها از زاويه مذ
شرايط را . جبهه ملی که تا حدود زيادی منزوی شده بود. رژيم حاکم می ديدند

برای عرض اندام مجدد و گام برداشتن برای کسب قدرت از زاويه يک جناح 
ز در توده های روشنفکر و دانشجويان ني. ليبرالی سرمايه داری، مساعد می ديد

اعتراض به ديکتاتوری و خفقان شديد به ميدان آمده بودند و خواهان آزادی و 
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صنعتی شدن جامعه تأثيرات خود را بر شکل و شيوه توليد در روستاها نيز به   . دموکراسی بودند
جای گذاشت و استفاده از ماشين آالت صنعتی کشاورزی نيز بيش از پيش 

  . اين مسئله بخصوص در مورد کشتزارهای بزرگ پررنگتر بود. ضروری گشت
توده های پايين دست جامعه مثل کارگران و ديگر زحمتکشان نيز مثل هميشه 

 توسط ۴٢بنابراين قيام سال . بدليل فشارهای اقتصادی عصيان کرده بودند
ش غيرعادیگرايشات مختلف جامعه و با انگيزه ال ای

هزاران نفر در جريان اين قيام و درگيری ها کشته . هم آميخته بود شکل گرفت
تعدادی از کارگران و ديگر زحمتکشان، تعدادی طلبه در قم، عده ای از . شدند

  . دانشجويان و جمعی از بازاريان و مغازه داران

کل در  ً متفاوت که به   ه کام

روحانيون  ب    رک کرده بودند، اما عمدتًا 

ح نبود و اساسًا مناسبات و روابط جامعه را دستخوش فًا  و 
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فا داراي   روستاهايي آه در جامعه ماقبل سرمايه د عموم

  
    گسترش سرمايه داری در روستا -

  : شهرها مهاجرت به-الف
با رشد و گسترش سرمايه داري و افزايش صدور سرمايه به کشور، مناسبات 

مناسبات آااليي وارد . ساختاري به سرعت دستخوش تغيير و تحول قرار گرفتند
نياز به نيروي آار بيشتر . روستاها گرديد و تجزيه طبقاتي آل جامعه را در برگرفت

جرت از روستا به شهر که از جمله روستاها را از سكنه خالي آرد و روند مها
برای توضيح در مورد . (ويژگيهاي آشورهاي سرمايه داري وابسته است آغاز شد
اين مسئله نقش تعيين .) سرمايه داری وابسته به پيوست همين جلد رجوع کنيد

آننده اي در اين جوامع و در جهت رشد شيوه و مناسبات سرمايه داري بازي مي 
  . آند

ينی تبعيد گرديد اما نام او در جامعه مطرح شد  آيت اهللا خم١٣۴٢پس از قيام سال 
در جريان قيام . و از آن پس بعنوان رهبر اسالم سياسی در ايران شناخته می شد

 هر چند که گرايشات مختلف اجتماعی با انگيزه های متفاوتی در آن ۴٢سال 
بود دست  در اين شورش ری ره ت نفوذ . ش

نيون همانند گذشته در ميان مردم زياد بود و افول حزب توده و جبهه ملی روحا
  . اين مسئله را تشديد می کرد

 نه تنها از اصالحات جلوگيری نکرد، بلکه ضرورت هر چه سريعتر ۴٢قيام سال 
زيرا اصالحات . به سرانجام رسانيدن آنرا برای امپرياليستها و رژيم حاکم ثابت کرد

یفرم سادهرصر  سط
تغيير و تحول می کرد و بسياری از تضادهای حاد جامعه را می توانست از بين 

تعداد قابل . به موازات تقسيم اراضی شهرنشينی نيز رشد بی سابقه ای يافت. ببرد
رای کار کردن در توجهی کارخانه و کارگاه ساخته شد و عده زيادی از روستائيان ب

همين مسئله بازار بزرگتری برای فروش . کارخانه ها روانه شهرها شدند
 مواد  محصوالت کشاورزی ايجاد کرد و روستائيان تبديل به توليد کنندگانی، که

) فئودالی(بدين ترتيب روابط سنتی . غذايی شهرها را فراهم می کردند، شدند
  . ی آنرا گرفتدستخوش دگرگونی شد و توليد کاالئی جا

ستاها از سكنه و سيل مهاجرت آنها به شهرها بيانگر چند واقعيت خالي شدن رو
دوم بيانگر اين واقعيت است آه اقتصاد . اول رشد صنايع و آارگاهها است. هستند

ديگر مبتني بر توليد آشاورزي نيست و آشاورزي در درجه دوم اهميت است که 
 جديد، توليد  قادرند در شرايط،عده اي آمتر. آنهم به مرور صنعتي مي گردد

روستاييان بيش از پيش دستخوش تجزيه طبقاتي مي . آشاورزي را اداره بكنند
  .گردند و روابط طبقاتي ما قبل سرمايه داري در ميان آنان رنگ مي بازد

اقتصادهايي ًا خودآ و اري
. ه داري وارد بازار آااليي مي گردندبسته و محدود بوده اند در دوران سرماي

استفاده و نيازهاي آنان اقتصاد بسته را تغيير مي دهد و خود به بازارهايي تبديل 
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حتي آاالهاي الكترونيكي مثل تلويزيون، راديو، ضبط و يا اتومبيلها . مي شوند
بدين . مختص شهرها نيست، بلكه روستاييان نيز بدون آنها اموراتشان نمي گذرد

تيب فاصله شهر و روستا از دوران سنتي خارج مي گردد و روابط نزديك تر و تر
روز بروز بر وابستگي روستاها به شهر بيشتر افزوده . بيشتري برقرار مي شوند

  . مي شود و نقش زندگي شهري به نسبت زندگي روستايي افزايش مي يابد

  
 جمعيت شهري جمعيت روستايي سال

٣١ %٦٩ ١٣٣٥% 

٣٨ %٦٢ ١٣٤٥% 

٤٧ %٥٣ ١٣٥٥% 

٥٥ %٤٥ ١٣٦٥% 

مرغداريها، . ي آيدحتي در پاره اي از روستاها آارگاههاي نيمه صنعتي بوجود م %٥٨ %٤٢ ١٣٧٠
بدين . گاوداري ها آارگاههاي چوب بري، قالي بافي و غيره از جمله اين مواردند

ترتيب فرهنگ و افكار ماقبل سرمايه داري نيز جاي خود را به فرهنگ بورژوايي 
  . مي دهد و روستاها را نيز در برمي گيرد

   
با توجه به آمارهاي باال به وسعت مهاجرت سريع روستاييان به شهرها در اثر 

بنابراين ما ساليانه بطور . ه داري در ايران پي مي بريمرشد مناسبات سرماي
 ٠٫٧٧% سال ساليانه ٣۵ يعني در عرض ١٣٧٠ لغايت ١٣٣۵ميانگين از سال 

 از جمعيت روستاييان آاهش پيدا ٠٫٧٧%بر جمعيت شهرنشينان افزوده شده و 
اين مسئله نرخ رشد باالي مهاجرت به شهرها و آاهش روابط و . آرده است
واقعيتهاي فوق با آمي تغيير در مورد .  سنتي و روستايي را بيان مي آندمناسبات

  . اآثر آشورهاي سرمايه داري وابسته صادق است

براي اينكه به . شدچنانچه با زبان آمار سخن بگوييم واقعيات ملموس تر خواهند 
سرعت سيل عظيم مهاجرت از روستاها به شهرها پي ببريم آمار مهاجرت از سال 

   : در ايران بدين گونه است١٣٧٠ايت  لغ١٣٣۵
 ١٣٠٠١١۴١ نفر بوده است آه ١٨٩۵۴٧٠۴ جمعيت ايران ١٣٣۵در پاييز سال 

  . نفر آنرا روستاييان و مابقي را  شهرنشينان تشكيل مي داده اند
 ١۵٩٩۴۴٧۴ ميليون نفر بوده است آه ٧/٢۵ جمعيت ايران ١٣۴۵پاييز سال در 

  . نفر آنرا روستاييان و مابقي را شهرنشينان تشكيل مى داده اند
  

  : صنايع روستايی-ب
 ١٧٨۵۴٠۶۴ ميليون نفر بوده است آه ٣٧ جمعيت ايران ١٣۵۵در پاييز سال 

  . نفر آنرا روستاييان و مابقي را شهرنشينان تشكيل مي داده اند
مهاجرت روستاييان با چنين وسعت بزرگي تنها عامل تغيير مناسبات سنتي و ماقبل 

از عواملي است سرمايه داري در روستا نيست، رشد صنايع روستايي يكي ديگر 
آه مناسبات روستاها را تغيير داده و رشد نيروي آارگري روستاها را به دنبال 

روابط آارفرما و آارگران به روستاها نيز رسيده است و در آنار . داشته است
ديگر عوامل تجزيه طبقاتي قرار گرفته هر چند آه آمارهاي آاملي در اين ارتباط 

بخشي از واقعيت اشاره شده اند، بيانگر عمق مسئله نداريم ولي چند مورد زير آه 

 ٢٢٣۴٩٣۵١ نفر بوده است آه ۴٩١٩٣٩١٢ جمعيت ايران ١٣۶۵ز سال در پايي
  . نفر آنرا روستاييان و مابقي را شهرنشينان تشكيل مي داده اند

 نفر بوده است آه ۵۵۴٧٣١٩٢ جمعيت ايران ١٣٧٠و باالخره در پاييز سال 
  .  نفر آنرا روستاييان و مابقي را شهرنشينان تشكيل مي داده اند٢٣۶٣۶۵٩١

  :جه به آمار باال درصد جمعيت شهري و روستائي به ترتيب زير بوده است با تو
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رشد صنايع پرورش مرغ آه به جاي شيوه هاي سنتي آن قرار گرفته مدت . است
  : فقط چهار سال به شرح زير بوده است

  
   و آود گاوداري هاي صنعتي  مقدار و ارزش توليد شير

 آود شير 

هزار  سال
 تن

هزار  ميليون ريال
 مترمكعب

ميليون 
 ريال

هزار 
 مترمكعب

ميليون 
 ريال

٣٦٦٧ ١٣٧٥ ٣٨٧٨ ١٤٦٧ ٦٧٨٦٥ ٥٣٠ ١٣٦٨ 

٨٨٥٧ ٢٢٥٦ ٩٧٨٩ ٢٥٢٣ ٢٥٠٧٢٧ ٧٩٩ ١٣٧٢ 

 پرورش مرغ گوشتي صنعتي

 ارزش به ميليون ريال برحسب تن سال

١٨٧٣١٠ ٣٦٠١٠١ ١٣٦٩ 

٦٩٤٢٧٩ ٤٢٠٤٣٢ ١٣٧٢ 

١٢٧٧٦٧٧ ٦١٣٠٢١ ١٣٧٣ 
  )١٥ ايران در آينه آمار شماره ٥٠صفحه (  )٤٧همانجا صفحه (

    
 مؤسسات جوجه آشي صنعتي برحسب نوع فعاليت  تعداد گاو و گوساله، گاوداريهاي صنعتي

 تعداد مؤسسه سال

٦٧ ١٣٧٠ 

٧٤ ١٣٧١ 

٨٨ ١٣٧٢ 

 تعداد گاوها سال

٣٨١٤٧٩ ١٣٦٩ 

٥٢٤١٦٢ ١٣٧٠ 

  )٤٧همانجا صفحه (
  )٤٨همانجا صفحه (   

 سال چه مقدار صنايع ۴بنابراين مشاهده مي آنيم آه در فاصله زماني حدود 
ازآشاورزي رشد آرده اند  ع ي ص ن چ و رشد و

ما صنايع آشاورزي ديگر نيز داريم آه آمار .  بوده است۴٢اصالحات ارضي سال 
مثل آارگاههاي قالي بافي آارگاههاي توليد و پرورش . آنها را در اختيار نداشته ايم

د، پنه و غيره ماهي، ميگو و يا آشاورزيهاي صنعتي مثل آشت نيشكر، چغندر قن
مي انجام توسط در س آن  

عده اي زياد بر روي اين زمينها و يا . شود و يا در اختيار بخش خصوصي است
ل آارگرانند ا  ش آنها به وابسته هاي ارخانه به عبارتي . در

د و شكر از شكل سنتي خارج و به توليد صنعتي و انبوه ديگر نخ ريسي، توليد قن
آن تبديل شده و اين مسئله در سالهاي پس از اصالحات ارضي سير صعودي داشته 

مدتًا بعد   نايع  ني   البته آغاز پيدايش  

رمايه گذاري  آنها يا  دولت    عمدتًا زمينهاي  و آشت و  آه

ام عمدتًا رند آه  آ     فعاليت د

  
  مرغداريهاي پرورش دهنده مرغ مادر و مرغ تخمگذار صنعتي

 نوع مرغ تعداد مرغداري سال

 مرغ مادر ٧٠ ١٣٧٠

 مرغ تخم گذار ٨٨١ ١٣٧٠

 مرغ مادر ٨٠ ١٣٧١

 مرغ مادر ١٣٤ ١٣٧٣

 مرغ تخمگذار ٧٨٩ ١٣٧٣

 مرغ گوشتي ١٥١٧٣ ١٣٧٤
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ب. و شكل غالب توليد را به خود گرفته س ي آه غ مواد
د روستاها توليد مي شد و روانه شهر مي گرديد در حال حاضر تنها شكل تولي

سنتي آن جهت استفاده بخشي از روستاييان است و شهرنشينان بوسيله توليدات 
مثل توليد پنير، شير، خامه، سرشير، آره و . صنعتي از آنها استفاده مي آنند

  . روغن آه از جمله مواد غذايي ياد شده اند

قًا به شكل سنتي در  ا ذائ   
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همين مناسبات تا هنگامی که سرمايه هنوز کشاورزی را به زير سلطه خود "
ز محصوالت کشاورزی نه بوسيله و از راه بازار که بطور نکشيده و بخش بزرگی ا

مستقيم بمثابه وسايل زيست توليد کنندگان به مصرف می رسند سرمايه داری به 
در چنين شرايطی توده های روستايی به . نام بالمنازع حاکم تبديل نخواهد شد

ورت کاال کارگر مزدی تحول نيافته ابزار، وسايل، و شرايط کار روستاييان هنوز ص
اين تغيير و تحول آخرين و در عين حال . و سرمايه به خود نگرفته است

دشوارترين آزمون برای رهايی از روابط کهنه و سلطۀ روابط سرمايه داری بر کل 
  .جامعه است

بنابراين سرمايه داري بيش از پيش در روستاها ريشه دواند و روابط و مناسبات 
  .  اقبل سرمايه داري رنگ باختم
  

با گسترش پيشرفت هرچه بيشتر تقسيم کار اجتماعی و تعميم و تبديل بيشتر "   : مناسبات سرمايه داری در بخش کشاورزی-ج
رف، توليد کاالئی بيش از پيش در ارزش مبادله بمثابه واسطه ارزش مص

کشاورزی رخنه کرده و آنرا به شاخه ای از صنعت که به گونۀ سرمايه داری اداره 
از اين پس محصوالت کشاورزی مانند غالت، سبزيها، . می شود تبديل می کند

گياهان صنعتی، علوفه، انواع بذر و نيز فرآورده های دامی عمدتا نه بمثابه وسايل 
در اين . مثابه کاال توليد شده و به معرض فروش گذاشته می شوندزيست که ب

فراگرد ميليونها روستائی که اکثريت بزرگ مردم کشور را تشکيل می دهند و 
پناهگاه و تکيه گاه نظم کهنه به حساب می آيند کارشان را از دست داده و 

ت اجتماعی تضادهای طبقاتی جايگزين تضادهای قديمی می شوند و نياز به تغييرا
و اقتصادی، جامعه ايستا و بی حرکت روستائی را به جامعه ای متحرک تبديل می 

استفاده آگاهانه و تکنولوژيک علم جايگزين شيوه های غير عقالنی و سنتی . کند
و عقب مانده پيشين شده و شيوه توليد سرمايه داری پيوندهای خويشاوندی کهنه 

بدين سان شرايط مادی .  هم فرو می پاشدو ريشه دار عصر مانوفاکتوری را از
يک ترکيب تازه و عالی تر از اتحاد کشاورزی و صنعت بر پايه شکلهای نوين به 

  ) ٢٧۵رشد روابط سرمايه داری در ايران، ص ( ."وجود می آيد

. گسترش بازار و تقسيم کار اجتماعی تأثيرات ضروری بر مسئلۀ ارضی نيز دارد
برای تحقق شرايط تقسيم کار اجتماعی و بازار در جامعه سرمايه داری قبل از هر 

. االئی در آنها حاکم گرديده باشدچيز روستاها بايد متحول شده باشد و مناسبات ک
روستاها ديگر نمی توانند بمثابه کانونهای بسته و خودکفا به موجوديت خود ادامه 
دهند، بلکه به عنوان اجتماعی برای توليد و عرضه آن به بازار شهرها مطرح 

افزايش توليدات آنها همراه با کاهش جمعيتشان، شرايط جديدی در . هستند
نيروی کار . ی آورد که بی شباهت به يک کارخانه يا شهرها نيستندروستاها پديد م

در روستاها نيز به کاال تبديل می گردد و عرضه کاالها به شهر از الزامات تداوم 
  .توليد کشاورزی به حساب می آيند

که به راستی از (» رشد روابط سرمايه داری در ايران«آقای سوداگر در کتاب 
واقعيات سرمايه داری ايران را با استناد به آمار و ارقام جمله کتابهايی است که 

وسيع و دقيق موشکافی کرده و برای هر شخصی که مسائل ساختاری جامعه ما 
  : چنين می گويد) مسئله اش است خواندن آن ضروری است
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ُک بيشتر و باشيم نه رشد روابط سرمايه داری و مسئله انکه

معه سرمايه داری ايران و حتی در مقياس وسيع کشورهای مبادله و بازار در جا
سرمايه داری وابسته پی ببريم بايد ارتباطات بيشتری را در عرصه اقتصادی ببينيم 

در عرصۀ مسائل ارضی و کشاورزی هر چند که . و آنها را تجزيه و تحليل بکنيم
لی دقيق تر در ابتدای مطلب به آن پرداختيم اما ضروری است با استناد به مسائ

يکبار ديگر به موشکافی آن بپردازيم تا واقعيتهای گفتار ما در پرتو آمار و ارقام 
  .مشخص تفهيم گردند

برای  قادر   بهتر به 
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 اولين حرکت وسع و همه جانبه در ايران برای ١٣۴٠اصالحات ارضی سالهای 
اين بار مسئله نه بر سر حل مناقشه ای در . دگرگونی وسيع در سطح روستاها بود

آن منطقه بلکه بحث بر سر نابودی تکيه گاههای نظام اربابی، ادغام اين منطقه و 
بازارهای کوچک محلی در بازارهايی بزرگ و هموار کردن روند گردش سرمايه 

  : کافی است در يک نگاه سطحی آمارها را بررسی کنيم. بود
  
 ده ۴۴٧۵ تعداد ١٣۵۶با اجرای مرحله اول قانون اصالحات ارضی تا پايان سال "
 مزرعه کمتر از شش دانگ ميان ٣۶۴٢ ده و ١٣٨۴٧ مزرع شش دانگ، ٨٨٣و 

با اجرای مرحله دوم اصالحات ارضی .  ميليون خانوار زارع تقسيم شد۶١٧/١
 هزار زارع ديگر بر اساس ١١۵ ميليون زارع بر اساس شق فروش و ٢١٨/١

 و.  هزار مالک شخصا به زراعت پرداختند٨۵٠شق تقسيم صاحب زمين شدند و 
 مزرعه کمتر از شش ١۶٣ ده و ۴١٠ مزرع شش دانگ، ١٣٨ ده و ١٩٩٩

در نتيجه .  خانوار روستائی تقسيم شد١٣٢٩٨۵دانگ از امالک خالصه ميان 
شمار خانوارهای صاحب زمين پس از اصالحات ارضی به بيش از نيمی از 

در نتيجه نسبت بهره برداری های ممکن از . خانوارهای روستائی افزايش يافت

 ٢۶ درصد و نسبت ارضی آنها از ٩٣ درصد پيش از اصالحات ارضی به ٣٣
 درصد اراضی کشاورزی کشور افزايش پيدا کرد و زمينه برای ٩٠درضد به 

بطوری . گسترش بهره برداری های تجاری و تجزيه اقشار روستائی آماده تر شد
 هزا ٢۶ هزار به ١٢ هکتار از ۵٠که شمار بهره برداری های بزرگ بيش از 

 ميليون ۵/٣ ميليون هکتار به حدود ۵/١واحد و اراضی زير کشت آنها از کمتر از 
 هزار به ٣٠٠از حدود )  هکتار١٠ و ۵٠(هکتار و بهره برداری های متوسط 

 ميليون هکتار ۵/٧ ميليون هکتار به ۴/۵ هزار واحد و اراضی آنها از ۴٠٠حدود 
  ."افزايش يافت

  )٢٨۶ و ٢٨۵همانجا ص (
  

 به بعد را ١٣۴٢زه کمتر کسی است که تحوالت ارضی و اجتماعی سالهای امرو
انکار کند و آنرا سرآغازی برای رشد و حاکميت توليد سرمايه داری در ايران 

اما آنچه که مهم است نه پذيرش اين مسئله در حرف بلکه پذيرش و فهميدن . نداند
ادی و اجتماعی ما را واقعيات جديدی که پديدی آمدند و تمامی کانونهای اقتص

جزء به جزء تغييرات بايد شناخته شود و آنگاه گستردگی . دگرگون کردند است
سرمايه داری در مقابل مسئلۀ بخشهای بيمارگونۀ آن و در حاشيه قرار دادن آن در 

  . مقابل مجموعۀ مقوالت اجتماعی عيان می گردد
بط و شرايط نوينی قرار می وقتی که ميليونها روستائی رانده می شوند و يا در روا

گيرند که به سرعت تجزيه و استحاله در ميان آنها رشد می کند ديگر نمی توان به 
  .اين واقعيات پشت پا زد

صنعتی شدن جامعه . تحوالت در روستاها فقط شامل مسئلۀ تقسيم اراضی نبود
 صنعتی تأثيرات خود را بر روستاها نيز باقی می گذاشت و استفاده از ماشين آالت

کشاورزی نيز بيش از پيش ضروری می گشت بخصوص کشتزارهای بزرگ و 
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 تا کنون در ١٣۴٠ما مقادير کل فروش ماشين آالت کشاورزی را از ابتدای سال 
 ٢٠٠١٩ سال ١۵ يعنی طی فقط ١٣٧۵ تا ١٣۶٠اختيار نداريم اما فقط از سال 

امروزه ماشين آالت کشاورزی جزئی ضروری . دستگاه تراکتور فروخته شده است
ز توليد کشاورزی گرديده و حتی بسياری از کشاورزانی که مالک ماشين آالت ا

استفاده از ماشين . رزند ونيستند عمدتا در مواقع لزوم به اجارۀ آنها مبادرت می
آالت کشاورزی در ايران بيشتر و سريع تر از بسيای از کشورهای سرمايه داری 

کشورهای پيشرفته صنعتی نيز وابسته انجام شد، بطوری که در بعضی موارد با 
  :در اين مورد به نوشته های آقای سوداگر توجه کنيد. قابل مقايسه بود

وسيع بيشتر به سمت کشاورزی صنعتی گام بر می داشتند و تعداد ماشين آالت 
آقای سوداگر در اين رابطه چنين می . کشاورزی در آنها کاربرد بيشتری داشت

  :گويد
 طنين انداز شد و قرنها از همان هنگام که صدای حرکت ماشين در فضای روستا"

سکوت و سکون حاکم را در هم شکست نشانه های عصر تازه که خبر از پايان 
سلطۀ بی چون و چرای نيروهای طبيعی و نظام اربابی بر زندگی روستائيان می 

  .داد نيز آغاز گرديد
الغای نظام مزارعه، نسق زراعی و وابستگی های رعيتی از يک سو، گردش "

 در بخش کشاورزی تجاری از سوی ديگر کاربرد ماشينهای آزادتر سرمايه
  ."گوناگون، بهره گيری از فن و دانش استفاده از کارمزدی را می طلبد

در برخی از واحدهای کشت و صنعت ماشينی شدن به سطحی رسيده بود که با "
 در واحد کشئ و ١٣۵٣مثال در . نواحی مشابه اياالت متحده چندان تفاوتی نداشت

تار حدود يک قوه اسب بود که با رقم متوسط صنعت نيروی تراکتور در هر هک
در همين حال متوسط اين رقم برای ايران .  در ايالت آريزونا قابل مقايسه بود٢/٣
  )٣٣۶همانجا ص ." ( قوه اسب در هکتار بود٢٣/٠

  )٣٣۴همانجا ص (
  :در همين رابطه به جدول زير توجه کنيد

  ١٣۵٣زمينهای زيرکشت توسط تراکتورها به نسبت مقادير آنها، سال 

 درصد  طبقات بهره برداری

 ۶/١۴  رداری کمتر از يک هکتاربهره ب

 ۶/٢١  بهره برداری يک تا دو هکتار

 ٨/۴٣   هکتار۵ تا ٢بهره برداری 

 ٨/۵۴   هکتار١٠ تا ۵بهره برداری 

 ۶/۶٧   هکتار۵٠ تا ١٠بهره برداری 

  ٨٨   هکتار١٠٠ تا ۵٠بهره برداری 

  ١٠٠  هکتار و بيشتر١٠٠بهره برداری 

 ۵/۶۴  جمع

  
 سال قبل می باشد که از ٢۴مورد قابل توجه آن است که آمارهای فوق متعلق به 

ن آالت کشاورزی بسيار افزايش يافته و توليد ماشين آن زمان تاکنون واردات ماشي
آالت کشاورزی مثل تراکتور در کاخانه عظيم تراکتورسازی تبريز و ديگر ماشين 
آالت کشاورزی در کارخانه اشتات کرج، صنعتی تر شدن کشاورزی و عادی شدن 
و به عبارتی ديگر ضروری شدن توليدات کشاورزی از طريق ماشين آالت 

ديگر استفاده از ماشين آالت کشاورزی حتی در .  را ثابت می کندکشاورزی 
دورافتاده ترين و عقب مانده ترين نقاط ايران مسئله ای طبيعی و بسيار عادی 

  . است
  )١٣۵٣رکز آمار ايران، امارگيری کشاورزی مرحله دوم مأخذ م. ٣٣٧همانجا ص (
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 کاربرد ماشين آالت کشاورزی در ايران تنها به مواردی ١٣٣٠تا سالهای دهۀ 
ی گنجيد و توليدات آزمايشی و يا بسيار معدود می رسد که حتی در آمارها نم
بدين ترتيب افزايش . کشاوری کامال مبتنی بر روشهای سنتی و کم بازده بودند

ه در روستاهای ايران به شدت دنبال يسرمايه ثابت جهت ترکيب ارگانيک سرما
شده و کاالهای کشاورزی بخش قابل توجهی از کسب سود سرمايه داری را به 

 سرمايه در ايران به موازات هم، در ترکيب ارگانيک. خود اختصاص داده است
صنعت و در روستاها پيش رفته و هر کدام تنها به مقتضيات خود دارای ويژگيهای 

در دوران سرمايه داری، روستا دگرگونيهای شگرفی را پشت . خاص خويش اند
سر گذاشته و به هيچ وجه قادر نبوده و نيستند تا در پوسته های سنتی ماقبل 

  .م بردارندسرمايه داری گا
  ایاستفاده از ماشين آالت صنعتی در کشاورزی در حاشيۀ خود باعث گرديده عده

 روستاييان به تعميرات و رانندگی آنها بپردازند و بنابراين مشاغل جديدی در از
  . روستاها پديد آمد که به نوبه خود بر محيط روستاها تأثيراتی بر جای گذاشت

  

  دامپروری: د
قبل نيز اشاره داشتيم، رشد دامپروری صنعتی در روستاها از همانگونه که در 

جمله عوامل ديگری است که باعث گرديد در روستاها مؤسسات صنعتی پديد بيايند 
اين . که هر کدام به نوبه خود کارگران مزدبگير و کارفرمايان خاص خود را دارند

ت کاالئی به مسئله باعث رشد دگرگونی سرمايه داری و افزايش دامنۀ مناسبا
در اين مؤسسات دامها در مقياسی وسيع و برای عرضه به شهر . روستاها است

پرورش می يابند و در واقع بمثابه يک کارخانه ای در روستاها عمل می کنند که 
افزايش تعداد دامداری ها  . به هيچ وجه وابسته به شرايط روستايی و سنتی نيستند

زايش روابط سرمايه داری در روستاها می و تنوع بيش از پيش آنها باعث اف

در مؤسسات صنعتی دامپروری وجود کارگران ثابت که تنها متکی به فروش . گردد
دامپروريهای صنعتی پارامتری نوين در . نيروی کار خود باشند ضروری است

جامعه سرمايه داری است که، مکمل مناسبات کاالئی در عرصۀ کشاورزی می 
بيشتر از زاويۀ روابط و مناسبات طبقاتی به شهرها نزديک گردد و روستاها را 

  .می کند
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ود عّده    ا  به کار گمارده  نعت داده    

                                                

شاهديم که هر ساله مجوزهای جديدی برای احداث ) آمار(ما بر اساس واقعيات 
عرصه ين در بيشتر ای ش و می ی ص دامپروريهای

 از حد ظرفيت منطقه در بسياری از مناطق به دليل انباشت و تراکم بيش. می شوند
مجوز برای احداث دامداريهای جديد صادر نمی گردد که اين مسئله خود بيانگر 

ما بيش از اين وارد جزئيات نمی . رشد چشمگير مراکز صنعتی دامداری است
گرديم چرا که آمار و ارقام خود گوياترين و دقيق ترين جزئيات و واقعيات را در 

  : ننداين زمينه برای ما روشن می ک
 در تمام موارد فوق دامپروری های صنعتی ١٣۴٠قابل ذکر است که تا قبل از سال 

چنان معدود و کوچک بودند که در آمارها موجود نمی باشند و در واقع در 
  .دامپروری ايران جايی نداشته اند

 به ١٣٧۵تعداد و ظرفيت گاوداری های صنعتی فعال برحسب نوع فعاليت تا سال 
در همين سال مؤسسات پرورش دهنده مرغ تخمگذار به .  رسيده عدد می٩٠۴٢
 عدد و ١٣۴مؤسسات پرورش دهندۀ مرغ مادر .  عدد می رسيده است١٠٢٣

 عدد بوده است و تعداد مرغداريهای پرورش دهنده مرغ ۶۴مؤسسات جوجه کشی 
 و متوسط تعداد شاغالن ١ عدد می رسيده است١۵١٧٣ به ١٣٧۴گوشتی تا سال 

 نفر می رسيده و شاغالن در جوجه ٣۶٠١٨ به تعداد ١٣٧٢ها در سال گاوداری 
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 بدين ترتيب ١. نفر می رسيده است٣٧۶١٨کشی و پرورش مرغ در همين سال به 
 نفر در روستاها در مؤسسات صنعتی ٧٣٠٠٠ حدود ١٣٧٣فقط تا سال 

) که فقط شامل گاوداری و مؤسسات مربوط به مرغ و جوجه می باشد(دامپروری 
ل بوده اند واين ارقام شامل مؤسساتی همانند پرورش ماهی، پرورش شاغ

خرگوش، پرورش اردک و غاز، پرورش بوقلموم، کارگاههای قالی بافی و گليم 
بافی و غيره نمی باشد، که همگی آنها در چند سالۀاخير از رونق زيادی برخوردار 

  . بوده اند و دائما سير صعودی طی می کنند

بله اين واقعيتی است که به مرور سرمايه داری در روستاهای ما و حتی در 
. فتاده ترين نقاط کشور رشد می کند و بيشتر در اين روابط مستحيل می گردنددورا

اثباتگران انقالب دموکراتيک هميشه با استناد و اشاره به عقب مانده ترين مناطق 
سعی بر آن دارند که چهرۀ سرمايه داری را به گونه ای ترسيم کنند که در آن هيچ 

آنها با کلی گويی هايی . ری ديده نشوداثری از مناسبات جايگزين شده سرمايه دا
ما هنوز روستاهايی در کشور "و يا " روستاهای ما در فقر و فالکت اند"مثل 

، سعی در پوشاندن واقعيات "داريم که از ابتدائی ترين امکانات بهره مند نيستند
آنها حق ندارند که مجموعۀ تغيير و تحوالتی را که در کل کشور و در . دارند

 انجام شده و مناسبات سرمايه داری را جايگزين نموده است را به استناد روستاها
چند مورد کوچک ناديده بگيرند و يا آنکه فقر توده ها را که از جمله واقعيات و 
ضروريات اجتناب ناپذير جامعۀ سرمايه داری است تحت عنوان عقب ماندگی شيوۀ 

سئلۀ فقر توده ها، بخصوص در اينجا اشاره ای مجدد به م. توليد معرفی کنند
  : روستائيان، از زبان لنين می کنيم که به اندازۀ کافی گويا و کامل است

***  
 شاهديم که فعاليتهای صنعتی هر روز بيشتر به روستاها نيز سرايت می بنابراين ما

کند و شيوه های سنتی بيشتر جای خود را به شيوه های صنعتی و نيمه صنعتی 
بطور مثال در چند ساله اخير شاهد بوده ايم که تعداد زيادی کارگاههای . می دهند

سيم کار جمعی در روستاها به يم بافی توسط کارفرمايان بر مبنای تقلقالی بافی و گ
وجود آمده است و اين در حالی است که در اين زمينه کارخانه های قالی بافی 

نديدن اين . ماشينی نيز به تعداد زياد و در مقياسی بزرگ شروع به توليد نموده اند
واقعيات و تأثيراتی که بر محيط اجتماعی روستاها به جای گذاشته اند تنها جهل و 

روستاهای .  پوشی در مورد رشد روابط سرمايه داری را ثابت می کننديا پرده
ايران از سويی به دليل رشد شهر نشينی و به همراه آن اصالحات ارضی توليدات 
خود را بيشتر برای فروش و عرضه در شهرها انجام می دهند و از سويی ديگر 

ند و به تحت تأثير صنعتی شدن شهرها خيل عظيمی دست به مهاجرت می زن
از سويی ديگر با پيدايش کارگاهها . شهرنشينان و کارگران شهری تبديل می گردند

و مؤسسات صنعتی دامپروری و غيره در حاشيۀ مناسبات کاالئی حاکم، بيشتر در 
  .مناسبات سرمايه داری غرق می گردند

اين بخش اجتناب باپذير از مجموعۀ مشاهدات خلقيون (» فقير شدن تودۀ خلق«"
نه فقط مانعی برای تکامل سرمايه داری نيست، بلکه برعکس ) دربارۀ بازار

. سرمايه داری است و آنرا تقويت می کنددرست بيان تکامل آن و يک شرط 
محتاج است و فقير شدن توده ها با ثروتمند شدن " کارگر آزاد"سرمايه داری به 

عدۀ قليلی استثمارگر همگام و با ورشکستگی و اضمحالل واحدهای کوچک تؤام 
با تقويت و تکامل واحدهای بزرگتر، هر دو روند، توسعۀ بازار را تسريع . است

که در گذشته معاش خود را از اقتصاد خود تأمين » دهقانان فقير شده «:می کنند
يعنی از طريق فروش نيروی کارش " کار فرعی"می کرد، اکنون از طريق يک 

  )٢٣سوسياليسم علمی و مبارزۀ طبقاتی، ص ." (زندگی می کند
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   بسط شهرنشينی-
ديدی می آورد جامعۀ سرمايه داری بنا به مقتضيات و منافع خويش شرايطی را پ

عيتی جامعۀ سنتی و به عبارتی ديگر مناطق سکنای مکه در نتيجۀ آن ترکيب ج
مردم دستخوش دگرگونی می گردد و با افزايش سرسام آوری شهرنشينی، 
. روستاها را به جامعه ای درجه دوم و کم جمعيت به نسبت شهرها تبديل می کند

از روستاها به شهرها می کشاند و با نياز به نيروی کار بيشتر و ارزان توده ها را 
رشد مناسبات کاالئی در روستاها و افزايش بارآوری کار، کشاورزان کمتری قادر 

آنچه که در اين . به تأمين مقادير بيشتری محصول نسبت به گذشته هستند
خصوص بيشتر قابل تعمق است به وجود آمدن شهرهايی بسيار بزرگ و صنعتی 

اهمگون که بعضا خود چه به لحاظ جمعيتی و چه از جنبۀ با ترکيبهای جمعيتی ن
محله ها، شرکتها، بيکاران، ادارت و (تنوع بسيار زياد در تمامی زمينه ها 

ن صنعتی و غيرصنعی، مؤسسات مختلف، حاشيه نشينها، نيروهای امنيتی، کارگرا
الن، ها و فروشگاههای بزرگ و کوچگ، اتوموبيلها، آپارتمانها، دالکمتکديان، بان

روزنامه و مجالت رنگارنگ، کمپانيهای خارجی، هتلها، فرودگاهها و ايستگاههای 
قطار، سينماها و کلوپها، رستورانها و قهوه خانه ها، پارکها و تفريحگاهها، 
معتادان و فواحش، بازارهای سنتی و مدرن، اتوبانها و کوچه پسکوچه ها و ده ها 

ابط شهرهای بزرگی است که در دنيای همگی بيانگر پيچيدگی رو) موارد ديگر
امروزه در يکی دو دهۀ اخير در تمامی کشورها پديد آمده اند و به سرعت بر تعداد 

اين شهرها نقش تعيين کننده ای در جوامع امروزه دارند و . آنها افزوده می گردد
بمثابه قطبهای صنعتی و سياسی عمل می کنند که سايه خود را بروی ديگر شهرها 

هرگونه تغيير و تحولی در اين شهرها به سرعت . وستاهای کوچک انداخته اندو ر
بر ديگر نقاط کشور نيز تأثير می گذارد و در واقع اين شهرها نقش تعيين کننده در 

تغيير قدرت سياسی بدون تحول در اين شهرها غيرممکن است و . کشور می يابند

نبض اقتصادی . شمه می گيرندتحوالت اقتصادی در درجه اول از اين شهرها سرچ
کشور از طريق اين شهرها می تپد و همه به اخبار و وقايع اين شهرها اهميتی و 

  .يژه و بيشتر به نسبت مناطق کم جمعيت و حاشيه ای و يا روستايی می دهند
شهرهايی که چند ميليون جمعيت دارند در واقع خود بمثابه يک کشور با تمامی 

داری عمل می کنند که حوزه نفوذشان بر ديگر نقاط کشور روابط پيچيده سرمايه 
تعداد اينگونه شهرها در کشورهای . روز به روز بيشتر و تعيين کننده تر می گردد

سرمايه داری وابسته رو به افزايش است و در کشور ما نيز اين مسئله صادق 
 تقريبا هر مرکز استانی و بخصوص پايتخت به عنوان وزنۀ سياسی و. است

  . اجتماعی عمل می کنند که دائما بر وزن آنها افزوده می گردد
با رجوع به آمار بيشتر به کنه واقعيات فوق پی می بريم و خواهيم فهميد که 
سرمايه داری با چه سرعتی در حال رشد است و با همين سرعت نيز تضادهای 

  . درونی خود را رشد می دهد
ری و بيشتر در کشور داشتيم، و فقط  شهر صد هزار نف٩ فقط ١٣٣۵ما در سال 

 ما ١٣٧۵اما در سال ). تهران(يک شهر با جمعيت بيشتر از يک ميليون نفر 
شصت شهر بيشتر از صد هزار نفر جمعيت در کشور داشته ايم که به سرعت در 

 شهر با ۵حال تمرکز و افزايش بيشتر جمعيت هستند و از ميان اين شهرها 
و يا باز در آمار ديگر داريم که در . ن نفر داشته ايمجمعيت بيشتر از يک ميليو

 شهر می شده ١۶ هزر نفر شامل ٢۵٠ شهرهايی با جمعيت بيشتر از ١٣۶۵سال 
 ٢٣، يعنی فقط طی ده سال، تعداد اين شهرها به ١٣٧۵اند، در حالی که در سال 
  ١.شهر افزايش يافته است

حت تأثير ساختارهای اقتصادی تغيير و تحول در ترکيبهای جمعيتی در جامعۀ ما ت
به سرعت عمل می کند و بيشتر از آنچه ما در نظر سطحی قادر به درک آن باشيم 
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کالن شهرها شکل می گيرند و . تأثيرات اجتماعی خود را برجای می گذارد
تمامی تاريخ ماقبل چهل . تضادهای حاد اجتماعی در قلب اين شهرها تبلور می يابد

ر شامل ده ها و حتی صدها سال از تغييرات بسيار جزئی در سالۀ ياد شده در آما
هيچ دوره ای . ترکيبهای جمعيتی شهری و روستائی و روابط اجتماعی بوده است

در تاريخ ايران قابل قياس با چهل سالۀ اخير نبوده و بنيادهای متحول يافتۀ 
تحاله اس. اقتصادی و اجتماعی در تمامی نهادهای کشور خود را نشان می دهند

های طبقاتی بواسطۀ تغييرات ترکيب جمعيت، جامعۀ ما را در چهل سال اخير از 
جامعه ای سنتی و فئودالی به جامعه ای بورژوايی با تضادهای حاد طبقاتی تبديل 

  .  کرده است که به هيچ وجه با يکديگر قابل قياس نيستند

  
  
  
  
  

  گسترش سرمايه داری در ايران : فصل چهارم
  

   وليد سرمايه داری و طبقه کارگر ت-

. بخشی از اهداف اصالحات ارضی تغييرات اجتماعی در خدمت صنعتی شدن بود
سيل عظيم مهاجرت روستاييان به شهرها به موازات صنعتی شدن کشور و تبديل 
روستاييان به کارگران شهری سرآغازی برای ظهور اجتماعی طبقه کارگر در 

 نيز ۴٢ تا ۴٠ تا قبل از اصالحات ارضی سالهای هرچند که. مقياسی وسيع بود
طبقه کارگر به عنوان يک نيروی اجتماعی واقعيت داشت، اما اين موجوديت 

چرا که کارگران متخصص که در صنايع بزرگ مشغول . کمرنگ و کوچک بود
  .بکار باشند کمتر وجود داشتند

  
  
  
  
  

ت و پس از اصالحات ارضی سرمايه ثابت به سرعت رو به گسترش گذاش
. بورژوازی نوپای ايران به سرعت به طبقه مسلط و قدرتمند جامعه تبديل گرديد

نيروهای اجتماع سنتی به سرعت شروع به تجزيه شدن کردند و گرايشات و 
بر اين مبنا نهادهای اجتماعی متناسب با اين تحوالت . طبقات جديدی شکل گرفتند

 آيا واقعا اقتصاد جامعۀ ما .اجتماعی شکل گرفتند واقتصاد سنتی به کنار رفت
مناسبات فئودالی را برچيد و يا آنکه جامعۀ ما نتوانست به معنای واقعی کلمه 
صنعتی بشود؟ آيا صنعت و سرمايه داری فقط در کنار و حاشيۀ جامعۀ سنتی پديد 
آمدند يا آنکه بکلی آنرا در هم کوبيدند؟ ما در اين موارد در صفحات قبل نيز بحث 
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صنعتی شدن کشور، بمثابه يک نيروی اجتماعی مطرح و بزرگ غيرقابل انکار 
   . ناديده بگيردهيچ جريان سياسی در پارامترهای خود اين طبقه را نمی تواند. است

شته ايم، اما آن چه که می تواند مسئله را بيشتر بشکافد آمار و و تحليل دا
  .اطالعات موثق در اين رابطه است

مدافعين انقالب بورژوا دموکراتيک نه با نفی مناسبات سرمايه داری بلکه با استناد 
به رشد ناقص و جزئی آن بر اين مسئله تأکيد دارند که طبقه کارگر از آمادگی 
عينی الزم برای به سرانجام رساندن انقالب سوسياليستی برخوردار نيست، آنها 

 کمرنگ جلوه دادن تغيير و تحوالت سرمايه داری ايران و سعی بر آن دارند تا با
سير صنعتی شدن و اصالحات ارضی نابالغ بودن سرمايه داری ايران را توجيه 

  .کنند

 ميليارد ريال در ٣/۴٩توليد ناخالص بخش صنعت و معدن به قيمتهای ثابت از 
. ١ برابر، افزايش يافت٩، يعنی حدود ١٣۵۶ ريال در سال ۴/٣۵٩ به ١٣۴١سال 

ش افزوده گروه صنعت به قيمتهای جاری به ترتيب رشد ساالنه ارزش توليد و ارز
 پس از اندکی کاهش در سالهای ١٣۴١ در صد در سال ٧/١٨ درصد و ٩/١۴
   ٢. رسيد١٣۵۶ درصد در ٣/٢۵ به ١٣۴٢-۴٣

 ۴/٢٢( ميليون نفر ۵١۶/١شمار جمعيت بخش شاغل در بخش صنعت و معدن از 
 درصد کل ۴/٣٣( ميليون نفر ۵٨٠/٣ به ١٣۴١در ) درصد کل جمعيت شاغل

 ميليون نفر آن در بخش ٢٧۶/١ که ٣ افزايش يافت١٣۵۶در ) جمعيت شاغل
 هزار ٣/۴٩ بارآوری سرانه به قيمتهای ثابت از ٤.صنعت مشغول به کار بودند

رسيد که به )  برابر۴حدود  (١٣۵۶ هزار ريال در ٨/١٩١ به ١٣۴١ريال در سال 
  ٥.رمايه بر و استثمار شديد تر استنوبه خود بيانگر کاربرد بيشتری تکنولوژی س

سير . در جدول زير ما شاهد رشد سرمايه ثابت و سهم گروه صنعت هستيم
  سال با چنان شتابی انجام گرفته که، جامعه را کامال به سمت١٢صعودی طی 

نيروهای اجتماعی تحت تأثير سرمايه گذاری های . صنعتی شدن سوق داده است
جديد روی به مشاغل جديد آوردند و صف بنديهای طبقاتی جديدی به سرعت شکل 

صف بندی جديد باعث استحاله نيروهای سنتی گرديد و بورژوازی بنا به . گرفتند
ر رشد داد و عمق ضرورت منافع رشد يابنده اش طبقه کارگر را هرچه بيشت

  .جدول زير بيانگر واقعيت فوق است. بخشيد
رشد صنعت که متبلور در رشد جمعيت شاغالن در اين بخشها و رشد توليد 

 برابر طی حدود پانزده سال می باشد به اندازه کافی ثابت می کند ٩ناخالص حدود 
چرا . که به چه سرعتی سرمايه ثابت رشد کرده و تأثيرات خود را بر جای گذاشته

أثير افزايش سرمايه ثابت، توليد ناخالص و سرمايه متغير را نيز که تنها تحت ت
 به بعد طبقه کارگر با رشد کمی و کيفی در اثر ١٣۴٠از سال . افزايش می دهد

  )قيمت ها به ميليارد ريال(
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 سهم گروه صنعت در تشکيل تشکيل سرمايه ثابت  سال
  سرمايه ثابت

 رشد ساالنه
  )درصد(

١٣۴۴ ٣/١۶  ٨/٩  -  

١٣۴۵ ٨/٩  ٧/١٠  ٩/١٧  

١٣۴۶ ۶/٨/٣١  ١/١١  ٢٣  

١٣۴٧ ۵/٣۶  ۴/١۵  ٧/۵۴  

١٣۴٨ ۶/۴١/١٧  ٣  ۵/١٩  

١٣۴٩ ٩/۴٩  ۴/١٧  ۴/١۴  

نقل در کتاب رشد  (١١٢-١٣، صفحات ١٣٣٨-۵۶ی ايران، حسابهای ملی ايران،  بانک مرکز 1
  ).روابط سرمايه داری در ايران

  )نقل از کتاب رشد روابط سرمايه داری در ايران (١٧٧ صفحه ١٣٣٨-۵۶ بانک مرکزی ايران، حسابهای ملی ايران  2
  ٣٧٣ و ٣٧٢ همانجا صفحات  3
نقل از کتاب رشد روابط سرمايه داری در  (٨٨ ص ٢٣۶٠ار ايران، سالنامه آماری  سازمان برنامه و بودجه، مرکز آم 4

  )ايران
  ۴١۵ رشد روابط سرمايه داری صفحه  5
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١٣۵٠ ۵۴  ١/١۶  ٢/٨  

١٣۵١ ۵۵  ۴/٩/١  ١٣  

١٣۵٢ ۵/٩/١  ٧٣۵  ۶/٣٣  

١٣۵٣ ۶/٨٢  ۶/١۵  ۴/١٢  

١٣۵۴ ١۵٣/٩١  ١/١٨  ٨  

١٣۵۵ ١/١۶٢/١  ٧۴  ٨/۵  

١٣۵۶ ١/١۶٨  ۵/١۵  ۶/٠  

   ۴١٢، ۴١١، ۴١٠ جدولهای ۵۶/١٣٣٨بانک مرکزی، حسابهای ملی ايران، : مأخذ(
  )٨-١ جدول -۴١۶ رشد روابط سرمايه داری در ايران صفحه نقل از کتاب ،۴٢٩-٣١صفحات 

  
 نشان می دهند، که طبيعتا با ١٣۵۶آمار باال فقط رشد سرمايه ثابت را تا سال 

انباشت سرمايه در جريان تکامل آن، سير صعودی افزايش سرمايه ثابت شتابی 
  . طی کرده است١٣۵۶بيشتر در سالهای پس از 

که خود دوره ای )  سال٢٢نزديک به ( سپری شده ١٣۵۶زمان طوالنی از سال 
قابل توجه برای پروسه افزايش سرمايه ثابت با توجه به گردش سرمايۀ بيشتر می 

در واقع در هر سيکل برای بررسی دقيق تر رشد سرمايه ثابت از سال . باشد
  . جدول فوق به ما کمک می کند١٣۵۶ لغايت ١٣۴۴

  
ی تری می آفريند که در نتيجه ضرورت افزايش توليد سرمايه داری تقسيم کار قو
و از سويی ديگر با رشد سرمايه داری و با به . سرمايه ثابت را نيز در بر دارد

وجود آمدن بنگاه های رقيب، افزودن به سرمايه ثابت از جبريات تداوم حيات هر 
. بنگاه سرمايه داری می گردد تا از رقيب عقب نماند و محکوم به فنا نباشد

نابراين انباشت سرمايه بمثابه يک قانونه نظام سرمايه داری عمل می کند و به ب
رشد سرمايه ثابت و نتيجه آن در . سرعت تأثيرات اجتماعی آن متبلور می گردد

ترکيب ارگانيک سرمايه منجر به انباشت بيشتر می گردد و در نهايت نظام سرمايه 
کّم تغييرات بدون س يک در    .ی قرار می گيردداری
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ير  توقف   روند    
توليد وسايل توليد سريع تر از ) در شيوه توليد سرمايه داری(در چنين شرايطی 

توليد وسايل مصرف عمل می کند و برخالف نظامهای ماقبل سرمايه داری انباشت 
بر همين مبناست که کالن . سرمايه در يک روند افزايش بی پايانی قرار می گيرد

اتی بزرگ پديد می آيند و مناسبات طبقاتی نيروهای شهرها به همراه گرايشات طبق
بنابراين تجديد توليد به شکل سادۀ آن برای مصرف . نوين تعيين کننده می شوند

بر . نمی تواند وجود داشته باشد، مصرف در درجه دوم روند توليد قرار می گيرد
 همين مبنا مسئله عقب ماندگی تحت الشعاع روند انباشت سرمايه و افزايش

تکنولوژی تکامل يافته در نتيجه مسائل فوق بکار . سرمايه ثابت قرار می گيرد
برده می شود و تأثيرات دائمی و بدون وقفه ای را بر مناسبات اجتماعی بر جای 

نهادهای اجتماعی متأثر از اين واقعيات تغيير و تحول دائمی خواهند . می گذارد
  .وده می شودداشت و هر روز بر پيچيدگی و کيفيتشان افز

عقب ماندگی به معنای وجود مناسبات ماقبل سرمايه داری و يا اشکال ابتدائی 
توليد سرمايه داری به سرعت در اثر رشد سرمايه ثابت جای خود را به نظام 
تکامل يافته تری می دهند که طبقه کارگر و ديگر طبقات در آن نقش اصلی را ايفا 

نمی تواند پايدار بماند و در هر شرايطی بمثابه شيوۀ توليد سرمايه داری . می کنند
شيوۀ توليدی غالب در جامعه به سرعت دچار تمرکز می شود و عقب ماندگی از 

ديدگاه های لنين در اين رابطه بسيار گويا و دقيق . همين زاويه بی محتوا می گردد
  :است

اوال به اين دليل . طبيعتا تجديد توليد ساده نمی تواند در واقعيت وجود داشته باشد"
که توليد کل جامعه نمی تواند سال به سال در يک سطح ثابت ادامه يابد و ثانيا به 

بنابراين بررسی کنيم که . اين دليل که انباشت يک قانون نظام سرمايه داری است
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در انباشت فقط . توليد اجتماعی در سطح گسترده يا انباشت چگونه انجام می گيرد
ش از جانب سرمايه داران برای احتياجات شخصی مصرف می بخشی از اضافه ارز

گردد، بخش ديگر آن به صورت مولد مصرف می شود، يعنی برای گسترش توليد 
سوسياليسم علمی و مبارزه طبقاتی، ." (به عناصر سرمايۀ مولد تبديل می گردد

  )۶ص 
است اين ) رجوع کنيد به پيوست(بنابراين نتيجه گيری درست از بررسی مارکس 

که در جامعۀ کاپيتاليستی توليد وسايل توليدی از وسايل مصرفی سريع تر رشد می 
همانطور که گفته شد اين نتيجه گيری مستقيم از اين تز معروف است که توليد . کند

کاپيتاليستی در مقايسه با دوران گذشته تکنيکی بی اندازه تکامل يافته تر به وجود 
  : بارۀ اين مسئله با قاطعيت کامل نظر می دهدمارکس بطور مشخص در. می آورد

جامعه کاپيتاليستی بيشتر کار ساليانه در اختيار خويش را در توليد وسايل "
می تواند به عنوان سرمايه ... مصرف می کند که) نتيجتا سرمايه ثابت(توليدی

  )١٣ و ١٢، نقل از لنين، همانجا، ص ٢کاپيتال جلد ." (عمل کنند
 که طرفداران انقالب بورژوا دموکراتيک به اين واقعيت سر پس جای آن دارد
تجديد توليد سرمايه داری، همانگونه که لنين اشاره می کند، . تسليم فرود آورند

اساسا نمی تواند به شکل سادۀ آن وجود داشته باشد و همانگونه که مارکس به آن 
د وسايل توليد و نهايتا می پردازد جامعۀ کاپيتاليستی کار ساليانۀ خويش را در تولي

اينها واقعيات دنيای سرمايه داری هستند و جامعه . به عنوان سرمايه بکار می برد
 سال از زمان تسلط شيوه توليد سرمايه داری بر آن می گذرد از ۴٠ما که بيش از 

  .اين قاعده مستثنا نيست
وۀ توليدی مسئلۀ عقب ماندگی از ديدگاه علمی تنها در ارتباط با مناسبات و شي

جديد معنا می يابد و در قياس با هر نظام سرمايه داری تنها ويژگيهای فرعی و 
تاريخ دنيای ماقبل . ملی مطرح است که نمی توان به آن نام عقب ماندگی گذاشت

سرمايه داری در جهان سپری گرديده و سرمايه بمثابه يک پديدۀ بين المللی عمل 
ت گردش سرمايه افزوده است و در نتيجه جهانی شدن سرمايه بر سرع. می کند

با جهانی شدن . انباشت سرمايه و رشد سرمايۀ ثابت نيز شتابی سريع گرفته است
سرمايه داری هميشه سرمايۀ بيشتری برای جايگزينی و رقابت، و سرمايه های 
حاضر و آماده تری برای شرکات و صدور يا پر کردن هر عرصه ای برای توليد 

 دنيای کنونی سرمايه های خارجی با آزادی عمل بسيار فراوانتری در. وجود دارد
. نسبت به گذشته عمل می کنند و جای خالی هر کمبود سرمايه داری را پر می کنند

هر چند که سرمايه گذاری های خارجی در نهايت منجر به خارج شدن مافوق سود 
ثابتی پديد بيايد از کشور می گردند، اما برای کسب سود ضروری است که سرمايه 

همين روند، رشد . و بر مبنای ترکيب با سرمايه متغير منجر به کسب سود گردد
سرمايه داری را در کشورهای سرمايه داری وابسته به همراه دارد و جای فقدان 

  .سرمايه ای را پر می کند
   

  )به ميليارد ريال ارزش ثابت جاری(

ارزش افزوده   ارزش توليد
  ناخالص

  درصد رشد  ارزش توليد  درصد رشد

١٣۴١/٩٩  --  ٨/٣١  ٢  --  

١٣۴٣/٣  ٣۵  ٩/٩  ١٠٩  ٩/١٠  

١٣۴۴  ۵/۴١٢  ٨/١٧  ١۵  ٧/١۴  

١٣۴۵  ٩/۴٢/١  ٧۵  ٧/١۴٠  ۶/١٢  

١٣۴۶  ٣/۵۵  ۵/١۵  ۴/١۶١  ٠۴  

١٣۴١  ٧/۶۴  ١۶  ١  ٩/١٨٢۴  

١٣۴٧  ٨۶  ۵/٨/٢١٢  ١٨  ۴/١۶  

١٣۴٩  ۵/٨۴  ٢/١١  ۴/١/٢١  ٢٣٣  

١٣۵٢/٢٧  ٢٠  ٣/١٠١  ٠۶  ٣/١٨  
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١٣۵٣/١٢  ١۴  ٧/٢٢  ۴/٣٣۴  ١/٢١  

١٣۵٢  ۶/١۶٨/٣  ٧۴  ۴٣١  ٣٨  

١٣۵٢/٣٣  ٢/٢٢٣  ٣  ۵٨١  ۶/٣٢  

١٣۵۴  ٩/٢  ٧/٢٧٨۴  ۴/٧/٢٣  ٧١٨  

١٣۵۵  ١/١٩  ٩/٢٣١  ۶/٨۴۵  ٧/١٧  

١٣۵۶  ٨/۴١۵  ٣/٢۵  ٣/١٠۵٣/٢  ٩۵  

  ١٧۶-٧٧، ص ٩٧ و ٩۶، جدولهای ١٣٣٨-۵۶بانک مرکزی ايران، حسابهای ملی : مأخذ

  
ها، کارگاهها و کارخانجات متعددی به وجود بر همين مبنا در پيرامون کالن شهر

در نتيجۀ تکامل اين شهرکها و . می آيد و هر روزه بر تعداد آنها افزوده می گردد
شهرهای صنعتی جزئی از وجود هر شهری شده اند که اين خود مرحله ای نوين 

در هر شهری قطبهای صنعتی پديد می آمده که نقش غير . در رشد صنعتی است
نهادها و گروهها و صنوف . اری در زندگی روزمره دراز مدت ما داردقابل انک

مختلف، شرکتها و ارتباطات حاشيه ای و بسياری موارد ديگر پيرامون اين 
قطبهای صنعتی شکل می گيرند که همه به نوعی به آن وابسته اند و از زاويه ای 

رداخته باشيم و اما برای آنکه فقط به تئوری بافی نپ. خاص در آن منافع دارند
بحث هايمان با استناد به واقعيات مشخصی باشند ضروری است ارزش توليد و 

آمار جدول فوق از سال . ارزش افزوده و رشد ساالنه گروه صنعت را بررسی کنيم
 را شامل می شوند که طبيعتا روند مشخص صعودی آن در ١٣۵۶ تا ١٣۴٢

  .ر آن در اختيار ما نيستسالهای بعد نيز کامال ادامه داشته که در آما
رشد ارزش افزوده و ارزش توليد در عرصه صنعت دقيقا در جدول فوق مشخص 

اما نکتۀ مهم تر در اين . است که در واقع بيانگر افزايش سرمايه ثابت می باشد
مورد آن است که درصد رشد هر مورد نه در قياس با اولين سال بلکه نسبت به 

 مورد، همگی سير صعودی داشته اند و اين مسئله هر سال قبل، بجز در يکی دو
  .روند پرشتاب رشد انها را بيان می کند

 ١٠جداول زيز نيز در اين رابطه به ما کمک می کند تا رشد سرمايه ثابت را طی 
اين جداول نشان می دهد که، .  نشان بدهد١٣۵١ الی ١٣۴١سال، يعنی از سال 

 ١٣۵١ لغايت ١٣۴١وجود در سال در تمامی زمينه های توليدی، سرمايۀ م
 لغايت ١٣۴١جدول فوق نسبت رشد را از سال . (افزايش چشمگيری داشته است

 نشان نداده و تنها درصد سرمايه گذاری در هر رشته نسبت به کل سرمايه ١٣۵١
چنانچه نسبت رشد سرمايه را بين سال .) گذاری در همان سال را بيان کرده است

قادير رشد سرمايه برای ما بسيار دقيق تر و روشن  قياس بکنيم، م۵١ و ۴١
  .جداول زير اين نسبت را نشان می دهند. اهد شدوخ
  

  )ارقام به ميليون ريال(

  ١٣۴١٣  ١۵١  

سرمايه   نوع صنعت
  موجود

سرمايه   درصد به کل
موجود در 
  پايان سال

  درصد به کل

  ١٧/١٧  ۴١٧٧٩  ٧٢/٣٣  ١۶٩٠٠  غذايی  

  ٠٣/٢  ۴٩۵١  ٠۵/٢  ١٠٣٠  آشاميدنی

  ۴٧/٢  ۶٠١٩  ٧۵/٧  ٣٨۴۴  دخانيات 

  ٨٧/١٠  ٢۶۴۴۵  ۴٢/٢۵  ١٢٧۴٠  نساجی، قالی و گليم

  ١۶/٣  ٧۶٩٠  ٩٨/١  ٩٩۴  پوشاک

  ٨٠/١  ۴٣٩٣  ۵٣/١  ٧۶۶  چوب و مبل

  ٠٧/٢  ۵٠٣٨  ٢٧/٠  ١٣۴  کاغذ و مقوا

  ۶٩/١  ۴١٠٣  ٨٩/٠  ۴۴۵  چاپ و صحافی

  ۶٧/٢  ۶۴٨۶  ٠٧/١  ۵٣٨  چرم و پوست
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  %٢٢١٧  شيميائی  ١١

  %١٩٠٨٠٠  )یغير دولت(نفت   ١٢

  %٢۵٢  معدنی غيرفلزی  ١٣

  %۴۶٠۵۵  فلزات اساسی  ١۴

  %۶٢۴  محصوالت فلزی  ١۵

  %٢٠۵٢  ماشين آالت  ١۶

  %٢٠٢٢  ماشين آالت الکتريکی  ١٧

  %٩٧١  وسائل نقليه   ١٨

  %٧١۶  متفرقه   ١٩

  %١٣۴٠٨ معدل درصد رشد برای صنايع نامبرده شده  

  ۵٩/٢  ۶٢٩٧  ٧٢/١  ٨۶٠  الستيک و کائوچو

  ٢۵/١٢  ٢٩٨٠۴  ۶٨/٢  ١٣۴۴  شيميائی

  ٧٨/٠  ١٩٠٨  ٠٠٢/٠  ١  )غير دولتی(نفت 

محصوالت معدنی 
  )غيرفلزی(

۵٩۶١  ٩٠/١١  ٢۵٠۴١٨  ٣/۶  

  ۶۶/١۶  ۴٠۵٢٩  ١٧/٠  ٨٨  فلزات اساسی

  ٠۴/۵  ١٢٢۵۴  ٩٢/٣  ١٩۶۴  محصوالت فلزی

  ٣٢/٣  ٨٠۶٨  ٧٨/٠  ٣٩٣  ماشين آالت

  ٧۶/١  ۴٢٨٧  ۴٣/٠  ٢١٢  ماشين آالت الکتريکی

  ٨٠/۶  ١۶۵٣٨  ۴/٣  ١٧٠۴  وسايل نقليه 

  ۴٣/٠  ١٠۵٣  ٢٩/٠  ١۴٧  متفرقه

  ١٠٠    ١٠٠  ۵٠١٠۶  جمع 
  

 در صنايع کشور طی يک دهۀ همانگونه که مالحظه می شود، بطور ميانگين
نامبرده بيش از يکصد و سی برابر رشد کرده که بيانگر رشد سرسام آور سرمايه 

البته سرمايه گذاری صنعت نفت خود نقش بسيار اساسی در . گذاری می باشد
جامعه ما داشته است و در اين جداول فقط سرمايه گذاری خصوصی آورده شده که 

ايه گذاری در صنايع نفت را شامل می شود و چنانچه نسبت بسيار کمی از کل سرم
بخواهيم بطور واقعی رشد سرمايه گذاری را بررسی کنيم با احتساب مبالغ سرمايه 
گذاری دولتی و خارجی صنايع نفت درصد رشد سرمايه گذاری در مدت فوق مقادير 
م بسيار بزرگتر و بيشتری بوده است که بعدا و بطور مفصل تری به آن خواهي

  .پرداخت

   آمار صنعتی ايران در سالهای–وزارت صنايع و معادن، اداره کل آمار وبررسيها (
  )۴٢۴نقل از کتاب رشد روابط سرمايه داری در ايران، ص  ١٣۵٢ و ١٣۵١ 

  

  ان درصد رشد در پاي  نوع صنعت  رديف
  ١٣۴١ نسبت به سال ۵١سال 

  %٢۴٧  غذايی  ١

  %۴٨٠  آشاميدنی  ٢

  %١۵٧  دخانيات  ٣

  %٢٠٧  نساجی، قالی و گليم  ۴

  %٧٧۴  پوشاک  ۵

  %۵۶۶  چوب و مبل  ۶

  %٣٧۵٩  کاغذ و مقوا  ٧

  %٩٢٢  چاپ و صحافی   ٨

  %١٢٠۵  چرم و پوست  ٩

  %٧٣٢  الستيک و کائوچو  ١٠

آقای .  سرمايه گذاری ثابت افزايش چشمگيری می يابد۵۵ تا ۵٢در سالهای 
  :سوداگر چنين می نويسد
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 ظرف چهار سال جمع اموال ناخالص سرمايه ای ١٣۵٢-۵۵در سالهای "
 ميليون ريال بود که با توجه به ١٨۶صنايع بزرگ معادل مبلغ ) سرمايه ثابت(
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 مبلغ تقريبی سرمايه های ١٣۵١جود در سال  ميليارد ريال کل سرمايه مو٢۴٣
 ميليارد ريال برآورده می ۴٠٠ثابت در صنايع کشور پس از کسر استهالک حدود 

  .شود

١٣۵٠ ۶/۴  ٣/١  ٣/٣  ۵۴/٢  

١٣۵١ ۶/٣٢/٢  ٨/٣  ٨/٨  ١٢  

١٣۵٢ ۵/٣  ٧/۵  ٢/٢  ۴١/٢  

١٣۵١ ٣۴  ١٠  ۴  ۵/٢  

١٣۵۴ ١٠  ٣  ٣٠  ٣٣  

١٣۵۵ ۵۶  ۴۶  ١٠  ۶/۴  

در اموال ناخالص سرمايه ای و شمار کارکنان کارگاههای بزرگ در فاصلۀ کوتاه "
ميزان افزايش ناخالص اموال سرمايه ای .  تغييرات زيادی روی داد١٣٣۵١-۵۵
 افزايش يافت ١٣۵٢ ميليارد ريال در ۶٢ به ١٣۵١ ميليارد ريال در سال ٢١ از
 درصد ۶٠، در حالی که شمار کارکنان در همين فاصله کمتر از)حدود سه برابر(

رشد روابط ." ( هزار نفر می رسد۴٠۴ هزار نفر به ٢۵٩افزايش می يابد و از 
 از سازمان برنامه  همان کتاب۴٢۶مأخذ جدول، صفحه . ۴۵٢سرمايه داری، ص 

-١٣۵٢و بودجه، مرکز آمار ايران نتايج سرشماری از کارگاههای بزرگ صنعتی، 
١٣۵۵(.  

 وزارت صنايع و ١٣۵٢-١٣۴۵دفتر آمار، گزارش توسعه صنايع و معادن در سالهای : مأخذ(
، ١٣۵۵ و ١٣۵٣معادن اداره کل آمار و بررسی ها، گزارش توسع صناييع و معادن در سالهای 

  )۴٣١نقل از کتاب رشد روابط سرمايه داری در ايران، ص 
  

همانگونه که از جدول فوق مالحظه می شود، نسبت رشد سرمايه ثابت به ويژه 
نسبت به کل سرمايه گذاری انجام شده افزايش يافته و اين از جمله همان قانون 

بايد کافی باشد همانقدر . سرمايه داری است که در ايران نيز به شدت عمل می کند
 ٣۶١/٣٨ ارزش افزوده داخلی بخش صنايع و معادن ١٣۴١که بدانيم در سال 

 ارزش افزوده داخلی بخش صنايع و ١٣۴۶ميليارد ريال بوده است و در سال 
 ارزش افزودۀ فوق ١٣۵١ ميليارد ريال، و باالخره در سال ۶٠٠/۶۶معدن 
که در طی سالهای فوق بايد توجه داشت .  ميليارد ريال بوده است٧۴٠/١٢٢

ارزش پولی ايران نسبت به دالر تقريبا ثابت بوده و يا تغييرات ناچيزی داشته است 
و بنابراين ارقام رشد يابنده نشان دهندۀ رشد ارزش افزودۀ داخلی در زمينه های 

  ١.صنايع و معادن است که الزمۀ آن جبرا رشد سرمايه ثابت در حجم زيادی است

جدول ديگری در ارتباط با رشد سرمايه ثابت وجود دارد که به ما نشان می دهد 
 به نسبت کل سرمايه گذاری انجام ١٣۵۵ لغايت ١٣۴۵سرمايه ثابت طی سالهای 
  . گردش چه وضعيتی داشته استشده و به نسبت سرمايه در

  
  )به ميليارد ريال(

  کل سرمايه  سال
  گذاری

سرمايه   سرمايه ثابت
 در گردش

  نسبت
   سرمايه ثابت به 
  سرمايه در گردش

١٣۴۵ ۴  ٠٨/٢  ٣/١  ٧/٢  

١٣۴۶ ٣/۴  ٣١/٢  ٣/١  ٣  

١٣۴٧ ۵/١٣/٢  ٨/٠  ٧/١  ٢  

١٣۴٣  ٧/٨  ١٣ ٨/۴  ٠٢/٢  

١٣۴٢  ١٠  ١٢ ٩  ۵  

  
های توليد شده خود دليلی است بر ضرورت رشد سرمايه افزايش مصرف کاال

جامعۀ سرمايه داری با بوجود آوردن و رشد دادن مناسبات شهری باعث می . ثابت
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گردد که نيازهای انسانی نيز افزايش چشمگيری نسبت به مناسبات ماقبل آن داشته 
و سرمايه بر همين مبناست که عرصه های جديدی برای توليد پديد می آيد . باشند

بسياری از کاالها تا . های بيشتری جذب روند توليدات در عرصۀ صنعت می گردند
قبل از رشد روابط سرمايه داری اساسا در زندگی ما کاربردی نداشته اند اما با 
تکامل سرمايه داری نه تنها کاربرد خود را پيدا می کنند، بلکه بدون آنها گذران 

به مرور بخشی از کاالها به پديده هايی پيش پا . امور زندگانی ممکن نمی باشد
افتاده در زندگی شهری تبديل می گردند و کاالهای جديدتری مکمل آنها و يا 

حجم کاالهای مورد نياز در زندگی فعلی دائما سير . جايگزين آنها می گردند
ضرورتهای . صعودی طی می کند و جای هيچگونه توقفی برای آن متصور نيست

گون می گردند و مسير صعودی نيازهای جامعۀ بشری با وجود تمامی زندگی دگر
تنوع در توليد کاالها اوج می گيرد و در هر زمينه . تضادهای آن ريشه می دواند

  .ای سيلی از کاالها روانۀ بازار می گردد

  مقدار  واحد  کاال رديف

  ٩٣٨١  تن  )تن، ساردين(ماهی کنسرو   ١

  ٨٣٠  هزار تن   قند و شکر  ٢

  ٢٩٧٨  ميليون بطری )بجز دوغ(نوشابه گازدار غيرالکلی    ٣

  ٣٧ ميليون بطری   ماء الشعير   ۴

  ٧٩٣٩  ميليون نخ  سيگار   ۵

  ١۵۶٧٩١  تن  انواع نخ   ۶

  ۴٢٢  ميليون متر  پارچۀ تکميل شده  ٧

  ١٨۶٩۵ هزار متر مربع  فرش ماشينی  ٨

  ٣١١۴۴ هزار متر مربع  موکت  ٩

  ۴۴٣۶  هزار تخته   پتو  ١٠

  ٢٩۶٢٠٢  تن   انواع کاغذ  ١١

  ١٩١٧٨۴  تن   پودر پاک کننده   ١٢

  ۶٢۶۶٨  تن   صابون   ١٣

  ١٨٩٣٩۵۴  هزار بسته   کبريت   ١۴

  ١۶٢۵٠  هزار تن   سيمان    ١۵

  ۴١٨١۶هزار متر مربع   کاشی و سراميک    ١۶

  ١٢٩  دستگاه   کمباين    ١٧

  ۶۶١۶  دستگاه   راکتور ت   ١٨

  ١٣۴  دستگاه   ماشين آالت راه سازی   ١٩

  ٢۴٠١١  دستگاه   تيغ اصالح   ٢٠

  ١٠٠۵٢٠  دستگاه   راديو و راديو ضبط   ٢١

  ٧۶١٨٠۶  دستگاه   کنتور آب   ٢٢

  ۶١٧٣۶٣  دستگاه   کنتور برق  ٢٣

  ۵٠٨۵۴  دستگاه   اتوموبيل سواری   ٢۴

  ٣٠٠٧  دستگاه   کاميون   ٢۵

  ۶٩٠  تگاه دس  اتوبوس   ٢۶

بررسی نوع کاالها در هر مقطع تکامل سرمايه داری که شايد بيشتر از دو يا سه 
 بر نگيرد با قبل از آن غيرممکن است و برتری و افزايش کاالهای سال را حتی در

  .جديد مسئله ای کامال محسوس است
  

برای روشن تر شدن مسئله کافی است نگاهی گذرا به مقدار توليد کاالهای منتخب 
صنعتی داشته باشيم تا هم از حجم وسيع آن مطلع گرديم و هم بدانيم که اين کاالها 

 تقريبا کاربردی در جامعۀ ما نداشته اند و يا بسيار محدود حدود چهل سال قبل
توليد کاالهای نامبرده شده در جدول زير بجز يکی دو مورد تا قبل از . بوده است
اين آمار فقط .  چندان ناچيز بوده که حتی در آمارها آورده نشده است١٣۴٠

  : می باشد١٣٧٣مربوط به سال 
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توليد . توليد کاالهای سرمايه ای راه را برای سرمايه گذاری های بيشتری باز کرد
کاالهای مصرفی که به دليل نرخ باالی مواد اوليه وارداتی توليد آن به صرفه نبود 

در اين رد و در نهايت سرمايه داران از سرمايه گذاری وو يا سود کمی به بار می آ
زمينه ها اجتناب می کردند، با توليد پاره ای کاالهای سرمايه ای گرايش به توليد 

  .محصوالت مصرفی فوق نيز فزونی يافت

  ١٠۶٣  دستگاه   مينی بوس    ٢٧

  ١٢٣٧٠  دستگاه   وانت    ٢٨

  ١۶٠  دستگاه   انواع واگن  ٢٩

  :  مأخذ-٢۴٣، ص ١٣٧۵سالنامه آماری (
  )انرژی مديريت آمارهای صنعت، معدن و مرکز آمار ايران،

  
احداث کارخانه های عظيمی چون ذوب آهن اصفهان، ماشين سازی اراک، تراکتور 
سازی تبريز، نيروگاههای برق که بخش زيادی از توليدات برق آنها در صنايع 

اربردی تعيين کننده داشته است، در زمرۀ توليد کاالهای سرمايه ای، يا صنايع ک
 اين روند همچنان ادامه يافت و ۵٧بعد از انقالب سال . سنگين، شمرده می شوند

صنايع پتروشيمی بندر امام که شامل چندين مجتمع عظيم صنعتی است، مجتمع 
و سيکل ترکيبی، و تعدادی ديگر فوالد مبارکه، افزايش تعداد نيروگاههای حرارتی 

از کارخانه هايی که صرفا به توليد مواد خام برای کارخانجات ديگر می پردازند، 
  .ساخته شد

کاالهای مصرفی ياد شده دارای چنان حجمی از توليد هستند که عموما در چند 
کاالهای . بزرگ و صنعتی و با کار و فعاليت هزاران کارگر اداره می گردندکارخانه 

مصرفی به مرور تنوع و کيفيت بيشتری پيدا کرده و به کاالهای پيش و پا افتاده 
  .ای در زندگی اجتماعی تبديل گرديده اند

  

   کاالهای سرمايه ای و صنايع سنگين-
ت بيشتر سرمايه گرديد و در رشد سرمايۀ ثابت باعث فراهم شدن شرايط انباش

نهايت بورژوازی بر مبنای شرايط فزاينده ای که يافته بود به سمت سرمايه گذاری 
ما شاهد توليد دو نوع کاال در صنايع . های بزرگتر و دراز مدت گرايش يافت

کاالهای مصرفی که از جمله . کاالهای مصرفی و کاالهای سرمايه ای. هستيم
يدی است و سير صعودی آن بدون وقفه در جامعه ادامه ضروريات هر سيستم تول

دارد ولی ديگر به تنهايی ضروريات تکامل سرمايه داری را برآورده نمی کنند و 
کاالهای سرمايه ای آن .  آن گرددلمکدر نهايت، توليد کاالهای سرمايه ای بايد م

 گردند، دسته ای از کاالها هستند که مستقيما به دست افراد جامعه مصرف نمی
بلکه جهت توليد در رشته های ديگر توليدی بکار برده می شوند و بمثابه کاالهايی 

به مرور و با پيچيده شدن سيکل توليد و . جهت توليد کاالهای ديگر کاربرد دارند
افزايش نيازهای جامعه اين دسته از صنايع که کاالهای سرمايه ای توليد می کنند 

  .ه می شوند وارد عرصۀ اقتصاد می گردندو بمثابه صنايع مادر شناخت

افزايش راه های ارتباطی و بنادر همگی در خدمت به سهل کردن روند توليد و 
افزايش حجمهای بارگيری و تخليل در بنادر خرمشهر، بندر . گردش سرمايه بود

 بندر امام، بندر چابهار و افزايش خطوط آهن و اتوبانها و يا راههای بين عباس،
المللی به امر گردش سرمايه و سرمايه گذاری بيشتر کمک کرد و اين مسئله شامل 

در اين ارتباط، سوداگر . تسهيل در روند توليد کاالهای سرمايه ای نيز می شود
  :چنين می نويسد

ه افتادن کارخانه های تازه در کميت و کيفيت در دوره مورد بررسی با به را"
به ويژه از نيمه دوم . کاالهای صنعتی و نوع محصوالت تغييرات زيادی روی داد

 با به راه افتادن صنايع سنگين، ماشين سازی و ١٣۵٠ و اوايل دهه ١٣۴٠دهه 
 ٢/٣٢ به ١٣۵١ درصد در ٣/٢٧خودرو سازی اهميت کاالهای واسطه ای از 
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 درصد ٣/٢٧ درصد به ٩/٢۴ و کاالهای سرمايه ای با دوام از ١٣۵۵درصد در 
 درصد ۵/۴۵در مقابل سهم کاالهای مصرفی از . در همان فاصله افزايش پيدا کرد

بايزيد مردوخی، الگوی مطلوب ساخت و : مأخذ. ( درصد کاهش يافت١/۴٠به 
يع ترکيب توليد در بخش صنعت ايران، سازمان برنامه و بودجه، مديريت صنا

 ١٣۵۶همچنين شاخص کل توليد کارگاههای بزرگ صنعتی در .) ٧سنگين، ص 
 درصد افزايش يافت که بيشترين سهم از آن ۵٠ بيش از ١٣۵٣نسبت به 

پس از ماشين آالت و توليد وسايل . بود)  درصد٢۶٩(محصوالت سرمايه ای 
قرار  درصد ٨۶توليد، کاالهای مصرفی بادوام و وسايل خانگی با رشدی معادل 

توليدات کاالهای مصرفی بی دوام مانند پارچه، قند و شکر با اينکه در اين . داشتند
فاصله افزايش چشمگيری پيدا کرده بود اما آهنگ رشد آن در مقايسه با کاالهای 

رشد روابط سرمايه ." ( درصد تجاوز نمی کرد٢۵سرمايه ای اندک بود و از 
  )۴۴۶داری، ص 

  ۶/١۵۵  ١/١٣٢  ٢/١١۴  واسطه ای ساختمانی

  ۴/١۴٣  ٢/١٢۴  ٣/١٠٧  واسطه ای غيرساختمانی

  ٢۶٩  ۶/٢٢٣  ٢/١٣٠  سرمايه ای

  ؛ ١٣۶٠ و ١٣۵٩بانک ملی ايران، نتايج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی، : مأخذ(
  )۴۴٧رشد روابط سرمايه داری، ص 

  

حتی به ) بادوام و بی دوام(همانطور که مالحظه می کنيد رشد کاالهای مصرفی  
 سال کمی ٣ر و نيم نيز نرسيده است، اما کاالهای سرمايه ای در عرض يک براب

اين واقعيت بيانگر سرمايه گذاری بيشتر در . کمتر از سه برابر رشد داشته است
. آمارها خود بسيار گويا و روشن هستند. امر توليدات کاالهای سرمايه ای است

ليد کاالهای سرمايه رشد روابط سرمايه داری ضرورت سرمايه گذاری در جهت تو
  .ای را پديد آورده و طبيعتا اين روند سير تکاملی و صعودی خود را طی می کند

چنين تفاوت فاحشی بيانگر گرايش به سرمايه گذاری عظيم در بخش کاالهای 
واضح است که با انباشت و تمرکز بيشتر سرمايه، سرمايه . سرمايه ای می باشد

توليد کاالهای . های سرمايه ای فزونی می يابدگذاری بيشتر در عرصۀ توليد کاال
سرمايه ای الزمه اش وجود صنايع سنگين می باشد و زنجيره ای از توليد را در 

پس از اين . کشور ما به وجود آورده، که از جمله ضروريات روند توليدی است
  .روند گردش سرمايه بدون چنين زنجيره ای غيرقابل تصور است

نيد کاالهای سرمايه ای نسبت به کاالهای مصرفی رشد همانگونه که مالحظه می ک
قبل . بيشتری داشته اند و اين مسئله در دوران پس از انقالب نيز تداوم داشته است

از آنکه هرگونه بحثی را در اين باره آغاز بکنيم، برای اينکه جای ترديد باقی 
در زير ) ۵٧ تا انقالب سال(نماند جدولی دقيق را که در اين مورد وجود دارد 

  :آورده ايم
ه داری کالسيک بايد به دقت به واقعيات فوق بينديشند و شيفتگان رشد سرماي  شاخص توليد کارگاههای بزرگ صنعتی کشور

درک کنند که رشد سرمايه داری حتی در زمينه صنايع سنگين و توليد کاالهای 
به عبارتی ديگر تئوری بافی . سرمايه ای چه مقياسی از توليد را در بر می گيرد

 رنگ می بازد و واقعيات اشاره شده در" سرمايه داری عقب مانده"های 
  .کشورهای سرمايه داری وابسته هر روز برجسته تر و غيرقابل انکار می گردد

  به تفکيک کاالهای مصرفی، واسطه ای و سرمايه ای
  )١٠٠ = ١٣۵٣سال (

  ١٣۵۴  ١٣۵۵  ١٣۵۶  

  ۶/١۵٠  ۶/١٣۴  ٧/١١۴  شاخص کل

  ١٢۵  ٣/١٢١  ١٠٩  مصرفی بی دوام

  ٣/١٨۶  ٢/١۶۵  ۶/١٣٠  مصرفی با دوام
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تنها موردی که شايد در چند دهه قبل توسط طرفداران انقالب بورژوايی به عنوان 
قوی ترين ادله بکار گرفته می شد عدم وجود صنايع سنگين و کاالهای سرمايه ای 

. ک سرمايه داری می تواند تحقق يابدبود که به نظر آنها تنها از طريق رشد کالسي
در حال حاضر در اکثر کشورهای . اما واقعيات به گونه ای ديگر رقم خوردند

سرمايه داری وابسته، صنايع سنگين و توليد کاالهای سرمايه ای جزء تفکيک 
نيروگاه های اتمی، صنايع فوالد، کشتی سازی ها، . ناپذيری از اقتصاد شده اند

و توليد دستگاههای الکترونيکی ديگر تنها مختص کشورهای ماشين سازی ها 
امپرياليستی نيست، هرچند که امپرياليستها با کسب مافوق سود جهانی روند 
گردش سرمايه را در خدمت به منافع خود در اختيار دارند، اما به همين دليل نياز 

 شتابی جنون روزافزونی به هرچه جهانی تر کردن سرمايه دارند و بر اين مبنا با
  .آميز به صدور سرمايه می پردازند

نيروی کار ارزان در کشورهای سرمايه داری وابسته روز به روز عامل مهم تری 
بورژوازی در تالش برای مافوق . می گردد تا سرمايه های بيشتری را جذب نمايد

سودی بيشتر به واسطۀ اشتهای سيری ناپذيرش، سرمايه های کالنی را که در 
ری موارد شامل عرصه های توليد کاالهای سرمايه ای است، را نيز به بسيا

کشورهای سرمايه داری وابسته منتقل می کند، چرا که عرصه های توليد چنان 
گسترده شده و عوامل وابستگی کانالهای پيچيده ای را طی می کند که به هيچ وجه 

انباشت . آورندهراسی برای کشورهای امپرياليستی و کارتلها به وجود نمی 
سرمايه کارتلهای امپرياليستی به چنان درجه و تمرکزی رسيده است که کشورهای 
سرمايه داری وابسته يارای رقابت با آنرا ندارند و از سويی ديگر تکنولوژی 

  .پيشرفته و برتر همچنان در اختيار امپرياليستها قرار خواهد داشت
ای مناسبات و تقسيم کار جهانی اساسا ساده نگری است که تصور کنيم بر مبن

حتی پيشرفته ترين (سرمايه داری، کشوری از کشورهای سرمايه داری وابسته 

می تواند به رقيبی امپرياليستی تبديل گردد، بلکه کامال ) آنها به لحاظ صنعتی
برعکس، رشد صنعتی کشورهای سرمايه داری وابسته در خدمت به کسب سود 

  . اليستی استبيشتر برای کشورهای امپري
طبقه بورژوا در کشورهای سرمايه داری برای سهيم شدن در بخشی از سودهای 
امپرياليستی با تمام نيرو و توان و امکانات سعی در فراهم کردن شرايطی هستند 
. تا سرمايه های امپرياليستی تمايل به سرمايه گذاری در آن کشورها را پيدا بکنند

ت سياسی و اقتصادی و تبليغات در اين خصوص تالش برای به وجود آوردن ثبا
  .دقيقا در راستای چنين منافعی است

به عبارتی ساده، روابط سرمايه داری جهانی مبتنی است بر صدور سرمايۀ بيشتر 
و کسب سود فزونتر و اينها ممکن نيست مگر با گسترش هرچه بيشتر سرمايه 

ارزش . شدن سرمايه داریثابت در کشورهای سرمايه داری وابسته و جهانی تر 
افزوده فعاليت صنعتی کارگاههای صنعتی برحسب نوع فعاليت بيانگر اين واقعيت 
است که سرمايه داری در جامعه ما در چه زمينه هايی گسترش يافته و نقش توليد 

دقيقا در هر زمينه . کاالهای سرمايه ای چه مقياسی از توليد ما را در بر می گيرد
ارزش افزوده بيشتر باشد، سرمايه گذاری نيز بيشتر بوده و ای از توليد که 

  .گرايش طبيعی سرمايه برای کسب سود افزونتر بر اين مسئله تأکيد دارد
در آخرين جداول صفحات قبل، بجز صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، به ترتيب 
توليد فلزات اساسی، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايی، توليد ساير 

ارزش افزوده در هر سه . والت کانی غيرفلزی در رده های بعدی قرار دارندمحص
  . ميليارد ريال بوده است٢٠٠مورد فوق بيش از 

در زمينه های ديگر نيز که کاالهای سرمايه ای توليد شده اند رقم آنها قابل توجه 
. است و در هر حال در اقتصاد جامعه از جايگاه قابل توجه و ضروری برخوردارند

 ۵٧آقای سوداگر با استناد به آمارها به بررسی پنج سالۀ بعد از انقالب سال 
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پرداخته و با وجود آنکه سرمايه های بسياری در جريان انقالب از کشور خارج 
شده بود و هرج و مرج و روحيات انقالبی از سرمايه گذاری ها کاسته و بخصوص 

وی بر اين مسئله داشته است، و  به بعد تأثيرات ق۵٩جنگ ايران و عراق از سال 
از سويی ديگر شرايط مساعدی هنوز برای سرمايه داری بخش خصوصی به 
وجود نيامده بود، اما بازهم واقعيات بيانگر رشد سرمايه داری در اين سالها 
هستند و بورژوازی با تمامی موانع موجود همچنان به ريشه دوانی در اقتصاد و 

  :ای سوداگر چنين می گويدآق. جامعه ادامه داده است
  
پس از پيروزی قيام بهمن اقدامات گسترده ای از سوی دولت موقت برای ملی "

کردن صنايع بزرگ و دارايی های وابستگان نظام پهلوی صورت گرفت و بسياری 
احساسات . از سرمايه داران بزرگ، همراه با سرمايه های کالن از کشور گريختند

اما هنوز توفان انقالبی فروکش نکرده بود . ود رسيدضد سرمايه داری به اوج خ
، ١٣۶١مثال تنها در سال . که درجه حرارت سرمايه داری بار ديگر باال گرفت

 فقره پروانه برای تأسيس واحدهای جديد صنعتی و يا گسترش واحدهای ١۶٧٨
.  ميليارد ريال از سوی وزارت صنايع صادر شد٢٩موجود با سرمايه های معادل 

 ميليارد ريال سرمايه مورد بهره ٨/١٩ واحد جديد صنعتی با ٨٣۴همان سال در 
 پروانه صنعتی با ٢٠۶۵در اين سال . برداری قرار گرفت و يا گسترش پيدا کرد

در همين سال . صادر شد) حدود سه برابر سال پيش( ميليارد ريال سرمايه ۵٨/٧
ال مورد بهره برداری يا  ميليارد ري١/٢١ واحد صنعتی با سرمايه ای معادل ٧۴٣

 که از نظر دور شمار پروانه های ١٣۵۵در حالی که در سال . توسعه قرار گرفت
تأسيس و بهره برداری واحدهای صنعتی و نيز از نظر ميزان سرمايه گذاری پر 

 پروانه جهت ٨٢۴رونق ترين سال دورۀ سلطنت پهلوی به شمار می رفت، 
 ميليارد ريال صادر شده بود و ٨/۶۴معادل تأسيس واحدهای جديد با سرمايه ای 

 ميليارد ريال سرمايه مورد بهره برداری ١/۵۶ واحد صنعتی جديد صنعتی با ٣١٣
  .قرار گرفته بود

 از نظر ميزان سرمايه و تأسيس واحدهای تازه حدود ١٣۶٢بدين ترتيب در سال "
کمتر از % ۶٣و از نظر ميزان سرمايۀ واحدهای مورد بهره برداری حدود % ١٠

  . پروانه صنعتی صادر شد١٣۵۵سال 
همين گرايش در شمار و ميزان سرمايه ثبت شده شرکتهای صنعتی نيز ديده می "

 ميليارد ريال به ثبت ۵/۶۴ شرکت با سرمايه ای معادل ۴۵٣۶، ١٣۵۶در . شود
 ميليارد ريال ٣٣ شرکت با سرمايه ای معادل ٣١٣ اين تعداد تا ١٣۵٧در . رسيد

 بار ديگر شمار شرکتهای صنعتی به ثبت ١٣۶٢اما در سال .  کردکاهش پيدا
 شرکت و با سرمايه ای ٨۶۴٩رسيده رو به فزونی گذاشت و به رقم بی سابقۀ 

همچنين، با اينکه شمار کارگاههای بزرگ بخش .  ميليارد ريال رسيد۶٠معادل 
 کاهش پيدا کرد، ١٣۵٨ واحد در ۴٠٧۴ به ١٣۵۵ واحد در ۵٢۴٧خصوصی از 

 به بعد بار ديگر سير صعودی خود را از سر گرفت بطوری که ١٣۵٩اما از سال 
 واحد افزايش ۵٩٢۴ به ١٣۶١ واحد و در ۵٢٨٨شمار آنها در همين سال به 

   ١."يافت
 تحت تأثيرات قوی انقالب، مبارزات ۶٧ الی ۵٧پر واضح است که در سالهای 

 الی ۵٩خرج سالهای ، جنگ طوالنی و پر۵٩ و ۵٨مردمی و کارگری سالهای 
، و در گيری نظامی ۶٣ الی ۵٨، سيستمهای سرمايه داری دولتی سالهای ۶٧

داخلی و بی ثباتی سياسسی و غيره، تمامی اين عوامل بر مسئله سرمايه گذاری که 
نياز به يک شرايط و محيط نسبتا با ثبات دارد تأثير داشته و محدوديتهای شديدی 
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گزارش اقتصادی و بانک مرکزی ايران، : ؛ منابع۴٨٨ رشد روابط سرمايه داری در ايران، ص  1

، بانک مرکزی ايران، گزارش اقتصادی ساالنه ۶٧، ص ١٣۶٢ و سال ۵٣، ص ١٣۶١ترازنامه سال 
، بانک مرکزی ايران، اداره آمار اقتصادی، آمار ثبت و انحالل شرکتهای بزرگ در ١٣۵۵سال 

  .، مرکز آمار ايران، سالنامه های آماری در سالهای مختلف١٣۶٢ تا ١٣۵۶سالهای 
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بخصوص سرمايه گذاری . ن دوران پديد آوردهبرای رشد سرمايه داری در اي
اما با تمام . خارجی که در اين سالها از سرمايه گذاری در ايران پرهيز می کرده اند

هر باز يه سرم ذير سيری عطش به احوال اوضاع اين
ه های در اين سالها سرماي. رشد يافته و به گسترش دامنۀ فعاليتش افزوده است

طی مدت  در توانستند طوالنی  نيز شرايط خ
س های س انباشت

مالکيتهای کوچک در شرايطی که موانع از پيش پای آنها برداشته . بزرگ بپيوندند
اين . رشد روابط سرمايه داری بشمار می روندمی شود بستر مساعدی برای 

سرمايه داران تازه نفس وارد بازار سرمايه داری می گردند و تجزيۀ طبقاتی را 
در نهايت آنها با سرمايه های کالن پيوند برقرار می کنند و . شدت می بخشند

  .انباشت و تمرکز فزونتری پديد می آورند

  سرمايه گذاری خصوصی خارجی در ايران، از طريق مرکز جلب (
  ور و به ميليون ريال،و حمايت سرمايه های خارجی، برحسب کش

چند ُکند،  ا داری  هم،    و   دليل   ناپ 

زمانی کوتاه  کنند  را   ُرد  با پديد آمده  راه
رمايه داران  رمايه  باد آورده از ِقَبل فقر توده ها به جرگۀ  و با  
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  )١٣۵١-۵۶، و ١٣۴۶-۵١، ١٣۴٢-۴۶برای سه دورۀ 

  جمع  دوره سوم   دوره دوم  دوره اول  نام کشور

  ١١۵۶٨  ۴٩٩٧  ۴٩۶٢  ١۶٠٩  امريکا

  ١٨٨٠  ۶۶٢  ٩٨٨  ٢٣٠  انگلستان

  ۴۶۴٣  ٢٩٩٨  ١۴۴٩  ١٩۶  آلمان

  ٢١٧٨  ١۴٩٣  ۵١٢  ١٧٣  فرانسه 

  ١١٩٢٠  ١١۴٨۵  ۴١۵  ٢٠  ژاپن

  ١٣٢٧  ١١١٨  ١٣٨  ٧١  ايتاليا

  ۴٨٣٣  ٢۶۵٢  ١۵٠٩  ۶٧٢  ساير

  ٣٨٣۴٩  ٢۵۴٠۵  ٩٩٧٣  ٢٩٧١  جمع

  بانک مرکزی، گزارش اقتصادی : مأخذ. ۵٠٧رشد روابط سرمايه داری، ص (

بی، سرمايه های خارجی و نيز واگذاری با پايان جنگ و به وجود آمدن ثبات نس
بيشتر صنايع دولتی به بخش خصوصی و وامهای صندوق بين المللی پول، همگی 
در خدمت به رشد سرمايه داری و شتاب بخشيدن به سرمايه گذاری های کالن و 
به وجود آمدن صنايع سنگين و بزرگ و سرمايه گذاری های دراز مدت عمل 

مايه، حضور سرمايه های خارجی در کشورهای سرمايه با جهانی شدن سر. کردند
داری وابسته پديده های مؤثر در رشد سرمايه داری و سرعت بخشيدن به روند 

ديگر در هيچ کشوری تنها سرمايه های ملی عمل نمی . حرکت اين مناسبات است
کنند و همگام با سرمايه های داخلی و يا در بسياری موارد مشترکا اقدام به 

ا مناسبات سرمايه داری با عمق و وسعت نبر همين مب. يه گذاری می کنندسرما
. بيشتری عمل می کند و جامعه غرق در روابط و مناسبات سرمايه داری می گردد

  .جدول زير بيانگر واقعيت فوق است

  )١٣۵۶، و ١٣۵١، ١٣۴۶و ترازنامۀ سالهای 
  

اين .  سرمايه های خارجی در اقتصاد ما حضور فعال داشتند۵۶ الی ۴٢از سالهای 
جدول باال . ما توسط کشورهای امپرياليستی انجام می شدسرمايه گذاری ها عمو

همانگونه که مشاهده می شود، سرمايه . دقيق تر واقعيت فوق را نشان می دهد
گذاری های خارجی دارای رشد صعودی در اين مدت بوده اند و اين مسئله بيانگر 

ه شده همانگونه که در تيتر جدول نوشت. حضور بيشتر سرمايه در ايران می باشد
است، اين سرمايه گذاری ها فقط مختص سرمايه های خصوصی است و واضح 

است که سرمايه گذاری های دولتی مبالغ بيشتری را شامل می شده اند که 
آمار جدول زير بينانگر رشد سرمايه گذاری . متأسفانه آمار آنها در اختيار ما نيست

  .خارجی در دو دوره است
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  )جی، به ميليون ريال و بر حسب رشتۀ فعاليتسرمايه گذاری خصوصی خار(

  ١٣۵٢-۵۶دورۀ   ١٣۴٧-۵١دورۀ   نوع صنعت

  ٢۶١٧  ١٢٢۴  الستيک سازی

  ٩۶۶  ١٢١٠  داروسازی

  ١٧٩۵  ١٠۴٠  الکتريکی و الکترونيکی

  ٣٩١٧  ٩۶٣  فلزی

  ۶٣٩  ٢٧۶  ساختمانی

  ٨٢٠١  ٢١٩٨  پتروشيمی

  ١٨٣۵  ۵٨٣  )مونتاژ(وسائط نقليه و حمل 

  ۴٩١  ٢٣٠  مواد غذايی

    ١۵٨  تصفيۀ موتور

  ۴٢۵  ٩۶٠  فعاليتهای معدنی

  ٢٩۵  ٢٩٣  هتل سازی و هتل داری

    ٢٢٣  شيشه  چينی سازی

  ٣۵۵  ٢٩۴  کشت و صنعت

  ٣٢٧٠  ٣١٧  ساير 

  ٢۵۴٠۵  ٩٩٧٣  جمع

  

 صنايع پتروشيمی همچنان از نظر جذب مقدار سرمايه ١٣۵١-۵۶در دوره های 
 ٢٢قرار داشتند و سهم آنها از های خارجی در صدر ديگر رشته های صنايع 

.  درصد کل سرمايه های وارداتی افزايش يافت٣٢درصد در دورۀ دوم به بيش از 
و صنايع )  درصد١۶( ميليارد ريال ۴در اين دوره صنايع فلزی با جذب حدود 

 درصد سرمايه های خارجی ١٠بيش از ( ميليارد ريال ۶/٢الستيک سازی با جذب 
بنابراين بخش قابل . در جای دوم و سوم قرار داشتند) وارده از همان طريق

توجهی از سرمايه های خارجی در زمينۀ توليد کاالهای سرمايه ای انجام گرفته 
  ).صنايع پتروشيمی(بود 

اگر تناسبی بين دو دوره ببنديم، درصد افزايش سرمايه های خارجی مشخص می 
طبيعی . می باشيم% ٢۵۵در مقايسه اين دو دوره ما شاهد رشدی معادل . شود

است که هرچه شرايط اقتصادی برای سرمايه گذاری فراهم تر گردد، سرمايه های 
به عبارت ديگر با رشد روابط سرمايه داری، . خارجی بيشتری جذب می گردد

سرمايه گذاری در زمينه هايی بيشتر و وسيع تری می تواند انجام شود و سرمايه 
در . ط به صدور سرمايه بيشتری مبادرت می کندجهانی نيز متناسب با اين شراي

  . برابر گرديده۵/٢واقع دوره دوم سرمايه گذاری بخش خصوص خارجی 
هرچند که بعد از انقالب آمارهای دقيق سرمايه گذاری در بخشهای مختلف را 
نداريم، اما مقادير سرمايه گذاری خارجی در مجموع خود می تواند واقعيت افزايش 

وامها و اعتبارات دريافتی از خارج و سپرده های ارزی در سال . ندآنرا ثابت بک
 وامها و ١٣٧۵ ميليارد ريال بوده است درحالی که در پايان سال ٢٠۴، ١٣۶٠

 ميليارد دالر افزايش يافته ٩٧۴٠اعتبارات دريافتی و سپرده های ارزی به مبلغ 
ه نرخ تورم، و با توجه ب.) ١٢-١، جدول ۴١٧، ص ١٣٧۵سالنامه آماری . (است

نزول ارزش ريال بعد از انقالب ضروری است برای بدست آوردن نتيجه ای درست 
با توجه به قيمت دالر . ارقام فوق را به قيمت دالر در هر سال مربوطه برگردانيم

 که حدود ٧۵ ريال بوده است و قيمت دالر در سال ٨٠٠ که حدود ١٣۶٠در سال 
رشد تورم % ۴٣٧ناسب فوق در اين مدت  ريال بوده است، در نيتجه ت٣۵٠٠

 برابر رشد داشته که ٧/۴٧، اما اعتبارات دريافتی ) برابر٣٧/۴يعنی (بوده است 
% ۴٣٣يعنی ( برابر هستيم ٣/۴٣با احتساب کسر کردن مقدار تورم باز هم شاهد 

اين مسئله بيانگر افزايش سرسام آور اعتبارات خارجی است که ). رشد داشته ايم
  . رشد سرمايه را نشان می دهدبخشی از
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موارد ذکر شده فقط شامل وامها و اعتبارات است که از خارج دريافت شده است، 
صدور سرمايه تنها به موارد فوق محدود . که البته بطور دائم رو به افزايش است

نمی شود، بلکه سرمايه گذاری های مسقتيم و غيرمستقيم، وامهايی که از طريق 
يافت نمی شود و به بخشهای ديگر دولتی و خصوصی تعلق می سيستم بانکی در

گيرد، و بسياری موارد ديگر که در مجموع سير صعودی و فزاينده ای را به 
  .عنوان صدور سرمايه به وجود می آورند، را نيز در بر می گيرد

  

   معادن -
د و به دليل وجود معادن زيا. معادن در اقتصاد ما از جايگاه وسيعی برخوردارند

. متنوع در کشور ما و استخراج آسان، نقش زيادی در عرصۀ توليد ايفا کرده اند
صنعت و معدن در جزء جدائی ناپذير هستند و به عبارتی ديگر معادن کشور ما 

اين قياس هم از جنبۀ اهميت . عموما برابر با صناع سنگين قابل قياس هستند
بسياری از معادن . توليد می باشدتوليدات آنها و هم وابسته بودن بخشهای ديگر 

 رشته ها را آماده می کنند و از سويی راصلی و بزرگ مواد الزم جهت توليد ديگ
ديگر کارخانه های بسياری نيز برای تخليص مواد استخراج شده الزم اند تا آنها 

بخش قابل توجهی از . را برای استفاده در ديگر رشته های توليدی آماده بکنند
عادن بمثابۀ کاالهای سرمايه ای هستند که در توليد نقش تعيين کننده ای توليدات م

  .دارند و بعضا حتی به خارج نيز صادر می گردند
مواردی مانند زغال سنگ، سنگهای آهنی، سرب و روی، سنگ طال، سنگ مس، 

تقريبا تمام موارد فوق . کروميت، منگنز، بوکسيت و سولفات سديم از اين جمله اند
تی کاربردی با اهميت دارند و تمام آنها نياز به کارخانه های جنبی برای در صنع

بدين سان نقش معادن در کشور ما، نه تنها نقش فرعی و حاشيه . تخليص دارند

ای نيست بلکه بمثابۀ توليداتی که چرخۀ توليدات اصلی جامعه به آن وابسته اند 
  .بايد مد نظر قرار بگيرد

 موردی نيست که بايد درک گردد، بلکه افزايش توليدات اهميت و نقش معادن تنها
. مواد معدنی از جمله مسائل با اهميت ديگری است که نبايد به سادگی از آن گذشت

برای آنکه ما هر دو مورد ذکر شده را نشان بدهيم، ضروری است به جدول زير 
ارزش سالی چ  هي آن بايد متذکر شد که معادن دراما قبل از. مراجعه بکنيم

توليداتش نه تنها کاهش نيافته است، بلکه دائما سير صعودی طی کرده و در 
  .نهايت از جايگاه با ارزش تری در اقتصاد برخوردار گرديده است

اين جدول ما را به حجم . ارزش توليدات مواد معدنی در جدول زير آمده است
ه تنها حجم وسيع و وسيع ارزش توليدات مواد معدنی آگاه می کند و بر مبنای آن ن

مطابق . متنوع آنرا درک می کنيم، بلکه سير رشد يابندۀ آنرا نيز مشاهده می کنيم
رشد کرده که در % ٣١۶ ارزش منابع معدنی ٧۴ تا ٧٠آمار جدول زير، بين سال 

طبيعتا اين روند چه قبل از اين سالها و چه . واقع بيش از سه برابر می باشد
  . ته استسالهای بعد نيز وجود داش

همانگونه که در جدول زير مشاهده می کنيد، استخراج مواد معدنی در ايران از 
صنايع جنبی و وابسته به معادن نيز به . يک سير صعودی برخوردار بوده است

برای آنکه با . موازات رشد استخراج مواد معدنی رو به رشد بوده و می باشد
 را درک بکنيم کافی است به وضوح بيشتری رشد ارزش توليدات مواد معدنی

 پرداخته، ١٣٧۴ تا ١٣٧٠جدول زير که به بررسی اين مسئله فقط طی سالهای 
  .نظر بيفکنيم
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  ٨٠١  ۵٢٢  ٢۴۵  ۵٠١  ٨٣۶  خاک سرخ و زرد  )به ميليون ريال(

  ٣٧۵٨  ٣١٢٩  ١١۵٢  ۴٧٨  ٩١٩  فلورين

  ۴۵۵  ۴٢۶  ۴٠٢  ٢۵٢  ١٧٢۴  سولفات استرونسيم

  ١۶١۴  ١٠۶۶  ٢۶١  ۶٠  ٣٨  ُبر

  ١٩٨  ٢۵٠  ٣۴  ١٩٠  ٣١٣  زرنيخ 

  ٧٣٣٩  ٧٢٣٠  ۵۴٣٧  ۴١٩٧  ٣٢٣٠  نمک 

  ١٨۵٧٣  ١٠۵٨٣  ۶٩٩٢  ٧۴١٣  ٢٠۵٩  سيليس

  ١٩۴٣  ١۴١٠  ١۴۶٧  ١٠٢٩  ٩٧٠  پوکۀ معدنی

  ٢٣٠٣  ١۴۶٩  ٩۴٩  ٧٣٠  ٣٩٣  فلدسپات 

  ۵٠۶  ۶٨٣  ۵٨١  ۵٠٠  ٢٢٢  تالک

  ٢۵٩  ٩۴٩  ٨٧۵  ٧٣۵  ۶٨۵  پنبه نسوز

  ١٢۵٩  ٨٧١  ٨۴٢  ۵۵٠  ۶۵۴  صدف دريائی

  ٧۵۵  ٢٧٢  ٢١٧  ١٣٣  ٨٩  ميکا

  ٣٢٧  ٢۴١  ٨۶  ۵  ٨٠  فيروزه

نوع فعاليت 
  استخراجی

 ١٣٧  ١٣٧٢  ١٣٧١  ١٣٧٠۴  ١٣٧۴  

  ١٣۴٣۵٢٨  ١١٣٣٣٨٩  ٧٠۵۴٩٩ ۵٨١٨۵٣  ۴٢۴٧٨٠  کل معادن

  ٢٢٨٠٩٧  ١٩٧۶۶٠  ١٢٢۴۴۴ ١١٠۴۶۶  ٧٨٢۴٣  زغال سنگ

  ١۶٠٣۴٩  ١١٠٠۶٢  ۴٨١١١  ۴٠٧٩٢  ١٩٢٠٣٧  سنگهای آهنی

  ٩٧٢۵٩  ۶۵٠۴٣  ٣١۵٧٢  ٣٠۶٨٣  ١٧٨۶۶  سرب و روی

  ٢٨٧٨  ٢٢٩١        ١سنگ طال

  ٢٠٠۶٩١  ١٨٧٨٣۶  ١۴۴۴٣۶  ٨١۵٣٢  ٧٣۶٩٨  سنگ مس

  ۶٠۶٩۵  ۵۶٢٢٠  ٢٠٠١٢  ١۶٧٨۶  ٨۴۶٠  کروميت

  ٨۵٣٠  ۵۵٧١  ٣١٨۵  ١۵١١  ١٠۴٧  منگنز

  ٨۵٣٢  ۵٩٨١  ٣۵٠٣  ٢٧٩۶  ٧۵۴  بوکسيت

  ١٧٨١٣٩  ١٧١۶١۴  ١٠٨٧۴٣ ١٠١٣٨٧  ٧٨۶٩٣  شن و ماسه

  ١۶٠٨١٩  ١۵١١٨٩  ١٠٣٢٠٢ ١٠۶٨۴١  ٧۶٢۶۶  سنگ تزئينی

  ٢۴٩۵٣  ١٢٠٢٧  ١٠٨٧٠  ٧٧٧۴  ۵٢۵٨  سنگ الشه 

  ٧۵٧٠  ٩۵٠٨        ٢سنگ باالست

  ٩۵۴٩٣  ٧١١۵٧  ۴۴٣٩٨  ٣٣٠٢۶  ٢٨٢٢٩  سنگ آهک

  ٢٩٣٢٨  ٢٣٣٨٢  ١٧٧٣٢  ١٣٢٠۴  ١١۵۴٣  سنگ گچ 

  ٢١۵٩٨  ١٧٨۴۶  ١۴٨۴۴  ١١١٩٢  ١٠٠٢٢  کائولن، خاک نسوز

  ٢١۵٧  ٧٠١٢  ١٧١٠  ٢۵٨١  ٧٢٢  دلوميت 

بنتونيت و گل 
  سرشوی

٢۴٣٩  ٣٨٣  ٣۴  ١٠  ٧٣٩۴۴  

  ۵٢۴١  ٢٨٣٨  ۵۵۶٠  ١١٩٩  ۴٠٠  منيزيت گل سفيد

  ۴٠٧٩  ١٩٠١  ١٧۶۴  ٩۵٣  ۴٣٨  سولفات سديم

  ۵۶٨٧  ۴۴١١  ٣۴٨١  ١٩٧١  ١۴٩٧  باريت

  )۵-۴، جدول ١۶۴، ص ١٣٧۵سالنامه آماری : مأخذ(
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بنابراين معادن نيز تأثيرات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی رو به رشدی در جامعه 
چرخۀ توليد در اين زمينه فعال است و نيروهای کارگری قابل توجهی را . دما دارن

 تعداد متوسط ١٣٧٣ تا سال ١مطابق آمار. پيرامون خود به توليد واداشته است
 نفر رسيده اند که مطابق آمارهای قبلی مبنی ۵۵١٨٢شاغالن توليدات معادن به 

اين تعداد انسان که در . دبر رشد توليدات اين تعداد طبيعتا رو به فزونی هستن
زمنيۀ توليدات معادن فعاليت می کنند نيروی قابل توجه اجتماعی را تشکيل می 

  . دهند که يقينا اکثريت آنها را کارگران تشکيل می دهند

  . همراه با سنگ مس می باشد١٣٧٢ لغايت ١٣٧٠رزش توليد سنگ طال در سالهای  ا 1                                                 
  . همراه با سنگ الشه می باشد٧٢ لغايت ١٣٧٠ ارزش توليد سنگ باالست در سالهای  2  .١۶١، جدول صفحه ١٣٧۵ سالنامۀ آماری سال  1
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اکثر معادن، رشته هايی از توليد می باشند که ساليان درازی به توليدات ادامه 
ايران از جمله .  و صنعتی تر می گردندخواهند داد و روز به روز مکانيزه تر

کشورهايی است که مواد معدنی بسياری را دارا می باشد و زمينه برای گسترش 
اين مسئله زمينه های اشتغال کارگران بيشتری . توليدات در اين عرصه زياد است

معادن به موازات رشد صنايع، و برعکس، صنايع به . را فراهم کرده و می کند
با اين ويژگی که در کشورهايی که مواد معدنی .  معادن رشد می يابندموازات رشد

کم و محدودند نياز به واردات مواد معدنی افزايش می يابد، اما در ايران به دليل 
  .مواد معدنی فراوان رشد توليدات معدنی تأثيرات مستقيم رشد صنايع بوده است

 استفاده از نيروهای گسترده در معادن همانند صنايع نياز به تقسيم کار دقيق و
کارگران معدن همواره در مبارزات کارگری نقش فعال . کارگری ضروری است

و وضعيت آنها هرگز جدای از ) چه در ايران و چه در ديگر کشورها(داشته اند 
در واقع کارگران معادن نيز جزئی از . وضعيت ديگر کارگران صنعتی نبوده است

  .اب می آينداقشار پيشرو کارگری به حس
به لحاظ علم معدنی، ايران يکی از کشورهای نسبتا غنی است و اين مسئله ای 

برخی از معادن هنوز به مرحله استخراج . قابل توجه و مؤثر در اقتصاد است
نرسيده يا در ابتدای راه قرار دارند، بنابراين توليدات معدنی همچنان رو به رشدند 

. کنند و نقش مهم تری در اقتصاد ايفا می کنندو عده ای بيشتر را جذب خود می 
توليدات معادن به عنوان يک پارامتر قوی در اقتصاد ايران عمل می کنند و اين 

  . مسئله ای نيست که آنرا بتوان ناديده گرفت
يکی ديگر از ويژگيهای زياد بودن مواد معدنی و معادن جذب سرمايه گذاری 

جی نيز همانند سرمايه های داخلی هميشه چرا که سرمايه های خار. خارجی است
به کم هزينه تمام کردن کاالهای خود می انديشند، در نتيجه هر جا که مواد معدنی 
و به عبارتی ديگر مواد خام قابل دسترس است، توليدات در کنار و نزديک مواد 

 بر همين مبنا سرمايه های. خام مورد نياز کم هزينه تر و با صرفه تر خواهد بود
بيشتری در اين مورد به رقابت با هم می پردازند و سرمايه های خارجی نيز از 

  .اين قاعده خارج نيستند
تأثير ديگر وجود مواد معدنی فراوان در يک کشور، افزايش يافتن راههای 

ضرورت وجود راه آهن، جاده های بين . ارتباطی و امکانات حمل و نقل می باشد
افزايش . و نقلهای هوائی و دريائی از اين جمله اندشهری و اتوبانها و يا حمل 

امکانات حمل و نقل ضرورت وجود بنادر و انبارها را به وجود می آورد و همۀ 
اين موارد که به موازات رشد سرمايه داری دائما بايد توسعه بيابند خود نيز به 

ته ها به عدۀ زيادی در اين رش. نوبه خود بر شرايط اجتماعی مؤثر واقع می شوند
فعاليت مشغول می شوند و شرکتها و کمپانيهای در خصوص مسئله حمل و نقل 
بوجود آمده اند که عدۀ زيادی را به خدمت گرفته اند و نقش قابل توجهی در 

امروزه کشورهای سرمايه داری سرمايه گذاری های کالنی در زمينه . اقتصاد دارند
هرچه . و غيره به عمل می آورندهای حمل و نقل و راههای ارتباطی و بنادر 

سرمايه داری گسترده تر می گردد ضرورت مسائل فوق نيز بيشتر می شود و 
کاالهای بيشتری با سرعت بيشتر جابجا می گردند و بدست مصرف کنندگان می 

  .رسند
  

   نيروی انسانی -
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عه نشان  انسانی ايم را در ُبعد 

ورده  ديد پديد  بيعتا  بزرگی   ُبعد اجتماعی  کار 

ه ضروری است که بازتاب تغيير و تحوالت اقتصادی که به آنها اشاره و استناد کرد
بدهيم تغيير و تحوالت شگرفی که در . نيروی  جام

جامعه پس از ظهور سرمايه داری به وجود آمده و در تمامی موارد ذکر شده، 
آ ج نيروی و مشاغل در و نيز تأثيرات ط

رمايه داران بزرگ و تهی دستان نيروی کارگری و نيروهای متخصص، س. است
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بيکار شهری، مهاجرت و تجمعات انسانی همگی در خدمت به سرمايه داری، 
  .باعث دگرگونی عظيمی در عرصۀ نيروی انسانی کار گرديده اند

تقسيم کار در عرصۀ نيروی کار به کارگران متخصص و ساده، کارهای فکری و 
ای کوچک و گسترده، نيروی يدی، نيروی ذخيره کار، مديريت، تقسيم کاره

جملۀ کارگری موقت و دائم، اشرافيت کارگری، بوروکراتها و غيره همگی از 
بر همين مبنا پيچيدگی .  در روابط توليدی استتقسيمات گستردۀ نيروی انسانی

روابط توليدی در عرصه تقسيمات نيروی انسانی تبلور می يابد و شکافهای 
همانگونه که با . ای فراوان شکل می گيرداجتماعی کوچک و بزرگ با ويژگيه

ظهور کشورهای امپرياليستی، صدور سرمايه به تمامی دنيا باعث تأثير در تقسيم 
کار نيروی انسانی گرديد و روابط توليدی از آن تأثيرات قوی گرفت، با ظهور 

 مسئله را چندين بار ری وابسته و جهانی شدن سرمايه داریکشورهای سرمايه دا
تحت تأثير قرار داد و نيروهای انسانی شديدا دستخوش تغييرات کيفی بيشتر 
  .گرديدند

نه تنها جهانی شدن سرمايه داری و گسترش مناسبات و روابط توليدی آن بر 
نيروی انسانی تأثيرات قوی داشته، بلکه مضافا بر اين مسئله به دليل نيروی کار 

يه گذاری در کشورهای ارزان در کشورهای سرمايه داری وابسته سيل سرما
سرمايه داری وابسته جريان يافته و رقابت شديدی برای استفاده و استثمار هرچه 
بيشتر برای دستيابی به نيروی کار ارزانی که ديگر در چارچوب نظام سرمايه 
داری قابل استفاده و بهره برداری است برای کشورهای امپرياليستی مافوق سود 

  . بمثابه شريان حياتی آنها استجهانی را ببار آورده که 
حال ديگر نيروهای متخصص و امکانات اقتصادی، کارخانجات و راههای ارتباطی 
و وسايل حمل و نقل و سيستمهای بازرگانی و روابط مديريتی ضروری کامال در 
خدمت به سرمايه داری امپرياليستی قرار دارند و بر همين مبنا تمام شرکتهای چند 

يروی کار ارزان وابسته شده اند و بررسی آنها جدای از مسئله مليتی که به ن
  . نيروی کار ارزان کامال به دور از واقعيت است

در رابطه با تغييرات نيروی انسانی در روابط توليدی آقای سوداگر چنين می 
  : نويسد

 در توزيع جمعيت فعال و شاغل در بخشهای عمده ١٣۴١-۵در فاصلۀ سالهای "
و خدمات ) شامل صنايع و معادن و ساختمان(اورزی، صنعت اقتصادی، کش

  . تغييرات چشمگيری روی داد
 درصد ١/٩٧ به ١٣۴١ درصد جمعيت فعال در سال ۵/٩۶کل جمعيت شاغل از "

بيشترين .  ميليون نفر رسيد٢۴۴/٩ ميليون نفر به ۶۴۵/۶افزايش پيدا کرد و از 
رين افزايش در بخش صنعت ميزان کاهش جمعيت فعال در بخش کشاورزی و بيشت

 درصد جمعيت فعال در ۶/۴٨سهم بخش کشاورزی از . و معدن به وجود آمد
 ٩۶۶/٢( کاهش يافت ١٣۵۶ درصد در ١/٣٢به )  ميليون نفر٢٣٢/٣ (١٣۴١

 ميليون ۵١۶/١( درصد ٨/٢٢و سهم صنعت و معدن در اين مدت از ) ميليون نفر
ايش پيدا کرد و از نظر جمعيت فعال افز)  ميليون نفر٠٨۵/٣( درصد ۴/٣٣به ) نفر

رشد روابط ." (و ميزان اشتغال در ميان بخشهای اقتصادی در مقام اول قرار گرفت
  )١٠-٢، بر مبنای جدول ۶٧١سرمايه داری در ايران، ص 

  
با رشد سرمايه داری هرچند که در عرصه کشاورزی نيز روابط توليد دستخوش 

ياز روزافزون به نيروهای جديد در زمينه های تغييرات کيفی گرديد اما، به دليل ن
توليدات صنعتی، معادن و خدمات و عمرانی، به سرعت تغييرات جمعيتی فعال در 
توليد از کشاورزی به صنايع و معادن و خدمات به وجود آمد و بافت جمعيت 

در تمامی کشورهای سرمايه داری وابسته به سرعت . دستخوش دگرگونی گرديد
 نيز ادامه ۵٧اين روند بعد از انقالب سال.  در جريان بوده و هستچنين تغييری
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 نفر ١۴۵٧٢٠٠٠ از مجموع شاغالن ده ساله به باال که ١٣٧۵داشته و در سال 
 نقر ۵٧١١٠٠٠ نفر در شهرها به کار مشغول بوده اند و ٨٧٩٩٠٠٠بوده اند، 

  )٣-٨، جدول ٨٠، ص ١٣٧۵سالنامه آماری : مأخذ. (در روستا ها
ر بودن جمعيت شاغل در شهرها دقيقا بر مبنای نيازهای اقتصادی جامعه است بيشت

و تمرکز روابط و مناسبات توليدی در شهرها بمثابه علت اصلی رشد ذکر شده 
آمار فوق در حالی سه ميليون جمعيت فعال شهری را نشان می دهد که . بوده است

دست فروشان، . اها استمشاغل کاذب ثبت نشده در شهرها بسيار باالتر از روست
اين  غ فصل دو، ن ُر ش

  .کدام جمعيت قابل توجهی را شامل می گردند
هر  يره از جملۀ  موارد اند که ی، و  اگردا پا کارگران  د، دالالن خ
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معه توليدات و ارزشهای افزوده جا.  به گونه ای ديگرندتاما ما معتقديم که واقعيا
سرمايه داری ما نه در کارگاههای کوچک و پراکنده بطور کلی، بلکه عموما از 
طريق کارخانجات و کارگاههايی که عدۀ قابل توجهی از کارگران را در خود جای 

روشنفکران هراسان از انقالب سوسياليستی هميشه در . داده اند شکل گرفته است
اد کشورهای سرمايه داری وابسته و توجيه اين مسئله سعی فراوان دارند تا اقتص

مشخصا کشور ما را بخشا مبتنی بر کشاورزی بدوی و کارگاههايی کوچک و 
پراکنده که کارگرانی بی سواد و غيرمتخصص در آنها مشغول به کار هستند و 

آمار زير واقعيتهای . عمدتا به شکل کامال موقت و فصلی کار می کنند، نشان بدهند
کند که برای هر انسان بی غرضی مبرهن است و خود جای شگرفی را ثابت می 

هرچند که اين جمعيتها در صنايع و ديگر رشته های وابسته فعاليت ندارند، اما در   .بحثهای بسياری را پر می کند
 که هميشه در حاشيه اين واقع محصول مناسبات صنعتی و سرمايه داری هستند

  .روابط به گذران زندگی می پردازند
 نفر و بيشتر تقريبا دوازده ١٠٠از آمار مربوطه مشخص است که کارگاههای 

 نفر، ۴٩ الی ١٠ نفر، و حدود شش برابر کارگاههای ٩٩ تا ۵٠برابر کارگاههای 
. ارزش افزوده توليد می کنند نفره ۵ الی ١و حدود چهار برابر کارگاههای 

بنابراين کارگاههايی که بيش از صد نفر کارگر دارند نقش تعيين کننده ای در 
اقتصاد ما دارند و انباشت سرمايه عموما از طريق اينگونه کارگاهها به وجود می 

در آمارهای سرمايه داری ارزش افزوده برابر با سود حاصل از کارگاههای . آيد
  .توليدی است

  
نکتۀ ديگری که مسئله را برای ما در بررسی نيروی انسانی هر جامعه ای روشن 

اين نکته که آيا ارزش افزوده بيشتر از طريق . تر می کند، ارزش افزوده است
نکه نسبت آنها کارگاههای کوچک به وجود می آيد يا از طريق صنايع بزرگ و يا اي

به چه ميزان است، ما را در درک مطلب ياری خواهد داد و بحثهای همچون 
سرمايه داری عقب مانده و يا سرمايه داری که رشد کالسيک نداشته است و در 
واقع آبشخور اقتصادی آن نه در صنايع بزرگ و متوسط، بلکه از طريق صنايع 

د تئوريسينهای انقالب بورژوا استنا. کوچک و غير صنعتی است، مشخص می شود
دموکراتيک به عقب ماندگی طبقه کارگر و يا به عبارتی ديگر غير صنعتی بودن آن 
و کم بودن کارگران صنعتی و مجتمع در مراکز بزرگتر هميشه ادله ای برای اينان 

  .بوده است

ر واضح است که در کارخانجاتی با بيش از صد نفر کارگر تقسيم کار بيشتر و پ
در نيتجه کراگران ماهر و نيمه . تخصص و مهارت از ضروريات ابتدايی است

ماهر و محيطهای کارگری بزرگ، سطح سواد بيشتر و ماشين آالت مکانيزه و 
 می کنند و يا صنعتی بيشتر از کارگرانی است که در کارگاههای کوچک فعاليت

دارای تخصصهای کمتری هستند و طبيعتا ماشين آالت ابتدائی و يا ابزارهای دستی 
  .در درجۀ دوم اهميت در اقتصاد ما قرار دارند
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آنچه که مهم تر است، آگاهی بر اين مسئله است که اين روند روندی رو به تکامل 
 صنعتی و نسبتا يعنی فاصلۀ بين کارگاههای کوچک و کارخانجات. و صعود است

پيچيده تر شدن مناسبات توليدی . بزرگ دائما در حال افزايش و رشد است
ضرورت بکارگيری بخشهای بيشتری از صنايع پيشرفته و تقسيم کاری وسيع تر و 

بکار گيری وسيع متخصصات روشنفکر در امر توليد و . کامل تر را می طلبد
ريق بنگاههای صنعتی وتوليدی صنعت و در نهايت هر چه بيشتر کردن سود از ط

  .بزرگ و متوسط می باشد
فرهنگ کار و کارفرما گسترش يافته و عدۀ بيشتری در اين مناسبات غرق می 

کارگران از سابقه بيشتری برخوردار می گردند و فرزندان آنها از کودکی با . گردند
گرفته می متخصصين ارزان تر بکار . محيط کار و توليد و استثمار آشنا می گردند

شوند و دردهای مشترکی با کارگران پيدا می کنند که آنها را هر روز از سرمايه 
  . داری دورتر و متنفر تر می کند

  
مسئلۀ نيروی کار کارگری در ايران از زاويه ديد تئوری پردازن انقالب بورژوا 
د دموکراتيک، بمثابه نيروی اجتماعی است که از روستا به شهرسرازير گرديده ان

و بر مبنای همين مسئله دارای روبناهای فئودالی و خرده بورژوايی می باشند و 
در نتيجه آغشته به انديشه های ماقبل سرمايه داری هستند و در نهايت اين نيرو 

توانايی الزم و شرايط مساعد برای به فعل در آوردن يک انقالب ) کارگران(
ن انقالب بورژوا دموکراتيک تئوری پردازا. سوسياليستی را دارا نمی باشد

روشنفکران کم حافظه ای هستند، زيرا در کجای تاريخ، در کشورهايی که سرمايه 
داری به شکل کالسيک رشد کرده است، روستاييانی که به مرور به شهر روی می 

ی به آورده اند از همان ابتدا دارای انديشه های کارگری بوده اند، هيچگونه آغشتگ
 و يا فئودالی نداشته اند؟ پس از چنين تئوری ای بايد نتيجه کیگذشتۀ خرده مال

گرفته که در کشورهايی که سرمايه داری به گونه ای کالسيک نيز رشد يافته 
است، تا آن زمان که هنوز کارگران به گذشتۀ خرده مالکی و ماقبل سرمايه داری 

شايد نظريه . تآغشته بوده اند هنوز مرحلۀ انقالب بورژوا دموکراتيک بوده اس
از نظر ما همانقدر . پردازان انقالب بورژوا دموکراتيک با قاطعيت اعالم کنند بله

که اين واقعيت روشن گردد که آغشتگی کارگران به گذشتۀ روستايی مختص 
کشورهايی که سرمايه داری رشد کالسيک کرده و يا نه، تفاوتی نمی کند و در هر 

عی گسسته اند و نيروی اجتماعی جديدی تبديل حال کارگران از يک پيشينه اجتما
  . شده اند، نکتۀ مثبت و گامی به جلو است

  که سرمايه داری به گونه ای کالسيک رشد يافته، آيا سرمايه داری ازیدر جوامع
دل جامعه فئودالی بيرون نيامده است؟ و باز آيا آغشتگی ها با گذشته نيز که در 

   داشته است قوی تر و بيشتر نبوده است؟اروپای فئوداليسم حاکميتی مطلق
حتما با جار و جنجال خواهند گفت، رشد » انقالب بورژوايی«نظريه پردازن 

کالسيک سرمايه داری به مرور باعث نهادينه شدن سرمايه داری در اروپا و 
ريشه دوانيدن آن در زندگی توده ها شده و در نتيجه سرمايه داری بمثابه يک 

در واقع . همراه روبناهای خود در ميان جامعه جای باز کرده استشيوۀ توليدی به 
رشد تضادهای درونی جامعه فئودالی در اروپا باعث بروز انقالباتی همانند انقالب 

 فرانسه و يا انقالب صنعتی در انگلستان و تحوالت ١٨۴٨کبير فرانسه و انقالب 
. کر شده را می پذيريمما نيز کامال موارد فوق و ادلۀ ذ. کشور پروس شده است

اين واقعيتی است که سرمايه داری از دل جامعۀ فئودالی سر بر آورد و طبيعتا 
حال ببينيم در کشورهای . تأثيرات اجتماعی و روبياتی خود را نيز بر جای گذاشته

  : سرمايه داری وابسته شرايط چگونه بوده است
 داری مسلط نگرديده بود، آيا در اين کشورها، تا زمانی که هنوز توليد سرمايه

شد نکرد و جنبش دموکراتيک و ملی به اوج خود نرسيد؟ انقالب رسرمايه داری 
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بورژوا دموکراتيک و ضد فئودالی به وجود نيامد؟ جنبشهای وسيع دهقانی و ملی 
وجود ) مثال چين(تحت رهبر بورژوازی ملی و حتی بعضا توسط طبقه کارگر 

يمه فئودال و نيمه مستعمره طی يک سدۀ گذشته و نداشت؟ تاريخ تمام کشورهای ن
جنبشهايی . يا بيشتر مملو از اين جنبشها و انقالبات و تحوالت اجتماعی بوده است

به رهبری قوام نکرومه،  پاتريس لومومبا، کمال پاشا، نهرو و گاندی، سوکارنو، 
اتا، آلنده، بوتو، عمر مختار، بن بال، چه گوارا و کاسترو، دکتر سون يات سن، زاپ

جمال عبدالناصر، و بسياری موارد ديگر و باالخره در کشور ما اميرکبير، 
ستارخان، باقرخان و در نهايت دکتر مصدق وجود نداشته اند؟ آيا واقعيات تاريخ 
بزرگی به اين ابعاد و وسعت را می توان ناديده گرفت؟ و آيا هر کدام از افراد ذکر 

را در پشت سر خود نداشته و آنرا رهبری نمی کرده شده جنبش وسيع و يا انقالبی 
اند؟ اينکه کداميک و در چه زمانی به پيروزی رسيدند در اصل مسئله و در بروز 

در . تبلور تضادهای حاد طبقاتی در دل جوامع فئودالی تفاوتی به وجود نمی آورند
ودالی پديد هر حال اين جنبشها و انقالبات در نتيجه رشد تضادهای درونی جامعه فئ

آمده بودند و با وجود حمايت کامل نيروهای امپرياليستی از ارتجاع حکومتهای 
فئودالی در نهايت اين جنبشها باعث نابودی فئوداليسم و در نهايت عقب نشينی 

اين جنبشها تأثيرات قوی و ريشه ای خود را . سرمايه داران امپرياليستی گرديدند
شوری بجای مانده اند، بر روبناها تأثير گذاشته و بر جای گذاشته و در تاريخ هر ک

بسيار مغرضانه خواهد بود هرگاه ما . توده ها را وسيعا تحت تأثير قرار داده اند
بخواهيم اين واقعيات تاريخی را به گونه ای ديگر و تنها از باال و تحت رهبری 

ايت و بر مبنای سرمايه داری امپرياليستی در نه. سرمايه داری امپرياليستی بدانيم
نيروی عظيم جنبشها و انقالبات ذکر شده سعی در سمت و سو دادن آن به گونه 
ای بر آمدند تا منافع خود را از دست ندهند و در واقع تن به يک عقب نشينی 

تاريخی دادند و به دنبال شرايطی جديد در خدمت به منافع خود، تحت مناسبات 
  . سرمايه داری جهانی، گشتند

هرگز قادر نخواهند بود واقعيات ياد شده را » انقالب دموکراتيک« پردازان تئوری
پرده پوشی بکنند، چرا که عظمت جنبشها و انقالبات و وسعت آنها بيش از آن 
است که بتوان آنرا کمرنگ جلوه داد و ارتباط آنرا با تضادهای درونی و تاريخی 

  .ناديده گرفت
 داديم، شيفتگان انقالب بورژوايی دچار همانگونه که در ابتدای مطلب توضيح

چرا که برخی از کشورهای . تناقض تاريخی و ديالکتيکی بسياری هستند
مثال بارز آن . امپرياليستی نيز سير کالسيک سرمايه داری را طی نکرده اند

امريکا نه بر مبنای تضادهای درونی جامعۀ فئودالی بطور مشخص، . امريکا است
رت اروپاييان و بيشتر انگليسيان به امريکا تحت تأثير قرار بلکه در نتيجۀ مهاج

در امريکا، بجز در . گرفت و سرمايه داری در واقع از اروپا به امريکا انتقال يات
دوران جنگهای داخلی شمال و جنوب که بين مدافعين نظام برده داری و فئوداليسم 

 تر در مبارزه و تضاد سر بر آورده بود، جنگها وانقالبات و حتی جنبشهای ضعيف
بين بورژوازی و فئوداليسم و يا قيامهای دهقانی و بورژوازی ملی امريکايی در 

سرمايه داری بر اساس مهاجرت تجار و . تضاد با ارتجاع فئودالی را نداشته است
بورژواهای صنعتی تازه به قدرت رسيده در انگلستان و ديگر کشورهای اروپايی 

ساسا جامعۀ امريکا تحت تأثير مهاجرتها و سرمايه ا. به امريکا منتقل شد
  .گذاريهای خارجی قرار داشت

حال چه کسی است که نداند اقتصاد امپرياليستی امريکا در رأس جهان سرمايه 
داری است و سرمايه ثابت بر اثر انباشت مافوق سودهای کالن به اوج رسيده 

همانقدر . م را بيان بکنيمضرورتی ندارد مثالهای ديگری که در قبل آوردي. است
اشاره کافی است تا کشورهايی همانند سوئد، نروژ، اسرائيل و کانادا را نيز در 
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ليست کشورهايی بگنجانيم که سرمايه داری به گونه ای کالسيک در آنها رشد 
اما کدام انسان منطقی است که نداند اين کشورها در رديف کشورهای . نيافته اند

حداقل بسيار صنعتی هستند و برعکس کشورهايی نيز وجود امپرياليستی و يا 
دارند که با وجود جنبش های قوی دهقانی و حتی به سرانجام رسيدن انقالبات 
بورژوا دموکراتيک در آنها و فروپاشی فئوداليسم و در نهايت رشد سرمايه داری 

اوتی با به گونه ای کالسيک از جملۀ کشورهای سرمايه داری وابسته اند و هيچ تف
از جملۀ اين کشورها هند، الجزاير، . ديگر کشورهای سرمايه داری وابسته ندارند

ترکيه، کوبا، مصر و بسياری موارد ديگر هستند اما در نهايت آنها نيز بمثابه 
کشورهای سرمايه داری وابسته ای هستند که تفاوت فاحشی با ديگر کشورهای 

  .سرمايه داری وابسته ندارند
غيير و تحول در کشورهای سرمايه داری وابسته را کافی نمی دانند و آنان که ت

معتقدند که ساليان متمادی و زيادی از عمر سرمايه داری در کشورهای 
امپرياليستی سپری گرديده و در نتيجه گسست کامل کارگران از انديشه ها و 

سته روبناهای فئودالی تحقق يافته است، اما در کشورهای سرمايه داری واب
اينگونه نيست و کارگران هنوز آغشته به انديشه های فئودالی و ماقبل سرمايه 

  .داری هستند، قادر به درک مطالب و واقعيتهای عميق تری در اين رابطه نيستند
بله، ما نيز تصديق می کنيم که سرمايه داری در کشورهای امپرياليستی بنابه 

دالی فاصله گرفته و سرمايه داری در تاريخچۀ طوالنی تر خود از انديشه های فئو
همه جا ريشه دوانيده است و به عبارتی ديگر روبناهای فکری متأثر از سرمايه 

اما به اين نکته که سرمايه داری در کشورهای سرمايه . داری کامال جا افتاده است
داری وابسته هنوز روبناهای خود را مستقر نکرده است به هيچ وجه توافق 

ل از آنکه به اين مطلب بپرداريم، اجازه بدهيد به نکته ای ديگر اشاره قب. نداريم
اوال وجود عقب ماندگی های فئودالی تعيين کنندۀ مرحلۀ انقالب . داشته باشيم

چرا که گاه حتی روبناهای فکری فئودالی در جامعه سوسياليستی نوپا نيز . نيست
ی توانند در اذهان و حداقل چرا که انديشه های ارتجاعی هميشه م. يافت می شوند

اما اينکه مرحلۀ انقالب را به دليل . در حاشيۀ زندگی اجتاعی باقی مانده باشند
وجود بقايايی از جوامع ماقبل حال تعيين کنندۀ شرايط کنونی و قوی تر از 
تضادهای اصلی و موجود جامعه و اقتصاد بدانيم کامال درکی غير ديالکتيکی و 

  .غيرواقعی است
با وجود آنکه در .  مثال، کشور روسيه و انقالب اکتبر نمونه ای بارز استبطور

 به هيچ وجه  و انديشه هايش قويا وجود داشتند،اين کشور هنوز بقايای فئودالی
نقش تعيين کننده ای به عنوان مانع در راه به سرانجام رسيدن انقالب 

، يعنی کمتر از يکسال انقالب سوسياليستی حتی پس از فوريه. سوسياليستی نبودند
از گذشت سرنگونی فئوداليسم، انقالبی کامال بر مبنای واقعيات و تضادهای طبقاتی 

برعکس، در کشوری همانند انگلستان که سرمايه . و تاريخی به سرانجام رسيد
داری در آنجا از تمامی کشورهای جهان دارای قدمت بيشتری است و از همان ابتدا 

لوژی همراه بوده و همواره نيز بمثابه يک کشور با رشد صنايع و تکنو
امپرياليستی پس از دوران رقابت آزاد سرمايه داری، عملی کرده است، انقالب 
سوسياليستی تا اين زمان به وقوع نپيوسته و شرايط اجتماعی از انقالب 

هرچند که ما معتقديم مرحلۀ انقالب بر مبنای واقعيتهای . سوسياليستی فاصله دارد
الکتيکی در انگلستان نيز سوسياليستی است، اما اين مسئله تا شرايط تحقق آن دي

  .به دليل خصوصيات امپرياليستی تا به حال جامۀ عمل نپوشيده است
بنابراين، همانگونه که در ابتدای مطلب نيز اشاره داشتيم، تنها بر مبنای حاد بودن 

چه کسی . نزديک تر می گرددتضادها و تکامل آنها جامعه به انقالب سوسياليستی 
است که منکر حاد بودن و قوی تربودن تضادهای اجتماعی و طبقاتی در 
کشورهای سرمايه داری وابسته بگردد؟ بر همين مبناست که درگيری ها و 
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نبردهای طبقاتی در اين کشورها با توسل به ديکتاتوری و سرکوب می گردد و 
. وده ای، کارگری و راديکال استفضای جامعه سياسی تر و مبارزات بيشتر ت

بنابراين، روبناهای فئودالی تحت تأثير تضادهای حاد طبقاتی و تکامل بيشتر جامعه 
سرمايه داری کامال در حاشيه قرار می گيرند و نمی توانند نقش تعيين کننده ای در 

وانگهی، حتی . شرايط افزايش تضادهای طبقاتی جامعه سرمايه داری داشته باشند
به مسئله بنگريم، » انقالب دموکراتيک« از دريچۀ ديد محدود تئوری پردازان اگر

 سرمايه داری عمر در خواهيم يافت که در کشورهای سرمايه داری وابسته، هرچند
 داشته است، اما پس از حدود چهل سال حاکم شدن شيوه توليد سرمايه کوتاه تری

ز حاکميت اين شيوه توليد نيز داری در اين کشورها، و با وجود آن که تا قبل ا
نسلهايی از کارگران غير روستايی عقب مانده را پرورش داده، به هيچ وجه 
کارگران کشورهای سرمايه داری وابسته در مجموع وابسته به روستاها و شرايط 

  .ماقبل سرمايه داری نيستند
 کارگران بسياری بازنشسته شده اند و فرزندان آنها و نسلهای شهری جديد

اگر در روسيه به درستی پس از چند ماه ار سرنگونی . جايگزين انها گرديده اند
فئوداليسم، انقالب سوسياليستی تحقق يافت، حال چندين دهه از حاکميت توليد 
سرمايه داری در کشورهای سرمايه داری وابسته می گذرد و طبقه کارگر از صف 

ز جنبۀ عينی دارای شرايط بندی مشخص اجتماعی برخوردار است که به مراتب ا
عده ای با اشاره به . بهتری نسبت به روسيه آن دوران برخوردار می باشند

روبناهای مذهبی جامعۀ ما و يا روبناهای ناسيوناليستی و ديکتاتوری در ديگر 
جوامع سرمايه داری وابسته، در تالش اند تا ثابت کنند هنوز روبناهای فئودالی در 

  .اين جوامع حاکم اند
اما سطحی نگری است هر زمان تصور بکنيم که بورژوازی تنها دارای روبناهای 

اينگونه انديشه . دموکراسی و آزاديخواهی و انديشه های الئيک خاص خود است

ها مختص شرايط رشد در جامعۀ فئودالی بودند و اينگونه انديشه های بورژوايی 
ه ای ديگر بر مبنای شرايطی برای در هم شکستن فئوداليسم ضرورت داشتند و پار

و ) همانند کشورهای سرمايه داری امپرياليستی(که تضادهای طبقاتی حاد نيستند 
بورژوازی حاکم در هراس بالفعل از طبقه کارگر و توده های زحمتکش نمی باشد 

مارکس دربارۀ روبناهای آزاديخواهانۀ . به اينگونه دموکراسی ها روی می آورند
توجه کنيد که اين سخنان مارکس در هنگامی بيان می : ( گويدبورژوازی چنين می

شوند که بورژوازی عليه فئوداليسم مبارزه کرده و سلطنت را بوسيلۀ انقالب 
 سرنگون ساخته، و در شرايطی که توسل به شعارهای آزاديخواهانه و ١٨۴٨

ها را ليبرال و ايجاد مجلس مؤسسان بر فئوداليسم غلبه کرده و جنبش توده ها آن
  .)بر مسند قدرت قرار داده اند

  
از سوی ديگر نفع سياسی بورژوازی که حکم می کند که سرکوب را روز به روز "

شديد تر کند، ناگزير می بايست بر وسايل و تعداد خدمۀ حکومتی در دستگاه 
اجرايی بيفزايد، ضمن آنکه در عين حال ناچار بود جنگی مدام را بر ضد افکار 

کند و اندامهای محرک مستقل جامعه را در هر جا که از عهدۀ ناقص عمومی اداره 
  ... کردن کامل آنها بر نمی آمد حسودانه از کار بيندازد
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ادۀ   ُمد يا  تاکتيک  نب يوۀ  ود   حزبی يک يک بيان، س يک ش فقط بورژوازی به . اين
خوبی دريافته بود که همۀ سالحهايی که وی بر ضد فئوداليسم ساخته بود حاال به 
سوی خود او برگشته، همان وسايل آموزشی که او بنيان نهاده اکنون بر ضد 
. فرهنگ خاص او بکار افتاده، وهمۀ خدايانی که آفريده بود اکنون ترکش گفته اند

می ديد که همۀ به اصطالح آزاديهای بورژوايی و نهادهای پيشرفته اکنون، چه در 
به سلطۀ طبقاتی خود او حمله ور پايۀ اجتماعی و چه در قلۀ موقعيت سياسی اش، 

شده اند و تهديدی برای آن شمرده می شوند، و بنابراين همۀ آنها ديگر 
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بورژوازی در اين تهديد و اين حملۀ بحق، راز . شده بودند» سوسياليستی«
  ...سوسياليسم را می ديد

به اموری که پيش از آن به » سوسياليستی«باری بورژوازی با زدن برچسب 
گرامی شان می داشت، در واقع اذعان می کرد که نفع ويژه » ليبرال«مور عنوان ا

وی حکم می کند که خود او از خطرات حکومت برخود برکنار دارد، که الزم است، 
برای ايجاد آرامش در کشور، اول از همه مجلس بورژوايی خود را درهم بشکند، 

بقات ديگر ادامه دهند و که بورژواها فقط در صورتی می تونند به بهره کشی از ط
از مزايای مالکيت، مذهب و نظم و امنيت و آرامش برخوردار شوند که طبقۀ آنها 
هم از لحاظ سياسی مثل طبقات ديگر محکوم به نيستی باشد، که بورژوازی بايد 
حتما تاج سلطنت را از دست بدهد تا کيسه پول اش را نگاه دارد، و باالخره اذعان 

ه بايد در حمايت وی باشد ناگزير شمشير داموکلسی است آويخته می کند که تيغی ک
  )کارل مارکس، هيجدهم برومر لوئی بناپارت." (بر باالی سر او

  
بله، اينگونه است که بورژوازی از همان انديشه های ليبرالی و آزاديخواهانه ای 

 بر که عليه فئوداليسم بهره می برد، در حال حاضر احساس خطر می کند و شديدا
عليه انديشه های آزاديخواهانه و دموکراسی های حداقل نيز برخوردی قهرآميز و 

در کشورهايی که تضادها حادتر می گردند، بورژوازی به ناچار . سرکوبگر می کند
در کشورهايی که کارگران نيروهای . بيشتر به نيروهای سرکوبگر متوسل می شود
اير نيروی کار در خران بيکار بمثابه ذکار ارزانی هستند و عده ای زياد از کارگ

ر شديد بسر می برند و خرده بورژواهای تهيدست و زحمتکش در فشار فزاينده قف
ای زير شالقهای مدام سرمايه داری قرار دارند، طبيعی است که قيامها و درگيری 
های طبقانی نيز حاد و برجسته باشند و نياز به دستگاه پليس مخوف سرکوبگر 

در همين چند دهۀ اخير .  بار بيشتر از ديگر کشورهای امپرياليستی باشدنيز دهها

ما شاهد بوده ايم که در کشورهای سرمايه داری وابسته صد ها اعتصاب بزرگ 
کارگری و هزاران اعتصاب و اعتراضات کوچک تر، با وجود فضای سرکوب و 

 وسيع تر به ديکتائوری به وقوع پيوسته و جنبشهای توده ای هر روز دامنه ای
دهها و صدها اتحاديه و سنديکاهای کارگری در کشورهای مختلف . خود گرفته اند

سرمايه داری . به وجود آمده و نيروهای کارگری فراوانی گرد هم آمده اد
امپرياليستی در هراس دائم از نيروی طبقاتی کارگران در کشورهای سرمايه داری 

 با بورژوازی کشورهای وابسته به سرکوب وابسته است و بارها و بارها در اتحاد
همۀ اينها بيانگر واقعياتی در راستای شرايط . نيروهای کارگری و سياسی پرداختند

  .ه داری و مسئلۀ مرحلۀ انقالب می باشديجهانی سرما
  

روشنفکران متزلزل نيروی طبقاتی کارگران را کمرنگ جلوه می دهند تا نقش و 
اما با تمامی افت و خيزهای . از ديده ها پنهان بماندجايگاه اجتماعی واقعی آنها 

جامعۀ ما و ديگر کشورهای سرمايه داری وابسته، سرمايه داری با ريشه دوانيدن 
  .بيشتر عمال نقش طبقاتی کارگران را بزرگتر و تعيين کننده تر می کند

از تنها با نگاهی به آمار بيمه شدگان تأمين اجتماعی که بيمه ای کارگری است 
  : پی ميبريم که کميت کارگری چه وسعتی در جامعه ما دارند٧۵ لغايت ٧١سال 

    
   ميليون و ششصد هزار نفر٣  ١٣٧١

   ميليون و نهصد و شصت و پنج هزار نفر٣  ١٣٧٢

   ميليون و چهار صد و نوزده هزار نفر۴  ١٣٧٣

   ميليون و هشتصد و سی و چهار هزار نفر۴  ١٣٧۴

  يست هزار نفر ميليون و يکصد و ب۵  ١٣٧۵

  
  
  
  

  )١۵-١٣، جدول ۴٨٣، ص ١٣٧۵سالنامه آماری :مأخذ(
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 الزم به ذکر است که هرچند بيمۀ تأمين اجتماعی شامل متخصصينی نيز که در 
را برای % ٢٠محيطهای کارگری فعاليت می کنند می شود، اما چنانچه رقم بزرگ 

ل می دهند که در کارهای آنها در نظر بگيريم بيش از اين درصد را کارگرانی تشکي
کارگران . موقت و يا واحدهای صنفی کوچک فعاليت دارند و اصال بيمه نمی باشند

ساختمانی که بسيار زيادند، کارگران مغازه ها و توليدی های کوچک، کارگران 
خدماتی پراکنده که با عناوين سرايدار، نظافتچی، آبدارچی، نگهبان و غيره به 

کشور پراکنده اند و موارد زياد ديگری در واقع درصد صورت فردی در سراسر 
  . بيشتری از آنچه عنوان شد را در بر می گيرند

 بيش از پنج ميليون نفر بيمه شده ١٣٧۵همانگونه که مالحظه می کنيد، تا سال 
چنانچه به اين عده بيکاران کارگر که در صد . کارگری در کشور وجود داشته اند

ر تشکيل می دهند و بيمه نيز نمی باشند را بيفزاييم، عدۀ قابل توجهی را در کشو
متأسفانه .  می باشد١٣٧۵کارگران بسيار بيشتر از رقم بيمه شدگان تا سال 
چنانچه رقم دو ميليون را به . آمارهای دقيقی در مورد کارگران بيکار وجود ندارد

يم و سپس خانواده عنوان بيکاران بيمه نشده بپذيريم و به عدد پنج ميليونی بيفزائ
  : های کارگران را نيز بر اساس روش زير به حساب آوريم، خواهيم داشت

  ١٢٣٨٧٩۵٣ = ١٣٧۵تعداد خانوارهای کل کشور تا سال 
  )افراد يک خانواده (۴٨/۴= تقسيم بر تعداد خانوار) ۶٠٠۵۵۴٨٨(جمعيت کشور 

که معموال (يم  ضرب کن٨۴/۴بنابراين، عدد هفت ميليون کارگر را چنانچه به عدد 
تعداد افراد خانواده های کارگری پر جمعيت تر از خانواده های ديگر اقشار و 

اب تعداد کارگران با احتس) طبقات هستند و ما آنرا در اينجا به حساب نمی آوريم
سی و سه ميليون و هشتصد و هشتاد هزار ( نفر ٣٣٨٨٠٠٠٠خانواده شان حدود 

و چنانچه برای موارد محاسبه نشده و يا کارگرانی که از يک . خواهند شد) نفر

 نفر ٣٠۴٩٢٠٠٠: را کم کنيم خواهيم داشت% ١٠خانواده باشند درصد بزرگ 
  ).سی ميليون و چهارصد و نود و دو هزار نفر(

نيمی از جمعيت شصت ميليونی ما را کارگران و يا خانواده های وابسته در واقع 
به آنها تشکيل می دهند و آقايان روشنفکر ما هنوز از نقش ضعيف و محدود 

نيروی اجتماعی ای که نيمی . کارگران در عرصه اجتماعی داد سخن سر می دهند
در جامعه نداشته از جامعه را در بر گرفته آيا ممکن است نقش تعيين کننده ای 

، چرا که روشنفکران جدای از کارگرن در ميان "البته که ممکن است"باشند؟ 
خود، کارگران را بسيار کم و کوچک می بينند و اين واقعيت ريشۀ تحليلهای آنان 

  .است
  

بايد هميشه مد نظر داشته باشيم طبقه کارگر به هيچ وجه جدای از ديگر اقشار 
توده های زحمتکش شهری و .  سوسياليستی نيستزحمتکش در جريان انقالب

روستايی بينوا به لحاظ وضعيت عينی زندگی و امرار معاششان از جمله متحدين 
اين مسئله ايست که بی چون . پرولتاريا در يک انقالب کارگری به شمار می روند

و چرا نيروی طبقاتی کارگران و زحمتکشان را بمثابه نيروی اکثريت جامعه و 
ناديده گرفتن بزرگترين نيروی اجتماعی . ترين و وسيع ترين آن در آوردهقوی 

جامعه همانند آن است که در مقابل کوه بزرگی چشمها را ببندند و با لمس کردن 
  !خاک و کلوخ بگويند اينجا تلی خاک بيشتر وجود ندارد

از همين رو است که بورژوازی در هراس از به حرکت در آمدن چنين نيروی 
می است و باز بر همين مبنا است که باافزايش تضاد اين طبقه، دستگاه عظي

رشد روابط سرمايه داری . سرکوب و قهر بورژوازی ضرورتی بيشتر می يابد
همانگونه که تضاد کار و سرمايه را افزايش می دهد، همانگونه نيز اين تضادها 

اين . هد دادرا در روبناهای جامعه و تقويت عوامل سرکوب نيز افزايش خوا
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واقعيت است که تمامی اين جوامع سرمايه داری وابسته به اردوگاه بزرگ نيروی 
کار ارزان تبديل شده اند تا سرمايه داری جهانی هرچه بيشتر به استثمار و 

با جهانی شدن هرچه بيشتر سرمايه داری روابط کارگری و . سودجويی بپردازد
ۀجمعيت کارگران در کشورهای سرميه داری  ج از ّی و

  . رشد بيشتری خواهد داشت
نب کيفی  هم از جنبۀ کم هم  
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عده ای بر اين . ضروری است در همين جا به نکته ای ديگر نيز اشاره بکنيم

باورند که به دليل عقب ماندگی ها و نا آگاهيهای طبقاتی و رکود حاکم بر جامعه 
قوع انقالب بله، و. شرايط برای وقوع يک انقالب سوسياليستی فراهم نيست

سوسياليستی در چنين شرايطی ممکن نيست، اما مگر در چنين شرايطی وقوع 
انقالب بورژوا دموکراتيک امکان پذير است؟ مسئلۀ مرحلۀ انقالب نه به معنای 

پر واضح . وقوع آن در همين شرايط بلکه شرايط عينی بروز آن در جامعه است
آگاهيهای طبقاتی و رشد بيشتر است طبقه کارگر و توده های زحمتکش نياز به 

اما مسئلۀ مرحلۀ انقالب . تضادها دارند تا انقالب سوسياليستی بوقوع بپيوندد
شرايط عينی الزم برای آگاه شدن طبقه کارگر و ديگر توده های زحمتکش می 

يعنی همانگونه که در جامعه ای فئودالی نيروی اصلی جامعه را دهقانان . باشد
تقسيم اراضی (افع و شرايط آنها ماهيت بورژوايی دارد تشکيل می دهند و من

، اما در جامعۀ سرمايه داری کارگران و زحمتکشان تهيدست )کشاورزی و غيره
که اکثريت جامعه را تشکيل می دهند منافع طبقاتی بجز نابودی سرمايه داری 

تی و البته همانگونه که در جامعه فئودالی نيز سطحی خاص از رشد طبقا. ندارند
الزم است تا دهقانان به تحرک و قيام متوسل شوند، در جامعۀ سرمايه داری نيز 

بنابراين نبايد اين دو . سطح خاص از تکامل شرايط وقوع انقالب ضروری است
مسئله يعنی نداشتن آگاهی طبقاتی را با بحث مرحلۀ انقالب مخلوط کرد و ضروری 

م با ماهيتهای مشخص به خود می است بدانيم که اين دو بحث مسائلی جدای از ه
  .باشند

  
اين واقعيت را بايد پذيرفت که ديگر مسائل امروزۀ ما نه مبارزه عليه بقايای 
فئودالی و روبناهای باقی مانده از دنيای ماقبل سرمايه داری و در نهايت انتظار و 
 تالش برای رشد سرمايه داری، بلکه مسائل امروزۀ طبقه کارگر رهائی از روابط

توليد سرمايه داری . پوسيدۀ سرمايه داری و استثمار فزايندۀ چنين مناسباتی است
با تمام اجزاء و جوانبش در تضاد با منافع طبقاتی کارگران قرار دارد و همين 
مسئله عامل بزرگی در خدمت به رشد انديشه های ضد سرمايه درای در کارگران 

نۀ نداشتن رشد کالسيک اين طبقه، انحراف اين مبارزه به بها. شده و خواهد شد
وجود بقايای فئودالی، نهادينه نشدن دموکراسی، تنها نغمه های روشنفکرانی است 
که قادر نيستند خود را تا سطح مبارزه و رو در روئی کامل با دنيای سرمايه داری 

  . قرار بدهند
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  مبارزۀ طبقاتی از اصالحات ارضی تا انقالب بهمن: فصل پنجم
  

  )١٩٧٧ (١٣۵۶تا ) ١٩۶٣ (١٣۴٢ احزاب سياسی از سال -
، با تمام افت و خيزها و شکستها )٣٠ تا ٢٠دهۀ (حزب توده که در دهه های قبل 

و موفقيتهايش، يک جريان مطرح و با اهميت در جامعه بود حاال بيشتر تبديل به 
وپای بيشتر رهبران اين حزب در ار. يک تشکيالت کوچک خارج کشوری شده بود

شرقی و شوروی زندگی می کردند و کمتر فعاليتهايشان در داخل کشور نمود 
  .داشت

پس از کنگره های بيست و بيست و دو شوروی و حاکم شدن جناح خروشچف، 
هر آنچه که ماهيت انقالبی داشت کنار زده شد و تئوری های معروف راه رشد غير 

. مت آميز کامال تسلط يافتسرمايه داری، همزيستی مسالمت آميز و گذار مسال
شوروی و اروپای شرقی تعداد قابل توجهی از احزاب معروف به احزاب برادر در 
سطح بين المللی از اين تئوری ها استقبال کردند و در نهايت از مسير انقالب، 
مبارزه طبقاتی قهر آميز پرولتاريا عليه سرمايه داری خارج شدند و قدم در راه 

هرچند که اين احزاب از مدتها قبل نيز دچار . ولتاريا گذاشتندنفی ديکتاتوری پر
انحراف شده بودند و يک شبه اين تغييرات بوجود نيامد، اما بهر حال از اين پس 
. چهره ای کامال تجديد نظر طلبانه در مبانی اساسی مارکسيسم را به خود گرفتند

در ميان " مترقی "حزب توده نيز به پيروی از خط مشی جديد، به دنبال نيروی

بورژوازی می گشت تا بتواند بصورت مسالمت آميز با گذار و دور زدن سرمايه 
بر اين اساس از اين پس نگاه حزب توده ديگر به . برسند" سوسياليسم"داری به 

طبقه کارگر نه بعنوان نيروی تا به آخر انقالبی و تعيين کننده، بلکه بمثابه نيرويی 
  .بقات بودبرای اتحاد با ديگر ط

بنابراين از يکسو کارنامه چند سال برخوردهای متناقض و سازشکارانه اين حزب 
تأثيرات بسيار منفی بجای گذاشته بود و هم تئوری های تجديد نظر طلبانۀ جديد 

اين حزب حتی از سياستهايی مثل فروش تسليحات شوروی به رژيم شاه . آن
در اين ميان جبهۀ .  توجيه نمايدحمايت می کرد و سعی داشت آنرا به گونه ای

جديد چين و آلبانی که از در مخالفت با نظريات تجديد نظر طلبانۀ شوروی درآمده 
قاسمی و فروتن، . بودند عامل ديگری بود که در حزب توده انشعاب صورت بگيرد

سازمان مارکسيست «دو تن از رهبران اين حزب، دست به انشعاب زدند و 
عده ای ديگر نيز از اين .  در خارج از کشور به وجود آوردندرا» لنينيستی توفان

هر دو اين . معرفی کردند» سازمان انقالبی حزب توده«حزب جدا شدند که خود را 
جريانات بيشتر به چين و ديدگاههای مائو گرايش داشتند و بحث جنگ خلق و 

در . ندجنگ دهقانی را در مقابل نظريات سازشکارانه حزب توده مطرح می کرد
واقع اين حزب از اين پس ديگر هرگز قادر نشد تا مثل گذشته وجهه قابل توجهی 
بدست آورد و نام اين حزب در ميان افکار عمومی مساوی بود با سازش، خيانت و 

هرچند که آنها کامال از طرف شوروی حمايت می شدند و راديويی نيز . وابستگی
تنها نيروهای باقی مانده در . ت کارساز باشدداشتند، اما اين ابزارها نيز نمی توانس

  .داخل کشور اين حزب زندانيان سياسی بودند که قبال دستگير شده بودند
در شرايطی که سرمايه داری در ايران در حال رشد بود، حزب توده به تبليغ راه 
رشد غير سرمايه داری می پرداخت که می گفت خرده بورژوازی می تواند جامعه 

سياليسم بددون گذار از سرمايه داری، آنهم تحت يک گذار مسالمت آميز را تا سو
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تضاد کار و سرمايه به . اما واقعيات با اين گفته ها کامال در تضاد بود. طی کند
تضادی عمده و تعيين کننده تبديل گرديده و اين تضاد روابط و مناسبات جديدی را 

و همانطور که در بخشهای قبل . دپديد آورده بود که نياز به رشد و تکامل داشتن
توضيح داده شد، شيوه توليد سرمايه داری تضادهای خاص خود را به وجود 

از اين . ين مناسبات و روابط هيچ  انطباقی با واقعيت نداشتاآورده و دور زدن 
پس ديگر حزب توده نه برای انقالب و مبارزه قهر آميز طبقه کارگر، بلکه در 

 رفرم، پارلمانتاريسم، شرکت در حکومت بورژوازی، جهت سازش، اصالحات،
حمايت از بخشهايی از سرمايه داری در مقابل بخشهای ديگر تالش می گرد و 

در تمام . بنابراين تبديل به يک گرايش بورژوايی در لباس مارکسيسم شده بود
سالهای آينده و در هر تندپيچ تاريخی ما شاهديم که اين حزب آشتی طبقاتی را 

پس از تبديل . رح و همواره در لباس مارکسيسم عليه مارکسيسم تبليغ می کردمط
شدن شوروی به کشوری امپرياليستی، در جريان جنگ سرد اين حزب توجيه گر 
هر آن چيزی بود که شوروی انجام می داد و در واقع هيچ اراده مستقلی از اين 

 حزب توده تبديل .حزب حتی در يک مورد برخالف خط و عمل شوروی ديده نشد
همانطور که بعدها . به يک جريان عامل شوروی و نه يک جريان مستقل شده بود

مشخص شد، رهبران شوروی می توانستند رهبری حزب توده را تعيين کنند و به 
  .مهره چينی آن بپردازند

  
در مقابل سازشکاری و رفرميسم حزب توده روشنفکران خرده بورژوا برای 

اتوری تالش می کردند و تحت شرايط جديد و تحت تأثير از شکستن فضای ديکت
در . الگوهايی همانند چه گوارا و کاسترو به مشی مسلحانه روی می آوردند

شرايطی که از يکسو حزب توده در مقياس ملی و شوروی در مقياس جهانی تبديل 
به گرايشات سرمايه داری شده بودند، و از سوی ديگر هيچ گرايش کارگری و 

نقالبی وجود نداشت، تعدادی از روشنفکران جوان به مبارزه مسلحانه چريکی ا
آنها می خواستند اراده گرايانه و بدون در نظر گرفتن سطح مبارزه . روی آوردند

اراده آنها هيچ تطابقی با . توده ها و کارگران حکومت شاه را سرنگون نمايند
در . ت نتيجه ای نيز به بار بياوردواقعيات جاری آن زمان نداشت و بنابراين نتوانس

چون مذهب . واقع اين يک مبارزه بين تعدادی روشنفکر جدا از توده با رژيم بود
در جامعه ما همواره نقش زيادی داشته است، در دهۀ چهل نيز يکی از گرايشات 
جنبش چريکی در حال تولد با مذهب تلفيق، و ترکيبی از ظواهر چپ چريکی با 

قبل از اينکه به توضيح چگونگی شکل گيری و روند اين . مذهب شکل گرفت
جريان بپردازيم، ضروری است اشاره ای به انديشه های دکتر شريعتی داشته 

  . باشيم
دکتر شريعتی هرچند يک چهره منفرد و غير تشکيالتی بود اما تأثيرات قابل 

فتند توجهی بر گرايشات سياسی مذهبی آن زمان و گرايشاتی که بعدا شکل گر
دکتر شريعتی برخالف شيوه های رايج مبارزات مذهبی تا آن زمان، يعنی . داشت

رهبری روحانيت و فتوا و سنتهای حاکم بر جامعه، شکل ديگری از مذهب را و در 
شريعتی از سنتها فاصله گرفت و . از مذهب را نشان داد» مدرنی«واقع چهرۀ 

شريعتی که کتابها، . قبل کردمدرنيسم و بحثهای اقناعی را جايگزين مدلهای 
مقاالت، و سخنرانی های زيادی از او به جای مانده، مذهب را به مثابه تئوری 
مبارزه و اسطوره ای جلوه گر ساخت که با شرايط جديد، يعنی رشد سرمايه داری 

او از خرافات و سنتها فاصله . و شکل گيری قشر روشنفکر شهری، سازگارتر بود
 توسل به علم و روندهای جاری جامعه الگوهای جديد مذهبی گرفت و با ترکيب و

بسياری از روشنفکران شيفته انديشه های شريعتی شدند و مذهب را . عرضه کرد
. نه برای شعاير دينی بلکه بمثابه طريقه ای برای نابودی ظلم انتخاب کردند
هی شريعتی در فضای سياسی آن زمان بار ديگر به مذهب رونق بخشيد و جايگا
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برای آن ساخت که تأثيرات آن با توجه به ريشه قوی مذهب تا زمان حاضر وجود 
  .دارد

از زاويه طبقه کارگر شکل گيری اينگونه گرايشات نه تنها به روند مبارزاتش 
. کمک نمی کرد، بلکه کامال برعکس تأثيرات منفعل کننده و بازدارنده ای داشت

 بر پايه مادی واقعيات جاری و اقتصادی چرا که روشهای مبارزاتی طبقه کارگر که
زندگيش قرار داشت با گرايشات معنوی و هدفهای عرفانی مطابقت نداشت و به 
همين دليل نيز اين کارگران نبودند که جذب چنين الگوهايی می شدند، بلکه 
روشنفکران خرده بورژوا و مذهبی بودند که به ايده آلهای عرفانی و مذهبی می 

  .انديشيدند
تعدای جوان به نامهای محسن حنيف نژاد، سعيد محسن، ) ١٩۶۵ (١٣۴۴ر سال د

علی اصغر بديع زادگان، رسول مشکين فام، و محمد عسگری زاده تشکيالتی بنام 
مشی آنها مبتنی بر مبارزه مسلحانه با ايده . سامان مجاهدين خلق بوجود آوردند

برای ايجاد جامعۀ بی طبقۀ های مذهبی بر گرفته از انديشه های دکتر شريعتی و 
  .توحيدی بود

بنيانگذاران سازمان مجاهدين جوانانی بودند که قبل از تأسيس سازمان با نهضت 
آزادی همکاری می کردند و از سازشکاری و محافظه کاری اين گرايشات فاصله 

حنيف نژاد مدتی در رابطه با . گرفتند و رو به مبارزه چريکی و مسلحانه آوردند
 در زندان بود و در زندان با آيت اهللا طالقانی و مهندس بازرگان آشنا ۴٢ال قيام س

  . شد و تأثيراتی پذيرفت
اکثر بنيان گذاران سازمان مجاهدين دانشجويان و يا فارغ التحصيالنی بودند که 

اولين جزوۀ اين سازمان . شديدا تحت تأثير انديشه های دکتر شريعتی قرار داشتند
توضيح می ) ١٣۴٧(» نهضت حسين«وشته شده بود به نام که توسط رضائی ن

داد که مبارزۀ نهضت امام حسين و بطور کلی خطوط اصلی اسالم به سمت جامعه 

ای بی طبقه حرکت می کند که جامعه ای توحيدی و نوعی تکامل الهی است و 
تعداد ديگری از . بنابراين ضروری است با هرگونه ظلم به نبرد پرداخته شود

  .ی که به مجاهدين پيوستند اعضای انجمنهای اسالمی دانشگاه ها بودندکسان
چندين مورد .  به بعد آغاز شد۴٩فعاليت های نظامی مجاهدين خلق عمدتا از سال 

بمب گذاری، ترور و درگيری های خيابانی و ربودن يک هواپيما که عليه رژيم شاه 
 تا ۵٠حدود . ساواک گرديدانجام گرفت، باعث سرکوبهای شديد اين سازمان توسط 

سال .  جان باختند و اين سازمان تا مرز فروپاشی پيش رفت۵۴ نفر تا سال ۶٠
 سه تن از اعضای مجاهدين در دبی دستگير و پس از مدتی زندان شرايط ۴٩

مجاهدين طی پرواز هواپيما به عنوان مسافر در . استرداد آنها فراهم می شود
بوده و به ر با همکاری سه متهم ديگر هواپيما را ، و) نفر۶(پرواز حضور داشتند 

  .در آنجا حدود يکسال زندان بودند و در نهايت آزاد می گردند. بغداد می برند
. توده های مردم و کارگران عموما با اينگونه عملياتها و درگيری ها بيگانه بودند

واهيم که به آن خ(بدليل مشی چريکی و جدا از تودۀ اين سازمان و فدائيان 
، هيچ ارتباطی بين مبارزه اين گرايشات و توده ها وجود نداشت و حتی )پرداخت

عناصری که جذب اين جريانات می شدند بالفاصله از محيط زندگی اجتماعی 
خارج می شدند و در خانه های ) دانشگاه، کارخانه، و يا هر محل کار ديگری(

مردم چند وقت .  پرداختندتيمی مخفی وارد می گرديدند و به آموزش نظامی می
يا يک خانۀ . يکباری می شنيدند که چند نفر در درگيری خيابانی کشته شده اند

با تبليغات گسترده ای که رژيم عليه اين جريانات انجام می . تيمی کشف شده است
داد، تصويری ساخته بود که عده ای خرابکار و عوامل خارجی و عراقی عامل 

  .موارد ذکر شده هستند
هر چند که مجاهدين سعی داشت پاره ای از اعتقادات مارکسيستی را با اسالم 
تلفيق نمايند و مثال اصل اضداد درون پديده ها و يا تکامل و تحول را می پذيرفت، 
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اما به هر حال اين مسئله هيچ تأثير . در واقع تفکری التقاطی را پديد آورده بودند
اتی نداشت، چرا که تضادهايی را که اين انقالبی بر جامعه و روند مبارزه طبق

سازمان به آن می پرداخت صرفا تضاد بين عده ای چريک جدا از مردم در مقابل 
  .رژيم بود، نه تضاد کار و سرمايه که ديناميزم تغيير و تحول بود

سازمان .  نفر متغير بودند٣٠٠اعضای سازمان مجاهدين بطور متوسط از پنجاه تا 
ز ميان دانشجويان مذهبی جذب می کرد و دانشجويان با خواندن نيروهای خود را ا

محدود جزوات و يا اعالميه های اين سازمان و شيفته شدن نسبت به عمليات های 
مجاهدين خلق تصميم داشتند . ماجراجويانه و مسلحانه جذب اين سازمان می شدند

 ١٣۵٠سال  ساله شاهنشاهی در ٢۵٠٠تا در عملياتی نظامی در مقطع جشن های 
در اين رابطه برای تهيه اسلحه با شخصی به نام اهللا مراد . به رژيم ضربه بزنند

دلفانی که ظاهرا با قاچاقچی ها در ارتباط بود تماس گرفتند، اما او از اعضای فعال 
ساواک بود و در همين رابطه و طی قرارهای متعدد تعدادی از اعضای سازمان را 

ک نيز طی تعقيب و مراقبتها، بخشهای زيادی از اعضا شناسايی و بدنبال آن ساوا
 ٢۵٠٠در اين رابطه قبل از آغاز جشن های . و خانه های تيمی را شناسايی کرد

. ساله ساواک اقدام به دستگيری تعداد زيادی از اعضا و کادرهای مجاهدين کرد
. د نفر اعضا و کادرهای سازمان مجاهدين در اين ضربه دستگير شدن١٠٠بيش از 

مجاهدين خلق سعی کردند که برای آزادی دستگير شدگان برادر شاه را بربايند و 
  .او را معاوضه کنند، که اين طرح نيز با شکست مواجه شد و به نتيجه نرسيد
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ّو خفقان  ن  ا   البته نبايد 

تفکر چريکی آن دوران در گرايشاتی مثل سازمان مجاهدين به گونه ای بود که 
همۀ کسانی که جذب سازمان می شدند . ربه پذيری را افزايش می دادامکان ض

بالفاصله از محيط های علنی زندگی جدا گرديده و به شکل غير عادی در خانه 
آنها درک نمی کردند که در ميان مردم بودن و همانند . های تيمی زندگی می کردند

 اين دليل که روش مردم زندگی کردن خود بهترين پوشش مبارزه است و اساسا به
مبارزه آنها جدای از مسير واقعی و جاری زندگی کارگران و توده ها بود، در 
زمينۀ امنيتی نيز هرچه بيشتر جدا شدن و دور شدن از توده ها به مثابه يک راه 

ج سرکوب و. حل در نظر گرفته می شد بش و ج رکود يط شر
در آن ايام کوچکترين حرکات سياسی و . ستکم گرفتسازمان امنيت رژيم را هم د

تشکيالتی به شدت سرکوب می گرديد و دستگاه پيچيده ساواک در اين رابطه 
  .بسيار فعال بود

با فرار رضا رضايی از دست ساواک، او و بهرام در رأس رهبری داخل کشور 
در . نمايندمجاهدين قرار گرفتند و تالش کردند تا تشکيالت را مجددا سازماندهی 

 چند تن از رهبران دستگير شدۀ مجاهدين خلق از جمله حنيف نژاد، ١٣۵١سال 
بديع زادگان و سعيد محسن اعدام گرديدند و تعدادی به حبسهای طوالنی مدت 

مجاهدين نيز چندين انفجار و عمليات عليه عوامل رژيم و در . محکوم گرديدند
ه از جملۀ آنها ترور سرهنگ طاهری، آستانۀ ورود نيکسون به ايران انجام داد ک

اين عمليات توسط عليرضا سپاسی .  بود۴٢سرکوبگر جنبش مردم در سال 
 محمد حنيف نژاد ،محسن بديع زادگان، رسول مشکين فام، ١٣۵٠در ضربه سال   . آشتيانی و محمد مفيدی صورت گرفت

مد عسگری زاده، رضا سيد جليل احمديان، سعيد محسن، بهمن بازرگان، مح
در اين ضربه . رضائی و مسعود رجوی از جمله کادرهايی بودند که دستگير شدند

حدود نيمی از تشکيالت از بين رفته بود و بيشتر تشکيالت خارج کشور مجاهدين 
  .بخش باقی مانده بود

 رضا رضائی طی محاصره خانه ای که در آن زندگی می کرد با ١٣۵٢سال 
ی نيروهای امنيتی درگير و جان می بازد، و از سوی ديگر در همين دوران تق

شهرام که يکی از کادرهای زندانی بود و به زندان ساری تبعيد شده بود با تحت 
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تأثير قرار دادن ستوان زندانبان، احمديان، از آنجا فرار می کنند و بنابراين تقی 
  .شهرام و بهرام آرام در رهبری سازمان قرار می گيرند

 بنيادهای ضربات پی در پی از يکسو و از سوی ديگر تناقضات نظری که در
فکری مجاهدين وجود داشت رهبران اين سازمان را به اين رساند که بحران 
ايدئولوژيکی در تشکيالت وجود دارد و بنابراين ضروری است ريشه های بحران 

مجموعۀ بحثها، جمع بندی ها و جلسات و . شناسايی و مورد برخورد قرار گيرد
نزديک کرد و طی جزوات داخلی که مطالعات، آنها را هرچه بيشتر به ماترياليسم 

عمدتا توسط تقی شهرام نوشته می شد سازمان گرايش مذهبی خود را به مرور 
  .کنار گذاشت و ماترياليسم را جهانبينی سازمان اعالم کرد
تقی شهرام، ( نفر بود ٣ظاهرا در اين دوران مرکزيت سازمان، که متشکل از 

. ن مباحث داخلی به اختالف نظر رسيدند، در جريا)بهرام آرام، مجيد شريف واقفی
مجيد شريف واقفی بر مواضع قبلی پافشاری می کرد و تقی شهرام و بهرام آرام 

مباحث پيرامون ماترياليسم و ايده . مارکسيسم را ايدئولوژی سازمانی می دانستند
 ٨٠اکثريت سازمان بيش از .  به اوج خود رسيد١٣۵۴آليسم در سازمان در سال 

رکسيسم را بعنوان ايدئولوژی خود پذيرفته بودند و در همين رابطه درصد ما
شريف واقفی و (آنها . اختالف با مجيد شريف واقفی و صمديه لباف افزايش يافت

انبار اسلحۀ سازمان را تصاحب کردند و اجازه ندادند تا افراد تحت ) صمديه لباف
رام آرام تصميم می گيرند تقی شهرام و به. مسئوليتشان با مرکزيت ارتباط بگيرند

آنها بدون توجه به . که دو فردی را که از نظر آنها خائن بودند از سر راه بردارند
اينکه تا مدتی قبل نيز خود آنها دارای همان مواضع بودند و اساسا سرکوب و 
برخورد فيزيکی با آنها همان شيوه ايست که بورژوازی از آن استفاده می کند تا 

را خاموش کند، تصميم به ترور شريف واقفی و صمديه لباف می صدای ديگران 
ترورها توسط تقی شهرام انجام می شود و شريف واقفی کشته و صمديه . گيرند

لباف زخمی و سپس توسط ساواک دستگير می شود و در نهايت با شناسايی فرد 
نت کرده و خائنی بنام وحيد افراخته که قبال از اعضای سازمان بود و در زندان خيا

  . با ساواک همکاری می نمود، اعدام می گردد
می ناميدند پس از » )ل-م(سازمان مجاهدين خلق «مجاهدين که حاال ديگر خود را 

در . سر و سامان دادن خود مبادرت به تشديد عمليات ترور و بمب گذاری کردند
  چندين مورد عمليات موفق از جمله ترور سه مستشار نظامی۵۶ و ۵۵سال 

امريکائی و چند عمليات ناموفق داشتند و در همين رابطه ساواک نيز ضربات 
سنگينی به آنها وارد کرد و طی درگيری و يا دستگيری و اعدام تعدادی از آنها را 

که عضو مرکزيت (در اين سالها کادرها و اعضايی همچون بهرام آرام . از بين برد
هايت با انفجار نارنجکی خودکشی می بود و طی درگيری خيابانی با ساواک و در ن

زا جعفر عالف، جمال شريف زاده شيرازی، سيد مهدی ر، ليال زمرديان، مي)کند
موسوی قمی، فاطمۀ رضائی، حسن آالدپوش و تعدادی ديگر کشته شدند و عدۀ 

ل دچار - مجاهدين م١٣۵۵در نتيجه، در اواخر سال . ديگری دستگير گرديدند
  .ودندتشتت و پراکندگی شده ب

ل با گذشته فقط در اين بود که ديگر مذهبی نبودند، اما خط مشی -فرق مجاهدين م
آنها نيز طی چند عمليات مسلحانه تعدادی از اعضای . شان هيچ تغيير نکرده بود

 در ١٣۵٧اما با اوجگيری مبارزات مردم و شروع انقالب . خود را از دست دادند
اين تشکيالت در جريان . ات ديگری گرديدل نيز دستخوش تغيير-ايران مجاهدين م

 به نفی مشی چريکی رسيد و به نقد آن پرداخت و ۵٧کنگرۀ اولش در سال 
بنابراين مشی توده ای و کار سياسی تبليغی در دستور کار قرار گرفت و درنهايت 

پس از سالها اين اولين گرايش عمده ای بود که . به سازماندهی جديد پرداخت
ا مشی چريکی بر ضرورت انقالب نيز پافشای می کرد و اين يکی ضمن مرزبندی ب
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 اين ١٣۵٧در سال . از وجوه تمايز اين گرايش با گرايشاتی مثل فدائيان خلق شد
  .تغيير داد» سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر«گرايش نام خود را به 

سازمان چريکهای « تولد يافت ١٣۴٩يکی ديگر از گرايشات چريکی که در سال 
دو محفل کوچک که يکی از آنها شامل بيژن جزنی، عباس . بود» فدائی خلق ايران

سورکی، علی اکبر صفائی فراهانی و چند تن ديگر تشکيل شده بود و همۀ آنها 
ه چيزی بنام سازمان در دهۀ چهل هرچند ک. دانشجويان دانشگاه تهران بودند

چريکهای فدائی خلق وجود نداشت اما اين محفل و محفل ديگری که توضيح 
تعدادی نيز از شاگردان صمد بهرنگی بعدها به اين . خواهيم داد فعاليت داشتند

صمد بهرنگی نيز که . جريان پيوستند، مثل بهروز دهقانی و مرضيۀ احمد اسکويی
د توانست تعدادی از شاگردان را تحت تأثير قرار در دهۀ سی در آذربايجان معلم بو

دهد و با نوشتن داستانهايی برای کودکان و در عرصۀ ادبيات تأثيرات قابل توجهی 
البته صمد بهرنگی که يک نويسنده بود و عمال خود . در اين رابطه به جای گذاشت

ش به فعاليت سياسی و اجتماعی در ميان توده ها می پرداخت در داستانهاي
اشاراتی به روشهای مبارزه مسلحانه داشت و به هر حال الگويی برای چريکها 

 ساعت در خواب و ٢۴«و » ماهی سياه کوچولو«مثل . (محسوب می گرديد
داستانهای مردمی و . اما صمد تأثيرات مثبت زيادی نيز بجای گذاشت.) »بيداری

ی دارد و بارها مورد مؤثرش هنوز هم در ميان کودکان و نوجوانان طرفداران زياد
 در حين شنا در رودخانۀ ارس جان ۴٧صمد در سال . تجديد چاپ قرار گرفته است

  .خود را از دست داد

کرده و حزب شوروی را بمثابه يک کشور سوسيال امپرياليسم ارزيابی » پيکار«
بنابراين سازمان . توده و حزب حاکم بر شوروی را بدرستی رويزيونيستی دانست

پيکار به واقعيات نزديکتر می شد اما هنوز نمی توانست نقش يک گرايش 
چرا که خواهان يک جمهوری دموکراتيک خلق و نه . سوسياليستی را ايفا نمايد

م مرزبنديش با گرايشات طبقاتی خواست تقسيم مجدد اراضی و عد. سوسياليسم بود
در . خرده بورژوا اين گرايش را در صف گرايشات غير کارگری قرار می داد

 به دنباله روی از  ديگر طبقات پرداخت و از سوی ديگر درگير ۵٧جريان انقالب 
يک سازماندهی و تفکر شديدا پوپوليستی شده عمده سازماندهيش را در ميان 

. ن متمرکز کرد و نقش فرعی برای طبقه کارگر قائل شددانش آموزان و دانشجويا
بر همين اساس اين سازمان نيز از منافع طبقه کارگر حرکت نمی کرد و در عرصۀ 

طبقه کارگر تنها با حرکت به سمت . مبارزه طبقاتی گرايش کارگری نبود
سوسياليسم می توانست منافعش را تأمين و برآورده کند در صورتی که گرايشات 

اسی در آن زمان و از جمله پيکار چيزی فراتر از جمهوری دموکراتيک، و يا سي
هر چيز ديگری بين سرمايه و سوسياليسم، نبودند و در واقع يک چيز خيالی و 

سوسياليسم آنها تخيلی بود و راه حل هايشان . غير واقعی را در سر می پروراندند
سياری از آنها همان بحث ب. در نهايت در چارچوب سرمايه داری عملی می کرد

رشد کالسيک سرمايه داری را در جممهوری دموکراتيک مطرح می کردند و 
  .بنابراين به نفی و نقد کاملی از سرمايه داری نمی رسيدند

محفل دانشجويان دانشگاه تهران به رهبری جزنی : به بحث اصلی خود باز گرديم
جزنی که در جريان فعاليتهايش . بود» سازمان چريکهای فدائی«بستر شکل گيری 

شد، چند کتاب در زندان به رشته تحرير در آورد که معروف ترين آنها دستگير 
چگونه مبارزه مسلحانه توده «جزوۀ ديگری بنام . است» تاريخ سی سالۀ ايران«

. مطرح گرديد» موتور کوچک و بزرگ«نيز نوشت که در آن بحث » ای می شود
اين سازمان دستخوش بحران و تغيير و ) ١٩٨١ (١٣۶٠پس از انقالب و از سال 

  .تحوالت زيادی شد که جلوتر به آن خواهيم پرداخت
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موتور کوچکی وی اعتقاد داشت که با مبارزه مسلحانه و چريکی می توان مانند 
  .عمل کرد که موتور بزرگ يعنی توده ها و در نهايت انقالب را به حرکت درآورد
کتاب . گروه دوم تشکيل دهندۀ سازمان چريکها تحت رهبری مسعود احمد زاده بود

در ميان روشنفکران » مبارزه مسلحانه، هم استراتژی هم تاکتيک«معروف او بنام 
ر اين کتاب مبارزه مسلحانه جدا او د.  کرده بودجوان آن زمان شور و شوقی ايجاد

 توده را حتی فراتر از يک تاکتيک و به عبارتی ديگر تاکتيکی می داند که در از
امير پرويز . نهايت استراتژی، يعنی جنگ مسلحانه فراگير را بوجود می آورد

بودند آنها هر دو دانشجويان دانشگاه مشهد . پويان نيز از دوستان احمد زاده بود
امير پرويز پويان کتابی بنام . که برای ادامۀ تحصيل به دانشگاه تهران آمدند

  .به رشته تحرير در آورد» ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوی بقاء«
از ديد تئوری ها و کتابهای آنها هيچ جايی برای طبقه کارگر و مبارزانش و 

. ن به چشم نمی خوردچگونگی رشد مبارزات و سمت و سو دادن و سازماندهی آ
همانطور که از نام آنها، چريک، پيدا بود، مسئلۀ اصلی، مبارزۀ چريکی و جدا از 

مبارزه اين روشنفکران خرده بورژوا . روندهای جاری و معادالت بين طبقات بود
 به اوج خود رسيد و بسياری از مبازات سياسی و اجتماعی را به ١٣۵٠در سال 

طبقه ) عليرضا نابدل(ی از نوشته های رهبران آنها حتی در يک. انفعال کشاند
کارگر ايران لمپن خوانده می شود و به همين دليل کارگران را سازماندهی پذير 

در سال . نمی داند و بر ضرورت مبارزه چريکی از اين زاويه تأکيد می گردد
 اين دو گروه با هم ادغام و سازمان چريکهای فدائی خلق را تشکيل می ١٣۴٩

 در جنگلهای گيالن در حومۀ سياهکل ١٣۴٩بخشی از اين سازمان در سال . هندد
) ١٩٧١ (١٣۴٩ بهمن ١٩در . گرد هم می آيند و به فعاليت مسلحانه می پردازند

با . به پاسگاه سياهکل حمله می کنند و افراد پاسپاه را خلع سالح می نمايند
ی رژيم منطقه را به رسيدن خبر به عوامل رژيم ساواک و نيروهای کماندوي

حملۀ چريکها به پاسگاه . محاصره در آوردند و عليه چريکها وارد عمل شدند
سياهکل، که برای آزادی يکی ازهمرزمانشان که در روستا دستگير و در پاسگاه 

چرا که چريکها حتی در ميان . بود با موفقيت انجام شده بود، پايدار نبود
نيروهای رژيم از زمين و هوا به . خته بودندروستائيان منطقه نيز کامال ناشنا

چريکها يورش برد و در فاصلۀ زمانی کوتاهی طی چند درگيری چند نفر از آنها 
جان باختند و چند تن ديگر دستگير شدند و بنابراين ماجرای سياهکل در ابتدای 

پس از اين واقعه سرکوب . راه پايان يافت و همۀ چريکهای جنگل جان باختند
ر شد و عده ای در تهران که ارتباطاتی با چريکها داشتند نيز دستگير شدند شديدت

شد ری ح بش ب و ج از اين پس . سر
حميد اشرف . رهبری جديدی شکل گرفت که در رأس آن حميد اشرف قرار داشت

 ١٣۵۴تا ) ١٩٧١ (١٣۵٠طی سالهای . مبارزه چريکی شهری را سازماندهی کرد
چند مورد . چندين عمليات و ترور توسط چريکها در شهرها انجام گرفت) ١٩٧۵(

اما چريکهای فدائی . مصادره بانک و درگيری های خيابانی نيز صورت گرفت
. اکثر آنها کشته و يا دستگير شدند. ضربات جبران ناپذيری را متحمل شدند

ها بيش از پيش از فعاليتهای اين تبليغات رژيم عليه آنها وسعت يافت و توده 
  .چنينی فاصله گرفتند
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اکم  ن کارگ کو بيشتری بر جامعه و جّو خفقان و 

 حميد اشرف به همراه چند تن ديگر از رفقايش در جريان محاصره ١٣۵۴در سال 
و درگيری خانۀ تيميشان جان باختند و بنابراين سازمان چريکها تا مرز فروپاشی 

ه عده ای در سازمان که از نبردهای چريکی خسته شده بودند را. پيش رفت
 با اعالم ١٣۵۶رفرميسم و رويزيونيسم حزب توده را برگزيدند، و در سال 

اين مسئله سازمان چريکها رادر موقعيت بسيار . انشعاب به حزب توده پيوستند
  .وخيمتری قرار داد
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برايشان جاذبه ايجاد کرده بود به » چه گوارا«بيشتر دانشجويانی که مبارزات 
در آن دوران مبارزه چريکی و يا . پيدا می کردندتمايل » سازمان چريکهای فدائی«

جزنی و ديگر . پارتيزانی نه فقط در ايران بلکه در کل جهان جاذبۀ زيادی داشت
آنها . برای جوانان و دانشجويان بودند» چه گوارا«رهبران چريکها سمبلهايی مثل 

 جزنی شخص. انسانهايی از جان گذشته بودند که با ديکتاتوری مبارزه می کردند
که از هوش و استعداد زيادی برخوردار بود، با نوشتن کتاب تاريخ سی ساله و 

او چه در . ديگر کتابهايش وجه تمايزی با چريکهای جوان و کم تجربه داشت
تشکيالت چريکهای فدائی خلق و چه در تمام طول زندانش فردی تأثير گذار و 

ايی با او جذب سازمان بسياری از چريکها از طريق آشن. دارای جاذبه بود
او برخالف ديگر چريکها از بحث گريزان نبوده و . چريکهای فدائی شده بودند

همواره و بخصوص در زندان از فعالين سياسی در مباحث و برخوردهای نظری 
  . بود

شجاعت و ازخود گذشتگی، تحمل شرايط سخت، پا در راه مبارزه ای نابرابر 
 چريکها بود و در اين راه بيشترين اعدامی ها و از جمله خصوصيات... گذاشتن، و

. شکنجه و زندان و يا کشته شدن در خيابان، متعلق به چريکهای فدائی خلق بود
، فضای سکوت و خفقان را ۵٧ تا ١٣۴٩آنها طی هشت سال مبارزه مسلحانه از 

بسياری از روشنفکران . می شکستند و ديکتاتوری مطلق را زير سؤال می بردند
نشجويان از طريق چريکهای فدائی خلق با افکار چپ آشنا شدند و به مبارزۀ و دا

چريکهای فدائی خلق هم ابتدا به شکل پارتيزانی در جنگلهای . سياسی کشيده شدند
سياهکل مبارزه را تجربه کردند و هم به شکل شهری و طی چند سال ترور و 

 دست به مبارزه زدند که چريکها در شرايطی. درگيری و مخفی کاری فعاليت کردند
 ديکتاتوری را کامال مسلط کرده بود و عدۀ ٣٢رژيم سلطنتی پس از کودتای سال 

زيادی بدليل سازشکاری ها و اشتباهات حزب توده و جبهه ملی سرخورده و 

مبارزه چريکی در شرايطی فضای خفقان و سکوت را شکست که . مأيوس بودند
خود را می » راه مسالمت آميز«ده بود و شوروی به  مبارزات کارگران پشت کر

چريکها در شرايطی دست به مبارزه زدند که زرق و برق سرمايه داری تازه . رفت
  .به دوران رسيده عده ای را شيفته خود کرده بود

اما آيا به راستی همۀ اينها توضيحی برای مبارزه چريکی بوده و هست؟ آيا اين 
ارگری را به حرکت وادارد؟ آيا به راستی مبارزه توانست و می تواند جنبش ک

فضای سکوت شکسته شد؟ آيا بالعکس فضای سکوت سنگين تری بر مبارزات 
کارگران و ديگر توده ها حاکم نگرديد؟ آيا برای مبارزه سياسی به معنای واقعی 
کلمه، يعنی به معنای طبقاتی آن، شجاعت چريکی کافی است؟ آيا به جنگل رفتن و 

های تيمی پناه بردن و جدا شدن از توده ها و کارگران در جدال با يا به خانه 
سرمايه داری راه حل درستی است؟ آيا چندين سال مبارزه چريکی فدائيان و 

 آنها را قادر به رهبری مبارزات ۵٧ل، در هنگام انقالب -مجاهدين و مجاهدين م
  مردم کرد؟ 

ده را بيش از پيش به الک واقعيت اين است که مبارزه تروريستی و چريکی، تو
مبارزه چريکی موتور کوچکی نبود که تا موتور بزرگ را به حرکت . خود فرو برد

مبارزه چريکی بيراهه ای بود که پيشروان و روشنفکران را از مردم جدا . در آورد
  . می کرد و در يک نبرد بی حاصل به شکست می کشاند

 جان باختند که حدود نيمی ۵٧تا  ۴٩ نفر از چريکها از سال ٣۵٠مجموعا حدود 
 نفر از سازمان ٧٠از آنها متعلق به سازمان چريکهای فدائی خلق، بيش از 

ل، و بقيه از گروههای کوچک اسالمی - نفر از مجاهدين م٣٠مجاهدين، حدود 
. ريشه های جنبش چريکی در ايران به چند مسئله مربوط می شود. ديگر بودند

 توده، و در مقياس بين المللی حاکميت سرمايه يکی خيانت و سازشکاری حزب
داری شوروی و تبليغ گذار مسالمت آميز به سوسياليسم، که خأل بزرگی را پديد 
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حتی جرياناتی مثل چريکهای فدائی خلق، با وجود آنکه شوروی را . آورده بود
همچنان به مثابه اردوگاهی سوسياليستی می ديدند، اما از روشها و خط مشی 

گرايشات ديگری نيز که شوروی را سرمايه داری می .  پيروی نمی کردندشوروی
  .ديدند قادر نبودند به تجزيه و تحليل علل اين چرخش بزرگ ايدئولوژيک بپردازند

از سوی ديگر سرمايه داری نوپا در ايران اقشار خرده بورژوايی را بوجود آورده 
آزارشان میبود که از تضاد کار و سرمايه رنج می بردند و خفق پليسی

آنها بر اساس ماهيت طبقاتی خود ماجراجويی را بهترين راه برون رفت از . داد
آنها حوصلۀ مبارزۀ دراز مدت و ريشه ای نداشتند و افق ديدشان . بحران می ديدند

تأثيرات جنبش چريکی در ايران انفعال بيش از پيش توده ها و کارگران از . کم بود
عده ای هم که . تر شدن هرچه بيشتر دست رژيم در سرکوب بوديکسو و باز

انگيزه های راديکال تری داشتند فاقد مطالعه و تجربه بودند و در نهايت قادر به 
  .فراتر رفتن از مشی چريکی نبودند

ان و جّو   
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که ) مائوئيستها(گرايشات ديگری مثل سازمان انقالبی و بعدها اتحاديه کمونيستها 

تا بدانجا » عقب ماندگی ساختاری«بودند، بر اساس نظريه جريانات خارج کشوری 
اينها از . پيش رفتند که اساسا اعتقادی به رشد سرمايه داری در ايران نداشتند

اين گرايشات چشم را بر . جمله عقب مانده ترين جريانات سياسی در ايران بودند
 پديد آمده روی واقعيات بزرگت تغيير و تحول رشد سرمايه داری و روابط جديد

اين گرايش عمدتا در ميان تشکيالت دانشجويان خارج . بين طبقات بسته بودند
آنها در جريان . نفوذ داشت) کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در خارج کشور(کشور 

انقالب و پس از آن به ايران بازگشتند  و با وجود تغيير و تحوالت بسيار باز هم بر 
اتحاديه «.  نيمه مستعمره می کوبيدند-ودال طبل توخالی ساختار نيمه فئ

بدليل همين تفکری که فرسنگها با واقعيت فاصله داشت، بدنبال » کمونيستها

در ميان بورژوازی . متحدينی در ميان بورژوازی ليبرال و اصالح طلبان می گشت
از نيروهای ملی و ناسيوناليستی حمايت می کردند و هميشه بورژوازی را به 

تقسيم و هميشه از بخشی از بورژوازی در مقابل بخش ديگر » بدتر«و » بد«
از . حمايت می کردند و در نتيجه به نوعی دنباله رو جناحی از بورژوازی می شدند

سوی ديگر، چون ايران را کشوری نيمه فئودال و نيمه مستعمره می دانستند، 
اسيوناليست حمايت مبارزه عليه استعمار را می ستودند و از حرکتها و جريانات ن

در دورانی که سرمايه داری رشد کرده و به شيوۀ توليد . و هواداری می کردند
غالب تبديل گرديده بود و تنها از طريق حل تضاد کار و سرمايه می شود اين 
مناسبات و روابط را دگرگون کرد، و مبارزۀ به ظاهر استعماری و حمايت از 

يزی جز واپسگرايی نبود، آنها بورژوازی گرايشات و حرکتهای ناسيوناليستی چ
ليبرال را بورژوازی ملی و مترقی می ناميدند و در واقع نقش يکسانی برای آنها 

غافل از اينکه شرايط آنزمان زمين تا آسمان  با دنيای . مثل مصدق قائل بودند
اين گرايش بحث جنگ خلق و محاصره شهرها . کنونی سرمايه داری متفاوت است

 روستاها را مطرح و الگوهای مبارزه در چين را برای ايران تجويز می از طريق
کرد، بدون اينکه تفاوتهای بزرگ ساختاری و طبقاتی را ببيند و بر همين اساس 

بيشتر فعاليت آنها . نيز هيچ زمينه ای برای تحقق تئوری هايشان وجود نداشت
  . تخيالت روشنفکرانه ای بيش نبود

  

  مبارزه طبقاتی  و ، ادبيات هنر و-
. عده ای بر اين باورند که ادبيات و هنر ارتباطی به مبارزه طبقاتی و سياسی ندارد

هرچند که هنر و ادبيات دارای ويژگی ها و پيچيدگی های خاص خود است، اما در 
جريان تغيير و تحوالت اجتماعی و اقتصادی نه تنها نقش منفعل و جدايی ندارند، 

 تأثير گذارو زيادی دارند و طبقات و گرايشات مختلف هر بلکه کامال برعکس نقش
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کدام سعی دارند در اين عرصه بر مبنای منافع و گرايشات خاص خود فعاليت 
  . نمايند و به نفع خود، ادبيات و هنر را به خدمت می گيرند

با رشد سرمايه داری و تبعات آن، که رشد صنعت، شهرنشينی، شکل گيری طيف 
، حضور همه جانبه طبقه کارگر و غيره است، هنر و ادبيات نيز وسيع روشنفکران
تعداد با سوادان و کسانی که با هنر و ادبيات ارتباط برقرار . نقش بيشتری يافتند

می کنند نسبت به دوران ماقبل سرمايه داری قابل مقايسه نيست و در نتيجه طبقه 
 بيشتر شرايط اجتماعی حاکم هزينه زيادی در اين عرصه ها می پردازد تا هر چه

از سوی ديگر به موازات رشد تضادها و مبارزات، . را تحت کنترل خود در آورد
چه اقشار بينابينی و چه . نيز پا به عرصه می گذارد» طبقات ديگر«هنر و ادبيات 

طبقه کارگر بنا به شرايط و تکامل خود در اين زمينه حضور می يابند و 
با افت و خيز . ر و ادبيات خود را مطرح می کنندروشنفکران خاص اين طبقات هن

مبارزه طبقاتی و موقعيت طبقات و آرايش قوای آنها، ادبيات و هنر دستخوش 
تغيير می گردند و بر همين اساس گرايشات و تمايالت مختلفی از خود بروز می 

ن ادبيات و هنری که در دوران انقالبات شکل می گيرد با هنر و ادبيات دورا. دهند
از سوی ديگر هنر و ادبيات نيز سير تکاملی خود را . رکود بسيار متفاوت است

همانند بسيای از روبناهای ديگر اجتماعی طی می کنند و بنابراين دارای مدارج 
حتی منفعل ترين . مختلفی هستند که با رشد مبارزه طبقاتی ارتباط تنگاتنگی دارند

اع و احوال گرايشات خاصی در جامعه گرايشات هنری و ادبی تبلور شرايط و اوض
  .هستند

 که جامعه دستخوش تغيير و تحوالت سياسی و اجتماعی بود و ١٣٢٠در دهۀ 
مبارزه سياسی فعالی به مردم اميدواری تغيير و تحوالت را می داد و جنبش 
کارگری و ديگر زحمتکشان پا به ميدان گذاشته بود، هنر و ادبيات نيز رنگ و 

شعرايی مثل افراشته مردم را به مبارزه برای آزادی و رهايی . ه بودبوی ديگر يافت

شعرهای آنها با زبانهايی مردمی، زبان به زبان نقل می شد و در . فرا می خواندند
تأثيرات آنها را نمی توان کمتر از فعاليتهای . ميان اکثر روشنفکران رواج داشت

جايگاه ويژه ای برخوردار سياسی دانست، بخصوص که در ايران هميشه شعر از 
بسياری از مردم . اشعار آنها حماسی، انقالبی، تهييجی و آگاه کننده بود. بوده است

بی سواد و کم سواد نيز اشعار آنها را حفظ می کردند و در قهوه خانه ها و ديگر 
گاه شعرهای مردمی برای توده ها ملموستر و مؤثرتر از . مجالس می خواندند

انی ها بود و در آن ايام پر تالطم سياسی که اکثريت مردم ايران بی مقاالت و سخنر
  .سواد و کم سواد بودند با اينگونه اشعار ارتباط قوی تری برقرار می کردند

هنر و ادبيات واپس گرايانه خرافاتی و سازشکارانه به عقب رفته بود و خريداری 
در . عار انقالبی می ديدندتوده ها آمال و آرزوهای خود را در بيت بيت اش. نداشت

آن ايام که مبارزه عليه ارتجاع فئودالی و نابودی آن تمايل عمومی طبقات ديگر 
بود، نزديک و همسويی زيادی در اين رابطه وجود داشت و هنر و ادبيات آن زمان 
از پيچيدگی زيادی برخوردار نبود و عموما ارتجاع فئودالی حاکم را مورد تعرض 

  .قرار می داد
 جامعۀ ايران وارد فاز ١٣٣٢ مرداد ٢٨ا سرکوب جنبش در جريان کودتای ب

قلع و قمع نيروهای سياسی، اتحاديه های کارگری و حاکم شدن جو . ديگری گرديد
مبارزان دسته دسته روانه . خفقان و سرکوب، مبارزه را دچار افت شديدی کرد

ی ملی نيز تار و مار نمايندگان بورژواز. زندان گرديدند و عده ای اعدام شدند
در چنين اوضاع و احوالی شاعران نيز از . گرديدند و جبهه ملی متالشی شد

  .تعرض در امان نماندند
 رکود بر جنبش توده ها حاکم می شود و هنر و ادبيات نيز تحت ١٣٣٠در دهۀ 

 شرايط رکود ١٣۴٢با اصالحات ارضی درسال . تأثير اين شرايط قرار می گيرد
 ديگر تداوم می يابد و بنابراين بيش از دو دهه رکود و خفقان در برای يک دهۀ
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جامعه از يکسو و از سوی ديگر رشد و ظهور سرمايه داری نوپا، گرايشات و 
گرايشی در هنر و . تمايالت جديدی را در ادبيات و هنر ايران به وجود می آورد

مثال اشعار  (ادبيات ايران سمبل يأس و فضای سنگين خفقان آور آن دوران شد
نا اميدی، يأس، دلهره، گريز، بدبينی ای که در چنين ادبياتی موج ). اخوان ثالث

اما نا اميدی و يأس . می زند تنها انعکاسی از واقعيات آن دوران جامعه ما است
بخش مثبت آن . اين قبيل روشنفکران تنها بخشی از ادبيات و هنر آن دوران بود

موضع انتقادی در نوشته های . ليه فضای حاکم بودانعکاس واقعيات و اعتراض ع
اين دسته اخير نسبت به شرايط و عامالن آن، جنبۀ مثبتی بود که باعث می شد 

نشان دادن واقعيات، افشای . روشنفکران بيشتری جذب نوشته های آنها شوند
هر چند به شکل محدود آن، به هر حال تضاد ... دستگاه سانسور، خفقان و

اين جنبۀ مثبت زمانی آشکارتر می .  با فضای آن زمان را بيان می کردروشنفکران
  . شود که آنرا با گرايش ديگری در عرصۀ ادبيات مقايسه کنيم
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او که خود از فعاالن . جالل آل احمد نمايندۀ گرايش ديگری در اين دوران است
حزب توده بود، با شکست جنبش و از بين رفتن نقش حزب توده بعنوان يک 

رايش قوی اجتماعی، از در ضديت با روشنفکران سياسی به سمت عرفان و گ
" واقعيتهای"عامالن شکست را غرب زدگانی می داند که از . سنتها می رود

او واقعيت ها را همانا سنتها و عرفان عاميانه می . جامعه خود دور شده اند
ر ادبيات گرايشی دانست که تنها به شکل واپس گرايی عمل می کرد و در واقع او د

را نمايندگی می کرد که با نفی هر آنچه که در جنبش وجود داشته است، بر ابعاد 
در واقع سياست را گردابی . مثبت نيز پای می گذارد و به سياست زدايی می پردازد

می داند که همه را به زير می کشد و در نتيجه چاره ای جز دوری از آن و پناه 
بنابراين ادبيات جالل آل احمد متمايز با حتی ادبيات و . اردبردن به عرفان وجود ند

هنر امثال صادق هدايت و اخوان ثالث است و نمايندۀ گرايش سرخوردگی کاملی 

او نمايندۀ اقشار بينابينی فوقانی است که همه . است که به عقب حرکت کرده است
اشند و خود را مبرا را به باد ناسزا می گيرند تا به توجيه موقعيت خود پرداخته ب

در آن دوران که حزب توده ضربات بزرگی . از همۀ انحرافات و اشتباهات بنمايانند
بدليل تزلزل و سازشکاری هايش به جنبش وارد کرد و در نهايت با کودتای مرداد 

 ارتجاع تثبيت گرديد، طيف وسيعی از روشنفکران به سمت عرفان و سنتهای ٣٢
 جالل آل احمد نيز يکی از سردمداران اين گرايش بود موجود در جامعه رفتند که

که، در آن دوران که حزب توده مساوی با جنبش چپ بود، در جامعه و از جمله 
از جمله اين تأثيرات، گرايش . بخش زيادی از روشنفکران تأثيرات منفی داشت

 جالل آل احمد بود که نه تنها در عرصه ادبيات بلکه در ديگر عرصه های هنری
نيز بوجود آمد و می توان آنرا نقطه مقابل ادبيات صمد بهرنگی و علی اشرف 

هرچند فضای آن زمان خفقان و سرکوب و يأس بود، اما دوران . درويشيان دانست
در عرصه ادبيات بهرنگی ها و . تضادها و گرايشات جديد سرمايه داری نيز بود

ايش داشتند و رئاليسم آنها درويشيان چهره های جديدی بودند که به رئاليسم گر
انفعالی نبود و زندگی مردمی را نشان می داد که فراموش شده بودند و زير چرخ 

زبان ساده آنها در بيان واقعيات تلخ جامعه . دنده های سرمايه داری له می شدند
در ميان جوانان و روشنفکران کتابهای . به زودی مخاطبان زيادی پيدا کرد

آنها نشان می دادند که . جای پا پيدا کردند) ۵٠دهۀ (ويشيان بهرنگی و بعدها در
زندگی روستاييان و خانواده های کارگری با دنيای به اصطالح متمدن سرمايه 

با . داری هيچ خوانايی ندارد و تضادهای موجود را برجسته و شفاف می کردند
 و اينهمه تفاوت خواندن داستانهای آنها، خواننده به فکر می افتاد که چه بايد کرد

هرچند بيان ساده و محدود به همين عرصه بود اما برای . به چه دليل وجود دارد
  .آن دوران بسيار تأثيرگذار و سئوال برانگيز بود
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اراده «هرچند مبارزه فردی گاهی در نوشته های بهرنگی برجسته می شد و 
ما اين مسئله و قهرمان پروری به جای واقعگرايی برجسته تر می شد، ا» گرايی

درويشيان واقعيتهای پنهان را نشان می داد و از . وجه غالب نوشته هايش نبود
به هر دو حال اين دو . اراده گرايی و قهرمان پروری بهرنگی فاصله گرفت

نويسنده در آن دوران بسيار پيشروتر از جريانات سياسی عمل کردند و گرايش 
 هنوز هم بسياری با خواندن داستانهای آنها .انقالبی را در ادبيات ايران شکل دادند

  . با واقعيات آشنا می شوند و به راه چاره می انديشند
در عرصۀ شعر نيز احمد شاملو وجه تمايزی با تمام شعرايی که تاکنون در ايران 

. اشعار انقالبی و آرمانی او تأثير زيادی بر روشنفکران داشت. بوده اند گرفت
قيد قافيه و امثال آن رها کرده بود و بيشتر به آن چاشنی سبک او دست او را از 

اشعار او سرشار از نقد به خفقان، مبارزه برای . سياسی و راديکال داده بود
در فضای سکوت و . بود... آزادی، حمايت از مبارزان، افشای سازشکاران و

چه سکون حاکميت سلطنت، او فرياد رسايی بود که به گوش می رسيد و بر هر آن
توانايی شگرف او همراه با محتوای انقالبی، . روبناهای نظام بود يورش می برد

اشعارش را بيش از پيش جذاب کرده بود و بزودی شهرت او نه تنها در ايران 
با وجود سانسور شديد مطبوعات اشعار او در ميان دانشجويان . بلکه جهانی گرديد

نۀ تأثيرات او بعنوان يک شاعر و ديگر روشنفکران دست به دست می گشت و دام
در واقع او نقطه مقابل . بسيار گسترده بود و به سرعت مخاطبان بسياری يافت

يأس امثال اخوان ثالث و نقطه مقابل عرفان و عقب گرد جالل آل احمد و نقطه 
  .مقابل اومانيست هايی مثل سهراب سپهری بود
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ها زمزمه می شد و يا بر روی اشعار او در ميان زندانيان سياسی و در شکنچه گاه
او در عرصه ادبيات و شعر برای مردم زحمتکش و . ديوار سلولها حک می گرديد

. دنيايی بهتر شمشير می زد و در تک تک اشعار او اين واقعيات را می توان ديد

ترجمۀ اشعار و رمانهای انقالبی . دامنه فعاليت او به همينجا محدود نمی گرديد
در دوران انقالب و پس از آن . ه ما تأثيری انقالبی زيادی داشتتوسط او در جامع

بدون اغراق می توان گفت که در خانۀ کمتر آدم سياسی اشعار و يا نوشته و 
در واقع جبهۀ انقالبی که در هنر و ادبيات . ترجمه ای از شاملو يافت نمی شد

د داشت به ايران در دهۀ چهل و پنجاه توسط بهرنگی، شاملو و درويشيان وجو
در آن دوران که روشنفکران . هيچ وجه در عرصۀ سياسی ايران وجود نداشت

غرق مبارزه چريکی جدا از توده بودند، مبارزه انقالبی در عرصۀ هنر و ادبيات 
مبارزه سياسی ايران تنها . ايران توسط بهرنگی، شاملو و درويشيان پيش می رفت

شت و مردم با آن بيگانه بودند، در در کانال نظامی و آوانتوريستی جريان دا
اشعار . صورتی که داستانهای صمد بهرنگی برای هر نوجوانی قابل لمس بود

و باالخره درويشيان . شاملو، روشنفکران راديکال را تحت تأثير قرار می داد
همۀ اينها بر هر انسان بی غرضی آشکار . دنيای خاکستری را به نقد می کشيد

نسل . ما در عرصه ادبيات و هنر مديون چنين اشخاصی استاست و تاريخ جامعه 
جديد فعالين سياسی نه تحت تأثير مبارزات چريکی و فالن انفجار و ترور، بلکه 
تحت تأثير نوشته های امثال صمد بهرنگی، احمد شاملو و درويشيان به عرصۀ 

ه داری از سوی ديگر، با پيچيده شدن جامعه سرماي. مبارزه و سياست کشيده شدند
و جهانی شدن آن، هر روز هنر و ادبيات نقش بيشتری در زندگی انسانها ايفا می 
کنند و با رشد مبارزه طبقات متخاصم، هنر نيز تضادهای بيشتری را در خود رشد 

با رشد مبارزه . داده و عرصه های بيشتری از مبارزه طبقاتی را متبلور ساخت
قش ادبيات و هنر اين دسته از شعر و ، ن۵٧طبقاتی در ايران و وقوع انقالب 

 و درويشيان چندين بار وکتابهای بهرنگی و شامل. نويسندگان برجسته تر شد
تجديد چاپ شد و خوانندگان بسيار بيشتری پيدا کرد، و بالعکس ادبيات و هنر 

  . انفعالی واپس گرا شديدا به حاشيه رفت
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، ۵٧ تا انقالب ۵٠ و ۴٠  و٣٠در ميان گرايشات متفاوت و متناقض در سه دهۀ 
نيما يوشيج، . بودند شعرا و نويسندگانی که تلفيقی از راديکاليسم و التقاط بودند

ضمن اينکه واقعگرايی و . فروغ فرخزاد و محمود دولت آبادی از اين دسته بودند
نقد اجتماعی بخش انکار ناپذيری از نوشته ها و اشعار آنها است، اما گرايش آنها 

ه به اومانيسم بود و همين مسئله آنها را در موقعيتی کامال بينابينی شديدا آغشت
از يکسو فيلمی مثل . قرار می داد، موقعيتی که بيشتر متعلق به اقشار بينابينی بود

توسط فروغ ساخته می شود که بيان واقعيت تلخ بخشی از » خانه سياه است«
آبادی نوشته می شود که رمانی مثل جای خالی سلوچ توسط دولت . جامعه ما است

ظلم اربابان را نشان می دهد، و اشعار نيما اوضاع وخيم اجتماعی را به نقد می 
همه ی اينها بخش راديکال و واقعگرايانه آنها است که در جامعه تأثير مثبتی . کشد

دولت . دارد، ولی اين تمام آن چيزهايی نيست که در نوشته های آنها وجود دارد
ثارش را درگير مناسبات و روابط سرمايه داری و ستيز با آن نمی آبادی خود و آ

فروغ بيش از حد به . کند و محافظه کاری همواره بخش جدايی ناپذيری از اوست
احساسات و انسانيت در نقطه مقابل واقعيتهای جاری مبارزه طبقاتی گرايش دارد 

موعۀ اينها التقاطی مج. و نيما نا اميدی و يأس در بسياری از اشعارش نمود دارد
البته واضح است که در ميان . است که آنها را در موقعيت بينابينی قرار می دهد
بر اساس اينکه هرکدام تا چه حد . اين طيف نيز تفاوتهای زيادی وجود داشته است

متأثر از دو قطب متضاد هنر و ادبيات جامعه بودند، دارای شرايط و برخوردهای 
مثال فروغ فرخزاد پس از شعر تولدی ديگرش .  ای بوده اندمتفاوتی در هر رابطه

واضح است که از شاملو تأثير پذيرفته و از يأس و سرخوردگی فاصله گرفته بود، 
اما باز هم نمی توانيم او را بطور کامل شاعر انقالب بدانيم، چرا که اومانيسم يکی 

او کمتر وجود از ارکان اصلی اشعار اوست و سمت و سوی طبقاتی در اشعار 
گرايش بينابينی هنر و ادبيات همواره يکی از گرايشات قوی در جامعه ما . دارند

بوده چرا که بخش بيشتری از روشنفکران و اقشار بينابينی با هنر و ادبيات ارتباط 
  . می گيرند و در نتيجه نزديکی بيشتری با اين گرايش دارند

ن در جامعه ما بسيار مفصل تر از آن بحث درباره هنر و ادبيات و نقش و تأثير آ
در اينجا تنها . است که بتوانيم در اينجا و در يک بخش از اين کتاب به آن بپردازيم

اشاره ای کلی به گرايشات طبقاتی هنر و ادبيات داشتيم تا روشن شود که نقش و 
ر تأثير هر کدام چه بوده و اساسا نمی توان نقش طبقاتی را برای هنر و ادبيات د

جامعه ای که به سرعت به حدت تضادهای طبقاتيش افزوده می شود را ناديده 
آيا واقعا می توانيم نقش شعرا و نويسندگانی را که از آنها نام برديم و به . گرفت

مطالبشان اشاره کرديم در راستای گرايشات خاص اجتماعی ناديده بگيريم و هنر و 
 کنيم؟ آرنولد هاوزر در اين باره چنين می ادبيات را جدا از جدالهای طبقاتی تعريف

  : گويد
اين قواعد هر . قوانين صرفا صوری هنری، تفاوتی ماهوی با قواعد بازی ندارند"

چقدر ظريف باشند و هر قدر هم استادانه تدوين شده باشد، اگر به دور از هدف 
بال را مانورهای بازيکنان فوت. بازی بررسی شوند فی نفسه چندان اهميتی ندارند

اگر همچون حرکاتی محض در نظر بگيريم اعمالی نامفهوم و در نهايت خسته 
شخص تا مدتی می تواند از سرعت عمل و چابکی بازيکنان . کننده خواهند نمود

لذت ببرد، ولی اين صفات در مقايسه با آنچه يک تماشاگر خبره می بيند و از هدف 
اگر . ر در می آورد چه بی معناستتمامی اين دويدنها، پريدنها و هل دادنها س

هدفهايی را که هنرمند در جريان آفرينش اثرش دنبال می کرده است، هدفهايی 
مانند آگاهانيدن، متقاعد کردن و تأثير گذاردن بر مردم، نشناسيم در اينصورت در 
تالش برای درک هنر او از آن تماشاگر ناوارد که فقط از روی زيبايی حرکات 

کار هنری گونه . اره فوتبال داوری می کند چيزی فراتر نخواهيم رفتبازيکنان درب
هر چند اين تماما درست است که انتقال موفقيت آميز اين کار . ای ارتباط است
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مستلزم وجود شکل ظاهری و در همان حال مؤثر، گيرا و بی نقص است، اين نيز 
." ی بی معنی استحقيقت دارد که اين شکل جدا از پيامی که منتقل می کند چيز

  )فلسفه تاريخ هنر(
بنابراين در جامعه ای که تضادهای طبقاتی روز به روز شدت می يابند حتی منفعل 
ترين و انسانی ترين اشعار و داستانها که ظاهرا با هيچ گرايش و طبقه ای کاری 
ندارند خود خواسته و يا ناخواسته آب به آسياب يکی از گرايشات طبقاتی می 

  :سخن در اين باره را با جمالتی از هاوزر که رساتر است پايان می دهيم. ريزند
او نه فقط زندگی می کند بلکه بر هستی . انسان موجودی سراپا متناقض است"

خويش نيز آگاه است، نه فقط بر هستی اش آگاه است بلکه مايل است آنرا دگرگون 
طلوب حقيقت، بين خواستن تاريخ مشاجرۀ ديالکتيکی بين ايدئولوژی و کمال م. کند

ما . و دانستن، اشتياق به دگرگون ساختن اشياء و آگاهی از حالت لختی اشياء است
در فضايی که شرايط مادی زندگی و هدفهايمان برايمان تعيين کرده اند تا ابد پس و 

هرگونه جهد از پايان يافتن اين حرکت چه از ديدگاه هگل و چه . پيش می رويم
از ديدگاه تفکر منطقی حدود تاريخ بر . دازی محض استمارکس خيال پر

  )فلسفه تاريخ هنر." (محدوديتهای انسان منطبق است
  

  )١٩٧٧ (١٣۵۶تا ) ١٩۶٣ (١٣۴٢ جنبش کارگری از سال -
به بعد جنبش کارگری نيز ) ١٩۶٣ (١٣۴٢همزمان با رشد سرمايه داری از سال 

ان همچنان ديکتاتوری و خفقان هر چند که در اين دور. وارد مرحله ای ديگر شد
افزايش قيمت . حاکم بود اما طبقه کارگر به لحاظ کمی و اقتصادی رشد زيادی کرد

کارخانجات و کارگاههای . نفت نيز کمک کرد تا سرمايه داری سريعتر رشد نمايد
متعددی راه اندازی شدند و در نتيجه طبقه کارگر تبديل به يکی از نيروهای تعيين 

هرچند که با رشد سرمايه داری شهرنشينی، بهداشت، درصد با . عه شدکننده جام

. سوادان، فرصتهای شغلی و غيره افزايش يافت، اما مطالبات نوينی نيز بوجود آمد
به عبارتی ديگر در اين دوران تضاد کار و سرمايه بيشتر بطور نسبی افزايش 

 داشت و تأثيرات خود را يافت، زيرا انباشت سرمايه در دست طبقه حاکم کامال نمود
  .بر طبقه کارگر به جا می گذاشت

، جنبش کارگری هيچ آلترناتيو و گرايش سياسی قابل ۵۶ تا ۴٢بين سالهای 
جنبش چريکی بيگانه با طبقه کارگر راه خود را طی می کرد، اما . توجهی نداشت

به هر حال جنبش خود به خودی و بدون سازماندهی نيز تحت همان شرايط 
) ١٩۶٨ (١٣۴٧اعتصاب بزرگ کارگران شرکت واحد در سال . دهايی داشتنمو

تأثير قابل توجهی بر جای گذاشت و بار ديگر زنگ خطر را برای بورژوازی به 
کارگران شرکت واحد خواهان افزايش دستمزدو بهبود وضعيت . صدا در آورد

ت کارگران برای چند نفر از کارگران دستگير شدند، اما با تهديدا. شغلی خود بودند
برپايی راهپيمائی، حکومت دست به عقب نشينی زد و کارگران بازداشت شده آزاد 

عده ای . در ميان کارگران اعتصابی گرايشات مختلفی وجود داشت. شدند
اعتراضات بيشتری را پيشنهاد می دادند، عده ای طرح ايجاد سنديکای کارگران 

. و ادامه اعتصاب بودند" تندروی"الف شرکت واحد را داشتند، و عده ای ديگر مخ
بخشی از مطالبات آنها . در نهايت اعتصاب کارگران با پيروزی نسبی پايان يافت

  . برآورده شد و بخش ديگری با دادن وعده های پوچ به آينده موکول گرديد
در . در کوره های آجرپزی اطراف تهران نيز چندين اعتصاب به وقوع پيوست

 بود، با وجود آنکه کارگران ۵۴ تا ۴٨ که بيشتر بين سالهای جريان هر اعتصابی
مطالباتی بسيار ابتدايی، مثل داشتن حداقل امکانات بهداشتی، جای مناسب خواب، 

بالفاصله بعد . و افزايش نازل دستمزد را داشتند، شديدا با سرکوب مواجه می شدند
ن اعتصاب نيز عوامل از هر اعتصابی عده ای از آنها اخراج می شدند و در جريا
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سرکوب منطقه را به محاصره در می آوردند و با ضرب و شتم و تهديد کارگران را 
  .وادار می کردند تا به سر کار باز گردند

کارگران که به تهديدات نيروهای امنيتی توجهی نکردند و قصد ادامۀ راهپيمائی را 
 تن از کارگران ٣در جريان اين تيراندازی .  گلوله بسته شدندداشتند، ناگهان به

بدين سان مبارزه کارگران جهان . جان باختند و عده ای نيز زخمی و دستگير شدند
چيت کرج سرکوب شد، اما موجی از خشم و کينه ديگر کارگران و توده ها را در 

. خلق ترور شدتوسط چريکهای فدئی ) فاتحی(سال بعد مالک کارخانه . بر گرفت
کارگران را گرفتند، اما اين روش با مبارزات و " انتقام"چريکها بدين وسيله 

آنها از سطح مبارزه . زندگی طبقه کارگر بيگانه بود و تأثير مثبتی به جای نگذاشت
  .توده ها حرکت نمی کردند و قادر نبودند با آن ارتباط برقرار کنند

 امکانات و کاالهای زيادی به جامعه ١٣۵۶ تا ١٣۴٢هرچند که در سالهای 
. ار ناچيز بودسرازير شده بود، اما سهم کارگران در اين ميان از همه کمتر و بسي

به همين دليل طبقه کارگر به مرور احساس جدائی و فاصله بيشتری با طبقات 
  .باالدست پيدا می کرد

در کارگاهها و کارخانجات کوچک، استثمار شديدتر بود و قانون کار رعايت نمی 
در بسياری از موارد . کارفرمايان برخوردی غيرانسانی با کارگران داشتند. گرديد

م و ديگر روشهای آزار و اذيت عادی و رزمره بود و به همين دليل در ضرب و شت
اين کارگاهها و کارخانجات اعتراضات و اعتصابات بيشتری در اين دوران وجود 

  .البته همۀ آنها بدون سازماندهی و پراکنده بود. داشت

جات و کارگاهها، شکل ديگری از مبارزات در حاشيۀ مبارزه کارگران در کارخان
عدۀ زيادی از روستائيان بی زمين و کم زمين که روانه شهرهای . شکل گرفت

بزرگ و بخصوص تهران شده بودند، بدليل قيمت باالی مسکن و نداشتن شغل 
دائمی و درآمد کم در حاشيۀ شهرها اقدام به ساخت خانه هايی کوچک و بدون 

ها که تحت تملک سرمايه داران و دولت بود، کارگران را زمين. مجوز می کردند
به . وادار می کرد که شبانه و با همکاری اقدام به ساخت خانه های محقرشان کنند

مرور محله های کارگری در حاشيه شهرها بوجود آمد و روز به روز بزرگتر و 
  . بزرگتر می شد

سيل عظيم مهاجرت روستائيان به شهرها برای بدست آوردن شغل به سرعت 
به مرور . ايی را از بين برد و فرصتهای شغلی کمتر و کمتر می شدندرونق ابتد

بيکاری افزايش يافت و بخش قابل توجهی از طبقه کارگر تبديل به نيروی ذخيره 
  . کار و يا تبديل به نيمه بيکاران و کارگران موقت شدند

 کارگران کارخانه جهان چيت کرج در اعتراض به دستمزد ناچيزشان و ١٣۵٢سال 
ر اعتراض به محيط غيربهداشتی و آلوده به مواد شيميائی کارشان دست از کار د

پس از چند روز که به اعتراضات آنها توجهی نشد، آنها تصميم به راه . کشيدند
راهپيمائی چنان سريع انجام شد که رژيم غافلگير . پيمائی به سمت تهران گرفتند

طقه کاروان سرا سنگی جاده قديم پس از طی چند کيلومتر در ميان راه در من. شد
آنها شديدا در هراس بودند که . کرج، نيروهای امنيتی راه را بر راهپيمايان بستند

  . کارگران به تهران برسند و موجی از اعتراض و شورش برپا شود

ار شدند و اقدام به وارد کارز) پليس(عوامل شهرداری با همکاری شهربانی 
تخريب خانه ها، ساخت مجدد ) ١٩٧۴ (١٣۵٣از سال . تخريب خانه ها می کردند

آن توسط کارگران، مقاومت برای جلوگيری از تخريب خانه ها و غيره تبديل به 
ساکنان اين محالت عمدتا کارگران و نيمه پرولترها و يا ديگر . جنبش بزرگی شد

  .زحمتکشان تهيدست بودند
رور بدليل بزرگ شدن محالت حاشيه که معروف به محالت خارج از محدوده به م

. بود، حمالت گسترده تر و وحشيانه تر شد) به معنای خارج از محدوده شهرداری(
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از سوی ديگر . گاه يک و يا چند محله در عرض چند ساعت تخريب می گرديدند
زها که عموما رو. ساکنان اين محالت نيز شروع به مقاومت جمعی می کردند

مردها سر کار می رفتند، زنان و کودکان به مراقبت می پرداختند و در صورت 
جنبش خارج از . حمله به يک خانه به صورت دسته جمعی به دفاع می پرداختند

محدوده چيزی نبود جز مبارزه کارگران و ديگر زحمتکشان برای ابتدائی ترين 
 چندين درگيری ۵۵ و ۵۴ سالهای در. مطالبۀ انسانی، يعنی حق داشتن مسکن

روی داد و در اين درگيری ها تعدادی از اهالی زخمی و يا بازداشت گرديدند و از 
سوی ديگر چندين دستگاه سنگين ماشين آالت شهرداری تخريب شد و تعدادی از 

اوج درگيری ها . عوامل شهرداری بوسيله اهالی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
تهاجمات عوامل رژيم با حمايت بيشتر نيروهای . رخ داد) ١٩٧٧ (١٣۵۶در سال 

امنيتی همراه گرديد و در مقابل اهالی اين محالت نيز مقاومت بيشتری از خود 
پس از تخريب چند محله در اطراف تهران، چندين دستگاه ماشين آالت . نشان دادند

الی و سنگين شهرداری آتش زده شد و زدوخوردهای جمعی گسترده ای بين اه
  .نيروهای امنيتی روی داد

با ابتکار دانشجويان دانشکده های حقوق و فنی دانشگاه تهران، دانشجويان به 
برنامه ريزی و همکاری با جنبش خارج از محدوده پرداختند و چندين مورد حمله 
جمعی اهالی که خانه هايشان خراب شده بود به شهرداريهای مربوطه، شرايط 

مبارزه به داخل شهرها کشيده شده بود، . بقاتی را بوجود آوردديگری از مبارزه ط
دانشجويان و اهالی محالت خارج از محدوه متحد عمل می کردند و ضمن حمله به 

خبر . شهرداری عليه رژيم شعارهايی می  دادند که مردم را تحت تأثير قرار می داد
ان پخش شد و جنبش خارج از محدوده و حمله به شهرداريها در همه جای اير

در واقع يکی از بزرگترين و مؤثرترين مبارزاتی که . تأثيرات خود را بجا گذاشت
ودی ح شکست و وحشت ان ضای خ سال اين در

و زمينه ای برای ظهور ديگر جنبشها و اعتراضات گرديد، همين جنبش خارج از 
ش مارکسيست مجاهدين خلق مجموعه ای بخ. محدودۀ کارگران و زحمتکشان بود

از گزارشات در رابطه با جنبش خارج از محدوده را بصورت يک کتاب در سال 
منتشر کرد که تجربيات و درسهايی برای فعاليت سياسی به ) ١٩٧٨ (١٣۵٧

  .همراه داشت
اين دوران در واقع آغاز شورشها و درگيريهای اجتماعی و همانا اعتالی انقالبی 

ن شروع پايانی بود بر مشی چريکی عليه حکومت سلطنتی و پوچی و بی اي. بود
به موازات جنبش خارج از محدوده جنبش دانشجويی از . حاصلی آنرا ثابت می کرد

دانشگاه خارج و پا به خيابانها گذاشته بود و چندين تظاهرات موضعی را در اين 
در اين دوران ارتباط . رديدسال ترتيب داد که منجر به درگيری با نيروهای امنيتی گ

  .قوی بين جنبش دانشجويی و جنبش خارج از محدوده کارگران بوجود آمد
جنبش خارج از محدوده ثابت کرد که با وجود آنکه اين جنبش فقط بخش نسبتا 
کوچکی از کل طبقه کارگر ايران و ديگر زحمتکشان را تشکيل می داد، و با وجود 

ن نقش بسيار ضعيفی داشت، اما دارای چه نيروی آنکه سازماندهی و آگاهی در آ
. عظيمی بود و چه تأثيرات قابل توجهی توانست در کل جامعه به جای بگذارد

سالهای طوالنی جنگ چريکی و ماجراجويانه هرگز قابل مقايسه با اين جنبش نبود 
  .و تأثيرات آنها کامال متفاوت بود

  
  
  
  
  

د پايان داد  فق را  و به جّو رعب تا     ف
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  ۵٧انقالب : فصل ششم
  

  )١٩٧٨ (١٣۵٧سال  انقالب -
گسترده ای به جای همانطور که گفته شد جنبش خارج از محدوده تأثيرات قوی و 

همکاری و اتحاد عمل دانشجويان با آنها اين تأثيرات را افزايش داد و . گذاشت
مبارزه دانشجويان محدود به . دانشجويان را از محيط بسته دانشگاه بيرون آورد

آنها در اعتراض به افزايش قيمتها و .  نگرديدهمکاری با جنبش خارج محدوده
تظاهراتهايی اطراف . عليه استبداد و سلطنت و برای آزادی به خيابانها ريختند

دانشگاه تهران انجام گرديد و در چند مورد پس از درگيری با نيروهای امنيتی 
 دانشجويان اقدام به حمله به فروشگاههای زنجيره ای دولتی و اتوبوسهای شرکت

در جريان اين تظاهراتها عده ای از مردم نيز به دانشجويان پيوستند . واحد کردند
خبر چندين مورد تظاهرات و درگيری . و عدۀ بسياری نيز ناظر وقايع بودند

تأثيرات خود را در ديگر شهرها نيز به جای گذاشت و چندين تظاهرات دانشجويی 
نيروهای گارد . وع پيوستدر خيابانهای تبريز، شيراز و ديگر شهرها بوق

  .دانشگاهها را به محاصره در آوردند و تعدادی از دانشجويان بازداشت گرديدند
يک سوی آن جنبش خارج از .  بود۵۶فضای جامعه شديدا متأثر از وقايع سال 

محدوده و سمت ديگر آن جنبش دانشجويی که ديگر به يک حرکت خيابانی تبديل 
ر مردم دربارۀ وقايع و شعارهای دانشجويان بحث می بيشت. گرديده بود قرار داشت

شعارهای مرگ بر شاه، مرگ بر سلطنت، مرگ بر ساواکی، اتحاد، مبارزه، . کردند
ذهنيت . پيروزی و غيره فضای حاکم را شديدا دستخوش دگرگونی کرده بود

شکست ناپذيری و قدرت مطلق نيروهای سرکوب کمرنگ و مردم برخالف سالهای 
حضور . وچه و خيابان، اتوبوس و غيره به بحث و تبادل نظر می پرداختندقبل در ک

جنبش خارج از (بخشی از توده ها که هرچند هنوز اقليتی را تشکيل می دادند 
البته . جامعه را در يک شرايط اعتالی انقالبی قرار داده بود) محدوده و دانشجويان

تورم سالهای . ئله ای گرديده بودمسئله اين نبود که فقط رفتار آنها باعث چنين مس
، خفقان شديد، افزايش فاصله طبقاتی که مقابل چشمان مردم ١٣۵۶ و ١٣۵۵

  .حلبی آبادها و کاخ نشينان را قرا داده بود، بسترهای مناسبی برای حرکت بودند
حدود ده اعتصاب ) ١٩٧٨ (١٣۵٧تا تيرماه سال ) ١٩٧٧ (١٣۵۶از نيمۀ سال 

که اعتصابات برای افزايش دستمزد بود، اما تحت تأثيرات هرچند . به وقوع پيوست
رکود در رشتۀ ساختمان . مستقيم نسيم انقالبی جامعه شکل جسورانه تری داشت

از . بر تعداد بيکاران افزود و حاشيه نشينان شهری را بيشتر تحت فشار قرار داد
مد و به  کاهش دستمزدها افزايش يافت، تورم بيشتری به وجود آ۵٧اواسط سال 

پس از يک دورۀ نسبی رونق حاصل از . سرعت بر تعداد بيکاران افزوده گرديد
، شرايط فعلی به جامعه شوک وارد ۵۴ و ۵٣فروش نفت به قيمت باال در سالهای 

  .کرده بود
دولت پاداش ساليانه کارمندان را قطع کرد و در نتيجه نارضايتی در بين قشر 

 تعداد زيادی اعتصابات به ١٣۵٧بستان سال در تا. متوسط را نيز افزايش داد
کارگران ماشين سازی تبريز، خودرو سازی تهران، کارگران چيت . وقوع پيوست

بهشهر و تعداد ديگری از کارگران کارخانجات، معلمان و عده ای از کارمندان نيز 
تظاهراتهای . اعتصاباتی ترتيب دادند، اما اعتراضات فقط محدود به اعتصابات نبود
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خيابانی نيز کم کم افزايش می يافت و ديگر فقط دانشجويان نبودند که دست به 
  .تظاهرات ميزدند بلکه مردم نيز در تظاهراتها شرکت داشتند

رژيم سلطنتی که با موج گسترده ای از اعتراضات مواجه شده بود، سرکوب 
ردن شديدتر را در دستور کار خود قرار داد و با حربه هايی سعی در منحرف ک

در اين رابطه . مبارزات و جلوگيری از پيوستن ديگر توده ها به اعتراضات داشت
در جريان دو تظاهرات در اصفهان و مشهد پليس به سمت مردم تيراندازی کرد و 

بالفاصله نيروهای ارتش خيابانها را به . باعث کشته و زخمی شدن عده ای شد
عب ری  ب در ی س و در از سوی ديگر، .  وحشت داشتندتصرف

برای آنکه ذهنيت منفی نسبت به مخالفان بوجود بياورد، اقدام به آتش زدن سينما 
 ۴٠٠سينما رکس آبادان در حالی که ) ١٩٧٨ (۵٧ مرداد ٢٨در . رکس آبادان کرد

درب ها از بيرون بسته شده بودند و در . نفر تماشاگر داشت، به آتش کشيده شد
رسانه های گروهی رژيم . مام تماشاگران به طرز فجيعی کشته شدندنتيجه تقريبا ت

اما در . با تبليغات گسترده سعی داشت آتش زدن سينما را به گردن مخالفين بيندازد
جريان مراسم تشييع جنازه که هزاران نفر شرکت داشتند، مردم عليه ساواک و 

تظاهراتهايی به مناسبت . رژيم شعار می دادند و عمال مقصر را رژيم معرفی کردند
هفتم جان باختگان اصفهان و مشهد در تمام شهرهای بزرگ انجام شد و عمال 

  .بخش قابل توجهی از توده ها و کارگران را وارد صحنه عملی مبارزه کرد

جّو ر و رقرا ع     آوردند  
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که هر روز بخشهای ) ١٩٧٨ (۵٧اما در همين دوران يعنی در تابستان سال 
ه و وسيع تری از مردم به انقالب می پيوستند، نقش روحانيت به سرعت برجست

برخالف آنچه تصور می گردد که روحانيت دارای سازماندهی و . بيشتر شد
روحانيون از . تشکيالت نبود، آنها دارای نفوذ و سازماندهی خاص خود بودند

طريق تمام مساجد با مردم ارتباط داشتند و در هر محل و روستا مساجد محل 
مذهبی بودن جامعۀ ما نفوذ روحانيون که به دليل . ارتباط روحانيون با مردم بودند

زيادی در مردم داشتند و تا آن زمان رهبری دينی را نيز به عهده داشتند، با تغيير 
و تحوالت اجتماعی و شروع انقالب به سرعت به موضع گيری عليه رژيم و 

مبلغان مذهبی به مبلغان سياسی عليه رژيم . حمايت از آيت اهللا خمينی پرداختند
 در شرايطی که شورش خودانگيخته توده ها رهبری ديگری تبديل شده بودند و

تعداد شرکت . نداشت، به سرعت جذب روحانيت و رهبری آيت اهللا خمينی شدند
کنندگان در مساجد و سخنرانی ها به سرعت افزايش يافت و در نتيجه يک 

نيروهای سياسی ديگر از نفوذ . سازماندهی سراسری توسط روحانيت بوجود آمد
از سوی ديگر . اچيزی برخوردار بودند که جداگانه به آنها خواهيم پرداختبسيار ن

بازاريان نيز که شاهد تغيير و تحوالت عظيم اجتماعی بودند به سرعت حمايت خود 
را از روحانيت اعالم کردند و چند بار بازار را در اعتراض به حکومت شاه تعطيل 

 و چندين درگيری در قم به وقوع حوزه های علميه نيز به تحرک در آمدند. کردند
ديگر حکومت قادر نبود مثل گذشته حاکميت کند و مردم نيز مثل گذشته حاضر به   .پيوست

حکومت با يک انقالب تمام عيار . انقالب بودزندگی نبودند، و اين آشکارا يک 
روبرو بود و تنها راه را در سرکوب گسترده ديد تا شايد بتواند بروی آتش انقالب 

  .آب بريزد

ديگر سازمانها و احزاب سياسی از راست تا چپ به حمايت از رهبری آيت اهللا 
کامال از روحانيت » نهضت آزادی«و » جبهه ملی«. خمينی و روحانيت پرداختند

حمايت کامل خود را از آيت آهللا خمينی » سازمان مجاهدين خلق«. حمايت کردند
. روحانيت را رهبر مبارزه ضد امپرياليستی معرفی کرد» حزب توده«. اعالم کرد

و » سازمان چريکهای فدائی خلق«حتی جريانات چريکی و چپهای ديگر مانند 
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نيز روحانيت را رهبر مبارزات ضد امپرياليستی و ضد ارتجاع » سازمان پيکار«
  .ارزيابی کردند و به حمايت از آن پرداختند

 يک اجماع گسترده در ميان طبقات و اقشار ۵٧نقالب سال بنابراين در جريان ا
مختلف و تا حدودی متضاد در رابطه با رهبری روحانيت بوجود آمد، که شايد در 
کمترين انقالبی تا بدين حد اجماع بين نيروهای متفاوت اجتماعی وجود داشته 

 و غيره بازار، طبقه کارگر، زحمتکشان، ميانه حاالن، احزاب خرده بورژوا. است
اول اينکه . اين مسئله بيانگر چند واقعيت بود. همگی در يک صف قرار گرفتند

دوم اينکه نيروهای . طبقه کارگر و يا ديگر زحمتکشان رهبری مستقلی نداشتند
آنها صف . چپ به هيچ وجه نمايندگان واقعی آنچه که ادعا می کردند نبودند

سالها مشی . قه کارگر نداشتندمستقلی در جريان انقالب و در جهت منافع طب
چريکی آنها را از مردم جدا نگه داشته بود و حاال در جريان انقالب آنها فقط به 

آنها در اين . سرنگوی رژيم پهلوی می انديشيدند و نه مبارزه عليه سرمايه داری
آلترناتيو آنها نه سوسياليسم بلکه . انقالب عمال نيرويی منفعل و دنباله رو بودند

کراسی بود که در چارچوب مناسبات موجود باقی می ماند و گامی به جلو بر دمو
  .نمی داشت

حکومت سلطنتی که خود را در معرض سرنگوی می ديد، تالش کرد تا با تمام 
) ١٩٧٨ (۵٧ شهريور ١۶در . نيرو و توان به مقابله و سرکوب انقالب بپردازد

، تبريز،مشهد، کرج، اصفهان، در تهران. در يازده شهر حکومت نظامی اعالم کرد
شيراز، اهواز، قزوين، رشت و چند شهر ديگر حکومت نظامی و محدوديت رفت و 

تانکها و ديگر نيروهای نظامی در خيابانها مستقر شدند و اجازۀ . آمد اعالم شد
 در ميدان ژاله تهران ۵٧ شهريور ١٧اما در روز . تجمع به هيچکس داده نمی شد

راهپيمايان چندين هزار نفر بودند و شعارهای . هرات زدنددست به تجمع و تظا
 جمهوری اسالمی، مرگ بر - آزادی-مرگ بر شاه، درود بر خمينی، استقالل

نيروهای نظامی به محاصره آنها . آمريکا، و ديگر شعارهای مذهبی سر دادند
 را حتی هلی کوپترهای رژيم نيز مردم. پرداخته و از همه سو به آنها حمله کردند

در همان دقايق اول صدها تن در ميدان ژاله جان باختند و پس از . به گلوله بستند
آنکه درگيری به ديگر خيابانها کشيده و تا پاسی از شب ادامه داشت، همچنان 

 نفر ۴٠٠٠آمار جانباختگان حدود . کشتار مردم توسط نظاميان افزايش می يافت
 نفر ٣٠٠ نفر کشته و ٩٧کرد حدود اعالم شده است، اما رژيم سلطنتی اعالم 

  .زخمی شده اند
کشتار مردم نه تنها آب بروی آتش انقالب نريخت بلکه برعکس آنرا شعله ور تر 

 شهريور به بعد ١٧دقيقا از . کرد و موجی از خشم و کينه را به خيابانها کشاند
ات، مردم يکپارچه عليه سلطنت به پا خواستند و تقريبا هر روز درگيری، تظاهر

نبردهای خيابانی سراسر ايران . کشتار، حمله به مراکز دولتی و غيره وجود داشت
بدنۀ اصلی را کارگران، زحمتکشان و دانشجويان تشکيل می . را فرا گرفته بود

از اواخر پائيز اعتصابات کارگری به تمام کارخانه ها سرايت کرده و توليد . دادند
اعتصابی بعضی در کارخانه های خود تجمع کارگران . بطور کامل متوقف شده بود

با پيوستن کارگران شرکت نفت به . کرده و کارخانه را به تصرف در آورده بودند
کارگر «مردم شعار می دادند . جمع کارگران اعتصابی، حکومت کامال فلج شده بود

، رژيم ۵٧در تمام فصل پائيز و در اوايل زمستان . »نفت ما، حامی سرسخت ما
که به کشتار و سرکوب می پرداخت اما توده ها وسيع تر و با اراده ای هرچند 

دانشگاه ها به تصرف کامل مردم در آمده بود و هر . بيشتر به مبارزه می پرداختند
 ۵٧ آبان١٣در روز. روز تظاهر کنندگان به سمت دانشگاه تهران می رفتند
در جريان اين . له بستندنيروهای نظامی به دانشگاه حمله کردند و مردم را به گلو
در پی انتشار اين خبر . حمله چند نفر کشته شدند و عدۀ زيادی نيز زخمی گرديدند

از اين پس . موجی از تهاجم و تظاهرات در تهران و ديگر شهرها به راه افتاد
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. رژيم کامال در موضع دفاع و عقب نشينی بود و گاه به حمالت کوری دست می زد
مردم به منازل ساواکی ها حمله می . دين اتوموبيل را له کردندتانکها در قزوين چن

رژيم تمام زندانيان سياسی را در اواخر . سربازان از پادگانها می گريختند. کردند
روزهای . پائيز از زندان آزاد کرد و آنها با موجی از استقبال مردم روبرو شدند

صر می رفتند و همانجا ميتينگ آزادی زندانيان، مردم با تظاهرات به مقابل زندان ق
  .برگزار می کردند

 سال حاکم بود، در ٢۵به مدت ) ١٩۵٣ (١٣٣٢خفقان و سرکوبی که از سال 
مردم به تمام بانکها، ساختمانهای دولتی، . عرض چند ماه درهم شکسته شده بود

اتوبوسهای شرکت واحد حمله می کردند و رژيم ناتوان در سرکوب مردم فقط با 
  .د نفر آتش را شعله ور تر می کرد و تعرض بيشتری بوجود می آمدکشتن چن

آيت اهللا خمينی که از اوايل پائيز از عراق به فرانسه رفته آزادی عملی بيشتری 
در آن زمان ليبرالها خود را هرچه بيشتر با جنبش همسو می کردند تا . يافته بود

يس رفتند و حمايت خود را بازرگان و سنجابی به پار. منافعی در آينده کسب کنند
  .از انقالب کامال اعالم کردند

در اين دوران حاميان امپرياليست رژيم شاه از ادامه حکومت او نااميد شده بودند 
در نتيجه . و خوب می دانستند که تاريخ مصرف رژيم پهلوی تمام شده است

 همکاری با رژيم سلطنتی را کم کردند و سعی در روی خوش نشان دادن به
بختيار . بود» بختيار«اوايل ديماه آخرين حربه حکومت . رهبران انقالب داشتند

يکی از اعضای سابق جبهه ملی بود و بدين وسيله با برکناری کابينه نظامی و 
خارج شدن شاه و فرح از کشور، بختيار زمام امور را بدست گرفت تا شايد بتواند 

آنها اميد داشتند بدين وسيه . مايندطوفان انقالب را کاهش دهند و آنرا منحرف ن
اما چنان جنبش توده ها اوج گرفته بود که . راهی برای سازش و خالصی پيدا کنند

مرگ بر "از همان فردای حاکميت بختيار مردم با تظاهرات عليه او شعار دادند و 

رهبران روحانی نيز هيچ دليلی برای . ورد زبانها شد" بختيار، نوکر بی اختيار
  . با بختيار نمی ديدند بخصوص که رژيم در لبه پرتگاه قرار داشتسازش

بختيا از مصدق تعريف و تمجيد می کرد، فروش نفت به اسرائيل را متوقف کرد 
و ) البته هرگونه فروش نفتی را کارگران با اعتصاب خود قبال قطع کرده بودند(

چنين شرايطی ذره ای اما همه اينها در . خود را جزئی از انقالب مردم معرفی کرد
  .ارزش نداشت

با خروج شاه از کشور مردم به جشن و پايکوبی پرداخته بودند و آنرا نه نتيجه 
با فرار شاه . کنار زدن شاه توسط بختيار بلکه دقيقا نتيجه مبارزات خود می ديدند

مردم بيش از پيش به قدرت خود پی بردند و رژيم را در آستانه سرنگونی می 
در روز خروج . ختيار را آخرين سنگر برای فتح به حساب می آوردندديدند و ب

شاه تمام کشور به جشن و پايکوبی پرداخت، به سربازان گل هديه می شد و ارتش 
اتوموبيلها در خيابانها بوق می زدند و . بيش از پيش دچار چند گانگی و تزلزل بود

نها به پايکوبی همه جا شيرينی و گل پخش می شد و سيل جمعيت در خيابا
  .پرداخت

 بهمن آيت اهللا خمينی به کشور بازگشت و مورد استقبال ميليونها نفر ١٢در روز 
با خروج شاه، . مردم آمال و آرزوهای خود را در او جستجو می کردند. قرار گرفت

چند . بازگشت آيت اهللا خمينی، و تظاهرات ميليونی، رژيم کامال ناتوان شده بود
نيروهای . ان انقالب تهران مردم با نيروهای نظامی درگير شدندروز بعد در ميد

نظامی تعدادی از مردم را کشتند، اما مردم با سنگ و کوکتل مولوتف می جنگيدند 
در ديگر شهرها . را سر دادند" رهبران ما را مسلح کنيد"و برای اولين بار شعار 

ير می شدند و اين نيز مردم با کوکتل مولوتف و سنگ با نيروهای نظامی درگ
  .ابتدای نبردهای مسلحانه بود
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آيت اهللا خمينی اعالم کرد که تا کناره گيری بختيار تظاهرات ادامه خواهد داشت و 
. در نتيجه هر روز ميليونها نفر در سراسر ايران عليه بختيار تظاهرات می کردند

م کرد و آيت اهللا خمينی تشکيل دولت موقت را به رهبری مهندس بازرگان اعال
  .بنابراين روزهای سرنوشت ساز فرا رسيد

در همان ساعات اول درگيری عده ای از سربازان به مردم پيوستند و يا اسلحۀ 
در نتيجه تعداد بيشتری مسلح شدند و روحيۀ مدافعان سلطنت . خود را تحويل دادند

در بعضی کالنتريها و پادگانها و مراکز ساواک مقاومت . کامال تضعيف شده بود
در کرج از . ا به سوی مردم تيراندازی کردند و عده ای کشته شدندآنه. شديد بود

در رشت از داخل .  نفر را مورد هدف قرار دادند٨٠طبقه باالی شهربانی بيش از 
پادگان گارد در منطقه دپو در حومه . ساختمان ساواک به مردم تيراندازی می شد

  .تهران مردم را به گلوله بستند

، همافران و تکنيسينهای نيروی هوائی پادگانی در جنوب ۵٧عصر بيستم بهمن 
آنها با . شرقی تهران دست به شورش زدند و پادگان را به تصرف خود در آوردند

باز کردن درب انبارهای اسلحه خود را مسلح کردند و قصد خروج از پادگان را 
بالفاصله نيروهای گارد شاهنشانی که مزودوران وفادار به سلطنت بودند . شتنددا

به محاصرۀ پادگان پرداختند و برای خلع سالح و سرکوب همافران با آنها درگير 
پس از چند ساعت درگيری، خبر در شهر پخش شد و مردم به سمت پادگان . شدند

رگيری بين نيروهای گارد و شب هنگام و در جريان د. نيروی هوائی حرکت کردند
نيروی هوائی مردم غير مسلح حلقۀ ديگری از محاصره به دور نيروهای گارد 

مسلح، نيمه شب به همراه ديگر مردم به » چريکهای فدائی خلق«. تشکيل دادند
پس از کشته شدن چند تن از نيروهای گارد، آنها که . نيروهای گارد يورش بردند
بدين ترتيب . حلقه محاصره را شکستند و فرار کردندخود را در خطر می ديدند 

نيروی هوائی به خيابان آمد و ديگر سالحهای موجود در پادگان نير به دست عده 
 بهمن هرچند هنوز تعداد نيروهای مسلح مردم و ٢٢صبح . ای از مردم افتاد

مسلح نيروی هوائی کم بود، اما به همراه هزاران نفر که خود را با کوکتل مولوتف 
خبر در سراسر ايران پخش شده . کرده بودند به ديگر مراکز نظامی حمله کردند

بود و در ديگر شهرها مردم با دست خالی به سمت پادگانها و پاسگاهها يورش 
ميليونها نفر در سراسر ايران به خيابانها ريخته بودند و جنگ تمام . می بردند

  .پادگانها را سنگربندی کردندبه سرعت مردم اطراف . عياری آغاز شده بود

امام فرمان جهاد «ی ديگر در خيابانهای تهران با شعار آيت اهللا غفاری و عده ا
سعی در جلوگيری از سرنگونی رژيم داشتند، که با پرخاش مردم و يا » نداده است

 بهمن بسياری از ٢٢بعد از ظهر و عصر . بی توجهی، کاری از پيش نبردند
ی که اشخاص. پادگانها و پاسگاهها توسط مردم فتح شد و ارتش کامال تسليم گرديد

در کرج، رشت و چند . به مردم تيراندازی کرده بودند همانجا بدار آويخته شدند
در . شهر ديگر چنين شد و باالخره راديو و تلويزيون نيز بدست مردم تسخير گرديد

  .، رژيم سلطنتی ديگر وجود نداشت و خلع يد گرديده بود۵٧ بهمن ٢٣شب 
.  قابل توجهی از مردم مسلح بودندتمامی اسلحه ها بدست مردم افتاده بود و بخش

چرا که مردم مسلح . بالفاصله کميته هايی تشکيل شد تا به خلع سالح مردم بپردازد
کشمکشهای نه چندان جدی در اين رابطه اتفاق افتاد و ! اند" خطرناک"هميشه 

  .عده ای هم اسلحه خود را مخفی و يا به ديگر گروه های سياسی تحويل دادند
تش نظامی و ژاندارم منطقه در مقابل انقالب ميليونها انسان به زانو بزرگترين ار

در مقابل طوفان انقالب يکی از . درآمده بود و اين بيانگر قدرت عظيم توده ها بود
بزرگترين ارتشها و سيستم امنيتی مخوف آن مستأصل و شکست خورده، تسليم 

. ساواک دستگير شده بودندتعدادی از وزرا، نظاميان، رؤسا و بازجويان . شده بود
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نصيری، رئيس ساواک، هويدا، نخست وزير، آرش، کمالی، تهرانی، سربازجويان 
  . بختيار از کشور گريخت. ساواک از جمله دستگير شدگان بودند

  
ميليونها نفر بدون هيچ . همۀ اين وقايع در عرض يکی دو روز اتفاق افتاد

ی شاه را سرنگون کردند و هيچ سازماندهی خاصی در سراسر کشور رژيم سلطنت
اما به راستی سير وقايع سال . نيرويی يارای مقاومت در مقابل انقالب را نداشت

 که همه را غافلگير کرده بود چه علتی داشت؟ آيا اين انقالب نتيجه تضاد ١٣۵٧
کار و سرمايه بود؟ و يا صرفا يک شورش خودبخودی و اتفاقی بود؟ چه طبقاتی 

و با چه انگيزه هايی دخيل بودند؟ در جريان انقالب و پس از آن چه در اين انقالب 
تغييراتی بوجود آمد؟ و باالخره، اين انقالب چه درسها و تجربيات ديگری به همراه 

  داشت؟
واقعيت اين است که رشد سرمايه داری در ايران به چنان مدارجی نرسيده بود تا 

بعنوان واقعيتی در کشمکش، و تعيين تضاد کار و سرمايه . نفی خويش را بپروراند
پس اين انقالب در نتيجۀ چه . کننده، اما در مدارجی نه چندان حاد قرار داشت

ماتريالی رخ داد؟ چنانچه به دقت سير حوادث را دنبال کنيم، می بينيم که واقعيات 
اين . چيزی بجز تضادهای نهفته ای که سر بر آورده بود، چيز ديگری نبودند

انگر مبارزه طبقاتی بود اما به باالترين مدارج خود نرسيده بود و به شکل مسئله بي
سير تکامل تاريخی دارای پيچ و خمهايی است که گاه جهش . يک انقالب بروز کرد

بر می از  خ و
  .قتصادی و زيربنايی قرار دارندو همه در نهايت تحت تأثير واقعيتهای ا

ود گام  دارد، اما همه  زيربناهای وار  گاه آرام، گاه تندتر و گاه ُکندتر 
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 شکل بروز تضادهای طبقاتی بود، اما شکل بروز حادترين ١٣۵٧انقالب سال
در اينجا هيچ .  يک انقالب زودرس بود۵٧بنابراين انقالب . مبارزه طبقاتی نبود

چيز غيرعادی و غيرواقعی وجود ندارد، چرا که گاه چندين انقالب، شورش، جنگ 

 می آيد تا در نهايت سير تکامل تکميل گردد و به نقطه نهايی داخلی و غيره بوجود
 وجود داشت ۵٧همکاری و همسويی طبقاتی که در جريان انقالب . خود برسد

دقيقا بيانگر اين واقعيت است که اين انقالب يک انقالب زودهنگام بود و تمام 
  .مناسبات و روابط سرمايه داری را نمی توانست کنار بزند

که گرايشات مختلف طبقاتی با انگيزه های متفاوتی به انقالب روی واضح است 
آوردند و يا از آن حمايت نمودند، اما به هر حال بخش زيادی از اين همسويی ها 

اين انقالب سلطنت را نشانه گرفت و . نشانگر بالغ نبودن تضادهای طبقاتی بود
زد اما آنرا نابود روبناهايی را دستخوش تغيير کرد و به سرمايه داری ضربه 

  .نکرد
 فصل جديدی در تاريخ ايران بود و همانند همۀ انقالبات درسها ١٣۵٧انقالب سال 

اين تجربيات چنان گسترده و عميق بود که . و تجربيات فراوانی به همراه داشت
بالفاصله برای پيشروان جنبش کارگری و ديگر روشنفکران کامال قابل استفاده 

 زمان و تغيير و تحوالت ديگری نيز بود تا بتوانند عده ای راه نياز به گذشت. نبود
 گامهای بلندی به جلو ۵٧در نتيجۀ انقالب . تداوم نبردهای طبقاتی را کشف کنند

بسياری از مفاهيم ماديت يافت و توده ها آنها را با . در تاريخ ايران برداشته شد
  .پوست و گوشت خود لمس کردند

 بوجود آمد بی سابقه ۵٧نتيجه مبارزات مردم در سال فضای باز سياسی که در 
در کنار خيابان ها انواع کتابهايی که در گذشته جرم محسوب می شد بفروش . بود

فعالين سياسی در . انواع بيانيه ها و اعالميه ها در خيابانها پخش می شد. می رفت
 نيروهای با آزادی زندانيان سياسی و بازگشت. دانشگاهها سخنرانی می کردند

سياسی که در خارج از کشور بودند و باز شدن فضای باز سياسی نقش احزاب و 
در چنين فضای انقالبی همسويی و همکاری طبقاتی به . گروهها برجسته گرديد

نظر پديده ای غيرعادی می آيد، اما از يکسو عدم آگاهی و از سوی ديگر نداشتن 
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 دنباله روی از ديگر گرايشات غالب پيشاهنگ طبقاتی باعث شده بود اين طبقه به
از سوی ديگر نقش قوی مذهب در جامعه باعث پذيرش رهبری مبارزات . بپردازد

طيفهای بينابينی و مرفه نيز تا حدود زيادی از خفقان حاکم ناراضی بودند و . بود
بورژوازی ليبرال نيز که رژيم شاه را در حال . تضادی با رهبری مذهبی ندشتند

ی ديد، منافعش را در همسويی و شريک شدن در قدرت سياسی آينده سرنگونی م
احزاب و گروههای چپ نيز با تمام قضاوتها و ويژگی هايشان رهبری . می ديد

مبارزات را ضد امپرياليستی می دانستند و عمال به دنباله روی و حمايت از آن می 
ليغ سوسياليسم را سياست آنها سياست متضاد و مستقلی نبود و حتی تب. پرداختند

بر اساس مجموعه اين واقعيتها يک . در دستور روز خود قرار نداده بودند
ميليونها نفر که وابسته به . همسويی گسترده و تا حدودی کم نظير بوجود آمد

گرايشات و سياستهای متفاوتی بودند با هم در يک جهت و برای سرنگونی رژيم 
  .ده بودندشاه به رهبری روحانيت به حرکت در آم

ديگر زحمتکشان و جنبشهای راديکال مثل جنبش دانشجويی و دانش آموزی نيز 
بدليل عدم استقالل سياسی طبقه کارگر و در واقع عدم وجود آلترناتيو سياسی طبقه 

چرا که اساسا راديکال و انقالبی . کارگر، جذب ديگر جنبشها و گرايشات شده بودند
قدرتمند بودن آلترناتيو کارگری است که در سال بودن اين جنبشها در گرو رشد و 

  . نمی توانست وجود داشته باشد۵٧
 اين بود که در عين مبارزه حاد مردم با بخشی از ۵٧بنابراين، ويژگی انقالب سال 

در سوی ديگر همسويی و سازش طبقاتی وسيع و ) رژيم سلطنتی(بورژوازی 
ارگران و ديگر توده ها در تمامی آمال و آرزوهای ک. گسترده ای وجود داشت

اين مسئله نه به . سرنگونی رژيم شاه خالصه شده بود و فراتر از آن نمی رفت
معنای آن است که مطالبات اقتصادی و اجتماعی ديگری وجود نداشت، اتفاقا 
مطالبات اقتصادی عامل اصلی حرکت و مبارزات بود، اما توده ها اين مطالبات 

يم سلطنتی متحقق می ديدند و در آن شرايط قادر خود را فقط با سرنگونی رژ
  .نبودند آنها را بسط دهند

ليبرالها که اساسا . در مورد بورژوازی ليبرال بحث و نظرات متفاوتی وجود داشت
و بنيادا با انقالب و هرگونه راه حل انقالبی مخالف هستند، در دوران سلطنت نيز 

نی و يا مماشات طلبانه را تبليغ می اصالحات، رفراندوم و ديگر راه حلهای قانو
در دوران حاکميت شاه، با » نهضت آزادی«و » جبهه ملی«جرياناتی مثل . کردند

وجود اينکه جايی برای حداقل رفرمها و آزادی نيز وجود نداشت، اما هرگز راه حل 
  .انقالبی را تبليغ نمی کردند

 کردند و همبستگی خود شرکت» دولت موقت«اگر ليبرالها در جريان انقالب و در 
را با انقالب اعالم کردند، صرفا بدليل آن بود که انقالب چنان با قدرت و همچون 

و با توجه . سيل به جلو می رفت که واضح بود قدرت سياسی را تغيير خواهد داد
، ليبرالها اين امکان را پيش روی خود می ديدند که در ۵٧به ويژگيهای انقالب 
بنابراين آنها با وجود تمام مخالفتهايشان . سهمی داشته باشندقدرت سياسی آينده 

با راه حلهای انقالبی چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، بر موج مبارزات سوار 
  .شده بودند و آنرا به مثابه سکوی پرشی برای رسيدن به منافعی بيشتر می ديدند

د ديگر جناحهای اما از سوی ديگر ليبرالها از طوفان عظيم انقالب همانن
آنها می ترسيدند چون ممکن بود شعله های سرکش اين . بورژوازی می هراسيدند

در نتيجه شديدا از بسط يافتن آن و تغيير . انقالب روزی دامن آنها را نيز بگيرد
مسير آن جلوگيری می کردند و در اوج انقالب نيز اميدوار بودند جابجايی قدرت با 

آنها هرگز پيشنهاد قيام مسلحانه قهرآمير را نمی . خشونت و جنگ انجام نشود
دادند، بلکه فقط در جريان انقالبی که خودبخود و بسرعت پيش می رفت، سعی در 

  .کاناليزه کردن و مهار آن در جهت منافع طبقاتی خود داشتند
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بورژوازی بطور کلی نگران آن بود که کل ساختار اقتصادی و اجتماعی مورد 
اما . د و در نتيجه از پيشروی انقالب و گسترش آن وحشت داشتتعرض قرار بگير

به هر حال انقالب به پيش رفت و سلطنت سرنگون گرديد و روبناهای زيادی را 
رژيم سلطنتی نابود شد، بسياری از مظاهر فرهنگی آن مثل . دستخوش تغيير کرد

عدۀ زيادی . قمارخانه ها، مشروب فروشی ها، فاحشه خانه ها و غيره برچيده شد
از سرمايه داران وابسته به حکومت سلطنتی فرار کردند و اموال آنها را دولت 

  . جديد مصادره کرد
اما هرچند که اين انقالب تغيير و تحوالت ذکر شده را بوجود آورد و فرهنگ 
مذهبی را جايگزين فرهنگ رژيم سابق کرد و حتی بسياری از سرمايه داران را 

 ضربه وارد کرد، اما ساختارهای اقتصادی و روابط آن را فراری داد و به آنها
بسياری از احزاب و فعالين سياسی اعتقاد داشتند که تمرکز . دگرگون نساخت

اقتصاد و مالکيتها بر وسايل توليد در دست دولت گامی به جلو است و بايد از آن 
 مثل حزب اين مسئله در ميان گرايشات مذهبی، ليبرال و حتی چپهای. حمايت کرد

در واقع بيش از . توده، اتحاديه کمونيستها، و تعدادی ديگر طرفداران زيادی داشت
آنکه به محتوای روابط توجه شود، به تغييرات روبنايی و شکل آن اهميت داده می 
شد و آن را تعيين کننده می ديدند، غافل از آنکه دولتی بودن يا نبودن بخودی خود 

يتا جدا از يکديگر نيست، بلکه اين نوع مالکيت و روابط عاملی تعيين کننده و ماه
توليدی است که صف بندی های طبقاتی و ماهيت کل مناسبات جامعه را تعيين می 

  .کند
  

  ١٣۵٧ جنبش کارگری و انقالب سال -
همانطور که گفته شد جنبش خارج از محدوده که بخش قابل توجهی از آن را 

 زحمتکشان تشکيل می دادند، يکی از پايه کارگران ساختمانی و فصلی و ديگر

رژيم که مستقيما به ابتدايی ترين و يکی از ضروری .  بود۵٧های اصلی انقالب 
تعرض کرده بود، با موج عظيمی از مقاومت و ) مسکن(ترين نيازهای انسانی آنها 

توضيح داديم که چگونه رشد جنبش خارج از محدوده و مبارزه . مبارزه روبرو شد
انی دانشجويان و حمايت آنها از جنبش خارج از محدوده طيف های بيشتری از خياب

  .مردم را به صحنه عملی مبارزه کشاند
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، بخشهای صنعتی و نيمه صنعتی کارگران هنوز جذب ۵٧با شروع انقالب در سال 
به ) ١٩٧٨ تا ١٩۶٣ (۵٧ تا ۴٢مبارزات نشده و با وجود آنکه طی سالهای 

دی  کرده و در کارخانجات بزرگ و متوسطی کار می کردند که رشد
زمينه مبارزه بيشتری را فراهم می کرد، اما کامال عقب تر از بخش غير متشکل، 

دليل اينکه کارگران صنعتی حتی تا نيمه . دانشجويان و حتی دانش آموزان بودند
و حتی به  و حتی تا اواخر پائيز در کارخانه ها مشغول به کار بودند ۵٧سال 

کار و (اعتصاب و يا ديگر مبارزات نپيوسته بودند اين بود که تضادهای طبقاتی 
همانطور که توضيح داده شد، انقالب در . به مراحل حاد خود نرسيده بود) سرمايه

اثر يک عصيان و غليان شکل گرفته بود که، هر چند نتيجه تضادهای طبقاتی بود، 
در نتيجه اين انقالب زودهنگام، طبقه کارگر . وداما هنوز نارس و تکامل نيافته ب

فاقد سازماندهی، تشکل، تجربه، مرزبندی، پيشروان انقالبی و . نيز آماده نبود
در نتيجه هم دير به عرصۀ مبارزه آمد و هم دنباله رو ديگر گرايشات . غيره بود

ه بطور مبارزه کارگران ابتدا به ساکن نه از داخل کارخانه ها بلک. طبقاتی بود
کارگران، . پراکنده و با شرکت در تظاهراتهای خيابانی به همراه ديگران آغاز شد

دانشجويان، دانش آموزان، روحانيون و حتی بازاريان در کنار هم قرار گرفته 
بودند و اين نشان می داد که انقالب عصيان بسياری از گرايشات طبقاتی و بعبارتی 

  .بودديگر تا حدود زياد عموم طبقاتی 
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در شرايطی که نسيم انقالب به طوفان تبديل شد، سرمايه داران وحشت زده به فکر 
از . خارج کردن سرمايه های خود از کشور افتادند و بحران اقتصادی شدت يافت

 حقوق کارگران در بسياری از موارد پرداخت نمی شد و کارخانه ۵٧اواخر پائيز 
از اين مقطع بود که کارگران . ه بودندها به حالت غيرعادی و نيمه تعطيل درآمد

کارخانجات خود را در معرض خطر ديدند و به اعتصابات و اعتراض گسترده دست 
همزمان بودن اين مبارزات با مبارزات سياسی جامعه، مطالبات اقتصادی . زدند

مالکين کارخانه ها و شرکتها که خود را . کارگران را هرچه بيشتر سياسی می کرد
 خطر می ديدند يا کارخانه را تعطيل می کردند و يا آنرا به حالت بالتکليف کامال در

کارگران نيز در مقابل کنترل کارخانه ها را در دست گرفته و . نگاه داشته بودند
اين وضعيت از ابتدای . بيش از پيش به مبارزات سياسی خيابانی می پيوستند

فت به اعتصاب کمر رژيم خم  آغاز شد و با پيوستن کارگران شرکت ن۵٧زمستان 
  . شد

 از خواب ١٣٣٢جنبش کارگری که پس از ساليان طوالنی خفقان بعد از کودتای 
دار شده و وارد کارزار مبارزه گرديده بود، به سرعت تجربه می اندوخت و بي

چنانچه مدت طوالنی تری در اين شرايط قرار می گرفت شايد می توانست منافع 
اما اين شرايط مدت زيادی دوام نياورد و در . خود را عميق تر و سياسی تر ببيند

  .  رژيم سلطنتی سرنگون گرديد۵٧ بهمن ٢٢
راسری کارگران شرکت نفت نه تنها در بين ديگر کارگران بلکه در تمام اعتصاب س

پمپ بنزينها ديگر بنزين نداشتند و نفت که . جامعه تأثير قابل توجهی به جا گذاشت
مردم در . سوخت اصلی گرم کردن کارخانه ها و ديگر اماکن بود يافت نمی شد

ز اين محلها خود کانون مقابل پمپ بنزينها و شعبات نفت جمع شده و هرکدام ا
نقش با اهميت نفت برای . درگيری و اعتراضات با نيروهای رژيم بود

امپرياليستهای غربی و خطر از دست دادن اين منافع هرچه بيشتر آنها را به سمت 
از يکسو خطر رشد جنبش . پذيرش پايان عمر رژيم سلطنتی سوق می داد

، از سوی )شوروی(پرياليسم رقيب کارگری، از سوی ديگر امکان چنگ اندازی ام
ديگر احتمال بروز جنگ داخلی دراز مدت و غيره، همگی اينها امپرياليستها را 
هرچه بيشتر به سمت سازش و دست برداشتن حمايت از رژيم سلطنتی سوق می 

جنبش کارگری يک خطر بالفعل مستقل نبود، اما خطر بزرگ بالقوه ای بود که . داد
هرچند که جنبش کارگری دير به ميدان آمده .  از آن آگاه بودسرمايه داری جهانی

بود و دنباله رو ديگر طبقات بود، اما بازهم جنبشی خطرناک برای بورژوازی 
چرا که ممکن بود تبديل به جنبش مستقل و انقالبی گردد، که در . محسوب می شد

  .آن صورت ديگر مهار آن غيرممکن بود

هزاران کارگر در سراسر کشور دست از کار کشيده بودند و بخصوص اعتصاب 
کارگران شرکت نفت کامال اقتصاد را فلج و سرنگونی رژيم را اجتناب ناپذير می 

در واقع بزرگترين اعتصاب، اعتراض و تجمعات کارگری در تاريخ ايران . کرد
با رشد مبارزات . تقالل طبقاتی و مرزبندی های حداقلشکل گرفت، اما بدون اس

و ديگر روشنفکران روانه » دانشجويان مبارز«کارگری تعدادی از دانشجويان بنام 
کارخانه ها شدند و در تجمعات کارگران که سخنرانی های آزادی را در کارخانه 
ترتيب داده بودند شرکت می کردند و اين زنگ خطری ديگر برای رژيم و 

هرچند که اين روشنفکران و دانشجويان افق . بخصوص امپرياليستهای غربی بود
ديد کوتاه و مبهمی داشتند، اما به هر حال بعنوان نيروی روشنفکری که به درون 

  .کارگران رفته برای بسياری نگران کننده بودند
ه آخر انقالب به معنای واقعی وارد عرصۀ انقالب هرچند که کارگران در چند ما

شده بودند، اما حضور آنان با وجود تمام ويژگيهای ذکر شده، سرنگونی رژيم را 
حضور کارگران و زحمتکشان . قطعی کرده و بدنۀ انقالب را استحکام بخشيده بود
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 آنها در نبردهای خيابانی، اعتصاب و کنترل کارخانه ها، تجربيات بزرگی را برای
کارگران به قدرت بی پايان خود پی می بردند و می ديدند که . به همراه داشت

  .چگونه اقتصاد و توليد را از حرکت انداخته و دچار بحران انقالبی کرده اند

اما آنچه در جريان اين انقالب دستاوردی بزرگ برای طبقه کارگر بود، در چند 
 بهمن ٢٢ بعد از  بهمن و بيشتر در روزها و يکی دو ماهۀ٢٢روز قبل از قيام 

با شروع . و آن چيزی نبود بجز شکل گيری شوراهای کارگری. بدست آمد
، و در مواردی بدست گرفتن کارخانه ها توسط ۵٧اعتصابات از اواخر پائيز 

که بدليل فرار سرمايه داران بوجود آمده بود، مجامع ) کنترل کارگری(کارگران 
اما به مرور و با . ا انتخاب می کردندعمومی کارگری در کارخانه ها نمايندگانی ر

گسترش مبارزات و انقالب و در نهايت سرنگونی رژيم، کارگران اقدام به تشکيل 
در ابتدای انقالب که هنوز هيچ . شورها در کارخانه ها و ديگر شرکتها کردند

نيرويی بر کارخانه مسلط نبود، شوراهای کارگری شکل گرفت و کنترل کارخانه ها 
اين اولين تجربه فعاليت شورايی آن هم در مقياسی گسترده و در .  گرفتندرا بدست

شوراها که عاليترين . نتيجۀ آزادی ای بود که از برکت انقالب به وجود آمده بود
نوع تشکل سازمانی طبقه کارگر هستند، توسط خود کارگران و در فضايی انقالبی 

ای کارگری می توانستند رهبری در واقع شوراه. شکل گرفته و رسميت يافته بودند
نه تنها طبقه کارگر، بلکه ديگر اقشار عظيم زحمتکشان را نيز بدست بگيرند و 

شوراها که از دل طبقه کارگر بيرون آمده و هزاران . سرنوشتی ديگر را رقم برنند
و شايد ميليونها کارگر پشت سر آن قرار داشتند، می توانست قوی ترين، 

در واقع شوراهای کارگری در . انقالبی ترين تشکل باشددموکراتيک ترين، و 
جريان انقالب می توانند در چنين مقياس و گستردگی شکل بگيرند و در هر 

شوراهای . کارخانه و کارگاه و مراکز کار ديگری رهبری را در دست بگيرند
کارگری که از دل انقالب و طبقه کارگر بيروی می آيند در صورت رهبری کردن 

 کارگر می توانند مناسبات و روابط توليد را دگرگون و مالکيت خصوصی را طبقه
بعبارتی ديگر هيچ تشکل و سازمانی در دنيا تا بدين درجه تعيين کننده . ملغی کنند

اما . و سرنوشت ساز برای يک جامعه و اقتصاد نمی تواند وجود داشته باشد

با اعتصاب تمام کارگران شرکت نفت و کنترل پااليشگاهها و بستن شيرهای نفت 
ر جهان نيز دستخوش بی ثباتی قرار نه تنها اقتصاد ايران بلکه قيمتهای نفت د

طبقه کارگر هرچند که . گرفته و سرمايه داری جهانی نگران از ادامۀ اين روند بود
بدليل عدم آگاهی به منافعش و دنباله رويش از بورژوازی و نداشتن سازماندهی و 
برنامه در وضعيت مناسبی قرار نداشت، اما به هر حال تحت تأثير انقالب جاری، 

. ابات و نبردهای خيابانی که در آنها شرکت داشت تأثيرات انقالبی می گرفتاعتص
قدرت سرنوشت ساز و عظيم خود را می ديد که قدرتمندترين رژيم خاورميانه در 
مقابل آن تاب تحمل نداشت و فلج شدن اقتصاد که بدليل اعتصاب سراسری و 

 همه اينها طبقه همه و. بخصوص اعتصاب کارگران شرکت نفت بوجود آمده بود
کارگران با مفاهيم سياسی . کارگر را با وجود انحرافات حاکم بر آن به پيش می برد
 ٢١در جريان قيام مسلحانه . آشنا می شدند و تجربه مبارزه شان افزايش می يافت

 بهمن و سرنگونی رژيم سلطنتی، طبقه کارگر نيز نقش اساسی و تعيين ٢٢و 
ون شرکت طبقه کارگر در انقالب، مبارزه نمی توانست در واقع بد. کننده ای داشت

اساسا در جامعه سرمايه داری ديگر بدون . به سرنگونی رژيم سلطنتی منجر گردد
طبقه کارگر انقالب معنا و مفهومی ندارد و حال که مدتهای زيادی است سرمايه 
داری جهانی شده است می توان گفت در جهان هيچ انقالبی بدون شرکت طبقه 

همانطور که سرمايه داری جهانی شده، طبقه کارگر . کارگر معنا و مفهومی ندارد
  .نيز نيرويی جهانی و تعيين کننده در هر کشور و منطقه ای است
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ری که در جريان انقالب واقعيات به شکل ديگری رقم خوردند و شوراهای کارگ
آنها ناتوانتر از آن بودند .  شکل گرفته بودند نتوانستند رسالت خود را ايفا کنند۵٧

که طبقه کارگر و انقالب را رهبری کنند و به نيرويی مستقل و سرنوشت ساز 
  .تبديل گردند

 دليل آن نيز اين بود که سطح مبارزه طبقه کارگر، و همانطور که قبال توضيح داده
شد تضادهای طبقاتيش با بورژوازی، به چنان مدارج و سطحی نرسيده بود که 

طبقه کارگری که کامال دنباله رو و بدون . بتواند بر منافع و سرنوشتش واقف باشد
آگاهی انقالبی الزم بود، چگونه می توانست شوراهايی داشته باشد که بتواند نقش 

ر هم نبود ديگر اقشار زحمتکش را به رهبری مستقل را ايفا نمايد؟ و طبيعتا قاد
در نتيجۀ چنين مسئله ای بود که شوراهای کارگری دوام . گرد خود جمع نمايد

البته در بسياری از . نياوردند و به سرعت شکل واقعی خود را از دست دادند
موارد شوراها تا مدتی نقش انقالبی و مبارز خود را حفظ کردند اما اين روند 

با مسلط شدن .  کم کم به نيرويی حاشيه ای و ناتوان تبديل گرديدنددوامی نداشت و
در کارخانه ها و مراکز کارگری، شوراها رنگ باختند " نيروهای جديد"مديريت و 

در مدت کوتاه حيات شوراها، مبارزه آنها پيرامون مطالبات . و عقب نشستند
 افق ديد شوراهای .ابتدائی طبقه کارگر ادامه داشت و افق ديد وسيعی نداشتند

کارگری فاصله زيادی با کسب قدرت سياسی و لغو مالکيت خصوصی داشت، زيرا 
  .آنها به بورژوازی متوهم بودند و منافع خود را در نفی سرمايه داری نمی ديدند

بنابراين برای يک دوره کوتاه شکل سازماندهی و مبارزه طبقه کارگر در سطح باال 
شت ولی محتوای آن ضعيف و عقبتر از شکل روبنايی و پيشروی انقالبی قرار دا

اين بازيهای تاريخی چيزی جز واقعياتی نيستند که بين روبنا و زيربنا گاه . آن بود
فاصله زيادی ايجاد می کنند و از هم سبقت گرفته و يکديگر را در تندپيچهای 

 گذارند و تاريخی جا می گذارند، هرچند که در نهايت و در مجموع بر هم تأثير می

عامل زيربنا تعيين کننده و تاريخ ساز واقعی . همديگر را بدنبال خويش می کشند
است، اما سير تکامل دارای تندپيچها و افت و خيزهايی است که باعث می گردد 

 رو به جلوی تاريخ مملو از تکامل. املی يکنواختی نداشته باشدتاريخ سير تک
ه بايد از همه آنها درس گرفت و در جهت زيگزاگها و عقب و جلو رفتنها است ک

  . تسريع سير تکامل آن را بکار بست
، به ناگاه سطح مبارزه کارگران ۵٧ بهمن ٢٢پس از سرنگونی رژيم سلطنتی در 

چرا که آنها در تقابل با رژيم شاه و با سرمايه داران و مالکان کارخانه . تنزل يافت
کارگران تا . در مقابل کل بورژوازیها و شرکتها صف آرايی کرده بودند، و نه 

حدود زيادی مبارزه و جدال طبقاتی را پايان يافته می ديدند و اميدوار بودند که 
با فرار سرمايه داران و مالکان کارخانه ها و تحت . مطالباتشان برآورده شود

تملک قرار گرفتن کارخانه ها توسط دولت جديد و مهمتر از اينها سرنگونی رژيم 
اعتصابات و تظاهراتها پايان يافت و کارگران سر در گم و بی هدف شده شاه، 
  .بودند

در اين دوران . در مدت کوتاه حيات شوراهای کارگری تجربۀ بزرگی نهفته است
و رهبری پيشروان » آگاهی«ثابت شد که مبارزه و سازماندهی بايد همراه با 

. اها نيز بر نمی آيدخودشان باشد و در غير اينصورت کاری حتی از دست شور
بنابران . طبقه کارگر نه حزب و تشکيالت خاص خود را داشت و نه تئوری کافی

حتی اگر قدرت سياسی بدست شوراهای کارگری آن زمان می افتاد آنها قادر نبودند 
همۀ اينها نيازمند . که مالکيت خصوصی را لغو و روابط توليدی را دگرگون نمايند

مبارزه طبقاتی . ر نتيجۀ رشد تضادها به بار می آيد هستندپروسه ای طوالنی که د
می بايد مسير طوالنی تری را طی کند تا به سرانجام برسد و همۀ اينها باعث شده 
بود که با وجود فرصت بدست آمده و انقالب زودهنگامی که رخ داده بود، طبقه 

  .کارگر نتواند بيش از آنچه که گذشت کاری انجام دهد
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. که در آن دوران شکل گرفتند هر کدام درسها و تجربياتی برای ما دارندشوراهايی 
در خوزستان شورای متحد کارگران شرکت نفت پس از سرنگونی رژيم ايجاد شده 

در ميتينگهای . بود که زير مجموعه آن تعداد قابل توجهی از شوراهای ديگر بودند
شورای متحد مطالبات . آنها عده قابل توجهی از کارگران نفت شرکت می کردند

اقتصادی کارگران را بيان می کرد و بر آزادی بيان و دموکراسی پافشاری می 
تعدای از عناصر گروههای سياسی و چپ نيز در اين شورا وجود داشتند که . نمود

عمدتا واقع بين نبودند، و در بررسی احزاب سياسی پس از انقالب به آنها خواهيم 
  .پرداخت

رگران نفت سمت و سويی مشخص نداشت و در نهايت بر اثر شورای متحد کا
شورای متحد کارگران نفت يکی . تضادهای داخلی و فشارهای بيرونی از بين رفت

از قوی ترين و بزرگترين شوراهايی بود که در آن دوران بوجود آمد، اما مطالبات 
ايد نتيجه از اين مسئله نب. آن عمدتا غيرسياسی و از سطح نازلی برخوردار بود

گرفت که عناصر تشکيل دهنده شورای متحد محافظه کار و يا رفرميست بودند، 
بلکه اين سطح مبارزه و مطالبه طبقه کارگر بود که پيشروانش را نيز در بر می 

بدين معنا که در واقع تکامل مبارزه طبقاتی به مدارجی نرسيده بود تا . گرفت
ی کلمه بر منافع کارگران داشته باشد و در پيشروايی منسجم و آگاه به معنای واقع

بر همين . نتيجه راه بر نفوذ و تأثير انديشه ها و تئوری بورژوايی کامال باز بود
اساس، با وجود آنکه پشت سر شورای کارگران نفت خيل عظيم کارگران صنعتی 
شرکت نفت که بالغ بر هزاران نفر بودند قرار داشت، اما اين شورا نمی توانست 

. که در دستش قرار داشت استفاده بکند) شورا(ه درستی از ابزار و سازمانی ب
 بودند که ديگر وجود نداشتند و ۵٧شوراها محصول مبارزات حاد و انقالبی سال 

چون شوراهای کارگری بر اساس سطح . در نتيجه دچار خأل و انفعال گرديده بودند
که همانا سرنگونی (معنا می يابند مبارزه باال و روحيات انقالبی شکل می گيرند و 

در شرايط جديد که رژيم سلطنتی شاه سرنگون گرديده بود ديگر ) رژيم شاه بود
  .دچار بی برنامگی و تناقض درونی شده بودند

  
ت و حدود يکسال دوام  کارگری که پس از انقالب شکل گرفيکی ديگر از تشکلهای

 بيکاران شکل از شهرها تشکلهای در بسياری در واقع.  بيکاران بودداشت، تشکل
گرفت که ارتباطی با يکديگر نداشتند و نمی توان آنها را در يک تشکيالت 

 لحاظ سراسری دانست و فقط از زاويه تشابه و مطالبه يکسان بودند و نه به
 بنام کانون کارگران بيکار و يا کانون ديپلمه های بيشتر اين تشکلها. تشکيالتی

ا توجه به اينکه بيکاری در کشورهايی همانند ايران شامل ب. بيکار بوجود آمد
درصد زيادی است و هميشه يک معضل بزرگ بوده، لذا زمينه ای برای جذب 

آنها در مدت کوتاه حيات خود . بيکاران و رشد زيادی برايشان وجود داشت
تجمعات و اعتراضات زيادی را سازمان دادند که عمدتا در مقابل اداره کار و يا 

 عمدتا اين تشکلها. ل توجهی به جای گذاشتديگر مراکز دولتی بود و تأثيرات قاب
 نبود، اين مسئله نقطه ضعف اين تشکلها. دتوسط فعالين سياسی شکل گرفته بو

چرا که آنها نيز بخشی از اين جامعه هستند و آنهايی که در اين کانونها فعاليت 
از طرف .  و پنجه نرم می کردندداشتند خود نيز عمدتا با مسئلۀ بيکاری دست

ديگر جامعه ای که دستخوش انقالب و تغيير و تحوالت زيادی شده چگونه ممکن 
تند در بود از سياست و نيروهای سياسی به دور باشد؟ نيروهای سياسی می توانس

 افول کنند ، اما آنچه باعث گرديد اين تشکلها باشندخدمت و جهت اينگونه تشکلها
د ديدگاهی بود که انقالب را در گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر اساسا عدم وجو

ببيند و بر همين اساس به رشد، سازماندهی، و آگاهی طبقه کارگر بها داده نمی 
شد و صرفا با سازماندهی عموم طبقاتی و يا گروه گرايانه بدون ارتباط با طبقه 

الين سياسی و حتی بر اساس همين ديدگاه و رفتار بود که فع. حرکت می کردند
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 توده ای طبقه کارگر مات جدی و عملی برای ايجاد تشکلهایفعالين کارگری اقدا
آنها در اين زمينه برنامه ای نداشتند و طبقه کارگر را واقعا بمثابه . انجام ندادند

آرمان آنها دموکراسی خواهی خرده بورژوايی بود و نه . يک طبقه نمی شناختند
  .راديکاليسم کارگری

که در شهرهای مختلف تشکيل شد يکی از اولين »  کانون بيکاران«به هر حال، 
اشکال سازماندهی بيکاران در ايران بود که در چند ماه فعاليت خود فعاليت 

 دارای ويژگی و بافت های البته هرکدام از اين تشکلها. داشتراديکال و مؤثری 
جود نيست و فقط نقل قولهايی خاص خود نيز بودند که از آنها اسناد و مدارکی مو

بری از آنها دچار تندروی آنارشيستی . وجود دار که نمی توان به آنها استناد کرد
و برخی ديگر دچار سازشکاری که ناشی از نفوذ عناصر توده ای بود قرار 

اما در مجموع آنها سمت و سويی راديکال و پويايی داشتند و می توانستند . داشتند
  . سری و فراگير تبديل گردندبه يک تشکل سرا

 بلکه برای بسياری ديگر از در آن دوران شرايط برای نه تنها تشکل بيکاران
. ل گردند کارگری وجود داشت تا به نيرويی فراگير در ميان کارگران تبديتشکلهای

 ضد سرمايه داری مثل کميته های کارگری و اتحاديه زمينه برای ايجاد تشکلهای
داشت، اما فعالين سياسی و فعالين کارگری در آن دوران به اين ها و غيره وجود 

آنها می انديشيدند که تشکلهای سياسی . دندقبيل فعاليتها اهميت و ارزش نمی دا
 فراگير کارگری حرکتی گير کارگری ندارند و ايجاد تشکلهای فرانيازی به تشکلهای

حد شدن و ارتقاء سطح آنها درک نمی کردند که برای مت. رو به عقب ديده می شد
مبارزه کارگران، برای آنکه طبقه کارگر بتواند پله به پله حرکت کند، و باالخره 

نسجام يابد، ضروری است که تشکلهای برای آنکه بتواند به مثابه يک طبقه ا
 می توانند رابطه و اساسا اين تشکلها. ا داشته باشدفراگير و توده ای خاص خود ر

سی طبقه کارگر داشته و زمينه ارتقاء مطالبات کارگران را پويايی با تشکل سيا

توده کارگران در يک تشکل اقتصادی کارگری به مرور مطالباتشان . فراهم نمايند
تا سطح سياسی ارتفاع خواهد يافت و بطور طبيعی به ضرورت پيوستن به تشکل 

ياسی و  سبه عباری ديگر نه تنها بين تشکلهای. سياسی برايشان عمده می شود
اقتصادی طبقه کارگر تناقض نيست، بلکه می توانند مکمل يکديگر و عامل رشد 

  .يکديگر باشند
به هر حال، عدم وجود اين نگرش که در آن ايام وجود داشت و تا سالها بعد از آن 
نيز طبقه کارگر از آن رنج می برد باعث گرديده بود تا طبقه کارگر سمت و سويی 

ايشات سياسی در آن دوران ترجيح می دادند خيل عظيم گر. مستقل پيدا نکند
روشنفکران و خرده بورژواها را متشکل کنند و طبقه کارگر در اين ميان نقشی 

مطالبات طبقه کارگر و استراتژی اين . حاشيه ای و درجه چندم برايشان داشت
طبقه محور حرکت احزاب و گروههای سياسی نبود و مطالبات دموکراتيک و 

و همين بها ندادن . رديد طلبانه به جای مطالبات انقالبی تبليغ و ترويج می گاصالح
و عدم شکل » ارانکانون بيک«ی مثل به تشکلهای کارگری باعث افول تشکلهاي

  . کارگری شدگيری ديگر تشکلهای
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نف کارگری در  کل  ر  ر ئله در  با  ُبرد داشته باشد،   م

 اقتصادی کارگری، بدليل اينکه پايه ای ترين مطالبات کارگران را طرح تشکلهای
ع از بخش حداقل منافع طبقه کارگر حرکت می کنند، قادرند طيف می کنند و در واق

ب کنند و در شرايطی که اين بيشتری از کارگران را در مدت کوتاه تری جذ
ک  ضد سرمايه داری فراگير می شوند هم به رشد و ارتقاء کارگران کمتشکلهای

البته از .  سياسی و ديگر آزادی ها می گردندمی کنند و هم ضامن امنيت تشکلهای
اين واقعيت نبايد غافل شد که در هر شرايطی نوع خاصی از تشکل می تواند کار 

ی ص تش ت و ض تناقض س اين ولی
  .بيشتر دورانهای سرمايه داری نيست
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 .در اينجا بايد اشاره ای نيز به رفرميسم در جنبش کارگری در دوران انقالب کرد
 کارگری بيشتر ر دوران انقالب شرايط برای تشکلهایهمانطور که گفته شد، د
. ابطه شکل ديگری از اين نوع تشکلها بوجود آمدفراهم شد و در همين ر

تعدادی از احياگران سنديکاها همان .  سنديکائی از جمله اينها بودندتشکلهای
ا هدايت می کردند و  سنديکاهای کارگری ر١٣٣٢کسانی بودند که قبل از کودتای 

در دوران خفقان . بخش ديگری نيز نسل جوانی بودند که به آنها پيوسته بودند
 وجود داشتند که البته هيچ خفا و در موارد معدودی اين تشکلهاسلطنتی و در 

فعاليت محسوس و قابل توجهی از آنها ديده نمی شد و فقط به چند رابطه مشخص 
گر می توان گفت که در دوران ديکتاتوری به عبارتی دي. خالصه می شدند

  .سلطنتی، آنها فقط چند نام بودند
در دوران انقالب و بعد از آن احياگران سنديکاها چند سنديکا از جمله سنديکای 
فلزکار و مکانيک، سنديکای بافنده سوزنی، سنديکای کفاشان، سنديکای کارگران 

 سياسی احياگران سنديکاها گرايش. بازنشسته و چند مورد ديگر ايجاد کردند
بود و بر همين اساس تفکرات سازشکارانه و ليبرالی آنها در » توده ای«عمدتا 

با وجود آنکه سرمايه داری رشد . زمينه مسائل کارگری نيز خود را نشان می داد
کرده بود و صنايع و کارخانجات زيادی بوجود آمده و کارگران و کارفرمايان کامال 

که بافت کامال متناقضی " صنفی" بر مبنای  اما اين تشکلهابودند،از هم متمايز 
سنديکاها مختص کارگاهها و يا صنوفی بودند که هم تعداد . داشت طراحی شده بود

در . کارگران بسيار کمی داشتند و هم کارفرماهای کوچک در آنها کار می کردند
 به صورت انفرادی و يعنی آنها که خود با ابزارشان(فرمايانی -مواردی هم خويش

آنها معتقد بودند که همۀ اينها . وجود داشتند) ندنيا چند نفره در کارگاهی کار می ک
به اين دليل که رويکردی ) فرماها-يعنی کارگران، کارفرمايان، و خويش(
دارند، و صرفا چون حاضرند در يک تشکل سنديکايی فعاليت کنند، می " کارگری"

از سوی ديگر، اين . مل کنندرک و در يک راستا عتوانند حول مطالباتی مشت
 هدف و روش خود را نه اعتراضات و اعتصابات و ديگر اشکال مبارزه تشکلها

عملی، بلکه عمدتا تهيه گزارشات بی ارزش و پيگيری مطالبات اقتصادی فقط از 
بود قانونی   . ُق
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طر  
شتند، اما عمال با آنها با طرح بخشی از مطالبات کارگران سعی در جذب کارگران دا

سمت و سو دادن مبارزات صرفا به شکل قانونی در واقع به مبارزات و اعتراضات 
کارگران مهار می زدند و از سوی ديگر همانطور که گفته شد بدليل بافت آنها، که 

فرمايی و کارگری بود، عمال يک سازش و همزيستی طبقاتی -کارفرمايی، خويش
 کارفرمايان عموما دست باال را داشتند و تعداد تشکلهادر اين . را شکل داده بودند

  .کارگران عضو آنها نيز بسيار معدود بودند
رهبران اين سنديکاها هميشه داليلی در آستين داشتند تا به کارگران اثبات کنند که 
نبايد برای مطالباتشان اعتصاب، راهپيمايی، و ديگر اعتراضات غيرقانونی انجام 

ينکه اين سنديکاها در فضای پس از انقالب شکل گرفته بودند، اما با وجود ا. دهند
آنها همچون ترمزی برای حرکت طبقه . به هيچ وجه رويکردی انقالبی نداشتند

") جبهه متحد("کارگر عمل می کردند، و به بهانۀ مبارزۀ دسته جمعی همۀ طبقات 
. يل می کردندعليه امپرياليسم، عمال مبارزه برای مطالبات کارگران را تعط

سنديکاهای فوق با مطرح کردن اينکه شرايط بحرانی است، چون امپرياليسم همه 
، نتيجه می گرفتند که لذا کارگران "هزار و يک دليل ديگر"را تهديد می کند، و به 

در نتيجه مبارزه برای مطالبات کارگری فقط حرف . بايد توليد را افزايش دهند
  .کردندپوچی بود که آنها تکرار می 

کارگران که در عمل اين سنديکا ها را کانون مبارزه و مطالبه های خود نمی 
ديدند، جذب آنها نشده و اين سنديکاها تعداد بسيار معدودی از کارگران را جذب 

اما به هر حال روش آنها در . کرده بودند و عمال در حاشيه و انفعال قرار داشتند
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رگران می شد و در آن شرايط که کارگران حد خود باعث خاک پاشيدن به چشم کا  
ايشان نيز رو به افول بود و ديگر تشکلهای فاقد حزب خود بودند، و شوراه

کارگری قوی نيز وجود نداشت، سنديکاهای فوق به بحران و اغتشاش فکر طبقه 
با وجود اينکه بين . کارگر دامن می زدند و آب به آسياب سرمايه داری می ريختند

هايی وجود داشت، اما وجه مشترک همۀ آنها همانا آشتی طبقاتی بود و آنها تفاوت
  .فقط در جزئيات تفاوتهايی وجود داشت

 

    اقتصاد سرمايه دارىۀمالحظاتى در بار: پيوست
 
 

  رشد مناسبات کااليی  -
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ًا الزم طبقه کارگر   تم  مبتنی   فعال 

بقه کارگر،   گرايش اجتماعی دائمًا ن  مسئله    

الزمی  که در کاال تبلور  يابد و به مثابه  ًا ج ي   يان

. با رشد و تکامل مناسبات سرمايه داری، مناسبات کااليی نيز رشد می يابد
است،مناسبات کااليی  اع اج يت گسترش بر که

ضرورت رشد کمی و کيفی طبقه کارگر را در مناسبات سرمايه داری قوت می 
قش يک بعنوان اين  ط پرتوی در بخشد و

   .بيشتری در جامعه به عهده می گيرد

  
  

اول . د، کاال مبتنی بر دو خصوصيت استهمانگونه که مارکس توضيح می ده
بدون ارزش مصرف هيچ کااليی بازاريابی نمی شود . ارزش مصرف و دوم ارزش

هر چند که ارزش مصرف نيز در جريان تکامل اجتماعی و ويژگيهای جامعه 
دستخوش تغيير و جايگزينی می گردد، اما در نهايت اين ويژگی بعنوان نياز 

ارزش مصرف ابتدائی ترين ويژگی هر . لور داشته باشدانسانی در کاال بايد تب
اين ارزش . اما ارزش اقتصادی نهفته در کاال مسئله پيچيده تری است. کااليی است

می است تماع  ا نيروی ن گ بعنوان م
 نيروی کاری .عاملی برای پديد آوردن ارزش مصرف در جريان توليد عمل می کند

که در کاال تبلور يافته نه به مثابه يک نيروی کار فردی و خاص، بلکه بعنوان 
مجموعه ای از نيروی کاری که در جريان توليد برای کااليی خاص و در يک 

  . ترکيب ارگانيک وسيع شکل گرفته است، در نظر گرفته می شود
شد يافته و همواره منافع سرمايه داری به موازات رشد و تکامل مناسبات کااليی ر
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خود را در گسترش اين مناسبات و يا به عبارتی ديگر تعميق اين مناسبات يافته 
اع. است ت ا کار نيروی بيشتر انباشت برای، اوم تالش در بورژوازی

چرا که تنها در جريان اين مسئله است که، در نهايت منافع بورژوازی . کاالها است
  . ن کشيدن سود تحقق خواهد يافتبراساس بيرو

ًا الزم در  م ج    مد      

غيره تمامًا يا در خ به اين  ط کيفی کاالها و نعت و توليد، باال بردن
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بنابراين تکامل مناسبات و روابط سرمايه داری و از آن جمله تکامل تکنولوژی 
دمت ح  ص س

  . مسئله و يا در درجه ثانويه قرار می گيرند
علم و توليد، به خودی خود قادر بنابراين رشد تکنولوژی و ارتباطات در عرصه 

نظر به اينکه توليد در . نيستند، مناسبات کااليی را دستخوش تغيير کيفی بکنند
جامعه هميشه براساس منافع طبقاتی خاصی سازماندهی گرديده، رشد و تکامل 
. مناسبات کااليی و تبلور ارزش اقتصادی در کاال نيز از اين قاعده، مستثنا نيست

اجتماعًا  الزم که مواد خام را در جريان توليد به کاال تبديل می کند، در جريان کار
  . رشد و تکامل خود تنها، ارزش اقتصادی کاال را افزايش می دهد

 طبقه کارگر، که به موازات یکار پيچيده و يا به عبارتی ديگر کار فنی و تخصص
ده شده ای به رشد سرمايه داری ضرورت بيشتری می يابد، تنها بعنوان کار فشر

نسبت نيروی کار ساده است که در وجود کاال می تواند ارزش اقتصادی بيشتری را 
  . بوجود بياورد

به موازات رشد و تکامل روابط اجتماعی، نيازمنديهای انسان نيز گسترش می 
کاالها نقش بيشتری در زندگی بشر ايفا می کنند و مجموعه ارزشهای نهفته . يابد

نياز بيشتر به آفريدن ارزش مواد خام برای تبديل . فزايش می يابددر کاالها نيز ا
آنها به کاال، بورژوازی را وادار می سازد تا در اين مورد به تدارک و سازماندهی 

نتيجه اين مسئله، رشد سرمايه ثابت، رشد کمی طبقه کارگر، . بيشتری بپردازد
. و فنون برتر استتکامل و متخصص کردن نيروی کار و بکارگيری تکنولوژی 

تمامی اين عوامل مناسبات کااليی را افزايش داده و باعث می شود که مناسبات 
حتی در دور افتاده ترين . کااليی در تمامی شئونات زندگی انسانها ريشه بدواند

کاالها بازار می يابند و زندگی بدوی را دستخوش ) روستائی(روابط اجتماعی 
هم اکنون استفاده از تلويزيون، برق، راديو، ضبط، در روستاها . تغيير می کنند

  . اتومبيل و موتور سيکلت افزايش يافته
استفاده بيشتر از . اينها بيانگر شکستن مرزهای سنتی توسط مناسبات کااليی است

اما . کاالها، وسعت يافتن دامنه توليد، وسعت يافتن دامنه مصرف را باعث می شود
شری و گسترش مناسبات سرمايه داری تناقضات نيز در جريان افزايش نيازهای ب

نيازهای بيشتر و مسئله کاهش حداقل معيشت طبقه کارگر و . افزايش می يابند
فاصله پديد آمده مدام . بسياری از مردم، روابط اجتماعی را آبستن تحوالت می کند

 در حال رشد و ازدياد است اين مسئله ايست که ، جامعه را بيش از پيش دچار
  . دگرگونی می کند

با تکامل مناسبات کااليی، کاالها شکل معادل بخود می گيرند و در اين رابطه، هر 
کااليی با تجسم کار انسانی در خود می تواند بعنوان نقش معادل در قياس با 

يعنی کااليی قادر است ارزش خود را در وجود کااليی . کاالهای ديگر عمل کند
در اينصورت شکل خاصی از ارزش يعنی شکل معادل ديگر بيان کند و برعکس، 

پس هر کااليی می تواند يکبار در مقام ارزش . را به کااليی ديگر تحميل می کند
نقش معادل کاال که، بيانگر قياس کار . نسبی و يکبار در نقش معادل قرار بگيرند

اسبات نهفته در آن و به نسبت کااليی ديگر است در جريان تکامل بيش از پيش من
با رشد مناسبات کااليی مارکس سه خصوصيت را . کااليی قوت بيشتری می يابد

  : برای کاال در نقش معادل قايل است
ارزش مصرف صورت تجلی عکس خويش يعنی ارزش می شود دوم کار : اول

مشخص صورت تجلی عکس خويش يعنی کار مجرد انسانی می گردد و سوم کار 
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ديلفردی به صورت عکس خويش يعنی دارد شکل
  . می گردد

 بکاری که مستقيمًا  اجتماعی  تب 

ه تمامًا در   ي نع  بانکداری، تبليغات،  
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ند ذاتًا  ب اشته

ارز  مقدار رد  مبناي تعيين ، ثانيًا  ه  ي

پس جنبه عرفاني آاال از ارزش مصرف آن سرچشمه نمي گيرد همچنانكه ...... 
اوًال. اي آن چيزهايي آه تعيين آننده ارزش اند نيستمنشأ اين صفت در محتو زيرا

فيزيولوژي اين حقيقت را مسلم مي دارد آه هر قدر آارهاي مفيد يا آوششهاي 
مولد متنوع باشد آنها همه نتيجه وظايفي هستند آه ارگانيسم بدن انسان انجام مي 

اشدهد و هر آدام از اين اعمال اعم از هر باطن و يا ظاهري آه د  
عبارت از صرف مقداري از قواي دماغ، اعصاب، عضالت و حواس انساني و 

است ش آنچه   در مو است ر يعني زماني آه . غ
طي آن اين نيرو مصرف شده يا آميت آار، تفاوت آن با آيفيت آار حتي بطور 

توليد وسايل زندگي الزم است ولو زمان آاري آه براي . محسوس نمايان است
اينكه در مراحل مختلفه تكامل يكسان نيست، بايد در آليه ادوار مورد عالقه انسان 
قرار گرفته باشد و باالخره همينكه مردم به نحوي از آنحا براي يكديگر آار مي 

پس اين خصلت معمائي محصول . آنند آار آنها نيز صورت اجتماعي پيدا مي آند
به مجرد شكل آاال يافتن بروز مي آند از آجا ناشي مي شود؟ بديهي است آار آه 

تساوي آارهاي انساني شكل واقعي برابري . آه منشأ آن در خود همين شكل است
بين شيئيت ارزشي محصوالت آار بخود مي گيرد و اندازه گيري مصرف نيروي 

بد و باالخره آار انساني بوسيله زمان صورت مقدار ارزش محصوالت آار مي يا
مناسبات توليد آنندگان آه بر طبق آن هدف اجتماعي آارهاي ايشان معلوم مي 

کاپيتال جلد اول ،صفحات ( .گردد به شكل رابطه اجتماعي محصوالت آار در مي آيد
   )١٠۴و١٠٣

در عصر کنونی مناسبات کااليی تنها دارای ارزش مبادله نيستند، بلکه در اثر رشد 
ارزش اقتصادی نقش ارزش مصرف و ارزش مبادله کاهش می يابد و بنابراين 

. ی گذاردمناسبات کااليی، تأثيرات مستقيم و عميقی در مناسبات اجتماعی بجای م
با تکامل توليد سرمايه داری و صدور سرمايه به مقياسی وسيع کاالها در دور 

کاالها در روابط انسانی مؤثر می افتند و . افتاده ترين مناطق نيز سربرمی آورند
نيروی کار انسانی ارزان مدام . تالش مضاعفی برای رقابت و مصرف در می گيرند

افته سربرمی آورد و سرمايه داری در اين راستا در هيبت کاالهايی جديد و تغيير ي
پيشرفت در عرصه ارتباطات، حمل و نقل، . از هيچ کوششی فروگذاری نمی کند

خدمت ر ت، الکترونيک و غ ص فرهنگ، تجارت
  . مناسبات کااليی قرار می گيرند و آنرا در يک سير صعودی دائمی قرار می دهند 

متخصصين بيشتر و کاردان تر، . وابط انسانی متأثر از اين مسئله می گرددر
نيروی کار اجتماعی تر و بيشتر، فرهنگ مصرف بيشتر به سرعت در روابط بين 

حتی . انسانها و زندگيشان مؤثر می افتد و آنرا دچار دگرگونيهای عميقی می کند
مثل تراکتور، کمباين و  (کشاورزی ديگر بدون استفاده از کاالهای سرمايه داری

از اينجا . فعاليت خويش را نمی تواند تداوم بدهد) ديگر ماشين آالت کشاورزی
است که خصلت فيتيشی کاال ظهور می کند و در زندگی انسانی، همه جا حضور 

  : مارکس در اين رابطه می گويد. دارد
حال آه سرمايه داري در مقياسي جهاني رشد يافته و مناسبات آااليي مرزهاي 

ده است، تغيير در روابط انساني نيز مقياسي جهاني يافته و جغرافيايي را در نور دي
آه در حال حاضر ) W.T.O(پيمان تجارت جهاني . دستخوش تحوالت دائمي است

اآثريت آشورها به آن پيوسته اند، بسياري از موانع گمرآي و سياسي و عوامل 

رارآميزی تا موقعی که کاال از لحاظ ارزش مصرف مورد توجه است هيچ چيز اس
در آن نيست خواه آنرا از لحاظ اينکه بوسيله خواص خود احتياجات انسان را 
برمی آورد بنگريم و يا از آن جهت که اين خواص محصول کار انسانی است مورد 

  .... .دقت قرار دهيم
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تي را در آند آننده مناسبات آااليي را از سر راه برداشته و ديوارهاي ملي و سن
  . هم شكسته است

آاال هر روز بيش از پيش خصلت مصرفي خود را از دست مي دهد و بيشتر و 
براي توليد آاال و يا . بيشتر بعنوان ارزش اقتصادي در اقتصاد نقش ايفا مي آند

به دنبال . فروش آن برنامه ريزي و فعاليتهاي بسيار دقيقي صورت مي گيرد
 بردن توان رقابت، يافتن بازار و ده ها مسئله ديگر، نيروي آار ارزان رفتن، باال

سرمايه . هر آدام به نوبه خود در روابط اجتماعي و مناسبات توليدي مؤثر است
داري با ولع تمام و شتابي بي پايان، مناسباتش را گسترش مي دهد و مناسبات 

خود را ابتدائي را دستخوش تحول مي آند، تا سرمايه آزادانه تر گسترش توليدي 
چنين روندي بخصوص در آشورهاي سرمايه داري وابسته آه سرمايه . انجام بدهد

در . داري جوان است، به سرعت جامعه را دستخوش تحول و دگرگوني مي آند
چند دهه گذشته ما شاهد تحوالت اقتصادي و اجتماعي بزرگي در اين جوامع 

تغييرات بسياري شده و صف بنديهاي طبقاتي با رشد سرمايه داري دچار . هستيم
اين مسئله تبلورهاي روبنايي . پرولتاريا نيروي بزرگ و تعيين آننده اي گرديده

بسياري در جامعه داشته و نيروهاي ديگر جامعه در تقابل و يا در آنار اين طبقه 
اين مسائل دال بر تحوالت شگرف . تعريف و صف بندي سياسي مي شوند

مبارزه طبقاتي در . والت سوسياليستي هستنداجتماعي دارد آه خود زمينه تح
ارتباط با تغييرات عميق اقتصادي تعاريف سنتي خود را از دست مي دهند و تنها 

  . ارزشهايي فراتر از روابط سرمايه داري، راديكال مي مانند
  

  ارزش اضافه و رشد سرمايه ثابت  -
زش الزم آه ار. ارزش اقتصادي شامل دو بخش ارزش الزم و ارزش اضافي است

بخشي از ارزش آفريده شده توسط طبقه آارگر است آه به صورت دستمزد به او 

بعنوان حداقل معيشت و براي تجديد انرژي طبقه آارگر براي باز . پرداخت مي گردد
اما ارزش اضافه بعنوان ارزش آفريده شده اي آه به طبقه . توليد ضروري است

 يكي نيست، در شيوه توليد سرمايه داري آارگر تعلق نمي گيرد و البته با سود
آسب ارزش اضافه تنها عامل تداوم روند اقتصاد جامعه . حرف اول را مي زند
هر عاملي آه اين بخش از ارزش را خدشه دار بكند و يا به . سرمايه داري است

  . آن لطمه اي بزند بايد آنار زده بشود
. في را به ما نشان مي دهدنسبت ارزش اضافه به سرمايه متغير نرخ ارزش اضا

بزرگتر باشد نرخ ارزش  ارزش اضافه در مقايسه با سرمايه متغير اگر چنانچه
ارزش اضافه از يک کمتر از يک بيشتر وچنانچه بر عکس باشد نرخ  اضافه ما
د نرخ ارزش اضافه بدست وچنانچه آنرا بر صد ضرب بکنيم درص. خواهد بود
  :يم داشت بنا براين چنين خواه .خواهد آمد

  درصد ارزش اضافه/  سرمايه متغير  =نرخ ارزش اضافه 
  نرخ ارزش اضافه   ١٠٠= درصد ارزش اضافي
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ع   ًا 

بنابراين بورژوازي در تالش مداوم براي آاهش سرمايه متغير و افزايش ارزش 
اين مسئله آه در عمل به طرق . اضافه با هدف باال بردن نرخ ارزش اضافه است

هش دستمزد واقعي و يا افزايش ساعات آار و شدت آار مختلفه اي همانند، آا
است تبلور مي يابد، در آشورهاي سرمايه داري وابسته آه اقتصاد نه همانند 
گذشته ماقبل سرمايه داري آه بر مبناي غارت و چپاول بود بلكه براساس شيوه 
توليد سرمايه داري يعني باال بردن نرخ ارزش اضافه تعريف مي شود، ضرورت 

ماهنگي و تغييرات ارگانيك ساختاري در اين راستا ضروري و اجتناب ناپذير ه
باال بردن نرخ ارزش اضافه فقط در يك ساختار اقتصادي سرمايه داري . است

گسترش يافته مي تواند افزايش يابد، نظر به اين مسئله بورژوازي از تمامي 
بيشتر. رداهرمهاي قدرت بهره مي گيرد تا چنين مسئله اي را پيش بب ه جام نتيجت
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و بيشتر در گرداب سرمايه داري غرق مي گردد و تمامي تار و پود آن از نيازها و 
گردش سرمايه شيوه توليد را گسترش و . محتواي اين مناسبات لبريز مي گردد

نيازها فزاينده توليد تغييرات مداوم روابط اجتماعي را نيز مطالبه . تكامل مي دهد
 توليدي در يك تأثير متقابل با گسترش توليد قرار مي گيرد و روابط. مي آند

  . روبناهاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي دهد
) انگيزه آسب سود(از آنجا آه رشد نيروهاي مولده آه بنا به منافع بورژوازي 

خود دچار تحول و رشد گرديد، در نهايت بدليل نوع مالكيت بر وسايل توليد، به 
رشد نيروهاي مولده در جامعه سرمايه داري با شكستن . ل مي گرددعكس خود تبدي

روابط و . ديوارهاي مالكيت خصوصي قادر است به رشد همه جانبه خود برسد
مناسبات توليدي آه براساس نوع توليد شكل گرفته و الزم و ملزوم يكديگر مي 

 آه نيروهاي چرا. باشند، به سرعت در تضاد با رشد نيروهاي مولده قرار مي گيرد
مولده با دگرگون آردن روابط توليدي قادرند نيروي عظيم اجتماع را در مقياس به 
مراتب وسيع در خدمت گيرند اما توليد مبتني بر مالكيت خصوصي تنها با حفظ 

مناسبات و روند توليد حفظ مي گردد و از اينرو، تناقض فزاينده اي با رشد  
   نيروهاي مولده پديد مي آيد

ارزشرواب دن و آو بوجود خدمت فوق بين هاي ط
چنانچه اين ارزش اضافه شكل نسبي يا مطلق داشته باشد در اصل مسئله و . است

تنها تفاوت مسئله در اينجا . در روابط بين پديده هاي فوق تغييري حاصل نمي شود
 براي ازدياد ارزش اضافه است آه هر آدام از آنها اشكال و روشهاي خاصي

در شرايطي آه بورژوازي با افزايش ساعات آار روزانه ارزش اضافه را . هستند
افزايش مي دهد و البته اين مسئله با دوز و آلكهاي بسياري انجام مي شود، 

  . ارزش اضافه مطلق پديد مي آيد

ر يا ازدياد  اضافي    پديده  تمامًا در   
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رمايه بيشتر به   الزمه  آا  اضافه نيست بلكه آامًال  

بوسيله اما ارزش اضافه اي آه با توسل به حيله هايي همچون آاهش ارزش الزم 

پايين آوردن نقدينگي و يا با توسل به نيروي ذخيره آار و بكارگيري نيروي آار 
هر دو نوع ارزش . ارزان تر بوجود مي آيد ارزش اضافه نسبي ناميده مي شود

برخالف . اضافه پديد آمده تنها اشكال متفاوتي از رشد ارزش اضافه مي باشند
 سعي در نسبت دادن به مارآس دارند آنچه آه بسياري از اقتصاددانان بورژوازي

اين نيست آه ارزش اضافه نسبي نسبت ارزش اضافه به سرمايه گذاري انجام شده 
سرمايه گذاري انجام شده بطور طبيعي و عمومي در هر سيكل توليد نسبت . است

بيشتري را شامل مي شود و بنابراين ارزش اضافه بيشتر و در نهايت سود 
 اما اين نتيجه گيري آه بدليل سرمايه گذاري بيشتر و .بيشتري بدست مي دهد

انباشت بيشتر سرمايه، طبقه آارگر نيز به نسبت گذشته داراي رفاه بيشتري خواهد 
شد و تنها با توجه به انباشت سرمايه فاصله معيشت او گسترش يافته تنها ياوه 

ه انباشت چرا آ. هاي اقتصاد بورژوايي براي پرده پوشي بر روي واقعيات است
بر ارزش هش اش وجه هيچ س

عكس ضروري است آه ارزش اضافه براي جبران افزايش جبري سرمايه ثابت 
قبل از اينكه رابطه اين دو مورد را بشكافيم خوب است ديدگاه صريح . افزايش بيابد

  :  مطلق بخوانيممارآس را در ارتباط با ارزش اضافه نسبي و
من آن اضافه ارزشي را آه بوسيله امتداد روزانه آار توليد مي شود، اضافه «

ارزش مطلق مي خوانم، و برعكس آن اضافه ارزشي را آه در نتيجه آوتاه شدن 
زمان الزم آار بوجود مي آيد و تغيير متناسبي را آه در رابطه مقداري دو بخش 

   )نقل از کاپيتال(» .اضافه ارزش نسبي مي ناممروزانه آار از آن ناشي مي شود، 
مسئله ارزش اضافه و . اآنون به مسئله سرمايه ثابت و ارزش اضافه باز گرديم

سرمايه ثابت همواره بدليل پيچيدگي خود مورد سوء استفاده اقتصاددانان 
از آنجا آه بورژوازي در رقابت دائم با خود هميشه مواجه . بورژوازي قرار گرفته

ده و هست، ناچار براي به چنگ آوردن بازارهايي جديد و يا حفظ بازارها، بو
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سرمايه ثابت خود را افزايش مي دهد تا آاالهايي مرغوب تر، متنوع تر، جديدتر، 
عامه پسندتر، بوجود بياورد و يا اينكه با تبليغات بسيار زياد و گزاف آاالها را 

ودر هر حال بورژوازي جبر. روانه بازار بكند دهد مي رشد ثابت خ يه سرم
  . بخش بيشتري را از سرمايه گذاري انجام شده را در اين زمينه بكار مي گيرد

ود را      ا  ًا 

عًا الزم در آنها نهفته    مختلفه توليد بوده اند آه نيروي آار اجتم
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اله  ه آار ده ال عمر آرده  پرو مثًال اگر  ماشين ريسندگي ده 

اما مسئله اصلي اينجا است آه، سرمايه ثابت افزوده شده قادر نيست خود بخود 
اقتصاددانان بورژوا با استناد به رشد صنعت و . ارزش اضافه اي پديد بياورد

و اتوماتيك شدن بسياري از دستگاهها، آمرنگ شدن نقش نيروي آار تكنولوژي 
آنان معتقدند آه دستگاهها و تكنولوژي جاي . را در اين رابطه مطرح مي آنند

آنان سعي دارند با ارائه واقعيتي . نيروي آار را گرفته و يا در حال گرفتن است
  . وارونه شده در مورد سرمايه ثابت حقيقت را پنهان آنند

اين واقعيت آه سرمايه ثابت نيز بوسيله نيروي آار چه از نوع متخصص و يا 
ساده آن بوجود آمده و در جريان توليد با فرسوده شدن خود آنرا به آاال منتقل مي 

بنابراين اين ارزش اضافه نيز آه به ارزش اضافه مستقيم . آند، ناديده مي گيرند
ردد و حاصل نيروي آار اجتماعي است تحت استثمار در جريان توليد افزوده مي گ

بسياري از دستگاههاي پيچيده آه خود نوعي آاال هستند، . ناديده گرفته مي شود
ا مراحل حاصل

بولدوزري را در نظر بگيريم آه بخشهاي مختلف آن در مراحل جداگانه اي . است
بدنه آن در صنعت فوالدسازي با صرف آاري بسيار بوجود آمده، . مدهبوجود آ

موتور آن در آارخانه هاي ماشين سازي و مكانيكي توليد گرديده و با صرف 
پمپهاي هيدروليك . نيروي آار بسيار و تخصصي فراوان اين عمل انجام شده است
حال در . سيار دارندآن نيز جداگانه در آارخانه هايي ديگر تهيه گرديده آه ارزشي ب

جريان آار اين بولدوزر ساده انگارانه است آه تصور آنيم، با بوجود آمدن و يا 
اين مسئله . بكار افتادن بولدوزر تعدادي آارگران ساده ساختماني بيكار شده اند

اين مسئله آن روي سكه را نمي بيند آه . تنها بخشي از حقيقت را ديدن است
  . در برمي گيردمراحل مختلفه توليد را 

سرمايه ثابت افزوده شده تنها باعث تسريع روند توليد مي شود و به عبارتي ديگر 
اين مسئله آمك مي آند تا . به سيكل توليد و باز توليد سرعت بيشتري مي دهد

بورژوازي قادر باشد در زمان آوتاه تري از نيروي آار اجتماعي بيشتر و در 
  : مارآس در اين ارتباط مي گويد. استفاده بكندنتيجه، ارزش اضافه افزوده اي 

اآنون اگر تمام دوراني آه اين وسيله آار خدمت آرده است، يعني از روزي آه 
وارد آارگاه شده تا روزي آه به انبار اسقاط رانده مي شود، در نظر بگيريم 
خواهيم ديد آه در اين دوران ارزش مصرف آن بطور آامل به محصول انتقال يافته 

س س. است باشد س يك
  . تمام ارزشش به محصوالت ده سال منتقل گرديده است

  
 ماشينيسم و سرمايه داري  -

با رشد ابزارهايي توليدي در جامعه فئودالي و بخصوص پس از انقالب صنعتي و 
ظهور و . دستخوش دگرگوني گرديداختراع ماشين بخار روابط اجتماعي به سرعت 

شرايط جديد . رشد طبقات جديد به موازات افول و زوال طبقات ديگري همراه گرديد
بلكه تغيير روابط بين طبقات . تنها به ظهور و يا افول اين طبقات خالصه نمي شد

رشد صنعت و . و جابجايي قدرت از دست طبقات اشراف را نيز در برداشت
قالب صنعتي انگلستان به مرور، تمام اروپا را در برگرفت و ماشينيسم پس از ان

پس از گذار از دوران رقابت آزاد و ظهور امپرياليسم شيوه توليد سرمايه داري را 
دوران امپرياليسم ماشينيسم را به مقياسي بين المللي . به ديگر نقاط گسترش داد

ي صدور و فروش گسترش داد و ماشين آالت صنعتي خود به مثابه آااليي برا
هر چند آه آشورهاي امپرياليستي . نقطه عطف جديدي در تاريخ جوامع گشودند
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همواره تكنولوژي برتر و ماشين آالت پيشرفته تر را بعنوان برگ برنده اي در 
دست خود داشته و دارند و حلقه هاي برتر ماشينيسم را براي اعمال سلطه و 

ايه داري وابسته بكار برده اند، اما در وابسته نگاه داشتن صنايع آشورهاي سرم
هر حال ماشينيسم به مقياس بسيار وسيع و گسترده اي در آشورهاي سرمايه 

 . داري وابسته نيز بكار گرفته مي شد
اگر در دوران ابتدائي ظهور آشورهاي سرمايه داري وابسته، صنايع وابسته به 

 نوع رابطه امپرياليستي بكار مثابه عامل اصلي و تا حدودي تعيين آننده براي حفظ
گرفته مي شد، با تكامل روابط سرمايه داري جهاني لزوم چنين رابطه اي آمرنگ 

ظهور . تر گرديد و ابزارهاي پيشرفته تري براي حفظ اين نوع رابطه پديد آمد
روابط مالي گسترده به صورت ارائه وامهاي آالن با بهره هاي سنگين، وابستگي 

ديد آرد و بازپرداختهاي دائمي وامها و بهره ها به شكل بي را بيش از پيش تش
اين نوع رابطه مالي در سطحي بين المللي حلقه محكمي براي . پاياني بوجود آمد

وابستگي اقتصادي و به عبارت ديگر سرازير شدن مافوق سودها به آشورهاي 
  . امپرياليستي را پديد آورد

رياليستي ماشين آالت و بسياري از اين مسئله باعث گرديد آه، آشورهاي امپ
آارخانه هاي خود را بدون ترس و واهمه به آشورهاي سرمايه داري وابسته 

صدور سرمايه به شكل انتقال ماشين آالت و آارخانجات در آنار . منتقل بكنند
وامهاي امپرياليستي بدليل نيروي آار بسيار ارزان آن آشورها است که در نتيجه 

  . ين بار شديدتر از آشورهاي امپرياليستي شكل گرفتآن استثماري چند
پاره اي بر اين باورند آه رشد ماشينيسم و صنعت بزرگ سطح رفاه طبقه آارگر را 
افزايش مي دهد و حتي به نوعي ديگر نتيجه گيري مي آنند آه رشد ماشينيسم در 

رمايه جوامع امپرياليستي باال رفتن سطح رفاه عمومي و انباشت بيش از پيش س
است هر چند آه انباشت سرمايه به مثابه يك واقعيت امپرياليستي است، اما چنانچه 

اين پديده را معلول رشد ماشينيسم بطور مطلق بدانيم، پارامتري بسيار بزرگ و با 
  . اهميت را در چرخه سيستم اقتصاد سرمايه داري در نظر نگرفته ايم
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شرايط  ان  بخشًا در جامعه تزر مي گردد و ا  د  
ند رند،   را پديد  ًا با ثباتي اقتصادي 

 دائم 

ً    گذارد ك آام امپرياليستي  

ازات باال رفتن سطح رفاه عمومي رشد روابط سرمايه داري و ماشينيسم به مو
چنانچه نخواهيم بحث را به مسئله نزول نرخ سود بكشانيم آه . حرآت نمي آنند

خود قانونمندي تعيين آننده اي در نظام سرمايه داري است و در جاي ديگري به 
سرمايه داری بخش بيشتري از طبقه آارگر  آن خواهيم پرداخت،رشد جهانی شدن

ياليستی به اقشار اريستوآرات و خرده بورژواهاي مرفه و رادر کشورهای امپر
ميانه حال بدل نمودو طبقه آارگر با مانع بزرگي براي رشد سياسي خود مواجه مي 

هر چند آه رشد سرمايه ثابت و به عبارتي ديگر ماشينيسم در اين جوامع . شد
نان تحت طيف بيشتري از روشنفكران و آارگران صنعتي را بوجود مي آورد اما آ

يق  آه ي جه ي ه عميق سو تأثيرات
دار قرار آو   . نسبت  مي

انتقال بحرانهاي سرمايه داري از جوامع امپرياليستي به آشورهاي سرمايه داري 
ًا دروابسته هر چند آه بطور مطلق امكان پذير نيست، ليكن بطور ن سبي

جريان است و تأثير خود را نيز بطور نسبي بر جوامع سرمايه داري وابسته و 
مي باقي متضاد ال ل دو ش بطور مثال در آشورهاي . به

اروپاي غربي مطابق آخرين آمارها حدود سي درصد جمعيت زير خط فقر زندگي 
 وابسته آمار فقر بيش از هفتاد درصد مي آنند، اما در آشورهاي سرمايه داري

جمعيت را در برمي گيرد و در بسياري از اين آشورها اين درصد بسيار باالتر و 
  . فراتر از آنچه گفته شد هست

هر چند دنياي سرمايه داري به صورت ناموزوني رشد يافته و مي يابد و در 
در آشورهاي آشورهاي امپرياليستي، سرمايه داري تاريخي طوالني دارد و 

سرمايه داري وابسته سرمايه داري عمرش به حدود نيم قرن و حتي آمتر مي رسد 
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و به نسبت، تاريخ آوتاهي را پشت سر گذاشته اما به همان دليل رشد ناموزون 
روابط و مناسبات سرمايه داري، تضادهاي اين سيستم در آشورهاي سرمايه داري 

تشديد اين تضادها با . آرده و مي آندوابسته به شدت بيشتر و عميق تري عمل 
انتقال بحرانهاي سرمايه داري امپرياليستي به شكل خارج شدن مافوق سودها و 
صدور سرمايه به اين جوامع و استفاده بيشتر و فزونتر از نيروي آار ارزان اين 

هر چند آه تضادهاي آشورهاي امپرياليستي نيز هرگز . جوامع، عمل مي آند
 شد و در هر حال قانومندی هاي سرمايه داري در اين جوامع نيز متوقف نخواهد

عمل مي آند اما سرعت حرآت و تكامل اين روابط و مناسبات و تضادهاي طبقاتي 
  . آندتر و آرام تر از جوامع سرمايه داري وابسته است

بنابراين بطور انتزاعي ماشينيسم قادر نيست به نسبت رشد مطلق خود، تضادها را 
بود. ياي سرمايه داري امروزه آاهش بدهددر دن باور اين بر ال آه

آه رشد ماشينيسم تأثيرات قابل توجهي بر افزايش مناسبات سرمايه داري و در 
اما چنانچه پارامترهاي ديگر مانند . نهايت رشد تضادهاي سرمايه داري دارد

سرمايه، تفاوتهاي ساختاري مسئله مافوق سود جهاني، تقسيم آار جهاني، صدور 
سرمايه داري وابسته و آشورهاي امپرياليستي، تمرآز و انباشت سرمايه و 
بسياري ديگر از مسائل حاشيه اي اين موارد را در نظر نگيريم، چه بسا به نتيجه 

برسيم امًال هاي    . گيري

     ً هر چند  بايد آام

آ اشتباهي   
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ده  ً گنديده  رمايه دا را آه آام حكومت را در د بگيرد و ماشين دولتي 

ي پاياني  ان بيعتًا   امپرياليستي بسيار آرده   

. تأييد مي آنندواقعيات دنياي آنوني سرمايه داري بيش از پيش گفته هاي فوق را 
تمرآز بيشتر و بيشتر سرمايه در آشورهاي امپرياليستي و انعكاس آن در جامعه و 
از سويي ديگر بروز تالطمات شديد و انقالبات و انفجارات اجتماعي و سرآوبهاي 
وحشيانه و حكومت ديكتاتوري ،تبلوري واضح از معلولهاي واقعيات اقتصادي 

رشد ( چنانچه ما تنها بخشي از واقعيت .جوامع سرمايه داري وابسته است
را بدون ارتباط ارگانيك و تأثيرات آن بر ديگر واقعيات و متأثر شدن آن ) ماشينيسم

مارآسيسم دگم و «از ديگر واقعيات را ببينيم، هرگز قادر نخواهيم بود از 
  . فراتر برويم» مكانيكي

ينيسم انقالب تصور مي آند آه تنها رشد ماش» مارآسيسم دگم و مكانيكي«
سوسياليستي را بوجود مي آورد و تضاد آار و سرمايه را بدون ارتباط با ديگر 

اما آنها همانند آائوتسكي ها آه . واقعيات تنها در گرو رشد ماشينيسم مي داند
انقالب سوسياليستي را در روسيه به مسخره مي گرفتند و اروپا را پيشتاز انقالب 

شرايط اقتصادي و اجتماعي . ي توانند درست باشندسوسياليستي مي دانستند، نم
اين . روسيه با تمامي عقب ماندگي هايش، در اوج تضادهاي دروني قرار داشت

تضادها متبلور در فقر شديد طبقه آارگر، بيكاري گسترده، رشد مبارزات آارگري، 
جنگ جهاني، رشد سياسي و آمادگي ذهني طبقه آارگر نهفته بود تضادهاي 

 داري در روسيه عقب مانده به مراتب جدي تر و شديدتر از اروپا عمل آرد سرمايه
) انقالب سوسياليستي(و طبقه آارگر قادر گرديد با عالي ترين نوع مبارزه قهرآميز 

ش ال ري س ست
  . بود متالشي بكند

 و غلبه شيوه توليد سرمايه داري، به سرعت مناسبات رشد مناسبات سرمايه داري
آه در اين ميان عوامل بسياري بر . جديدي را بين طبقات و قدرت پديد مي آورد

ماشينيسم به تنهايي تغييرات آمي جامعه . تضادها و تغييرات آمي تأثير مي گذارند
به خود بر آميتهاي ديگري نيز هر آدام به نو. سرمايه داري را بوجود نمي آورد

 تا آنجاآه مجموعه آميتهاي ديگر قادرند آميتي مانند ماشينيسم  اين پديده موثرند
  . را تا حدودي تحت شعاع خود قرار بدهند

اين واقعيتي است آه سرمايه داري تحت تأثير رشد ماشينيسم و صنعت در 
يك چ جز ه ط و است قالب آشورهاي رشد

سوسياليستي براي آن متصور نيست، اما بحث ما بر سر اين مطلب است آه از 
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زاويه مارآسيستي واقعيت را متشكل از مجموعه اي آميتها بدانيم آه در آشورهاي 
سرمايه داري باعث گرديده اند، تضادها با سرعت و حدت بيشتري رشد آرده و در 

بي مي دانيم آه بررسي تحول هر ما به خو. آينده نيز شتاب بيشتري می گيرند
ن چ براساس است بورژوايي اي آن ش تضاد اي
اصولي چشم انداز آشورهاي سرمايه داري وابسته را براي بروز انفجار 
. سوسياليستي به مراتب بيشتر و آماده تر از آشورهاي امپرياليستي مي دانيم

شورهاي سرمايه داري وابسته قوي ترين زمينه ها را در انقالب سوسياليستي در آ
چرا آه شاهرگهاي حياتي امپرياليسم . آشورهاي امپرياليستي بوجود مي آورند

  . بريده خواهند شد و تكامل صنعتي آنگاه نمود خود را در تضادها پديد مي آورد

ني  يوه    و دقيقًا   پديده  جداي از  اصلي 

ًا امپرياليستي  رمايه داري  تم  ي تذآر يادآو مجدد   بدانيم
نع و ماشينيسم را  ًا  م ن دا

ان امپرياليستها  را  

عود  آند و نه تنها آانونه  ير  افزايش مافوق سود جهاني دائمًا

 210 

يم  ً    اپورتونيستي آشيده بگيرد  ما آام

ا  مًا    تكامل قرار دارند،  با جامعه را   آورند دا

بل بين آنها آه از هرگاه ما قادر نباشيم روابط ديالكتيكي بين پديده ها و تأثيرات متقا
جمله با اهميت ترين قانومندي هاي اجتماعي است را درك بكنيم، هرگز قادر 

الزم به . نخواهيم بود واقعيات را آنگونه آه هست ببينيم و بر آنها تأثير بگذاريم
مشخص س و س آه س است ري  و

ت) آسب سود(ذير خود بنا به خصلت تغييرناپ ص اچار ًا و ئ
به آشورهاي سرمايه داري وابسته منتقل مي آند تا بتواند براساس ترآيب ارگانيك 

 به جيب بزند و اين مسئله در سالهاي  آن با سرمايه متغير ارزان سود بيشتري
زمينه و شرايط چرا آه . اخير شتاب وسرعتي به مراتب بيشتر از قبل گرفته است

بهتر از قبل پديد آمده و بخشهاي مختلف و زنجيره اي از صنايع در آشورهاي 
سرمايه داري وابسته بوجود آمده اند آه مي توانند مكمل يكديگر و مولد ديگري 

افزايش وابستگي از آانال صندوق جهاني پول و وامهاي آالن، اين نگراني . باشند
آامًال ب ج  برطرف آرده است آه شايد روزي با صنعتي شدن از

وابستگي به معناي . آشورهاي سرمايه داري وابسته رقباي جديدي بوجود بيايند
اي مي ي طي ص  س

اصلي و بزرگ اقتصادي آشورهاي سرمايه داري وابسته را تحت تأثير قرار مي 
رشد ماشينيسم . لكه آانونهاي آوچك تر اقتصادي را نيز در برگرفته مي گيرددهد ب

در آشورهاي سرمايه داري وابسته با تضادهاي اجتماعي رشد مي آنند و در يك 
چرا آه در اينجا پارامترهاي فوق در تضاد . تأثير متقابل و قوي بر يكديگر هستند

  . ي آورندبا هم قرار ندارند و همگي نتايج واحدي ببار م
چنانچه بخواهيم دقيق تر اين بحث را پيگيري بكنيم ضروري است درك ديالكتيكي 

همواره نكته اي آه باعث انحراف و . آاملي نسبت به اين مسئله داشته باشيم
اشتباه در بررسي مرحله انقالب مي گردد، مسئله تضاد بين رشد نيروهاي مولده با 

  . مناسبات و روابط توليدي است
نچه براي تعيين مرحله انقالب تنها درجه و درصد نيروهاي مولده مالك قرار چنا

شد اي خواه ورطه به ال رشد نيروهاي . آنگاه
مولده آه در تمام طول تاريخ در تضاد با روابط توليدي قرار داشته و منجر به 

تي است آه اين آيفيت با روابط تحوالت اجتماعي مي گردد، همواره داراي آيفي
به عبارتي ديگر نيروهاي مولده اي آه اقتصاد . توليدي به نبرد پرداخته است

بط پيوسته رو و تحول در ئ مي و بوجود
اين تضاد هميشه . توليدي آه به مثابه تز در مقابل سنتز قرار دارند عمل مي آنند

به اين معنا آه اين تضاد پيكره جامعه .  آيفيت و رابطه اي تعريف شده استداراي
اين تضاد در تأثير دائم و متقابل با تمام . را با خود دستخوش تغيير و تحول مي آند

ارآان جامعه و روبناها قرار دارد و بر طبقات تأثير مي گذارد و در بازتاب اين 
  . تأثيرات، از آنها تأثير مي پذيرد

ما مسئله آميت رشد نيروهاي مولده و انقالب دو مسئله اي نيستند آه در آنار ا
مسئله رشد نيروهاي مولده از آن هنگام آه در تضاد با روابط . يكديگر حرآت بكنند

توليدي قرار مي گيرد بجز حل اين تضاد راه حل ديگري ندارد و اين مسئله آه چه 
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در اصل مسئله تغييري بوجود نمي زماني اين تضاد به اوج خود خواهد رسيد 
واضح است آه براساس انباشت مجموعه تغييرات آمي و از آن جمله . آورد

اما هر چقدر هم آه ما از . نيروهاي مولده است آه تحول اجتماعي پديد مي آيد
زمان موعود به دور باشيم تنها ماهيت تضاد نيروهاي مولده و روابط توليدي است 

بطور .  تعيين مي آند و تاريخ براساس آن رقم خواهد خوردآه مرحله انقالب را
مثال در آشورهاي امپرياليستي هر چند آه ما فوق سود جهاني به مثابه يك 
واقعيت بر اقتصاد و جامعه امپرياليستي تأثيرات منفي از زاويه انقالبي بر جاي 

ماهيت مسئله گذاشته و انقالب را با تأخير مواجه ساخته است اما به هيچ وجه در 
از زاويه اي فلسفي تنها تغييرات آمي با سرعت . تغييري بوجود نيامده است

آمتري در جريانند بنابراين انقالب سوسياليستي در اين آشورها به تأخير افتاده 
اين مسئله در هر آشور سرمايه داري . است و ماهيت تحول نمي تواند تغييري بكند

عقب ماندگي صنعتي، . هاي ديالكتيكي صادق استبعنوان يك پديده با قانونمندي 
مافوق سودها در آشورهاي امپرياليستي، وجود بقاياي فئوداليسم، عدم رشد 

ي هس آه عوام ًا اقتصاد  
تأثيرات محدودي بر پيكر سرمايه داري بجاي مي گذارند و قادر نخواهند بود 

تيجه تضاد را آه منجر به يك انقالب سوسياليستي و باعث افزايش ساختار و ن
  . فاصله طبقاتي مي گردد را تغييري بدهند

تند تنها  ل سرمايه و  تك محصولي و غيره تمام  آالسيك
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ه ه بيشتري تقسيم  شوند و حرفه ه مًا به  دا
كار  يم  گردد جو خه هايي  ود به مثًال جوشكاري

  

   تخصص و مرحله انقالب -ماشينيسم -
پيشرفت صنعت و ماشينيسم در جامعه سرمايه داري روزبروز ابعاد گسترده تري 

داري ريشه مي سرمايه . تكنولوژي مرزهاي سنتي را در هم مي شكند. مي يابد
با افزايش بيش از پيش . دواند و تار و پودهاي جامعه و روابط را در برمي گيرد

تكنولوژي و ماشينيسم، نياز به تخصص و به عبارتي صحيح تر پيچيده شدن آار 

سرمايه ثابت در جريان رقابت قطبهاي سرمايه داري رشد . ساده بيشتر مي گردد
سرمايه متغير . موازات خويش متحول مي سازدميكند و سرمايه متغير را نيز به 

بايد خود را به نيروي آاري متخصص » مدرن شده«براي انطباق با سرمايه ثابت 
نيروي آار متخصص در واقع نوع پيچيده آار ساده است و يا آنگونه . تبديل بكند

  . نيروي آار فشرده شده است: آه مارآس مي گويد
ي ملي را در هم شكسته و به اقسا نقاط دنيا در عصر ما آه سرمايه داري مرزها

گسترش يافته، نيروي آار متخصص نيز به موازات آن گسترش و ابعاد بزرگي پيدا 
درصد باسوادان افزايش يافته و در تمام شهرها، دانشگاه و آانونهاي . آرده است

  . آموزش عالي ايجاد گرديده است
باط با رشد نيروي متخصص رشد ماشينيسم در جامعه سرمايه داري، در ارت

تناقضات فراواني ببار آورده، بدليل نيازهاي گوناگون سرمايه داري، رشد نيروي 
در پاره اي از موارد . آار متخصص نيز داراي ويژگيهاي متفاوتي مي شود

نيروهاي متخصص از آار يدي فاصله مي گيرند و در مواردي بسيار به هم نزديك 
  اين تناقض چگونه قابل توضيح است؟. ميزندمي گردند و حتي در هم مي آ

ما شاهديم آه در دنياي امروز نيروي آار طبقه آارگر متحول گرديده و آارگران 
نياز سرمايه . متخصص و ماهر جمعيت زيادي از طبقه خود را تشكيل مي دهند

داري در مراآز توليدي و صنعتي به نيروهايي مثل جوشكاران ، قالب بندان، 
 مكانيكها، سرويسكاران، نجاران، برشكاران، خياطان، بناها، تراشكاران،

آرماتوربندها، رانندگان، نقاشان، قفلسازان و بسياري ديگر از تخصصهايي آه در 
. آارخانجات به فراواني مورد نياز است روز به روز ابعاد گسترده تري مي يابد

مي اي ئ شاخ اي فراوانتري تخصصها
ش. ضرورت مي يابند مي تقس  خ شا

، جوشكار لوله هاي گاز خانگي، جوشكار )لوله هاي بزرگ بين شهري(لوله 
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تقسيم نيروي آار حرفه اي به . صفحه، جوشكار اسكلت، جوشكار اتومبيل و غيره
را متخصص مي آند و بازار شاخه هاي متنوع عده بيشتري از طبقه آارگر 

جامعه . اما تخصص تنها شامل آارگران نمي گردد. آارهاي جديدي پديد مي آورد
رشد . نياز به متخصصيني نيز دارد آه تنها از فعاليت فكري خود بايد استفاده بكنند

سرمايه ثابت طيف وسيعي از حسابداران، استادان، دآترها، مهندسين، تكنيسينها، 
لمان، پرستاران، مترجمان، روزنامه نگاران، عكاسان و فيلمبرداران، آارمندان، مع

سرمايه داري با . طراحان، متخصصين نرم افزار و غيره را نيز پديد مي آورد 
رشد خود عده خرده بورژوازي روستايي را آاهش مي دهد و باعث مهاجرت 

ابسته و در آشورهاي سرمايه داري و. دائمي آنها از روستا به شهر مي گردد
ساالنه در دنيا ميليونها دهقان زمينها را رها مي آنند يا مي فروشند و به شهرها 

ش. هجوم مي آورند ح در گرد مي ري هاي
. شهرها گسترش مي يابد و روستاها از سكنه خالي مي شود. آن قرار مي گيرند

ادارات و شرآتها عده اي بيشتر از . ي يابداما خرده بورژوازي شهري وسعت م
اين جمعيت . نقش آنها در آارخانه ها افزايش مي يابد. آنها را مطالبه ميكنند

آنها برخالف خرده بورژوازي روستايي . گسترده ويژگيهاي خاص خود را دارند
مختص اين ب مي خود تنها 

هر چند آه اين . شنفكران بود حال اين مسئله طيف وسيعي را در برمي گيردرو
ويژگي مشترآي بين خرده بورژوازي شهري و روشنفكران است و تا حدود 
بسياري خرده بورژواي شهري خود به نوعي روشنفكر نيز هست اما پارامترهايي 

  . ميان آنها مرز مي آشد

يه  ا ند و يا   آنها عمومًا به نيرو آارگ تبديل  

ًال  ويژگي   طريق فعاليت ذهني زندگي  را  گذرانند اما ق  از
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م و آ  زيربنايي اقتصادي   مسئله آامًال روبنايي  و به لحاظ

اوًال تحوالت اقتصادي و اجتماعي و هرج و مرج توليد و 
 فكري امرار معاش نمي آند، بلكه از خرده بورژوازي شهري تنها از طريق آار

آانالهاي ديگري مانند مغازه داري، واسطه گري، دآه داري، تاآسي داران، آاميون 
اما ويژگيهاي . داران و بسياري ديگر از اين موارد نيز به امرار معاش مي پردازند

ن آنها نيز همانند دهقانا. خرده بورژوازي شهري به موارد ذآر شده ختم نمي گردد
به اقشار مختلفي تقسيم مي گردند آه موقعيتهاي طبقاتي آنها و به عبارتي ديگر 

اما نوع اين سمت و سو و جايگاه . سمت و سوي طبقاتي آنان را تشكيل مي دهد
طبقاتي آنان از پيچيدگي اجتماعي و اقتصادي برخوردار است آه دهقانان از آن 

امل ريز و درشت بسياري تقسيم خرده بورژوازي شهري بوسيله عو. مبرا بودند 
اين ويژگي آه خرده بورژوازي شهري و . مي گردند آه بايد در آنها دقيق نگريست

حداقل بخشي قابل توجهي از آن از طريق امور ذهني امرار معاش مي آنند يك 
نان ت سوي س در است  و

چرا آه پارامترهاي اقتصادي و .  تعيين آننده اي ندارندبه طبقه خاصي نقش
موقعيت اجتماعي آنان نسبت به هم نيز نه تنها متفاوت آه در بسياري موارد حتي 

بعنوان مثال يك پزشك متخصص و يا يك دانشمند انرژي اتمي به . متناقض است
 آارمند لحاظ موقعيت اجتماعي و بهره وري شان از ثروت اجتماعي با يك معلم و

موقعيتهاي اجتماعي متفاوت تنها يك تفاوت ظاهري . دون پايه تفاوت بسياري دارند
و شغلي نيست بلكه يك تفاوت قشري است آه مي تواند آنها را در دو قطب متضاد 

موقعيت اجتماعي و يا بهره وري از ثروت اجتماعي، چنان آششهاي . قرار دهد
 عوامل ذهني تنها تابعي از اين موقعيت مي طبقاتي در ميان آنان پديد مي آورد آه

خرده بورژوازي . گردند و به عبارت ديگر نقش درجه دوم و معلول بازي مي آنند
براساس موقعيتهاي ) چه آنان آه با فعاليت ذهني سروآار دارند و يا نه(شهري 

  . اجتماعي نقش دقيقي در روابط بين طبقات به عهده مي گيرند
د آه چنانچه عده اي از اين اقشار دستخوش چرخشهاي فكري هرگز نبايد تصور آر

و ايدئولوژيكي بگردند ناشي از عدم ارتباط و وابستگي آنها به مناسبات طبقاتي و 
. اقتصادي بوده است

ز طبقات خود اقتصاد در جامعه سرمايه داري باعث مي گردد بسياري از انسانها ا
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دوما عوامل بسياري مي تواند زندگي . آنده بشوند و به سمت طبقات ديگر بروند
اي قات و  ط آه استحاله   و

تصور مكانيكي از روابط بين طبقات ما را در مورد . اجتماعي ارتباط دارد
بسياري از روشنفكران و حتي انسانهايي نيز آه . دروشنفكران به انحراف مي آشان

فاصله اي با فعاليتهاي ذهني دارند در جريان آنارشي توليد و هرج و مرجهايي آه 
از طبقه خود آنده مي شوند و به . هميشه جزئي از مناسبات سرمايه داري است

. نندسوي طبقات ديگر مي روند و بعنوان موارد استثنائي به طبقه خود پشت مي آ
از سوي ديگر همانگونه آه بسياري از آارگران نسبت به موقعيت طبقاتي خود 
ناآگاه اند و حتي عده اي از آنها به عنوان عوامل بورژوازي عليه طبقه خود عمل 
مي آنند بسياري از خرده بورژواها نيز بر موقعيت طبقاتي خويش واقف نيستند و 

ئله هيچ تناقضي با نقش تعيين آننده اين مس. چه بسا بر خالف آن عمل مي آنند
حال آه به شناخت بيشتري از وضعيت فعاليت فكري رسيديم بهتر . زيربنا ندارد

چه تفاوتي بين فعاليت فكري آه طبقه آارگر . است به بحث اصلي خود بازگرديم
انجام مي دهد و خرده بورژوازي شهري به آن مي پردازد وجود دارد؟ و چه وجوه 

  ديكي بين آنها است؟ اشتراك و نز

موقعيته  ب را دچار تغيير  بكند  دقيقًا به روابط  اجتماعي آنان
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ده   ًال اما نكته  با اهميت    ا

ير نزولي   آن مًا  دا

ته آا يافته  بيعتًا دستمزد  نيز به ن  اند  

گفتيم آه بخشي از طبقه آارگر بنا به ضرورت رشد سرمايه داري و ماشينيسم 
متخصص مي شوند و اين روند هم از زاويه آميت و هم به لحاظ آيفي روندي 

از سويي ديگر دانستيم آه آار تخصصي طبقه آارگر همان . صعودي طي مي آند
ر ميان خرده بورژوازي شهري نيز رو  رشد تخصص د آار فشرده شده است و نيز

  . به رشد است
از زاويه اي سياسي متخصص شدن بخشي از طبقه آارگر به رشد و بالندگي اين 

عده با سوادان در اين طبقه افزايش مي يابد و . طبقه بيش از قبل آمك مي آند
 بنابراين اين طبقه. نيز فزوني مي يابد» اجتماعي تر«تعداد آارگران صنعتي و 

. آمادگي بيشتري براي آگاهي طبقاتي و حتي داشتن روشنفكران خاص خود را دارد
نيستند اما » روشنفكر آاملي«هر چند آه آنها به معناي اخص آلمه هرگز 

آنان زمينه هاي به . ويژگيهاي مثبت آنان را تا حدود بسياري بدست مي آورند
ر طيفی از خرده از سويي ديگ. مراتب بيشتري براي آگاهي طبقاتي دارند

بورژوازي شهري نيز بدليل متخصص شدن بيشتر، نقش بيشتري در روبناهاي 
گفتيم آه آنها وضعيتي يكسان ندارند و وابستگي به . اجتماعی پيدا مي آنند

اي. گرايشات طبقاتي متفاوتي دارند و ع آه است اين بسيار
ديك اند و به لحاظ اقتصادي از موقعيت فرودستي بيشتر از آنها به طبقه آارگر نز

ارزش «که با رشد سرمايه داري و بوجود آمدن متخصصين بيشتري . برخوردارند
د» اقتصادي و اجتماعي مي طي ئ س هر چه سرمايه داري . آنان

ما . آند پيش مي رود ارزش اقتصادي مدارك دانشگاهي و تخصص نيز افول مي
ه در اين دوران تعداد ديپلمه ها و ليسانسه هاي بيكار بسيار افزايش يافته شاهديم آ

است هش گذش سبت آنان ط افزايش تورم و . و
افزوني بيكاران آنان را بيشتر به سمت طبقه آارگر سوق مي دهد و اين جبري 

  . تتاريخي براي رشد و ادامه حيات سرمايه داري اس
آن چنان آه مارآس مي گويد، آه حرآت اآثريت جامعه به سمت فقر مطلق است 

را نيز شامل مي شود و ) يعني تهيدستان(در واقع بخش بيشتر خرده بورژوازي 
در دوران ما اين مسئله شامل طيف وسيعي از متخصصين خرده بورژوا نيز مي 

  . اشندگردد و در نهايت آنها متحدين نزديك طبقه آارگر مي ب
نظر به اينكه رشد ماشينيسم تخصصهاي جديدي را بوجود مي آورد و نقش فعاليت 
فكري در توليد افزايش مي يابد، عده اي بر اين باورند آه ماشينيسم در نهايت و 
. تا حدودي نيز در حال حاضر جاي نيروي آار را گرفته و آنرا به آنار مي زند

طبقه آمرنگ مي گردد و رو به افول مي بنابراين نقش طبقه آارگر بعنوان يك 
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در مواردي شاهديم آه نيروهاي مولده مكانيزه شده، بجاي تعداد قابل . گرايد
توجهي از آارگران بكار گرفته مي شوند و الكترونيك و دستگاههاي آامپيوتري 

پس آيا رشد سرمايه داري نقش طبقه آارگر . نقش بيشتري در توليد ايفا مي آنند
 مي برد؟ و يا در آشورهاي امپرياليستي و پيشرفته طبقه آارگر ديگر را از بين

نقشي در توليد ندارد؟ آيا پيشرفته ترين آشورهاي صنعتي مانند ژاپن، آلمان و 
  آمريكا ديگر نيازي به استفاده از نيروي آار، آارگران ندارند؟ 

رًا قضيه روشن است

مًا  د اما بطور مطلق     آارگري بيشتري دا  بكار گرفته  
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د آه آماد و  ا مواد  ده نسبتًا آمي آارگر توليد  آرد،  
اني بيشتر ماشين آالت صنعتي و پيشرفته هر روز با تو. ظاه

و آارايي باالتري اختراع مي گرديدند و جاي نيروي آار ساده و جسمي انسانها را 
اما نياز به نگرشي عميق تر و دقيق تري به مسئله رشد سرمايه ثابت، . مي گيرند

  . رشد مناسبات آااليي و پيچيده شدن سرمايه متغير وجود دارد
 به چنگ آوردن بازارها، در جريان رقابت بين غولهاي سرمايه داري براي

ضرورت باال بردن سطح آيفي آاالها و بكار بردن تنوع باالجبار رشد سرمايه ثابت 
بكارگيري دستگاههاي مدرن تر، نيروي متخصص بيشتر . را به دنبال خواهد داشت

تمامي اين موارد سرمايه گذاري . آزمايش و تحقيقات بيشتر و غيره را مي طلبد
  . آه همانا رشد سرمايه به دنبال داردبيشتري را مي طلبد 

هر چند آه اين . به دنبال رشد سرمايه ثابت سرمايه متغير نيز رشد خواهد آرد
رشد به موازات هم نيست و به نسبت سرمايه گذاري انجام شده سرمايه متغير 
ئ نيروي آل در و شو مي آمتري

  . ته مي شودبكار گرف
  ساخت ماشين آالت جديد، نياز بيشتر به مواد خام نياز بيشتر به نيروي آارگران

متخصص، بوجود آمدن آارخانه های جديد و يا حداقل ماشين آالت جديد نيروي آار 
هر چند آه تكنولوژي جديد بخشي از . بيشتري را نيز به عرصه توليد مي آشانند

 مي برد اما رشد سرمايه ثابت در مجموع نيازهاي نيروي آار را از ميدان بيرون

بنابراين، تقسيم آاري جديد بوجود مي . جديدي را براي نيروي آار فراهم مي آورد
مناسبات و روابط توليدي گسترش مي يابد و . آيد آه هميشگي و پايان ناپذير است

چنين مي مارآس در اين ارتباط . در نتيجه آنها نيروي آار بيشتري جذب مي گردد
  : گويد

افزايش حجم مواد خام، مواد نيمه ساخته، اسباب آار و غيره آه آارگاه ماشيني با 
ين پرداخت آن ش موجب مي ع

خام و نيمه ساخته به رشته هاي بيشمار تقسيم شود و بالنتيجه تنوع رشته هاي 
صنعت ماشيني، تقسيم آار اجتماعي را به نحو . ش يابدتوليد اجتماعي نيز افزاي

غير قابل مقايسه اي، نسبت به مانو فاآتور، به پيش مي راند زيرا ماشين نيروي 
بارآور را در آن صنايعي آه تحت استيالي خود در مي آورد به درجه عالي و 

  . غيرقابل قياسي باال مي برد
ارزش و در عين حال ازدياد حجم نخستين نتيجه ماشينيسم بزرگ آردن اضافه 

محصولي است آه اضافه ارزش در آن تجلي پيدا مي آند، بنابراين ماشينيسم با 
افزايش جوهري آه به طبقه سرمايه دار و تمام وابستگانش جان مي دهد، خود 

افزايش دارايي آنها و آاهش بالنسبه . اين قشرهاي اجتماعي، را نيز تقويت مي آند
راني آه براي توليد وسائل اوليه معيشت الزم اند در عين اينكه دائمي عده آارگ

نيازمنديهاي تجملي تازه اي بوجود مي آورد وسايل جديدي نيز براي آماده ساختن 
جزء بيش از پيش بزرگتري از محصول . آن نيازمنديها را فراهم مي سازد

ي از اجتماعي تبديل به اضافه محصول مي گردد و جزء بيش از پيش بزرگتر
اضافه محصول تحت اشكال ظريف شده و تنوع يافته اي تجديد توليد مي شوند و 

در عين حال . به مصرف مي رسند و به عبارت ديگر توليد تجملي افزايش مي يابد
ظريف شدن و تنوع يافتن محصوالت از مناسبات جديد بازار جهاني نيز آه زاده 

  .صنعت بزرگ است، برمي خيزد
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فا نمي شود آه فرآورده هاي خارجي را در برابر محصوالت بومي ديگر به اين اآت
مبادله آنند بلكه مقدار روزافزوني از مواد خام خارجي، اجزا ترآيبات، نيمه ساخته 

با مناسبات تازه . ها و غيره به مثابه وسيله توليد در صنعت بومي وارد مي گردد
يش مي يابد و صنعت اخير بازار جهاني تقاضاي آار براي صنايع حمل و نقل افزا

  .نيز برشته هاي بي شمار تازه اي تقسيم مي گردد
بنابراين با پيچيده شدن روابط سيستم توليدي سرمايه داري، تقسيم آار سرمايه 
داري نيز گسترش مي يابد و به موازات آن نياز به نيروي آار جديد بيشتر نيز 

ات توليدي، بدليل بكارگيري آن بخش از نيروي آار آه از مؤسس. ضرورت مي يابد
تكنولوژي برتر رانده شده اند، جذب مؤسسات توليدي جديد و گسترش يافته مي 

  . گردند
را  مًا افزايش يابد آا بيشتري امع ب دا ي     
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د  ايد ويژه دنياي سرمايه داري باشند و صرفًا  مبناي  آاالهايي آه

الهاي  ئ مي و شري ه ج نيازهاي ديگر ي سو از
با گسترش تمدن اجتماعي صنعت و ماشينيسم آاالهاي نويني . به خدمت مي گيرد

  . ازار مي آندرا روانه ب
. در جامعه سرمايه داري بسياري از آاالهاي تجملي نيز به آنها افزوده مي شوند

براي سرمايه داري تنها مسئله با اهميت اين است آه بتوان آااليي را بفروش 
هر چيزي آه قابليت فروخته شدن را داشته باشد، براي سرمايه داري . رساند

بيشتر از آاالهاي تجملي و در واقع تحميلي به اما آنچه آه . ارزش اقتصادي دارد
جامعه رشد مي آنند آاالهايي است آه هر روز بيشتر الزمه زندگي شهري و 

، هواپيما، ماشين حساب، صنعتي مي گردند تلفن، آامپيوتر، ضبط، اتومبيل، قطار
، آولر، دوربين، تلويزيون و صدها آاالي ديگر آه امروزه از آاالهاي گوشت چرخ
اول زندگي اجتماعي هستند بيانگر اين واقعيت بزرگ است آه صدها آارخانه متد

امروزه حتي رشته هايي از توليد . جديد و مشاغل جديد آفريده شده و مي شوند
انبوه بزرگ پديد آمده اند آه در گذشته اي نه چندان دور تنها صنعتگران محلي به 

صنايعي بزرگ در خدمت . له استتوليد اسباب بازي از اين جم. آن اشتغال داشتند
اسباب بازي . توليد اسباب بازي هستند و رقابت عظيم در اين رشته در جريان است

هاي چيني و تايواني از آمريكا و اروپا و بسياري ديگر از آشورها سر درمي 
لوازم صوتي و تصويري ژاپن در دورافتاده ترين آشورهاي آفريقايي و . آورند

. شرفته ترين آشورهاي صنعتي نيز بازارهاي فراوان دارندآسيايي و يا در پي
مناسبات آااليي سير صعودي هميشگي دارند و به دنبال آن نياز روزافزون به 

  . نيروهاي آار جديد
بي حكمت نيست آه با تمام تبليغات دروغين دنياي سرمايه داري آشورهاي 

اين مسئله چه از . سرمايه داري وابسته داراي نرخ رشد جمعيت بااليي هستند
زاويه بوجود آمدن نيروهاي آارگري جديد و ارزان و چه بدليل گسترش بازارها 

هر چند آه اين مسئله خطراتي را نيز براي حفظ نظام به دنبال دارد . ضروري است
و همواره بايد آنرا آنترل آرد اما در نهايت مسئله ايست در خدمت به بقاي نظام 

يازهاي بشري از يكسو و از سوي ديگر با تبليغات با رشد ن. سرمايه داري
آسب سو بر  ش

بيشتر توليد مي گردند، مناسبات آااليي و به دنبال آن نياز به نيروي آار نيز رشد 
ي از رشد ميليتاريسم از جمله موارد ديگري است آه بخش قابل توجه. مي آند

سوداگران مرگ هر روز جنگ افزارهاي . نيروي آار را به خود اختصاص مي دهد
جديدي را به بازار عرضه مي آنند و يا در نتيجه جنگهاي خود ساخته و منطقه اي 

با رشد مناسبات آااليي روابط توليدي دچار تغيير مي گردد و . بفروش مي رسانند
عده زيادي از آارگران در . ودضرورت وجود و رشد بخش خدمات بيشتر مي ش

فروشندگان فروشگاههاي بزرگ آارگران . بخشهاي خدماتي مشغول بكار مي گردند
شهرداري، نظافتچي هاي ادارات، سرايدارها، آارگران بيمارستانها، باربران 
فرودگاهها و راه آهنها و تعاونيها، باغبانان فضاي سبز و پارآها، آبدارچي ها و 
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آنند بيانگر اين  آارگراني آه در بخشهاي خدمات فعاليت ميبسياري ديگر از 
واقعيت است آه رشد سرمايه داري و توليد باعث افزايش نياز به آارگران در 

 آالت نقش بسياري  هر چند آه در زمينه خدمات نيز ماشين. شاخه هايي جديد است
 اين مسئله تنها دارند و قادرند آه آار عده اي از آارگران را به عهده بگيرند اما

. روي ديگر سكه افزايش مشاغل و نيازهاي اجتماعي است. يك روي سكه است
پ مي آار ار نيروي ف ح جبران به گسترش مي و ئ ردازد  . تقسيم آار گران   ذ  آ  مًا  يابد     دا

مًا تنوع  يابند و يا آاملتر     بيشتري  توليد ايفا آنند  دا

طبقه آارگر دائمًا از زاويه  و آيفي  يافته و  يابد
خدمت به   با  ماشينيسم ندارد بلكه دقيقًا برعكس،  ماشينيسم در
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ساخت . اما يك مورد با اهميت ديگر آه همواره ناديده گرفته مي شود باقي است
 صنعتي و مكانيك، دستگاههاي غول پيكر و نوين ماشين آالت پيشرفته، ابزارهاي

مي مي ئ و در مي نقش آه
گردند، خود نياز روزافزوني به نيروي آار و بخصوص نيروي آار متخصص 

بسياري از آارخانه ها و آارگاه ها در خدمت به ساختن اين ماشين آالت . دارند
آارخانه هاي ابزارسازي و ماشين سازي امروزه نياز هر جامعه .  مي گيرندقرار

اين رشته از توليد چنان رشد و . ايست» عقب مانده«سرمايه داري هر چند 
  . گردد گسترش يافته آه خود به شاخه هاي بسياري تقسيم مي

آارخانه ها ماشين سازي عمراني، آارخانجات ساخت ابزار مكانيكي و صنعتي، 
ارخانجات ساخت ماشين آالت آشاورزي آارخانجات ساخت ماشين آالت الكترونيك آ

اين پديده نه تنها باعث نياز . و مواردي ديگر بيانگر واقعيت فوق هستند
روزافزوني به نيروي آار مي گردد، بلكه عاملي است آه نيروي آار را متخصص 

بنابراين .  تر و پيشروترندآارگران در اين رشته ها صنعتي. تر و پيچيده تر مي آند
مي رشد اين مسئله نه تنها . آمي

رشد  رشد تناقضي
آمار و ارقام نيز واقعيات فوق . بالندگي نيروي پرولتاريا و افزايش آميت آن است

يد مي آند، با وجود آنكه در آشورهاي سرمايه داري وابسته طي چند دهه را تأي

اما نيروي آارگري نيز همچنان بيشتر مي . گذشته جمعيت آنها چند برابر شده است
. صنايع بسياري بوجود آمده اند و رشته هاي توليدي نويني سر برمي آورند. شود

هرها همواره عده قابل با وجود درصد مهاجرت بسيار باالي روستاييان به ش
  . توجهي از آنان در طبقه آارگر حل شده اند

رشد ماشينيسم، صنعت، آميت آارگران، رشد آيفي آارگران، (تمامي عوامل فوق 
مهاجرت به شهرها، رشد خدمات، بوجود آمدن آارخانه ها ماشين سازي، صنعتي 
شدن آشاورزي، رشد خرده بورژوازي شهري و بخصوص روشنفكران و 

. بيانگر حرآت گام به گام جامعه به سمت تحولي سوسياليستي است) تخصصينم
سرمايه داري به سرعت خود را تكامل مي دهد و روابط و مناسبات عميق تري 

با گذشته فاصله مي گيرد و با آينده برخورد مي آند، آنان آه به . برقرار مي سازد
، آنان آه وجود بقاياي ماقبل اميد رشد آالسيك سرمايه هنوز در انتظار نشسته اند

سرمايه داري را دليلي براي پرهيز از اقدام سوسياليستي توده ها مي دانند، چشم 
تناقضات . بروي واقعيات در حال تغيير و سريع جامعه سرمايه داري بسته اند
سرمايه . سرمايه داري رشد مي آند و بيش از پيش نفي خود را باز مي پروراند

 دنبال آسب سود بيشتر تار و پودهاي ماقبل سرمايه داري را در داري حريصانه به
  . هم مي نوردد

  

  سرمايه داري آالسيك و رشد ناموزون سرمايه  -
رشد سرمايه داري در گوشه و آنار جهان با تفاوتها و ويژگيهاي بسياري سپري 

بسياري، آرام و طوالني و پاره اي تند و جهشي، مواردي همراه با . شده است
اما . دال و درگيري اجتماعي و مواردي همراه با مسالمت و رفرم بوده اندج

در واقع هر .ويژگيهاياين روند بسياربيشتر وگسترده تر از موارد ياد شده اند 
 ملي و سياسي خود طي آرده و حتي در داخل  جامعه ای اين مسير را با ويژگيهای
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ايه داري براساس در اين آشورها سرم. قابل توجه و چشمگير است) امپرياليسم(
. الگوها و برنامه ريزي هاي آشورهاي امپرياليستي شكل گرفته و رشد يافته اند

زماني آه .  شده ايم سطحی نگریاما چنانچه اين مسئله را چنين ساده ببينيم دچار
 نيمه مسعمره را -آشورهاي امپرياليستي تغيير و تحوالت آشورهاي نيمه فئودال

چندان آوتاهي بود آه اين جوامع دستخوش تحوالت و طراحي مي آردند، مدت نه 
جنبشهاي ملي و آزادي بخش آه روبناهاي سرمايه داري . تالطمات شديدي بودند

 ناصر در -جنبشهاي نهرو در هند. در اين جوامع بودند به اوج خود رسيده بود
 -  آاسترو در آوبا- بومدين در الجزاير- مصدق در ايران- لومومبا در آنگو-مصر

آلنده در شيلي و بسياري ديگر از اين موارد از جمله واقعيتهايي بودند آه تحوالت 
امپرياليستها در واقع در مقابل يك عمل انجام شده قرار . را اجتناب ناپذير مي آردند

گرفتند آه تنها سعي در آنترل و برنامه ريزي آن در حد ممكن در جهت منافع خود 
 نيمه مستعمره ابتدا به ساآن -آشورهاي نيمه فئودالبنابراين تحوالت در . داشتند

  . متأثر از واقعيات دروني خود و در درجه دوم تحت تأثير امپرياليستها بود

با تمام اين تفاوتها . اشته استيك مجموعه نيز تفاوتها و تناقضات بسياري وجود د
اول نوع سرمايه . و ويژگيها مي توان آنها را شامل دو شكل از اين روند دانست

سرمايه داري آه براساس مجموعه . ١نوداري آالسيك و دوم سرمايه داري ناموز
اي از آميتهاي در حال تغيير در جامعه فئودالي شكل گرفته و در نهايت در تضاد با 

اين . ، توانسته بر آن غلبه بكند را رشد سرمايه داري آالسيك مي ناميمفئوداليسم
نوع رشد در ابتدا با ظهور آارگاههاي آوچك و پراآنده پديد مي آيد و در جريان يك 

پاره اي از جريان رقابت خارج مي . رقابت آزاد ريشه هاي خود را محكم مي آند
اين نوع از سرمايه .  شوندشوند و عده اي ديگر قوت مي گيرند و متمرآز مي

داري آه در نوك پيكان تكامل سرمايه داري قرار دارد از دل جامعه فئودالي سر 
  . برمي آورد و بدون تأثيرات خارجي مسير طبيعي خود را طي مي آند

در يك نقطه همراه با انقالب . اما اين روند طبيعي خود داراي ويژگي بسياري است
مثل (آشوري ديگر همراه با تحوالت عظيم صنعتي و در ) مثل فرانسه(سياسي 
مانند (و در آشوري ديگر تا مدتهاي مديد تحت سلطه فئوداليسم ) انگلستان
ويژگيهاي فوق باعث ويژگيهاي اجتماعي خاصي نيز در . عمل مي آنند) روسيه

مي آن خ به پرد از عًال آه شو تاريخي مي ودداري  آنيم  .  ش اختن   ند  ف   رايط   همان

                                                

ه بمثابه يك وجه مشترك آنها عمل مي آند، تنها عدم وجود يك عامل پس آنچه آ
خارجي است و تحوالت رشد سرمايه داري آالسيك تنها استوار بر مكانيزم دروني 

  . آن است
در آشورهايي آه سرمايه داري رشد ناموزوني داشته نقش عامل خارجي 

 
ا  ني رما د ا دقيقًا با  ايه  نا در اين ر
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ً آشكار  ده  براي امپرياليستها  پر  مستعمره   

از سويي . تأثيرات امپرياليستي بر اين تحوالت بمثابه روندي متناقض آغاز شد
 از سويي. بوجود آوردن پاره اي از صنايع و تن دادن به اصالحات ارضي بود

ديگر براي آنترل منافعشان پديد آوردن صنايع وابسته و مونتاژ و اصالحاتي آرام 
تغيير وتحوالت اقتصادي از باال و به شكل اصالحات . و بي خطر ضروري بود

اصالحات اجتماعي و سياسي در جهت آسب سود بيشتر و . انجام مي گرفت
ر حال اين واقعيت آه اما به ه. استفاده وسيع از نيروي آار ارزان عملي مي شد

توده ها حاضر نبودند مانند گذشته زندگي بكنند و تاريخ مصرف سيستمهاي نيمه 
بود-فئودال آامال بود ش ي س   . نيمه 

ست 1 يكي بسته اري و يه س ج موزون داري م  چرا آه رشد ناموزون .س
تنها مسئله شكل رشد ابتدائي سرمايه داري را مدنظر دارد، اما سرمايه داري وابسته نوعي از 

بعبارتي ديگر رشد ناموزون سرمايه جبرا به يك سيستم سرمايه داري . روابط سرمايه داري است
. ادا و از اين جمله مواردندمثًال آشورهايي همچون استراليا، نيوزلند، آان. وابسته تبديل نخواهد شد

عكس اين مسئله نيز صادق است و آشورهايي آه سرمايه داري در انها رشد آالسيك داشته است 
   .الزامًا به آشوري امپرياليستي تبديل نخواهند شد

بنابراين امپرياليستها در مقابل اعمال انجام شده قرار داشتند و چاره اي بجز تن 
آنچه در اين مسئله براي ما نكته قابل بحثي است، مسئله . دادن به آن نداشتند
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اجتناب ناپذير بودن جايگزين سيستم سرمايه داري بجاي فئوداليسم از يكسو و از 
  . سوي ديگر نقش امپرياليسم در اين تغيير و تحوالت است

پس از اصالحات ما شاهد رشد ناموزوني در اين جوامع هستيم آه از يكسو 
وليد سرمايه داري است و از سوي ديگر بر مبناي منافع ضرورت شيوه ت

اين ويژگيها چيست؟ و تا چه اندازه . امپرياليسم ويژگيهاي خاصي به آن مي بخشد
در روابط توليدي و اجتماعي نقش ايفا مي آند و يا به عبارت ديگر چه تأثيري بر 

  روابط بين طبقات دارد؟ 
ش سيستمي از سرمايه داري را در امپرياليسم بنا به منافع دراز مدت خوي

 نيمه مستعمره رشد داد آه همواره آسب سود بيشتر و به -آشورهاي نيمه فئودال
ارگانيزم سرمايه داري در اين . عبارتي ديگر مافوق سود را بتواند پديد بياورد

جوامع در هر سيكل توليدي سرمايه افزوده شده را بخشا به آشورهاي 
اين مسئله در هر سيكل توليدي افزوده مي گردد چرا .  دهدامپرياليستي انتقال مي

آه به نسبت در هر باز توليد صدور سرمايه بيشتري توسط آشورهاي امپرياليستي 
آشورهاي  در ه انباشت سرم ب و شو مي انجام

  . مي آورد
را پديد  اي بيشتري   امپرياليستي ًال  د  متقا   
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صنايع همگام با مًا آارخانه هايي جديد بوجود مي آيند و دا  هاي امپرياليستي قرار مي سرمايه هاي بومي در اين سيستم در خدمت به سرمايه
همانگونه آه اشاره آرديم اين . گيرند و روند انتقال مافوق سود تسريع مي گردد

لذا هر چند آه . مسئله نياز به صدور سرمايه بيشتري در سيكلهاي توليدي دارد
امپرياليسم در تالش دائمي براي وابسته نگهداشتن صنايع است، اما ضروري مي 

به عبارتي ديگر . ري را بيش از پيش در اين جوامع رشد بدهدداند آه سرمايه دا
افزايش ترآيب ارگانيك سرمايه در جوامع سرمايه داري وابسته مافوق سود 

  . بيشتري نيز بوجود مي آورد
هر چند آه ابتدا به ساآن صنايع مونتاژ و وابسته در اينگونه آشورها، پايه نظام 

سئله تناقض با رشد سرمايه داري و گسترش اقتصادي را تشكيل مي دهد اما اين م
روابط طبقاتي سرمايه داري متأثر از گسترش ترآيب ارگانيك . روابط آن ندارد

بايد ديد آه رشد . سرمايه مي شود و حتي مناسبات روستايي را دگرگون مي سازد
سرمايه داري آالسيك از . آالسيك سرمايه داري چه تأثيراتي بر طبقه آارگر دارد

تاريخ سرمايه داري طوالني . دگي بيشتري در عرصه صنايع برخوردار استگستر
اين تفاوت با سرمايه داري ناموزون . تر و رشته هاي توليدي عظيم و پيچيده اند

در آشورهايي آه سرمايه به . تفاوتهاي آمي را در ميان طبقه آارگر پديد مي آورد
رند، آميت آنها گسترده شكل آالسيك رشد آرده نيروهاي متخصص آارگري بيشت

تر است، سابقه مبارزاتي طوالني تر و وابستگي هاي خرده بورژوايي وجود 
اما در آشورهايي آه سرمايه از رشد ناموزوني برخوردار بوده مبارزات . ندارد

طبقه آارگر از سابقه اي آمتر برخوردار است، صنايع محدودتر و سطح تخصص 
  . به نسبت پايين تر است

آسي است آه بتواند منكر اين واقعيت بزرگ شود آه، سير حرآت و اما چه 
ه نه تنها ثابت نيست بلكه به تسصادي در آشورهاي سرمايه داري وابتغييرات اقت

سرعت در جهت تجزيه بيشتر طبقاتي و رشد روابط و مناسبات سرمايه داري 
نيازهاي ئ  . است

شهرنشيني گسترش مي يابد و روستاها از سكنه . اجتماعي تغيير شكل مي دهند
طبقه آارگر وابستگي هاي روستايي را از دست مي دهد و ارتش . خالي مي شوند

ي ابعاد وسيعي به خود جسرمايه گذاري هاي خار. ذخيره بيكاران گسترش مي يابد
وامهاي . فراتر مي رود) ايع مونتاژمثل ايجاد صن(مي گيرد و از اشكال ابتدائي 

آالن صندوق بين المللي و يا آشورهاي امپرياليستي، صدور سرمايه بيشتري را 
نياز بيشتر . بوجود مي آورد و بهره هاي آالن آن مافوق سود را خارج مي آند

  . امپرياليستها به بهره وري از نيروي آار ارزان بي پايان است
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انتقال مافوق . د طبقاتي شتابي بيش از پيش مي گيردبراساس واقعيتهاي فوق تضا
نرخ . سود و صدور سرمايه بيشتر، شتاب بيشتري بر تضادهاي طبقاتي مي دهد

رشد تورم در آشورهاي امپرياليستي بمثابه عاملي براي آاهش حداقل معيشت و 
به عبارتي ديگر تشديد استثمار مسئله اي هميشگي و جزئي از پارامترهاي 

  . ي اين جوامع مي باشداقتصاد
بدليل همين واقعيتها است آه، آشورهاي سرمايه داري وابسته با وجود آنكه عمر 
سرمايه داري در آنها آوتاه تر است و طبقه آارگر از تجربيات آمتري برخوردار 
مي باشد، اما تعرضات و مبارزاتش جدي تر و بيشتر از آشورهاي امپرياليستي 

ش فاصله طبقاتي سيري صعودي شتابزده اي دارند و چهرة فقر و افزاي. است
. مسئله جدي و هميشگي براي اآثريت انسانهاي اين جوامع است» مسئله نان«

گرايش آارگران و مردم به سياست و راه حلهاي سياسي گسترده تر و زمينه هاي 
  . اقدامات آارگري و توده اي فراهم تر است

شد آالسيك سرمايه، اقتصاد سرمايه داري را بنابراين واقعيت آه ابتدا به ساآن ر
طبيعي تر و آامل تر رشد مي دهد و رشد ناموزون نيز به عكس دچار آاستي ها و 
محدوديتهاي بسياري است، در ادامه سير تكاملي خود به لحاظ رشد تضادهاي 

انتقال بحرانها . طبقاتي و افزايش درجه استثمار، نتايج معكوسي به بار مي آورند
م سرمايه داري از آشورهاي امپرياليستي به آشورهاي سرمايه داري وابسته عظي

  . عاملي تعيين آننده در بوجود آوردن چنين روندي مي گردد
بدليل نياز افزاينده و دائمي سرمايه داري و بخصوص آشورهاي امپرياليستي به 

نتيجت و ثابت جهت رقابت بين خود ن نزول رشد سر
نرخ سود آه معلول سرمايه گذاري انجام شده به نسبت ارزش اضافي است، 
ضروري است همانگونه آه مارآس مي گويد با افزايش شدت استثمار اين مسئله 

نيروي آار ارزان آشورهاي سرمايه داري وابسته شريان . تا حدودي جبران بشود

در مقابل رشد سرمايه ثابت حياتي براي جبران اين مسئله و افزايش ارزش اضافه 
يان. است و ان  امپريال چ است ًا به همين

درجه باالي استثمار در آشورهاي . ناپذيري به صدور سرمايه بيشتري دارند
سرمايه داري وابسته و بوجود آمدن مافوق سود جهاني همانا عامل انتقال بحران 

  . ورهاي سرمايه داري وابسته استتا حدود زيادي به آش

ًا بوجود آمد مايه  توانايي در  
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تمايل روزافزون  پا  ن يستها دقيق دليل  آه 

ع  ًال ت  امپرياليستي بدليل م د بوده ايم    بسياري

سرمايه دا و از آن ج وره تمامًا بر  آ

در چند دهه گذشته صنايع بسياري به آشورهاي سرمايه داري وابسته انتقال يافته 
قيمت مواد خام آشورهاي سرمايه . و وامهاي آالني به آنها پرداخت گرديده است

داري وابسته با آاهش بسياري مواجه بوده و مازاد تجاري در روابط تجاري آنها 
همه اين عوامل داليل قابل توجهي بر انتقال بحرانها و در . فته استافزايش يا

نهايت تشديد تضادهاي طبقاتي در آشورهاي سرمايه داري وابسته نبوده، بلكه 
چنانچه مي دانيم سرمايه داري انگيزه . ريشه در محتواي نظام سرمايه داري دارد
اري و عدم آن تنها بنابراين سرمايه گذ. اي براي توليد بجز آسب سود ندارد

هر جا آه سود بيشتري ببار بياورد و هر جا شرايط . وابسته به اين مسئله است
مساعدتري براي سرمايه گذاري چه به لحاظ اجتماعي و سياسي و چه اقتصادي 

به همين دليل است آه در . ها به همان طرف گرايش مي يابند فراهم باشد، سرمايه
حتي اين مسئله به دورانها و . زون سرمايه هستيمتمامي دنيا ما شاهد رشد نامو

شرايط بحراني و رونق، اشباع بازار و يا . زمانهاي تاريخي نيز بستگي دارد
به . تقاضاي زياد همگي در سيستم سرمايه داري باعث رشد ناموزون سرمايه اند
ما در . عبارتي ديگر رشد ناموزون سرمايه جزئي از ذات نظام سرمايه داري است

فم ث ض در آشورهاي ي ح آه وارد شاه
در رقابت و برتري رقبا، اقتصاد آنها با رآود مواجه شده و شرآتهاي متعددي 

تالطمات سياسي، جنگها، رقابت و غيره . ورشكسته و يا دچار بحران شده اند
ري اي  ش مله آشورهاي امپرياليستي اقتصاد
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  . اين عوامل بر روند رشد سرمايه داري تأثير مستقيم دارد. مؤثر بوده است
افول بعضي از آشورهاي امپرياليستي و قدرت گرفتن بعضي ديگر، بدون تأثير بر 

ًا . رشد اقتصادي آنها نيست
 از اين جمله افول امپرياليسم انگليس پس از جنگ دوم .اقتصادي برتر نيز هستند

  . جهاني و برتري آمريكا را مي توان نام برد

داراي  در واقع آشورهاي برتر امپرياليستي عموم

قادر ني از  موزون و آامال   ب

س آه دائمًا در تالطم و آشا 
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بيعتًا  قويي   دارند را     ب  

اوًال بد 
ا دا    مايه فزاينده امپرياليستي دائم  د 

د امپرياليستي  انتقال بحرانها    دواند و دومًا بدليل    

بنابراين همانگونه آه در آشورهاي سرمايه داري وابسته رشد اقتصادي سير 
. ناموزوني داشته و دارد آشورهاي امپرياليستي نيز از اين مسئله مبرا نبوده اند

 در بنيانهاي اقتصادي سرمايه داري دارد و ويژگي يك رشد ناموزن سرمايه ريشه
اقتصادي آه بر پايه آسب سود و رقابت، استوار است، . يا چند آشور نمي باشد

اشد برخوردار يكنواختي ً رشد حتي قوي ترين . ست
حران ب. اقتصادهاي امپرياليستي، مثل آشور ژاپن نيز از اين قاعده مستثنا نيست

مالي اخير و رآود در بسياري از شرآتهاي توليدي، باال رفتن نرخ بيكاري تأثيرات 
  . خود را بجاي گذاشته است

سرمايه . گردش سرمايه در عرصه بين المللي، استوار بر عامل سودآوري است
داري در عرصه اي آه زمينه اي بيشتر براي سودآوري وجود دارد سرمايه ها را 

مي دهد و به عكس در هر جا آه سرمايه، سرمايه افزوده به آن سمت سوق 
اين مسئله ايست . آمتري به بار بياورد گرايش به سرمايه گذاري آاهش مي يابد

ت ا به عبارتي ديگر در دنياي سرمايه داري . آش
دور گاه به اين سمت و گاه به آن سمت مي رود، گاه . سرمايه هميشه شناور است

مدتي در يك جا ثابت مي ماند و مدتي به تحرك و فعاليت با . مي شود و گاه نزديك
  . شتاب مي پردازد

اما اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت آه، در هر حال سرمايه داري در آشورهاي 
امپرياليستي از تاريخ طوالني تري به نسبت آشورهاي سرمايه داري وابسته 

ن دليل نيز از پيشرفت و تكامل بيشتري برخوردار گرديده برخوردار است و به همي
در آشورهاي امپرياليستي صنايع رشد و گسترش زيادي داشته اند و انباشت . اند

اما نبايد . سرمايه نيز بر اين مسئله تأثير داشته و بر مقياس اين رشد افزوده است
اي رشد زيرا رشد صنايع و انباشت سرمايه به معن. دچار سطحي نگري شد

هر چند آه اين پديده ها از جمله عوامل . سرمايه داري در تمام زمينه ها نيست
مهم رشد مناسبات توليدي سرمايه داري است، ليكن عوامل متعدد ديگري مسئله 

مافوق سودهاي جهاني مسئله رشد آالسيك . را دچار پيچيدگي خاص خود آرده اند
حدود زيادي تحت الشعاع قرار داده سرمايه را در مقياس روابط بين طبقات تا 

همانگونه آه در قبل نيز به آن اشاره شد مافوق سودهاي جهاني مناسبات . است
هر . طبقاتي درون آشورهاي امپرياليستي را به نفع سرمايه داري تغيير داده است

چند آه اين مسئله نمي تواند مطلق باشد و تضادهاي طبقاتي در مجموع آشتي 
 به نسبت، طبقه آارگر در اين آشورها دستخوش آلودگي هاي ناپذيرند، اما

قشر آريستوآرات اين طبقه در آشورهاي فوق بخش قابل توجهي . بورژوايي است
آن بر تأثيرات و ط گيرند برمي در قه  ط خرده بورژوازي . از

ه حاالن طيف نيز در اين جوامع بي تأثير از پارامترهاي اقتصادي نبوده و ميان
  . گسترده اي را بوجود مي آورند

هر چند آه در جوامع سرمايه داري وابسته، تاريخ رشد سرمايه داري آوتاه تر و 
ليل. ناموزون تر بوده است، اما اين مسئله تحت الشعاع دو عامل قرار دارد

بيشتر هاي ريشه ري يه سرم ًا سر ور ي مي ص
اين به و هاي سو فوق شدن خارج
. جوامع تضاد آار و سرمايه با سرعت بيشتري رشد مي آند و حدت مي يابد

مهاجرتهاي وسيع به شهرها، سربرآوردن صنايع جديد، حضور بيشتر شرآتهاي 
با تمام ابعادش رشد مي دهد خارجي سير صعودي وامهاي جهاني سرمايه داري را 
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رشد سرمايه داري در آشورهاي سرمايه داري . و به ورطه نابودي مي آشاند
وابسته به سرعت در ابعاد اجتماعي و در روابط طبقاتي ظهور مي آند و تضادها 

از. را در يك مسير رو به رشد دائمي قرار مي دهد ي ه ج آن
را تحت الشعاع قرار مي دهند و به مرور آنرا » عقب ماندگي«واقعيت هستند آه، 

  . به عاملي درجه دوم و فرعي مبدل مي آنند

اي   نبه  اين عوامل دقيقًا  
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چرا آه اساسًا ا 

بسياري بر اين باور بوده اند و شايد باشند آه تفاوت ساختاري رشد سرمايه داري 
آالسيك با ديگر ساختارهاي اقتصادي ناموزون سرمايه داري، مسئله وجود بقاياي 

ساختارهاي ماقبل سرمايه داري در اين . است) فئودالي(ري ماقبل سرمايه دا
هر چند آه در هر حال . جوامع به ويژه ابتدا به ساآن مسئله اي قابل اهميت بود

پس از غلبه شيوه توليد سرمايه داري همواره اين پديده در حاشيه قرار گرفته و 
دليل نوپا بودن در واقع تحت الشعاع شيوه توليد سرمايه داري بوده است، اما ب

  .سرمايه داري اين دو ساختار تا مدتي در اصطكاك و جدال به سر مي برده اند
***  

يكي از ويژگيهاي سرمايه . به بحث ويژگيهاي رشد آالسيك سرمايه باز مي گرديم
داري آالسيك در اين آشورها اين بوده آه سرمايه ها به مرور و در جريان يك 

 رشد آرده اند و در نهايت اين رقابتها به رقابت بين رقابت نوع آزاد سرمايه داري
اين مسئله باعث شده آه سرمايه داري . غولهاي سرمايه داري تبديل گرديده است

در . گام به گام رشد بكند تا بدانجا آه غولهاي سرمايه داري بوجود بيايند
آشورهاي سرمايه داري وابسته هر چند آه سرمايه داري از اين مسير عبور 
نكرده و به عبارتي ديگر ميان بر زده است، اما مسئله رقابت سرمايه در اين 
آشورها از همان ابتدا ميان جناحهاي امپرياليستي جريان داشته و مسئله صدور 
سرمايه بيشتر و استفاده از نيروي آار ارزان و به چنگ آوردن بازارها همواره 

. اري در اين آشورها بوده استمسئله اي تعيين آننده براي آارتلهاي سرمايه د

بنابراين طبيعي است سرمايه داري در آشورهاي سرمايه داري وابسته از همان 
اين مسئله باعث . ابتدا همواره با رقابت سرسام آور امپرياليستي مواجه بوده است

  . رشد سرمايه ثابت و متغير و در نهايت سرمايه داري در اين جوامع بوده و هست
بمثابه باالترين مرحله سرمايه داري از توان به مراتب باالتري براي امپرياليسم 

رشد سرمايه داري به نسبت سرمايه داري ماقبل امپرياليسم يعني سرمايه داري 
  . نوع آزاد آن برخوردار است

اگر سرمايه داري در دوران رقابت آزاد طي مدت زمان زيادي و در اثر رقابت 
ال سرمايه هاي امپرياليستي در جريان رقابتهايي سرمايه هاي آوچك رشد آرد، ح

فشرده و بر اثر انباشت سرمايه هاي آالن و در جستجوي مافوق سودهاي عظيم 
در آشورهاي سرمايه داري وابسته همه چيز را در خدمت به خود مي گيرند و 
. بنابراين جامعه را بيش از پيش در مناسبات سرمايه داري غرق مي آنند

مايه داري در دورافتاده ترين و عقب مانده ترين جوامع سرمايه آارتلهاي سر
  . گذاري مي آنند و درجستجوي منافع خويشند

سرمايه داري آالسيك در دوران اوليه رشد خود، با جدال و نبردي دراز مدت 
فئوداليسم را گام به گام عقب مي راند، اما ظهور سرمايه داري در آشورهاي نيمه 

عمره آه پديده اي اجتناب ناپذير شده بود، از طريق اصالحات  نيمه مست-فئودال
. ارضي به رهبري امپرياليسم جهاني ريشه هاي فئوداليسم را به سرعت خشكاند

همانگونه . تقسيم بندي اراضي باعث صف بندي جديد طبقاتي در روستاها گرديد
 اجرا بكند »عدالت«آه سرمايه داري نوع آالسيك قادر نبود اصالحات ارضي را به 
ين. اين ويژگي در مورد سرمايه داري ناموزون نيز صادق بود

تقسيم عادالنه زمينها و . مسئله جزئي از جوهره و ذات نظام سرمايه داري است
عده اي از آشاورزان . تفاوت در مناطق مختلف همانا ريشه در روابط توليدي دارد

آنهايي آه يا از . لك مقدار زمين ناچيزي شدندبي زمين ماندند و عده اي ديگر ما
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وابستگان به فئوداليسم و يا بورژواهاي تازه به دوران رسيده بودند مالك زمينهاي 
ميانه حاالن . بيشتري شدند و بمثابه دهقانان مرفه نقش برتري در روستاها يافتند

 نه بر مبناي بنابراين تقسيم بندي جديد طبقاتي. نيز قشري بينابيني پديد آوردند
رشد ناموزون و يا آالسيك آن بلكه براساس ذات نظام سرمايه داري آه استوار بر 

اين روابط چه به سرعت و چه . نوع ديگري از مالكيت خصوصي است شكل گرفت
آند و چه از باال و چه از پايين در نهايت در ماهيت و در اصل مسئله تفاوتي 

  . نداشتند
رضي به سرانجام نرسيده و يا تناقض و ضعيف به اجرا هر آجا نيز آه اصالحات ا

گذاشته شده بود، به مرور با رشد سرمايه داري و گسترش مناسبات طبقاتيش 
هر چندآه گسترش اصالحات و تغييرات در مسئله ارضي در آشورهاي . جبران شد

سرمايه داري وابسته به يكسان مسيرشان را طي نكردند و گاه با شدت و گاه با 
ف روبرو بودند، اما در نهايت سرانجامي جز پذيرش مناسبات و روابط سرمايه ضع

در آشورهايي آه از رشد آالسيك برخوردار بودند نيز، هرگز . داري نداشتند
اصالحات ارضي هماهنگ و يكنواخت پيش نرفت و در مناطق مختلف از شدت و 

بسته به شرايط رشد اين مسئله همانگونه آه اشاره آرديم وا. ضعف برخوردار بود
  . آالسيك و يا غير آن نيست بلكه تابعي از واقعيت وجودي سرمايه داري است

آنان آه با اتكا به ساعت شماطه داري سعي در القاي اين باور دارند آه، سرمايه 
داري در آشورهاي سرمايه داري وابسته بدليل عدم رشد آالسيك و يا وجود عقب 

ويش را در خود بپروراند، تنها آب به آسياب سرمايه ماندگي ها نمي تواند نفي خ
داري مي ريزند اصالحات بورژوايي و يا تغييرات روبنايي تنها احساسات 

  . روشنفكرانه ايست آه بجاي انقالب تئوريزه مي شوند
بنابراين بر مبناي گرايش سرمايه به نيروي آار ارزان روند صدور سرمايه به 

از سويي با . ته همچنان سير صعودي خواهد داشتآشورهاي سرمايه داري وابس

افزايش روند گردش سرمايه در عرصه بين المللي، سرعت انتقال مافوق سود 
بيشتر مي گردد و بحران ناشي از تناقض سرمايه داري در آشورهاي سرمايه 

از سويي ديگر هر چند آه، آشورهاي . داري وابسته سريع تر عمل خواهد آرد
نيكهاي برتر و صنايع آليدي را براي برتري و تسلط در انحصار امپرياليستي تك

خويش قرار مي دهند، اما با افزايش بدهي آشورهاي سرمايه داري وابسته و در 
براي » نگراني«جريان افزايش و بيشتر شدن سرعت آسب مافوق سود جهاني، 

ان آه انتقال صنايع آليدي و بزرگ نيز آاهش مي يابد و مسئله نيروي آار ارز
. نقش تعيين آننده اي براي امپرياليسم جهاني دارد در الويت قرار مي گيرد

آشورهاي سرمايه داري وابسته با چنان مكانيزمهاي قوي و عميقي در سيستم 
جهاني جاي گرفته اند آه ياراي جدا شدن و يا به رقابت پرداختن با آشورهاي 

 سرمايه گذاري آزاد اين مسئله در در سيستم بازار آزاد و. امپرياليستي را ندارند
خدمت به تحكيم سرمايه امپرياليستي باعث شده بخش قابل توجهي از سرمايه ها 

آشورهاي به ي  داري وابسته مس يه شورهاي سرم در
و يا به صورتهاي غير مستقيم تحت وابستگي و تملك ) شرآتهاي چند مليتي(باشد 

بوسيله وامهاي جهاني، تجارت نابرابر، فروش ماشين آالت . (يرندآنها قرار بگ
  ). صنعتي و غيره
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متعلق   امپرياليستي  مًا تق ا  يا  آ

بنابراين سيل سرمايه گذاري در آشورهاي سرمايه داري وابسته، همراه با رقابت 
از اينرو . شديد در اين زمينه نقش بيشتري در مناسبات اقتصاد جهاني ايفا مي آند

ر عرصه بين المللي تبديل شده و حتي در است آه طبقه آارگر به نيروي عظيمي د
روابط طبقاتي سرمايه . عقب مانده ترين آشورها نقش تعيين آننده اي ايفا مي آند

. داري ديگر مختص پاره اي از آشورها نيست بلكه مسئله اي جهاني گرديده است
از اينرو است آه تضاد آار و سرمايه تبلورات اجتماعي جهاني يافته و تحرآات و 

  . ارزات آارگري ديگر محدود به آشورهاي پيشرفته نمي گرددمب
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بسيار ساده انديشي است هرگاه ما بخواهيم به عقب بازگرديم و از نو براي آنكه 
سرمايه داري به شكل آالسيك در آشورهاي سرمايه داري وابسته رشد نكرده در 

ران شيفته سرمايه داري هرگز آنگونه آه روشنفك. تالش براي احياي آن برآييم
رشد سرمايه داري آالسيك تصور مي آنند در آشورهاي سرمايه داري وابسته 
رشد نخواهد آرد و اين مسئله نه تنها در تناقضي با رشد آمي و آيفي طبقه آارگر 
نيست، بلكه تضاد آار و سرمايه با شدت چندين برابر در آشورهاي گذر نكرده از 

  . ه و خواهد آرددوران سرمايه داري آالسيك، بروز آرد
بايد اين واقعيت را پذيرفت آه ديگر دوران مستعمرات و جنبشهاي آزادي بخش و 

ديگر دوران مبارزه براي غلبه سرمايه داري و . بورژوازي ملي سپري شده است
سالهاي مديدي است آه، توليد . شكست نيروهاي ماقبل آن سپري شده است

ي غلبه يافته و مسئله اصلي چگونگي سرمايه داري در آشورهاي غير امپرياليست
  . نفي اين مناسبات است

هر چقدر آه از تاريخ سرمايه داري در آشورهاي سرمايه داري وابسته مي گذرد، 
اذهان توده ها و به ويژه آارگران بيشتر به ضرورت نفي سرمايه داري گرايش مي 

فته انقالبات ورژوا اين مسئله ناشي از تأثير واقعياتي است آه روشنفكران شي. يابد
سرمايه داري هر روز بيشتر و بيشتر با زندگي . دموآراتيك از آنها به دورند

آارگران در تضاد قرار مي گيرد و افزايش نرخ ارزش اضافي جامعه را به مراتب 
  . بيشتر از آشورهاي امپرياليستي به سمت دو قطبي شدن سوق مي دهد

احل سرمايه داري، تنها مختص جوامع دوران امپرياليسم بمثابه باالترين مر
بلكه اين پديده بمثابه يك نظام اقتصادي جهاني آه بسيار ريشه . امپرياليستي نيست

دوانيده است و چهرة واقعي خود را در آشورهاي سرمايه داري وابسته نيز نشان 
مجموعه نظام سرمايه داري جهاني با . مي دهد پايان دوران امپرياليستي است

يژگيهايش به بن بست رسيده و راه حلي بجز فروپاشي و نفي آامل اين تمامي و

است. مناسبات وجود ندارد ش زموده اصالحات، رفرم، . ظاهر
بازار آزاد، سرمايه داري دولتي، دموآراسي و ليبراليسم، سرمايه گذاري خارجي و 

بازارهاي بورس و داخلي، دريافت وامهاي آوچك و بزرگ، اصالحات ارضي، 
فروش اوراق بهادار، سيستم تجارت آزاد، مكانيزه آردن آشاورزي، اهميت دادن 

اما تمامي اين اقدامات آه به آرات و بارها و بارها با . به صنايع مادر و غيره
اسامي جديد و تفاوتهاي ظاهر به خورد آارگران و توده هاي زحمتكش آه پشتشان 

اده مي شود، ذره اي از دردهاي توده ها را التيام زير بار آار خم شده است، د
نخواهد بخشيد و ما نبايد براي چنين راه حلهايي آه تنها باعث درجا زدن طبقه 

  . آارگر مي شود پشيزي ارزش قايل بشويم
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ده  ًا راههاي بسياري آ 

بيعتًا 

نظريه پردازان انقالب بورژوا دموآراتيك همواره با تكيه به عقب ماندگي 
آه دوران سرمايه داري را به شكل » ن گناهبه اي«آشورهاي سرمايه داري وابسته 

آالسيكي طي نكرده اند و بنابراين همواره بايد مهر عقب ماندگي را بر پيشاني 
ط. داشته باشند، سعي دارند ليبراليسم را جايگزين راديكاليسم نمايند

آشورهاي سرمايه داري وابسته آه هميشه نسبت به آشورهاي امپرياليستي به 
تصادي عقب تر قرار دارند، هرگز نبايد پا را از گليم خواسته بورژوايي لحاظ اق

خود بايد به راه حلهاي » عقب ماندگي«فراتر بگذارند و فقط براي جبران 
  پايبند باشند؟ )  دموآراتيك-انقالب بورژوا(بورژوايي 

اين عقب ماندگي چيست؟ آيا وجود طيف وسيع خرده بورژواها عقب ماندگي است؟ 
 فقر و رنج روزافزون آارگران و تهي دستان؟ آيا آم بودن تعداد آارگران يقه و يا

سفيد دليل عقب ماندگي است؟ و يا وجود دهقاناني آه به جاي بقاياي فئوداليسم 
معرفي مي شوند و سيل مهاجرت آنها به شهر و آارخانجات، روستاها را در 

 آه بدليل رشد مناسبات معرض تخليه قرار داده اند؟ شايد طيف وسيع بيكاران
سرمايه داري و بعنوان نيروي ارزان و ذخيره پديد آمده اند دليلي بر عقب ماندگي 
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باشد؟ در آن زمان آه انقالب سوسياليستي در روسيه عقب مانده به سرانجام 
آائوتسكي . ؟ بلند بود!و عقب گرد! رسيده بود، فريادهاي وامصبيتا مبني بر توقف

. يه عقب مانده را اليق و آماده براي سوسياليسم نمي دانستندها و منشويكها روس
از نظر آنها روسيه دهقاني و عقب مانده مي بايست پشت سر اروپاي متمدن و 

ب ع ن ر بورژوايي ج حلهاي به تنها ع  و
  : يدبهتر است ببينيم لنين در اين باره چه مي گو. خود بيانديشد

ق ماندگي  ا  ب ًال   راه   براي پيشرفته گام بردارد ف

نًا به آ  نقل    نمايد؛ 

ما فكر آرده ايد آه در  اوًال  تئوريسين گرامي، آيا 
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» تحليل اقتصادي«اآنون آائوتسكي سير قهقرايي در پيش گرفته است و به بهانه 
از تبعيت آارگران از » ماترياليسم تاريخي«با عبارت پردازي مغرورانه اي درباره 

بورژوازي دفاع مي آند و به آمك نقل قولهايي از ماسلف منشويك نظريات آهنه 
اينليبرالي منشويكها را بطور خستگي آوري مك ضم تكرار مي

  .... قولها مي آوشد انديشه جديدي را دوباره عقب ماندگي روسيه به ثبوت رساند
ما اعالم مي دارد پايه اقتصادي روسيه هنوز آشاورزي و آنهم » تئوريسين«.... 

قريب چهار پنجم و شايد پنج ششم اهالي بدين . به ويژه توليد دهقاني خرد است
ش هيچ. ليد اشغال دارندتو آقاي

بين اين مولدين خرد چقدر استثمارگر ممكن است وجود داشته باشد؟ بديهي است 
آه از يك دهم آنها تجاوز نمي آند و در شهرها از اين هم آمتر است، زيرا در آنجا 

ي شما حتي رقم بزرگ تصورناپذيري را ول. توليد بزرگ رشد بيشتري نموده است
در نظر بگيريد و فرض آنيد يك پنجم مولدين خود استثمارگراني هستند آه از حق 

 درصدي آه ۶۶در چنين صورتي باز نتيجه مي شود آه . انتخاب محروم شده اند
  . بلشويكها در پنجمين آنگره شوراها داشتند نماينده اآثريت اهالي بود

تأآيدات از ) ۶۵۴ ص - مجموعه آثار-لتري و آائوتسكي مرتدلنين انقالب پرو(
  .لنين است

آه بلشويكها به انتظار رشد و شكوفايي دراز » عقب مانده«بايد ديد در روسيه  

مدت و آالسيك سرمايه داري ننشستند و مناسبات روستايي و خرده بورژوايي به 
 و در شرايطي آه مراتب بيشتر از آشورهاي سرمايه داري وابسته آنوني است

فئوداليسم تازه سرنگون شده و آثار و بقاياي آن بسيار است و جنگ جهاني، 
روسيه را دچار قحطي آرده و باعث شده سرمايه ها در جهت ميليتاريسم صرف 
شوند و تأثيرات آن بر رشد صنايع و سرمايه داري آم است، چگونه طبقه آارگر 

ضروري است بدانيم آه آيا بلشويكها به . دست بكار انقالب سوسياليستي مي شود
مسئله انقالب سوسياليستي از زاويه عقب ماندگي جامعه مي نگريستند و يا آنار 
زدن سرمايه داري، حتي در شرايطي آه بورژوازي تازه به قدرت رسيده است 

  : توضيحات لنين به اندازه آافي براي روشنفكران بي غرض صريح و گويا است
 در ماه آوريل آمي قبل از انقالب اآتبر، آمي قبل از اينكه ١٩١٧ولي ما در سال 

زمام حكومت را بدست گرفته باشيم، آشكارا به مردم مي گفتيم و توضيح مي داديم 
انقالب اآنون نمي تواند در اينجا متوقف ماند، زيرا آشور به پيش رفته است، : آه

ان بي سابقه اي رسيده سرمايه داري به جلوگام برداشته است و خرابي به ميز
آه گامهايي به ) اعم از اينكه آسي بخواهد يا نه(است و اين امر ايجاب مي آند 

زيرا در غير اين صورت نمي توان به . جلو به سوي سوسياليسم برداشته شود
پيش رفت و آشوري را، آه در اثر جنگ شكنجه و عذاب ديده است، نجات بخشد 

  . ر شوندگان را تخفيف دادو در دوالم زحمتكشان و استثما
. درست همانطور شد آه ما مي گفتيم سير انقالب صحت قضاوت ما را تأييد نمود

ابتدا به اتفاق تمامي دهقانان عليه سلطنت، عليه مالكين و عليه نظامات قرون 
سپس به اتفاق ). تا اينجا انقالب بورژوايي، بورژوا دموآراتيك است(وسطائي 

تفاق نيمه پرولترها، به اتفاق همه استثمار شوندگان، عليه دهقانان تهي دست، با
 از اينجا -سرمايه داري و از آنجمله عليه ثروتمندان روستا، آوالآها، محتكرين

آوشش براي آشيدن يك ديوار چين . ديگر انقالب به سوسياليستي بدل مي گردد
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 آمادگي مصنوعي بين اين دو و جدا نمودن آنها بوسيله چيز ديگري بجز درجه
پرولتاريا و اتحاد با تهي دستان روستا بزرگ ترين تحريف مارآسيسم، مبتذل 

  . نمودن آن و ليبراليسم را جايگزين آن نمودن است
اين بدان معنا است آه با استنادات دانشورانه آاذب به مترقي بودن بورژوازي در 

ل پرولتارياي مقابل نظامات قرون وسطائي، دفاع ارتجاعي از بورژوازي در مقاب
  . سوسياليستي عملي شود

  .تأآيدات از لنين است) ۶۵۶همانجا ص (
بنابراين بجاي آنكه لنين بوسيله يك دستگاه درجه دار آه رشد سرمايه داري را 
اندازه بگيرد، براساس مناسبات بين طبقات و دوران تاريخي جامعه، مرحله انقالب 

قه آارگر در آن شرايط آه هنوز دولت لنين بر مبناي منافع طب. را تشخيص مي دهد
فئودالي و مطلقه تزار در رأس قدرت قرار دارد و بمثابه سدي در مقابل تكامل 
تاريخي جامعه روسيه قرار گرفته اند، بوسيله اتحاد با تمامي دهقانان عليه 
فئوداليسم وارد نبرد مي گردد و هنوز مرحله انقالب را بورژوايي مي داند، اما پس 

نگوني دولت فئودالي، خواهان تداوم مبارزه طبقاتي و جلو رفتن طبقه آارگر از سر
هر چند اين مسئله سريع باشد و هر چند . و در يك آالم انقالب سوسياليستي است

  . در جامعه اي آه مملو از عقب ماندگي هاي ماقبل سرمايه داري است
دن، تنها آب به آسياب درجا زدن پرولتاريا و خوابهاي بورژوايي براي آارگران دي

همه مدافعين اصالحات بورژوايي دست بدست هم داده اند . بورژوازي ريختن است
تا پرولتاريا را بدليل عقب ماندگيش و عقب ماندگي جامعه سرمايه داري وابسته از 

آنها درك نمي آنند آه تنها انقالب سوسياليستي نقطه پايان . جلو رفتن باز دارند
تنها ديكتاتوري پرولتاريا است آه مي تواند اقتصاد . است» عقب ماندگي«اين 

  . است را از ميان بردارد» عقب ماندگي«مبتني به آسب سود آه باني تمامي 
ي» عقب ماندگي« نس آامًال ايست يست نتزاعي اگر . يك

يم و تك چنانچه خواسته باشيم بين جوامع مختلف سرمايه داري به مقايسه بپرداز
تك آنها را در مقابل و در مقام مقايسه قرار بدهيم هر آدام از آنها نسبت به ديگري 

اين مسئله چه در ميان آشورهاي امپرياليستي و . يا عقب مانده است و يا پيشرفته
اما اين تنها درك مكانيك . چه در ميان آشورهاي سرمايه داري وابسته صادق است

شيوه هاي توليد سرمايه داري فقط از جنبه هاي .  استو غير ديالكتيكي از مسئله
ندارند تفاوتي ه و هيچ فاوت يكديگر پررنگ آردن اين . آمي

 عقب  .تفاوتها تا مرز تفاوتهای کيفيتنها برای نتيجه گيری اپورتونيستی است
مان نسبت آه به ه. ماندگي سرمايه داري تنها در مقام مقايسه با سوسياليسم است

جامعه سرمايه داري نسبت به جوامع فئودالي و قرون وسطائي آامل تر و برتر 
اين يك قياس ساده تاريخي مبتني بر ماترياليسم تاريخي است آه الفباي (است 

تاريخ دنياي ). است» انقالب بورژوايي«ناخوشايندي براي اپورتونيستهاي شيفته 
انات به خاطر استثمار مضاعف آارگران سرمايه داري آه با تمام قدرت و امك

چرخهايش در حال حرآت است، انقالبات بورژوايي را به افسانه تبديل آرده و تنها 
هاي معكوس حرآت طبقه آارگر به سمت انقالب سوسياليستي  بعنوان تئوري دنده

  . عمل مي آند

ب ، بلكه مسئله     پديده ا ن
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م   با  مت اند  آيفيتًا  با

فقر زده، گرداگرد اين طبقه جمع شده اند و بنابراين دائمًا نيروي اجتماعي 

 و هر در تمام آشورهاي سرمايه داري وابسته تعداد آارگران رو به افزايش است
ديگر نيروهاي اجتماعي . روز عده بي شماري به صفوف اين طبقه رانده مي شوند

طبقه . بزرگتري را گرد مي آورند آه ياراي روبيدن جهان سرمايه داري را دارند
 اجتماعي در دوران ماقبل سرمايه آارگر ديگر بعنوان يك جريان ضعيف و آوچك

بلكه هرگونه تحول اقتصادي و اجتماعي تنها در گروي . داري و مستعمرات نيست
واقعيت آنگاه آشكارتر مي گردد آه بدانيم بيشتر از . حرآت و انقالب اين طبقه است

هفتاد درصد جمعيت آشورهاي سرمايه داري وابسته زير خط فقر زندگي مي آنند 
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 توجهي از سي درصد باقي مانده نيز را خرده بورژواهاي ميانه حال و بخش قابل
  . آه به قول لنين در جريان انقالب سوسياليستي منفعل هستند را تشكيل مي دهند

اين واقعيات عظيم، بزرگ ترين زمينه براي حرآت به سمت انقالب سوسياليستي و 
» عقب ماندگي«به بهانه ناديده گرفتن اين واقعيات . به سرانجام رساندن آن است

  . تنها خاك پاشيدن به چشم آارگران و روشنفكران است
ببينيم لنين درباره صدور سرمايه و تأثيرات آن بر آشورهاي تحت سلطه چه مي 

  : گويد
مادام آه سرمايه داري به حالت سرمايه داري باقيست سرمايه اضافه به مصرف 

زيرا اين امر موجب تنزل (رسيده ارتقا سطح زندگي توده هاي آشورهاي معين ن
بلكه به مصرف ترقي سود از طريق صدور سرمايه به ) سود سرمايه داران مي شد

  در اين آشورهاي عقب مانده. خارجه يعني به آشورهاي عقب مانده خواهد رسيد
زل هاي است، است

آنچه امكان صدور . د پايين است و مواد خام ارزان استاست و سطح دستمز
سرمايه را فراهم مي سازد اين است آه يك سلسله از آشورهاي عقب مانده اآنون 
ديگر به دايره سرمايه داري جهاني داخل شده اند، خطوط عمده راه آهن در آنها 

ت فراهم احداث گرديده و با شروع به احداث شده موجبات اوليه براي تكامل صنع
  . گرديده است و غيره 

سطح سود معموًال باال  زيرا سرمايه ها اندك  ب زمين نسبتًا نا 
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  ) ۴١۴مجموعه آثار ص . امپرياليسم به مثابه باالترين مرحله سرمايه داري(
لنين با تكيه بر واقعيات به درستي آينده اي را مي بيند آه سرمايه داري در اثر 
صدور سرمايه در آشورهاي تحت سلطه رشد مي آند و حتي شروع اين روند را 

 مي بيند و حال روشنفكران محافظه آار ما در شرايطي آه )١٩١۶(در آن زمان 
توليد سرمايه داري تمامي ارآان آشورهاي سرمايه داري وابسته را تحت تأثير 

هنوز آن » سرمايه داري ما«خود قرار داده است، هنوز شكوه و ناله مي آنند آه 

. ستطور آه بايد و شايد رشد نكرده و از ريشه هاي آالسيكي برخوردار ني
آنها فقر و . آارگران ما عقب مانده اند و ما بايد يكبار ديگر از ابتدا شروع بكنيم

ستمي آه در اثر رشد تضادآار و سرمايه پديد آمده است را به جاي عقب ماندگي 
معرفي مي آنند و بنابراين شايستگي خود را براي مقابله با انقالب سوسياليستی 

  . به اثبات مي رسانند
 نمي آنند آه رشد صدور سرمايه رابطه اي مستقيم و موازي با رشد اينان درك

بدين ترتيب است آه هر . سرمايه داري در آشورهاي سرمايه داري وابسته دارد
چه سرمايه داري در آشورهاي سرمايه داري وابسته بيشتر رشد مي آند به همان 

 صدور وامهاي آالن آه نوعي از. نسبت اين آشورها مقروض تر مي گردند
هاي آالن آن باعث افزايش  سرمايه به اين جوامع است در نتيجه برگشت با بهره

صدور سرمايه آه ديگر ابعاد بسيار . تضادهاي اجتماعي در اين آشورها مي شود
بزرگي پيدا آرده تمامي ساختار اقتصادي آشورهاي سرمايه داري وابسته را 

شد داده است لنين در اين رابطه دگرگون ساخته و بيش از پيش سرمايه داري را ر
  : چنين مي گويد

  
صدور سرمايه به آشورهاي ديگر در تكامل سرمايه داري آنها تأثير بخشيده و 

بدين جهت اگر اين عمل صدور سرمايه تا . بسي بر سرعت اين تكامل مي افزايد
اندازه اي در آشورهاي صادر آننده مختصر وقفه اي ايجاد مي آند، در عوض 

ت بسط دامنه تكامل روزافزون سرمايه داري را در تمام جهان فراهم ساخته موجبا
  . و بر عمق اين تكامل مي افزايد

  ) ۴١۵ صفحه -همانجا(
حال آه سرمايه داري در تمام جهان تكامل يافته و ريشه دوانيده و عمق يافته 

تي تز اين است، پرولتاريا بمثابه يك نيروي اجتماعي عظيم و تعيين آننده بمثابه آن
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تمامي ستونهاي اقتصادي جامعه بر روي دوش پرولتاريا . جامعه تبلور يافته است
قرار دارد و اين طبقه آه هر روز بيشتر از پيش گسترده و عظيم مي شود، ديگر 

اين طبقه ديگر طبقه اي نيست آه در اقليت قرار داشته . نقشي حاشيه اي ندارد
يه داري سعي در رهبري انقالب بورژوايي باشد و در گستره روابط ماقبل سرما

. از اين پس انقالب فقط بر مبناي منافع اين طبقه شكل مي گيرد. داشته باشد
پرولتاريا آه اقشار وسيعي از خرده بورژواهاي تهيدست پيرامون او را گرفته اند 
و چاره اي بجز متحد شدن با پرولتاريا را براي رهائي از فقر روزافزون ندارند، 

. آثريت قوي و استراتژيكي را مي سازند آه آينده تنها در دستان آنها خواهد بودا
اين اآثريت قدرتمند نه نيازي به اتحاد با بورژوازي دارد و نه خرده بورژواهاي 

  . مرفه آه به دور بورژوازي حلقه زده اند
 آارتلها و تراسهاي سرمايه داري ديگر همانند گذشته، تنها ريشه در آشورهاي

دوران مستعمرات تراستهاي سرمايه داري بيشتر به غارت . امپرياليستي ندارند
آشورهاي تحت سلطه مي پرداختند و بازارهاي فروش محدودي از آاالهايشان در 

 نيمه مستعمره عمده -چرا آه در آشورهاي نيمه فئودال. مستعمرات وجود داشت
ه داري بازارهاي سنتي و مناسبات فئودالي بود و روابط روستائي ماقبل سرماي

اما پس از بوجود آمدن سرمايه داري وابسته، مسئله . بسته اي را تشكيل مي دادند
نيروي آار ارزان و بازارهاي وسيع براي آارتلها باعث شد، صدور سرمايه در 

  . دستور آار آنها قرار بگيرد
رو افزايش سرمايه، سرمايه  آه دائمًا برح دور جريان در
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ًال از محدوده   داري  بسيار گسترده  آه ف

رت سب ض ثابت  مي   ص 
يابد، به آشورهاي سرمايه داري وابسته منتقل مي گردد تا در جريان ترآيب 

بدين ترتيب تراستهاي سرمايه داري نه تنها به . ارگانيك سود بيشتري پديد بياورد
آشورهاي سرمايه داري وابسته نفوذ مي آنند، بلكه در اقتصاد آنها ريشه مي 

داري از آن پس بدون  استهاي سرمايهتر. دوانند و نقش تعيين آننده اي مي يابند

مكانيزم توليد سرمايه داري در آشورهاي وابسته قادر به تداوم فعاليت اقتصادي و 
بدين گونه سرمايه داري بيش از پيش جهاني مي شود . باشند انباشت سرمايه نمي

  . و روابط آن به تأثيرات متقابل بيشتري مي رسد
يه داري وابسته تأثيرات مستقيمي بر منافع هر تغيير و تحولي در آشورهاي سرما

روابط سياسي و اجتماعي نيز تابعي از روابط . آارتلهاي سرمايه داري دارد
تالش براي حفظ منافع موجود روبناهاي خاص خود را نيز . اقتصادي مي گردد

طلب مي آند آه بسته به شرايط هر جامعه اي، بهترين گرايشات برآورد آننده اين 
بنابراين سرمايه مالي از اين پس محدوديتها و مرزهاي . تقويت مي گردندمناسبات 

هر . ملي خود را در مي نوردد و به شكل يك سرمايه مالي بين المللي عمل مي آند
چند آه رأس هرم سرمايه مالي همانند گذشته در آشورهاي سرمايه داري وابسته 

مافوق سودها . دامه حيات نداردقرار دارد و سرمايه مالي بدون اين بدنه توانايي ا
شريان اصلي سرمايه مالي هستند آه تمامي ارگانيزم سرمايه مالي وابسته به 

  . تغذيه از طريق اين شريان است
آارآرد سرمايه مالي در ارتباط بين آشورهاي امپرياليستي و آشورهاي سرمايه 

نوشته  اين ع است فراتر است، اما وابسته
آنچه آه بايد بر آن تأآيد شود، اين نکته است که، سرمايه مالی پس از گسترش به 
جوامع سرمايه داری وابسته، سرمايه های پراکنده و تا حدودی مستقل را يا در 

  . خود ادغام کرده و يا آنها را وابسته به خود می کند
 توليد سرمايه داری درهم مکانيزم بخشهای مختلف سرمايه، بدليل گسترش شيوه

ادغام می گردند به عبارتی ديگر کارکرد بخشهای مختلف سرمايه ديگر در اين 
شيوه های کارکرد . جوامع نيز، بدون ارتباط تنگاتنگ با ديگر بخشها ممکن نيست

سنتی سرمايه در فرماسيون ماقبل سرمايه داری، ديگر يارای تداوم روند بر مبنای 
نابراين برحسب ضرورت خود را با واقعيات جديد مطابقت داده سابق را ندارد و ب
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سرمايه های تجاری، بانکی، صنعتی در مقياس بزرگ در هم ادغام و يا . است
ده اند  . ش و ش روط به همکاری ارتباط با هم کامًال م
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رمايه  خويش بهره  برد بلکه وامهای کالن جهت  ًال از    مست

بيعتًا گرايشات مختلف بورژوازی برحسب موقعيتهاشان در جامعه، نيز به 

بنابراين سرمايه مالی بيش از پيش در کشورهای سرمايه داری وابسته گسترش 
با پيشرفت . سياسی نيز اتوريته خود را به تمامی اعمال می کندمی يابد و بر قدرت 

سرمايه داری گرايشات و بخشهای خاص و سنتی از گردونه حاکميت بيشتر طرد 
بدليل عدم . می گردند و سرمايه مالی جای آنها را می گيرد و يا آنها را می بلعد
در کشورهای امکان بقا انتزاعی بخشهای خاص سرمايه داری، دولت بورژوايی 

سرمايه داری وابسته نيز از اين قاعده مبرا نيست و تابعی از حرکت سرمايه مالی 
دولت بيشتر در خدمت به سرمايه مالی قرار می گيرد تا روند حرکت . می گردد
دست . به تمامی بتواند انجام گيرد) صدور سرمايه و توليد مافوق سود(سرمايه 

ی تواند روند توليد و بازتوليد و افزايش بدست دادن بخشهای مختلف سرمايه م
ارزش اضافه را عملی بکندو تمامی نيروها و سرمايه های حاشيه ای را به خدمت 

سيستم بازار، صنايع، بانکها، روابط بين الملل، سرمايه های خرد، . بگيرد
بوروکراسی، متخصصين و غيره همگی تحت اتوريته سرمايه مالی در خدمت به 

جدائی هر بخش از سرمايه و . تر سيستم سرمايه داری عمل می کنندکارکرد فعال 
يا تسلط آن بر قدرت سياسی مسئله ايست که با منافع امپرياليستی در تضاد است و 

بنابراين امپرياليسم با تمامی . سيستم سرمايه داری وابسته را دچار اخالل می کنند
هر چند . ارکان جامعه داردامکانات سعی در مسلط کردن سرمايه مالی بر تمامی 

که گرايشات مختلف بورژوازی هميشه در تضاد با هم هستند و وابستگی های 
محدودی نيز می توانند به بخشهايی از اقتصاد جامعه داشته باشند، اما با تمام اين 
مسائل واقعيت آن است که هر بخشی در رأس قدرت سياسی قرار گيرد ضروری 

چرا که سيستم اقتصاد .  با بانکها، صنايع و تجارت باشداست که در ارتباط مستقيم
سرمايه داری قادر نيست بدون هر يک از بخشهای فوق مکانيزم خود را حفظ 

  . بکند
حتی گرايشات سنتی و تندروی درون حاکميت ما نيز که به اصطالح سمبل بازار 

نياد ب«. به هيچ وجه فقط به بازار متکی نبود و نيستند. شناخته می شوند
 ۴٣٠که بزرگ ترين نهاد اقتصادی اين جريان است، مالک حدود » مستضعفان

. کارخانه بزرگ است که هر يک چندين پروژه عمرانی را در کشور اجرا می کنند
اين نهاد . مالک تعداد بسياری سينما و مکانهای تفريحی است» بنياد مستضعفان«

چندين پروژه . ل توجهی داردحتی در خارج از کشور نيز سرمايه گذاری های قاب
به » بنياد مستضعفان«. عمرانی در پاکستان، آفريقا و آسيای ميانه از اين جمله اند

نمی های س ق وجه هيچ
پروژه های اقتصادی و کارخانجات، پروژه های عمرانی و ديگر موارد از بانکها 

  . دريافت می کند
بنابراين چنانچه بخواهيم جناح به اصطالح سنتی حاکميت را نيز به لحاظ اقتصادی 

حال آنکه تجارت و بازار . بررسی بکنيم نمی توانيم آنرا تنها به بازار مربوط بدانيم
نيز جهت برآورد منافع آنها نقش بسياری دارد همانگونه که برای جناحهای ديگر 

  . يز چنين استو دولتهای سرمايه داری ديگر ن
دولتهای سرمايه داری بخصوص در کشورهای سرمايه داری وابسته، همواره در 

هر چند که هر مورد از آنها بطور . درون خود تضادهای زيادی داشته و دارند
جداگانه قابل بررسی و تجزيه و تحليل است، اما بايد اين واقعيت را پذيرفت که 

ت و منافع بيشتر است و بخشی از آن بخشی از تضادهای آنها برای کسب قدر
  . ناشی از بحرانهای اجتماعی و اقتصادی

ط
روشهای متفاوتی جهت حکومت کردن روی می آورند که در بسياری موارد در 

 ويژگيهای مجموع اين مسائل. تضاد با روشهای ديگر بخشها قرار می گيرد
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جناحهای مختلف بورژوازی را چه در قدرت و چه خارج از آن در جامعه سرمايه 
چنانچه هر گرايش سياسی، به هر بهانه و تحليلی در . داری بوجود آورده است

تالش برای حمايت از يک جناح بورژوازی در مقابل جناحی ديگر برآيد و يا 
پشت ًا بر  تيک يبانی از بخشی از بورژوازی به سياست

بهانه تاکتيک عليه ديگری قرار بدهد و يا چنانچه به بهانه حمايتهای موقت جهت 
استفاده از فرصت، هر روز کارگران را به دنبال آقايان بورژوا بکشاند، تنها در 

  . آستان بورژوازی توده ها را به کرنش دعوت کرده است

  
  
  

مبنای   و پرا خود را دائم
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دهقانان فقير، از چنان وسعت و دامنه ای پرولتاريا و تهيدستان زحمتکش و 
برخوردار هستند که در صورت آگاهی طبقاتی، قادرند بورژوازی را به تمامی به 

  . زير بکشند و سرنگون سازند
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