










 پیشگفتار

سنت دمکراتیک جنبش کمونیستی و کارگری جهان دیر زمانی دستخوش تعرض و تعدی قرار گرفته و 

عمل و اندیشه انقالبی در چهار چوب تنگ تسلط بوروکراتیسم شکوفائی خود را از دست داده بودند، 

های اول قرن بیست، برای چندین دهه جای خود را به صدور افکار شکوهمند قرن نوزده و دهه جدال

ها و دستورات رهبران مسلط بر جنبش کمونیستی جهان داده بود. دیگر از دنیای "رهنمودها" و قطعنامه

سکی کائوت ( که از انگلس تا مهرینگ، و از فیلفردنیک تا بائوئر وNeue Zeit) "عصر جدید"پر تالطم 

را پذیرا بود خبری نبود. رهبران حزب کمونیست شوروی نه تنها نحوه تکامل ایدئولوژیک بلکه 

 کرد. و آنان که بزیر بار نرفتند یا دراستراتژی و تاکتیکهای دیگر احزاب کمونیست جهان را معین می

"رستند" که تمکین کردند. میدان تیر جان دادند و یا در اردوگاههای کار اجباری. تنها کسانی از مرگ 

ای نیز به نوعی دیگر با پناه بردن به گوشه دانشگاهها و دنیای آکادمیسم "جان بدر بردند". اما برای عده

یک کمونیست خروج از جنبش کارگری و پناه آوردن به عزلت دانشگاه، نه از مرگ "رستن" بلکه خود 

اد مبارزه جدا بوده و تاثیری در مبارزه نوعی مرگ است. عرصه تحقیق و تفکری که از پراتیک ح

جاری نداشته باشد، رجعت به قهقرا، به دنیای تعبیر و تغییر است. و آنچه در این زمینه بدست آید، 

هائی است که تشخیص سره از ناسره در میان آنها فقط به عرصه ها، حدسیات و گاه فانتزیتزها، گمان

 است و بس. مبارزه حاد طبقاتی جنبش کارگری وابسته

اما آنچه در این زمینه تعیین کننده بود نه استنتاجات تئوریک درست و نادرست، بلکه حفظ پرچم استقالل 

 و تفکر و اندیشه، و عدم تمکین به بوروکراسی حاکم بود.

، با ظهور رویزیونیسم نقاب بر گرفته در شوروی، کار نشان دادن انحرافات آشکار آن، ۱۹۵۰در دهه  

های آن در زمان تسلط استالین تا اندازه زیادی آسان تر شد. و در همین دهه، رشد ا و پایههو ریشه

های آزادیخواهانه و ضد امپریالیستی در سراسر جهان، ضربات شدیدی به سیستم تحکم و فرمان جنبش

د جنبش عالئم رشد پیوند مجد ۶۰تر نمود. در هه های مادی رشد اندیشه و تفکر را مساعدزد و زمینه

این وضع ادامه یافته و از جهاتی  ۷۰کارگری با جنبش کمونیستی غیر استالینی ظاهر شد، و در دهه 

 تشدید گشت.

ای بود در اینجا ما قصد بررسی مسئله فوق را نداریم و آنچه آوردیم صرفاً بعنوان یاد آوری برای مسئله

سازد. توضیح آنکه در را ضروری می ود میآید و مالحظات متعددیجکه هنگام ترجمه و نشر کتب بو

های های دههجامعه ما، و حتی ــ و شاید بخصوص ــ در میان روشنفکران هنوز عالئم عقب ماندگی

 گذشته وجود دارد. استالینیسم نه تحت نام آشنای آن، بلکه 

 

 

 

 

 

 

 











سرمایه  %50داری پیشرفته بیش از سرمایه گذاری و سود، و نیز این ابزار نظری که در کشورهای سرمایه معافی

 گذاری در دست دولت است.

ای از ای را در پارههای پیشرفتهتواند بحثتاب حاضر از بسیاری لحاظ کم نظیر است و میکصرف نظر از این موارد، 

 اقتصاد سیاسی در دسترس خوانندگان فارسی زبان قرار دهد. مقوالت

*         *          * 
داری ابیری را از جانب دول مختلف سرمایهاخیر و شدت کم سابقه آن، اتخاذ تد داری در چند سالمایهربحران س

موفقیت و شکست این تدابیر و  هائی که در این کتاب آمده، میزانثحضروری کرده است. الزم است که در پرتو ب

ای در این باب توسط مترجم نگاشته شده چشم انداز آن را شناخت، آگاهانه به آنها برخورد کرد. از اینرو ضمیمه

 ی کتاب خواهد آمد.است که در انتها

مشخص  +،  X،  ⚝، یادداشتهائی که با عدد مشخص شده از نویسندگان کتاب، و آنها که با عالئم در متن کتاب

 باشد.می اند از مترجمشده

 

 

 انتشارات رهائی کار

 ۱۹۷۷پائیز 
















































































































































































































































































































































































































































