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 بهروز فرهيخته

 ۱۳۹۰آبان  ۲۸

انتخاباتی رژيم اسالمی ايران تاکنون روندی را  نظام

طی کرده است که خبر از مرگ آن می دهد. همۀ 

تحوالت اين نظام انتخاباتی از زمان رأی گيری دربارۀ 

نوع رژيم پس از سقوط نظام پادشاهی در ايران تعيين 

که در اينجا  –ام انتخابات رياست جمهوری دهم تا انج

نشان از آن دارند  –وارد شرح يکايک آنها نمی شويم 

که اين روند به فرجام نهايی خود هرچه بيشتر نزديک 

استبدادی اين می شود. اين فرجام با توجه به ماهيت 

مرگ نظام انتخاباتی بودن  رژيم چيزی جز نزديک

 هد.رژيم اسالمی را گواهی نمی د

آنچه در اينجا مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت 

مربوط به حرکتی سياسی از سوی سران اين رژيم است 

 که قطعاً سرنوشت نظام انتخاباتی آن را رقم خواهد زد.

يا حتی حذف موضوع تغيير نوع انتخاب رئيس جمهور 

 رمه ۲۴اين پست، از زمانی جدی شد که خامنه ای در 

در شرايط « :يان کرمانشاه گفتميان دانشگاهدر ) ۱(

فعلی، نظام سياسی کشور رياستی است و رئيس 

؛ ...جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می شود 

احتماال دور، احساس شود که  ۀاما اگر روزی در آيند

نظام پارلمانی برای انتخاب مسئوالن قوه مجريه بهتر 

د وجواست، هيچ اشکالی در تغيير ساز و کار فعلی 

  »ندارد.

 فهرست:

 ۱ص          اسالمی ايران سرنوشت انتخابات در رژيم

 ۴ص                      انتخاب بين قانون کار بد و بدتر؟

(زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح  کارل مارکس

 ۱۴ص                                        لنين مارکسيسم)

 ۳۳ص                                           سه قطعه شعر

 

 

 ت سرنوشت انتخابا

 در رژيم اسالمی ايران
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اين نظرات حتی در ميان سران رژيم اسالمی ايران 

آن مخالفانی همچون رفسنجانی دارد که در واکنش به 

تحقق محتمل اين کار مستلزم تغيير در قانون «گفت: 

اساسی آن هم با سازوکار خود و تغيير در جمهوريت 

نظام است، در غير اين صورت تضعيف بخش 

اساسی است و قدرت جمهوريت نظام خالف قانون 

 .»گردد انتخاب مردم محدود و محصور می

ليسان ولی فقيه، مانند  کاسهدروغين نظر برخالف 

ساختار تغيير ، مجلس رئيسه  هيأتعضو  محمد دهقان

به دليل وجود ايرادات علمی و «سياسی نظام 

تغيير نظام انتخاباتی و حتی حذف يا نيست. » تخصصی

که در راستای  ی است، قطعاً تغييری سياسلغو آن

تمرکز هرچه بيشتر قدرت سياسی در دستان شمار 

بورژوازی نمايندگان مهمترين کوچکتری از 

نظامی حاکم، عملی خواهد شد. تمرکز  –بوروکراتيک 

نتيجۀ محتوم تمرکز قدرت  ،قدرت سياسی بدين شکل

 –بوروکراتيک  اقتصادی در انحصار بورژوازی ِ

 نظامی است.

ظاهر مواضع خامنه ای به لحاظ تصدی به اکنون گرچه 

مجلس «مهمترين پست قوۀ مجريه با نظرات او در 

متناقض به ، ۱۳۶۸در سال  »اساسیبازنگری قانون 

، ولی اگر در نظرات آن روزين او نيز نظر می رسد

دقت کنيم، می بينيم که او در آن زمان هم به عنوان 

ديد، نظامی نوپای ج –بورژوازی بوروکراتيک نمايندۀ 

دور شدن دستان تودۀ خواهان تمرکز قدرت سياسی و 

 او در آن مجلس گفت: .بودقدرت مردم از اين 

مصلحت نظام اين است که يک مدير قوی را در رأس «

کار بگذاريم که آنهم متکی باشد به آراء مردم، نه به 

. به نظر »حزب و فراکسيون های حزبی در مجلس

کنونی اش ناسازگار برخی قسمت دوم جملۀ او با نظر 

در آن زمان در نظر است، اما اينان توجه ندارند آنچه 

مصلحت نظام «او مهم بود همان قسمت نخست، يعنی 

، »اين است که يک مدير قوی را در رأس کار بگذاريم

در نظر داشتن شرايط آن است و نه قسمت دوم که با 

به گونه ای ديگر فرمولبندی آن را زمان نمی توانست 

. اين نظر ما را سخنان خود خامنه ای هنگامی که کند

 ۀآن چيزی که در مديريت قو«در همان مجلس گفت: 

  مجريه امروز در قانون اساسی ما وجود دارد انصافاً 

اين چيز خيلی کمی است با اين اقتداری که برای اداره 

به طور کامل تأييد  »کشور الزم است قابل مقايسه نيست

امام در نامه ای که مرقوم «: گفتاو همانجا  می کند.

فرموده اند تمرکز را تصريح کرده اند يعنی آن چيزی 

که ما بايد حتماً بر اساس او مشی کنيم اين هست که بايد 

کاری کنيم که قوت متمرکز بشود در يک جا و 

خامنه ای حتی به اين حد قانع  »اقتدارات تقسيم نشود.

قتاً آقايان بايست البته در کنار اين حقي« :گفتو  نبود

توجه کنند ببينند آيا چيزی بر اين اقتدارات اضافه بشود، 

کم بشود يا نه که من تصورم اين است که حتی همين 

اقتدارات اگر روی هم ريخته بشود باز برای مديريت 

برای اداره  …کشور کم است. اين تجربه من است. 

.» ..کشور اين اقتدارات مجموعاً کافی نيست و کم است 

قدرت سياسی  و نيز افزايش تمرکزاو امروز نيز همان 

خود » مشی«را » قوت متمرکز«يا به قول خود او 

 قرار داده است.

چه نيازی اين آدم پليد را چنين که پرسش اين است 

 -البته در دست خود وی  –مشتاق تمرکز قدرت سياسی 

اين نياز اساساً دارای ماهيتی طبقاتی است  ؟کرده است

تمرکز قدرت اقتصادی در دستان بورژوازی  و از

نظامی ناشی می شود و جهت اصلی  –کراتيک وبور

تقابلش در مبارزۀ طبقاتی به ضد طبقۀ کارگر و ساير 

ولی اين نياز جنبه های ديگری زحمتکشان کشور است. 
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به دليل تشديد انواع ستم و  ،سو يک از: نيز دارد

اوضاع استثمار و به طور کلی وخامت فزايندۀ 

 مبارزات با تقابل برای ، اقتصادی، سياسی و اجتماعی

و  اشکه به رغم سرکوب دائمی  ،مردمدموکراتيک 

مهار کردنش از سوی حکومت، تواِن گسترش و 

حتی با چشمان  ،دور چندان نه آيندۀدر را، ش شخيز

شمار نه چندان کمی از و  غير مسلح نيز می توان ديد؛

پيش  و می بيننداين را  سران و کارگزاران رژيم هم

 مبارزات اين سرکوب متمرکز برایکه  بينی می کنند

از  .دارند نياز سياسی قدرت بيشتر هرچه تمرکز به

است که از  فشارهای فزاينده ایبرای دفع  ،سوی ديگر

رژيم جمهوری  سوی دولت های مقتدر خارجی بر

برای رژيم، تمرکز بيشتر قدرت  اسالمی وارد می شود.

و فايدۀ واگذاری انتخاب رئيس جمهور يا نخست  سياسی

 به مجلسی که کامالً تحت کنترل اين قدرت ِ )۲(وزير 

متمرکز است، از يک سو مردم را از صحنۀ مبارزات 

انتخاباتی و بنابراين از صحنۀ مبارزات خيابانی دور 

می کند و از سوی ديگر با کنترل و ديکته کردن به 

رأس دولت، بدون خود مجلس در انتخاب منصب 

  ی اين امر را به پيش می برد.حدرگيری های جنا

در درست است که خامنه ای در مجلس بازنگری نظام 

 ۀبهترين راه همين است که ما قو«گفت:  ۱۳۶۸سال 

ه مجريه را منتهی کنيم به يک مرکزی که آن مرکز ب

و اکنون می گويد  »مجلس ارتباط اصولی نداشته باشد

ياستی قوۀ مجريه را به شکل پارلمانی می توان نظام ر

خواه که نامش  –تغيير داد، يعنی رأس قوۀ مجريه 

 )۳( جمهور يا نخست وزير باشد بی اهميت استرئيس 

با و اين  ،توسط مجلس جمهوری اسالمی تعيين شود -

متناقض به نظر می رسد، ولی ۱۳۶۸گفتۀ او در سال 

توای برای آنکه به درستی دريابيم تناقضی در مح

مقاصد پليد اين آدم چه در آن زمان و چه اکنون وجود 

ندارد، توجه به شرايط متفاوت اين دو زمان مهم است. 

امی، نظ –بورژوازی بوروکراتيک در آن زمان هنوز 

نوپا بود و نمی توانست قدرت اقتصادی و سياسی را به 

انحصار خود درآورد، بنابراين برای پيشرفت مقاصد 

ردم، بسيار بيشتر از امروز، نياز خود به فريب م

داشت، به ويژه که هنوز از انقالب بد فرجام بهمن سال 

 زمان زيادی نگذشته بود.۱۳۵۷

پرسش ديگر اين است که در صورت تعيين رئيس 

جمهور يا نخست وزير توسط مجلس اسالمی، آيا به 

نظام حزبی و اکثريت و اقليت حزبی در اين مجلس 

خواهند داد؟ پاسخ به اين پرسش امکان فعاليت واقعی 

به طور قاطع منفی است، زيرا چنين نظامی نيازمند 

حضور مردم از طريق احزاب در صحنۀ سياسی است 

و اين درست چيزی است که با خواست بورژوازی 

نظامی مغايرت دارد. عالوه براين،  -بوروکراتيک 

نظام حزبی مستقل از اين بورژوازی، با منافع ولی فقيه 

می کوشد به پادشاهی مستبد با اختياراتی ورای هر  که

 قانونی تبديل شود، جور درنمی آيد.

قانون اساسی،  بازنگریدر مجلس  ۱۳۶۸در سال 

سيستم انتخاباتی کشورهای اروپايی اين گونه مورد نقد 

اگر دولت استيضاح شد نخست «خامنه ای قرار گرفت: 

ه وجود وزير هم با دولت ساقط خواهد شد. يک خال ب

را در بعضی از کشورها مشاهده  می آيد االن ما اين

می کنيم. يک دولتی استيضاح می شود ساقط می شود 

آن رئيس جمهور تشريفاتی  در فاصله خيلی کوتاهی

مجبور است که يک نفر را بخواهد يا آن حزب، 

انتخاباتی راه بيندازند مشکالت فراوانی از اين ناحيه 

ی از کشورهای اروپايی که در بسيار» پيش می آيد.

به خاطر آنکه شاه دارای  دارای رژيم پادشاهی اند،

اقتدار سياسی نيست نخست وزيران توسط اکثريت 
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اعضای پارلمان انتخاب می شوند. در ايران زمان شاه 

نخست وزير توسط او انتخاب می شد و مورد تأييد 

مجلس شورا قرار می گرفت. اکنون در رژيم جمهوری 

اگر انتخاب پست رياست جمهوری توسط  اسالمی

از بين برود، رئيس جمهور يا نخست وزير  ،مردم

چگونه انتخاب خواهد شد؟ آيا مانند زمان شاه، همان 

 ولیرا حکومت واقعی رئيس گونه که محمد دهقان، 

می داند، اين ولی فقيه به صورت قانونی رئيس فقيه  

و مجلس جمهور يا نخست وزير را انتخاب خواهد کرد 

اسالمی آن را تأييد می کند، يا اين امر هرچند به ظاهر 

باشد به مجلس اسالمی واگذار خواهد شد؟ روشن است 

نظامی ايران و سران  -که بورژوازی بوروکراتيک 

رژيم جمهوری اسالمی به اينجا رسيده اند که ديگر نمی 

توانند حتی با نظارت شورای نگهبان انتخابات را در 

با اين امر مواجه اند که اگر حال  بدانند. کشور مجاز

تعيين مناصب قدرت سياسی کشور را با تقلب دايمی به 

پيش برند، مستقيماً رو در روی مردم قرار خواهند 

گرفت و اين حالت با سرعت بيشتری حکومت را از 

باقی ماندۀ مردمی که هنوز به اين رژيم توهم دارند جدا 

را به دشمن او تبديل  و شمار هرچه بيشتری از مردم

خواهد کرد، که نتيجۀ محتوم اين تقابل سرنگونی رژيم 

اسالمی است. راه ديگری که رژيم حداقل در مورد 

انتخابات رياست جمهوری يافته است الغای خود 

انتخابات رياست جمهوری است. رژيم اسالمی می 

خواهد با واگذار کردن انتخاب مهمترين منصب اجرائی 

لس اسالمی و تحت کنترل کامل قرار دادن کشور به مج

اين مجلس توسط نخبگانی از همين مجلس و صد البته 

به کمک چماق رضاخانی ِ سپاه پاسداران و سرپاس 

مختاری های نيروی انتظامی و شعبانی های سازمان 

امنيت ِ خود، در خاموش نگاه داشتن مجلس، شر 

حضور توده های مردم را در صحنۀ سياسی کشور، 

 !برچيند

قرائن نشان می دهند که از مدت  و ) برخی اطالعات۱(
ها پيش تغيير شيوه و ساختار حکومتی از جانب خامنه 

 ای و گماشتگان او مورد مطالعه بوده است. 

علی يکی ديگر از کاسه ليسان خامنه ای،  )۲(
يای اقتصاد ن، در مصاحبه با دالريجانی رييس مجلس

و مديريت استراتژيک  اصوال سطوح باال«می گويد: 
جايی است که افراد بايد از يک خبرگی و ورزيدگی و 

دنيای » تجربه باال در اداره کشور برخوردار باشند
های  صحبت«می گويد:  الريجانیاقتصاد می نويسد 

  به اين امر توجه داشت که رييس[خامنه ای] ايشان 
جمهور با رای مستقيم مردم انتخاب شود يا به وسيله 

رييس مجلس تاکيد  اند. گانی که مردم انتخاب کردهنخب
کرد: من از درون و متن سخنان رهبری نظری مبنی 

 » وزيری استنباط نکردم. بر احيای پست نخست

) محمد دهقان عضو هيئت رئيسۀ مجلس می گويد: ۳(
ممکن است روزی ساختار سياسی نظام ... بخواهد «

، نه دست تغيير يابد، اين موضوع نه دست دولت است
مجلس و نه دست جريانات سياسی، بلکه در اختيار 

  در کشور ما رئيس. ... شخص مقام معظم رهبری است
فقيه'  الوزراست، رئيس حکومت 'ولی جمهور فقط رئيس 

  ».است

 

 

 شيده رخ فروز 

قانون کار جمهوری اسالمی، الگوی بارز نداشتن 

عنوان  ايران (به  کوچکترين نقشی از سوی طبقۀ کارگر

بزرگ ترين طبقه اجتماعی) در تصميم گيری ها و 

سياست هايی است که مستقيماً با تعيين سرنوشت 

اقتصادی، سياسی و اجتماعی اين طبقه مربوط است. 

اين رويه هم اکنون نيز در متن پيش نويس پيشنهادی 

اصالح موادی از قانون کار، از سوی اين رژيم  کامالً 

 تکرار شده است. 

 انتخاب بين قانون کار بد و بدتر؟
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توسط  ۱۳۶۸کار ارتجاعی حاضر (مصوب سال  قانون

به تصويب  ۱۳۶۹آبان  ۲۹مجلس اسالمی، که در 

نهائی مجمع تشخيص مصلحت رسيد) يکی از موانع 

مهم و چالش برانگيز در مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر 

است. با وجود ارتجاعی بودن اين قانون، اينک رژيم 

ون است، در صدد تغييراتی در برخی از مواد همين قان

تا با تصويب اين به اصطالح اصالحات در قانون کار، 

توسط مجلس اسالمی، منافع طبقات حاکم بيشتر و 

راحت تر تأمين شود. از زمان تصويب اين قانون در 

تاکنون، بسياری از کارگران مبارز و  ۱۳۶۹آبان  ۲۹

فعاالن و جريان های جنبش کارگری به مبارزه و 

د کارگری پرداخته اند. هرچند مخالفت با اين قانون ض

اين مبارزه، در رابطه با پيش نويس اصالحيه قانون 

کار نيز ادامه دارد، اما در بسياری از موارد، منجر به 

موضعگيری تدافعی و دفاع از قانون کار حاکم و حفظ 

وضع موجود  برای اجتناب از بدتر شدن وضعيت، 

 گشته است. 

رگران انقالبی و نکتۀ اساسی اين است که موضع کا

پيشرو نبايد تنها مخالفت با پيش نويس اصالحيه قانون 

کار و افشای آن باشد. اين برخورد به تنهايی کافی 

نيست و گرهی از کار کارگران باز نخواهد کرد، بلکه 

آنها بايد عمق مسائل کارگران را بشکافند و حقايق را 

نشان  آشکارا پيش روی طبقۀ کارگر ايران بگذارند. بايد

و اکنون اصالحيه آن  ۱۳۶۹داد قانون کار مصوب 

ارتجاعی، عقب مانده و ضد کارگری اند. حتی بدون 

اين اصالحيۀ به غايت ضد کارگری، کارگران باز 

همچنان استثمار خواهند شد، همچنان مقهور اراده و 

تصميمات کارفرمايان خواهند بود، همچنان در معرض 

گرفت، همچنان در  اخراج و بيکاری قرار خواهند

تصميم گيری های سياسی و اقتصادی جامعه 

کوچکترين نقشی نخواهند داشت، همچنان اسير از خود 

بيگانگی خواهند بود و غيره و غيره. اين که اين 

اصالحيه وضع را بدتر خواهد کرد، کامال درست 

است، اما در عين حال بايد قانون کنونی را نيز افشا 

مهم تر شعارهای مثبت و انقالبی را کرد و از همه اينها 

به قانون کار مطرح کرد  در زمينه های مختلف مربوط 

و توضيح داد و با ديدگاه های نادرست به مبارزه 

 برخاست.  

ما در اين مقاله از زاويۀ چنين موضع گيريی به 

بررسی مواد قانون کار و اصالحيۀ آن خواهيم 

 پرداخت: 

تعاريف کلی و  –ول قانون کار (فصل ا ۲در ماده 

اصول)، کارگر اين گونه تعريف شده است: "کارگر از 

لحاظ اين قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل 

دريافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير 

 مزايا به درخواست کارفرما کار می کند." 

آيا هنگامی که کارفرمايان دولتی و خصوصی نيروی 

اری را ماه ها و در برخی موارد کار کارگران بسي

متجاوز از يک سال، بدون پرداخت "حق السعی" 

کارگر، به رايگان در اختيار می گيرند، چنين تعريفی 

از کارگر در عمل به فريب و مضحکه تبديل نمی شود؟ 

به عنوان نمونه کارگران لوله سازی اهواز تا چندی 

نون "حق ماه مزد، يا بنا به اين قا ۱۳پيش متجاوز از 

السعی"، دريافت نکرده بودند و پس از آن نيز مبالغ 

تومان به باال) به صورت  هزار ۵۰اندکی (حدودا 

دفعات به آنان می پرداختند. هزاران نمونۀ ديگر از اين 

دست وجود دارد که کارگران خود در آنها درگير يا از 

آنها آگاهند. حاال با اين وضع کارگر را چگونه می توان 

يف کرد؟ شايد در اصالحيه های بعدی قانون کار، تعر

 کارشناسان رژيم فکری به حال اين ماده بکنند! 
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وانگهی هرکارگری می داند که ممکن است يک سال، 

شش ماه، دوماه، يک هفته و حتی يک روز ديگر بيکار 

شود. آيا پس از بيکار شدن يا در روند بيکار شدن او 

که تازه می خواهد ديگر کارگر نيست؟ همچنين کسی 

وارد کار شود و به عنوان کارگِر مزدی نيروی کار 

خود را بفروشد، آيا چنين کسی کارگر نيست؟ آيا 

کارگران بازنشسته يا کارگران از کار افتاده در اثر 

سانحۀ کار يا بيماری و غيره کارگر نيستند؟ آيا کارگر 

زنی که در مرخصی بارداری يا زايمان به سر می برد 

رگر نيست؟ روشن است که پاسخ درست به همۀ اين کا

پرسش ها اين است که کارگر بيکار يا کسی که تازه می 

خواهد وارد بازار کار شود، کارگر بازنشسته يا از کار 

افتاده يا کارگر زنی که در مرخصی بارداری يا زايمان 

به سر می برد نيز کارگرهستند، هر چند بابت "حق 

نمی کنند، به علت اينکه يا ديگر  السعی" چيزی دريافت

به طور دائم يا موقت قادر به انجام کار نيستند و يا 

کاری پيدا نمی کنند. بنابراين شرط دريافت "حق 

السعی"، يا به بيان درست و قابل فهم شرط دريافت 

مزد، شرط الزم برای کارگر بودن نيست. آنچه کارگر 

توانائی را مشخص می کند اين است که نيروی کار (

بدنی، فکری و عصبی) خود را در برابر مزد به بازار 

. حال ممکن است خريداری برای عرضه می کندکار 

اين کاال، يعنی کارفرمائی برای خريد نيروی کارِ  

کارگر پيدا شود يا پيدا نشود. نکتۀ ديگر اين است که 

کارگر در جريان فروش نيروی کارش، "حق السعی" 

يا کارش دريافت نمی کند، بلکه به يا حقی معادل سعی 

طور متوسط معادل قيمت نيروی کار و يا ارزش 

نيروی کار خود را به دست می آورد، يعنی مبلغی که 

به او امکان دهد نيروی کار خود را تجديد کند و دوباره 

بتواند آن را بفروشد. کار کارگر، که در محصولی که 

بيشتر است و  توليد می کند تجسم می يابد، از مزد او

تفاوت بين کار يا ارزشی که کارگر در زمان معينی 

توليد کرده و مزدی که در آن مدت گرفته، کار پرداخت 

نشده، کار رايگان و يا ارزش اضافی ای است که 

کارفرما از کارگر استثمار کرده است. خالصه اينکه 

تعريف قانون کار جمهوری اسالمی از کارگر هم به 

و هم حقوقی تعريفی غلط و گمراه کننده لحاظ اقتصادی 

 است. 

قرارداد کار): "قرارداد کار  –(فصل دوم  – ۷در ماده 

عبارت است از قرارداد کتبی يا شفاهی که به موجب آن 

کارگر در قبال دريافت حق السعی کاری را برای مدت 

 موقت يا مدت غير موقت برای کارفرما انجام می دهد. 

ت موقت برای کارهايی که حداکثر مد - ۱تبصره 

طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت کار و 

امور اجتماعی تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 

 رسيد. 

در کارهايی که طبيعت آنها جنبه مستمر  – ۲تبصره 

دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، 

 قرارداد دائمی می شود." 

حذف و عنوان  ۱کار تبصره در اصالحيه قانون 

به تبصره اصالح می شود. اين تبصره حذف  ۲تبصره 

می شود تا کارفرما از مشخص کردن اينکه چه 

کارهايی بايد دارای قرارداد موقت باشد و چه کارهايی 

نيز بر اين واقعيت سرپوش نهاده  دائم خالصی يابد و

شود که هم اکنون بستن قراردادهای موقت يک رويه 

ل در کارهای با "طبيعت مستمر" در اکثر مراکز معمو

کارگری است. از سوی ديگر دست کارفرمايان برای 

قراردادهای موقت و سفيد امضا و بيکار کردن 

کارگران بازتر شود. هر چند که هميشه درروهای 

قانونی به حد کافی در اين قانون موجود است تا با 

خود  استناد به آن ها کارگران معترض را سرجای

که مربوط به قرارداد  ۱۰بنشانند! مانند بند ز در ماده 
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موارد ديگری که عرف و عادت  –کار است. "بند ز 

شغل يا محل، ايجاب نمايد." کارگران بارها هنگامی که 

به نپرداختن و يا پرداخت کمتر بسياری از پاداش ها، 

عيدی، و شرايط بهتر برای ساير امکانات و خواستهای 

ض شده اند (حتی مسائلی مانند وسائل ايمنی خود معتر

و بهداشتی که بايد در محيط کار موجود باشد) با اين بند 

قانونی از سوی کارفرما مواجه شده اند که "هميشه 

عرف کارگاه يا کارخانۀ ما چنين بوده و کاری به 

 جاهای ديگر نداريم".  

طرفين می توانند با توافق يکديگر مدتی  – ۱۱"ماده  

ا به نام دورۀ آزمايشی کار تعيين نمايند. در خالل اين ر

دوره هر يک از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلی و 

بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه 

کار را قطع نمايد کارگر فقط مستحق دريافت حقوق 

 مدت انجام کار خواهد بود." 

وقت است که اين ماده نيز به نوعی خود يک قرارداد م

به کارفرما اجازه می دهد کارگر را بنا به نياز خود و 

دررفتن از پرداخت حقوقی همچون حق بيمه و ... به 

بهانه آزمايشی بودن، استثمار کرده و به راحتی اخراج 

نمايد و کارگر ديگری را با همين شيوه به کار گيرد. در 

ين اين ميان کارگر تحت شديدترين فشار کار بايد به ا

استثمار تن دردهد تنها به اين اميد که دورۀ آزمايشی 

خوب طی شود و کارفرما راضی از شدت و نحوه کار 

او گردد. ذکر عبارت توافق طرفين (يعنی کارگر و 

کارفرما) در تعيين دوره آزمايشی نيز لطيفه ای است 

که قانونگذاران از بانمکی آن، شورش را درآورده اند، 

رمايی که لطف کرده و به کارگر زيرا از نظر کارف

کاری می دهد، کارگر يک القبا  چه حقی دارد که در 

 امور از ما بهتران  دخالت کرده و  تعيين تکليف کند! 

در مواردی که کار از طريق مقاطعه انجام  – ۱۳"ماده 

می يابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرار داد خود را با 

که در آن مقاطعه کار  مقاطعه کار به نحوی منعقد نمايد

متعهد گردد که تمامی مقررات اين قانون را در مورد 

 کارکنان خود اعمال نمايد." 

اين ماده در اصالحيه حذف شده و به جای آن چنين 

پيشنهاد شده است: "در مواردی که کار از طريق پيمان 

انجام می يابد، پيمان دهنده مکلف است صرفا با 

وزارت کار و امور اجتماعی پيمانکاران مورد تأييد 

قرارداد منعقد و در قرارداد پيمانکار را متعهد به 

اجرای اين قانون و ساير مقررات مرتبط در مورد 

کارگران خود نمايد" در اين اصالحيه، پيمانکاران بايد 

مورد تأييد وزارت کار و متعهد به اجرای قانون و 

صالحيه و مقررات در رابطه با کارگران باشند. با اين ا

بدون آن هم آب در دل حضرات سرمايه دار و کارفرما 

) تکان نخواهد خورد! وزير و وکيل و نماينده ر(پيمانکا

اينجا ديگر بايد با پيمانکاران گردن کلفت قرارگاه خاتم 

و باندهای سپاه و بسيج و حاميان آنها (رهبری و فالن 

م و آيت هللا و حجت االسالم و ...) در پروژه های عظي

صنايع کليدی (ميدان های گازی عسلويه، پتروشيمی 

ها، اسکله های نفتی و کارهای قاچاق حضرات و ....) 

و کارخانجات و شرکت های ديگر مصالحه کنند! اين 

بازی ها و درگيری های  جا نيز عرصه ای از باند

جناحی است تا لقمه های چرب تری از اين خوان نعمت 

از سوی ديگر اين شرکا اقتصادی نصيب شان گردد. 

هم بابت کنار زدن ساير رقبا، "حق السعی" خود را به 

جيب مبارک سرازير می کنند و هيچ نگرانی ای هم از 

بابت تعهد به قانون نسبت به کارگران در ميان نخواهد 

بود زيرا آنها قانونگذار و از آن باالتر خود قانونند. به 

 فاکت زير توجه کنيد:
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شته بررسی کرديم و به اين نتيجه "ما در سال گذ 

درصد کارگران زير حداقل  ۴۳رسيديم که بيش از 

خصوصا حتی شرکت های دستمزد می گرفتند. 

پيمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق ها و 

مزايا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زير 

 ... "  حداقل دستمزد می دادند

ئيس کانون عالی انجمن های ر – ۵/۲/۹۰(دوشنبه 

 تأکيد از ما است)  .صنفی کارگران کشور

که تنها يکی از صدها مورد زير پا  –اين واقعيت 

گذاشتن قانون از سوی کسانی است که خود آن را وضع 

نشان می دهد اينکه می گوئيم آنها باالتر از  -کرده اند 

 قانون اند اغراق و اتهام بی جا نيست.

مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت،  –۱۴"تبصره ماده 

احتياط و ذخيره) و همچنين مدت شرکت داوطلبانۀ 

کارگران در جبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان 

 محسوب می شود." 

ساله ايران و عراق، طی اين  ۸سردمداران جنگ 

مدت، با اجرای اين ماده از قانون کار نهايت استفاده را 

د نيازشان برای ادامه برای تأمين نيروی انسانی مور

جنگ، از گرده کارگران بردند. جمهوری اسالمی با 

تهديد به اخراج و ارعاب کارگران، ضمن کسر ماهانه 

بخشی از حقوق آنان برای کمک به جبهه و قراردادن 

درصدی از کارگران و کارکنان  ۲۰سهميه ای 

کارخانجات، شرکت ها و ادارات برای اعزام به جبهه، 

گوشت دم توپ خود در ميدان های جنگ  آنان را به

تبديل نمود (کارگران شاغل در آن سالها اين سياست 

 ۱۹۴ضد کارگری را دقيقا به خاطر دارند). در ماده 

قانون کار نيز تبديل مراکز کارگری به اردوگاه های 

نظامی (پادگان)، در کنار اردوگاه اجباری کار، مورد 

رفته تا در اين زمينه تآکيد قانونگذاران سرمايه قرار گ

نيز يک ارتش ذخيره (سرباز) از کارگران برای 

 مطامع جنگ طلبانه خود آماده داشته باشند: 

کارفرمايان کارخانه ها مکلفند در زمينۀ  –۱۹۴"ماده 

آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نيروی 

مقاومت بسيج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی همکاری 

 بذول دارند." های الزم را م

 بپردازيم به مواد ديگری از قانون کار: 

قرارداد کارگری که توقيف می گردد و  - ۱۷"ماده 

توقيف وی منتهی به حکم محکوميت نمی شود در مدت 

توقيف به حال تعليق در می آيد و کارگر پس از رفع 

 توقيف به کار خود باز می گردد." 

تبصره اضافه در اصالحيه پيشنهادی به اين ماده يک 

چنانچه توقيف  –شده است با اين مضمون: "تبصره 

کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس يا بيشتر يا بدل 

از آن شود کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با 

پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار يک 

ماه آخرين حقوق فسخ نمايد. در صورت مجازات کمتر 

ق کارگر بدون دريافت حق السعی به کار از ميزان فو

 سابق باز می گردد."

تحت شرايطی که حتی خود مسئوالن رژيم نيز به نبود 

امنيت در جامعه و تشديد اين روند معترفند، برای هر 

فرد و از جمله کارگران ممکن است پيش آيد که به دليل 

پيش پاافتاده ترين مسائل (گير دادن به پوشش، جرائم 

ی، درگيری های لفظی، حتی عبور از خيابان در رانندگ

صورتی که به نظر نيروهای امنيتی مشکوک بيايد و 

...) کار به توقيف و بازداشت بکشد و تا بيگناهی اثبات 

و آزادی صورت گيرد (نمونه های اينکه افراد بيگناه 

حبس های طوالنی کشيده اند و يا حتی کشته و اعدام 

می امر غريبی نيست)، شده اند، در جمهوری اسال
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ماه نيز بيانجامد. اينجاست که اين  ۳زمان به بيش از 

ماده قانونی و اصالحيه آن ، فاتحه اخراج از کار را 

برای کارگر خوانده است و به عبارت ديگر بعد از 

زمانی که در توقيف بوده و خانواده اش از درآمدی 

ا حکم برای گذران زندگی محروم بوده اند، اکنون بايد ب

اخراج و شرمنده به خانه برگردد. اين ماده قانونی حالت 

ديگری نيز دارد که زيرکانه تر از حالت قبلی است و 

به کارفرمايان کمک می کند که از شر کارگران 

خالص کارگری  النمعترض، نمايندگان کارگری و فعا

گرديده و حقوقشان را نيز راحت تر و با استناد به قانون 

ند. هزاران کارگر زندانی (از جمله کارگران پايمال ساز

نيشکر هفت تپه، شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران و 

کارکنان اعتصابی کارخانجات و شرکت های مختلف و 

...) در سراسر ايران با اين ترفند به خوبی آشنا هستند 

که بسياری از توقيف ها در محل کارشان و با شکايت 

بدون اطالع خانواده ها  کارفرمايان، صورت گرفته و

ماه ها خبری حتی از محل بازداشتشان در دست نبوده 

است. با طوالنی شدن مدت توقيف (زندانی بودن) 

اخراج صورت قانونی به خود می گيرد و سوابق کاری 

براحتی پايمال شده، خانواده ها درمانده و سفره خالی و 

 سالهای پرمشقت زندان پيش روی کارگر!

ز اهداف اصلی اين ماده ايجاد وحشت در آری، يکی ا

کارگران در صورت مبارزه برای خواست های 

شان است. در نظامی که برای  دموکراتيککارگری و 

فعاليت عادی سنديکائی و يا حتی قصد ايجاد سنديکا و 

ديگر تشکل های کارگری فعاالن و هواداران را سال 

د بخش" ها زندانی می کنند اين ماده در عين حال "نوي

کردن کارگران مبارز از  بيکاری و اخراج و جدا

 دوستان و همکارانشان است.

قرارداد کار به يکی از طريق زير خاتمه  – ۲۱"ماده 

 می يابد: 

 فوت کارگر  –الف 

 بازنشستگی کارگر  –ب 

 از کار افتادگی کلی کارگر  –ج 

انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و  –د 

 د صريح يا ضمنی آن عدم تجدي

پايان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معين  –ه 

 است 

 استعفای کارگر."  –و 

اصالحيه پيشنهادی چند بند ديگر به همراه يک تبصره 

 به اين ماده افزوده است: 

کاهش توليد و تغييرات ساختاری که در اثر  –"ز 

ماعی الزامات قانون و مقررات يا شرايط اقتصادی، اجت

و سياسی و يا لزوم تغييرات گسترده در فن آوری منجر 

توافق بين  –به تعطيلی تمام و يا بخشی از کار شود ح 

 کارگر و کارفرما 

 فسخ قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه"  –ط 

موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه های  ۲ –" تبصره 

يت هيئتی نفر کارگر بايد به تأييد اکثر ۵۰بيش از 

 مرکب از استاندار يا معاون وی، مدير کل کار و امور

اجتماعی، مدير کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی 

کارگاه، مدير کل تأمين اجتماعی، رئيس کل دادگستری، 

نماينده تشکل کارگری حائز اکثريت استان، نماينده 

تشکل کارفرمايی استان، نماينده کارگران کارگاه و 

نماينده تام االختيار وی برسد. چنانچه به  کارفرما يا

تشخيص هيئت مذکور تمام يا بخشی از کار تعطيل شود 

 ۀکار و مقررات بيم ۀبه همان نسبت مشمول خاتم

 بيکاری می شود." 
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اين مواد که تحت عنوان "خاتمه قرارداد کار" ارائه 

گرديده است، بيکارسازی قانونی کارگر را که قبال نيز 

و "ه" و با پوشش قرارداد موقت موجود  در بند "د"

بود، باز هم شدت می دهد. در بند "ز" قانونگذار از هر 

ترفندی سود جسته تا کارگر را بی دردسر بيکار کند، 

نبود مواد اوليه، کاهش توليد، نصب ماشين آالت جديد 

وعبارت "تغييرات ساختاری که در اثر الزامات قانون 

ی، اجتماعی و سياسی و يا و مقررات يا شرايط اقتصاد

لزوم تغييرات ..." که مو الی درزش نرفته و راه را 

باز گذاشته که به هر بهانه ای که سرمايه داران حاکم 

اندازند. به بهانه بيصالح می بينند کارگران را بيرون 

تغييرات ساختاری و کاهش توليد و قديمی بودن ماشين 

و ساير وسايل  ها و ... با فروش حتی زمين کارخانجات

هم که شده بايد سود خود را تضمين کنند و اينکه سر 

کارگری چه خواهد آمد، در اين شرايط  هزاران خانوار

محلی از اعراب ندارد! بسياری از کارخانجات طی 

سالهای اخير کارگران خود را با همين شيوه ها اخراج 

و يا بازخريد نموده اند. در بند "ط" تصميم  به اخراج 

رگر را به دست کميته انظباطی کارگاه سپرده اند که کا

معلوم نيست اين کميته ديگر چه صيغه ای است؟ از چه 

کسانی تشکيل يافته است؟ معيار اين کميته برای اخراج 

کارگر چيست؟ کارگر چه بی انضباطی مرتکب شود، 

اخراج خواهد شد؟ سر و کله اين کميته انضباطی در 

، ۲۳ز جمله در ماده اصالحيه مواد ديگر قانون کار ا

در صورت خاتمه قرارداد  – ۲۳نيز پيدا می شود "ماده 

کار به علت توافق بين کارگر و کارفرما و يا فسخ 

قرارداد با تصميم کميته انضباطی کارگاه، کارفرما بايد 

براساس آخرين مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای 

روز، مزد  ۳۰هر سال سابقه کار حق سنوات به ميزان 

به کارگر پرداخت نمايد."  کميته انضباطی همچون 

چماقی در دست کارفرما، هميشه حی و حاضر آماده 

است تا هر وقت کارفرما اراده کرد بر سر کارگر فرود 

يد و تصميم به اخراج بگيرد، نکته ديگر اين ماده اين آ

است که حتی برای محاسبه حق سنوات و پرداخت آن 

روز را در نظر گرفته است، در حالی  ۳۰به کارگر، 

روزه هستند (کارفرمايان  ۳۱ماه از سال ماههای  ۶که 

 موقع پرداخت، حداقل ها را فراموش نمی کنند).   

خالصۀ کالم، سرنوشت کار و تأمين معاش کارگران و  

خانواده هايشان در دست اين کميته مبهم و مرموز و 

ا در موارد الزم درعين حال قانونی، نهاده شده است ت

با اتخاذ تصميم در مورد اخراج کارگر، انجام وظيفه 

) نيز در راستای اهداف ۲کنند. تبصره فوق (تبصره 

گفته شده در باال اعمال می شود و با خارج کردن 

نفر از تأييد هيئت ذکر شده در  ۵۰کارگاه های زير 

تبصره، شمار زيادی از کارگران شاغل در اين کارگاه 

تعدادشان کم هم نيست) بدون هيچ گونه  ها (که

محدوديت قانونی، هر زمان که کارفرمايان اراده کنند 

به بهانه های فوق الذکر به خيل بيکاران خواهند 

پيوست. حال نگاهی به ترکيب اين هيئت نيز بيندازيم. 

می گويد اين هيئت مرکب از  ۲آن طور که تبصره 

امور اجتماعی،  استاندار يا معاون وی، مديرکل کار و

مجوز اصلی کارگاه، مدير  ۀمدير کل دستگاه صادر کنند

کل تأمين اجتماعی، رئيس کل دادگستری، نمايندۀ تشکل 

کارفرمائی استان،  ۀکارگری حائز اکثريت استان، نمايند

تام االختيار  ۀکارگران کارگاه و کارفرما يا نمايند ۀنمايند

يکار کردن وی، است که می توانند تعطيلی کار و ب

بيکاری را تعيين کنند. در  ۀکارگران و مقررات بيم

مقام و مدير (استانی و رياستی)،  ۵ترکيب اين هيئت 

يک نمايندۀ استانی کارفرمائی و خود کارفرما يا نماينده 

مقام غير کارگری) در برابر يک نمايندۀ  ۷اش (يعنی 

تشکل کارگری استان (که ميزان مستقل بودنش از 

نهادهای ديگر مشخص نيست و بايد حائز دولت و 

اکثريت استان نيز باشد که اين هم مبهم است حائز چه 
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ا شامل تشکل اکثريتی؟ و اين حائز اکثريت بودن چر

!) و نماينده کارگران کارگاه (اگر کارفرمائی نمی شود؟

کارگاه نماينده مستقل و مورد قبول کارگران کارگاه 

ابسته به کارفرما نباشد)، داشته باشد و يا جزو عوامل و

 ۲قرار دارند. به عبارت ديگر در بهترين حالت، 

عامل دولتی و کارفرمائی  ۷کارگری در برابر  ۀنمايند

به تصميم گيری در مورد وضعيت کارگران خواهند 

در هيئت مذکور نتيجۀ  پرداخت. با چنين ترکيب نابرابر

 تصميم،  پيشاپيش حتی برای يک کودک نيز قابل درک

 است! 

دولتی چنين هيات هايی در ساير  –ترکيب کارفرمائی 

مواد قانون کار نيز وجود دارد از جمله در ترکيب 

. کافی است ۱۶۷اعضای شورای عالی کار در ماده 

اشاره کنيم که يکی از وظايف اين شورا تصميم در 

تعيين حداقل مزد ساالنه برای کارگران است. در  ۀزمين

نفر  ۲ر کار و امور اجتماعی، شورای عالی کار وزي

سئوالن بصير و از افراد بصير و مطلع (از نظر م

!) در مسائل اجتماعی و اقتصادی به مطلع اند! چگونه ؟

پيشنهاد وزير کار و تصويب هيات وزيران که يک نفر 

از آنان از اعضای شورای عالی صنايع انتخاب خواهد 

خاب نفر از نمايندگان کارفرمايان به انت ۳شد، 

نفر از نمايندگان کارگران به انتخاب  ۳کارفرمايان، 

عضو  ۶کانون عالی شوراهای اسالمی کار. باز هم 

نماينده کارگری (که حتما بايد  ۳غير کارگر در برابر 

 به شوراهای زرد اسالمی وابسته باشند!) 

رد پای اين گونه سياست های مغرضانه در مسائل 

ران در بسياری از کارگری و برای بيکارسازی کارگ

مواد قانون کار موجود است و کارگر از کوچکترين 

امنيت شغلی برخوردار نيست. با توجه به اين که 

کارگران از حق تشکيل سازمان های مستقل خود 

محرومند و اقدام به اين کار در جمهوری اسالمی جرم 

همان تخطی از  ۀمحسوب می شود و اخراج (به بهان

باطی و سر و کار داشتن با آئين نامه های انض

انضباطی)، بازداشت (توقيف و به  ۀتصميمات کميت

دنبال آن تعليق شدن از کار) و زندان را به دنبال دارد، 

کارگر فاقد ابزارهای حمايتی خويش است و در چنگال 

انواع هيأت ها و کميته های فرمايشی و وابسته، 

الحيه قانون کار و اص ۲۷گرفتار. برای مثال به ماده 

هرگاه کارگر در انجام  – ۲۷آن توجه کنيم: " ماده 

وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه های 

انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نمايد 

کارفرما حق دارد در صورت اعالم نظر مثبت شورای 

اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت 

يک ماه آخرين حقوق کارگر  هر سال سابقه کار معادل

را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد 

 کار را فسخ نمايد.

در واحدهائی که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر 

مثبت انجمن صنفی الزم است در هر مورد از موارد 

ت  تشخيص أياد شده اگر مسأله با توافق حل نشده به هي

ت أختالف از طريق هيارجاع و در صورت عدم حل ا

حل اختالف رسيدگی و اقدام خواهد شد. در مدت 

رسيدگی مراجع حل اختالف قرارداد به حال تعليق در 

 می آيد." 

در اصالحيه پيشنهادی، اين ماده را مختصر کرده اند و 

بيشرمانه تر کارگران را زير منگنه نهاده اند ولی 

در  ماهيت هر دو ماده پيرو همان سياست گفته شده

تخلفات کارگران در کميته  – ۲۷باالست: "ماده 

انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصميم گيری 

خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کميته انضباطی 

باشد موضوع مستقيما در مراجع حل اختالف مطرح و 

رسيدگی خواهد شد. تبصره: مقررات مربوط به موارد 

امه انضباطی و قصور، تدوين و تصويب آيين ن
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چگونگی تشکيل، ترکيب و رسيدگی کميته انضباطی 

کارگاه ها با پيشنهاد شورای عالی کار به تصويب وزير 

کار و امور اجتماعی خواهد رسيد." حتی در مواردی 

که شرايط کار سبب از کار افتادگی، بيماری، يا حتی 

مرگ کارگر شود، و کارفرما نيز مقصر شناخته شود، 

رات سرمايه دار خود دست اندر کار رفع و باز هم حض

روز مزد  ۳۰رجوع مسائل هستند و نهايتا با پرداخت 

برای سالها جان کندن کارگر که سالمتی و حتی جانش 

فدای سودجويی آنان گرديده، قضيه را فيصله می دهند. 

تمامی موارد فوق در غياب کارگران و يا نهاد کارگری 

ده باشد، رفع و رجوع مستقل که حامی و تصميم گيرن

 می گردد: 

تشخيص موارد از کارافتادگی کلی و  – ۳۳"ماده 

جزئی و يا بيماری های ناشی از کار يا ناشی از غير 

کار و فوت کارگر و ميزان قصور کارفرما در انجام 

قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار  ۀوظايف محول

هاد می شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پيشن

وزير کار و اموراجتماعی به تصويب هيات وزيران 

خواهد رسيد." مرگ دلخراش تعدادی از کارگران 

شيفت شب کارخانه ايران خودرو در سال گذشته، نمونه 

ای از چنين برخورد رذيالنه ای است که به رغم 

اعتصاب و اعتراضات کارگران، مشمول مرور زمان 

ده هايی که در گرديد و هيچ مسئولی پاسخگوی خانوا

 مرگ نان آوران خود داغدار بودند، نبود. 

در فصل شرايط کار و مبحث حق السعی، قانون کار، 

حق السعی و مزد ثابت را تعريف کرده است. به اين 

مواد که يکی از معضالت کارگران را تشکيل می دهد، 

 بپردازيم: 

کليه دريافت های قانونی که کارگر به   – ۳۴"ماده 

قرارداد کار اعم از مزد يا حقوق، کمک عائله اعتبار 

مندی، هزينه های مسکن، خواربار اياب و ذهاب، 

مزايای غيرنقدی، پاداش افزايش توليد، سود ساالنه و 

 نظاير آنها دريافت می نمايد را حق السعی می نامند." 

، به تعريف حق ۳۶و  ۳۵قانون کار در اين ماده و ماده 

ت پرداخته است. قبل از السعی و مزد و مزد ثاب

بعدی، جالب است که برای تعريف  ۀپرداختن به دو ماد

مزد کارگران چقدر آسمان و ريسمان به هم بافته اند تا 

آن را به شکل مجزا و تکه تکه جلوه دهند. در واقع 

تفاوت بين حق السعی و مزد مقداری است که هنگام 

و او  اخراج کارگر يا بازنشستگی او به حساب نمی آيد

به همان نسبت فقيرتر می گردد. از سوی ديگر مقوالتی 

دروغين با نام سود ساالنه و پاداش افزايش توليد را 

وارد مقوله مزد کارگر نموده اند تا کاله گشادی بر سر 

کارگر گذاشته باشند. قانون بنيادی شيوه توليد  ۀطبق

سرمايه داری، قانون ارزش اضافی است و ارزش 

ارشده از کارگران، منشا اصلی ثروت در اضافی استثم

جامعه سرمايه داری است که به شکل سود بين بخش 

های مختلف صاحبان سرمايه، به شکل بهره بين 

صاحبان سرمايۀ وامی و بانکی و به شکل اجاره بين 

زمينداران تقسيم می شود و منبع اصلی درآمدهای 

ايه دولتی به شکل مستقيم و غير مستقيم است. اما سرم

داران برای سرپوش نهادن بر اين واقعيت به انواع 

تردستی ها در اين زمينه روی می آورند و وانمود می 

کنند سودی را که از گردۀ کارگران بيرون کشيده شده 

(البته اين را پنهان می کنند) با کارگر تقسيم کرده اند. 

مانند اصلی که در اصول اصالحات ارضی شاه تحت 

ردن کارگران در سود کارخانجات" با عنوان "سهيم ک

 بوق و کرنا اعالم می شد. 

مزد عبارت است از وجوه نقدی يا غير  – ۳۵"ماده 

نقدی و يا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر 

 پرداخت می شود."  
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مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد  – ۳۶"ماده 

 شغل و مزايای ثابت پرداختی به تبع شغل." 

سه تعريف در اينجا برای مزد صورت گرفته است تا 

هرگونه که شرايط ايجاب کند، قضيه را پيچيده کرده و 

از پرداختی های کارگران بزنند. از سوی ديگر ناچيز 

بودن مزدها در قبال کار طوالنی و طاقت فرسا را، با 

عباراتی نظير وجوه غير نقدی و خواربار، هزينه 

ی و ... پوشش دهند. اين حقيقت مسکن، مزايای غير نقد

که اين هزينه ها جزو دستمزد بوده، و اگر به فرض 

چنين هزينه هايی هم به کارگر بپردازند، برای اين 

است که مزد پائين نگه داشته شود، در پس همين 

عبارات مبهم، پرده پوشی می گردد. روی ديگر اين 

ان مواد قانون کار اين است که درصد باالئی از کارگر

شان پرداخت مزدهای معوقه شان  در ايران خواست

است، و درصد زيادی از کارگران اصوال زير حداقل 

 مزد می گيرند و از "حق السعی" ادعائی قانون کار

محرومند. زنان کارگر و نوجوانان نيز مزدی به مراتب 

کمتر از مردان دريافت می کنند و کارگران فصلی و 

وضع وحشتناک ر نيز که کارگران بيکار و جويای کا

 !  زندگی شان برای همه روشن است

هزار تومان سال گذشته در  ۳۰۳همين حداقل دستمزد "

کشور ما اجرا نمی شد. شما هر يک از منشی های 

پزشکان، منشی های دفاتر خصوصی و فروشندگان 

 ۳۰۳مغازه ها را در نظر بگيريد اين ها همه زير 

ال گذشته بررسی کرديم هزار تومان می گيرند. ما در س

درصد کارگران  ۳۴به اين نتيجه رسيديم که بيش از 

زير حداقل دستمزد می گرفتند. خصوصا حتی شرکت 

های پيمانکاری که با دستگاه ها قرارداد داشتند حقوق 

ها و مزايا را از سازمان های دولتی می گرفتند اما زير 

 " حداقل دستمزد می دادند.

يس کانون عالی انجمن های رئ – ۵/۲/۹۰(دوشنبه 

 تآکيد از ما است) –صنفی کارگران کشور 

سال سابقه کار  ۰۲کارگران پيمانی با و يا اين نمونه: "

... به  هزار تومان دستمزد دريافت می کنند ۰۰۳تنها 

گفته رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی سراسر 

درصد از کارگران  ۵۰کمتر از کشور در حال حاضر 

سازمان تآمين اجتماعی  ۀروزمزد تحت پوشش بيم

 تاکيد از ما است) -." (ايلنا هستند

برای انجام کار  – ۳۸می رسيم: "ماده  ۳۸به ماده 

مساوی که در شرايط مساوی در يک کارگاه انجام می 

گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. 

د تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژا

 و قوميت و اعتقادات سياسی و مذهبی ممنوع است."  

اولين نکته ای که در اين ماده بايد به آن توجه نمود 

 است. در آنجا چنين آمده است: ۶مغايرت آن با ماده 

براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند  – ۶" ماده 

شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست و هشتم 

ری اسالمی ايران، اجبار افراد به قانون اساسی جمهو

کار معين و بهره کشی از ديگری ممنوع و مردم ايران 

از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی 

برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب 

امتياز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد يکسان 

دارد شغلی در حمايت قانون قرار دارند و هرکس حق 

را که به آن مايل است و مخالف اسالم و مصالح 

 عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند."

کارگران به خوبی می دانند که در ايران يکی از پرسش 

هايی که نه تنها هنگام درخواست کار، تحصيل، و ... و 

حتی کوچکترين زوايای زندگی روزمره بايد پاسخ آن 

د، در زمينه مذهب، دين، را به مسئوالن مربوطه دا
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تابعيت و اعتقادات سياسی و ... است. (گزينشی بودن 

افراد) يعنی اگر قرار است کاری به کارگر واگذار شود 

و اين کارگر مثال از اقليت های مذهبی باشد (يا حتی 

مذهب تسنن داشته باشد)، مخالف رژيم يا سابقه سياسی 

گر قضيه به اين داشته باشد، کارگر مهاجر باشد و ... دي

که به آن رنگ و لعاب دموکراتيک  ۳۸راحتی با ماده 

زده اند، جور درنمی آيد و فرد به راحتی حذف می 

شود. چرا که بسياری از موارد گفته شده در باال به 

نوعی در جمهوری اسالمی "مخالفت با اسالم و مصالح 

آمده) و  ۶عمومی" قلمداد شده (همان گونه که در ماده 

 رخی موارد مجازات نيز دربر دارد. در ب

ممنوعيت تبعيضی که قانون کار بين زنان و مردان در 

زمينه کار برابر و مزد قايل است، در عمل فريبی بيش 

نيست و اين فريب را زنان کارگر به خوبی می شناسند، 

زيرا عميقاً درگير همين تبعيض ها در زندگی روانۀ 

 خود هستند. 

 (ادامه دارد) 

*** 

 

 

برای ارتقای خيزش ما به ياری انقالبيان 

 پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

 نوشتۀ والديمير ايليچ لنين

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 (بخش آخر)
 

 سوسياليسم
 

از آنچه گفته شد آشکار می شود که مارکس اجتناب 

عۀ سرمايه داری به جامعۀ ناپذيری تحول جام

سوسياليستی را کال و منحصراً از قانون اقتصادی 

حرکت جامعۀ معاصر استنتاج می کند. اجتماعی شدن 

کار که با سرعت فزاينده در هزاران شکل به پيش می 

رود و خود را به نحو خيره کننده ای در نيم قرنی که از 

ای مرگ مارکس گذشته در رشد توليِد بزرگ، کارتل ه

سرمايه داری، سنديکاهای سرمايه داران و تراست ها 

نمايان کرده است و نيز افزايش غول آسای ابعاد و توان 

سرمايۀ مالی، پايۀ مادی اصلی فرارسيدن ناگزير 

سوسياليسم را تشکيل می دهند. نيروی محرک فکری و 

اخالقی [معنوی] و مجری فيزيکی اين تحول، 

يه داری او را پرورش پرولتاريا است که خوِد سرما

داده است. مبارزۀ پرولتاريا به ضد بورژوازی، که به 

نحو فزاينده ای خود را از لحاظ محتوائی در اشکال 

گوناگون و مرکبی نمايان می کند، ناگزير به مبارزه ای 

سياسی با هدف تسخير قدرت سياسی به دست پرولتاريا 

جتماعی ا ).۱(مبدل می شود ») ديکتاتوری پرولتاريا(«

شدن کار الزاما به اجتماعی شدن وسايل توليد، به 

  کارل مارکس

 (زندگی نامۀ مختصر مارکس 

 و شرح مارکسيسم)

 

mailto:ruwo.iran@gmail.com
mailto:ruwo.iran@gmail.com
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[سلب مالکيت از سلب » مصادرۀ مصادره کنندگان«

منجر می گردد. نتيجۀ مستقيم اين مالکيت کنندگان] 

تبديل، افزايش عظيم بارآوری کار، کاهش ساعات کار 

روزانه و نشاندن توليد اشتراکی و پيشرفته بر جاِی 

نه های توليد ُخرِد ابتدائی و پراکنده بازمانده ها و ويرا

است. سرمايه داری سرانجام پيوند بين کشاورزی و 

صنعت را از هم می گسلد اما در عين حال در عالی 

ترين تکامل خود، عناصر تازه ای از اين پيوند را، از 

اتحاد بين صنعت و کشاورزی بر پايۀ کاربست آگاهانۀ 

يع مجدد جمعيت علم و ترکيب دسته جمعی کار و توز

انسانی (و در همان حال پايان بخشيدن به دور افتادگی، 

انزوا و بربريت روستا و تمرکز غير طبيعی توده های 

بزرگ جمعيت در شهرهای بزرگ)، فراهم می کند. 

شکل های عالی سرمايه دارِی جديد، شکل تازه ای از 

ايط جديدی در موقعيت زنان و در تربيت رخانواده، ش

ن به وجود می آورند: کار زنان و کودکان و نسل جوا

در هم شکستن خانوادۀ پدر ساالر توسط سرمايه داری، 

ناگزير وحشتناک ترين، مصيبت بارترين و طرد کننده 

ترين شکل ها را در جامعۀ مدرن به خود می گيرد. با 

صنعت جديد، با اختصاص دادن سهم مهمی  «اين همه، 

ۀ کار به زنان (خارج از در روند اجتماعا سازمان يافت

حوزۀ کار خانگی)، به جوانان و به کودکان از هر دو 

جنس، شالودۀ اقتصادی تازه ای برای شکل جديدی از 

خانواده و رابطۀ بين دو جنس ايجاد می کند. البته فرض 

مسيحی خانواده شکل  -اينکه شکل تويتونی [آلمانی]

ی معنی مطلق و نهائی آن است به همان اندازه پوچ و ب

است که نسبت دادن خصلت مطلق و نهائی به شکل 

خانواده در روم قديم، يونان باستان يا جوامع شرقی که 

افزون بر آن اگر اين شکل ها باهم در نظر گرفته شوند 

رشته ای را در تکامل تاريخی تشکيل می دهند. 

وانگهی بديهی است که گروه کار جمعی مرکب از 

مختلف بايد ضرورتا تحت  افراد هر دو جنس و سنين

شرايط مناسب سرچشمه ای برای تکامل انسان باشد، 

گرچه در شکل تکامل خود به خودی، وحشيانه و 

سرمايه دارانه اش، که در آن وجوِد کارگر برای روند 

کار است و نه روند کار برای کارگر، اين واقعيت [کار 

جمعی در گروه های مرکب از افراد با سن و جنس 

، سرمايه»  (ت] سرچشمۀ فساد و بردگی است.متفاو

نطفۀ «). در نظام کارخانه ای ۱۵جلد اول، آخر فصل 

آموزش آينده، آموزشی که در مورد هر کودک پس از 

سن معينی کار مولد را با سواد آموزی و ورزش نه تنها 

بلکه  ،همچون روشی برای افزايش بازده توليد اجتماعی

آوردن انسان هائی با به عنوان تنها روش به وجود 

نهفته است (همان » تکامل همه جانبه ترکيب می کند

جا). سوسياليسم مارکس مسألۀ مليت و دولت را بر پايۀ 

تاريخی يکسانی قرار می دهد، نه تنها برای توضيح 

گذشته، بلکه همچنين در معنای پيش بينِی بی باکانۀ آينده 

محصول  و عمل دليرانه برای دست يابی بدان. ملت ها

اجتناب ناپذير و شکل اجتناب ناپذير عصر بورژوائِی 

تکامل اجتماعی اند. طبقۀ کارگر نمی تواند نيرومند 

خود را «شود، نمی تواند بالغ [پخته] گردد بدون آنکه 

ملی شود ("هر «، بدون آنکه »در درون ملت شکل دهد

اما تکامل ». چند نه در معنای بورژوائی کلمه")

ر چه بيشتر موانع ملی را فرو می سرمايه داری ه

ريزد، انزوای ملی را از ميان بر می دارد و تضاد های 

طبقاتی را جانشين تضادهای ملی می کند. بنابراين 

کامال درست است که در کشورهای توسعه يافتۀ 

سرمايه داری "کارگران ميهن ندارند" و اينکه "عمل 

ی از متحدانۀ" کارگران کشورهای متمدن دست کم "يک

شرايط نخستين رهائی پرولتاريا است" (مانيفست 

کمونيست). دولت، که قهر سازمان يافته است، ناگزير 

آيد،  می وجود در مرحلۀ معينی از تکامل جامعه به

هنگامی که جامعه به طبقات آشتی ناپذير تقسيم شده و 

ای که ظاهرا بر » اتوريته«ديگر نمی تواند بدون 
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و تا درجۀ معينی از آن جدا فرازجامعه قرار دارد 

است، به زندگی خود ادامه دهد. دولت از آنجا که از 

دولِت نيرومندترين «تضادهای طبقاتی سر برمی آورد 

طبقه و طبقۀ از لحاظ اقتصادی مسلط است که از طريق 

واسطۀ دولتی به طبقۀ مسلط سياسی نيز تبديل می شود 

داشتن و  و بدين سان وسايل جديدی برای فرودست نگاه

استثمار طبقات زير ستم به دست می آورد. دولت عصر 

باستان باالتر از هر چيز دولت برده داران به منظور 

زير سلطه نگاه داشتن بردگان بود، همان گونه که دولت 

فئودالی ارگان اشراف برای زير سلطه نگاه داشتن 

دهقانان رعيت و وابسته بود و دولت مبتنی بر نمايندگی 

» ابزار استثمار کاِر مزدی توسط سرمايه است. مدرن،

، منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت(انگلس، 

اثری که در آن انگلس ديدگاه های خود و مارکس را 

تشريح می کند). حتی آزادترين و پيشرفته ترين شکل 

دولت بورژوائی، جمهوری دموکراتيک، به هيچ رو 

گان استثمار کاِر اين واقعيت را [که دولت بورژوائی ار

مزدی توسط سرمايه است] از ميان برنمی دارد، بلکه 

صرفا شکل آن را تغيير می دهد (رابطۀ بين حکومت و 

مقامات  –مستقيم و غير مستقيم  –بازار سهام، فساد 

رسمی و مطبوعات و غيره). سوسياليسم با راه گشائی 

به سوی محو طبقات از همين طريق به محو دولت 

 واهد شد.رهنمون خ

نخستين عملی که «دورينگ می نويسد: آنتی انگلس در 

در آن  دولت واقعا به عنوان نمايندۀ جامعه به طور کلی 

يعنی تصاحب وسايل توليد به نام  –ظاهر می شود 

در عين حال آخرين عمل دولت به عنوان  –جامعه 

دولت است. دخالت قدرت دولتی در روابط اجتماعی 

ی پس از ديگری زايد می شود و حوزه های مختلف يک

 ) ۲سپس به خواب می رود (

حکومت بر اشخاص جای خود را به ادارۀ اشيا و 

هدايت روند توليد می دهد. دولت "ملغی نمی شود" 

 .(آنتی دورينگ) ]»بلکه می پژمرد [خاموش می شود

جامعه ای که توليد را براساس همکاری آزادانه و «

، کل ماشين دولتی را در برابر مولدان سازمان می دهد

آنجائی قرار می دهد که بدان تعلق دارد: موزۀ اشيای 

(انگلس، » عتيقه در کنار چرخ ريسندگی و تبر برنجی.

 ). منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت

سرانجام در زمينۀ شيوۀ برخورد سوسياليسم مارکس به 

دهقانان خرد که در دورۀ سلب مالکيت از سلب مالکيت 

دگان ادامه خواهد داشت رجوع به گفته های انگلس کنن

که در آن ديدگاه های مارکس را بيان می کند مهم است: 

هنگامی که ما قدرت دولتی را در دست داشته باشيم «

به دنبال مصادرۀ قهری دهقانان خرد (خواه با پرداخت 

غرامت و خواه بدون آن) نخواهيم بود در حالی که در 

رگ مجبور به اين کار خواهيم بود. مورد زمينداران بز

وظيفۀ ما در قبال دهقانان خرد در درجۀ اول عبارت 

خواهد بود از تحول کسب و کار [بنگاه] خصوصی و 

تصاحب خصوصی او به تعاونی ها نه به زور، بلکه از 

 .)۳(طريق ارائۀ نمونه و عرضۀ کمک در اين زمينه 

يار در آن صورت ما البته وسايل فراوانی در اخت

خواهيم داشت تا به دهقان مزيت های آينده را نشان 

» دهيم که حتی امروز برای او بديهی خواهند بود.

در مسألۀ دهقانی در فرانسه و در آلمان، (انگلس، 

ترجمۀ روسی اشتباهاتی وجود دارد، متن اصلی در 

) [نشريۀ نظری حزب سوسيال دموکرات آلمان زمان نو

 )۴(] ۱۹۲۳تا  ۱۸۸۳از 

 تيک مبارزۀ طبقاتی پرولتارياتاک

يکی از نقايص ۱۸۴۴ -۱۸۴۵مارکس که از سال های 

اصلی ماترياليسم کهن را ناتوانی آن در فهم شرايط يا 
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سنجش اهميت فعاليت عملی انقالبی ارزيابی کرده بود 

در طول عمر خود در کنار کار نظری اش توجهی بی 

يا داشت. وقفه به مسايل تاکتيکی مبارزۀ طبقاتی پرولتار

حجم عظيمی از مطلب در اين باره در تمام کارهای 

مارکس و به ويژه در چهار جلد مکاتبات او با انگلس 

[در روسيه] منتشر شد وجود دارد. اين  ۱۹۱۳که در 

مطالب هنوز گردآوری، مدون، مطالعه و بررسی نشده 

اند. بنابراين ما مجبوريم در اينجا خود را به عام ترين 

رين نکات محدود کنيم با تأکيد بر اينکه و خالصه ت

مارکس، به درستی، بر آن بود که بدون اين جنبه [يعنی 

بدون تاکتيک عملی]، ماترياليسم، ناقص، يک جانبه و 

بی جان خواهد بود. مارکس وظيفۀ بنيادی تاکتيک 

پرولتاريا را در هماهنگی با همۀ اصول درک 

تنها بررسی  ديالکتکی اش تعريف کرد. –ماترياليستی 

عينی کل مجموع روابط همۀ طبقات يک جامعۀ معين 

بدون استثنا و در نتيجه بررسی [شناخت] مرحلۀ عينی 

تکامل آن جامعه و روابط متقابل بين آن و ديگر جوامع 

می تواند مبنائی برای تاکتيک درست طبقۀ پيشرو باشد. 

در همان حال همۀ طبقات و همۀ کشورها نه به طور 

بلکه به نحو پويا، يعنی نه در حالت سکون، بلکه ايستا، 

در حال حرکت (که قوانين آن را شرايط اقتصادی 

هستی هر طبقه تعيين می کند) مورد مالحظه قرار می 

 ،گيرند. حرکت به نوبۀ خود نه تنها از ديدگاه گذشته

بلکه همچنين از ديدگاه آينده بررسی می شود، نه بر 

که تنها » ه تحول تدريجیگرايش ب«طبق درک عاميانۀ 

تغييرات ُکند را می بيند، بلکه طبق درک ديالکتيکی. 

در تکامل های :«مارکس در نامه ای به انگلس نوشت 

بزرگ تاريخی بيست سال بيش از يک روز نيست 

هرچند که بعدا روزهائی فرا می رسد که بيست سال را 

). در هر ۳جلد مکاتبات، » (در خود متمرکز کرده اند.

رحلۀ تکاملی، در هر لحظه، تاکتيک پرولتری بايد اين م

ديالکتيِک به لحاظ عينی اجتناب ناپذير تاريخ بشر را به 

حساب بياورد: از يک سو استفاده از دوره های رکود 

به » مسالمت آميز«سياسی يا تکامل ُکند و به اصطالح 

منظور تکامل بخشيدن به آگاهی طبقاتی، قوا و ظرفيت 

ۀ پيشرو، و از سوی ديگر، هدايت تمام مبارزۀ طبق

جنبش اين » هدف نهائیِ «فعاليت اين دوره ها به سوی 

طبقه و به سمت ايجاد توانائی برای انجام عملِی وظايف 

بيست سال «بزرگ در روزهای بزرگی که در آنها 

دو تز مارکس در اين زمينه اهميت ». متمرکز شده است

آمده و فقر فلسفه اب ويژه ای دارند؛ يکی از آنها در کت

مربوط به مبارزۀ اقتصادی و سازمان دهی اقتصادی 

آمده و  مانيفست کمونيستدر پرولتاريا است، ديگری 

مربوط به وظايف سياسی پرولتاريا است. تز نخست 

صنعت بزرگ، انبوهی از اشخاص را در «چنين است: 

يک مکان گرد هم می آورد که يکديگر را نمی شناسند. 

نافع آنان را از يکديگر جدا می کند. اما حفظ رقابت، م

[سطح] مزد، اين منفعت مشترکی که در مقابل کارفرما 

دارند، آنان را با فکر مشترک مقاومت متحد می سازد 

... تشکل ها که در آغاز منفردند، کارگران را به شکل 

گروه در می آورند ... و در مقابل سرمايه ای که 

کل برای کارگران از حفظ همواره متحد است حفظ تش

که  –مزد ضروری تر می شود ... در اين مبارزه 

همۀ عناصر الزم برای  –جنگ داخلی واقعی است 

نبرد آينده گرِد هم می آيند و تکامل می يابند. با 

فرارسيدن اين نقطه، تشکل ها شکل سياسی به خود می 

در اينجا ما برنامه و تاکتيک مبارزۀ اقتصادی » گيرند.

جنبش اتحاديه ای را برای چند دهۀ آينده، برای همۀ و 

دوره های طوالنی ای که در آن پرولتاريا به گردآوری 

خواهد پرداخت، در دست » نبرد آينده«نيرو به منظور 

  داريم.

در کنار اين بايد ارجاع های متعدد مارکس و انگلس به 

تجربۀ جنبش کارگری انگليس را قرار داد؛ [که نشان 
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صنعتی به تالش هائی برای » رونق«د] چگونه می دهن

، جلد اول) تا مکاتباتمی انجامد (» خريد کارگران«

آنها را از مبارزه منحرف کند؛چگونه اين رونق عموما 

، جلد مکاتبات» (روحيۀ کارگران را پائين می آورد«

بورژوا مسلک «دوم) و چگونه پرولتاريای انگليس 

اين « –شود می » [بورژوا زده، بورژوا مآب]

بورژواترين ملت ها ظاهرا هدفش اين است که در کنار 

بورژوازی، اشرافيتی بورژوائی و پرولتاريائی 

، جلد دوم)، چگونه مکاتبات» (بورژوائی داشته باشد

، جلد مکاتباتناپديد می شود (» انرژی انقالبی اش«

)، چگونه زمانی کمابيش طوالنی الزم است تا ۳

را  ظاهری اين آلودگی بورژوائی کارگران بريتانيائی«

)، چگونه جنبش ۳، جلد مکاتبات» (از خود بزدايند

فاقد جرأت و شهامت چارتيست ها «کارگری بريتانيا 

)، چگونه رهبران ۳، جلد مکاتبات، ۱۸۶۶» (است

کارگران بريتانيائی تبديل به موجودی می شوند که 

(در » بين بورژوازی راديکال و کارگر قرار دارد«

)، چگونه ۴، جلد مکاتبات، )۵(اره به هولی اوک اش

به ُيمِن انحصار بريتانيا و تا زمانی که اين انحصار 

، جلد مکاتباتدوام يابد، کارگر انگليسی نخواهد  ُجنبيد (

، تاکتيک های مبارزۀ اقتصادی، مکاتبات). در اين ۴

) به و نتيجۀ جنبش کارگریدر پيوند با سير عمومی (

گيزی از ديدگاهی وسيع، جامع، نحو تحسين بران

ديالکتيکی، و به راستی انقالبی مورد بررسی قرار 

 گرفته اند.

اصل بنيادی مارکسيستی دربارۀ مانيفست کمونيست، 

کمونيست ها «تاکتيک مبارزۀ سياسی را مطرح کرد: 

برای دست يابی به اهداف فوری [مستقيم]، برای تحميل 

می کنند، اما ...  در منافع لحظه ای طبقۀ کارگر مبارزه 

مبارزه برای حال، آنان همچنين مراقب آيندۀ جنبش 

مارکس از  ۱۸۴۸بدين علت بود که در سال » هستند.

حزبی که قيام «در لهستان، » انقالب دهقانی«حزب 

پشتيبانی » را تدارک ديد ۱۸۴۶کراکووی در سال 

 ۱۸۴۹و  ۱۸۴۸کرد. مارکس در آلمان در سال های 

بی افراطی را مورد حمايت قرار داد و دموکراسی انقال

بعدها هرگز از آنچه دربارۀ تاکتيک گفته بود برنگشت. 

از همان «مارکس بورژوازی آلمان را عنصری ديد که 

(تنها اتحاد با » آغاز، گرايش به خيانت به مردم داشت

دهقانان می توانست بورژوازی را به انجام کامل 

اجدار جامعۀ کهن و با نمايندۀ ت«وظايفش بکشاند) 

خالصۀ تحليل مارکس از موضع طبقاتی » سازش کرد.

 -بورژوازی آلمان در عصر انقالب بورژوا

تحليلی که ضمنا نمونه ای از  –دموکراتيک چنين است 

آن ماترياليسمی است که جامعه را در حال حرکت می 

است:  رو به عقببيند، نه تنها حرکتی که جهت آن 

[بورژوازی آلمان] بی اعتماد به خود، بدون اعتماد به 

مردم، غرغر کنان در مقابل باالئی ها و لرزان در 

مقابل پائينی ها ... ترسان از توفان جهانی ... بی انرژی 

در هر زمينه ای ... نمونه ای تقلبی عاری از ابتکار، 

سالخورده ای فرومايه که خود را محکوم به منحرف 

نخستين تپش های مردمی سالم و نيرومند در کردن 

 ،روزنامۀ نوين راين(...» جهت منافع کهن خود ديد 

). حدود بيست سال پس از آن مارکس در نامه ۱۸۴۸

 ۱۸۴۸ای به انگلس اعالم کرد که علت شکست انقالب 

اين بود که بورژوازی صلح با بردگی را به جنگ برای 

). هنگامی ۲۲۴ص  ۳آزادی ترجيح داد (مکاتبات، جلد 

به پايان رسيد مارکس  ۱۸۴۸ -۱۸۴۹که دورۀ انقالبی 

با هر تالشی برای بازی با انقالب مخالفت کرد (مبارزه 

با شاپر و ويليچ در اين زمينه) و به توانائی کار کردن 

در فاز جديدی اصرار ورزيد که به صورتی ظاهرا 

صلح آميز انقالب های جديدی را تدارک می ديد. روح 

بارزه ای که مارکس می خواست کار با آن صورت م

 ۱۸۵۶گيرد در ارزيابی او از وضعيت آلمان در سال 
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که سياه ترين دورۀ ارتجاع بود خود را نشان می دهد: 

کل قضيه در آلمان به امکان حمايت انقالب پرولتری «

» از سوی نوعی نسخۀ دوم جنگ دهقانی بستگی دارد.

تا زماتی که انقالب  ).۱۰۸جلد دوم، ص مکاتبات، (

دموکراتيک (بورژوائی) در آلمان تمام نشده بود 

مارکس کامال توجه خود را در زمينۀ تاکتيک 

پرولتاريای سوسياليست به تکامل بحشيدن به انرژی 

دموکراتيک دهقانان متمرکز کرد. مارکس بر آن بود که 

به طور عينی ... خيانت نسبت «شيوۀ برخورد السال 

، مکاتبات» (کارگری به نفع پروس استبه کل جنبش 

) به ويژه به خاطر همکاری مخفيانۀ ۲۱۰، ص ۳جلد 

او با يونکرها [اشراف روستائی که بيسمارک به آنان 

تعلق داشت] و با ناسيوناليسم پروسی. انگلس در سال 

ۀ يبيان، ضمن تبادل نظر با مارکس در مورد ۱۸۶۵

کنند،  مشترکی که قصد داشتند در مطبوعات منتشر

در کشوری که کشاورزی در آن غلبه دارد ... «نوشت: 

حمله صرفا به بورژوازی به نام پرولتاريای صنعتی و 

نگفتن کلمه ای دربارۀ استثمار پدرساالرانۀ پرولتاريای 

روستا، که زير شالق اشرافيت فئودالی بزرگ قرار 

، ۳، جلد مکاتبات» (دارد، عملی جبونانه و پست است.

 ). ۲۱۷ص 

، به هنگام کامل شدن انقالب ۱۸۷۰تا  ۱۸۶۴از 

بورژوا دموکراتيک در آلمان، عصری که در آن 

طبقات استثمارگر در آلمان و اتريش برای پايان دادن 

مجادله می کردند، مارکس تنها به  از باالبه اين انقالب 

محکوم کردن السال که با بيسمارک الس می زد بسنده 

ت را که به سمِت ُاستروفيلی نکرد، بلکه همچنين ليبکنش

[اتريش گرائی] و واليت گرائی تمايل پيدا کرده بود 

تصحيح نمود؛ مارکس خواهان تاکتيکی انقالبی بود که 

هم با بيسمارک و هم با ُاسترو فيل ها با بی رحمی 

، يعنی »فاتح«يکسانی مبارزه کند، تاکتيکی که با 

، بلکه يونکر پروسی [بيسمارک]، خود را تطبيق ندهد

فورا مبارزۀ انقالبی با او را تجديد نمايد از جمله در 

زمين هائی که پيروزی های نظامی پروس فراهم کرده 

، ۱۴۷، ۱۳۶، ۱۳۴، ص ۳، جلد مکاتبات» (بود.

). ۴۴۰-۴۴۱و  ۴۳۷، ۴۱۸، ۲۱۵، ۲۱۰، ۲۰۴، ۱۷۹

انترناسيونال ۱۸۷۰سپتامبر ۹مارکس در پيام معروف 

رۀ قيامی نابهنگام [نارس] به پرولتاريای پاريس دربا

هشدار داد، اما هنگامی که قيام به هر حال صورت 

)، مارکس با شور و اشتياق به ۱۸۷۱گرفت (در سال 

به آسمان حمله ور شده «ابتکار انقالبی توده ها که 

(نامۀ مارکس به کوگلمان) درود گفت. شکست » بودند

ز عمل انقالبی در اين وضعيت، همانند بسياری ديگر، ا

ديدگاه ماترياليسم ديالکتيک مارکس، بدی کمتری در 

مبارزۀ پرولتری نسبت به ترک مواضعی  نتيجۀ سير و

که قبال اشغال شده بود داشت يا نسبت به تسليم بدون 

نبرد. چنين تسليمی روحيۀ پرولتاريا را ضعيف می کرد 

و توانائی رزمندگی او را از ميان می برد. مارکس با 

[شايسته، آن چنان که بايد] به استفاده بها دادن درست 

از وسايل  مبارزۀ قانونی به هنگام غلبۀ رکود سياسی و 

پس از تصويب  ۱۸۷۷قانونيت بورژوائی، در سال 

فانون ضد سوسياليستی به شدت عبارت پردازی انقالبی 

[يوهان] موست را محکوم کرد، اما به همان اندازه، 

موقتا در حزب  اگر نه بيشتر، به اپورتونيسمی که

سوسيال دموکرات ميدان پيدا کرده بود حمله ور شد. 

حزب در اين هنگام به سرعت، قاطعيت، استحکام، 

روح انقالبی و آمادگی برای روی آوردن به مبارزۀ 

غير قانونی در مقابل قانون ضد سوسياليستی از خود 

، همچنين نکاه کنيد به نامه ۴، جلد مکاتباتنشان نداد. (

 رکس به زورگه).های ما
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 کتاب نگاری

مجموعۀ کامل آثار مارکس و نامه های او هنوز منتشر 

نشده اند. آثار مارکس به روسی بيش از هر زبان 

ديگری ترجمه شده است. در زير فهرستی از نوشته 

های مارکس به ترتيب زمانی می آوريم. مارکس در 

تز خود را دربارۀ فلسفۀ اپيکور نوشت.  ۱۸۴۱سال 

[مارکس] درج شده که آثار چاپ نشده اثر در  (اين

دربارۀ آن سخن خواهيم گفت.) مارکس در اين تز هنوز 

 ۱۸۴۲هگلی داشت. در سال  –کامال ديدگاه ايده آليستی 

(کلن) نوشت.  روزنامۀ رايندر  هائی مارکس مقاله

يکی از آنها نقدی دربارۀ بحث مربوط به مطبوعات 

مقاله ای ديگر به آزاد در مجلس ششم راين بود، 

دزديدن چوب [الوار] اختصاص داشت، مقالۀ ديگر در 

دفاع از آزاد کردن سياست از يزدان شناسی و غيره بود 

شده است).  [مارکس] درجآثار چاپ نشده  (که قسما در

در اين مقاالت ما نشانه هائی از گذار مارکس از ايده 

کمونيسم آليسم به ماترياليسم و از دموکراسی انقالبی به 

به فرانسوی  –سالنامۀ آلمانی  ۱۸۴۴می بينيم. در سال 

سردبيری مارکس و آرنولد روگه در پاريس منتشر شد، 

که در آن اين تحول سرانجام کامل شده بود. قابل توجه 

مقدمۀ نقد فلسفۀ «ترين مقالۀ منتشر شده در اين نشريه، 
[مارکس] آثار چاپ نشده بود (که هم در » حقوق هگل

در بارۀ «م به صورت جزوۀ جداگانه منتشر شد و و ه
[مارکس] و هم آثار چاپ نشده (که هم در » مسألۀ يهود

به صورت جزوه درانتشارات زنانيه ، بخش کتاب های 

، مارکس و انگلس ۱۸۴۵ارزان انتشار يافت). در سال 

خانوادۀ مقدس، کتابچه ای در فرانکفورت تحت عنوان 
آثار چاپ نشده  (که در به ضد برونو باوئر و شرکا

[مارکس] درج شده، همچنين دو ويرايش روسی از آن 

به شکل کتابچه يکی توسط نووی گولوس در سن 

و ديگری توسط وستنيک  ۱۹۰۶پترزبورگ در سال 

منتشر شده ۱۹۰۷زنانيا در سن پترزبورگ در سال 

 ۱۸۴۵مارکس در بهار تزهائی دربارۀ فويرباخ است). 

لودويگ نوان يک پيوست در جزوۀ نوشته شده (که به ع
انگلس انتشار يافته؛ ترجمه ای روسی از آن فويرباخ 

مارکس ۱۸۴۵ -۱۸۴۷وجود دارد). در سال های 

، روزنامۀ پاريس به پيش!شماری مقاله در نشريات 
(بيلفلد وست فليشز دامفوت  )،۱۸۴۷(آلمانی بروکسل 

) نوشت ۱۸۴۶(البرفلد  گزلشافت اشپيگل)، ۴۸-۱۸۴۵

بيشتر آنها گردآوری نشده، انتشار مجدد نيافته و به  (که

کتاب  ۱۸۴۷روسی ترجمه نشده اند). مارکس در 

را در پاسخ به فقر فلسفه بنيادی خود به ضد پرودن، 

پرودن نوشت. اين کتاب در بروکسل و فقر   کتاب فلسفۀ

پاريس انتشار يافت (سه انتشار از اين کتاب به زبان 

وجود دارد، يکی توسط گ.  روسی توسط نووی مير 

لوويچ ، دومی توسط آلکسيوا و سومی توسط پروشچنيه 

اند).  ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵که هر سه مربوط به سال های 

سخنرانی مارکس در بارۀ تجارت آزاد  ۱۸۴۸در سال 
در بروکسل انتشار يافت (ترجمۀ روسی وجود دارد)، 

مانيفست سپس مارکس در لندن با همکاری انگلس 
معروف را نوشت که تقريبا به همۀ  يستحزب کمون

زبان های اروپائی و شماری از زبان های ديگر ترجمه 

شده است (حدود هشت ترجمه از آن به زبان روسی 

انتشار يافته؛ اين انتشارات که توسط مولوت، کلوکل، 

آلکسيوا و غيره صورت گرفته و بيشترشان مصادره 

دربارۀ مانيفست کمونيست، شده اند تحت نام های 
کمونيسم، طبقات اجتماعی و کمونيسم، سرمايه داری و 

انتشار يافته اند. ترجمۀ کامل و  کمونيسم، فلسفۀ تاريخ

دقيق ترين ترجمۀ اين اثر و نيز ديگر آثار مارکس را 

در خارج از » گروه آزادی کار«می توان در انتشارات 

 ۱۸۴۹مه  ۱۹تا  ۱۸۴۸روسيه يافت). از اول ژوئن 

به سردبيری واقعی مارکس انتشار  نوين راينروزنامۀ 

يافت. مقاالت متعدد او در اين روزنامه، که تا امروز 
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بهترين ارگان و ارگان بی نظير پرولتاريای انقالبی 

است، به طور کامل گردآوری و تجديد چاپ نشده اند. 

[مارکس] آمده است. آثار چاپ نشده مهم ترين آنها در 

که در آن نشريه چاپ شد  هکار مزدی و سرمايمقالۀ 

بارها به شکل جزوه منتشر شده است (چهار انتشار در 

روسيه توسط کوزمان، مولوت، ميگاکوف و لوويچ در 

)، همچنين در روزنامۀ ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵سال های 

در بخش  انتشارات زنانيه(توسط ليبرال ها در رهبری 

، سن پترزبورگ، ۲۷۲کتاب های ارزان، شمارۀ 

دو محاکمۀ مارکس در کلن   ۱۸۴۹ال ). در س۱۹۰۶
را منتشر کرد (دو سخنرانی که مارکس در سياسی 

مقابل اتهامات مربوط به نقض قانون مطبوعات و 

دعوت به مقاومت مسلحانه به ضد حکومت برای دفاع 

از خود ايراد کرد و در دادگاه تبرئه شد. پنج ترجمه 

توسط آلکسيوا،  ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵روسی در سال های 

لوت، ميگاکوف، زنانيه و نووی مير انجام شده مو

مارکس در هامبورگ شش  ۱۸۵۰است). در سال 

منتشر کرد که مهم ترين  روزنامۀ نوين راينشماره از 

[مارکس] منتشر شد. آثار چاپ نشده آنها بعدا در 

مقاالت به ويژه مهم در اين نشريه را انگلس در سال 

قاتی در فرانسه مبارزۀ طبدر کتابچه ای به نام  ۱۸۹۵
چاپ کرد (ترجمه های روسی توسط  ۱۸۴۸ -۱۸۵۰

و در  ۶۰۲و  ۵۹م. ماليخ شماره های » کتابخانۀ«

، ترجمۀ بازاروف و استپانوف که مجموعۀ آثار تاريخی

در سن پترزبورگ  ۱۹۰۶توسط اسکيمونت در سال 

، انديشه ها و ديدگاه های سدۀ بيستمچاپ شد.؛ و نيز در 

جزوۀ  ۱۸۵۲). در سال ۱۹۱۲سن پترزبورگ، 

در نيويورک به چاپ هيجدهم برومر لوئی بناپارت 

رسيد (ترجمه های روسی در مجموعه هائی که باالتر 

ذکر شد). در همان سال جزوه ای در لندن به نام 

منتشر اکمۀ کمونيست ها در کلن  حافشاگری در بارۀ م

محاکمۀ کمونارها  در شد (ترجمۀ روسی تحت عنوان 

، سن پترزبورگ، ۴۳بخانۀ علم مردمی، شمارۀ کتاکلن، 

مارکس  ۱۸۶۲تا  ۱۸۵۱). از اوت ۱۹۰۶اکتبر ۲۸

) که در آن ۶بود ( نيويورک تريبونهمکار دائمی 

بسياری از مقاالتش به عنوان سرمقاله بی امضا به 

چاپ رسيد. برجسته ترين اين مقاالت بعد از مرگ 

نقالب و امارکس و انگلس با ترجمۀ آلمانی تحت عنوان 
منتشر شد (ترجمه های روسی از ضد انقالب در آلمان 

اين اثر در دو مجموعه توسط بازاروف و استپانوف و 

سپس در شکل جزوه در پنج انتشار توسط 

آلکسيوا، ُابشچستِورنايا پولزا، نووی مير، وسوبشچايا 

بيبليوتکا، و مولوت صورت گرفته است). برخی از 

عدا، مانند جزوه ای دربارۀ بتريبون مقاالت مارکس در 

 لندن در ۱۸۵۶ سال در جزوه شکل بهکه  پالمرستون،

افشاگری هائی دربارۀ تاريخ ديپلوماتيک شد،  منتشر
(که وابستگی پولی دائمی وزرای ليبرال سدۀ هيجدهم 

انکلستان به روسيه در آن افشا می شود) و نوشته های 

ينگ، ديگر. پس از مرگ مارکس دختر او، الينور آول

شماری از مقاالت مارکس دربارۀ مسألۀ شرق در 

را تحت عنوان مسألۀ شرق در لندن در سال  تريبون

به چاپ رساند. بخشی از آن به روسی ترجمه  ۱۸۹۷

مقاالت مارکس و انگلس: جنگ و انقالب، شده است: 
خارکوف،  )،۱۸۵۲،۱۸۵۳،۱۸۵۴(منتشر نشده 

در آخر  . مارکس۱، ناشا ميسل اليبرری شمارۀ ۱۹۱۹

روزنامۀ با  ۱۸۵۵و در طول سال  ۱۸۵۴سال 
 Vienneseبا  ۱۸۶۱-۱۸۶۲و در سال های  نوين ُادر

paper Presse  همکاری کرد. آن مقاالت گردآوری

نشده اند و تنها برخی از آنها در زمان نو مجددا به چاپ 

رسيده اند همان گونه که نامه های پرشمار مارکس.  

 داس فولکمارکس در  مقاالت دربارۀ امر همين

) در بارۀ تاريخ ديپلوماتيک جنگ ۱۸۵۹) (لندن مردم(

اثر  ۱۸۵۹نيز صادق است. در سال  ۱۸۵۹ايتاليا در 

در برلين به سهمی در نقد اقتصاد سياسی مارکس به نام 
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با  ۱۸۹۶چاپ رسيد (ترجمه های روسی: مسکو 

، ترجمۀ روميانتسف). در ۱۹۰۷ويرايش مانوئيلوف، 

آقای جزوه ای از مارکس تحت عنوان  ۱۸۶۰سال 
   .در لندن منتشر شدفوگت، 

 پيام اتحاد بين المللی کارگران، ۱۸۶۴در سال 

نوشتۀ مارکس در لندن انتشار يافت  [انترناسيونال اول]،

(ترجمه ای روسی از آن وجود دارد). مارکس نويسندۀ 

بسياری از بيانيه ها، پيام ها و قطعنامه های شورای 

نترناسيونال بود. مطالب و مواد مربوط به اين عمومی ا

زمينه نه تجزيه و تحليل و نه حتی گردآوری شده اند. 

نخستين برخورد به اين موضوع اثری از گوستاو 

است  انترناسيونالبه نام   Gustav Jaeckhجائک  

، انتشارات ۱۹۰۶(ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ، 

طرح قطعنامه از زنانيه) که در آن از جمله چند نامه و 

مارکس چاپ شده است. از جمله اسناد انترناسيونال که 

نترناسيونال پيام شورای عمومی ا  مارکس نوشته

در لندن  ۱۸۷۱دربارۀ کمون پاريس است که در سال 

منتشر شد (ترجمۀ جنگ داخلی در فرانسهزير عنوان 

روسی يکی با ويرايش لنين، انتشارات مولوت و 

مارکس با يکی از اعضای ديگران). مکاتبات 

انترناسيونال به نام کوگلمان مربوط به سال های 

است (دو ترجمۀ روسی وجود دارد يکی ۱۸۷۴-۱۸۶۲

توسط آ. گويخباگ و ديگری با ويرايش لنين.). در سال 

سرمايه: نقدی بر اقتصاد ، اثر عمدۀ مارکس، ۱۸۶۷
جلد اول در هامبورگ منتشر شد. جلدهای دوم سياسی 

رمايه توسط انگلس پس از مرگ مارکس در و سوم س

منتشر شدند. ترجمه های روسی  ۱۸۹۴و  ۱۸۸۵سال 

از اين قرارند: جلد اول پنج انتشار (دو تا با ترجمۀ 

، دو تا با ترجمۀ ۱۸۹۸و  ۱۸۷۲دانيلسون در سال های 

ای. آ. گورويچ . ل.م. زاک با انتشار استرووه، چاپ 

به انتشار  و ديگری ۱۹۰۵، چاپ دوم  ۱۸۹۹اول 

بازاروف و استپانوف). جلدهای دوم و سوم يکی با 

ترجمۀ دانيلسون (که چندان رضايت بخش نيست) و 

ديگری توسط بازاروف و استپانوف (ترجمۀ بهتر) 

در نوشتن کتاب  ۱۸۷۶منتشر شده اند. مارکس در سال 

انگلس مشارکت کرد و فصل کاملی از آنتی دورينگ 

اقتصاد سياسی می پردازد  اين کتاب را که به تاريخ

 نوشت.  

نقد پس از مرگ مارکس آثار زير از او منتشر شدند: 
و  ۱۹۰۶(ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ،  برنامۀ گوتا

)؛ ۱۸شمارۀ  ۱۸۹۰-۱۸۹۱، زمان نودر آلمان در 

 ۱۸۶۵ژوئن  ۲۶(سخنرانی ای که در  مزد، بها و سود

، ترجمۀ XVI  ،۱۸۹۸-۱۸۹۷، زمان نوايراد شد؛ 

)؛ آثار ۱۹۰۵ -۱۹۰۶سی توسط مولوت، و لوويج رو

منتشر نشدۀ کارل مارکس، فريدريش انگلس و فرديناند 

(ترجمۀ روسی با  ۱۹۰۲السال، سه جلد، اشتوتگارت، 

ويرايش آکسلرود و ديگران، دو جلد، سن پترزبورگ، 

، جلد اول همچنين توسط گورويچ انتشار يافته، ۱۹۰۸

ه مارکس جداگانه ، نامه های السال ب۱۹۰۷مسکو، 

نامه درج است). آثار منتشر نشده انتشار يافته و در 
هائی از کارل مارکس، فريدريش انگلس و ديگران به 

(دو انتشار روسی، يکی با  ف. آ. زورگه و ديگران

ويرايش آکسلرود و ديگری با مقدمۀ لنين انتشار 

Dauge سه جلد در تئوری های ارزش اضافی)؛ ،

، دست نوشت ۱۹۰۵ -۱۰گارت چهار قسمت، اشتوت

به انتشار کائوتسکی (تنها جلد سرمايه، های جلد چهارم 

اول به روسی ترجمه شده است در سه چاپ: سن 

، ۱۹۰۶، ويرايش پلخانف، کيف، ۱۹۰۶پترزبورگ، 

، ويرايش توچاپسکی). ۱۹۰۷ويرايش پلخانف و کيف، 

مکاتبات مارکس و چهار جلد بزرگ از  ۱۹۱۳در سال 
 ۱۸۴۴نامه که در فاصلۀ سپتامبر  ۱۳۸۶ل شامانگلس 

نوشته شده منتشر شد که حجم  ۱۸۸۳ژانويۀ  ۱۰تا  
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 بزرگی از مواد و مطالبی که در زمينۀ مطالعۀ زندگی

مارکس بسيار پر ارزش است  نامه و ديدگاه های

دو جلد از مقاالت  ۱۹۱۷عرضه می کند. در سال 

نوشته  ۱۸۵۲-۱۸۶۲مارکس و انگلس که در فاصلۀ 

شده اند منتشر گرديد (به آلمانی). اين فهرست از آثار 

مارکس را بايد با اين نکته خاتمه دهيم که بسياری از 

زمان نو، مقاالت و نامه های کوتاه مارکس که غالبا در 
و ديگر مجالت آلمانی زبان نوشته شده اند در  به پيش

اينجا منظور نشده اند. همچنين بی شک فهرست ترجمه 

مارکس، به ويژه جزوه هائی که در سال های  های آثار

 منتشر شده اند کامل نيست. ۱۹۰۶و  ۱۹۰۵

دربارۀ مارکس و مارکسيسم بسيار گسترده است.  ادبيات

در اينجا تنها به برجسته ترين موارد اشاره می کنيم. 

مؤلفان به سه گروه عمده تقسيم شده اند: مارکسيست ها، 

ا می پذيرند؛ که به طور عمده ديدگاه مارکس ر

نويسندگان بورژوا که اساسا با مارکسيسم دشمنی دارند؛ 

و رويزيونيست ها که فرض می شود برخی از مبانی 

مارکسيسم را می پذيرند اما در واقعيت، درک و مفاهيم 

بورژوائی را جانشين آن مبانی می کنند. شيوۀ برخورد 

ی نارودنيکی به مارکسيسم را بايد به عنوان نوع ويژه ا

از رويزيونيسم روسی در نظر گرفت. ورنر ُسمبارت 

آرشيو برای ( سهمی در کتاب نگاری مارکسيسمدر 
تا  ۴۱۳، ص ۱۹۰۵،علوم اجتماعی و سياست اجتماعی

) سيصد و چندی عنوان [کتاب و مقاله در مورد ۴۳۰

مارکسيسم] در فهرستی که کامل نيست ارائه می دهد. 

گرهای زمان نو در سال برای تکميل آن نگاه کنيد به نما

و سال های پس از آن، همچنين  ۱۹۰۷تا  ۱۸۸۳های 

نوشتۀ يوزف کتاب نگاری سوسياليسم و کمونيسم به 

). ۱۸۹۳ -۱۹۰۹(ينا،  ۳تا  ۱اشتامهامر، جلد های 

برای کتاب نگاری تفصيلی مارکسيسم، همچنين نگاه 

. ۱۹۰۵، برلين، کتاب نگاری علوم اجتماعیکنيد به 

نوشتۀ ن. آ. در ميان کتاب ها، به ه کنيد  همچنين نگا

ما در اينجا تنها اصلی  ، چاپ دوم).۲روباکين (جلد 

ترين کتاب ها را ذکر می کنيم. در زمينۀ زندگی نامۀ 

فولکس مارکس، بايد پيش از همه به مقاالت انگلس در 
در  ۱۸۷۸[تقويم مردم] که توسط براکه در سال کالندر

 واژه نامۀ علوم سياسیبه براونشويگ در منتشرشد و 

 ويلهلم ليبکنشت،  رجوع کرد؛ ۶۰۰-۶۰۳ص  ۶جلد 
نورمبرگ،  ،کارل مارکس، خاطرات بيوگرافيک

؛ کارل مارکس خاطراتی از؛ الفارگ، ۱۸۹۶

چاپ دوم، سن پترزبورگ،  کارل مارکس، ليبکنشت، 

خاطرات من از کارل مارکس، ، پل الفارگ، ۱۹۰۶
يادبود کارل )؛ IX, 1،زمان نو، (منبع: ۱۹۰۵اودسا، 
صفحه،  ۴۱۰، ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، مارکس

مجموعۀ مقاالت از ی. نوزوروف، ن. روژکوف، و. 

ينوتايوسکی، پو  –بازاروف، ی. استکلف، آ. فين 

هولست، و. ايلين،  -روميانتسف، ک. رنر، هو روالند

ر. لوکزامبورگ، گ. زينوويف، ی. کامنف، پ. 

کارل رانتس مهرينگ، ف ؛اورلفسکی و م. تاگانسکی
زندگی نامۀ حجيمی که يک سوسياليست  مارکس.

کارل آمريکائی به انگليسی نوشته (جان اسپارگو، 
) رضايت ۱۹۱۱لندن، مارکس، زندگی و آثار او، 

بخش نيست. برای بررسی کلی فعاليت های مارکس 

، به کار تاريخی کارل مارکسنگاه کنيد به کائوتسکی، 

، برلين ن سالگرد مرگ استاد،مناسبت بيست و پنجمي
کارل مارکس و . عنوان ترجمۀ روسی اين کتاب ۱۹۰۸

. ۱۹۰۸است، سن پترزبورگ،  اهميت تاريخی او

همچنين به جزوه ای به زبان ساده نوشتۀ کالرا زتکين 

) ۱۹۱۳(کارل مارکس و کار زندگی او زير عنوان 

نگاه  کنيد. خاطراتی از مارکس، خاطرات آننکوف در 

(همچنين در  ۴، شمارۀ ۱۸۸۰ک يوروپی، وستني

، سن دهه ای به ياد ماندنیاو، جلد سوم، خاطرات 

)؛ خاطرات کارل شوتز در ۱۸۸۲پترزبورگ، 
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، خاطرات م. ۱۲، شمارۀ ۱۹۰۶روسکويه بوگاتسوو،

و  ۶، شمارۀ ۱۹۰۹کوالوسکی در وستنيک يوروپی، 

غيره. در مسألۀ فلسفۀ مارکسيسم و ماترياليسم تاريخی 

رين تشريح توسط پلخانف در اين آثار او آمده است: بهت

از ، چاپ سوم؛ ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، بيست سال
مسايل بنيادی ؛ ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، دفاع تا حمله

نقد منقدان ما، ؛  ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، مارکسيسم
در مسألۀ گسترش درکی ؛ ۱۹۰۶سن پترزبورگ، 
غيره. و  ۱۹۰۸، سن پترزبورگ، مونيستی از تاريخ

، سن گفتاری در بارۀ ديد مادی تاريخآنتونيو البريوال، 

ماترياليسم تاريخی و ؛ همچنين ۱۸۹۸پترزبورگ، 
در ؛ فرانتس مهرينگ، ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، فلسفه

(دو انتشار توسط پروسوشچنيه  بارۀ ماترياليسم تاريخی

افسانۀ و  ۱۹۰۶و مولوت)، سن پترزبورگ، 
ن نگاه کنيد به چارلز ني(زنانيه)؛ همچ ۱۹۰۸لسينگ،

مانيفست کمونيست، تاريخ، مارکسيست)، آندلر (غير
 همچنين. ۱۹۰۶، سن پترزبورگ، مقدمه و توضيحات
، مجموعۀ مقاالتی از انگلس، ماتريالسيم تاريخی

کائوتسکی، الفارگ و بسياری ديگر را ببينيد، سن 

قطعات فلسفی، ؛ ل. آکسلرود، ۱۹۰۸پترزبورگ، 
، سن فلسفی ماترياليسم تاريخی پاسخی به منقدان

دفاع ويژه ای از انحرافات ناموفق  .۱۹۰۶پترزبورگ، 

ديتسگن از مارکسيسم در کتاب ای. اونترمن  می توان 

 ۷۵۳، نقائص منطقی مارکسيسم تنگ نظرانهديد: 

(کتابی حجيم اما نه چندان  ۱۹۰۹صفحه، مونيخ، 

مجلۀ همۀ  در ريشه های فلسفی مارکسيسم،جدی). 
، کتاب ۱۹۰۶، سال شصت و دوم انتشار، م سياسیعلو

m  اثر جالبی است از يک مخالف  ۴۰۷-۴۳۲ص

ديدگاه های مارکسيستی که وحدت فلسفی اين ديدکاه ها 

را از نقطه نظر ماترياليستی نشان می دهد. بنو ِاردمن، 

سالنامۀ قانون در مفروضات فلسفی درک مادی تاريخ، 
  )،سالنامه اشمولر(گذاری، مديريت و اقتصاد ملی 

، فرمول بندی ۵۶تا  ۱، کتاب سوم، صفحات ۱۹۰۷

بسيار مفيدی از برخی از اصول بنيادی ماترياليسم 

فلسفی مارکس و مجموعه ای از استدالالت به ضد آنها 

از ديدگاه کانتی و الادری گری به طور کلی است. 

اقتصاد و حقوق از رودلف اشتاملر (طرفدار کانت)، 
، چاپ دوم، اليپزيک، مادی تاريخديدگاه درک 

ماترياليسم تاريخی ؛ ُولتمن (طرفدار کانت)، ۱۹۰۶
(طرفدار کانت)   )، فئرالندر۱۹۱۱(ترجمۀ روسی 

، همچنين به ۱۹۰۹، سن پترزبورگ، کانت و مارکس

مباحثات بين آ. بوگدانف، و يازاروف و ديگران از يک 

ای سو و وو ايلين از طرف ديگر رجوع کنيد (ديدگاه ه

، سن خالصه ای از فلسفۀ مارکسيسمدوتای اول در 

سقوط شيئ پرستی ؛ آو بوگدانف، ۱۹۰۸پترزبورگ، 
، و آثار ديگر و ديدگاه آخری در ۱۹۰۹، مسکو، بزرگ

، ۱۹۰۹، مسکو ماترياليسم و امپريوکريتيسيسمکتابش 

آمده است). در مسألۀ ماترياليسم تاريخی و اخالق کتب 

اخالق و ند: کارل کائوتسکی، های برجسته از اين قرار
، و آثار ۱۹۰۶سن پترزبورگ،  ،درک مادی تاريخ

سيستم نطری کارل متعددی از کائوتسکی، لوئی بودن، 
، ترجمه از انگليسی با مارکس در پرتو نقد اخير

؛ ۱۹۰۸ويراستاری و. زاسوليچ، سن پترزبورگ، 

. از آثار ۱۹۰۹، ماترياليسم تاريخیهرمان گورتر، 

ارکسيسم موارد زير را خاطرنشان می کنيم: مخالفان م

، سن مبانی نظری مارکسيسمبارانفسکی،  -توگان

، نقد مارکس؛ س. پروکوپوويچ، ۱۹۰۷پترزبورگ، 

 –سيستم فلسفی ؛ هاماخر، ۱۹۰۱سن پترزبورگ، 
صفحه، مجموعه  ۷۳۰(اليپزيک، اقتصادی مارکسيسم 

سوسياليسم و ای از نقل قول ها)، ورنر ُسمبارت، 
، سن پترزبورگ؛ ماکس ش اجتماعی سدۀ نوزدهمجنب

(وين،  عليت و غايت گرائیآدلر (طرفدار کانت)، 

مارکس همچون ، در مطالعات مارکسی) و نيز ۱۹۰۹
 توسط همين نويسنده. متفکر 
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کتاب يک هگلی ايده آليست به نام جيووانی جنتيله، 

مؤلف  ، شايستۀ توجه است.۱۸۹۹پيزا، فلسفۀ مارکس،

به های مهم ديالکتيک ماترياليستی مارکس برخی از جن

را که معموال طرفداران کانت و پوزيتيويست ها و 

غيره بدان توجه ندارند خاطرنشان می کند. همچنين 

، اثری دربارۀ يکی از پيش کسوت های فويرباخلوی، 

دفترچۀ يک مارکسيست، عمدۀ فلسفی مارکس. کتاب 
، ۱۹۰۸سن پترزبورگ (ديه لو)، نوشتۀ چميشف،

مجموعۀ مفيدی از نقل قول از شماری از آثار مارکس 

است. در مورد آموزۀ اقتصادی مارکس کتاب های مهم 

آموزۀ اقتصادی کارل عبارتند از: کارل کائوتسکی، 
مسألۀ ارضی، برنامۀ (چاپ های روسی زياد)،  مارکس

و جزوه های فراوان. همچنين رجوع کنيد به ارفورت 

اقتصادی مارکس، جلد سوم آموزۀ ادوارد برنشتاين، 
)؛ گابريل درويل، ۱۹۰۵(در ترجمۀ روسی  »سرمايه«

در ترجمۀ روسی  شرح جلد اول سرمايه( سرمايه

). يکی از نمايندگان به اصطالح رويزيونيسم در ۱۹۰۷

ميان مارکسيست ها در زمينۀ مسألۀ ارضی ادوارد 

(ترجمۀ روسی،  سوسياليسم و کشاورزیداويد که کتاب 

) است. برای نقد رويزيونيسم ۱۹۰۲ورگ، سن پترزب

، سن ۱، بخش مسألۀ ارضیرجوع کنيد به: و. ايلين، 

تکامل . همچنين کتاب و. ايلين، ۱۹۰۸پترزبورگ، 
، چاپ دوم، سن پترزبورگ، سرمايه داری در روسيه

، سن پترزبورگ، مطالعات اقتصادی و مقاالت؛ ۱۹۰۸

رمايه داده های جديد دربارۀ قوانين تکامل س؛ ۱۸۹۹
را ببينيد. يک  ۱۹۱۷، ۱، جلد داری در کشاورزی

کاربرد ديدگاه های مارکس با مقداری انحرافات را در 

زمينۀ آخرين داده های مربوط به روابط کشاورزی در 

 Comp&egravre-Morelفرانسه می توان در کتاب 

، پاريس، مسألۀ ارضی و سوسياليسم در فرانسهبه نام 

کرد. ديدگاه های  صفحه مالحظه ۴۵۵، ۱۹۱۲

اقتصادی مارکس با کاربست آن در مورد آخرين پديده 

های اقتصادی را می توان در هيلفردينگ، سرمايۀ 

، ديد (برای تصحيح ۱۹۱۱مالی، سن پترزبورگ، 

اشتباهات اصلی در ديدگاه های مؤلف در زمينۀ نظريۀ 

طال، اسکناس ارزش، به مقالۀ کائوتسکی تحت عنوان 
و  ۸۳۷، صفحات XXX, I ،مان نوو کاالها در ز

امپرياليسم، آخرين رجوع کنيد)؛ و و. ايلين،  ۸۸۶
. انحرافات از مارکسيسم ۱۹۱۷مرحلۀ سرمايه داری، 

مسألۀ در نکات اساسی عبارتند از:  پتر ماسلف، 
(سن نظريۀ توسعۀ اقتصادی (دو جلد) و  ارضی

). نقدی بر اين انحرافات را می ۱۹۱۰پترزبورگ، 

مالتوسيانيسم و مقالۀ کائوتسکی زير عنوان توان در 
، مالحظه XXIX, I  ،۱۹۱۱سوسياليسم در زمان نو، 

 کرد.

نقد آموزۀ اقتصادی مارکس از ديدگاه به اصطالح 

نظريۀ مفيديت نهائی را که در ميان استادان بورژوا 

باورک،  –رواج دارد می توان در آثار زير يافت: بوهم 

در  ۱۸۹۶(برلين،  او کارل مارکس و پايان سيستم

Staatswiss. Arbeiten. Festgabe für K. 

Knies ،۱۸۹۷) ، ترجمۀ روسی، سن پترزبورگ ،

ريۀ مارکس و نقد آن، و سرمايه و سرمايه داری، ظن

، ترجمۀ ۱۹۰۰-۱۹۰۲چاپ دوم، دو جلد، اينسبروک، 

. ۱۹۰۹روسی، سرمايه و سود، سن پترزبورگ، 

)، فون ۱۸۹۹( لهارزش و ارزش مبادهمچنين ريکس، 

محاسبۀ ارزش و محاسبۀ قيمت در بورتکيه ويکز، 
)؛ ۱۹۰۶-۱۹۰۷(ارشيو علوم اجتماعی سيستم مارکس 

بارۀ عناصر اقتصاد سياسی، بخش درلئو فون بوخ، 
(که در روسيه هم چاپ اول، شدت کار، ارزش و قيمت 

شده). هيلفردينگ از ديدگاه مارکسيستی نقد بوهم 

(مطالعات  م باورک از مارکسنقد بوهباورک را در 

) و در مقاالت کوتاه ۱۹۰۴، وين، ۱مارکسی، جلد 

 تری در زمان نو تجزيه و تحليل کرد.
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در مورد مسألۀ دو جريان عمده در تفسير و تکامل 

رويزيونيسم در مقابل مارکسيسم راديکال  –مارکسيسم 

پيش ("ارتودوکس")، نگاه کنيد به ادوارد برنشتاين، 
 ياليسم و وظايف سوسيال دموکراسیشرط های سوس

، اشتوتگارت، ترجمۀ ۱۸۹۹(نسخۀ اصلی آلمانی، 

، و ۱۹۰۱، سن پترزبورگ، ماترياليسم تاريخیروسی، 

از تاريخ و نظريۀ ) و ۱۹۰۱، مسکو، مسايل اجتماعی
، پاسخی به ۱۹۰۲، سن پترزبورگ، سوسياليسم

برنشتاين و برنامۀ سوسيال دموکراسی برنشتاين در 
وجود دارد (اصل آلمانی،  کائوتسکینوشتۀ 

 -۱۹۰۶، چهار ترجمۀ روسی در ۱۸۹۹اشتوتگارت، 

). دربارۀ ادبيات مارکسيستی فرانسوی نگاه کنيد ۱۹۰۵

چهار سال مبارزۀ طبقاتی، به کتاب های ژول ِگد، 
)؛ ۱۹۱۱(پاريس،  خبردار! و مسايل ديروز و امروز

ريس، (پا دترمينيسم اقتصادی کارل مارکسپل الفارگ، 

دو )، همچنين نگاه کنيد به آنتون پانه کوک، ۱۹۰۹
 .   گرايش در جنبش کارگری

در مسألۀ نظريۀ مارکسيستی انباشت سرمايه اثر تازه 

 انباشت سرمايهای از روزا لوکزامبورگ به نام 

) و تحليلی از تفسير نادرست او از ۱۹۱۳(برلين، 

 ريۀ مارکس توسط اتو باوئر وجود دارد، انباشتظن

)، ۸۶۲و  ۸۳۱، ص ,XXXI، زمان نوسرمايه (

و از پانه کوک در  به پيشهمچنين نقدی از اکشتاين در 

 .۱۹۱۳روزنامۀ برمر بورگر، 

از ادبيات قديمی روسی دربارۀ مارکسيسم موارد زير 

سوسياليست های شايان توجه است: ب. چيچرين، 
بزوبرازوف، سن علوم سياسی در مجموعۀ  آلمانی

بخش  تاريخ آموزه های سياسی، ، و۱۸۸۸پترزبورگ، 

صفحه؛ پاسخی به نوشتۀ باال  ۱۵۶، ۱۹۰۲، مسکو، ۵

اقتصاد دان های آلمانی از توسط زيبر تحت عنوان 

، در مجموعۀ آثارش جلد دوم، سن عينک آقای چيچرين

آموزۀ اقتصادی ؛ لو اسلومينسکی، ۱۹۰۰پترزبورگ، 
، ن. زيبر ۱۸۹۸، سن پترزبورگ، کارل مارکس

اقتصادی ديويد ريکاردو و  –وهش های اجتماعی پژ
و مجموعۀ آثار او در دو جلد،  ۱۸۸۵،کارل مارکس

سرمايه . همچنين بررسی ۱۹۰۰سن پترزبورگ، 
، شمارۀ ۱۸۷۲توسط جی کوفمن در وستنيک يوروپی، 

مارکس در پس  مقاله ای برجسته به خاطر آنکه -۵

نقل ، استدالل های کوفمن را سرمايه گفتار چاپ دوم

کرد و آنها را همچون تشريح درستی از روش 

 ديالکتيکی خود، تأييد نمود. –ماترياليستی 

در مورد نوشته های نارونيک های روسی دربارۀ 

در روسکويه  –مارکسيسم: ن. ميخائيلئفسکی 

شماره های  ۱۸۹۵و  ۱۰، شمارۀ ۱۸۹۴بوگاتسووف 

 –؛ همچنين تجديد چاپ شده در مجموعۀ آثار او ۲و  ۱

استرووه (سن  يادداشت های انتقادیکاتی دربارۀ ن

). ک. تولين (و. ايلين) ديدگاه های ۱۸۹۴پترزبوگ، 

داده ميخائيلوفسکی را از نقطه نظر مارکسيستی در 
مورد تجزيه هائی که شاخص تکامل اقتصادی ما هستند 

 در سن ۱۸۹۵و تحليل قرار داد (اين نوشته در سال 

وسط سانسور منهدم پترزبورگ به چاپ رسيد اما ت

، اين نوشته در مجموعۀ  ۱۹۰۸گرديد)، بعد ها در سال 

 در سن پترزبورگ تجديد چاپ شد. ديگر دوازده سال

سن خطوط سياسی ما، و.  آثار نارونيک ها: و.

از سال های هفتاد تا سدۀ   ، و۱۸۹۲ پترزبورگ،
تصوير ان ،  ُ–؛ نيکالی ۱۹۰۷، سن پترزبورگ، بيستم

، سن پترزبورگ، پس از اصالحاتکلی اقتصاد ما 

، سن مارکسيسم و مسألۀ ارضی؛ و. چموف، ۱۸۹۳

نوشته های فلسفی و  -طرح، و ۱۹۰۶پترزبورگ، 
 .  ۱۹۰۷، سن پترزبورگ، جامعه شناسی
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عالوه بر نارودنيک ها به موارد زير توجه کنيم: ن. 

نوشته های قديم و جديد دربارۀ  –طرح کاره يف، 
چاپ دوم  ۱۸۹۶ن پترزبورگ، ، سماترياليسم تاريخی

نقد ماترياليسم اقتصادی؛ تحت نام  ۱۹۱۳در 
، مبانی فلسفی و جامعه شناسانۀ مارکسيسم ماساريک،

ماترياليسم تاريخی و اقتصاد ؛ کروچه، ۱۹۰۰مسکو، 
 . ۱۹۰۲سن پترزبورگ،  ،مارکسيستی

برای ارزيابی درست مارکسيسم بايد با آثار نزديک 

فريدريش انگلس، آشنا شد. ترين همفکر و همکارش، 

فهم مارکسيسم و بررسی کامل آن بدون به حساب 

 آوردن تمام آثار انگلس ممکن نيست.

برای نقد مارکسيسم از ديدگاه آنارشيسم رجوع کنيد به 

دو بخش، سن  آموزۀ مارکسيسم،و. چرکزوف، 

، به جای يک کتاب؛ و. توکر، ۱۹۰۵پترزبورگ، 

و] سنديکاليست، ؛ و به سورل [آنارک۱۹۰۷مسکو، 

رجوع  ۱۹۰۸مسکو،  مطالعات اجتماعی اقتصاد مدرن

  کنيد.

 و مارکس مختصر نامۀ زندگی( مارکس کارلمقالۀ 
 ۱۹۱۴در فاصلۀ ژوئيه تا نوامبر   )مارکسيسم شرح

در  ۱۹۱۵نوشته شده است. نخستين انتشار در سال 

با امضای و.  ۲۸، چاپ هفتم، جلد دانشنامۀ گرانات

 ايلين.

نونی براساس دست نوشت لنين است که با نسخۀ متن ک

 مقابله و تکميل شده است.  ۱۹۱۸چاپ 

منابع ترجمه: نسخۀ انگليسی، انتشارات خارجی پکن، 

و ترجمۀ فرانسوی از مجموعۀ آثار  ۱۹۷۰چاپ دوم، 

 .۲۱ لنين جلد

 پانوشت ها

) مارکس و انگلس، همچنان که اکثريت قريب به ۱(

اجتماعی سدۀ نوزدهم و آغاز اتفاق متفکران سياسی و 

را » ديکتاتوری«و » ديکتاتور«سدۀ بيستم، واژه های 

در معنا و مفهومی نزديک به آنچه  در روم قديم به کار 

ما برای اينکه درک سدۀ  .برده می شد، به کار می برند

نوزدهمی از واژه های ديکتاتور و ديکتاتوری را نشان 

ديکتاتور را  از رهليت دهيم تعريف واژه نامۀ فرانسوی

در اينجا می آوريم. هدف ما اين است که ويژگی های 

را در انديشۀ سياسی » ديکتاتوری پرولتاريا«اصطالح 

مارکس نشان دهيم. روشن است که معنی لغوی و 

تاريخی يک اصطالح به هيچ رو تمام بار معنای علمی، 

ندارد. را فلسفی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی آن 

توای مفاهيم در طول زمان تغيير می کنند وانگهی مح

حال آنکه شکل لفظی آنها ممکن است حفظ شود. 

الح ديکتاتور و ديکتاتوری که امروزه معموال (به طاص

ويژه در زبان عادی و از آن بيشتر در رسانه های 

گروهی و در گفتمان حاکمان و مقامات رسمی) با 

، قدرت استبداد، خودکامگی، اتوريتر بودن، ستمکاری

مادام العمر و غيره مرادف است نه در اصل خود و نه 

در سدۀ نوزدهم چنين معنائی نداشت. از اين رو ما می 

کوشيم نخست درک سدۀ نوزدهمی اين اصطالح را بيان 

کنيم و سپس با رجوع به يک رشته منابع از مارکس 

درک دقيق او از اصطالح ديکتاتوری پرولتاريا و 

 آن را توضيح دهيم.ويژگی های بنيادی 

از ) ۱۸۶۳ -۱۸۷۷( تعريف واژه نامۀ فرانسوی ليتره

 ديکتاتور چنين است:

صاحب منصبی که در روم قديم در برخی شرايط « 

ا به حکمرانی منصوب می کردند؛ قدرت ر بحرانی او

ماه تعيين می شد،  ۶او مطلق بود و برای مدت قانونی 

ديکتاتور اما معموال هنگامی که خطر برطرف می شد 
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پيش از پايان اين دوره از مقام خود کناره گيری می 

 »کرد.

Magistrat souverain qu’on nommait à 

Rome, en certaines circonstances 

critiques ; son pouvoir était absolu, et fixé 

à une durée légale de six mois ; mais 

d’ordinaire le dictateur abdiquait avant ce 

terme quand le danger était passé. 

(بخوانيد سدۀ » مدرن«اين واژه نامه سپس معنی 

 نوزدهمی) ديکتاتور را چنين بيان می کند:

ديکتاتور] در عصر مدرن نامی است که به برخی «[

همۀ قدرت  موقتااز رؤسای دولت ها داده می شود که 

 (تأکيد از ما است.)» ها را در دست می گيرند

Dans les temps modernes, nom donné à 

quelques chefs qui réunissent 

temporairement tous les pouvoirs en leurs 

mains. 

، مارکسيست آمريکائی در Hal Draper هال دريپر

ديکتاتوری پرولتاريا نزد مارکس و انگلس مقالۀ 
 ) می نويسد:۱۹۸۷(

 دچار را کلمه اين تاريخِ  که ای کليدی واقعيت«

 سدۀ نيمۀ در: است چنين کرد اشکال و گرفتاری

 معنائی همان هنوز »ديکتاتوری« قديمی کلمۀ نوزدهم،

 و شد می کلمه فهميده آن از پيش، ها قرن که داشت را

 ستمکاری، استبداد، مرادف ديکتاتوری معنی، اين در

 همه از تر مهم و نبود خودکامگی و مطلقه حکومت

و می » رفت نمی شمار به کراسیدمو مقابل نقطۀ اينکه

 افزايد:

 و آلمانی فرانسوی،( ها زبان همۀ در ديکتاتوری«

 جمهوری در »ديکتاتورا« کلمۀ به بود ارجاعی) غيره

 خود اثر و آورد دوام سال سيصد که مهمی نهاد ،» روم

 سياسی نهاد اين. گذاشت برجای سياسی تفکر بر را

 فوق حالت در تقدر اعمال معنی به] ديکتاتورا يعنی[

 مقاصد برای اعتمادی قابل شهروند به که بود العاده

 می واگذار ماه شش حداکثر مدت به محدودی و موقت

 ديوار و بود جمهوری موجود وضع حفظ آن هدف. شد

 دشمن برابر در جمهوری از دفاع برای حفاظتی

 در آمد؛ می حساب به داخلی برانداز نيروی يا خارجی

 را آنها امروزه ما که عناصری ضد هب بود نهادی واقع

 امروزی معنی به[ ديکتاتوری  به تمايل داشتن به متهم

 سزار ژول زمان تا کم دست نهاد اين. کنيم می] کلمه

 همچون خود شخص اعالم با سزار، و کرد عمل

 معنی به ديکتاتور يعنی دائمی و نامحدود ديکتاتور

 انمي از ار جمهوری ديکتاتورای کلمه، امروزی

 .»برداشت

 را با چپ جنبش در" ديکتاتوری"ۀ ژوا تاريخ«دريپر 

برابر «جنبش  کمونيستی، -سوسياليستی جنبش نخستين

يره) در غ (به رهبری بابوف، بوئوناروتی و» ها

انقالب کبير فرانسه مربوط می کند. اين جنبش که 

راديکال ترين جريان انقالبی در سال های آخر سدۀ 

به رغم سرکوب های متوالی از  هيجدهم فرانسه بود

سوی جريان های مختلف طبقاتی در انقالب فرانسه و 

سپس از سوی ناپلئون و دورۀ بازگشت سلطنت و غيره 

دوام آورد. جريان بالنکيسم ادامه و الهام گيرنده از اين 

جنبش بابوف و بوئوناروتی بود که کمونيسم تخيلی 

تاب های خود ناميده شده است. فيليپ بوئوناروتی در ک

تاريخ هم سوگندان «و » یهم سوگندی برای برابر«
از حکومت انقالبی » بابوف ]توطئۀ[ برابری موسوم به

موقتی که پس از انقالب بايد به وجود آيد، که حکومت 

گروهی است که انقالب کرده، سخن می گويد و اينکه 

اين حکومت برای مدتی (حدود يک نسل) بايد با 

ند لفظ ديکتاتوری را به کار چند (هرديکتاتوری عمل ک

 شوند. » تربيت«نمی بردند) تا مردم برای دموکراسی 
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بالنکيست ها همين درک را از ديکتاتوری انقالبی 

داشتند. از ديد آنها ديکتاتوری انقالبی ای که پس از 

تاتوری حزب يا گروهی بود که کانقالب الزم بود دي

ی اقليت بود. انقالب کرده است و ناگزير ديکتاتور

می » برنامۀ کمونارهای بالنکيست پناهنده«انگلس در 

از اين فرض بالنکی که هر انقالبی می تواند «نويسد: 

از ضربۀ يک گروه انقالبی کوچک به وجود آيد خود به 

خود ضرورت استقرار يک ديکتاتوری پس از پيروزی 

و اين البته نه ديکتاتوری کل طبقۀ  ماجرا نتيجه می شود

قالبی، يعنی پرولتاريا، بلکه ديکتاتوری اقليت کوچکی ان

است که انقالب کرده و خود را از پيش زير ديکتاتوری 

 يک يا چند فرد سازمان داده است. 

 »پس می بينيم که بالنکی انقالبی نسل پيشين است.

ديکتاتوری نزد مارکس و انگلس نه به معنی 

يا  ديکتاتوری يک فرد است و نه ديکتاتوری گروه

 حزب و نه ديکتاتوری اقليت.

مهم ترين ويژگی های ديکتاتوری پرولتاريا از ديد 

 مارکس و انگلس چنين اند:

رولتاريا به معنی حکومت يا ديکتاتوری پ -

روائی طبقۀ کارگر است. مارکس بارها فرمان

و بارها ديکتاتوری پرولتاريا را مرادف با 

سلطۀ طبقاتی پرولتاريا به کار برده است 

قالۀ هال دريپر که باالتر بدان اشاره کرديم (م

حاوی نقل قول های متعددی از مارکس و 

انگلس مبنی بر مرادف بودن ديکتاتوری 

پرولتاريا با دولت طبقۀ کارگر و سلطۀ 

نقد ارکس در م طبقاتی پرولتاريا است.)
رمايه سبين جامعۀ «می نويسد:  برنامۀ گوتا

دوره ای از تحول ونيستی داری و جامعۀ کم

اين متناظر اولی به دومی وجود دارد.  قالبینا

تحول يک دورۀ گذار سياسی هست که دولت 

چيزی جز ديکتاتوری انقالبی نمی تواند آن 

  (تأکيد از مارکس است) .»باشدلتاريا وپر

ديکتاتوری پرولتاريا به معنی وسيع ترين  -

دموکراسی برای طبقۀ کارگر و ديگر 

عنی همۀ کسانی که زندگی زحمتکشان است (ي

شان متکی بر کار خودشان است و نه استثمار 

مانيفست حزب ديگری). مارکس و انگلس در 
، نخستين گام انقالب کارگری را کمونيست

تسخير قدرت سياسی توسط طبقۀ کارگر می 

دانند که از ديد آنها مرادف به دست آوردن 

دموکراسی است. در اين زمينه شيوۀ برخورد 

سيستی به دهقانان خرد (که می توان آن مارک

را به ديگر توليد کنندگان خرد تعميم داد) 

 آموزنده است.

ديکتاتوری پرولتاريا ابزار سرکوب مقاومت  -

طبقات استثمارگر يا بقايای آنها پس از انقالب 

 کارگری است. 

» دولت گرائی و آنارشی«در کتاب  باکونين

 را خود مخالفت قبال ما«) می نويسد: ۱۸۷۴(

 اين. ايم کرده بيان مارکس و السال نظريۀ با

 آنها نظر از که را خلقی دولت تأسيس نظريه

 مثابۀ به يافته سازمان پرولتاريای جز چيزی

 هدف عنوان به نه اگر نيست، حاکم طبقۀ

 نظر از که هدفی همچون کم دست نهائی،

 توصيه دارد، قرار آن از پس درست اهميت

 پرولتاريا اگر که است اين مسأله. کند می

 خواهد حکومت کسانی چه بر گردد حاکم

 پرولتاريای که است معنی بدان اين کرد؟

 اين سلطۀ زير که ماند خواهد باقی ديگری

باکونين سپس می .» بود خواهد جديد دولت

کومت حگويد آن طبقه ای که پرولتاريا بر او 

 در واهد کرد اساسا دهقانان هستند. مارکسخ
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 کارگری دولت از باکونين درک هب برخورد

  :نويسد می

 که زمانی تا که است معنی بدان اين نه،«

 وجود دار سرمايه طبقۀ ويژه به ديگر، طبقات

 سرمايه با پرولتاريا که هنگامی تا و دارند،

 که هنگامی زيرا( کند می مبارزه داران

 سازمان و او دشمنان برسد قدرت به پرولتاريا

 وسايل بايد) اند نرفته بين از هنوز کهن جامعۀ

. گيرد کار به حکومتی، وسايل يعنی آميز، قهر

 و است طبقه يک هنوز او خود اگر] يعنی[

 مبارزۀ آنها از که ای اقتصادی شرايط اگر

 هنوز شوند می ناشی طبقات وجود و طبقاتی

 از يا آميز قهر شکل به بايد و اند نگشته ناپديد

 روند اين يابند، تحول يا شوند برداشته راه سر

 »شود. تسريع قهر با بايد تحول

: کند می نقل چنين باکونين از دوباره مارکس

 چنانکه دهقانان، خيل قانی،ده های توده مثال«

 ها مارکسيست مساعد نظر از دانند، می همه

 سطح ترين پائين در چون و نيستند مند بهره

 حکومت زير بايد دارند قرار فرهنگی

و مارکس اين  .»گيرند قرار هکارخان کارگران

تز او را با توضيح شيوۀ برخوردی که 

پرولتاريای انقالبی با دهقانان خرد بايد داشته 

ت، کمک مخصو شيوه ای مبتنی بر عدم ،باشد

برای بهبود سريع زندگی دهقانان و کذار 

 ،داوطلبانه شان به توليد تعاونی و اشتراکی

 اين نقد باکونين را رد می کند.

 :اتوری پرولتاريا حکومت نخبگان نيستديکت -

» دولت گرائی و آنارشی«در کتاب  باکونين

ضمن رد هرگونه دولت و حکومت، چه 

استبدادی و چه دموکراتيک و انتخابی، 

برخورد مارکسيستی در مورد دولت کارگری 

 را نيز نقد می کند و می نويسد: برگزيدگانی

 نظر مورد حکومت در است قرار که

 باشند داشته دست در را قدرت ها مارکسيست

 فاضل و پرشور معتقد، های سوسياليست

 های سوسياليست: «افزايد می سپس. هستند

 آثار در پيوسته که علمی سوسياليسم و فاضل

 يافت ها تسمارکسي و ها السالی های گفته و

 اصطالح به که ندا اين بيانگر خود شوند می

 حکومت همان جز ديگری چيز خلقی دولت

 جديد اشرافيت يک سوی از مردم بر ستبدانهم

 ادعائی يا واقعی دانشمندان از کوچک بسيار و

 معنی بدان اين و نيستند دانشمند مردم،. نيست

 نخواهد آنها به توجهی حکومت که است

 حکومت گلۀ دررا  مردم همۀ آنها. داشت

 زيبائی آزادی. داد خواهند جای شوندگان

  !است

 کنند می حس را قضتنا اين ها مارکسيست

 رؤيا چه( فضال حکومت که دانند می چون

) است مارکس از پرانتز –! هائی پردازی

 ارزش بی منفورترين ترن، کننده سرکوب

 شکل رغم به و جهان، در ها کومتح ترين

 است، واقعی ديکتاتوری يک آن دموکرتيک

 و موقت ديکتاتوری اين که فکر اين با را خود

 ».دهند می تسلی است مدت کوتاه

 ضمن ،باکونين ارزيابی اين به برخورد در مارکس

 حکومت اصطالح هرگز که ورزد می تأکيد آنکه

می  ،است نبرده کار به را عالمان حکومت يا فضال

 سوسياليسم با تقابل در تنها علمی ليسمسوسيا گويد

 رسط چند همچنين. است شده برده کار به تخيلی

 ها السالی »خلقی تدول« اصطالح رد با تر پائين

 با آن مباينت و اصطالح اين دانستن غلط و

 گذارای خصلت دربارۀ ،کمونيست مانيفست
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! عزيز آقای نه: «گويد می پرولتاريا ديکتاتوری

 دنيای ياغی قشرهای بر کارگران طبقاتی سلطۀ

 وجود اقتصادی مبنای که هنگامی تا تنها کهن

  ».داشت خواهد وجود نشده منهدم هنوز طبقات

 و طالحصا در يابی تناقض پی در که باکونين

 به غلط به را آن که( خلقی دولت مفهوم

 تز اثبات و) دهد می نسبت ها مارکسيست

 اعتراض به است دولت فوری اللحان آنارشيستی

 چرا است خلقی واقعا آنها دولت اگر: «پرسد می

 زادیآ برای آن انهدام اگر و کنند می الغا را آن

 آن کنند می تأجر چرا است ضروری مردم واقعی

 اين به برخورد در مارکس» بنامند؟ خلقی را

 که یشرايط توضيح برای و باکونين اعتراض

 نهاد اين که شرايطی واست  ضروری هنوز دولت

 اصرار از جدا: «نويسد می شود می کهنه ديگر

 اصطالح بر[ ليبکنشت فولکشتات نشريۀ آور مالل

 مانيفست برخالف و مزخرف که] خلقی دولت

 دولت[ بودن موقت معنی، است غيره و کمونيست

 برای پرولتاريا که آنجا از: است اين فقط] کارگری

 عمل جامعه همين پايۀ بر کهن جامعۀ برانداختن

 ای سياسی اشکال در هنوز چون نيز و کند، می

 تعلق جامعه ناي به کمابيش که کند می حرکت

 خود نهائی تشکل به مبارزه اين در هنوز او دارند،

 استفاده خود آزادی برای وسايلی از و است نرسيده

 آقای. شوند می کهنه آزاديش از پس که کند می

 بهتر که گيرد می نتيجه چنين امر اين از باکونين

 منتظر فقط و...  نکرد کاری هيج اصال است

 يادداشت(  .»ماند قيامت روز يعنی عمومی انحالل

 )  فارسی مترجم

ر ترجمۀ انگليسی آمده: و سپس خود به خود ) د۲(

در  .and then ceases of itselfمتوقف می گردد 

و آنگاه طبيعتا به خواب می «ترجمۀ فرانسوی گفته شده 

»  entre alors naturellement en sommeilرود 

که به اصل آلمانی نزديک تر است. عين کلمات انگلس 

 und schläft dann von selbst einچنين است: 

به معنی    schlafen ديده می شود که انگلس فعل

  خوابيدن يا استراحت کردن را به کار می برد.

به نظر ما ضرورت دقت ترجمه در اين زمينه  

 ،تنها ناشی از مالحظات ادبی و فن ترجمه نيست

بلکه اساسا به خاطر اهميت نظری و سياسی مسأله 

يستی دخالت است. اينکه بگوئيم در جامعۀ سوسيال

متوقف می «دولتی در روابط اجتماعی به تدريج 

به خواب می «با اينکه بگوئيم اين دخالت » شود

معنی يکسانی ندارد. اگر بگوئيم متوقف می » رود

به اين معنی است که ديگر  رود می ميان شود يا از

باز نمی گردد و احيا نمی شود در حالی که اگر 

بازگشت و احيا و  بگوئيم به خواب می رود امکان

حتی تشديد آن را منتفی نکرده ايم! تجربۀ انقالبات 

کارگری و تقويت دخالت دولتی و دولت گرائی در 

که يکی از عوامل  –اثر انحرافات و غلبۀ آنها  

مهمی است که زمينه را برای درجا زدن در 

سرمايه داری دولتی و بازگشت به سرمايه داری 

نشان  –می کند  خصوصی افسار گسيخته فراهم

می دهد که حتی با به وجود آمدن زمينه های مادی 

عدم دخالت دولتی در روابط اجتماعی، امکان از 

از بين نمی  خود به خودسر گرفته شدن اين دخالت 

به «براين در بهترين حالت اين دخالت رود. بنا

و برای از بين رفتن کامل آن، از » خواب می رود

ن کل نهاد دولتی ضرورت بين رفتن يا پژمرده شد

دارد که خود مستلزم پيشروی انقالب های 

کارگری در سطح يک کشور (از جمله از طريق 

انقالب های فرهنگی) و در سطح بين المللی و 
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افزايش آگاهی و هشياری توده های کارگر و 

زحمتکش و شرکت و دخالت هرچه بيشتر و هر 

ودشان چه فعال تر توده های مردم در ادارۀ امور خ

و تکامل نيروهای مولد و فرهنگ و آگاهی است 

تا با از ميان رفتن کامل طبقات و بازمانده های 

دولتی همچنان در خواب نظام طبقاتی، دخالت 

انجام بميرد! اما يک جنبۀ ديگر مسأله بماند و سر

نيز شايان توجه است که از زاويۀ ديگر نشان می 

در اين » متوقف شدن«از » به خواب رفتن«دهد 

مورد مناسب تر و درست تر است  و آن اينکه در 

تمام دوران گذار از سرمايه داری به کمونيسم، 

دولت کارگری يا ارگان سلطۀ طبقاتی پرولتاريا 

بايد وجود داشته باشد و در تمام اين دوران اين 

ارگان بايد بتواند همچون ارگان سرکوب 

ارگران استثمارگران يا بقايای آنها و حفاظت از ک

از اين رو برای حفاظت  و زحمتکشان عمل کند.

از کارگران و زحمتکشان و نهادهايشان و دفع 

رات محتمل از سوی دشمنان طبقاتی، اين طخ

بايد توجه ». کامال متوقف شود«دخالت نمی تواند 

روابط اجتماعی «کرد که مبارزۀ طبقاتی در همين 

ت صورت می گيرد و دول»  در حوزه های مختلف

های مبارزۀ طبقاتی است کارگری يکی از ابزار

(هر چند تنها ابزار نيست و نبايد باشد). اما اين 

تمر سکاهش مضرورت نافی  ،هشدار درست

اب به خو«تی در حوزه های اجتماعی و دخالت دول

يرا ارگان سلطۀ طبقاتی در ز ،»رفتن آن نيست

 برای ،نيسموذار از سرمايه داری به کمدوران گ

 گونه هيج نبايد ،باشد کارگر طبقۀ دولت اقعاو اينکه

 و کند وارد زحمتکشان ديگر و کارگران بر ستمی

 مختلف های حوزه در دارد امکان که آنجا تا بايد

 و کارگران خود تا نمايد دخالت کمتر اجتماعی

 می وجود به که نهادهائی با زحمتکش های توده

و تا از اين ر. دهند انجام را عمومی کارهای آورند

طبقات هست دولت نمی تواند به طور کلی از 

، می تواند و بايداما  ،روابط اجتماعی غايب باشد

پس از سرنگونی سرمايه داران و زمينداران و 

استقرار قدرت کارگری، و نيز با تکامل نيروهای 

مولد و افزايش سطح فرهنگ عمومی و به ويژه 

را  آگاهی و سازمان يابی طبقۀ کارگر، دخالت خود

تماعی کمتر و بط اجروا در زندگی مردم و در

  يادداشت مترجم فارسی) » (کمتر کند.
) ترجمۀ فرانسوی چنين است: وظيفۀ ما در قبال ۳(

دهقان خرد، در درجۀ نخست، عبارت است از فراهم 

کردن گذار مالکيت و بهره برداری فردی او به بهره 

ه اقناع را، بلکه از برداری تعاونی، نه از طريق اجبار

او با ارائۀ نمونه ها و با قرار دادن همياری [مساعدت] 

  جامعه در اختيار او. ( يادداشت مترجم فارسی) 

 و گرائی دولت" کتاب بر کلی نظری« در ) مارکس۴(
تصوير واژگونه ای را که باکونين  ،»باکونين آنارشی

از شيوۀ برخورد مارکسيستی به دهقانان خرد در جامعۀ 

داری ارائه می داد نقل می کند و سپس ديدگاه سرمايه 

 نين است:  چخود را توضيح می دهد. برخورد باکونين 

 می همه چنانکه دهقانان، خيل قانی،ده های توده مثال«

 و نيستند مند بهره ها مارکسيست مساعد نظر از دانند،

 زير بايد دارند قرار فرهنگی سطح ترين پائين در چون

 »گيرند. قرار خانهکار کارگران حکومت

 اين ،]نه: «[است چنين باره اين در مارکس توضيح

 مالک عنوان به دهقان که جا هر که است معنی بدان

 جا هر دارد، وجود] وسيع[ ای توده شکل به خصوصی

 می تشکيل را چشمگيری کمابيش اکثريت توده، اين

 دهقان آنها در که ای قاره اروپای کشورهای مانند دهد،

 کشاورزی کارگر به انگلستان مانند و نشده بودنا هنوز
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 يا: داد خواهد رخ زير حاالت از يکی است نگشته تبديل

 و شد خواهد کارگری، انقالب هر انقالب، مانع قان،هد

 در که گونه ناهم کشاند، خواهد شکست به را آن

 مالک دهقان زيرا( پرولتاريا يا کرد، را کار اين فرانسه

 پرولتری او] زندگی[ شرايط اگر حتی و نيست پرولتر

 بايد حکومت عنوان به) داند نمی پرولتر را خود باشند

 سرعت به دهقانان آن در که آورد عمل به اقداماتی

 جلب انقالب به و ببينند را خود وضعيت سريع بهبود

 از گذار تسهيل امکان کم دست که اقداماتی شوند،

 فراهم را اشتراکی مالکيت به زمين خصوصی مالکيت

 به و خود توافق براساس دهقانان که طوری به سازند،

. بپذيرند را زمين شدن اشتراکی اقتصادی، داليل

 حق لغو اعالم با مثال بزند دهقان سر بر نبايد پرولتاريا

 ممکن هنگامی مالکيت الغای. او مالکيت الغای يا ثار

 زمين، از بردار بهره دارِ  سرمايه کشاورزِ  که است

 کشتگر که جائی در يا و باشد، انداخته بيرون را دهقان

 پرولتر و مزدی کارگر شهری، کارگر مانند حقيقی،

 غير طور به نه و مستقيما بنابراين و است حقيقی

 اين با. دارد مشترک منافع شهری کارگر با مستقيم

 قانانهد زمين توسعۀ يا زمين، بر خرد مالکيت همه،

 به بزرگ الکام های زمين الحاق طريق از صرفا

 نبايد است باکونبن انقالبی مبارزۀ مضمون که دهقانان،

  يادداشت مترجم فارسی) ( .»گردد تقويت

 George Jacob) جورج جيکوب هولی اوک ۵(

Holyoake )۱۹۰۶-۱۸۱۷ ،فلزکار اهل بيرمنگام ،(

طرفدار جنبش تعاونی رابرت  ،اصالح طلب و ميانه رو

ن از دولت، فعال و راديکال جدائی دي اوئن، طرفدار

(مبدع  بنيان گذار جمعيت های مروج سکوالريسم

طرفدار جامعه  ، روزنامه نگار،اصطالح سکوالريسم)

جناح  لفعا شناسی و فلسفۀ پوزيتيويستی اگوست کنت،

ميانه رو جنبش چارتيستی، فعال جنبش اتحاديه ای، 

فعال جنبش تعاونی، خواهان آشتی طبقات و مخالف 

 . (يادداشت مترجم فارسی)  .مبارزۀ طبقاتی

بارۀ مارکس در ) انگلس در مقاله اش در۶[(
Handwöterbuch der Staatszwissenschaften, Band 

VI, S. 603  و برنشتاين در مقاله اش در بارۀ مانک در

، به اشتباه اين ۱۹۱۱چاپ يازدهم دانشنامۀ بريتانيکا، 

اتبات مکذکر می کنند. به  ۱۸۶۰تا  ۱۸۵۳تاريخ ها را 
 نگاه کنيد.] ۱۹۱۳منتشر شده در مارکس، 

 

 

 

در اينجا دو قطعه شعر از اتو رنه کاستيلو شاعرانقالبی 

 انقالبی های سروده گواتماالئی و يک قطعه از مجموعه

می آوريم. پيش از آن توجه  ۱۳۷۰ فروردين –

زندگی نامۀ رنه کاستيلو از خالصه ای خوانندگان را به 

 :جلب می کنيم

 کاستيلورنه 

در کوئت زالته  ۱۹۳۶آوريل  ۲۵اتو رنه کاستيلو در 

نانگو (گواتماال) در خانواده ای متوسط ديده به جهان 

گشود. تحصيالت ابتدائی را در زادگاهش به پايان 

رساند و برای تحصيالت دبيرستانی به گواتماال سيتی 

سالگی مقاله نويسی در مجالت جوانان را  ۱۸رفت. از 

او در انجمن های دانشجوئی فعاليت داشت و آغاز کرد. 

صدر انجمن جوانان و فعال حزب کار گواتماال شد. پس 

از سرنگونی حکومت گواتماال در اثر کودتائی به 

، رنه ۱۹۵۴) در سال CIAرهبری سی. آی. اِی (

کاستيلو و شماری از روشنفکران مبارز به ال 

قاش سالوادور رفتند. او در آنجا به عنوان کارگر ن

 سه قطعه شعر
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ساختمانی، نگهبان شب کار و فروشندۀ کتاب کار کرد. 

همزمان به مطالعه و فعاليت ادبی و فرهنگی در ارتباط 

با فعاالن و روشنفکران گواتماالئی و ال سالوادوری 

» روزنامۀ التينی«روی آورد و در نشريه ای به نام 

نوشته هائی به چاپ رساند. او همچنين به دانشگاه رفت 

حقوق نام نويسی کرد و انجمن ادبی دانشگاه  و در رشتۀ

برندۀ  ۱۹۵۶و  ۱۹۵۵را به وجود آورد. در سال های 

 جايزه های ادبی شد.

پس از مرگ ديکتاتور آرماس به  ۱۹۵۷در سال 

گواتماال برگشت و به فعاليت ادبی و فکری و تحصيل 

در رشتۀ حقوق و علوم اجتماعی در دانشگاه سان 

 ۱۹۵۹تا  ۱۹۵۷سال های کارلوس مشغول شد. در 

شعرهائی از او در نشريات دانشجوئی منتشر شد. در 

به عنوان بهترين دانشجو بورسی برای  ۱۹۵۹سال 

تحصيل در ادبيات در دانشگاه اليپزيک دريافت کرد اما 

در آنجا تغيير رشته داد و به تحصيالت سينمائی 

پرداخت. در رشتۀ سينما شاگرد يورويس ايونس 

Jorvis Ivens  سينماگر معروف هلندی بود. (ايونس

بارۀ جنبش های اگری متعهد که فيلم های زيادی درسينم

انقالبی و کارگری در سراسر جهان ساخته بود و در آن 

زمان در جمهوری دموکراتيک آلمان به سر می برد. 

ايونس همچنين عالقه داشت دربارۀ جنبش های انقالبی 

کاستيلو در اروپا، آسيا آمريکای التين فيلم بسازد). رنه 

به گواتماال  ۱۹۶۴سفرهائی کرد. در سال  و آفريقا

برگشت تا در فعاليت های سياسی حزب کارگران 

شرکت کند. او همچنين به فعاليت هائی در زمينۀ تئاتر 

تجربی روی آورد و در همکاری با انجمن های 

دانشجوئی سرودها، اشعار و مقاالتی منتشر کرد. 

فعاليت مخفيانه مرتبط با گروه های طر خاهمچنين به 

مسلح، رژيم پرالتا آزورديا او را به زندان انداخت. در 

رنه کاستيلو از گواتماال اخراج شد و  ۱۹۶۵سال 

دوباره به تبعيد رفت. سفرهائی به الجزاير، آلمان، 

اتريش، مجارستان، قبرس و کوبا انجام داد. در سال 

رهبری سزار  به F.A.Rبا سازمان چريکی  ۱۹۶۶

 ۱۹مونتس پيوست و مخفيانه وارد گواتماال گرديد. در 

در کوه سی يرا دالس ميناس با همرزمان  ۱۹۶۷ مارس

ديگری دستگير شد. او را به پايگاهی نظامی در زاکاپا 

بردند و پس از چهار يا پنج روز شکنجۀ وحشيانه، بی 

آنکه نام کسی را به دشمن لو داده باشد، همراه با 

ش نورا پايز و رفقای ديگرش که کارگر همسر

 کشاورزی بودند زنده آتش زدند.

 انقالب

 رنه کاستيلو

 ترجمۀ يحيی سمندر

 آنهائی که نمی بينند

 ما را کور می نامند

 اما تو به ما آموختی

 که ببينيم

 رنگ زمان های آينده را.

 آنهائی که نمی شنوند

 ما را کر می نامند

 اما تو به ما آموختی

 جا گوش کنيم که همه
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 صدای سبکبال

 هر انسانی را.مِ 

 ترسويان ما را ترسو می نامند

 اما ما، همراه با تو 

 با سايه ها می رزميم 

 و چهره شان را دگرگون می کنيم.

 جانيان ما را جانی می نامند

 اما، ما همراه با تو

 اميد را دوباره جان می بخشيم

 و به جنايت، 

 فحشا

 و گرسنگی

 .پايان می دهيم

 و چشمان،

 صدا،

 گوش

 و روح خود را 

 در قلب انسانيت می نهيم.

 نژاد پرستان

 ما را ضد بشر می نامند

 اما ما، همراه با تو

 نفرت را 

 ها آغوش شهرِ  در

 به گور جهانی اش

 خواهيم سپرد.

 ما را خيلی چيزها می نامند

 و آنهائی که اين چيزها را بر زبان می آورند

 از آنجا که کودن اند

 اموش می کنند فر

 که فردا

 نوادگانشان

 نام اختر افشان ترا 

 ای انقالب

 با شادی بی کران

 دوست خواهند داشت.

*** 
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 روشنفکران سياست گريز

 رنه کاستيلو

 ترجمۀ يحيی سمندر

 يک روز

 سرزمين من سياست گريزِ  روشنفکرانِ 

 انم از سوی ساده ترين مردم

 خواهند شد. خواستباز

 

 د پرسيد:مردم از آنان خواهن

 شما چه کرديد

 تان خاموش می شد ملتکه  زمانآن 

 آرام آرام

 ۀ عزيزیشعل همچون

 .تنهاو  کوچک

 

 از آنانچيزی  ،هيچ کس

  در باب رخت و پوشش شان

 های طوالنی پس از ناهارشان  و ُچرت

 نخواهد پرسيد

 نخواهد داشت ميلهيچ کس 

 شان در زمينۀ مبارزات سترون

 داند! ، چيزی ب»ايدۀ هيچ« با

 برای هيچ کس

  تحصيالت عالی شان در رشتۀ مالی

 اهميتی نخواهد داشت.

 

 از ايشان

 الی نخواهد شدئوسيونان اسطوره شناسی  بدربا

 حال به هم خوردگی شان خودْ يا از 

 هنگامی که يکی شان

 راه مردن پيش می گيرد

 مرگی جبونانه.با 

 از آنان چيزی 

 دربارۀ توجيهات پوچشان

 دروغ کامل زاده شده اند، که در سايۀ

 .پرسيده نخواهد شد

 

 روزآن در 

 خواهند آمد:مردمان ساده پيش 

آنان که در شعرها و کتاب های روشنفکران سياست 

 هيچ جايی نداشتند،  گريز

 به هنگام توزيع نان و شير روشنفکرانهر روز اما 

 رده و تخم مرغ هايشان حاضر بودندو گِ 

 فو می کردندآنان که لباس هايشان را ر

 آنان که اتوموبيل های روشنفکران را می راندند

 آنان که نگهبان سگ ها و باغ هايشان بودند

 ،آنها که برايشان کار می کردند

 :ازايشان خواهند پرسيدو 

 چه کرديد آن دم که بی چيزانها  شما
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 رنج می کشيدند

 و طراوت و زندگی شان می سوخت؟ 

 

 کوچک من! ينِ سرزم سياست گريزِ  روشنفکرانِ 

 نخواهد بود!را آن روز توان پاسخگوئی  شما

 سکوتخوِر الش

 را خواهد بلعيد. دل و روده تان

 نکبت و بدبختی

 روحتان را نيش خواهد زد

 ، تانو شما در ننگ

 .خواهيد ماند الل

*** 

 رويشی دگر!

 –برگرفته از مجموعه سروده های انقالبی 

 ۱۳۷۰فروردين 

 آماس سينه هايش 

 زايشی نوين،  در عطش

 پرواز رويش 

 –بر فراز پيکرش 

 اين چنين:          

 با خاطر گل داده عزيزان 

 به جشن رويش دوباره می رود: 

 اين زمين!          

 به لب سرود رهايی 

 به تن غريو خروش 

 پاک و هماره پرتوان، 

 در آستان زايشی دگر 

 به خود می خواند: 

 از هر کران خونينش 

 عزيز خفته را، ياد هزار 

 در رويش نوين!   

*** 

                 

 


	***

