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 شورا؟ یا موسسان مجلس

 سلطانزاده هدایت

 کلی: نکات

 و سیاسی مبارزات سلسله یک آیندبر و شوند می نوشته اجتماعی بزرگ های دگرگونی و بحران های لحظه در غالباً ،اساسی قوانین -

 از پیش ها آن هومی،مف به کنند. می ایفاء را ازهت قدرت به دادن دائمی تقریبا خصلت و مشروعیت کد یک نقش و هستند اجتماعی

 امپراتوری شکست ی نقطه در آمریکا اساسی قانون .هستند نیروها تعادل در هژمونیک قدرت بازتاب زیرا ؛دارند وجود شدن نوشته

 .روسیه یا  فرانسه  انقالب در اساسی قانون بود ترتیب مینه به .بود شده بلوربندی نشین مستعمره نیروهای آرایش ی نحوه و بریتانیا

 قدرت ی ویژه خصلت برخالف لیکن است. زدهن خود بر  شاه تاج هرمُ نیز تاریخ در ای خورده شکست سلطنت از برآمده قدرت یچه

 قدرت معنی به هژمونیک قدرت زیرا .گیرد می خود به را جامعه عمومی منافع و حقوقی عام پوشش همواره اساسی قانون سیاسی،

 زبان و بوده خود از فراتر زبانی به گفتن سخن از ناگزیر و شود می تدوین نیروها دیگر با هرابط در معین تعادلی در و نیست مطلق

 وزهح به خود که کند می حمل خود با را درونی تناقض یک اساسی قانون هر ،دلیل همین به کند. می پیدا عام و غیرشخصی بیانی

  گردد. می تبدیل دیگری ایدئولوژیک و سیاسی مبارزات

 مجلس است. تکوین حال در سیاسی قدرت انداز چشم و جامعه عموم حقوق تعارض اسیاس حوزه آن درست انموسس مجلس -

 اهلل روح که نبود تصادفی .است همگانی یأر حق طریق از مردم مرجعیت و دموکراسی خواست  گاه تالقی حال عین در موسسان

 لغو سان، همین هب و ؛داد قانونی رسمیت «فقیه والیت ویژه حق» و جامعه عمومی حقی بی بر موسسان، مجلس زدن دور با خمینی

 ۶ ی ماده در بعداً که ،انجامید  جامعه کل برابر در کمیتحا بر ها لشویکب انحصاری قدرت به که لنین طرف از موسسان مجلس

  داشت. ادامه همچنان آن فروریزی هنگام تا و گردید قید شوروی اساسی قانون

 ددرص سی تنها ،شان غیرحزبی و حزبی تعلقات گرفتن نظر در بدون ،خود گیری شکل اوج در اکتبر، تا فوریه بالانق فاصله در هاشورا -

 شوراها آن، بر اضافه داشتند. قرار ها آن مولش دایره از بیرون جامعه صددر هفتاد و کردند می نمایندگی را روسیه جمعیت از

 باقی دموکراتیک پیشین چوبچهار همان در شوراها لیکن گرفتند. عهدهبر را مختلف سطوح در اجرائی قدرت یک نقش ،بالفاصله

 شوراها از معینی الیه یعنی لشویک،ب حزب نفوذ تحت شوراهای هاتن شدند. تجزیه ایدئولوژیک و حزبی خطوط ی پایه بر و نماندند

 آمیزی درهم ترتیب، این به گیر. تصمیم و ستقلم قدرت انعنو هب نه و باشند داشته ای وابسته حضور قدرت ساختار در ستندتوان می

 نظام ندرو در را شوراها ،کوتاه زمانی دور یک در و ساخت دگرگون نیز را ها آن ای توده خودجوش ماهیت شورا، و دولت و حزب

 و شوراها بر که بود حزب رهبری تنها و ،حزب یک تنها و حزب، این شوراها، حکومت نام برخالف .ساخت مستحیل جدید حکومتی

 .راند حکومت جامعه تمامی بر

 ،شورا مشترک نام رغم هب سربازان، و دهقانان و کارگران هایشورا .بود طبقاتی خطوط پایه بر شوراها تجزیه ،دیگر تامل قابل نکته -

  توانستند می و کردند می نمایندگی را بگیردستمزد های نیروی که کارگران برخالف کردند. می حمل را متفاوتی طبقاتی بار هریک

 طرفدار و تشنه - سربازی اونیفورم در دهقان و - هقاند ،باشند گرایشاتی چنین شریپذ زمینه یا و داشته سوسیالیستی انگیزه

 ورهد .ساخت ظاهر را خود فرصتی اندک در که داد می قرار لیستیاسوسی های انگیزه برابر در را او  ماهیتاً که بود زمین بر مالکیت

 میل این روسیه تاریخ از ای دوره هر از بیش شاید  است، داده نشان «تاریخ دادگاه در» مدودوف که گونه همان ،جنگی کمونیسم

  داد. می نشان را دهقانان بین در مالکیت و دارانه سرمایه
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  :گشود را بندی صف از جدیدی وزهح ،آن از بیرون و موسسان مجلس در طبقاتی مبارزه بر ها لشویکب تاکید -

 ؛توده برابر در طبقه -۱

 ؛آن انقالبیغیر تر بزرگ طیف برابر در پرولتاریا انقالبی الیه -۲

  ؛اجتماعی و سیاسی پراتیک در نه و نظری حوزه در صرفاً هم آن ،طبقه یک صرف مرجعیت به مردم مومیع مرجعیت تقلیل -۳

 داشت. ار خود بار فاجعه عواقب که حزبی مرجعیت به طبقه مرجعیت تبدیل -۴

 روشنفکران و تزاری خودکامه حکومت معضل ،روسیه ی جامعه معضل ترین بزرگ ،دهقانان لهأمس فوریه، انقالب از پیش سال صد در

 جز یچیز ،موسسان مجلس در انقالبی( های )سوسیالیست هااراس. کننده خرد وزن بود. روسیه ادبیات در لیاص موضوع و انقالبی

   گرفت. شکل آن مدار بر بعدی های سال در نیز شوروی جامعه تراژدی نتری بزرگ و نبود هروسی در دهقانان ی لهأمس

  ها آن کارکرد در تفاوت و موسسان مجلس شورا،

 نظر صرف .کند می نمایندگی را پرولتری عنصر یک شورا و ،است بورژوائی ذاتاً نهاد یک موسسان مجلس که ودش تصور چنین شاید -۱

 درک کشور یک اساسی نقانو تدوین در «شورا» به شدن قائل مشابه ی وظیفه یا و موسسان مجلس به دادن بورژوائی عنوان که این از

 را خود متفاوت شنق نیز و تاریخی خاستگاه هرکدام ،عام ی ایده دو این است. تناقض یک بیان ها آن آوردن کنارهم ،است نادرستی

 از هریک متفاوت کارکرد در علوم های ویژگی از یکی همواره مفاهیم بندی دسته گیرد. هبرعهد را دیگری نقش واندت نمی یکی و دارند

 با و حقوقی حاصطال یا «رمتِ» یک موسسان مجلس که گفت باید ،«موسسان مجلس» و «شورا» ی ایده دو این بین تمایز در هاست. آن

 کل گیری تصمیم برای را  آن و تدوین را آتی حکومتی نظام حقوقی ساختار و است مدت وتاهک ای دوره برای و حقوقی صرفا کارکرد

 عین در موسسان مجلس شود. می منحل و شده تمام جا همان در نیز آن ی وظیفه .باشد گیر تصمیم خود که آن بی ،کند می عرضه جامعه

 را خود برای آتی حکومت نعییت در مردم مرجعیت آن در که است دموکراسی عام نمود از بخشی ،حقوقی موقت نهاد عنوان هب  حال

 از شکلی  الزاما ،کند ملح خود با است ممکن که متفاوتی ئولوژیکاید بار از نظر صرف – شورا ،دیگر منظری از دهد. می نشان

 هدایر جهت همین به و است خورداربر زمان در نسبی پایداری و تداوم یک از که کند، می بیان را فرضی جامعه یک در یافتگی سازمان

 فاصله و شکاف ،باشد گرفته قرار معینی  «ایدئولوژی» و «انقالبی» مبنای بر شورا هرچه و .بگیرد بر در تواند می را جامعه از محدودی

 موسسان مجلس که آن حال دارند. واحدی ایدئولوژی نه و هستند انقالبی نه مردم همه زیرا داشت. خواهد جامعه عموم با تری بیش

 در موسسان، مجلس برخالف کند. می بیان را عمومی حق و است مشخصی صفت بدون  مردم ی توده مشارکت حق بازتاب

 در حتی بنابراین داشتند. قرار آن شمول ی دایره از ونبیر جامعه اکثریت ،شورائی سیستم بر مبتنی جوامع رینت یافته سازمان

 عنوان هب لنین ی گفته به بنا و معیار تنها هب محدود دایره این که هنگامی اند. دهبو  محدودی ظرف خود شکل ترین دموکراتیک

 به عمال خود ،شود می تحمیل دولتی قدرت طریق از معهجا تمامی به و شود می تعریف موسسان مجلس برابر در «برتر دموکراسی»

 ی اراده نه و گویم می «من» که بود خواهد چیزی آن یدموکراس ،دیگر عبارتی هب گردد. می تبدیل دموکراسی کردن محدود برای عاملی

 اشکال ظهور شاهد هگذشت قرن نیم در ما و دهد نمی ارائه زمینه این در ای کننده دلگرم شواهد تاریخ، متاسفانه مردم. خواست و مستقل

 «اسالمی اهایرشو» یا و «دینی ساالری مردم صورت هب» دموکراسی از تقلبی تعریف  و یاآس در «ارشادی های دموکراسی» از گوناگونی

 ایم. بوده کشورخودمان در
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 محدود یمرزها از ،شوروی نظام از خود تعریف در استخو خروشچف نیکیتا اند. نبوده «شمول تمام» هرگز نیز ها دولت گراترین تمامیت

 نبود حزبی تک و نخبگان دولت یک جز چیزی «خلقی تمام دولت»این لیکن .گفت می سخن «خلقی تمام دولت» از و رود فراتر بقاتیط

 گردید. تبدیل گذشته تاریخ از فصلی به و نداشت وجود دیگر ،شد باز خلق تمام روی به آن دریچه وقتی و

 بیان ریاضی علوم در خطی یک صورت هب ،رابطه این لیکن دارد. وجود حقوقی نظام و سیاسی قدرت بین مستقیمی ی رابطه تردید بی

 عام پوشش این .بدهد سیاسی قدرت خاص خصلت بر خصیشغیر و عام پوشش یک کند می عیس همواره حقوقی نظام بلکه .شود نمی

  شرایط آن در ویژه ایدئواوژیک و اجتماعی هژمونیک قدرت ،جامعه یک در سیاسی نیروهای از نیمعی تنش و تعادل در حقوقی،

 ها آن بین در جدی تعارضات و تناقض شرایط، نسبی تغییر با حتی ،رو ازاین است. شرایط همان بیان واقع در و گردد می تدوین مشخص

 :شود می ظاهر نیز گونی گونه اشکال به مدرن دولت در است، داشته وجود همواره که قانون خصلت در دوگانگی این کند. می پیدا بروز

 ،سیاسی مبارزات انونک خود و کند می پیدا نمود نیز قانون و دولت بین ،خصوصی و عمومی حقوق ی حوزه بین نگیدوگا و تضاد

 واضع دیگر یسو از و ،است سیاسی و حقوقی نهاد یک سو یک از تدول زیرا ،گردد می اجتماعی مختلف نیروهای ولوژیکایدئ و طبقاتی

 مشحصی شکل صرفاً نه و همگانی أیر حق و حقوق فلسفه عام جنبه این درست 1.اساسی قانون خود جمله از موضوعه، قوانین تمامی

 از مارکس نقد دازد.پر می او فلسفی دستگاه و هگل حق سفهفل نقد به زاویه این از مارکس و بود مارکس تاکید مورد که است  آن از

  دهد. می دست هب را همگانی یأر حق با آن رابطه و دموکراسی، از او فهم کلید هگل، حق ی فلسفه

 اقتصاد نقد بر ای مقدمه» در بعد ها سال که است هگل فلسفه از سمارک دنق ترین سیستماتیک که گفت توان می ،حق ی فلسفه نقد -۲

 طرف از مدنی امعهج و دولت حوزه دو به انسانی  جامعه تقسیم پردازد. می آن به اًمجدد «سرمایه» اول جلد بر مقدمه در و «سیاسی

 نویسد: می «سیاسی صاداقت نقد بر ای مقدمه» در مارکس اوست. نفد مورد ،دولت به دادن آلود وهم جنبه و هگل

 این در گردید. منتشر ۱۴۴۴ در که بود هگل حق ی فلسفه نقد بازبینی در تردید حل ،بود برده یورش من ذهن بر که کاری نخستین»

 بنام چیزی از نه و گرفت نتیجه توان می ها آن خود از نه را سیاسی اشکال و حقوقی هاینهاد که رسیدم استنتاج این به من کنکاش

 های فرانسوی و ها انگلیسی ی نمونه از سیأت به را ها آن همه هگل دارند. زندگی مادی شرایط در ریشه ها آن بلکه ،ذهن عمومی ی عهتوس

 2«.کرد ستجوج سیاسی اقتصاد در باید را مدنی هجامع آناتومی ،همه این با است. گردآورده «مدنی جامعه» نام زیر هیجدهم، قرن

 و نفی جای به ما که بود معتقد باخفویر 3.گیرد می وام فوئرباخ از را «ساز دگرگون نقد» متد مارکس  ،هگل دنق به پرداختن شیوه در

 ،۱۴۸۳ در 4برد. می پیش فویرباخ لودویک از تر کامل نحوی هب را متد این مارکس و سازیم وارونه را او متد باید ،هگل سیستم تخریب

 آلمانی دوم چاپ بر ودخ نویس پی در و گردد می باز هگل منطق سازی وارونه در «ساز دگرگون نقد» متد این به دومرتبه مارکس

  :نویسد می  «سرمایه»
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 واقعیت در آنکه حال کند، می تبدیل آن برآیند را کهنه سیاسی های چیدمان و ذات به قائم فاعل به را دولت ایده نمود های لحظه هگل» که نویسد می مارکس 

 گرائی غایت و خود زمان سیاسی عمومی فضای ه،زمین دراین هگل است. بوده ها چیدمان این برآیند همواره خود دولت ایده است: دیگری گونه به امور تاریخی،

 جلوه خردمندانه نابخردانه، چیز آن هر آن در که است صادق نیز او وجودی وحدت مذهبی- فلسفی )اندیشه( مورد در موضوع همین کند. می منعکس را سیاسی

 . بود خواهد آتی آنقالب معنی هب شده، تعیین به کننده تعیین تبدیل یعنی ساز، دگرگون نقد این کارگیری به «.کند می
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 انسانی، زمغ زندگی فرآیند ،هگل برای دارد. قرار آن مقابل طهنق در درست بلکه ،است متفاوت هگل از تنها نه من کیدیالکتی متد»

 واقعی انجه و ،است واقعی جهان آفریدگار که کند می تبدیل مستقلی 5«خودمختار فاعل» به را «ایده» نام تحت اندیشه فرآیند یعنی

 اندیشه اشکال در که نیست انسان ذهن در مادی جهان از بازتابی جز ایده ،برعکس من برای است. «ایده» بیرونی و پدیداری شکل

 اگرچه … ام داده قرار نقد مورد بود روز مد هنوز که پیش سال سی من را هگل دیالکتیک آمیز وهم ی جنبه است. افتهی ترجمان

 کارکرد که بود فردی نخستین او که بازدارد آن گفتن از را ما نباید این لیکن شود، می نقصان دچار هگل دست در دیالکتیک آمیزی وهم

 باز را آن باید بود، ایستاده خود کله روی بر هگل در دیالکنیک است. داده ارائه آگاهانه و جامع صورتی به را خود عام شکل در دیالکتیک

 6«.شود کشف آمیزش وهم پوسته درون از آن منطقی هسته تا کردیم می وارونه

 مارکس بیانجامد. اقتصادی شرایط از سیاسی روبنای وابستگی و تبعیت از مکانیکی برداشت به تواند می مارکس از شده نقل فرازهای

 اجتماعی -اقتصادی روابط واسطه بی بازتاب سیاست اجتماعی، زندگی ی تنیده هم هب روابط دلیل هب وسطی قرون در فقط  که گوید می

 با را آن مارکس که مدرن دولت هستند. سیاسی ساختارهای و اقتصادی شرایط بین تعارض شاهد دیگر های سیستم تمامی و بود

 ی حوزه و مدنی جامعه وارد را ای پیچیده رابطه داند، می مرتبط وسطائی قرون بندهای و قید از رهائی و سکوالریسم و مذهبی اصالحات

 دهد: می هشدار سازی ساده این علیه مرتبهدو «گوتا ی برنامه نقد» در او و کند می سیاست

 هشد رها وسطائی قرون بندهایوقید از وبیش کم و دارد وجود متمدن کشورهای میتما در بیشکما که بورژوائی جامعه امروز، جامعه»

 حال، عین در است. کرده رشد دیگری از تر کم یا و تر بیش هریک و دارند فرق هم با خود تاریخی ی توسعه شرایط به باتوجه ،است

 مینه به و نیستند هم مثل سویس با آلمان-پروس امپراتوری در دولت دارد. تفاوت هم با نیز هرکشور مرز تغییر با «امروزه دولت»

 دارند هم با نیز بنیادی مشترکات ،خود های تفاوت رغم هب ها دولت این ... است متفاوت آمریکا متحده ایاالت با انگلیس در دولت ترتیب

 شرایط واسطه بی انعکاس اتوماتیک طور هب و الزاما سیاسی ساختار که ایده این 7«.برد نام امروزه دولت» عنوان تحت ها آن از توان می که

 صدق مارکس زمان انگلیس درمورد تر مشخص طور هب ،هاست آن دیلکتیکی تعارض و پیچیده ی رابطه همطالع مستلزم و نیست اقتصادی

 کند: می بیان را تاریخی آتاویسم این یانتخابغیر نهاد یک عنوان هب لردان مجلس وجود امروز همین و کرد می

 بورژوازی بین قدیمی زشسا و گذشته عهد و نهکه اساسی قانون یک انگلیس اساسی نونقا واقع در چیست؟ انگلیس اساسی قانون»

 در «رسمی طور هب» حکومت لیکن کند، می روائی فرمان موثری شکل هب مدنی زندگی های حوزه تمامی بر «غیررسمی طور هب» که بوده

   8.«است دار زمین اشرافیت دست

 منعکس را اجتماعی معین ی طبقه منافع محدود هدایر که دانست نمی معین اقتصادی شرایط عارضی پدیده را دموکراسی مارکس -۳ 

 و اقتصادی شرایط بین تفکیکی مارکس ،منظر ازاین نیست. دموکراسی کننده تعریف اقتصادی شرایط که معنی این به .باشد کرده

 متعددی واردم در مارکس .باشد ویژه طبقه یک هژمونی و کمیتحا بیان تواند می اقتصادی، معین شرایط شود. می قائل دموکراسی

 سخن «بورژوازی اتورییکتد» از  یا و کند. می پیدا جریان طبقاتی مبارزات آن درون در که است عامی ایده دموکراسی که است گفته

 تئوری به بنا نیز پرولتاریا فرضی دیکتاتوری که است دموکراسی در زیرا کند. نمی برقرار دو آن بین ای واسطه بی ی رابطه لیو است، گفته

                                                 
5 Subject. و ارباب بخش در روح، شناسی پدیده در هگل که را آن دقیق مفهوم متاسفانه که شود می برده کار به سوژه عنوان تحت غالباً فارسی زبان در واژه این 

 «خودمختار فاعل» کلمه، بار به توجه با جا این در من و اند برده کار هب مضمون همان با را  آن نیز دیگران و سارتر ،سورل ،مارکس .رساند نمی است، برده کار هب برده

  .است تر نزدیک آن مضمون به لیکن نیست، دقیق گرچه که ام کرده ترجمه
6
 Karl Marx.Capital Vol.1.Lawrence& Wishart, London 1977.P29  

 .۴۲ص ،مرتضوی حسن ترجمه ،یکم جلد «سرمایه» به شود مراجعه فارسی متن در
7
 Marx& Engels Collected Works. Lawrence & Wishart, London 210.P.90 

8
 Quoted in : Shlomo Avineri: The Social and Political Thought of Karl Marx .Cambridge University Press ,1969.P.42 
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  دیکتاتوری هم و دموکراسی هم صورت آن در ،باشد «دموس» یا مردم کلیت ی برگیرنده در اریاپرولت اگر و پیداکند تحقق مجال ایدب

 این د.نکن می غروب ،تئوری به بنا مدنی جامعه کلیت وندر در نیز طبقه و دولت زیرا دهند، می دست از را خود مضمون پرولتاریا

 را خود مضمون نیز کراسیدمو و پرولتاریا بلکه ،دولت فقط نه آن در که بود مارکس نظر در که است انیآرم جامعه همان به رسیدن

 بورژوازی کند. می بیان را سیاسی ساختار با اقتصادی شرایط آمیزی درهم نوع یک بورژوازی، با دموکراسی سازی یگانه دهند. می ازدست

 آن در آورد. بحسا به ورژوازیب ذاتی صفات از جزیی را دموکراسی توان نمی و آن هکنند تعریف نه و است دموکراسی ی کننده محدود

 ادغام نیز جهانی بورژوازی در که ها برآن نفتی بورژوازی حاکمیت و خلیج ی منطقه کشورهای بوقیعهد سیاسی هایساختار صورت

 را جامعه کلیت لیبرالیسم و است گرفته قرار گرائیفرد و لیبرالیسم برپایه بورژوازی ایدئولوژی داد؟ توضیح توان می چگونه اند، شده

 قابل داری سرمایه پیشرفته کشورهای در رجاتید به فقط لیبرالیسم به بورژوازی گرایش حتی .بیند می افراد عددی ی مجموعه صورت هب

 هم گوئیم، می سخن بورژوائی راسیدموک از ما وقتی  است. خود بر مردم جمعی حاکمیت بر ناظر دموکراسی که آن حال است. مشاهده

 تعریف بورژوازی با را موکراسید هویت و  کنیم می برقرار دموکراسی و بورژوازی بین ناپذیری کیکتف پیوند ،عمل در هم و تئوری در

 بر آن هاینهاد و بوده مردم های توده مبارزات برآیند دموکراسی ندارد. وجود دو آن بین ارگانیکی رابطه چنین که آن حال کنیم. می

 و بود شده تحمیل حاکم طبقات بر جامعه، پائین های توده مبارزات اثر بر نیز ستانبا دنیای در که گونه همان ،گردد می تحمیل بورژوازی

 مردم ی توده تْقدر ی معادله در هک زمان هر 9.شکست درهم نظامی قدرت با سال سی و صد از بعد آتن دموکراسی نیز سرانجام

 بورژوازی ،جهان کشورهای از بسیاری در امروز .زدسا رها دموکراسی شر از را خود که است کرده سعی بورژوازی ،اند شده تر ضعیف

 بردگی سطح به کارگر طبقه دموکراسی، بدون باشد. داشته وجود ها آن در دموکراسی از ای نشانه ترین کوچک که آن بی کند می حکومت

 هرچه شدن محدود با ،آن تناسب به و دموکراسی تر بیش هرچه نشینی عقب شاهد ما امروز، لیبرالنئو دنیای در .کند می تنزل محض

 است. دموکراسی با بورژوازی ارگانیک پیوند عدم دهنده نشان خود که هستیم روبرو جامعه اکثریت و کارگران دموکراتیک حقوق تر بیش

 را پائین های توده و کارگران «قلب»که است گرفته برعهده را شکسپیر امویلی «ونیزی تاجر» خوار نزول نقش همان امروز وازیبورژ

  داند. می خود نزول سود ی ودیعه

 کراسیدمو نیستند. آن کننده تعریف کدام هیچ ولی کنند. استفاده دموکراسی هاینهاد از همزمان که است ممکن اریاپرولت و بورژوازی 

 به که نیست طبقه رود. می طبقه یک از فراتر و شود می تعریف مردم عامیت حاکمیت با هبلک نیست، هم ویژه طبقه یک حاکمیت معادل

 با را عام توان نمی بنابراین آید. می شمار هب فرع ،دموس یا مردم عامیت دربرابر طبقه زیرا ،دهد می بیرونی عینیت و هویت کراسیدمو

 حزب یک یا  طبقه زا اقلیتی دیکتاتوری آن از ولی است برده نام «اریاپرولت دیکتاتوری»از معدودی موارد در مارکس کرد. تعریف خاص

 ترین بیش کسب و  «دموس» روی به جامعه های دروازه گشودن معنی به بلکه ، کرد نمی استنتاج را جامعه کل  برابر در ویژه گروه و

 با پوش هم و جامعه فراگیر و 10 «عام ی طبقه» عنوان هب بلکه ،خاص ی طبقه عنوان هب نه پرولتاریا ،معنی این در است. بوده دموکراسی

 سطح ترین وسیع پیشبرد یعنی ،«دموکراسی دیکتاتوری» ورتضر از اروپا ۱۴۴۴ انقالبات در مارکس شود. می کاربرده هب دموس

 دموکراسی بیرونی مودن یا ابزار نیز دموکراتیک هاینهاد 11برد. می نام دموکراتیک هاینهاد و اساسی قانون ایجاد برای یدموکراس

                                                 
9
 Josiah Ober Revolution Matters: Democracy as Demotic Action (A Response to Kurt A 

Raaflaub.in: Democracy 2500? Questions and Challenges .Edited by 

Josiah Ober and Raaflaub 

Ian Morris and Kurt A. Raaflaub. Archaeological Institute of America Colloquia and Conference Papers, No. 2, 1997  
10

 The Proletariat : The Universal Class.In Shlomo Avineri : The Social and Political Thought of Karl Marx. Cambridge 

University Press.1969.P42 
11

 The Dictatorship of the Proletariat from Plekhanov to Lenin 

Author(s): Robert Mayer 

Source: Studies in East European Thought, Vol. 45, No. 4 (Dec., 1993), pp. 255-280  
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 خود سرشت به را محدودیت این ما واقع در ،کنیم وصل معینی ی طبقه به و داده تنسب دموکراسی به را خاصی صفت ما اگر هستند.

 سوال زیر را دموکراسی عام اصل خود ،بورژوازی یعنی محدودکننده، نمودِ این نفی با و یما ساخته محدود را آن و داده نسبت دموکراسی

 صورت آن در کنیم. می رد آن همراه نیز را دموکراسی ،بورژوازی نفی با و کرده تلقی آن ذاتی و بورژوازی از هویتی عنوان هب را  آن و برده

 از ها نئولیبرال تعریف با جدی مشکل ایدنب و بود خواهیم مواجه آن متنوع های هویت و دموکراسی تعاریف از رنگارنگی انواع با ما

 موجود این که بپذیریم باید و ،بازار دیگر نیمه و است انسان آن از نیمی «دریایی پری» همانند که باشیم داشته «بازار دموکراسی»

 عمال دموکراسی خود ،گردد می نفی بورژوائی دموکراسی پوشش تحت دموکراسی عامیت وقتی است! دموکراسی از شکلی هم اسسنَنَ

 گوناگونی جاذبه قوانین که شویم مدعی و بریمب سوال رزی را جاذبه قانون عامیت ما که است این شبیه این .گیرد می قرار انکار مورد

 عنوان هب دموکراسی که اندیشند می و ندارند دموکراسی به جدی اورب ها آنارشیست و ها لنینیست ها، مارکسیست از ای پاره د.دارن وجود

 نهادهای و بزرگ سرمایه میتحاک برای است پوششی تنها و بوده جدا مردم یها توده های خواسته از امروز فاسدی، و صوری نهاد

 این که خطاست واقع در ولی .کند می تن به آن برای توجیهی پوشش و گری نظامی و سرمایه لباس دموکراسی ،بنابراین نظامی.-صنعتی

 دهنده نشان بلکه شود، استنتاج دموکراسی از ما یارهس در انسان ها میلیارده حیات بر مالی سرمایه طهسل یا و داری سرمایه گری نظامی

 جهانی جنگ دو تاریخ است. افتاده تعارض در دموکراسی با که است سرمایه سلطه یا و بورژوازی گری نظامی و است دموکراتیک کسری

 گسترش انسانی جوامع در نیز دموکراسی ،است کرده نشینی عقب آن بر فیزیکی ضربات دلیل هب سرمایه که هرجا که دهد می نشان

 محصول خود تاریخی هزادگا نخستین در و دارد داری سرمایه از تر کهن تاریخی دموکراسی آن، بر اضافه 12است. داشته تری بیش

 فرهنگ در سال پانصد و دوهزار مدت به دموکراسی واژه ،نظامی قدرت توسط آن شکست از بعد و است بوده مردم های توده مبارزات

 بیرونی عینیت دموکراسی به که هاست آن مبارزه و مردم ی توده یا «دموس» این کلمه، یک در است. بوده مذمومی لمهک ،اکمح طبقات

  دهد. می

 کهن مناسبات زوال در آن تاریخی نقش از فیلسوفی هر از تر بیش حال عین در داری، سرمایه منتقد ترین جدی عنوان هب مارکس -۴

 به عمل در داری سرمایه از صرف نفرت شود، می برقرار ازیبورژو و دموکراسی بین ناپذیری تفکیک رابطه وقتی 13.است کرده ستایش

 تز آنتی عنوان هب که است ممکن ها چپ از ای پاره دموکراسی، از برداشتی چنین با انجامد. می دموکراسی به نسبت اعتقادی بی

 که تر عمیق دموکراسی و چپ رادیکالیسم رظاه  به این باشند. شورائی منظا یا و مستقیم حکومت طرفدار ،«بورژوائی دموکراسی»

 های گرایش از ای پاره با متعددی موارد در را، رکسما روایت به دموکراسی تا کند می بیان را داری سرمایه از   نفرت  تر بیش

 در را دیگری صویرت ،مارکس به مراجعه ولی 14.است بوده مارکس انتقاد مورد که دارد پوشانی هم نوزدهم قرن «ارتجاعی سوسیالیسم»

 عمومی لتحلی در فلسفه های کالسیک به خود، فراگیر نگاه در مارکس ،منظر این از دهد. می نشان ما به تسیاس با دموکراسی رابطه

 دموکراسی از یبرداشت چنین که دهد  می هشدار پیشپیشا نیز، مستقیم دموکراسی تحلیل در مارکس .است نزدیک پدیده یک جوهر

 سیاسی قدرت گیر تصمیم نهاد در مجموعه یک صورت به نه و ،خود دیفر صورت هب جامعه اعضای تک تک مشارکت معنی به ،مستقیم

  پردازد: می دموکراسی و سیاست رابطه تحلیل به زاویه سه از او .کند می گذر نمایندگی از اشکالی مجرای از الزاما که است

                                                 
  .است داده نشان بدرستی دیگر کشور چندین و فرانسه درمورد را نکته این «ویکم بیست قرن در سرمایه» در پیکتی توماس 12

13
 The Premature Death of Marx. by Mario Nuti.8 May 2018 

https://www.socialeurope.eu/happy-200th-birthday-karl 
 : به شود رجوع مورد این در 14

Hal Draper :Marx on Democratic Forms of Government.1974 

https://www.marxists.org/archive/draper/1974/xx/democracy.html 

https://www.socialeurope.eu/happy-200th-birthday-karl
https://www.marxists.org/archive/draper/1974/xx/democracy.html
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 همانند دموکراسی معنی دراین رد.دا ،شود می نامیده سیاست هستی یا «جوهر» که چه آن با ای ویژه پیوند راسیدموک که این نخست -

 که گیرد می قرار سیاسی های نظام از دیگر ویژه «انواع» برابر در دموکراسی رو، این از هستند. آن وابسته ،«انواع» که است ی«ژن»یک

 یگانه ازیبورژو جمله از ،معینی طبقه با توان نمی را دموکراسی پوششی فضای دلیل مینه به 15نیستند. سازگار آن جوهر با شان هستی

 گرفت. نتیجه را ای ویژه شکل آن از و کرده

 یها رژیم که آورد می وجود هب را سیاست با درونی و پیچیده  و همتا بی پیوند مارکس اعتقاد به تاریخ در دموکراسی ظهور  که این دوم -

 تشریفات و اشکال ی مجموعه از فراتر موکراسید که گوید می او هستند. آن فاقد اشرافی های حکومت یا سلطنت بر مبتنی سیاسی

 چیزی آن، با مقایسه در اساسی قانون کالاش دیگر که دهد می را ای ویژه عینیت یک «دولتی هر هستی یا جوهر» به و است حقوقی

 نبود دلیل هب ولی باشد، داشته وجود نیز اشرافی رژیم یک در است ممکن حقوقی تشریفات زیرا نیستند. حقوقی های هویت از بیش

 گیرند. می قرار تقابل در دموکراسی با و کنند می پیدا تنزل قضائی یا حقوقی رفاص های هویت به ها دولت این «مردم یا دموس حاکمیت»

 شرکت مستقیم صورت هب گیر تصمیم قدرت عنوان هب اجرائی نهاد در عهجام افراد تمام که نیست این منمتض دموکراسی ،که این سوم -

 ندارد. چندانی اعتبار او نظر از شد گفته باال در که که گونه همان  مستقیم دموکراسی گفتمان نابراینب و ایندنم

 شانن را خود همگانی یأر حق در اساسا  بلکه شده، انتخاب نمایندگان کارکرد در نه ،سیاست در جامعه افراد مشارکت مارکس، نظر از

 16دهد. می

 معتقد هگل گیرد. می انجام هگل طرف از پروس سلطنتی مشروطه کردن آلیزه ایده علیه او واکنش متن در یدموکراس از مارکس دفاع

 دموکراسی با هگل د.رو می شمار هب مدرن دنیای آورد دست باالترین و دولت توسعه رآیندف در مرحله ترین عالی ،مشروطه سلطنت که بود

 این از یک هیچ گوید می و کند می رد ساحتی تک و بسیط اشکال وانعن هب سلطنتی و اشرافی های رژیم مثل را  آن و ورزد می مخالفت

 مشروطه در تنها و ندارند را گونی گونه و تمایزات به دادن عینیت یتظرف ،سلطنتی مشروطه اندازه به ساحتی، تک و بسیط اشکال

 .است مخالف نیز باستان یونان در آتن وکراسیدم با حتی او رسد. می خودآگاهی و پیچیده رابطه و ثبات به دولت که است تیسلطن

 محض ابتذال و مردم حاکمیت به خود افراطی شکل در که نامد می اخالقی و احساسی مقوله یک را دموکراسی ،مونتسکیو همانند هگل

 خودکامگی و مرج و هرج به دموکراسی تبدیل ناپذیری اجتناب در بیوس پولی و افالطون ،ارسطو ی یهنظر یادآور تر بیش که انجامد می

 نویسد: می هگل 17است.

 مستقیم الزامات و طنتسل بدون است. گرفته قرار «مردم» توحش ایده پایه بر که است اهیممف ترین مبهم از یکی مردم حاکمیت»

 ،دولت شخصیت هک است پادشاه شخص در تنها» و «ندارد وجود نیز دولتی دیگر و نیستند بیش شکلی بی توده مردم آن، از ناشی

 عینیت و هویت مردم به که است پادشاه ،دیگر بیانی به 18«.بود نخواهند نامتعینی و مجرد واژه دیگر مردم و کند می پیدا واقعیت

 قرار مارکس انتقاد مورد که است پادشاه چهره در مردم یابی عینیت استنتاج و هگل صوری یا مالفر منطق این درست دهد. می بیرونی

 گیرد. می

                                                 
15
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 توماس و شانزده قرن در مذهبی های جنگ میانه در فرانسوی بدن ژان ریدیکتاتو های تئوری با زیادی قرابت مورد، این در هگل نظریه

 19. دارد هفدهم قرن در انگلیس انقالب در هابس

 نه و مستقیم، و واسطه بی رابطه ،مردم یأر که است دموکراسی در بنگریم، دموکراسی موضوع به لسفیف دید از اگر» :نویسد می مارکس

 بروز که است همگانی یأر حق حوزه در درست ،سیاست با اجتماع وحدت کند. می بیان را سیاسی دولت با مدنی جامعه خیالی

 20«.سازد می عیان را خود سمبولیک

 در  مارکس را مشابهی قیاس 21گذارد. می پایان نقطه دولت با مدنی جامعه دوگانگی بر که است همگانی رای حق برای مبارزه واقع در

  :آورد می عمل به ممتاز اجتماعی شکل یک عنوان هب کمونیسم با دررابطه «فلسفی و اقتصادی های نوشته دست»

 تضاد صورت هب مالکیت عدم و مالکیت تضاد حل بر «ایجابی پاسخ» و انواع، و فرد محتوا، و شکل نمود، و جوهر تز آنتی حل کمونیسم»

  22 . «است سرمایه و کار

 آن برابر در سلطنت که است «عام اساسی قانون» دموکراسی .هاست این ی همه دموکراسی، گوید می «هگل حق ی فلسفه نقد» در او

 است. مردم حکومت همانا دموکراسی و است مردم یا demos اساسا دولت زیرا ،«است شکل و محتوا دموکراسی» شود. می شمرده نوع

 در است. اساسی قوانین همه معمای و ازر حل دموکراسی» است: خود برای و خود در دولتِ هستی، نمود و جوهر همآیندی وکراسیدم

 واقعی جایگاه به خود، نیافت عینیت و خود هستی بروز با منطبق بلکه ،خود جوهر با منطبق و خود، در تنها نه اساسی قانون جا، این

 قانون جا این در است. ساخته مستقر خویش خویشتن کار مثابه به را خود و است بازگشته واقعی ممرد به ،واقعی سانان به یعنی ،خود

 که گوید می مارکس 23«.هاست انسان آزاد آفریده که چیزی آن مثابه به یعنی است، ساخته عیان را خود هست که گونه همان اساسی

 انسان زندگی راحتی برای انونق بلکه ،داد وجود که نیست قانون خاطر هب انسان است. اساسی قوانین اشکال همه برابر در ژن ،دموکراسی

 فرق این دارد. حقوقی هستی یک فقط انسان ،دموکراسی فاقد سیاسی اشکال در هک آن حال ،است انسان هستی دموکراسی لیکن است.

 انسان وسطی، قرون در سلطنتی و مذهبی ومتحک یک در که گونه همان 24است. دموکراسی بدون سیاسی کالاش با دموکراسی بنیادی

 با ای پیچیده رابطه دموکراسی مارکس، منظر از خود. بر حاکم شهروند نه و شد می شمرده پادشاه تبعه یا و «آسمان ملکوت» از تابعی

 25.رود می حقوقی صرف تشریفات از فراتر و دارد بشر اعیاجتم هاینهاد و ها ارزش ها، ایده
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 نظام که اند کرده سعی همواره آنان سیاسی، صحنه به مردم توده ورود و ،مدرن دولت تولد و غرب در دموکراتیک انقالبات با -۵

 برخالف یم.هست حاکمیت حق اصل و سیاسی حقوق فلسفه در بنیادی تغییر یک شاهد ما بنابراین .گردد مردم اراده از تابعی ،سیاسی

 یک در زمینی مردمان ی امهع به حاکمیت حق ی ایده ،دانست می آسمان ملکوت آن از را حاکمیت که وسطی قرون در حاکم اندیشه

 ی ظریهن نیازمند ،بود مذهبی های جنگ از برخاسته که سکوالر دولت به مذهب-دولت از عبور ولی کند. می پیدا انتفال مشخص کشور

 در حاکمیت مکان ترتیب، این به اند. کرده تفویض حاکمان به را آن مردم که شود می ضفر قراردادی ،سیاسی درتق بود. جدیدی قدرت

 کهن ایده از تازه تفسیر و سیاسی حقوق و فالسفه های اندیشه در توان می  را آن بازتاب آید. می در ای تازه نظری جدال به ،زمین

 مبارزه و نبود دموکراتیسم هب گذر معنی به سکوالریسم به مذهب از عبور لیکن .کرد هدهمشا انسان «ناپذیر تفکیک و طبیعی حقوق»

 منعکس ممرد حاکمیت اصل در را خود نمود و گذشت می جدیدی طبقاتی مبارزات و تماعیاج های چالش میانه از باید راسیدموک برای

 در بار نخستین برای داد. می نشان شهروندی حق ایده آن، تبع هب و ملت تصوری جامعه صورت هب را خود فرانسه انقالب در که کرد می

 «آزادی رزمندگان» های بیانیه در بود، مانده فلسفه و سیاسی رنطینهق در سال پانصد و دوهزار از بیش مدت هب که دموکراسی واژه ،اروپا

 ی  یهرو واقع در دموکراسی که گفت توان می 26د.کر باز فرانسه انقالب از پیش و جدید دنیای در سیاسی تئوری به را خود راه هلند

 همگانی یأر حق ی ایده متضمن خود ی نوبه هب ،خویش سرنوشت بر حاکمیت برای demos حق 27.بود مردم حاکمیت اصل از دیگری

 بازگرداندن و دموکراسی در را سرنوشت یینتع حق مارکس یافت. می بیرونی عینیت و رفته فرا قدرت از مشخصی مکان به باید که بود

 دید. می مردم به آن

 نیست. دموکراسی کرن محدود جز آن به صفت هرگونه کردن هضمیم که چرا کند. نمی تعریف خاصی صفت با را دموکراسی مارکس

 در نه و است  لیبرالی دموکراسی در نه «تاریخ پایان» شورائی. صفت با نه و شود می تعریف لیبرالی  صفت با نه دموکراسی سان، همین به

 محدود و کرانمند خاصی صفت با را آن نباید و است کرانه بی عامی، ایده هر مانند دموکراسی مارکس منظر از زیرا .یشورائ دموکراسی

 و ژوازیبور بین ارگانیکی رابطه ،است مضمونی بی و لغو عبارت «وائیبورژ سرنوشت تعیین حق»از گفتن سخن که گونه همان نگریست.

 در بورژوازی دموکراسی. با نه و گردد می آغاز نژادی های سازی پاک و ها جنگ با خود بورژوازی تاریخ ندارد. وجود زنی دموکراسی

 است. دموکراسی به باور الزامات از یکی که ،گرا جامعه نه و فردگراست ذاتا حقوق و سیاسی ی فلسفه

 جامعه موقت یعموم نمایندگی موسسان مجلس  واقع در .نیست مشخصی حکومت یا نظام بر دال خود خودی به موسسان مجلس -۶

 مشخص زمان یک در آن در کننده شرکت نیروهای آرایش است. آزاد انتخابات طریق از کشور آینده حکومت های چهارچوب تدوین برای

 میزان .دهند قرار رد یا و یدتای مورد را  آن توانند می رفراندوم یک در نهایت در و بود خواهد چگونه آتی رژیم که کنند می تعیین

 همگانی یأر حق نام هب آن در ثابتی عنصر واقع در است. معین ههبر آن در مردم حرکت پویائی به وابسته نهایتا آن بودن دموکراتیک

 عنصر این ازیر ،نامید خاص وضعیت در آن بروز ی نحوه برابر در ثابت عنصر یا جوهر را  آن توان می و است عام حق یک که دارد وجود

 در ثابتی و ایستا آرایش ،اجتماعی نیروی آرایش هیچ  که است فهم قابل است. استوار مردم تغییر حال در دائما و غیرثابت یآرا بر ثابت

 از باشد. داشته را مردم زندگی بر ابدی تولیت تواند نمی نیز اجتماعی نیروی هیچ و شود تغییر دچار همواره تواند می و نیست زمان

 در اگر شود. می گرفته نظر در اجتماعی رایطش تغییر به باتوجه آن نویسیباز یا و اصالح برای مکانیسمی سیاسا قانون هر در ،رو ینا

                                                 

 Maarten Author(s): 1780s the of Movement Patriot The Republic: Dutch the in Democracy and Radicalism Citizen 
26
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 نماهایتار در که بپردازم  سرنوشت تعیین حق و دموکراسی رابطه به ام کرده سعی  «سرنوشت تعیین حق و دموکراسی» عنوان تحت خود نوشته در من 27

 .است شده منتشر  دیگر نماهایتار و سوز آچیق و کارگر راه عصرنو،
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 موسسان مجلس عام اصل توان نمی داشتند، قرار اقلیت در آن در اتیکدموکر هاینیرو و داشت، تفوق  بورژوازی یآرا ،موسسان مجلس

  کند. می حفظ را اجتماعی نیروهای معادله در دگرگونی ظرفیت ،مردم یآرا بودن متغیر اصل ازیر ،برد سوال زیر را

 انقالب در که است چیزی همان ،شورا از شان برداشت و ماست، کشور در ها چپ از بسیاری نظر مورد که گونه آن «شورا» ،مقابل در

 ،خودمدیریتی های ارگان نقش شورا که است یادآوری به الزم آمد. وجود هب اکتبر و فوریه انقالب ی فاصله در سپس و ۱۰۹۵-۱۰۹۸

 با مفهومی نظر از شورا ی ایده زیرا باشد، داشته برعهده تواند می را مدیریت یا و سیاسی ابزار پایدار نقش شرایط، به تهبس و  مشورت

 در شوروی نظام تجربه دارد. را جامعه اکثریت از یگیر فاصله و قدرت ابزار به شدن تبدیل از الئیبا ظرفیت و است مرتبط قدرت ایده

  دارند. را سیاسی قدرت های شاخک به شدن تبدیل ظرفیت چگونه اهشورا که دهد می نشان روشنی به ایران بانقال تجربه نیز و روسیه

 چه به و داشتند ماهیتی چه شوراها این عمل در که این ندارند.  عهدهبر را هم به تبدیل قابل کارکرد اشور و موسسان مجلس ،رو ازاین 

 شورا از الگوئی که نیمک ادعا توانیم نمی ما است. جدی تامل قابل خود ولی نیست، نوشته نای موضوع که هرچند ،شدند دچار سرنوشتی

 ترسیم را آن مختصات باید صورت آن در .است  مکان و زمان ی دایره از خارج و بشر تاریخی تجربه از بیرون که هست ماننظر مد در

 از و بگذارد سر پشت را بوروکراتیک نهادهای از ای زنجیره باید گیرد، برعهده را موسسان مجلس نقش نهایت در بخواهد اگر شورا کنیم.

 سازمان شوراها صورت هب پیشاپیش جامعه کلیت که است این متضمن چنین هم کند. عبور هرمی صورت هب شورا در شورا گزینش مسیر

 باشد. باز همگان روی به آن ی دریچه که باشد داشته بروز مجال تواند می هنگامی همگانی رای حق که، این انجامسر و .ندباش یافته

 شوراها در آنان مشارکت با روسیه در اساسی قانون تدوین برای موسسان مجلس انتخابات در مردم های توده مشارکت گستره ی مقایسه

 از ای مجموعه صرفا ،باشند داشته دموکراتیکی ماهیت اگر خودجوش، نهادهای عنوان هب ها،شورا .دهد می نشان را عظیم فاصله این

 و باشند داشته توانند می برعهده را سرتاسری و ای منطقه یا و ،محالت و سربازخانه یا و کارخانه در محلی خودحکومتی  های ارگان

  .ندارند را کشور یک اساسی قانون نتدوی در گذار نقانو  عنوان هب موسسان مجلس موقت حقوقی نهاد به ربطی

 مدرن دولت ی ایده و هیجدهم و هفدهم قرون در اروپا در دموکراتیک انقالبات به موسسان مجلس های ریشه ی،تاریخ نظر از -۸

 از انگیس انقالب در بار ننخستی برای موسسان مجلس ایده ت.نیس جدا جدید عصر در دموکراسی ی ایده تاریخ از آن تاریخ و ،گردد برمی

 سازمان برای اساسی قانون یک تدوین برای نمایندگی نهاد یک خواهان که گردید مطرح ها(LEVELLER) یا «طلبان مساوات» طرف

 داخلی جنگ به انگلیس پادشاه اول، چارلز و پارلمان میان ستیز هک زمانی 28بودند. آن نهادهای اختیارات و قدرت دولت، سیاسی

 بود، داده تشکیل کرامول که «جدید مدل ارتش» این آورد، یرو مردم ی توده میان از ارتش تشکیل به ناگزیر پارلمان و گردید، منتهی

 تر بیش شدن رادیکالیزه موجب خود که داد می اجازه جامعه پائین طبقات میان از سربازان و افسران گزینش به رایج، سنت برخالف

 که دادند تشکیل لندن در طلبان مساوات نام هب سیاسی حزب یک ،اورتون ریچارد و لیلبورن جان ویلدمن، جان ،۱۶۴۵ در گردید. انقالب

 حاکمیت حق ی نظریه که بود انقالب شدن رادیکالیزه این بستر در بود. سلطنت و پارلمان بین جنگ فرآیند شدن رادیکالیزه ی نشانه

 شهری جامعه میان از اساسا طلبان مساوات رفت. می پارلمان و شاه میان درگیری از فراتر که گردید مطرح آن از حکومت تبعیت و مردم

  .پرداختند می عضویت حق باید پیوستند، می حزب این به که کسانی شد. می چاپ آن حومه و لندن در ها آن های بیانیه و بودند لندن

 را انگلیس انقالب در چپ جریان ،طلبان مساوات داشتند. سیاسی پوشی هم ها پروتستان مختلف های فرقه با ،زمان آن در سیاسی احزاب

 عادی مردم از آن اکثریت که این دلیل هب ،داخلی جنگ در ارتش شورای در ولی نداشتند. پارلمان در حضوری و دادند می تشکیل
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 THE THEORY OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY 

Author(s): N. Srinivasan 

Source: The Indian Journal of Political Science, Vol. 1, No. 4 (April—June, 1940), pp. 376- 392 
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 حاکمیت حق بازتاب عنوان هب انموسس مجلس یک ایجاد ندای خستینن دلیل مینه به و داشتند جدی نفوذ های اهرم یافت، می تشکیل

 بود. ها آن جانب از ،پارلمان اختیارات ساختن محدود و کشور ی آینده برای بنیادی قانون یک تدوین برای مردم

 علیه کرامول «جدید مدل ارتش»در که بودند پا خرده رفحِ یا و شاندی روشن عناصر فنی، کارگران آنان تر بیش ،اجتماعی ترکیب نظر از

 دلیل  همین به و داشتند کلیدی نقش پارلمان و اهپادش بین جنگ نخستین در ۱۶۴۵ در اول چارلز شکست در و جنگیدند می هپادشا

 به اجتماعی های الیه این  اتصالی لوالی نداشتند. نماینده پارلمان در ولی ،بود چشمگیر «جدید مدل ارتش» شورای در آنان نفوذ

 حکومت رضایت و انتخاب به مشروط را حکومت مشروعیت طلبان مساوات بود. ها انسان همه برابری به عام اعتقاد یک وجود ،دیگرهم

 بیان، آزادی مطبوعات، در سانسور لغو سلطنت، یالغا ،لردها مجلس یالغا سکوالر، جمهوری یک طرفدار آنان دانستند. می شوندگان

 صورت هب ها خواسته این و بودند مذهب گزینش در مردم مطلق حق و ،مردها برای  همگانی یأر حق قانون، برابر در  همه برابری

 فقط نه طلبان مساوات جنبش گردید. ارائه «ارتش شورای»به ها آن نمایندگان توسط ،۱۶۴۶ در اول جنگ پایان در «خلق نامه توافق»

 جنبش بر آنان انقالبی های ایده تاثیر بعد، قرن دو که داشت را برجسته مدنی جنبش یک رنگ چنین هم بلکه ،سیاسی رادیکال خصلت

 قرار زنند( می شخم را زمین که یهائ آن ) ها digger ، طلبان مساوات چپ جناح در کرد. مشاهده توان می را لیسانگ در ها ستچارتی

 سوسیالیسم نوع یک و ،زمین بر اشتراکی مالکیت و اربابان از زمین گرفتن طرفدار و نامیدند می اصلی طلبان مساوات را خود که داشتند

 طلبان مساوات دیگر همراه هیفکس، و کرامول توسط بعدا و دادند می تشکیل را طلبان مساوات از باریکی ی حاشیه هک ،بودند ارضی

 29.شدند سرکوب

 کلیه برای نیهمگا یأر حق و شهروندی ایده که بود بار اولین برای و بودند انگلیس انقالب در جریان ترین رادیکال طلبان، مساوات

 مجلس ایجاد  ضرورت که بود رابطه این در شد. می مطرح 30بورن لیل جان طلبان، مساوات فکری و نظامی هفرماند طرف از مردها

 «انقالب ارتش شورای» به (People the of Agrements) «خلق ی نامه توافق» عنوان تحت طلبان، مساوات خواست صورت به موسسان

 «پاتنی مذاکرات» نام هب مذاکرات این گردید. تسلیم 31بود، شده تشکیل درلندن پاتنی کلیسای در که ۱۶۴۶ داخلی جنگ پایان در

 و ای توده خاستگاه از موسسان مجلس یدها رو ازاین ،کردند می نمایندگی را انگلیس انقالب در عادی مردم طلبان، مساوات است. معروف

 شد: می زیر موارد شامل «خلق ی نامه وافقت» طرح گیرد. می نشات تاریخ در دموکراتیک

 کنند. انتخاب آن ستاد در حضور برای را ای عده باید کشور مناطق تمامی و  تشار -

 را  آن و کرده تدوین را عادالنه حکومت یک هایبنیاد باید ها آن بلکه ،باشند داشته  عهدهبر را مقننه تقدر نقش خود نباید افراد این -

 آن به نسبت ار پارلمان در نمایندگان و بوده قانونی هر فراز بر باید نامه توافق این کنند. عرضه نآ با توافق برای کشور مناطق ی همه به

                                                 
29

 https://libcom.org/history/1642-1652-diggers-levellers 
30

 John Lilbourne 
31

 A.S.P Woodhouse : Puritanism and Liberty.p.422 (Documents Relating to Putny Debates) . 

 بورن، لیل .بود گردیده مطرح ارتش شورای در Lilbourne John ،«طلبان مساوات» فرمانده و نماینده توسط موسسان مجلس پیشنهادات کامل مشروح

 تاریخ در بورن لیل که بود بار اولین برای و بودند ها انسان همه برابری خواهان طلبان، مساوات .افتاد زندان به بار چندین و بود طلبان مساوات اصلی پرداز نظریه

 :به شود رجوع چنین هم .کرد می بیان را شهروندی ایده که گفت سخن «آفریده آزاد انگلیسی» بلکه تبعه، واژه از نه انگلیس

The Army and the Levellers: The Roads to Putney 

Mark A. Kishlansky 

Source: The Historical Journal, Vol. 22, No. 4 (Dec., 1979), pp. 795-824 Published by: Cambridge University Press 
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 های بنیاد» داد: می نشان را  آن هدف ،«خلق ی نامه توافق» تر طوالنی عنوان کند. تعیین را آنان اختیارات نهدام و ،ساخته مقید و محدود

 «.پایدار صلح ایجاد برای آینده حکومت برای وابطیض و قاعده پیشنهاد :خلق ی امهن توافق یا آزادی

 زیادی حد تا ،کرد می عنوان را مدرن دولت بنیادهای و اساسی قانون ایده ،جدید عصر آغاز در بار نخستین رایب که «خلق ی نامه توافق»

 در عضویت ،کرد اراده که زمان هر توانست می فردی هر و بود اختیاری آن در عضویت که بود ها پیوریتین کلیسای در رایج عرف از متاثر

 یتمرجع از آن تبعیت و دولت در سکوالر زندگی حوزه به مذهب حوزه از «خلق ی نامه توافق» تدوین در عرف این کند. کتر را  آن

 ،داوطلبانه و آزاد اراده به بنا ممرد آن ی ایهپ بر که بود اجتماعی میثاق یک «خلق ی نامه توافق» ،حقیقت در یافت. می گسترش مردم

 طبیعی حقوق مردم» که بودند معتقد آنان دادند. می قرار نامه توافق چهارچوب بر مبتنی سیاسی رتقد حاکمیت تحت را خود

 مردم که ددار محدودی و معین ماموریت فقط بلکه ،ندارد نامحدودی قدرت حکومت و کنند می حفظ خود برای را «ناپدیری جدائی

 از ای پیکره پارلمان است. باطل نفسه فی کند، تصویب آن برخالف قوانینی مانپارل اگر و اند کرده تفویض آن به «نامه توافق» براساس

 است. مردم به متعلق بلکه ،پارلمان در نه حاکمیت اصل ابراینبن است. مردم طرف از یضتفوی قدرت یک آن قدرت و است دگاننماین

 است تاکیدی ،گیرد قرار توجه مورد باید چه نآ شود. بسته کار به «نامه توافق» تصویب و تدوین برای باید خاصی شیوه که ینا سرانجام

 در مردم حاکمیت اصل صفت فاقد را مانپارل و پارلمان، به نه و داشتند مردم حاکمیت اصل تجلی عنوان هب موسسان مجلس بر ها آن که

 زمین به آسمان ملکوت از حاکمیت حق ی ایده که بود داخلی جنگ سیاسی فضای این در کردند. می عنوان موسسان مجلس برابر

 ی معادله ،آن نهائی شکست و سلطنت علیه دوم جنگ پایان در بود. آن آغاز نقطه هابس توماس ددا قرار تئوری که شد می منتقل

 اراده توانستند افسران و بود خورده برهم ،کرد می سنگینی «جدید مدل رتشا» شورای در سربازان طرف به نخست جنگ در که قدرت

 جان شد، رد «خلق ی نامه توافق» تصویب برای  طلبان مساوات درخواست که هنگامی کنند. تحمیل ارتش بر ازانسرب رابرب در را خود

 های جوخه به را سربازان از ای عده و گردید سرکوب ها آن قیام شد. سربازان شورش خواهان طلبان مساوات رهبران از یکی ویلدمن،

 گداشته کنار نیز موسسان مجلس ایده ،طلبان مساوات سرکوب با شدند. زندانی لندن قلعه در و گیردست ها آن رهبران و سپردند اعدام

 شد.

 دهد فرار بررسی مورد را بریتانیا آشفته وضعیت که خواست او از خود، های ژنرال  از یکی به خطاب در ای بیانیه طی کرامول ،۱۶۵۶ در 

 در بود، زمان آن در انگلیس مداران سیاست متفکرترین و ترین برجسته از یکی که ماساچوست ایالت پیشین فرماندار وین، هنری سر و

 برای یژهو کنوانسیون یک تاسیس ضرورت (Question Healing) بخش درمان ی مساله نام هب ای نوشته در کرامول ی بیانیه این به پاسخ

 به توجه با داشت. همخوانی بودند کرده عنوان طلبان مساوات که چه آن با موارد ای پاره در که کرد مطرح را کشور اساسی قانون تدوین

 ی ایده ،ولی بگذارد اجرا مورد به را بانطل مساوات برابرطلبی های ایده که نبود دموکراتیکی چندان رکشو هنگام آن در انگلیس که این

 حقوق تئوری ی حوزه به را خود راه ،مردم طرف از کشور برای اساسی نونقا تدوین جهت موسسان مجلس یا کنوانسیون ادایج ضرورت

 اساسی قانون تدوین در استفاده مورد اسناد از یکی ،یکاآمر انقالب از بعد ،وین هنری سر نوشته کرد. باز سسانمو مجلس ی باره در

 32گرفت. قرار آمریکا

 

 

                                                 

1-American Historical Documents, 1000–1904.The Harvard Classics.  1909–14. 

Healing Question by Sir Henry Vane ,1656. 

http://www.bartleby.com/43/11.html 

 

http://www.bartleby.com/43/11.html


 

 13 

 موسسان مجلس و اکتبر بانقال - ۴

 شاگردی بی آموزگار گوئی تاریخ و ست ها انسان جمعی شعور در جانی سخت هرز علف مْتوه» :نوشت گرامشی آنتونیو ،۱۰۲۱ مارس در

 33.«است

 و بودند گرفته دست هب را سیاسی قدرت ها لشویکب که زمانی در درست اکتبر، انقالب فردای در لنین توسط موسسان مجلس انحالل

 حزب که است آورده وجود هب را توهمی چنین ،کرد می عدفا آن از مکرر خود های نوشته در انقالب از پیش لنین که چه آن تمام برخالف

 سیاسی نظام در بورژوازی ذنفو از مانع ،آنان حاکمیت سال هفتاد طی در ردمم توسط انتخابی نهاد آخرین و اولین انحالل با شویکلب

 زهرپاد و است بورژوازی ی بالقوه شیانهآ ،موسسانی مجلس هر که آید میبر چنین گمانه این از .است گردیده «تیسوسیالیس» دولت

 تا رفتار این ،کردند می زندگی دموکراتیک تاریخی ی تجربه بدون و بحرانی ی دوره آن در که کسانی برای شاید هستند. هاشورا هم آن

 مشتی با خودکامه های رژیم تنها  نظام، آن خاکستر از که زمان آن از سال صد گذشت از عدب اکنون ولی، باشد فهم قابل معینی حد

 ظاهر هب نظر هر تحت و سیاسی نیروی هر طرف از آن از سازیالگو و موسسان مجلس بردن سوال زیر ،است مانده جا ه ب اولیگارک

 است ملأت قابل .است تلخ تاریخی واقعیت یک داد رخ شوروی رد چه آن است. تاریخ در زدن درجا و جدی بدفهمی یک نشان ،رادیکال

 زمان در که بود بزرگ امپراتوری تنها شوروی فروپاشیدند، بزرگ های جنگ اثر بر غالبا که تاریخ بزرگ های امپراتوری همه برخالف که

 حکومت» تردید بی ریخت. فرو خود های پایه روی بر ای فرسوده بنای مثل درست نظامی، مستقیم های تنش بدون و قدرت اوج در صلح،

 مدنی جامعه یک گیری شکل از که عاملی رفت، می شمار به سیستم کشاندن انسداد به در مهمی عامل ،دموکراسی بدون «شوراها

 .کرد می ممانعت

 بحران به که دگرد برمی ۱۰۹۴ در ژاپن از کشور آن مینظا شکست به ،روسیه سیاسی فرهنگ به موسسان جلسم ی ایده ورود -۰

 نه حرکت نخستین گردید. منتهی ۱۰۹۵ انقالب به اًنهایت و زد دامن را تزار با حاکمیت اجتماعی های پایه از هایی بخش تعارض و داخلی

 نظامی آموزش و تجهیزات پائین سطح جنگ، ضعیف رهبری 34گردید. آغاز ها لیبرال و ها «زمستو» طرف از بلکه انقالبیون، جانب از

 یئپابر به گیریچشم اقدام در زمستوها رهبران .ساخت می عیان را تزاری رژیم سیاسی تارساخ پوسیدگی ،روسیه دریائی نیروی و ارتش

 آن، دنبال به گردیدند. عامه مجلس و مدنی ایه دیآزا خواهان ای بیانیه طی و ورزیدند مبادرت قانونی، نیمه سرتاسری کنگره یک

 خواست در از بود، ها لیبرال طیف آن از ضعیفی ائتالف که «آزادی اتحاد» نام به زیرزمینی تجمع یک در «استرووه» رهبری به ها لیبرال

 یأر حق سلطنتی، مشروطه رژیم یک صورت هب کشور آتی حکومت تعیین جهت موسسان مجلس یک سیسأت برای ،ها«وزمست»

 در کارگران آمیز مسالمت تظاهرات روی به گشودن آتش .دبرخاستن دفاع به خویش سرنوشت تعیین برای غیرروس ملل حق و همگانی

 قانونی نیمه ی اتحادیه رئیس گاپون، گئورگ کشیش که حالی در ،۱۰۹۵ ژانویه نهم رد پوتیلوف کارخانه نمایندگان اخراج به اعتراض

                                                 
33

 Gramsci and Factory Councils Author(s): Louise A. Tilly Source: International Labor and Working-Class History, 

No. 14/15 (Spring, 1979), pp. 33-41 
 اجازه «زمستو» نام به محلی خودمدیریتی نهاد بود، شده تنظیم میلیوتین توسط که ۱۴۶۴ قانون دوم، کساندرلا تزار توسط وسیهر در ۱۴۶۱ در سرواژ لغو از بعد 34

 ها آن نلیک نامید، ۱۰۱۸ یا ۱۰۹۵ انقالب در شوراها برای ای قرینه را زمستوها توان نمی اگرچه .داشتند باالتری تفوذ ها آن در پائین رده اشراف که داد می تاسیس

 از بعد لیکن .قرارداد کشور وزارت تر بیش کنترل تحت را ها آن ارتجاعی قوانین با۱۴۰۹ در الکساندرسوم .بودند کوچک شهرهای و روستاها خودمدیریتی نهادهای

 و شدند تبدیل  شوراها موازات به اتیکدموکر های نهاد به زمستوها ،۱۰۱۸ می ماه ۲۵ در ها آن ساختار در دموکراتیک اصالحات با موقت حکومت فوریه انقالب

 زمستوها وجود .پرداختند می غیره و ها جاده مرمت و بهداشت و آموزش رفاهی، امور به زمستوها .کنند شرکت  زمستوها انتخابات در توانستند می مردم تمامی

  .کردند منحل  یزران ها آن ها لشویکب ،۱۰۲۲ سال در .اند نبوده تاثیر بی شوراها گیری شکل در احتماال

 :به شود رجوع

The Zemstvo System and Local Government in Russia, 1917-1922 Author(s): Paul P. Gronsky 

Source: Political Science Quarterly, Vol. 38, No. 4 (Dec., 1923), pp. 552-568  
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 کارگر ۲۹۹ شدن کشته به منجر ،کرد می حرکت آنان پیشاپیش در ملت «کوچک پدر» به تظلم برای «روسیه های کارگاه و ها کارخانه»

 کشتار از بعد ها. لیبرال و دانشجویان و کارگران یزآم مسالمت بشجن بر بود خالصی تیر که ،گردید آنان از تن ۴۹۹ گردیدن زخمی و

  ینهمچن و ،میلیشیاها گیری شکل ،«تزار بر مرگ» شعارهای و 35اعتصابات سرتاسری گسترش و بحران تشدید برای صحنه کارگران،

 انقالب آغاز ها، منشویک توسط تکنولوژی یستیتوان در «اعتصاب ی کمیته» عنوان تحت رزبورگتپ در «شورا» ترین بزرگ و نخستین

 زد. می رقم دیگر ای شیوه به را کشور سرنوشت باید دیدج نهاد این ،بعد دهه یک 36.شد فراهم روسیه ی«دوما» نخستین و ۱۰۹۵

 کی ابتدا در را موسسان مجلس تشکیل خواست ،تزار ساخت. دگرگون را روسیه سیاسی صحنه نیادیب طور هب ،۱۰۹۸-۱۰۹۵ انقالب

 های تشکل و پلیس از لرز و ترس با توام ضعیف ارتباطات با پراکنده، صورت هب سیاسی های حرکت زمان، آن تا بود. نامیده فانتزی

 به را مردم متفاوت های الیه از عظیمی های توده ،۱۰۹۸-۱۰۹۵ انقالب شد. می محدود دهقانان و کارگران یا و ،روشنفکران از کوچکی

  شکارگاه و رژیم قربانیان نخستین گذشته سال صد طول در که یدانشجوی پراکنده های تشکل کشاند. یابی سازمان و سیاست حوزه

 اکتبر ی بیانیه» آورد. وجود هب را «ها یهاتحاد اتحاد» عنوان تحت نفری هزارصد ی تحادیها دریک شدن متحد فرصت ،بود روسیه پلیس

 دومای» تشکیل گذاری، قانون مجلس تر، وسیع مدنی حقوق ،رتزا ی بیانیه این اساس بر د.اد می نشان را بزرگ چرخش این «۱۰۹۵

 را باال مجلس عنوان هب «دولتی شورای گذاری قانون» مجلس و غیرروس، اتباع و دهقانان کارگران، برای نابرابر انتخاباتی حقوق با «دولتی

 و شد می شمرده پیروزی یک این بود، نگران شهرها در ناآرامی و روستاها در خشونت از که یبرالل اپوزیسیون برای 37کرد. می تضمین

 و بود مطرح کارگران از تر کم سیاسی رژیم ساختار و مدنی حقوق ،دهقانان برای 38بود. کافینا آوردی دست این چپ، اپوزیسیون برای

 های خواسته چهارچوب در مجموع در اناندهق ،بودند موسسان مجلس خواهان که شیمبا کرده مستثنی را روستائی مناطق از ای پاره اگر

 بحران از توانست دشواری به تزاری رژیم 39بودند. زمین بر کامل مالکیت خواستار فقط و ماندند باقی تزار به احترام و گاپون کشیش

 افت با اشد.بپ ازهم که آن بی ،بود برداشته ترک مواردی در یمرژ نظامی گاه تکیه باشد. آموخته درسی که آن بی کند، رعبو ۱۰۹۵ انقالبی

 نفر هزار سه ،۱۰۱۱ تا ۱۰۹۸ فاصله در ،استولیپین وزیری نخست با کرد. تشدید را خودکامگی مواضع تزار ،ای توده جنبش تدریجی

 رسید. قتل به یهودی آنارشیست یک توسط خود اینکه تا ،گردیدند اعدام

  .شد اکتبر انقالب سپس و فوریه البانق ساز زمینه و داد قرار ای تازه آزمون ی بوته در را تزاری ژیمر موجودیت ،اول جهانی جنگ

 ،ها لشویکب شده شناخته حزب سه هبرانر نمود. می همیشه از تر قدرتمند و استوار ظاهر به تزاری رژیم ،۱۰۱۸ های ماه نخستین تا

 خبر و برد می سر به روسیه از دور سال هفده مدت هب لنین بودند. خارج در یا و داخلی تبعید دان،زن در همگی ،ارهااس. و ها منشویک

 را انقالب که نمانیم زنده قدر آن دیگر شاید ،انقالبیون قدیمی نسل ما» که بود گفته آن از پیش اندکی و شنید زوریخ در را انقالب

 خانمانی بی و روس سرباز ها میلیون شدن اسیر و کشته جنگ، های جبهه در هروسی شکست بود. آمریکا در نیز تروتسکی «.ینیمبب

 در قحطی تهدیدکننده شبح و نبودند، برخوردار کافی تدارکات و نظامی آموزش از که جبهه به افسرانی و سربازان گسیل تن، ها میلیون

                                                 
 

 به را کشور که بود آهن راه  شبکه در ها آن ترین گسترده که پیوست وقوع به روسیه سرتاسر در اعتصاب هزار چهارده ۱۰۹۵ سال در آماری، های داده طبق در 35

 .آورد در کامل  فلج و توقف حالت
36

 :به شود رجوع 

Geoffrey Hosking : Russia ; People & Empire. 1552-1917.Fontana Press.London 1998.P 410. 

 :به همچنین

S.A. Smith : Russian Revolution :An Empire in Crisis .1890-1928 .Oxford  

Press2017.London.P.46-47 
37

 Geoffrey Hosking : Russia, People & Empire 1552-1917,Fontana Press.London 1998.P.398 
38

 S.A.Smith.P.52 
39

 Ibid.p 417 
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 به پتروگراد در تزار به نظامی واحدهای وفادارترین بود. آورده دوجو هب تردید ،تزار به وفاداری حس در همگی غله، صادرکننده کشور

 پل و بود فروریزی حال در تزاری قدرت گاه تکیه بود. خود نپیشی گاه تکیه بی و حفاظ بی تزار و بودند شده فرستاده جنگ های میدان

 گیری کناره به وادار ۱۰۱۸ مارس ۱۲در را تزار سرانجام و تگف می سخن تزار «خیانت یا و بالهت» از «دوما» در ها کادت  از میلیوکوف

 موقت حکومت بازگشتند. میهن به شدگانتبعید و شدند آزاد زندانیان فروریخت. ها رومانوف ی ساله صد سی حکومت کردند. سلطنت از

 در که داد می را کشور آینده اساسی قانون تدوین برای موسسان مجلس برگزاری و مطبوعات و بیان آزادی و ارضی اصالحات ی وعده

 و بودند گذاشته تاریخ صحنه در قدم جوشخود طور هب سازمان بی های توده اکنون بود. ۱۰۹۸ تا-۱۰۹۵ بانقال های خواسته همان کل،

 40گرفت. می دیگری شتاب حوادث،

 موقت دولت ،سلطنت از تزار خلع از بعد .بود لنین و ها لشویکب کیدأت موارد از یکی اکتبر، انقالب ی آستانه تا موسسان مجلس طرح

 بودند معتقد کامنف و استالین شویکلب حزب مرکزی کمیته در ،مهاجرت از لنین بازگشت تا داد. را موسسان سمجل برگزاری ی وعده

 نظر ،خود آوریل هایتز در ویژه هب ،لنین لیکن 41داشت. خواهد رو پیش در را دموکراتیک بورژوا جمهوری طوالنی ی دوره یک روسیه که

 اختیار در را قدرت باید که است خود دوم مرحله به بورژوائی ی مرحله از گذر حال در انقالب ،لنین نظر از کرد. اتخاذ را متفاوتی کامال

 بود. آن اخلید های سیاست یا و آن جنگی های تالش موقت، حکومت از حمایت هرگونه الفمخ لنین دهد. قرار فقیر دهقانان و پرولتاریا

 روسیه امپراتوری سرزمین از مهمی بخش اشغال .داشت را خود متفاوت دالیل موقت، حکومت های سیاست در ها تعلل و خیزها و افت

 و ستشک ولی ،بود داشته نگه زنده ارتش بین در را ها آلمان راندن بیرون برای جنگ و تیپرس میهن حس هنوز آلمان، ارتش توسط

 برداری بهره برای را زمینه و زد دامن ینپائ رده افسران و سربازان بین در را صلح و جنگ قطع به میل ،سربازان گیخست و قحطی

 42گردید. موجود بوروکراسی و ارتش ،پلیس نحاللا موقت، دولت نابودی خواهان لنین شرایطی چنین در .ساخت فراهم ها لشویکب

 اجالس نخستین ا،ه لشویکب توسط قدرت تصرف از بعد 43برد. ازبین را موقت حکومت نظامی  گاه کیهت خرینآ ،کورنیلوف ژنرال ماجرای

                                                 
40

 The First Russian Revolution, Author(s): William Henry Chamberlin 

Source: The Russian Review, Vol. 26, No. 1 (Jan., 1967), pp. 4-12 
41

 Stephen Cohen : Bukharin  and the Bolshevik Revolution.1974.P47 
42

 Ibid 
 ارتش توسط قبال کورنیلوف . نگریستند می روسیه ناجی چشم به او به ارتش خود و مردم از بسیاری و بود روسیه ارتش در ژنرال ترین محبوب کورنیلوف، ژنرال 43

 و طلب سلطنت کورنیلوف سیاسی، نظر از .آورد وجود به آلمان ارتش دربرابر موثر رزمی نیروی یک که خواست می و بود گریخته اسارت از ولی شده اسیر آلمان

 تقاضا، این رد بار چندین از بعد کرنسکی کند قانونی را فراری ازانسرب اعدام برقراری ها، جبهه در نظم ایجاد برای که بود خواسته کرنسکی از بارها .بود کار محافظه

 حکومت نیز و او علیه را سربازان از عظیمی موج خشم اعدام مجازات برقراری .شد نمی ارتش پایه بلند افسران شامل اعدام مجازات ولی .پذیرفت را آن سرانجام

 سریع افزایش از بعد .کرد کودتا با مقابله برای پطروگراد در کارگران کردن مسلح به اقدام کورنیلوف، توسط کودتا امکان از اطالع از بعد کرنسکی .برانگیخت موقت

 عزل با .شدند تبدیل پتروگراد سربازان بین در موقت حکومت علیه سرخ ارتش هسته نخستین به عمال شده، مسلح کارگران پتروگراد، در لشویکب به گرایش

 بسیج کورنیلوف احتمالی کودتای علیه کرنسکی که هائی نیرو همان و نداشت حفاظی دیگر موقت حکومت خود کرنسکی، توسط رتشا فرماندهی از کورنیلوف

 .پاشید فرو درون از و بود کرده فراهم را خود آسان سرنگونی زمینه موقت حکومت درواقع، .شدند ها لشویکب رهبری به زمستانی کاخ آسان فتح ابزار بود، کرده

 :به شود غرجو

The Kornilov Affair 

Author(s): Abraham Ascher 

Source: The Russian Review, Vol. 12, No. 4 (Oct., 1953), pp. 235-252 

Published by: Wiley on behalf of The Editors and Board of Trustees of the Russian Review  
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 های زمینه و نبود تصادف یک موسسان لسمج لغو گردید. لغو همیشه برای لنین فرمان با ،بود همراه تشنج با که موسسان مجلس

 داشت. را خود ایدئولوژیک و فکری

 نوشت: «اساسی قانون توهمات» عنوان تحت ای مقاله در ۸۱۰۱ اوگوست ۵ در لنین

 و نظم بر مبتنی سیستم یک وجود به باور یعنی ندارد، وجود واقعیت در که چیزی آن وجود به باور را، اساسی قانون به مردم باور  ما»

 در امروز، روسیه در دانیم. می سیاسی خطای یک و توهم یک را،  اساسی قانون بر مبتنی کوتاه، عبارتی به و حقوقی، نظام و قانون

 اندیشیدن و داشت را اساسی قانون وجود توهم نباید است، نگردیده تدوین ای اساسی قانون هیچ که وقتی ،۱۰۱۸ اوگوست همین

 متوه با را خود مردم از مهمی بسیار بخش که است این روسیه در فعلی سیاسی وضعیت واقعیتِ  اساسی جنبه خطاست. آن درباره

 و وظایف توانیم نمی ما فهمید.  مساله این از ارزیابی بدون توان نمی را روسیه امروز سیاسی وضعیت اند. کرده سرگرم اساسی قانون

 متمرکز اساسی قانون توهمات افشای به رحمانه بی و منظم طور به که این مگر کنیم، عرضه روسیه وضعیت درباره را مثبتی های تاکتیک

  به نسبت توهم وارترین نمونه که ای ایده سه به بگذارید کنیم. بیان را درستی سیاسی انداز چشم و بازنمائیم را آن های شهری تمام و شویم

  کنیم: وارسی دقت به را است حاکم اساسی قانون

 ها آن همه و است نامتعین و غیراساسی متغیر، گذار، حال در چیز همه داشت. موسسان مجلس یک ما کشور در توان می نخست: توهم

 شد. خواهد داده انتظام و نظم موسسان مجلس توسط

 یا مردم غالب اکثریت بین در ها، آن از ائتالفی یا ها منشویک یا )اس.ارها( ها انقالبی سوسیال نظیر احزاب، از ای پاره : دوم توهم

 اراده توان نمی  روسیه دموکراتیک و انقالبی مهوریج در و دارند چرائی و چون بی و آشکار نقش شوراها، مثل «نهادها ترین پرنفوذ»

 گذاشت. پا زیر را آن یا و گرفت نادیده را مردم اکثریت

 تلقی قطعی را آن نباید و است گذرائی امر یک و نبوده شوراها یا موقت حکومت کار پراودا، بستن نظیر اقدامات، از برخی سوم: توهم

 کرد.

 ۳۹ دوم، موقت حکومت داد. را موسسان مجلس فراخوان وعده اول، موقت حکومت بپردازیم: شده هگفت توهم سه این به بگذارید حاال

 آن برگزاری احتمال ...کرد تعیین آن برگزاری برای را اوگوست چهارم سوم، موقت حکومت و کرد تعیین آن فراخوان برای را سپتامبر

 را خود باید دهد. رخ دومی انقالب که این مگر بود، خواهد اول مایدو مجلس شبیه عقیمی چیز شود برگزار هم اگر و است درصد یک

 طبقاتی مبارزه یعنی کند، می تعیین را سیاسی حیات در چیز همه که چه آن به و کرده رها توخالی و پُرطمطراق های لفاظی این از

 44«. شد... متمرکز

 مجلس برای انتخابات  برگزاری صورت در زیرا بیفتد. تعویق به دبای انتخابات که بودند نظر براین بلشویک حزب رهبران از ای پاره

 کمیته عضو پنج بود. خواهند آن برنده کشور، سیاسی حزب ترین بزرگ عنوان به و عضو هزار صد هفت با ها ار اس. حزب موسسان،

 والدیمیر و ریکوف آلکسی زینویف، گریگوری کامنف، لو نوژین، ویکتور انتخابات، احتمالی لغو با مخالفت در بلشویک حزب مرکزی

 حزب که بود ممکن که هرچند کرد، می پیدا جریان برنامه طبق انتخابات که بود بهتر که بود معتقد کامنف دادند. استعفا میلیوتین،

 قدمی هر در را ارهااس. های ناتوانی همگانی، رأی کشور در اپوزیسیون ترین قوی عنوان به ما صورت آن در باشد. انتخابات بازنده بلشویک

                                                 
44

 Lenin, Collected  Works .Progress, Moscow 1977, Vol.25, PP. 196-210 
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 دهقانان و چپ اس.ارهای با همراه ما که این یا و دهند. امتیاز ما به گامی هر در که که بود خواهند ناگزیر ها آن و کرد خواهیم افشاء

 45برد. خواهیم پیش را خود برنامه حاکمه، قدرت بلوک یک عنوان به و داد خواهیم تشکیل ائتالفی دولت حزبی، غیر

 نوشت: پتروگراد از گزارشی در منچستر  گاردین روزنامه خبرنگار پرایس، یپسفیل مورگان

 مانع که است مصمم قویا بلشویک، حزب مرکزی کمیته رهبری گروه» که کردند منتشر علنی ای بیانیه عضو پنج این ،۱۰۱۸ نوامبر در»

 و کارگران روی بر را آن آسیب و هزینه تاثیر که نآ بی کند، مبارزه ها بلشویک حکومت برای فقط و شود شوراها حکومت تشکیل از

 است سربازان و پرولتاریا اکثریت ی اراده برخالف که را مرکزی کمیته ویرانگر سیاست این مسئولیت توانیم نمی ما گیرد. نظر در سربازان

 بیانیه و داده استعفا خود کمیساریائی پست از تئودورویچ، ایوان و میلیوتین والدیمیر ریکوف، آلکسی نوژین، ویکتور «.گیریم برعهده را

 ما برای سیاستی چنین ترور! ابزار کارگیری به با بلشویک حزب صرفا حکومت حفظ است: مانده باز راه یک تنها» کردند: صادر مستقلی

 46«.نیست پذیرفتنی

 نوشت: «رود می پیش بلشویکی کالیسمسندی روسیه: طبقاتی مبارزات» عنوان تحت گزارشی در ۱۰۱۸ دسامبر ۵ در گاردین خبرنگار

 انقالبی حکومت توسط پتروگراد شهرداری شورای اند. کرده پیدا را باال دست ها بلشویک افراطی بخش گذشته، ساعت وچهار بیست در»

 ها آن که آید می نظر به است. دشوار ها بلشویک انگیزه فهمیدن من برای اند. کرده صادر را جدید انتخابات دستور و است گردیده منحل

 که است نوشته «پراودا» …بیندازند وحشت به را فردا در موسسان مجلس اجالس در کنندگان شرکت شهرداری، انحالل با خواهند می

 خصلت دهنده نشان که …کند تصویب را سربازان و دهقانان کارگران، سندیکاهای اتحاد بر مبتنی اساسی قانون باید موسسان مجلس

 47«.دارد قرار باکونین آنارکوسندکالیسم تئوری ی  پایه بر که است بلشویکی جنبش

 در شرکت» گاردین، خبرنگار گزارش به بنا داشت. ادامه دسامبر ۰ تا که گردید آغاز موسسان مجلس برای انتخابات نوامبر، ۲۵ در

 آسیای در  تاتارها و سیبری بومیان حتی رفتند. رای های صندوق پای پهناور، سرزمین این در مردی و زن هر بود. باال بسیار انتخابات

 انتخاب نامزد را خود نیز زن چندین است. جهان در کشور ترین دموکراتیک امروز روسیه دادند. رأی ها بلشویک  نظارت تحت مرکزی،

 به نفر ۸۹۳ اند. داده رأی دیگر احزاب به دهنده، رأی میلیون وشش سی از میلیون وهفت  بیست ولی اند. کرده موسسان مجلس برای

 حزب به نماینده ۱۸ و ها منشویک از نفر۱۴ ها، بلشویک از نفر ۱۶۴ اس.ارها، از نفر ۲۰۰ که اند شده انتخاب موسسان مجلس

 مناطق در اند. گفته سخن انتخابات در نفر میلیون ۴۱ مشارکت از بعدی آمارهای «.داشت تعلق ها( )کادت اساسی قانون دموکراتیک

 انتخابات در و شده بیدار تاریخی خواب از روسیه، یا هستند عثمانی دولت تبعه  آیا که دانستند نمی که کسانی حتی وسیه،ر آسیائی

 بودند. کرده شرکت موسسان مجلس

 اراده» قدیمی کادرهای از و اس.ار حزب از اشوتزوف، و یافت می گشایش نماینده ترین مسن توسط باید اجالس نخستین عرف، به بنا

 نخستین اسوردولوف، یاکوف کرد. را جلسه رسمیت اعالم زمین، کف بر سربازان تفنگ کوبیدن و مخالفین صدای و سر میان در «خلق

 شورای نمایندگان مرکزی اجرائی کمیته» که کرد اعالم بلند صدای با و زده کنار را اشوتزوف و گرفت قرار تریبون پشت که بود کسی

                                                 
45

 Morgan Philips Price : Dispatches From the  Revolution .Letter to Anna Maria philips, 30 November 1916-

1918:Pluto Press, London 1997.P.102 

 بعدا و نوشت می مقاله انگلیس و آلمان در چپ های نشریه برای ها سال و کرد حبهمصا نیز لنین با آلمان، با جنگ متارکه قرارداد آستانه در پرایس، فیلیپس مورگان

 .است شده منتشر هابسبام اریک ی مقدمه با فوق کتاب .بود بریتانیا امنیتی های سرویس ظن سوء مورد همواره و پیوست انگلیس کمونیست حزب به نیز
46

 Bolshevik terrorism: how the electors voted’,The New Dictatorship, Dispatches .P.106.  Manchester Guardian, 15 

Dec. 1917, p. 7. 
47

 Manchester Guardian ,5 December, 1917 
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 و کارگر های توده حقوق» بیانیه قرائت به آنگاه اسوردولوف است. داده را جلسه حافتتا اختیار او به ناندهقا و سربازان و کارگران

 به که گیرد قرار شوراها اختیار در باید قدرت تمام بنابرآن، و بود شده نوشته بوخارین و استالین لنین، توسط که پرداخت «زحمتکش

 48د.بو موسسان مجلس دادن نشان اختیار بی معنی

 تلقی دشمن عنوان به حکومت، وظایف گرفتن برعهده برای نهادی هر و فرد هر طرف از تالش هرگونه» کرد: اضافه سپس اسوردولوف

 در اسوردولوف «.شد خواهد سرکوب اسلحه، از استفاده با جمله از دارد، اختیار در شوراها حکومت که ممکنی ی وسیله هر با و شده

  کند: می اشاره روشنگری نکات به موسسان مجلس دمور در خود های یادداشت

 پاشاندیم، هم از را موسسان مجلس چگونه ما که باشید داشته خاطر به ام. پرداخته پارلمانتاریسم ی درباره مساله ترین مهم به من»

 ولی ایم. کرده دفاع موسسان لسمج از کراراً خود پیشین مبارزات در ما شدیم. روسیه جمهوری به پارلمانتاریسم ورود از مانع چگونه

 مثل نهادی بنابراین است. روسیه کارگران و سربازان برای مرگ خطر حکم در نهادی چنین وجود که دریافتیم ما رسید، زمانش وقتی

  49«.شد می منحل کارگر طبقات نفع به باید موسسان مجلس

 و تولیدی های شاخه مجموع در روسیه امپراتوری سرتاسر در کارگر طبقه جمعیت ،۱۰۱۸ در که نیست مناسبت بی نکته این یادآوری

 کشور جمعیت کل درصد ده معادل یعنی نفر، میلیون ونیم هیجده آمار، اساس بر نساجی، صنایع تا گرفته فلزکاری از کشور، اقتصاد

  50است. بوده

 تریبون پشت از که سخنانی فحوای از ولی م.ای نیاورده عمل به قدرت ساختار از منطقی استنتاج ما» کند: می اضافه اسوردولوف

 اجرائی نهاد یک «خلق کمیسرهای اجرائی شورای» و است گذار قانون خود )شوراها( «مرکزی اجرائی کمیته» آید، برمی گویان سخن

 کرد. واهیدنخ مشاهده گذاری قانون و اجرائی قدرت بین تفکیکی باشید، کرده دنبال را شوروی قدرت های فعالیت اگر شما است.

 51«.است اداری و اجرائی نهاد هم گذار، قانون نهاد هم است: قدرت مستقیم نهاد ،«خلق کمیسرهای اجرائی شورای»

 با نیز قبال و بود ها بلشویک همراه زمستانی کاخ تصرف هنگام در که «بولتن آنجلس لوس» جنگی خبرنگار  Beatty (Bessie) بِتی بِسی

 نویسد: می موسسان مجلس جلسه از خود گزارش در ،بود کرده مصاحبه تروتسکی

 در است. بوده ها سوسیالیست برای لفظی جنگ باشگاه ها آن که گفت و داد ارائه مختلف های پارلمان نقش از انتقادی ارزیابی لنین»

 شما از ما که اند گفته شما به است. داده را آرزوهایشان برآوردن قدرت ها آن به که اند آورده بوجود هائی تشکل کارگران روسیه

                                                 
 انونق نخستین وارد بعدا و رسید تصویب به ژانویه ۱۰ در شوراها سوم کنگره در بیانیه این .نگرفت قرار تصویب مورد موسسان مجلس در اسوردولوف یشنهادپ 48

  ی مصادره و بستن اجازه که اکتبر، ۲۸ در  «نظامی انقالبی کمیته» نام به مطبوعات بستن فرمان با بود همزمان حال عین در اقدامات این .گردید شوروی اساسی

 حزبی تک گرایش و ها بلشویک های استسی از که نشریاتی به بود ای گسترده حمله و داد می را «اوضاع شدن عادی تا موقت اقدام» عنوان به را مخالف مطبوعات

 درجهت دارا طبقات آزادی کردن پنهان برای «لیبرالی پوشش» یک داری، سرمایه جامعه در مطبوعات آزادی اصل که بود آمده بیانیه در .کردند می انتفاد ها آن

 «.است مسلسل و بمب از تر خطرناک که ...هاست توده ذهن کردن مسموم

 :به شود رجوع

Mark .D. Steinberg: The Voices of Revolution,1917.Yale University Press   . 2001.PP.260=261  
 به شده ترجمه های بخش از ترجمه شده، ذکر فرازهای .است شده منتشر روسی زبان به مجلد سه در اسوردولوف یاکوف های یادداشت و ها نوشته ی مجموعه 49

 .است دسترسی قابل زیر تارنمای در که است  «شوروی روسیه سوسیالیستی فدراتیو جمهوری اساسی نقانو طرح » عنوان تحت انگیسی زبان

https://libcom.org/library/design-constitution-rsfsr-yakov-sverdlov 
50

 S.A.Smith. Ibid.P.117 
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 جا. همان ،« روسیه سوسیالیستی فدراتیو جمهوری اساسی قانون طرح » اسوردولوف 
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 ۱۰۱۸ در ها آن ایم. نیاورده بوجود را شوراها ما خواهیم. نمی را چیزی انجام شما از ما نه، بزنیم. دور را تاریخ از سال صد که خواهیم می

 مجلس بر شوراها که گویم می شما به من وقتی اند. داده سازمان را شوراها مردم اند. گرفته شکل ۱۰۹۵ انقالب در ها آن اند. نیامده بوجود

 که بود آوریل چهارم همین در دهند. می بازتاب را ها توده ی اراده تری بنیادی شکل به ها آن که معناست بدان این دارند، برتری موسسان

 به تفصیل به لنین کنند. می نمایندگی را مردم بدهید، سازمان خواهید می که موسسان مجلس از تر بیش شوراها، که گفتم شما به من

 به ، راستی دست اس.ارهای به ها آن دادند، رأی موسسان مجلس نمایندگان به مردم وقتی» گفت: و پرداخت اس.ارها حزب در انشعاب

 در اضرح افراد به و زد می حرف آرام او ابتدا در «.اند داده رأی سوسیالیسم به واقع در اند، داده رأی ها چپ به اگر و اند. داده رأی بورژوازی

 انقالب فوریه، انقالب» داد: ادامه خود سخنان به محکم صدای با و آورده در جیب از را خود های دست سپس کرد. می نگاه جلسه

 تبدیل حاکمه قدرت به کارگر های توده و است داده رخ اجتماعی انقالب نوامبر، در کرد. سرنگون را تزاری رژیم که بود بورژوائی سیاسی

 و قدرت تمامی ها آن حکومت نیستند. بورژوائی کهنه جامعه سنت و قانون هیچ پایبند سربازان، و کارگران نمایندگان براین،بنا اند. شده

 سوسیالیستی، دولت در که  است بورژوائی جامعه های آل ایده تجلی باالترین موسسان، مجلس است. گرفته خود اختیار در را حقوق

 فریاد ما کرد، می منعکس را مردم اراده موسسان، مجلس اگر شد. خواهد منحل موسسان مجلس و نیست آن وجود برای ضرورتی دیگر

 طور به و موسسان مجلس آشکارا لنین «.موسسان! مجلس بر مرگ زنیم: می فریاد ما اکنون موسسان. مجلس باد زنده زدیم می

 کند. می وانمود بورژوائی را همگانی رأی حق غیرمستقیم

 روسیه روشنفکران سمبل که گورگی، ماکسیم «جدید زندگی» گروه از سوخانف و بود موسسان مجلس در اقلیت نظر لنین، نظرات

 دستگیر «انقالب ضد» اتهام به را ها کادت حزب اعضای از تن سه روز، آن فردای 52«پرداخت مطبوعات سرکوب علیه اعتراض به بودند،

 شکل شتابان که بودند حوادثی بر تأثیر از ناتوان آنان ولی گرفت. قرار - ها لشویکب موتلف - چپ اس.ارهای اعتراض مورد که کردند

  گرفت. می

 در دیگران و آخماتوا آنا سوخانف، نظیر روشنفکران از ای عده و شد می اداره او توسط که «جدید زندگی» نشریه در گورکی، ماکسیم

 نوشت: بودند، فعال آن

 نهاد به موسسان، مجلس پاسداشت برای - سفید یقه کارگران و ها کارخانه کارگران - سالح بی دموکراسی ،۱۰۱۴ ژانویه ۵ در»

 راه در کردند. آمیزی مسالمت تظاهرات به اقدام داد، خواهد را خود آزاد اراده بیان فرصت روسیه دموکراسی تمامی  به که ای سیاسی

 دار، های چوبه فراز بر یا شاقه، اعمال با کار در تبعید، در ها، زندان در دهقان، و رکارگ هزار ها ده و روشنفکر هزاران ایده، این برای مبارزه

 کمیسرهای» اکنون و است شده جاری مقدس ایده این محراب در خون از شطی اند. داده دست از را خود جان سربازان های گلوله یا

 فعالیت عمر تمام در خلق کمیسرهای همین از بسیاری اند. داده را آن از پاسداری تظاهرات و دموکراسی این روی به آتش فرمان «خلق

 به آشکارا «پراودا» روزنامه کرد. پیکار موسسان مجلس فراخوان برای باید که کردند می القاء کارگر های توده ذهن در مدام خود سیاسی

 دروغ کامال «پراودا» بود. شده داده سازمان «دارانبانک» و «بورژوازی» توسط ژانویه ۵ تظاهرات که کند می ادعا و شود می متوسل دروغ

 حضور بلشویک نماینده ۱۴۹ و سوسیالیست نماینده ۲۴۶ آن در که موسسانی مجلس گشایش با تواند نمی بورژوازی زیرا گوید، می

 این در ها کارخانه دیگر و «پاترونی» ،«اوبوخوف» کارخانه کارگران که داند می خوبی به «پراودا» باشد. چیزی انجام به قادر دارند،

 های پرچم با «پاالس توریاد» مناطق دیگر و «بورگ وی» ،«آیلند بازیل» کارگران که داند می خوبی به «پراودا» داشتند. شرکت تظاهرات

 هم رهرقد «پراودا» شد. گشوده آتش کارگران همین روی به دقیقا بودند. تظاهرات این در «روسیه دموکراتیک سوسیال» حزب سرخ
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 Bessie Beatty : The Red Heart of the Russian Revolution.New York.1918 .The Century and Co. PP.430-436 



 

 20 

 گلوله به را کارگران کاران، جنایت مثل درست اخطار، بی ها آن …بکشد ننگین عمل این روی بر پرده تواند نمی ببافد، هم به دروغ

 53«.بستند

 بیان، آزادی به نسبت ای شرمانه بی رفتار ها آن است. کرده مسموم را شان اطرافیان و تروتسکی لنین، قدرت، کثیف زهر» نوشت: گورکی

 ماجراجویان و کور های فاناتیک اند. کرده اتخاذ بود، جنگیده ها آن پیروزی برای دموکراسی که حقوقی همه و فردی های دیآزا

 انقالب و پرولتاریا نابودی راه جز چیزی این داریم. می بر گام «اجتماعی انقالب» راه در ما که گویند می و اند زده جنون به سر صداقت بی

 54«. است... باکونین و نچایف آنارشیستی های وهشی ها این نیست...

 خواهم بدان که برانگیخت را سوسیالیستی الملل بین جنبش در چپ نیز و راست به موسوم طیف واکنش موسسان، مجلس انحالل

  پرداخت.

 از که است بومی تماعیاج محیط یک در ویژه بلوربندی یک تاریخی تجربه هر زیرا نیست، دیگر جای در تجربه یک تکرار تاریخ، -۱۹

 شرایط و روسیه همان ی خودویژه نیز روسیه در شوراها است. برگرفته تأثیر آن اقتصادی و سیاسی فرهنگی، تاریخی، متعدد عوامل

 هرکدام و نیستند همدیگر کپی کاربُن ها آن لیکن کرد، مشاهده تاریخی های تجربه دربین تشابهاتی توان می بودند. کشور آن تاریخی

 تالش لنین که این رغم به انجامد. می خظا به ها آن از تقلیدی الگوگیری نیز دلیل همین به و هاست آن از هریک ویژه که دارند ختصاتیم

 سیستم به چندانی تشابه کمون که گفت باید کند، عرضه تاریخی مرجعیت پاریس کمون از شوروی، نظام مشروعیت برای داشت

   .ناپذیرند قیاس یکدیگر با متفاوتی جهات زا و نداشت روسیه در «ساویت»

 خود ی ویژه شرایط ی زاده سیاسی، نظام یک عنوان به «شورا» لیکن است، داشته وجود بشر ی تجربه و تاریخ در اشکالی به شورا ی ایده

 بود. روسیه

 چیست؟ شورا

 شوراهای » از رابطه این در توان می دارد. تکنیکی جنبه غالبا که پوشاند می را گونی گونه نسبتا ی دایره متعارف، کاربردی در «شورا» واژه

 یا و جنگ یک اداره ی نحوه در «ارتش فرماندهان شورای» یا و کارخانه یک «کمیته شورای» یا و «مدیران شورای» از ،«شهرداری

 جنبش به معطوف و است انقالبی لحظات در رادیکال مضمون یک حامل «شورا» سیاسی، کاربرد در برد. نام آن ساختار دهی سازمان

 های نمونه از توان می اخص، مفهوم این در دارد. نزدیکی پیوند اجرائی قدرت مفهوم با بنابراین ؛ «حکومتی-خود» برای پائین های توده

 کمون» اروپا، ۱۴۴۴ در «لوکزامبورگ کمیسیون» از ،۱۶۴۰-۱۶۴۴ در انگلیس انقالب در «سربازان شورای» از متفاوتی تاریخی

 رغم به ها، این همه مشترک مخرج برد. نام ۱۰۲۱ تا ۱۰۱۸ فوریه و ۱۰۹۸ تا ۱۰۹۵ فاصله در روسیه در «شوراها» و ۱۴۸۱ در «پاریس

 دچار باال، از تصرف با غالبا و است بوده ها آن ای توده و خودجوش مستقل، جنبه ها، آن از هریک ویژه تاریخی شرایط از ناشی های تفاوت

 اند. گردیده سرکوب یا و شده یجیتدر زوال

                                                 
53

 Maxim Gorky, Untimely Thoughts: Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks.1917-1918 

New York.1968.PP.123-125 

 اتهام گورکی به .گردید تعطیل ها، ازبلشویک او انتقادی مواضع دلیل به و شد می منتشر گورکی ماکسیم توسط ۱۰۱۴ تا۸۱۰۱ از (نویوژیزن) «جدید زندگی» نشریه

 .است شده ترجمه انگلیسی به شد اشاره آن به که «نابهنگام های اندیشه» عنوان تحت  کتابی در مجموعه این .زدند را «ها کادت » به یا و ها آلمان به خود فروختن
 جا. همان 54
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 شده برده نام میالد از پیش ۲۴۸ در (Hortensia Lex) «هورتنسیا قانون»عنوان تحت رم قوانین در بار نخستین برای شورا، ی ایده

 اه پلب شورای در قانونی اگر و شناخت می رسمیت به رم در قانونی نهادهای عنوان به را شهری های توده های تشکل که است

(plebiscita) ۲۸ در اول کنستانتین زمان تا قانون این 55آوربود. الزام شهر در ساکن طبقات و اعضاء همه برای رسید، می تصویب به 

 نیز امروز ولی گرفت. را «پلبیسیتا» جای عادی مردم تجمع عنوان به کمون ی واژه بعدها، داشت. حقوقی اعتبار چنان هم میالد از پیش

 های بخش در دوازدهم و یازدهم قرن در «شهری های کمون» ی پدیده وسطی، قرون در کند. می بیان را عمومی آراء به همراجع واژه این

 خود به را فئودالی های قدرت از مستقل شهرهای صورت گاهی آلمان در و گردید تبدیل اروپائی ی پدیده به تدریج به ایتالیا شمالی

 کردند. می حمل را مشابهی مضمون دوره همان در نیز سویس در «دهقانی های کانتون» بودند. هگرفت شکل خود از دفاع برای که گرفت

 مورد در  مشخصه سه به است، پرداخته پژوهش به روسیه در شوراها مورد در نگاری تک صورت به که آلمانی محقق وایلر، آن اسکار

 شورا در رادیکال دموکراسی ستم؛ تحت یا وابسته اجتماعی طبقه یک با شورا ی ایده رابطه کند: می اشاره جدید عصر در «شورا»

   آن. انقالبی خاستگاه و فرم؛ یک عنوان به

 طور به فرد یک مشارکت معنی به برد، نام  «شورائی ایده» عنوان به آن از توان می که شوراهائی چنین ذاتی گرایش که نویسد می وایلر آن

 معنی به بریم، کار به افراد از گروهی مورد در را ایده این اگر است. عمومی حیات در مانعی، هر بدون ممکن، حد ترین بیش در مستقیم

 بود. خواهد انقالبی تحول به میل با «ها توده حکومتی-خود»

  نظیر ند،آی فائق متمرکز حکومت یک یا فئودالی مانع یک بر اند خواسته ها توده که است بوده موثر زمانی شورا ایده که نویسد می او

 در نمونه سه از وایلر آن 56متاخرتر. های دوره در خود رهائی برای پرولتاریا مبارزه یا و فئودالیسم، علیه بورژوازی مبارزه اعتالی دوره

 کند: می یاد ها «شورا» پیشینه

 (.۱۴۸۱ در پاریس )کمون دولتی قدرت اعمال برای «مردم» یا «کمون»  معنی به «شورا» -

 در سربازان )شورای محدود ای دوره برای انقالبی مبارزه رهبری هدف با  انقالبی رهبری ارگان یا انقالبی کمیته یک نوانع به شورا -

 انگلیس(. انقالب

 نشان تاریخی شواهد رو، این از 57(.۱۴۴۴ در لوکزامبورگ )کمیسیون پرولتری منافع نمایندگی برای کارگری کمیته عنوان به شورا -

 در حتی اند. بوده شمول همه الگوها این نه و است داشته ثابتی الگوی نه رادیکال، و دموکراتیک نهاد یک عنوان به وراش که دهند می

 کارگری مستقل های کمیته شوراها، موازات به روسیه، در است. نبوده جامعه عموم ظرف معنی به پلب شورای رم، شهری های پِلب نمونه

 کارخانه های کمیته ها، بلشویک رسیدن قدرت به از بعد کردند. می اداره و کنترل را کارخانه امور تمامی که داشت وجود نیز کارخانه در

 دادند. پایان ها آن مستقل موجودیت به و کرده منحل کارگری ی ها اتحادیه چهارچوب در نیز را

 پاریس کمون و لنین
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  :به شود رجوع 

https://www.britannica.com/topic/Roman-law#ref469067 
56

 Oskar Anweiler : The Russian Workers, Peasants ,and Soldiers Councils, 1905-1921.Pantheon Books ,New York. 

1958, English translation 1974 Random House Itc. 
57

 Ibid.P.5 
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 حکومت که این است. روسیه در شورائی نظام به پاریس کمون ی کننده متصل ی نقطه  پرولتاریا دیکتاتوری لنین، استداللی منطق در

 نیست، پرولتاریا دیکتاتوری ی نظریه با ارتباط بی که دیگر کلیدی موضوع است. تأمل قابل خود بود، شورائی چقدر اکتبر، از برخاسته

 مارکس و  است کمونیسم ی دوره داری، سرمایه از بعد ی دوره مارکس، نظر از است. داری سرمایه از گذار از بعد سوسیالیسم ی نظریه

  باشد. دموکراسی و ها آزادی از درجه باالترین بر مبتنی باید که برد می کار به واحدی مضمون در را سوسیالیسم و کمونیسم های واژه

 یک توجیه برای و است تادهاف اتفاق شوروی سیستم در متفاوت، ی  دومرحله صورت به کمونیسم و سوسیالیسم بین بندی تقسیم این

 است. برده نام پرولتاریا دیکتاتوری از ندرت به مارکس است، شده گرفته کار به پرولتاریا دیکتاتوری پوشش تحت بلندمدت دیکتاتوری

 بین ای مالحظه قابل های تفاوت بازخوانی، این در کند. می پیدا خاصی برجستگی ایده این پرولتاریا، دیکتاتوری از لنین بازخوانی در ولی

 در داخلی جنگ» در مارکس که پرولتاریا دیکتاتوری دارد. وجود لنین با لوکزامبورگ روزا و کائوتسکی کارل و انگلس و مارکس

 برای است. شده تفسیر روسی سوسیالیسم به اشاره در عمدتا و بیستم قرن های دیکتاتوری پرتو در غالبا برد، می نام آن از «فرانسه

  است. بوده چه ها آن منظور که کرد مراجعه انگلس و مارکس خود به باید آن فهمیدن

 پرولتاریا دیکتاتوری همان پاریس کمون کنید، نگاه پاریس کمون به» است، گفته مارکس که چه آن فهمیدن برای نویسد، می انگلس

 آن از مارکس که ای ویژه مختصات به بلکه داشت، شهر یک در ای ماهه دو عمر که تاریخی پاریس کمون به نه جا این در 58«.است بوده

 اساسی مختصات این ی برگیرنده در انگلس، و مارکس نظر مورد پرولتاریای دیکتاتوری داشت. توجه باید کرد، می اسنتاج تاریخی تجربه

 بود:

 همگانی. رای برپایه کمون گرفتن قرار -۱

  مردم. برابر در شدگان انتخاب دائمی بودن گو پاسخ عبارتی به ؛شده انتخاب گاننمایند بودن فراخوان قابل و مردم توسط حکومت نقد -۲

 ازکلیسا. دولت جدائی و مذهب داشتن در آزادی -۳

 59قدرت. به نسبت میلیتاریستی یا نظامی غیر نگرش -۴

 زیرا برد، می پیش را امعهج در دموکراسی کمون، که این نخست داشت. ای ویژه اهمیت مارکس برای متفاوتی جهات از پاریس کمون

 پراتیک در چه آن که، این دوم باشد. همساز کارگر طبقه  اجتماعی بردگی با توانست نمی کمون پیشین، سیاسی های قدرت همه برخالف

 برخالف ونکم منظر این از بود. مردم خود اراده بلکه پرودون، یا بالنکی طرفداران ایدئولوژی تحمیل نه گرفت، می انجام کمون اجتماعی

 دیگر، عبارتی به مطبوعات. و ها تشکل و سندیکاها و احزاب و ها انسان اعتقاد آزادی و باز جامعه بر بود مبتنی مارکس، مخالفین ادعای

  ها. آزادی ترین وسیع بر بود مبتنی کمون

 یِدولت ماشین تواند نمی کارگر طبقه» که نویسد می پاریس کمون ی تجربه به اشاره در «فرانسه در داخلی جنگ» سوم بخش در مارکس

 فصل آخرین به تو اگر» نوشت: کوگلمان ژوزف به نامه در و .«دهد قرار استفاده مورد خود مقاصد جهت در را موجود بوروکراتیک

 سابق، ندمان دیگر فرانسه، انقالب بعدی تالش که ام کرده اعالم جا آن در من که شد خواهی متوجه کنی، نگاه من «برومر هیجدهم»

                                                 
 .۱۴۰۱ مارس ۱۴ پاریس، کمون سالگرد بیستمین مناسبت به «فرانسه در داخلی جنگ» بر انگلس مقدمه در پایانی کلمات 58

59
 Karl Marx and the Freedom of the Individual . 

 By: Thomas Sowell 

Source: Ethics, Vol. 73, No. 2 (Jan., 1963), pp. 119-125  
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 برای اولیه شرط نخستین این و بشکند، درهم را آن باید بلکه بود، نخواهد دیگر دست به دستی از نظامی-بوروکراتیک ماشین انتقال

 «.بود خواهد قاره در مردم واقعی هرانقالب

 دولت، به نسبت ما خواست و وضعم که کند می اضافه ولی کند می نقل درستی به خود «انقالب و دولت» در را مارکس عبارات این لنین

 فرم را آن مارکس» که دهد می ادامه مارکس به استناد با و «است یافته تحقق کمون دولت در آن الگوی که است دولتی ایجاد

 دهد: می ادامه چنین لنین دیگری، فراز در «.است کرده کشف خود اقتصادی رهائی برای کارگر طبقه سرانجام که داند می ای سیاسی

 های هدف جهت در  را موجود نظامی ماشین سادگی به تواند نمی کارگر طبقه که آموزد می ما به کمون، تجربه بر تکیه با مارکس»

 دولتی ماشین این سازد. آن جایگزین را جدیدی دولت و شکسته درهم را ماشین این باید پرولتاریا بلکه دهد، قرار استفاده مورد خود

 «.شد ایجاد پاریس کمون توسط جدید،

 از یک هیج در مارکس است. همراه مارکس های گفته در نظر تجدید یا تغییر یک با کند می نقل مارکس از لنین که را مواردی

  مارکس 60است. لنین خود افزوده کمون، به اشاره در «دولت» ی واژه برد. نمی نام «دولت» عنوان به پاریس کمون از خود های نوشته

 ماشین دولتی، ماشین کندن جا» از بلکه گردید. پیشین دولت جایگزین که است «جدیدی نوع دولت» پاریس، نکمو که گوید نمی

 از کمون کموناردها. «دولتی» ماشین از نه و گوید می سخن کموناردها خودِ یعنی «خود حکومتی ماشین توسط حاکم، طبقات حکومتی

 ماشین و بوروکراسی یعنی کالسیک، دولت های ویژگی از بسیاری زیرا بود، لتدو ایده از کالسیک مفهوم در «دولت نه» مارکس نظر

 بود، دولت نابودی طرفدار که باکونین خالف بر مارکس بود. داده ازدست دولت اساسی گاه تکیه عنوان به را سرکوب های دستگاه و نظامی

 دولت و حکومت بین سیاسی، فلسفه بعد، هب هفدهم و همشانزد قرن از که داشت توجه باید داشت. تاکید دولت تدریجی پژمردگی بر

 های جنگ از بعد دوره پرداز نظریه شانزدهم، قرن در فرانسوی «بودن ژان» های نوشته در ما بار نخستین و است بوده تمایز به قائل

 سرکوبِ های تگاهدس بدون «حکومت» کمون که که گفت باید هستیم. آن شاهد «جمهوری ی رساله شش» ی نویسنده و مذهبی

 و کالسیک دولت مختصات همه الزاما ،«کمون» و پرولتاریا دیکتاتوری از لنین تفسیر در «دولت» ی واژه کردن اضافه بود. «دولت»

 کرد. برقرار شوروی  نظام و کمون بین تشابهی وجه توان نمی بنابراین و داشت درپی را سرکوب های دستگاه بازسازی

  پاریس: کمون از مارکس تحلیل به باز برگردیم

 ی مشخصه وجه است. بوده پیشین انقالبات همه ی مشخصه وجه گرفته، انجام ها آن برای ادعا به بنا و مردم های توده نام به که انقالبی»

 های دست در را انقالب عملی مدیریت بلکه نکردند، راتسلیم قدرت و نکردند سالح خلع را خود قیام، از بعد مردم که است این نوین

 61«.گرفتند خود

 و سرنوشت ها، توده به گو غیرپاسخ و روشنفکران از کوچکی گروه مردم، ای توده خیزش از بعد که است روسیه انقالب مقابل نقطه در این

 در «ویتسا» سیستم نامیدن «پرولتاریا دیکتاتوری» که، این دیگر مهم ی نکته گرفتند. دست به را میلیون ۱۸۹ زندگی و انقالب مسیر

                                                 
60

 Lenin Reads Marx on Socialism: A Brief Note 

Author(s): PARESH CHATTOPADHYAY 

Source: Economic and Political Weekly, Vol. 47, No. 50 (DECEMBER 15, 2012), pp. 65-68 Published by: 

Economic and Political Weekly 
61
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 فوریه، انقالب از قبل که نفری هزار ده» یعنی پرولتاریا، دیکتاتوری که بود گفته صراحت به خود لنین نبود. درستی ادعای باز روسیه،

 62بود. نامیده پرولتاریا دیکتاتوری همان را بلشویک حزب یا «بودند شده بلشویک حزب عضو

 گذارد: می انگشت مهمی نکات به پاریس کمون با اکتبر انقالب ی مقایسه در و یتروتسک با نظری جدال در ۱۰۲۱ در کائوتسکی کارل

 کرد آغاز قدیمی ارتش انحالل با شوروی حکومت کرد. می توصیه را میلیشیا با آن جایگزینی و قدیمی ارتش الغاء مارکس، و کمون»

 کرد. می توصیه را پلیسی دولت انحالل مارکس، و کمون کرد. آن جایگزین را اروپا ارتش ترین قوی و دائمی ارتش یک سرخ، ارتش ولی

 سرخودتر و مهارتر بی قدرتمندتر، بس سیاسی پلیس یک یعنی ،«چکا» پلیسی دستگاه تا کرد منحل را کهنه پلیس شوروی، جمهوری

 جایگزین همگانی رأی نتخبِم کنندگان اداره که کرد می توصیه مارکس و کمون آورد. وجود به را تزار و فرانسه بناپارتیسم لیسپ از

 را آن از مقتدرتر و متمرکزتر بوروکراسی یک تا ساخت منهدم را تزاری بوروکراسی شوروی، جمهوری شوند. دولتی قدیمی بوروکراسی

 63«.بنشاند آن جای

 سی در کارگر طبقه با بلشویک حزب رابطه و حزبی ساختار به وی نگرش در ریشه نحوی به لنین، طرف از موسسان مجلس انحالل

 وجود به های مولفه و انقالب از بعد نوپای دولت بندی شکل در توانست نمی نگرش این داشت. ۱۰۱۸ در روسیه انقالب از پیش سال

 موضوعات از یکی مردم، ی توده با انقالبی روشنفکران ی رابطه و بالنکیسم، نوزدهم، قرن پایانی ی دهه دو در باشد. تأثیر بی آن ی آورنده

 بودند، نکرده تدوین طبقه و حزب ی رابطه ی درباره جامعی تئوری که این رغم به انگلس، و مارکس بود. روسیه روشنفکران بین در غدا

 طبقه رهائی» که بود شده قید صراحت به  نیز اول الملل بین اساسنامه در و داشتند باور کارگر طبقه خودرهانی جنبش به کلی طور به

 روسیه» های پوپولیست گرای نخبه تفکر به نسبت آمیزی تایید نظر مواردی، در آنان ولی 64«.گیرد انجام او خود دست به باید کارگر

 ۱۸۴۰ به ها روس که رسم می دارم باور این به من» نوشت: ۱۴۴۵ در زاسولیج ورا به ای بینانه خوش ی نامه در انگلس و داشتند «جوان

 و انفجار قابل دینامیت یک مانند که شرایطی چنین در دهد. رخ جا آن در ای لحظه هر در هک است ممکن انقالب شوند. می نزدیک خود

 فروریزی سمت به را سیستم تمامی توانند می  کوچک گروه یک که است استثنائی موارد از یکی این است، زنه اتش فیوز یک نیازمند

 توجیهی و وجود شرط گر، توطئه کوچک گروه یک طرف از جامعه میتما ساختن دگرگون یعنی بالنکیسم، فانتزی امروز اگر و …برانند

 در جرقه ها آن وقتی» که دهد می هشدار خود نامه همان در انگلس همه این با 65«.است درپطرزبورگ مسلما که گفت باید باشد، داشته

 ها آن خود از تر قدرتمند بار هزاران که …ردک خواهد تبدیل حرکتی انرژی به را بالقوه انرژی شده، آزاد نیروی زدند، انفجاری ی ماده

 را سد ای حفره ایجاد با ها آن که کنیم فرض داشت؟ خواهد اهمیتی چه این .گرفتند دست به را قدرت ها آن که کنیم فرض .بود خواهد

 فردای درست زنند، می را البانق الف که مردمی از ..بسیاری برد. خواهد خود با و شسته را ها آن توهمات شده، رها سیل ، آوردند فرو

 همان این ندارد. خواستد می که چه آن به شباهتی هیچ اند، کرده ها آن که انقالبی که بینند می و بکنند باید چه که دانند نمی انقالب

  66«.است نامیده  تاریخ نیشخند آنرا هگل که است چیزی

 بین در روسیه، «استثتائی شرایط» باره در انگلس موردی آمیز تردید بینی خوش از تر عمیق و دارتر ریشه بالنکیسم، که گفت باید

 روشنفکری جریان که گردد برمی ۱۴۶۹ آغازین های سال در «جوان ی روسیه» مانیفست به آن های ریشه بود. انقالبی روشنفکران

                                                 
 

 .ندارم اختیار در دیگر که بودم کرده یادداشت فرانسه زبان به آثار مجموعه در او های نوشته از یکی حاشیه در پیش سال سی حدود من را لنین گفته این62

 .رمندا تردیدی شده نقل فراز درستی در ولی ام کرده نقل حافظه از را آن من و است، ایندکس فاقد نیز اینترنت در او آثار مجموعه
63

 Karl Kautsky :Social Democracy versus Communism 

https://www.marxists.org/archive/kautsky/1930s/demvscom/ch06.htm 
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 https://www.marxists.org/history/international/iwma/documents/1864/rules.htm 
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 دهقانی، تاریک ی توده درآوردن حرکت به رد ها نارودنیک شکست و ناامیدی 67کرد. می بیان را فرانسه انقالب ژاکوبنیسم از تر افراطی

 به باال از قدرت تصرف و دکالسه انقالبیون گر، توطئه زیرزمینی حزب گرا، نخبه تفکر طرف به را روسیه رادیکال روشنفکران از هائی الیه

 بین در پرولتاریا دیکتاتوری از درک نوع حزب، تئوری بین ناپذیری تفکیک ی رابطه من، اعتقاد به 68داد. سوق ها توده طرف از نیابت

 شخص و روسیه در گرا نخبه یکالیسمراد بر تکاچف پیتر نظیر افرادی نظریات تأثیر دارد. وجود  موسسان مجلس انحالل و ها بلشویک

  آن یدمو موسسان، مجلس علیه اکتبر انقالب در چه و ۱۰۹۹ های سال اوایل در چه ها منشویک دربرابر او تئوریک های چالش و لنین،

  69کند. می وصل هم به را ها آن ممتدی نظری خط یک و است

 نوشت: مردم از نیابتی گرای نخبه ذهن این به اشاره در بولشویک حزب درونی مباحثات در ۱۰۲۹ در کولنتای، آلکساندرا

 اعتمادی دیگر ما هراسیم. در آنان یتخالق به دادن فرصت از ما گیرند. دست به را خود امور ها توده بگذاریم که این از داریم وحشت ما»

 عمل و اقدام به میل ها، توده بین در خالقیت رفتن بین از با است. نهفته جا همین در ما بوروکراسی منشاء سر نداریم. مردم های توده به

 شکاف رو این از !باشند ما یکارها دار عهده مقامات بگذار پس است، چنین کار روال اگر گویند( می ها )آن میرد. می نیز آنان بین در

 ریشه شوروی. مقامات سو آن در و داریم، قرار کارگران ما سو این در گویند( می ها )آن است. رشد حال در مردم توده و ما بین خطرناکی

 70«.جاست همین در دقیقا شر

 پرشورترین از یکی لوکزامبورگ، اروز طرف از موسسان، مجلس انحالل در ها بلشویک سیاست نقد ترین عمیق که گفت بتوان شاید

 در .داد می بازتاب را دموکراتیک نظام یک ایجاد و حزبی ساختار در ها توده به معطوف ذهنیت که آمد عمل به روسیه انقالب مدافعین

 «روسیه انقالب» مپنج و چهارم فصل در او .رسید قتل به آلمانی مقامات توسط بعد ماه چند و بود زندان در لوکزامبورگ روزا هنگام آن

 :پردازد می ها بلشویک های سیاست نقد به

 ای کننده تعیین نقش  آنان موقعیت تقویت در آنان حرکت این .کرد ایفاء ها بلشویک سیاست در مهمی نقش موسسان، مجلس انحالل»

 به او رفقای و لنین اکتبر، در ها آن پیروزی زمان تا .رود می شمار به آنان های تاکتیک در چرخش نقطه یک که  گفت توان می و داشت

 مقاالت و آمیز تمسخر حمالت اساس مورد، این در کرنسکی تعلل و طفره سیاست .کردند می دفاع موسسان مجلس برگزاری از شدت

 کلیت در اکتبر انقالب» که نویسد می «لیتوفسک-برست تا اکتبر از» ی مقاله در تروتسکی .بود او حکومت علیه تند و مآب کیفرخواست
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 .بود  فرانسه انقالب در ها ژاکوبن و بالنکی ستایشگر که بود ژچنویسکی «جوان ی روسیه» مانیفست نویسنده 

Lenin and the Jacobin Identity in Russia 

Author(s): Robert Mayer 

Source: Studies in East European Thought, Vol. 51, No. 2 (Jun., 1999), pp. 127-154  

   .کند می دفاع مخالفین دربرابر خود ژاکوبنیسم از «پس به دوگام پیش، به گام یک » در لنین
68

 Deborah Hardy. Land and Freedom:The Origins of Russian Terrorism 1876-1879 

 از از، تر بیش» :کند می ترسیم روشنی  به را آنان بین در سردرگمی و اداتاعتق فروریزی و ناامیدی و شکست فضای ها، نارودنیک فعالین از یکی خاطرات زبان از که

 «. ...شود ها آن جایگزین تازه باوری که آن بی بود رفته برهوا و شده دود ما  پیشین باورهای تمام .کرد می سنگینی برما اخالقی شکست رفقایمان، دادن دست

 .ساخت فراهم را بالنکیسم هب گذر فکری های زمینه آن، ونقد نارودنیسم شکست
69

 A Forerunner of Lenin: P. N. Tkachev 

Author(s): Michael Karpovich 

Source: The Review of Politics, Vol. 6, No. 3 (Jul., 1944), pp. 336-350 
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 Oskar Anweiler : The Russian Workers, Peasants ,and Soldiers Councils, 1905-1921.Pantheon Books ,New York. 

1958, English translation 1974 Random House Itc.P.243 
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 این در و نداشت وجود آن تحقق امکان تسرتلی، مقدماتی درپارلمان [زیرا]  ...بود انقالب نجات و موسسان مجلس نجات نمودار خود

 «.بود ما با حق زمینه

 ورود یعهطل اکتبر انقالب بایست، می که است موسسانی مجلس همان انحالل لنین، اقدام نخستین نظرهائی، اعالم چنین از بعد اکنون

 :پردازد می آن تر بیش تشریح به خود ی نوشته همان در تروتسکی چیست؟ آور حیرت چرخش این کننده تعیین دالیل .باشد آن به

 ها بلشویک طرف به دهقانان و سربازان و کارگران و داد می رخ ها توده بین در چپ به گرایش اکتبر، انقالب از پیش های ماه در»

 بین در که حالی در داد می نشان را راست ضرر به چپ جناح تقویت  فرآیند، این «انقالبی سوسیالیست حزب» داخل در .آمدند می

  های توده …بودند داده اختصاص خود به را ها کرسی چهارم سه ها راستی دست قدیمی های نام ،«انقالبی سوسیالیست» کاندیداهای

 و کرنسکی و دادند رای ارها(.اس حزب) «آزادی و زمین» به ها آن .گذرد می چه پتروگراد و مسکو در که دانستند نمی هنوز دهقانی

 اعضای ها آن که حالی در داشتند، قرار ها نارودنیک پرچم زیر که برگزیدند خود نمایندگان عنوان به زمین های کمیته در را آوسکانتیف

 و سیاسی تحوالت به نسبت موسسان مجلس که دهد می نشان احوال و اوضاع این همه .کردند می دستگیر را زمین های کمیته همان

 71«.بود مانده تر عقب حزبی های بندی گروه

 مجلس انحالل برای توجیهی عنوان به آن های نارسائی و «دموکراتیک وپاگیر دست های مکانیسم» از خود ی نوشته همین در تروتسکی

 جدیدی انتخابات توانستید می است، شده عوض شرایط اگر گوید می که ستا لوکزامبورگ روزا انتقاد مورد که برد می نام موسسان

 و اید، برده سوال زیر را «دموکراتیک نهادهای های مکانیسم» اصل  آن جای به شما ولی باشد، یافته تغییر شرایط بازتاب که کنید برگزار

 :نویسد می انقالبات تاریخی های تجربه یادآوری با

 های ظرفیت یعنی خود، اصالحی قدرتمند های ظرفیت «دموکراتیک نهادهای وپاگیر دست های مکانیسم» دهندکه می نشان ها این همه»

 و تر، زنده ها توده سیاسی نبض تپش اندازه همان به باشند، تر دموکراتیک نهادها هرچه .دارند را ها آن پایان بی فشار و ها توده زنده حرکت

 نهاد هر مطمئنا، .بود خواهد تر کامل و تر مستقیم کاندیداها، نام ی گذشته تاریخ بلیط و احزاب ای کلیشه شعارهای رغم به ها آن نفوذ

 و لنین ولی .کرد مشاهده بشری نهادهای دیگر تمام در توان می را این تردید بی و دارد را خود نواقص و کمبودها دموکراتیکی،

 .کنند درمان خواهند می ها آن که است ای مرضی از بدتر که اند کرده کشف سیدموکرا بردن بین از در را آن درمان داروی تروتسکی،

 انسداد به است، اجتماعی نهادهای ذاتی نواقص ی همه اصالحیِ منبع تنها که را حیاتی و زنده مجرای هر شریان درمان، شیوه این زیرا

            72«.کشاند می

 :دهد می ادامه چنین لوکزامبورگ

 .نیست آزادی نامش وجه هیچ به باشد، پُرعده حزب آن هم هرقدر حزب، یک فقط اعضای برای آزادی حکومت، حامیان برای آزادی»

  73«.اندیشد می دیگران از متفاوت که است کسی آن برای آزادی منحصرا، و همیشه آزادی

                                                 
 

 چهارم. بخش « روسیه انقالب » اوکزامبورگ روزا 71

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch04.htm 

 
 جا. همان 72

 
  جا. همان 73

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1918/russian-revolution/ch04.htm
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 نهاد هر در زندگی اعتقاد، و عقیده برای دآزا ی مبارزه بدون تشکل، حق و مطبوعات نامحدود آزادی بدون همگانی، انتخابات بدون»

 فراتر گامی توان می آری …بود خواهد زنده عنصر تنها بوروکراسی آن در که گردد می تبدیل زندگی از شبحی به و میرد می عمومی

 74«. ...بیانجامد عمومی زندگی کشاندن بربریت به تواند می شرایطی چنین تداوم :گفت و نهاد

 بدون روسیه 75.بود ای شده گم واژه دموکراسی انقالب، از پیش دهه چندین در روسیه انقالبی روشنفکران یسیاس فرهنگ در -۱۱

  مسموم فضای و تزاری خودکامگی شاید .بود گذاشته پا مدرن دنیای به روشنگری عصر از گذر بدون و مذهبی اصالحات عصر ی تجربه

 انقالب ماه هشت .بود نگذاشته مصون خود مخرب  تأثیر از نیز را انقالبیون دیشهان و ذهن پلیسی، سرکوب و سانسور و زندان و اعدام

 تر بیش گسترش با و کند تجربه را دیگری مسیر توانست می کشور آن شاید .بود گشوده روسیه برابر در را ای تازه جهان اکتبر، تا فوریه

                      .شود تر نزدیک سوسیالیسم به دموکراسی

 به تلخی به شوروی، نظام حیات در انتخابات تنها یعنی موسسان، مجلس انحالل و روسیه انقالب از سال صد گذر از بعد نوناک

 :کرد اشاره توان می روسیه مورد در  مارکس بینی پیش

 جا آن در انقالب بلکه د،بو نخواهد فرانسه ۱۸۴۰ بورژوائی. انقالب روسیه، انقالب ولی .گردد آغاز روسیه از انقالب که است ممکن» 

 76.«بود خواهد آسیائی و دهقانی  خصلت با انقالبی

 جنبش احیاء برای اتکائی نقطه تواند نمی ها آن درونی شکست  ی تجربه و روسی سوسیالیسم الگوهای تمامی در دموکراسی نبود -۱۲

 اهمیت امروز اند، گفته چه سوسیایسم ی برجسته گذاران بنیان و رهبران که این از مستقل .باشد ما کشور در دموکراتیک نیروهای و چپ

 از اسالمی جمهوری .است خورده گره ما کشور سرنوشت با زمانی هر از بیش طبقاتی، و سیاسی های چالش در دموکراسی برای مبارزه

 و اجتماعی بافت تمامی بودینا و زدن شخم با خود حاکمیت از دهه چهار طول در و ندارد گریزی راه خود ی آفریده خود های بحران

 صورت به ایران ماندن اکنون .زند می وپا دست خود احتضار بستر در و است نگذاشته جا به نیز خود برای بقائی شرط کشور، زیستی بوم

 از جزیی و شریک  را خود همگان و باشد سرزمین این مردم همه آنِ از  که است دموکراتیک نظام یک داشتن گرو در کشور، یک

 آن برای مبارزه بدون و ستا  یا جامعه هر در سیاسی و مدنی حرکت هر برای مردم آزاد تنفس فضای دموکراسی .بدانند آن سازندگان

 یک تدوین برای موسسان مجلس تأسیس و همگانی رأی حق آزاد، انتخابات تاریخ، بزرگ انقالبات تمامی در تردید بی .آید نمی دست به

 به توسل با مردم مرجعیت که زمان هر و .است بوده مردم های توده بنیادی های خواسته از کشور، آینده برای کدموکراتی اساسی قانون

                    .است برکشیده سر ای تازه چهره در خفقان و استبداد است، گرفته قرار انکار مورد «تاریخ قانون» یا و آسمان الهیات

 نام و ندهد، قرار خود های تالش لوحه سر در را دموکراسی برای مبارزه اگر چپ جنبش .ماند ینم کسی منتظر و است رحم بی زمان

 مسیر در تأثیری کند، عرضه اشفته انداز چشم این در را نوینی سیاسی الگوی نتواند اگر ننویسد، خود پرچم بر را عمومی رهائی و آزادی

 کرد. خواهد گذر آن سر فراز از تلخ نیشخندی به آینده و اشتد نخواهد زد، خواهد رقم را ایران سرنوشت که حوادثی

                                                 
74

 Rosa gxuobmexuL : Russian Revolution. !961.P 71 
75

 :به شود مراجعه زمینه دراین .دهد می نشان را روشنفکران اندیشه در دموکراتیک کسری انقالب، از پیش ی دوره در روسیه ادبیات ی مطالعه 

Philip Pomper : The Russian Revolutionary aleoeenLoletnI  .Second Edition .1993.Harlan Davidson, Inc.Illinois. 

 .دهد می دست به را روسی روشنفکران از مختلف نظری های طیف  بین در فکری جنبش از تصویری که
76

 Marx and Russia 

Author(s): Ewa Borowska 

Source: Studies in East European Thought, Vol. 54, No. 1/2, Polish Studies on Russian Thought (Mar., 2002), pp. 87-
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 هارمن کریس
 شماد: برمی را او نظر های کاستی نخست برنر، نقد در هارمن

 گیری شکل او نیست. کننده قانع داری سرمایه ی جامعه به گذار با دهقانان و لردها بین طبقاتی ی مبارزه ی رابطه ی درباره برنر درک-1

 داری سرمایه باشند، اصلی ی برنده دهقانان فرانسه، مانند اگر پندارد: می طبقاتی ی مبارزه ناخودآگاه و حدوسط ی نتیجه را جامعه این

 از بخشی لردها انگلستان، مانند باید بود. خواهد دوم سرواژ نتیجه آیند فایق چیز همه بر لردها شرقی، اروپای نظیر اگر و کند نمی رشد

 برسد. سرانجام به طبقاتی ی مبارزه ی آگاهانه ی نتیجه عنوان به داری سرمایه به گذار تا را، آن تمام نه اما بدهند، ستد از را خود قدرت

 ی آگاهانه ی نتیجه عنوان به داری سرمایه به گذار بدهند، دست از را -آن تمام نه - خود قدرت از بخشی لردها انکلستان نظیر اگر

 تری روشن تصویر سیاسی، هدف عنوان به توانند نمی طبقاتی مبارزه در کنندگان شرکت از برخی حداقل آیا ،دهد می رخ طبقاتی ی مبارزه

 دوره این ایدئولوژیک و سیاسی اجتماعی، عظیم مبارزات و داری سرمایه به گذار بین آیا باشند؟ داشته خود برابر در آینده جامعه از

 و رفرماسیون رنسانس، روشنگری، ندارد؟ وجود ای رابطه جهانی شرایط و کشور یک در بقاتیط ی مبارزه بین آیا ندارد؟ وجود ای رابطه

 در طبقاتی ی بالواسطه ی مبارزه چارچوب در طبقاتی مبارزه از برنر درک سان بدین ندارند. برنر دیدگاه در جایی جهان اجتماعی اوضاع

 ماند. می باقی تولید ی نقطه

 رخ چهاردهم قرن در فئودالیسم بحران از بعد باید طبقاتی ی مبارزه حدوسط ی نتیجه این چرا که دهد نشان تواند نمی حتی برنر-2

 او نظر طبق نیانجامید. داری سرمایه به گذار به کبیر شارل امپراتوری دوره در مثال تر، پیش جمعیتی های بحران چرا زودتر. نه و دهد

 «.کشاورزی داری سرمایه» نه و شد منجر فئودالیسم ظهور به روم امپراتوری زوال چرا که کرد ثابت بتوان دشوار

 شخصی مصارف تولید برای دار زمین شود، نمی منجر داری سرمایه ظهور به خود خودی به تولید وسایل از مستقیم مولدین جدایی-3

 ها آن وجود برنر اما دارد، نیاز نیز گسترده کاالیی دتولی و بازار به آزاد کار نیروی بر عالوه داری سرمایه بگیرد. بهره کارمزدی از تواند می

 انگارد. می بدیهی را

 بر شهری اقتصاد و گرفتند نمی دربر را جمعیت %01 از بیش گاه هیچ شهرها او باور به گیرد. می نادیده گذار در را شهر نقش برنر-4

 اشراف با مشترکی منافع موجود اجتماعی نظم ظحف در شهری گران حکومت شد. می محدود اشراف برای تجملی کاالهای تولید

 بازار در رقابت از ضداشرافی های گرایش رغم علی شهری وران پیشه شدند. می متحد دیگر یک با دهقانان برابر در و داشتند دار زمین

 کردند. می حمایت اصناف برای انحصاری امتیازهای و مقررات از و بودند هراسان

 برای  دهقانان و نبود معیشتی صرفا اقتصادی دهقانی، اقتصاد کنند: می تایید را او نظر خالف تاریخی و ربیتج مدارک از انبوهی اما

 از استفاده و آهنی لوازم نمک، مانند کردند، می مراجعه گرد دوره فروشندگان یا و شهرها بازار به متعددی موارد در خود نیازهای تامین

 ارزان. پوشاک چرمی، لوازم خیش، انداختن براه و تعمیر برای آهنگران خدمات

 نویسد: می باره این در (thrupp silvia)تروپ سیلویا 

 قرن از بسیاری مدارک نیست، دفاع قابل کنند می مراجعه بازار به نمک و کشاورزی ابزار خرید برای فقط دهقانان که رایج عقیده این»

 دیگر ابزارهای و چاقو حیوانات، پوست خواب، کیسه میز، پشم، پر، چون هم متعددی نیازهای تامین برای ها آن که دهد می نشان یازدهم

 داری سرمایه» جهش را آن برنر که ای دوره ی درباره (Goff le Jacques) لوگف (3)«.کردند می مراجعه شهرها در محلی بازارهای به

 ای شبکه متروک، روستاهای در پراکنده و زده طاعون جمعیتی غیرمتراکم و گسترده بستر در گوید: می نامد می انگلستان در«کشاورزی

 کرد می مجبور را لردها شهر، کرد. می فراهم را بازار برای تولید برابر در روستاها گشایش امکان که داشت وجود کوچگ شهرها از

-75 در بولونیا در ،0423 در ورچای در  داد، رخ ایتالیا در وسیع سطح در سیزدهم قرن در که گونه همان کنند، آزاد را خود های سرف

 .0421 در فلورانس در و 0471

 که جا هر اما کردند، می زندگی شهرها در (%01 )حدود جمعیت از ای مالحظه غیرقابل بخش فئودالی جامعه در برنر، نظر طبق

 در 0171 سال در شد. می انجام بهتر یدار سرمایه به گذار انگلستان و هلند مانند داشت، وجود تری بیش جمعیت با تر بزرگ شهرهای

 پاریس در %7/4 صرفا فرانسه در که حالی در لندن، در %5 انگلستان در کردند. می زندگی آمستردام در فقط جمعیت کل %2 هلند

 موجب و بگذارد اثر خود اطراف روستاهای کشاورزی بر که بود بزرگ کافی اندازه به 0171 از پیش قرن یک لندن داشتند. سکونت

 شود. کاری رشته و کار تقسیم افزایش و داری باغ در کاالیی روابط رشد
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 و های جنگ در را اروپا قرن یک که پروتستانی عقاید بودند. اجتماعی های جنبش و ها ایدئولوژی زایش مرکز شهرها دیگر، سوی از

 کانون یک ایجاد در فرانسه، در 0521-12 انقالب در ها ولتک سان ی مداخله و بود. یافته نشوونما شهرها در برد، فرو مذهبی های انقالب

 اما باشند، داده جای خود در را جمعیت از %01 است ممکن شهرها کرد. ایفا مهمی نقش روستا در طبقاتی ی مبارزه یک سیاسی و ملی

 داشت. عهده به ای برجسته نقش فئودالی رژیم برابر در مخالفت از کانونی ایجاد در خود جمعیت از میزان این

 تولید در هایی پیشرفت داری سرمایه به گذار از پیش ها قرن گیرد. می نادیده کمابیش را روستا و شهر در تولیدی فناوری تغییر برنر-5

 توپ و باروت مکانیکی، ساعت نظیر هایی نوآوری شاهد ما زمان همین در منسوجات. تولید در طور همین بود، گرفته انجام چاپ و کاغذ

 ساخت. ممکن را امریکا و آسیا شرقی جنوب و جنوب با دریایی تجارت که دریانوردی و سازی کشتی در تحوالتی و هستیم، جنگی

 داری سرمایه» ظهور قرن را آن او که شانزدهم قرن در کند. ادغام صنعت رشد با را کشاورزی رشد تا کند نمی کوشش برنر -6

 کارهای به که کسانی تعداد گرچه هفدهم، قرن در بودند. صنعتی تولیدات پشمی، هایکاال صادرات اکثر داند، می «کشاورزی

 دست به کشاورزی غیرار منابعی از ملی درآمد %22 اما کرد، نمی تجاوز انگلستان جمعیت %31 تا %41 از داشتند اشتغال غیرکشاورزی

 تالشی اما کند، می اشاره پانزدهم قرن اواخر از منسوجات تولید چشمگیر رشد به او داد. می تشکیل را صادرات از %51 نساجی و آمد می

   دهد. نمی انجام صنعت رشد و کشاورزی رشد بین پیوند بررسی برای

 پردازد: می داری سرمایه به گذار از خود روایت شرح به ،برنر نظر های کاستی برشمردن از پس هارمن

 شمال در باستان دوران سبک خیش جای به دار چرخ و سنگین خیش از استفاده همم نوآوری نخستین :فئودالی مولد نیروهای رشد-الف

 هشتم قرن در و پو، ی دره به هفتم قرن در سپس و گرفت، قرار استفاده مورد اسالوها بین در ششم قرن در ابتدا جدید خیش بود. اروپا

 در را کشاورزان بین روابط و کشاورزی فناوری سنگین خیش رانتشا کرد. پیدا انتقال انگلستان به نهم قرن در سرانجام و آلمان، به

 داشت. نیاز تری بیش جمعی همکاری به و شد می کشیده گاو هشت توسط گاو دو جای به خیش این کرد. دگرگون مانوری های جماعت

 بخش سه به دهکده کشت ابلق های زمین تمام بود. نوبتی دو کشت جای به (system Field-Threeنوبتی) سه کشت دیگر، مهم نوآوری

 و شد می کاشته دوسر جو و حبوبات دوم بخش در بهار هنگام شد، می کاسته سیاه جو و گندم بخش یک در پائیز هنگام شد. می تقسیم

 تغییر بار یک سال سه دو هر ترتیب این یافت. می اختصاص حیوانات چرای به و شد نمی تهشکا چیزی (Fallowآیش) سوم بخش در

 حبوبات و شد، می تقویت حیوانی کود با خاک آیش، بخش در شدند. می ادغام هم با داری دام و کشاورزی منوال، بدین د)گردش(.کر می

 دادند. می افزایش را غذایی رژیم پروتئینی محتوای

 شمار در بکشد( را آن رنظی و خیش گاری، کالسکه، بتواند اسب که این بند)برای مال و اسب نعل سواری، اسب تجهیزات براین، افزون

 دوبی ژرژ آورد. وجود به کشاورزی سرانه بارآوری در ای مالحظه قابل افزایش ها نوآوری این شوند. می محسوب دوره این های نوآوری

 دبع سال در کاشت برای باید شده برداشت محصول از نیمی بنابراین، بود. دو به یک دانه هر بازدهی نهم قرن در که زند می تخمین

 به یک و سه به یک نسبت این دوازدهم قرن تا اما بودند. گریبان به دست غذایی مواد کمبود با بسیاری نتیجه، در و شد، می انداز پس

 از پیش بزرگ تغییر تنها آمد، می شمار به بارآوری در ای مالحظه قابل تغییر این افزاید: می دوبی یافت. افزایش صددرصد یعنی چهار،

 سیزدهم قرن آغاز و (Carolingianکارولینژین) ی دوره بین که افزایشی غربی اروپای در نوزدهم و هجدهم های قرن گیر چشم تغییرات

  (2)داد. رخ

 مبادله قانون از ابتدا از شهرها که حالی در بود، خودبسنده مانورهای منطق تابع دهم قرن فئودالیسم :تجارت و شهری صنعت روستا،-ب

 قابل تاثیر خود پیرامون محیط بر گیری شکل از بعد اما دارد. نیاز مساعد روستایی محیط یک به شهر پیدایش کردند. می تبعیت کاالیی

 از مهاجرت واقع، در شهر. به روستا از مهاجرت کاالیی، روابط گسترش غذایی، مواد برای تقاضا افزایش نهد: می جای بر ای مالحظه

 داد. رخ مسیحی اروپای در که بود حوادثی ترین مهم از یکی اردهمچه قرن تا دهم قرن از شهر به روستا

 چنین هم و جدید های فناوری از استفاده با شهری وران پیشه بارآوری اما انجامید، طول به قرن دو کشاورزی در بارآوری شدن دوبرابر

 در ششم قرن حوالی از داشت. تری بیش سرعت دندبو نگرفته قرار استفاده مورد که روم امپراتوری زمان به متعلق قدیمی های فناوری

 اختراع چهاردهم قرن میانه در بود. تر مهم اسالمی های سرزمین و بیزانس در موجود های فناوری از که شد آغاز نوینی های فناوری اروپا

 چین از فناوری در اروپا و د،دا افزایش داشتند مهارت فلزی ی یدهچپی های ماشین ساختن در که را ورهایی پیشه تعداد مکانیکی ساعت

 رهبری نما قطب و سازی کشتی جدید های روش چاپ، و سازیکاغذ سازی، رنگ در پیشرفت تراش، چراخ ،بافندگی چرخ گرفت. سبقت

 برای بارآوری از میزان این شود. برابر سه دو، صنعتی ریبارآو که شد موجب ها نوآوری این کردند. تثبیت را فناوری در اروپا جهانی

 هاردهمچ قرن اوایل در شد. می بمحسو مالحظه قابل رفت پیش رود، فراتر معیشتی سطح از توانست می سختی به که ولیدت از سطحی
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 بسیار آن در پشمی های پوشاک تولید صنعت که داشت وجود شهرها از کمربندی فرانسه غربی شمال و کنونی بلژیک غربی بخش در

 در چنین هم و داشت. وجود بافنده هزار چهار حداقل مرتبط های حرفه نظرگرفتن در بدون گنت در ونه،نم عنوان به بود. رفته پیش

 گرفت. برمی در را ور پیشه 31111 و کارگاه 411 از بیش بافان پشم صنف 0331 ی دهه در ایتالیا شمال در فلورانس

 جامعه در اما شود، نمی داری سرمایه به گذار موجب خود خودبه دالیفئو جامعه در بازرگانان و بازار ظهور :داری سرمایه و بازرگانان-3

 داشت قرار ها آن کنترل تحت و شد می اداره دیگر طبقات سوی از تولیدی تظام که جوامعی در بازرگانان کند. می ایجاد تحوالتی پیشین

 کوشش شهرها در سیاسی قدرت در مشارکت ایبر ها آن که شد می سبب امر این بودند. تجارت طریق از خود ثروت افزایش خواهان

 استفاده مورد دریایی دزدان و رقبا علیه جنگ به حاکمان تشویق تجارت، در انحصار طریق از بازار، گسترش برای را قدرت این و کنند،

 به کمتری تعداد و ندبود معتدل اصالحاتی دار طرف هجدهم و هفدهم قرن بزرگ های انقالب در بازرگانان از وسیعی بخش دهند. قرار

 بستند. همت کمر فئودالی نظام از دفاع

 تولیدکنندگان از بازرگانان سوی از اجناس خرید یعنی (Kaufsystem) خرید نظام (Schlumbohm Jrgen)سلومبوم یورگن باور به

 بازرگانان آن در که (temVerlagsysسفارشی) نظام به است کوتاهی قدم باالتر، قیمت با کنندگان مصرف به فروش برای مستقیم

 منوال، بدین بگیرند. تحویل فروش برای را شده تمام محصول مقرر موعد در تا دهند می قرار مستقیم اختیارکنندگان در را خام مواد

 و کنند تحمیل او به را کار آهنگ توانند می ها آن و شود، می وابسته دیگران به خود نیاز مورد ی اولیه مواد حیث از مستقیم تولیدکننده

 یک واقعی معنای به داری سرمایه تولید تا جا این از بپذیرد. را سرمایه خودگستری از تابعیت اندازهای تا حداقل که کنند مجبور را او

 است. الزم دیگر کوتاه قدم

 و ریسندگی لباس تصنع در نمونه، عنوان به شوند. می ترکیب دیگر یک با مختلف های شکل به همواره مرحله سه این واقع، در

 نظارت و مالکیت تحت مستقیما که گیرد می انجام کارگاهی در پایانی فرآیندهای برخی اما شوند، می انجام خرید نظام طبق بافندگی

 استثمار از عناصری ها آن در که داشتند وجود تولید از ای دورگه اشکال ها قرن توصیف، این با دارد. قرار دار سرمایه بازرگانان

 مستقیم نظارت از عناصری زمان گذر با که راستا این در گرایش اما بود. شده ترکیب ور پیشه کاالیی تولید از عناصری با داری مایهسر

 کنند. پیدا غلبه دارانه سرمایه

 قرن در .یافت رشد آلمان جنوب و فالندر انگلستان در روستایی صنعت واحدهای از پرشماری و فشرده مراکز وسطی، قرون اواخر در

 قرن نیمه در اما شد. می فرستاده ایتالیا و فالندر صنعتی مراکز به بقیه و تبدیل، لباس به ها پشم از %2 صرفا انگلستان، در چهاردهم

  کند رشد فئودالی جامعه درون در است ممکن تجاری سرمایه رسید. %21 به شانزدهم قرن نیمه در و %71 به میزان این پانزدهم،

 بنیاد از که دهد می سوق نوینی تولید ی شیوه سوی به را طبقه این سرانجام تحوالت این اما بگذارد، اضمحالل به رو مرتبا است ممکن

 است. شده بنا فئودالی تولید ی شیوه جز دیگری ی پایه بر

 عیار تمام استثمار یک شکل به امر این گاهی است. رشدبافته روستا در ای اندازه تا داری سرمایه روابط که گوید می درست برنر

 در (Metayageکاری) سهم نوعی یعنی زده، حرام شکل به گاهی و کرد. پیدا سلطه انگلستان در که شکلی آید، می در دارانه سرمایه

 ورزیکشا اختیار در را الزم مواد از نیمی است شهری بورژوای یک غالبا که زمین مالک آن در که یابد، می رواج فرانسه از هایی بخش

 از جدا روندی دهد، می رخ روستا در که چه آن حالت، دو هر در کند می دریافت فروش برای را محصول از نیمی آن ازای در و گذار

 نیز تجاری های شبکه که دهد می رخ هنگامی تنها روستا در کشاورزی تولید فزاینده کاری رشته نیست. تجاری ی سرمایه و شهرها رشد

 ی شبکه مورد این در گوید، می هیلتون رودنی که گونه همان بگذارند. اثر صنعت و کشاورزی جهت بر و دباشن گسترش حال در

 به بزرگ شهرهای ضمنی موانع بدون توانند می بازرگانان آن در که جایی کنند، می ایفا کلیدی نقشی کوچک شهرها از ای گسترده

  بپردازند. تجارت

 به پانزدهم قرن از انگلیس ی جامعه ویژه به و غربی اروپای جوامع خصلت ی درباره :طبقاتی مبارزه و مطلقه دولت گذار، حال در جامعه-2

 اند. مانده باقی فئودالی چنان هم جوامع این که داشتند اصرار اندرسون و داب نمونه عنوان به است. گرفته انجام بسیاری های بحث بعد،

 که بود، گذار حال در ای جامعه غربی اروپای و.واقع، در اما دانست. می «کاالیی خرده یدتول ی شیوه» بر متکی را ها آن سوئیزی اما،

 فئودالی نمونه، عنوان مکمل)به شکل دو این بردند. می سر به هم با ترکیب در و دیگر یک کنار در استثمار داری سرمایه و فئودالی اشکال

 استفاده مورد مانور خرید برای را سفارشی نظام از حاصله سودهای که بازرگانی و ،کرد می تولید بازار برای کارمزدی از کشی بهره با که

 یک با بزرگ شهرهای بر سیاسی ی سلطه برای بازرگان و فئودال لرد که بودند)هنگامی دیگر یک با تضاد در حال عین در و داد( می قرار

 شکل دو این توازن داری، سرمایه شکل تر سریع رشد و فئودالی شکل در مولده نیروهای آهسته رشد به توجه اما کردند(. می رقابت دیگر
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 قرن اواخر در اما بود، فئودالی شکل ی غلبه جهت در توازن این پانزدهم قرن فرانسه در کرد. می تغییر دوم شکل نفع به پیوسته طور به

 یافت. تغییر داری سرمایه نفع به یا مالحظه قابل شکل به هجدهم

 شهری نوپای بورژوازی و فئودال لردهای بین تعادل برقراری با سلطنت گذاشت. می اثر نیز سیاست سپهر تحوالت بر دگرگونی این

 که بود جایی تا اش سلطه و بود ضعیف مرکزی قدرت یک فئودالی شکوه دوران در سلطنت کند. تر بیش را خود قدرت کوشید می

   کند. محبور( گاهی تشویق)و خود سلطه پذیرش به را محلی قدرتمند اشراف توانست می

 مدیچی نظیر رسیده قدرت به تازه رانان حکم و فرانسه و انگلستان در قدیمی های سلطنت شانزدهم قرن اوایل و پانزدهم قرن اواخر در

 های دولت برقراری به که هایی تالش برآمدند، شهری های الیگارش و محلی اشراف بر خود اقتدار افزایش صدد در ایتالیا فلورانس در

 و دهقانان سرکوب در که نبودند فئودالی قدرت از ای تغییریافته شکل صرفا اندرسون نظر برخالف مطلقه، های دولت انجامید. مطلقه

 متخاصم طبقات که رسیدند قدرت به شرایطی رد انگلس بیان به ها آن باشند، برخوردار تری بیش توانایی از شهری دست تهی های توده

 دو هر از استقالل از ای درجه قبول قابل میانجی یک عنوان به توانست می دولتی قدرت که داشتند قرار دیگر یک با  موازنه در نحوی به

 کند. حفظ خود برای را طرف

 واقعیت دو بین مرتبا یافتند می دست ثروت و مقام هب که دولت اداری مقامات داشت. ژانوسی ای چهره تجاری سرمایه همانند دولت

 ثروت، حفظ برای راه بهترین اما است، ضدفئودالی نیروهای با نوایی هم ثروت به یابی دست برای راه ترین سریع کردند: می نوسان

 یا گرایی واپس میزان کرد. می تغییر دارانه سرمایه های روش نفع به زمان گذر با دوگانگی این البته بود. زمین روی بر آن گذاری سرمایه

 غلبه دودمانی هایی جنگ اسپانیا در کردند: می اقدام آن به که داشت بستگی هایی جنگ نوع به مطلقه های دولت حاکمان بودن پیشرو

  ردند.ک می ایفا تری مهم نقش «ملی» و تجاری مالحظات هجدهم قرن فرانسه و شانزدهم قرن انگلستان در که حالی در داشت.

 خواهان دهقانان داشتن نگه مطیع و سرکوب اما، بود. کافی افزایش حال در جمعیت به کشت قابل زمین چهاردهم، قرن بحران از پیش

 اکنون شد، برعکس کامال زمین به جمعیت نسبت و رسید، نصف به باره یک به جمعیت میزان بحران، از بعد نبود. دشواری کار زمین،

 از جلوگیری برای فئودال حاکمه طبقات بگریزند. دیگری لرد زمین به لرد یک زمین از راحتی به توانستند می ناراضی دهقانان

 بود. دهقانان و لردها بین قهرآمیز و وسیع های جنگ نتیجه شدند. متوسل سرکوب و قهر به دهقانان فرار از ناشی اقتصادی های خسارت

 مستقیم قدرت بعدی قرن نیم طی اما بشکند. درهم شهر در را ها الیگارش و روستا در را لردها قدرت نتوانست مبارزات این از یک هیچ

 روی بر ها سرف کار یعنی لردها کنترل ی نشانه بارزترین گذاشت. افول به رو اروپا سراسر در شهر مردم و دهقانان بر فئودالی مقامات

 بود رشد حال در قاره سراسر در جمعیت بود، گذاشته سر پشت را رانبح اروپا شانزدهم قرن آغاز در شد. ملغی دوره این در زمین

 تری بیش تحکیم فئودالی مناسبات شرقی اروپای در یافت شهرت «شانزدهم قرن تورم» به که جهتی در رفت، می باال غالت قیمت

 های بخش در اما بود. شده قرار بر مجددا یایبر ی جزیره شبه و ایتالیا از هایی بخش در حتی اربابی زمین روی بر اجباری کار یافت. می

 کرد. می حرکت مخالف جهتی در اقتصادی مناسبات غربی اروپای از وسیعی

 اعظم بخش چون داد، نسبت کاالیی روابط گسترش به صرفا توان نمی را اختالف این داد؟ توضیح توان می چگونه را اختالف این

 اما داند. می منطقه دو این در طبقاتی ی مبارزه تفاوت محصول را اختالف این برنر .شد می فروخته شرقی اروپتی کشاورزی محصوالت

 این بود. برخوردار تری پیشرفته مناسبات از فرانسه به نسبت انگلستان غرب در و بودند شرق از تر موفق غرب در ضدفئودال نیروهای چرا

 شهری الیگارشی که نیست معنی بدان این کرد. تبیین توان نمی غرب در روستایی صنعت و شهرها رشد نظرگرفتن در بدون را اختالف

 از مستقل بودند، قدرت از مراکزی ها این کردند. می حمایت فئودال لردهای برابر در دهقانان از همواره شهری فقیر و متوسط طبقات و

 ضعیف نسبتا شهری طبقات و شهرها شرقی اروپای در دهند. تغییر ها فئودال ضرر به را قدرت موازنه توانستند می که فئودال لردهای

 دهقانان و کنند حمایت فئودال نیروهای از شرط و قید بدون توانست نمی دولت و بود متفاوت قوا ی موازنه غربی اروپای در بودند.

 توانستند می فئودالیسم برابر در ایدئولوژیک و اقتصادی بدیل یک ارائه با شهرها کلی، طور به کنند. کسب تری بیش آزادی توانستند می

 بیاورند. وجود به متفاوت طبقاتی قوای تعادل یک و کرده متحد خود سر پشت را روستا
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 اتحادیه ها، اعتصاب ها و آگاهی طبقاتی کنونی
 

 کیم مودی و شیال کوهن
 یوسف آبخون

 
 مختص ای توده احزاب شکل در چه -کمونیسم "شبح" که گفت توان نمی دیگر کمونیست، مانیفست انتشار از پس سال پنجاه و صد

 منبع که رسد می نظر به اما است. هنوردید در را اروپا-اند کشیده  یدک را عنوان این ناحق به که هایی دولت پیکر در چه و انقالب

 غیرقابل دیگری زمان هر از بیش طبقاتی، مبارزه نییع بود ونیسممک از مانیفست نویسندگان دمرا که مسایلی آن همه ناپذیر خاموشی

 با "همیاری" و "همکاری" برای ها دموکرات سوسیال و ها اتحادیه رهبری سرایی نغمه رغم علی ،حاضر شرایط در است. شده راهم

 از توان می را واقعیت این است. تهگرف دربر نیز را ها تردق سایر تقریبا بلکه ،اروپا تنها نه قدیمی شکل به ای توده های اعتصاب  سرمایه،

 حتی و پوپولیست نئولیبرال، های حکومت با کارگری بزرگ های فدراسیون میان بارز بندی صف در سو، این به 0111 ی دهه اواسط

 کانادا، بی،جنو افریقای جنوبی، کره فرانسه، نظیر ندارند دیگر یک به هم شباهتی ظاهرا که داری سرمایه کشورهای در دموکرات سوسیال

 و پی در گاهی و سیاسی ایه طغیان با همراه  جویانه مبارزه بندی سنگر به بازگشت کرد. مشاهده ایتالیا... یک،بلژ آرزانتین، برزیل، ،پرو

 علیه کنند، تصور 0222 سال در توانستند می انگلس و مارکس که چیزی آن از تر بزرگ و نیرومندتر بسیار ها، نآ از پیش حتی

 شود. می مشاهده داری سرمایه مایانکارفر

 باشند ای اتحادیه های فدراسیون هرمُ دارای که سرخی های پرچم اند، نریخته فرو سنگرهایی ، نیافته انتشار هایی مانیفست دیگر ،گرچه

 به را اصلی مانیفست که ندک می عمل پویایی همان جا همه در روشنی به اما، اند، نداشته فعال یحضور انقالبی احزاب و ، هنشد شتهرابراف

  .گذارد می نمایش معرض به را صنعتی نیمه و صنعتی جهان اعظم بخش در نوینی طبقاتی آگاهی و ،آورد وجود

 حل سان یک به کنونی داری سرمایه جهان و ،پیش سال 071 اروپای بین ظاهری و واقعی های تفاوت تمام رغم علی اساسی، مساله دو

 پیشاروی هدف را آگاهی چنین پرورش که گسترده تشکیالتی غیاب کامل، و وسیع سوسیالیستی آگاهی فقدان اند: مانده باقی نشده

 در هم و ها خیزش در هم ،انگلس و مارکس که این به نظر و ،آمد باال در که شرحی به طبقاتی مبارزه احیای به توجه با دهد. قرار خود

 این یتعواق از نظر صرف .نگرفت پا تشکیالتی چنین اما ند،دانست می پذیر امکان را سازمانی چنین تکوین ی زمینه طبقاتی نبردهای

 جنبش در ییها محدودیت و مسایل با ،ها جنبه بسیاری از ما کند، غلبه خود انزوای بر اندبتو سوسیالیستی چپ که این امکان و مبارزه

 بودند. مواجه آن با نیز ها آن که یما رو وبهر سوسیالیستی
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 پوپولیست، الیست، ایده سوسیالیسم، از گوناگونی انواع کنیم، می دهمشاه هم حاال که طور همین ،0222 سال در سوسیالیستی جنبش

 و سوسیالیستی ادبیات" از مانیفست بررسی در گرفت. می دربر را شورشی حداقل یا و انقالبی کاراآش سوسیالیسم تا ،گرفته اتوپیست

 مشخص یلیتخ -انتقادی کمونیسم یا سیالیسمسو و بورژوایی یا کار محافظه سوسیالیسم ارتجاعی، سوسیالیسم ولهمق سه ،"کمونیستی

 طبقه نفی خطای :شود می هددی انگلس و مارکس جانب از "سوسیالیسم" اشکال این ی همه با قاطع مرزبندی در واحد تم یک و ،شده

 یا ،نانسا نوع منافع بلکه پرولتاریا، منافع نه" که است مفتخر امر این به حقیقی، یا آلمانی سوسیالیسم» نه،مون برای ها. آن سوی از
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 های پردازی خیال آلود مه قلمرو در صرفا و ،ندارد تعلق واقعیت اساسا و ،ای طبقه هیچ به که کند می نمایندگی را عام روط به انسان

 هداد قرار طبقاتی ضادهایت از فراتر بسیار» را خود که این خاطر به اوئن و فوریه نظیر تخیلی های سوسیالیست (0.)«دارد وجود فلسفی

 که این به شان آگاهی رغم علی (4،)«دنده می قرار خطاب مورد عام طور به و عادت طبق طبقاتی، تمایزهایی بدون را جامعه ،سان بدین و

 نیز دوره آن گرایان فرقه با مالیمی  رویکرد وانگهی، گیرند. می قرار انتقاد مورد سان همان به «است طبقه ترین دیده رنج ،کارگر طبقه»

 :شود نمی دیده

 (3«.)اند چسبیده [اوئن و فوریه] خود  اناستاد هاینظر به دودستی ،پرولتاریا تاریخی تکامل یرو پیش برابر در اینان»

 ظاهرا ی دوره در حتی زمان، آن های یالیستسوس از بسیاری به نسبت شان طبقاتی گیری جهت یا سیاست دلیل به انگلس و مارکس

 "کارگر طبقه یعواق جنبش" از شان مداوم دفاع ،ها آن ویژگی ترین اصلی از یکی دارند. ممتازی یگاهجا شد، نوشته مانیفست که انقالبی

 ینا عمومی فقدان دریپر هال است. شده داده نشان کارگری هیاتحاد تشکیالت بر تمرکز و تاکید در شکلی ترین روشن به این و ،است

 مبارزات پذیرش به نسبت اکراه در درجه همان به هم ما زمان در که-انگلس و مارکس ی دوره فکری و سیاسی فضای در را گیری جهت

 است: داده قرار توجه مورد -دارد وجود "اقتصادی"

 را گرایی اتحادیه و کارگری های اتحادیه از حمایت خود اصول در که است ای برجسته چهره اولین سوسیالیسم تاریخ در مارکس»

 از یلتمای اتحادیه به معطوف رویکرد به نسبت تنها نه غالبا ها سوسیالیست اکثر است داده نشان دریپر که گونه آن (2«.)است پذیرفته

 طور همین و اوئن ی نمونه در حتی مساله این که کند می یادآوری او .داشتند خصمانه موضعی روشنی طور به بلکه دادند، نمی نشان ودخ

 تیراندازی حرارت با بلکه ،کرد می محکوم اصول در را کارگری های اتحادیه و ها اعتصاب تنها نه» که کسی ،است صادق نیز پرودون

 حتی (7«.)کرد می تایید ،اند کوچک کیتمال دشمنان یعنی جامعه دشمنان ها آن که این عنوان به را، اعتصابیون سوی به ها ژاندارم
 بعد سال چند که نظری کرد، می نفی خطا" "یک عنوان به را اتحادیه به معطوف رویکرد نیز ها چارتیست رهبر جونز ارنست

 قرار ملی بزرگ اتحادیه وحدت ساختن جهت در خود، اوج در که مبارزاتی شد، منتشر چارتیستی ای توده مبارزات از
 مدام پیگیری در ،خود ی زمانه های سوسیالیست میان در واقع در انگلس و مارکس راینبناب بود. متمرکز عمومی اعتصاب بر و داشت

 .کردند می یاد آن از "طبقاتی جنبش واقعی" نماد عنوان به که اموری ،بودند همتا بی اساسی ای اتحادیه مبارزه و تشکیالت جهت در

 گونه این 0150 سال در "گرایی اتحادیه شناسی جامعه و مارکسیسم"نام با خود ی رساله در هایمن ریچارد کردند؟ عمل درست ها آن آیا

 اما داشتند، مشارکت گرایی اتحادیه نظری و عملی ی جنبه دو هر در خود عمر تمام در رچهگ انگلس و مارکس که کند می تفسیر

 نظریه یک برای کافی مبنای خود آثار در ها آن که پذیرد می هایمن گرچه ،"دنددا نشان خود از اندکی توجه آن به نسبت بارزی نحو به"

 به نیاز بعدی های تجربه شکست به جهوبات»داند. می عیفض اساسا را نظریه این او ولی ،کردند فراهم را اتحادیه از منطقی سجامان دارای

 پیشین ارزیابی از گاه هیچ انگلس و مارکس االوصف مع ندارد، وجود کمونیست( بینانه)مانیفست خوش بینی پیش از ارزیابی برای مدرکی

 و گرایش رغم علی ها آن»...دارد نظری چنین نیز ها اتحادیه و سوسیالیستی سیاست کتاب در کلی جان (5«.)نکشیدند دست خود

 اما «.دان نداده دست به اتحادیه تفعالی های محدودیت و ها امکان از منسجمی و یافته سامان تحلیل گاه هیچ گرایی، اتحادیه با شان پیوند

 تاکید و درونی منطق با ،اند کرده ارائه مساله این ی باره در را متضادی ظاهرا های بحث و ها دیدگاه انگلس و مارکس که مطلب این طرح

 ندارد. سازگاری داری سرمایه اساسی جوهر درک به "پدیداری سطح" از عبور برای او مداوم تالش و مارکس اقتصادی تحلیل شده

 ظاهرا رویکرد دلیل و ندارد، وجود واحدی خصلت آن "اساسی جوهر" در و است متضادی ی پدیده گرایی اتحادیه دهپدی واقع، در

 .گرفت سراغ باید جا دراین  ،داشت جریان ها آن اطراف در که را آن( فقدان یا )و طبقاتی مبارزه با رابطه در انگلس و مارکس "متضاد"

 شایسته که گونه آن و صراحت با گرایی اتحادیه دیالکتیکی تسرش و متضاد خصلت با رابطه در خود های نوشته در انگلس و مارکس

 مبارزات به نسبت ندتُ احساسات بین ها آن آشکار نوسان اصلی دلیل اند. دهنکر ارائه الزم پاسخ سیاسی حیث از است پردازی نظریه
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 موجود تمایز تسلیم، و آرامش ی دوره در ها اتحادیه عمومی گیری جهت تایید عدم و ،کارگر طبقه های شورش ی دوره در ای اتحادیه
 است. مشخص سازمانهای سازی واژگون منطقی ظرفیت بین
 اساسی های جدال ظهور با رابطه در انگلس آمیز شوق واکنش در ای توده های اتحادیه طبقاتی مبارزه ظرفیت به نسبت یتسحسا این

 ،پیوست وقوع به دیر مارکس با طهراب در متاسفانه که جریانی است؛ رآشکا کامال 0221 ی دهه اخراو "جدید گرایی اتحادیه" در طبقاتی

 با 0221 سال در او که طور آن گرفت. قرار استقبال مود نوزدهم قرن ای حرفه گرایی اتحادیه عرصه در طرحی عنوان به انگلس جانب از و

 و ،دارد تفاوت کارگر طبقه اشرافی قدیمی های سازمان با کامال غیرماهر زنان و مردان های اتحادیه این»نوشت: الفارگ برای هیجان

 های اتحادیه از ستایش این (1«.)بینم می را جنبش یک واقعی شروع ها آن در من جا این در تد...یفب کارانه محافظه هرا همان به تواند نمی

 اصالح ارزیابی این با گرفت. قرار نظر تجدید مورد انگلس سوی از زود لیخی "بیفتند کارانه محافظه راه همان به" توانند نمی که جدید

 (01«)است دوانده ریشه کارگران میان در عمیقا که بورژوایی های ارزش" از ای نمونه عنوان به من تام و برنز جان مثل رهبرانی از شده

 همواره که بود نظر براین استثمار از ناشی ای توده قاتیطب های جدال سازی واژگون ظرفیت به نسبت غریزی احساس این یا انگلس ولی

 آگاهی از "ایستا" اساسا درک و نیت سادگی از ناشی البته طبقاتی محور با بینی خوش این دارد. وجود آریستوکراسی بر غلبه امکان

 های تحلیل البته شود. می ارزیابی عدیبُ یک های سازمان عنوان به ضمنی طور به "ها اتحادیه" آن در که خواند می چالش به را طبقاتی

 تر بیش ها آن درونی شده بندی طبقه مراتب سلسله سرشت مفهوم با ماعیاجت های پدیده عنوان به ها اتحادیه از بیستمی قرن

 احساسی رکد از تر بیش بسیار کنونی اقتصاددانان و شناسان جامعه کارهای از بسیاری در موجود مدرن های تحلیل اند. کننده گمراه

 های تئوری از ای مجموعه در کارگری های اتحادیه زندگی یتضادها و درونی پویایی ها، تحلیل این در هستند. جانبه یک انگلس و مارکس

 آهنین قانون" کتاب در آن ناپذیری اجتناب اعالم تا گرفته (Webb) وب توسط ها اتحادیه بوروکراسی تحلیل از است، شده مدفون ایستا

 مطلوبیت در ها آن همه ویسکانسن امریکایی مدرسه 0171 ی دهه فتهپیشر "پردازان نظریه" نهادگرایانه های لیلحت و میشل "یرشالیگا

 ای حرفه و نظم به که پندارند می ای طرفه یک نخیابا را تکامل ها آن همه ند.ا نظر هم کار ثابت روابط و بوروکراسی ناپذیری اجتناب و

 نیروی از بود تعبار که دیدند می سازمانی سطح زیر در را تری عمیق چیز ها آن برابر در انگلس و مارکس انجامد. می کار مناسبات شدن

 ظرفیت آن به که طبقه این عام منافع دیدن سرمایه، علیه مبارزه در اصلی نیروی عنوان به کارگر طبقه به توجه .کارگران خود زنده

 اساسی مبارزات ظرفیت به توجه محور این با و بخشد، می مبارزه طریق از را "خود رایب طبقه" به "خود در طبقه" از تکامل

 سوسیالیست دوستان لبتها و انگلس و مارکس های تحلیل جوانب همه طبقاتی. فعالیت از ای جنبه عنوان به کارگری های اتحادیه

 .دباش داشته قرار باید جاک در احتماال که این تا دارد قرار کجا در طبقه، که گیرد می سرچشمه منطقی آگاهی این از معاصرشان،

 صرفا عام طور به ها... کمونیست نظری نتایج» که است آمده چنین مانیفست معرفی در طبقه موجود های واقعیت به قاطع توجه این

 از بعد (04) «.گذرد می ما شمانچ برابر در که خیزد برمی تاریخی جنبش از و موجود طبقاتی مبارزه از که است واقعی مناسبات بیان

 ممکن حد تا و آل ایده جامعه یک ابداع دیگر حاال کمونیسم »...نوشت تاریخی ماتریالیسم مفهوم بحث در انگلس که طور همان آن،

 پیش به ریاپرولتا سوی از که ای مبارزه از ناشی عام اهداف و ماهیت شرایط با رابطه در است بینشی بلکه نیست، تخیل وسیله به کامل

 (03«.)شود می برده

 و جزیی های جنبه از برخی به اما اند، بوده متمرکز کارگر طبقه «موجود واقعا» آگاهی و سازمان به نسبت انگلس و مارکس که این با

 منطق مسلما .است بوده انقالبی آگاهی با طبقه مبارزه ساده ترکیب تمرکز این از مراد اند. کرده توجهی بی سوسیالیسم ساختار ذهنی

 و او زوال کند. می تولید را خود گورکنان چیز هر از پیش بورژوازی» که دارد وجود مانیفست از عبارت این در ای باورانه خوش جبری

 اطرخ به مارکسیسم غالبا که است ای ساده ی باورانه تاریخ بندی جمع که رسد می نظر به «.است ناپذیر اجتناب سان یک به پرولتاریا پیروزی

 زج نیست چیزی البته است مطرح رفرمیسم واقعیت و "ناپذیری اجتناب" این بین چه آن اما (02است.) گرفته قرار استهزاء مورد آن

 نامنظم. و بینی پیش غیرقابل است جریانی نهایی، تحلیل در خود که مادی و عینی های واقعیت نآ با ذهنی روبنای طبقاتی، آگاهی
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 مبارزه و سازمان مولد عنوان به مادی-عینی شرایط به نسبت که تمرکزی با رابطه در «نهایی تحلیل در عامل یک» به انگلس و مارکس

 پیشرفت و طبیعت با عواملی چنین پیچیده ی موازنه به نسبت ها آن هوشیاری به کمتر اما اند، کرده توجه بسیار اند، داشته کارگر طبقه

 شد. هراشا پولیتک الرئ و کارگر طبقه اگاهی

 طبقه صمشخ شرایط بین درونی متقابل روابط از روشنی ی نظریه  پرداخت در انگلس و مارکس گرچه کردیم، اشاره که گونه همان

 روبنای"هک بگویند ساده طور به که این تا بودند آگاه مساله این اهمیت به ها نآ اما کردند، کوتاهی طبقه آگاهی و فعالیت منافع، و کارگر

 کند. می تعیین را روابطی نینچ "اقتصادی

 روابط بر اکیدت با نظریه این اما نشده، تشریح کامل طور به گاه هیچ گرچه طبقاتی اگاهی از مارکسیستی نظریه دیالکتیکی اساسا ماهیت

 فقر در ارکسم است. بوده مبتنی گاهیآ این مادی ی پایه بر همواره ولی نامنظم ناهماهنگ، تکامل و مادی های واقعیت بین متقابل

 تکامل که است این بر مبتنی که کرد مطرح را "خود در هقطب" وفمعر تمایز شده، نوشته مانیفست از پیش سال چند که فلسفه

 وجود به الزامات این که است سازمانی اشکال و داری سرمایه مشخص الزامات حاصل بلکه ،نظری انتزاع حاصل نه طبقاتی آگاهی

  آورد: می

 آورد.  وجود به توده این برای را مشترکی منافع و شرایط ، سرمایه سلطه کرد. تبدیل کارگر به را مردم توده ابتدا صادی،اقت مناسبات»

 به فقط ما که ای مبارزه طی توده، این نیست، خود برای طبقه یک هنوز اما سرمایه. علیه است طبقه یک توده این حاال سان بدین

 به کند، می دفاع آن از حاال او که منافعی و کند می منسجم طبقه یک شکل به را خود و شود می متحد کردیم، اشاره آن مرحله چندین

 (07«)شود. می تبدیل طبقاتی منافع

 کارگر طبقه اتحاد اهمیت مورد در توضیحی صریحا آن از پیش جمله چند در مارکس که است ای نکته بر مهم تاکید فراز،  این در

 منطور که -موقتی بند نیم اتحادهای به را خود کارگران انگلستان، در»است شبیه آمده مانیفست در که ای جمله به بسیار که دهد می

 آوردند وجود به دایمی اتحادهای بلکه نساختند، محدود -رفتند می بین از مجددا آن همراه به و نداشتند ای لحظه  اعتصاب یک جز دیگر

  (01«.)کرد می یاری کارفرمایان علیه شان مبارزه در را کارگران که هایی اتحادیه یعنی

 گویا که این تصور با مارکس زمان های الیستیسوس از بسیاری که طور آن ،"اقتصادی" مبارزات تنها نه که است این در بحث این اهمیت

 اگاهی تکامل در اصلیعناصر عنوان به ها آن از بلکه ،است نشده رد ندارد، طبقاتی آگاهی و سوسیالیسم با ارتباطی ترین کم مبارزات این

 تاریخی های لحظه آن به نباید «خود در طبقه» مفهوم معنا، این در است. شده یاد تر وسیع بالقوه شدن تر سیاسی و تر نروش طبقاتی

 چنین هم فهومم این  ،شود می گاهآ دولتی قدرت کامل سیاسی سطح در شا تاریخی ماموریت به اه نآ در کارگر طبقه که شود محدود

 به خود، عینی و طبقاتی منافع برای ای پایه مبارزات مادی ضرورت ی نتیجه در کارگر طبقه که دارد داللت نیز انتقالی حرکت نآ به

 شود. می دهدا جهت اش طبقاتی هویت از ذهنی آگاهی یعنی آگاهی این کسب سوی

 طبقاتی وحدت سوی به مداوم پیشرفت شکل به اند کرده اشاره مانیفست پرشور جوان نویسندگان که طور آن "اقتصادی" مبارزات البته

 هر بنیاد که بود این اند کرده بنا آن بر را شان سیاسی زندگی انگلس و مارکس که دیدگاهی اما گیرد. نمی صورت خودکار طور به و

 واقعیت از توانایی این شود. می معین جتماعیا تحوالت برای طبقه این توانایی با سوسیالیسم سوی به طبقه جانب از دار هدف جنبش

 خواند. می فرا سرمایه علیه مقاومت به باشند، داشته که ذهنی آگاهی هر با را کارگران که شود، می ناشی طبقاتی مبارزه عینی

 باشد، داشته وجود مانیفست در است ممکن که ای بینانه خوش دیدگاه از نظر صرف ،کند توجه آن به باید چپ که مهمی دیدگاهی

 تر کم و شده تحقیر عبارت نهما در یالیستیسوس پیشرفت هر کلید که باشد دشوار شاید و است؛ "طبقاتی اگاهی" به مربوط مساله

 در نظری دقت و ،سو یک از ای برنامه دقت بر تاکید تا ،دارد قرار طبقاتی و مادی ،اساسی مبارزات و «پایین از سوسیالیسم" شده دقت

 دیگر. سوی از گفتار و نوشتار

4 
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 در خلق منشور از ملهم کارگر هزاران که زمانی یعنی داشت، وجود 0221 ی دهه در که عمومی روحیه و فضا آن که رسد می نظر به

 در هالومتریک تعداد همان با امریکایی ارگرانک بیستم قرن دوم ی دهه در که زمانی حتی یا و ،آمدند گردهم یورکشایر صحرای

 به بیستم قرن اواخر گرایی مصرف و فردگرایی با مقایسه در د،کنن شرکت ها سوسیالیست گردهمایی در تا ،کردند راهپیمایی ینپل گریت

 است احساس قابل  مقوله یک «بنیادگرایی» عنوان به طبقه این آگاهی "پسامدرن" ی دوره این در دارد. تعلق دیگری جهان
 نیروی ترین مهم هنوز اما ماند. می جهانی" "دهکده وحشی سواحل در الییکا تهی فرهنگ ی عرصه در کورسویی به و

 ممکن هک است کارگرانی جانب از اقتصادی حاد بسیار مبارزات ،دارد وجود یکایدئولوژ غالب جریان این علیه که شنا برای کننده خنثی

 "صنعتی پسا" ی دوره دروغین ثبات که رود می مبارزات این باشد. کارانه محافظه نگوییم اگر رفرمیستی، اساسا شان ذهنی گاهیآ است

          دهد. نشان کردار ی حوزه در هم و آگاهی حوزه در هم را خود تحول طرفیت کردیم، بحث باال در که طور همان و کند، آشکار را

 اعتصابی در -ملی پیروزی یک مقاله ینا نگارش زمان در و روزمره اعتصابی مبارزات رهبری، در تغییرات نظیر امریکا، در اخیر حوادث

 در تقریبا است. کرده باز موجود فرهنگ ترین  ی فردگرایانه در طبقاتی تفکر برای را جدیدی زمینه -دستمزد تری بیش برابری و کار برای

 های خیابان در سیسیا آشکار اعتراضات در شده، برانگیخته نئولیبرالیسم حاکمیت ها سال طی که خشمی فوران زمانی، مقطع همین

 که گرفت نظر در ظریفی تصور برای توان می را روندی چنین است. شده  گر جلوه کشورها سایر و جنوبی کره جنوبی، افریقای فرانسه،

 است آمده وجود به ظاهری، آرامش ها سال گذشت از پس جدید، طبقاتی های طغیان برای

 نظری ولحت در اند؟ دهیرس دولت و کارفرمایان با کامل مبارزه در یفیک جهش این به "هژمونی تحت" کارگران چگونه و چرا

 و سیاسی روندهای و فرهنگ ی،ایدئولوژ نظیر "روبنایی عوامل سلطت" معموال استالینی های تحریف و ظهور دوران در مارکسیستی

 عقل" و رکارگ طبقه آگاهی های دگییپیچ کشف برای جستجو در است. شده تهبرجس عقاید اختالف محو و آگاهی ساخت در شان نقش

 است. حاکم های ایده بالمنازع هژمونی درباره عمومی باور این دنکشی چالش به ما بحث "سلیم

 جریان در اقتصادی ساختار و منافع کنندگی تعیین سادگی به که گونه همان درست .کنیم می شروع انتقاد جهت کردن وارونه با ما 

 دایم یلمروق عنوان به رفرمیستی حتی و حاکم طبقه یایدئولوژ بالمنازع کنندگی تعیین به دادن بها رپُ یست،ن قبول قابل اتیطبق اگاهی

 نسبت کارگر طبقه های الیه از بخشی واکنش از کم، دست تر درست تشریح شاید نیست. پذیرش قابل نیز داری سرمایه متسیس
 جریانی پذیرش برای سنگین" "اجباری ی دوره هر حاکم های ایده مثبت تایید جای به که باشد این حاکم سیستم به

 ،گیرد انجام هماهنگ و مثبت توافق جای به جبری پذیرش یعنی جایگزینی، این اگر و شود. جایگزین ناپذیر اجتناب ظاهرا

 نقل با ما شد. خواهد ذیرپ ان امک بیستم قرن اواخر "سلیم عقل" درز بی های بادبان در موجود بالقوه های شکاف مشاهده صورت آن در

 یا کلی طور به حاکم طبقه های ایده تاثیر تحت کارگران که نیست این جا این در مساله کنیم. می شروع ایدئولوژی غیبت غایب، یک

 و رمیستیرف ایدئولوژی توان ندارند، قبول شکل آن یا این به را، رفرمیستی ایدئولوژی از پارامترهایی که این یا و ندارند، قرار جزیی

 دقیق وضعیت ما که هنگامی اما باشند. داشته آن به را توجه ترین بیش باید مختلف های بخش که است واقعیتی آن، نفوذ ی محدوده

 پی پذیرش این شکنندگی به جهات بسیاری از و ناپایداری ثبات، عدم به کنیم، می بررسی را کارگر طبقه "موجود واقعا" آگاهی

 و ها ایده از ای مجموعه با هماهنگ و روشن توافق با مقایسه در که کنیم می کشف را تری پیچیده ترکیب ما جا این در بریم. می

               شود. می مشخص ایدئولوژیک تمایز غیرقابل غلبه کمتر و اطالعات فقدان و تضاد ناسازگاری، با ،"ها ارزش"

 ،شده دیتاک کارگر طبقه یاسیس و یاجتماع یباورها ناهماهنگ اساسا سرشت هب شده، مانجا 0151 ی دهه در که یقاتیتحق از یبرخ در

 شیگرا «تناقض و یعالقگ یب از» بیترک در یاجتماع عام لیمسا مورد در کارگران نظرات که دارد وجود نظر وحدت نکته نیا گِرد و

 با سهیمقا در یجبر اساسا نظرات وجوه انیب یابر مان لکیما (05.)موجود وضع به دادن "تیمشروع" به تا دهد یم نشان یتر شیب

 درک که نظر نیا رد یبرا او از بعد لش اسکات (02.)است برده کار به را "گرایانه مصلحت رشیپذ" الحطاص کارگران فعال مشارکت
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 زین متضاد کارگران یآگاه اما (01).آورد یم فراهم یمحکم لیدال است آشفته و مغشوش آن مشابه یاسیس میمفاه و طبقه از کارگران

 سازمان مورد در ونیاسکول و ادوارد قاتیتحق .دهد یم امکان دئولوژییا انهدام و مبارزه از یسان کی تیظرف به که یمهم یژگیو ،هست

 تیفعال با ینیع نظر از یول رند،یپذ یم را تیریمد یسودآور اصول یذهن نظر از هگرچ ها کارگاه نوالئمس که دهد یم نشان کار محل

 .برند یم لیتحل را آن خود

 در را مقاومت از یا ناآگاهانه شکل شهیهم مثل ها آن یول ،بود تیریمد اهداف جهت در ها کارگاه والنئمس یرسم یدئولوژیا گرچه»

 (41«.)دادند یم نشان خود روزمره حرکات با تیریمد حقوق برابر

 توجه مورد ها آن در مایمستق یآگاه مساله که هرچند ،است شده انجام انرکارگ یها دگاهید و یتلق با رابطه در زیادی قاتیتحق رایاخ

 که دهد یم نشان کالیراد استیس و کارگر طبقه استیس نیب را یعبور رقابلیغ ظاهرا شکاف ویکروت دیوید مطالعات .است نگرفته قرار

 خود قاتیتحق در او .ندارد حاکم یدئولوژیا رشیپذ به یربط (دهایسف همه از قبل)کارگران جانب از یستیالیسوس یها دهیا ظاهری نفی

 قابل طور به یکنون یدار هیسرما فاسد یها تیواقع به نسبت خود "کالیراد" همکاران با سهیمقا در واقع در کارگران که دهد می نشان

 بیان را خود احساس این در که ،رددا وجود یقیعم ییجبرگرا و ینیبدب جامعه، از کارگران درک در ،عالوه به .ندا تر آگاه یا مالحظه

 (40).«یبپرداز یشخص و یخانوادگ لیمسا به که است نیا یسادگ به کار نیبهتر ،داد انجام یکار توان ینم" کند: می

 یدئولوژیا "فقدان" و یاجتماع ساخت از یمثبت و سازگار مفهوم هر فقدان مورد در در را ما ی هیفرض ،زکارانهیپره اساسا دگاهید نیا

 وجود یمعنا به "گرایانه مصلحت رشیپذ" نیب شده داده نشان ویکورت قیتحق اتییجز در که گونه همان ،حال نیع در .کند یم اثبات

 یعنی کرده، ارائه کارگران از ویکورت که یریتصو .دارد وجود شکننده  یتعادل خشم ابراز و یدار هیسرما مناسبات تیهدا در ثبات

 یلیمسا با رابطه در را خود خشم کارگران ها آن در که دارد قرار ییها مصاحبه برابر در ،سرنوشت مقابل در میتسل و قدرت یب کارگران

 به کایامر در هم و ایتانیبر در هم را "یاسیرسیغ" کارگران از یمشابه یها گروه که یلیمسا اند، داده نشان کار شدت و کار زمان رینظ

 (44.)است داده سوق یبزرگ مبارزات

 باره در یمیقد افکار همان یایاح به براندازانه بالقوه حرکت و یماد طیشرا نیا نیب رابطه جادیا یبرا تالش ریاخ یها سال رد

 ی محدوده در یمنافع توانند یم که ییاقتصاد عامالن آن ":سدینو یم موفه شانتال مثال .است شده منجر "اقتصاد یکنندگ نییتع"
 قرار یدئولوژیا و یاسیس سطوح از بعد دیبا آن طرح که یحال در رفت،یپذ توان یم گونهچ باشند، داشته یاقتصاد سطح

 (43«.)شوند مطرح شوندیم یبند دسته و فرموله منافع نیهم ها آن در که یگفتمان از شیپ توانند یم منافع نیا ... رند؟یگ

 برقرار یدار هیسرما یدیتول مناسبات عملکرد از مختلف سطوح نیماب یا ساده "جبرباورانه" رابطه ها بحث از نوع نیا با رابطه در مساله

 رد صراحتا یاسیس و کیلوژئودیا مفهوم در یدار هیسرما آن در که "یگفتمان" لیدل به ای و قیطر از کارگران، واقع در .است شده

 طیشرا نیا در یویآلترنات شان یطبقات تیموقع لیدل به که-کارگران انیم در مقاومت نیا ند،زن ینم مقاومت به دست شود، یم

 اضمحالل درون در نوع این از اریبسی های بحث .گیرد می پا کند، یم عمل یدار هیسرما دیتول درون که ییتضادها جهینت در -یابند ینم

 نیز ها بحث این در اند. شده نشخوار "نیوتایمز" پردازان نظریه گفتمان در و ،شده مطرح تاچریسم 0121 ی دهه موهوم "بختی نیک"

 سال در که تحقیقاتی در اند. شده برجسته کارگران به رحمانه بی زدن دست روی برای "هژمونیک نظر از" غیراقتصادی عوامل تر بیش

 قرار توجه مورد کروتیو تحقیقات در که "دموکرات ریگان" اجتماعی های بخش همان شده)از جامنا انگلیسی کارگران مورد در 0114

 از حاکی است( شده یاد ها نآ از دارند بریتانیا اجتماعی -اقتصادی های سرشماری در که جایگاهی به بنا "اس .2 ث." بنام و گرفته

 است عبارت آید می دست به تحقیقات این از که پیامی است. تاچری های سال هژمونی به نسبت ماهر کارگران حمایت اساسی ارییدناپا

 های تحلیل در که بختی نیک و سعادت احساس و فردگرایانه "گرایی مصرف" تا وسیع و هدگستر اقتصادی امنیت عدم احساس از

 مورد در مستقیم تجربیات از بود عبارت اند گرفته قرار پرسش مورد که کسانی "احساس" (47است.) شده تاکید ها نآ به پسامدرن
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 جمالت از ی،دسر دل و امنیت عدم احساس شان. نوجوان زندانفر بیکاری و ها خانه گرفتن بازپس کار، مدت کوتاه قراردادهای فراوانی

 ترس احساس افکارم در همواره بقا... برای مبارزه ایم... شده رانده عقب به ما -بود هویدا بودند، کرده حمایت ها توری از که کارگرانی

 فقدان از است روشنی گواه ها واکنش ینا همه -نداریم پیشروی قدرت و ایم شده رانده اعماق به ما است وحشتناک این دارم...

 زمانی که تاچری "مالکیت پایه بر دموکراسی" واقعی مفهوم به نسبت زدایی توهم ند.ک می جلوه پایدار ظاهرا که هژمونیک ساختارهای

 و دستمزدها ادمانج کار، شدت ی سابقه بی تشدید با همراه شد، می گفته شادباش "فردی روحیه" به جدیدی فرهنگ اوج عنوان به

 (41اند.) داشته را خود اشتغال ظحف شانس حداقل که کسانی روی بر زندگی سطح بر دیگری یفشارها

 ایدئولوژیک نظر از کارگران حتی که دارد وجود اقتصادی عوامل این در گرایشی -است دیگری سویه دارای کننده کیج سری دل این اما

 تحقیقات موضوع که کارگرانی همان کشاند. می دولت هم و داری سرمایه تولیدی مناسبات علیه نبرد به را "اس .2 ث."  کار محافظه

 یتامن با رابطه در شان بودن "کارفرما خود" مورد در و کردند می دریافت خوبی نسبتا دستمزدهای که کارگرانی یعنی دند،بو 0114

 چاپ کارگران شدند. کارفرمایی ضد اساسی مبارزه وارد تاچریسم یها سال بدترین در که بودند کسانی ،کردند می گویی گزافه شان شغلی

 ندگانسنوی که دارند قرار مقوالتی همان ردیف در  که بودند کارگرانی دند،بر پیش به را واپینگ در مُرداک ضد مبارزات که

 به دست که واگنهام در فورد رگرانکا یا و .کردند می ستایش را ها آن تاچریسم "گراییِ مصرف" شعارهای با رابطه در پسامدرنیست

 از بسیاری کردند. آشکار را وقت سر درست اصالح به کار های طرح پذیری ضربه که هایی اعتصاب زدند، 0121 ی دهه در مهمی اعتصاب

 فقدان شدند. یم نامیده توری لزلزمت افراد عنوان به کردند. شرکت 0121 سال طوالنی مبارزه در که بیمارستان های آمبوالنس کارکنان

 عمدتا اصالح به کارگرانِ یعنی نیست، ما تحلیل مورد کارگران به منحصر رو هیچ به متضاد های ایده وجود و هماهنگ یایدئولوژ

 و اجتماعی رنظ از که کارگرانی یا ،بودند "هویژ" کارگران از که سنتی( طور به حداقل )و "اس .2 ث." "دموکرات ریگان"  پوستسفید

 التین امریکای ساختمانی کارگران و کاامری سراسر در مزارع کارگران مثل مهاجر کارگران .شدند می ضفر کار  محافظه دماعم سیاسی

 و گرهی، حاد مسایل سایر و خانوادگی "های ارزش" کارانه، محافظه اجتماعی حیث از ایدهای از برخورداری رغم علی یانیفرکال جنوب در

 ،ترتیب این به .زدند شورش به دست کارشان شرایط به اعتراض در ،غیره و شدن زندانی و شان کشورهای هب بازگردان از ترس رغم علی

 و یکایدئولوژ روشن زمینه پیش دارای ندرت به ،طبقاتی تجربه بر مبتنی های بندی جبهه و مبارزات است، یکی جا همه در مساله

 به نگرش و جدید های ایده روی به را راه که است مبارزه این که است نای دارد وجود واقعیتی اگر .بود اسییس درست گیری هتج

 در کارگران، افکار در کارانه محافظه اجتماعی ایدئولوژی از درجه هر وجود که است این کرد اخذ توان می که درسی گشاید. می جهان

 کارگران اقتصادی شرایط این معنا، این به بشود. افکار نای با مخالف و متضاد کامال جهتی در ها آن متناوب حرکت مانع تواند نمی نهایت

 این به کشاند. می جهان ماهیت باره در ها فرضیه ترین اساسی با مقابله حتی و مقاومت به را ها آن که است شان اولیه آگاهی با مقایسه در

 در شان واقعی جایگاه از را کارگران است ممکن ئولوژیاید شود. می ناپذیر اجتناب معینی شرایط در اما است، نشده انتخاب مبارزه اعتبار،

 گرداند. می باز موضع همان به قدرت با را ها آن اقتصادی تضادهای اما براند، بیرون داری سرمایه تولیدی مناسبات

 برابر در موجود ساختارهای "کارانه افظهمح پذیرش" ایدئولوژی نفقدا با رابطه در کارگر طبقه آگاهی یا و "سلیم عقل" بر تمرکز

 طبقه آگاهی در معرفتی گسست بازکردن در اقتصادی اساسی مبارزات موثر نقش به باید حاکم، طبقه ایدئولوژی مثبت تایید هرگونه

 رب ها چین فحرو مبارزه با که است شده اثبات بیستم قرن اواخر تا 0117 سال انقالبی قیام از بارها و بارها مساله این رد.ک تاکید کارگر

 ایلی دکاتور در استنلی ای. صاباتتاع در خود مبارزات در امریکا میانه غرب کارگران که آگاهی تا ،شد ور شعله کاری تکه نرخ تعیین سر

 (42.)آوردند دست به غیره و دیترویت مهروزنا و نوی

 جهش طریق از کارگر( طبقه یهلاو گیری شکل تشریح در مارکس جمله از گیری وام با) جدیدی "مشترک شرایط" دهه، یک از بیش

 و صنعتی کشورهای در هم کارگران از تری وسیع چه هر های بخش سوی از سرمایه خود حتی و کار بازارهای کار، زمانسا در یعظیم

 است. دهکر آشکار و جهانی تر بیش چه هر را سرمایه نهادهای ها، ادغام و ترکیب شدن، فراملیتی فرآیند شود. می تجربه صنعتی نیمه هم
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 و قراردادها نفی ، سقوط کار، تشدید از غیرمستقیم و مستقیم طور به جهان سراسر در تری بیش چه هر کشان زحمت روند، این برابر در

  (41برند.) می رنج کار های سازمان ضعف عموما

 نسبت شده انجام بریتانیا در رااخی که بررسی یک در است. گذاشته تاثیر طبقاتی اگاهی بر یزیاد میزان به "کمشتر شرایط" این

 (31است.) یافته افزایش 0117 سال در %20 به 0112 سال در %22 از «دارد؟ وجود طبقاتی مبارزه کنید می فکر آیا» پرسش به موافقان

 با رابطه رد آمارگیری یک در 0122 سال در که حالی در است. یافته تغییر یگیر چشم طور به اعتصاب به نسبت تلقی متحده ایالت در

 نفع به %41 تنها و اعتصاب نفع به %21 مشابهی آمارگیری در 0111 سال در بودند، اعتصاب نفع به %32 و مدیریت نفع به %27 اعتصاب

 ها پستچی از نفر 027111 اعتصاب همه از تر برجسته و موتورز جنرال ی کارخانه در ها اعتصاب اخیر موج ویژه به دادند. رای مدیریت

 .یافتند می مشابهی شرایط در را خود که درآو دست به کشی زحمت مردم و ای توده وسیع حمایت سرویس پارس یوناتید رکتش علیه

 کار برای مبارزه دادند. رای مدیریت نفع به %45 و پی.اس یو. کنندگان اعتصاب نفع به %77 که دهد می نشان رابطه ان در ها آمارگیری

 است. شده تبدیل کارگر طبقه از وسیعی خشب اجتماعی مساله به وقت تمام

 

III 

 داری سرمایه ایدئولوژی آشکار ناتوانی از وار نمونه تقریبا مورد 0115 توا در پی.اس یو. پستی شرکت در روزه 07 اعتصاب موفقیت تجربه

 جمعی قراردادهای تدارک ایبر شرکت ایدئولوژیک حمله در نمونه این دهد. می دست به را آن شکل ترین"هژمونیک" و جدیدترین در

 بود. دههمشا قابل ای هتود فعاالن میان در ها ایده و سازمان از آلترناتیو طرح تاثیر آن، برابر در و 0115

 ،شود نمی محدود مردها و سفیدها به رانندگان، است. کارگر طبقه از مختلفی های گروه از متشکل پی.اس یو. پستی شرکت کار نیروی

 در شوند. می تعریف ها"دموکرات ریگان" عنوان به و ،شوند می محسوب خوب دستمزد با و وقت تمام کارگران از خشیب ها آن چند هر

 رتصو شرکت هستند. ناچیز دستمزد با و وقت نیمه غالبا و ،دارند معکوس ترکیبی نژادی نظر از انباردار و بندی بسته کارگران که حالی

 شکست. خواهد را اعتصاب خط وقت نیمه کارگران از تعدادی و رود می بین از کارگران ینب اتحاد اعتصاب شروع با که کرد می

 پیش به کند درک را آن نتوانست شرکت که آمادگی و همراهی وحدت، از باالیی سطح با اعتصاب بود. برعکس افتاد اتفاق آنچه اما

 در بود. داده قرار کار دستور در و شروع کارگران کردن اکندهپر برای اعتصاب از پیش سال دو در را ایدئولوژیکی تعرض شرکت، رفت.

 رقابتی ولوژیئاید خدمت در کارگران کلیدی های بخش جلب منظور به ها برنامه همه مثل "جدید تیمی کار"برنامه 0117 سال

 از جلوگیری برای کارگران از تری بیش هرچه تعداد میان در واییبورژ روزآمد ایدئولوژی از بخش این پیشبرد یا و گرفت، قرار ها شرکت

 شد. دیده تدارک موثر های اعتصاب

 اتحادیه برای ها پستچی بنام حرکتی در ها پستچی مدتدراز نقش به و داشت جریان کارگران میان در ها سال طی که روندی هب شرکت

 نظر به کارگران شدن تسلیم و داده بها کم مبارزه برای کار نیروی شدن ادهآم به کل در و ها آن میان در اصالحات پویایی و دموکراتیک

 بود. داده پربها جهانی نظریه این و شرکت

 آن اصلی موسسان از اس . یپ .وی کارگران گرفت شکل 0151 سال در وی ی.د ی.ت دموکراتیک اتحادیه برای ها چیپست حرکت وقتی

 اما بود. تر کم پیش های سال طی ،ندبود فعال وی ی.د ی.ت در که  ،کار نیروی سریع رشد با مقایسه در اس .یپ .وی کارگران تعداد بودند.

 (30بود.) آورده وجود به وقت نیمه کارگران هم و وقت تمام کارگران میان در هم آگاه ای توده نرهبرا از ای هسته گروه، این

 این با .نداشتند قرار تری کم آمادگی در شرکت حمایت مورد "تیمی کار" منطق پذیرش در کارگران سایر به نسبت اس .یپ .وی کارگران

 یانتقاد مقاالت و وی ی.د .ت منظم ی هینشر ،وی ی.د ی.ت فعاالن شکل به را خود و گرفت، پا ها آن انیم در بدیلی "میسل عقل " وجود

 تیتروید در یآموزش رکزم و مستقل یکارگر هیاتحاد ارگان یکارگر ادداشتی هینشر .ساخت می گر جلوه کارگری یادداشت هینشر در

 ی.د ی.ت که الحات،اص عیوس روند زمان هم .گرفت یم قرار ها یپستچ هیاتحاد بعدها و وی ی.د ی.ت استفاده مورد گسترده طور به که بود
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 را یعیوس راتییتغ ابتکار شد، یم تیهدا اس . یپ .وی سابق کارگر یکار رون یسو از که دیجد کامال یرهبر داشت، قرار آن مرکز در وی

 یرهبران معدود از دیجد رهبران .شوند جلب آن به اس .یپ .وی کارگران از یاریبس تا شد موجب و گرفت، دست به هیاتحاد سراسر در

 یاعضا که دهد یم حیتوض پارکر کیما .کردند یم رد را "یهمکار" مفهوم کل و "یمیت کار" مفهوم صراحتا که بودند دهمتح التایا در

 :دادند نشان واکنش اس . یپ .وی شرکت  جانب از "یمیت کار" برنامه کاربست به نسبت گونهچ وی ی.د ی.ت

 تیریمد یکار میت و (TQM) تیریمد تا آورد اینفریکال در (Ceres)مرکز اتیح داخل به را یلریتر اس .یپ .وی شرکت ،0117 هیژانو در

 وی .اوی.ت یها هیاعالم و یکارگر ادداشتی هینشر ها آن .کنند مقابله آن با رنامهب شروع همان از تا شدند آماده فعاالن .کنند استفاده آن از

 وجود با یول ،کرد یم کنترل را کارگران میتقس ی نحوه ،شرکت گرچه .آوردند دست به را (بودند دهیرس اس . یپ .وی یسو از شبانه که)

 (33.)کنند مقابله ها آن برنامه با بود کرده جادیا تیریمد که یمیت هر در توانستند کارگران ده،ید آموزش فعاالن از یکاف تعداد

 یها هیفرض برابر در مایمستق موضع نیا .رفتیپذ را بود آن مبتکر وی ی.د ی.ت که ،یمیت کار یریکارگ به با مخالفت موضع هم هیاتحاد

 ولسون راند .برگشت تیریمد اهداف هیعل تشرک ابتکار کل عمل در و ؛بود یمیت کار با رابطه در شرکت تیحما مورد کیدئولوژیا

 :دهد یم حیتوض را 0115 سال در قراردادها یبرا مبارزه ریتاث ستپُ کارمند

 یبرا یتدارک عنوان به را اش یمیت کار ابتکار اس .یپ .وی شرکت .کرد مشخص را قراردادها یبرا مبارزه "یمیت کار" هیعل مبارزه» 

 (32.)"میریبگ نظر در خود تدارک از یبخش عنوان به را آن که شد یضرور هم ام یبرا و گرفت کار به قراردادها

 یطبقات یآگاه که داد امکان ها آن به ای و کرد ریناگز را ها هیاتحاد بلکه ،خورد شکست روزمره لیمسا در تنها نه داران هیسرما یوژدئولیا 

 ،یماد یازهاین و لیمسا خاطر به قطع طور به بلکه .داد یرو اعتصاب که نبود یمیت کار یدئولوژیا خاطر به تنها .ندبند کار به را یباالتر

 هیاتحاد نفوذ تداوم و وقت مهین و وقت تمام یدستمزدها نیماب شکاف کاهش وقت، تمام و وقت مهین شغل لیتبد سبب به همه از باالتر

 آن ی واسطه یب یمعنا در یول .شد گرفته نظر در گانرانند یبرا زین یدستمزد شیافزا اگرچه .گرفت صورت -یبازنشستگ برنامه بر

 از رشورترپُ ها آن نیبنابرا .آوردند یم دست به یتر کم زیچ دادند، یم لیتشک را کار یروین % 11 حدود که یوقت مهین کارگران از هنوز

 زین اس .یپ .وی کارگران .بود جالب جنبه نیا از زین یبازنشستگ برنامه کنترل مورد در کیدئولوژیا حاد مبارزه .بودند وقت مهین کارگران

 که خواست یم اس .یپ .وی شرکت .رفتند یم شمار به متعدد انیکارفرما با ها یپستچ یبازنشستگ برنامه جزو کشور از یعیوس بخش در

 گرچه .پردازند یم یتر شیب سود کردند یم ادعا که وندند،یبپ شرکت نظارت تحت برنامه به و شده خارج هیاتحاد "رموثریغ" برنامه از

 به نسبت که یاطالعات ءخال لیدل به ونیاعتصاب یول .باشد مذاکرات یبرا یطرح توانست یم یبازنشستگ برنامه یبرا شرکت تالش

 به یجمع یآگاه از نوع نیا وستیپ وقوع به اعتصاب که یزمان در .گرفتند یجد را آن داشتند، ییمارچندکارف برنامه یجمع تیماه

 وحدت .شد خواهد شان بینص یتر شیب زیچ ها آن برنامه با که مورد نیا در کارگران کردن متقاعد یبرا اس .یپ .وی تالش .مدآ دست

 .داشت یپ در را کارگر طبقه وحدت یبرا کوچک یروزیپ کی که شد، غالب شرکت سراسر در یا هیاتحاد

 متحده ایاالت در کار محافظه مداران سیاست و بزرگ عمومی های نهرسا قدرتمند ایدئولوژیک واکنش با اس .یپ .وی اعتصاب پیروزی

 بود، برگردانده کار سر به آرا %74 با 0111 سال در را کاری که انتخاباتی که کرد اعالم دادگاه برگزیده مامور اعتصاب، آغاز در شد. مواجه

 این بدون کاری مشاوران واقع، در بود. کرده افشا را ها آن نیز تر یشپ او است.. اعتبار بی انتخاباتی مبارزه در شده انجام های تقلب خاطر به

 سایر و تایمز نیویورک ژورنال، استریت وال های روزنامه برای بهانه، این بودند. کرده شکنی قانون هایی حوزه در باشد آگاه وی خود که

 همان برگردان غالبا که کردند چاپ هایی سرمقاله و مقاالت ،ریکا کردن اعتبار بی برای ها آن رفت. می شمار به آسمانی هدیه یک روزنامه

 رهبران توانایی برابر در بود حاکم طبقه های حرمتی بی کُر هارفتار  این بیاورند. فشار  او به دادن رای در که آن برای بودند؛ خبرها

 درک و پیروزی حس عمومی، تبلیغات فشار رغم علی اام کنند. نبرد خود حقوق برای عمل در موثری طور به بودند شده قادر که ای توده

 نیست این سر بر بحث جا این در نرفت. ازمیان بود، مدهآ وجود به اس .یپ .وی کارگران میان در پیش های سال در که تری عمیق طبقاتی

 بسیاری های نمونه خصوص، این در نیستند. مستعد مدیریت-کار نیروی همکاری یا و کار ی بازده برتری پذیرش به نسبت کارگران که
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 که است این مساله است. دربرگرفته را جامعه سراسر روز سلیم عقل عنوان به ها ایده این البته و دارد وجود ها شرکت موفقیت از

 در آلترناتیو های هاید دارند. قرار ها ایده این تاثیر تحت تر کم گیرد می پا دارد که کارگر طبقه دیگر آلترناتیوهای با مقایسه در کارگران

 یافته سازمان دفاع و رهبران حمایت از ها ایده این که زمانی شوند. می درک تر بیش اقتصادی ساده مطالبات برای حتی کارگران مبارزه

 که است کارگر هقطب "سلیم عقل" حالت این در داشت، وجود اس .یپ .وی غیرمتعارف ی نمونه در که گونه همان است، برخوردار ای توده

 جلوی تا دهد می امکان اتحادیه به که شود می تبدیل مونیهژضد نیرویی به یطیشرا چنین در کارگر طبقه "سلیم عقل" شود. می حاکم

 علیه بریتانیا پُست کارگران اعتصاب در مشابهی سناریوی کند. سد ،است یرذناپ برگشت پایین دستمزد با کار که  ،را رایج تصور این

 بودند، نمونه یک به شدن تبدیل ظرفیت دارای و آگاه که کارگرانی پیوست، قوع به میل رویال  کارفرمایان ی وسیله به تیمی کار اجرای

 مخالف بود داده روشن سیاسی جنبه آن به پافشاری با که «میل رویال کارکنان دستور» طرح با کارگری اتحادیه های توده که حالی در

 داشت اقتصادی ریشه بنیادی طور به کارگران مبارزه واقع در ولی ند(کرد می شارها آن به ابهام با ها انهرس از بسیاری که طور )آن بودند،

 درک را آن معموال بریتانیا در )که"میتی" کار کرد. می تهدید را ها آن زندگی استاندارهای و کار شرایط شغلی، امنیت نهایت در که

 (31است.) شده پذیرفته ها نمونه این مشابه های برنامه از بسیاری با همراه ها اتحادیه رهبران زا شماری بی تعداد بجان از نامند( می تیمی

 در واقعی طرح یک تهیه برای ای آگاهانه تالش ،لندن در هیژو به و ای توده مصمم و روشن رهبران وجود با ست،پُ کارگران ی نمونه در

 اختیار در اهرمی کارگران موردی هیچ در که است این حقیقت» .شد انجام کار شرایط بر آن اثرات با پیوند در مدیریت هایی طرح برابر

 مشخص گاه هیچ ها آن برای اما بپذیرند. را منعطف کار باید صرفا کارگران و ،دارد قرار مدیران کامل اختیار در ها اهرم بلکه ،ندارند

 تعیین و تعریف مدیران سوی از که دارد وجود زیادی بسیار املعو که دلیل این به .پذیرند می را چیزی چه دارند که شود نمی

 با و اس ی.پ .وی مشابه همبستگی و اتحاد از سطحی بر تکیه با ،1101 تابستان در ستپُ کارگران های اعتصاب مجموعه (35«.)شود می

 ی فلسفه با و نیافته پایان مجادله اما شدند. پیروز قرارداد، برای مذاکرات از "کارکنان دستور" طرح محورهای تمام گذاشتن کنار

 حمالت با ها آن تثبیت با مقایسه در کارگران تیموق های پیروزی گفت شود می ،داشته وجود سو این به 0121 ی دهه از که مدیریتی

 شرکت اقدام مرکز طرح برابر در -رقیب معموال اتحادیه دو اتحاد -مترو کارگران متحد مقاومت شد. خواهد ور روبه تری بیش هماهنگ

 کاهش سیاست موفقیت از ای مایوسانه نمونه شد، اجرا طرح نهایت در که این تا شد، رو روبه مدیریت جمالت از موجی با 0122 سال در

 گذاشت. نمایش به را ها هزینه

 به ،شد داده اننش دیریتم تهاجم برابر در ستپُ کارگران محلی رهبران سوی از که طبقاتی آگاهانه یرویکرد و استراتژیک روشنی

 با رایطه در گاهیآ از یسطح چنین هم و مبارزه برای ها آن خواست و اعضا آمادگی و یزتجه که چرا دارد. نیاز ساده جویی مبارزه از بیش

 تولید مناسبات در ریشه عمل در که روند می شمار به اصلی عوامل از استراتژی این عمومی گیری تهج و مفاهیم مدیریت، ژیاسترات

 کارگری های اتحادیه رهبری "اجتماعی مشارکت" و "همکاری" خط برابر در امر، این البته .دارد قرار استثمار ی پایه بر داری سرمایه

 به رانجامس ندارد. خارجی وجود که امری ،هستند کارفرمایان خواهی نیک پی در چاپلوسی و استیصال با که دارد قرار یابریتان و آمریکا

 بر ارگرانک سازمان مستقل اشکال برای ناپذیری انحراف اصل به و طرف، کدام در ها نآ و دارید قرار طرف کدام در شما که شفاف آگاهی

 از سازمانی ایجاد برای استراتژی یک به مساله این سپرد. تصادف به توان ینم را طبقاتی روشن طرح نوع این هست. نیاز طبقاتی پایه

 از نوعی به  و ،شود دنبال کشورها سایر در باید و کند می شارها آن به "کارگری یادداشت"که نوعی از دارد، نیاز ای توده فعاالن

 برای آمده وجود به امکانات که دارد اهمیت نکته این بر تاکید حال عین در ،شد اشاره آن به وی .او ی.ت نمونه در که ای توده های سازمان

 خود از برخاسته مقاومت مادی محصول بلکه نبوده، ها سوسیالیست آرزومندانه تمایالت ولمحص حرکاتی چنین در "آگاهی رشد"

 آید. نمی بیرون از و است درونی کارگر طبقه "روزمره" مبارزه سیاسی معنای است. طبقاتی مناسبات و شرایط

 یک اهداف تنها نه ها آن شد. خواهد رجستهب تیمی کار ابربر در ستپُ کارگران مقاومت معنای کنیم نگاه سیاسی کامال منظر از اگر

 و خود اتحادیه رهبران به نروش اعتنایی بی با بلکه کردند، خنثی خود مبارزه در مدیریت طرح رد با را پوندی لیونیم چند "همکاری"
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 سنت ی پایه بر تمبارزا این کردند. مقاومت نیز تیمی کار برابر در کارگر، حزب حکومت های طرح شبیه مدرن های طرح چنین هم

  جانب از شده اعمال ای ضداتحادیه قوانن علیه کارگران خودی خودبه مبارزات در نیز سنت همین که شد ممکن تودهای مبارزه

 گرفتند. می سُخره به را ای ضداتحادیه قوانین این همواره کارگران داشت. ریشه میشد، حمایت نیولیبر جانب از قویا که کاران محافظه

 ایدئولوژی حاکمیت تحت شد می فرض که کارگرانی جانب از هم آن است، عظیمی سیاسی بالقوه اهمیت دارای عموض این

 تکیه با رونده پیش سازمانی ی وسیله تکامل ماند می باقی چه آن دارند. قرار طلبانه( اصالح الاقل ولی حاکم طبقه نه داری)اگرچه سرمایه

 کردیم. اشاره آن در کنندگان شرکت آگاهی تغییر بر آن پایدار اثرات با وسیع و بزرگ مبارزات اثیرت به باال در ما است. ظرفیتی چنین بر

 تدارکاتی کارگران و کارکنان مبارزه اخیرا و پُست کارگران مبارزات است. نادر استلی در مبارزات نظیر دست این از هایی نمونه گرچه

 از ]سرمایه[ هژمونی از "گسستی" چنین دارد. وجود داری سرمایه ایدئولوژیک و مادی های قدرت از گسست پویایی همان نیز هواپیمایی

 داری سرمایه مناسبات در معمولی روند عنوان به را آن باید بلکه شود، نمی ناشی مزبور کارگران میان در روشن و موجود اپیش آگاهی

-اقتصادی ساختارهای هم که خصوصیت این با است کارگر هطبق آگاهی جاری سرشت کننده منعکس ها آن که این تر بیش کرد. درک

 درگیر مبارزه از محور یک در که را کابین کارکنان ویژه به و ایرویس بریتش کارکنان کند. می رد هم و پذیرد می را موجود اجتماعی

 کشیده مبارزه به که کارگری ارشم بی های گروه نظیر ها آن داد. قرار کارگر طبقه های شورش ردیف در توان می سختی به ،بودند

 "کار موثر برنامه" نام به طرحی خشن واقعیت با ها آن .بروند فراتر خود جویانه مصالحه و کارانه محافظه ذهنیت از ندا ناگزیر شوند، می

 انجماد آن در که حیطر ،کند جویی صرفه شرکت هزینه در پوند میلیارد یک تا ،شود گذاشته اجرا مورد به است قرار که شوند می مواجه

 ای پایه حقوق برای شویم می مجبور ما" کابین ارشد اعضای از یکی گفته به .است شده گرفته نظر در ها کاری اضافه کاهش و دستمزدها

 (21.)"کنیم تصابعا خود

 نیستند. ها سوسیالیست از هیگرو سوی از تحریک نیازمند سرمایه با مقابله برای کارگران که است این توجه خور در ی نکته جا، این در

 کارگران میان در موجود متناقض و متضاد آگاهی تکامل با رابطه در خود وظیفه به که است این ود ر می انتظار  ها سوسیالیست از چه آن

 مبارزه به بتنو وقتی کارگر طبقه که این داشت، تاکید آن بر دیگران از بیش لنین که ای مالحظه شوند. متمرکز آن بر و کنند، عمل

 غیر و اقتصادی ی انگیزه با مبارزات با رابطه در است ممکن نظر این است. سوسیالیستی پیشگام هر از تر انقالبی نهایت در رسد می کامل

 همبارز برای کارگر طبقه آمادگی مساله که است این ماست تاکید مورد اینجا در که ای نکته اما آید. نظر به بیهوده ها آن احساساتی

 جنبش رفرمیسم طلبیدن مبارزه به ظرفیت و آن تکامل و حفظ جویی، مبارزه سوسیالیستی پیشگامان که است این مساله بلکه نیست،

 نظر از های برنامه روخوانی به بخواهند که این تا بدهند جای طبقه درون را خود بتواند که پیشگامانی کنند. می درک چگونه را کارگری

 بپردازند. بیرون از و طبقه ینا برای درست سیاسی

 

1V 

 از است عبارت دگرگونی این و . سوسیالیستی سیاست از چپ معیار درکِ در دگرگونی یک ضرورت از است عبارت باره این در ما بحث

 جهت در پاکیزه و درست تحلیلی حیث از ای برنامه حول پیگیر کوشش تا آن مبارزات و کارگر طبقه آگاهی موجود سطح بر تمرکز

 ها. توده میان در شکل( آن یا این )در آن انتشار

 متشکل چپ ی وظیفه  سنتی طور به که تمرکزی است. کارگر طبقه مبارزه و منافع بر تمرکز کامل پذیرش از عبارت عملی ی نتیجه

 بین در بحث و شد. روبرو ها سوسیالیست از بسیاری استقبال با متحده ایاالت در شاید ویژه به کار نیروی اخیر حیات تجدید است.

 کارگری روز مسایل از برخی سمت به چپ گرایش از درجه این حتی اما است. زده دامن را چپ روشنفکران و ها اتحادیه چپ فعاالن

 و مداوم مبارزه یک بسیج از است عبارت وظیفه این کنیم. می تعریف ها سوسیالیست کار دستور عنوان به ما که چه آن از ،نیست کافی

 طبقه. ی"پیشرو" های بخش سطح در کم دست .سرمایه علیه آلترناتیو و طبقاتی پایه بر صریحا
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 در که ریکارگ طبقه لبد.ط می را کارگر طبقه روزمره "اقتصادی" مبارزات و نیازها با رابطه در پایدار سیاست یک ،ویکردیر چنین

 بین که تاس شکافی کردن رپُ حداقل یا و مسایل از بسیاری در -لیاصو های سوسیالیست برای -کاری فظهمحا کردن خنثی برای تالش

 مسایل به شکاف این که جایی است. شده داده نشان کروتیو تحقیق در که دارد وجود متوسط طبقه سوسیالیسم و ها آن درک

 وجود با ها، سوسیالیست هوظیف محتوی، در اما باشد. داشته وجود تقابلی چنین باید شود، می مربوط جنسی تبعیض و نژادپرستی
 برنامه، و اصول کردن" "قربانی نوعی و دارد، قرار آن در کارگر طبقه که است جایی از کردن شروع مشکالتی چنین حتی

 کارگر طبقه مبارزه عینی ظرفیت و درک از بخواهیم چه چنان است ناپذیر اجتناب ما نظر از کاری چنین باشد. باید که جایی تا

 است ممکن که است مسایلی سیاسی و طبقاتی مضامین کشیدن بیرون و تشخیص روندی هر در ها سوسیالیست ظیفهو کنیم. حرکت

  آیند. نظر به "غیرسیاسی"

 های سازمان از اشکالی به نیازهایی چنین طبقاتی معنای از روشن درک به اقتصادی یاساس نیازهای از حرکت در ،انتقالی روند تقویت

  تعیین دهد می قرار کارگر طبقه مسایل و شرایط بر ضرورتا را خود بنیاد که سیاستی در انتقالی، مفهوم .دارد نیاز انتقالی
 سیاسی چشمانداز به میشود، ناشی شرایط این از را کارگران مداوم مبارزه و مادی شرایط که ماند می "پل"ی به و کند. می

 ببخشد. مفهوم و معنی یانتقال وند این به میتواند که چشماندازی میکند. وصل
 با ای توده پایه های جنبش از را انتقالی پویایی این که بودند سازمانی اشکال ترین انقالبی "ها یتوسو"نظیر یساختارهای تاریخی نظر از

 رزهمبا عظیم حوادث طی شان خودی خودبه جوشش به محدود صرفا تارهاساخ ینا اهمیت ساختند. متبلور طبقاتی قدرت رفتن نشانه

 کارگران اند. بوده مطرح جدید های شورش در بلکه ،بودهن اول جهانی جنگ زمان انقالبی دوره به مختص فقط ها آن نیست. کارگر طبقه

 را شوراها شاه سرنگونی برای 0151 سال در ایران کارگران کردند. برپا را ها کوردونه آلنده حکومت از دفاع برای 0154 سال در شیلی

 سدهای ورای را کارگران که ، کارگری های کمیسیون انحالل از پس بالفاصله کارگران ،0152 سال در پرتقال انقالب در کردند. ایجاد

 از ناشی ها کمیته این بود. ها سویت یادآور که وردندا وجود به را امیرسا-اینتر های کمیته کرد، می دمتح کار محل در های اتحادیه

 ها. یتوسو زا اگاهانه تقلید تا بود ضرورت

 در 0141 ی دهه در لیتاق جنبش محور با همراه و اتحادیه از انتقالی اشکال ایجاد برای دهد می نشان تاریخی مطالعه حال عین در

 مشابهی سیاسی یها تالش کارگری های اتحادیه آموزشی اتحادیه شکل به (کانادا و متحده ایاالت در کمینترن رهنمود با )و بریتانیا

 را خود صریحا اقلیت جنبش است. داشته وجود ت ژ. س. در "اتحاد دوستان" شکل به فرانسه در تری کم موفقیت با و ت.گرف صورت

 نبود این اصلی ایده د.کر می تلقی کارگری... های اتحادیه ناراضی اعضای سیاسی آگاهی رشد برای ای وسیله و "انتقالی" سازمان عنوان به

 ها کمونیست با ارتباط در تر بیش بلکه دهد، سوق "پایین از فشار با و جویانه مبارزه حرکات به را ریکارگ های اتحادیه رهبری» که

 با داشت احتمال که حادی بحران برای تدارک راستای در انقالبی آگاهی ایجاد برای کارگری یها اتحادیه در مستقیم کار (20) «بود...

 جنبش درون که طبقاتی آگاهی با و مستقل رهبری ایجاد به نیاز مشابهی، محور در (42شود.) ایجاد معدن صنایع در ها درگیری بروز

 که  اتحادیه از دیگری اشکال در و کشورها از زیادی تعداد در شود. می احساس آتی، های شورش آماده و باشد، داشته ریشه کارگری

 متحده ایالت در کارگری یادداشت نشریه ها، آن ترین دیمیق از یکی است. شده درک نیاز این اند آمده گرد نشریه یک حول معموال

 های اتحادیه فوروم هلند، در همبستگی بریتانیا، در کارگری های اتحادیه اخبار نشریه ای، اتحادیه مراکز و نشریات این هلجم از است.

 ،آلمان در فراملی اطالعاتی ادلهمب ،ها این همراه به برد. نام توان می را تایوان در کارگر و نیوزلند در کارگری یادداشت سوئد، در کارگری

 روزمره طور به که را چه آن و ،اند شده ایجاد ای توده فعاالن هماهنگی برای نشریات این کرد. اضافه توان می را شمالی امریکای و برزیل

 ای توده یتفعال رفت، آن شرح باال در که کاراتیابت در دهند. می انجام طبقاتی سازمان برای است نیاز شان اعضای اساسی منافع زمینه در

 در شاغل فعاالن آوردن و درگیر که هایی بخش سایر حمایت جلب و طبقه میان در شان روزمره فعالیت ی مثابه به ها اتحادیه



 

 45 

 ابتکاراتی نینچ .باشد نیازی شوند دیکته باال از که ایی برنامه و اصول به که آن بدون شود، می گزارش ها کنفرانس و مدارس

 ضروری روندی چنین  شروع برای اما نیست، کافی مبارزه در درگیر فعاالن جانب از "خود برای طبقه" آگاهی به گذار تکامل برای

 در که گونه همان است. دیگری مهم مساله جنبشی های سازمان در کار محل اتحادیه رهبران حتی روی بر اعضا کنترل مساله است.

 (32) افتاد. اتفاق دموکراتیک اتحادیه برای ها پستچی جریان مورد در اتحادیه ی توده و امریکا کارگری یادداشت ینماب متقابل کنش

 نیازها به ها آن انقیاد و سازمان ی مثابه به ها اتحادیه شدن بوروکراتیزه بین دایمی جریان با ها اتحادیه ای توده فعاالن شد اشاره که چنان

 ایجاد یعنی آن مخالف جهت در روندی با را شدن بوروکراتیزه روند  هوشیارانه ها آن اند. کرده برخورد ای آگاهانه رطو به اعضا خواست و

 تالش نظیر هایی نمونه در اند. کرده خنثی شان نمایندگان رفتار و های سیاست و اعضا کار محل براساس های خواست بین ارگانیک ارتباط

 بود. درخشان نتیجه اس پی. یو. پستی خدمات شرکت در اعتصاب سازماندهی و نیازها و دموکراتیک حادیهات ایجاد برای ها پستچی توده

 حمایت با یا و بدون شان استحکامات ایجاد برای سازماندهی به پراکنده صورت به گرچه سیستم، با شان مبارزه الزامات اساس بر کارگران

 پردازند. می دولت و کارفرمایان با ای دوره مقابله به باشد هرچه ها آن کارانه محافظه راظاه آگاهی حال دهند. می ادامه ها سوسیالیست

 هاست. آن طبقاتی ظرفیت و معنا کردن روشن بلکه است، نبوده طبقاتی مبارزه و تشکیالت ایجاد گاه هیچ ها سوسیالیست وظیفه

 کند، می جلوه ناچیز اند، موجه آن با ها آن که تشکیالتی و اهیآگ در شکاف با مقایسه در برخوردی چنین پذیرش در کنونی های تالش

 پاسخ یک برای آغازی تواند می که دارند، ریشه کارگری جنبش در که آورد می فراهم مقابله و مبارزه از هایی نمونه ها تالش این اما

 روی دموکراتیک اتحادیه یک برای ها پستچی نمونه در که چه آن مشابه باشد؛ کنونی یابنده عمق اجتماعی بحران برابر در طبقاتی

 آگاهی به اعضا، خواست و نیازها از ها آن تابعیت یا تشکیالت، عنوان به ها اتحادیه شدن بورکراتیزه بین انتخاب (22داد.)
 هایی استخو مابین ارگانیک ارتباط ایجاد راستای در که هایی استراتژی پذیرش با دارد. بستگی ها اتحادیه ای توده فعاالن

 اتحادیه برای ها پستچی های توده درگیری شبیه مواردی در شان نمایندگان اعمال و ها سیاست و اعضا کار محل براساس
 شد. همراه قوی نتیجه با اس پی. یو. اعتصاب سازماندهی و ها خواست با رابطه در دموکراتیک

 هرچند داد، خواهند ادامه خود نیازهای براساس دهی سازمان به رانکارگ ها، سوسیالیست حمایت بدون یا حمایت با کردیم مشاهده ما

 مستقیم مقابله در متناوبا باشد، هرچه ها آن کارانه محافظه ظاهرا آگاهی و مقاومت برای مرکزی ایجاد برای سیستم با درگیری پراکنده،

 ها سوسیالیست وظیفه است، نبوده طبقاتی مبارزه و تتشکیال ایجاد هرگز ها سوسیالیست وظیفه گیرند. می قرار دولت و کارفرمایان با

 در پُرنشدنی شکاف با مقایسه در رویکرد این راستای در موجود های تالش کنند. برجسته را طبقاتی مبارزه ظرفیت و معنا که است این

 را اپوزیسیون و مقاومت جریان از قاطعی یدورنما و ها نمونه ها آن وجود، این با است، جزیی اند مواجه آن با ها آن که سازمانی و آگاهی

 باشد. شونده عمیق اجتماعی بحران به طبقاتی پاسخ یک ارائه برای آغازی تواند می که دارد، ریشه کارگری جنبش در که کنند می مطرح

 
 
 
 

 ها: زیرنویس
 .10 ص ،0152 نیویورک، ،0222 قالبان مارکس کارل باخ، فون دیوید در کمونیست، حزب مانیفست انگلس، فردریش و مارکس کارل-0

 .17 ص جا همان-4

 .11 ص جا همان -3

 ریویو. مانتلی انتشارات نیویورک، اجتماعی، طبقات سیاست مارکس، کارل انقالب تئوری دریپر، هال -2
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 .24 ص جا همان -7

 .0115 پولوتو، لندن، کارگری، ملی جنبش اولین ها، چارتیست چارلتون، جان -1

 ترجمه ریاحی ح. همت به رساله این .2 و 2 ص ص ،0150 لندن، کارگری، های اتحادیه شناسی جامعه و مارکسیسم یمن،ها ریجارد-5

 است. کرده منتشر را آن بیدار نشر و شده

 ورسو. لندن، ،1-00 ص ص سوسیالیستی، سیاست و ها اتحادیه کلی، جان -2

 .0221 ،01 ،05 ،33 ص ص ،4 جلد ها، نامه الفارگ، لورا و انگلس -1

 .0173 مسکو، ،211 ص ها، نامه از منتخبی انگلس، و مارکس-01

 .74-73 ص ص ،0122 مودی، کیم ،02-05 ص ص ،5 منبع -00

 .21 ص کمونیست، مانیفست -04

 .053 ص سوم، جلد منتخب، آثار ها، کمونیست اتحادیه تاریخ انگلس، -03
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 آید؟ وگو با محمد مالجو: چرا پول نفت سر سفره مردم نمی گفت

 یکیوان مسعود
 

های دولتی در افزایش تورم  چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران در مقابله با بیکاری، رکود و کاهش فقر ناتوان است؟ سهم سیاست

دانست؟ نقش نهادهای موازی قدرت در بحران اقتصادی ایران « درمانی شوک»توان نوعی فرایند  چه بوده؟ آیا بحران ارزی ایران را می

وگو با زمانه، به این  ی میان بحران اخیر با بحرانهای اقتصادی جهانی وجود دارد؟ محمد مالجو، اقتصاددان، در گفتتچیست؟ چه نسب

 .دهد ها پاسخ می سؤال

مالجو معتقد است که در ساختار اقتصاد ایران هم کسادی نفتی و هم رونق نفتی مسبب افزایش حجم نقدینگی و تورم شده است. او 

شوند این  گوید که باعث می ند ورود و مصرف درآمدهای نفتی و تأثیرشان بر اقتصاد ایران، از سازوکارهایی متنوعی میضمن تشریح فرای

 .درآمدها به زیان اکثریت مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز شوند

و دیگری جنگ اقتصادی « افزایش و خلق نقدینگی»  :وضیح اصلی وجود دارددر مورد بحران اخیر ارزی ایران دو روایت یا ت :پرسش
ی نائومی « داری فاجعه سرمایه» به ارجاع با—برجام از آمریکا خروج ضربه از پس —ای اما سقوط آزاد ارزش پول ملی را آمریکا با ایران؛ عده

ی نوعی شکست  ما درباره این تحلیل چیست؟ آیا بحران کنونی نشانهدانند. نظر ش نولیبرالی می «درمانی شوک»کالین، بخشی از یک فرآیند 
 رانی به میانجی بحران مواجه هستیم؟ داری ایران است یا درواقع ما با نوعی حکم سازی و حکومت تصمیم

به این معنا درمانی نبوده است. این حرف  وجه بخشی از یک فرآیند شوک هیچ به ۱۳۰۸گیر ارزش پول ملی در سال  پاسخ: سقوط چشم

اند. اما  وفور بهره جسته درمانی به درمانی نیستند. البته که تاکنون از شوک گذاران اقتصادی در ایران اصالً اهل شوک نیست که سیاست

های سیاسی کاهش ارزش پول ملی برای نظام سیاسی مستقر در وضعیت  کنیم. مخاطره جا داریم از موردی مشخص صحبت می این

توانسته است پذیرش  های اقتصادی می گذاری ی نظام سیاست بیش از حدی بوده است که بتوان تصور کرد مجموعهبحرانی کنونی 

رانی به میانجی بحران  و حکم« درمانی شوک»گیری از  و بهره« داری فاجعه سرمایه»ی  هایی را آگاهانه به جان بخرد. ایده چنین مخاطره

ی  ای رادیکال است اما کسانی که این ایده را برای نمونه نولیبرال بوده است در اصل ایده های که آماج نقدنائومی کالین بر سیاست

اند. یعنی این توهم را  اش پوشانده کارانه بر تن ای محافظه بندند عمالً جامه به کار می ۱۳۰۸مشخصِ کاهش ارزش پول ملی در سال 

چه این  ی دولت بوده است و چنان گیری آگاهانه و خودخواسته زنند که کاهش ارزش پول ملی دقیقاً محصول تصمیم دامن می

ها را از سطح  داد. در چنین چارچوبی عمالً توجه شد کاهش ارزش پول ملی نیز رخ نمی گذاری موهوم به کنار گذاشته می سیاست

سازند. ببینید، ما امروز  ا برجسته میی مجریه ر رانی در قوه رانی و مشخصاً نظام حکم ی حکم کنند و عمدتاً سطح شیوه ساختاری دور می

 های اقتصادی تنیده از نزاع سیاسی هستیم. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و فرصت شاهد سه سطح گوناگون و درهم

از مبحث رانی، و سومین سطح نیز بر سر ساختارها. تبیین کاهش ارزش پول ملی با استفاده  ی حکم است، دومین سطح بر سر شیوه

رانی. در بطن چنین  ی حکم مشخصاً نوعی نزاع سیاسی در دو سطح اول است، یعنی نزاع بر سر مناصب سیاسی و شیوه« درمانی شوک»

انگاری سطح ساختاری وجود دارد. کاهش ارزش پول ملی در سال جاری مشخصاً معلول  حال عزمی جزم برای نادیده دیدگاهی درعین

رانی ضعیف و نیز بحران دیپلماسی  املی بوده است که ریشه در ساختار اقتصاد ایران دارند و البته حکمی پرشماری از عو مجموعه

 .خارجی ایران نیز بر ابعادش افزوده است

ترین  زیان بارترین و تبیین کم آفرینی حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد ایران و تشریح زیان آمد نقش صًا به پیمشخ» ای  مقالهشما اخیرًا در  
دولتی  شده و شبه سازی سازی نهادهای پولِی خصوصی و خصوصی ملی»اید؛ در پایان این مقاله، ضمن پیشنهاد  پرداخته« های رویارویی با آن شیوه

https://www.radiozamaneh.com/412939
https://www.radiozamaneh.com/406514
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ی نهادهای پولِی غیرعرفِی فعال در بازار  ی همه ها، و نیز انحالل و مصادره شان در سایر عرصه های زیرمجموعه در بازار متشکل پولی و شرکت
باِر کاهش تقاضای کِل حقیقِی »گویید که  ، می«ها، عمدتًا بدون پرداخت غرامت شان در سایر عرصه های زیرمجموعه غیرمتشکل پولی و شرکت

متوجه چه کسی « باید»؛ وجه الزامی قید «ی نهادهای پولِی فعال در بازارهای متشکل و غیرمتشکِل پولی گذاشتاقتصاد کالن را باید بر دوش برخ
 یا چه کسانی، چه چیزی یا چیزهایی است؟

 را تحقق بخشند. پیشاپیش بگویم پاسخ واضح و دقیقی به این پرسش ندارم« باید»پرسید چه نیرو یا نیروهایی باید این  درواقع شما می

اش در  شان است. نه در خود مقاله بلکه قبل از نگارش گیری چون این نیرو یا نیروها اکنون موجود نیستند و فقط امید به احتمال شکل

رانی گفته بودم اگر از من بپرسید چه نیرویی باید این خط را پیش ببرد خواهم گفت در چارچوب ساختار سیاسی کنونی  یک سخن

چه تاکنون در  تر از آن مراتب وسیع ی هیچ متصور نیست مگر از طریق اِعمال فشار مردمی در ابعادی بهاصوالً جلوبردن چنین خط

طلبانه بلکه وقتی از  های آموزشی و آرمان فکرم نه در بحث ایم. ببینید، من و دوستانِ هم های تاریخ معاصرمان سراغ داشته ظرفیت

تناسب با نوعِ توازن  دهیم بی هایی که ارائه می حل کوشیم راه کنیم همواره می می ای مشخص و انضمامی در اقتصاد ایران صحبت مسئله

ها  کوشیم، اما وجود سوژه های مترقی به سهم ناچیز خودمان می قوایی نباشد که در جامعه جاری و ساری است. گرچه برای تکوین سوژه

ی  ی زیرکانه شان باشیم. به وام از طعنه بسته  هر قدر هم که دلگیریم، حاال اند مفروض نمی هایی را که هنوز شکل نگرفته و عاملیت

کننده و سکرآورند اما با توجه  خواهیم شعارهای آتشینی سر دهیم که مجذوب نیستیم، نمی« های انقالبی پردازی عبارت»لنین، ما اهل 

هایی که ساختار سیاسی کنونی را تهدید  علی اوالً مخاطرهحال، در شرایط ف ناپذیرند. بااین جا و اکنون تحقق کم این به نوع توازن قوا دست

ی  بسا نیروهای محرکه شود و خواهد شد چه های اقتصادی بر اکثریت مردم وارد می ای که از تشدید بحران سابقه کند و ثانیاً فشار بی می

که موضوع « باید»وا دچار تغییر شود. آن هایی در پیش داشته باشیم که توازن ق های جدیدی باشند. محتمل است دوره تکوین عاملیت

وجه  هیچ مان اصالً سفت نیست اما قضیه به هایی احتماالً در شُرُفِ تکوین تکیه دارد. زمین زیر پای پرسش شماست عمدتاً بر عاملیت

اش صحبت  ن مستمر دربارهکردیم اما اال ترها مطرح نمی حلی را قبل پردازانه نیز نیست. به همین دلیل است که مشخصاً چنین راه خیال

هایی هیچ ارزیابی واضح و واحدی نداریم. پرسش  گیری احتمالیِ چنین عاملیت آهنگ شکل بندی و مسیر و ضرب کنیم. البته از زمان می

 .ها نیز طبیعتاً بحث مجزایی است ی چیستی و جنس و ترکیب و خصوصیت احتمالیِ این نوع عاملیت درباره

ها از تورم کمتر  ستیزی دولت های ناشی از تورم آسیب .اند ساز بوده ستیز و تورم هراس، تورم ها در ایران تورم دولت»برخی معتقدند که 
 نظر شما چیست؟« نبوده است.

هراس باشد. اما  م تورمای درازمدت در بین باشد، عجیب نیست که دولت از تورم بهراسد. باید ه وقتی صحبت از تورم دورقمی در دوره

های ساختاری در اقتصاد ایران نبوده است همواره در درازمدت ناموفق بوده.  جاکه معطوف به ایجاد دگرگونی ها ازآن ستیزی دولت تورم

ای ارزیِ هایی را در نظر بگیریم که درآمده خیزی برای شکل دهی به تورم است. مثالً هم دوره ساختار اقتصاد ایران اصوالً بستر حاصل

هایی که چنین درآمدی رو به کاهش بوده. در اقتصاد ایران هم رونق نفتی مسبب افزایش  نفتی دولت رو به افزایش بوده و هم دوره

شده است و هم کسادی نفتی، هر کدام اما از مسیری متفاوت. افزایش درآمدهای ارزیِ نفتیِ دولت غالباً از طریق  حجم نقدینگی می

رو  ی پولی و ازاین های خارجیِ بانک مرکزی مستقیماً پایه متقابالً افزایش خالص دارایی عمومی دولت و ی ای ریالیِ بودجهاز افزایش مابه

یافته است و همین افزایش در  ها افزایش می داده است. با افزایش حجم نقدینگی نیز سطح عمومی قیمت حجم نقدینگی را افزایش می

 .ساخته است های بعدی ضروری می ش حجم نقدینگی را در دورهها نیز افزای سطح عمومی قیمت

شده اما از مسیری دیگر. کاهش درآمدهای ارزیِ نفتیِ  چنین کاهش درآمدهای ارزیِ نقتی دولت نیز به همین نتیجه منجر می هم

ی  راض از بانک مرکزی یا شبکهی دولت نیز عمدتاً با استق کرده و کسری بودجه ی دولت را دچار کسری می جاکه بودجه آن دولت، از

ها به بانک مرکزی  انجامیده یا به افزایش بدهی بانک شده، یا به افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی می بانکی تأمین می

نقدینگی دوباره داده است. با افزایش حجم  رو حجم نقدینگی را افزایش می ی پولی و ازاین شده و در هر دو حالت مستقیماً پایه منجر می

های  ها دوباره افزایش حجم نقدینگی را در دوره یافته است و همین افزایش در سطح عمومی قیمت ها افزایش می سطح عمومی قیمت

 .ساخته است بعدی ضروری می
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ا و تا حد زیادی ه گردد که، بر فرازِ سر دولت ی عواملی برمی مشکل تورم در اقتصاد ایران عمیقاً ساختاری است. یعنی به مجموعه

دهی به ساختارهای  ها به سهم خودشان در شکل اند. درست است که هر یک از دولت کننده داشته شان، نقش تعیین مستقل از اراده

هایی  اند. چنین است که دولت گرفته بوده اند اما در هر مقطع زمانیِ خاص نیز اسیر ساختارهای اقتصادی شکل اقتصادی نقش داشته

 .ساز نیز باشند توانند تورم حال می ستیز درعین و تورم هراس تورم

های اقتصادی برای مقابله با بیکاری و رکود و کاهش فقر  سازی سیاست به طور کلی، چرا با وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران از پیاده 
از بودجه و ناتوانی دولت از « نهادهای موازی قدرت»گویند، صرفًا سهم عظیم  اکالم میچون صادق زیب طور که برخی هم ناتوان است؟ آیا دلیلش آن

 تأمین مخارج عمومی است؟

ایم. این  گرایانه عرضه کرده کند اما اگر به این جزءِ اکتفا کنیم پاسخی تقلیل جزئی از پاسخ را فراهم می« نهادهای موازی قدرت»قطعاً 

ی دولت؛ دوم،  ی ورود درآمدهای نفتی به بودجه گیرد: یکم، نحوه سخ داد که چند مرحله را دربرمیپرسش را باید در بستر وصفی پا

ی  شان در اقتصاد ایران؛ چهارم، نحوه ی توزیع ی اقتصاد ایران؛ سوم، نحوه ی دولت به سوی بقیه ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه نحوه

شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا  ان از اقتصاد ایران؛ ششم، تأثیرگذاریش ی نشت شان در اقتصاد ایران؛ پنجم، نحوه نشست

 .شان از مرزهای ملی شان بر جامعه و حکومت ایران پس از نشت شان درون مرزهای ملی؛ هفتم، تأثیرگذاری نشست

ای شرح دهم. ابتدا خریداران  ودجهی دولت، را به زبان ب ی ورود درآمدهای نفتی به بودجه اجازه دهید نخستین مرحله، یعنی نحوه

ربط وجوه مربوط به  های ذی خارجی بابت خریداری نفت خام و میعانات گازی از شرکت نفت بنا به دستور این شرکت یا سایر شرکت

الملل  نی بی کنند. پس از وصول مبالغ واریزشده، اداره های خارجی واریز می های ارزی بانک مرکزی نزد بانک خریدشان را به حساب

ی حسابداری کل بانک مرکزی  دهد. سپس اداره ی چنین واریزی گزارش می ی حسابداری کل بانک مرکزی درباره بانک مرکزی به اداره

های  هم در سال کند، آن ی معامالت ریالی بانک مرکزی واریز می طور ماهانه ارزش ریالی ارزها را به حساب درآمد عمومی نزد اداره به

ی ملی بر طبق قانون بودجه. نهایتاً،  درصد سهم صندوق توسعه ۲۳ونیم درصد سهم وزارت نفت و نیز  کسرکردن چهاردهاخیر پس از 

دهد. بنابراین درآمدهای  داری کل گزارش می پس از وصول وجوه ریالیِ حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی به خزانه

 .گیرند ور جای میی عمومی کش نفتی از این طریق در بودجه

ی اقتصاد ایران. این مرحله را نیز به  ی دولت به سوی بقیه ی خروج درآمدهای نفتی از بودجه رسیم به دومین مرحله، یعنی نحوه می

نفع  شود وجوهی را به این یا آن ذی داری کل موظف می ی تخصیص اعتبارات، خزانه دهم. بنا بر دستور کمیته ای شرح می زبان بودجه

 .کند ی وجوه را به بانک مرکزی اعالم می کننده های واحد دولتیِ دریافت ی حساب داری کل نیز مبلغ و شماره صیص دهد. خزانهتخ

کند. سرانجام نیز بانک عامل، بر اساس دستور  سپس بانک مرکزی مبلغ موردنظر را به حساب بانک عامل نزد بانک مرکزی واریز می

 .کند نفع پرداخت می را به ذی حساب، وجه موردنظر پرداخت ذی

ازای ریالیِ درآمدهای نفتی،  دهم. مابه ی توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، را به زبان اقتصادی شرح می ی سوم، یعنی نحوه مرحله

درآمدهای نفتی )به  شود. نخستین حوزه عبارت است از بازار کار که توزیع در کنار سایر منابع درآمدی دولت، در چهار حوزه توزیع می

آید: اوالً حقوق کارکنان رسمی یا غیررسمی دولت که تابع قانون مدیریت خدمات  همراه سایر درآمدهای دولت( به چهار شکل درمی

ها و  اند؛ ثانیاً دستمزد کارگران دولت که تابع قانون کارند؛ ثالثاً حقوق و دستمزد کارکنان انواع شرکت کشوری و سایر مقررات استخدامی

های  ی عمومی جا دارند؛ و رابعاً حقوق و دستمزدِ انواع نیروهای کارِ استخدامیِ انواع شرکت های دولتی که خارج از بودجه بانک

های دولتی. دومین حوزه عبارت است از بازار کاالها و خدمات که توزیع درآمدهای نفتی )به  پیمانکاریِ طرف قرارداد دولت و شرکت

بورژوازی توسط  های ناشی از خرید کاالها و خدمات از بورژوازی و خرده آید: اوالً هزینه دهای دولت( به دو شکل درمیهمراه سایر درآم

های دولتی. سومین حوزه عبارت  های ناشی از خرید کاالها و خدمات از انواع دستگاه های دولتی؛ و ثانیاً هزینه ی دولت و شرکت مجموعه

های  آید: اوالً پرداخت سرمایه که توزیع درآمدهای نفتی )به همراه سایر درآمدهای دولت( به سه شکل درمی است از بازار مالی و بازار

های دولتی؛ ثانیاً  ی دولت و شرکت های غیردولتی توسط مجموعه های منقول و غیرمنقول از بخش ناشی از خرید انواع دارایی

های  های ناشی از اعطای انواع وام های غیردولتیِ داخلی؛ و ثالثاً پرداخت انواع بخش های دولتی به های ناشی از اعطای انواع وام پرداخت
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دولتی به خارج از کشور. نهایتاً چهارمین حوزه نیز عبارت است از قلمرو نابازارها که توزیع درآمدهای نفتی )به همراه سایر درآمدهای 

های ناشی از اعطای انواع  گان غیردولتی؛ ثانیاً یارانه به خانوارها؛ ثالثاً پرداختآید: اوالً یارانه به تولیدکنند دولت( به پنج شکل درمی

های بالعوضِ دولتی به خارج از  های ناشی از اعطای انواع کمک های غیردولتیِ داخلی؛ رابعاً پرداخت های بالعوضِ دولتی به بخش کمک

 .ی دولت ی در بدنههای ناشی از بروز انواع فساد اقتصاد کشور؛ و خامساً پرداخت

تری از  گردد، بخش بزرگ ی انباشت سرمایه برمی شان در اقتصاد ایران. تا جایی که به زنجیره ی نشست ی چهارم، یعنی نحوه مرحله

های  های نامولد توسط بخش گفته در اقتصاد ایران به انباشت سرمایه در انواع فعالیت ی پیش شده در چهار حوزه درآمدهای نفتی توزیع

های  شده به انباشت سرمایه در انواع فعالیت تری از این درآمدهای توزیع شود و بخش کوچک دولتی هدایت می دولتی و خصوصی و شبه

یا   های سوداگرانه های نامولد، اعم از فعالیت گردد، فعالیت رو، تا جایی که به انباشت سرمایه برمی ها. ازاین مولد توسط همان بخش

 .های اقتصادی مولد چیرگی دارند های ایدئولوژیک دولت و سرکوب حکومتی، بر فعالیت به تحکیم سازوبرگ های معطوف فعالیت

گفته در  ی پیش شده در چهار حوزه شان از اقتصاد ایران. بخش وسیعی از درآمدهای نفتی توزیع ی نشت ی پنجم، یعنی نحوه مرحله

ی انباشت سرمایه در اقتصاد  شوند و به مدارهای باالتری از زنجیره های ملی خارج میاقتصاد ایران نهایتاً مستقیم یا غیرمستقیم از مرز

ای نیز دارند: یکم، واردات کاالها و خدمات، چه از  های گسترده پوشانی دیگر از قضا هم هم از چهار مجرا که با یک پیوندند، آن جهانی می

های مالی  ت جاری دولتی و غیردولتی به خارج کشور؛ سوم، انواع پرداختمبادی قانونی و چه از طریق قاچاق کاالها؛ دوم، انتقاال

دولتی در خارج از  های خصوصی و دولتی و شبه ها توسط بخش مدت یا درازمدت به خارج از کشور؛ و چهارم، اکتساب انواع سرمایه کوتاه

 .کشور

شان درون مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصوالً چهار نوع  نشست شان بر اقتصاد ایران در مسیر ورود تا ی ششم، یعنی تأثیرگذاری مرحله

گذارند: یکم، افزایش توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و  تأثیر کالن بر اقتصاد ایران بر جای می

بساط توان تولید غیرنفتی؛ سوم، افزایش میعانات گازی؛ دوم، افزایش سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل ان

زیست در داخل کشور؛ و چهارم، تسهیل اِعمال قدرت سیاسیِ دولت از رهگذر بسط  های محیط میزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت

 .های ایدئولوژیک و قدرت سخت حکومتی در داخل کشور سازوبرگ

شان از مرزهای ملی. درآمدهای نفتی اصوالً  معه و حکومت ایران پس از نشتشان بر جا ی هفتم، یعنی تأثیرگذاری سرانجام نیز مرحله

دولتی و  های دولتی و شبه های بخش ها و سرمایه گذارند: یکم، افزایش میزان انواع دارایی دو نوع تأثیر کالن از این زاویه بر جای می

های دیپلماتیک نظام  ، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواستهها( در خارج از کشور؛ و دوم خصوصی )چه خانوارهای ایرانی و چه بنگاه

 .ای و جهانی سیاسی مستقر در سطوح منطقه
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 (Parstoday :منبع)  صادرات نفت سال گذشته ایران ــ

های درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به دست دادم  آفرینی ی کلیات نقش یری که از نگاه خودم دربارهبسیار خب، با اتکا بر تصو

دولت »و نیز مفهوم « جویی رانت»های درآمدهای نفتی در ایران را با استفاده از ادبیات  کوشند ناکارآمدی خواهم بگویم کسانی می می

وجه جدیت ندارد.  هیچ ی تبیین به دیگر دارند. به نظر من، این نحوه قی نیز با یکتوضیح دهند، مفاهیمی که پیوندهای وثی« رانتیر

های  سازی دولت که از نگاه آنان محمل فعالیت کنند عبارت است از اوالً کوچک حل پیشنهادی کسانی که بر این مفاهیم تکیه می راه

دانم و هم  کننده می شان را گمراه ی تبیین هم نحوهجویانه است و ثانیاً سپردن درآمدهای نفتی به بخش خصوصی. من  رانت

های درآمدهای نفتی در ایران، در عوض، بر نوع دیگری از تبیین متمرکز  هاشان را جزئی از معضل. من برای تبیین ناکارآمدی حل راه

 .ها مالکیت از توده مدد سلب شوم: مفهوم تصاحب به می

هایی غیر از تولید کاالها و خدمات به زیان اکثریت  کارهایی که درآمدهای نفتی را از راهی متنوعی است از سازو ام به مجموعه اشاره

ها از راه تعدی در سپهرهای  مالکیت از توده مدد سلب کنند. سازوکارهای تصاحب به مردم در دستان اقلیتی از اعضای جامعه متمرکز می

بری اقلیت برخوردارشده به قیمت محرومیت اکثریت  افزایش سهمپیوندد، یعنی از راه  گوناگون حیات شهروندی به وقوع می

ها، خلق نقدینگی در  سازی اند، از جمله: خصوصی نابرخوردارشده که بازتاب نوعی بازی با سرجمعِ صفر است. این سازوکارها بسیار متنوع

ش عمومی و سالمت و بهداشت و درمان و سازی انواع خدمات اجتماعی دولت نظیر آموزش عالی و آموز بازار متشکل پولی، کاالیی

گیری، الگوی اخذ انواع عوارض، و  ستانی، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعرفه ی دولت، الگوی مالیات مسکن، فساد اقتصادی در بدنه

شده تا دولت، تری است که باعت  مراتب بزرگ ی به در این میان بخش کوچکی از یک مجموعه« نهادهای موازی دولت»غیره. عامل 

های اقتصادی برای مقابله با بیکاری و رکود و کاهش فقر باشد.  سازی سیاست رغم برخورداری از درآمدهای نفتی، عاجز از پیاده به

قطعاً گام مثبتی به سوی کارآمدسازی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است اما « نهادهای موازی دولت»خنثاسازی و حتا انحالل 

ی دولت نیز کماکان از درآمدهای نفتی  ها نباشیم، خود بدنه مالکیت از توده مدد سلب شاهد انحالل سازوکارهای تصاحب بهمادامی که 

 .تر از ناکارآمدی ای کم طرزی نامؤثر بهره خواهد برد، گیرم با درجه به

 دارد؟ ۸۰۰۸-۸۰۰۰ی یورو  و بحران حوزه ۸۰۰۲-۸۰۰۲تی با بحران مالی به عنوان سؤال آخر، آیا بحران کنونی اقتصاد ایران نسب

ی پاسخی تجربی به این پرسش بسیار دشوار است چون حدوداً مدتی بعد از آغاز بحران مالی در امریکا و اروپا شاهد رویداد سیاسی  ارائه

ن کلید خورد و بسیار دشوار بتوان تأثیرپذیری اقتصاد المللی علیه ایرا های اقتصادی بین جنبش سبز بودیم و چندی بعدتر نیز تحریم

المللی متمایز کرد و به لحاظ تجربی  های اقتصادی بین اش از جنبش سبز و تحریم ایران از بحران اقتصادی جهانی را از تأثیرپذیری

توان گفت که بحران مالی جهانی  طعیت میاند. اما با قا تنیده بوده هم ها عمیقاً در مشخص ساخت سهم هر کدام چه اندازه بوده است. این

ی یورو بر نظام بانکی داخلی و بازار بیمه در کشور و بورس و فرابورس و بورس کاالها و این قلمروها تأثیر زیادی  و نیز بحران حوزه

پذیری قلمروهای  ضربه بردند و این انزوا ها پیشاپیش در نوعی انزوای نسبی از اقتصاد جهانی به سر می نداشته است چون این حوزه

داده است. تأثیرپذیری اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی و دیپلماسی  های اقتصادی جهانی کاهش می گفته در اقتصاد ایران را از بحران پیش

وزه تر باید در چند ح المللی، نهایتاً بیش های اقتصادی بین خارجی را، چه از مجرای بحران مالی جهانی و چه از مجرای تحریم

ای، واردات کاالهای مصرفی چه از مبادی رسمی و چه قاچاق، واردات خدمات،  ای و واسطه وجو کرد: واردات کاالهای سرمایه جست

ی واردات و صادرات، اکتساب  ی نامساعد مبادله در زمینه صادرات غیرنفتی، صادرات نفت و میعانات گازی، هم شرایط و هم رابطه

مدت و  های مالی کوتاه خارج از مرزهای ملی یا درواقع بخشی از فرار و خروج سرمایه از کشور، انواع پرداخت سرمایه توسط ایرانیان در

درازمدت توسط ایرانیان به بیرون از مرزهای ملی یا درواقع بخش دیگری از فرار و خروج سرمایه از کشور، و نیز جریان خروج نیروی 

توانم پرسش شما را پاسخ  اند. اگرچه از نظر تجربی نمی ی ارتباط اقتصادی ما با اقتصاد جهانیترین مجار ها اصلی انسانی از کشور. این

های اقتصادی جهانی بر  زنم اگر هم بحران اند، اما حدس می حال نبوده ام چندان کمک دهم و معدود مطالعاتی نیز که در این زمینه دیده

های اقتصادی  درجه از تأثیرگذاری در مقایسه با تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحریمبحران کنونی اقتصاد ایران مؤثر بوده باشند، این 

 .توجه بوده باشد المللی نباید چندان قابل بین
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