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 زنان در اسارت کار خانگی

 روشنک شیرزاد

کار خانگی یکی از عوامل بسیار مھم اسارت زنان در نظام 

سرمایھ داری است و از آنجائی کھ در متن نھاد خانواده صورت 

می گیرد، یکی از ارکان بسیار مھم حفظ این نھاد و در نھایت تولید 

ولید نظام سرمایھ داری محسوب می گردد. کافی است توجھ و بازت

کنیم کھ نیروی کار الزم برای تولید سرمایھ داری در خانواده بھ 

وجود می آید و نخست در این نھاد تربیت می شود. اما بازتولید 

نظام سرمایھ داری، چنان کھ خواھیم دید، تنھا بازتولید نیروی کار 

واقع با بررسی وضعیت زنان و بھ نیست. بررسی کار خانگی در 

 ویژه زنان متأھل درھم تنیده است.

نظم نوینی کھ پس از انقالب صنعتی با افزایش جمعیت و تحرک 

بیش تر آن بھ گسترش ارتباطات و تخصصی شدن کار، منجر 

گردید زندگی خانوادگی و کار را از ھم جدا ساخت. این امر 

را در پی داشت. با دگرگون شدن نقش زن و مرد در خانواده 

صنعتی شدن، خانھ دیگر نھ محل کار، بلکھ محل زیست خانواده 

شد. این روند زن را بھ زِن خانھ دار، نان خور و وابستۀ مرد، و 

مرد را نیز بھ نان آور خانواده تبدیل کرد. ولی مراحل پیشرفتھ تر 

روند صنعتی شدن و تکامل بیشتر سرمایھ داری زنان را نیز بیشتر 

بیشتر بھ کارگران مزدی در مؤسسات سرمایھ داری تبدیل کرد. و 

در این جوامع، فعالیت مولد اقتصادی در مقیاس بزرگ در سازمان 

ھایی خارج از خانواده متمرکز است و فعالیت غیر مولد (از نظر 

اقتصادی) محدود بھ خانھ است و بھ وسیلۀ زنان بھ طور اعم و 

م می شود. در واقع کار خانگی، زنان خانھ دار بھ طور اخص انجا

دو چیز متضاد یعنی کار مزدی و خانھ را در جوامع مدرن با 

یکدیگر آشتی می دھد. مفھوم زندگی خانوادگی حول یک 

چھاردیواری خصوصی بھ شکل منفرد و منزوی، ارزش اجتماعی 

مھمی محسوب می گردد، کودکان نقش محوری در خانھ دارند و 

 اساسی و مھم را تشکیل می دھد.رسیدگی بھ آنان کاری 

از سوی دیگر در جامعۀ سرمایھ داری زنان نیروی ذخیرۀ کارند  

کھ می توان آنان را بھ تناسب شرایط اقتصادی ھمچون کارگران 

مزدی بسیج کرد و یا بھ خانھ راند. بھترین مثال در این باره بھ 

 کرد استثمار و ستم پاک خواھد ھنگامی کھ توده ھای کارگر آذرخِش اندیشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعھ را از

 نوشتھ ھای این شماره:

                                                                                     ۱زنان در اسارت کار خانگی                             ص 

 وظایف پرولتاریا در انقالب کنونی

 ۴ص                                [تزھای آوریل] 

 ۱۳ص                                        فندگان سیلھ زیبا

طبقاِت جامعۀ سرمایھ داری و ویژگی ھای ساختار 

 ۲۲ص                              اجتماعی ایران -اقتصادی
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ھ کار گماردن زنان در جریان جنگ جھانی اول و بازگشت آنان ب

خانھ ھا در فاصلۀ میان دو جنگ و استفاده از نیروی کار ارزان 

آنان در دوره ھای رونق اقتصادی است. چرا کھ بھ زنان مزد کم 

تری پرداخت می گردد و زنان خانھ دار عالوه بر بازتولید نیروی 

کار، نسل آینده را نیز با کار رایگان خانگی می پرورند. این 

دست فراموشی سپرده می شود کھ کار واقعیت مھم بھ سادگی بھ 

ھ بخانگی باری جانفرسا بر دوش اکثریت قریب بھ اتفاق زنان، 

، است. حتی ھنگام بررسی ستم مضاعف بر ویژه زنان شاغل

نمی  ،زنان، ذکری از اینکھ زنان شاغل بھ دو کار اشتغال دارند

 شود. 

 ربھ دلیل آنکھ کار خانگی کاری شخصی است از تمام انواع دیگ

نقش ھای  ۀکار متمایز است و مرز آن بھ سبب ادغام با مجموع

خانگی و خانوادگی کھ وضعیت زنان و نیز وضعیت زنان خانھ 

دار را مشخص می کند، مخدوش است. انزوای کار خانگی بھ 

لحاظ فیزیکی بھ این معنا کھ ھر زن خانھ دار در خانۀ خود 

ف خود تعری«گی تنھاست، سبب می شود تا کار خانگی دارای ویژ

باشد. مثالً می توان شست و شوی لباس ھا را پس از چند » شده

روز یا چند ھفتھ انجام داد یا خانھ را ھر روز یا یک بار در ماه 

نظافت کرد، حقیقت مسألھ اما بھ گونھ ای دیگر است. ھرچند 

محدودۀ ھنجار و عادی بودن کار خانگی معین نیست ولی باید در 

طور عمومی این کار بار گرانی است بر دوش  نظر داشت کھ بھ

زنان. تاکنون ھیچ مؤسسھ ای ھم برای تعیین معیارھای کار خانگی 

در جھان وجود نداشتھ است. ھیچ سازمانی نیز از منافع زنان خانھ 

دار دفاع نمی کند. ولی می دانیم کھ قوانین نانوشتۀ بسیاری بر 

نینی کھ کوچکترین عملکرد کار خانگی زنان نظارت دارند، قوا

تخطی از آنھا، کل ھویت زنانۀ خدمت رسانی را، کھ با ھزاران 

بند نامرئی از سوی جامعۀ مبتنی بر ستم و تبعیض بر زنان تحمیل 

می کند، متزلزل می سازد. قوانینی کھ بر گرِد عقب مانده ترین 

خواستھ ھای ضد آزادی زن می گردند. تصویر اجتماعی زن، 

و مادری او را نمی توان از نقش زن در مقام یعنی نقش ھمسری 

خانھ دار تفکیک کرد. زن خانھ دار در واقع اصطالحی است جامع 

و در برگیرنده برای ھمسر و مادر. جامعھ از زنان انتظار دارد 

کھ در تمامی این نقش ھا کمال جو باشند. ممکن است برخی حامیان 

کنند کھ زنان خود وضع موجود کھ بھ طبقات حاکم متکی اند ادعا 

خانھ داری را دوست دارند، آنھا ھم کھ این کار را دوست ندارند، 

ھ نیست ک اینمی توانند بھ سراغ کار دیگری بروند. اما موضوع 

ھ این است کھ وادار بھ ألزنان چھ چیزی را دوست دارند، بلکھ مس

دوست داشتن چھ چیز می شوند و فرھنگ حاکم سرمایھ داری آنان 

وست داشتن چھ چیز باز می دارد و باور بھ توانستن را از را از د

آنان سلب می کند. بسیاری از زنان تحت تأثیر مناسبات ظالمانۀ 

حاکم انتخاب دیگری ندارند. برای ھمین بھ خود می قبوالنند کھ 

کار خانگی و رسیدگی بھ شوھر و فرزند را عاشقانھ دوست دارند. 

زنان را مستعد ابتال بھ بیماری یکنواختی و انزوای کار خانگی، 

» بیماری خانھ داری«ھای گوناگون می سازد کھ بسیاری آن را 

نامیده اند. رخوت، ضعف، حملھ ھای عصبی، تپش قلب و سرگیجھ 

از آن جملھ است. حاصل کار خانگی نھ تنھا تولید نسلی جدید برای 

از کار است، بلکھ روزانھ جسم و روح درماندۀ انسان ھایی را کھ 

کار روزانھ فرسوده شده اند، بازتولید می کند. بار این کار طاقت 

فرسا بدون تردید بر دوش زنان است، کاری کھ انجام آن مستلزم 

صرف وقتی است کھ تمام زندگی زن را دربر می گیرد. تأکید بر 

رضایت زنان از خانھ داری توجیھ موقعیت فرودست زنان در 

 جامعۀ طبقاتی است.

زنان موارد پیچیده و گسترده ای را دربر می گیرد.  کار خانگی

عالوه بر تقسیم جنسیتی کار و فرمانبرداری زن در خانھ و نیز در 

اجتماع، توان سیاسی زنان را اتمیزه می کند و در مبارزات و 

اجتماعی، آنان را حذف می کند. تسری این  –فعالیت ھای سیاسی 

 د کردن مشاغل، تحصیلتقسیم جنسیتی کار بھ جامعھ باعث محدو

و مزد نابرابر زنان بھ بھانۀ عدم مھارت زن بھ عنوان نیروی کار 

دست دوم می شود، بھ عبارتی تقسیم جنسیتی کار در قلمرو تولید 

اجتماعی بازتولید می شود. مھم تر از ھمھ، بھ واسطۀ خدمات کار 

خانگی است کھ نظام کاِر مزدی می تواند بھ حیاتش ادامھ دھد. 

ۀ نیروھای واپسگرا و استثمارگر جامعھ کھ از این کار رایگان ھم

منتفع می شوند از نظر ایدئولوژیک سعی در تقدس بخشیدن بھ این 

عرصۀ خصوصی دارند؛ عرصھ ای کھ ریاست آن را جامعھ 

برعھدۀ مردان خانواده گذاشتھ و زنان را در چھارچوب آن اسیر 

ست. خانھ و خانواده نظارت و تصمیم گیری مردساالرانھ کرده ا

در ھمان حال کھ خود قربانی این مناسبات اند، در ترویج و جاودانھ 

 کردن ایدئولوژی حاکم نیز نقش اساسی دارند.
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  ؟کار خانگی شامل چھ کارھائی است

انجام کارھای خانھ (مانند پخت و پز، شست و شو، رفت و روب  -

 و غیره)

 پرورش و تربیت فرزندان  -

ۀ وسایل روزمرۀ زندگی (مانند خوراک و پوشاک و خرید و تھی -

 غیره)

 اجرای خرده فرمایشات تقریباً دائمی شوھر  -

 نگھ داری از پیران و بیماران و معلوالن -

انجام کارھائی برای کسب درآمد بر حسب وضعیت خانواده  -

(مانند خیاطی در خانھ و یا پاک کردن سبزی در مقابل مزد و 

 غیره)   

ی زنان ھمچنین دارای ویژگی ھای عملی و اقتصادی کار خانگ

 متعددی است: 

 بر سایر نقش ھای زن در جامعھ تقدم و اولویت دارد. -

آن را انحصاراً یا اساسا زنان انجام می دھند و نھ بزرگ ساالن  -

 ھر دو جنس.

وابستگی اقتصادی زن خانھ دار بھ شوھر خود و در صورت  -

 خود.پیشین نوادۀ طالق یا فقدان شوھر بھ خا

و مرخصی استراحت، زن از کار خانگی، از جملھ بچھ داری،  -

 ندارد چھ در خانھ باشد یا در مھمانی و سفر.تعطیلی 

» کار«کار در خانھ اگر بھ منظور کسب درآمد صورت نگیرد  -

محسوب نمی شود، زیرا بھ صورت رایگان انجام می شود و 

 مزدی در ازای آن پرداخت نمی گردد.

غیر مستقیم اقتصادی  نقش در جامعۀ سرمایھ داری، زن خانھ دار -

لید بازتوزیرا او نھ خود مستقیماً نیروی کار، بلکھ در خدمت  دارد.

برای سرمایھ و پرورش نسل آیندۀ مرد نیروی کار ارزان تر 

  است. نیروی کار برای آن

 و در واقع بنا بر تعاریف اقتصادی رایج، کار خانگی پست ترین -

حاشیھ ای ترین کارھا بھ حساب می آید. در واقع خانھ دار بودن 

کھ بھ معنای کناره گیری از فعالیت اقتصادی محسوب می شود، 

 نشانۀ نوعی محرومیت اجتماعی است.

تابعیت زن شکلی از ستم است کھ از جامعۀ طبقاتی سرچشمھ می 

 گیرد و چون در خدمت منافع سرمایھ داری است، تاکنون دوام

آورده است. تا زمانی کھ زن محدود بھ کار خانگی یعنی عرصۀ 

خصوصی است، از کار مولد اجتماعی برکنار است و در مقیاس 

اجتماعی و در حد وسیع در آن سھیم نیست. ورود زنان بھ عرصۀ 

کار ِ غیر خانگی و اجتماع و ھنگامی کھ تکالیف خانگی فقط جزء 

و عمالً کار خانگی خصوصی کوچکی از توجھ را الزم داشتھ باشد 

بھ یک صنعت عمومی بدل شود، نقطۀ مقابل اسارت تمام وقت 

زنان در بند کار خانگی است. ھرچند انتقال یک رشتھ از کارھای 

خانگی مانند بچھ داری، آشپزی، نظافت و غیره یا بخشی از آنھا 

بھ مؤسسات بیرون از خانھ تا حدی بار سنگین کار خانگی را از 

ن برمی دارد اما باز ھم بار اصلی کار خانھ بر دوش دوش زنا

زنان است. علت این امر آنچنان کھ گفتھ شد فشار نظام سرمایھ 

داری برای کاھش ھرچھ بیشتر ھزینۀ تربیت نیروی کار و نیز 

استثمار مضاعف زنان است. یک عامل مھم تداوم این وضعیت 

 ین ترند و برایحفظ و ترویج این ایده است کھ زنان از مردان پائ

ساختھ شده اند. در این زمینھ فرھنگ ھای عقب » کارھای پست«

مانده و ارتجاعی پیش از سرمایھ داری نیز در خدمت سرمایھ 

داری قرار می گیرند. نظام سرمایھ داری با گسترش و عمومی 

مزدی و بنابراین استثمار کاِر مزدی زنان  کردن استثمار کارِ 

 ،استقالل اقتصادی زنان را فراھم می کند کارگر، زمینھ ھای مادی

اما نتایج این استقالل اقتصادی را کھ برابری کامل زن و مرد در 

تمام عرصھ ھای حقوقی، اقتصادی، سیاسی و فرھنگی و نیز 

برداشتن بار کار خانگی از دوش زنان است، نمی تواند بپذیرد. 

مانده و  بدین سان نظام سرمایھ داری بھ اشکال و شیوه ھای عقب

نیز بھ ایدئولوژی ھای واپسگرا متوسل می شود. اما دگرگونی 

تقسیم کار در خانواده و جامعھ و رفع تبعیض و ستم علیھ زنان، 

در گرو مبارزۀ بی امان طبقاتی و ضرورت درھم کوبیدن بساط 

ستمگرانۀ حاکم است. سازماندھی و تدارک این امر انقالبی بیش 
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فعال زنان و مردان آگاه و مبارز، بھ  از ھر چیز مستلزم ھمگامی

               کارگر است.ویژه زنان 

 والدیمیر ایلیچ لنین

 وظایف پرولتاریا در انقالب کنونی

 [تزھای آوریل] 

 ترجمۀ سھراب شباھنگ

 یادداشت مترجم

 نوشتھ ای تزھای آوریل،یا  وظایف پرولتاریا در انقالب کنونی

 1917روز پس از انقالب فوریۀ است از لنین کھ یک ماه و چند 

منتشر شد و پس از آن بھ طور وسیع در نشست ھای حزبی و 

مطبوعات حزبی مورد بحث قرار گرفت. خطوط اصلی این سند 

 26تا  7نامھ) کھ لنین آنھا را در فاصلۀ  5( نامھ ھائی از دوردر 

مارس، ھنگامی کھ ھنوز در سویس بھ سر می برد، نوشتھ بود، 

این خطوط و مواضع در یک سند تزھای آوریل اما در آمده اند، 

جمع شده اند. ویژگی این سند تنھا این نیست کھ در آن تزھای 

مختلف مربوط بھ وظایف انقالبی پرولتاریا در یک جا  بھ طور 

منسجم گرد آمده اند. اھمیت این سند ھمچنین در این واقعیت نھفتھ 

یکی از گردنھ ھای پر  در راه درست ادامۀ انقالباست کھ در آن 

پیج تاریخ و یکی از حادترین و پیچیده ترین شرایط سیاسی، 

اجتماعی و اقتصادی بھ صورتی روشن، قاطع، دقیق و عمیق 

در مقطع تاریخی ای کھ مطرح شد  تزھای آوریلترسیم شده است. 

و در متن مبارزۀ طبقاتی حادی کھ در روسیھ و در تمام کشورھای 

پرچم انقالب و ادامۀ مان جریان داشت، بیانگر سرمایھ داری آن ز

بود. تا آنجا کھ بھ روسیھ مربوط می شود می توان گفت کھ بھ  آن

ای تزھلحاظ نظری و سیاسی (استراتژی و تاکتیک انقالبی)،  
اما اھمیت باالی تأثیر این سند بود.  راھگشای انقالب اکتبرآوریل 

و پس از  1917سال در پراتیک انقالبی پرولتاریای روسیھ در 

حاوی دیدگاه ھا و تزھای آوریل آن، بھ این محدود نمی شود. 

آموزش ھائی است کھ از محدودۀ زمانی و مکانی شکل گیری آن 

دارند. می توان گفت کھ  تاریخی -جھانیفرا تر می روند و بردی 

چکیدۀ یک رشتھ از مھم ترین تجربیات و دستاوردھای مبارزۀ 

 ا آن زمان در این سند خالصھ شده اند:طبقاتی پرولتاریا ت

تأکید بر سرشت بین المللی پرولتاریا و مبارزۀ او بھ ضد  -

سرمایھ داری و امپریالیسم و اینکھ ھرگونھ انحرافی بھ 

سمت ناسیونالیسم و شووینیسم تحت نام دفاع طلبی و 

 غیره ضربۀ مرگباری بر جنبش کارگری است؛

 انقالبی پرولتاریا؛ مبارزه برای ایجاد انترناسیونال  -

مبارزه با جنگ ھای امپریالیستی و استیالگرانھ؛ افشای  -

 اگر حکومت«صلح طلبی بورژوائی و تأکید بر اینکھ 

ھای بورژوائی سرنگون نشوند، صلح تنھا می تواند 

صلحی امپریالیستی باشد کھ ادامۀ جنگ امپریالیستی 

 ؛ »است

ھای عدم حمایت از حکومت ھای بورژوائی و سیاست  -

 آنھا؛

 ؛ضرورت مبارزۀ انقالبی با بورژوازی خودی -

ضرورت رھبری پرولتاریا در انقالب: چھ انقالب  -

 دموکراتیک و چھ انقالب سوسیالیستی؛ 

ضرورت درھم شکستن ماشین دولتی بورژوائی (ارتش  -

 دائمی، پلیس و دستگاه اداری)؛ 

ضرورت استقرار دولت نوع کمونی (دولت شورائی)  -

ن ھای منتخب توده ھای کارگر و دیگر متکی بر ارگا

زحمتکشان؛ قابل عزل بودن مسئوالن توسط انتخاب 

کنندگان در ھر زمان، محدودیت دریافتی مسئوالن بھ 

 حقوق متوسط یک کارگر ماھر؛

 انحالل ارتش دائمی و تسلیح عمومی مردم؛ -

پشتیبانی پرولتاریا از حل مسألۀ ارضی بھ طریق انقالبی  -

بی کارگران کشاورزی و دھقانان و توسط عمل انقال

زحمتکش؛ ملی کردن زمین و دیگر منابع طبیعی؛ 

 حمایت از تولید تعاونی و اشتراکی؛

ملی کردن بانک ھا و دیگر مؤسسات مالی و برقراری  -

 کنترل کارگری در آنھا؛

ملی کردن مؤسسات بزرگ تولیدی و تجاری و برقراری  -

 کنترل کارگری در آنھا؛

- .... 
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بی تردید خواست ھای حداقل برای تکمیل انقالب  موارد باال

دموکراتیک و گذار بھ انقالب سوسیالیستی اند. بھ ھمین دلیل لنین 

تحقق آنھا را ھنوز استقرار سوسیالیسم نمی داند. استقرار دولت 

شورائی، تسلیح مردم، ملی کردن زمین و دیگر منابع طبیعی، ملی 

و تجاری، برقراری کردن بانک ھا و مؤسسات بزرگ تولیدی 

کنترل کارگری و غیره، ھمان گونھ کھ لنین در جاھای دیگر می 

یز اند. انجام موفقیت آم صرفا گام ھائی بھ سوی سوسیالیسمگوید، 

این اقدامات ھنوز بھ معنی تغییر اساسی روابط تولیدی موجود و 

استقرار روابط تولیدی سوسیالیستی نیست، بلکھ صرفا راھگشای 

حقق این روند بھ تداوم انقالب بھ ادامۀ مبارزۀ طبقاتی آن است. ت

در ھمۀ ابعاد آن بستگی دارد. بھ ھمین جھت است کھ می گوئیم 

  پرچم انقالب و ادامۀ آن است.تزھای آوریل، 

روشن است کھ جوامع پیشرفتۀ سرمایھ داری ممکن است نیاز بھ 

دھا مانند ھمۀ روندھای باال نداشتھ باشند، اما مھم ترین این رون

انترناسیونالیسم پرولتری، مبارزه با جنگ ھای امپریالیستی و 

ارتجاعی، ضرورت درھم شکستن ماشین دولتی بورژوائی، 

استقرار دولت نوع کمونی، تسلیح مردم، ملی کردن مھم ترین 

مؤسسات و استقرار کنترل کارگری و غیره شمول عام دارند. بی 

داری پس از برانداختن گمان در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ 

بورژوازی اقدامات گسترده ترو عمیق تری از آنچھ در باال گفتھ 

 شد می تواند صورت گیرد.

 1393س. ش. بھمن 

 )1( [تزھای آوریل]

] بھ پتروگراد نرسیده بودم و از این 1917من تا شب سوم آوریل [

آوریل، بھ خاطر تدارک ناکافی، تنھا می توانم  4رو در نشست 

ی دربارۀ وظایف پرولتاریای انقالبی از دیدگاه خود ارائھ  گزارش

 کنم.

تنھا چیزی کھ می توانستم برای سھولت کار خود و نیز سھولت 

انجام دھم آماده کردن تزھائی بھ صورت  درستکارکار مخالفان 

کتبی بود. من آنھا را [در جمع] خواندم و متن را بھ رفیق تسره 

ار و بسیار شمرده خواندم: یک بار در ) دادم. آنھا را دو ب2تلی (

نشست بلشویک ھا و سپس در نشستی از بلشویک ھا و منشویک 

ھا. این تزھای شخصی خودم را با خالصھ ترین نکات توضیحی 

 کھ در گزارش با تفصیل بیشتری بیان شده اند، منتشر می کنم.

 تزھا

1 

 ) و شرکا3در شیوۀ برخورد ما بھ جنگ، کھ در حکومت لووف (

بھ خاطر ماھیت سرمایھ دارانۀ آن حکومت بی تردید جنگی 

اشغالگرانھ و امپریالیستی از جانب روسیھ است، دادن کوچک 

 –[دفاع ملی انقالبی » دفاع طلبی انقالبی«ترین امتیاز بھ آنچھ 

 ترجمۀ فرانسوی] نامیده می شود، مجاز نیست.

 ایط زیرپرولتاریای از نظر طبقاتی آگاه تنھا می تواند بھ شر

رضایت خود را نسبت بھ جنگی انقالبی کھ واقعا دفاع طلبی 

انقالبی را توجیھ کند اعالم دارد: الف) اینکھ قدرت بھ پرولتاریا و 

فقیرترین دھقانان متحد او منتقل گردد، ب) نفی الحاق تمام 

سرزمین ھای تصرف شده در عمل و نھ در حرف صورت گیرد، 

 نافع سرمایھ دارانھ تحقق پذیرد.پ) گسستی کامل و واقعی از م

با توجھ بھ درستکاری آن بخش ھای وسیع از توده ھا کھ بھ دفاع 

طلبی انقالبی باور دارند و جنگ را تنھا بھ عنوان یک ضرورت 

می پذیرند و نھ وسیلھ ای برای کشورگشائی، با توجھ بھ این 

قت دواقعیت کھ آنان توسط بورژوازی فریب داده می شوند، باید با 

و تفصیل تمام، با پشتکار و شکیبائی اشتباھات شان را برایشان 

توضیح داد، پیوند ناگسستنی بین سرمایھ و جنگ امپریالیستی را 

روشن ساخت و ثابت کرد کھ بدون برانداختن سرمایھ پایان دادن 

بھ جنگ از طریق صلحی دموکراتیک و نھ صلحی کھ با خشونت 

 .ممکن نیستتحمیل شده باشد، 

وسیع ترین کارزار در این زمینھ باید در درون ارتش در جبھھ ھا 

 صورت گیرد.

 اعالم برادری.
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2 

ویژگی وضعیت کنونی این است کھ کشور از مرحلۀ نخست 

کھ بھ خاطر ناکافی بودن آگاھی طبقاتی و سازماندھی  –انقالب 

 مرحلۀ دومبھ  –پرولتاریا قدرت را در دست بورژوازی قرار داد 

قدرت را در دستان پرولتاریا و تھی دست ترین بخش  کھ باید

 می کند. گذاردھقانان قرار دھد، 

این گذار از یک سو با حد اکثر حقوقی کھ بھ لحاظ قانونی بھ 

رسمیت شناختھ شده اند مشخص می شود (روسیھ اکنون آزادترین 

کشور در حال جنگ در جھان است)، و از سوی دیگر با عدم 

ھا و سرانجام با اعتماد بی دلیل [اعتماد  خشونت بھ ضد توده

ترجمۀ فرانسوی] آنھا بھ حکومت سرمایھ داران، این  –ناآگاھانھ 

 بدترین دشمنان صلح و سوسیالیسم.

 ژۀوی این وضعیت خاص از ما توانائی انطباق دادن خود با شرایط

کار حزبی در میان توده ھای وسیع بی سابقھ ای را می طلبد کھ 

 شده بھ زندگی سیاسی روی آورده اند.تازه بیدار 

3 

ھیچ حمایتی از حکومت موقت نباید صورت گیرد؛ دروغ بودن 

کامل وعده ھای آن، بھ ویژه دروغ ھای مربوط بھ رد الحاق طلبی 

غیر مجاز و توھم زا از این » خواست«باید آشکار گردد. بھ جای 

 حکومت، یعنی حکومت سرمایھ داران، مبنی بر اینکھ حکومتی

 امپریالیستی نباشد، باید آن را افشا کرد. 

4 

شناختن این واقعیت کھ در بیشتر شوراھای نمایندگان کارگران، 

 بلوکی از ھمۀحزب ما در اقلیت است، اقلیتی کوچک در برابر 

عناصر خرده بورژوای فرصت طلب، از سوسیالیست ھای خلقی 

دزه، چخیو سوسیالیست ھای انقالبی گرفتھ تا کمیتۀ سازمانده (

تسره تلی و غیره)، سلتکوف و غیره و غیره کھ تسلیم نفوذ 

بورژوازی شده اند و این نفوذ را در میان پرولتاریا گسترش می 

 )5)، (4دھند. (

کل شباید بھ توده ھا نشان داد کھ شوراھای نمایندگان کارگران تنھا 

حکومت انقالبی است و از این رو وظیفۀ ما تا آنجا کھ این  ممکن

حکومت تسلیم نفوذ بورژوازی می شود عبارت است از کار 

صبورانھ، سیستماتیک و پیگیرانھ در مورد اشتباھات  توضیحی

آنھا [شوراھای نمایندگان کارگران]، کار توضیحی ای کھ بھ ویژه 

با نیازھای عملی توده ھا انطباق داشتھ باشد. [کار توضیحی ای 

عملی توده ھا صورت گیرد. کھ بھ ویژه با در نظر گرفتن نیازھای 

 ترجمۀ فرانسوی ]

تا زمانی کھ ما در اقلیت ھستیم کار انتقاد و افشای خطاھا و در 

ھمان حال تبلیغ ضرورت انتقال تمام قدرت دولتی بھ شوراھای 

نمایندگان کارگران را انجام می دھیم تا مردم با تجربۀ خود بھ 

 اشتباھاتشان پی ببرند.

5 

[زیرا] بازگشت از شوراھای نمایندگان  – نھ جمھوری پارلمانی

، بلکھ -کارگران بھ جمھوری پارلمانی گامی بھ پس است 

جمھوری شوراھای نمایندگان کارگران، کارگران کشاورزی و 

ترجمۀ  –دھقانان در سراسر کشور از باال تا پائین. [از پائین تا باال 

 فرانسوی]

  ).6انحالل پلیس، ارتش و بوروکراسی (

تمام مقامات رسمی کھ ھمگی باید منتخب و در ھر زمان حقوق 

قابل جانشینی باشند نباید از مزد متوسط یک کارگر ماھر تجاوز 

 کند.

6 

تکیۀ اصلی در برنامۀ ارضی باید بر شوراھای نمایندگان کارگران 

 کشاورزی متمرکز شود [منتقل شود انتقال یابد].

 مصادرۀ تمام امالک 

ای کشور، زمین باید در اختیار شوراھای زمین ھ تمام ملی کردن

محلی نمایندگان کارگران کشاورزی و دھقانان قرار گیرد. 
6 
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سازماندھی شوراھای جداگانۀ نمایندگان دھقانان فقیر. استقرار 

مزارع نمونھ در امالک بزرگ (یعنی امالکی کھ مساحت آنھا بین 

 1.08ا متر مربع ی 10800دسیاتین باشد [ھر دسیاتین  300تا  100

م.] برحسب شرایط محلی و غیره و تصمیم ارگان  .ھکتار است

ھای محلی) زیر کنترل شوراھای نمایندگان کارگران کشاورزی 

 ترجمۀ فرانسوی]. –بھ حساب عمومی [بھ حساب جامعھ 

7 

ادغام فوری تمام بانک ھای کشور در یک بانک ملی و استقرار 

 ا.کنترل شوراھای نمایندگان کارگران بر آنھ

8 

ادن نیست بلکھ تنھا قرار د» استقرار سوسیالیسم«ما  فوریوظیفۀ 

تولید و توزیع اجتماعی زیر کنترل شوراھای نمایندگان کارگران 

 است.

9 

 وظایف حزب

 الف) فراخوان فوری کنگرۀ حزب

 ب) اصالح برنامۀ حزب عمدتا در مورارد زیر.

 مسألۀ امپریالیسم و جنگ ھای امپریالیستی -1

مورد شیوۀ برخورد ما بھ دولت و خواست ما  در – 2

 )7» (دولت نوع کمونی«در زمینۀ 

 اصالح برنامۀ حداقل ما کھ اکنون کھنھ شده است – 3

 ).8تغییر نام حزب ( -4

10 

 [ضرورت ایجاد] انترناسیونال نوین

ما باید ابتکار ایجاد یک انترناسیونال انقالبی، انترناسیونالی در 

را در دست » سانتریست ھا«ینیست ھا و شوو –مقابل سوسیال 

 ).9بگیریم (

برای اینکھ خواننده علت تأکید ویژۀ من بر استثنای نادر در مورد 

مخالفان درستکار را دریابد از او دعوت می کنم تزھای باال را با 

ن لنی«اعتراض زیر از آقای گلدبرگ مقایسھ کند: او می گوید: 

سی انقالبی برافراشتھ پرچم جنگ داخلی را در وسط دموکرا

آقای پلخانف، شمارۀ  )10( وحدت(نقل شده در روزنامۀ » است

5.( 

 آیا این یک تکھ گوھر نیست؟

با « من می نویسم، اعالم می کنم و بھ دقت توضیح می دھم کھ 

کھ بھ دفاع  توده ھااز  وسیع توجھ بھ درستکاری آن بخش ھای

 ین واقعیت کھ آنان توسططلبی انقالبی باور دارند ... با توجھ بھ ا

بورژوازی فریب داده می شوند، باید با دقت و تفصیل تمام، با 

 ..».پشتکار و شکیبائی اشتباھات شان را برایشان توضیح داد 

با این حال آقایان بورژوائی کھ خود را سوسیال دموکرات می 

تعلق دارند و نھ بھ توده ھای معتقد  وسیعنامند، و نھ بھ بخش ھای 

دفاع طلبی انقالبی، بھ آرامی و خونسردی نظرات مرا ھمچون بھ 

(کھ از آن کلمھ ای در تزھا » برافراشتن پرچم [!] جنگ داخلی«

» و در گفتار من وجود ندارد) در وسط [!!] دموکراسی انقالبی

 ). 11وانمود می کنند (

معنی این کار چیست؟ تفاوت آن با تبلیغات شورش برانگیز 

 ) کدام است؟12روسکایا ُولیا (

من می نویسم، اعالم می کنم و بھ دقت توضیح می دھم: 

حکومت انقالبی  تنھا شکل ممکنشوراھای نمایندگان کارگران «

است و از این رو وظیفۀ ما عبارت است از توضیح صبورانھ، 

سیستماتیک و پیگیر اشتباھات تاکتیکی آنھا، توضیحی کھ بھ ویژه 

ھا باشد. [توضیحی کھ خاستگاه آن در انطباق با نیازھای توده 

 »نیازھای توده ھاست. (ترجمۀ فرانسوی)]
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جنگ داخلی در «با این حال برخی از مخالفان، دیدگاه ھای مرا 

 می نامند!» وسط دموکراسی انقالبی

من حکومت موقت را بھ خاطر عدم تعیین تاریخ نزدیک و بھ طور 

جلس مؤسسان کلی اعالم نکردن ھیچ تاریخی برای فراخواندن م

و بھ خاطر عدم تعھد بھ اجرای وعده ھایش مورد حملھ قرار دادم. 

شوراھای نمایندگان کارگران و  بدون من استدالل کردم کھ

سربازان فراخواندن مجلس مؤسسان قابل تضمین نیست و موفقیت 

 آن امکان ندارد.

با این حال بھ من نسبت داده می شود کھ من مخالف فراخواندن 

 لس مؤسسان ھستم!سریع مج

اگر ده ھا سال مبارزۀ سیاسی بھ من نیاموختھ بود کھ استثنای نادر  

ان ھذی«مخالفان درستکار را در نظر بگیرم، این گونھ اظھارات را 

 می نامیدم.» گوئی

نامید. » ھذیان گوئی«آقای پلخانف در روزنامھ اش سخنرانی مرا 

 دازه در پلمیک خودبسیار خوب آقای پلخانف! اما ببینید تا چھ ان

ناشی، خشن و کوتھ فکرید. من اگر سخنرانی ھذیان واری بھ مدت 

 را» ھذیان گوئی«دو ساعت ایراد کردم چگونھ صدھا مستمع این 

تحمل کردند؟ افزون بر آن، چرا روزنامۀ شما یک ستون کامل بھ 

اختصاص می دھد؟ [در گفتار خود] ناپیگیر » ھذیان گوئی«این 

 ستید، بسیار ناپیگیر و غیر منطقی!و غیر منطقی ھ

البتھ فریاد کشیدن، ناسزاگوئی و شیون سرائی بسیار آسان تر از  

، 1871و انگلس در  است کھ مارکس آن چیزیتوضیح و یادآوری 

) و نوع دولتی 13دربارۀ تجربۀ کمون پاریس ( 1875و  1872

 کھ پرولتاریا بھ آن نیازمند است، گفتند.

سیست سابق، آشکارا در بند یادآوری آقای پلخانف، مارک

 مارکسیسم نیست.

) کھ در آن 14( 1914اوت  4من گفتۀ روزا لوکزامبورگ در 

نامیده بود نقل کردم. » جسد متعفن«سوسیال دموکراسی آلمان را 

ھ خاطر ب». بر خورد«این گفتھ بھ پلخانف ھا، گلدنبرگ ھا و شرکا 

کردند؟ بھ خاطر چھ کسانی اینان خود را مورد حملھ احساس 

، بھ این دلیل کھ شووینیست نامیده شده آلمانیشووینیست ھای 

 بودند!

شووینیست ھای بیچارۀ روسی، سوسیالیست در  –این سوسیالیست 

گفتار و شوینیست در کردار، بد جوری خود را وارد مخمصھ 

 کرده اند.

 منابع ترجمھ:

 مجموعۀ آثار لنین، ترجمۀ انگلیسی، چاپ چھارم، -

 21- 29، ص 24، ج 1964رس، مسکو، پروگ

 در نشانی اینترنتی زیر:تزھای آوریل ترجمۀ فرانسوی  -

https://www.marxists.org/francais/lenin/works
/1917/04/vil19170407.htm 

 
 پانوشت ھا

با  1917آوریل  7مورخ  26قالھ کھ در پراودای شمارۀ ) این م1(

امضای ن. لنین منتشر شد، حاوی تزھای آوریل معروف لنین است 

آوریل] در کاخ توریدا (در نشستی  17آوریل [ 4کھ توسط او در 

از بلشویک ھا و سپس در نشست مشترکی از نمایندگان بلشویک 

) رگران و سربازانو منشویک در کنفرانس شوراھای نمایندگان کا

خوانده شد. سپس این نوشتھ در روزنامھ ھای بلشویکی سوسیال 

دموکرات (مسکو)، پرولتاری (خارکف)، کراسنویارسکی 

رابوچی (کراسنویارسک)، وپریود (اوفا) پف باکتینسکی رابوچی 

 (باکو)، کاوکازسکی رابوچی (تینیس) و غیره بھ چاپ رسید.  

عضو حزب سوسیال   Irakli Tsereteliایراکلی تسره تلی) 2( 

در  1881در سال دموکرات کارگری روسیھ (جناح منشویک)، 

در نیویورک درگذشت. او  1959متولد شد و در سال  گرجستان

دانشجوی حقوق دانشگاه مسکو و از فعاالن جنبش دانشجوئی بود. 

بھ دنبال شرکت در تظاھرات دانشجویان دستگیر  1902در سال 

عید شد. پس از آزادی از زندان بھ حزب سوسیال و بھ سیبری تب

این حزب،  1903دموکرات کارگری روسیھ پیوست و در کنگرۀ 

مدافع مواضع مارتف و مخالف دیدگاه ھای لنین بود. تسره تلی 

را برعھده داشت » جای پا«مدتی سردبیری نشریۀ گرجی زبان 
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بھ کھ دیدگاه ھای منشویسم را ترویج می کرد. در ھمین زمان 

خاطر تعقیب حکومت تزاری بھ آلمان رفت. در جریان انقالب 

روسیھ، بھ آنجا برگشت و بھ نمایندگی دوما (پارلمان  1905

روسیھ) از گرجستان انتخاب شد. در دوما سخنگوی گروه 

پارلمانی سوسیال دموکرات ھای منشویک بود. پس از انحالل 

 رق سیبری)دوما بھ پنج سال زندان و تبعید بھ ایرکوتسک (ش

 محکوم شد. 

پس از آغاز جنگ اول جھانی و حتی مدتی پیش از آن در میان 

احزاب سوسیال دموکرات اروپا اختالفی اساسی بر سر شیوۀ 

برخورد بھ جنگ شکل گرفت. یک شیوۀ برخورد کھ لنین، 

لوکزامبورگ، لیبکنشت، پانھ کوک و غیره مطرح می کردند 

ل ھمچون جنگی امپریالیستی عبارت بود از ارزیابی از جنگ او

و غارتگرانھ بین دو دستھ از کشورھای امپریالیستی: یک دستھ 

بندی مرکب از انگلستان، فرانسھ و روسیۀ تزاری (کھ از آوریل 

آمریکا ھم بھ این دستھ بندی پیوست) و دستھ بندی  1917سال 

مجار کھ با دولت  –دیگر مرکب از امپراتوری ھای آلمان و اتریش 

نی و بلغارستان و غیره متحد بودند. سوسیال دموکرات ھای عثما

انقالبی انترناسیونالیست، مخالف شرکت در جنگ، مخالف رأی 

دادن بھ اعتبارات جنگی، طرفدار مبارزه با بورژوازی خودی و 

تدارک انقالب، مدافع انترناسیونالیسم پرولتری و مخالف 

از دید آنھا  ناسیونالیسم، شووینیسم و الحاق طلبی بودند.

انترناسیونال دوم بھ فساد و تباھی کشیده شده بود و می بایست 

انترناسیونال پرولتری جدیدی تشکیل شود. سوسیالیست ھای 

انترناسیونالیست و مخالف جنگ در احزاب سوسیال دموکرات 

کارگری آلمان، روسیھ، انگلستان، ھلند و در غالب دیگر احزاب 

تشکیل می دادند. بخش دیگر کھ  سوسیال دموکرات اقلیتی را

اکثریت احزاب سوسیال دموکرات یا بھتر بگوئیم اکثریت رھبری 

این احزاب را نمایندگی می کردند خود از دو دستھ بندی عمده 

تشکیل می شدند یک دستھ بندی بھ طور صریح و آشکار طرفدار 

دفاع از بورژوازی خودی زیر عنوان دفاع از میھن، دفاع ملی و 

بودند (کھ سوسیالیست ھای انترناسیونالیست آنھا را سوسیال  غیره

یال خائن و سوس -شووینیست، سوسیال  -میھن پرست، سوسیال  –

امپریالیست می نامیدند)؛ و دستۀ دیگر ضمن مخالفت لفظی با 

جنگ و الحاق طلبی، شرکت در جنگ را بھ عنوان وظیفھ ای 

 ھرچند برخی از آنھا دفاعی می پذیرفتند (دفاع طلبی انقالبی) و

در مجلس بھ اعتبارات جنگی رأی مخالف داده بودند اما طرفدار 

شرکت و ھمراھی سندیکاھای کارگری و نمایندگان احزاب 

سوسیال دموکرات در کمیتھ ھای سازماندھی و تدارک جنگ کھ 

توسط دولت و احزاب بورژوازی تشکیل می شد بودند. این دو 

و جناح سانتریست احزاب سوسیال دستھ بھ ترتیب جناح راست 

دموکرات و انترناسیونال دوم را تشکیل می دادند. در جریان 

تکامل مبارزۀ طبقاتی و ادامۀ جنگ، اکثریت دفاع طلبان انقالبی 

بھ سوسیال شووینیست ھا و سوسیال امپریالیست ھا پیوستند و 

اقلیتی از آنھا با ترک مواضع دفاع طلبی انقالبی بھ 

نالیست ھا نزدیک شدند. در حزب سوسیال دموکرات انترناسیو

آلمان شایدمان، ابرت، ھاسھ جزء رھبران جناح راست آن حزب 

و کائوتسکی و برنشتاین جزء رھبران سانتریست بودند. در نحوۀ 

برخورد بھ مسألۀ جنگ در میان منشویک ھا، پلخانف و پوترسف 

 دفاع طلبی جریان راست، مارتف، آکسلرود و دان جریان مرکز یا

انقالبی را نمایندگی می کردند. تسره تلی نیز بھ جریان سانتریستی 

تعلق داشت. نکتۀ جالبی در اینجا قابل توجھ » دفاع طلبی انقالبی«

است: آن عده از سوسیال دموکرات ھای روسیھ کھ برای 

بورژوازی نقشی مترقی و مثبت در انقالب بورژوا دموکراتیک 

خانف)، در جنگ ھم بھ طرفداری از قایل بودند (مانند پل

بورژوازی خودی در مقابل بورژوازی روی آوردند. آن بخش کھ 

منکر چنین نقشی برای بورژوازی بودند غالبا در مسألۀ جنگ نیز 

 موضع درست انقالبی و انترتاسیونالیستی داشتند. 

نماینده از احزاب  38، 1915سپتامبر سال  8تا  5در روزھای 

کشور در  12نمایندگان سازمان ھای کارگری سوسیالیست و 

دھکدۀ زیمروالد در سویس گرد آمدند. ھدف اعالم شدۀ این 

کنفرانس مبارزه با جنگ امپریالیستی و تالش برای احیای 

ھمبستگی بین المللی طبقۀ کارگر بود کھ در اثر جنگ و نیز بھ 

خاطر سیاست سوسیال شووینیستی اکثریت عظیم احزاب سوسیال 

کرات رسمی جای خود را بھ کشتار متقابل کارگران توسط دمو

یکدیگر در جنگ از ھم گسستھ شده بود. در قطعنامۀ این کنفرانس 

کھ نوشتۀ تروتسکی و گریم سوسیالیست سویسی خطاب بھ 

پرولتاریای اروپا است، ضمن افشای کشتار و ویرانگری ناشی از 

ی مختلف برای جنگ امپریالیستی و ارادۀ سرمایھ داران کشورھا
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غارت بیشتر و بھ بردگی کشاندن ملل دیگر بر ضرورت صلح، 

ی مادامۀ مبارزۀ طبقاتی و حق ملل در تعیین سرنوشت خود تأکید 

د و از سوسیالیست ھای ھمۀ کشورھا و از ھمۀ کارگران زن وش

و مرد، بیوه ھا و یتیمان، زخمی ھای جنگ و غیره در شھرھا و 

د کھ با یکدیگر متحد وشمی خواستھ  روستاھا و میدان ھای جنگ

 شوند.  

در این قطعنامھ ھیچ اشاره ای بھ احزاب سوسیال دموکرات خائن 

و شریک جرم جنگ امپریالیستی نشده است. ھمچنین از اینکھ 

جنگ امپریالیستی زمینھ ساز انقالب اجتماعی است و از ضرورت 

 خنی درمبارزۀ انقالبی برای برانداختن دولت ھای بورژوائی س

میان نیست. بھ عکس در طرح قطعنامھ ای کھ از سوی جناج چپ 

 ، اینبھ تصویب نرسیدزیمروالد (لنین و دیگران) ارائھ شد و 

موارد و ضرورت مبارزۀ انقالبی پرولتاریا مورد تأکید قرار 

گرفتھ اند. قطعنامۀ مصوب زیمروالد (متن تروتسکی و گریم) 

 انس زیمروالد بود.در کنفر مواضع سانتریستیبیانگر 

تسره تلی و رفقای حزبی او بھ ھنگام تبعید در سیبری با مواضع 

کنفرانس زیمروالد اعالم ھمبستگی کردند و از این رو بھ 

 معروف شدند.» زیمروالدیست ھای سیبری«

از  1917مارس  20در  1917تسره تلی پس از انقالب فوریۀ  

تۀ عضو کمی تبعید سیبری بھ پتروگراد برگشت و بھ سرعت

اجرائی شورای پتروگراد شد. او در کابینۀ لووف وزارت پست و 

تلگراف و در حکومت موقت کرنسکی برای مدتی وزارت کشور 

بھ عنوان وزیر کشور  1917ژوئیۀ  17را برعھده داشت. در 

اقداماتی بھ ضد مصادرۀ زمین از سوی دھقانان بھ عمل آورد. پس 

س مؤسسان بھ گرجستان رفت. در از انقالب اکتبر و انحالل مجل

تفلیس در مجلس موقت سراسری قفقاز مرکب از نمایندگان 

ارمنستان، آذربایجان، گرجستان و روس ھائی کھ برای مجلس 

مؤسسان انتخاب شده بودند شرکت کرد. این مجلس اتوریتۀ 

بلشویک پتروگراد را بھ رسمیت نمی شناخت و طرفدار رژیم 

پست وزیر مختار در حکومت  1918پارلمانی بود. در مارس 

 1919سوسیال دموکرات گرجستان را برعھده گرفت و در سال 

بھ ھمراه نیکال چخیدزه در کنفرانس صلح پاریس شرکت کرد. پس 

، 1921از تبدیل گرجستان بھ بخشی از اتحاد شوروی در سال 

بھ پاریس مھاجرت  1923تسره تلی جزء اپوزیسیون بود. در سال 

تلی مانند جناح راست و مرکز سوسیال دموکراسی، تا کرد. تسره 

جزء انترناسیونل دوم بود و از جملھ مسئولیت  1939سال 

عضویت در کمیتۀ اجرائی آن را برعھده داشت. او در سال ھای 

درگذشت.   1959بھ آمریکا مھاجرت کرد و در سال  1940

 (مترجم فارسی) 

نخستین رئیس )، 1861-1925) گئورگی یِوگنیویچ لووف (3(

بود. او در  1917حکومت موقت روسیھ پس از انقالب فوریۀ 

خانواده ای اشرافی متولد شد، در دانشگاه مسکو حقوق تحصیل 

کرد و وارد خدمات دولتی گردید. در جریان جنگ ژاپن و روسیھ 

)، بھ فعالیت ھای امدادی جنگ پراخت. در جریان انقالب 1904(

کرات مشروطھ خواه بورژوا بھ حزب کادت (حزب دمو 1905

لیبرال) پیوست و نمایندۀ مجلس (دوما) شد و سپس پستی وزارتی 

رئیس اتحادیۀ زمستوای  1914را برعھده گرفت. در سال 

سراسری روسیھ شد (زمستوا نوعی حکومت یا ادارۀ محلی در 

بود کھ اعضای آن را نمایندگان  1917روسیھ پیش از انقالب 

ط، ثروتمندان شھری و نمایندگانی از زمینداران بزرگ، متوس

دھقانان تشکیل می دادند). سپس در اتحاد با سازمان ھای مشابھ 

شھری در سازماندھی کمیتھ ھای امداد و تدارکات جنگی فعالیت 

و استعفای تزار لووف بھ  1917داشت. در جریان انقالب فوریۀ 

عنوان صدر شورای وزیران حکومت موقت از سوی دوما تعیین 

رئیس حکومت موقت بود. در این زمان  1917شد. او تا ژوئیۀ 

 کرنسکی جانشین او شد. (مترجم فارسی با استفاده از ویکی پدیا)

یا اس ارھا یک حزب خرده  سوسیالیست ھای انقالبی) 4( 

از ادغام  1902و آغاز سال  1901بورژوائی بود کھ در پایان سال 

سیالیسم خلقی)، اتحاد گروه ھا و محافل مختلف نارونیکی (سو

سوسیالیست ھای انقالبی، حزب سوسیالیست ھای انقالبی و غیره 

در روسیھ تشکیل شد. دیدگاه ھای اس ارھا آمیزه ای التقاطی از 

بینش نارودنیکی و رویزیونیسم بود. بھ گفتۀ لنین آنھا کوشیدند 

شکاف ھای بینش نارودنیکی را با تکھ پاره ھائی کھ از انتقاد «

، مجموعۀ (لنین» تونیستی مد روز مارکسیسم وصلھ پینھ کنند.اپور

). با شروع 310ص  9آثار، ترجمۀ انگلیسی، چاپ چھارم ، ج 
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شووینیستی  –جنگ اول بسیاری از اس ارھا موضع سوسیال 

 اتخاذ کردند.

، اس ار 1917پس از پیروزی انقالب بورژوا دموکراتیک فوریۀ 

ا [حزب بورژوازی لیبرال ھا ھمراه با منشویک ھا و کادت ھ

مشروطھ خواه روسیھ]، تکیھ گاه اصلی حکومت موقت ضد 

انقالبی بورژوازی و زمینداران را تشکیل می دادند و رھبران 

حزب اس ار (کرنسکی، آوکسنتیف، چرنوف) اعضای آن 

حکومت بودند. حزب اس ار از خواست دھقانان در مورد الغای 

 و در عمل در کنار مالکیت مالکیت بزرگ ارضی پشتیبانی نکرد

خصوصی زمین قرار گرفت. وزیران حکومت موقت مأمورانی 

برای تنبیھ دھقانانی کھ بھ مصادرۀ زمین ھا دست زده بودند اعزام 

کردند. با شروع قیام مسلحانۀ اکتبر این حزب آشکارا در کنار 

بورژوازی ضد انقالبی و دفاع از نظام سرمایھ داری ایستاد و خود 

 1917ز تودۀ مردم انقالبی جدا کرد. در پایان نوامبر سال را ا

جناح چپ حزب اس ار حزب جداگانھ ای بھ نام حزب ارس ار 

ھای چپ ایجاد کرد. اس ارھای چپ برای حفظ نفوذ خود در میان 

تودۀ دھقانان حکومت شوروی را بھ رسمیت شناختند و با بلشویک 

ھ ضدیت با قدرت ھا وارد نوعی توافق شدند ولی خیلی زود ب

 شورائی روی آوردند.

طی سال ھای مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی، اس ارھا با 

حرارت در فعالیت ھای مخرب ضد انقالبی شرکت داشتند و از 

نیروھای مداخلھ گر و ژنرال ھای گارد سفید پشتیبانی می کردند 

و در توظئھ ھای ضد انقالبی و عملیات سازمان یاقتۀ تروریستی 

بھ ضد رھبران حزب کمونیست و دولت شوروی فعال بودند. پس 

از پایان جنگ داخلی فعالیت ھای ضد شوروی خود را در داخل 

 و بھ عنوان گارد سفید در خارج ادامھ دادند.

اعضای حزبی خرده بورژوائی بودند بھ سوسیالیست ھای خلقی 

از موضع  1906نام حزب سوسیالیستی خلقی کار کھ در سال 

ت از حزب اس ار انشعاب کرده بود. حزب سوسیالیست خلقی راس

 –سوسیال «طرفدار ایجاد بلوکی با کادت ھا بود. لنین آنھا را 

منشویک ھای «، و »اپورتونیست ھای خرده بورژوا«، »کادت

کھ بین کادت ھا و اس ارھا در نوسان اند می نامید و تأکید » اس ار

ا کادت ھا دارد زیرا از این حزب تفاوت بسیار کمی ب«داشت کھ 

برنامۀ خود ھم جمھوریت و ھم خواست مصادرۀ ھمۀ زمین ھا از 

(لنین، مجموعۀ آثار، ترجمۀ » مالکان بزرگ را حذف می کند.

). رھبران این حزب آ. و. 228ص  11انگلیسی، چاپ چھارم، ج 

پشخونوف، ن. ف. آمنسکی، و. آ. میاکوتین و غیره بودند. 

در جریات جنگ اول جھانی موضع  سوسیالیست ھای خلقی

شووینیستی اتخاذ کردند. این حزب پس از انقالب  –سوسیال 

، با ترودویک ھا درھم ادغام 1917بورژوا دموکراتیک فوریۀ 

شدند و فعاالنھ از حکومت موقت کھ در آن شرکت داشتند حمایت 

کردند. پس از انقالب سوسیالیستی اکتبر، سوسیالیست ھای خلقی 

ھ ھا و عملیات مسلحانھ بھ ضد حکومت شوروی دست در توطئ

داشتند. این حزب در دورۀ مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی 

 از بین رفت. 

در کنفرانس ماه اوت انحالل طلبان  1912در سال کمیتۀ سازمانده 

تشکیل شد. کمیتۀ سازمانده طی جنگ جھانی اول جنگ از جانب 

ر ایده ھای ناسیونالیسم و تزاریسم را توجیھ می کرد و طرفدا

شووینیسم بود. کمیتۀ سازمانده نشریۀ ناشا زاریا را و پس از بستھ 

شدنش نشریھ ھای ناشھ دیھ لو و دیھ لو روزنامھ ھای روبوچیھ 

اورو و پس از آن اورو را منتشر می کرد. کمیتۀ سازمانده تا زمان 

فعال  1917انتخاب کمیتۀ مرکزی حزب منشویک در اوت سال 

 ود.ب

) ھمان گونھ کھ در تز باال آمده، حزب بلشویک در ماه آوریل 5(

، در شوراھا در اقلیت بود. رھبری شورای پتروگراد را 1917

دفاع طلبان انقالبی تسره تلی، چخیدزه و غیره در دست داشتند. 

مبارزۀ سختی در درون حزب بر سر تزھای ارائھ شده از سوی 

ا، کھ اینک دست باال را در لنین درگرفت. نھ تنھا منشویک ھ

شوراھا داشتند، بلکھ اکثر کادرھای بلشویک نیز در آغاز بھ 

تزھای لنین روی موافق نشان ندادند. پیش از ورود لنین بھ روسیھ 

مذاکراتی بین سران بلشویک و منشویک برای تشکیل کنفرانس 

وحدت بھ منظور اتحاد منشویک ھا و بلشویک ھا پیش بینی شده 

ین پس از قرائت تزھای خود در جمع بلشویک ھا، در بود. لن

نفرشان منشویک بودند نیز  47نفر کھ  60کنفرانسی مرکب از 

تزھایش را خواند کھ مورد حملۀ شدید سران منشویک و نیز 

مسخرۀ برخی از آنھا قرار گرفت. بھ گفتۀ ژرار والتر مورخ 
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 فرانسوی و نویسندۀ زندگی نامۀ لنین (انتشارات مارابو

)، ھمراھان بلشویک لنین نیز، غیز از 1950اونیورسیتھ، بلژیک، 

آلکساندرا کولونتای بھ دفاع از او نپرداختند و تنھا بھ عنوان 

اعتراض جلسھ را ترک کردند. کولونتای ھم از سوی منشویک ھا 

 مورد تمسخر قرار گرفت.

مبارزه بر سر تزھا در درون حزب بلشویک ادامھ یافت و بھ 

ن تزھا بھ مشی رسمی حزب و خطوط مھم برنامۀ جدید تدریج ای

حزب تبدیل گردید. اما مبارزه نھ تنھا بر سر تثبیت خط مشی مبتنی 

بر تزھای آوریل، بلکھ از آن مھم تر بھ عمل در آوردن این تزھا 

در جریان مبارزۀ طبقاتی و در درون شوراھا بود. در اثر رشد 

شدت یابی مبارزه برای  سریع آگاھی توده ھای کارگر و دھقان،

صلح، نان و زمین، گسترش وسیع تبلیغ، ترویج و سازماندھی 

کارگران از سوی بلشویک ھا از یک سو و روشن شدن ھرچھ 

بیشتر ماھیت ضد انقالبی حکومت موقت بر کارگران، دھقانان و 

سربازان از سوی دیگر (ادامۀ جنگ امپریالیستی، سرکوب جنبش 

ات ضد جنگ، تثبیت و حتی تقویت دھقانان، سرکوب تظاھر

توده » اعتماد بی دلیل«موقعیت سران نظامی تزاری و غیره)، 

ھای وسیع مردم بھ حکومت موقت متزلزل شد و رو بھ کاھش 

نھاد. این امر بھ ویژه پس از شورش ژنرال ضد انقالبی کورنیلوف 

کھ بھ دنبال سرکوب کارگران و ارگان ھای آنھا بود و دفع این 

در اثر مقاومت کارگران و بلشویک ھا سرعت بیشتری شورش 

قطعنامۀ بلشویکی مبنی بر  1917بھ خود گرفت. در آخر ماه اوت 

ضرورت تشکیل حکومتی مرکب از نمایندگان پرولتاریای انقالبی 

و دھقانان، اعالم جمھوری دموکراتیک، انحالل دوما و شورای 

الک دولتی، فراخوان فوری مجلس مؤسسان، مصادرۀ ام

کشاورزی و واگذاری آنھا بھ کمیتھ ھای دھقانی، برقراری کنترل 

کارگری، ملی کردن بانک ھا و شاخھ ھای عمدۀ صنعتی، مالیات 

جدی بر سرمایھ و سود، منع تعقیب سازمان ھای کارگری، پیشنھاد 

بھ قدرت ھای متخاصم برای صلح فوری در شورای نماینگان 

ز بعد شورای نمایندگان کارگران بھ تصویب رسید و چند رو

کارگران مسکو ھم آن را تصویب کرد. بدین سان ھژمونی سیاسی 

بلشویک ھا در این دو شورا و بھ تدریج در دیگر شوراھای مناطق 

کارگری برقرار گردید. در ماه سپتامبر رھبری منشویکی شورای 

از تبعید در  1917ماه مھ  5پتروگراد استعفا داد. تروتسکی کھ در 

کا بھ روسیھ وارد شده و پس از ورود سیاست بلشویک ھا را آمری

پذیرفتھ بود بھ صدارت شورای پتروگراد برگزیده شد. او ھمچنین 

بھ حزب بلشویک پیوست و عضو کمیتۀ مرکزی آن گردید. 

 (مترجم فارسی)

 ) یعنی تسلیح ھمۀ مردم باید جایگزین ارتش دائمی شود.6( 

 ن آن کمون پاریس بود.) یعنی دولتی کھ نمونۀ نخستی7(

کھ رھبران رسمی آن در » سوسیال دموکراسی«) بھ جای 8(

جھان بھ سوسیالیسم خیانت کرده و بھ سمت بورژوازی  سراسر

ا ھای متزلزل)، م» کائوتسکیست«و » دفاع طلبان(«گریختھ اند 

 با باید خود را حزب کمونیست بنامیم.

ی تیک بین المللدر جنبش سوسیال دموکرا» مرکز یا سانتر) «9(

 و») دفاع طلبان«گرایشی است کھ بین شوینیست ھا (یعنی 

انترناسیونالیست ھا در نوسان است: یعنی کائوتسکی و شرکا در 

آلمان، لونگھ و شرکا در فرانسھ، چخیدزه و شرکا در روسیھ، 

 توراتی و شرکا در ایتالیا، مک دونالد و شرکا در بریتانیا و غیره،.

روزنامھ ای بود کھ از مارس تا نوامبر )، وحدت( یدینتسوُ ) 10(

 1918تا ژانویۀ  1918و پس از آن با نام دیگری از دسامبر  1917

بھ سردبیری گئورگی پلخانف در پتروگراد منتشر می شد. این 

روزنامھ متحد راست ترین جناح منشویک ھای دفع طلب و مدافع 

انھ سرسختبی قید و شرط حکومت موقت بود و با حزب بلشویک 

 مبارزه می کرد.

 عالمت تعجب ھا را لنین افزوده است. ) 11(

) یک روزنامۀ بورژوائی کھ آزادی روسیھ) روسکایا ُولیا (12(

یک بانک آن را تأسیس کرده بود و اداره می کرد. این روزنامھ 

مبارزه ای تحریک آمیز [شورش برانگیز] بھ ضد بلشویک ھا بھ 

ن روزنامھ را یکی از رسواترین روزنامھ راه انداختھ بود. ۀنین ای

تا اکتبر  1916ھای بورژوائی نامید. این روزنامھ از دسامبر 

 در پتروگراد منتشر می شد. 1917
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، مسکو، 1، جلد برگزیدۀ آثار مارکس و انگلس، ) نگاه کنید بھ13(

، ص 1962، مسکو  2و جلد  516 - 530، 21- 22، ص 1962

 . 463- 464و ص  46

سوسیال دموکرات ھای آلمانی در  1914اوت  4در   )14(

رایشتاگ (مجلس نمایندگان) ھمراه با نمایندگان بورژوا بھ نفع 

میلیارد [مارک] برای مصارف جنگی بھ حکومت  5وامی بھ مبلغ 

قیصر رأی دادند و بدین سان سیاست امپریالیستی ویلھلم دوم را 

رات ھای چپ در تأیید کردند. بعدھا معلوم شد کھ سوسیال دموک

جریان بحث ھائی کھ در درون گروه [پارلمانی ] سوسیال 

دموکرات پیش از اجالس رایشتاک دربارۀ این مسألھ صورت 

گرفتھ بود مخالفت خود را با اعطای وام بھ دولت ابراز کرده بودند 

اما در مقابل تصمیم اکثریت فرصت طلب تسلیم شدند و رأی موافق 

 دادند.

 زیفندگان سیلھ با

 ھاینریش ھاینھ

بافندگان منطقۀ سیلھ زی (کھ در آن زمان  ۱۸۴۴ژوئن  ٦تا  ۴در 

متعلق بھ پروس بود) در اعتراض بھ مزد ناچیز خود (کھ تا حدی 

ناشی از کاھش شدید قیمت پارچھ بود) دست بھ شورش زدند کھ 

بھ سرعت دھکده ھای مختلف منطقھ را کھ در آنھا کار و زندگی 

گرفت. این شورش، مانند نخستین جنبش ھای می کردند، فرا 

کارگری در انگلستان و جاھای دیگر، با ماشین شکنی تؤام بود، 

اما بھ رغم این، مارکس آن را طلیعۀ حرکت بزرگ کارگری در 

آلمان بھ حساب می آورد. نیروھای مسلح پروس این شورش 

 کارگری را بھ شکل خونینی سرکوب کردند.

انی، شعری را کھ در زیر ترجمۀ آن را می ھاینھ، شاعر شھیر آلم

خوانید دربارۀ بافندگان سیلھ زی سرود. انگلس در نامھ ای بھ 

 )۱۸۴۴سپتامبر  ۱۳در انگلستان (» نیو مورال ورلد«نشریۀ 

ضمن توضیح گسترش جنبش کارگری و پیشرفت جنبش 

کمونیستی در آلمان از این شورش نام برد و ترجمۀ انگلیسی شعر 

 برای این نشریھ فرستاد. ھاینھ را

کھ بھ قول خودش ترجمھ ای منثور و ساده شده  –ترجمۀ انگلس 

با این ترجمھ کھ با تکیھ بر ترجمۀ فرانسوی، ترجمۀ  –است 

انگلیسی دیگر و اصل آلمانی صورت گرفتھ تا حدی فرق دارد. 

علت این امر دو چیز می تواند باشد: الف) اتخاذ روش ترجمۀ آزاد 

و و یا ب) وجود روایت ھای مختلف از شعر ھاینھ. در از جانب ا

نامید در » سرود بافندگان سیلھ زی«ضمن انگلس این شعر را 

 در اصل آلمانی وجود ندارد.» سرود«حالی کھ واژۀ 

انگلس دربارۀ شیوۀ برخورد ھاینھ بھ خدا، شاه، میھن (کھ بھ قول 

 انند) میبد» کفرآمیز«او ممکن بود خوانندگان انگلیسی آن را 

بود و پس از  ۱۸۱۳نویسد این شعار، شعار پروسی ھا در سال 

آن بھ شعار عمومی حزب سلطنت طلب تبدیل شد. ھاینھ این شعار 

 تبدیل می کند.» لعنتی سھ گانھ«ستایش آمیز را بھ 

در زیر دو ترجمۀ فارسی شعر ھاینھ را، یکی از روی ترجمۀ 

س و اصل آلمانی آن، فرانسوی، ترجمۀ انگلیسی بجز ترجمۀ انگل

 و دیگری از روی ترجمۀ انگلیسی انگلس می خوانید.  

 فندگان سیلھ زیبا
 در چشمان تارشان اشکی نیست

 با دندان ھای بھ ھم فشرده بر سر دستگاه بافندگی نشستھ اند:

 –ای آلمان، این کفن توست کھ می بافیم 

 می بافیم، می بافیم!

 ایش می کنیم[نخست] لعنت بر خدایی کھ او را نی

 در سرمای زمستان و در سیھ روزی گرسنگی؛

 بیھوده چشم بھ راه مانده و [بھ او] امید بستھ ایم

او ما را مسخره کرده، بھ ما نیرنگ زده، ما را بھ ریشخند گرفتھ 
 –است 

 می بافیم، می بافیم!

 [دوم] لعنت بر این شاه، شاه توانگران

 کھ از سیھ روزی ما کم نکرد

 ن پشیز از کف ما ربودکھ تا آخری

 –و بھ فرمان او بر ما، ھمچون بر سگان، شلیک کردند 

 می بافیم، می بافیم!
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 [سوم] لعنت بر میھن دروغین

 کھ در آن تنھا ذلت و ننگ سر برمی کشند

 کھ در آن ھر گل نوشکفتھ ای لگدمال می شود

 –کھ در آن کرم ھا از گند و لجن پروار می شوند 

 !می بافیم، می بافیم

 سفینھ می گذرد، دستگاه بافندگی می غرد

 با پشتکار، شب و روز می بافیم

 کفن تو را می بافیم ای آلمان پیر

 و در تار و پود آن لعنتی سھ گانھ می بافیم،

 می بافیم، می بافیم!

 فندگان سیلھ زیباسرود 

 از ترجمۀ انگلس

 بی اشکی در چشمان سخت و مھیبشان

 ن بر دستگاه بافندگی می نشینندبا خشم و نومیدی بر چھره شا

 زمان درازی رنج و گرسنگی کشیدیم«

 ای آلمان پیر، [اکنون] کفنی برای تو می بافیم

 و آن را با لعنتی سھ گانھ می بافیم

 »می بافیم، می بافیم!

 لعنت نخست بھ خدا، خدای کور و کر«

 کھ بھ او، ھمچون کودکی بھ پدر، اتکا کردیم

 م و ھم اعتماد کردیمکھ بھ او ھم امید بستی

 اما او ما را مسخره کرد و بھ ما نیرنگ زد

 »می بافیم، می بافیم!

 لعنت دوم بھ شاه، شاه توانگران،«

 کھ سیھ روزی ما نھ نرمش کرد و نھ اثری بر او گذاشت؛

 شاھی کھ آخرین پشیزمان را از کف ما می رباید

 دننو سربازانش را می فرستد تا بر ما ھمچون سگان، شلیک ک

 »می بافیم، می بافیم!

 لعنت بر میھن دروغین«

 کھ برای ما چیزی جز سیھ روزی و ننگ نداشت

 کھ در آن از گرسنگی و سیھ روزی رنج کشیدیم

 کفن تو را می بافیم، ای آلمان پیر!

 »می بافیم، می بافیم!

 ویراستار بھروز فرھیختھ، مترجم یحیی سمندر

 

ھای  طبقاِت جامعۀ سرمایھ داری و ویژگی

 اجتماعی ایران -ساختار اقتصادی
 سھراب شباھنگ 

 1393شھریور و مھر 

 37و  36، 35این نوشتھ در شماره ھای  3و  2، 1[بخش ھای 

و آخر نوشتھ در زیر درج می  4خیزش منتشر شده اند. بخش 

 شود]

 4بخش 

 جمع بندی و نتایج کلی

 :در این نوشتھ کوشیدیم مباحث زیر را تجزیھ و تحلیل کنیم

برای شناخت ساختار طبقاتی ھر جامعھ باید نخست شیوۀ تولید 

حاکم و در نتیجھ روابط تولیدی غالب بر آن را بررسی کرد. برپایۀ 

بررسی روابط تولیدِی غالب، می توان طبقات اصلی و غیر اصلی 

مربوط بھ آن روابط و شیوۀ تولید را تشخیص و ارتباط متقابل آنھا 

بارزۀ طبقاتی میان آنھا را توضیح داد. و موضوعات یا داوھای م

ھمچنین برای تکمیل تحلیل باید تحول طبقات و الیھ بندی ھا و 

عوامل مؤثر بر آنھا را نیز مطالعھ کرد. اگر شیوه یا شیوه ھای 

تولید فرعی ولی کمابیش مھمی در جامعھ وجود دارند باید طبقات 

 را نیز با توجھ بھیا الیھ ھای اجتماعی متناظر آن شیوه ھای تولید 
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شرایط خاص شان مورد بررسی قرار داد و بھ ویژه ارتباط شیوه 

ھای تولیِد غالب و غیِرغالب را مشخص کرد. ھمچنین الزم است 

کھ ساختار طبقاتی در روند تاریخی تکوین و تکاملش و در پیوند 

با تحوالت سرمایھ داری در سطح جھانی مالحظھ گردد. از چنین 

(کنکرت، ھمھ جانبھ ای) باید مجموع ویژگی بررسی مشخصی 

ھا یا دست کم مھم ترین ویژگی ھای ساختار طبقاتی و عناصر 

گوناگون تشکیل دھنده آن را در پیوندی زنده و در واکنش متقابل 

با یکدیگر بھ صورت یک کلیت واحد ارائھ کرد. چنین تحلیل 

مشخصی از ساختار طبقاتی جامعھ و تضادھائی کھ موجب 

گونی بنیادی آن می شوند زمینۀ فھم محتوا و جھت تاریخی دگر

حرکت آن ساختار و یکی از ابزارھای نظری نفی انقالبی آن 

 جامعھ را فراھم می کند.

طبقات اصلی جامعۀ سرمایھ داری را طبقۀ کارگران مزدی (یعنی 

مولدان مستقیمی کھ فاقد وسایل تولید و وسایل معیشت اند و برای 

بھ لحاظ اقتصادی مجبورند نیروی کار بدنی و فکری ادامۀ زندگی 

خود را بھ صاحبان وسایل تولید و مبادلھ یا نمایندگان آنھا بفروشند) 

و سرمایھ داران کھ با خرید نیروی کار کارگران مزدی و مصرف 

آن در روند تولید، ارزشی بیش از ارزش نیروی کار یا مزد 

 رزش اضافی (تفاضل بینپرداختی بھ دست می آورند و در نتیجھ ا

ارزشی کھ کارگر مزدی در زمان معینی تولید کرده و مزدی کھ 

بابت فروش کارش در آن مدت گرفتھ) از کارگران استثمار می 

کنند. این خرید و فروش بر اساس مبادلۀ آزاد میان کارگر و 

سرمایھ دار صورت می گیرد و کارگر بھ علت نداشتن وسایل کار 

 بھ آن تن می دھد.و معیشت ناگزیر 

استثمار ارزش اضافی از کارگران مولد (کارگرانی کھ ارزش 

اضافی تولید می کنند) ھرچند توسط سرمایھ داران مولد (سرمایھ 

دارانی کھ در روند اجتماعی تولید بھ طور مستقیم ارزش اضافی 

کارگران را تصاحب می نمایند) صورت می گیرد اما این ارزش 

سرمایھ داران مولد نمی رود بلکھ بخشی از  اضافی تنھا بھ جیب

آن بھ صورت سوِد تجاری نصیب بازرگانانی می شود کھ بھ امر 

خرید فروش محصوالت تولید شده توسط کارگران مولد اشتغال 

دارند و بخشی ھم بھ صورت بھره بھ سوی بانک ھا و دیگر 

مؤسسات مالی و یا افرادی کھ بھ سرمایھ داران صنعتی و تجاری 

در مقابل دریافت بھره وام می دھند سرازیر می شود و بخشی نیز 

بھ صورت اجارۀ زمین یا دیگر منابع طبیعی نصیب زمینداران 

می شود. علت این امر آن است کھ در شیوۀ تولید سرمایھ داری، 

مالکیت خصوصی نھ تنھا بر ابزارھا، ماشین آالت و تأسیسات 

کار می روند بھ رسمیت  تولیدی و مواد خامی کھ در تولید بھ

شناختھ می شود بلکھ مالکیت خصوصی بر زمین، جنگل، مرتع، 

معدن، منابع طبیعی آب و دیگر منابع طبیعی ھم مورد تأیید است 

ھرچند ناگزیر نیست. از این رو صاحبان زمین و دیگر منابع 

طبیعی نیز سھمی از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد 

تصاص می دھند. از این رو ارزش اضافی استثمار را بھ خود اخ

شده از کارگران بھ جیب سرمایھ داران مولد، سرمایھ داران غیر 

مولد (صاحبان سرمایۀ تجاری و بانکی و بھ طور کلی سرمایۀ 

بھره زا) و زمینداران می رود. بھ عبارت دیگر ارزش اضافی 

بر ھ داری برااستثمار شده از کارگران مزدی در شیوۀ تولید سرمای

است با مجموع سود صنعتی، سود بازرگانی، بھرۀ وام ھائی کھ 

سرمایھ داران صنعتی و تجاری از بانک ھا و غیره برای ادامھ و 

گسترش فعالیت ھایشان می گیرند و اجارۀ زمین و دیگر منابع 

طبیعی. بخش دیگری از ارزش اضافی بھ صورت مالیات و غیره 

 داری می شود. وارد خزانۀ دولت سرمایھ

زمین و دیگر منابع طبیعی ھرچند جزء مھمی از وسایل تولید در 

شیوۀ تولید سرمایھ داری (و ھر شیوۀ تولید دیگر) بھ شمار می 

روند، اما نباید آنھا را با سرمایھ اشتباه کرد. سرمایھ عبارت است 

از کاِر انباشتھ شده (کاِر گذشتھ) کھ بھ صورت وسیلۀ تولید در 

کاِر زندۀ مولدان فاقد وسایل قرار می گیرد و در این رابطھ مقابل 

آن را استثمار می کند. سرمایھ ارزشی است کھ در روند تولید بھ 

آن افزوده می شود. اما زمین و دیگر منابع طبیعی ارزش نیستند 

زیرا کاری برای تولید آنھا صورت نگرفتھ است. در یک کالم، 

 ا نمی توان سرمایھ دار نامید. زمین سرمایھ نیست و زمیندار ر

تا آنجا کھ بھ شیوۀ تولید سرمایھ داری در جامعۀ سرمایھ داری، 

، با سھ طبقھ، یعنی کارگران مزدی، سرمایھ داران مربوط می شود

و زمینداران مواجھیم. حتی اگر مالکیت خصوصی بر زمین وجود 

کل نداشتھ باشد و تمام زمین ھا ملی شوند بازھم زمیندار در ش

دولت یا نھادی کھ مسئول ادارۀ زمین است وجود خواھد داشت و 

چنین دولتی یا نھادی در مقابل دریافت اجاره، زمین را برای 

مصارف تولیدی مختلف در اختیار سرمایھ داران کشاورزی و 
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صنعتی و خدماتی و یا برای مصرف مسکونی در اختیار افراد 

محال معۀ سرمایھ داری قرار خواھد داد. تحقق چنین امری در جا

: ھم اکنون در جوامع سرمایھ داری بخشی از زمین ھا بھ نیست

ھمین صورت از سوی دولت، شھرداری ھا و غیره در اختیار 

سرمایھ داران در بخش ھای کشاورزی، صنعت و خدمات و یا در 

اختیار افراد و گروه ھای خصوصی برای مصرف مسکونی قرار 

 می گیرد. 

کار (سلب مالکیت یا خلع ید تولید کنندۀ مستقیم بر  جدائی زمین از

روی زمین) و جدائی زمین از سرمایھ، یعنی جدائی مالکیت زمین 

از مالکیت سرمایھ و در ھمان حال ھماھنگی و ھمسوئی مالکیت 

زمین با مالکیت بورژوائی در جامعۀ سرمایھ داری، خود را بھ 

اورزی در صورت تمرکز بخش ھای وسیعی از زمین ھای کش

دست زمیندارانی نشان می دھد کھ بھ نحو فزاینده ای از روند تولید 

جدا می شوند و تنھا نقش شان تصاحب بخشی از ارزش اضافی 

کارگران بھ عنوان اجاره (رانت) از سرمایھ دار مولدی است کھ 

زمین یا دیگر منابع طبیعی را از آنان وام گرفتھ است و کارگران 

 را استثمار می کند. شاغل در آن منابع

در جوامع سرمایھ داری پیشرفتھ نسبت زمین ھای اجاری 

کشاورزی بھ کل زمین ھای قابل کشت نسبت بزرگ و فزاینده ای 

است کھ مؤید نظر مارکس در مورد جدائی مالکیت زمین از کار 

 و از سرمایھ است. 

برای توصیف کامل طبقات جامعۀ سرمایھ داری باید طبقۀ بینابینی 

خرده بورژوازی را نیز بھ کارگران، سرمایھ داران و زمینداران 

اجتماعی خرده بورژوازی در این است  –افزود. ویژگی اقتصادی 

کھ برخالف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در 

نتیجھ صاحب محصول کار خویش است، و بر خالف طبقۀ سرمایھ 

درآمدش ناشی از کار اوست  دار و یا زمیندار، تمامی یا بخش عمدۀ

و نھ مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواھا بین 

سرمایھ داران و زمینداران از یک سو، و کارگران از سوی دیگر 

قرار دارند. دھقاناِن خرده مالِک آزاد، پیشھ وران و صنعتگران 

مستقل، دکانداران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از 

سندگان، ھنرمندان، روزنامھ نگاران و مانند آنھا از نظر نوی

 اجتماعی خرده بورژوا ھستند. -اقتصادی 

نھ خرده بورژوا در روند تولید و مبادلھ در جامعۀ سرمایھ داری، 

یا  شکل کاالخود را در  محصول کاربلکھ اساسا  نیروی کار

ھ ک خدمات بھ فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری

در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود 

مانند کارگراِن مزدی، بخشی از نیروی کار خود را نیز در بازار 

کار بفروشد. بھ عکس، این وضعیت نیز وجود دارد کھ وسیلۀ تولید 

و کاِر خرده بورژوا بھ اندازه ای باشد کھ خود یا خانواده اش بھ 

بھره برداری از آن نباشند. وضعیتی کھ بھ او امکان  تنھائی قادر بھ

استخدام کارگران مزدی را می دھد و در این صورت بخشی از 

درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواھد شد. این وضعیت 

باعث می شود کھ خرده بورژوازی ھمچون طبقھ ای بین 

ین بورژوازی و پرولتاریا بھ حساب آید. خرده بورژوازی در ع

حال خاستگاه بورژوازی است. در جامعھ ای کھ در آن تولید 

کاالئی از حد معینی از تکامل برخوردار است، ھمواره بخش ھای 

کوچکی از خرده بورژواھا امکان تبدیل شدن بھ بورژوا را دارند. 

خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید  بخش اعظماما 

ی شود و یا در ھمان وضعیت متزلزل و کار خود بھ پرولتر تبدیل م

خرده بورژوائی باقی می ماند تا در روند انباشت سرمایھ و بھ 

ویژه در بحران ھای دوره ای سرمایھ داری بھ درون پرولتاریا 

 (شاغل یا بیکار) پرتاب شود.

براساس توضیحات باال ترکیب طبقاتی جامعۀ سرمایھ داری 

بررسی قرار گرفت و وزن آمریکا در بخش اول این نوشتھ مورد 

و جایگاه طبقات اصلی یعنی بورژوازی و پرولتاریا و طبقات غیر 

اصلی یعنی زمینداران و خرده بورژوازی شھر و روستا در آن 

جامعھ بھ صورت نسبتا دقیقی ترسیم شد. ھدف این بود کھ نشان 

داده شود در پیشرفتھ ترین جوامع سرمایھ داری نیز بورژوازی، 

، زمینداران و خرده بورژوازی شھر و روستا بھ صورت پرولتاریا

طبقات متمایز و منافع طبقاتی متمایز وجود دارند. بدین سان وزن 

نسبی طبقات و الیھ ھای مختلف در آمریکا را چنین خالصھ 

 %77کردیم: کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) بیش از 

ل، خرده جمعیت فعا %11جمعیت فعال، اشرافیت کارگری حدود 

جمعیت فعال (قشر باالئی خرده  %10تا  9بورژوازی بین 

بورژوازی کھ بعضا از استثمار کارگران کسب درآمد می کند 

 2تا  1.5جمعیت کل خرده بورژوازی و یا  %20تا  15حدود 
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تا  1.5درصد جمعیت فعال را تشکیل می دھد)، سرمایھ داران 

جمعیت فعال  %0.25جمعیت فعال و زمینداران بزرگ حدود  2%

را تشکیل می دھند. نسبت طبقات و الیھ ھای فوق در کل جمعیت 

آمریکا تقریبا معادل نسبت آنھا از کل جمعیت اقتصادی فعال آن 

کشور است. ھدف این بود کھ نشان داده شود طبقۀ کارگر مزدی، 

بھ ویژه تودۀ اصلی این طبقھ یعنی کارگران عادی غیر از 

و غیره، کھ متمایز از اشرافیت کارگری سرپرستان، کنترلگران 

اند، اکثریت قاطع جمعیت فعال اقتصادی و اکثریت قاطع کل 

جمعیت را تشکیل می دھند و کل طبقات و الیھ ھای استثمارگر از 

چند درصد جمعیت آمریکا بیشتر نیستند. ھمچنین این نکتھ کھ از 

 دارینظر مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا در تمام کشورھای سرمایھ 

اھمیت حیاتی دارد مورد تأکید قرار گرفت کھ اشرافیت کارگری 

پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است و نیروی اصلی و 

رھبری کنندۀ سندیکاھای زرد و سازشکار و تکیھ گاه اصلی 

 رفرمیسم و رویزیونیسم در جنبش کارگری است. 

ی طبقات: براساس روشی کھ برای تحلیل طبقۀ کارگر در ایران

جامعۀ سرمایھ داری توضیح داده شد و با استفاده از اطالعات و 

آمار رسمی، چارچوب ساختار طبقاتی جامعۀ ایران ترسیم گردید. 

در بخش دوم این نوشتھ نشان داده شد کھ طبقۀ کارگر ایران، یعنی 

کلیۀ کسانی کھ نیروی کار بدنی و فکری خود را بھ صاحبان وسایل 

گانشان در مقابل مزد عرصھ می کنند، بزرگترین تولید یا نمایند

طبقۀ اجتماعی را در ایران تشکیل می دھند و کارگران با اعضای 

 خانواده شان اکثریت مطلق جمعیت کشور را دربر می گیرند.

جمعیت کل کارگران شاغل عادی (غیر از  1390در سال  

 10ھزار نفر ( 10167سرپرستان و کنترلگران) در ایران حدود 

ھزار نفر) و جمع کل کارگران شاغل و بیکار (یا  167میلیون و 

 13سھم کارگران در جمعیت فعال اقتصادی کشور) بیش از 

 %55.8کارگران مزدی  1390میلیون نفر بود. بدین سان در سال 

یا اکثریت جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دادند. در 

خانواده شان بھ حدود ھمین سال جمعیت فعال کارگری با اعضای 

میلیون نفر می رسید. اگر جمعیت کارگران از کار افتاده و  40

کارگران بازنشستھ را بھ جمعیت فعال کارگری بیافزائیم، جمعیت 

کل جمعیت کشور بیشتر  %60از  1390کل طبقۀ کارگر در سال 

 بود.

ھزار کارگر مزدی شاغل  10167از  1390در سال 

) در کشاورزی، شکار، %6.4(ھزار نفر  648درایران،

) در صنعت، %24.8ھزار نفر ( 2593جنگلداری و شیالت، 

) در ساختمان، %22.5ھزار نفر ( 2354معدن، آب و برق و گاز، 

ھزار نفر  1048) در حمل و نقل، %7.8ھزار نفر ( 813

ھزار  430) درعمده فروشی، خرده فروشی و تعمیرات، 10.0%(

اره و فعالیت ھای کسب و کار، ) در مستغالت، اج%4.2نفر (

ھزار  148) در بانک ھا و مؤسسات مالی، %2.2ھزار نفر ( 222

ھزار نفر در آموزش  1195) در ھتل و رستوران، %1.4نفر (

) در بھداشت و مددکاری %4.7ھزار نفر ( 496) و 11.4%(

اجتماعی کار می کردند. بقیۀ کارگران مزدی در دیگر فعالیت ھای 

و شخصی و غیره بھ کار اشتغال داشتند. در این خدمات عمومی 

میلیون  3.5تا  3میلیون کارگر شاغل ایران حدود  10سال از حدود 

کارکن و بیشتر) رشتھ ھای  100در واحدھای بزرگ (دارای 

 مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات کار می کردند.

طبقۀ کارگر ایران بزرگترین طبقۀ مولد ثروت در کشور است و 

محصول ناخالص داخلی (بدون درآمد نفت و گاز  %80حدود 

 صادراتی) را تولید می کند.

، یعنی دھقاناِن خرده مالک (غیر از خرده بورژوازی شھر و ده

بورژوازی دھقانی)، پیشھ وران و صنعتگران مستقل، دکانداران، 

بخش مھمی از صاحبان مشاغل آزاد، نویسندگان و ھنرمندان، در 

جمعیت  %36.8ھزار نفرو یا  605میلیون و  8حدود  1390سال 

فعال اقتصادی را تشکیل می دادند و با اعضای خانواده شان حدود 

، از این جمعیت 1390میلیون نفر را دربر می گرفتند. در سال  27

ھزار نفری کارکنان مستقل یا خرده بورژوای شھر و ده،  8605

 1558، ھزار نفر در کشاورزی، جنگلداری و ماھیگیری 2800

 1283ھزار نفر در فروشگاه ھا،  1511ھزار نفر در صنعت، 

ھزار  615ھزار نفر در حمل و نقل و ماشین آالت و دستگاه ھا و 

 نفر بھ عنوان کارکنان ساده مشغول بھ کار بوده اند. 

(آخرین سرشماری عمومی کشاورزی قابل  1382در سال 

ی وجود بھره برداری کشاورز 4332423دسترسی) در ایران 

 داشتھ کھ بھ صورت زیرطبقھ بندی شده اند:
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o 3471972  خانوار معمولی بھره بردار س�اکن روستا کھ

  خ��انوار از آنھ��ا ص�������اح��ب زمین بوده ان��د  2669660

 خانوار بی زمین.  802312و

o  816104  واحد از  12382بھره بردار غیر س�����اکن کھ

 آنھا بی زمین بوده اند.

o 36239 خانوار  36236کن کھ خانوار معمولی غیر س���ا

 آنھا بی زمین بوده اند.

از کل خانوارھای  1382طبق داده ھای باال می بینیم کھ درسال 

در صد آنھا بی  23.1خانوار یعنی  231280معمولی بھره بردار

زمین بوده اند. اعضای کارکن این خانوارھای بی زمین (کھ رقمی 

یا بھ صورت  میلیون را تشکیل می دادند) 1.5در حدود دست کم 

کارگر کشاورزی در واحدھای بزرگ کشاورزی یا بھ صورت 

کارگر فصلی برای زمینداران بزرگ و بورژوازی دھقانی و 

دھقانان مرفھ کار می کردند و یا اینکھ قطعھ زمینی از زمینداران 

 بزرگ یا دھقانان مرفھ اجاره می کردند.

ح توزیع زمین ھای زراعی محصوالت کشاورزی بر حسب سط

معیاری برای  1382بھره برداری ھای کشاورزی در سال 

مالکیت الیھ ھای دھقانی یعنی دھقانان فقیر، دھقانان متوسط و 

دھقانان مرفھ و نیز مالکیت بورژوازی دھقانی و مالکان بزرگ 

حقیقی و حقوقی بھ دست می دھد. براساس این ارزیابی در سال 

ھکتار)،  5کمتر از  دھقانان فقیر (با سطح بھره برداری 1382

دھقانان را تشکیل می دادند کھ در مجموع صاحب  65.7%

زمین ھای زیر کشت بودند؛ دھقانان متوسط (با سطح  19.7%

دھقانان را تشکیل می  %17.4ھکتار)،  10تا  5بھره برداری بین 

زمین ھای کشاورزی بودند؛  %19.5دادند و در مجموع صاحب 

 %10.7ھکتار)،  20تا  10برداری دھقانان مرفھ (با سطح بھره 

زمین  %22.1دھقانان را تشکیل می دادند و در مجموع صاحب 

ھای زیر کشت بودند؛ بورژوازی دھقانی (با سطح بھره برداری 

جمعیت کشاورزی را تشکیل می دادند  %4ھکتار)،  35تا  20بین 

زمین ھای زیر کشت بودند و  %15.2و در مجموع صاحب 

قی و حقوقی (دارای بھره برداری ھای مالکان بزرگ حقی

جمعیت کشاورزی را  %2.2ھکتار و بیشتر)،  35کشاورزی 

زمین ھای زیر کشت را صاحب  %23.5تشکیل می دادند اما 

بودند. اگر مجموع بورژوازی دھقانی و مالکان بزرگ حقیقی و 

جمعیت کشاورزی  %6.6حقوقی را در نظر بگیریم این دو گروه 

زمین ھای کشاورزی را در مالکیت  %38.7د را شامل می شدن

خود داشتند یعنی تقریبا برابر کل زمین ھای زیر کشت دھقانان 

جمعیت کشاورزی  %83فقیر و متوسط کھ بر روی ھم بیش از 

را تشکیل می دادند. بی گمان سھم بورژوازی دھقانی و مالکان 

 تبزرگ حقیقی و حقوقی از کل ماشین آالت و تجھیزات و تأسیسا

 بود. %38.7کشاورزی بسیار بیشتر از 

صاحبان سرمایھ ھای تولیدی و تجاری و نھ تنھا  طبقۀ سرمایھ دار

بانکی بلکھ کلیۀ کسانی را کھ در امر تخصیص و ادارۀ سرمایھ و 

نیروی کار قدرت تصمیم گیری دارند و بھ خاطر چنین موقعیتی 

ن یھ شامی توانند ارزش اضافی کارگران را بھ صورت سود سرما

و یا در شکل حقوق و پاداش ھای گزاف و غیره تصاحب کنند 

دربر می گیرد. بدین سان عالوه بر صاحبان خصوصی سرمایھ 

ھای صنعتی، تجاری و بانکی، مدیران عالی رتبۀ بنگاه ھای 

خصوصی و عمومی و نھادھای اقتصادی وابستھ بھ ولی فقیھ و 

. افزون بر آن مؤسسات مذھبی نیز جزء سرمایھ داران ھستند

مدیران و مقامات باالی نظامی و غیر نظامی ادارات و مؤسسات 

دولتی و عمومی اعم از روحانی و غیر روحانی یعنی تمام کسانی 

کھ بھ لحاظ سیاسی، اداری و قضائی قدرت تصمیم گیری و تدوین 

و تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن را دارند جزء طبقۀ 

 ی آیند.سرمایھ دار بھ حساب م

 جمعیت طبقۀ سرمایھ دار و یا بورژوازی ایران 1390در سال 

 %2.5ھزار نفر بود. این جمعیت حدود  600تا  550رقمی بین 

جمعیت فعال اقتصادی کشور را دربر می گرفت و بورژواھا با 

میلیون نفر را تشکیل می  2تا  1.5خانواده ھایشان جمعیتی بین 

کل طبقۀ جمعیت  %20یران از ا بورژوازی بزرگدادند. جمعیت 

بورژوازی  1390تجاوز نمی کند. بدین سان در سال  بورژوا

ھزار نفر از کل جمعیت فعال اقتصادی  120تا  100بزرگ حدود 

کشور را شامل می شد و بورژواھای بزرگ با خانواده ھایشان 

ھزار نفر را تشکیل می دادند.  400تا  350جمعیتی بین 

سرمایۀ اجتماعی (کل  %85تا  80ان بین بورژوازی بزرگ درایر

 سرمایھ ھای تولیدی، تجاری و بانکی) کشور را کنترل می کند.
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ھکتار  35تعداد کل بھره برداری ھای باالتر از  1382در سال 

بود کھ می توان گفت تقریبا متعلق بھ ھمین تعداد  57316برابر 

تصد و ھفشخص حقیقی یا حقوقی بودند. آنھا نزدیک بھ دو میلیون 

 48و سی و نھ ھزار ھکتار زمین داشتند (بھ طور متوسط حدود 

ھکتار برای ھر بھره برداری بزرگ). مالکان بزرگ حقیقی و 

بھره برداری ھای کشاورزی را نمایندگی  %2.2حقوقی کھ تنھا 

کل زمین ھای کشاورزی بودند. اگر  %23.5می کردند مالک 

ساالنھ، زمین ھای آیش عالوه بر زمین ھای زیر کشت محصوالت 

 1382و باغ ھا و قلمستان ھا را نیز در نظر بگیریم، در سال 

ھکتار برابر  35تعداد بھره برداری ھای با مساحت بیش از 

واحد و مساحت کل زمین ھای این بھره برداری ھا  59788

میلیون ھکتار) و مساحت متوسط  4.52ھکتار (تقریبا  4517952

 کتار بود.ھ 75.6ھر بھره برداری 

برخی ویژگی ھای مھم سرمایھ داری  در بخش سوم این نوشتھ،

مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینھ مسایلی مانند رابطۀ  ایران

بین کار و سرمایھ، تمرکز تولید و ادغام سرمایھ ھای صنعتی و 

بانکی، نقش در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایھ، سرمایھ 

، رابطۀ بین سرمایھ ھای تجاری و صنعتی، گذاری و وام خارجی

تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایھ و رابطۀ روبنای 

سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی حاکم و دستھ 

بندی ھای درون بورژوازی ایران، کھ اھمیت زیادی دارند، مورد 

یت عبررسی قرار گرفتند. بررسی این امور بھ شناخت بھتر وض

 طبقۀ کارگر در ایران کمک می کند:

در ایران مانند ھر کشور سرمایھ داری  رابطۀ بین کار و سرمایھ

دیگر مبتنی بر استثمار ارزش اضافی یعنی استثمار کار توسط 

سرمایھ یا استثمار طبقۀ کارگر توسط طبقۀ سرمایھ دار است. 

 د:استثمار ارزش اضافی در ایران با چند ویژگی معیٌن می شو

در ایران سطح مزد یعنی ارزش یا  استثمار نیروی کار ارزان:

قیمت نیروی کار نسبت بھ بسیاری از کشورھای سرمایھ داری 

دیگر بھ مراتب ارزان تر است. تفاوت بین بارآوری کار در ایران 

و کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ شکاف عمیق بین سطح مزد 

وضیح نمی دھد. نرخ استثمار در ایران و آن جوامع را بھ ھیچ رو ت

کارگران در ایران در مقایسھ با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) 

در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار باالست. 

سھم کل مزدھا و حقوق ھای ساالنھ از تولید ناخالص داخلی در 

یز درصد است. حتی اگر یارانھ ھا را ن 23تا  14ایران رقمی بین 

درصد تجاوز نخواھد کرد. در  25در نظر بگیریم این نسبت از 

حالی کھ در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری سھم کل مزدھا و 

حقوق ھا از تولید ناخالص داخلی، برحسب کشورھای مختلف بین 

 درصد است.  70تا  40

در  :استثمار ارزش اضافی مطلق و استثمار ارزش اضافی نسبی

دیگر کشورھای سرمایھ داری استثمار کارگران  ایران نیز مانند

 استثمارو  استثمار ارزش اضافی مطلقبراساس دو شکل یعنی 

صورت می گیرد. استثمار ارزش اضافی  ارزش اضافی نسبی

مطلق، بنا بر تعریف کالسیک آن، متکی بر افزایش زمان کار 

روزانھ و ثابت ماندن مزدھای حقیقی است. حال اگر زمان کار 

انھ اضافھ نشود اما مزد حقیقی کاھش یابد، بازھم، بھ فرض روز

ثابت ماندن بقیۀ چیزھا، با استثمار مطلق روبرو خواھیم بود. این 

وضعیت در حالتی کھ نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی بیشتر 

باشد رخ می دھد. در ایران طی سی و پنج سال گذشتھ با این پدیده 

سالھ نسبت  35سال ھای این دورۀ روبرو بوده ایم. در بیشتر 

افزایش سالیانۀ مزدھای اسمی از نرخ تورم کمتر بوده است. کاھش 

مطلق قدرت خرید کارگران چھ بھ صورت کاھش رسمی این مزد 

باشد و چھ این وضع در اثر تورم بھ وجود آید بیانگر روش استثمار 

مطلق کارگران است، ھرچند کھ ساعات کار روزانھ ممکن است 

فزایش نیافتھ باشند. در واقع چھ در حالت افزایش ساعات کار ا

روزانھ بدون افزایش مزد حقیقی و چھ در حالت کاھش مزد حقیقی 

در اثر تورم، مزد ساعتی حقیقی نسبت بھ گذشتھ کاھش می یابد. 

 .در ایران روش استثمار مطلق ارزش اضافی غالب است

زش شکل استثمار اربھ تشدید استثمار کار توسط سرمایھ در ایران 

نیز صورت می گیرد. استثمار ارزش اضافی نسبی،  اضافی نسبی

متکی بر افزایش بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی و یا رشد 

مزد حقیقی بھ نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار است. طبق داده 

، شاخص بارآوری کار در »سازمان ملی بھره وری ایران«ھای 

 1390در سال  148.8بھ  1376در سال  100کل اقتصاد از 

رسیده است. رشد بارآوری کار باعث کاھش زمان کار الزم و در 

نتیجھ افزایش زمان کار اضافی (در شرایط ثابت ماندن زمان کار 

روزانھ) می شود کھ بھ معنی افزایش نرخ ارزش اضافی و یا 
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ر کاتشدید استثمار است. کارگران با مبارزه برای کاھش زمان 

 روزانھ و افزایش مزدھای حقیقی با تشدید استثمار مبارزه می کنند. 

مھم ترین عواملی کھ بھ سرمایھ داران ایران اجازه می دھند کھ 

نرخ استثمار شدید و شرایط کار دشوار، عقب مانده و شدیداً غیر 

تبداد اسانسانی ای بر کارگران تحمیل کنند از این قرارند: نخست 

است کھ طی چند دھھ توانستھ تالش ھای  پیگیری سیاسی شدید و

کارگران برای ایجاد تشکل ھای مستقل سیاسی و سندیکائی را 

سرکوب و مھار کند و با اعمال خشونت خونین و وحشیانھ، ایجاد 

محیط نظامی، امنیتی و پلیسی در کارخانھ ھا و دیگر واحدھای 

یغات تبل کار، با فریبکاری و شستشوی مغزی بھ ویژه از طریق

مذھبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه ھائی از کارگران 

در شوراھای اسالمی کار کھ نقش عوامل کارفرما و پلیس را 

برعھده دارند (عالوه بر مأموران حراست و مأموران مخفی) و 

در یک کلمھ با سرکوب مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

زات، سلطۀ سرمایھ بر کار را کارگران یا منحرف کردن این مبار

عنی یانبوه وسیع ارتش ذخیرۀ کار تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، 

توده ھای میلیونی بیکار و محروم از تأمین اجتماعی و مستمری 

است کھ بھ بورژوازی امکان می دھد قیمت نیروی کار  بیکاری

را بھ طور مستمر پائین نگاه دارد و پائین تر ببرد. عامل سوم 

است کھ بھ خاطر بی حقوقی و تبعیض  استثمار شدید کار زنان

ھای گوناگونی کھ بر آنان وارد می شود سطح مزدشان بھ طور 

از مزد کارگران مرد کمتر است. افزون بر  %40متوسط حدود 

این، بار سنگین کار خانگی اساسا بر دوش زنان قرار دارد کھ از 

ی از ھزینۀ بازتولید نظر اقتصادی بھ معنی تأمین رایگان بخش

نھ  نیز، کھ در ایران کاِر کودکاننیروی کار بھ نفع کارفرما است. 

ھم دارد، در پائین آوردن سطح عمومی  رسمیتتنھا واقعیت بلکھ 

است. یارانھ عبارت یارانھ ھا مزدھا مؤثر است. عامل چھارم 

است از کمک ھائی کھ دولت یا بھ صورت پائین نگاه داشتن قیمت 

تھ کاالھا و خدمات مانند حامل ھای انرژی، نان، گوشت، یک رش

شکر، روغن نباتی، ھزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کاالھا و 

خدمات دیگر مورد نیاز عموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا 

ھدفمندی یارانھ «می پرداخت) و یا کمک ھائی کھ پس از طرح 

ود. یارانھ ھا، بھ صورت پرداخت نقدی، بھ مردم داده می ش» ھا

چھ در شکل پرداخت نقدی و چھ در شکل پائین نگاه داشتن قیمت 

یک رشتھ کاالھا، با تأمین بخشی از ھزینۀ زندگی کارگران، یا بھ 

ھ ب عبارت دیگر با تأمین بخشی از ھزینۀ بازتولید نیروی کار

باعث معاف شدن سرمایھ داران از  حساب خزانۀ عمومی،

ا مزد عادی (در سطح ارزش نیروی کار) پرداخت مزد باالتر و ی

شده و تا حدی توانستھ است ضمن پائین نگاه داشتن مزدھا جلو 

گسترش قراردادھای موقت شورش ھای گرسنگی را بگیرد. پنجم، 

کھ بھ تدریج شامل اکثریت قراردادھای کار  استو سفید امضا 

گ رشده اند و نھ تنھا واحدھای کوچک و متوسط بلکھ بنگاه ھای بز

بی حقوقی و دولتی را ھم ھرچھ بیشتر دربر می گیرند. ششم، 

، بھ ویژه کارگران افغانی کامل بخش عظیمی از کارگران مھاجر

است، کھ از نظر مزد و بیمھ و بازنشستگی و محل سکونت (مثال 

برای کارگران پروژه ای و ساختمانی) وضعشان از کارگران 

ش آنان کھ با نگرش و گرای ایرانی ھم بدتر است. تبعیضات وارد بر

ھای شدید شووینیستی و بیگانھ ستیزی ھمراه است نھ تنھا تودۀ 

کارگران مھاجر را از حداقل زندگی انسانی محروم نگاه می دارد، 

 در کاھش باز ھم بیشتر سطح عمومی مزد کارگرانبلکھ باعث 

  ایران می شود.

مایھ ورھای سرنیز مانند دیگر کش تمرکز تولید و سرمایھ در ایران

 %2.6حدود  1390در سال  :داری روندی اجتناب ناپذیر است

 %25.6کارکن یا بیشتر بودند  100کارگاه ھای صنعتی کھ دارای 

کل مزد و حقوق  %40کل کارکنان صنعتی (ساخت) و نزدیک 

بگیران صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند. این کارگاه ھا بیش 

(ساخت) را تولید می کردند و کل ارزش افزودۀ صنعتی  %60از 

شاغل و 10سرمایھ گذاری کارگاه ھای دارای   %85نزدیک 

 بیشتر را بھ خود اختصاص داده بودند. 

 %91.5کارکن کھ  50کارگاه ھای دارای کمتر از  1392در سال 
کارکنان و  %42.4کل کارگاه ھای صنعتی را تشکیل می دادند 

ر اختیار داشتند. در سرمایۀ کارگاه ھای صنعتی را د 24.4%
کل کارگاه  %8.5کارکن و بیشتر کھ تنھا  50حالی کھ کارگاه ھای 

کل سرمایۀ  %75.6کل کارکنان و  %58.8ھا را تشکیل می دادند 
 صنعتی را بھ خود اختصاص داده بودند.

ھرچند توزیع حجم تولید و سرمایھ بر حسب شاغالن کارگاه ھای 
و ھم در کشورھای پیشرفتۀ  بزرگ، متوسط و کوچک ھم در ایران

سرمایھ داری ناموزون است اما این ناموزونی و بھ طور کلی 
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ناموزونی تکامل سرمایھ داری در ایران شدید تر از کشورھای 
پیشرفتھ است. در ایران با شمار نسبتا کمی واحدھای تولیدی 
بزرگ در میان انبوھی از واحدھای کوچک با وسایل تولید محقر 

 ری غیر قابل مقایسھ با واحدھای بزرگ مواجھیم. و سطح بارآو

کارکنان مزدی صنعتی در  %42.9در ایران  1390مثال در سال 
کارگاه ھای کمتر از ده نفر کار می کردند. اگر کل کارکنان 
صنعتی (اعم از کارکنان مزدی و کارکنان مستقل و کارکنان بدون 

تر واحدھای کممزد خانگی) را در نظر بگیریم نسبت کل کارکنان 
ھم بیشتر خواھد  %60کارکن بھ تمام شاغالن صنعتی از  10از 

بود. در حالی کھ در ھمان سال در فرانسھ نسبت کارکنان کارگاه 
کارکن بھ کل شاغالن صنعت  10ھای صنعتی دارای کمتر از 

مجموع بنگاه ھای صنعتی،  2011بود. در آلمان در سال  10.1%
کل  %18.5کارکن،  10متر ازساختمانی و تجاری دارای ک
ارزش افزوده را تولید می  %15.1شاغالن را دربر می گرفتند و 

کردند. بھ عبارت دیگر پراکندگی کارگران در ایران بسیار بیشتر 
 از کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری است.

افزون بر آن جمعیت نسبی تولید کنندگان مستقل (چھ در صنعت و 
ن بسیار بیشتر از کشورھای پیشرفتۀ چھ در کشاورزی) در ایرا

 سرمایھ داری است.

ادغام سرمایھ ھای صنعتی و بانکی بزرگ ترین گروه ھای 
صنعتی ایران با بانک ھای بزرگ خصوصی و دولتی پیوند 
نزدیک دارند و این پیوند نھ تنھا در زمینۀ اعتبارات و تسھیالت 

ھا در (وام ھا) بلکھ در حوزۀ سرمایھ گذاری مستقیم بانک 
مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سھام بانک ھا توسط شرکت ھا و 
گروه ھای صنعتی خود را نشان می دھد. طی دو دھۀ گذشتھ گروه 
ھای بزرگ سرمایھ داری مانند بنیادھا، ستاد اجرائی فرمان امام 
و دیگر مؤسسات وابستھ بھ والیت فقیھ، آستان رضوی، صندوق 

ه پاسداران و دیگر نھادھای وابستھ ھای تعاونی و بازنشستگی سپا
بھ سپاه، شرکت سرمایھ گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق 
ھای بازنشستگی ارتش، نیروھای انتظامی، بسیج، فرھنگیان، 
صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت ھای بیمھ، یک رشتھ شرکت 
ھای بزرگ ساختمانی، شھرسازی، مستغالت و ھتل داری، برخی 

ع و مھندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق صاحبان صنای
ھای قرض الحسنھ بھ تأسیس بانک ھای خصوصی روی آورده 

اند. از سوی دیگر بانک ھا، اعم از خصوصی و دولتی، بھ  
سرمایھ گذاری در مؤسسات مالی دیگر، بیمھ، مسکن، ساختمان، 
تجارت، صنایع مختلف (پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین 

ایع غذائی، داروسازی و ...)، معادن، تجارت، سازی، صن
کشاورزی، ھتل سازی، مستغالت داری، پیمانکاری، لیزینگ، 
باشگاه ھای ورزشی، فیلم سازی و مانند آن پرداختھ اند. در 
مجموع صدھا بنگاه صنعتی، تجاری، خدماتی و مالی بزرگ 
(عالوه بر صدھا بنگاه ورشکستھ کھ توسط بانک ھا مصادره شده 

 ند) بھ بانک ھای خصوصی و دولتی وابستھ اند.ا

نقش مھم مستقیم و غیر  یکی از ویژگی ھای سرمایھ داری ایران

است. برای نشان دادن  مستقیم درآمد نفت خام در انباشت سرمایھ

ی در فاصلۀ سال ھا» تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص«این ویژگی، 

ین دوره بھ و درآمد صاداراتی نفت خام در ھم 1391تا  1378

) مورد بررسی قرار گرفتند. نشان 1997( 1376قیمت ھای ثابت 

داده شد کھ تغییرات درآمد نفت، چھ بھ صورت افزایش و چھ 

کاھش، بر روی سرمایھ گذاری پایدار ناخالص اثر می گذارند و 

سرعت و شدت اثرات کاھشی آنھا بیش از سرعت اثرات افزایشی 

سرمایھ گذاری پایدار ناخالص تنھا  است. تأثیر درآمد نفت بر روی

بھ خاطر این نیست کھ بخشی از درآمد نفت سرمایھ گذاری می 

2حدود  1389تا  1378شود. در طول سال ھای 
3

 62.6(و یا بین   

درصد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص توسط بخش  69.7و 

خصوصی صورت گرفتھ کھ از محل درآمد نفت نبوده است. مبلغی 

از درآمد نفت توسط دولت سرمایھ گذاری می شود بخش نسبتا کھ 

کوچکی است و بخش مھم درآمد نفت صرف ھزینھ ھای اداری 

دولت، ھزینھ ھای نظامی و ھستھ ای، واردات و غیره می گردد. 

اما ھمین ھزینھ ھای جاری و طرح ھای عمرانی دولت و مؤسسات 

ینھ ھای نظامی شبھ دولتی مانند شھرداری ھا و غیره و نیز ھز

دولت بازار مھمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت ھای ساختمانی 

و غیره فراھم می کنند. یک اثر دیگر نفت برتولید، قیمت ارزان 

انرژی (حتی پس از افزایش قیمت حامل ھای انرژی) و بخشی از 

مواد خام مصرفی در صنایع (مثال پتروشیمی) است. بھ طور کلی 

ثرات درآمد صادراتی نفت بر روی تشکیل می توان گفت کھ ا

سرمایۀ پایدار ناخالص بھ طور عمده اثرات غیر مستقیم بوده و نھ 

21 
 



 
 

                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

مستقیم. اما چھ آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایھ گذاری و چھ آثار 

 داشتھ اند. –ھرچند نھ تعیین کننده  –غیر مستقیم آن نقش مھم 

ز سرمایھ گذاری و نی سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در ایران

ایران در خارج طی چند دھۀ گذشتھ در مقایسھ با سرمایھ گذاری 

سالیانھ در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایھ در ایران بسیار 

کم بوده است. ھمچنین میزان وام خارجی ایران در مقایسھ با 

، 2013تا  2005کشورھای مشابھ ایران زیاد نیست. طی سال ھای 

ۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی بھ ترکیھ بھ ورودی سالیان

برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی بھ  4طورمتوسط نزدیک 

ایران بوده است. ھمچنین متوسط سالیانۀ سرمایھ گذاری مستقیم 

برابر متوسط  2.5خارجی در تایلند در ھمین سال ھا بھ بیش از 

ی رسیده سرمایھ گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در ھمان مدت م

 است.  

سرمایھ گذاری مستقیم خارجی (یا کل انباشت  انباشتۀدر مورد 

سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در ایران) نیز مشاھده می شود کھ 

مبلغ کل انباشتۀ سرمایھ گذاری ھای مستقیم خارجی در ترکیھ و 

برابر انباشتۀ سرمایھ  4.53و  3.55بھ ترتیب  2013تایلند در سال 

مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ گذاری ھای 

سرمایھ گذاری ھای مستقیم ترکیھ و تایلند در خارج بھ انباشتۀ 

بھ  2013سرمایھ گذاری ھای مستقیم ایران در خارج در سال  

برابر بوده است. خالصھ اینکھ طی  15.73برابر و   8.80ترتیب 
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 انباشت سرمایھ در ایران داشتھ است.

 انباشتۀ وام خارجی ایران 2012طبق آمار بانک جھانی در سال 

میلیارد دالر بود. در ھمین سال انباشتۀ وام خارجی  11.5حدود 

برابر کل وام خارجی  29.3میلیارد دالر ( 337.5ترکیھ تقریبا 

برابر کل  11.7د دالر (میلیار 134.2ایران) و انباشتۀ وام تایلند 

وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام ھای خارجی نیز مانند 

سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایھ و بھ طور کلی 

 در اقتصاد ایران نقش مھمی نداشتھ اند. 

ان در ایر رابطۀ بین سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ تجاریدر بررسی 

بطۀ بین سرمایۀ مولد و سرمایۀ در چارچوب بحث عمومی را -

، تجزیھ و تحلیل برخی ویژگی ھای سرمایۀ تجاری در -غیر مولد 

در یک نگاه کلی فعالیت بورژوازی تجاری ایران اھمیت می یابند. 

ۀ عرصایران را می توان بھ سھ بخش یا عرصۀ مھم تقسیم کرد. 

عبارت از خرید و فروش کاالھائی است کھ عمدتا توسط  اول

د کنندگان خرد مانند دھقانان و صنعتگران کوچک یا مولدان تولی

خانگی تولید می شوند کھ یا در بازار داخلی بھ فروش می رسند 

و یا بھ صورت کاالھائی مانند فرش، خشکبار، زعفران، پستھ، 

پوست و غیره عالوه بر فروش در بازار داخلی، صادر ھم می 

طی تولید می شوند شوند. بخش مھمی از این محصوالت در شرائ

رمایھ س غیر مستقیمکھ یا سرمایھ دارانھ نیستند و یا زیر سلطۀ 

قرار دارند و می توان گفت تولید این محصوالت، کمتر متکی بھ 

 تولید سرمایھ دارانھ و بورژوازی صنعتی مدرن است. 

فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرص������ۀ گردش  عرص������ۀ دوم

اس����اس����ا وارد چرخۀ تولید  کاالھای مص����رفی وارداتی اس����ت کھ

 داخلی نمی شوند. 

فعالیت ھای سرمایۀ تجاری کھ اھمیت نسبی فزاینده  عرص�ۀ س�وم

ای دارد متکی بر تولی��دات س������رم��ای��ھ داران��ۀ داخلی و  ب��ازتولی��د 

س�����رمایۀ مولد در ایران اس�����ت. این بخش یا بھ طور مس�����تقیم در 

د گردش کاالھائی کھ بھ ص������ورت س������رمایھ دارانھ تولید ش������ده ان

فعالیت دارد یعنی یا بھ خرید و فروش محص����والت کارخانھ ھا و 

کارگاه ھای ص����نعتی، معادن، مزارعی کھ بھ ص����ورت س����رمایھ 

داران��ھ اداره می ش������ون��د و غیره می پردازد و ی��ا ب��ا وارد کردن 

کاالھای س������رمایھ ای و کاالھای واس������طھ ای و مواد خام  و یا با 

ن و غیره بھ طور ص����ادر کردن محص����والت کارخانھ ای و معاد

مستقیم در خدمت سرمایۀ مولد است و در روند گردش آن شرکت 

 دارد. 

از سھ عرصۀ مھم فعالیت سرمایۀ تجاری، آن سرمایھ ھائی کھ 

در تحقق کاالھای تولید شده در مراکز تولید سرمایھ دارانھ فعالیت 

دارند (یعنی بھ خرید و فروش محصوالت تولید شده بھ شیوۀ تولید 

یھ داری در ایران مشغولند) و آن بخش کھ در واردات سرما

کاالھای سرمایھ ای، کاالھای واسطھ ای و مواد خام و یا صادرات 

کاالھای تولید شده بھ شیوۀ سرمایھ داری وارد بازار شده اند 

مستقیما در امر بازتولید سرمایھ در ایران و در خدمت سرمایۀ 
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 اینھا در کل سرمایۀ تجاریدارانھ ھستند.  سرمایھصنعتی و تولید 

 .  ایران وزن باال و فزاینده ای دارند

تکامل ایران کش���وری س���رمایھ داری اس���ت و در اقتص���اد ایران  

تجاری اس����اس����ا مس����تقل از س����رمایۀ ص����نعتی یا بانکی س����رمایۀ 

(س�����رمایۀ مالی) نیس�����ت و در حوزه ھائی ھم کھ، بھ خاطر عقب 

دا از تولید س��رمایھ ماندگی اقتص��ادی، س��رمایۀ تجاری مس��تقل و ج

دارانھ عمل می کرده، بھ تدریج این حرکت مس����تقل را از دس����ت 

 می دھد و در کل سرمایۀ اجتماعی ادغام می شود.

اما ادغام س���رمایۀ تجاری در کل روند تولید و بازتولید س���رمایھ، 

یا در کل س�����رمایۀ اجتماعی، بھ معنی ایجاد ص�����لح و ص�����فا بین 

نیس��ت. بھ طور کلی ھر بخش س��رمایھ داران ص��نعتی و تجاری 

خواه س�رمایھ دار ص�نعتی باشند یا تجاری یا  -از س�رمایھ داران 

بانکی و یا س���رمایھ داران بزرگی کھ نمایندۀ ادغام س���رمایھ ھای 

بزرگ انحص�اری ص�نعتی و بانکی ھس�تند (سرمایھ داران مالی) 

، خواس�تار تص��احب س��ھم بیش��تری از ارزش اض��افی تولید ش��ده -

ن ھس�تند و بر س�ر تص�احب س�ھم بیشتر با یکدیگر توس�ط کارگرا

درگیر می ش��وند کھ در ش��رایط بحران ھای اقتص��ادی و س��یاس��ی 

س��ھم س��رمایھ داران گوناگون این درگیری و س��تیز حادتر اس��ت. 

از ارزش اض�������افی ب�ھ حجم س�������رم�ایۀ آنھا، بھ موقعیت کمابیش 

انحص���اری آنھا در بازار و بھ میزان نفوذ و قدرت س���یاس���ی آنھا 

 . ستگی داردب

(و نھ غالب) س����رمایۀ یک ویژگی س����رمایھ داری ایران وزن باال 

تجاری در کل س���رمایۀ اجتماعی و س���ھم باالی آن از تس���ھیالت و 

اعتبارات بانکی در مقایس��ھ با کش��ورھای س��رمایھ داری پیش��رفتھ 

س��ھم باالی تس��ھیالت تجاری (کھ بھ نوبۀ خود بیانگر س��ھم  اس��ت.

 عقب نخست) حاکی از چند چیز است: باالی سرمایۀ تجاری است

ماندگی س��رمایھ داری ایران و ویژگی س��رمایۀ اجتماعی ایران کھ 

در آن ھرچند س�رمایۀ مولد و س�رمایۀ بانکی غالب اند اما عرصھ 

 دومھای وس���یعی برای س���رمایۀ تجاری باز گذاش���تھ ش���ده اس���ت. 

ناکارآئی س����رمایۀ تجاری حتی در چارچوب نظام س����رمایھ داری 

ھ ب��ا جمعی��ت ب��االی تج��ار و دک��ان داران و حجم ب��االی اس�������ت ک��

نفوذ قابل مالحظۀ  س�����ومنقدینگی در این بخش نمودار می ش�����ود. 

 ، مجمع»بیت رھبری«تجار در دس�����تگاه دولتی، مجلس خبرگان، 

تش����خیص مص����لحت، مجلس ش����ورای اس����المی، ش����ورای پول و 

اعتبار، اتاق ھای بازرگانی و صنعت و معدن و کشاورزی و نیز 

زد آی�ت هللا ھ�ای ریز و درش������ت متنفذ اس������ت کھ بھ بورژوازی ن

تجاری امکان می دھد در س�یاس�ت گذاری ھای اقتصادی، مالی و 

پولی و در عملکرد س������یس������تم ب�انکی و تخص������یص اعتب�ارات و 

 تسھیالت اِعمال نظر کند.

 را می توان چنین جمع بندی کرد:     وضع تجارت خارجی ایران

اقتصاد ایران، بھ رغِم رقم وزن تجارت خارجی در کل  -1

باالی صادرات نفت و بھ رغم وزن و گستردگی تجارت 

در ایران، در مقایسھ با بسیاری از کشورھای مشابھ و 

 بسیاری از کشورھای پیشرفتھ تر نسبتا کم است. 

چھار شاخص مربوط بھ تجارت خارجی یعنی نسبت  -2

صادراتھای 
 تولید ناخالص داخلی

واردات، 
 تولید ناخالص داخلی

واردات+صادرات، 
تولید ناخالص داخلی

 و 

واردات−صادرات
تولید ناخالص داخلی

برخالف شاخص ھای مربوط بھ تولید  

(مانند بارآوری کار و رشد آن، نرخ انباشت سرمایھ، 

ترکیب ارگانیک سرمایھ، نسبت سرمایۀ مولد بھ کل 

 یبھ تنھائو  بھ خودی خودسرمایۀ اجتماعی و غیره)، 

ویژگی سرمایھ داری یک اطالع درخوری در مورد 

یا پیشرفتگی و عقب ماندگی اقتصاد آن و یا رشد  کشور

 اقتصادی بھ دست نمی دھند. 

کشورھائی با درجۀ تکامل بسیار متفاوت می توانند  -3

شاخص ھای تجاری مشابھی حتی در دوره ای نسبتا 

 لطوالنی داشتھ باشند. ھمچنین کشورھائی با درجۀ تکام

اقتصادی مشابھ می توانند شاخص ھای تجاری بسیار 

 متفاوتی را نشان دھند.

یک ویژگی مھم تجارت خارجی ایران وزن بسیار باالی صادرات 

مواد خام (نفت و گاز، سنگ ھای معدنی و غیره) و واردات 

کاالھای واسطھ ای و سرمایھ ای و برخی کاالھای مصرفی اساسی 

یره است. اما وضعیت اقتصادی ایران مانند گندم، برنج، شکر و غ

، »خام فروشی«را نمی توان تنھا یا اساسا با صادرات کم، یا با 

و یا اساسا با تجارت خارجی کشور توضیح » واردات بی رویھ«

داد (کاری کھ برخی از منقدان اقتصادی رژیم و حتی برخی از 
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فعاالن چپ و کارگری می کنند). البتھ برای تحلیل اقتصادی، 

بررسی تجارت و از جملھ تجارت خارجی ھم الزم است (پس از 

بررسی روندھای تولید و مناسبات تولیدی)، ھمان گونھ کھ بررسی 

سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی نیز ضرورت دارد. اما روند ھای 

اقتصادی و اجتماعی و بحران و از ھم گسیختگی اقتصادی را تنھا 

 صادرات نمی توان توضیح داد. و یا اساسا با تجارت و واردات و 

ن رابطۀ بیدر بررسی نقش زمین و مالکیت آن در اقتصاد ایران، 

اجارۀ زمین ھای کش�اورزی، اجاره و ، زمین و س�رمایھ در ایران

قیمت زمین ھای مس�����کونی ش�����ھری و ھزینۀ زمین در س�����رمایھ 

در ایران مورد  بررس���ی قرار گرفتند و مقایس���ھ  گذاری ص���نعتی

رۀ زمین ھ�ا در ایران و در کش������ورھای پیش������رفتۀ ھ�ائی بین اج�ا

 سرمایھ داری بھ عمل آمد.  

نشان داده شد کھ سھم   اجارۀ زمین کشاورزی در ایراندر بررسی 

زمیندار یا مالک زمین از محصوالت کشاورزی در ایران، سھمی 

کھ صرفا ناشی از حق مالکیت بر زمین است و بھ شکل اجارۀ 

(حقیقی یا حقوقی) ریختھ می شود،  زمین مزروعی بھ جیب مالک

در مقایسھ با کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ بسیار باالست و می 

توان گفت در کمتر کشور سرمایھ داری سھم زمیندار از محصول 

ناخالص کشاورزی بھ حد اجاره در ایران می رسد. اجارۀ زمین 

سھم قابل توجھی از ارزش اضافی استثمار شده از کارگران 

 ورزی و غیر کشاورزی را تشکیل می دھد.کشا

تقریبا در تمام سال ھای چند  قیمت و اجارۀ زمین ھای مسکونی

 1370دھۀ گذشتھ بھ شدت افزایش یافتھ است. در فاصلۀ سال ھای 

برابر و اجاره  60قیمت زمین مسکونی بھ طور متوسط  1391تا 

یش برابر شده اند. افزا 50بھای خانۀ مسکونی بھ طور متوسط 

قیمت زمین و اجارۀ خانھ از افزایش عمومی قیمت ھا (تورم) 

بسیار بیشتر بوده است. افزایش مداوم قیمت زمین و اجارۀ مسکن 

در یک دورۀ طوالنی بھ قیمت ھای ثابت (یعنی با کنار گذاشتن 

آثار تورم) مسألھ ای ساختاری است و نھ برھھ ای یا موردی. البتھ 

شینی و نیز اسپکوالسیون (بورس افزایش تقاضا و رشد شھر ن

بازی روی زمین، مسکن و مستغالت) در این مورد مؤثر بوده 

اند. اما کسانی می توانند از افزایش تقاضا و زمین بازی و در 

نتیجھ از افزایش قیمت زمین کھ چیزی جز اجارۀ فشرده یا متراکم 

 تنیست بھره ببرند کھ مالک زمین باشند. بنابراین مطالعۀ مالکی

زمین یا انحصار زمین در دست عده ای معدود در بحث قیمت و 

 اجارۀ زمین و مسکن اھمیت اساسی دارد.

در ایران قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی ھمچنین 

نسبت قیمت یک متر مربع زمین بھ یک متر مربع بنای مسکونی 

از بسیاری از کشورھای سرمایھ داری بیشتر است. مستغالت 

زرگ (از جملھ آستان رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، داران ب

بنیادھا، بانک ھا)، بنگاه ھای بزرگ معامالت ملکی، برخی از 

شرکت ھای ساختمانی، متصدیان موقوفات و زمین ھای وابستھ بھ 

مؤسسات دینی و نیز شھرداری ھا و غیره، مالکان زمین ھای 

زمین برای شھری و زمین ھای کشاورزی یا صنعتی ای کھ بھ 

مسکن یا بناھای اداری و شھری تبدیل می شوند سھم بران اصلی 

 اجاره و قیمت باالی زمین ھای مسکونی ھستند. 

نیز یکی از جنبھ ھای  سھم فزایندۀ ھزینۀ زمین ھای صنعتی

افزایش قیمت زمین و اجاره است. نسبت ھزینۀ زمین بھ کل مبلغ 

در کارگاه ھای  صرف شده در تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص

تقریبا  1390تا  1375شاغل و بیشتر از سال  10صنعتی دارای 

 برابر گشتھ است. 7

نرخ باالی اجارۀ زمین ھای کشاورزی (باالتر از اجارۀ زمین در 

کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری)، قیمت باالی زمین ھای 

مسکونی شھری (باالتر از قیمت زمین مسکونی در کشورھای 

رمایھ داری) و ھزینۀ فزایندۀ زمین ھای صنعتی نسبت پیشرفتۀ س

بھ کل سرمایھ گذاری در تولید ھمگی بھ معنی سھم باالئی است کھ 

مالکان حقیقی و حقوقی زمین ھای شھری و روستائی در ایران از 

ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد (و نھ تنھا کارگران 

غیر پرولتری روستا و کشاورزی) و نیز از دسترنج زحمتکشان 

شھر صرفا بھ خاطر مالکیت زمین تصاحب می کنند. اجارۀ باالی 

زمین در روستا و شھر در ھمان حال بھ معنی عقب ماندگی 

 سرمایھ داری در ایران است.

جامعۀ سرمایھ داری و بھ ویژه جامعۀ ایران را نمی توان بھ طور 

بط و کھ باید رواکامل با روابط تولیدی و اقتصادی توضیح داد. بل

نھادھای سیاسی، حقوقی و فرھنگی را نیز مطالعھ کرد کھ ھرچند 

موضوع این نوشتھ نیستند با این حال اشاره بھ برخی ویژگی ھای 
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آن الزم بھ نظر می رسد. روبناھای سیاسی، حقوقی و فرھنگی 

ھرچند از روابط اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما 

دۀ این روابط نیستند؛ آنھا بھ نوبۀ خود بر روابط عکس برگرداِن سا

اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات (مثبت یا منفی) بسیار 

 مھم اند.

نکتۀ مھم دیگر این است کھ پویائی روبنا و پویائی شالودۀ اقتصادی 

ھمواره ھماھنگ نیستند. بھ ھنگام وقوع انقالب، بھ ویژه ھنگامی 

آگاه رھبری آن را در دست داشتھ باشد، روبنای کھ طبقۀ انقالبی 

سیاسی و حقوقی ای کھ این طبقھ با عمل انقالبی خود می سازد، 

نھ تنھا از شالودۀ اقتصادی موجود جلوتر است، بلکھ می تواند از 

سطح تکامل نیروھای مولد ھم پیشرفتھ تر باشد. عکس این حالت 

قی و فرھنگی حاکم نیز می تواند رخ دھد: روبناھای سیاسی، حقو

می توانند نھ تنھا از سطح تکامل نیروھای مولد، بلکھ از روابط 

تولیدی موجود نیز عقب تر باشند و حتی بھ بازسازی روابط تولید 

عقب مانده و سپری شده بپردازند. در دوره ھای بازگشت و 

شکست انقالب و بھ ویژه در شرایط سلطۀ دیرپای طبقات ارتجاعی 

با این پدیده مواجھیم. روبنای سیاسی و حقوقی حاکم مانند ایران 

بر ایران حتی از روابط سرمایھ داری موجود در ایران عقب مانده 

 تر است و در موارد متعددی بھ مانعی در برابر آن تبدیل می شود.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمھ ای از ارتجاع سرمایھ داری 

ر بسیا امتیازاتت. در ایران و ارتجاع کھن پیشاسرمایھ داری اس

مھم و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون حساب 

دھی، فرماندھی کل نیروھای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست 

قوۀ قضائی، سلطھ بر قوۀ مقننھ، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی 

ھای عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و فرھنگ و ھنر و غیره 

بر  »انقالب«ط روحانیت در قالب والیت فقیھ بھ اسم و غیره توس

زندگی مردم چیره گشتھ و نھادینھ شده است. شیوۀ برخورد قرون 

وسطائی رژیم، نھادھا و قوانین حاکم با زنان، انبوھی از تبعیض 

ھا، ستم ھا، تحقیرھا و محرومیت ھای زنان در تمام عرصھ ھای 

سی عالوه بر ستم ھا و مدنی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سیا

تبعیض ھائی کھ نظام سرمایھ داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال 

ستم ھای ملی و مذھبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط بھ 

قصاص و سنگسار و مثلھ کردن و شالق زدن، اعدام بھ جرم بی 

دینی یا تغییر دین و بھ طور کلی مجازات اعدام و شکنجھ و غیره 

زمانده ھائی از دوران ھای تاریک اند کھ رژیم اسالمی ھمگی با

بر جامعھ تحمیل کرده است. ھمگی مصداق ترکیب ارتجاع 

 سرمایھ داری و ارتجاع پیشاسرمایھ داری اند.

ی ادار –امنیتی  –والیت فقیھ یا حکومت دینی با ماشین نظامی 

ترین شیوه ھای سرکوب و کنترل » مدرن«بورژوائی و کاربست 

ر مبارزات مردم و نیز تخدیر ذھنی و فریب دادن توده ھا بھ و مھا

، چیزی جز ابزار لحاظ عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعھ

اِعمال دیکتاتوری سرمایھ داران و زمینداران بر توده ھای کارگر 

و زحمتکشان غیر پرولتری نیست. یعنی تا آنجا کھ بھ رویاروئی 

و دیگر زحمتکشان مربوط می  طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر

شود رژیم جمھوری اسالمی در خدمت استثمارگران و ابزار 

سرکوب استثمار شوندگان است. اما این رژیم نمایندۀ کل 

بورژوازی نیست و اساسا نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی 

است کھ بخش کوچکی از طبقۀ بورژوا را تشکیل می دھد؛ ھرچند 

لید و اھرم ھای اقتصادی و مالی را در دست بخش عمدۀ وسایل تو

ایران بھ خاطر ضعف ھای » تودۀ بورژوازی«دارد. اینکھ 

تاریخی اش از رژیم سیاسی و حقوقی حاکم تبعیت می کند و یا بھ 

دنبال این یا آن جناح از دستھ بندی ھای حاکم است بھ معنی آن 

 . نیست کھ رژیم جمھوری اسالمی نمایندۀ کل بورژوازی است

با رژیم اسالمی از موضعی  ھیچ بخش بورژوازی ایرانمخالفت 

دموکراتیک و مترقی صورت نمی گیرد. ھر بخش بورژوازی، 

چھ گروه ھای اصالح طلب حکومتی و چھ اپوزیسیون ھای 

بورژوائی، خواھان سھمی در قدرت سیاسی برای داشتن سھمی 

بخشی  ھیچبیشتر در قدرت اقتصادی و اجتماعی است. بدین سان با 

ای بھ » جبھھ«از بورژوازی نمی توان و نباید در صدد تشکیل 

 ضد رژیم اسالمی بود.

در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم کھ آزادی طبقۀ 

کارگر و دیگر توده ھای زحمتکش در گرو حل انقالبی آنھاست: 

 –یکی تضاد کار و سرمایھ است کھ ناشی از ساختار اقتصادی 

امعۀ سرمایھ داری ایران است و دیگری تضاد بین اجتماعی ج

روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی 

است کھ بھ صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با 

درصدی مردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران  95اکثریت 

ت وھمچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترین مولد ثر
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کشور، ھمچون طبقھ ای کھ بیش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می 

شود، ھمچون طبقھ ای کھ ھیچ منفعتی در استثمار، وجود طبقات 

و امتیازات طبقاتی یا گروھی ندارد، طبقھ ای کھ منافع حیاتی اش 

در تقابل آشتی ناپذیر ھم با ارتجاع سرمایھ داری و ھم ارتجاع 

تاریک اندیشی و تعبد است، طبقھ ای پیشاسرمایھ داری و ھرگونھ 

کھ منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده 

است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی ھم در تضاد بین 

کار و سرمایھ و ھم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی 

 حاکم با اکثریت قاطع مردم است.

رمایھ داری و ھم از عقب ماندگی طبقۀ کارگر ایران ھم از تکامل س

 عقب ماندگیسرمایھ داری رنج می برد. بنابراین ھنگامی کھ ما از 

سرمایھ ایران حرف می زنیم منظورمان ستایش  سرمایھ داری

نیست، بلکھ تنھا می خواھیم بھ پیچیده بودن مبارزۀ  داری پیشرفتھ

پرولتاریا، بھ ضرورت درک دقیق و کامل اوضاع و بھ ضرورت 

مجھز شدن پرولتاریا بھ آگاھی و عزم انقالبی بیشتر تأکید کنیم. 

زیرا کاری کھ در پیش داریم کاری بزرگ است و آگاھی عمیق 

انقالبی، دید وسیع و ھمھ جانبھ، تشکل درخور، عزم آھنین و تالش 

 بی وقفھ طلب می کند.

تغییر انقالبی روابط تولیدی و بھ طور کلی دگرگونی بنبادی روابط 

تصادی و اجتماعی در ایران در گرو تغییر انقالبی در روبنای اق

سیاسی است. یعنی نخست باید روبنای سیاسی و حقوقی حاکم را 

ی تغییر انقالبی روبنای سیاسی یعنبھ طور انقالبی دگرگون کرد. 

برانداختن رژیم جمھوری اسالمی، درھم شکستن ماشین نظامی 

 . ازرگران و زحمتکشانبورژوائی و استقرار دولت شورائی کا

این روست کھ بارھا گفتھ ایم برانداختن رژیم جمھوری اسالمی 

ھدف مقدم انقالب کارگری است. تنھا با چنین تغییری کارگران و 

توده ھای زحمتکش می توانند آزادانھ سرنوشت خود را در دست 

گیرند، تنھا در چنین شرایطی توده ھای کارگر و دیگر زحمتکشان 

د سر برآورند و انرژی و خالقیت شان را از بندھای می توانن

ارتجاع سرمایھ داری و پیشاسرمایھ داری آزاد سازند. تنھا با 

انقالب و ادامۀ انقالب از میان برداشتن روابط تولیدی 

استثمارگرانھ و پی ریزی روابط تولیدی نوینی کھ عاری از 

انقالب استثمار انسان توسط  انسان باشند امکان پذیر است. 

اجتماعی بدون انقالب سیاسی ممکن نیست و انقالب سیاسی تنھا 

از راه تداوم انقالب و تکاملش بھ انقالب اجتماعی کامل می شود 

 .و پیروز می گردد

انقالب سیاسی ای کھ از آن سخن می گوئیم انقالب سیاسی بھ 

یست. ن صرفا سیاسیرھبری پرولتاریاست. بی شک چنین انقالبی 

ب عالوه بر تضمین دموکراسی سیاسی، برابری حقوقی، این انقال

سیاسی و اقتصادی زن و مرد، جدائی دین از دولت و آموزش، 

انحالل ارتش دائمی، تسلیح مردم، خلع سالح طبقات و دستھ ھای 

ارتجاعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و غیره و غیره دارای 

کردن زمین، ملی اجتماعی وسیعی مانند ملی  -محتوای اقتصادی 

کردن بانک ھا و دیگر مؤسسات مالی، ملی کردن بنگاه ھای 

انحصاری و بزرگ، استقرار کنترل کارگری و مدیریت کارگری 

دست کم در بنگاه ھای مصادره شده و ملی شده، ملی کردن 

بازرگانی خارجی، حمایت از تولید تعاونی، و یک رشتھ اقدامات 

ساعت کار  40انھ و حد اکثر ساعت کار روز 8مانند برقراری 

ھفتگی و یک ماه مرخصی با حقوق، برقراری بیمۀ اجتماعی و 

مستمری بیکاری برای ھمۀ بیکاران، مزد برابر زنان و مردان در 

مقابل کار برابر، منع کار کودکان، حق بازنشستگی با دریافت 

سطح حقوق مناسب و مکفی پس از حداکثر سی سال کار و یا سن 

برای ھمھ، برقراری بیمۀ اجتماعی عمومی، آموزش سالگی  60

رایگان در تمام سطوح، آموزش اجباری دختران و پسران دست 

ساعت کار روزانھ برای  4سالگی، حد اکثر  16کم تا پایان 

ماه با حقوق برای  4سال، مرخصی دست کم  18تا  16نوجوانان 

 وزنان حاملھ، برقراری بازرسی کارگری توسط خود کارگران 

 غیره است.

اما حتی با تحقق موارد و اقدامات باال در انقالب آتی ایران ھنوز  

نمی توان آن را انقالب اجتماعی یا سوسیالیستی نامید ھرچند این 

انقالب می تواند و باید از ھمان آغاز گام ھای مھمی بھ سمت 

سوسیالیسم یا تحول سوسیالیستی بردارد (مثال ملی کردن زمین و 

ای بزرگ، بانک ھا و غیره ھمراه با مدیریت یا کنترل بنگاه ھ

کارگری، آموزش عمومی رایگان، برقراری بیمۀ اجتماعی 

عمومی و غیره در شرایط جمھوری دموکراتیک شورائی با 

رھبری پرولتاریا را می توان گام ھائی بھ سمت سوسیالیسم بھ 

 ).حساب آورد
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، کھ تماعی پرولتریتبدیل انقالب سیاسی پرولتاریا بھ انقالب اج

 در شھر و تغییر بنیادی روابط تولیدی سرمایھ داریمضمون آن 

روستا است و مواردی وسیع تر از آنچھ در باال گفتھ شد را در بر 

می گیرد، بھ آگاھی و تشکل طبقۀ انقالبی و گسترش سازمان ھای 

او دست کم در مراکز مھم تولیدی، بھ اتحاد زحمتکشان غیر 

ذیرش با پرولتاریا و پ –ویژه دھقانان فقیر و متوسط  بھ –پرولتری 

سیاست پرولتری از جانب آنان بستگی دارد. در انقالب 

 -سوسیالیستی یا انقالب اجتماعی پرولتاریا، کھ یک روند تاریخی 

جھانی است و یک دوران کامل گذار از سرمایھ داری بھ کمونیسم 

ھ ، کار مزدی باست، مالکیت خصوصی وسایل تولید بھ طور کلی

طور کلی، تولید کاالئی و مبادلھ، تضاد ھای اقتصادی و اجتماعی 

و فرھنگی بین زن و مرد، تضاد بین شھر و روستا و بین مناطق 

مختلف، تضاد بین کار بدنی و کار فکری از میان خواھند رفت. 

با چنین درکی از سوسیالیسم، برقراری فوری سوسیالیسم نمی 

ب آتی ایران را تشکیل دھد. اما انقالب آتی تواند مضمون انقال

ایران با اقدامات و گام ھائی کھ در قسمت اول این پاراگراف گفتھ 

است و مسیری جز  انقالبی کارگری در راستای سوسیالیسمشد 

این، مسیری جز انقالبی کارگری و در راستا و سمت و سوی 

 د بود.  ھسوسیالیسم، برای پرولتاریا نھ پیروزی بلکھ شکست خوا

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر با سرمایھ داری جھانی و مبارزۀ  

عمومی توده ھای تحت ستم با امپریالیسم و ارتجاع بومی در پیوند 

نزدیک با تضاد بین کار و سرمایھ و تضاد بین روبنای سیاسی و 

حقوقی با تکامل اقتصادی و اجتماعی ھستند. بی گمان وظیفۀ 

ۀ کارگر در ایران پشتیبانی از مبارزات انترناسیونالیستی طبق

کارگران ھمۀ کشورھا بھ ضد سرمایھ داران و دولت ھای سرمایھ 

داری است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نھ در عبارت پردازی 

ھای بھ اصطالح ضد امپریالیستی رژیم و نھ در اختالفات و 

چ ھی منازعات رژیم با امپریالیست ھا و دیگر قدرت ھای ارتجاعی

نفعی ندارند. منافع کارگران و زحمتکشان ایران، ھم در تقابل با 

سیاست امپریالیست ھا در منطقھ و در جھان و ھم در تقابل با 

سیاست ھژمونی طلبانۀ رژیم جمھوری اسالمی در منطقھ است. 

مبارزۀ ضد امپریالیستی توده ھای مردم تنھا ھنگامی می تواند 

نقالبی و مترقی و مستقل از رژیم ثمربخش باشد کھ از موضعی ا

 و دیگر قدرت ھای ارتجاعی صورت گیرد.
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	پس از آغاز جنگ اول جهانی و حتی مدتی پیش از آن در میان احزاب سوسیال دموکرات اروپا اختلافی اساسی بر سر شیوۀ برخورد به جنگ شکل گرفت. یک شیوۀ برخورد که لنین، لوکزامبورگ، لیبکنشت، پانه کوک و غیره مطرح می کردند عبارت بود از ارزیابی از جنگ اول همچون جنگی امپ...
	در روزهای 5 تا 8 سپتامبر سال 1915، 38 نماینده از احزاب سوسیالیست و نمایندگان سازمان های کارگری 12 کشور در دهکدۀ زیمروالد در سویس گرد آمدند. هدف اعلام شدۀ این کنفرانس مبارزه با جنگ امپریالیستی و تلاش برای احیای همبستگی بین المللی طبقۀ کارگر بود که در ا...
	در این قطعنامه هیچ اشاره ای به احزاب سوسیال دموکرات خائن و شریک جرم جنگ امپریالیستی نشده است. همچنین از اینکه جنگ امپریالیستی زمینه ساز انقلاب اجتماعی است و از ضرورت مبارزۀ انقلابی برای برانداختن دولت های بورژوائی سخنی در میان نیست. به عکس در طرح قطعن...
	تسره تلی و رفقای حزبی او به هنگام تبعید در سیبری با مواضع کنفرانس زیمروالد اعلام همبستگی کردند و از این رو به «زیمروالدیست های سیبری» معروف شدند.
	تسره تلی پس از انقلاب فوریۀ 1917 در 20 مارس 1917 از تبعید سیبری به پتروگراد برگشت و به سرعت عضو کمیتۀ اجرائی شورای پتروگراد شد. او در کابینۀ لووف وزارت پست و تلگراف و در حکومت موقت کرنسکی برای مدتی وزارت کشور را برعهده داشت. در 17 ژوئیۀ 1917 به عنوان...
	(3) گئورگی یِوگنیویچ لووف (1925-1861)، نخستین رئیس حکومت موقت روسیه پس از انقلاب فوریۀ 1917 بود. او در خانواده ای اشرافی متولد شد، در دانشگاه مسکو حقوق تحصیل کرد و وارد خدمات دولتی گردید. در جریان جنگ ژاپن و روسیه (1904)، به فعالیت های امدادی جنگ پراخ...
	(4) سوسیالیست های انقلابی یا اس ارها یک حزب خرده بورژوائی بود که در پایان سال 1901 و آغاز سال 1902 از ادغام گروه ها و محافل مختلف نارونیکی (سوسیالیسم خلقی)، اتحاد سوسیالیست های انقلابی، حزب سوسیالیست های انقلابی و غیره در روسیه تشکیل شد. دیدگاه های ا...
	پس از پیروزی انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریۀ 1917، اس ار ها همراه با منشویک ها و کادت ها [حزب بورژوازی لیبرال مشروطه خواه روسیه]، تکیه گاه اصلی حکومت موقت ضد انقلابی بورژوازی و زمینداران را تشکیل می دادند و رهبران حزب اس ار (کرنسکی، آوکسنتیف، چرنوف) اعض...
	طی سال های مداخلۀ نظامی خارجی و جنگ داخلی، اس ارها با حرارت در فعالیت های مخرب ضد انقلابی شرکت داشتند و از نیروهای مداخله گر و ژنرال های گارد سفید پشتیبانی می کردند و در توظئه های ضد انقلابی و عملیات سازمان یاقتۀ تروریستی به ضد رهبران حزب کمونیست و دو...
	سوسیالیست های خلقی اعضای حزبی خرده بورژوائی بودند به نام حزب سوسیالیستی خلقی کار که در سال 1906 از موضع راست از حزب اس ار انشعاب کرده بود. حزب سوسیالیست خلقی طرفدار ایجاد بلوکی با کادت ها بود. لنین آنها را «سوسیال – کادت»، «اپورتونیست های خرده بورژوا»...
	کمیتۀ سازمانده در سال 1912 در کنفرانس ماه اوت انحلال طلبان تشکیل شد. کمیتۀ سازمانده طی جنگ جهانی اول جنگ از جانب تزاریسم را توجیه می کرد و طرفدار ایده های ناسیونالیسم و شووینیسم بود. کمیتۀ سازمانده نشریۀ ناشا زاریا را و پس از بسته شدنش نشریه های ناشه ...
	(5) همان گونه که در تز بالا آمده، حزب بلشویک در ماه آوریل 1917، در شوراها در اقلیت بود. رهبری شورای پتروگراد را دفاع طلبان انقلابی تسره تلی، چخیدزه و غیره در دست داشتند. مبارزۀ سختی در درون حزب بر سر تزهای ارائه شده از سوی لنین درگرفت. نه تنها منشویک ...
	مبارزه بر سر تزها در درون حزب بلشویک ادامه یافت و به تدریج این تزها به مشی رسمی حزب و خطوط مهم برنامۀ جدید حزب تبدیل گردید. اما مبارزه نه تنها بر سر تثبیت خط مشی مبتنی بر تزهای آوریل، بلکه از آن مهم تر به عمل در آوردن این تزها در جریان مبارزۀ طبقاتی و...
	(6) یعنی تسلیح همۀ مردم باید جایگزین ارتش دائمی شود.
	(7) یعنی دولتی که نمونۀ نخستین آن کمون پاریس بود.
	(8) به جای «سوسیال دموکراسی» که رهبران رسمی آن در سراسر جهان به سوسیالیسم خیانت کرده و به سمت بورژوازی گریخته اند («دفاع طلبان» و «کائوتسکیست» های متزلزل)، ما با باید خود را حزب کمونیست بنامیم.
	(9) «مرکز یا سانتر» در جنبش سوسیال دموکراتیک بین المللی گرایشی است که بین شوینیست ها (یعنی «دفاع طلبان») و انترناسیونالیست ها در نوسان است: یعنی کائوتسکی و شرکا در آلمان، لونگه و شرکا در فرانسه، چخیدزه و شرکا در روسیه، توراتی و شرکا در ایتالیا، مک دون...
	(10) یدینتسوُ (وحدت)، روزنامه ای بود که از مارس تا نوامبر 1917 و پس از آن با نام دیگری از دسامبر 1918 تا ژانویۀ 1918 به سردبیری گئورگی پلخانف در پتروگراد منتشر می شد. این روزنامه متحد راست ترین جناح منشویک های دفع طلب و مدافع بی قید و شرط حکومت موقت ب...
	(11) علامت تعجب ها را لنین افزوده است.
	(12) روسکایا وُلیا (آزادی روسیه) یک روزنامۀ بورژوائی که یک بانک آن را تأسیس کرده بود و اداره می کرد. این روزنامه مبارزه ای تحریک آمیز [شورش برانگیز] به ضد بلشویک ها به راه انداخته بود. ۀنین این روزنامه را یکی از رسواترین روزنامه های بورژوائی نامید. ای...
	(13) نگاه کنید به مارکس و انگلس، برگزیدۀ آثار، جلد 1، مسکو، 1962، ص 22 -21، 530 - 516 و جلد 2 ، مسکو 1962، ص 46 و ص 464 -463 .

