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 آ رش جاويد     

با آغاز مهرماه شروع شده  ۱۳۹۰  -۹۱ سال تحصيلی

ميليون دانش آموز  ۱۳تا   ۱۲/ ۵در اين ماه  .است

  ۳/ ۸تا  ۳/ ۵دوره های ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و

ليون آموزگار، دبير و يک مي حدودميليون دانشجو و 

 کشور آموزشی نظام عرصه مدرس و استاد دانشگاه در

عظيمی از آن که بخش . جمعيتی انبوه آيند می هم گرد

رغم همه سرکوب به  که است جوانان و نوجوانان شامل

 آنجمهوری اسالمی باز هم در مقابل رژيم گری های 

. می کننددفاع  و حقوق خودايستاده اند و از هويت 

خش ديگر اين جمعيت متشکل از معلمان و استادان ب

بار  که بسياری از آنان هرگز زير اندزحمتکشی 

ند و ه اسرخم نکرد اين رژيمتهديدها و محدوديت های 

، شکنجه ها و اعدام ها  رغم همه اخراج ها، زندان هابه 

 جنسيتی ،، فرهنگیستم سياسی به ضددست از مبارزه 

ان حاکم بر جمهوری جهل و که سياست مدارو ستم ملی 

. بخش نده اکرده است، برنداشت تحميلرايشان سرمايه ب

کثيری از اين جمعيت دانش آموزی و دانشجويی 

فرزندان کارگران و توده های بی چيزی هستند که پنجه 

. در همان در پنجه فقر برای ادامه تحصيل می جنگند

در سايه شوم  نيزميليون ها کودک و نوجوان حال، 

به اکميت سرمايه داران و زمين داران از رفتن ح

. کودکانی که به ندمدرسه و يا ادامه تحصيل محروم

دليل فقر و ناتوانی و عدم امکانات مالی از تحصيل باز 

می مانند و به عنوان کودکان کار راهی مراکز کار و 

 حمايت انجمن عامل بنا به گفتۀ مديرخيابان می گردند. 

 بين کودکان از درصد ده ،۷۵ سال در کودکان ... از

 سال آمار مطابق اما اند بوده کار مشغول سال ۱۸ تا ۱۰

 يک که رسيده درصد دهم ۷ و ۱۲ به تعداد اين ۸۵

 فهرست:

 ۱ص       متحدانه آغازکنيم! ۀرا با مبارز سال تحصيلی جديد

اختالس و فساد عمومی در دستگاه های دولتی بورژوازی 

 ۵ص                                  نظامی ايران –کراتيک وبور

(زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح  کارل مارکس

 ۱۲ص                                               لنين. مارکسيسم)

 ۲۶ص                    (قسمت سوم سازمان های طبقۀ کارگر

 ۲۸ص                                                         رچند شع

 

 

 ۀبا مبارزرا  سال تحصيلی جديد

 !متحدانه آغازکنيم
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 فرشيد. شود می شامل را کودک هزار ۶۶۰ و ميليون

  تعداد و جمعيت آمار به توجه با گويد می ايسنا به يزدانی

 هزار ۶۰۰و ميليون سه از بيش اکنون هم آموزان دانش

 دارندد. منبع: قرار تحصيل چرخۀ از خارج کودک

-16-13-01-http://childnewss.com/index.php/1390

-31-18-06-12-1389-news/165-and-ophot-34/38-11

05?tmpl=component&print=1&page 

(برخی منابع ديگر کودکان کار را حدود دو و نيم 

ميليون و کودکان خارج از چرخۀ تحصيلی را بيش از 

 هزار ارزيابی می کنند.) ۶۰۰و ميليون سه

در همان حال به خاطر نارسائی های نظام آموزشی،  

در جامعه، فقر مادی و فرهنگی،  فساد و خشونت جاری

 ،بيکاری وسيع و بی آيندگی و نوميدی ناشی از آن

 بخش مهمی از دانش آموزان ترک تحصيل می کنند. به

 نظام رئيس افروز، علی از قول غالم ايسنا، گزارش

 ۹ ۸موفق  آموزشی های نظام در ايران، روانشناسی

 د؛دارن قرار آموزشی چرخه در آموزان دانش از درصد

 که آموزانی دانش از درصد ۶۷ حدود تنها ايران در اما

 مدارس در باشند، تحصيل مشغول مدرسه در بايد

 اين از که نوجوانان و دکانکو اين ساير و دارند حضور

 می قرار بزهکاری معرض در اند، شده خارج چرخه

 گيرند.

ی می کنند وضعيت کودکان مهاجری که در ايران زندگ

صد هزار کودک  تر است. چهاراتب بداز اين هم به مر

افغانی سکن ايران از تحصيل محروم اند و تنها صد 

هزار کودک افغانی به مدرسه می روند که ظاهرا رژيم 

در نظر دارد با اعمال سياستی تبعيض آميز جداسازی، 

آن کودکان را در مدارس جداگانه سازمان دهی کند. 

 منبع:

 http://www.khabaronline.ir/news-

96593.aspx 

عتبارات و کمبود امکانات آموزشی و تخصيص ا

ه مدارس نورچشمی ها و بامکانات برتر آموزشی 

بخش کثيری از جمعيت دانش  قرار داشتن، و آقازاده ها

آموزی در شرايط ناامن در کپرها و يا زير سقف های 

بهداشتی و خطرناک، در حالی  پوسيده و شرايط غير

هزينه های های ميلياردی برای  ادامه دارد که بودجه

و  ساخت و توسعه مراکز مذهبی و مساجدنظامی و 

که وظيفه ای جز  اختصاص می يابد زيارت گاه ها

بازتوليد جهل و خرافه و اشاعه فرهنگ منحط در 

 جامعه ندارند.

اينکه رقم باال و عالوه بر ۱۳۹۰بودجۀ سال نون اقدر 

در بودجۀ برای هزينه های نظامی  اعالم نشده ای

ميليارد دالر نيز  ۳، مبلغ شده گرفته نظر در عمومی

 و نفت صادرات از حاصل درآمد افزايش محل از«

است. تخصيص يافته اعتبار اضافی » گازی ميعانات

 آشيانه بابت« دالر ميليون پنجاه و افزون بر اين دويست

 و بالگرد هواپيما، خريد یبرا ايران یاسالم یجمهور

تخصيص داده شده که » نياز مورد تجهيزات ساير

 يك«. همچنين قاعدتا بخش اعظم آن نظامی است.

 و يیشكوفا و ینوآور صندوق بابت دالر ميليارد

که می دانيم  در نظر گرفته شده» نوين یفناوريها

 جمهوری» نوين یفناوريها و شكوفايي و ینوآور«

های نظامی رژيم اسالمی اساسا در جهت تقويت نهاد

 است.

مبالغ تخصيص داده شده برای سازمان  ۱۳۸۷ال  در س

 ۲ ۰۰تبليغات اسالمی، حوزه های علميه و غيره بالغ بر

 منبع: ميليارد تومان می شد ۳

http://childnewss.com/index.php/1390-01-13-16-11-34/38-photo-and-news/165-1389-12-06-18-31-05?tmpl=component&print=1&page
http://childnewss.com/index.php/1390-01-13-16-11-34/38-photo-and-news/165-1389-12-06-18-31-05?tmpl=component&print=1&page
http://childnewss.com/index.php/1390-01-13-16-11-34/38-photo-and-news/165-1389-12-06-18-31-05?tmpl=component&print=1&page
http://childnewss.com/index.php/1390-01-13-16-11-34/38-photo-and-news/165-1389-12-06-18-31-05?tmpl=component&print=1&page
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http://www.aftabnews.ir/vdcb5zbrhzb5z.ht

ml 

در بودجۀ اعتبارات اختصاص يافته به مؤسسات دينی 

بيشتر است. از اين هم تمال زياد حبا ا ۱۳۹۰سال 

زون بر اين در همين بودجه مبلغ صد ميليون دالر اف

در نظر »  عاليات عتبات یبازساز و احداث بابت«

بر روی ۱۳۹۰ سال(قانون بودجۀ  گرفته شده است.

 اينترنت قابل دسترسی است).

در چنين شرايطی طبيعی است که روز به روز وضع 

آموزش و پژوهش بدتر، کيفيت آن پائين تر و عالقه و 

 ش آموزان و دانشجويان کمتر شود.کشش دان

از سويی ديگر معلمان آگاه را به دليل روشنگری و  

های درس باز می  کار مسئوالنه از رفتن به کالس

دارند تا با طرح های ارتجاعی نظير واگذاری مسئوليت 

اداره مدارس به حوزه های علميه و گسيل طالب و 

 برگزاری نمازآخوندها برای تدريس به مدارس، 

جماعت اجباری در مدارس، تغيير محتوای کتاب های 

ا ايدئولوژی ارتجاعی درسی برای انطباق دادن شان ب

، جدا سازی جنسيتی در دانشگاه ها و مدارس رژيم

به اعمال سياست های مورد نظر خود  و غيره عالی

هاست با همين ترفندها  . همچنانکه سالبپردازند

نظامی اداره می کنند دانشگاه ها را همچون پادگان های 

ل جنگ ارتجاعی ايران و عراق سا ۸و طی 

ش ، دانشجويان و دانگردانندگان ماشين جنگی رژيم

، به گوشت دم توپ آموزان را با اعزام به جبهه ها

عظيمی را به جامعه  و خسارات انسانی ندتبديل نمود

نجا آرا تا و بی رحمی . حتی بيشرمی تحميل نمودند

به عنوان خنثی را ودکان و نوجوانان ادامه دادند که ک

. هاشمی ها به روی مين فرستادندکنندگان مين در جبهه 

در يکی از خطبه های نماز جمعه در ايام  رفسنجانی

جنگ با وقاحت اعالم کرد که ما از بهترين تاکتيک 

نظامی در جبهه استفاده می کنيم و آنهم رفتن نيروهای 

 .  استبسيجی بر روی مين 

که در آن دانش  فرصتی است حصيلی جديدسال ت 

آموزان، دانشجويان و معلمان در سطوح مختلف 

سياست های  برای تدارک مبارزه باآموزشی می توانند 

 مانند:ارتجاعی دولت جمهوری اسالمی 

حضور نيروهای سرکوبگر در مدارس، دانشگاه ها،  -

و کنترل و تفتيش  خوابگاه های دانشجوئی و غيره،

 ن، دانش آموزان و معلملن،دانشجويا

جلوگيری از تجمعات و جلسات دانشجوئی يا برهم  -

 زدن آنها از سوی مزدوران رژيم،

اخراج يا محروم کردن دانشجويان، دانش آموزان و  -

و کار به خاطر عقيده و فعاليت  تحصيلمعلمان از 

 فرهنگی و سياسی،

 تحميل عقيده و ديدگاه های دينی و دولتی از طريق  -

تغيير محتوای کتاب های درسی، تحميل روحانيان به 

 مقام های مديريت دانشگاهی، برنامه ريزی و غيره،

 جدا سازی جنسيتی،  -

و  دانش آموزان ،محروم کردن يا اخراج دانشجويان -

معلمان به خاطر عقيده، داشتن دينی غير از مذهب 

  دولتی و يا عدم اعتقاد به دين و مذهب،

يا  گاه ها و مدارس به پايگاه حکومت،تبديل دانش  -

 محل انجام مراسم دينی و مذهبی،
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افزايش شهريه و ديگر هزينه های مبارزه با  -

مبارزه برای تحصيل رايگان در تمام  ،تحصيلی

 سطوح،

- ... 

 شوند.وارد همکاری و اتحاد 

دانش که در آن  است فرصتی سال تحصيلی جديد

سطوح مختلف آموزان، دانشجويان و معلمان در 

ای خود در آموزشی می توانند برای پيشبرد فعاليت ه

لت در ادارۀ محل دخا زمينۀ تحصيلی و پژوهشی؛

آئی های فرهنگی، برگزاری گردهم  زندگی و کار خود؛

برگزاری مراسمی مانند روز دانشجو  ،علمی و سياسی

 ۸( زن روز، اول ماه مه (روز کارگر)، آذر) ۱ ۶(

يادمان کشتارهای زندانيان سياسی ، ، روز معلم) مارس

طرح ريزی عمل مشترک از جمله مبارزه  و غيره؛

برای آزادی دانشجويان و کارگران زندانی و کليۀ 

با سانسور، مبارزه با اعدام و ، مبارزه زندانيان سياسی

، پشتيبانی از مبارزات کارگران، زنان و ملتهای شکنجه

 غيره بهو  زير ستم برای دست يابی به حقوق شان

   برنامه ريزی و تدارک بپردازند.

همۀ مبارزاتی که در باال گفتيم الزم اند و دانشجويان، 

دانش آموزان . معلمان سال ها است به چنين مبارزاتی 

به شيوه های مختلف روی آورده اند و کمابيش انجام 

می دهند. آنچه در اين زمينه اهميت دارد نخست تشکل، 

اما آنچه بسيار بيشتر اهميت  تدارک و پيگيری است.

دارد داشتن آگاهی از اهداف چنين مبارزاتی است. می 

دانيم که گر چه با مبارزات مشترک و متحدانه می توان 

گام هائی در زمينه های ياد شده به پيش رفت و موفقيت 

هائی به دست آورد اما اين موفقيت ها شکننده خواهند 

د امتيازاتی را که بود زيرا رژيم همواره خواهد کوشي

داده است پس بگيرد. وانگهی ستم ها و تعدی های رژيم 

منحصر به آنچه در باال گفته شد نيست و بهبود کلی 

وضع معلمان، دانش آموزان و دانشجويان نيز تنها با 

رفع ستم ها و تبعيض های ياد شده در باال از ميان 

 تغييری تغييری اساسی، با ايجادنخواهد رفت. تنها 

 کشور اجتماعی و اقتصادی و سياسی نظام در انقالبی

می توان اميد راه حل های پايدار و پويا داشت. به همين 

 جهت است که می گوئيم:

فرصتی است که جوانان آگاه و  سال تحصيلی جديد

مبارز و دانش آموزان و دانشجويان انقالبی و پرسشگر 

ن با تشکيل هسته های مبارزاتی و سازماندهی جوانا

ستم و سرکوب جمهوری  به ضدانقالبی، راه مبارزه 

اسالمی و مبارزه برای تحقق آزادی و دمکراسی 

اکثريت عظيم و قاطع معلمان انقالبی را در پيش گيرند. 

در سطوح مختلف آموزشی، چه از اين نظر که نيروی 

کار خود را می فروشند و چه از لحاظ وضع معيشتی و 

بايد تشکل مستقل گرند و اجتماعی شان جزء طبقۀ کار

. آنان با تشکل های مستقل خود، با خود را داشته باشند

اجتماعی و سياسی و  –ی اقتصادی خواست ها طرح

، پيوند برایتالش های جمعی با و  فرهنگی خود

ديگر هم طبقه ای های خود يعنی  باو اتحاد  همکاری

 و نقل و حمل کارگرانکارگران صنايع و معادن، 

کارگران ساختمانی، کارگران کشاورزی و  ،ارتباطات

هم  ،یخدماترشته های بيمارستان ها و ديگر کارکنان و 

هم و  منعکس سازندرا خويش  مطالبات بهتر می توانند 

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر به ضد طبقۀ سرمايه دار و 

 . به پيش برنددولت سرمايه داری را 

آن در فرصتی است که بايد  سال تحصيلی جديد

فقر و تهيدستی تحميل جمهوری اسالمی را به دليل 

 جامعهو استثمار شوندۀ روزافزون توده های زحمتکش 
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استثمار و دزدی و فساد سرمايه داران و حمايت از و 

به چالش کشيد و متوليان نظام آموزشی  زمينداران حاکم

کشور را به دليل انحطاط و عقب ماندگی و تحکيم شيوه 

مبارزه طلبيد. اين مبارزه را بايد تا  های ارتجاعی به

سرنگونی جمهوری اسالمی و درهم کوبيدن تمامی 

ارکان و بنيادهای ستم و سرکوب آن پيگيرانه ادامه داد 

دمکراتيک شورائی کارگران و زحمتکشان  جمهوریو 

را برپا نمود. می توان بر ويرانه های اين نظام به ايجاد 

وانان و دانش آنگونه آموزش و شرايطی برای ج

آموزان دست زد که احساس سرزندگی و تعلق به 

جامعه را با آمادگی برای تبديل شدن به شهروندانی با 

ه ، همراه داشتوق کامل و پذيرش مسئوليت اجتماعیحق

ولت در . بايد هرگونه دخالت روحانيان و دباشند

. حذف آموزش مذهبی آموزش و پرورش ممنوع گردد

، رشته هايی مدارس و دانشگاه هاامه های درسی از برن

تفسير حزبی و  که اجازه نتيجه گيری نهائی متفاوت و

های اجباری  ، نبايد به عنوان درسطبقاتی را می دهند

ط يدر مدارس تدريس شوند و در اين رابطه بايد شرا

دستيابی به نظرات گوناگون و برخورد آرا برای دانش 

مه های آموزشی فراهم گردد. برنا و دانشجويان آموزان

وزگاران و استادان و درسی توسط شورای کشوری آم

، انتخاب آموزش و پرورش تدوين شوند. اداره

آموزگاران و استادان و عزل آنان توسط شوراهای 

و ارگان های توده ای موزگاران و استادان منطقه ای آ

موظف است  انقالبی آينده . دولتصورت گيردمحلی 

پرورش کل کشور را که  هزينه های آموزش و ۀهم

هزينه تغذيه دانش آموزان و لوازم تحصيلی آنان هم 

جزء آن است و تدريجا نه تنها قدر مطلق بلکه سرانه 

 .اين هزينه بايد افزايش يابد، تأمين کند

** 

 

 

 

 بهروز فرهيخته

 ۱۳۹۰ شهريور ۲۵

 ۳يک بار ديگر اختالف جناح های حکومت، اختالس 

بانکی و فساد عمومی در دستگاه  ميليارد دالر در سيستم

نظامی ايران را  –کراتيک وهای دولتی بورژوازی بور

برمال کرد! رسانه های وابسته به هر يک از جناح ها 

می کوشند جناح ديگر را مسبب و حتی عامل اين فساد 

عمومی معرفی نمايند. به عنوان مثال از يک سو 

را به شريعتمداری مدير روزنامۀ کيهان اين اختالس 

، که منظور از آن دار و دستۀ »جريان انحرافی«

احمدی نژاد است، نسبت می دهد، و از سوی ديگر 

رسانه های طرفدار احمدی نژاد برای از زير ضرب 

جريان رقيب ِ واقعاً درآوردن اين دار و دسته، آن را به 

 مربوط می کنند. حاکم، 

آب نديده های آبی «حسين شريعتمداری در سرمقالۀ 

ادعای ف برخال« در روزنامۀ کيهان نوشت:» شده!

 ۳۰۰۰برخی از مسئوالن، کشف اوليه ماجرا [اختالس 

ماه  ميليارد تومانی بانک صادرات]، اواسط مرداد

خرداد ماه سال  ۲۵امسال نبوده است و کيهان در تاريخ 

 -ماه قبل از تاريخ مورد اشاره ۲نزديک به  -جاری 

های هرز" و با ارائه چند  طی يادداشتی با عنوان "علف

نمونه مستند نسبت به سوء استفاده های مالی کالن و 

نجومی که در پوشش تأسيس بانک های خصوصی در 

حال وقوع است هشدار داده و ضمن آن با صراحت به 

سوء استفاده کالنی که در بانک خصوصی "آريا" در 

ستگاه های دولتی اختالس و فساد عمومی در د

 نظامی ايران –کراتيک وبورژوازی بور    
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حال وقوع است اشاره کرده بود. در بخشی از آن 

"... چندی است که بازی جديد بانک  :مده بوديادداشت آ

بازی" از سوی يک جريان نفوذی، آن هم در مقابل 

چشمان سه قوه به راه افتاده است. در اين بازی، حلقه 

های پيدا و پنهان اين گروه انحرافی در مرکزيت سيستم 

پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طاليی برای 

هی به کارنامه فعاليت آنها افراد وابسته به خود که نگا

نشان می دهد برخی از آنان در رديف بزرگترين 

بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع 

شخصی و گروهی خود حرکت می کنند. پس از آنکه 

بانک های خصوصی چون "تات"، "آريا" و 

"گردشگری" با چنين ماهيتی تأسيس و به لطف حمايت 

در  ليدرهای جريان انحرافیب های بی حساب و کتا

کمترين زمان و با بيشترين رانت در عرصه اقتصادی 

کشور مشغول به فعاليت شدند، اين روزها خبر تأسيس 

بانک ديگر وابسته به اين گروه به گوش می رسد. اين 

بار بانک "شرق" بانکی که مجوز آن به دليل آنکه يکی 

ن بزرگ از عمده سهامدارانش، خود در رديف بدهکارا

به نظام بانکی است متوقف شده بود، به يکباره صادر 

می شود و همانطور که گفته شد خبر تصويب تاسيس و 

بانک به بورس جهت اعطای مجوز  ۀحتی ارسال پروند

او اضافه می » پذيره نويسی مخفی نگاه داشته می شود.

 -اختالس مورد اشاره از نوع سوءاستفاده های «کند: 

و بيست و صد ميليونی نبوده است که  ده - فی المثل

احتمال مخفی ماندن آن از نگاه مسئوالن مربوطه، از 

جمله، رئيس بانک مرکزی، روسای بانک صادرات و 

ساير بانک هايی که در اين ماجرا دست داشته اند، 

سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسالمی، 

، دستگاه قضايی و مخصوصا بازرسان و ناظران دولت

هزار  ۳پنهان مانده باشد. اختالسی در مقياس نجومی 

ميليارد تومان به يقين در مراحل اوليه خود با نشانه ها 

و پالس هايی همراه بوده است که مسئوالن و دست 

با عرض  -اندرکاران اقتصادی و نظارتی کشور

نمی توانند دريافت اين نشانه ها را انکار کنند و  -پوزش

يد گفت به عدم صالحيت و توانايی در صورت انکار با

خود برای تصدی پست های اقتصادی و نظارتی 

 -اعتراف کرده اند! و در هر دو حالت "بی کفايتی" و يا

"بی توجهی"! قابل بازخواست و پی  -خدای نخواسته

اختالس «او در ادامه می نويسد: » گرد قانونی هستند.

واند بدون هزار ميليارد تومانی به يقين نمی ت ۳نجومی 

زد و بند غارتگران با برخی از مسئوالن و دست 

صورت  -هرچند در سطوح مديران ميانی -اندرکاران

پذيرفته باشد و سؤال اين است که مديران زد و بند کننده 

چه کسانی بوده اند؟! ممکن است گفته شود که برخی از 

مديران ميانی نظير رئيس فالن شعبه بانک در فالن 

يافت مثال چند ميليارد تومان زمينه اين استان با در

اختالس نجومی را فراهم کرده اند. بسيار خوب! ولی 

گونه مديران ميانی با  تجربه نشان داده است که اين

توجه به حقوق معمولی خود، بعد از دريافت اولين 

رشوه کالن به فکر پاکسازی رد پاها و سرنخ ها می 

از آن دارد که  افتند ولی اخبار موثق موجود حکايت

هزار ميليارد تومانی طی مدتی  ۳ماجرای اختالس 

نسبتا طوالنی صورت پذيرفته است بنابراين چرا 

مديران ميانی مورد اشاره به فکر فرار نبوده اند؟ و 

بی ترس و واهمه ماجرا به کجا  ۀپشت آنها برای ادام

 »گرم بوده است؟!

ای اختالس اشتباهی که به افش«روزنامۀ کيهان در مقالۀ 

می » ميلياردی در بانک صادرات انجاميد ۳۰۰۰

امير اميرمنصور آريا [امير منصور «...نويسد: 

که بدان اشاره می شود، بدون  خسروی] طی فرآيندی

رعايت مراحل قانونی و از محل همين سوءاستفاده های 

مالی با پشتيبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جريانی 
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ريافت وام از بانک صادرات به انحرافی، از محل د

چنان ثروت سرشاری می رسد که اقدام به اخذ مجوز 

از بانک مرکزی برای بانک آريا می نمايد که با 

افشاگری های کيهان و ورود نهادهای نظارتی به 

موضوع، بانک مرکزی ناگزير به ابطال مجوز وی می 

 »شود.

 ۲۱ توفان يزد نيز همزبان با روزنامۀ کيهان، دوشنبه

با سه هزار ميليارد «، تحت عنوان ۱۳۹۰شهريور

پرونده های «می نويسد: » تومان چکار می شود کرد!؟

اختالس در هفته نخست شهريورماه، سر و صدای 

 ۳زيادی به پا كرد، در ميان اين پرونده ها، اختالس 

هزار ميليارد تومانی در بانك صادرات آنچنان سر و 

به راه انداخت كه خبر  صدايی بر بام رسانه ای كشور

اختالس ميلياردی در معاونت عمرانی استانداری تهران 

ميليارد تومانی در بندرعباس، عليرغم  ۱۳۹و اختالس 

تمامی ابعاد تكان دهنده شان در ميان آن گم شد. اين 

اختالس نه تنها رسانه ها را در بهت و حيرت فرو برد، 

ود، ستون های بلكه به دليل برخی ابعاد پيدا و پنهان خ

توفان » نظام پولی، بانکی و مالی كشور را نيز لرزاند.

گروه توسعه سرمايه گذاری «يزد همچنين می نويسد: 

اميرمنصور آريا كه تا پيش از حمايت های سخاوتمندانه 

باند انحرافی تنها در زمينه های محدود همچون توليد 

از آب معدنی فعاليت می كرد، با بهره برداری آگاهانه 

نيازهای جريان انحرافی توانست با استفاده از 

امضاهای طاليی در گام اول خود، چندين شركت 

كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظيم فوالدسازی 

كشور در منطقه خوزستان را در جريان واگذاری های 

 »سازمان خصوصی سازی تصاحب كند.

روزنامه تهران امروز هم به نقش محمد جهرمی 

ل بانک صادرات در اين پرونده اشاره کرد و مديرعام

مشخص است که تسهيالتی به اين ارزش و «نوشت: 

مبلغ، قطعا بدون آگاهی مديران ارشد بانک صادرات 

 ».ميسر نبوده است

در همين رابطه سايت بی بی سی فارسی می نويسد: 

محمود احمدی نژاد در واکنش به کسانی که دستگاه «

ت مالی متهم می کنند گفت: "ما های دولتی را به تخلفا

کنيم که به خاطر مقام رهبری است،  باز هم سکوت می

البته اين سکوت وحدت بخش، طوالنی مدت نخواهد 

اظهارات «بی بی سی در ادامه می نويسد: » بود".

رئيس جمهور ايران در شرايطی منتشر می شود که 

انتشار خبر وقوع اختالسی سه هزار ميليارد تومانی در 

يکی از شعبه های بانک صادرات، باعث متهم شدن 

دولت به فساد مالی توسط گروهی از رسانه ها و 

سياستمداران ايران شده است. ... علی مطهری، نمايندۀ 

محافظه کار تهران در مجلس ايران نيز در گفتگو با 

سايت فرارو، ضمن اشاره به اختالس اخير در بانک 

ضاييه در مقابل تهديد صادرات گفته است: "وقتی قوه ق

به استعفای رييس جمهور درباره رسيدگی به اين 

آن همين گونه  ۀکند، نتيج ها عقب نشينی می پرونده

ها خواهد بود." ... علی مطهری افزوده است  اختالس

های  "مانع شدن رئيس جمهور از رسيدگی به پرونده

قضاييه، عامل اصلی  ۀمقامات دولتی و کوتاه آمدن قو

يافتن افراد فاسد برای اين گونه اختالس  جسارت

هاست." ... در پی اظهارات خرداد ماه گذشته آقای 

در مورد "خط قرمز" بودن برخورد  ،احمدی نژاد

وی را به  ،قضايی با اعضای کابينه، منتقدان دولت

حمايت از تخلف های مالی همکاران نزديک خود متهم 

 »کردند.

دفتر رئيس شهريور، مرکز ارتباطات  ۲۴روز 

جوسازی «جمهوری اطالعيه ای انتشار داد که در آن 
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برخی روزنامه ها و سايت های » و دروغ پردازی

زنجيره ای را به ضد دولت احمدی نژاد به شدت مورد 

 »مشرق«حمله قرار داد. اين حمله بويژه متوجه سايت 

بود که توصيه نامۀ رئيس دفتر رياست جمهوری، 

را افشا نمود. در اين اطالعيه اسفنديار رحيم مشايی، 

سايت معلوم الحال مشرق به دليل مسايل «آمده است که 

پشت پرده و تغذيه منابع مالی خاص در مخالفت با 

بی بی سی فارسی می نويسد:  .»دولت يدی طوال دارد

اشاره اين اطالعيه به اقدام سايت مشرق در انتشار «

ر نامه آقای رحيم مشايی خطاب به وزيران امو

اقتصادی و دارايی و راه و ترابری در سال گذشته است 

که با ضميمه کردن تقاضای شرکت خدمات مهندسی 

خط و ابنيه فنی راه آهن برای خريد بيش از نيمی از 

سهام شرکت فوالد خوزستان، آمده است "حسب موافقت 

رياست محترم جمهوری، خواهشمند است دستور 

» را به عمل آورند." فرماييد ضمن تسريع، اقدام مساعد

مرکز ارتباطات «بی بی سی فارسی اضافه می کند: 

دفتر محمود احمدی نژاد در پايان اين اطالعيه خود، 

رسانه های اصولگرای منتقد دولت را  ۀمتقابال انگيز

در هر حال، ضمن  زير سئوال برده و گفته است: "

محفوظ دانستن حق پيگيری قضايی در موضوع نشر 

شويش اذهان عمومی، بر اين سئوال پای می اکاذيب و ت

فشرد که سايت های خبری به ويژه مشرق و فارس و 

روزنامه هايی چون کيهان و تهران امروز، از منحرف 

کردن موضوع اختالس، عالوه بر تخريب دولت، چه 

هدفی را دنبال می کنند و آنها از پيگيری پرونده 

 »" اختالس بزرگ از چه بابت نگرانند؟

مهر سال  ۷نامۀ کپی شدۀ اسفنديار رحيم مشايی در  متن

 چنين است:به دو وزير کابينه  ۱۳۸۹

جناب آقای حسينی، وزير محترم امور اقتصاد و «

 دارايی

 جناب آقای بهبهانی، وزير محترم راه و ترابری

 سالم عليکم

مورخ  ۲۰ص/۱۰۲۰۵به پيوست تصوير نامه شماره 

ابنيه فنی  شرکت خدمات مهندسی خط و ۲/۷/۱۳۸۹

و نيم درصد از  ۵۰مادگی خريد آآهن در خصوص   راه

 شود. سهام شرکت فوالد خوزستان ارسال می

حسب موافقت رياست محترم جمهوری خواهشمند است 

دستور فرمائيد ضمن تسريع اقدام مساعد را به عمل 

 آورند. 

 »اسفنديار رحيم مشايی

رکت ايراد مخالفان به عمل دولت در واگذاری سهام ش

خسروی عدم  اميرمنصور فوالد خوزستان به امير 

برگزاری تشريفات قانونی مزايده است. افشا کنندگان 

اگر گروه آريا در پروژه راه آهن «اين نامه می نويسند: 

درصد سود ببرد رقمی در  ۱۰بندرعباس تنها  -شيراز

ميليارد تومان خواهد شد و اين در  ۲۰۰تا  ۱۳۰حدود 

خريداری شده شرکت تروارس کمتر  حالی است که رقم

و معنی آن اين » ميليارد تومان بوده است. ۱۲۰از 

ميليارد  ۸۰تا  ۱۰است که سود حاصل رقمی بين 

بيش از سرمايۀ اختالسی گذارده شده در اين کار  تومان

 است.

خالصۀ موضوع اختالس و فساد مالی در دستگاه 

رضا  محمدنظامی ايران از زبان  –بوروکراتيک 

 »جوانان برای حقوق بشر ايران«در سايت  يزدان پناه

 چنين است:

http://www.roozonline.com/persian/author/name/mohammad_reza_yazdan_panah.html
http://www.roozonline.com/persian/author/name/mohammad_reza_yazdan_panah.html
http://youthforhumanrightsiran.wordpress.com/
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 خبر داده که در گزارش "جهان"سايت اصولگرای «

تخلفات زيادی  ،ها هيئت تحقيق و تفحص مجلس از بانك

که به گفته يکی از اعضای اين  طوریه ذکر شده ب

 ۀاگر اين گزارش در مجلس قرائت و تحويل قو ،هيئت

قضائيه شود، تعداد زيادی از مسئولين بانک ها بايد 

 »روانه زندان شوند.

های  اختالس«تحت عنوان  رضا يزدان پناه محمد 

دربارۀ سوابق اختالس و » ميلياردی؛ متهمان بانفوذ

 فساد مالی در دستگاه های دولتی ايران می گويد: 

اين البته نخستين بار نيست که نام بانک صادرات «

ختالس مطرح می ايران در پرونده های ميلياردی ا

نيز نام محسن  ۷۰شود. پيش از اين و در اوايل دهه 

نگ ايران و عراق جدوست وزير سپاه در دوران  رفيق

و رئيس سابق بنياد مستضعفان و جانبازان همراه با 

برادر او و فردی به نام فاضل خداداد در پرونده 

 .ميليارد تومانی از اين بانک به ميان آمد۱۲۳اختالس 

 قضايی ايران در آن هنگام مرتضی رفيقدستگاه 

دوست را به حبس ابد و فاضل خداداد را به اتهام مفصد 

فی االرض به اعدام محکوم کرد. در آن پرونده گفته شد 

دوست موفق به اين  که اين دو با نفوذ محسن رفيق

اختالس شدند اما وزير سپاه که از مشهورترين چهره 

ه رانندگی آيت هللا های جناح راست است و از روزی ک

خمينی را هنگام بازگشت به ايران به عهده گرفت 

همواره شغل های پراهميتی داشته است، فقط به عنوان 

مطلع در دادگاه حضور يافت و هرگز محاکمه و 

 .محکوم نشد

رفيق دوست هم اکنون نيز يکی از بزرگترين سرمايه 

داران ايران است که با برخورداری از چندين شرکت 

جاری و بازرگانی و عضويت در حزب موتلفه ت

 ».اسالمی، خود را يک فعال بخش خصوصی می داند

محمود بهمنی رئيس کل بانک مرکزی به خبرگزاری 

سيستم بانکی نقش مهمی «دانشجويان ايران می گويد: 

نسبت تخلفات در اين سيستم، در اقتصاد کشور دارد و 

از » است. پائين تر از بسياری از دستگاه های ديگر

آخوند سوی ديگر به گزارش همين خبرگزاری، 

مصطفی پور محمدی، رئيس سازمان بازرسی کل 

اين پرونده بی سابقه «کشور، به خبرنگاران گفته است 

او » ترين پرونده فساد مالی کشور محسوب می شود.

که مخالف جناح احمدی نژاد است به خبرنگاران گفت: 

نک صادرات شروع و اين تخلف سنگين ابتدا از با«

در ادامه به بانک های خصوصی و دولتی ديگر 

 » سرايت کرد.

واکنش رئيس کل «خبرنگار بی بی سی می نويسد: 

بانک مرکزی ايران پس از آن صورت می گيرد که 

مصطفی پور محمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور 

اختالس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات را 

پرونده فساد اقتصادی توصيف کرده رين" "بی سابقه ت

  »و گفته بود که سيستم بانکی آفت اقتصاد کشور است.

محمد جهرمی وزير کار پيشين دولت محمود ولی 

رئيس ستاد اجرايی شورای  ، که پيشتراحمدی نژاد

به اين دولت توسط برخی منتقدان  ونگهبان بود 

رای سازماندهی دستگاه نظارتی و اجرايی اين شورا ب

باال کشيدن محمود احمدی نژاد در انتخابات دوره نهم 

، و متهم می شود ۱۳۸۴رياست جمهوری در سال 

می گويد: است مديرعامل بانک صادرات اکنون 

اختالسی از بانک صادرات ايران انجام نشده است و «

سوء استفاده مالی از هفت بانک کشور با استفاده از 

http://www.roozonline.com/persian/author/name/mohammad_reza_yazdan_panah.html
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خبرگزاری ها » است.اسناد جعلی بانک صادرات بوده 

مدير عامل بانک صادرات می گويد يقين دارد گفته اند 

اگر در بانکهای ديگر نيز تبانی صورت نمی گرفت 

بنا به گفته مدير عامل ». اين اختالس امکان پذير نبود«

آغاز  ۱۳۸۶اختالس در سال «بانک صادرات، اين 

ميليارد تومان  ۸۰رقمش کمتر از  ۸۸شده و در سال 

ميليارد تومان و در  ۸۰۰به  ۱۳۸۹اما در سال بوده 

 »ميليارد تومان رسيده است. ۲۸۰۰سال جاری به 

محمد دربارۀ وضعيت حقوقی  رضا يزدان پناه محمد

می نويسد:  بانک صادرات کنونیجهرمی مديرعامل 

چندی پيش در برخی سايت های خبری و شبکه های «

در اختيار  ۀاجتماعی، تصويری از فيش حقوقی و کاران

جهرمی منتشر شد که نشان می داد او رقمی نزديک به 

ميليون  ۵۰۰ميليون تومان حقوق و نزديک به  ۳۰

 ».تومان کارانه می گيرد

ت از نشريۀ خواندنيها که از مضمون حرف هايش پيداس

 طرفداران دار و دستۀ احمدی نژاد است می نويسد: 

نمی توان فاش کردن اين دزدی در يک کنفرانس  «

خبری در روز جمعه را، با فعاليتهای انتخاباتی و 

 کوبيدن احمدی نژاد مرتبط ندانست.

دستگاه قضائی و سازمان بازرسی به رياست پور 

سهم  محمدی که بانی اين سر و صدا هستند، هر يک به

به گله گذاريهای  خود تالش می کنند ضمن پاسخ 

احمدی نژاد و همکارانش درباره عدم رسيدگی دستگاه 

قضائی به مفاسد اقتصادی، پای محمد رضا رحيمی 

معاون رئيس جمهور و مسئول پی گيری مفاسد 

اقتصادی در دولت را، که عالوه بر پرونده های قبلی، 

 "آفريد امير خسروی مه"با فرد مختلس بازداشتی يعنی 

مدير عامل آبمعدنی داماش و مدير عامل سرمايه گذاری 

امير منصور آريا، دوستی و رفت و آمد دارد، را به 

 ميان بکشند.

عالوه بر آن ، در اين کنفرانس خبری پای محمود 

بهمنی رئيس کل بانک مرکزی نيز به ميان آمد و گفته 

و ماه پيش های او درباره هشدار به بانک صادرات، د

 .»تکذيب شد ،از برمال شدن اختالس

مديرعامل بانک  « خواندنيها در پايان می نويسد:

گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود ... صادرات 

 های سياسی هستند.  ها به دنبال انتقام گيری و برخی

بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف اين 

اين شرکت يا افراد  جرم به بانک صادرات نسبت به

مجرم داده است، به صورت شفاف نامه کتبی خود را 

 .»در اختيار خبرنگاران قرار دهد

سان می بينيم که رسانه های طرفدار جناح های بدين 

حکومتی موضوع اختالس و فساد مالی دستگاه های 

دولتی را چنان پيچيده می کنند که مردم نتوانند از دم 

سردمداران دولت را خروس، قسم حضرت عباس 

تشخيص دهند و نتوانند درک کنند که همۀ وسعت 

اختالس و فساد مالی رژيم جمهوری اسالمی طی بيش 

 کنترل نهادهای و دموکراسی نبودسال ناشی از  ۳۰از 

جناح های مختلف  و فعال مايشاء بودن مردمی کنندۀ

 ايران در حاکم نظامی – بوروکراتيک بورژوازی

 .است

يزد، مدير عامل سابق بانک صادرات  احمد حاتمی

های رفاه  بانک«ايران، به خبرنگار قانون گفت: 

کارگران، پارسيان، سامان، سپه، ملی و صادرات شش 

بانک از هفت بانکی هستند که در اين پرونده درگير 
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او » هستند و بايد پاسخگوی اتفاقات رخ داده باشند.

بانک ملی رخ ها در  استفاده دو سوم از اين سوء«گفت: 

قطعاً اين اختالس « وی معتقد است: » داده است.

اند که ما  ها زير فشاری بوده سياسی است. قطعاً بانک

ها درگير  شود بانک دانيم از کجاست واال نمی نمی

اختالس به اين بزرگی و در اين ابعاد باشند و موضوع 

 » سياسی نباشد.

از «رئيس سابق بانک صادرات در ادامه می گويد: 

ای بايد مشخص شود که اين پول  طريق روابط زنجيره

. اين موضوع که معلوم شود  از کجا سر درآورده است

استفاده سياسی اين اختالس هم معلوم  تکليف سوء

شود و من در تعجبم که چرا اين اقدام صورت  می

 » گيرد. نمی

آيا در کشوری که سر تا پای آن در فساد اقتصادی 

در آن، زمانی  یختالس های ميلياردغوطه ور است و ا

شوند که اختالف های جناح های حاکم در آن برمال می 

به مرحله ای بحرانی رسيده اند، جايی برای تعجب باقی 

 می گذارد؟

اکنون حمله ها به احمدی نژاد و دار و دستۀ او در 

بسياری از مطبوعات رسمی، در قوۀ قضائيه، در 

است.  گسترش يافتهه های جمعه و غيرنمازمجلس، در 

خود به اندازۀ متهمان و شايد  ،مختلسان متهم کنندگانِ 

بيش از آنها در دزدی ها سهم دارند و دست همگی آنان 

و نيز دست سردمداران اصالح طلبان از خون مردم 

خود روی اميانشان به دفاع از و ح متهمانرنگين است. 

لکه از ، بران خطابتهام يا جمی آورند نه از طريق رد ا

نابکاری های مقايسۀ ها يا بهتر بگوئيم راه مقايسۀ کار

که امير طرف مقابل. بی جهت نيست کارهای نابخود با 

می خواهند او را به سرنوشت  :منصور آريا می گويد

مرتضی محسن و خداداد فاضل (از هم پرونده ای های 

 ۱۲۳ معروف به اختالس رفيق دوست در دزدی

که اعدام شد دجار کنند  )۱۳۷۳ل در سا ميليلرد تومانی

و نخواهد گذاشت که  و تهديد می کند ساکت نخواهد ماند

. همچنين محمد رضا رحيمی معاون اين کار را بکنند

کسی  :می گويد» ضد حمله«اول احمدی نژاد در مقام 

از سه هزار ميليارد تومان کاال که بدون پرداخت حق 

ری در شده حرفی نميزند. آگمرک به کشور وارد 

منطق سردمداران و کارگزاران بورژوازی بوروکرات 

دزدی و  ،ی يک طرفچاق کاالقا ،نظامی ايران -

 اختالس و اعمال نفوذ طرف ديگر را توجيه می کند!

دنيای «در  ،رقابت ی، عضو شورایعباس آخوند

 می نويسد:  »شهريور ۲۳اقتصاد 

كه ما پيش از  یبانك مركز یها به توضيح یچه كس«

ی م یهشدار داديم، ليكن دريغ از گوش شنوا، وقع اين

ها؛ به قول  بر بانك ینهد؟ مگر نظارت بانك مركز

است كه  یاستطالع یها علما، از جنس نظارت

حضرات ادعا كنند كه ما از اسفند سال گذشته تاكنون 

است!  ايم، ليكن بانك عامل به آن توجه نكرده هشدار داده

مورد  بینظارت استصواحال آنكه اگر در دنيا يكجا 

 یباشد، همان نظارت بانك مركز یالملل قبول عرف بين

تنها مسووليت  یاست. اين موضع مقامات بانك مركز

نسبت به  میكند و ابهام افكار عمو میتر  آنان را سنگين

به عنوان مرجع  یدر بانك مركز یگير نظام تصميم

 »   دهد. میها را افزايش  نظارت بر بانك یرسم

آيا مقامات بانك «بالفاصله چنين ادامه می دهد: او 

كنند اين مقدار  میفكر  یو وزارت داراي یمركز

كننده است؟ به همين   قانع یافكار عموم یتوضيح برا

جناب مدير عامل بانك صادرات واجد چه  یسياق، ادعا

 یخاط ۀاند كه مدير شعب یاست؟ ايشان مدع یاعتبار

كه  یست؛ بنابراين، كساناسناد نبوده ا یمجاز به امضا
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اند و به اين موضوع توجه  اسناد را دريافت نموده

كه بانك صادركننده  یاند بايد پاسخگو باشند. گوي نكرده

ندارد و  یدر صدور اسناد جعل یاسناد هيچ مسووليت

بايست صحت  یدريافت كننده اسناد م یها صرفا بانك

 »اسناد را كنترل نمايند.

و  ی،عباس آخوند ،رقابت یعضو شوراسخن زيرين 

همۀ داده هايی که در اين متن به آنها ارجاع داده ايم اين 

يک بار ديگر اختالف جناح های ادعای ما را که: 

حکومت، اختالس و فساد عمومی در دستگاه های 

نظامی ايران را  –کراتيک ودولتی بورژوازی بور

رقابت  یعضو شورابه اثبات می رساند!  ،برمال کرد

با توجه به اعالم بانك كه بيش از دو سوم «ويد: می گ

صورت  یاين سوءاستفاده در پنج ماهه سال جار

به  یعملی گرفته، داشتن اطالعات از سال گذشته و ب

 است   معضل شده ۀكه منجر به اين حد از توسع ینحو

 »داشته است؟ یچه وجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتۀ والديمير ايليچ لنين

اهنگترجمۀ سهراب شب  

 (بخش دوم)
 
 

 آموزۀ مارکسيستی
 

دستگاه نظرات و آموزش های مارکس است.  مارکسيسم

مارکس نابغه ای بود که سه جريان عمدۀ ايدئولوژيک 

سدۀ نوزدهم، متعلق به سه تا از پيشرفته ترين 

کشورهای نوع بشر، را ادامه داد و کامل کرد: فلسفۀ 

يس و کالسيک آلمان، اقتصاد سياسی کالسيک انگل

سوسياليسم فرانسوی همراه با آموزه های انقالبی 

فرانسوی به طور کلی. استحکام منطقی و يک پارچگی 

تحسين برانگيز ديدگاه های مارکس حتی مورد تأييد 

مخالفان او است، ديدگاه هائی که در کليت خود 

ماترياليسم مدرن و سوسياليسم علمی مدرن را همچون 

ری همۀ کشورهای متمدن نظريه و برنامۀ جنبش کارگ

جهان تشکيل می دهند و ما را بر آن می دارند که 

خالصه ای از اصول کلی جهان بينی عام او را پيش از 

توضيح محتوای اصلی مارکسيسم، يعنی آموزش 

 اقتصادی مارکس، شرح دهيم. 

 

 ماترياليسم فلسفی                  
 که ديدگاه هايش 1844-1845مارکس از سال های 

شکل گرفت ماترياليست، به ويژه پيرو فويرباخ بود که 

  کارل مارکس

(زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح 
 مارکسيسم)
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اين می  بعدها مارکس جنبه های ضعيف او را تنها در

دانست که ماترياليسم فويرباخ به حد کافی پيگير و همه 

دوران «جانبه نيست. از ديد مارکس اهميت تاريخی و 

فويرباخ، گسسِت قاطعانۀ او  از ايده آليسم هگلی » ساز

ماترياليسمی که] «[ويدن به ماترياليسم بود و اعالم گر

در سدۀ هيجدهم، به ويژه در فرانسه، نه تنها با نهاد 

های موجود سياسی ... و دين و يزدان شناسی، بلکه با 

گمانه زنی [فلسفه بافی] «هرگونه متافيزيک (به معنی 

مبارزه می ») فلسفۀ متين عقالنی«مسموم)  متمايز از 

). »ميراث ادبی«در دۀ مقدس، خانوا(مارکس، » کرد

» جلد اولسرمايه  چاپ دومپس گفتار «مارکس در 

از نظر هگل ... روند تفکر، که او آن را تحت «نوشت: 

نام ايده، حتی به عامل فعال [سوژۀ] مستقلی تبديل می 

کند، خالق جهان است... از نظر من به عکس، ايده آل 

ای مادی [آنچه به ايده مربوط می شود] چيزی جز دني

نيست که در ذهن بشر بازتاب يافته و به صور انديشه 

انگلس در توافق کامل با اين فلسفۀ ». مبدل شده است

آنتی دورينگ ماترياليستی مارکس و در توضيح آن در 
(که مارکس دست نوشت آن را خوانده بود) می نويسد: 

وحدت جهان در هستی آن نيست ... وحدت واقعی «

است و اين امر با تکامل طوالنی و  جهان در ماديت آن

توان فرسای فلسفه و علوم طبيعی به اثبات رسيده 

حرکت، شکل وجودی ماده است. هرگز و » ... «است

هيچ جا مادۀ بدون حرکت وجود نداشته و حرکت بدون 

ماده نمی تواند وجود داشته باشد ... اما اگر اين پرسش 

د و از کجا مطرح شود که فکر و آگاهی واقعا چه هستن

می آيند، روشن است که آنها محصول مغز انسان اند و 

انسان خود، محصول طبيعت است که در طبيعت و با 

محيط آن تکامل يافته است؛ بنابراين بديهی است که 

محصوالت مغز انسان نيز که در تحليل نهائی محصول 

طبيعت اند با بقيۀ پيوندهای طبيعت، تناقضی ندارند و 

هگل ايده آليست بود يعنی از ». «ا هستندمتناظر آنه

نظر او افکارش تصاوير کمابيش مجرد يا بازتاِب اشيا 

 کلمۀ گاهی انگلس(و روندهای واقعی  در ذهن نيستند 

گيرد)، بلکه به  می کار به را »ُکپی يا حک و نقش«

ايده عکس، اشيا و تکامل آنها تصاويری تحقق يافته از 

ز وجود جهان وجود داشته اند که در جائی حتی پيش ا

و پايان فلسفۀ [ لودويگ فويرباخ انگلس در ». است
که در آن ديدگاه های خود و مارکس  –] کالسيک آلمان

در بارۀ فلسفۀ فويرباخ را تشريح می کند و آن را پس 

از مطالعۀ دست نوشت قديمی ای که خود او و مارکس 

دربارۀ هگل، فويرباخ و  1844-1845در سال های 

می  –رک مادی تاريخ نوشته بودند به چاپ رساند د

 نويسد: 

مسألۀ بنيادی بزرگ همۀ فلسفه ها، به ويژه فلسفۀ «

مدرن اخير، مسألۀ رابطۀ بين انديشه و هستی ... رابطۀ 

يا  است بين روح و طبيعت است يعنی اينکه روح مقدم

طبيعت؟ فيلسوفان برحسب پاسخ هائی که به اين پرسش 

دو اردوی بزرگ تقسيم می شوند. آنهائی که داده اند به 

تقدم روح بر طبيعت را تأييد می کنند و آفرينش را به 

شکلی می پذيرند اردوی ايده آليسم را تشکيل می دهند. 

ديگران که تقدم طبيعت را می پذيرند متعلق به مکتب 

های مختلف ماترياليسم اند. هر کاربرد ديگری از 

و ماترياليسم به سر درگمی و  مفهوم (فلسفی) ايده آليسم

قاطعانه ايده  تنها پريشان فکری می انجامد. مارکس نه

آليسم را که همواره به نحوی با مذهب پيوند دارد، بلکه 

ديدگاه های هيوم و کانت، الادری گری، مکتب انتقادی، 

 پوزيتيويسم در اشکال گوناگون آن را نيز که نظرات

و چنين فلسفه ای را رد کرد  هستند ما زمان در رايج

به ايده آليسم و در بهترين » ارتجاعی«دادن امتيازات 

پذيرش شرمگينانه و پنهانی ماترياليسم و انکار «حالت 

می دانست. دربارۀ اين » آشکار آن در برابر عموم
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مسأله عالوه بر آثاری از انگلس و مارکس که در باال 

به  مارکس 1866دسامبر  12نام برديم به نامۀ مورخ 

انگلس رجوع کنيد. در اين نامه مارکس به گفته ای از 

ماترياليستی «توماس هاکسلی طبيعی دادن معروف که 

 دهد: می از حرف های معمول او بود ارجاع» تر

تا آنجا که ما به طور واقعی مشاهده «هاکسلی می پذيرد 

می کنيم و می انديشيم احتماال نمی توانيم از ماترياليسم 

و مارکس به او خرده می گيرد که » يمکناره بگير

سوراخی برای ورود الادری گری و مکتب هيوم باز 

 گذاشته است.

نظر مارکس  دارد آنچه به ويژه توجه بدان اهميت

آزادی «دربارۀ رابطۀ بين آزادی و ضرورت است: 

ضرورت تنها هنگامی کور «، »درک ضرورت است

رينگ). (انگلس، آنتی دو» است که فهميده نشده باشد

اين به معنی به رسميت شناختن قانون عينی در طبيعت 

و تبديل ديالکتيکی ضرورت به آزادی است (مانند تبديل 

شيئی «ناشناخته اما قابل شناخت به » شيئی در خودِ «

پديده ها [نمود «به » ماهيت اشيا«و تبديل » برای ما

مارکس و انگلس کمبودهای اساسِی ماترياليسم »). ها]

و از جمله ماترياليسم فويرباخ (و از آن بيشتر  » کهن«

ماترياليسم عاميانۀ بوشنر، فوگت و مولشوت) را در 

» مکانيکی«) اين ماترياليسم عمدتا 1اين می دانستند که 

است يعنی آخرين تکامل های شيمی و زيست شناسی 

 (در عصر ما بايد اضافه شود نظريۀ الکتريکی ماده) را

اينکه ماترياليسم کهن غير  )2گيرد،  نمی نظر در

تاريخی و غير ديالکتيکی (يعنی متافيزيکی در معنی 

ضد ديالکتيکی) بود و به نحوی منطقی و همه جانبه 

جوهر «) اينکه ماترياليسم کهن 3ديدگاه تکاملی نداشت، 

را امری مجرد می ديد و نه همچون مجموعۀ » انسانی

به (که » روابط اجتماعی«ای از تمام » پيچيده«

صورت انضمامی توسط تاريخ تعيين شده اند) و 

جهان بسنده می کرد » تفسيريا تعبير«بنابراين تنها به 

جهان است؛ به » تغيير«در حالی که نکتۀ اصلی 

فعاليت عملی «عبارت ديگر ماترياليسم کهن اهميت 

 را درک نکرد.» انقالبی

 ديالکتيک

ين، از نظر مارکس و انگلس، ديالکتيک هگلی جامع تر

پرمحتواترين و عميق ترين آموزۀ تکامل و باالترين 

دستاورد فلسفۀ کالسيک آلمان بود. آنها هرگونه فرمول 

بندی ديگری از تکامل و تحول تدريجی را يک جانبه، 

ثله گِر سير واقعی تکامل کم محتوا و تحريف کننده و مُ 

طبيعت و جامعه می دانستند (سيری که غالبا با جهش 

ت سهمگين [کاتاستروف ها] و انقالبات ها، تغييرا

مارکس و من تقريبا «همراه است). انگلس نوشت: 

نخستين کسانی بوديم که ديالکتيِک آگاهانه را (از 

تخريب ايده آليسم، از جمله مکتب هگل) نجات داديم و 

آن را در درک مادی طبيعت به کار بستيم ... طبيعت 

ت و بايد گفت بوتۀ آزمايش [آزمايشگاه] ديالکتيک اس

که علوم طبيعی جديد مصالح و مواد بسيار غنی و روز 

افزونی برای محک زدن ديالکتيک فراهم آورده اند 

(اين جمالت پيش از کشف راديوم، الکترون، تبديل 

عناصر به يکديگر و غيره نوشته شده اند!) و بدين سان 

ثابت کرده اند که روند طبيعت در تحليل نهائی 

 ».ت و نه متافيزيکیديالکتيکی اس

اين انديشۀ بزرگ و بنيادی که جهان «انگلس می گويد: 

را نبايد همچون مجموعه ای از اشيای حاضر و آماده  

فهميد، بلکه بايد آن را مجموعۀ پيچيده ای از روندها به 

حساب آورد که در آن اشيای به ظاهر ثابت و تصاوير 

دستخوش به ظاهر ثابت شان در مغز ما يعنی مفاهيم، 

تغيير دائمی و به وجود آمدن و از ميان رفتن هستند ... 
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آری، اين انديشۀ بنيادی بزرگ، به ويژه از زمان هگل 

چنان به طور کامل در آگاهی عمومی رسوخ کرده 

است که در شکل عامش به ندرت مورد مخالفت قرار 

می گيرد. اما پذيرش اين انديشۀ بنيادی در حرف و 

عيت، در جزئيات و در حوزه های کاربست آن در واق

از نظر فلسفۀ ». «مختلِف پژوهش، دو چيز متفاوت اند

ديالکتيک، هيچ چيز نهائی، مطلق و مقدس نيست. اين 

فلسفه خصلت گذرای همه چيز را در همه چيز آشکار 

می کند، هيچ چيز جز روند وقفه ناپذيِر شدن و از ميان 

لی در مقابل آن رفتن، صعود پايان ناپذير از پست به عا

مقاومت نمی کند. خوِد فلسفۀ ديالکتيک چيزی بيش از 

بدين ». انعکاس اين روند در مغز انديشه ورز نيست

ديالکتيک عبارت است از دانش «سان از نظر مارکس 

 ». قوانين عام ِهم دنيای خارج و هم انديشۀ بشری

مارکس اين جنبۀ انقالبی فلسفۀ هگل را پذيرفت و 

ديگر به فلسفه ای «. ماترياليسم ديالکتيک تکامل بخشيد

از فلسفۀ ». که بر فراز علوم ديگر باشد نياز ندارد

 –دانش انديشه و قوانين آن «گذشته آنچه باقی می ماند 

ديالکتيک، ». [يعنی] منطق صوری و ديالکتيک است

طبق درک مارکس و نيز هگل دربر گيرندۀ همۀ آن 

يا اپيستمولوژی  چيزی است که امروزه نظريۀ شناخت

ناميده می شود که آن هم بايد موضوع خود را به نحو 

تاريخی در نظر بگيرد، منشأ و تکامل معرفت و گذار 

 از نادانی به دانائی را مطالعه کند و تعميم دهد.   

امروزه انديشۀ تکامل و تحول تقريبا به طور کامل وارد 

هگل. آگاهی اجتماعی شده است، اما نه از طريق فلسفۀ 

اما اين ايده آن چنان که توسط مارکس و انگلس 

براساس نظر هگل پی ريزی شده بسيار همه جانبه تر و 

پر محتواتر از ايدۀ جاری تحول است. تکاملی که 

ظاهرا مراحل گذشته را تکرار می کند، اما تکراری که 

، تکاملی که به بيان ديگر »)نفی نفی(«متفاوت است 

تکاملی از طريق  -مستقيم، مارپيچی است و نه خط 

گسست در « -جهش، تغييرات سهمگين، انقالبات؛ 

تکان های درونی   -؛ تبديل کميت به کيفيت، »تداوم

برای تغيير ناشی از تضادها و درگيری نيروها و 

گرايش های مختلف که روی جسم واحدی، يا در درون 

 -پديده ای معين يا در درون يک جامعه عمل می کنند؛ 

تگی متقابل و پيوند ناگسستنی بين همه جنبه های همبس

هر پديده (در حالی که تاريخ همواره جنبه های تازه 

تری از آن را آشکار می کند)، پيوندی که روند حرکتی 

چنين است  –عام، يکسان، قانونمند را فراهم می کند 

) که غنی تر از آموزۀ 1برخی از وجوه ديالکتيک (

 1868ژانويۀ  8نامۀ مورخ معمولی تکامل است (به 

سه گانه «مارکس به انگلس نگاه کنيد که در آن مارکس 

اشتاين را مسخره می کند که در آميختن » های چوبی

 آن با ديالکتيک ماترياليستی پوچ و بی معنی است). 

 درک مادی تاريخ

مارکس پس از درک ناپيگيری [عدم استحکام منطقی]، 

سم کهن بدين باور نقص و يک جانبه نگری ماتريالي

هماهنگ کردن دانش جامعه ... با بنياد «رسيد که 

» ماترياليستی و بازسازی اين دانش بر روی آن بنياد

از آنجا که ماترياليسم به طور کلی «ضرورت دارد. 

آگاهی را محصول و نتيجۀ هستی می داند و نه به 

عکس، [پس] ماترياليسم هنگامی که در مورد زندگی 

بشر به کار بسته شود بايد آگاهی  اجتماعی نوع

مارکس ». را محصول هستی اجتماعی بداند اجتماعی

تکنولوژی شيوۀ «در جلد اول سرمايه می نويسد: 

عملکرد  انسان بر طبيعت [پرداختن انسان به طبيعت]، 

روند بی واسطۀ توليد را که با آن انسان به حيات خود 

يوۀ شکل ادامه می دهد آشکار می کند و بدين سان ش
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گيری روابط اجتماعی او و درک های ذهنی ناشی از 

سهمی در مارکس در مقدمۀ ». آنها را بر مال می کند
فرمول جامعی از اصول بنيادی نقد اقتصاد سياسی 

ماترياليسم را آن چنان که در مورد جامعۀ انسانی به 

 کار رود در جمالت زير بيان می کند: 

 روابط وارد خود زندگی اجتماعیِ  توليد در ها انسان«

 ارادۀ از مستقل که شوند می ای ضروری و معين

 از معينی مرحلۀ متناظر که ای توليدی روابط آنهاست،

 اين کل مجموع. است توليدشان مادی نيروهای تکامل

 می تشکيل را جامعه اقتصادی ساختار توليدی، روابط

 و حقوقی روبنای که واقعی شالودۀ آن يعنی دهد،

 معين اَشکال و شود می ظاهر آن روی رب سياسی

دارد [و اشکال معين  هماهنگی آن با اجتماعی آگاهی

 زندگی توليد شيوۀ. آگاهی اجتماعی متناظر آن است]

 را فرهنگی و سياسی اجتماعی، زندگی روندهای مادی،

 ها انسان آگاهی اين. سازد می مشروط کلی طور به

 عکس به بلکه کند، می تعيين را آنان هستی که نيست

. نمايد می تعيين را شان آگاهی که است آنان هستی

 تکامل از معينی مرحلۀ در جامعه مادی مولد نيروهای

 حقوقی بيان صرفاً  آنچه با يا – توليدی روابط با خود،

 تاکنون که مالکيتی روابط با يعنی – است توليدی روابط

 می درگيری وارد اند، کرده عمل آن چهارچوب در

 به مولد نيروهای اَشکالِ  از روابط اين .شوند

 يک هنگام اين در .گردند می مبدل آنها زنجيرهای

 شالودۀ تغيير با. گردد می آغاز اجتماعی انقالب عصر

 سرعت به يا ُکندی به عظيم روبنای کل اقتصادی،

 بين بايد همواره تحوالت اين بررسی در. يابد می تحول

 دقت با توان می که توليد، اقتصادی شرايط مادی تحول

 ايدئولوژيکی اَشکال و کرد، تعيين را آن طبيعی علوم

 و يابند می آگاهی درگيری اين از ها انسان آنها در که

 همان. شد قايل تمايز رسانند می سرانجام به را مبارزه

 در او خود آنچه برحسب شخص يک مورد در که گونه

 گونه نهما به کنند، نمی داوری انديشد می خويش مورد

 برحسب توان [اجتماعی] نمی تحوالت اين دربارۀ

 اين عکس، به بلکه. کرد قضاوت متناظرشان آگاهی

 از مادی، زندگی تضادهای روی از بايد را آگاهی

 روابط و توليد اجتماعی نيروهای بين موجود درگيری

داد ... در تصويری کلی می توان شيوه  توضيح توليدی

نی، فئودالی و بورژوائی مدرن های توليد آسيائی، باستا

را همچون دوره های تحول پيش روندۀ شکل بندی های 

(رجوع کنيد به فرمول بندی » اقتصادی مشخص کرد.

او به  1866ژوئيۀ  7خالصۀ مارکس در نامۀ مورخ 

نظريۀ ما که طبق آن سازمان کار توسط «انگلس: 

 »).وسايل توليد تعيين می شود

بهتر بگوئيم ادامه و کشف درک مادی تاريخ، يا 

گسترش پيگير ماترياليسم در حوزۀ پديده های 

اجتماعی، دو عيب اصلی نظريات تاريخی قبلی را از 

ميان برداشت. نخست اينکه اين نظريات [قديمی] در 

بهترين حالت انگيزه های ايدئولوژيکی فعاليت تاريخی 

نوع بشر را بررسی می کردند بی آنکه در مورد آنچه 

ن انگيزه ها شده کاوش کنند، بی آنکه قوانين باعث اي

عينی ای را که حاکم بر تکامل دستگاه روابط اجتماعی 

است بفهمند و بی آنکه ريشه های اين روابط را در 

درجۀ تکامل توليد مادی تشخيص دهند. دوم اينکه 

مردم را دربر نمی  تودۀنظريه های قديمی فعاليت های 

يسم تاريخی برای نخستين گرفتند، در حالی که ماتريال

بار مطالعۀ شرايط اجتماعی زندگی توده ها و تغييرات 

اين شرايط را با دقت علوم طبيعی امکان پذير کرد. 

در و تاريخ نگاری ِ قبل از مارکس » جامعه شناسی«

انبوهی از داده های خام که به صورت بهترين حالت 
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 تصادفی جمع آوری، بر روی هم انباشت شده بودند و

توصيفی از برخی جنبه های روند تاريخی را ارائه می 

 پيچيدۀ گرايش های کليتکردند. مارکسيسم با بررسی 

متضاد، با خالصه کردن آنها به شرايط  دقيقا قابل 

مختلف جامعه ، با حذف  طبقاتتعريف زندگی و توليد 

ذهنی گرائی و گزينش دلبخواهانۀ برخی ايده های 

 ريشۀآنها، و با کشف اينکه  در تفسير» رهبری کننده«

همۀ ايده ها و همۀ گرايش ها بدون استثنا در شرايط 

نيروهای مادی توليد قرار دارد، راه مطالعۀ همه جانبه 

و جامع ِ روند سر برآوردن، تکامل و زوال شکل بندی 

اقتصادی را نشان داد. انسان ها تاريخ  –های اجتماعی 

يزه های مردم، خود را می سازند. اما چه چيزی انگ

انگيزه های تودۀ مردم را تعيين می کند، يعنی چه 

چيزی باعث برخورد ايده ها و تالش های متضاد می 

شود؛ مجموع کل اين در گيری های کل توده های 

جوامع انسانی چيست، شرايط عينی توليد زندگی مادی 

که شکل دهندۀ شالودۀ همۀ فعاليت های تاريخی انسان 

 –قانون تکامل اين شرايط چيست است کدام اند، 

مارکس به همۀ اينها توجه کرد و راه مطالعۀ علمی 

تاريخ همچون روندی هم شکل [يکسان] و قانون مند را 

 در تنوع و متضاد بودن عظيمش نشان داد.

 مبارزۀ طبقاتی

اينکه در هر جامعه ای تالش های برخی اعضای آن با 

ود، اينکه تالش های برخی ديگر وارد درگيری می ش

زندگی اجتماعی سرشار از تضاد است، اينکه تاريخ 

نشان می دهد مبارزاتی بين ملت ها و جوامع و نيز در 

درون ملت ها و جوامع وجود دارد و افزون بر آن 

دوره های تناوب انقالب و ارتجاع، صلح و جنگ، 

رکود و پيشرفت سريع يا زوال وجود دارند، جملگی 

ه می دانند. مارکسيسم اصل واقعياتی هستند که هم

راهنما يا سرنخی به دست می دهد که ما را قادر می 

سازد قوانين حاکم بر اين دهليز ظاهرا پر پيچ و خم و 

درهم و برهم را کشف کنيم، اين اصل راهنما يا سرنخ، 

نظريۀ مبارزۀ طبقاتی است. تنها مطالعۀ کل پيچيدۀ 

های تالش های همۀ اعضای جامعۀ معين يا گروه 

جوامع می تواند به تعريف [تعيين] علمی نتيجۀ اين 

تالش ها رهنمون شود. سرچشمۀ تالش های متضاد در 

اختالف بين موقعيت ها و شيوۀ زندگی طبقاتی است که 

 )  2هر جامعه ای بدان تقسيم شده است (

تاريخ همۀ «نوشت: مانيفست کمونيست مارکس در 

اريخ مبارزۀ جوامعی که تاکنون زندگی کرده اند ت

به استثنای تاريخ «(انگلس بعد ها افزود: » طبقاتی است

مرد آزاد و برده، »). «جامعۀ بدوی [کمون اوليه]

اشراف و تودۀ عوام [پاتريسين ها و پِلب ها]، ارباب و 

رعيت، صاحب کار صنفی و شاگرد و در يک کالم، 

ستمگر و ستم کش همواره در مقابل يکديگر قرار 

مبارزه ای بی وقفه، گاه به شکل پنهان و داشته اند و 

گاه به صورت نبرد آشکار انجام داده اند، نبردی که هر 

بار يا به صورت باز سازی انقالبی وسيع جامعه و يا 

انهدام طبقات متخاصم به فرجام رسيده است ...  جامعۀ 

مدرن بورژوائی که از ويرانه های جامعۀ فئودالی سر 

را از ميان نبرده است. اين بر آورده تضاد طبقاتی 

جامعه صرفا طبقات جديد، شرايط جديد ستم، و شکل 

های جديد مبارزه را جانشين آنچه در گذشته بود کرده 

است. اما عصرما، عصر بورژوازی اين وجه تمايز را 

دارد که تضادهای طبقاتی را ساده کرده است. جامعه 

به طور کلی هر چه بيشتر به دو اردوی بزرگ 

اصم، دو طبقۀ بزرگ که مستقيما روبروی يکديگر متخ

». قرار دارند تجزيه می شود: بورژوازی و پرولتاريا
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از زمان انقالب کبير فرانسه تاريخ اروپا به روشنی 

بسيار در شماری از کشورها آن چيزی را که در زير 

سطح رويدادها قرار دارد يعنی مبارزۀ طبقاتی را 

يون [بازگشت سلطنت آشکار کرد. در دورۀ رستوراس

در فرانسه] شماری مورخ (تيری، گيزو، مينيه، تی ير) 

سر برآوردند که با جمع بندی رويداد ها مجبور شدند 

مبارزۀ طبقاتی را همچون کليد کل تاريخ فرانسه بپذيرند 

عصر پيروزی کامل بورژوازی،  -). عصر جديد 3(

نهادهای انتخابی، رأی گيری وسيع (هر چند نه 

)، عصر مطبوعات روزانه و ارزان و غيره، عمومی

عصر اتحاديه های نيرومند و گسترش يابندۀ کارگران و 

اتحاديه های کارفرمائی و غيره حتی با آشکاری بيشتر 

نشان داده است که مبارزۀ طبقاتی (هر چند گاه در 

» قانونی«و » صلح آميز«شکلی بسيار يک جانبه، 

ا است. عبارت بروز می کند)، محرک اصلی رويداده

مارکس به ما نشان می دهد مانيفست کمونيست زير از 

که توقع مارکس از علوم اجتماعی اين بود که  تحليلی 

عينی از وضعيت هر طبقه در جامعۀ مدرن در پيوند با 

از تمام «شرايط تکامل هر يک از طبقات ارائه دهد: 

طبقاتی که امروز رو در روی بورژوازی قرار دارند 

رولتاريا طبقه ای واقعا انقالبی است. ديگر طبقات تنها پ

در حال زوال اند و سرانجام در مقابل صنعت جديد 

ناپديد می شوند [اما] پرولتاريا محصول ويژه و اصلی 

صنعت جديد است. طبقۀ متوسط پائين، صاحبان کارگاه 

های کوچک، دکان داران، پيشه وران، دهقانان همگی 

کنند تا شعلۀ زندگی خود به با بورژوازی مبارزه می 

شدن  خاموش از عنوان بخشی از طبقۀ متوسط  را

نجات دهند. بنابراين آنان انقالبی نيستند بلکه محافظه 

کارند. از اين بيشتر، آنها ارتجاعی اند، زيرا می کوشند 

چرخ های تاريخ را به عقب برگردانند. آنان اگر 

تی شان به تصادفا انقالبی باشند صرفا از نظر تحول آ

موقعيت پرولتری است که انقالبی اند بنابراين [به 

عنوان انقالبی] از منافع آيندۀ خود و نه وضعيت کنونی 

شان دفاع می کنند، آنها موضع ويژۀ خود را ترک می 

». کنند تا خود را در موضع پرولتاريا قرار دهند

مارکس در شماری از تأليفات تاريخی اش (به کتاب 

کنيد) نمونه های درخشان و عميقی از نگاری نگاه 

طبقه و  هرتاريخ نگاری ماترياليستی، تحليل موقعيت 

گاه موقعيت گروه ها و اليه های مختلف يک طبقه 

عرضه کرده و به روشنی نشان داده که چگونه و چرا 

جمالت  ».هر مبارزۀ طبقاتی مبارزه ای سياسی است«

روابط نقل شده در باال تصويری از شبکۀ پيچيدۀ 

يک طبقه به طبقۀ ديگر و از  گذارهایاجتماعی و 

گذشته به آينده است که مارکس مورد تجزيه و تحليل 

 قرار می دهد تا برآيند تکامل تاريخی را نشان دهد. 

عميق ترين، جامع ترين و تفصيلی ترين تأييد و 

 کاربست نظريۀ مارکس، آموزۀ اقتصادی او است.

 پانوشت ها

نجا، چنان که خود خاطر نشان می کند ) لنين در اي1[(

نام صرفا برخی از وجوه و جنبه های ديالکتيک را  –

. ترتيب مقوالت و مفاهيمی که متذکر می شود  می برد

الزاما نه ترتيب منطقی آنها در ديالکتيک و نه ترتيبی 

براساس اهميت و جايگاه شان است. لنين در برخی 

خالصه و «ر نوشته های فلسفی ديگرش، از جمله د
[نوشته  ») کتاب علم منطق هگلconspectusفشردۀ (

به نحو  ]،1914شده در فاصلۀ سپتامبر تا دسامبر 

روشن تر، دقيق تر و منطقی تری مقوالت و محتوای 

ديالکتيک را بررسی کرده است. در اين بررسی ها 

را مهم  قانون تضادلنين مانند هگل، مارکس و انگلس، 
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يک ارزيابی می کند. لنين در آنجا می ترين قانون ديالکت

 نويسد: 

است [آموزه ای است] که  ديالکتيک نظريه ای«

توضيح می دهد چگونه اضداد هم هويت اند و معموال 

 –(هم هويت شوند)  باشند هويت هم توانند چگونه می

در چه شرايطی اضداد هم هويت اند و يکی به ديگری 

اين اضداد را  چرا ذهن بشری نبايد –تبديل می شود 

مرده و خشک [بی حرکت] فرض کند، بلکه بايد زنده، 

مشروط، پويا بداند و اينکه يکی به ديگری تبديل می 

، خالصه و فشردۀ کتاب علم منطق هگل(لنين، ». شود

، ترجمۀ فرانسوی، اديسيون »دفتر های فلسفی«در 

 )107، ص  1973سوسيال، پاريس، 

می توان به «وانيم: در اواخر همين نوشته چنين می خ

طور خالصه ديالکتيک را نظريۀ وحدت اضداد تعريف 

کرد. بدين سان هستۀ اصلی ديالکتيک فهميده خواهد 

شد. اما اين امر مستلزم توضيحات و بسط مطلب 

 )211(پيشين، ص ». است

هگل چنين نقل  علم منظقلنين در همين نوشته از کتاب 

می افزايد منفی همچنين مثبت است" و «"می کند: 

محتوای معينی دارد، نفی، امری متعين است، «

تضادهای داخلی محتوای نو و باالتری را جانشين 

 محتوای کهن می کنند. 

توضيح مترجم  –در منطق قديم، [منطق صوری 

فارسی]، نه گذار هست و نه تکامل (گذار و تکامِل 

مفاهيم و انديشه)، "پيوند درونی و ضروری بين همۀ 

لنين آنگاه چنين نتيجه گيری می ». جود نداردبخش ها و

 کند:

 بسيار مهم!! از نظر من معنی اينها چنين است: «

، پيوند عينی بين همۀ جنبه ها،  ضروریپيوند  )1

معين  حوزۀ نيروها، گرايش ها و غيره  در

 پديده ها؛

ذاتی تمايزها"، منطق درونی عينی  "زايش )2

 ».تحول و مبارزۀ بين تمايزها، قطبی شدن

 )95(همان جا ص 

بدين سان  ديده می شود از نظر لنين و هگل، تضاد چه 

 جايگاه ويژه و مهمی در ديالکتيک دارد. 

 -» دربارۀ مسألۀ ديالکتيک«لنين همچنين در مقالۀ 

، که برای نخستين بار در 1915نوشته شده در سال 

تقسيم [تجزيۀ] يک «می گويد:  –منتشر شد 1925سال 

 ماهيتی متضاد و شناخت آنها (...)  کل واحد به اجزا

(يا يکی از وجوه شاخص اصلی، اگر نه وجه شاخص 

اصلی) ديالکتيک را تشکيل می دهد. هگل دقيقا 

 موضوع را بدين گونه مطرح می کند (...).

درست بودن اين جنبه از محتوای ديالکتيک بايد با 

تاريخ علم محک زده شود. معموال به اين جنبۀ 

جه کافی صورت نمی گيرد (از جمله از ديالکتيک تو

جانب پلخانف): هم هويتی اضداد همچون مجموع کل 

 قانون همچون نه يک رشته مثال ها فرض می شود و

، »مثال يک بذر[«) عينی دنيای قانون نيز و( شناخت

همين موضوع در مورد ». مثال کمونيسم ابتدائی«

صادق  ...»کردن  فهم عامه خاطر به«انگلس هم 

 »]. تاس

 [برخی از اين مثال ها چنين اند:]

، انتگرال و ديفرانسيل [حساب -در رياضيات، + و 

 جامع و فاضل]
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 در مکانيک، کنش و واکنش

 در فيزيک، الکتريسيتۀ مثبت و منفی

 در شيمی ترکيب و تجزيۀ اتم ها

 ».در علوم اجتماعی، مبارزۀ طبقاتی

م هم هويتی اضداد (شايد درست تر باشد که بگوئي

گرچه تفاوت بين هم هويتی و وحدت  –آنها » وحدت«

در اينجا اهميت ويژه ای ندارد و از جهت معينی هر دو 

درست اند) به معنی بازشناسی (کشف) گرايش های 

پديده ها و  همۀو متخالف در  نافی يکديگرمتضاد، 

ذهن و جامعه) است. شرط  از جملهروند های طبيعت (

شان، در » پوئی-خود«ر شناخت همۀ روندهای جهان د

تکامل خود انگيخته شان، در زندگی واقعی شان، 

شناخت آنها همچون وحدت اضداد است. تکامل، 

اضداد است. دو درک اساسی (دو درک » مبارزۀ«

ممکن؟ دو درِک به لحاظ تاريخی قابل مشاهده؟) از 

تکامل (تحول) عبارتند از: تکامل همچون کاهش يا 

تکامل همچون وحدت  و افزايش، همچون تکرار،

اضداد (تقسيم يک چيز واحد به دو ضد نافی يکديگر و 

 رابطۀ متقابل آنها).

 محرکپوئی، نيروی -در درک نخست از حرکت، خود

آن، سرچشمۀ آن، انگيزۀ آن در سايه باقی می مانند 

[ناروشن باقی می مانند] (يا اين سرچشمه، عاملی 

ود). در درک غيره قلمداد می ش و ذهن خدا، –خارجی

پوئی -خود  سرچشمۀدوم، توجه اصلی دقيقا به شناخت 

 جلب می گردد.

درک نخستين، مرده، بی روح و خشک است. درک 

همۀ » پوئی-خود«درک دوم کليد  تنهادوم زنده است. 

موجودات را به دست می دهد؛ تنها اين درک کليد 

تبديل شدن به ضد «، »گسست در تداوم«، »جهش ها«

دام کهنه و سر برآوردن نو را عرضه می ، انه»خود

 کند.

وحدت (انطباق، هم هويتی، عمل يکسان اضداد) امری 

مشروط، موقت، گذرا و نسبی است. مبارزۀ اضداد 

نافی يکديگر امری مطلق است همان گونه که تکامل و 

 ».حرکت مطلق اند

حال که جايگاه تضاد در ديالکتيک از ديدگاه هگل و 

نيست نگاهی به برخی قوانين ديگر لنين روشن شد بد 

ديالکتيک بيافکنيم. بايد گفت که قوانين ديگر ديالکتيک 

مانند نفِی نفی، کنش و واکنش (تأثير متقابل) که بيان 

عام تری از رابطۀ بين علت و معلول است و غيره 

متکی بر تضادند و بدون درک تضاد به درستی قابل 

 فهم و کاربرد نيستند.

ست که نفِی نفی، که بيان دو نفی است در مثال طبيعی ا

حالی که  محتوای مثبت را در خود جذب می کند، و 

بنابراين حاصل آن بيانگر محتوائی غنی تر و در 

سطجی باالتر است بدون درک نفی ديالکتيکی قابل فهم 

نيست و نفی ديالکتيکی بيانگر رابطۀ مبارزه بين 

يستی اضدادی است که در کل واحدی وحدت و همز

 دارند.

کنش و واکنش بين اشيا و پديده ها نيز بدون تضاد قابل 

فهم نيستند: اگر بگوئيم (الف) روی (ب) اثر می گذارد 

و (ب) نيز متقابال بر (الف) مؤثر است اين دو حکم (که 

ممکن است هر دو درست باشند و معموال هر دو 

درست اند) هنوز دربارۀ اينکه خود (الف) و (ب) چه 

د و چرا برهم اثر می گذارند يا می توانند اثر هستن
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بگذارند، چيزی نمی گويند. هگل در اين باره می 

 نويسد:

کنش و واکنش [عمل متقابل]، رابطۀ علّی[علت و «

معلولی] را در تکامل تامش تحقق می بخشد. بنابراين 

هنگامی که اين باور رشد می کند که چيزها را ديگر 

فت نامحدودی که از آن سخن نمی توان، به خاطر پيشر

رفت، به نحوی رضايت بخش از ديدگاه علّی مورد 

مطالعه قرار داد انديشه معموال به رابطۀ عمل متقابل 

پناه می آورد. بدين سان [مثال] در پژوهش تاريخی، 

نخست مسأله می تواند به اين صورت مطرح شود: آيا 

خصلت و رفتارهای [سلوک] يک ملت علت قانون 

و ديگر قوانين آن هستند يا اينکه معلول اند؟ در  اساسی

گام بعدی، خصلت و رفتارها از يک طرف و قانون 

اساسی و قوانين عادی از طرف ديگر، همچون دو 

اصل رابطۀ کنش و واکنش در نظر گرفته می شوند: 

در اين حالت، علت در همان رابطه ای که علت است 

هگل می ». در عين حال معلول خواهد بود و به عکس

اصل کنش و واکنش بی شک نزديک ترين «افزايد: 

حقيقت رابطۀ بين علت و معلول است و می توان گفت 

در حاشيۀ مفهوم يا صورت معقول قرار دارد [مفهوم يا 

صورت معقول از نظر هگل مقوله ای است که بيانگر 

حقيقت کلی و انضمامِی وجود و ماهيت است و خود و 

مترجم فارسی]. اما در  –ارد (*) غير خود را در بر د

اين زمينه با فرض اينکه هدف ما دست يابی به ايدۀ 

کامل و همه جانبه ای است نبايد به کار بست اين رابطه 

[رابطۀ کنش و واکنش] خرسند شويم. اگر ما در 

مطالعۀ محتوای معينی از چارچوب رابطۀ کنش و 

ايم که واکنش فراتر نرويم، شيوۀ برخوردی اتخاذ کرده 

موضوع را کامال غير قابل فهم باقی می گذارد. ما 

خواهيم ماند و يک فاکت ساده و فراخوان ما برای 

ميانجی [يا واسطه ای برای دست يابی به شناخت] که 

انگيزۀ اصلی ما در ارجاع به رابطۀ عليت است هنوز  

پاسخی دريافت نکرده است. اگر دقيق تر به قانع کننده 

رابطۀ کنش و واکنش نگاه کنيم خواهيم نبودن کاربست 

ديد که اين به خاطر وضعيتی است که در آن رابطۀ 

 صورت[ مفهوم کلی ارزِ  هم همچون چيزی کنش و واکنش

آنکه اين رابطه پيش  جای بهدر نظر گرفته شده ] معقول

از هر چيز در طبيعت و سرشت خودش شناخته و 

ا نبايد برای درک رابطۀ کنش [و واکنش] مدرک شود. 

دو جنبه را به صورت صرفا واقعيت های داده شده 

مالحظه کنيم بلکه بايد آنها را .... عوامل مقولۀ سوم 

 عالی تری بدانيم که چيزی جز صورت معقول نيست

(تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است). اينکه بگوئيم 

سلوک اسپارتی ها علت قانون اساسی آنها بوده يا قانون 

علت سلوکشان، هر دو بی شک به گونه ای  اساسی آنها

درست اند. اما از آنجا که نه سلوک و نه قانون اساسی 

اسپارتی ها را درک نکرده ايم نتيجۀ چنين انديشه ای 

هرگز نمی تواند نهائی و قانع کننده باشد. تنها هنگامی 

به نقطۀ قانع کننده خواهيم رسيد که اين دو جنبه و نيز 

ر، همۀ جنبه های ويژۀ زندگی همۀ جنبه های ديگ

اسپارتی ها و تاريخ اسپارت را بتوانيم در اين مفهوم 

ترجمۀ منطق، (هگل، ». کلی يا صورت معقول بيابيم

، ص 1975انگليسی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 

219-218 .( 

، مفهوم »پديده شناسی روح«(*) هگل در مقدمۀ 

 خاص يک شيئی [ياخود ِ «[صورت معقول] را 

خود  شدن خويش در«می داند که » موضوع شناخت]

بدين سان مفهوم، خود و غير خود ». را متجلی می کند

(ضد خود) را در بر دارد. با اين درک روشن می شود 
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که چرا هگل علت و معلول را در حاشيۀ مفهوم 

 [صورت معقول] می داند. [مترجم فارسی]

نطق خالصه و فشردۀ کتاب م«لنين در اواخر نوشتۀ 
می گويد شايد بتوان عناصر ديالکتيک را به » هگل

 صورت تفصيلی زير بيان کرد:

» 

ال، نه انحراف از بررسی  (نه مث عينی بودن )1

 رسی خوِد چيز)موضوع، بلکه بر

چندگانه و گوناگون اين   روابطمجموع کل  )2

 چيز با چيز های ديگر

اين چيز (يا پديده)، حرکت ويژۀ آن،  تکامل )3

 زندگی ويژۀ آن

گرايش های (جنبه های) به لحاظ درونی  )4

 متضاد اين چيز

مالحظۀ اين چيز (يا پديده و غيره) همچون  )5

 وحدت اضدادمجموع و 

مبارزۀ مربوط به تکامل اين اضداد، تالش ها  )6

 و تضاد ها

وحدت تحليل و ترکيب [آناليز و سنتز]، جدا  )7

کردن بخش های مختلف، گرد آوردن مجموع 

 اجزا در يک کليت

هر چيز (پديده و غيره) نه تنها چند  روابط )8

گانه و گوناگون اند بلکه عام نيز هستند. هر 

چيز ديگری هر چيز (پديده، روند و غيره) با 

 پيوند دارد.

 هر گذارنه تنها وحدت اضداد، بلکه همچنين  )9

 تعين، کيفيت، ويژگی، جنبه، خاصيت به ديگرِ 

 (به ضد خود؟) هر يک

 ن جنبه ها، روابطروند نامتناهی ِ به روز شد  )10

 و غيره. نوين

روند نامتناهی ِ هرچه عميق تر شدن شناخت   )11

انسان نسبت به اشيا، پديده ها، روند ها و 

غيره با گذار از نمود به ماهيت و از ماهيت 

 کمتر عميق به ماهيت عميق تر.

از همزيستی به عليت و از شکلی از پيوند و   )12

تر همبستگی متقابل به شکلی ديگر که عميق 

 و عام تر است.

تکرار برخی از خطوط شاخص، ويژگی ها،  )13

و غيره از مرحلۀ پائين تر در مرحلۀ [پلۀ] 

 باالتر.

 بازگشت ظاهری به گذشته (نفی نفی) )14

مبارزۀ محتوا با شکل و به عکس. حذف  )15

 شکل، بازسازی [تحول] محتوا.

و  15. ( عکسگذار از کميت به کيفيت و به  )16

خالصه و ( .»هستند) 9مثال هائی از  16
 )209- 210ص  فشردۀ کتاب منطق هگل، 

بررسی ديالکتيکی اشيا و پديده ها از طريق نگرش 

بدان ها همچون پديده هائی در حال تغيير و دگرگونی 

دائمی و در نتيجه شناخت علل اين دگرگونی که همان 

تضادهای درونی پديدۀ مورد نظر و کنش و واکنش آن 

ند، به عبارت ديگر، تکيه بر با پديده ها و اشيای ديگر

مطالعۀ تضادها و بررسی هر چيز (پديده، روند و 

غيره) همچون وحدتی از اضداد که نافی يکديگر و در 

عين حال وابسته به همديگرند و از يکديگر جدائی 

ناپذيرند در نوشته های گوناگون انگلس نيز بارها مورد 

آنتی «تأکيد قرار گرفته است. از جمله در فصل اول 
 چنين می خوانيم:» دورينگ
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از نظر کسی که به متافيزيک معتقد است چيزها و « 

تصاوير ذهنی شان، يعنی مفاهيم، موضوعات تحقيق 

مجزائی هستند که بايد آنها را يکی پس از ديگری، به 

هم و جامدی که يک بار برای  از شکل ثابت، جدا

هميشه داده شده اند بررسی کرد. چنين کسی به 

دهای مطلق بی واسطه فکر می کند. او يا می گويد تضا

هر چيز بيش از آن از نظر » نه، نه«يا » آری، آری«

او بيهوده است. از ديد او يا چيزی وجود دارد يا ندارد؛ 

هيچ چيز نمی تواند در عين حال خودش و چيز ديگری 

باشد. مثبت و منفی مطلقا نافی يگديگرند؛ علت و معلول 

 با يکديگر قرار دارند. در تقابِل خشکی

در نظر اول چنين شيوۀ تفکری مقبول نرين [بديهی 

ترين] شيوه جلوه می کند زيرا شيوۀ به اصطالح عقل 

سليم متين است. اما اين عقل سليم متين که در 

چهارديواری مسائل معمولی [خانگی] خود موجود 

 دنيای جرأت می يابد وارد که محترمی است هنگامی

شود ماجراهای بسيار شگفت انگيزی  يقتحق وحشی ِ 

دارد. شيوۀ نگرش متافيزيکی، هر قدر هم در حوزه 

های وسيعی که دامنه شان بر حسب سرشت موضوع 

مورد مطالعه تغيير می کند موجه و حتی الزم باشد، 

همواره دير يا زود به مانعی برخورد می کند که فراتر 

و دچار از آن محدود، کوته نظرانه و مجرد می شود 

تناقض های حل نشدنی می گردد: به اين دليل که در 

مقابل اشيای منفرد، رشته ای که آنها را به هم می 

پيوندد؛ در مقابل هستی آن اشيا، تطور و از ميان رفتن 

شان؛ در مقابل سکون، حرکت شان را فراموش می 

کند. درختان مانع از آن می شوند که او جنگل را ببيند. 

ياز های روزانه همۀ ما می دانيم و با مثال برای ن

قطعيت می توانيم بگوئيم که حيوانی زنده است يا نه؛ 

اما مطالعه ای دقيق تر بر ما آشکار می کند که گاهی 

اين مسأله يکی از غامض ترين مسايل است و حقوق 

دانان که تالش فکری فراوان و بی ثمری برای تعيين 

ان کشتن جنين در مرزی عقالنی که از آن به بعد بتو

رحم مادر را قتل به حساب آورد به عمل آورده اند  اين 

را به خوبی می دانند؛ همچنين مالحظۀ لحظۀ مرگ 

ناممکن است، زيرا مرگ نه رويدادی يگانه و لحظه ای 

بلکه روندی بسيار طوالنی است. همچنين هر موجود 

زنده در هر لحظه همان است و همان نيست؛ در هر 

اد خارجی را جذب و مواد ديگری دفع می لحظه، مو

کند، در هر لحظه سلول هائی از او می ميرند و سلول 

های جديدی به وجود می آيند. و در طول زمانی 

کمابيش طوالنی مادۀ جسم او تماما تجديد شده است، اتم 

های ديگری از ماده جانشين آن شده اند به طوری که 

و هم چيزی  هر موجود زنده همواره هم خودش است

اگر چيز ها را از نزديک بررسی کنيم در ديگر. 

خواهيم يافت که دو قطب يک تضاد، مثال مثبت و 

منفی، همان گونه که در مقابل هم قرار دارند از هم 

جدائی ناپذيرند و به رغم تضادشان متقابال در هم نفوذ 

می کنند. به همين طريق علت و معلول تصورات يا 

] هستند که تنها هنگامی esentationsreprنمايه هائی [

ارزش و اعتبار دارند که در موارد خاص به کار برده 

شوند. اما همين که ما مورد خاصی را در پيوند عمومی 

آن با جهان مورد بررسی قرار دهيم، اين تصورات و 

نمايه ها [علت و معلول ها در موارد خاص] فرو می 

شوند که در آن ريزند و در کنش و واکنش عام حل می 

علت ها و معلول ها پيوسته جای خود را عوض می 

کنند، آن چيزی که در اينجا و در اين لحظه معلول بود 

در جای ديگر يا در لحظۀ ديگر به علت تبديل می شود 

 .[تکيه بر کلمات از مترجم فارسی است]و به عکس
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هيچ يک از اين روند ها و شيوه های تفکر با 

تافيزيکی جور در نمی آيد. اما از چهارچوب انديشۀ م

ديدگاه ديالکتيک که اشيا و تصاوير مفهمومی آنها را 

اساسا در پيوند متقابل شان، در همبستگی شان، در 

حرکت شان، در به وجود آمدن و از ميان رفتن شان 

درک می کند، روندهائی از نوع آنچه در باال گفته شد 

  ».تأييداتی بر روش عمل ويژه اش هستند

بخش مهمی از برخورد انگلس به دورينگ در کتاب 

، به ويژه در قسمت اول اين کتاب، »آنتی دورينگ«

مربوط به مقولۀ تضاد است. دورينگ می نويسد: 

نخستين و مهم ترين اصل ويژگی های منطقی هستی «

، مقوله ای است متضادمربوط می شود.   طرد تضادبه 

يشه ها تعلق داشته که تنها می تواند به ترکيبی از اند

باشد و نه به واقعيت. در اشيا تضاد وجود ندارد، به 

عبارت ديگر طرح تضاد همچون مقوله ای واقعی 

[متحقق] خود اوج پوچی و بی معنی گوئی است....  

تقابل نيروهائی که يکی در مقابل ديگری و در جهت 

مخالف اندازه گيری می شود شکل بنيادی همۀ اعمال 

ن و موجودات آن است. اما اين تقابل در هستی جها

جهت نيروها بين عناصر و افراد هيچ وجه اشتراکی با 

او همچنين در مورد تضاد » ايده های پوچ تضاد ندارد.

 از ديدگاه هگل می نويسد:

طبق منظق هگل .... تضاد به طور عينی هم در «

انديشه، که بنا به طبيعتش تنها به شکل ذهنی و آگانه 

است، حضور دارد و هم اگر بتوان گفت به  قابل تصور

طور مجسم [با گوشت و استخوان] در خوِد اشيا و 

روندها موجود است، به طوری که امر پوچ و بی معنی 

تنها به صورت ترکيبی ناممکن از انديشه ها باقی نمی 

ماند بلکه به نيروئی واقعی مبدل می گردد. واقعی بودن 

انی غير قابل شک در امر پوچ و بی معنی، کالم ايم

وحدت منطقی و غير منطقی هگلی است... هر قدر 

چيزی متضاد تر باشد حقيقی تر است، به کالم ديگر هر 

قدر چيزی بی معنی تر و پوچ تر باشد معتبر تر است. 

اين اصل بنيادی که حتی تازه هم نيست، بلکه از يزدان 

شناسی، وحی و عرفان اقتباس شده بيان لخت به 

، آنتی دورينگ» (اصل ديالکتيکی است. اصطالح

 ).12قسمت اول، فصل 

انگلس با نقل اين جمالت از دورينگ حرف او را چنين 

خالصه می کند: تضاد = پوچ و بی معنی و بنابراين 

نمی تواند در دنيای واقعی وجود داشته باشد. انگلس می 

 کوشد ثابت کند که :

ل فلسفه الف) نه تنها در سير انديشۀ بشری و تکام

وعلم، بلکه در خود دنيای مادی واقعی يعنی در طبيعت 

و اجتماع تضاد به مثابۀ امری عينی وجود دارد و 

عملکرد قوانين ديالکتيک را به طور اعم و قانون تضاد 

را به طور خاص در روندهای طبيعی و اجتماعی 

 زيادی تشريح می کند.

که کمتر کسی منکر وجود آن  –ب) حرکت و تغيير 

از طريق تضاد و به خاطر تضاد صورت می  -است 

گيرد: انگلس از ساده ترين حرکت که حرکت مکانيکی 

است شروع می کند و نشان می دهد که اين حرکت، 

يعنی جابجائی، را تنها از طريق تضاد می توان می 

 فهميد. 

ما در اينجا نمی توانيم همۀ بحث ها و استدالل های 

ا عبارات زير از او را  که انگلس را نقل کنيم و صرف

چگونگی گذار از بينش متافيزيکی به نگرش ديالکتيکی 

را تشريح می کند و جايگاه تضاد را حتی در ساده ترين 

 حرکات نشان می دهد نقل می کنيم:
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اين حقيقت دارد که تا آنجا که ما اشيا را ساکن و بی «

جان در نظر بگيريم، آنها را به صورت مجزا، يا در 

ر هم و پشت سر هم بررسی کنيم با هيچ تضادی در کنا

آنان مواجه نخواهيم شد. [در چنين بررسی ای] کيفيات 

معينی خواهيم ديد که قسما مشترک يا متفاوت يا حتی 

متضادند اما در اين حلت اخير اين کيفيت های متضاد 

بين اشيای مختلف توزيع شده اند و بنابراين حاوی تضاد 

محدودۀ اين قلمرو از مشاهده می  درونی نيستند. در

توان با مبنای شيوۀ تفکر متافيزيکی همخوانی داشت. 

اما همين که اشيا را در حرکت شان، در تغييرشان، در 

زندگی شان، در تأثير متقابلشان در نظر بگيريم 

وضعيت کامال دگرگون می شود. در آن صورت فورا 

ست: با تضادها در گير می شويم. خود حرکت تضاد ا

حتی تغيير مکان سادۀ مکانيکی تنها می تواند توسط 

جسمی صورت گيرد [به وجود آيد] که در لحظۀ 

واحدی در يک جا و جای ديگر باشد، هم در جای واحد 

و يکسانی باشد و هم نباشد. حرکت دقيقا به معنی تأييد 

 مداوم و حل همزمان اين تضاد است.

که"به طور عينی بنابراين در اينجا با تضادی مواجهيم 

در خود اشيا و روندها حضور دارد و با آن به طور 

، قسمت آنتی دورينگ» (مجسم  می توان روبرو شد". 

 ) 12اول، فصل 

 (ياد داشت مترجم فارسی) 

 28] که در ابتکار عظيم» [آغاز بزرگ«لنين در  )2(  

را چنين تعريف می  طبقۀ اجتماعینوشته،  1919ژوئن 

وه های بزرگی از مردم اند که بر طبقات، گر«کند: 

حسب جايگاهی که در نظام تاريخا تعيين شدۀ توليد 

اجتماعی اشغال کرده اند، بر حسب روابطشان با وسايل 

توليد (که در غالب موارد در قانون تثبيت و فرمول 

بندی شده)، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی 

 کار، و در نتيجه برحسب شيوۀ تصاحب [تحصيل،

کسب] سهم شان از ثروت اجتماعی و ابعاد اين ثروت، 

از يکديگر متمايز می شوند. طبقات، گروه هائی از 

مردم اند، که به خاطر جايگاه های متفاوتی که در نظام 

 تواند می آنها از يکی معين اقتصاد اجتماعی دارند،

(ياد داشت ». کار ديگری را تصاحب کند ] ثمرۀ[

 مترجم فارسی).

 ويد به  1852 مارس 5 مورخ نامۀ در ارکسم) 3[(

 متفکران آثار در طبقاتی مبارزۀ نظريۀ دربارۀ مير

 می باره اين در خود دستاورد و آوری نو و بورژوا

 دموکرات آقايان به بودم تو جای به من . اگر: «..نويسد

 با را خود است بهتر که دادم می تذکر کلی طور به

 مخالفان ضد به آنکه از يشپ کنند آشنا بورژوائی ادبيات

 می آقايان اين. بياندازند راه] هياهو[ عوعو ادبيات آن

 غيره و ويد جان گيزو، تيری، آثار مثال طور به بايست

 در طبقات تاريخ« مورد در تا کردند می مطالعه را

 با را خود بود بهتر آنها. شوند روشن حدی تا »گذشته

 به آنکه از پيش کردند می آشنا سياسی اقتصاد مقدمات

 ريکاردو بزرگ کتاب مثال است کافی. بپردازند آن نقد

 در و کنند باز را] ماليات و سياسی اقتصاد اصول[

 : شوند مواجه...  زير سطور با آن نخست صفحۀ

 کار اثر در زمين از آنچه هر يعنی – زمين محصول"

 بين آيد می دست به سرمايه و ماشين کار، متحدانۀ برد

 يا استوک مالکان زمين، مالکان يعنی جامعه طبقۀ سه

 آنها صنعت با که کارگرانی و کشت برای الزم سرمايۀ

 ".شود می تقسيم گيرد، می صورت کشت

 مبارزۀ نظريۀ به او خود آنچه مورد در سپس مارکس

 کشف افتخار نه: "...  نويسد می چنين افزوده طبقاتی
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 به آنها بين مبارزۀ نه و مدرن جامعۀ در طبقات وجود

 من از پيش بسيار بورژوا مورخان. گردد نمی بر من

 و تشريح را طبقات بين مبارزۀ تاريخی تحول

. بودند کرده بيان را آن آناتومی بورژوا اقتصاددانان

:  ام کرده ثابت که است اين ام آورده من که نوی چيز

 معينی تاريخی مراحل به مربوط تنها طبقات وجود) 1

 به الزاما طبقاتی ۀمبارز) 2 است، توليد تکامل از

 اين خود) 3 شود، می منجر پرولتاريا ديکتاتوری

 سمت به طبقات همۀ الغای به گذاری صرفا ديکتاتوری

 فارسی). مترجم (يادداشت" است طبقه بی ای جامعه

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيده رخ فروز

 (قسمت سوم)

چه ساختاری برای جلوگيری از روند 

سنديکاها ضرورت  رشد بوروکراسی در

 دارد؟ 

در جنبش کارگری جهانی و نيز ايران سال هاست که 

برخی فعاالن کارگری يا نظريه پردازان مسئله 

رفرميست و سازشکار بودن يا حتی دنباله رو بودن 

اتحاديه ها را، دليلی کافی برای تحريم آنها و يا برخورد 

د. به آنها به عنوان يک عامل بورژوازی قلمداد می کنن

اين ادعا با آنکه مواردی در تأييدش وجود دارد همواره 

صحيح نيست. اوال اتحاديه هائی وجود داشته و دارند 

که وابسته به دولت ها و احزاب نيستند، ثانيا همه دولتها 

و همه احزاب بورژوائی اتحاديه های وابسته به خود 

ندارند. از سوی ديگر اتحاديه ها هنوز به رغم 

ر سطح جهانی بيش از هر سازمان ديگری تضعيفشان د

توده کارگر را سازمان می دهند. به عالوه رفرميسم و 

دنباله روی از بورژوازی سرنوشت محتوم و اجتناب 

ناپذير اتحاديه ها نيست، همان گونه که انقالبی شدن، 

انقالبی بودن و انقالبی ماندن نيز سرنوشت محتوم هيچ 

ست. به ويژه در شکل ديگر تشکل های کارگری ني

مواردی که هنوز در برخی کشورها اتحاديه های 

راست، بوروکراتيک و دنباله رو بورژوازی وجود 

ندارند (مانند ايران). هيچ دليلی ندارد کارگران از ترس 

اينکه مبادا در آينده چنين شوند از اين ابزار و سالح 

 سازمان های طبقۀ کارگر
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مهم مبارزه طبقاتی خود را محروم سازند. اين همان 

ردمندانه است که برای احتراز از سوانح رانندگی قدر خ

سازمان ديگر طبقه  هراز خير وسائل نقليه بگذريم! 

کارگر می تواند رفرميست باشد، می تواند انواع 

انحرافات بورژوائی داشته باشد، می تواند زير نفوذ 

جريان های دينی يا ناسيوناليستی قرار گيرد و غيره. 

که به شکل تشکيالتی مربوط اين امر بسيار بيش از آن

باشد به سياست جنبش کارگری، به جريان ها يا گرايش 

های موجود در جنبش کارگری مربوط است. اگر 

جريان غالب رفرميستی باشد هم حزب، هم سنديکا، و 

هم شورا رفرميستی خواهند بود، حتی به طور دقيق تر 

 بگوييم اگر جريان غالب رفرميستی هم نباشد باز جريان

رفرميستی به طور غيرغالب در حزب، سنديکا، شورا 

و غيره وجود خواهد داشت. به بيان ديگر در همۀ اين 

سازمان ها (به شرط سطحی از رشد و مبارزه) هم 

جريان انقالبی و هم ساير جريانات انحرافی وجود 

 خواهند داشت و مبارزه بين آنها دائمی است. 

نی از روابط و در معنای نوع معي –ساختار شورائی 

روندهای تصميم گيری و اجرا در درون يک سازمان 

چيزی است که می تواند و بايد در ديگر سازمان  –

های کارگری نيز به وجود آيد و برای اين کار نيازی 

نيست که وضعيت انقالبی و يا بحران بزرگی وجود 

داشته باشد. ساختار شورائی مبتنی بر چند اصل ساده و 

نتخابی بودن مسئوالن، پاسخگو بودن روشن است: ا

مسئوالن به ارگان انتخاب کننده، داشتن وظيفه مشخص 

و قابل تعريف و ارزيابی، قابل عزل بودن هر فرد 

منتخب هر زمان که ارگان انتخاب کننده تصميم بگيرد، 

حذف مسئوليت های تشريفاتی، حذف امتيازات ويژه 

ست که در (مالی يا غير آن) برای مسئوليت. مسلم ا

درون ساختار شورائی بايد آزادی کامل انتقاد و اظهار 

نظر وجود داشته باشد همان گونه که انضباط در انجام 

تصميمات و وظائف ضروری است. به همين ترتيب 

برای جلوگيری از تمرکز قدرت در دست فرد يا گروه 

می توان برای تراکم مسئوليت ها در يک فرد، زمان 

و يا تعداد دفعاتی که يک فرد می  تصدی يک مسئوليت

تواند نامزد يک مسئوليت شود و غيره محدوديت در 

همان گونه  –نظر گرفت. همچنين می توان مقرر کرد 

در مورد   –که در بسياری از سنديکاها معمول است 

تصميمات مهم، مانند ادامه يا متوقف کردن يک 

 اعتصاب، توافق يا عدم توافق بر سر ميزان افزايش

مزد، پيمان های دسته جمعی کار، پيشنهاد در مورد 

تغيير فالن يا بهمان مقررات کارخانه يا شرائط کار يا 

فالن ماده قانون کار و غيره نه تنها به اعضای سنديکا 

بلکه به همه کارگران ذی نفع گزارش داده شود و از 

آنها نظر خواهی گردد و نيز تا آنجا که ممکن است از 

سنديکا در اين گونه موارد رأی گيری به مجمع عمومی 

 عمل آيد. 

شيوه سازماندهی شورائی و معيارهای آن که در باال 

گفته شد در سنديکا نيز قابل اجرا است. تا آنجا که به 

مسئوليتها و مقامات مادام العمر سنديکائی و غيره 

مربوط می شود هيچ گونه قدرگرائی و سرنوشت 

واند مطرح باشد. به رغم جا محتومی در اين باره نمی ت

افتادن اين سنت و سخت و صلب بودن ساختارها و 

نهادهای جا افتاده، مبارزه برای مثال محدود کردن 

دوره مسئوليت، محدود کردن انتخاب مجدد برخی 

مسئوليت ها (برای جلوگيری از ايجاد پست های مادام 

العمر سنديکائی)، قابل عزل بودن به اراده انتخاب 

دگان، ضرورت گردش مسئوليتها و مثال تجديد کنن

اعضا حتی قبل از به  2/1تا  3/1انتخاب سيستماتيک 

پايان رسيدن دوره مسئوليت، گزارش دهی منظم به 
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پايه، تغييرات اساسنامه ای به گونه ای که نقش پايه و 

مجمع عمومی سنديکا در همۀ سطوح افزايش يابد و 

اندن شمار مسئوالن تصميم گيرنده سياست ها باشد، رس

تمام وقت سنديکا که از کار توليدی جدا می شوند به 

حداقل ممکن، محدود کردن حقوق و درآمد مسئوالن در 

حد حقوق و درآمدشان پيش از احراز مسئوليت 

سنديکائی، برگزاری جلسات گزارش دهی و انتقاد و 

اصالح، گسترش آموزش به طوری که "تخصص ها" 

نديکائی از نظر سازمانی، و "فوت و فن های" س

تکنيک مذاکرات و اطالعات اداری و حقوقی در اختيار 

همه کارگران (چه عضو سنديکا باشند و چه نباشند) 

قرار گيرد، گسترش روابط سنديکاها با کارگران 

غيرعضو سنديکا و چيزهای بسياری از اين قبيل، قابل 

ز پيش بينی و عمل هستند و می توانند به طور مؤثری ا

تبديل شدن سنديکا به نوعی تشکيالت اداری و ديوان 

 جلوگيری کنند.» آقا باال سر شدن سنديکا«ساالرانه و 

 "" ادامه دارد

 

*** 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

 

 

 

 آزادی
یفرخی يزد  

 آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

 دست خود زجان شستم از برای آزادی

 تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

 می دوم به پای سر در قفای آزادی

 ارتجاعی باز (*) با عوامل تکفير صنف

 حمله می کند دائم بر بنای آزادی

 در محيط توفان زا ماهرانه در جنگ است

 آزادیناخدای استبداد با خدای 

 شيخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار

 چون بقای خود بيند در فنای آزادی

 دامن محبت را گر کنی زخون رنگين

 ا گفتن پيشوای آزادیمی توان تر

 فرخی زجان و دل می کند در اين محفل

 دل نثار استقالل جان فدای آزادی

  

و منظور از  طبقهدر اينجا » صنف«(*) منظور از 

، طبقۀ مرتجع است. در زمان »یصنف ارتجاع«

در مفهوم جديد ، »طبقه«سرودن اين شعر هنوز واژۀ 

به کار نمی رفته يا هنوز کامال رواج نداشته. فرخی  ،آن

 چند شعر

 

mailto:ruwo.iran@gmail.com
mailto:ruwo.iran@gmail.com
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در شعر ديگری واژۀ صنف را به معنی طبقه به کار 

 می بََرد:

 توده را با جنگ صنفی آشنا بايد نمود
 کشمکش را بر سر فقر و غنا بايد نمود  

 سر حزب فقيران اغنيا کردند جایبر 

 اين دو صف را کامال از هم جدا بايد نمود

، جنگ »جنگ صنفی«روشن است که منظور او از 
 طبقاتی يا مبارزۀ طبقاتی است. 

 

 مردان نيترات

 پابلو نرودا

 ترجمۀ يحيی سمندر

 بودم با قهرمانان گمنام،) 1(در کشور شوره 

 صل خيزبا آن که می َکنَد برف گونه ای حا

 بر پوست سخت زمين،

 و من با غرور دستان خاکی اش فشردم.

 

 و آنان به من گفتند: برادر بنگر

در  ،»استون هامبر« چگونه ما اينجا، در
 ،»ماپوکو«

 ،»پالوما«در   ،»ريکاونتورا« در

زندگی می » پيوخيلو«در » پان ِد آزوکار«در 
 )2. (کنيم

 

 و آنان به من

 جيرۀ ناچيزشان،

 ه های ِگلی شان،خاک خان

را نشان  )3( آفتاب، گرد و خاک و وينچوکا
 دادند

 و تنهائی بی پايان شان را.

 

 من کاِر معدنکار را ديدم،

 و نقش دست هايش،

 بر گرد چوب دسته کلنگ اش.

 

 از عمِق تنگِ معدن

 چونان زهدانی جهنمی،

 صدائی شنيدم که برمی خاست

 سپس موجودی

 که بر کف زمين باال آمد

 دی بی چهره،موجو

 ماسکی که با

عرق، خون و گرد و خاک رنگ آميزی شده 
 بود.

 

 هر جا که رفتی«و اين ماسک به من گفت: 

 از اين رنج ها سخن بگو،
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 حرف بزن، برادر، از برادرت بگو

 »که در اين مغاک، در دوزخ زندگی می کند.

 

شوره اسم معمولی نيترات پتاسيم است که   )1(
 ی شود.همچون کود به کار برده م

 هامبراستون، کارخانۀ نيترات در شيلی؛ )2(
 نزديک و شيلی در ای خانه رود نام ماپوکو
شد.  می استخراج نيترات آن در که ای منطقه

ديگر جاهای ياد شده نيز مراکز فعاليت معدنی 
 نيترات بوده اند.

) وينچوکا، حشره ای شب پرواز در شيلی، که طول 3( 
پرهای سياهی دارد. اين  آن تقريبا دو سانتی متر است و

حشره خون می مکد و جای گزش او دردناک است و 
 می تواند موجب برخی بيماری های عفونی شود.

 

 سه قطره

  1932 –ابوالقاسم الهوتی 

 اهدا به ماکسيم گورکی

   اين شنيدم به ُخردی از استاد

 ان سه قطره بحث افتاديکه م

   زان سه قطره يکی که بُد روشن

 کسی به پايۀ من گفت نبود

   شکل من اينکه چون ستاره بود

 به سرافرازيم اشاره بود

   صافم و پاک و دلربا و قشنگ

 ساده و بی عاليق و بی رنگ

  هر چه در اين جهان ز بحر و زبر

 شده ايجاد از قوای بشر

   من شريکم به کار ايجادش

 عاملم در بنا و بنيادش

   من به دنيا عزيز تر گهرم

 ار کارگرمعرق وقت ک

    بهر تجهيز و زينت دنبا

 صاحبم صرف می کند من را

    قطرۀ سرخ با کمال ادب

 گفت حق است و راست اين مطلب

   ليک من نيز مايه ام عالی است 

 در شرف قدر و پايه ام عالی است

   لعل و ياقوت، پر بها سنگند

 زانکه با من شبيه و يک رنگند

   سرخی رو نشان پيروزيست

 م است اين نه امروزيستاز قدي

   زان به حسن جهان دهد رونق

 که بود سرخ رنگ روی شفق

   ثابت اين نکته در همه دنياست

 که گل سرخ بهترين گل هاست

   من همه قطره ام که آتش من 

 سوزد از شعله ظلم را خرمن
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 چون ببينم که صنف مفتخوران

 حاکميت کند به رنجبران

   چون ببينم که قوۀ فاشيسم 

 می ستيزد به ضد سوسياليسم

   شعله خيزد زمن به جوش آيم

 به رگ و پوست در خروش آيم

 بی تأمل به جنگ برخيزم

 صاحب خويش را برانگيزم

   که به ضد ستم هجوم کند

 َعلَم ظلم را ز بن بکند

    به يقين من ز بند استبداد

 ننمايم اگر ترا آزاد

   تو هميشه اسير خواهی ماند

 ر خواهی ماند.زير دست و حقي

   ستم از جوش من رود بر باد 

 زحمت از شور من شود آزاد

 نش های من رسد به جهاناز کُ 

 حاکميت به دست رنجبران

    آتشم، تيغم، آفتابم من

 خون سرباز انقالبم من

  تا دهم فتح توده را ياری

 صاحب من مرا کند جاری

 

   چون سيه قطره اين سخن بشنفت

 گفت بعد تصديق هردو دعوی

 گرچه اين گفته ها درست بود

 منکرش را عقيده سست بود

   ليک من نيز صاحب هنرم

 بلکه از هر دو تان مفيد ترم

    نبود البته اين سياهی من

 باعث فرض بر تباهی من

   وصف رنگ سياه بسيار است

 در سياهی هزار اسرار است

   مه و مهر و ستارگان يکسر 

 به در آرند از سياهی سر

   از من برنده تر نبودتيغی 

 برقی از من جهنده تر نبود

 من توانم ز گربه سازم شير

 نوجوان گردد از من آدم پير

    من توانم جهان بخندانم

 وندر آن خنده شان بگريانم

  فتح هر لشکری به دست من است

 حفظ هر لشکری به دست من است

   بعد هر انقالب و هر پيکار

 هر سالحی بود شود بيکار
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   عرق ها و آن همه خون ها آن

 شسته گردد ز کوه و هامون ها

   ليک ميدان من نگردد تنگ

 من همه گرم انقالبم و جنگ

   خامه شمشير و صفحه ميدانم

 در ره خلق تيغ می رانم

  گرچه ای قطره جان که پر هنری

 عرق وقت کار کارگری

   هرچه در وصف خويشتن گفتی

 راست گفتی تمام ُدر ُسفتی

   ين را ز خواهر سيهتليک ا

 بشنو ای من فدای روی مهت

   کارگر در تمام روی زمين

 هرچه جاری کند عرق ز جبين

   هرچه نعمت ز زحمت و بيداد

 کند از بهر ديگران ايجاد

    من قلم را اگر َعلَم نکنم

 شرح آن قصه را رقم نکنم

   نرسانم به بحر و بر آن را

 نکنم درس کارگر آن را

   مام گردد بادآن عرق ها ت

 بعد چندی همه روند از ياد

 

   تو هم ای باشرف ُدر گلگون

 ای به سر تاج قطره ها ای خون

   حرف من در حق تو الزم نيست

 آنکه منکر بود به قول تو کيست؟

   خود همين رنگِ انقالبِی تو

 شاهد گفتۀ حسابِی تو

    ليکن ای شعلۀ ظفرمندی

 شنو از من تو نکتۀ چندیب

    نان پردل دهقاناز جوا

 ز دليران صنف کارگران و

   هرکه بر ضد ظلم بستيزد

 خونش از دست ظالمان ريزد

   گر من آن کرده را کنم پنهان

 نرسانم ورا به گوش جهان

   همه را فاش و برمال نکنم

 شور از آن در جهان به پا نکنم

   کس نگردد خبر از آن احوال

 شود آن خون با شرف پامال

   به دست تودۀ کار  از من آيد

 نقشۀ ضرب و فتح در پيکار

    اثر من ترا به جوش آرد

 به سر صاحب تو هوش آرد
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    که به ضد ستم قيام کند

 دورۀ ظلم را تمام کند.

    من قشونم قشون رنجبرم

 من هجومم هجوم کارگرم

   دعويم، حجتم، مناظره ام

 شاهدم، فتويم، مشاجره ام

    م محافظه امحاميم دافع

 ناله ام، شکوه ام، مبارزه ام

   زين همه زانکه پر بود جامم

 از آن جهت نامم  مرکبشد 

   هم برای تو ای عرق، ای خون

 هم برای بنای کاخ کمون

   صاحب من مرا به کار َبَرد

  پيش رانَد به کار زار َبَرد

   با شما من که می شوم ياور

 هر دو بی شبهه می کنيد ظفر.

 

 وغدستان ما و در
 

 ]1949[ ناظم حکمت

 دستان زمخت سنگی شما 

 غمين چون آوازهای زندان

 سنگين و لخت چون حيوانات بارکش

 دستان شما، چهرۀ اندوهناک کودکان گرسنه

را مانَد!ِ   

 دستان سبک شما، زرنگ چون زنبور عسل

 پربار چون پستان شير ده

 پر جرأت و شکيبا چون طبيعت

د عاطفه و دستان شما که زير پوست سخت خو

 دوستی نهفته دارد.

 سيارۀ ما نه برشاخ گاو

 بر دستان شما استوار است.

 آه انسانها، انسانهای ما

 شما را با  دروغ می پرورانند

 حال که گرسنگی تان را نان و گوشت بايد.

شما اين دنيای شاخه های سنگين از ميوه را 

 ترک می کنيد

ه بی آنکه يک بار بر سفره ای سفيد غذا خورد

 باشيد

 آه انسانها، انسانهای ما

ها،  به ويژه شما آسيائی                           

ها آفريقائی  

خاورميانه ای ها، اهالی                            

 جزاير اقيانوس آرام

مردم سرزمين من                             

شمائی که بيش از هفتاد درصد انسانها را 

  تشکيل می دهيد

 شما بی اعتنائيد، همچون دستان پيرخود
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کنجاو و تحسين گريد، همچون دستان جوان 

 خود ...

های ما، ها، انسان آه انسان  

 برادر اروپائی يا آمريکائی من،

 تو هشيار و جسوری،

 و زود فراموش می کنی،

 همچون دستانت

 به سوء استفاده تن می دهی، 

 همچون دستانت

 زود فريب می خوری ...

های ما، ها، انسان انسانآه   

ها دروغ می گويند، اگر آنتن  

های چاپ دروغ می گويند، اگر غلتک  

ها دروغ می کويند، اگر کتاب  

اگر آفيش و آگهی  ِ نصب شده بر ستون دروغ 

 می گويند،

های لخت دختران بر پرده دروغ می  اگر ران

 گويند،

 اگر نماز دروغ می گويد،

 اگر الالئی دروغ می کويد،

ر رؤيا دروغ می گويد،اگ  

 اگر ويولن زن کاباره دروغ می گويد،

اگر روشنائی ماه در شبان  ِ روزهای نوميدی 

 ما دروغ می گويد،

 اگر صدا دروغ می گويد،

 اگر گفتار دروغ می گويد،

اگر همۀ مردم و همه چيز، جز دستان شما، 

 دروغ می گويند،

ست که دستانتان همچون خاک رس ا برای اين

شکل پذير،رام و   

 همچون تاريکی کور،

 و همچون سگ چوپان احمق باشند

 و برای اين که دستانتان شورش نکنند

 و بدين ستمکاری پا يان ندهند،

 بدين سلطۀ نا بکاران،

 در اين دنيائی که مرگ چشم به راه ماست

در اين دنيائی که زيستن می توانست چه زيبا 

.باشد  

*** 
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