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 بھروز فرھیختھ

 ۱۳۹۳مھر  ۲٥

چند ماھی است رفقایی از چند گرایش مختلف 

جریانی بھ وجود آورده اند کھ ھدفش ایجاد 

بولتن  ۸است. آنان پس از ارائۀ » حزب انقالبی«

داخلی، موجودیت خود را با ارائۀ نشریۀ 

بھ طور علنی اعالم » تدارک حزب انقالبی«

کرده اند. ما این بولتن ھا و دو شمارۀ نخست 

را مطالعھ کردیم » انقالبیتدارک حزب «نشریۀ 

و بھ این نتیجھ رسیدیم کھ الزم است بھ این 

در حال شکل گیری برخورد کنیم؛ اما نھ  جریان ِ

فعالً بھ نظرات شخصی این رفقا و یا نظرات 

گرایش ھای آنان. زیرا چنین برخوردی، بررسی 

 را تحت» حزب انقالبی«اصل مسألھ یعنی ایجاد 

می تواند آن را در  تأثیر قرار می دھد و حتی

میانۀ راه گم کند. بنابراین ما بررسی خود را از 

تدارک حزب «میان ھمۀ مطالب نشریۀ 

، بھ سرمقالۀ شمارۀ یک آن محدود »انقالبی

کردیم. این سرمقالھ از میان ھمۀ نوشتھ ھای 

دیگر این نشریھ نظر جمعی ھمۀ گرایش ھای آن 

است و برخالف سایر مقاالت امضای خاصی 

ارد. در این بررسی عالوه بر اینکھ اصل ند

مسألھ گم نخواھد شد بھ نظر عمومی این جریان 

 پرداختھ می شود.
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                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

 دخلی برای ورود بھ بحثم

بحران جنبش کارگری ایران بھ دو بحران تقسیم 

بحران تشکل توده ای طبقۀ  – ۱می شود: 

کارگر، بھ معنی موانع قوی برای ایجاد سندیکاھا 

یا بھ عبارت دیگر اتحادیھ ھای کارگری. این 

 –موانع خود بھ دو بخش تقسیم می شوند: الف 

موانع عینی کھ اھم آنھا سرکوب رژیم جمھوری 

موانع ذھنی. موانع ذھنی  –اسالمی است و ب 

فکر فعاالن کارگری در را باید در افکار و طرز 

ایجاد تشکل ھای توده ای طبقۀ کارگر جستجو 

کرد. یکی از این موانع ذھنی، اعتقاد بھ فعالیت 

صرفاً علنی تشکل ھای توده ای طبقۀ کارگر و 

بحران  – ۲تأکید بر آن در ھر شرایطی است. 

تشکل سیاسی طبقۀ کارگر: کھ مانند بحران 

ل دو مانع تشکل توده ای طبقۀ کارگر در مقاب

اساسی عینی و ذھنی قرار دارد. اھم موانع عینی 

برای ایجاد تشکل سیاسی طبقۀ کارگر یا بھ 

عبارت دیگر ایجاد حزب سیاسی این طبقھ، 

سرکوب بھ مراتب شدیدتر حکومت ایران در 

تقابل با ایجاد روند تشکل یابی سیاسی طبقۀ 

کارگر حتی بھ مقیاس ھای کوچک است. اما 

تشکل یابی سیاسی طبقۀ کارگر در موانع ذھنی 

ایران دارای اھمیت ویژه است، زیرا نھ تنھا خود 

بھ طور مستقیم از تأثیر بحران سیاسی جنبش 

کارگری در جھان رنج می برد، بلکھ بھ طور 

مستقیم رنج تشکل یابی توده ای طبقۀ کارگر را 

تشدید می کند. موانع ذھنی در بحران سیاسی 

ا باید در افکار و طرز جنبش کارگری ایران ر

فکر فعاالن، گروه ھا و احزاب سیاسی ای کھ 

خود را مشغول اھداف سیاسی طبقۀ کارگر می 

 دانند جستجو کرد.

بھ اعتقاد ما، دو انحراف اساسی جنبش کارگری 

جھان یعنی رفرمیسم و گرایش بھ آنارشیسم (البتھ 

با تسلط اولی در سطح جھان) بر جنبش کارگری 

ه بر جنبش سیاسی آن مسلط است. با ایران بویژ

آنکھ گرایش مارکسیستی در جنبش سیاسی طبقۀ 

کارگر ایران وجود دارد، ولی بھ لحاظ طرفداران 

 خود بسیار کوچک و ضعیف است.

بحران و انحراف در ایجاد تشکل ھای توده ای 

طبقۀ کارگر تا آنجا کھ بھ موانع ذھنی این فعالیت 

بحران و انحراف  ھا مربوط است خود متأثر از

در ایجاد تشکل سیاسی طبقۀ کارگر است. بھ 

عنوان مثال گرایش بھ علنی بودن مطلق تشکل 

ھای توده ای طبقۀ کارگر و علنی کاری مرتبط 

با آن در ھر شرایطی، ناشی از تأثیر رفرمیسم 

 در جنبش سیاسی طبقۀ کارگر ایران است. 

تدارک حزب «سرمقالۀ نشریۀ شمارۀ یک 

 چھ می گوید؟» انقالبی

ما ھر کدام طی «مقدمۀ این سرمقالھ می گوید: 

سال ھای طوالنی مانند بسیاری از انقالبیون 

ایران و جھان ...، در بحث ھای پراکنده، گاھی 

فشرده و بی برنامھ شرکت کرده ایم و کم و بیش 

ماه  ٦بھ نتایجی نیز دست یافتھ ایم، تا اینکھ طی 

زمان منظم و سا گذشتھ تصمیم گرفتیم بھ صورت

یافتھ تر موضوع ساختھ شدن حزب انقالبی را 
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کھ از نظر ما عدم وجودش عمده ترین مشکل 

 »طبقۀ کارگر است، مد نظر قرار دھیم.

رک تدا«نخستین پرسش از تدارک گران نشریۀ 

ی ط«این است کھ آن نتایجی کھ » حزب انقالبی

در بحث ھای پراکنده، » «سال ھای طوالنی

بھ آنھا رسیده اند، چھ ھستند؟ جمع  »گاھی فشرده

کدامند و در کجا منعکس شده » نتایج«بندی این 

م قد«اند؟ تا آنجا کھ بھ شماره ھای بولتن داخلی 

مربوط می شود از جمع بندی این نتایج » اول

اثری نیست. دوم اینکھ آن تحول کیفی ای کھ 

، »طی سال ھای طوالنی«سبب شد تا پس از 

ت بھ صور«تصمیم بگیرند  »ماه گذشتھ ٦طی «

منظم و سازمان یافتھ تر موضوع ساختھ شدن 

قرار دھند، چھ بوده » حزب انقالبی را ... مد نظر

است و در کجا منعکس شده است؟ (در اینجا باید 

اضافھ کرد کھ استفاده از صفت تفضیلی برای 

سازمان یافتھ مسئوالنھ نیست. زیرا استفاده از 

قا می کند کھ بحث ھای این صفت بھ خواننده ال

آنان، کھ متعلق بھ گرایش ھای مختلف اند، در 

، سازمان »طی سال ھای طوالنی«گذشتھ یعنی 

ث بح«یافتھ بوده است در حالی کھ این مفھوم از 

 فھمیده نمی شود.)» ھای پراکنده و بی برنامھ

تدارک « در مقدمۀ سرمقالھ می خوانیم کھ جریان

دو کمیتۀ موازی بھ نام ھای کمیتۀ » حزب انقالبی

سازمانده و کمیتۀ نشریھ تشکیل داده است. وظیفۀ 

است و می » کارھای عملی«کمیتۀ سازمانده 

در کمیتۀ نشریھ شروع بھ نشر و بھ بحث «گوید: 

گذاشتن موضوعاتی می کنیم کھ نتیجۀ پایانی آنھا 

بی شود. و می تواند منجر بھ ایجاد حزب انقال

البتھ اینھا را منوط بھ حضور گستردۀ انقالبیون، 

 »فعالین و تشکل ھای داخلی می دانیم.

و سایر  سرمقالھاز مسایل طرح شده در این 

مطالب این نشریھ چنین فھمیده می شود کھ 

، حزب انقالبی طبقۀ »حزب انقالبی«منظور از 

کارگر یا بھ اختصار حزب کمونیست است. پس 

در دیدگاه این جریان روند ساختن حزب 

کمونیست بدین ترتیب یا بدین شکل است کھ این 

بھ کارھای «جریان با دو کمیتۀ خود کھ یکی 

 مطالبزد و دومی کھ برحسب می پردا» عملی

ز اھمیتش بیشتر ا سرمقالھاین  ۀبیان شده در مقدم

فراھم می کند کھ » بستری«اولی است، زیرا 

نتیجۀ پایانی آن می تواند ایجاد حزب انقالبی 

حزب انقالبی طبقۀ کارگر نایل  باشد، بھ ساختن 

می شود. بھ طور خالصھ در دیدگاه این جریان 

ر ل حزب انقالبی طبقۀ کارگروند ساختن یا تشکی

از طریق پیشبرد بحث ھایی در این جریان 

صورت می گیرد کھ نتیجۀ پایانی آن وحدت 

نظری این جریان باشد بھ اضافۀ انجام کارھای 

حضور گستردۀ انقالبیون، فعالین و «عملی و 

تدارک « جریان ِ در میان ِ» تشکل ھای داخلی

ست کھ معنی این نظرات این ا». حزب انقالبی

عده ای از رھبران با راه انداختن نشریھ و سایت 

و پیشبرد بحث ھایی کھ منجر بھ وحدت نظری 

می گردد و جلب شماری از افراد در خارج  نآنا

و داخل ایران و با حضور عدۀ قابل مالحظھ یا 

مطلوب کھ بھ این جریان می پیوندند حزب 
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انقالبی طبقۀ کارگر را بھ وجود می آورند. بھ 

ر ما این دیدگاه در اساس فرقی با دیدگاه ھای نظ

رایج دربارۀ تشکیل حزب انقالبی طبقۀ کارگر 

ندارد و در عمل ھمان چیزی خواھد شد کھ بر 

طبق آن برخی گروه ھای سیاسی چپ موجود 

خود را حزب طبقۀ کارگر یا حزب کمونیست می 

ضای ف» کمیتۀ نشریھ«نامند. تنھا با این فرق کھ 

در اختیار کسانی می گذارد و خواھان باز و آزاد 

نقدا در یک نقطۀ نظر با «ھمکاری آنھاست کھ 

ھم اشتراک دارند و آن عبارت است از: پیروزی 

جنبش انقالبی آتی در گرو رشد آگاھی طبقاتی و 

». حضور رھبری انقالبی در رأس این جنبش

این کار مثبتی است ولی برخی جریان ھای چپ 

سایت خود را برای ارائۀ دیگر نیز نشریات یا 

نظرات دیگران باز گذاشتھ اند. باید دید کھ آیا این 

اقدام کافی است و آیا واقعا موانع ذھنی ایجاد 

حزب را از میان برمی دارد؟ آیا امکان آزاد 

تبادل نظرات در شکل نشریھ یا کنفرانس و غیره 

ی کاف» نطفۀ حزب انقالبی«برای وحدت و ایجاد 

ایجاد حزب انقالبی بھ چیزھای است و یا برای 

 دیگری ھم نیاز است؟

در مقابل این دیدگاه یا نگرش بھ ایجاد حزب 

انقالبی طبقۀ کارگر، درک ما براساس تجربھ و 

تحلیل جنبش تاریخی انقالبی طبقۀ کارگر در 

جھان چنین است: صرف نظر از ویژگی ھای 

ر، برای ایجاد حزب انقالبی این امر در یک کشو

طبقۀ کارگر یا با عبارت موجز حزب کمونیست، 

سھ روند مرتبط با ھم یا حتی می توان گفت 

 توأمان با ھم ضروری است.

روندی کھ نتیجۀ آن بھ وجود آمدن  نخست 

استخوان بندی این حزب است. این استخوان 

بندی بھ وجود نخواھد آمد مگر آنکھ یاختھ ھای 

ود آمده باشند. این یاختھ ھا ھمان چیزی آن بھ وج

ای ھستھ ھ«است کھ در ادبیات کمونیستی بھ آنھا 

می گویند. برای تشکیل » کارگری کمونیستی

حزب انقالبی طبقۀ کارگر وجود ھستھ ھای 

کارگری کمونیستی حداقل در میان کارگران 

صنایع بزرگ یک کشور ضرورت تام دارد و 

 یکی از شروط اساسی آن است.

ً در واکنش بھ اَ  عمال و رفتار کارگران دائما

سرمایھ داران و دولت سرمایھ داری و قوانین 

کارگری کھ بر معیشت و کل زندگی ضد 

اجتماعی این طبقھ تأثیر مخرب می گذارند بھ 

شکل پنھان یا آشکار مبارزه می کنند. شکل 

بھ طور  ،آشکار این مبارزات در شرایط کنونی

مبارزات اعتراضی،  بھ صورت ،معمول

تظاھرات و مبارزات اعتصابی جلوه گر می 

بھ  شوند. در این مبارزات برخی از کارگران

سبب پیگیرتر بودن در مبارزه، بھ سبب شجاعت 

شان در پیش قدم بودن، بھ سبب توان تحلیلی و 

جمع بندی خواست ھای کارگران در مبارزه 

موجود آنان در این یا آن شاخھ یا واحد اقتصادی 

و بھ سبب فداکاری ھای خود بھ رھبران 

مبارزات توده ای طبقۀ کارگر و یا بھ زبان 

ل ھای پرولتاریا تبدیل می شوند. مارکس بھ سرگُ 
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این سرُگل ھای کارگری معموالً یا حتی می توان 

گفت عموماً مورد اعتماد و وثوق توده ھای طبقۀ 

کارگرند و بھ قول معروف نبض تودۀ طبقۀ 

 کارگر با نبض این سرُگل ھا می طپد.

رست از ضرورت کارآئی انقالبی و استفادۀ د

بھ کمونیست ھا حکم می کند  ،زمان و امکانات

کھ در رابطھ با مبارزۀ طبقاتی کارگران نیز 

براساس کارآئی انقالبی و استفادۀ درست از 

زمان و امکانات عمل کنند. بدین ترتیب فعالیت 

کمونیست ھا در بین طبقۀ کارگر با آموزش دادن 

سوسیالیسم علمی و کمونیسم ھمچون علم شرایط 

رھایی پرولتاریا، در میان عقب مانده ترین 

کارگران شروع نمی شود. آنان باید در درجۀ 

نخست پیشرفتھ ترین، ھوشمندترین و مبارزترین 

کارگران را برای مسلح شدن بھ تفکر کمونیستی 

آماده کنند و از طریق این کارگران پیشرفتھ، 

ھوشمند و مبارز ارتباط وسیع کمونیست ھا را با 

بقۀ کارگر بھ طور عمیق و مستمر برقرار تودۀ ط

کنند. این نیز راھی جز این ندارد کھ رھبران 

مبارزات توده ای طبقۀ کارگر یا ھمان سرُگل 

ھای پرولتری، نخستین گردان ھای طبقۀ کارگر 

برای آموختن و نیز آموزش دادن مارکسیسم و 

کمونیسم باشند. آنان در جریان آموزش کمونیسم 

شرایط رھایی طبقۀ کارگر ھمراه  بھ عنوان علم

با کمونیست ھای از پیش موجود و کارگران 

مستعد دیگر کھ شوق مبارزۀ انقالبی و آمادگی و 

استعداد آموختن کمونیسم دارند، ھستھ ھای 

کارگری کمونیستی را بھ وجود می آورند. با 

ایجاد این ھستھ ھا، یاختھ ھا و استخوان بندی 

مبارزۀ طبقاتی و  حزب طبقۀ کارگر در روند

آموزش کمونیسم بھ وجود می آیند و شکل می 

 گیرند.

برای تشکیل حزب انقالبی  روند ضروری دوم

طبقۀ کارگر کھ توأم با روند نخست است، روند 

سیاسی (تئوریک) در  –پیشبرد مبارزۀ نظری 

جنبش کارگری در کل و بویژه در جنبش سیاسی 

طبقۀ کارگر است. نتیجۀ این روند زمانی کھ 

سوسیالیسم علمی (مارکسیسم) بھ تئوری غالب و 

مسلط مبارزۀ طبقاتی در جنبش کارگری و بویژه 

در جنبش سیاسی طبقۀ کارگر تبدیل شود و 

 لرفرمیسم و گرایش ھای آنارشیستی و اشکا

متنوع اینھا را بھ عقب براند زمینۀ ذھنی پیدایی 

 حزب انقالبی طبقۀ کارگر فراھم می شود.

کھ ھم بر دو روند پیش گفتھ تأثیر می  روند سوم

گذارد و می تواند این روندھا را شتاب بخشد و 

ھم با رشد این دو روند خود شتاب می گیرد، 

روند رشد عینی مبارزۀ طبقاتی بویژه مبارزۀ 

سی طبقۀ کارگر است. روشن است کھ باید سیا

بین شرکت سیاسی طبقۀ کارگر در مبارزات 

ارگر طبقۀ ک مستقلاجتماعی و طبقاتی با شرکت 

در این مبارزات فرق گذاشت. زیرا شرکت 

مستقل طبقۀ کارگر در این مبارزات مبتنی بر 

تئوری، سیاست و سازمان مستقل این طبقھ است. 

در مبارزات شرکت سیاسی طبقۀ کارگر 

اجتماعی، در مبارزات طبقاتی و در انقالب، در 

طی تاریخ، ضرورتا ناشی از وجود حزب 
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انقالبی او، حزب کمونیست، نبوده است. نمونۀ 

آن شرکت سیاسی طبقۀ کارگر در انقالب ھای 

بوده  ۱۸۷۱اروپا و انقالب کمون پاریس  ۱۸۴۸

است. بی شک پیروزی انقالب پرولتری در ھیچ 

ھان بدون تئوری انقالبی طبقۀ کارگر کھ کجای ج

تودۀ طبقۀ کارگر را از طریق سرُگل ھای 

پرولتری فرا بگیرد، بدون سیاست و سازمان 

مستقل این طبقھ ممکن نیست. امکان ایجاد حزب 

انقالبی طبقۀ کارگر در شرایطی کھ بین طبقۀ 

کارگر و بھ تبع آن کل توده ھای مردم با حکومت 

یق تر می شود بھ مراتب گسست و مبارزه عم

 بیشتر از پیش است.  

، مرتبط با ھم ،ھمان گونھ کھ گفتیم این سھ روند

توأمان با ھم، متآثر از ھم و شتاب بخشندۀ 

یکدیگرند. وجود این سھ روند شرط مطلق و 

نسبی ایجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر است. 

ھرچند می توان و باید رابطۀ این سھ روند را با 

ور نسبی در نظر گرفت، اما نمی توان ھم بھ ط

ھیچ کدام از آنھا را نادیده گرفت یا از سر آنھا 

 پرید.

جریانھا و گروه ھایی کھ فکر می کنند صرفاً با 

تجمع و وحدت نظری با ھم (کھ اغلب پس از 

مدتی بھ انشعاب منجر می شود) و احتماالً با 

ارائۀ یک برنامھ (کھ البتھ وجود آن برای وحدت 

پیشبرد مبارزه ضروری است) می توانند بھ و 

ایجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر برسند، اغلب 

 تادچار توھم ھای متافیزیکی در این باره اند. 

برای عینی زمانی کھ این سھ روند ضروری 

ایجاد حزب تحقق نیابند حتی اگر ھمۀ افراد چپ 

و نیز تشکل ھای موجود چپ با ھم متحد شوند 

 ؛ا نمی توان تحقق یافتھ دانستحزب کمونیست ر

ھر چند کھ نبود حزب کمونیست با وجود تشکل 

 با چنین کمونیستی در جامعھ منافات ندارد.ھای 

دیدی است کھ سرمقالۀ نشریۀ شمارۀ یک 

آخرین «می گوید: » تدارک حزب انقالبی«

تصمیمات بر این شد کھ نشریھ بحث ھای 

یۀ بھ تھتئوریک را کھ در نھایت الزم است منجر 

برنامھ یا برنامھ ھایی برای ساختن حزب انقالبی 

شود، منتشر نماییم و نام نشریھ را " نشریۀ 

 »(تدارک حزب انقالبی)" بگذاریم.

یکی از موارد جانبی اما بسیار مھم جریان 

قبول این است کھ بحث » تدارک حزب انقالبی«

ھای تئوریک در میان آنان ممکن است منجر بھ 

برای ساختن حزب انقالبی » ھ ھاییبرنام«تھیۀ 

شود. مفھوم این حرف پذیرش تعدد برنامھ برای 

ساختن حزب انقالبی طبقۀ کارگر است. ما کھ 

آموختھ ایم برنامھ پرچم و راھنمای مبارزۀ 

طبقاتی است، چگونھ می توانیم این برخورد بھ 

برنامھ را برای حزب انقالبی طبقۀ کارگر درک 

نامھ دانیم؟ با دانستن اینکھ برو دریافتی لیبرالی ن

ای کھ این حزب باید بر آن استوار باشد محصول 

درک سرمایھ داری، مبارزۀ طبقاتی، 

سوسیالیسم، استراتژی مبارزۀ طبقاتی، مرحلۀ 

انقالب در یک کشور و خطوط اساسی تاکتیکی 

در مبارزات آتی و غیره است و در تمام این 

ھ است، چگون زمینھ ھا بر مبانی تحلیلی استوار
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می توان بھ تعدد برنامھ اعتقاد داشت؟ درست 

است کھ حقیقت امری نسبی است و این نسبی 

بودن در مورد موضوعی با اھمیت برنامھ 

برجستھ تر می شود، اما این بھ مفھوم تعدد 

برنامھ نیست، بلکھ بھ این مفھوم است کھ در 

جریان طوالنی مبارزۀ طبقاتی ممکن است 

ی از خطوط غیر اساسی برنامھ روشن شود برخ

کھنھ شده یا خطوط دیگری باید بھ آن اضافھ 

شود. آری این است مفھوم نسبی بودن حقیقت 

یک برنامھ حزبی. نیازی بھ شرح کشاف این 

نیست کھ قبول تعدد برنامۀ حزبی، یا بی درنگ 

انقالبی بودن این حزب را مورد تھاجم قرار می 

را بھ تعداد  دھد و یا نطفۀ انشعاب در حزب

برنامھ ھا با خود یدک می کشد. تعدد برنامۀ 

حزبی تنھا بھ معنی تعدد احزاب است کھ تنھا 

یکی از آنھا می تواند حزب انقالبی پرولتاریا 

باشد. البتھ این امکان ھم وجود دارد کھ ھیچ کدام 

 ً ان اما امک .حزب انقالبی پرولتاریا نباشندواقعا

حزب سیاسی جدی اینکھ حزب کمونیست یا ھر 

دیگری چند برنامھ داشتھ باشد وجود ندارد و 

پراتیک سیاسی نیز چنین چیزی را نشان نداده 

 است.

عنوان سرمقالھ مورد بررسی ما و نیز زیرعنوان 

برای حل بحران رھبری ایجاد «آن چنین است: 

اندکی  تأمل در این ». حزب ضرورت دارد

عنوان نشان می دھد کھ این عنوان از یک سو 

 نیست و از سوی دور تسلسلچیزی بیش از یک 

دیگر از مضمونی خطا حکایت می کند. از این 

ان، رھبران خود گماشتۀ بگذریم کھ این رھبر

جنبش کارگری اند. بر طبق این سرمقالھ، این 

قرار دارند و برای » بحران رھبری«رھبران در 

آنکھ از بحران رھبری خارج شوند باید حزب 

واقعاً  قارفانقالبی ایجاد کنند. با فرض اینکھ این 

جنبش کارگری ھستند باید دید چرا » رھبران«

ناشی از » ن رھبریبحرا«اند؟ » بحران«دچار 

سلطھ یا دست کم نفوذ نیرومند گرایش ھای 

انحرافی بھ ویژه رفرمیسم و گرایش بھ آنارشیسم 

و است. این انحرافات » رھبران«در میان این 

آسیبی کھ آنھا بر وجدان سیاسی توده ھا در 

و سرکوب شدید سراسر جھان ایجاد کرده اند 

، موجب جدایی بین طبقۀ در ایران حکومتی

، و نیز سازمان »رھبران«و این ایران کارگر 

سرکوب شدید شده است. ایرانی ھا و احزاب چپ 

حکومتی در ایران را می توان تا حد زیادی با 

ترکیب درست فعالیت مخفی و علنی و نیز با 

ترکیب فعالیت غیر قانونی و قانونی دفع کرد، 

مشروط بر آنکھ بتوان تا حد قابل قبولی بر 

اسی جنبش سیاسی طبقۀ کارگر فایق انحرافات اس

این  .معلول است نھ علت» بحران رھبری«شد. 

کھ سرمقالھ بھ آن نمی پردازد. این است چیزی 

زیرا مسألھ درست برعکس  ،عنوان خطاست

است. یعنی زمانی کھ انسان ھا بر مشکالت خود 

و راه حل آنھا آگاه می شوند، می توانند بر بحران 

نھ با غلبھ بر بحران ھای  ھای خود غلبھ کنند و

خود بر مشکالت و راه ھای حل آنھا آگاه می 

 شوند! 
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برای حل بحران رھبری «قسمت زیرعنوان ِ 

چنین آغاز می » ایجاد حزب ضرورت دارد

برای پایان دادن بھ سرگردانی ھا و « شود: 

افتراق ھای تاکنون موجود، در میان پیشروان 

باید از کمونیست و جنبش کارگری، باالخره 

نقطھ ای آغاز کرد. این نقطھ، ھرچھ کھ باشد، 

نقاط تعیین شده در گذشتھ نیست. بھ این دلیل 

 » روشن کھ ھمۀ آنھا بھ بن بست رسیده اند.

با خواندن ادامۀ مطلب می بینیم ھدف بحث در 

اینجا با زبانی دیپلماتیک مجادلھ با جریانھایی 

ا م نظیر کمیتۀ ھماھنگی و کمیتۀ پیگیری است.

بھ بحث در این ھدف وارد نمی شویم و مشکلی 

با آن نداریم ولی بھ نظر ما دیدگاه خود جریان 

در این مورد معیوب » تدارک حزب انقالبی«

است. درست است کھ ھر کاری نقطۀ آغازی 

باالخره باید از نقطھ «دارد، اما این توجیھ کنندۀ 

نیست. مھندسی را در نظر بگیرید » ای آغاز کرد

باالخره باید از نقطھ ای آغاز «بخواھد با دید کھ 

پلی یا ساختمانی بسازد یا کارخانھ ای بنا » کرد

کند. اگر او بجای ایجاد پی ِ پل، ساختمان یا 

کارخانھ باالخره از نقطھ ای آغاز کند نتیجۀ کار 

قطعاً شکست او خواھد بود. ولی اگر او پیش از 

 علم،عمل بر درستی طرح و نقشۀ خود براساس 

اطمینان داشتھ باشد، ضریب شکست کار از صد 

در صد بسیار کاھش خواھد یافت و بھ ھمان 

نسبت بر شانس موفقیت او افزوده خواھد شد. در 

تأسیس شد و » حزب کمونیست «روزگاری کھ 

حزب کمونیست «سپس در آغاز تأسیس 

ُمبلغان این احزاب برای جلب افراد بھ » کارگری

، بھ طور شفاھی، بھ عضویت در این احزاب

اگر  ».باالخره کاری باید کرد« :می گفتند افراد

مخاطب بھ دام این استدالل می افتاد روشن بود 

کھ نظرش برای عضویت در این احزاب نرم می 

شد. اما بودند کسانی کھ خود ِ این استدالل را رد 

می کردند و می گفتند بھ ما بگویید کار درست 

چیست، ما می خواھیم بھ آن کار درست فکر کنیم 

نماییم. تجربۀ بیش از دو دھھ  و سنجیده عمل

نشان داد حق با این آخری ھا بوده است. درست 

نقاط تعیین شده «است کھ اگر نقطۀ آغاز جدید 

باشد تجربۀ شکست تکرار خواھد شد » در گذشتھ

ھرچھ «ولی نقطۀ آغاز جدید نیز نمی تواند 

نویسندگان این سرمقالۀ تأسیس گر متوجھ ». باشد

د می توان» ھرچھ باشد«ھوم این نیستند کھ در مف

 موجود» نقاط تعیین شده در گذشتھ«برخی از 

باشند و نقش ایفا کنند، ھمان گونھ کھ در مورد 

نقاط تعیین شده «ھمان » حزب انقالبی«ساختن 

در دیدگاه خود این جریان حضور » در گذشتھ

ین نقاط تعی» «بھ بن بست رسیدن ِ«فعال دارند. 

ین گر نادرستی نقاط تعیتنھا بیان» شده در گذشتھ

شده در گذشتھ اند و نھ بیانگر درستی نقطۀ آغاز 

 جدید. 

این پاراگراف در این سرمقالھ با جملۀ زیر پایان 

پاسخ نھایی بھ تعیین تکلیف رفرم یا «می یابد: 

انقالب، از چگونگی شکل دادن بھ ظرف رھبری 

 »انقالبی و یا بی اعتنایی بھ آن مشخص می شود.

نمی » رفرم یا انقالب«ما وارد بحث  در اینجا
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شویم. زیرا این بحثی بسیار گسترده و پیچیده 

است و خود این جریان آن را بھ گونھ ای خلق 

الساعھ برای تأثیر گذاردن بر تأمین ھدفش آورده 

است. ما بھ طور کامل قبول داریم کھ مسألۀ 

و حزب طبقۀ کارگر بھ ھم » رفرم یا انقالب«

ھ در اینجا خودنمایی می کند این مربوط اند. آنچ

ظرف «را » حزب انقالبی« ،است کھ این جریان

می داند. بھ نظر ما کاربرد » رھبری انقالبی

برای حزب انقالبی طبقۀ » ظرف«مفھوم ایستای 

کارگر بدترین مفھوم یا تعریف است. کاربرد 

مفھوم ظرف برای حزب انقالبی طبقۀ کارگر بھ 

نظر نمی گیرد کھ این  این دلیل ایستاست کھ در

حزب مخلوق و محصول سھ روند پیش گفتھ 

است و خود نیز پس از بھ وجود آمدن مانند 

موجودی زنده در حال تکامل است. ما در بیان 

ظرف رھبری «اینکھ منظور این جریان از 

است، محقیم. » حزب انقالبی«، ھمان »انقالبی

حل بحران «زیرا این جریان می خواھد برای 

حزب ایجاد کند یا بھ عبارت دیگر با  ،»یرھبر

قرار دادن رھبران انقالبی مبتال بھ بحران در 

بحران رھبری را » حزب انقالبی«ظرفی بھ نام 

حل کند. با گذاردن مکانیکی رھبران ِ در بحران، 

در یک ظرف و القای اینکھ این ظرف حزب 

انقالبی است راه حل بحران جنبش کارگری بھ 

 دست نمی آید. 

حزب «در اینجا الزم است در مقابل ایدۀ 

» ظرف رھبری انقالبی«بھ مثابۀ » انقالبی

مفھوم فشردۀ خود را از حزب انقالبی طبقۀ 

طرح برنامۀ «کارگر یا حزب کمونیست از 

نقل کنیم. این » کمونیست ھای ایران (آذرخش)

طرح برنامھ در تعریف فشردۀ حزب کمونیست 

سیاسی طبقۀ  حزب کمونیست، حزب«می گوید: 

کارگر، نماد تشکل کارگران ھمچون یک طبقھ 

و راھنمای آنان در ھمۀ مراحل و ھمۀ شکل ھای 

نقش «و یا زیر عنوان » مبارزۀ طبقاتی است.

می گوید: » حزب کمونیست در انقالب اجتماعی

حزب کمونیست جزء آگاه، پیشرو و تشکل «

عالی پرولتاریاست کھ از تلفیق سوسیالیسم علمی 

جنبش خود بھ خودی طبقۀ کارگر بھ وجود می با 

 » آید.

حزب متشکل از «این سرمقالھ ھنگامی کھ از 

د بھ سخن می گوی» کارگران سوسیالیست انقالبی

مفھوم فوق از حزب کمونیست نزدیک می شود. 

اما ھمین جا ھم حزب متشکل از کارگران 

ظرف متشکل شدن ھمۀ «سوسیالیست انقالبی را 

 می داند. » ینیروھای انقالب

 »:بحران رھبری«بھ نظر ما برای رفع 

ایجاد نشریھ برای تدارک حزب انقالبی  -

مبارزۀ  یکی از وسایلبھ عنوان 

تئوریک می تواند گامی مثبت باشد بھ 

شرط اینکھ طرحی منسجم و حتی زمان 

بندی شده برای مھم ترین مسایل نظری 

کھ حل آنھا و وحدت نظر بر روی آنھا 

بھ برنامھ الزم است، ارائھ برای رسیدن 

 دھد.
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برخی از مھم ترین مسایل نظری کھ باید  -

بھ آنھا پرداخت تا در رابطھ با آنھا اجماع 

درست بھ دست آید، چنین اند: درک از 

سرمایھ داری، مھم ترین ویژگی ھای 

سرمایھ داری معاصر، درک از 

ان روائی سوسیالیسم، درک از فرم

پرولتاریا و دولت کارگری، مفھوم 

انقالب اجتماعی و انقالب سیاسی، تحلیل 

اجتماعی و ساختار طبقاتی  –اقتصادی 

جامعۀ ایران (ویژگی ھای سرمایھ داری 

ایران، طبقات اجتماعی در ایران و 

صف بندی عینی آنھا)، سرشت انقالب 

 -آتی ایران (محتوای سیاسی و اقتصادی

اجتماعی انقالب آتی ایران)، مفھوم 

تداوم انقالب، عرصھ ھای مختلف 

 مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا، سازمان ھای

حزب، سندیکا، شورا، مانند طبقۀ کارگر 

، کمیتۀ کارخانھ و محل کار و غیره

شناختن نقش و عملکرد این سازمان ھا 

در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا و مناسبات 

و روابط خود آنھا با یکدیگر در روند 

مبارزۀ دموکراتیک و  این مبارزه،

 و مبارزۀ سوسیالیستی طبقۀ کارگر

، مسألۀ زنان و ررابطۀ آنھا با یکدیگ

پیوند جنبش کارگری با جنبش زنان، 

مسألۀ ملی در ایران و چگونگی حل آن، 

خواست ھای فوری اقتصادی، سیاسی و 

 فرھنگی کارگران ....

ضرورت طرح نظرات مؤسسان  -

در » نشریۀ تدارک حزب انقالبی«

 موارد فوق.

 

 

 ، معلم کمونیست وزیر از رفیق جان باختھ شعر 

پیکارگر حسین اندخیده ساکن بردستان از توابع 

 کھ در اوایل دھۀ شصت در استاستان بوشھر 

 یادش گرامی باد.  زندان بوشھر اعدام گردید.

 از جمع ما زنجیریان

 شب رفیقی می رود از جمع ما زنجیریان ھر

 تا اینکھ فردا چون شود  یاران ھمھ شب منتظر

 خون آغشتھ اش صیقل زده جالد ماھ تیغ ب

 ما جدا تا کھ رفیق دیگری امشب کند از

 ھم وداع در لحظھ ھای واپسین یاران کنیم با

 زیرا کھ فردای دگر یک تن شود از ما جدا 

 پشت ما از ضربۀ شالق خصم خون لختھ گشت در

 سینھ ھا کینھ گردد پر ھر شالق او اما ز

 این سینھ خود چون آتش است از آتش تیرش چھ بیم

 یاران چو سروند استوار پروا ندارند از نسیم

 دارم یقین روزی شود برپا قیام توده ھا

 ھای زندان بشکنند یاران ھمھ گردند رھادر

 یاران وصیت می کنم چون شب رود آید پگاه

 آید بھار و فصل گل یاران کنید یادی زما
 

 

 از جمع ما زنجیریان
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 !کوبانیجان بر کف رزمندگان  ردرود ب

دست، با  بھدرود بر زنان و مردانی کھ سالح 

، با قلبی کھ برای آزادی می تپد ناراده ای پوالدی

یک زندگی انسانی در مقابل خواست و با 

ارتجاع و  آدمکشان داعشی، این تفالھ ھای

توحش، این سپاھیان جھل و تحجر و قھقرا و این 

 منادیان تاریکی، بردگی و خفقان می رزمند!

دستۀ  دار و» دولت اسالمی«داعش یا 

جنایتکاری مرکب از مرتجع ترین عناصر پان 

عراق و سوریھ و دیگر  کشورھایاسالمیست 

خاورمیانھ کشورھای عربی و اسالمی منطقھ 

لی، تسلیحاتی، لجستیکی و مااست کھ با کمک 

آموزشی عربستان سعودی، قطر، اردن و ترکیھ، 

ماجراجویان و تاریک اندیشان  مزدوران،و 

و آمریکای  ئیخوانده شده از کشورھای اروپافرا

مزدوران، بھ وجود آمده است. این شمالی 

ماجراجویان و تاریک اندیشان فرا خوانده شده 

الی زیر و آمریکای شمئی از کشورھای اروپا

نظر سازمان ھای اطالعاتی دولت ھای سرمایھ 

بخش مھمی از سالح . پیوستھ اند داعشداری بھ 

ھا و منابع مالی داعش از کمک ھای رسمی و 

غیر رسمی ھمین دولت ھا، چھ در سطح جھانی 

می ھم و چھ در سطح منطقھ، تأمین شده و ھنوز 

شود. داعش ھمچنین یکی از محصوالت سیاست 

. است خاورمیانھپریالیستی بھ منطقھ ام تجاوز

و ناشی  آن،داعش و دار و دستھ ھای مشابھ 

از پیوند شوم و پلید امپریالیسم و ارتجاع برآمده 

یک سو و عقب مانده ترین  سرمایھ داری از

عناصر ارتجاع عشیره ای و مشتی اوباش 

رھبری بھ  .ماجراجو و غارتگر از سوی دیگرند

الشخورھای ست داعش در داصطالح سیاسی 

ی است کھ مانند ھمتایان دیگر خود، پان اسالمیست

القاعده، طالبان، النصره و غیره، از قعر زبالھ 

ھدف این دار دان متعفن تاریخ سر برآورده اند. 

تسلط بر منابع، غارت و استثمار ننگین  ۀو دست

 زحمتکشانقرون وسطائی و بھ بردگی کشاندن 

اجساد قربانیان  برمنطقھ است تا بتوانند این 

جشن خود خانمان سوز  جنگ ھای ارتجاعی و

 راشان  »خالفت اسالمی« شادی بر پا دارند و و

    حاکم کنند.

ضروری است کھ جنبش  در چنین شرایطی

و نیروھائی کھ متحدانھ بھ ضد سرمایھ کارگری 

 جنگاز داری می رزمند آشکارا و قاطعانھ 

 نآناونین مقاومت خاز و عادالنۀ مردم کوبانی 

و حامیان سلطھ مزدوران پان اسالمیست بھ ضد 

شنگال و  ،در کوبانی .طلبشان شان پشتیبانی کنند

در اساس این  خاورمیانھ، دیگر ۀیا ھر نقط

کارگران و زحمتکشان اند کھ مورد تھاجم 

 وحشیانھ و قرون وسطایی ارتجاع سرمایھ داری

  و پیشاسرمایھ داری قرار گرفتھ اند

کھ منادیان را کارگران و زحمتکشان  باید جبھۀ

 دوستی میان توده ھای مردم و واقعی صلح و

 در این منطقۀ اندبرپا دارندگان دمکراسی واقعی 

ت سیاس توطئھ ھا وباید  .کردبحران زده تقویت 

عقیم  امپریالیسم را افشا کرد و ھای ارتجاع و

 مقاومت مسلحانۀ مردم کوبانیدرود بر 
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گذاشت. دامن زدن بھ اختالفات شیعھ و سنی و 

از ، تکیھ بر ناسیونالیسم، اعم عرب کرد و

ناسیونالیسم عربی، ناسیونالیسم ترکی، 

نقطۀ  و ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیسم کردی

بھ مقاومت توده  ،ضع نادرستااین مو عزیمت از

ھا در مقابل نیروھای سرکوبگر ارتجاع و 

طبقاتی  ۀمبارز .امپریالیسم لطمھ خواھد زد

کشاند و بھ آن  کارگران را بھ انحراف خواھد

ھم در مبارزۀ توده ھای مردم د. زضربھ خواھد 

بھ ضد ارتجاع و امپریالیسم و ھم در مبارزۀ ضد 

سرمایھ داری طبقۀ کارگر، منطق واحدی حکم 

فرماست. این منطق ساده و محکم چنین است: 

 باید بھ ضدکارگری  جنبشگونھ کھ  ھمان

 نشکنجھ و اعدام فعاالکردن، زندانی  ،دستگیری

اعتراض و مبارزه سیاسی و کارگری  ،اجتماعی

 در مقابلامکانات خود  با تمام نیرو وباید  کند،

این نسل کشی و بربریت عصر سرمایھ داری 

ھای زحمتکش بیشتری نابود  تا انسان بایستد

مسألۀ مردم کوبانی مسألۀ کارگران ایران  نشوند.

 .ھم ھست

قشھ تا نباید مصممانھ و با چشمان باز مبارزه کرد 

ھا و سیاست ھای سرمایھ داری مرتجع جھانی و 

منطقھ ای و رویای خونبار حکومت جھل و 

 واپسگرایی شکل نگیرد و سامان نیابد.

بدیھی است کھ  آری بھ دلیل ھمین منطق ساده و

باید یکی شویم «گوییم می با فریادھای بلند 

 .»یاران

 کارگری ضد سرمایھ داری گیالن فعاالن

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

 فعاالن کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقھ ویژه 

 امام بندر و ماھشھر

 کرج –تھران  کارگران محور بخشی از

            1393ر  مھ

kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 

 

 شیده رخ فروز

نانوایی خلوت است. اینجا خبری از صف نان «

تایی کارگر ... : تا دلتان  نیست. یھ شاطر و دو

 میاریم.بخواھد نسیھ می برند، آره. می گن بعدا 

مام میدیم، میگیم هللا اعلم. حاال بعدا آورد آورد 

نیاورد ھم چھ کار کنیم؟... معلوم نمی کنھ، یھ 

روز، دو نفر میان نسیھ می خوان، یھ روز 

 ھزار تومن، دو ھیچی، یھ روز پنج نفر. ھزار

 150قیمت زده اند اما ما  160تومن. لواش را 

 »است. می دھیم. چھ کار کنیم سطح مردم پایین

دیگر در بسیاری از مناطقی کھ کارگران و توده  

ھای بی چیز را در خود جای داده است، نسیھ 

بردن "نان" تعجب کسی را برنمی انگیزد. نسیھ 

بَر و نسیھ دھنده آن را پذیرفتھ اند، چرا کھ 

 کارگرانی کھ  »آزادانۀ آرامش«

 می خرند!نسیھ را نان 

12 
 

mailto:kargaran.parsjonobi@gmail.com


 
 

                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

ند. مناطقی نھ در مکانی پرت ا واقعیات سرسخت

و دورافتاده، درست در ھمین تھران و در 

راحتی، ھ عرض دید نھادھا و مسئوالنی کھ بم

خود را بھ ندیدن حقایق دردناک زندگی اکثریت 

جامعھ زده اند. وقتی توان خرید نان کھ قوت 

است، کاھش یابد معنای دیگری  ھاخانوار اغلب

جز کم شدن خوراک خانوار، کوچکتر و خالی 

 ندارد. آنان تر شدن سفره 

زیاد است.  اینجا مشکالت زیاد است خیلی ھم«

ً  18مشکل منطقھ  اینجا. شماره دو. ھیچ  خصوصا

کس ھم بھ داد ما نمی رسد. ضعیف ترین مردم 

تھران ھمینجان، شماره دو. ھیچ کس ھم نیست 

بھ داد مردم برسد. نسیھ ھم زیاد می برن بلھ. بلھ 

نفر  150کھ نسیھ می دیم. مجبوریم بدیم. بیش از 

کارگرن.  ۀجا ھمنسیھ میبرن در ماه. کال ھمھ. این

یھ روز کار دارند سھ ھفتھ ندارند. ھمھ کارمندای 

تا شوند. مردم  29شھرک را جمع کنیم فکر نکنم 

خدایی نھ گوشت، نھ مرغ و نھ میوه می خورند. 

سال جنس دادم نیاوردن پس  10من پنج سال 

بدن، ندارن. دعوا ھم کھ نمیشھ کرد... مردم اینجا 

 ) 93تیر 30(شرق  »ضعیفند.

عمیق تر شدن شکاف بین رشد سرسام آور ھزینھ 

از درآمد ناچیز کارگران (و در آن ھا و سبقت 

نظر داشتن جمعیت بیکار بدون درآمد)، در کنار 

ات را از انبوھی از سایر معضالتی کھ حق حی

، پیامد تحمیل سیاست اکثریت جامعھ سلب نموده

ھای ضد انسانی اقلیت حاکم است، کھ حاصلش 

ۀ انباشت فقر و انباشت ثروت در تداوم چرخ

سوی دیگر است. آمارھای رسمی کھ بیانگر 

کاھش مصرف نان بھ عنوان مادۀ اصلی سفرۀ 

خانوار و نیز کاھش مصرف غذایی می باشد، 

دشواری عدم تأمین حتی ابتدایی ترین و حیاتی 

س خوبی انعکاھ ترین نیاز زحمتکشان ایران را ب

رف نان در حالی کھ میزان مص« می دھد:

 37، 92تا  82خانوارھا در فاصلۀ سال ھای 

درصد کاھش یافتھ است اما ھزینۀ تأمین نان 

خانوارھا ھشت برابر شده است... یعنی در سال 

ھزار تومان  45ھر خانوار ساالنھ حدود  82

 91برای نان ھزینھ می کرد کھ این رقم در سال 

تومان  ھزار 361درصد افزایش بھ  706با 

 91تا  82یافتھ ھای آماری سال « ».رسیده است

 »درصد کاھش یافت 30مصرف غذایی ایرانیان 

 ) 93شھریور  25و  20(شرق 

در ھمین حال مراجع رسمی سبد ھزینھ خانوار 

ھزار تومان طی  200میلیون و  کارگری را دو

سھ ماھھ اول امسال اعالم کردند و از بیشتر شدن 

ھم « د:این رقم در ماه ھفتم امسال سخن گفتن

اکنون برخی مراکز دولتی در بخش ھای خدماتی 

جلودار افزایش قیمت ھا شده اند. از سوی دیگر 

قیمت برخی مواد لبنی و پروتئینی ھم افزایش 

داشتھ است و ھمین امر موجب شده تا خانوارھای 

تغذیھ شوند. ...  کارگری دچار فقرغذایی و سوء

ر دافزایش رقم سبد ھزینھ یک خانوار کارگری 

 22شرایطی صورت گرفتھ کھ کشور نرخ تورم 

درصدی را تجربھ می کند و یک کارگر با حقوق 

» و دستمزد فعلی قادر بھ امرار معاش نیست.
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در حال حاضر «) 93مھر 16 -(کار و کارگر

حدود ھشت میلیون کارگر تحت پوشش بیمھ 

سازمان تأمین اجتماعی ھستند کھ از این تعداد 

یک میلیون تومان دستمزد  میلیون نفر زیر 6,5

 (ھمان منبع) .» دریافت می کنند

اعالم آمارھایی کھ از واقعیات جاری فاصلھ 

معناداری دارند بھ ھیچ رو مانع از این نیست کھ 

نمایندگان دولتی سرمایھ داران حاکم شرایط 

معیشت و مزد کارگران را در حداقلی ترین نمود 

نکنند. ھزار تومان تعیین  609آن یعنی حدود 

مبلغی ناچیز کھ در خوشبینانھ ترین حالت کفاف 

 نمیر را ھم نمی دھد.  و روز زندگی بخور 10

وضعیت اقتصادی مردم اینجا افتضاحھ، ھمھ «

 اینجا کارگرن، بیمھ ندارن. مستاجرن. ھزار

جور بدبختی دارن. نسیھ یھ موقع میبره برمی 

طوری دارم کھ  گردونھ، خیلی کم مشتری این

نھ، در روز پنج شش تا مشتری داریم کھ برگردو

... اینجا کھ خوبھ مردم  نسیھ می برن و نمیارن

حتی نونم قرضی میبرن. ... شما اینجا قصابی 

... قصابی  دیدی؟ قنادی دیدی؟ آرایشگاه دیدی؟

نداریم چون مردم کم گوشت و مرغ می گیرن، 

چون اآلن دیگھ ھمھ چی گرون شده... گوشت و 

نمی خوریم. نداریم کھ بخوریم. چی مرغ؟ نھ واال 

بشھ. ... میوه ھم ماشین بیاد می خریم، نیاد نمی 

خریم. ماشین بیاره میوه ھست، نیاره نیست اینجا 

 ھمانجا) -(شرق» مغازه میوه فروشی نداره.

از سوی دیگر سرمایھ داران و کارفرمایان در 

(اعم از دولتی و خصوصی و  تمامی بخش ھا

موقع ھمین مزدھای ھ رداخت بنیمھ دولتی) از پ

حداقلی نیز سر باز زده و کارگران را ماه ھای 

مدید با وعده و وعید در انتظار پرداخت معوقات 

سر می دوانند. این خواستھ در کنار امنیت شغلی 

پایدار و سایر مطالبات برحق، اعتراض و 

اعتصابات کارگری چند سالۀ اخیر را بھ شکل 

وضعیت زیست و  مستمر در پی داشتھ است.

معیشت خانوار کارگری کھ ماه ھا از درآمدش 

محروم گردیده، حق بیمھ اش پرداخت نشده (و 

ً ب وسیلۀ باندھای حکومتی در تأمین ھ نھایتا

اجتماعی بھ تاراج رفتھ است) و با انواع آسیب 

ھای جسمی و روحی دست و پنجھ نرم می کند، 

حاکمان چیزی جز مرگ تدریجی نیست. اما 

تنھا پاسخشان نسبت بھ جنایتکار وصفت زال

بھ جان آمدۀ معترض، تازیانھ  انسرنوشت کارگر

مانند برخورد بھ کارگران (است و زندان 

 پتروشیمی رازی). معترض 

وضعیت زیست و معیشت کارگران فصلی و 

پروژه ای، کارگران مھاجر، بیکاران، 

بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و کودکان 

مراتب اسفبارتر از بخش ھ ن بکار و خیابا

کارگران شاغل است، محرومیت ھای شدید و 

نداشتن ثبات درآمد، ناامنی ھمھ جانبھ ای را 

از « گریبانگیر این جمعیت کارگری نموده است.

تعداد خانوارھایی کھ ھیچ فرد  91تا  82سال 

درصد بیشتر شده  58شاغلی ندارند بھ میزان 

ن دھنده رفاه است... بررسی پارامترھای نشا

حکایت از آن دارد کھ پس از اجرای فاز  خانوار،
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اول ھدفمندی یارانھ ھا قدرت اقتصادی 

درصد کاھش یافتھ و ھم  25خانوارھای کشور 

درصد خانوارھا زیر خط فقرھستند ...  31اکنون 

در حالی کھ تعداد خانوارھای بدون فرد شاغل و 

 سال رو بھ افزایش بوده 10یک شاغل طی این 

در مقابل درصد خانوارھایی کھ دو فرد شاغل یا 

بیشتر داشتھ اند کاھش قابل مالحظھ ای یافتھ 

  ) 93شھریور  18 -(شرق» است.

آمارھا در رابطھ با زنان سرپرست خانوار و 

سالمندان نیز جدا از وضعیت گفتھ شده نیست. 

ان وجھ زنسال گذشتھ با افزایش قابل ت طی پنج

 12ن بھ باالی شادادسرپرست خانوار کھ تع

درصد رسیده، زنانھ شدن سالمندی و فقر عواقب 

درصد سالمندان  27ھمچنین  منفی آن است،

بیکار و بدون حقوق بازنشستگی ھستند بھ 

درصدشان از ھرگونھ حمایت  17طوری کھ 

درصد سالمندان نیاز بھ  38مالی محرومند، 

درصد با مشکالت  18حمایت مالی دارند، و 

 جسمی مواجھ ھستند. سالمتی و 

ناچیز بودن دستمزدھای کارگری نسبت بھ ھزینھ 

شھرھا تنھا در بخش مسکن  ھا بویژه در کالن

بخش قابل توجھی از درآمد خانوار را می بلعد. 

درصد کارگران  85با توجھ بھ اینکھ بیش از 

کشور فاقد مسکن شخصی ھستند، طبق اعالم 

بانک مرکزی، ھزینھ مسکن از سبد معیشت 

درصد کل ھزینھ ھا را شامل می  25خانوار تا 

 رگران باشود کھ این مسالھ می تواند در مورد کا

درصد  100تومان، تا  ھزار 609حداقل دستمزد 

 نیز باشد. 

تازگی عنوان کرد ھ "ربیعی" وزیر کار رژیم ب

دولت با طرح مسکن اجتماعی قصد دارد در این 

بخش وارد عمل شود، ایجاد صندوق مسکن و 

وعده بھار امسال وی  ،آن برایتأمین منابعی 

عضل بود. تمام توان دولت حاکم در برابر م

مسکن و حق برخورداری از سرپناه مناسب 

عدۀ سر و تنھا ،برای اکثریت زحمتکش جامعھ

خرمن بھ شکل یک طرح و یک صندوق است. 

اما زندگی از نوع دیگر و برای اقلیتی از جنس 

بھ نظر او (مدیر « دیگر، رنگ دیگری دارد:

یکی از دفاتر معامالت مسکن در ولنجک) رقم 

کامل یک سالھ برای یک  سھ میلیارد تومان رھن

متری بھ ھیچ وجھ رقم باالیی  700پنت ھاوس 

نیست. ...افرادی حاضرند بسیار بیشتر از این 

میلیون تومان  120رقم ھزینھ کنند و ماھانھ 

کرایھ بدھند برای زندگی در خانھ ھایی کھ 

امروز دست اندرکاران این حوزه آنھا را "برند" 

دغۀ کارگران ) دغ93مھر 9- (شرق» می نامند.

ایران نداشتن نان، آب و حتی تنفسی سالم است، 

و این مبارزۀ مرگ و زندگی با زندگی افسانھ ای 

و لوکس استثمارگران حاکم فاصلھ ای نجومی 

 دارد. 

گوشت و نون و مرغ چیھ ... آب افتضاحھ. «

اصال نمیاد. ما طبقھ دوم زندگی می کنیم. سھ 

عد دیگھ نصفھ شب باید پاشیم بریم حمام. ب

اتوبوس ھا فقط تو شھرک می پیچن... ما باید 
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اندازه سھ چھار  ،برای این یھ مسیر کوچیک راه

تا مسیر کرایھ بدیم. یھ مسیر بریم سر چار راه. 

یھ کرایھ بدیم چار راه پیاده شیم، برویم سر شماره 

 ھدو و یھ کرایھ بدیم و بعد واسھ آزادی و آذری ی

... مشکالت اینجا زیاد  کرایھ بدیم تو این نداری

است. نھ قصابی داریم نھ مرغ فروشی نھ وسایل 

مدن. آنداره برای رفتن و فروشی. ماشین 

مشکلش زیاده. شوھر من بیکاره. چھار تا بچھ 

دارم. سخت است اما مجبورم بسازم. شوھرم 

رنگ کار مبل است. می بینی یھ ھفتھ می رود 

یک ماه بیکار است. االن کھ ھمھ چیز "ام دی 

اف" شده اون ھم بیکار شده، نھ بیمھ ای نھ 

سھ ای چیزی. خیلی سخت است. االن بچھ مدر

دارم نمی تونیم برسونیم. شھریھ مدارس زیاد 

تومن ثبت نامشھ.  70تومن لباسشھ.  37است. 

دولتی ھم ھست. نداریم.... اینجا خونھ است ما 

متر خانھ است. این چیھ؟  50زندگی می کنیم؟ 

زندگیھ؟... اینجا یھ مدرسھ نداره. بچھ ھا باید از 

.اآلن من اینجا تا آب کرج بروند دنبال مدرسھ. ..

متر خونھ دارم، پنج نفریم. خودت ببین کھ  45

 ،چطوریھ دیگھ. رفتم واسھ دورچینی خونھ

شھرداری میگھ برو محضر. نمی دونم چیکار 

کنم. مادر شوھرمم پیش ماس. اینجا خانھ ھا سند 

نداره قولنامھ ایھ.... بھ خدا شوھرم یھ راننده مینی 

 ماشینبوسھ. یھ روز کار می کنھ پنج روز خرج 

 600بھ رویی  ... اآلن، من بھ ھمین بقالی رو

تومن بدھکارم. اونم صاحب مغازه است.  ھزار

 (گزارش شرق)» بپرس.

 »تدبیر«رژیم کھ با  جمھوراما روحانی رئیس 

واھی و وعده  »امید«ریاکارانۀ خود استاد دادن 

ھای توخالی است، اخیراً در مصاحبھ با 

کتمان بیشرمانۀ با  خبرنگاران در سازمان ملل،

اوضاع فالکتبار کنونی، توصیفی پوشالی از 

من بسیار  .... «وضعیت مردم ارائھ داد: 

سال گذشتھ، دولت جدید خوشحالم کھ در این یک 

را در  آرامشدر ایران توانستھ با کمک مردم 

کشور ایجاد کند. امروز در کشور من، مردم بیش 

. .. .کنندھای پیش احساس آرامش میاز سال

کنیم کھ در کشور ما ھمھ نظرات کامال افتخار می

(تأکیدھا از ما  »کنند.بیان می آزادانھخودشان را 

از افتخار کردن ھای "روحانی" بھ دادن است) 

وعده برای مردمی کھ وی از آرامش دروغینشان 

داستان سرائی می کند، نھ بھبود، نھ رفاه و نھ 

آزادی واقعی ساختھ می شود. زدن مھر بطالن 

دادن بھ بر تمامی بساط ظالمانھ حاکم و پایان 

 روزافزون، تنھا راه حل ممکنی تباھی ھا

ھای بی چیز برای ساختن نوین کارگران و توده 

زندگی شرافتمندانھ و تعالی ھمھ جانبۀ حیات 

 جامعھ است.

 

 

کارگر کشت و صنعت نیشکر ھفت   500 بیش از

در اعتراض بھ عدم  93مھر  9تپھ در تاریخ 

اجرای صحیح طرح طبقھ بندی مشاغل، پایین 

میزان بودن سطح مزدھا و معوق ماندن ھمین 

اعتصاب چند دستمزد، دست از کار کشیده، 

انجماد باز ھم بیشتر دستمزد کارگران در قالب 

 اجرای طرح جدید طبقھ بندی در نیشکر ھفت تپھ
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آنان از کارکنان واحد روزه ای را آغاز کردند. 

تعدادی از تجھیزات مکانیکی و کارخانھ، 

ھمچنین از بخش کشاورزی و تحقیقات 

کارگر  1500. بیش از شرکت ھستندکشاورزی 

ر شکر ھفت تپھ کایدر کارخانھ کشت و صنعت ن

نفر از آنان در بخش  700می کنند کھ نزدیک بھ 

ھای کشاورزی و نگھبانی و سایر کارگران در 

. ندلومشغبھ کاربخش صنعتی این واحد تولیدی 

 93نیشکر ھفت تپھ از آغاز سال کارگران 

 بارھا با تجمع و اعتصاب در محوطۀ کنونتا

شرکت پیگیر مطالبات خود بودند. از ابتدای 

 سال این طرح بھ بدترین شیوۀ ممکنشھریور ام

توسط عوامل کارفرما و اعضای شورای 

و ادارۀ کار نیز بھ دلیل  شداسالمی کار بازنگری 

سالمی کار، طرح طبقھ بندی موافقت شورای ا

 جدید را تأیید کرده است.

با اجرای این طرح نھ تنھا خواست کارگران  

بلکھ بھ  ،رشد دستمزدھا زیر پا نھاده شد برای

بھ  فقط کار، ۀسابق نظر گرفتن درجای 

ھم در شرایطی کھ  تحصیالت امتیاز داده اند آن

درصد کارگران این واحد صنعتی،  90تا  85

 ا بھدارند. بنمتوسطھ کمتر از دیپلم  تحصیالتی

کارگران در ھفت تپھ دو قانون یعنی قانون  گفتۀ

نظام ھماھنگ کھ شامل مدیران و سرپرستان 

است و قانون کار کھ برای کارگران است، اعمال 

می گردد و ھدف از اجرای طرح بھ این شیوه 

حفظ حقوق بھ مراتب باالتر ھمین رده از 

 .حصیالت باالتری دارندتکھ سطح است کارکنان 

کارگران معترض ھفت تپھ با نشان دادن ترکیب 

افرادی کھ طرح طبقھ بندی را بازنگری کرده 

ام نھ اند، روشن ساختند کھ ھدف این بازنگری ب

 تمام می سلسلھ مراتب اداری اما بھ کام "کارگر"

 طبقھ بندی مشاغل شود. سھ نفر از اعضای کمیتۀ

ی، مدیر امور اداری و اراز جملھ نماینده حسابد

طبقھ بندی مشاغل، کارمند و  مسئول کمیتۀ

مشمول قانون نظام ھماھنگ بودند و دو نفر دیگر 

ھم عضو شورای اسالمی کار و بھ اصطالح 

"نمایندگان" کارگران بودند کھ یکی از آن ھا 

 ! داردسطح تحصیالت باالیی 

 ی کندمسندیکای کارگران نیشکر ھفت تپھ تأکید 

ارگران فاقد نمایندگان واقعی و مستقل برای کھ ک

 کھ کسانیو  اند دخالت مؤثر در روند امور بوده

بھ عنوان نماینده از طرف کارگران در این طرح 

شرکت داشتند افرادی از شورای اسالمی کار 

! انتظار نیستندبودند کھ ھیچ کدام کارگر 

 کھبلبرآورده نشده نھ تنھا کارگران از این طرح 

اجرای طرح طبقھ ، با جای افزایش دستمزدبھ 

شده کم آنان از گروه ھای کاری  بندی مشاغل

در  قبالکھ استاد کاری کارگر مثال  است، یعنی

رتبۀ دوازده بود  طرح طبقھ بندی مشاغل دارای

ھا بھ تعداد تن بدین ترتیب بھ رتبۀ ده تقلیل داده شد.

مبلغی بیش از  دارنداندکی کھ پست ھای اداری 

تعلق گرفتھ است. عالوه بر این، کارگران  ذشتھگ

نی بر را  کارگر 700قرارداد موقت کھ بیش از 

از شمول این طرح کنار  می گیرندبر نیز در

گذاشتھ شده اند. کارگران نی بر کھ بھ صورت 
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فصلی در این واحد تولیدی بھ کار تخصصی 

بریدن ساقھ ھای نیشکر اشتغال دارند، عالوه بر 

وقی، بھ این بی حقی جدید علیھ خود مطالبات حق

 نیز معترض می باشند. 

پس از اجرای طرح طبقھ بندی مشاغل، اشل 

جدید مزد و اضافھ دستمزد در حکم ھای 

کارگران نشان داد کھ آنان باید بیش از گذشتھ از 

 بی حقوقی و تبعیض شدید مزد رنج ببرند.

بھ اجرای این  در اعتراضبالفاصلھ  کارگران

با شروع  بھ اعتصاب زدند. طرح دست

کھ در فصل  ،کارخانھفعالیت  ،اعتصاب

کامال  ،بردتعمیرات و نگھداری بھ سر می 

. کارگران دو روز متوالی جلوی دفتر متوقف شد

با سرپرست حراست و دیگر نشستھ مدیریت 

مدیران خواستھ ھای خود را مطرح کردند. 

کارگران اعتصابی با بیان اینکھ طرح جدید طبقھ 

بندی مشاغل بھ شکاف عمیق حقوقی میان 

کارگران، کارمندان، سرپرستان کارگاه ھا و 

مدیران کارخانھ دامن زده است، خواھان تجدید 

نظر کلی در این طرح شدند، شکافی حقوقی کھ 

ھزار تومان می رسد. اما  500گاه بھ بیش از 

املی کھ این مدیرعامل جدید با اعالم اینکھ مدیرع

دیگر در شرکت حضور  کردهطرح را امضا 

ندارد و من در جریان نمی باشم، خواھان 

 گردید و قول پیگیری کار کارگرانھ برگشت ب

. در حال حاضر کارگران بھ طور مجدد داد

ند. اعتراض و ھ امشروط بھ سر کار برگشت

اعتصاب کارگران نیشکر ھفت تپھ، گامی دیگر 

کنونی و  سیاست سرمایھ دارانۀدر برمال کردن 

رگران کھ کاآن است: سیاستی ایستادگی در برابر 

از  یل بھ محکومان مرگ تدریجی نموده،را تبد

باز ھم  سر و تھ سفرۀ خالی خانوارھای کارگری

اعتراض بھ نادیده  می زند. اعتصاب کارگران

گرفتن و پایمال نمودن حقوق میلیون ھا کارگر 

ط یقرارداد موقت و سفید امضا با بدترین شرا

کاری است، ایستادگی در برابر تشکل ھای 

ساختگی و نمایندگان وابستۀ کارگری است کھ 

برای معاش و حق حیات کارگران و 

خانوارھایشان تعیین تکلیف می کنند، ایستادگی 

در برابر سیاست عناصر و نھادھای ضد 

بھ کارگری است کھ کارگران معترض را در 

د انساختھ اوباش بھ شالق و حبس محکوم  عنوان

و حتی با تحقیر، توھین ھای کالمی مانند نامیدن 

کارگران با اسامی حیوانات بھ تشدید آزار علیھ 

ماه و حق بیمھ شان  16کارگرانی کھ دستمزدشان 

سال پرداخت نگردیده، دست می زنند  4

 (کارفرمایان کاشی گیالنا).

سایر  در اعتصاب کارگران ھفت تپھ و آنچھ 

کارگری در تمامی بخش ھا و اعتصابات اخیر 

نفع  مراکز کارگری می تواند موازنۀ قوا را بھ

آنان را در تعیین  کارگران ایران تقویت نموده 

سرنوشت کار و زندگیشان دخیل سازد، سازمان 

یابی آگاھانھ این مبارزات و حفظ و کسب 

دستاوردھای کارگری از جملھ ضرورت حفظ و 

یشکر ی کارگری نبرپا نگھ داشتن فعاالنۀ سندیکا

ھفت تپھ است کھ با مخالفت کارفرما و دخالت 
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مراجع قضائی و نیروھای انتظامی و امنیتی بھ 

 محدودیت کشانده شد.  

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

 فعاالن کارگری ضد سرمایھ داری گیالن

 فعاالن کارگری جنوب

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقۀ ویژه 

 امامماھشھر و بندر 

 کرج  –بخشی از کارگران محور تھران 

  1393 مھر

kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 

 

 سھراب شباھنگ          

1393شھریور و مھر   

این نوشتھ در چھار بخش تنظیم شده است. در 

بھ مبانی نظری و روش شناختِی  بخش نخست

تحلیل طبقاتی جامعھ بھ طور عام و جامعۀ 

سرمایھ داری بھ طور ویژه می پردازیم و می 

کوشیم الگو یا مدلی نظری برای توصیف 

ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایھ داری ارائھ و این 

الگو را با داده ھای تجربی و آماری آزمایش 

 ی جامعۀ ایران،ساختار طبقات بخش دومکنیم. در 

طبقات گوناگون، وزن نسبی جمعیت نگارانھ و 

اقتصادی و الیھ بندی آنھا را با تکیھ بر آخرین 

داده ھای آماری قابل دسترسی توضیح می دھیم. 

مھم ترین ویژگی ھای سرمایھ  بخش سومدر 

 بخش چھارمداری ایران را بررسی می کنیم. در 

 ده راجمع بندی مشروح و نتایج مباحث مطرح ش

 ارائھ می دھیم. 

 این نوشتھ را می آوریم. 1در این شماره بخش 

  1بخش 

مبانی نظری و روش تحلیل طبقاتی 

 جامعھ

شکل بندی ھای گوناگون جوامع بشری بر اساس 

حاکم بر آن جوامع در طول  شیوه ھای تولید

تاریخ تعیین می گردند. خوِد شیوۀ تولید از دو 

 ل شده است:عنصر یا دو قطِب متضاد تشکی

شامل اجزای   قطب نخست یعنی نیروھای مولد 

 زیر است:

الف) انساِن مولد و توانائی ھای جسمی و ذھنی  

 او،

کھ در بر دارندۀ موارد زیرند  وسایل تولیدب) 

: از ابزارھای دستی گرفتھ تا ابزارھای کار) 1

ماشین ھا، تجھیزات، تأسیسات و ساختمان ھا 

ھا و شبکھ ھای انرژی،  تولیدی، راه ھا و کانال

ارتباطات، وسایل حمل و نقلی کھ در تولید بھ کار 

یعنی مواد  موضوع کار)   2غیره، و می روند و

خام و کمکی، زمین، معدن، جنگل، چراگاه، 

 دریا، رودخانھ و غیره،

مجموع فن آوری ھا و دانش و تجربیات پ)  

کھ در روندھای گوناگون تولید  کاری مدون

 محصوالت و خدمات بھ کار گرفتھ می شوند.

طبقاِت جامعۀ سرمایھ داری و ویژگی ھای 

اجتماعی ایران -ساختار اقتصادی  
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نیروھای مولد و عملکرد آنھا بھ صورت 

بارآوری کار، میزان مھار کردن و کنترل 

 نیروھای طبیعت توسط انسان و حجم کلی تولید

 نمودار می شوند.

قطب دوِم شیوۀ تولید، روابط تولیدی یا مناسبات 

ور از روابط تولیدی یا . منظتولیدی است

مناسبات تولیدی، روابط بین انسان ھا در روند 

تولید است کھ تقسیم کار (از جملھ تقسیم کار بھ 

کار فکری و بدنی، تقسیم کار بر حسب جنسیت، 

تصمیم گیری و اجرا، فرماندھی و فرمانبری و 

مانند آن) و سازماندھی تولید (یا بھ طور کلی 

ر) را دربر می گیرند. شکل سازمان اجتماعی کا

روابط تولیدی ھمچنین خود را بھ صورت رابطۀ 

انسان ھا با وسایل تولید یا بھ عبارت دیگر بھ 

نشان می دھند. روابط  روابط مالکیتشکل 

 روابط شکل حقوقیمالکیت، بھ یک تعبیر، 

، عروابط توزیتولیدی اند. روابط تولیدی مبنای 

امعھ ج یعنی تخصیص منابع و تقسیم ثروت در

اند. از این رو برای مطالعۀ انواع ثروت و 

چگونگی توزیع آن بین افراد و گروه ھا و 

شناخت روابط بین استثمارگران و استثمار 

ھ را مطالع روابط تولیدیشوندگان، باید نخست 

کرد و سپس بھ نحوۀ توزیع ثروت پرداخت. بھ 

عبارت دیگر نحوۀ توزیع ثروت متکی بر شیوۀ 

 ت.تولید آن اس

روابط تولیدی و تکاملشان بھ نیروھای مولد و 

سطح تکامل این نیروھا بستگی دارند. روابط 

تولیدی ظرف، بستر یا پوستھ ای ھستند کھ 

نیروھای مولد در درون آن جریان می یابند و 

 عمل می کنند.

تا نقطۀ معینی از تکامل نیروھای مولد، روابط  

ارند و تولیدی موجود با این تکامل ھمخوانی د

حتی بھ آن کمک می کنند. اما با تکامل بیشتر 

نیروھای مولد و نیز افزایش و تغییر نیازھای 

اجتماعی، روابط تولیدی حاکم بھ تدریج بھ مانع 

و زنجیری در راه تکامل نیروھای مولد تبدیل 

می شوند. در اینجاست کھ باید روابط تولیدی 

 موجود دگرگون شوند و جای خود را بھ روابط

تولیدی نوینی بدھند. این تغییِر بنیادی روابط 

نامیده می شود کھ از  انقالب اجتماعیتولیدی، 

ان . بھ بیمبارزۀ طبقاتی صورت می گیردطریق 

دیگر، انقالب اجتماعی لحظھ ای و نقطۀ اوجی 

از مبارزۀ طبقاتی ای است کھ طبقۀ پیشرو 

تاریخی، کھ نماینده و مظھر نیروھای مولد 

النده است، بھ ضد طبقھ یا طبقات پیشرو و ب

ارتجاعی کھ مدافع روابط تولیدی فرتوت و عقب 

مانده اند، تحقق می بخشد. اما مبارزۀ طبقاتی، ھم 

پیش از انقالب اجتماعی برای برانداختن سرمایھ 

داری وجود دارد و ھم پس از برانداختن سرمایھ 

داری تا محو طبقات و نظام طبقاتی از جوامع 

مبارزۀ طبقاتی از مھ خواھد داشت. بشری ادا

ھنگامی کھ طبقات در جامعھ پدیدار شده اند تا 

ھنگامی کھ دیگر طبقات وجود نداشتھ باشند، 

موتور محرک تاریخ و تکامل جامعھ  را تشکیل 

. بدین سان، طبقھ و مبارزۀ طبقاتی می دھد

مفاھیمی بنیادی در تحول، تکامل و دگرگونی 

 اجتماعی اند.
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 بھ طور کلی چیست و طبقۀ اجتماعیحال ببینیم 

طبقات جامعۀ سرمایھ داری و از جملھ جامعۀ 

ایران کدام اند و جایگاه و وزن و نقش ھر کدام 

 چیست؟

 ،عظیم ابتکار[ »بزرگ آغاز«مقالۀ  در لنین

]، طبقۀ اجتماعی را چنین تعریف 1919ژوئن 

 : می کند

 کھ اند مردم از بزرگی ھای گروه طبقات،«

ً  نظام جایگاھشان در برحسب  دۀش تعیین تاریخا

 وسایل با شان روابط برحسب اجتماعی، تولید

 و تثبیت قانون در موارد غالب در کھ( تولید

 در شان نقش برحسب ،)شده بندی فرمول

اد ابع برحسب نتیجھ در و کار، اجتماعی سازمان

 نحوۀ تصاحب آن، و اجتماعی ثروت از شان سھم

 ئیھا گروه طبقات،. شوند می متمایز یکدیگر از

 متفاوتی ھای جایگاه خاطر بھ کھ اند، مردم از

 یکی دارند، اجتماعی اقتصاد معین نظام در کھ

 تصاحب را دیگری کار] ثمرۀ[ تواند می آنھا از

 .»کند

این تعریف از طبقھ متکی بر درک و بینشی از 

جامعھ و تاریخ است کھ در باال توضیح داده شد. 

براساس چنین درکی از طبقھ می کوشیم ما 

طبقات اجتماعی را در جامعۀ سرمایھ داری 

 توضیح دھیم.

 طبقات در جامعۀ سرمایھ داری
شیوۀ تولید سرمایھ جامعۀ سرمایھ داری متکی بر 

است. یعنی در این جامعھ، شیوۀ تولید  داری

 تولید است. شیوۀ تولید شیوۀ اصلیسرمایھ داری 

سرمایھ داری مبتنی بر درجۀ معینی از تکامل 

تولید کاالئی، یعنی تولید برای فروش، است، 

مرحلھ ای کھ در آن نیروی کار (توانائی کاری) 

نیز بھ کاال تبدیل شده باشد. در این شیوۀ تولید، 

مولداِن مستقیم یعنی کارگراِن مزدی، فاقد وسایل 

 یتولید و وسایل زندگی اند و چیزی جز نیرو

 بھکار ندارند. از این رو برای ادامۀ زندگی خود 

نیروی کارشان را بھ  لحاظ اقتصادی مجبورند

بخش کوچکی از افراد جامعھ کھ وسایل تولید را 

در مالکیت و یا زیر کنترل خود دارند بفروشند. 

در روند تولید سرمایھ داری، سرمایھ داِر مولد، 

 یعنی سرمایھ داری کھ صاحب سرمایۀ مولد

(ابزار ھای تولید، مواد خام و غیره) است با 

استخدام کارگران مزدِی مولد، نیروی کار (یا 

توانائی کاری) شان را برای زمان معینی می 

خرد و با مصرف نیروی کار در روند تولید، 

ارزشی بیش از آنچھ بابت خرید نیروی کار برای 

آن زمان معین پرداختھ بھ دست می آورد. تفاضل 

زشی کھ کارگران مزدِی مولد در زمان بین ار

معینی تولید می کنند و مزدی کھ برای این مدت 

نام دارد کھ توسط  ارزش اضافیمی گیرند، 

 تصاحب می شود. » سرمایھ دار مولد«

با توجھ بھ تعریفی کھ از طبقھ در باال داده شد، 

می بینیم کھ تا آنجا کھ بھ شیوۀ تولید سرمایھ داری 

این دو گروه یعنی کارگران  مربوط می شود،

مزدی یا عرضھ کنندگان نیروی کار از یک 

طرف و سرمایھ داران مولد یا خریداران نیروی 

کار از طرف دیگر، جایگاه ھای کامال متفاوت 

و متمایزی در روند تولید، تقسیم کار، سازمان 
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اجتماعی کار و نیز نحوۀ روابط شان با  وسایل 

مایز مت دو طبقۀ اجتماعیتولید دارند، و در نتیجھ 

(یا بخش ھائی از دو طبقۀ اجتماعی متمایز) در 

جامعۀ سرمایھ داری را تشکیل می دھند. اما آیا 

طبقات در جامعۀ سرمایھ داری، تا آنجا کھ بھ 

شیوۀ تولید سرمایھ داری مربوط می شود (فعال 

از بازمانده ھای شیوه ھای تولید پیش از سرمایھ 

در جامعھ ای وجود داشتھ داری کھ ممکن است 

کارگران  باشند صرف نظر می کنیم)، فقط 

 ؟مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولدند

برای پاسخ دادن بھ این پرسش باید روند تولید و 

بازتولید سرمایھ داری را کھ ھمان روند تولید و 

بازتولیِد سرمایھ است بررسی کرد. روند 

چرخۀ بازتولید سرمایھ عبارت است از تکرار 

کھ در روند » پول -سرمایھ «بھ » کاال -سرمایھ«

تبدیل می » کاال –سرمایھ «تولید، دو باره بھ 

شود. بھ عبارت دیگر بازتولید سرمایھ عبارت 

یعنی ». پول -کاال -پول«است از ادامۀ رونِد 

ولی از شکل پ روند تولیدتبدیل سرمایھ ای کھ در 

ھ در ک بھ شکل کاالئی تبدیل شده بھ سرمایھ ای

از شکل کاالئی دوباره شکل پول بھ  روند تحقق

خود می گیرد. این پول دوم کھ از پول قبلی بیشتر 

است (چون ارزش اضافی روی آن آمده است) 

دوباره با خرید کاال (وسایل تولید و نیروی کار) 

کاال درمی  –در روند تولید بھ صورت سرمایھ 

بھ آید کھ آغاز چرخۀ بعدی یعنی تبدیل شدن 

پول است. سرمایھ داران مولد برای  –سرمایھ 

کاال بھ  -تسریع روند چرخش حلزونی سرمایھ 

اال ک –پول بھ سرمایھ  –پول و سرمایھ  –سرمایھ 

با سرمایھ داران غیر مولد یعنی سرمایھ داران 

تجاری کھ کارشان صرفا خرید و فروش کاالی 

تمام شده است و نیز صاحبان سرمایۀ بھره آور 

بھره زا (سرمایۀ وامی) وارد ارتباط می شوند. یا 

خود این سرمایھ داران غیر مولد بھ شماری 

کارگر برای انجام عملیات خود مانند خرید و 

فروش، حسابداری، انبارداری و غیره نیاز 

دارند. این کارگران را می توان کارگران غیر 

مولد نامید چون ارزش اضافی تولید نمی کنند 

افی تولید شده در مراکز تولید بلکھ ارزش اض

توسط کارگران مولد را از شکل کاالئی بھ شکل 

پولی در می آورند و یا صرفا در دادن و بازپس 

گرفتن وام و عملیات مربوط بھ آن بھ کار مشغول 

اند. البتھ کارگران غیر مولد در خود کارخانھ ھا، 

کارگاه ھا و دیگر مراکز تولید ھم وجود دارند. 

ن عالوه بر سرمایھ داران مولد (سرمایھ بدین سا

دارانی کھ سرمایھ شان بھ طور مستقیم در روند 

تولید کاال و در نتیجھ تولید ارزش اضافی بھ 

حرکت در می آید) با سرمایھ داران غیر مولد 

(یعنی سرمایھ داران تجاری یا سرمایھ دارانی کھ 

سرمایھ شان در روند تحقق کاال و در نتیجھ تحقق 

ش اضافی بھ حرکت درمی آید، و صاحبان ارز

سرمایۀ بھره زا یا بھره آور کھ سرمایھ شان بھ 

صورت وام و اعتبار بھ سرمایھ داران مولد و 

سرمایھ داران تجاری عرضھ می شود) نیز سر 

و کار داریم. یعنی در جامعۀ سرمایھ داری با 

سرمایھ داران مولد و غیر مولد (صاحبان 

مولد) و کارگران مولد و سرمایۀ مولد و غیر 

غیر مولد (کارگرانی کھ ارزش اضافی تولید می 
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کنند و کارگرانی در روند تحقق ارزش اضافی 

و یا در تخصیص و توزیع آن نیروی کار خود 

را می فروشند) روبروئیم. توجھ داشتھ باشیم کھ 

، کار زائد و بیھوده و کار غیر مولدمنظور از 

سرمایۀ اتالف شده  سرمایۀ غیر مولدمنظور از 

: سرمایۀ مولد و سرمایۀ غیر مولد نیستو زائد 

ھر دو، و نیز کار مولد و کار غیر مولد ھر دو، 

برای تولید و باز تولید در شیوۀ تولید سرمایھ 

داری الزم اند و ھیچ یک در این شیوۀ تولید قابل 

حذف نیستند. منشأ سود سرمایۀ تجاری و سرمایۀ 

، ارزش اضافی تولید شده بھره زا یا بھره آور

توسط کارگران مولد است. از نظر اجتماعی 

صاحبان و کنترل کنندگان سرمایھ (چھ سرمایۀ 

مولد و چھ غیر مولد، چھ دولتی و چھ 

ا ر طبقۀ سرمایھ دارخصوصی) و نمایندگانشان، 

تشکیل می دھند. بھ ھمین طریق عرضھ کنندگان 

یر یا کاِرغنیروی کار (خواه منشأ کاِر مولد باشند 

را بھ وجود می آورند.  طبقۀ کارگرمولد)، 

سرمایھ داران و کارگران دو طبقۀ اصلی جامعۀ 

 سرمایھ داری را تشکیل می دھند.

طی صد یا صد و بیست سال گذشتھ تحوالت  

بزرگی در جامعۀ سرمایھ داری در سطح جھان 

رخ داده اند کھ مھم ترین آنھا عبارتند از: تمرکز 

سرمایھ و شکل گیری و سلطۀ  بسیار باالی

سرمایۀ انحصاری، ادغام انحصارات صنعتی و 

بانک ھا و دیگر مؤسسات اعتباری در یکدیگر 

و ایجاد سرمایۀ مالی، نقش فزایندۀ صدور 

سرمایھ، تقسیم و تقسیم مجدد جھان بھ مناطق 

نفوِذ انحصارات و دولت ھای امپریالیستی، 

لھ بلکھ جھانی شدن ھرچھ بیشتر نھ تنھا مباد

ھمچنین روندھای تولید و انباشت سرمایھ، 

تخصیص و بسیج منابع و تقسیم کار، دگرگونی 

ھای پیچیده در روابط بین اشکال مختلف سرمایھ 

و رقابت میان آنھا، تحوالت پیچیده در روابط بین 

دولت (و بھ طور کلی نھادھای سیاسی و حقوقی 

ل حاکم) و شالودۀ اقتصادی جامعھ (از جملھ شک

گیری سرمایھ داری دولتی در انواع مختلفش و 

زوال و زایش مجدد آن)، تغییرات ناشی از 

انقالبات علمی، فنی و سازمانی و آثار آنھا در 

کارخانھ ھا، کارگاه ھا و دیگر مراکز کار و 

تولید، جدائی مالکیت از مدیریت، تشدید استثماِر 

نھ تنھا طبقۀ کارگر بلکھ وسیع ترین توده ھای 

حمتکش در سطح جھان بھ طور مستقیم و غیر ز

مستقیم توسط سرمایھ ھای انحصاری جھانی و 

نظام سرمایھ داری بھ طور کلی، گسترش و 

تعمیق بازار سرمایھ، افزایش حجم و نقش 

سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی، تکامل بسیار 

سریع فناوری ھای مربوط بھ تولید انرژی، 

العات، گسترش و تسریع حمل و نقل، اط

ارتباطات و اتوماسیون. این تغییرات از یک سو 

بیانگر تکامل بی وقفۀ نیروھای مولد و اجتماعی 

شدن ھرچھ بیشتر تولید و امکان تنظیم و برنامھ 

ریزی اجتماعی تولید و توزیع، و از سوی دیگر 

بیانگر تشدید استثمار پرولتاریا، خصلت انگلی 

ۀ سرمایھ روز افزون روابط سرمایھ داری و طبق

دار و ضرورت از میان رفتن این نظام 

استثمارگر، سرکوبگر، فرتوت، ارتجاعی و 

 منحط ھستند.
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ھیچ یک از تحوالت مھمی کھ در باال فھرست 

در تضاد  وار ذکر شدند و یا مجموع آنھا، تغییری

بنیادی شیوۀ تولید سرمایھ داری یعنی تضاد بین 

سرشت اجتماعی تولید و سرشت خصوصی 

تصاحب نمی دھند، بلکھ این تضاد را تشدید می 

کنند. تضادی کھ در عرصۀ اجتماعی بھ صورت 

تقابل بین دو طبقۀ اصلی این جامعھ یعنی طبقۀ 

کارگر و طبقۀ سرمایھ دار تجلی می یابد. این 

تضاد محرک اصلی مبارزۀ طبقاتی بین 

پرولتاریا و بورژوازی در طول زندگی نظام 

 سرمایھ داری است.

ال کھ طبقات اصلی جامعۀ سرمایھ داری (طبقۀ ح

کارگر و طبقۀ سرمایھ دار) را با بررسی شیوۀ 

تولید سرمایھ داری و روند بازتولید سرمایھ 

مشخص کردیم، ببینیم آیا طبقھ یا طبقات دیگری 

نیز در جامعۀ سرمایھ داری کھ ناشی از این شیوۀ 

 تولید باشند وجود دارند یا نھ؟

جلد  سرمایھکتاب بخش ھفتم مارکس در آغاز 

 :نویسدمی، »انباشت سرمایھ«اول، 

کند، داری کھ ارزش اضافی تولید می سرمایھ«

ً از کارگر را یعنی کار پرداخت نشده  مستقیما

ر د، متبلور می سازدکاالھا در  و بیرون می کشد

 این کار اضافی است ۀنخستین مصادره کنندواقع 

 آن نیست. ۀنندک آخرین تصاحب بھ ھیچ رو ولی

، داران با سرمایھاین ارزش اضافی را  باید او

کھ عملکردھای دیگری در  زمینداران و غیره

نابراین ب .کل روند تولید اجتماعی دارند تقسیم کند

ھای مختلف  ارزش اضافی بھ اجزا و بخش

ھای مختلفی از  بندی شود کھ بین ردهتجزیھ می

مستقل از شکالی اَ  گردد واشخاص تقسیم می

صنعتی،  گیرد مانند سودیکدیگر بھ خود می

 بھره، سود بازرگانی، اجاره زمین [امالک] و

 (تکیھ بر کلمات از ما است.)» غیره. 

جلد اول   سرمایھ[جمالت باال در متن فرانسوی 

 چنین ترجمھ شده اند:

کند، داری کھ ارزش اضافی تولید می سرمایھ«

ً کار پرداخت نش ده از کارگر و یعنی مستقیما

نماید، نخستین متبلور در کاالھا را استثمار می

این کار اضافی است ولی آخرین  ۀمصادره کنند

عکس، این ھ باید، ب او آن نیست. ۀکنند تصاحب

دارانی کھ  ارزش اضافی را با دیگر سرمایھ

عملکردھای دیگری در کل روند تولید اجتماعی 

 تقسیم کند.و غیره با مالک زمین  دارند، و

ھای  بنابراین ارزش اضافی بھ اجزا و بخش 

ھای  بندی شود کھ بین ردهمختلف تجزیھ می

شکالی اَ  گردد ومختلفی از اشخاص تقسیم می

گیرد مانند ظاھراً مستقل از یکدیگر بھ خود می

صنعتی، بھره، سود بازرگانی، اجاره زمین  سود

 »]غیره. [امالک] و

کس از عنصر دیگری می بینیم کھ در بحث مار

کھ تا اینجا نامی از آن نبرده ایم نیز سخن گفتھ 

است. می  مالک زمین یا زمیندارمی شود و آن 

دانیم کھ زمین نیز مانند ماشین آالت و تأسیسات، 

مواد خام و غیره جزء وسایل تولید است پس چرا 

مارکس زمین را از دیگر وسایل تولید جدا می 

طور جداگانھ در کنار کند و از زمینداران بھ 

سرمایھ داران نام می برد؟ بھ عبارت دیگر چرا 

جدا می کند؟ برای پاسخ بھ  سرمایھرا از  زمین
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این پرسش ھا، مقوالت زمین و سرمایھ را 

 بررسی می کنیم.

 زمین و سرمایھ
برخی از نویسندگان و فعاالن سیاسی کھ خود را 

ھم می نامند از » اقتصاد دان«و » مارکسیست«

این واقعیت کھ ارزش اضافی استثمار شده از 

کارگران توسط سرمایھ داران مولد بین بخش 

ھای مختلف طبقۀ سرمایھ دار و نیز زمینداران 

تقسیم می گردد (منظور زمیندارانی است کھ 

زمینشان در تولید سرمایھ دارانھ، خواه در 

کشاورزی و خواه صنعت و معدن و خدمات بھ 

 »نتیجھ می گیرند«چنین  کار گرفتھ می شود)،

کھ زمینداران نیز بخشی از سرمایھ دارانند! مثال 

مارکسیست «یکی از اینان کھ مریدانش او را 

و غیره می نامند چنین » مارکس قرن«یا » قرن

 :می نویسد

 ۀحاصل از استثمار طبق ۀکل ارزش اضاف« 

ً از طریق بازا نیز از مجرای  ور کارگر اساسا

 بخشھا میان  پولی دولتھای مالی و  سیاست

شود. دار تقسیم میسرمایھ ۀھای مختلف طبق

بری  سھم ۀاجاره اشکال عمد سود، بھره و

از ماحصل این استثمار  ھای مختلفسرمایھ

 )1( »طبقاتی است.

استثمار شده از  کھ ارزش اضافیِ درست است 

ً بھ سھ بخش یعنی سود کارگران ِ مزدی  اساسا

تجاری)، بھره  ۀصنعتی و سرمای ۀ(سھم سرمای

اجاره  ) وآوربھرهسرمایۀ وامی یا  ۀ(سھم سرمای

(سھم مالک زمین، معدن، جنگل، یا رانت 

، دوشچراگاه، منابع طبیعی آب وغیره) تقسیم می

بھ  »اجاره«گفتھ » اقتصاددان نابغۀ ما« اما اینکھ

ان دار بخشی از سرمایھبھ یا  بخشی از سرمایھ و

زمین، سرمایھ  زیرا درست نیست شودداده می

 . نامید دار سرمایھ را نمی توان رندازمی و نیست

رده مُ ِر کا یا گذشتھ رِ کا ،انباشتھ شده رِ کا ،سرمایھ

(در مقابل کار زنده یعنی کاری کھ در روند تولید 

توسط تولید کنندگان مستقیم جریان دارد) است 

اساسا بھ سھ شکل پدیدار می شود یا بھ سھ کھ 

سرمایۀ تولیدی یا شکل قابل تجزیھ است: الف) 

تأسیسات و در شکل ابزار تولید،  صنعتی

غیره، و  و ، انرژیخام موادتجھیزات تولیدی، 

توانند مصرف مولد کھ می یل معیشتیوسانیز 

(یعنی باعث حفظ و تداوم نیروی کار  پیدا کنند

 ۀکنند در مقابل تولید روند تولیِد کاالدر  و شوند)

گیرد قرار می ی کھ فاقد وسایل تولید استمستقیم

 سرمایۀ. ب) کندرا استثمار می کار اضافی او و

شامل تأسیسات  تجاری و بھ ویژه  کھ تجاری

بدیل تیعنی ( تحقق کاالروند در  سرمایۀ نقدی کھ

و در ) »پول –سرمایھ «بھ  »کاال – سرمایھ«

در روند تحقق ارزش اضافی (تبدیل اضافھ  نتیجھ

محصولی کھ استثمار شده بھ ارزش اضافی در 

سرمایۀ  . پ) آید بھ حرکت درمیشکل پولی آن) 

از سوی کھ است پولی  وامی یا سرمایۀ بھره آور

بانک ھا و دیگر مؤسسات مالی و یا اشخاص، 

در مقابل دریافت بھره، بھ سرمایھ داران تولیدی 

رای ادامھ و توسعۀ فعالیت شان وام و تجاری ب

در تمام این اشکاِل سرمایھ و  شود.میداده 

سرمایھ، ارزش روندھایشان می بینیم کھ 

، یعنی ارزشی است کھ در روند گستر استخودْ 
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حرکت یا تغییر شکلش بھ مقدار آن افزوده می 

تنھا در روند تولید شود ولی خوِد این افزایش 

کھ ھمان تولید ارزش اضافی است  سرمایھ داری

اما زمین، معدن، جنگل،  ).2(بھ وجود می آید 

ِس خود در نفْ غیره  چراگاه، منابع طبیعی آب و

زمین و دیگر منابع طبیعی، چون سرمایھ نیستند 

ارزش نیستند، کار انباشتھ یا فشرده نیستند، 

ند در حالی کھ سرمایھ کار محصول کار نیست

 .ه است، محصول کار استانباشتھ، کار فشرد

ا یکھ محصول کارند بر زمین  ییالبتھ اگر چیزھا

، مانند ساختمان منابع طبیعی دیگر افزوده شوند

 رویبر یا  کشی، شبکھ راه و غیره و کانال، لولھ

ی مانند ھموارسازی و غیره یزمین کارھا

ید ط تولیرا در شرا صورت گرفتھ باشند، اینھا

نامید کھ بر زمین  رمایھس توانداری می سرمایھ

(و نیز معدن، اند، اما خود زمین  افزوده شده

جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره) 

  ).3(ند سرمایھ نیست

را  و منابع طبیعیباید زمین  ،تحلیل اقتصادی در

تأسیسات و زیرساخت ھائی کھ بر آنھا افزوده از 

در جامعۀ زیرا بدون اینھا ھم  ،جدا کردشده 

سرمایھ داری، و بھ طور کلی در جامعھ ای کھ 

مالکیت خصوصی وسایل تولید بھ رسمیت 

و منابع طبیعی می توانند زمین شناختھ می شود، 

یعنی  باشند. دارای اجارهبھ اجاره داده شوند و 

 ترین ھزینھ حتی بدون کوچک مالک این منابع

زمین، جنگل، معدن، مرتع، منابع  بر روی

-ای کھ متعلق بھ اوست می غیره آب و طبیعی

تواند بخشی از ارزش اضافی را بھ صورت حق 

داری کھ این منابع را از او  اجاره از سرمایھ

بھ عبارت دیگر،  .دکناجاره کرده است دریافت 

از  سھمی مالک زمین یا دیگر منابع طبیعی

مستأجر  دارِ  سرمایھای را کھ  ارزش اضافیِ 

وی ربر  مولد از کارگران عیزمین یا منابع طبی

استثمار می کند، بھ خود زمین و منابع طبیعی 

استثمار این بخش از ارزش  .اختصاص دھد

اضافی کارگران توسط زمیندار صرفا بھ خاطر 

مالکیت او بر زمین (یا دیگر منابع طبیعی) است 

زمیندار  دار وسرمایھکھ در مواردی حتی  ).4(

 ین بھ معنی آن نیستدر افراد معینی یکی شوند ا

» اجاره«زمیندار ھمان سرمایھ دار است و یا کھ 

یکی بودن سرمایھ دار و  .رسددار میبھ سرمایھ

یا  حقیقی داربدین معنی است کھ سرمایھ زمیندار

بخش آن  حقوقی ای کھ صاحب زمین ھم ھست

در صورت نداشتن زمین  از ارزش اضافی را کھ

می بایست بھ شکل اجارۀ زمین بھ زمیندار می 

زمین یا منابع  خاطر مالکیت خود بر داد، بھ

ھ ب کند، یعنیخارج نمی شاز جیب ،طبیعی دیگر

خاطر مالکیتش بر زمین یا دیگر منابع طبیعی 

چیزی بھ عنوان اجارۀ این منابع نمی پردازد. 

در  حقوقی ھرچند کھ چنین اشخاص حقیقی یا

در نقش زمیندار  برند ودار سود مینقش سرمایھ

  کنند. را تصاحب می ۀ زمیناجار

سیاسی کھ از نظر اقتصاد  -زمین » ارزش«

ف برخال ،- ستا درستینااصطالح مارکسیستی 

ً الزم برای  نمایانگرِ  ،ارزش کاال کار اجتماعا

لید منابع طبیعی) تو تولید آن نیست زیرا زمین (و

رای بکھ ؛ دیدیم کھ ارزشی داشتھ باشند شوندنمی
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و یا قیمتی  ای داشتھ باشد هراینکھ زمینی  اجا

الزم نیست کاری روی آن انجام شده  داشتھ باشد

زمین یا قیمت آن، بھای » ارزش«باشد. در واقع 

است کھ بھ صاحب آن امکان » حقی«واگذاری 

 مالکیت زمیندھد اجاره دریافت کند و صرفاً می

 کند. اشتباه کردنرا ایجاد می» حق«است کھ این 

 دار ناشی اززمیندار با سرمایھ زمین با سرمایھ و

ترین مقوالت اقتصادی پایھ ای عدم شناخت 

 واقتصاددانان بورژوا  بسیاری از است. حتی

-چنین اشتباھی نمیمؤسسات جدی بورژوائی 

وابستھ بھ » BEAادارۀ تحلیل اقتصادی «کنند. 

بازرگانی آمریکا در محاسبۀ تشکیل  وزارت

، ھزینۀ خرید زمین )5( ناخالص سرمایۀ پایدار

. ھمچنین ادارۀ آمار ملی بھ حساب نمی آوردرا 

) در محاسبۀ تشکیل سرمایۀ ONSبریتانیا (

ھ بپایدار ناخالص، ھزینۀ خرید و انتقال زمین را 

و آن را در ردیف اقالمی مانند  حساب نمی آورد

ی در ماشین آالت، وسایل حمل و سرمایھ گذار

نقل، ساختمان ھا و تأسیسات، نرم افزارھا، 

ملموس مانند حقوق مالکیِت  دارائی ھای غیر

 .قرار نمی دھد اختراعات و غیره

باید توجھ داشت کھ ما در اینجا نھ از زمین و 

یا از بقایای فئودالی  فئودالی ۀزمیندار در جامع

از زمیندار و بلکھ  در جامعۀ سرمایھ داری،

و  خالص داری سرمایھ ۀدر جامعمالکیت زمین 

یعنی بھ گفتۀ مارکس  .گوئیم سخن میپیشرفتھ 

مورد نظر ما است. » مالکیت ارضی مدرن«

ای کھ ممکن است مطرح » فیلسوفانھ«پرسش 

شود این است کھ مگر در جامعۀ سرمایھ داری 

 ھم زمیندار وجود دارد؟!

لد سوم، فصل ج» سرمایھ«ماركس در کتاب  

 مھم در جامعۀ سرمایھ داری مدرنطبقات ، 52

 را چنین توصیف می کند:

ً نیروی کار، مالکاِن سرمایھ و«  مالکاِن صرفا

مالکاِن زمین کھ منابع درآمدشان بھ ترتیب 

زمین، در نتیجھ  ۀاجار عبارتند از مزد، سود و

سھ  ،زمینداران داران و مزدبگیران، سرمایھ

ۀ شیومدرن را کھ مبتنی بر  ۀبزرگ جامع ۀطبق

 داری نظام تولیدی سرمایھتولید سرمایھ داری [

کیھ (ت »دھنداست تشکیل می ترجمۀ فرانسوی] –

تر او چند سطر پائین) 6(. بر کلمات از ما است)

گرایش دائمی و قانون دیدیم کھ « افزاید:می

کھ این است داری  تولید سرمایھ ۀشیوتکاملی 

تولید را از کار جدا کند و  بیشتر وسائلھرچھ 

ای ھ را در گروه پراکنده لِ یاین وساھرچھ بیشتر 

 بدین سان کار را بھ کارِ  بزرگ گرد ھم آورد و

ز ال تولید را بھ سرمایھ مبدل کند. یمزدی و وسا

، این گرایش  متناظر با جداشدن سوی دیگر

مالکیت زمین از سرمایھ و کار و یا تحول 

ھرگونھ مالکیت ارضی بھ شکلی از مالکیت 

ی دار تولید سرمایھ ۀکھ متناظر شیوزمین است 

این گرایش جدائی  ۀنتیج، از سوی دیگر. [باشد

مالکیت زمین است کھ نسبت بھ سرمایھ و کار 

 ز تبدیل ھمھ گونھنی کند وحالت مستقل پیدا می

مالکیت زمین بھ شکلی از مالکیت کھ متناظر 

ترجمۀ  داری باشد. شیوه تولید سرمایھ

 (ھمان جا، تأکید از ما است) »فرانسوی]
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می بینیم کھ مارکس ھرچند در جداشدن وسایل 

تولید از مولد مستقیم، طبیعتا جداشدن زمین از 

ما اتولید کنندۀ مستقیم را نیز در نظر می گیرد، 

جدا شدن زمین و جداشدن دیگر وسایل تولید از 

تولید کنندۀ مستقیم را از یکدیگر متمایز می کند، 

، یعنی از تولید کنندۀ »کار«زیرا زمین ھم از 

جدا » سرمایھ«مستقیم (کارگِر مزدی) و ھم از 

می شود، در حالی کھ دیگر وسایل تولید، فقط از 

ولی از کار یا از مولد مستقیم جدا می شوند 

سرمایھ جدا نیستند چرا کھ خود در رابطۀ کاِر 

مزدی بھ سرمایھ تبدیل می شوند. او دو نکتھ را 

در جداشدن زمین از تولید کنندۀ مستقیم مورد 

تأکید قرار می دھد: یکی اینکھ جدائی زمین از 

تولید کنندۀ مستقیم بھ مالکیت خصوصی بزرگ 

 ایلزمین، بھ تجمع زمین مانند تجمع دیگر وس

منجر می شود و » گروه ھای بزرگ«تولید در 

دیگر اینکھ مالکیت زمین خود را با شیوۀ تولید 

سرمایھ داری انطباق می دھد، یعنی دیگر این 

مالکیت زمین از نوع فئودالی نیست و مالک 

زمین در جامعۀ سرمایھ داری نقش فئودال را ایفا 

 نمی کند.

عنوان مالک زمین در نظام سرمایھ داری، بھ  

مالک زمین، نھ در تولید ارزش اضافی، نھ در 

تحقق آن (تبدیل ارزش اضافی از شکل اضافھ 

محصول بھ پول) و نھ در انباشت آن (یعنی تبدیل 

 .ارزش اضافی بھ سرمایھ) نقشی برعھده ندارد

او با کارگرانی کھ بر روی زمین کار می کنند 

مستقیما درگیر نیست و در چگونگی تولید 

ندارد، بلکھ صرفا اجاره ای (نقدی) از  دخالتی

سرمایھ داِر کشاورز و یا تولید کننده ای کھ زمین 

 را از او اجاره کرده دریافت می کند.

توزیع ارزش  ،سرمایھکتاب مارکس در جلد سوم 

عناصر تشکیل دھندۀ آن را کھ شامل  اضافی و

بھ تفصیل توضیح می  اجارۀ زمین نیز می شود

-بھ عنوان مثال چنین می در این مورد دھد.

 خوانیم:

داری، این ارزش اضافی یا  سرمایھ ۀجامع در«

داران بھ صورت  اضافھ محصول بین سرمایھ

بھ تناسب سھمی کھ  dividendالسھم  حق

اجتماعی دارند تقسیم  ۀھریک از آنھا در سرمای

 شود...می

-ارزش اضافی شکل سود متوسط را بھ خود می

ود شسوی سرمایھ سرازیر میگیرد کھ مرتباً بھ 

سوِد بنگاه ( ۀاننددبھ سود گر خود ۀبھ نوب و

و این د گردد؛ وبھره تقسیم می انتروپرونور) و

د بھ سمت نتوانمی[از ارزش اضافی] شکل 

 اما مالکیت د.نداران گوناگون جریان یاب سرمایھ

زمین مانعی در برابر این تصاحب و توزیع 

از جانب ارزش اضافی (اضافھ محصول) 

اما مالکیت زمین این تصاحب [ سرمایھ داراست

این توزیع ارزش اضافی (یا اضافھ محصول)  و

ترجمۀ  – کندتوسط سرمایھ را محدود می

فعال از  دارِ  گونھ کھ سرمایھ . ھمانفرانسوی]

اضافی را بھ شکل سود، ارزش  کارِ  ،کارگر

کند، یا اضافھ محصول استثمار می اضافی و

بخشی از این ارزش اضافی نوبۀ خود  بھزمیندار 

دار بھ شکل محصول را از سرمایھاضافھ یا 
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اجاره براساس قوانینی کھ قبالً  بسط دادیم باز 

 گیرد.می

بنا براین، ھنگامی کھ از سود ھمچون سھمی از 

ارزش اضافی کھ بھ سرمایھ می رسد سخن می 

گوئیم، منظور ما سود متوسطی (برابر با سود 

بنگاه بھ عالوۀ بھره) است کھ بھ خاطر کاستن 

اجاره از سود کل (کھ از نظر حجم با کل ارزش 

پس سود اضافی برابر است) محدود شده است. 

 بھره) و بھ عالوۀ گردانندۀ بنگاه سرمایھ (سودِ 

ً زمین  ۀاجار خاص ارزش مؤلفھ ھای صرفا

کھ برحسب اینکھ بھ اند  یا مقوالتی اضافی و

، از زمین یتسرمایھ واریز شوند یا بھ مالک

گردند، اما جوھر ارزش  یکدیگر متمایز می

بندی عوض  اضافی بھ ھیچ وجھ در این طبقھ

مجموع کل  ،ششود. با افزودن این دو بخنمی

آید. سرمایھ ارزش اضافی اجتماعی بھ دست می

ر کھ بیانگای کار اضافی  ،مستقیماً از کارگران

یا اضافھ محصول است استثمار  ارزش اضافی و

مولد  ۀتوان آن را سرمایکند. در این معنی میمی

زمین ھیچ ربطی  یتمالکارزش اضافی نامید. 

ست این ا تنھا، نقش او بھ روند واقعی تولید ندارد

کھ بخشی از ارزش اضافی تولید شده را از جیب 

 دار بھ جیب خود منتقل کند. با این ھمھسرمایھ

داری  زمیندار نقش معینی در روند تولید سرمایھ

، این نقش نھ صرفاً از جھت فشاری است اردد

 نھ صرفا از این کند ومی کھ بر سرمایھ دار وارد

 پیش شرط ویک بزرگ  زمینداریِ  کھ جھت

زیرا پیش شرط  است داری شرط تولید سرمایھ

 ؛تولید استکارگران از وسائل و شرط خلع ید 

 زمیندار ھمچونکھ  است بلکھ بھ ویژه بدین علت

ی اساسیکی از شرایط  [شخصیت یابی] تجسم

 )7( .»شودتولید پدیدار می

ھرچند کھ اجارۀ زمین در شیوۀ تولید سرمایھ 

زش اضافی استثمار شده داری بخشی از کل ار

از کل کارگران مولد (و نھ تنھا کارگران 

کشاورزی) است و نیز ھرچند کھ مالکیت زمین 

و تمرکز آن متناظر با انباشت و تمرکز سرمایھ 

است و جدائی زمین از تولید کنندۀ مستقیم یکی 

از پیش شرط ھا و شرط ھای سلطۀ شیوۀ تولید 

این ھمھ می  سرمایھ داری را تشکیل می دھد، با

بینیم کھ مارکس بھ روشنی بین زمین و سرمایھ 

سرمایھ  و فرق می گذارد. یکی گرفتن زمین

است کھ ھرگونھ  ھ ایدرک عامیانناشی از 

 و یامی داند » سرمایھ«یا ھر پولی را دارائی 

درک اقتصاددان بورژوای مبتذلی است کھ 

 را تولیدی ۀھر شیو در وسیلۀ تولیدھرگونھ 

 .نامدمی »سرمایھ«

 مالکیت زمین در سرمایھ داری معاصر

ممکن است بھ رغم آنکھ مارکس جدائی وسایل 

تولید و از جملھ زمین از تولید کنندۀ مستقیم و نیز 

جدائی مالکیت زمین از سرمایھ و از کار را یک 

گرایش دائمی سرمایھ داری می داند، کسانی 

چنین تصور کنند کھ در سرمایھ داری معاصر و 

جھانی «در عصر ادغام ھا و انحصارھا و نیز 

و غیره، دیگر نمی توان از جدائی زمین » شدن

از سرمایھ و تمایز بین سرمایھ دار و زمیندار 

حرف زد و احتماال جدائی زمین از سرمایھ تنھا 

در سده ھای ھیجدھم و نوزدھم و یا حداکثر تا 
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اواسط قرن بیستم صادق بوده است! چنین 

تصوری غلط است و ما برای نشان دادن غلط 

ینداری و اجارۀ زمین در بودن آن، بھ نقش زم

می پردازیم و با ذکر  سرمایھ داری معاصر

آمارھا و ارقامی از بزرگترین کشورھای 

سرمایھ داری نقش و اھمیت مالکیت زمین و نقش 

سرمایھ داری اجارۀ زمین ھای کشاورزی را در 

روشن می کنیم (کھ دقیقا نشان دھندۀ  معاصر

ه دوضعیتی است کھ مارکس توصیف و تحلیل کر

است). توضیح این موضوع بھ ویژه از این جھت 

الزم بھ نظر می رسد کھ برخی از نیروھای چپ 

در جامعۀ  اصلی از این واقعیت کھ دو طبقۀ

سرمایھ داری بورژوازی و پرولتاریا ھستند یا 

کھ اصوال در جامعۀ » نتیجھ می گیرند«چنین 

سرمایھ داری زمیندار وجود ندارد یا چنانکھ در 

فتھ شد زمینداران را بخشی از سرمایھ باال گ

 داران می دانند کھ ھر دو نتیجھ گیری غلط اند.

سھم باال و فزایندۀ زمین ھای کشاورزِی 

اجاری در کل زمین ھای قابل کشت در 

 کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ

یک گرایش مھم در کشورھای سرمایھ داری 

سھم باالی زمین ھای اجاری در کل پیشرفتھ، 

است بھ طوری کھ در  ن ھای قابل کشتزمی

شمار فزاینده ای از این کشورھا زمین ھای 

کشاورزِی اجاری بخش اعظم و تعیین کنندۀ 

مساحت کل زمین ھای زیر کشت را تشکیل می 

 دھند.

نکتۀ دیگر، افزایش نسبت مساحت زمین ھای 

اجاری بھ مساحت کل زمین ھای زیر بھره 

در برداری کشاورزی در طول زمان است. 

زمین  %60، 1930فرانسھ در سال ھای دھۀ 

ھای کشاورزی توسط صاحبانشان کشت می شد. 

و در سال  %51بھ   1970این نسبت در سال 

رسید. طبق آمار وزارت  %37بھ   2000

، زمین ھای  2005کشاورزی فرانسھ، در سال 

کل زمین ھای قابل  %72اجاری کشاورزی 

این  2007و در سال  را تشکیل می دادندکشت 

 رسید. %74نسبت بھ 

(منبع: ُربر ِلِوسک، دیمیتری لیُوری و گیوم پاتیھ،  

بازارھای امالک روستائی منطقھ ای در کشاکش میان «
، »و منطق شھریپویائی بھره برداری کشاورزی 

سال  444-445، شمارۀ »اقتصاد و آمار«نشریۀ 

2011 :

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES444E

.pdf( 

بررسی کلی «ھمچنین بنا بر آمار مندرج در 
 از انتشارات» اقتصاد کشتزارھای اتحادیۀ اروپا

، سھم متوسط زمین ھای 2011کمیسیون اروپا، 

کشاورزی اجاری از کل زمین ھای کشاورزی 

در سال  %50کشور اتحادیۀ اروپا، از  15در 

افزایش یافتھ  2008در سال  %54بھ  1999

 است.

(منبع:   

a.eu/agriculture/rica/pdf/rephttp://ec.europ

ort_2008.pdf ( 
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جدول زیر نسبت مساحت زمین ھای کشاورزی 

اجاری بھ کل زمین ھای قابل کشت در 

نشان  2007کشورھای اتحادیۀ اروپا را در سال 

 می دھد:

2007زمین ھای اجاری از کل زمین ھای قابل کشت در اتحادیۀ اروپا در سال سھم               1جدول 

سھم زمین ھای اجاری از کل 

 زمین ھای قابل کشت

 کشور

 )%28.3)، دانمارک (%27.5)، لھستان (%16.5ایرلند ( درصد 30تا  15

فنالند )، %33.6)، اسپانیا (%31.8)، پرتغال (31.8)، اسلوونی (%31اتریش ( درصد 45تا  30

)، %42.6)، بریتانیا (%41.5)، رومانی (%40.3)، ھلند (%38.8)، ایتالیا (34.8%(

 )%44.6)، التویا (%43یونان (

 ) %59.8)، استونی (%53.4)، سوئد (%50.7لوکزامبورگ ( درصد 60تا  45

 )، بلژیک%70.5)، آلمان (%67.2)، مجارستان (%64)، قبرس (%60.1لیتوانی ( درصد 75تا  60

)74.1%( 

 )%89)، بلغارستان (%87.9)، جمھوری چک (%84.5)، فرانسھ (%81.2مالت ( درصد 90تا  75

 )96.6اسلوواکی ( درصد 90باالتر از 

 %52.5 کشور) 27کل اتحادیۀ اروپا (

 منبع:

 ,F. Střeleček, J. Lososova(نوشتۀ ف. استره لجک، ج. لوُزوا، ر. ِزِدنک  » اجارۀ زمین کشاورزی در اتحادیۀ اروپا«

R. Zdeněk ،(2011 

http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?i

d=51329;download=79967 

سھم باالی زمین ھای کشاورزی اجاری از کل 

زمین ھای کشاورزی منحصر بھ اروپا نیست. 

کل زمین ھای  %35، 2011در کانادا در سال 

کشاورزی اجاری بوده اند. منبع: 
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/20

04.pdf-13RP                                                           

مار سرشماری کانادا بین  سال ھای طبق آ

سطح زمین ھای زیر کشت  2006، تا 2001

کاھش یافت در حالی کھ  %2.1متعلق بھ کشتگر 

افزایش  %9.9سطح کل زمین ھای کشاورزی 

پیدا کرد. ھمچنین سطح کل زمین ھای کشاورزی 

نسبت بھ  %7.9بھ میزان  2011اجاری در سال 

 بیشتر شد. 2006سال 

http://www.statcan.gc.ca/ca-منبع:  

fra.htm-portrait-ra2006/articles/snapshot  
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زمین  %40حدود  2012در آمریکا ھم در سال 

زمین ھای  %29ھای کشاورزی اجاری بودند. 

یعنی » مالکان غیر عامل«کشاورزی از آِن 

متعلق بھ مالکانی بودند کھ در فعالیت کشاورزی 

ھیچ نقشی نداشتند و صرفا اجارۀ نقدی بھ خاطر 

سطح  %11مالکیت زمین دریافت می کردند. 

زی اجاری نیز زمین ھای کل زمین ھای کشاور

مازاِد مالکانی بود کھ در فعالیت کشاورزی 

اشتتغال داشتند اما زمین ھای اضافی خود را بھ 

دیگر کشاورزان (کھ ممکن است یا سرمایھ دار 

کشاورزی باشند یا کشتگری کھ تنھا خود یا 

خانواده اش بر روی زمین کار می کنند) اجاره 

 می داده اند. (منبع:   

-http://www.ers.usda.gov/topics/farm

-value-land-use,-economy/land

tenure/background.aspx#.U7aHtm_7iAI 

 زمینداران بزرگ در آمریکا

ن شدن بیشتر موضوع، اشاره ای بھ برای روش

 وضع زمینداری بزرگ در آمریکا می کنیم.

 بسیار کوچکیزمینداران بزرگ در آمریکا الیۀ 

 دارند. برای بسیار وسیعیھستند کھ زمین ھای 

 100، در این کشور  2013مثال در سال 

میلیون  36زمیندار بزرگ در مجموع بیش از 

میلیون ھکتار) زمین داشتند کھ  14.7آکر (تقریبا 

بیش از مساحت کل زمین ھای زیر کشت 

محصوالت زراعی در ایران است (سطح کل 

زمین ھای زیر کشت محصوالت زاعی در ایران 

میلیون  11.65با برابر تقری 1382در سال 

 100زمیندار اول از این  20). تنھا ھکتار بود

میلیون آکر  22زمیندار بزرگ، صاحب بیش از 

میلیون ھکتار و یا حدود  9زمین بودند (تقریبا 

مساحت کل زمین ھای زیر کشت در  77%

بھ طور کلی در جوامع سرمایھ داری ) 8(ایران). 

یم روبرو ھست پیشرفتۀ معاصر با سرمایھ دارانی

کھ غالبا ترجیح می دھند بھ جای خرید زمین 

کشاورزی، آن را اجاره کنند (زیرا پولی را کھ 

باید برای خرید زمین خرج کنند می توانند در 

روند سودبخش تری بھ کار اندازند. از این رو 

بھ گزینۀ اجاره بھ جای خرید زمین روی می 

 زمین آورند. یا ممکن است پول الزم برای خرید

کشاورزی را در اختیار نداشتھ باشند و یا ھزینۀ 

اجارۀ زمین مثال در یک سال از بھره یا در آمد 

سالیانۀ پولی کھ باید  صرف خرید آن شود کمتر 

باشد و غیره). این بدان جھت امکان پذیراست کھ 

زمیندارانی وجود دارند کھ می توانند زمین ھای 

رشتھ ھای کشاورزی را بھ سرمایھ داران در 

 کشاورزی، صنعتی، معدنی و غیره اجاره دھند.

 مورد استثنائی ژاپن

البتھ مواردی استثنائی ھم وجود دارند کھ بنا بر 

علل ویژه ای روند ھای فوق، یعنی تمرکز شدید 

مالکیت زمین ھای کشاورزی و افزایش سھم 

زمین ھای اجاری در آنھا کم رنگ بوده اند. ژاپن 

  )9(استثنائی است. یکی از این موارد 
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تخمین مبلغ اجارۀ زمین ھای کشاورزی در 

 2008فرانسھ و آمریکا در سال 

مبلغ متوسط اجارۀ زمین برای یک ھکتار زمین 

کشاورزی در کشورھای بزرگ اتحادیۀ اروپا 

 در جدول زیر آمده است:  2008در سال 

 مبلغ متوسط اجارۀ یک ھکتار زمین کشاورزی در آلمان، ایتالیا، فرانسھ، انگلستان و اسپانیا              2جدول 

 لھستان اسپانیا انگلستان فرانسھ ایتالیا آلمان کشور

اجارۀ متوسط یک ھکتار 

 زمین کشاورزی

یورو  220

 دالر 301

یورو  177

 دالر 242

یورو  158

 دالر 216

یورو  124

 دالر 170

یورو  119

 دالر 163

یورو  56

 دالر 77

اجارۀ متوسط یک آکر  2008در ھمین سال 

دالر بوده کھ  85.5زمین کشت در آمریکا برابر 

 دالر برای یک ھکتار می شود. 211معادل 

 درمبلغ کل اجارۀ زمین ھای کشاورزی فرانسھ 

میلیارد یورو می  3.9بھ بیش از  2008سال 

میلیارد یورو 16.8رسید، یعنی از کل مبلغ 

ارزش افزودۀ خالص در بخش کشاورزی 

آن بھ جیب  %23.2فرانسھ در آن سال، حدود 

 زمینداران می رفت.

داده ھای مربوط بھ اجارۀ متوسط یک ھکتار زمین ( 

داوھا و «کشاورزی در کشورھای اروپائی از مقالۀ 
تحوالت کلیدی در بازار اجارۀ زمین در کشورھای 

کھ » عضو اتحادیۀ اروپا  و کشورھای نامزد عضویت

در باال بدان اشاره شد، گرفتھ شده و اطالعات مربوط بھ 

ارزش افزودۀ خالص کشاورزی فرانسھ از منبع زیر نقل 

 گردیده است:
 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?re

f_id=ip1247( 

مبلغ کل اجارۀ زمین ھای  2008در سال 

میلیارد دالر بالغ  13کشاورزی آمریکا بھ حدود 

میلیارد دالر درآمد خالص  86.2می شد (از کل 

درصد در آمد  15کل کشاورزی)،یعنی حدود 

 بھ جیب زمینداران می رفت. خالص کشاورزی 
(منبع: آمارھای مختلف وزارت کشاورزی آمریکا در 

مورد تولیدات کشاورزی و اجارۀ زمین و زمین قابل 

 کشت و غیره در آن کشور.)

روشن است کھ اگر اجارۀ زمین ھای صنعتی، 

معدنی و مسکونی شھری و روستائی را بھ مبلغ 

 غ کلاجارۀ زمین ھای کشاورزی بیافزائیم مبل

اجاره بسیار بیشتر از ارقامی خواھد بود کھ در 

باال آمده اند. بخش اعظم اجاره در اشکال مختلف 

آن، اگر نھ تمامی آن، جزئی از ارزش اضافی 

 است کھ از کارگران مزدی استثمار می شود.

زمیندار و اجارۀ آمارھای باال نشان می دھند کھ 

ید زمین پدیده ھای مھم و قابل توجھی در تول

 .کشاورزی کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری اند

دو مورد آمریکا و فرانسھ کھ دو کشور بسیار 

مھم و پیشرفتھ در زمینۀ کشاورزی بھ شمار می 

روند، این موضوع را بھ روشنی نشان می دھند. 

ما در بخش آخر این نوشتھ بھ اجارۀ زمین ھای 

کشاورزی در ایران و سھم متوسط اجاره از کل 

 د کشاورزی نیز خواھیم پرداخت.تولی
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 خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایھ داری

سھ طبقۀ مھم جامعۀ سرمایھ داری، چنانکھ در 

باال توضیح داده شد سرمایھ داران، کارگران و 

زمینداران اند کھ البتھ طبقۀ کارگر و طبقۀ 

این جامعھ را تشکیل  طبقات اصلیسرمایھ دار 

می دھند. برای توصیف کامل طبقات جامعۀ 

سرمایھ داری باید طبقۀ بینابینی خرده بورژوازی 

را نیز بھ کارگران، سرمایھ داران و زمینداران 

بیافزائیم. بررسی جداگانۀ خرده بورژوازی بھ 

ید (تول تولید خرده بورژوائیاین خاطر است کھ 

ید تولروستائی)، مولدان کوچک مستقل شھری و 

سرمایھ دارانھ بھ معنی دقیق و اخص این کلمھ 

چون تولید سرمایھ دارانھ متکی بر کاِر  نیست

تولید خرده بورژوائی اساسا متکی  مزدی است و

 بر کاِر مزدی نیست. 

اجتماعی خرده بورژوا در  –ویژگی اقتصادی 

این است کھ برخالف طبقۀ کارگر، صاحب 

د و در نتیجھ صاحب وسیلۀ تولید و کار خو

محصول کار خویش است، و برخالف طبقۀ 

سرمایھ دار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی 

از کار اوست و نھ مالکیتش بر وسایل تولید. بدین 

سان خرده بورژواھا بین سرمایھ داران از یک 

سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. از 

پیشھ وران و این رو، دھقاناِن خرده مالِک آزاد، 

صنعتگران مستقل، دکان داران و اکثر صاحبان 

مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، 

ھنرمندان، روزنامھ نگاران و مانند آنھا از نظر 

اجتماعی خرده بورژوا ھستند. خرده  -اقتصادی 

بورژوا در روند تولید و مبادلھ در جامعۀ سرمایھ 

 ل کارمحصوبلکھ اساسا  نھ نیروی کارداری، 

بھ فروش می  خدماتیا  شکل کاالخود را در 

رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری کھ در 

اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد 

مجبور می شود مانند کارگراِن مزدی، بخشی از 

 :نیروی کار خود را در بازار کار بفروشد

دھقانان کم زمین و پیشھ وران و صنعتگران تھی 

تی کھ مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی دس

از سال را بھ کارگری بپردازند از این جملھ اند. 

بھ عکس، این وضعیت نیز وجود دارد کھ وسیلۀ 

تولید و کار خرده بورژوا بھ اندازه ای باشد کھ 

خود یا خانواده اش بھ تنھائی قادر بھ بھره 

برداری از آن نباشند. وضعیتی کھ بھ او امکان 

استخدام کارگران مزدی را می دھد و در این 

صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار 

دیگران تأمین خواھد شد. این وضعیت نیز باعث 

می شود کھ خرده بورژوازی ھمچون طبقھ ای 

 بین بورژوازی و پرولتاریا بھ حساب آید.

خرده بورژوازی در ھمان حال خاستگاه 

در آن تولید بورژوازی است. در جامعھ ای کھ 

کاالئی از حد معینی از تکامل برخوردار است، 

ھمواره این امکان وجود دارد کھ بخش ھای 

کوچکی از خرده بورژواھا بھ بورژوا تبدیل 

 بخش اعظمشوند. اما در جامعۀ سرمایھ داری 

خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید 

مان ھو کار خود بھ پرولتر تبدیل می شود و یا در 

وضعیت متزلزل خرده بورژوائی باقی می ماند 

تا در روند دیگری از انباشت سرمایھ و یا در 

بحران ھای دوره ای دیگر بھ درون پرولتاریا 
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(شاغل یا بیکار) پرتاب گردد. در جامعۀ سرمایھ 

داری تجزیۀ خرده بورژوازی بھ پرولتر و 

بورژوا با سرعت زیادی صورت می گیرد. از 

در روند انباشت و تمرکز سرمایھ  سوی دیگر،

بخش ھائی از بورژوازی نیز ورشکستھ یا سلب 

مالکیت شده موقعیت خرده بورژوائی یا حتی 

پرولتری پیدا می کنند. بھ عبارت دیگر در جامعۀ 

سرمایھ داری ھمواره بخش ھائی از خرده 

بورژوازی از میان می روند و بخش ھای 

و گرایش  رونددیگری پدیدار می شوند، اما 

عمومی، کاھش وزن و اھمیت خرده بورژوازی 

و این روند، یعنی  در جامعۀ سرمایھ داری است

کاھش جمعیت (نسبی و مطلق) خرده بورژوازی 

در شرایط بحران اقتصادی شدت بیشتری می 

یابد. برای مثال در آمریکا جمعیت کِل 

در » فرمایان خویشْ «کارفرمایان (یا خودْ 

ی اداری و اقتصادی اصطالح ادبیات رسم

بھ  2014تا آغاز سال  2006ایران) از سال 

 ھزار نفر کاھش یافتھ است. (منبع:  936میزان 
http://www.careerbuilder.com/share/about

us/pressreleasesdetail.aspx?sd=2%2F6%2F

2014&id=pr802&ed=12%2F31%2F2014 

در ژاپن جمعیت دھقانان خرده مالک (کھ طبق 

تعریف ما خرده بورژوا بھ حساب می آیند)، طی 

 11.21از  2005تا  1965سال یعنی از سال 40

میلیون نفر کاھش یافت  3.35میلیون نفر بھ 

 کاھش.) %70(بیش از 
(منبع:  

http://www.tokyofoundation.org/en/articles/20

-japanese-of-decline-perilous-08/the

1-agriculture ( 

پدیدار شدن بخش ھای جدید خرده بورژوازی در 

جامعۀ سرمایھ داری ناشی از تحوالت و نیازھای 

این شیوۀ تولیدند: از جملھ نیاز سرمایھ ھای 

یعنی بھ مقاطعھ دادن » برون سپاری«بزرگ بھ 

یک رشتھ فعالیت ھای اقتصادی بھ بنگاه ھای 

 بنگاه ھای«کوچک یا حتی بھ اشخاص منفرد یا 

و غیره برای کاستن ھزینھ ھا و نیز  »تک نفره

بھ این منظور کھ سرمایھ ھای بزرگ بیشتر بر 

فعالیت ھای سود بخش تر متمرکز شوند. بھ ھمین 

طریق، از میان رفتن خرده بورژوازی ناشی از 

گرایش بنیادی سرمایھ داری بھ جدا کردن وسایل 

تولید از تولید کنندۀ مستقیم و تجمع آن در دست 

ت کھ ھر چھ بیشتر از روند واقعی تولید اقلیتی اس

جدا می شوند اما کنترل آن و تصاحب ثمرات آن 

را در دست خود می گیرند. زوال خرده 

بورژوازی نتیجۀ روندھای انباشت و تمرکز 

 سرمایھ است. 

بھ عکس، امکان تبدیل شدن گروه ھای کوچکی 

از اشرافیت کارگری و یا بھ طور کلی از 

ا تخصص باال بھ خرده کارگران ماھر و ب

بورژوا و حتی بورژوا وجود دارد. اما این 

تحوالت، یعنی از میان رفتن و بھ وجود آمدن 

دائمی الیھ ھای خرده بورژوازی در جامعۀ 

باال رفتن از آسانسور «سرمایھ داری یا امکان 

(در معنی امکان تبدیل عناصری از » اجتماعی

غیره) نھ کارگران بھ خرده بورژوا یا بورژوا و 

بھ معنی زوال یا کمرنگ شدن طبقات و مرزھای 
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طبقاتی در جامعۀ بورژوائی است و نھ بھ معنی 

ا کھ بن» طبقۀ متوسط«ایجاد بھ اصطالح نوعی 

جامعۀ «بھ تبلیغات بورژوازی اکثریت اھالی 

و یا بھ اصطالح بخش رشد یابندۀ آن را » مدرن

 التشکیل می دھد یا قرار است بدھد! واقعیت کام

بر عکس تبلیغات بورژوازی در مورد اھمیت 

در جوامع » طبقۀ متوسط«یابی بھ اصطالح 

مدرن است: دوقطبی شدن ھر چھ بیشتر جامعھ 

در شیوۀ تولید سرمایھ داری (کھ یک نمود آن را 

در کاھش شدید جمعیت دھقانی بھ رغم افزایش 

محصوالت کشاورزی در جوامع سرمایھ داری 

) و نیز وجود طبقات و می توان مشاھده کرد

مرزھای طبقاتی و افزایش روز افزون اھمیت 

کارگران مزدی، بھ رغم امکان تردد بخش ھائی 

از یک طبقھ بھ طبقۀ دیگر، واقعیاتی ھستند کھ 

تکامل شیوۀ تولید سرمایھ داری نھ تنھا در 

کشورھای پیشرفتھ بلکھ در سراسر جھان در 

 برابر چشمان ھمگان قرار می دھد. 

 ختار طبقاتی جامعۀ آمریکاسا

برای نشان دادن آنچھ در باال گفتھ شد، و کاربرد 

کلی ای کھ برای توصیف طبقاتی جامعۀ » مدل«

سرمایھ داری ارائھ دادیم، در زیرمی کوشیم 

ساختار طبقاتی جامعۀ سرمایھ داری آمریکا و 

وزن و اھمیت نسبی کارگران، بورژوازی، 

در آن جامعھ  خرده بورژوازی و زمینداران را

بھ طور خالصھ ترسیم کنیم. دلیل انتخاب آمریکا 

این است کھ نشان دھیم آنچھ در مورد طبقات 

مختلف جامعۀ سرمایھ داری گفتیم در مورد این 

کشور کھ تکامل یافتھ ترین کشور سرمایھ داری 

(یا یکی از تکامل یافتھ ترین کشورھای سرمایھ 

ی این داری) است صدق می کند. در بخش بعد

نوشتھ نشان خواھیم داد کھ ھمین مدل در مورد 

جامعۀ سرمایھ داری ایران نیز قابل کاربرد 

است. این البتھ بھ معنی نفی ویژگی ھای سرمایھ 

داری ایران نیست. مطالعۀ ویژگی ھای سرمایھ 

داری ایران کھ در بخش سوم این نوشتھ آمده 

برای  نشان خواھد داد کھ چھ مسایل ویژه ای را

شناخت مشخص جامعۀ ایران (شناختی کھ ھمھ 

یا دست کم مھم ترین تعینات جامعھ را در پیوند 

با یکدیگر و بھ صورت یک کلیت در بر گیرد) 

و چگونگی تغییر انقالبی آن باید طرح کرد و 

 برای حل آنھا چاره اندیشید.

منبع مورد استفادۀ ما در مورد برسی طبقاتی 

شتغال، ژوئن وضعیت ا« جامعۀ آمریکا سند
از انتشارات ادارۀ آمار کار آمریکا » 2014

است کھ آمار دقیق و تفصیلی جمعیت فعال 

آمریکا را در آن می توان یافت. 
http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsi

t.pdf 
و آمارھای وزارت عاله بر این منبع، از اسناد 

  کشاورزی  آمریکا نیز بھره گرفتھ ایم.

، در ماه ژوئن »وضعیت اشتغال«طبق سند 

جمعیت فعال (جمعیت شاغل و بیکاِر  2014

 694میلیون و  155جویای کار) در آمریکا 

ھزار نفر آن   474میلیون و  9ھزار نفر بود کھ 

را جمعیت بیکاران تشکیل می داد. در ھمین سال 

کل کارگران و مزد بگیران مؤسسات  جمعیت

ھزار نفر  687میلیون  135غیر کشاورزی برابر
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و عدّۀ کل کارگران کشاورزی یک میلیون و 

ھزار نفر بود یعنی جمعیت کل کارگران و  379

 66میلیون و  137مزد بگیران در آمریکا بھ 

جمعیت  %88ھزار نفر بالغ می شد کھ بیش از 

 فعال را دربر می گرفت. 

ز کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی کھ ا

 96640ھزار نفر بالغ می شدند  116872بھ 

(غیر کادرھا و  کارگران عادیھزار نفرشان 

 %82.6سرپرستان حقوق بگیر) بودند کھ حدود 

کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی غیر 

کشاورزی را تشکیل می دادند. اگر بخش 

نیز  کشاورزی و بخش ھای عمومی اقتصاد را

از  در نظر بگیریم و نسبت کارگران عادی (غیر

مدیران، کادرھا و سرپرستان و غیره) را بھ کل 

مزد و حقوق بگیران بخش کشاورزی و بخش 

فرض کنیم خواھیم دید کھ  %82.6عمومی ھمین 

 کارگران عادیجمعیت کل  2014در ماه ژوئن 

 112در آمریکا (در تمام بخش ھا) بھ بیش از 

رسید کھ با جمعیت کارگران بیکار میلیون می 

میلیون نفر تشکیل می داد.  120جمعیتی بیش از 

بدین سان کارگران مزدی عادی آمریکا بیش از 

درصد جمعیت فعال این کشور یعنی اکثریت  77

قاطع جمعیت فعال و جمعیت کشور بھ طور کلی 

 .را تشکیل می دادند

کل مزد  %82.6اگر جمعیت کل کارگران عادی 

حقوق بگیران را تشکیل دھد بھ این معنی است و 

مزد و حقوق بگیران شامل مدیران  %17.4کھ 

و کادرھای عالی رتبھ و مدیران میانی و 

 سرپرستان و کنترلگران و غیره می شود.

جمعیت و وزن نسبی مدیران، کادرھا و 

سرپرستان و کنترلگران در کل جمعیت شاغل 

عی داشتھ آمریکا در دھھ ھای گذشتھ رشد سری

جمعیت این بخش از شاغالن  1992اند. در سال 

میلیون نفر از کل جمعیت مزد و حقوق  6نزدیک 

 %9بگیران بخش خصوصی آمریکا و یا حدود 

 2002این جمعیت را تشکیل می داد. در سال 

جمعیت کل مدیران، کادرھا و سرپرستان بخش 

خصوصی از کل مزد و حقوق بگیران مدیران، 

از  %17میلیون نفر و یا تقریبا  11.3بھ حدود 

کل جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش 

خصوصی آمریکا را تشکیل می داد. بھ عبارت 

دیگر جمعیت و وزن نسبی مدیران، کادرھا و 

سرپرستان در کل جمعیت شاغل آمریکا از سال 

تقریبا دو برابر شد. البتھ روند  2002تا  1992

کادرھا و  افزایش جمعیت و وزن نسبی مدیران،

سرپرستان نمی توانست و نمی تواند با این آھنگ 

ادامھ یابد. در چند سال اخیر نسبت جمعیت 

مدیران، کادرھا و سرپرستان بھ کل مزد و حقوق 

بگیران در جامعۀ آمریکا، تقریبا ثابت مانده 

 )10( است.

حال نگاھی سریع بھ جمعیت و ترکیب طبقات 

  جامعۀ آمریکا می اندازیم:

کارگران مزدی عادی (غیر  کارگر: طبقۀ

مدیران، کادرھا و سرپرستان)، چنانکھ دیدیم، بھ 

تنھائی بزرگترین طبقۀ جامعۀ آمریکا و اکثریت 

مطلق جمعیت آن کشور را تشکیل می دھند. 

کارگران مزدی عادی ھم اکنون با جمعیتی بیش 

کل مزد و حقوق  82.6میلیون نفر % 120از 

37 
 



 
 

                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

ز کل جمعیت فعال ا %78تا  %77بگیران و 

باقی مانده  %17.4اقتصادی را دربر می گیرند. 

از کل مزد و حقوق بگیران شامل رده ھای 

مختلف مدیران بورژوا، مدیران دولتی (کشوری 

و لشکری)، مدیران میانی و سرپرست ھا و 

کنترل گران در رده ھای مختلف کارخانھ ھا، 

کارگاه ھا، معادن، مؤسسات حمل و نقل و 

طات، فروشگاه ھا، دفترھای فنی، سازمان ارتبا

ھای آموزشی و پژوھشی، بیمارستان ھا و غیره 

 %17.4ھستند. روشن است کھ تمامی این 

بورژوای سھامدار یا مدیر عالی رتبۀ خصوصی 

یا دولتی نیستند. بورژواھائی کھ حقوق بگیرند و 

مدیران عالی رتبۀ منصوب آنھا در مؤسسات 

الی رتبۀ دولتی (غیر خصوصی و نیز مدیران ع

نظامی و نظامی و امنیتی و انتظامی و غیره) بر 

واحِد  %3تا  2.5روی ھم جمعیتی در حدود 

را تشکیل می دھند بقیھ  %17.4درصدی از این

مزد و حقوق بگیران کارگران و کارمندانی 

ھستند کھ نقش مدیریت میانی پائین و مسئولیت 

گران کار ھای پائین تر کنترل و نظارت بر دیگر

اشرافیت را بر عھده دارند کھ می توان آنھا را 

مزد و حقوق  %14.4نامید. اینان تقریبا  کارگری

جمعیت فعال را تشکیل می  %11یا  بگیران و

 میلیون نفر). 17دھند (حدود 

اشرافیت کارگری نیروی اصلی و رھبری  

کنندۀ سندیکاھای زرد و سازشکار و پایگاه 

اصلی اصالح طلبی و رویزیونیسم در جنبش 

 کارگری است. 

 2.5حدود  :سرمایھ داران و مدیران عالی رتبھ

جمعیت  %2کل مزد و حقوق بگیران و حدود  %

فعال اقتصادی را تشکیل می دھند. برخی از 

نبش ج«فعاالن سیاسی بھ تأسی از نویسندگان و 

)، جمعیت طبقۀ %99(یا جنبش » وال استریت

سرمایھ دار و یا بھ طور کلی ثروتمندان آمریکا 

کل جمعیت این کشور ارزیابی می کنند.  %1را 

سرمایھ داران شامل  %1ما فکر می کنیم کھ این 

و دیگر ثروتمندان بزرگ است و رقم  بزرگ

سوی برخی جامعھ کل جمعیت کھ از  %2حدود 

شناسان آمریکا نیز ارائھ شده بھ واقعیت نزدیک 

 تر است. 

یعنی اشخاص حقیقی یا  :زمینداران بزرگ

 81.4آکر (تقریبا  200حقوقی ای کھ بیش از  

 %0.25تا   %0.2ھکتار) زمین دارند حدود 

جمعیت فعال اقتصادی را تشکیل می دھند (بین 

 ھزار نفر). 400تا  300

تا  %9جمعیتی در حدود  :ازیخرده بورژو

 14جمعیت فعال را تشکیل می دھد (حدود  10%

 میلیون نفر). 15.5تا 

 »طبقۀ متوسط«اصطالح 

آنچھ امروزه در اصطالح جامعھ شناسان، 

اقتصاددانان، سیاستمداران و روزنامھ نویسان 

معروف شده، کھ » طبقۀ متوسط«بورژوا بھ اسم 

ین نام گذاری معیار دقیق و علمی ای ھم برای ا

وجود ندارد، در واقع شامل خرده بورژوازی 

(غیر از خرده بورژوازی فقیر)، الیۀ پائین 

سرمایھ داران و آنچھ اشرافیت کارگری نامیدیم 

می شود. این آخری ھر چند از نظر سطح درآمد 
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و نحوۀ زندگی و نیز بھ لحاظ فرھنگی و 

ایدئولوژیک بھ خرده بورژوازی نزدیک است 

از تحلیل گران مارکسیست آن را جزء (برخی 

قلمداد می کنند)، اما » خرده بورژوازی جدید«

بھ لحاظ اقتصادی و از نظر روابط تولیدی خرده 

بورژوا نیست بلکھ الیۀ باالئی طبقۀ کارگر را 

تشکیل می دھد و از لحاظ اجتماعی و سیاسی 

پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است. 

کس درجھ داران و افسران ردۀ اینان بھ قول مار

پائین ارتش کار را تشکیل می دھند. مدیران 

عالی رتبھ، ژنرال ھا و افسران ارشِد این ارتش 

 اند.

را بھ خاطر عدم  »طبقۀ متوسط«ما اصطالح 

 دقت و ناروشنی ھائی کھ دارد بھ کار نمی بریم.

 وزن نسبی طبقات گوناگون اجتماعی در آمریکا

بدین سان وزن نسبی طبقات و الیھ ھای مختلف 

در آمریکا را می توان چنین خالصھ کرد: 

کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) بیش از 

جمعیت فعال، اشرافیت کارگری حدود  77%

تا  9جمعیت فعال، خرده بورژوازی بین  11%

جمعیت فعال (قشر باالئی خرده  10%

 گران کسببورژوازی کھ بعضا از استثمار کار

جمعیت کل  %20تا  15درآمد می کند حدود 

درصد جمعیت  2تا  1.5خرده بورژوازی و یا 

تا  1.5فعال را تشکیل می دھد)، سرمایھ داران 

جمعیت فعال و زمینداران بزرگ حدود  2%

جمعیت فعال را تشکیل می دھند. نسبت  0.25%

طبقات و الیھ ھای فوق در کل جمعیت آمریکا 

نسبت آنھا از کل جمعیت اقتصادی  تقریبا معادل

 فعال آن کشور است.

در نتیجھ طبقات سرمایھ دار و زمیندار کھ تمام 

در آمد و دارائی شان و قشر باالئی خرده 

بورژوازی کھ بخشی از درآمد و دارائی اش 

ناشی از استثمار کارگران و زحمتکشان است 

در صد از کل  4.2تا  3.2مجموعا جمعیتی بین 

مریکا را تشکیل می دھند. بخش جمعیت آ

کوچکی از سودھای نجومی ناشی از استثمار 

کارگران متروپل و نیز استثمار کارگران و 

زحمتکشان کشورھای تحت سلطھ ھمچون پاداش 

کنترل کارگران و خوش خدمتی بھ سرمایھ داران 

بھ اشرافیت کارگری کشورھای متروپل رشوه 

 داده می شود.

 پانوشت ھا
یک دنیای بھتر، برنامۀ حزب «كمت، منصور ح -1

انتشارات "حزب کمونیست کمونیست کارگری، 

، 12، ص  1375کارگری ایران"، چاپ دوم، اردیبھشت 

 تکیھ بر کلمات از ما است.

یھ سرما«برای توضیح بیشتر در این مورد بھ مقالۀ  -2

نوشتۀ سھراب شباھنگ رجوع کنید. این مقالھ » چیست؟

 قابل دسترسی است. 20شمارۀ » خیزش«در 

سرمایھ می تواند در زمین مستقر شود یعنی یا بھ « -3

صورت موقت از طریق بھبود آن بھ لحاظ شیمیائی، 

حاصلخیز کردن و غیره و یا بھ صورت دائمی تر از 

ھموارسازی،  طریق کانال کشی، تأسیسات آبیاری،

ساختمان ھای مزرعھ و غیره در زمین ادغام گردد. من 

سرمایھ [سرمایۀ ارضی]  -ر آن را زمیندر جای دیگ

مارکس، » نامیده ام کھ از مقولۀ سرمایۀ پایدار است.

تبدیل ارزش اضافی بھ اجارۀ ،  37، فصل 3سرمایھ ج 
 زمین.
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مالکیت ارضی مبتنی است بر انحصار بخش ھائی « - 4

از کرۀ زمین  توسط برخی اشخاص بھ عنوان قلمرو 

نان و طرد انحصاری اِعماِل ارادۀ خصوصی آ

 . 37، فصل 3ج سرمایھ مارکس، ». دیگران.

» سرمایۀ استوار«یا » سرمایۀ پایدار«منظور از  - 5

سرمایھ ای است کھ صرف ماشین آالت و تجھیزات و 

ساختمان می شود و سرمایھ ای را کھ صرف خرید مواد 

خام و انرژی و مانند آن می گردد و یا صرف پرداخت 

ر نمی گیرد. کاربرد صفت مزد کارگران می شود درب

از این جھت است کھ مصرف یا استھالک » ناخالص«

سرمایۀ پایدار قبلی از سرمایھ گذاری جدید کسر نشده 

 است.

نیز از  سرمایھمارکس در بخش ھای دیگر جلد سوم  - 6

سرمایھ داران، کارگران مزدی و زمینداران ھمچون سھ 

را  طبقھ ای کھ چارچوب جامعۀ سرمایھ داری مدرن

جلد سوم  37تشکیل می دھند یاد می کند. مثال در فصل 

پیش شرط ھای شیوۀ تولید سرمایھ «می خوانیم:  سرمایھ

داری [در کشاورزی، س. ش.] شامل موارد زیرند: 

کشتگران واقعِی زمین کارگران مزدی ای ھستند کھ 

سرمایھ دار استخدام کرده است، سرمایھ داری کھ در 

ھ عنوان یک حوزۀ خاص بھره رشتۀ کشاورزی تنھا ب

برداری از سرمایھ، بھ عنوان سرمایھ گذاری در حوزۀ 

خاصی از تولید وارد میدان شده است. این سرمایھ دار 

کشاورز بھ زمیندار، صاحب زمینی کھ از آن بھره 

برداری می کند، مبلغی پول برای دورۀ معینی کھ در 

ازد قرارداد تثبیت شده، مثال برای ھر سال، می پرد

(ھمان گونھ کھ وام گیرنده بھرۀ ثابتی بھ وام دھنده می 

پردازد) تا حق داشتھ باشد سرمایھ اش را در این حوزۀ 

معین تولید [کشاورزی] بھ کار اندازد. این مبلغ پول، 

اجارۀ زمین نام دارد خواه برای زمین کشاورزی 

پرداخت شود، یا زمین ساختمانی، محل ماھی گیری، 

این مبلغ برای تمام زمانی کھ زمیندار با  جنگل و غیره.

سرمایھ داِر کشاورز قرارداد اجارۀ زمین بستھ است 

پرداخت می شود. بنابراین اجاره زمین در اینجا شکلی 

است کھ در آن مالکیت زمین بھ لحاظ اقتصادی تحقق می 

 پس در اینجا با سھ طبقھ،یابد، یعنی ارزش ایجاد می کند. 

ایھ داران صنعتی و زمینداران کارگران مزدی، سرم

روبروئیم کھ با ھم و در تقابل با یکدیگر چارچوب جامعۀ 

  تکیھ بر کلمات از ما است..» مدرن را تشکیل می دھند

 3، قسمت 48، جلد سوم، فصل »سرمایھ«ماركس،  - 7

 ، تکیھ بر کلمات از ما است.

زمیندار بزرگ، کھ اکثریت قریب  100اسامی این  - 8

اند، و مساحت زمین ھرکدام  اشخاص حقیقیبھ اتفاق آنھا 

را در نشانی اینترنتی زیر می توان یافت: 

http://modernfarmer.com/2013/10/america

s-top-100-land-owner 

 1در مورد اصالحات ارضی در ژاپن بھ پیوست  – 9

 رجوع کنید.

نسبت کارکنان غیر سرپرست و کارگران تولیدی  - 10

از کل مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در فاصلۀ 

در نمودار زیر آمده   2009تا  1964بین سال ھای بین 

 است:
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(منحنی ُپر رنگ نسبت تعداد کارکنان تولیدی وغیر 

سرپرست بھ کل کارکنان بخش خصوصی آمریکا در 

، و منحنی نقطھ چین سھم مزد 2009تا  1964سال ھای 

و حقوق کارکنان تولیدی و غیر سرپرست از کل مزد و 

حقوق پرداختی بھ کارکنان بخش خصوصی آمریکا را 

 دھد.در ھمین فاصلۀ زمانی نشان می 

 جنگ طبقاتی«منبع: فرد مگدوف و جان بالمی فاستر، 
 2013، مونثلی ریویو، »و سھم فرو کاھندۀ کار

(http://monthlyreview.org/2013/03/01/class

share/-declining-labors-and-war- 

نسبت کارکنان تولیدی  2009دیده می شود کھ در سال 

وغیر سرپرست یا کارگران عادی بھ کل کارکنان بخش 

 است. %83خصوصی حدود 

 

 

 

 1پیوست 

 اصالحات ارضی در ژاپن

در ژاپن بھ رغم گسترش بسیار وسیع و عمیق سرمایھ (

داری و تمرکز و انحصار شدید سرمایھ، با تعداد زیادی 

بھره برداری ھای کوچک کشاورزی مواجھیم کھ توسط 

کشتگرانی کھ مالک زمین خود ھستند بھ طور تمام وقت 

یا پاره وقت اداره می شوند. عوامل جغرافیائی، تاریخی 

ی گوناگونی در این مورد نقش دارند و سیاسی و اجتماع

و ما نمی توانیم بھ ھمۀ آنھا بپردازیم. در اینجا تنھا بھ 

سیاسی اشاره می کنیم کھ نقش  –یک عامل تاریخی 

مھمی در ساختار کشاورزی کنونی ژاپن داشتھ و آن 

) است. 1947-1950روند اصالحات ارضی در ژاپن (

زیر رھبری اصالحات ارضی در ژاپن کھ بھ ابتکار و 

امپریالیسم آمریکا بھ عنوان نیروی اشغالگر در آن کشور 

پس از پایان جنگ دوم بھ عمل درآمد زمینھ را برای 

برخی ویژگی ھای ساختار کنونی کشاورزی ژاپن فراھم 

http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-share/
http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-share/
http://monthlyreview.org/2013/03/01/class-war-and-labors-declining-share/
http://monthlyreview.org/wp-content/uploads/2013/02/2013-03_rom-chart-3.jpg
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کرد. شمار زیاد بھره برداری ھای کشاورزی کوچک، 

پائین بودن تمرکز و یک پارچگی زمین در کشاورزی 

با دیگر کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ و در مقایسھ 

نیز سھم کم زمین ھای اجاری از کل زمین ھای 

کشاورزی در این کشور، از پیامدھای اصالحات ارضی 

پس از جنگ دوم در ژاپن ھستند. بھ طور کلی پروژه 

ھای اصالحات ارضی در ژاپن (و نیز در تایوان و کرۀ 

م امپریالیسجنوبی) کھ ھمگی بھ ابتکار و زیر رھبری 

آمریکا صورت گرفتند، بیش از آنکھ ھدف اقتصادی 

 داشتھ باشند اھداف سیاسی را دنبال می کردند.

(مطالعات چندی وجود دارند کھ نشان می دھند  

اصالحات ارضی آمریکا در ژاپن بھ رفاه دھقانان و بھ 

بارآوری کشاورزی کھ اھداف اعالم شدۀ آن بودند 

 .Jای از مارک رامسھ یر  کمک نکرد. از جملھ مقالھ

Mark Ramseyer  استاد دانشگاه ھاروارد زیر عنوان

افسانۀ اصالحات ارضی: مصادره و توزیع مجدد در «
نوشتھ شده است  2012کھ در سال » ژاپن اشغال شده

کھ مؤید ادعای ما مبنی بر اھمیت سیاسی و نھ چندان 

اقتصادی این اصالحات برای امپریالیسم آمریکا و 

دست نشاندۀ آن در ژاپن پس از جنگ است.  مت حکو

http://www.hertig.ethz.ch/LF_Fall_2012/R

amseyer_LandReform4_2012.pdf ( 

اھداف سیاسی امپریالیسم آمریکا از اصالحات ارضی 

در ژاپن بھ طور عمده عبارت بودند از: الف) تضعیف 

زمینداران فئودال ژاپن کھ در میلیتاریسم ژاپن در جنگ 

دوم جھانی نقش مھمی داشتند و تالش برای جدا کردن 

تودۀ دھقانی (کھ در آن زمان حدود نصف جمعیت ژاپن 

از زمینداران. ب) مقابلھ با نیروھای  را تشکیل می دادند)

کمونیست کھ در آن زمان در آسیای شرقی و شمال شرقی 

(بھ طور مشخص در چین، ویتنام و غیره) با رھبری 

جنبش ھای ضد فئودالی نفوذ و جاذبۀ وسیع و عمیقی در 

میان توده ھای دھقانی، بھ ویژه دھقانان کم زمین و بی 

یت ھای بزرگی در زمین بھ دست آورده و بھ موفق

مبارزات ضد فئودالی و ضد امپریالیستی نائل شده بودند. 

در خود ژاپن نیز بنا بھ اذعان مقامات اشغالگر آمریکائی 

بیم شورش ھای دھقانی و بھ طور کلی شورش ھای 

گرسنگان وجود داشت. سوابق تاریخی جنبش ھای 

دھقانی در این کشور و بھ طور مشخص جنبش ھای 

فاصلۀ جنگ ھای اول و دوم جھانی این ترس دھقانی در 

اشغالگران آمریکائی و انگلیسی و نیز ھیأت حاکم جدید 

ژاپن را کھ در آغاز با اصالحات ارضی مخالف بود و 

سرانجام بدان تن داده بود، توجیھ می کرد. پ) ایجاد یک 

پایگاه اجتماعی برای نیروھای متفقین و حکومت جدید 

ژاپن. بھ عبارت دیگر تبدیل دست نشاندۀ آمریکا در 

دھقانان از نیروئی کھ بھ ویژه در شرایط سیاسی آن زمان 

و آن منطقھ می توانست نیروئی انقالبی یا شورشی باشد 

بھ یک نیروی محافظھ کار و عامل تثبیت رژیِم پس از 

 جنگ در ژاپن.

اقتصادداِن  Wolf Ladejinskyولف الدجینسکی  

کشاورزی آمریکائی و از مشاوران وزارت کشاورزی 

و وزارت خارجۀ آمریکا کھ مدیریت اصالحات ارضی 

در ژاپن را زیر رھبری ژنرال مک آرتور، فرمانده کل 

نیروھای متفقین در ژاپن اشغالی، برعھده داشت در این 

از یک سو یکی از علل اصالحات «باره چنین نوشت: 

قانان ژاپنی بود. از سوی دیگر علت ارضی گرسنگی دھ

آن سیاست اشغال ایاالت متحده در ژاپن مبنی بر بھبود 

زندگی دھقانان بود تا کشاورزی ژاپن را در مقابل 

روستاھای «و اضافھ می کند: » کمونیسم مقاوم سازد

ژاپن تقریبا این امکان را می دادند تا کمونیسم در ایجاد 

ی ل بھ عنوان یک نیروکشاورزی گستردۀ غیر فنی مستق

« (منبع: میونگ ھو پارک،»  محرک نفوذ کند.

از انتشارات دانشگاه ، »اصالحات ارضی در کره

ستراتژی و ھانکوک مطالعات خارجی، و وزارت ا

 )2013دارائی کرۀ جنوبی 
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اریک وارد مشاور اقتصادی عضو بریتانیائی شورای 

، می 1947تا نوامبر  1946متفقین برای ژاپن از آوریل 

گوید دیدگاه فرماندھی عالی نیروھای متفقین این بود کھ 

اصالحات[ارضی] با ایجاد طبقھ ای از کشاورزان «

مالک کھ بھ مالکیت خصوصی وابستھ و از نظر سیاسی 

محافظھ کار خواھند بود در واقع مقاومت در برابر 

 » کمونیسم را افزایش خواھد داد.

(منبع: 

http://dgmoen.net/blog/scholarship/postwar

-japanese-agricultural-debacle/( 

جالب توجھ است کھ محافل دولتی آمریکا حتی در ژوئیۀ 

یعنی بیش از یک سال قبل از پایان جنگ و  1944سال 

بمباران اتمی ھیروشیما و ناکازاکی و اشغال ژاپن توسط 

آمریکا، طرح اصالحات ارضی در ژاپن را بررسی می 

الدجینسکی کھ در باال از او نام بردیم و رابرت کردند. 

از وزارت خارجۀ آمریکا در   Robert Feareyفیری

سیاست اصالحات ارضی ایاالت متحده در  1944ژوئیۀ 

ژاپن را در سندی بھ نام سند فیری تدوین کردند. البتھ در 

آن ھنگام در وزارت خارجھ روی آن سند اتفاق نظر 

اشغال ژاپن اقدامات مشخصی وجود نداشت. اما پس از 

کھ در سند یاد شده برای تغییر روابط مالکیت ارضی در 

 ژاپن پیشنھاد شده بود بھ اجرا درآمد. (منبع پیشین)

اما چرا اصالحات ارضی در ژاپن باعث کند شدن روند 

ھای تمرکز و یکپارچگی زمین و در نتیجھ اجارۀ زمین 

اران شاغل ھای بزرگ از سوی زمینداران بھ سرمایھ د

در کشاورزی گردید؟ در ژاپن پیش از اصالحات ارضی 

شالیزارھا زمین  %53کل زمین ھای کشاورزی و  46%

ھای اجاری اربابی بودند. پس از اصالحات ارضی 

زمین ھای اجاری اربابی بھ دھقانان انتقال یافت.  80%

میلیون ھکتار زمین از  1.9بھ طور مشخص حدود 

 4.2و یا مصادره گردید و بھ مالکان بزرگ خریداری 

 0.45میلیون خانوار دھقانی فروختھ شد (بھ طور متوسط 

میلیون  2522355ھکتار زمین بھ ھر خانوار). در واقع 

ھکتار و  0.5جدید ھر کدام کمتر از » مالک -کشاورز«

جدید ھر کدام صاحب » مالک -کشاورز«1972917

ھکتار زمین شدند. (منبع:  1تا  0.5

http://dgmoen.net/blog/scholarship/postwar

-japanese-agricultural-debacle 

بدین سان یک تودۀ انبوه دھقان خرد در کنار دھقانان 

کوچکی کھ از پیش مالک زمین خود بودند و برخی 

مالکان کھ روی بخشی از زمین خود کھ قانون اجازه می 

 داد کار می کردند بھ وجود آمد (مالکان می توانستند آن

مقدار از زمین را کھ خود قادر بھ کشت آن ھستند نگاه 

دارند و بقیھ را بھ دولت بفروشند کھ دولت آن را بھ ھمان 

قیمت خریداری شده بھ اقساط چند سالھ ترجیحا بھ 

کشاورزان ھمان زمین خریداری شده می فروخت. 

مالکان ھم در مقابل قیمت زمین می توانستند اوراق 

 کنند).قرضۀ صنعتی دریافت 

مواد مختلف قانون اصالحات ارضی فروش و اجارۀ 

زمین را محدود می کردند. فروش یا اجارۀ زمین 

کشاورزی و یا تبدیل آن برای مصرف دیگر (سکونت یا 

فعالیت صنعتی و بازرگانی و غیره) منوط بھ اجازۀ 

کمیسیون ھای کشاورزی محلی بود کھ اعضای آن را 

برخی افراد غیر کشاورز  کشاورزان مستقر محلی و بعدا

تشکیل می دادند. در نتیجۀ این وضعیت حقوقی، ادغام 

زمین ھا با یکدیگر بھ کندی صورت می گرفت از این 

رو مساحت متوسط زمین ھای کشاورزی در ژاپن کم 

یک خانوار  2010بود و اکنون نیز کم است. در سال 

ھکتار زمین  2کشاورزی تجاری ژاپنی بھ طور متوسط 

، کشاورزی در »کشاورزی تجاری«(منظور از  داشت

ھکتار و فروش  0.3واحد کشاورزی با مساحت بیش از 

تنھا  2005دالر است. در سال  5000ساالنۀ بیش از 

ھکتار زمین داشتند).  2کشاورزان ژاپن بیش از  5.4%

در فرانسھ مساحت متوسط بھره برداری کشاورزی در 
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 خیزش

 55معادل  2010 ھکتار و در سال 42برابر  2000سال 

ھکتار بود. در آمریکا مساحت متوسط بھره برداری ھای 

 95، برابر2011کشاورزی (کشت محصول)  در سال 

 آکر) بود. 234ھکتار (

نکتۀ دیگر در مورد زمین ھای کشاورزی ژاپن این است 

کھ بخش مھمی از آنھا پس از پایان جنگ دوم تاکنون  

. ا تجاری شدندتبدیل بھ زمین ھای مسکونی، صنعتی ی

ھمچنین مانند تمام کشورھای سرمایھ داری جمعیت 

کشاورزی بھ سرعت رو بھ کاھش نھاد. عالوه بر این 

در ژاپن بھ خاطر ناکافی بودن زمین ھای مزارع برای 

تأمین زندگی دھقانان بخشی از زمین ھای کشاورزی بھ 

حال خود رھا شدند. طبق داده ھای وزارت کشاورزی 

، کل سطح زیر 2005تا  1965لۀ زمانی ژاپن در فاص

میلیون ھکتار (کاھش  4.69میلیون ھکتار بھ  6کشت از 

میلیون بھ  5.66)، تعداد خانوارھای کشاورز از 22%

)، جمعیت فعال کشاورزی %50میلیون (کاھش  2.85

) و %71میلیون (کاھش  3.35میلیون بھ  11.51از 

 2.24بھ میلیون  8.94ھستۀ جمعیت فعال کشاورزی از 

 ) رسید. %75میلیون (کاھش 

(منبع: 

http://www.tokyofoundation.org/en/articles/20

-japanese-of-decline-perilous-08/the

1-agriculture( 

سیاست  1960کھ تا سال ھای دھۀ  دولت ژاپن

را دنبال می کرد این سیاست را از » خودکفائی غذائی«

رھا کرد. میزان خود کفائی  1980و  1970سال ھای 

بود اکنون بھ کمتر  %73معدل  1965غذائی کھ در سال 

 رسیده است. %40از 

رشد و تکامل بسیار سریع سرمایھ داری در ژاپن بھ 

را با قانون اصالحات ارضی تدریج ناسازگاری خود 

نشان داد و اصالحیھ ھا و تغییرات زیادی  1950-1947

) برای انطباق دادن آن قانون 2009اصالحیھ تا سال  60(

با الزامات تکامل سرمایھ داری مطرح شد. طبق قانون 

اصالحات ارضی ژاپن زمین می بایست توسط مالک آن 

کتھ ضمن حفظ این ن 2009کشت شود. اصالحیۀ سال 

افزود کھ قانون ادارۀ زمین توسط کسانی کھ آن را بھ 

طور بارآوری اداره کنند تسھیل خواھد کرد خواه صاحب 

زمین باشد یا کسی کھ آن را اجاره می کند. بدین سان 

تسھیالتی برای اجارۀ زمین ھای کشاورزی و نیز 

مالکیت شرکت ھا بر این زمین ھا بھ وجود آمد از جملھ 

 ا فروش زمین کشاورزان باز نشستھ.برای اجاره ی

ھمچنین دولت ژاپن اخیرا مؤسسھ ای برای سازمان  

دھی اجارۀ زمین ھای کشاورزی بھ وجود آورده کھ کار 

آن قرض گرفتن زمین از کشاورزان، بھبود آن زمین ھا 

و تغییر نقشھ یا یک کاسھ کردنشان و تأمین جریان آب 

در آنھا در صورت لزوم و اجاره دادن زمین ھائی کھ بھ 

افتھ و اندازۀ اقتصادی پیدا کرده اند این صورت بھبود ی

یعنی کشاورزان بزرگ » فعاالن و بازیگران کارآمد«بھ 

و بنگاه ھای کشاورزی است. یکی از اھداف این کار 

بھره گیری از مزیت ھائی است کھ واحد ھای بزرگ و 

بھ طور کلی فعالیت اقتصادی در مقیاس بزرگ می توانند 

و کاھش ھرینھ ھا و در  در بھبود بھره برداری از منابع

نھایت باال بردن سودآوری کھ ھدف تولید سرمایھ داری 

است فراھم کنند. بدین سان ژاپن ھم در زمینۀ کشاورزی 

ھمان راھی را می پیماید (ھرچند با تأخیر) کھ دیگر 

 کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ پیموده اند.)
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