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  پيش گفتار

زحمتكشان برپا مي كارگران و افسانه اي و فرمانروايي خود را روي گوشت و استخوان و اجساد  پر تجمل سرمايه داري زندگي 

در اين مبارزه سالح او .  طبقه كارگر راهي جز مبارزه ندارد،در برابر چنين دشمني. طبقه كارگر استطبقاتي كند و دشمن  

لنينيسم چنين سالحي را كه طبقه كارگر در –ي تواند و بايد از قيد بندگي سرمايه رها شود ؟ ماركسيسم چيست ؟ چگونه م

اين دانش پرده و ريا را از چهره زشت سرمايه داري بر مي دارد و به طبقه . مبارزه خود بدان نياز دارد در اختيار او مي گذارد 

كارگران را آگاه مي كند كه سرمايه ، .  و اقتصاد آن بر چه محوري مي چرخد كارگر نشان ميدهد كه جامعه و نظام سرمايه داري

كه چگونه ثروت هايي مي آموزد به كارگران . ميگويد كه بهره و بهره كشي چيست . اين اژدهاي سيرناشدني چه اهريمني است 

در هر شكلي مت در نظام سرمايه داري ثابت مي كند كه حكو. را كه آنها توليد مي كنند، سرمايه داران غارتگر مي ربايند 

دانش مبارزه و اشكال آن را به آنها ياد .  حكومت سرمايه داران است ، نه حكومت مردم بر مردم...)جمهوري، پادشاهي و(

تي  بي عدالاستثمار انسان از انسان وميدهد و سرانجام آنها را با وظيفه بزرگي كه تاريخ بر عهده شان گذاشته و با اجراي آن 

 . ريشه كن خواهد شد براي هميشهاجتماعي 

 بنابراين وظيفه كارگران آگاه و روشنفكراني كه به ياري زحمت كشان و رنجبران ستمكش ما بر مي خيزند اين است كه طبقه 

  . مجهز كنند آگاهي كشان ما را در نبرد حق طلبانه خود به سالح وزحمتكارگر 

  .  نقش خود را آگاهانه در دگرگوني بنيادي جامعه پرجور و ستم كنوني ايران بازي كند  بياموزند و بياموزانند تا اين طبقه

 يرا كه دانستن آنها براي آگاهي كارگران الزم و ضرور مباني پايه اي  اين است كه در اين كتاب پاره اي از اصول وبركوشش 

  . انيم است بيان كنيم و از اين راه به جنبش حق طلبانه طبقه كارگر ياري رس

  

  ؟جامعه چيست

انسان موجود زنده ايست اجتماعي يعني موجودي است كه بايد با انسان هاي ديگر زندگي كند و به تنهايي قادر به زندگي 

چه در آن روزگار كه نوع بشر زندگي بسيار ساده و ابتدايي داشته و چه در طول تاريخ و اكنون افراد بشر به صورت . نيست 

يك فرد توانايي آن را . زيرا بقاي آنها بسته به زندگي جمعي آنهاست . ا بزرگ با هم زندگي مي كرده اند گروه هايي كوچك ي

اين نياز . طبيعت در امان باشد حوادث ندارد كه در مبارزه با طبيعت به تنهايي وسايل زنده ماندن خود را به دست آورد و از 
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 آنها را به هم پيوند داده و ،وچك يا بزرگ از انسان ها را به هم مربوط كردهطبيعي براي ادامه و پيشرفت زندگي ، گروه هاي ك

پس جامعه شكل گروه هاي انبوهي از انسان هاست كه با هم زندگي مي كنند و با هم روابط . جامعه را به وجود آورده است 

 رابطه آنها با مادي وثروت هاي ا هم در توليد اما اساسي ترين رابطه كه ستون فقرات جامعه است ، رابطه آنها ب. گوناگون دارند 

  . را توليد ميكنندثروت ها ابزارهايي است كه با آنها اين 

 با هم وسايل زندگي بسيار ساده و ابتدايي جامعه خود را فراهم مي كردند ، يعنيجوامع بشري در آغاز زندگي اشتراكي داشتند، 

 حوادث طبيعي و يا تجاوز و هجوم جامعه هاي ديگري از انسان ها دفاع مي با هم از جامعه خود در مقابل حيوانات وحشي ،

  .شكل جامعه دستخوش دگرگوني هايي شد . اما اين وضع پايدار نماند و نمي توانست پايدار بماند .كردند 

 اًواقع(ياليسم جامعه ابتدايي به جامعه بردگي سپس به فئودالي و بعد به سرمايه داري و در بخش بزرگي از جهان به سوس

البته تمام جوامع بشري به موازات هم يكسان اين راه را نپيموده اند زيرا شرايطي كه داشته اند چه از نظر . تبديل گرديد) موجود

پاره اي زودتر مراحلي را كه گفتيم پشت سر گذاشته و . استوضع داخلي جامعه و چه از نظر وضع خارجي با هم متفاوت بوده 

مثال در آغاز قرن بيستم جامعه ايران در دوران فئودالي ، جامعه كشورهايي مانند . دتر از اين مراحل مي گذرند پاره ديگر كن

عمان و يمن و پاره اي از كشورهاي افريقايي در دوران بردگي ، جامعه كشورهاي اروپاي غربي در دوران سرمايه داري در 

 بشري پديد آمده و مي جوامعآيد كه اين دگرگوني ها و تغييراتي كه در در اينجا اين پرسش مي . عرض هم وجود داشته اند 

براي پاسخ به اين پرسش و روشن كردن چگونگي اين . آيد تصادفي است يا اينكه طبق قانوني ناگزير انجام مي پذيرد 

يخ سپرده اند بيان كنيم دگرگوني ها كوشش مي كنيم خيلي كوتاه اشكال جوامع بشري و چگونگي راه درازي را كه در طول تار

 .  

پيش از آن كه به اصل مطلب بپردازيم ناچار اين نكته را متذكر مي شويم كه هدف ما در اينجا بيان كلي ترين اشكال جوامع  (

بشري و تحول آنهاست و گرنه اين اشكال در تمام جهان از تمام جهات يكسان نبوده اند بلكه در كشورهاي گوناگون داراي 

بيان اين ويژگي ها و توضيح تاثير آنها از حوصله اين مقال خارج . ي بوده اند كه آنها را از يكديگر جدا كرده است ويژگي هاي

است ولي در يك كالم بايد گفت كه اين ويژگي ها به هيچ وجه تاثير قانون تغيير ناپذيري را كه شكل جوامع بشري طبق آن 

ما اين قانون را ضمن بين عام ترين اشكال گوناگون جوامع بشري و . ند دگرگون شده و تكامل يافته است ، نفي نمي ك

  ).دگرگوني هاي آنها توضيح خواهيم داد
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   : جوامع ابتدايي

كوزه هاي سنگي ، چاقوهاي سنگي ، و سپس تير و كمان از جمله . در اين جوامع ابزارهاي كار بي اندازه ابتدايي و ساده بود 

با اينگونه وسايل ابتدايي براي يك . ضالت انساني براي تهيه وسايل زندگي و دفاع به كار مي رفتند وسايلي بود كه با نيروي ع

مشترك (تنها با كار همگاني . فرد غير ممكن بود كه در مبارزه با نيروهاي طبيعت ايستادگي و زندگي خود را تامين كند 

 بين افراد يك گروه فراهم كردن وسيله زنده ماندن امكان پذير و همبستگي) شكار، ماهيگيري و نظاير آن ها به طور گروهي )(

افراد اين جامعه رابطه يكساني با . الزمه كار مشترك و همگاني در اين دوران تعلق ابزارهاي كار به تمام جامعه بود . بود 

ورد و ديگران را از استفاده هيچ يك نمي توانست وسايل توليد اجتماعي را به ملكيت شخصي خود در آ. وسايل توليد داشتند 

با آنگونه . چون مالكيت فردي وجود نداشت، امكان بهره كشي يك انسان از انسان ديگر هم وجود نداشت . آنها محروم كند 

زياده بر اين . وسايل كار بسيار ساده و ابتدايي به زحمت ممكن بود كه يك فرد جامعه حداقل معاش خود را به دست آورد 

هر مسئله كه . وجود نداشت )حكومت(راهم نمي شد تا ديگري بتواند آن را تصاحب كند ، دستگاه اعمال زور هم اصال چيزي ف

كه بيش از ديگران مورد احترام بود فيصله مي )مثال ريش سفيد (پيش مي آمد به طور جمعي حل مي شد و يا به وسيله شخصي 

دنياي آنها .  رسوم و قواعدي داشتند كه مخصوص خود آنها بود يافت اين گونه جوامع هر يك براي خود عادات ، آداب و

در اين گونه جنگ ها و زد و  . بپردازندخورد به زد و هم  بااتفاق مي افتاد كه دو جامعه ابتدايي. محدود و ويژه خود آنها بود 

با . جهت آنها را نابود مي كردند از اين . زيرا تغذيه اسرا و بهره كشي از آنها غيرممكن بود . خوردها اسيري وجود نداشت

به تدريج نيروهاي توليد كننده ) پي بردن انسان به ذوب آهن و يافتن پاره اي از فلزات ديگر ( پيشرفت و كامل شدن ابزار كار 

ه دهي ابزارهاي فلزي جاي ابزارهاي چوبي و سنگي را گرفتند ، ميزان توليد و بهر. جامعه نيز تكامل يافتند و پيشرفت كردند 

كشت و كار زمين ، تربيت حيوانات و بعدا ساختن ابزارهاي كار ، سه رشته . كار باال رفت و تقسيم كار اجتماعي آغاز گرديد 

مبادله محصول ابتدا بين قبايل مجاور و سپس درداخل خود قبيله پديد آمد و نياز كار گروهي . مجزا از كارهاي اجتماعي شدند 

قبيله به خانواده هايي تقسيم گرديد و هر خانواده يك واحد مستقل اقتصادي را . رفته ناپديد شد و همگاني در جامعه رفته 

توليد تا . و مالكيت خصوصي به وجود آمد ) آهنگر ، نجار ، كشاورز  و غيره (كار جنبه تخصصي به خود گرفت . تشكيل داد 

كوشش انسان ها براي آسان كردن . خصي خود توليد كند آنجا پيشرفت كه نيروي كار يك انسان توانست بيش از حد نياز ش

از يك سو موجب )حوادث ناسازگار طبيعت مانند خشكسالي و نظاير آن (كار و ذخيره كردن لوازم زندگي براي روزهاي مبادا 

 آورد بدون آنكه از همه اين تغييرات را انسان به وجود. بهتر كردن هرچه بيشتر ابزار كار و از سوي ديگر مهارت در كار گرديد 
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  . پيش بداند كه اين تغييرات چه دگرگوني هايي براي جامعه آنها همراه خواهد آورد 

. تقسيم جامعه ابتدايي به خانواده ها ، تقسيم كار و زياد شدن محصول كار ، بهره كشي انساني از انسان ديگر را ممكن كرد 

محصول توليد نمايد كه با قسمتي از آن بتواند زنده ماندن خود را تامين حاال ديگر يك انسان مي توانست با كار خود آن قدر 

  . كند و بقيه را اجبارا در اختيار كسي بگذارد كه صاحب ابزار كار و وسايل توليد است و يا او را شكار يا اسير كرده است 

  :نظام برده داري 

ديگر در جنگ . ان ها توسط انسان هاي ديگر آغاز مي گردد  پيشرفت جوامع انساني است كه بهره كشي از انسه يدر اين مرحل 

برده داران با كمال بيرحمي از برده ها كار مي كشند و به آنها . ها اسرا را نمي كشتند ، بلكه آنها را به عنوان برده نگه مي دارند 

برده دار نه تنها . قر و بدبختي است زندگي بردگان پر از رنج ، ف. آنقدر ميدهند كه از گرسنگي نميرند و باز هم كار كنند 

داشت وحق مي كرد  با او رفتار و از او استفاده ميخواست صاحب دسترنج برده بوده است بلكه مالك خود برده بوده و هرجور 

ي و در اين جامعه ديگر از كار همگان. در كنار شكار حيوانات شكار انسان ها هم رواج مي يابد .  بفروشد هماو را به ديگري 

بلكه فرمانفرمايي و ستم و بهره كشي بخشي از جامعه از بخشي . همبستگي كه در جامعه ابتدايي وجود داشت خبري نيست 

جامعه به دو طبقه متضاد و غير قابل سازش يعني برده و برده دار تقسيم شده كه خصمانه در . ديگر جاي آنها را گرفته است 

براي سركوب . يرحمي طبقه برده دار باعث شد كه طبقه برده دست به مقاومت و مبارزه بزندبهره كشي و ب. برابر هم قرار دارند 

در جامعه ابتدايي چنين دستگاهي  . مي نامندجنبش بردگان و حفظ منافع برده داران دستگاهي به وجود آمد كه آن را حكومت 

يي و مقرراتي پديد آمد كه اراده طبقه حكم فرما  حقوق و قوانين قضا،با پيدايش حكومت. وجود نداشت و لزومي هم نداشت 

با اين تغييرات آداب و رسوم و افكار و عقايد تازه اي به وجود آمد . را بيان مي كردند و قدرت حكومتي مامور اجراي آنها بود 

لي كم بها تبديل  پست و شغيبرده داران ديگر كار جسماني انجام نمي دادند كار به چيز. كه محصول جامعه برده داري است 

دراين مرحله تقسيم . نابرابري ارزش انسان ها در اين دوران به صورت امري طبيعي در آمد . گرديد كه شايسته انسان آزاد نبود 

كار كشاورزي از كارهاي پيشه . ي يافت و رشته هاي تازه اي در كارهاي دستي به وجود آمد تر گسترده  يكار اجتماعي دامنه

تقسيم كار باعث كامل شدن ابزارهاي . مجزا شد و رشته هاي گوناگون شغلي در كار پيشه وري ظاهر گرديد وري در شهرها 

سبزيكاري ، باغداري و (در كشاورزي در كنار توليد غالت رشته هاي  نويي به وجود آمد . كار و تخصص و مهارت گرديد 

استفاده از نيروي بدني حيوانات در كنار . دسته بلند درست شد و ابزارهاي تازه اي از قبيل خيش هاي روي چرخ ، داس ) غيره 

به كار گماردن توده بردگان ايجاد شبكه هاي آبياري و ساختن راهها و كشتي ها و سدها را . نيروي عضالت انساني رايج گرديد 
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ه از شركت مستقيم در كار آزاد بهره كشي از بخشي از جامعه اين امكان را پديد آورد كه پاره اي از اعضاي جامع. ممكن كرد 

  . شوند و مقدمات پيشرفت دانش و هنر فراهم گردد 

رفته رفته زماني فرا رسيد كه امكانات جامعه برده داري براي پيشرفت جامعه به پايان رسيد و طرز توليد جامعه برده داري تبديل 

ه هاي فراوان و ارزاني در اختيار داشتند نيازي براي بهبود برده داران كه برد. به زنجيري برپاي تكامل و رشد نيروهاي مولد شد 

بخشيدن بيشتر به ابزارهاي كار احساس نمي كردند و به عالوه ابزارهاي بالنسبه پيچيده و گران قيمت را نمي خواستند به دست 

عه به رشد نيروهاي مولد تغيير بندگاني بسپارند كه از كار و وضع خود خوشنود نبودند و به آنها اعتمادي نبود ،اما نياز جام

نيروي محركه . اين مشكل فقط به وسيله يك انقالب اجتماعي قابل حل بود . روابط توليدي را هرچه زودتر ايجاد مي كرد 

جنبش انقالبي آن طبقات و قشرهايي شدندكه در جامعه برده داري رنج مي بردند و عالقه به بركناري آن داشتند و در درجه اول 

 به همان نسبت كه تضادهاي موجود در طرز توليد كهنه رشد .اين جنبش را آغاز كردندن و فقيرترين قشرهاي آزاد مردمبردگا

بندگان ابزارهاي كار را خراب مي . مبارزه اشكال گوناگون به خود مي گرفت . مي يافتند مبارزه طبقاتي نيز اوج مي گرفت 

سرانجام نظام جامعه برده داري زير ضربات نيروهاي داخلي و .  هزار نفر مي زدند كردند و يا دست به قيام هايي با شركت دهها

  .گرفت را هجوم قبايل وحشي از خارج خرد شد و نظام نويني يعني نظام فئودالي جاي آن  

  : نظام فئودالي 

كشاورزان وابسته به . ين است ودال ها بر وسايل توليد و قبل از هر چيز مالكيت بر زمئيه و اساس نظام فئودالي مالكيت فپا

در بعضي از كشورها مانند روسيه تزاري ( فئودال ها نبودند متعلق بهفئودال ها بودند ولي ديگر خودشان برعكس بردگان كامال 

در جامعه فئودالي كشاورزان به زمين بسته بودند و ) . فئودال ها كشاورزان را هم مانند زمان بردگي خريد و فروش مي كردند 

فئودال ها حق داشتند از آنها بيگاري بگيرند ولي كشاورزان و پيشه وران مي توانستند اموال . نمي توانستند آن را ترك كنند 

كشاورزان صاحب سهمي از زمين بودند كه پس از انجام وظايفي كه در برابر فئودال ها داشتد ، محصول . شخصي داشته باشند 

ليل ابزارهاي كاري را كه در اختيار ارباب بود نه تنها خراب نمي كردند بلكه در تكميل و بهبود آن متعلق به آنها بود و به اين د

. پيشه وران در اين دوران پيشرفت قابل توجهي كردند . آنها و آباد كردن زمين با دادن كود و بهتر شخم زدن مي كوشيدند 

شمشير ، خنجر و ( كسبه طالب آنها بودند از جمله ابزارهاي جنگي ابزارهاي كار كشاورزي و لوازم و اشيايي را كه فئودال ها و 

در طول زمان شهرها . پيشرفت كارهاي دستي و مبادله آنها تاثير شگرفي در رونق و آباداني شهرها كرد . بهبود بخشيدند ) غيره 

ت مهمي شد كه تاثير او اختراعدر دوران فئودالي كشفيات . به تدريج به مراكز اقتصادي ، سياسي و فرهنگي تبديل شدند 
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تبديل آهن به فوالد ، ساختن عينك و دوربين ، اختراع قطب نما ، كاغذ ، باروت ، . شگرفي در سرنوشت آينده تاريخ بشر كرد 

در كنار نيروي عضالت انسان ها و حيوان . ساعت مكانيكي و بسياري از كشفيات و اختراعات ديگر در اين دوران انجام گرفت 

تبديل روابط توليدي بردگي به . مورد استفاده قرار گرفت )  بادي و آبي و كشتي هاي بادي آسيا هاي (يروي باد و آب ها ن

فئودال . ساختمان طبقاتي جامعه دگرگون شد . روابط فئودالي و دگرگوني هاي بزرگي در مجموعه زندگي اجتماعي به بار آورد 

بين اين دو طبقه . ورزان وابسته به زمين طبقه اساسي ديگر جامعه را تشكيل دادند كشا. ها طبقه حاكم و مالكان زمين شدند 

گرچه شكل بهره . رابطه آشتي ناپذيري برقرار شد و منافع طبقاتي آنها در برابر هم در دو قطب متقابل و متضاد قرار گرفت 

كشاورز بخش بزرگي از وقت خود . همراه بود كشي نسبت به دوران بردگي كمي ماليم تر شد اما همچنان با ستم و زورگويي 

 براي ارباب بيگاريسستي در  . ند و بقيه را براي تامين زندگي خود در اختيار داشتند مي كردهارا صرف كار بي مزد براي فئودال

  . خطر مجازات مالي و بدني حتي از دست دادن تمام اموال او را در برداشت 

. قيامهاي دهقاني از كشوري به كشور ديگر سرايت كرد . دگي اوج و دامنه بيشتري گرفت مبارزه طبقاتي نسبت به دوران بر

- 17قرن (يا سيك ها در هندوستان در ) 19قرن (در چين ) 16قرن (در آلمان )  ميالدي 14قرن (جنگ هاي دهقاني در فرانسه 

  .عليه فئودال هاست نمونه هايي از مبارزه توده هاي كشاورزان ) 18قرن (پوگاچف در روسيه ) 18

در كشور ما جنبش هاي دهقاني پس از جنگ جهاني دوم به طور خود به خودي و يا رهبري آزاديخواهان  عليه فئودال ها و 

حكومت مطلقه . ( است ) فئودال ها و مالكان (عليه اربابان ) رعيت ها (مالكان از درخشانترين جنبش هاي كشاورزان 

ن اين جنبش و محروم كردن جنبش عمومي ملي و دموكراتيك مردم ايران از اين نيروي انقالبي و محمدرضا شاه براي خنثي كرد

 كه هدف آن نه بهبود زندگي توده كشاورزان ،بلكه اتاما اين اصالح. حفظ منافع مالكان به اصالحات ارضي نيم بند دست زد 

ين داران كوچك براي رژيم بود نتوانست پاسخگوي گسترش سرمايه داري در ده و ايجاد پايگاهي از قشرهاي مرفه از زم

از سويي هنوز بقايايي قابل توجه از دوران فئودالي در . نيازمندي هاي توده وسيع كشاورزان و ريشه كن كردن فئوداليسم گردد 

شاهانه تبديل دهات ايران موجود بود و از سوي دگر سرمايه داران داخلي و خارجي كشاورزان را كه در پرتو اصالحات ارضي 

به اين ترتيب تضادهاي گذشته ريشه كن نشد بلكه تضاد تازه اي بين . به مزدوران كشاورزي شده بودند، بهره كشي مي نمود 

   ).گرفتكشاورزان مزدور و زمين داران بزرگ به وجود آمد كه حل همه آنها در دستور روز انقالب مردم ايران قرار 

ان و سركوب جنبش آنها نيروي نظامي را به سود فئودالها به كار مي برد و هر فئودال خود حكومت براي بهره كشي از كشاورز

نيز نيروي مسلحي بزرگ و يا كوچك بسته به وسعت امالك خود آماده داشت و تنها وقتي از حكومت مركزي ياري مي جست 
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 و زنجير داشتند و كشاورزان را شخصا مجازات ذوالفقاري ها در زنجان زندان و كند(كه خود قادر به سركوب كشاورزان نباشد 

  ).مي كردند

در . در طول زمان رشد نيروهاي مولده با  روابط توليدي در جامعه فئودالي و روبناي سياسي و ايدئولوژيك آن در تضاد افتادند 

ها تقسيم كار به عمل آمده و به وجود آمدند كه در آن) مانوفاكتور (كنار كارگاه هاي كوچك كارهاي دستي ، كارگاه هاي بزرگ 

. ابزار كار هم به تناسب تقسيم كار تغيير كرد . از نيروي كار كساني كه از وابستگي به زمين آزاد شده بودند استفاده مي كردند 

جام مي  به تنهايي بريدن چرم ،كوبيدن آن ، قالب گيري و دوختن آن تمام كار را از آغاز تا پايان انكفاشمثال اگر پيشتر يك ( 

عده اي چرم مي بريدند ، عده اي آن ها را روي قالب سوار مي كردند ، گروهي شبكه هاي  كفاشي داد اكنون در كارگاه بزرگ

 هم به تناسب كفاشيابزار كار .  را گروه هاي ديگري انجام مي دادند كفاشيچرم به هم مي دوختند و همچنين ديگر كارهاي 

، درفش و ) وسيله بريدن چرم ( گزن )ابزاري كه با آن روي چرم براي صاف شدن مي كوبند (مشته . كار گروه ها تقسيم شد 

غيره ابتدا از هم مجزا و سپس كامل شدند و به تدريج مقدمات جمع شدن تمام ابزارهاي الزم براي توليد يك كاال در يك 

 بعد ها به وسيله نيروي محركه ديگري به كار افتاد  انساني يا حيوان به حركت در مي آمد ونيرويدستگاه كه ابتدا با دست يا  

 طبقه نويي كه آن را بورژوازي ي جامعه فئودال دلدر كنار توسعه اين كارگاه ها تجارت نيز گسترش مي يافت و در. فراهم شد 

رشد و گسترش دامنه و چه كسبه و بازرگانان نميدانستند كه با پيدايش و )مانوفاكتورها(چه صاحبان . مي نامند پديد مي آمد 

آنها سرگرم جمع كردن مال و تقليد از زندگي اشرافي . فعاليت آنها چه دگرگوني بزرگي در جامعه فئودالي به وجود خواهد آمد 

و تجارت به انقالبي اجتماعي عليه قدرت سلطنتي و فئودال ها ) مانوفاكتورها(فئودال ها بودند و از پيش بيني آن كه گسترش 

  .  يافت ، عاجز بودند پايان خواهد

پيشرفت دانش و .  در هم تاثير كرد و موجب باال رفتن و رشد توليد شد ال ًپيشرفت تجارت و توليد كاالهاي مانوفاكتوري متقاب

به اين ترتيب .  ميالدي نيز به نوبه خود به رشد توليد كمك فراوان كرد 17 و 16كشفيات و اختراعات در قرن . "تكنيك "فن 

بورژوازي هر روز بيش از پيش . گام طرز توليد تازه اي در دامن جامعه فئودالي يعني طرز توليد سرمايه داري پديد شد گام به 

بورژوازي به چنان . براي او كارگري الزم آمد كه از وابستگي به فئودال ها آزاد باشد . نياز به نيروي كار آزاد پيدا كرد 

هاي گمركي و از هرگونه محدوديتي كه فئودال ها در راه پيشرفت او ايجاد مي كردند ، بازارهايي نياز داشت كه از محدوديت 

كشاورزان وابسته . سرانجام تمام طبقه ها و قشرهايي كه از فئودال ها ناخشنود بودند به دور بورژوازي گرد آمدند . آزاد باشد 

 كه صرف نظر از منشا خانوادگي خود زير يوغ معنوي به زمين ، قشرهاي بي نواي شهرها ، دانشمندان پيشرو و نويسندگاني
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 ميالدي اين روند آغاز شد كه به انقالب مشروطيت 19در كشور ما از اواخر قرن . ( فئوداليسم و روحانيت رنج مي بردند 

يان بودند انجاميد هسته اصلي در جنبش مشروطيت بازرگانان و پيشه وران و روشنفكران و پاره اي از روحان) م 1911- 1906(

نبرد بورژوازي كه از همكاري )آذربايجان و قشرهايي از توده كشاورزان نيز بدان ها پيوستند گيالن وكه در جريان نبردهاي 

سرمايه (كشاورزان و ديگر قشرهاي ناراضي از فئودالها برخوردار بود با نابودي جامعه فئودالي و برقراري جامعه بورژوازي 

  . ن طريق دوران انقالبهاي بورژوازي و برقراري نظام سرمايه داري فرا رسيد انجاميد و به اي) داري 

  :نظام سرمايه داري

طبقه سرمايه دار طبقه كارگر مزدور را كه شخصا آزاد اما به .  پايه و بنيان اين نظام مالكيت سرمايه داران بر وسايل توليد است 

  . مي كند ) استثمار (ي كار خود است بهره كشي علت محروم شدن از وسايل توليد ناچار به فروش نيرو

توليد بزرگ ماشيني با استفاده از . روابط توليدي در سرمايه داري امكانات گسترده اي را براي رشد نيروهاي مولد فراهم كرد 

و با شتاب هرچه و بهره مندي از دانش به وجود آمد )الكتريسيته (نيروهاي عظيم طبيعي مانند نيروي بخار و كمي ديرتر برق 

تمامتر گسترش يافت و پيشرفت سرمايه داري تقسيم كار را نه تنها در داخل جامعه به پيش راند بلكه تقسيم كار بين كشورها را 

  . پديد آورد و از اين راه بازار جهاني و سپس سيستم اقتصاد جهاني را ايجاد كرد 

طبقه سرمايه دار و ،طبقات اصلي . سراسر زندگي جامعه به دنبال آورد بار ديگر دگرگوني طرز توليد دگرگوني هاي نويي را در 

  . روابط بين اين دو طبقه خصلت آشتي ناپذيري به خود گرفت . طبقه كارگر شد

شيوه هاي ستمگري و بهره كشي . پايه جامعه نوين بر بهره كشي داراها از ناداران و ستم آنها بر زحمت كشان استوار گشت 

فئودال ها كشاورزان را با . ني بسياري شد و شكل اجبار غير اقتصادي فئودالي به اجبار اقتصادي تبديل گرديد دستخوش دگرگو

ولي سرمايه داران زحمت كشان را به دليل نداشتن وسايل توليد و نياز به وسايل زندگي عمال  زور به زمين وابسته كرده بودند

سرمايه داري نيازي به آن ندارد كه كسي را با زور و قهر به كار . ستثمار شوند مجبور كردند كه به كارخانه ها رو آورند و ا

بهره كشي در . كار كند و گرنه از گرسنگي خواهد مرد ) آزادانه (زيرا با ربودن وسايل توليد كارگر را مجبور مي كند. وادارد 

با دگرگوني شيوه هاي بهره كشي شيوه . م مي گيرد نيروي كار انجا"آزاد "اين جامعه پوشيده و پنهان از راه خريد و فروش 

در نتيجه اين دگرگوني ها تغيير شكل حكومت استبدادي و مطلقه به آن نوع استبدادي . هاي سياسي حكومتي نيز دگرگون شد 

 است  سرمايه داران با شيوه اي ظريف و پنهانيو سيطره يكه در ظاهرشكل دموكراسي بورژوايي دارد ولي در واقع حكومت 

حق انتخاب كردن و .  شاهان در برابر جمهوري با مشروطيت يا نابود و يا محدود گرديد راثتيقدرت نامحدود و. تغيير كرد 
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اعالم اين حقوق و آزادي ها نه براي آزادي واقعي . انتخاب شدن ،آزادي هاي بورژوازي و برابري افراد در برابر قانون اعالم شد 

ه براي دخالت آنها در حكومت است ، بلكه بر اصول آزادي رقابت و ميدان عمل قدرت هاي اقتصادي توده ها از بهره كشي و ن

سرمايه داري تا آنجا به اين حقوق و آزادي ها پابند است كه با وسايل گوناگون . در جامعه سرمايه داري پايه گذاري شده است 

اما به هر حال مبارزه توده ها براي گسترش و . د جلوگيري كند بتواند از بهره مندي توده هاي زحمتكش از آن ها به سود خو

اجراي آزادي هاي بورژوايي سرمايه داري را وادار مي كند كه تا حد معيني يعني تا آنجا كه حكومت وموجوديتش را به خطر 

اما به محض اينكه جنبش توده هاي ) در فرانسه ، انگلستان ،آلمان ، بلژيك ، هلند و نظاير آنها . ( نيندازد ،آنها را مراعات كند 

زحمتكش زير پرچم احزاب سياسي پيشرو با استفاده از اين آزادي ها اوج مي گيرد و جامعه سرمايه داري را در برابر خطر 

انقالب سياسي و به هم خوردن بساط غارتگريش قرار مي دهد چهره زشت و اهريمني خود را با برقراري حكومت نظامي و يا 

واجور و شيوه هاي فاشيستي نشان مي دهد و كوشش مي كند تمام آزادي ها را برخالف قوانيني كه خود وضع  ي جوركودتاها

  . كرده از توده هاي مردم سلب كند 

نظام سرمايه داري نيز مانند نظام هاي پيش از آن به علت تضادهاي دروني خود كه اساسي ترين آن تضاد بين كار و سرمايه ، 

اين مطلب تنها يك نظر و اظهار عقيده نيست بلكه با واقعيتي كه در . دار و كارگر است جاوداني و هميشگي نيستبين سرمايه 

  . جلو چشم ماست مطابق و غير قابل انكار است 

    :نظام سوسياليستي 

و كمك متقابل بين روابط توليدي در اين نظام بر همكاري . پايه و اساس اين نظام مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد است 

اين روابط با چگونگي و خصلت نيروهاي توليد كننده هماهنگ و خصلت . زحمت كشان آزاد شده از بهره كشي استوار است 

اختالف نظام سوسياليستي با جوامع ابتدايي در اين است كه در اين . توليد با مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد مطابقت دارد 

 و رواييعلت رشد و تكامل فوق العاده نيروهاي مولد ، باال رفتن سطح دانش و فن و فرهنگ انساني ، فرماننظام وسايل توليد به 

نظام سوسياليستي نه تنها راه رشد و تكامل سريع نيروهاي مولد را باز مي كند ، . تسلط انسان بر طبيعت اجتماعي شده است 

 زمينه ها مي گشايد و امكانات شگرفي را براي نيكبختي افراد جامعه بلكه راه پيشرفت و گسترش زندگي اجتماعي را در تمام

  . فراهم مي آورد 

  

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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و فشرده بسيار كوتاهي از دگرگوني هاي جامعه بشري در طول تاريخ و بيان خطوط اساسي و چكيده آنچه تا كنون گفته شد 

در جريان توليد اجتماعي . را انسان دانسته و با قصد پديد نياورد اين دگرگوني ها . انگيزه ها و علت هاي اين دگرگوني ها بود 

  . مادي بين انسان ها روابط توليدي كه مستقل از اراده آنهاست برقرار مي شود ثروت هاي و ايجاد 

جريان طرز توليد زندگي مادي تعيين كننده . اين روابط با درجه رشد نيروهاي مولد وسايل زندگي مادي جامعه متناسب است 

شعور و وجدان و قصد انسان ها تعيين كننده زندگي اجتماعي آنها نيست بلكه . زندگي سياسي ، اجتماعي و معنوي جامعه است 

رشد و تكامل و دگرگوني جامعه هاي انساني در نظام هايي كه در باال . زندگي مادي آنها تعيين كننده شعور و وجدان آنهاست 

  .  و وجدان و شعور انسان ها مستقل و آزاد است از آنها ياد كرديم از اراده

از اين بيان نبايد به اين نتيجه رسيد كه دگرگوني هاي اجتماعي قضايي آسماني و مقدر است كه انسان ها در آنها تاثيري ندارند 

اصال جامعه اي وجود هرگاه در نظر بگيريم كه در روند دگرگوني جامعه ها انسان ها به طور فعال وجود دارند و بدون آنها . 

 آن وقت روشن مي شود كه گرچه اين دگرگوني ها داراي قوانيني است ولي انسان ها با پي بردن به آنها كوشش ،نخواهد داشت

  . مي كنند به سود پيشرفت و تكامل جامعه و تسريع در دگرگوني ها از آنها بهره مند شوند 

ند، از پايه و بنيان دگرگون اكه در درون خود دارد كه دائما در حال گسترش در اين كه جامعه سرمايه داري به علت تضادهايي 

تضاد بين . ) بحران هاي اقتصادي در اين سالها به خوبي آن را به نمايش گذاشته است( ترديدي نيست،و منهدم خواهد شد

رفتن نظام سرمايه داري حل خواهد شد و سرمايه و كار در مرحله معيني از تكامل به سود نيروي كار ، طبقه كارگر ، با از بين 

روشن . مالكيت خصوصي بر وسايل توليد جاي خود را به مالكيت تمام جامعه بر آنها يعني مالكيت سوسياليستي خواهد داد 

يكطرف سرمايه داران آزمند و حريص و طرف ديگر . است كه در دوطرف تضاد اصلي جامعه بورژوايي انسان ها قرار دارند 

همانطور كه در جوامع برداه داري چنين (وجود اين تضاد كارگران را به مبارزه عليه كارفرمايان ميراند. ن رنجبر و نيازمند كارگرا

آگاهي طبقه كارگر بر اين قانون غير قابل تغيير تكامل جامعه ، ايمان و اعتقاد او به اينكه اين نظام پايدار نيست و آينده از  . )شد

آگاهي طبقه .  مبارزه خود پايدار و استوار مي كند و دگرگوني نظام ستمگر سرمايه داري را تسريع مي نمايد آن او است او را در

كارگر به اين مطلب كه به حكم قوانين اجتماعي تاريخي جامعه هاي انساني نظام هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته و جامعه 

ا به اين وظيفه تاريخي اش كه عبارت از نابود كردن سرمايه داري و او ر. سرمايه داري نيز محكوم حكم اين قوانين است 

  . برقراري نظام سوسياليستي است متوجه مي كند 
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  طبقه چيست ؟

طبقه به آن گروه هاي بزرگي از انسان ها گفته مي شود كه اختالف آنها در يك سيستم مشخص تاريخي بر حسب موقعيت آنها 

آنها با وسايل توليد ، برحسب نقش آنها در سازمان اجتماعي كار و سرانجام برحسب در توليد اجتماعي برحسب رابطه 

  . چگونگي دست يافتن به ثروت هاي اجتماعي و سهمي كه از آن در اختيارشان قرار مي گيرد ، تعيين مي شود 

وقعيت آنها در يك سيستم معين طبقات گروه هايي از انسان ها هستند كه يكي از آنها كار گروه ديگري را در نتيجه اختالف م

  . اقتصاد اجتماعي تصرف و تصاحب مي كند 

است نه اراده خدايي و نه شايستگي و ) استثمارگر (وجود طبقات نتيجه بي عدالتي اجتماعي و از ويژگي هاي جامعه بهره كش 

ي و ستم كشي و فرمانبري ديگري است استعدادهاي انسان ها بلكه وابستگي به اين يا آن طبقه علت حكم فرمايي و امتيازات يك

 .  

   : به عنوان مثال بايد گفت كه

صاحب يك كارخانه يا زمين دار بزرگ در جامعه ما كه جامعه سرمايه داري است در توليد كاالها و هر چيزي كه قابل خريد و 

 خام ،با زمين و آب و ماشين هاي رابطه او با وسايل توليد يعني با كارخانه ، با مواد. فروش است موقعيت ويژه اي دارد 

او خود چيزي توليد نمي كند ولي چون داراي اين وسايل است هرچه توليد . كشاورزي و ديگر وسايل توليد مالكيت است 

در مقابل او كارگران قرار دارند كه رابطه آنها با وسايل توليد و آنچه توليد مي شود . شود مال خاص و خالص خود مي داند 

وظيفه آنها اين است كه در كارخانه ها و اگر كارگر كشاورز . نيست و آنچه توليد مي كنند به آن ها تعلق نمي گيرد مالكيت 

گرچه بدون كار آنها چيزي . باشند بر روي زمين در برابر مزد ناچيزي كه از صاحب كار مي گيرند كار كنند و توليد نمايند 

مالكيت كارفرمايان چه صاحب . صول نيستند بلكه مزد بگير صاحب كار هستند توليد و كااليي ساخته نمي شود ، مالك مح

سهم سرمايه داران و زمين . كارخانه و چه زمين دار بزرگ را قوانين بيمه كرده اند و حكومت اجراي آن ها را به عهده دارد 

مي كه به اسم مزد به توليد كنندگان واقعي ، داران از ثروت هايي كه در جامعه توليد مي شود در اختيارشان قرار مي گيرد با سه

مزد يك كارگر به آن اندازه است كه بتواند زنده بماند و باز هم كار كند ولي . مزد بگيران ، تعلق مي گيرد قابل قياس نيست 

 آنقدر زياد است درآمد كارفرمايان عالوه بر آنكه زندگاني بسيار مرفه و پرآسايش را براي خود و خانواده شان تامين مي كنند

كه يا در بانك هاي داخلي و خارجي پول ها را روي هم مي گذارند و يا آنكه آن را به صورت سرمايه براي درآمد باز هم بيشتر 

  . به كار مي اندازند 
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سود صاحب كارخانه يا زمين دار در اين است كه هر قدر مي شود مزد كمتري به كارگر بدهد و آنچه توليد مي شود به 

برعكس نفع كارگر اين است كه حتي المقدور مزد بيشتر در برابر كار خود از سرمايه دار دريافت كند . رانترين قيمت بفروشد گ

  . ، از ساعات كار خود بكاهد و بكوشد تا خود را از شر بهره كشي به طور كلي آزاد كند 

اران بزرگ قرار مي گيرند كه مالك وسايل توليد و آنچه به اين ترتيب در جامعه سرمايه داري يك طرف سرمايه داران و زمين د

توليد مي شود هستند و سهم آنها از ثروت هايي كه در جامعه توليد مي شود سهم بسيار بزرگي است و در طرف ديگر توليد 

 گروه اجتماعي از هم بنابراين اين دو. كنندگان اصلي كه هيچ گونه رابطه مالكيت با وسايل توليد و آنچه توليد مي شود ندارند 

  . و ديگري را طبقه كارگر مي نامند  جدا هستند و هر گروه طبقه اي را تشكيل مي دهد كه يكي را طبقه سرمايه دار

بر اين اساس در درون جامعه دو صف متمايز و مشخص روبروي هم قرار مي گيرند يكي صف انبوه كارگران و زحمت كشان 

 –ستون فقرات يعني طبقات اصلي جامعه سرمايه داري دو طبقه . و دزدان علني اجتماعي و ديگري صف غارتگران غارت شده 

.  كه يكي نتيجه كار طبقه ديگر را به علت مالكيت وسايل توليد تصاحب مي كند- يكي سرمايه دار و ديگري طبقه كارگر است 

و ويال يك طبقه در كاخ ها . رنج و نياز است يك طبقه داراي ثروت سرشار و زندگي پرشكوه و جالل و طبقه ديگر زندگي پر 

و در كوي برزن هاي پاكيزه و طبقه ديگر در اطاقك هاي تنگ و تاريك و نمناك در محالت پست و اشرافي و اعياني  هاي

  .كثيف زندگي ميكند 

كش و فرمانبردار تقسيم  بيدادگري اجتماعي جامعه را به دو طبقه يكي ستمگر ، بهره كش و حكمفرما و ديگري بهره ده ، زحمت

  . كرده است 

درباره جوامع ديگر انساني كه در گذشته وجود داشته . مثالي كه در باال آورديم از جامعه سرمايه داري و دو طبقه اصلي آن بود 

  . و جامعه هاي بسيار پيشرفته كه در قرن بيستم به وجود آمده اند ضمن تعريف جامعه خيلي كوتاه صحبت كرده ايم 

   :قه هاي اصليطب

 در جامعه سرمايه داري مانند ديگر جوامع پيش از آن دو طبقه اصلي وجود دارد كه در كنار آنها طبقات ديگري كه آنها ار 

طبقات اصلي آن گونه طبقاتي هستند كه بدون وجود آنها طرز توليد خاص و اساسي آن جامعه غير . فرعي مي ناميم قرار دارند 

طرز توليد جامعه سرمايه داري بدون وجود سرمايه و . آمدن آنها نيز مديون وجود اين طرز توليد استممكن است و به وجود 

و دو طبقه سرمايه دار و كارگر كه يكي داراي سرمايه و ديگري داراي نيروي كار است دو طبقه اصلي . كار امكان پذير نيست 

در جامعه برده داري دو طبقه اصلي برده . طرز توليد سرمايه دار استپيدايش اين دو طبقه هم نتيجه پيدايش . اين جامعه هستند 
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گان و برده داران بودند و در جامعه فئودالي دو طبقه فئودال ها و كشاورزان وابسته به زمين و در جامعه بورزوايي طبقه كارگر و 

يكي از آنها مالك . ش ناپذيري در تضادنددر هر سه جامعه ياد شده طبقات اصلي در برابر هم به شكل ساز. طبقه سرمايه دار 

و زورمند است در حالي كه طبقه ديگر بزرگترين و اساسي ترين بخش استثمار شده و ستم روا هم ترين وسايل توليد ، فرمانم

روابط بين اين دو طبقه بر پايه تضاد منافع آن ها با هم سازش ناپذير است كه تا شكل جامعه دگرگون نشده ، . كش است 

ستمگران و . اين ناسازگاري منافع مبارزه آشتي ناپذيري را در بين اين دو طبقه اجتناب ناپذير مي كند . همچنان پايدار است 

ستمكشان در طول تاريخ گاه پنهان و گاه آشكار در نبرد بوده اند و اين نبردها هر بار با انقالبي كه جامعه را از بنياد دگرگون 

  .  نابودي طبقات نبرد كننده انجاميده است كرده پايان يافته يا به

  : طبقات فرعي 

مثال در جامعه برده داري . عالوه بر طبقات اصلي در جامعه بهره كش طبقات ديگري نيز وجود دارند كه فرعي هستند 

نفكران روابط وجود اين طبقات فرعي با منافع خاص آنها و همچنين گروههاي ديگري مثال روش. كشاورزان آزاد و پيشه وران 

  . به هر حال همان دو طبقه اصلي نقش تعيين كننده در جامعه دارند . متقابل طبقات و تصوير جامعه را پيچيده تر مي كند 

    :طبقات جامعه سرمايه داري

 طبقه اي بورژوازي. هستند ) پرولتاريا(و طبقه كارگر مزدور ) بورژوازي ( سرمايه داران بورژوايي،  اصلي در جامعهدو طبقه 

اين طبقه طبقه . است كه مالك و صاحب مهمترين وسايل توليد است و به حساب بهره كشي از كارگران مزدور زندگي مي كند 

ثروت هاي بي حساب سرمايه داران محصول كار طبقه كارگر است كه نيروي اساسي . حكمفرما در جامعه سرمايه داريست 

  . ناچار است نيرو ي كار خود را بفروشد است وسايل توليد فاقد اين علت كه  توليد در جامعه سرمايه داري است و به 

با گسترش سرمايه داري ثروت سرمايه داران بزرگ باز هم بيشتر مي شود و همراه آن اتحاد و سازمان يافتن طبقه كارگر براي 

 طبقه كارگر كه حامل طرز توليد عاليتر و نويي در اين جريان. دفاع در برابر ستم سرمايه داري از حقوق خود نيز پيشي مي گيرد 

  . يعني طرز توليد سوسياليستي و گوركن سرمايه داري است ، رشد مي كند و تكامل مي يابد 

سرمايه در تمام رشته . در هيچ يك از كشورهاي سرمايه داري جامعه تنها به دو طبقه اي كه در باال گفته شد ، خالصه نمي شود 

 ،سرمايه داريدر بسياري از كشورهاي . نفوذ مي كند اما تمام اشكال اقتصاد گذشته را كامال نابود نمي نمايد هاي اقتصاد ملي 

. اين زمين داران كشاورزي را در زمين هاي خود به سبك سرمايه داري سازمان مي دهند . زمين داران بزرگ باقي مانده اند 

اين وضع در كشور . داري را مي خرند و به سرمايه دار تبديل مي شوند صاحب كارخانه مي شوند و سهام شركت هاي سرمايه 
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تقسيم (بسياري از فئودال هاي پيشين هم زمين دارند و هم با فروش بخشي از امالك خود به دولت . ما به خوبي نمايان است 

رگ در دستگاه دولتي نمايندگان خود زمين داران بز. پول هاي دريافتي را به كارخانه و يا سهام شركت ها تبديل كردند)اراضي 

سياست و طرز تفكر اين طبقه سياست و طرز تفكر مرتجع ترين و سياه ترين گروه . را دارند و در حكومت شركت مي كنند 

در جامعه فئودالي كشاورزان هم به جامعه سرمايه داري منتقل مي شوند و طبقه ستم كش و استثمار شده . هاي بورژوازي است 

  .اند 

به اين قشر توليد كنندگان .  همراه با پيشه وران قشر بزرگي از خرده بورژوازي را به وجود مي آورند )خرده مالكان( كشاورزان

وازي در جامعه ژخرده بور. كوچك را كه بر خالف بورژوازي از كار خود و نه از كار ديگران زندگي مي كنند بايد افزود 

به علت مالكيت فردي و شخصي با بورژوازي پيوند . بقه اصلي سرمايه دار و كارگر دارد سرمايه داري موقعيت خاصي بين دو ط

به . دارد و به اين دليل كه از كار خود زندگي مي كند و از جانب بورژوازي بهره كشي مي شود به طبقه كارگر بستگي دارد 

  . همين جهت خرده بورژوازي در مبارزه طبقاتي داراي وضع متزلزلي است 

مهندسان ، معلمان ، دانشگاهيان ، وكالي دادگستري ، (وشنفكران نيز كه با پيشرفت دانش و فن و فرهنگ گسترش مي يابند ر

روشنفكران طبقه ثابت و . قشر وسيعي از جامعه سرمايه داري را تشكيل مي دهند ) كارمندان ، نويسندگان ، هنرمندان و غيره 

هستند كه از كار خود زندگي مي كنند و از قشرهاي ديگر جامعه به ويژه از خانواده هاي مستقلي نيستند بلكه يك قشر اجتماعي 

كارمندان بلندپايه ، دانشمندان . روشنفكران هم يكسان نيستند . ثروتمند و مرفه و كمتر از خانواده هاي زحمتكش بيرون مي آيند 

 هنرمندان به سرمايه داران نزديك مي شوند و به آنها مي خود فروخته ، وكالي دادگستري و بسياري از مهندسان و شماري از

بخشي از روشنفكران آگاه با گسترش مبارزه طبقاتي . اما قشرهاي پاييني روشنفكران به زحمت كشان نزديك مي شوند . پيوندند 

انقالبي طبقه كارگر مي  لنينيسم به مبارزه طبقاتي و –در جامعه سرمايه داري تا آنجا پيش مي روند كه بر پايه ماركسيسم 

  . پيوندند 

.  قشر ديگري نيز يافت مي شود كه افراد آن در جامعه سرمايه داري از طبقه خود به خارج پرتاب مي شوند بورژواييدر جامعه 

شري ، چاقوكشان و امثال آنها كه رسوبي از جامعه غارتگر سرمايه داري هستند چنين قتن فروشان ، گدايان ،راه زن هادزدان ، 

  . را تشكيل مي دهند 

تجربه صدسال اخير نشان مي دهد كه افراد اين قشر به علت يك دوران زندگي پرفساد و تباهي آماده اند خود را به ارتجاع 

 اين قشر نقش كثيفي در سقوط حكومت دكتر مصدق بازي كرد 1332 مرداد 28در كودتاي ( براي كارهاي جنايت بار بفروشند 
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 در مقابل پول عليه " گانگسترها "در آمريكا ) ودر حال حاضر نيز اين نقش بازي مي شود. افراد بوداينز، شعبان بي مخ ا

  . كارگران ، سياهان و شخصيت هاي پيشرو به انواع جنايات دست مي زنند 

اوت هايي كه در هنگامي كه مشخصات و چگونگي طبقات و گروه هاي گوناگون جامعه سرمايه داري را بيان مي كنيم بايد به تف

  .قشرهاي هر طبقه وجود دارد نيز توجه كنيم 

از تحليل جامعه سرمايه داري روشن شد كه اين جامعه بسيار پيچيده و درك و تشخيص روابط بين طبقات و قشرهاي گوناگون 

ي بين قشرهايي از طبقات شناسايي اين روابط و اختالفاتي كه بين آن ها وجود دارد و يا در دوران معين. آن بسيار دشوار است 

بدون اين . حاكمه به وجود مي آيد شرط الزم و حتمي براي تعيين سياست و شيوه مبارزه طبقه كارگر و حزب آن است 

در ( شناسايي امكان خطاهاي سياسي و سازماني كه نتيجه تلخ آن شكست و ناكامي در مرحله معيني از مبارزه است زياد است 

  .)بروز اين اشتباهات و نتايج گران بار آن بوده ايم كشور خودمان ما گواه 

  

   سود و بهره كشي– سرمايه – پول –ارزش 

در كارخانه كاالها را براي . است نه رفع نيازمندي توليد كنندهو كسب سود  مبادله و فروش ، توليدهدفدر جامعه سرمايه داري 

 براي خود بدوزد و براي مبادله و فروش نباشد اين كفش كاال  فروش در بازار توليد مي كنند و اگر كسي مثال يك جفت كفش

در دوران .  صدها جفت كفش براي بازار توليد مي كند در اين صورت اين كفش ها كاال هستند كفاشياما كارخانه . نيست 

مصرف شخصي بردگي و فئودالي توليد به طور عمده طبيعي بود يعني آنچه در روستا توليد مي شد در درجه اول براي 

  . روستاييان و فئودال ها يا برده داران بود

يك ارزش مصرفي خواصي است كه . هر كاال داراي دو گونه ارزش است يكي ارزش مصرفي و ديگر ارزش مبادله اي 

اما مثال ارزش مصرفي يك پيراهن اين است كه بدن انسان را مي پوشاند . محصول براي رفع يكي از احتياجات انسان ها دارد 

ببينيم بر چه . ارزش مبادله اي همين پيراهن اين است كه در بازار با كاالي ديگري مستقيما يا به وسيله پول مبادله مي شود 

فرض كنيم كه فروشنده اي مي خواهد در بازار مقداري قند را با نمك مبادله كند چه جور . اساسي اين مبادله انجام مي شود 

   هم مقايسه كرد و معلوم نمود كه مثال صد گرم قند چه مقدار نمك ارزش دارد ؟ مي توان اين دو كاال را با

 ارزشي مصرفي نمي تواند باشد زيرا خاصيت قند كه شيرين است با نمك كه شور است قابل مقايسه ،اساس مقايسه و سنجش

چون مسلم . ا سنجيد و مبادله كردپس براساس چه چيز بايد آن ها ر. خواص آن ها به كلي با هم مخالف و متضاد است. نيست
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 يك چيز كه در هر دو كاال وجود دارد و مي توان مقدار آن ساست كه مبادله انجام مي گيرد و اين مبادله هم در بازار نه بر اسا

مر  اين ا"چيز"ماركس اين . پس ناچار چنين چيزي وجود دارد كه بايد آن را يافت . را در هر دو با هم سنجيد بر مي گردد 

مشترك بين همه كاالها را كشف كرد و نشان داد كه در جامعه سرمايه داري چون توليد براي مبادله و خريد و فروش به عمل 

مي آيد نه براي رفع نيازمندي هاي توليد كننده پس هر كاال عالوه بر ارزش مصرفي داراي ارزش مبادله اي است و اين ارزش 

كاالها همه محصول كار انسان ها هستند و هنگام مبادله . اي توليد آن تعيين مي شود براساس كار متوسط اجتماعي الزم بر

مقدار كار متوسط اجتماعي الزم براي توليد آن ها و سنجش كارهايي كه براي توليد آن ها انجام گرفته پايه و اساس خريد و 

تماعي الزم براي توليد شكر تعيين كننده ارزش در مبادله صد گرم شكر با نمك مقدار كار متوسط اج. فروش قرار مي گيرد 

اگر مقدار كار متوسط اجتماعي الزم براي توليد صد گرم نمك يك . فرض كنيم كه اين مقدار پنج ساعت باشد . مبادله آن است 

د گرم ساعت باشد در اين صورت هر صد گرم شكر پنج برابر بيش از صدگرم نمك ارزش مبادله اي دارد يعني در مقابل پانص

  . نمك مبادله مي شود 

 براي اين ،وقتي ميگوييم ارزش مبادله اي يك كاال مقدار كار متوسط اجتماعي الزم براي توليد آن است نه به طور كلي كار

 مثال هر يك كارگر ماهر با.  به مهارت كارگر و اثر بخشي آن دارد ،است كه مقدار كار الزم براي توليد كاال بستگي به ابزار كار

كاردستي در يك ساعت يك جفت جوراب توليد مي كند همان كارگر با ماشين جوراب بافي ده جفت در يك ساعت توليد مي 

يا مثال يك كارگر ماهر در يك ساعت بيش از يك كارگر غير ماهر توليد مي كند و يا يك كارگر در يكساعت مي تواند . نمايد 

اما در هر جامعه براي توليد جوراب به طور متوسط با ابزارهايي كه . ر توليد كند با كند كاري يا تند كار كردن كمتر يا بيشت

مبادله كار در آغاز بدون . رايج است مقدار معيني كار الزم است كه آن مقدار پايه و اساس ارزش مبادله اي قرار مي گيرد 

و و با يك گوسفند مبادله مي كرد اما گسترش گندم را صاحب آن با يك گا. واسطه پول و يا چيزي نظير آن انجام مي گرفت 

بازار مبادله پس از تقسيم كار در جامعه و تكامل آن باعث شد كه كاال با كاالهاي معيني در بازار وسيله اندازه گيري ارزش هاي 

را به آن كاالها تبديل  به هم تبديل شوند آن ها ا ًمبادله اي و خريد و فروش كاالها قرار گيرد و به جاي آن كه دو كاال مستقيم

اين كاالهاي واسطه چارپايان ، پوست و نمك ، مس و آهن بود . مي كردند و سپس كار خريد كاالي مورد نياز انجام مي دادند 

فلزات قيمتي به علت ثابت بودن خواص و دوام خود از هر كاالي ديگر مناسب تر براي . سپس نقره و طال جاي آنها را گرفت 

ش واسطه بودند و به همين دليل خود به خود بدون يك قرارداد خاص بين انسان ها جاي كاالهاي واسطه ديگر را بازي كردن نق

پول كاالي مخصوصي . به اين ترتيب پول كه مدت ها از نقره ، طال و براي ارزش هاي كم و كوچك مس بود پديد آمد. گرفتند 
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مثال كسي كه صد تخم مرغ به بازار مي آورد تا جوراب بخرد ابتدا . داد است كه با آن مي توان هرگونه مبادله اي را انجام 

 جوراب يا به شكل كلي تر – پول –به اين شكل تخم مرغ . آنرابه پول تبديل مي كند و سپس با آن پول جوراب مي خرد 

  .  نيازهاي خود استفاده كند هدف او به دست آوردن كااليي است كه از ارزش مصرفي آن براي رفع يكي از.  كاال – پول - كاال

  ؟سرمايه چيست و هدف سرمايه دار كدامست 

او پول خود را به كاال .  اما هدف سرمايه دار از توليد كاال به دست آوردن كاالي ديگري براي رفع نيازمندي شخصي نيست

بديهي است كه .  پول– كاال –پول : كلبدين ش. تبديل مي كند براي اينكه كاال را در بازار بفروشد و پول بيشتري به دست آورد

اگر پول حاصل از فروش كاال كمتر يا برابر پولي باشد كه در اول كار براي توليد كاال به كار انداخته ، سرمايه به چنين كاري 

و تفاوت بين دو پول سود ا. كوشش او اين است كه پول حاصل از فروش كاال هرقدر ممكن است بيشتر باشد. دست نمي زند 

پس هر پولي به . چنين پولي را كه با خود پس از توليد كاال و فروش ، سود مي آورد سرمايه مي گويند. را تشكيل ميدهد 

در اينجا اين سئوال پيش مي . خودي خود سرمايه نيست ولي هنگامي كه به كار مي افتد و هدف سودآوري است سرمايه است 

ش مبادله اي انجام مي گيرد و ارزش خارج از اختيار فروشنده و خريدار است پس آيد كه فروش كاالها در بازار براساس ارز

سرمايه دار بخشي از : سود سرمايه دار از كجا حاصل مي شود ؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا روند كار را در نظر مي گيريم 

كند مثال براي توليد پارچه ، ماشين ، پنبه يا نخ و پول خود را به وسايل توليد از قبيل ابزار كار و مواد خام و غيره تبديل مي 

لوازم ديگر را با پول با ارزش مبادله اي آن ها مي خرد و سپس در بازار كار نيروي كار تعدادي كارگر و كارشناس را خريداري 

آورد يعني ارزشي به اين كاال يعني نيروي كار كارگران كاالي خاصي است كه مي توان از آن ارزش اضافي به دست . مي نمايد

اگر سرمايه دار ارزش واقعي نيروي كار كارگران را . دست آورد كه بيش از پولي است كه براي خريد آن به كار رفته است 

  . بپردازد در پايان كار چيزي به نام سود به دست نخواهد آورد 

مي توان از آن دزدانه سودي به دست آورد زيرا ارزش وسايل توليد ثابت است و تغيير پذير نيست و تنها سرچشمه اي كه 

خوب ببينيم ارزش واقعي نيروي كار . نيروي كار است كه سرمايه دار با پرداخت نكردن ارزش واقعي آن به سود دست مي يابد 

. د چيست ؟ چنانكه در پيش گفتيم ارزش مبادله اي هر كاال به وسيله مقدار كار الزم اجتماعي براي توليد آن تعيين مي شو

اين كارگر وسايل زندگي معيني براي زندگي خود و . نيروي كار به صورت كارگر كه موجود زنده اي است وجود دارد 

فرض . ساعات كاري كه براي توليد اين وسايل ضروري است تعيين كننده ارزش نيروي كار اوست . خانواده اش الزم دارد 

ندگي يك كارگر و خانواده اش شش ساعت باشد در اين صورت اگر او در كنيم كه اين ساعات كار الزم براي تهيه وسايل ز
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هر روز هشت ساعت كار كند در شش ساعت اول ارزش نيروي كار خود را به صورت كار متبلور در كاال به وجود آورده و 

  . ود سرازير مي شود سپس دو ساعت هم اضافه بر آن بدون مزد ارزش توليد كرده كه مستقيما به جيب سرمايه دار به صورت س

وقتي صحبت از بهره و بهره كشي يه به عبارت ديگر استثمار به ميان مي آيد معني آن چيزي جز غارت ارزش واقعي كار 

كارگر مزدي را كه مي گيرد در چند ساعت اولي كار روزانه خود به صورت كاال توليد . كارگران از طرف سرمايه داران نيست 

هرچه مزد كمتر و ساعات . ل بيرحم سرمايه دار تا آنجا كه ممكن است استثمار و بهره كشي مي شود مي كند و سپس در چنگا

طبقه كارگر در مبارزه صنفي خود عليه سرمايه داري . كار بيشتر باشد ميزان بهره كشي و سود سرمايه دار بيشتر مي شود 

ن پاره اي امتيازات از قبيل مرخصي ساالنه با حقوق ، بيمه كوشش مي كند كه با باال بردن مزد و كم كردن ساعات كار و گرفت

كارگران و غيره از ميزان استثمار بكاهد ولي به هر حال حتي در آن كشورهاي سرمايه داري كه طبقه كارگر با مبارزه خود 

 ثروت سرمايه داران از ميليون ها ريال. پيروزي هايي به دست آورده بهره كشي سرمايه دار منتهي به درجه كمتري وجود دارد 

خون عرق هزاران كارگر و ميليون ها زحمتكش به دست آمده و تا سرمايه داري در يك كشور وجود دارد اين دزدي و غارت و 

تنها وقتي به اين جنايت ها پايان داده مي شود كه سيستم سرمايه داري واژگون و سوسياليسم يعني . بيدادگري وجود دارد 

توليد در آن نه در دست سرمايه دار بلكه در اختيار دولت، دولتي كه نماينده توده زحمت كش باشد برقرار سيستمي كه وسايل 

  . آن وقت است كه بهره كشي نابود و توده زحمت كش از ستم و بيدادگري سرمايه و سرمايه دار رها مي شود . شود 

  

  ماموريت تاريخي طبقه كارگر

به علت شرايط دشوار زندگي اش به قاطع ترين و . اجتماعي ديگر بيشتر بهره كشي مي شود طبقه كارگر كه از هر طبقه و قشر 

منافع شخصي و طبقاتي كارگران آن ها را به مبارزه اي آشتي ناپذير بر . مصمم ترين دشمن نظام سرمايه داري تبديل مي گردد 

نه با گذشته جامعه بلكه با آينده تمام جامعه بستگي طبقه كارگر به علت موقعيت خود در توليد . عليه سرمايه داري مي كشد

اين موقعيت با رشد مادي سرمايه داري به ويژه در صنايع بزرگ كه موجب افزايش شمار كارگران و باال رفتن نقش طبقه . دارد

  . كارگر در زندگي اجتماعي است ، هرچه بيشتر تحكيم مي شود 

تضاد بين .  به جايي مي رسد كه بايد مالكيت اجتماعي جانشين مالكيت فردي گرددسرانجام رشد نيروهاي مولد و روابط توليدي

حل اين تضاد كه جز با دگرگوني . سرمايه و كار چنان شدت مي يابد كه جامعه سرمايه داري از حل و يا كاستن آن عاجز است

 اين طبقه تنها .به عهده طبقه كارگر استكه تاريخي روابط توليد و برقراري مالكيت اجتماعي امكان پذير نيست وظيفه اي است 
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  . نيرو و خصوصيات الزم براي مبارزه عليه سرمايه داري و درهم شكستن آن را دارد 

  . بر ديگر نيروهاي سرمايه داري برتري دارد و هر روز بر شمار آن افزوده مي شود كميت طبقه كارگر از لحاظ  - 1

  . ود بهتر از هر نيروي ديگري آماده سازمان يافتن است طبقه كارگر در نتيجه شرايط كار و زندگي خ - 2

كار در صنايع بزرگ كارگران را با روحيه جمعي ، آمادگي براي قبول نظم و ترتيب ، اقدام هاي همگاني و پشتيباني  - 3

رزه ارزش و اينها خصوصياتي است كه طبقه كارگر در جريان كار پيدا مي كند و هنگام مبا. متقابل از يكديگر بار مي آورد 

  . نقش فراواني دارند 

سرمايه داران صدها و هزاران كارگر را در كارخانه ها در شهرها و شهرك ها متمركز و خود به خود تفرقه و جدايي  - 4

به اين داليل طبقه .  از هم جدا و متفرق اند ويژه روستائيانآن ها را برطرف مي كنند و در حاليكه ساير توده هاي زحمتكش به 

  .  آسان تر از هر طبقه ديگر مي تواند متحد و سازمان داده شود كارگر

. از تمام طبقات ستم كش طبقه كارگر آماده تر براي درك و پي بردن به افكار مترقي و شعور سياسي و اجتماعي است - 5

ز زحمت كشان ديگر زيرا صنايع بزرگ در سرمايه داري نياز به كارگراني دارد كه داراي دانش و فرهنگ و معلومات بيشتري ا

طبقه كارگر اين شعور . رشته هاي اقتصادي باشند و مبارزه طبقاتي در دوران سرمايه داري شعور فوق العاده سياسي الزم دارد 

عالوه بر اين از درون روشنفكران برجسته ترين . خود به دست مي آورد و مبارزات سياسي را بيشتر در جريان كار و مبادالت 

  .  طبقه كارگر قرار مي گيرند و به كارگران ياري مي رسانند و جهان بيني انقالبي را به آنها مي آموزندآن ها در كنار

تمام اين خصوصيات طبقه . ميليون ها كارگر اين جهان بيني را فرا مي گيرند و آن را به نيروي مادي عظيمي تبديل مي نمايند 

كنار كردن نظام سرمايه داري و برقرار نمودن نظام سوسياليستي مستعد مي كند كارگر را براي انجام ماموريت تاريخي او يعني بر

 .  

و هريك از اين طبقه ها با دگرگوني . برده داران ، فئودال ها و سرمايه داران: در روند تاريخ طبقات گوناگوني حكومت كردند 

اما بي عدالتي اجتماعي و نابرابري حقوق توده ها . ند طرز توليد كهنه شيوه پيشرفته تري را براي ايجاد نعمات مادي به كار برد

هربار ستمگران تازه اي به جاي بيدادگران پيشين نشستند و ستمكشي توده ها ادامه يافت . همچنان به جاي ماند و دگرگون نشد 

رقرار نمود تمام جامعه را از اما هنگامي كه طبقه كارگر خود را از ستم سرمايه و سرمايه دارها رها كرد و نظام سوسياليستي را ب

  . جور و ستم رهايي مي بخشد و نيكبختي را براي همه تامين مي كند

وظيفه تاريخي طبقه كارگر اين است كه اساس و مايه بي عدالتي يعني مالكيت شخصي و خصوصي بر وسايل توليد را كه باعث 
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اين حكم .  بهره ده و بهره كش شده براي هميشه برطرف كند  ، نيازمندان و ثروتمندان ،ستمگرانتقسيم جامعه به ستم كشان و 

در قرن بيستم ما شاهد انجام چنين ماموريت و وظيفه اي از طرف طبقه كارگر ابتدا در . تاريخ است و چنين هم خواهد شد 

و انگلس با آن روزي كه ماركس .  و سپس در كشورهاي ديگر سوسياليستي بوديم سابقاتحاد جماهير شوروي سوسياليستي 

تحليل دقيق جامعه سرمايه داري انقالب سوسياليستي را به دست طبقه كارگر امري ناگزير دانستند هنوز نه يك كشور 

  . سوسياليستي به وجود آمده بود و نه رشد طبقه كارگر حتي در پيشرفته ترين كشورهاي صنعتي جهان به پايه امروز رسيده بود 

  .استصد و مقصود زحمت كشان جهان تبديل گرديده در دوران ما سوسياليسم به مق

كارخانه هاي بزرگ نساجي ، فلز كاري ، شيميايي، صنايع نفتي ، معادن ، (كشورها موسسات مهم صنعتي و مالي در بعضي از  

يرون آمده را ملي كرده اند يعني بسياري از وسايل مهم توليد از دست مالكيت شخصي چه داخلي و چه خارجي ب...) بانك ها و 

گرچه اين هنوز به معناي سوسياليسم نيست ولي قدمي در راه آسان كردن انقالب . و دولت آن ها را در اختيار گرفته است

  ) . نمونه اين كشورها بوليوي و ونزوئال است(سوسياليستي در آينده در اين كشور ها است

سرمايه داري به اين آساني حاضر نيست از . اواني روبرو است طبقه كارگر براي انجام ماموريت تاريخي خود با دشواري هاي فر

صدها وسيله از زور گرفته تا مكر و حيله در چنته دارد كه آن ها را براي ادامه غارتگري . بهره كشي و فرمانفرمايي دست بكشد 

ساختن سازمان هاي قالبي و ريا كار با . با تمام نيرو از آگاهي و سازمان يافتن كارگران جلوگيري مي كند. خود به كار مي برد 

كارگران آگاه را از درون كارگران بيرون مي كشد و از كار . يهاي مذهبي و ملي از بيداري كارگران ممانعت به عمل مي آورد 

كوشش مي . احزاب جورواجور كارگري مي سازد . حزب طبقه كارگر را با ترور و اختناق سركوب مي كند . اخراج مي كند 

ارگراني را كه توده كارگر از آنها حرف شنوايي دارد با پول بخرد و از آن ها براي جلوگيري از مبارزه كارگران و همچنين كند ك

 ا ًبورژوازي ايران تمام اين وسايل را چه به دست دولت كه نماينده اوست و چه مستقيم. براي گمراه كردن آن ها استفاده كند 

دولتي مانند شوراهاي اسالمي در درجه اول براي جلوگيري از آگاهي ، تشكل و مبارزه طبقه ايجاد شوراهاي . به كار مي برد

وظيفه .  كارگر ايران در راه بهبود زندگي،آزادي و استقالل كشور و سرانجام تحول بنيادي جامعه سرمايه داري ايران است 

وظيفه تاريخي ياري رسانند آن ها را به جهان بيني  طبقه روشنفكران و كارگران آگاه اين است كه به طبقه كارگر در انجام اين 

  . كارگر مجهز كنند و در سازمان دادن اين طبقه شركت نمايند 

  

  جامعه ايران جامعه سرمايه داري است
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اول آن كه وسايل اساسي توليد در دست سرمايه داران متمركز : براي اين كه جامعه اي سرمايه داري باشد دو شرط الزم است 

اين وضع انسان هايي را كه چيزي جز . و متعلق به آن ها باشد و دوم آن كه بخش بزرگي از جامعه اين وسايل را نداشته باشد 

در جامعه فئودالي . ندارند به كارخانه هاي سرمايه داران مي راند تا به كار مزدوري بپردازند و از گرسنگي نميرند كار نيروي 

كشاورزان كم و بيش . آنها در زمين هاي خود كشاورزان و پيشه وران را استثمار مي كردند . د مالكان بزرگ طبقه حاكم بودن

.  متعلق به خود آن ها بود ا ًگاو ، اسب، االغ ، خيش ، خرمن كوب ، بيل ، تخم و غيره غالب. صاحب ابزار كار خود بودند 

 ابزار كار وسايل پيشه ورانخش قابل توجهي از كشاورزان و تبديل جامعه فئودالي به جامعه سرمايه داري وقتي ممكن شد كه ب

عالوه بر اين به جاي فئودال ها كه . توليد را به علت غارتگري فئودال ها از دست دادند و براي يافتن كار به شهرها رو آوردند 

  . نشستند نيروي حاكم اقتصادي بودند سرمايه داران كه وسايل مالي و مادي نيرومندي به دست آوردند ، 

اين دوران دوران پر رنج و دردناك خانه خرابي . عبور از جامعه فئودالي به سرمايه داري يك دوران دراز تاريخي طول كشيد

انباشت ثروت در دست هاي طبقه بورژوازي از راه رباخواري ، احتكار و انواع جنايت ها انجام . كشاورزان و پيشه وران است 

جا تبديل به سرمايه شد و كشاورزان و پيشه وراني را كه به علت فقر و نداري از روستاها به شهرها اين ثروت ها تدري. گرفت 

بهره كشي بي رحمانه از مزدوراني كه به علت فقر و گرسنگي در چنگال سرمايه و . رانده مي شدند به كار مزدوري گرفت

به اين ترتيب در جامعه نو دو . اقتصادي سرمايه داران گرديد سرمايه داران افتادند ، باعث افزايش سرمايه ها و گسترش نيروي 

  . طبقه يكي سرمايه دار و ديگري طبقه نوزاد كارگر مزدور پديد آمد 

 نظام پوسيده فئودالي به فرو ريختن 19از اواخر قرن . در كشورما صدها سال فئوداليسم صاحب قدرت اقتصادي و حاكم بود 

افكار و عقايد نو كه از اروپا به ايران نفوذ مي نمود ، ضعف . پوشش مذهبي بروز مي كردزير كه جنبش هاي دهقاني . آغاز كرد 

و ناتواني نظام فئودالي ايران در مقابل هجوم استعمارگران انگليسي و روسيه تزاري ، ويراني روستاها كه نتيجه بي توجهي 

 بي نوايي بود ، فشار بر كسبه ، تجار ، بازاريان و تحميالتي كه از  از روستا به علت فقر وروستا ئيانفئودال ها ، و كوچ گروهي 

اطراف اشراف و نجبا و مالكان بزرگ وابستگان آن ها بر آنها مي شد از جمله عواملي بودند كه اين نظام از درون پوسيده را به 

بازار داخلي بيرون گذاشته با كشورهاي نظام فئودالي براي رشد بورژوازي تجاري ايران پا از مرز . سوي نابودي مي راندند 

اين نظام هم از گسترش يكپارچه . خارجي و بيش از همه با بازار روسيه تزاري سر و كار پيدا كرده بود ، مانع و سد بزرگي بود 

و جانب شدن بازار داخلي و هم از توسعه تجارت خارجي به ويژه براي آن بخشي از بورژوازي كه از ايران كاال صادر مي كرد 

در چنين شرايطي جنبش ضد فئودالي و ضد استبدادي در كشور ما آغاز .  جلوگيري مي كرد ًدار افزايش توليد داخلي بود عمال ً
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گرچه اين انقالب به علت ضعف بورژوازي و دخالت .  منجر گرديد 1911- 1906شد كه به انقالب مشروطيت در سال هاي 

 نرسيد و بورژوازي با گرفتن بعضي امتيازات قناعت كرد ولي تاثير عميقي در رشد و مستقيم استعمارطلبان به هدف هاي خود

 به 1917در سال انقالب كبير اكتبر و پيدايش كشور جوان اتحاد جماهير شوروي . تكامل آينده جامعه ايران به جاي گذاشت

اين بار قشرهاي بزرگي از توده .  اي بخشيدجنبش ضد فئودالي و ضد استعماري مردم ايران در سرتاسر شمال كشور نيروي تازه

انقالب گيالن، جنبش ميرزا كوچك خان ، جنبش خياباني ، قيام كلنل . ( هاي زحمتكش روستايي و شهري نيز به آن پيوستند 

كوب ولي اين جنبش نيز به دست استعمار انگليس و ارتجاع سر) محمدتقي خان پسيان ، قيام الهوتي ، قيام لهاك خان و غيره 

با وجود اين بورژوازي ايران . شد و حكومت ديكتاتوري رضاخان برسر كار آمد كه هرگونه آزادي را از مردم ايران سلب كرد 

در دوران بيست ساله حكومت رضاخان رشد قابل توجهي كرد و بخشي از آن به سرمايه گذاري در رشته هاي صنعتي كه تا آن 

كارخانه هاي نساجي در اصفهان ، نخ ريسي در قزوين و سمنان ، چرم سازي در ( زد زمان بسيار ابتدايي و محدود بود دست

  ).تبريز و غيره 

شماره آن روز به روز افزايش .  طبقه كارگر ايران كه در آغاز پيدايش رشد خود بود به تدريج نيرو گرفتبورژوازيبا رشد 

.  اين حال قدرت دولتي به طور عمده در دست فئودال ها بود با. يافت و بخشي از آن در صنايع نوزاد ايران متمركز گرديد 

رضا شاه از يكسو قدرت فئودال ها را محدود كرد و از سوي ديگر مالكيت آن ها . بورژوازي سهم كوچكي در حكومت داشت 

جريان جنگ جهاني در . در عين حال قوانيني به سود بورژوازي از مجلس گذراند. را با تاسيس اداره ثبت امالك تثبيت نمود 

درنتيجه سقوط رضاشاه هنگام ورود قواي متفقين . دوم و پس از آن جنبش ضد فئودالي و دموكراتيك ايران بار ديگر نيرو گرفت

 ، پيروزي ارتش سرخ بر 1320به ايران ، تزلزل دستگاه پليس ، تاسيس حزب توده ايران ، حزب طبقه كارگر ايران در سال 

 در هم ريختن سيستم استعماري ، بروز تضاد و اختالف ،وي تازه اي به جنبش هاي آزادي بخش بخشيدفاشيسم هيتلري كه نير

بين امپرياليسم امريكا و انگليس بر سر تصرف صنايع نفت ايران و رقابت آن ها براي اعمال نفوذ سياسي و اقتصادي در ايران 

جنبش حق طلبانه طبقه كارگر از لحاظ . بي سابقه اي گرفتشرايطي به وجود آمد كه جنبش ملي و دموكراتيك ايران نيروي 

كارگران و زحمت كشان ايران اتحاديه هاي صنفي خود را به وجود آوردند . صنفي و سياسي به پيروزي هاي بي سابقه اي رسيد

ي شد متحد و در شوراي مركزي اتحاديه هاي كارگران و زحمت كشان كه از نظر سياسي از طرف حزب توده ايران رهبري م

جنبش دموكراتيك خلق هاي آذربايجان و كردستان اين . شدند و به مبارزه براي دفاع از حقوق صنفي و سياسي خود پرداختند 

در اين دوران بورژوازي ايران ولو به كندي رشد و . دو استان را به تكيه گاه هاي مسلحي براي آزادي سراسر ايران تبديل كرد 
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ارتجاع و امپرياليسم مكرر براي سركوب جنبش به ويژه سركوب جنبش كارگري به توطئه . يافت سرمايه داري گسترش مي 

 به خاك و خون راپس از خروج قواي متفقين از ايران از جمله ارتش سرخ جنبش دموكراتيك. هاي گوناگون دست زدند 

 و دندافزواتحاديه هاي كارگري  در تهران بر كارگري را در شهرستان ها در هم كوبيدند و فشار خود راهايكشيدند ، سازمان 

 شوراي متحده مركزي را غير قانوني اعالم كردند اما جنبش ملي و دموكراتيك ايران بار ديگر نيرو 1327سرانجام در بهمن ماه 

 به ملي كردن صنايع نفت و تجديد مبارزه حق طلبانه كارگران در پوشش ديگري اوج گرفت وبراي گرفت و به صورت جنبش 

حكومت مصدق . آمدن حكومت مصدق وملي كردن صنايع نفت ايران كه يكي از پيروزي هاي برجسته مردم ايران است انجاميد 

 از روشنفكران بود كه به يبه طور عمده نماينده بورژوازي ملي ايران يعني سرمايه داري متوسط ملي ، خرده بورژوازي و اليه ا

 عليرغم فشاري كه از طرف اين  ،دموكراتيك سازمان هاي 1331 تيرماه 30ام در  قو–ويژه پس از شكست كودتاي شاه 

به طوري كه معلوم است امپرياليست ها و در درجه اول امپرياليسم امريكا . حكومت بر آنها اعمال مي گرديد ، پشتيباني مي شد

 تشكيل " امنيتي "پرياليسم و سران نيروهاي مسلح و با ارتجاع ايران كه به طور عمده از فئودالها ، بورژوازي بزرگ وابسته به ام

 حكومت مصدق را واژگون كردند ، شاه فراري را به ايران بازگرداندند و 1332 مرداد 28مي شد در جبهه واحدي با كودتاي 

نظامي بغداد كه حكومت ترور و اختناق را برقرار كردند و به دست آن نفت ملي شده را باز پس گرفتند ، ايران را وارد پيمان 

 نظامي بستند و ايران را در بست در اختيار امپرياليسم به جانبهبا امريكا قرارداد دو .  به پيمان مركزي تبديل شد وارد كردندا ًبعد

  . ويژه امپرياليسم امريكا قرار دادند 

ل ها در دهستان ها ، غارت منابع در نتيجه فشار ترور و اختناق بر مردم شهري، غارت كشاورزان از طرف فئودا -  40دهه در 

 نظامي ، اقتصادي و فرهنگي امريكا بر ارتش و امور مال و اقتصادي ايران ، " كارشناسان "نفت از طرف كنسرسيوم ، تسلط 

افزايش روزافزون سپاه بيكاران ، در هم ريختن اقتصاد و امور مالي كشور كه نتيجه تسلط بورژوازي وابسته به امپرياليسم و 

مايه بانكي خارجيان بر شاهرگ هاي اقتصادي و مالي كشور بود چنان وضع بحراني به وجود آمد كه موجوديت حكومت سر

براي رفع اين خطر . ديكتاتوري را در خطر قرار داد و ادامه اين وضع براي اين حكومت و اربابان امپرياليستي اش غير ممكن شد

ي كار كارگران ايران بنا به توصيه امپرياليسم امريكا حكومت ديكتاتوري ناچار شد و بازكردن راه هاي تازه اي براي غارت نيرو

هدف اين .  نام دادند ، بزند "انقالب شاه و مردم " عوام فريبانه اً و بعد"انقالب سفيد" كه آن را "اصالحاتي "كه دست به 

ند و ميدان عمل سرمايه را در دهستان ها به  ارضي به نحوي كه حداقل ضرر را متوجه فئودال ها كند دست زد"اصالحات "

  . نام گوناگون باز كردند 
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باال رفتن در .  به بعد جريان استقرار سرمايه داري و رشد بي سابقه بورژوازي در ايران شتاب گرفت1341 لبدين ترتيب از سا

 كردن كشور به دست سرمايه داران آمد نفت ، انباشت سرمايه در نتيجه بهره كشي بيرحمانه از زحمت كشان ، سياست صنعتي

خارجي و داخلي و دولت و درهم آميختگي اين سرمايه ها قدرت حكومتي را در دست سرمايه داران و زمين داران بزرگ 

مظهر قدرت بود گذاشت و شاه كه خود بزرگترين سرمايه دار و زميندار وابسته به امپرياليسم )سرمايه گذاران كشاورزي (

اين نكته را يادآور مي شويم كه با آن كه سرمايه داري در ايران تسلط اقتصادي ، مالي و سياسي . ه ها گرديد حكومتي اين طبق

 و گروه بزرگي داشت هنوز بقاياي قابل توجهي از دوران فئوداليته در دهستان هاي ايران وجود  با اينحالخود را برقرار كرده ، 

 كه به جاي ندتبديل به سرمايه داران نوزادي شدني از دولت به نام بهاي امالك خود ازفئودال هاي سابق با گرفتن پول هاي كال

پس از انقالب طبقه كارگر ايران با .سرگرم بودند استثمار كشاورزان به بهره كشي از كارگران و كارگران مزدور كشاورزي 

داران فراري خود تبديل به بزرگترين سرمايه دار دولت پس از انقالب با مصادره اموال سرمايه . سرمايه داري دولتي مواجه شد

در اين سالها نيز به بهانه اجراي يكي از اصول قانون اساسي اين سرمايه . شد و قدرت سركوب و اقتصادي را باهم توام داشت

  .را به نيروهاي نظامي واگذار كرد تا بتواند بدين وسيله حاكمين زور و زر را باهم به كار بندد

ا فهرست وار خطوط كلي جريان عبور جامعه ايران را از جامعه فئودالي به جامعه سرمايه داري بيان كرديم و از بيان در اينجا م

  . تفضيلي آن صرف نظر نموديم 

با گسترش سرمايه داري در ايران طبقه كارگر ايران افزايش قابل توجهي يافته و در . آينده جامعه ايران از آن طبقه كارگر است

سرمايه داري به دست خود چه بخواهد و چه  . بر خواسته استرشد خود به دفاع از منافع صنفي و سياسي خويش جريان 

اين طبقه در جريان مبارزه عليه بهره كشي و غارت بيرحمانه . نخواهد گوركن خود يعني طبقه كارگر را به همراه مي آورد 

  ي و سياسي دست مي يابد  سرمايه داران متشكل و متحد مي شود و به آگاهي طبقات

اين حكم تاريخ است و . رهنمون سازد به سمت جامعه نو، جامعه آزاد از بيدادگري و بهره كشي ، جامعه رارهبري خود تا با 

  . چنين هم خواهد شد 
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