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ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
۱ـ بدالیل گوناگون خدمات مائو در دوران سوسیالیسم در یك جلد یا دو جلد از آثار مشخص وي متمرکز
نشده اند .بهترین فشرده از تکامالت مائو در مارکسیسم ـ چه دوران سوسیالیسم و چه بطورکلي ـ را میتوان
در "خدمات فنا ناپذیر مائوتسه دون" نوشته باب آواکیان صدر کمیته مرکزي حزب کمونیست انقالبي ـ امریکا
ـ یافت.

_________________________________________________
ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎرﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﻲ
مارکس ،لنین مائو تسه دون در ارتباط تنگاتنگ با خیزشها و نبردهاي انقالبي یك قرن و نیم اخیر،
یگانه تئوري رهائیبخش بشریت را بنیان گذارده و تا بحد کنوني تکامل دادند .بهمین جهت علم
بالنده کمونیسم را امروز مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائو تسه دون مي نامیم .این علم ،تا بکنون
صدها میلیون انسان را در مبارزه براي تغییر چهره نکبت بار جهاني که بر پایه ستم واستثمار بناشده،
هدایت کرده است.
اثري که هم اکنون در اختیار تان قرار دارد ،اصول بنیادین این تئوري انقالبي را بطور فشرده ،روشن
و زنده یکجا گردآورده است .مدتهاي مدیدي بود که لزوم تهیه چنین اثري احساس مي شد.
درجنبش کمونیستي ایران ،فقدان چنین اثري بسیاري از نو آموزان مارکسیسم را به مطالعه آثار نشر
یافته از سوي رویزیونیستهاي مدرن سوق داده که خود موجب بد آموزیهاي تئوریکي بسیاري بوده
است .همچنین ورود مداوم نسل نوین انقالبیون به میدان مبارزه و نیاز آنان به دست یافتن به اصول
پایه اي این علم ،ضرورت انتشار چنین کتابي را صد چندان مي ساخت.
مطالعه این اثر براي هر فعال کمونیست ،هر کارگر انقالبي ،هر نوآموز مارکسیست و هر انقالبي که در
پي فهم علمي از پیچیدگي هاي جهان کنوني و بدنبال اسلحه اي براي تغییر آنست ،حیاتي مي
باشد.
این اثر ،در سال  ۱۹۸۳توسط حزب کمونیست انقالبي آمریکا انتشار یافت .نخست بخش فلسفه آن
در سال  ۱۳۶۲به فارسي ترجمه شد که نقش تئوریکي مهمي را در دوران بازسازي تشکیالت ما
بازي نمود .بخشهاي دیگر در طي سالهاي بعد ترجمه گشته و بعنوان اثري پایه اي در آموزش و
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نوسازي آموزش رفقاي سازماني بکار گرفته شد .هم اکنون موفق گشته ایم که پس از ویرایش
ترجمه ،کتاب را بطور کامل در دسترس عموم قرار دهیم.
ترجمه و انتشار فارسي این اثر را به مائوئیستهاي افغانستان و ایران تقدیم مي نمائیم.
اتحادیه کمونیستهاي ایران )سربداران( ـ تابستان ۱۳۶۸
___________________________________________________________
خوانندگان فارسي زبان باید توجه کنند که نویسنده در مبحث ساختمان حزب و تدارك انقالب عالوه
بر پیش گذاردن اصول جهانشمول ،ایندو مقوله را بطور خاص تر در رابطه با کشورهاي امپریالیستي
مورد توجه قرار میدهد .همانطور که خود نویسنده خاطر نشان ساخته است:
"درعین حال ،ویژگیهاي مهمي در مبارزه ملل تحت ستم آسیا ،آفریقا و آمریکاي التین دخیل است.
فرصتها براي شروع مبارزه مسلحانه در اینگونه کشورها عموم ًا نزدیکتر از کشورهاي امپریالیستي
است .این مسئله ناشي از چندین عامل است :خصلت بس عقب افتاده نیروهاي مولده )منجمله حمل
و نقل و ارتباطات( که بقاي ارتش خلق و حتي مناطقي که پرولتاریا در آنجا حاکمیت خود را بطور
موقت اعمال مي کند )حتي پیش از پیروزي سراسري( را امکانپذیر مي سازد و موقعیت بس فالکت
بار توده ها ،که عده بیشتري از افراد را تشنه تحول انقالبي مي کند .و همچنین موقعیت بس متزلزل
دارودسته هاي حاکم ،و غیره .با اینهمه ،در کشورهاي تحت سلطه نیز عموم ًا وجود بحران حاد جهت
انجام تعرض نهایي در سطح سراسري ضروریست ،و توده ها هم باید از لحاظ سیاسي آماده پیشبرد
این مبارزه باشند .مائو زماني از جنگ ضد ژاپني در چین بعنوان "دوران تدارك" یاد کرد .اگرچه در
این مورد ،تدارك از همان آغاز شکل آشکارا نظامي بخود گرفت و نتایج نظامي آن بسیار حیاتي بود،
اما واقعیت این است که بسیج سیاسي توده ها نکته کلیدي آن بود .بخش حاضر از فصل "حزب"
بیشتر بر وظایف حزب انقالبي در کشورهاي پیشرفته تاکید دارد .اما دیدگاه لنیني از حزب و وظایف
سیاسي ،ایدئولوژیك و تشکیالتي آن در بسیاري جنبه هاي مهم کاربرد عام دارند".
___________________________________________________
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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎرﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ ﭼﺎپ ﻓﺎرﺳﻲ
مطمئن ًا هیچ نقطه اي از کره ارض طي دهه اخیر بیشتر از ایران ،افغانستان و خلیج فارس شاهد
کشتار بي حساب و اعمال پلید امپریالیستي ،از پشت خنجر زدنها و خیانتهاي دون صفتانه بیشمار
نبوده است .در عین حال ،دنیا بندرت نمونه هایي از قهرماني و فداکاري و عزم پیگیرانه نظیر آنچه
رفقا در این چهار راه جهاني عرضه کرده اند را شاهد بوده است .امروز منطقه همچنان در جوشش
است و فرصتهاي سرخ و داغ انقالبي را بظهور مي رساند .بهمین علت من از نشر "علم انقالب" بزبان
فارسي با شوري زائدالوصف استقبال مي کنم.
"علم انقالب" نخستین بار در سال  ۱۹۸۳انتشار یافت تا به امر تربیت اعضاء و هواداران حزب
کمونیست انقالبي آمریکا در زمینه مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم یاري رساند .طبیعت ًا تاکید
کتاب بر راه انقالب در ایاالت متحده و بطور عمومي تر در کشورهاي امپریالیستي بود .با این وجود،
اگر "علم انقالب" به تقویت هرچه بیشتر جنبش اصیل انقالبي در ایران و افغانستان خدمت کند ،این
فراتر از قصد اولیه کتاب بوده ...و این یقین ًا بسیار عالیست ـ خصوص ًا امروزه که زمان مصافها و
فرصتهاي عظیم براي پیروزیها و تحوالت انقالبي در مقیاسي جهانیست.
لني ولف
اول ماه مه  ،۱۹۸۹شیـکاگو
_________________________________________________________
بهنگام انتشار "علم انقالب" ،حزب کمونیست انقالبي آمریکا این علم را مارکسیسم ـ لنینیسم ـ
اندیشه مائوتسه دون مي نامید .حزب بسال  ،۱۹۸۸در تطابق با درکي عمیقتر از خصلت کیفي تکامل
این علم توسط مائوتسه دون ،نام آنرا به مارکسیسم ـ لنینیسم ـ مائوئیسم تغییر داد.
ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
"آنجا که ستم باشد ،مقاومت سربلند مي کند" :این قانون اساسي در تکامل اجتماعي است .آنان که
مشتاق جامعه اي واالتر ،بهتر و آزادند و آرزویش را در سر مي پرورانند ـ آنها که مي خواهند براي
جهاني بهتر مبارزه کنند ،چراکه نظام سبعانه امروزي را خواهان نیستند ـ مي دانند یا حداقل
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احساس میکنند که کلید "جامعه بهتر"" ،دقیقا" در مقاومت توده ها نهفته است .و اگر چه این
مقاومت افت و خیز دارد ولي گرهگاههاي قطعي پیش مي آیند که بقول مارکس در آن شرایط "تمام
جامعه به هوا مي رود" و آرزوها در روشنایي روز قابل رویت مي گردند.
ولي مقاومت به تنهایي کافي نیست ـ حداقل براي به انجام رسانیدن آن تغییر اساسي که الزمه
شرایط جامعه امروزین است ،کافي نیست .براي وقوع چنین امري افراد باید به شناختي علمي از
جامعه و درکي دقیق و قاطع از نقش اساسي مقاومت مردم و روند انقالب مسلح شوند .اگرچه چنین
شناختي پیش شرط مقاومت توده ها نیست ولي بود یا نبود آن مي تواند سرانجام متفاوتي را ببار
آورد :آیا زنجیرهاي نظم کهن تنها به حرکت در خواهند آمد یا زمینه نویني براي امر آزادي کسب
خواهد شد ،آیا مردم کورکورانه )هرچند تا مدتي با شدت( خواهند جنگید یا با سر افراشته و
چشماني باز ،دوخته شده به افق آینده و آماده براي پیروز شدن.
ذ چرا علم کلید مسئله است؟ آیا واقعا "چیزي بمثابه" علم انقالب وجود دارد؟ یا اگر از زاویه دیگري
به مسئله نگاه کنیم ،منظور از گفتن اینکه مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائو تسه دون علمي
است ،چیست ـ و اهمیت طرح این مسئله در کجاست؟
براي شروع باید گفت متدي که توسط مارکسیسم تدوین شده یدیالکتیك ماتریالیستیه سیستماتیزه
ترین بیان متد علمي تا به امروز است ،یعني دقیق ترین و قطعي ترین ابزار بررسي جهان )در واقع
کائنات( و چگونگي عملکرد آن .مارکسیسم ،ماتریالیستي است :چرا که براي رسیدن به علل نهائي و
جهت گیریهاي هر پدیده و واقعه در طبیعت و جامعه بر جهان مادي تکیه میکند ،و دیالکتیکي است
زیرا تمام پدیده ها را در متغییر بودن ،متکامل شدن و در عمل متقابل با سایر پدیده ها درك مي
کند ،و باالخره به این دلیل که مبارزه اضداد درون یك پدیده یا پروسه )روند ـ م( بعنوان اساس
بنیادین حرکت و تغییرش مورد مطالعه قرار میدهد.
بر پایه این شیوه ،مارکسیسم پرده خرافي که بورژوازي بر زندگي اجتماعي کشیده )و روابط اجتماعي
بورژوایي آنرا تقویت مي کند( را از هم دریده و محرکهاي واقعي تکامل اجتماعي و قوانین حاکم بر
آن را آشکار مي کند .موجودات بشري بهر حال شکلي از ماده هستند .عمل متقابل آنها با محیط
اطرافشان و با یکدیگر پروسه اي است طبیعي ـ ولو بسیار پیچیده ـ با تمام ویژگیها و قوانینش .این
قوانین همانطور که جلوتر خواهیم دید تسخیر ناپذیر یا الیتغییر نیستند ـ اما بهر حال قانون بوده و
براي تغییر آگاهانه جامعه بشري باید به آنها احاطه یافت.
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برخي مي گویند از آنجا که مارکسیسم جدال انگیز و مورد مشاجره بسیار است ،پس علمي نمي
باشد .ولي مشاجره به تنهایي دلیل بر غیر علمي بودن یك تئوري نیست .تئوري تکامل داروین باعث
انفجار در جامعه علمي گشت ،همان کاري که تئوري نسبیت آینشتین انجام داد .دانشمندان نیز
مانند بقیه جامعه بر سر این تئوري ها به دو اردوي متخاصم تقسیم شده اند .در هر دو مورد ،مبارزه
و پیروزي نهایي هواداران تئوریهاي نوین تاثیرات عمیق اجتماعي را بهمراه داشته است .مارکس حق
داشت که به علم بمثابه "نیروي انقالبي تاریخا پویا" بنگرد )سخنراني انگلس در کنار قبر کارل
مارکس(.
و اگر تئوري مارکس بیش از تمام تئوریهاي فراگیر علمي که تا کنون پدیدار شده اند جامعه را به
عمیقترین وجهي تقسیم کرده ـ و بیشترین تاثیر را بر آن نهاده ـ این امر دلیل بر غیر علمي بودن
آن نیست .وقتي یك تئوري علمي مستقیما عصب حساس جامعه بورژوایي ـ روابط طبقاتي استثماري
و گرایش جامعه به سمت انقالب پرولتري ـ را هدف قرار میدهد تعجب آور نیست که با بیسابقه
ترین و گسترده ترین مشاجرات روبرو گردد!
مارکسیسم علمي زنده است و بهمین علت به این نتیجه مي رسد که بسیاري از ایده هاي
مارکسیستي که زماني حقایق اساسي یا حتي تزهاي اساسي تلقي میشدند به شهادت تاریخ یا از
برخي جهات اشتباه بوده و یا اساسا غلط هستند .براي مثال مارکس و انگلس معتقد بودند که انقالب
پرولتري ابتدا در کشورهاي پیشرفته تر بوقوع خواهد پیوست و اگر قرار به پیروزي انقالب است باید
همزمان در چند کشور بوقوع بپیوندد .ولي با تکامل امپریالیسم در آغاز قرن جدید تضادهاي درون
کشورهاي پیشرفته موقتا تخفیف یافته و انقالب پرولتري ابتدا در کشورهاي عقب مانده تري چون
روسیه )اگر چه امپریالیستي بود( و )حدود سي سال بعد( در چین )و سایر کشورهاي تحت ستم( که
هنوز سرمایه داري در آنها حتي کامال مستحکم نشده بود ،رخ داد .بعالوه ،پرولتاریاي شوروي انقالب
را به پیش برده و علیرغم این واقعیت که تالش موفق انقالبي دیگري در آنزمان موجود نبود اولین
دولت سوسیالیستي را مستقر کرد .تز مشخص مارکس و انگلس در اینمورد غلط از آب درآمد ،ولي
این متد مارکسیستي بود که لنین را قادر ساخت تا چگونگي و چرائي تغییر شرایط ،عوامل نوین
پیش بیني نشده اي که به سیر تکامل وارد گشته اند و از همه مهمتر معناي این عوامل براي فعالیت
عملي و آینده را تحلیل کند.
چنین پروسه اي تکاملي کامال با کارآکتر اصیل علمي همساز است .برگردیم به مثال داروین .امروز
برخي دانشمندان ـ در پرتو پدیده ها و اطالعات و فاکتهاي نوین و مبارزه مداوم بر سر چارچوب
5

تئوریك و تفسیرات داروین )و سایرین( ـ معتقدند که بعضي از نکات و حتي تزهاي اصلي داروین
اشتباهند .براي مثال تاکید داروین بر خصلت تدریجي تکامل اخیرا مورد بحث و جدل آنهایي قرار
گرفته که معتقدند تکامل همراه بود با دورانهاي نسبتا ثابت که با جهشها و گسستهاي رادیکال رقم
خورده است .با وجود این ،رهبران این مکتب به درستي بر اساس و چارچوب کلي تکامل یافته توسط
داروین تاکید داشته ،از آن حمایت کرده و برآن پایه حرکت مي کنند.
بهمین ترتیب ،چیزي بعنوان علم الیتغیر ،اصالح ناپذیر و بي برو برگرد انقالب وجود ندارد و نمي
تواند وجود داشته باشد ـ یعني علم انقالب نمیتواند چیز راکدي باشد و کماکان علم بودن خود را
حفظ کند .رشد و تکامل بي وقفه ،برا ساختن تیغه قاطع این علم ،به دور افکندن آنچه کهنه یا
اشتباه است و تکامل بیش از پیش هسته صحیح آن ،اموري است که بواسطه کارزارهاي نوین تحمیل
مي شوند .ولي تمامي این امور مي باید با حرکت از شالوده اي که مارکس و انگلس ریخته و بعد از
این دو تعمیق یافته ،دنبال گردد وبه پیش برده شود.
قصد این کتاب معرفي این شالوده و اساس و ارائه سرپل و راهنما به اصول اساسي و بدنه تئوري
مارکسیستي است .مابه دوراني وارد مي شویم که نیاز به پرورش بر پایه این اصول شدیدا احساس
میشود ـ دوراني که سیستم امپریالیستي بواسطه بحراني جدي روبه اضمحالل رفته و ممکن است
فرصتهایي بیسابقه پدیدار شوند که مطمئنا مصاف طلبي هاي عظیمي را مقابل ما خواهند گذاشت.
در نتیجه ،توانایي تشخیص و تحلیل از تخم خیزشهاي نوین در زیر سطح و درك محرکهاي رشد و
تکامل آن ،بطور مشخص حیاتي خواهد بود .اینکه از آن فرصتها و مصافها چه حاصل خواهد شد،
اینکه آینده به چه اندازه از کالبد کهنه بیرون کشیده خواهد شد ،تماما بستگي به این دارد که اینك
به چه میزان احساسات و آمال انقالبي با علم انقالب ترکیب مي شود و این علم به چه میزان براي
تبدیل مقاومت خودبخودي به انقالب آگاهانه ،بکار گرفته مي شود.
***
چنین پرورشي آسان نیست .تئوري علمي و از جمله تئوري مارکسیستي در جامعه بورژوائي بطور
معمول در پردٔه خرافه پیچیده شده است .بر ارتباط این تئوري با پراتیك اجتماعي توده ها پرده ساتر
کشیده اند و به آن بمثابه محصول انحصاري و مایملك نوابغ و نخبگان برخورد مي شود ودر عوض
بقول آلفرد لرد تنیسون انگلیسي ،شاعر دربار ویکتوریا "توده ها را دلیل جستن نشاید ،آنها را کار
کردن و مردن باید".
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اما این شکاف ـ اگر چه به اندازه کافي در جامعه طبقاتي واقعي است ،و مرتبا توسط سیستم تعلیم و
تربیت و شرایط توده ها تقویت میشود ـ ریشه در "طبیعت بشري" ندارد و بنابراین مي توان و باید
به این مشکل فائق آمد .باید از آغاز با این شکاف مبارزه کرد تا بتوان انقالب را به سرانجام رساند.
هرکس که مي خواهد جامعه را بطور علمي بفهمد ،باید به این مبارزه دامن بزند.
مارکس نوشت "براي علم شاهراه وجود ندارد و خوشبختي رسیدن به قله هاي درخشان آن فقط
نصیب کساني میشود که به خستگي باال رفتن در جاده هاي پرنشیب و فراز آن نیاندیشند) ".کاپیتال
ـ ص  ۱۲ـ مقدمه(
تکامل مارکسیسم خود منعکس کننده دیالکتیك ماتریالیستي است .به هنگام ارزیابي از زندگي و
خدمات واقعي پیشقراوالن مارکسیست میتوان مرکزي بودن مبارزه جهت ترقي و اساسي بودن
مبارزه تئوریك در مسائل پراتیکي مقابل پاي جامعه را مشاهده کرد.
کارل مارکس در آلمان بسال  ۱۸۱۸متولد شد و در اواخر سالهاي  ۱۸۳۰در جنبش انقالبي آلمان
فعال گشت .او در اوایل سالهاي  ۴۰تبعید شد و کمي بعد بود که همکاري با فردریش انگلس را آغاز
کرد و این همکاري را تا پایان عمر ادامه داد .این دو ،کار را با نقد عمیق فلسفه آلماني شروع کردند ـ
در ابتداي جنبش بود که انگلس متذکر شد ،اختالفات سیاسي ،خود را در مکاتب فلسفي متخاصم
بیان میکنند ـ و بعدها در پروسه حرکت ،آنها اصول دیالکتیك ماتریالیستي و درك ماتریالیستي از
تاریخ را نتیجه گرفتند .مارکس و انگلس در این دوره تشکیالت کارگري انقالبي بین المللي یعني
"لیگ کمونیستي" را نیز سازمان دادند :مانیفست لیگ که در سال  ۱۸۴۸منتشر شد اکنون
مانیفست کمونیست نامیده میشود .این اثر اولین )و کماکان فشرده ترین( بیان اصول کمونیسم است
که درك ماتریالیستي از تاریخ و از جمله لزوم سرنگوني بورژوازي توسط پرولتاریا و "سازماندهي
خویش بمثابه طبقه حاکمه" جهت به انجام رساندن امر انتقال به جامعه بي طبقه را ارائه میدهد.
سال  ۱۸۴۸شاهد موجي انقالبي نیز بود که تمام اروپا را فراگرفت ،خیزشي که مارکس و انگلس
نقش فعالي در آن بازي کردند .و آنگاه که موج فروکش کرد هر دو معتقد بودند که وظیفه اصلي
زمان تدوین عمیقتر شالوده تئوري کمونیستي است .در نتیجه ،مارکس زندگي خود را وقف کار
اصلیش یعني مطالعه اقتصاد سیاسي سرمایه داري کرد .کاري که ثمره اش در سه جلد "کاپیتال"
ظاهر گشت" .کاپیتال" همانند دستان جراحي حاذق به شکم سیستم سرمایه داري وارد شده و امعاء
و احشا در هم پیچیده آنرا با تیغ براي علم و تاریخ تشریح مي کند .مارکس محرکهاي دروني سرمایه

7

را آشکار ساخته و تکامل و دگردیسي آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در جریان کار ،متد
دیالکتیك ماتریالیستي را تکامل داد.
ولي مارکس و انگلس از شرکت در جنبش انقالبي و رهنمود دادن به آن نیز باز نایستادند .آنها امر
بنیانگذاري انترناسیونال اول ،اولین تشکیالت گروهها و احزاب کارگري نقاط مختلف جهان را هدایت
کردند و آثارشان در باره وقایع روز ـ بطور مشخص در باره کمون پاریس در مقاله "جنگ داخلي در
فرانسه" ـ براي آندوره و نسلهاي بعد بسیار با ارزش بود .در مقاله مذکور دیدگاه اساسي مارکسیستي
از دولت بورژوایي و دیکتاتوري پرولتري که باید جایگزین آن شود ،براي نخستین بار تدوین شد.
اگرچه مارکس و انگلس هیچکدام آنقدر عمر نکردند که انقالب پرولتري را به چشم ببینند )البته به
جز دوران کوتاه مدت کمون( اما کارشان چند سال بعد از مرگشان مستقیما ثمر داد.
فاز بعدي در تکامل مارکسیسم توسط و .ا .لنین رهبري شد .لنین بسال  ۱۸۷۰در روسیه متولد
گشت ،کشوري که در آنزمان در حال پشت سرنهادن فئودالیسم بود .برادر بزرگتر لنین بخاطر
شرکت در فعالیتهاي انقالبي اعدام شد و لنین چند سال بعد به مارکسیسم گروید .اگرچه وي کوشید
تا مارکسیسم را در شرایط روسیه بکار بندد اما کارش اساسا در موضع پرولتاریاي بین المللي ریشه
داشته و امروز کماکان ارزش خود را حفظ کرده است .اثر "چه باید کرد؟" که چند سال قبل از
انقالب  ۱۹۰۵روسیه نوشته شد دروازه هاي نویني را در باره ماهیت حزب ،ارتباطش با توده ها و
تضادهائي که در ساختن یك جنبش انقالبي )غیر رفرمیستي( وجود دارد ،گشود ـ تئوري هائي که
هنوز برایش و بر سرش جنگ است .در افت بعد از انقالب  ،۱۹۰۵آنگاه که اساس فلسفي مارکسیسم
مورد حمله وسیع قرار گرفت ،لنین در ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم از آن اساس دفاع کرده و
تکاملش داد.
ولي جهان از زمان مارکس و انگلس از جهات عمیقي تغییر یافته بود .سرمایه وارد مرحله اي نوین )و
آخرین مرحله( از تکامل شده بود ،مرحله اي با پدیده هاي نوین و تشدید همه جانبه این تضادها.
این امر به حادترین شکل در اولین جنگ امپریالیستي به سال  ۱۹۱۴خود را بیان کرد .کل جنبش
هاي "قانوني" سوسیالیستي به معناي واقعي کلمه تسلیم دولت هایشان شدند و با هیاهو از جنگ
حمایت کرده یا )شرمگینانه( با چنین حمایتي همراهي کردند ،امري که در ابتدا موجب حیرت لنین
و سایر جهانیان شد .مقاالت لنین که به جدل با این ورشکستگي بر میخیزد مسیر اصلي انقالبیون را
در برابر مشکالت بیسابقه و فرصتهاي پیش آمده توسط جنگ ترسیم مي کند .عالوه بر این ،اثر
عمده او "امپریالیسم" معناي واقعي و ریشه هاي مادي جنگ را برمال کرده و براي اولین بار
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محرکهاي امپریالیسم را بمثابه جدیدترین و باالترین مرحله سرمایه داري تجزیه و تحلیل مي کند .و
هنگامیکه جنگ ـ همانطور که لنین پیش بیني کرده بود ـ باعث ایجاد اوضاع انقالبي در تعدادي از
کشورها شد ،ارزش "دولت و انقالب" او ـ اثر مهمي براي جمعبندي و تعمیق دیدگاه مارکسیستي از
دولت که در تابستان  ۱۹۱۷نوشته شد ـ با کسب قدرت پرولتري در روسیه ،در پائیز همان سال ،به
اثبات رسید.
لنین دولت شوراها را در سالهاي دشوار آغازین رهبري کرده و تشکیل سومین بین الملل را نیز
هدایت نمود ،ولي بیماري ناشي از اصابت گلوله یك جاني ،رشته عمر او را در  ۱۹۲۴از هم گسست.
با این وجود دولت شوراها به رهبري ژوزف استالین به مدت سي سال روي جاده سوسیالیستي براه
خود ادامه داد .در این دوره شوروي کمکهاي مهمي به جنبش بین المللي کمونیستي کرده و تجاربي
با ارزش ـ چه مثبت و چه منفي ـ را در امر ساختمان عملي جامعه نوین انباشت نمود.
در این میان بقول مائو تسه دون" ،توپهاي انقالب اکتبر" مارکسیسم را به تمام جهان رساند .مائو
بسال  ۱۸۹۳در چین متولد شد و در شورشهاي ضد امپریالیستي که در جنبش  ۴مه  ۱۹۱۹به اوج
خود رسید ،شرکت کرد .طي جنگ انقالبي و دشوار چین که از  ۱۹۲۱تا  ۱۹۴۹به درازا کشید ،مائو
مارکسیسم را در زمینه هایي چون انقالب در کشورهاي مستعمره ،استراتژي نظامي و فرهنگ به
سطح کیفیتا باالتري تکامل داد .آثار مهم فلسفي مائو در این مورد ـ "درباره پراتیك" و "درباره تضاد"
که در جریان مبارزه عمده درون حزب کمونیست چین علیه خطوط دگماتیستي نظامي و سیاسي
بسال  ۱۹۳۷نوشته شد ،فلسفه مارکسیستي را نیز به سطح باالتري ارتقاء داد .بعد از پیروزي انقالب
چین در  ۱۹۴۹و بعدها در مواجهه با احیا سرمایه داري در اتحاد جماهیر شوروي سوسیالیستي و
فروپاشي جنبش بین المللي کمونیستي متعاقب مرگ استالین ،مائو پیشرویهاي مهم دیگري را نیز
رهبري کرد .در پیشاپیش همه اینها ،تئوري ادامه انقالب تحت دیکتاتوري پرولتاریا قرار دارد که
براي اولین مرتبه ادامه موجودیت بورژوازي تحت سوسیالیسم و ابزار و روش دامن زدن به مبارزه
علیه آنرا آشکار ساخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد .انقالب کبیر فرهنگي پرولتري نقطه
عطفي هم تراز با کمون پاریس و انقالب اکتبر در تاریخ جهان بحساب میآید .در جریان به انجام
رساندن این خدمات ،مائو تحوالت دیگري را نیز در فلسفه و اقتصاد سیاسي به ثمر رساند ـ که هم
شامل حل مسائل و مشکالت خاص جامعه سوسیالیستي اند و هم کاربستي عامتر دارند ).بدالیل
گوناگون خدمات مائو در دوران سوسیالیسم در یك جلد یا دو جلد از آثار مشخص وي متمرکز نشده
اند .بهترین فشرده از تکامالت مائو در مارکسیسم ـ چه دوران سوسیالیسم و چه بطورکلي ـ را
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میتوان در "خدمات فناناپذیر مائو تسه دون" نوشته باب آواکیان صدر کمیته مرکزي حزب
کمونیست انقالبي ،آمریکا ،یافت.
این البته نقطه پایان تکامل مارکسیسم نیست .چگونه میتواند چنین باشد؟ همانطور که مائو در اثر
خود "یادداشتهایي بر نقد اقتصاد شوروي" مطرح کرد "هر فلسفه اي در خدمت وظایف معاصرش
است") .نقدي بر اقتصاد شوروي ـ "مانتلي ریویو"  ،۱۹۷۷صفحه  (۱۱۴و امروز نیز چنین است :علم
را باید مطالعه کرد و سپس براي بوجود آوردن نو بکاربست .این کتاب ،باز هم میگوییم ،مدخلي بر
علم انقالب بوده و هدف خود را تامین پایه و زمینه اي براي مطالعه عمیقتر تئوري مارکسیسم ،درك
و تغییر جهان ،قدعلم کردن در مقابل مصاف طلبي هائي که توسط وقایع جهاني در برابر این نسل
قرار گرفته ،قرار داده است .پایه اي که در اینجا ریخته شده ،نقطه عزیمت است .کمکي است به
تکامالت ضروري آینده ،فالتي در دامنه است که بکار صعود به قله هاي جدید و ارتفاعات عظیمتر
مي آید.
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١
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ﻓﻠﺴﻔﻪ
در نمایشنامه گالیله اثر نمایشنامه نویس انقالبي برتولت برشت صحنه اي محوري مابین گالیله و
راهب دستیارش مي گذرد .کلیسا حمله به گالیله را آغاز کرده و این موضوع ایمان راهب نسبت به
استاد را خدشه دار نموده است .وي در برابر گالیله دست تمنا بلند کرده و از او میخواهد که کار با
تلسکوپ را تقبیح نماید ـ کاري که به فرضیه ابداعي کپرنیك مبني بر گردش زمین بدور خورشید
)یعني درست عکس پندار کلیسا( متکي است .ضمن بحث ،راهب از اثرات آشوب آفرین این فرضیه
بر دهقانان و از جمله والدین خویش سخن میراند:
آنها بدشواري زندگي خویش را جور کردند ،در پس فقر آنها نوعي نظم وجود دارد،
نظمي دائمي .دائما زمین را جارو کردن ،دائما در باغهاي زیتون کار کردن ،دائما مالیات
را پرداختن  ....آنها براي حمل مشقت بار سبدهاي پر در طول جاده سنگالخي ،براي
زائیدن ،و حتي براي خوردن به نیرو نیازمندند و این نیرو را از جلوه درختاني که هر سال
سبز میشوند ،از چهره سرزنش کننده خاك که هرگز راضي و خشنود نیست ،و از کلیساي
کوچك و آیه هاي انجیل که روزهاي یکشنبه بدان گوش فرا میدهند ،کسب مي کنند .به
آنها گفته اند که خداوند مورد اعتمادشان دانسته ،محور نمایش تاریخي جهان قرارشان
داده و با وظایف کوچك و بزرگي که بر آنان تکلیف کرده به امتحانشان مي گذارد .اگر من
به آنها بگویم که روي تکه سنگي قرار دارند که بي وقفه در فضاي خالي و به گرد ستاره
اي درجه دوم مي چرخد ،آنگاه چه خواهند پنداشت؟ پس آن بردباري و پذیرفتن
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بدبختي ها چه سودي خواهد داشت؟ دیگر کتاب مقدس که مصلوب شدنشان را
رحیمانه توضیح داده ،آرامش بخش نخواهد بود .این دلیلي خواهد شد بر اینکه کتاب
مقدس پراز اشتباه است .نه ،من قیافه وحشت زده آنها را مي بینم ،مي بینم که آهسته
قاشق هاي خود را روي میز مي گذارند ،احساس میکنند که فریب خورده اند") .گالیله"
نوشته برشت ۱۹۵۲ ،ـ با اجازه انتشارات گروو تجدید چاپ شده(
زمانیکه گالیله به این تقاضا وقعي ننهاد ،پدران مقدس او را به شکنجه تهدید کردند .آنها دانشمندان
دیگر را در آتش سوزاندند و تمامي کساني که بر سر این تئوري مبارزه مي کردند را شکار کرده و
سرکوب نمودند.
در پس این مبارزه شدید حول تئوري علمي ،برخورد طبقات قرار داشت .کلیسا و سلطه
ایدئولوژیکش پشت و پناه زمینداران فئودال بود ،از استثمار دهقانان حمایت مي کرد و خود در این
کار شریك بود .مبارزه طلبي در برابر کلیسا و افسانه الهي نظم کائنات تهاجم به مجموعه منافع
اقتصادي و سیاسي در کره خاکي را طلب میکرد .آنچه که تجربیات گالیله را بسیار تهدید آمیز
مینمود ،ظهور بازرگانان ،صنعتگران و امثالهم در شهرهاي توسعه یابنده بود ،یعني اقشاري که با
قیود فئودالي به مبارزه برخاسته بودند .آنها از کاوشهاي علمي پشتیباني مي کردند ،چرا که هم آنرا
بمثابه کمکي در زمینه اقتصاد )تئوري کپرنیك نشان داد که زمین بدور خورشید مي چرخد و نه
بالعکس ،و خود زمینه اي شد براي صحیح پیمودن اقیانوسها توسط کشتي ها ،تا بتوانند بطرف
بازارهاي جدید در آسیا ،افریقا و آمریکا روان شوند .تکامل تولید و صنایع عموم ًا محتاج به علم بود ـ
کشف فشار هوا از طریق مطالعه این مسئله که چرا پمپهاي مکنده قادر نیستند از معادن آب گرفته
در عمقي بیشتر از  ۳۳فوت آب بکشند ،صورت گرفت (.مي دیدند و هم در مفهومي کلي تر ،آن را
بعنوان بخش مهمي از شورش علیه سلطه فئودالي در تمامي مظاهر جامعه ،منجمله علم ،فرهنگ،
سیاست و اقتصاد بحساب مي آوردند.
چند قرن بعد به همان اندازه که برخوردها حادتر و وسیعتر میشد ،ابعاد مبارزه نیز از مبارزه بر سر
این یا آن تئوري خاص علمي وسیعتر گشته و به فلسفه و بطور عام جهانبیني گسترش یافت .فلسفه
ماتریالیستي به جنگ با ایده آلیسم تحت الحمایه کلیسا برخاست )ماتریالیسم معتقد است که ماده
مستقل از شعور وجود داشته و در واقع شعور از آن بر مي خیزد )نه بالعکس( ،معتقد است که
جوابهاي مسائل را باید با تحقیق در جهان مادي و کشف قوانین آن جست .فلسفه ایده آلیستي
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برآنست که شعور یا حتي حیطه الهي مفروضي ،برتر از ماده است .ایده آلیسم براي حقیقت به انتظار
قوانین الهي مي نشیند .این جهانبیني هاي متضاد در بخش بعد عمیقتر بررسي خواهند شد (.این
امر با ظهور بورژوازي نیز همراه شد و در خدمت این ظهور قرار گرفت ،چرا که این فلسفه فقط ـ یا
حتي عمدتا ـ نیروي محرکه اي براي تولید نبوده بلکه عامل موثر ونفوذ عظیم در طغیان سیاسي نیز
بحساب مي آمد .جنگهاي دهقاني در آلمان در سالهاي  ،۱۵۲۰جنگ داخلي انگلستان در ،۱۶۶۰
انقالب فرانسه در  ۱۷۸۹ـ تمام اینها علیه سلطه سیاسي فئودالیسم )علیرغم نفوذ ایده هاي مذهبي
یا حتي فناتیسم مذهبي در میان توده هاي درگیر در این مبارزات( و باالجبار علیه اقتدار فلسفي و
ایدئولوژیك کلیساي کاتولیك ،بپا خاستند .دوران انفجاري انقالب بورژوایي ،فلسفه ماتریالیستي را به
پیش راند و خود نیز توسط آن بجلو رانده شد.
تداخل مبارزه طبقاتي با فلسفه در آن دوره مسئله اي استثنائي نبود ،فلسفه همواره پشتوانه محکم
مبارزه طبقاتي بوده و هست .فیلسوف کهن افالطون را در نظر بگیرید ،او مخالف آزمایشات و
تحقیقات فیزیکي بوده و اعتقاد داشت حقیقت را فقط از طریق منطق و غور کردن در اشکال کامل و
بي نقص میتوان کشف کرد و تنها علمي که اجازه یادگیري شان را به شاگردانش میداد هندسه و
دیگر علوم ریاضي بود )در عین حال خاستگاه اشکال بظاهر کامل این علوم را که در واقعیات مادي
بود ،پنهان مي ساخت( .این نیرنگ افالطون نبود ،بلکه از موقعیت وي بمثابه ایدئولوگ طبقه برده دار
آن زمان ناشي میشد و این طبقه درگیر مبارزه با نیروهایي بود که بیشتر به کشتیراني و تجارت
متکي بودند )یعني ایوني ها که فالسفه شان جزء اولین فالسفه ماتریالیست و از دانشمندان بزرگ
یونان بودند( .افالطون ،انقیاد و بردگي یك طبقه توسط طبقه دیگر را در اثر "کالسیك" فلسفي خود
"جمهوري" توجیه کرده و به ترویج آن پرداخت ،او در آن اثر به حاکمان نظم فاضله پیشنهادیش
اندرز داد "دروغ اصیلي بگویید که الیق نامش باشد":
)بگوئید( تعلیم و تربیتي که ما به آنها مي دادیم )یعني تعلیم مردم عادي توسط قیم هایشان( تماما
خواب و خیال بود .و آنها فقط خیال میکردند که اینهابراي آنها و در اطراف آنها رخ میداد ،اما در
حقیقت آنها ،آن پائین ها ،درون زمین قالب ریزي شده و تربیت گشته اند .جائي که دست و پا و
تزئیناتشان ساخته شده است .وقتیکه کامال ساخته شدند ،زمین یعني مادر آنها ،آنها را از رحمش
متولد ساخت  ....وما در افسانه مان به آنها خواهیم گفت "بنابراین همه شما در شهر برادرید"" ،اما
زماني که خدا شما را قالب ریزي کرد ،در نسل برخي طال آمیخت ،و آنها کساني هستند که براي
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حکومت کردن مناسبند ،و بنابراین ارزشمندترین مي باشند .او در دستیاران )سربازان( نقره آمیخت،
و آهن و برنج در دهقانان و پیشه وران" )به نقل از مقاله "افالطون :ایدئولوگ کالسیك ارتجاع" نشریه
کمونیست شماره  ،۵انتشارات حزب کمونیست انقالبي آمریکا ،شیکاگو ،مه  ،۱۹۷۹صفحه (۱۵۳
اگر تا زماني که جوامع طبقاتي وجود دارند ،این منافع طبقاتي و مبارزه طبقاتي است که در فلسفه
نقش تعیین کننده بازي مي کند ،حال ببینیم اهمیت واقعي فلسفه در مبارزه طبقاتي چه میتواند
باشد .براي شروع اجازه دهید که منظورمان را از فلسفه روشن کنیم .بر خالف علوم مشخصي که به
مقوله هاي مشخص مربوط هستند )مانند نجوم ،بیولوژي ،اقتصاد و غیره( فلسفه یك جهانبیني فراگیر
بوده و روشي سیستماتیك براي تجزیه و تحلیل و درك وقایع مختلف کائنات مي باشد.
از این زاویه است که فلسفه اهمیتي دوگانه مي یابد ،یکم :هرکس براي شناخت جهان آگاهانه یا
ناآگاهانه شیوه و روشي را ـ که فلسفه باشد ـ اتخاذ میکند .آن جهانبیني که به زندگي دنیوي
همچون دیار انبوه و رنج مي نگرد و رستگاري را در بنده بارگاه خداوند مالك الجنان بودن جستجو
میکند به تقویت نحوه معیني از برخورد مي انجامد ،و این ایده که افراد در رویاروئي با جهان تنها
بوده و باید "از لحظات گذرا" نهایت استفاده را بکنند بر خورد دیگري را القاء میکند .همچنین کسي
که ادعا مي کند "من هیچ فلسفه اي ندارم و فقط کاري را مي کنم که امکانپذیر است" در عین
انکار ،خود فلسفه اي را بیان مي کند )و بر آن مبنا عمل مي کند( ـ و آن پراگماتیسم مي باشد:
همان فلسفه غالب در ایاالت متحده .بنابراین ،مبارزه فشرده اي که حول جهانبیني و روش در فلسفه
پیش میرود اثرات تعیین کننده اي را بر تفکر خودبخودي و بظاهر غیر فلسفي افراد بشر  ...و بنابراین
بر اعمال آنها ،منجمله اعمال سیاسي شان ،بجاي میگذارد.
فلسفه وراي تاثیرات گسترده اش بر توده ها ،در پیشبرد و هدایت یك جنبش انقالبي اصیل نیز حائز
کمال اهمیت است .هیچ جنبشي نمي تواند جهان را ـ بطور اساسي ـ تغییر دهد بي آنکه روشي براي
درك درست آن در دست داشته باشد .پیشرفتهاي انقالبي در تئوري و عمل تحت هدایت مارکس،
لنین و مائو بر مبناي ارتقاء ،تعمیق و بکاربرد دیالکتیك ماتریالیستي و مبارزه علیه حمالت بورژوازي
در عرصه فلسفي تحقق یافت و تنها از این طریق مي توانست تحقق یابد .بالعکس ،نفوذ پراگماتیسم
در جنبش انقالبي ـ که اغلب به شکل کم بها دادن به مبارزه فلسفي )و بطور کلي مبارزه ایدئولوژیك
ـ سیاسي( ظاهر میشود ـ طرز تفکر کوته بینانه اي مبني بر "انجام آنچه امکان پذیر است" را باعث
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گشته و نقش بزرگي در گمراهي جنبش توسط امتیازات دروغین کوتاه مدت بازي کرده و حتي
برخي اوقات بدست کشیدن از اهداف انقالبي انجامیده است.
بعالوه خصلت واقعي پرولتاریا و انقالب پرولتري آنچنان است که بر خالف همه انقالبات و سایر
نیروهاي شورشگر جامعه ،احاطه آگاهانه بر فلسفه را طلب مي کند" .مانیفست کمونیست" در این
مورد چنین مي گوید:
تمام طبقات پیشین ،پس از رسیدن به سیادت ،مي کوشیدند آن وضع و موقعیت حیاتي را که به
چنگ آورده اند تحکیم کنند و تمام جامعه را به شرایطي که شیوه تملك آنها را تامین کند ،تابع
سازند .اما پرولترها تنها زماني مي توانند نیروهاي مولده جامعه را بدست آورند که بتوانند شیوه
کنوني تملك و در عین حال همه شیوه هاي مالکیتي را که تا کنون وجود داشته است از میان ببرند.
پرولترها از خود چیزي ندارند که حفاظتش کنند ،آنها باید آنچه را که تا کنون مالکیت خصوصي را
حفاظت مي نمود و آنرا مامون و مصون مي ساخت ،نابودگردانند) .مانیفست کمونیست ـ پکن ۱۹۷۵
ـ صفحه (۴۵
براي روشن ساختن مفهوم این نکته در ارتباط با جهانبیني مشخص و انقالب طبقه کارگر،
"مانیفست" ادامه میدهد:
انقالب کمونیستي قطعي ترین شکل گسستن رشته هاي پیوند با مناسبات مالکیتي است که ماترك
گذشته است ،شگفت آور نیست اگر این انقالب در جریان تکامل خود با ایده هایي که ماترك گذشته
است به قطعي ترین شکلي قطع رابطه کند) .همانجا ،صفحه (۶۶
در کشورهایي که سرمایه داري براي سالیان دراز حاکم بر روند عمومي تاریخ بوده و چنین روندي را
منعکس مي ساخته ،مدتهاست که ایام انقالبي بورژوازي جاي خود را به ارتجاع تمام و کمال داده و
فلسفه بورژوازي نیز در همین مسیر گام نهاده است .جستجوي حقیقت جاي به توجیه استثمار و
موعظات افالطوني داده و روح شاداب کاوشگر و مشتاق بوجود آوردن تغییر در پدیده ها با رایحه
کشیش مآبانه مدافعان نظم ازلي و مقدر بخشکي گرائیده است .امروز رسالت شناخت و تغییر جهان
اساسا بدوش پرولتاریاي انقالبي است .بر خالف تمام نیروهاي شورشگر پیشین جامعه و سایر طبقات
اجتماعي ،پرولتاریا نمي تواند اجازه دهد که فلسفه به دگم دیگري بدل گردد ،نمي تواند بگذارد که
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فلسفه به ایده هایي که دنیاي موجود را بجاي توضیح ،توجیه مي کنند و بجاي آشکار ساختن
تضادها بر آن سرپوش مي گذارند تبدیل شود .هر فلسفه اي که به نظم الهي یا مذهب رسمي گرایش
یابد ـ مهم نیست که کدامین بهشت را وعده مي دهد و یا کدامین بت را پرستش مي کند ـ نه تنها
بي فایده ،بلکه زیانبار است.
پرولتاریاي انقالبي مي باید به آن فلسفه انتقادي که انعکاس صحیحي از جهان عیني بوده )و اساسا
نحوه تغییر جهان را در خود دارد( مسلح شود ،فلسفه اي که پرولتاریا را به نفوذ در جوهر پنهان در
پشت ظواهر و فهمیدن بند ارتباط دروني وقایع پیچیده و خیزشهاي پرآشوب قادر میسازد .و از این
طریق پرولتاریا مي تواند بر نتایج وقایع تاثیر گذارده و خود تعیین کننده این نتایج گردد .پرولتاریا
براي پیروزي به فلسفه نیازمند است :پیروزي در مفهومي وسیعتر و همه جانبه تر ـ و در همین
ارتباط ـ پیروزي در تقاطع و گره گاههاي تعیین کننده مبارزه .این اسلحه ،این فلسفه ،دیالکتیك
ماتریالیستي است.

دﻳﺎﻟﻜﺘﻴﻚ
تضاد :کلیـد هستي و تغییـر
گالیله و قبل از او کپرنیك مطمئن ًا جاني تازه به حقیقت علمي دمیدند ،اما کار آنها تنها آغازي بر
آشکار ساختن موجودیت تالطمي و انفجاري جهان بود.
اجازه دهید کمي عمیقتر به خورشید نگاه کنیم .چیزي که "خورشید را بهم نگاه میدارد" ـ یعني "به
آن صورتي که هست" ـ پروسه اي از انفجارات عظیم و مداوم هسته اي به میزان هزاران بمب
هیدروژني در ثانیه مي باشد .این فعل و انفعاالت ،هیدروژن را در هسته خورشید به هلیوم تبدیل مي
کند و از این طریق حرارت و نور تشعشع مي یابد .این فعل و انفعاالت پیچیده فیزیکي و شیمیایي ـ
تضادها ـ که خورشید را "مي سازند" ،احتماال پس از میلیاردها سال توسط فعل و انفعاالت دیگر
جایگزین خواهند شد تا باالخره خورشید خود مرده و یا محو گردد ـ درحالیکه ستارگان جدید ،بخش ًا
از سنتز جرمهاي جدا شده و یا انرژي پراکنده شده از آنچه خورشید بود ،بوجود خواهند آمد.
تکامل مداوم و تغییرات و تبدیالت ،انفجاري بودن و تغییرپذیري ،تمام ًا بربستر مبارزه اضداد صورت
میگیرند .این فعل و انفعاالت نه تنها خورشید بلکه تمام جهان مادي را بجلو مي رانند .این قانون
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اساسي ،مبناي دیالکتیك ماتریالیستي را تشکیل میدهد .مائو نوشت" :فلسفه مارکسیستي بر این
اعتقاد است که قانون وحدت اضداد ،قانون اساسي کائنات است .این قانون جهانشمول است ،چه در
دنیاي طبیعي ،چه در جامعه بشري و یا در تفکر بشر) ".درباره حل صحیح تضادهاي درون خلق ـ
منتخب آثار مائو ،صفحات  ۴۴۳ـ (۴۴۲
تشخیص خصائل متضاد درون یك پدیده و خصلت مبارزه مداوم و تغییر و تبدیل متقابل آنها به
یکدیگر و فهم این مطلب که چگونه آن مبارزه بنوبه خود به ظهور پدیده هایي کیفیت ًا نوین منجر
میشود ـ قلب روش دیالکتیکي است.
اما این روش همانقدر "بطور طبیعي" بدست مي آید که مثال دینامیسم دروني خورشید از طریق
احساس گرمایش روي پوست بر مردم آشکار میشود .در واقع اگر فقط بر مبناي شناخت حسي
روزمره قضاوت شود ،خورشید فقط جسم جامدي بنظر مي آید که بدور زمین مسطح میگردد .مبارزه
و تداخل اضدادي که به یك شیئي یا پروسه خصوصیت مي دهند ،عموم ًا در خفا مي گذرند .دیالکتیك
از سرچشمه هاي پنهان از "حواس پنجگانه" پرده بر میدارد؛ همانگونه که انگلس متذکر شد
هنگامیکه" ،شخص محترمي  ...در قلمرو چهار دیواري خانه اش وارد "جهان پهناور تحقیق" شد ،با
"ماجراهایي بس شگفت انگیز روبرو میشود) ".آنتي دورینگ ،صفحه (۲۶
لنین ،قانون اساسي دیالکتیك در ضدیت با درك متافیزیکي از تکامل را بصورت زیر جمعبندي میکند:
همگوني اضداد ...تشخیص )کشف( گرایشات متضاد ،دافع یکدیگر و متضاد در تمام پدیده ها و
پروسه هاي طبیعت )منجمله ذهن و جامعه( است .شرط شناخت تمام پروسه هاي جهان در
"خودحرکتي" شان ،در تکامل خود انگیخته شان ،در زندگي واقعي شان ،در شناخت از آنها بعنوان
وحدت اضداد مي باشد .تکامل" ،مبارزه" اضداد است .دو مفهوم اساسي )یا دو مفهوم ممکن؟ یا
دومفهوم تاریخ ًا قابل رویت؟( از تکامل )اولوسیون( عبارتند از :تکامل بمثابه کم و زیادشدن بمثابه
تکرار ،و بمثابه وحدت اضداد )تقسیم یك وحدت به دو ضد دافع یکدیگر و روابط متقابل آنها(.
در مفهوم اول از حرکت ،خود حرکتي ،نیروي محرك آن ،منبع آن ،و انگیزه آن در تاریکي مي ماند
)یا این منبع یك پدیده خارجي است ـ خدا ،ذهن و غیره( در مفهوم دوم توجه عمدت ًا معطوف به
شناخت از منبع "خود" حرکتي مي باشد).درباره مسائل دیالکتیك ـ لنین(
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توجه کنید که لنین در ابتداي سخن زیر "تمام پدیده ها" را خط تاکید مي کشد .آیا این مسئله مي
تواند حقیقت داشته باشد؟ آیا هر چیزي توسط تضادهاي داخلي بجلو رانده میشود
هر ارگانیسم زنده از طریق شکستن )یا "تقسیم یك به دو"( هستي هاي معین )غذا ،هوا ،دي اکسید
کربن و غیره ،(...دفع تفاله ها و تبدیل بقیه به عناصر متشکله شکل نوین کیفیت ًا متفاوت به حیات
خود ادامه داده و تکامل مي یابد .تحرك و سکون نسبي ،دفع مرده و تشکل نو ،رشد سریع و دوره
هاي باثبات نسبي ـ اینها همه پروسه هایي متضادند که فعالیت زندگي هر گیاه یا حیوان را تشکیل
مي دهند .باز تولید از طریق تضاد و تقسیم یك بدو انجام میشود :از تقسیم ساده سلول آمیب گرفته
تا پروسه تناسلي در ارگانیسم هاي عالیتر که موجودي کامال جدید از نیم کروموزوم هاي هریك از
والدین سنتز مي شود .و زمانیکه ثبات نسبي و موقت مشخص کننده این پروسه ها بناگهان شکسته
مي شود ،موجودي مي میرد و تجزیه مي گردد ....و در زوال خود زمینه سنتز اشیاء یا پروسه هاي
جدید را بوجود مي آورد.
جوامع نیز از طریق مبارزه اضداد تکامل مي یابند" .تاریخ تمام جوامع )طبقاتي( ،تاریخ مبارزه
طبقاتي است" ،مارکس و انگلس در "مانیفست کمونیست" اظهار داشتند:
مرد آزاد وبرده ،پاتریسین و پلبین ،مالك و سرف ،استادکار و شاگرد ،خالصه ستمگر و ستمکش با
یکدیگر در تضاد دائمي بوده و به مبارزه اي بالانقطاع ،گاه نهان و گاه آشکار ،مبارزه اي که هر بار یا
به تحول انقالبي سازمان سراسر جامعه و یا به فناي مشترك طبقات متخاصم ختم میگردید ،دست
زده اند).مانیفست ،صفحه ۱۳ـ(۰۳
شناخت ،برخالف خرد قرار دادي )بورژوائي( فقط از طریق انباشت تدریجي فاکتها تکامل نیافته ،و
مهمتر از آن ،از طریق مبارزه مابین تئوریهاي شدیدًا در حال رقابت و با زیر سوال کشیده شدن
دیدگاههاي حاکم و در هم شکستن نهایي شان بوسیله ایده هاي جدیدتر )و معموال درست تر(
انکشاف مي یابد .مثال تئوري آینشتین ابتدا تصور رایج از کائنات اسحق نیوتون را سرنگون کرد و
سپس آنرا رده بندي کرد .برخورد مابین ایده هاي متضاد و مبارزه براي حل این تضادها شریان
حیاتي شناخت است.
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)کلمه دیالکتیك خود از "دیالوگ" یوناني که بمعناي سخنراني و مباحثه کردن مي باشد ،نشئت مي
گیرد)دیالکتیسین هاي اولیه معتقد بودند که حقیقت از طریق بحث بین ایده هاي متضاد کشف
شد(.
تضاد جهانشمول بوده و همه پروسه ها و اشیاء را به پیش مي راند .ولي جهانشمول بودن همچنین
به این معناست که در تکامل هر شیئي ،حرکت اضداد از ابتدا تا به انتها ادامه دارد .براي مثال ،رشد
کودك آشکار کننده تضاد مابین رشد انفجاري سریع و دوره هاي ثبات نسبي ،مابین وابستگي و
استقالل ،مابین آموختن روشهاي کهن و شکل دادن به ایده هاي نوین وتالش در پیشبرد آنهاست.
کجاي این پروسه ،تضاد و مبارزه وجود ندارد
زمین لرزه هاي عظیم ،ریشه در فشارهاي فزاینده و نهایت ًا غیرقابل دفع زیر سطح زمین دارند :الیه ها
و صفحات عظیمي که ساختار پوسته زیرین زمین را مي سازند بر یکدیگر فشار مي آورند و باالخره
منفجر شده و این زمین لرزه ها را باعث مي گردند )برخي اوقات این صفحات تغییر جهت مي دهند
ـ این امر در واقع ،علت جابجایي عظیم و ایجاد قاره هاي نوین بوده است(.
بحرانهاي پیش بیني نشده از هرنوع ،ریشه در مبارزه مداوم اضداد دارند .مبارزه طبقاتي همانگونه که
"مانیفست" اظهار مي دارد ،ممکن است "برخي اوقات پنهان و گاهي آشکار" باشد ـ اما علیرغم
اشکال متفاوت ،این مبارزه مداوم ًا جریان دارد .شالوده سر برون آوردن خیزش انقالبي را عناصر
انقالبي نسبت ًا "پنهان" که موجودند و به مبارزه خویش در دوره هاي غیر انقالبي ادامه مي دهند و
تضادهاي جوانه زده اي که از عمق به سطح فشار مي آورند ،تشکیل داده و در بروز این خیزش نقش
بازي مي کنند.
لنین بر تضادهاي داخلي بمثابه "نیروي محرکه" تکامل تاکید بسیار مي گذارد .اما نه بدان معنا که
علل خارجي اصال نقشي بازي نمي کنند .وقتي یخ به اندازه کافي حرارت ببیند به آب تبدیل مي
شود .مطمئن ًا این تغییري کیفي است و نه تغییر در درجه حرارت )براي امتحان مي توان در یك
استخر یخ زده شیرجه رفت و یا در کوکاکوال آب ریخت( .کماکان این مسئله علل خارجي را عمده
نمي کند ،هیچ درجه اي از حرارت نمي تواند یخ را به شیرکاکائو یا سرب مذاب تبدیل کند .اینکه یخ
مي تواند به برخي پدیده هاي کیفیت ًا متفاوت بدل شود اما به برخي دیگر خیر ،مربوط به تضادهاي
درونیش مي باشد ـ در این مورد مشخص صفات متضاد هیدروژن و اکسیژن در مبارزه و وابستگي
متقابلشان.
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این مثال بتنهایي براي روشن کردن رابطه مابین تضادهاي داخلي و خارجي کافي نیست .مثال آیا
نمي توان تغییر شکل آب به بخار را نتیجه مبارزه متضاد مابین حرارت و آب دانست ،یا بعبارتي دیگر
و در سطحي دیگر )مثال با در نظر گرفتن ماشین بخار( آیا میتوان از تضاد مابین آب و حرارت بعنوان
تضادي داخلي و نه خارجي یاد کرد؟ و در نهایت آیا اصوال مقوله "علت خارجي" بي معنا نیست؟
خیر ،بي معنا نیست  ...اما نسبي است .واقعیت این است که سطوح کیفیت ًا مختلفي در ساختمان
ماده موجود است )در اینجا منظور ما تمام اشکال ماده است ،از ذرات ریز اتمي گرفته ،تا جوامع
بشري یا کهکشان( .بطور مثال ملکولهاي آب شامل اتمها مي باشند .اما این اتمها" ،میني مولکول"
نبوده بلکه سازمانهاي کیفیت ًا متفاوت ماده اند که ویژگیها ،صفات مشخصه و ساختار متضاد خود را
دارا هستند .ترکیب آنها درون یك مولکول مشروط است و مولکول در غیاب برخي شرایط اساسي
خواهد شکست .اما حرکت این اتمها وقتي درون ساختمان مولکول جمع اند ،بیشتر توسط تضادهاي
آن مولکول معین میشود تا ویژگي درونیشان بمثابه اتم.
مثال دیگري را در نظربگیریم .بگذارید به روابط مابین ارگانهاي بدن و خود بدن بنگریم .ارگانها،
بافتها و سلولهاي مختلفي که بدن را میسازند تضادهاي خاص خود را دارند .تضادهایي که وسیله
معرفي آنهاست و باید آنها را در جاي خود فهمید .از طرف دیگر و اساسي تر آنکه ،موجود بشري یك
جمع بهم پیوسته بوده و ارگانهاي مختلفش اساس ًا موجودیت )و تاریخ تکاملي( مستقل ندارند ،بلکه
بمثابه بخشي تبعي از کل ارگانیسم عمل کرده و تکامل مي یابند .بدن "اتحادي از سلولها" نیست و
زمانیکه من حیث المجموع بدن مرده باشد ،نه سلولها و نه ارگانهاي بزرگتر نمیتوانند مانند گذشته
عمل کنند .حال آنکه بدن ،خود روزانه میلیونها سلول مرده را دفع کرده و میتواند بدون برخي
ارگانها هم به حیاتش ادامه دهد.
اگرچه در هر ارگاني تضاد جریان دارد و دچار "امراض موضعي" مي شوند )امراضي که بر سالمت
ارگان بمثابه یك کل اثر گذاشته و گاهي اوقات این اثرات تعیین کننده میشوند( لیکن این مسئله باز
هم تنها در ارتباط با بقیه بدن معنا مي یابد .بطور مثال امراض قلبي را نمي توان جدا از رژیم غذائي،
فعالیت بدني ،دید دماغي و توان مجموعه بدن و تك تك ارگانهایش بدرستي درك کرد.
البته بجاي این مي توان استدالل دیگري پیش گذاشت و گفت :از آنجایي که سالمت افراد مختلف تا
حد زیادي بواسطه جایگاهشان در جامعه تعیین میشود ،پس این جایگاه همان سطحي است که باید
امراض را در آن مطالعه کرده و مورد معالجه قرار داد و واقع ًا هم این بحث در مواردي معین )مانند
برنامه هاي پیشگیري دسته جمعي ،اپیدمي ها و غیره( ،صادق است .اما ارتباط بدن شخص با جامعه،
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بگونه رابطه مابین ارگان هاي مختلف و بدن بمثابه یك کل نیست .براي معالجه بیمار ،تضادهاي
داخلي )نظیر سیستم ها ،ارگانها و سلولها( نسبت به تضادهاي خارجي )محیط ،جامعه و امثالهم(
عمده اند.
نکته اینجاست که باید خصلت کنکرت ) مشخص( هر پروسه یا شیئي تحت تجزیه و تحلیل را ،در
راس قرار داد .ساختمان ماده سطوح مختلفي دارد و هر سطح ،استقالل نسبي داشته و همزمان به
سطوح دیگر نیز مرتبط بوده و از آنها تاثیر مي پذیرد .بنابراین براي ارائه یك تجزیه و تحلیل
دیالکتیکي باید روشن کرد که پدیده مورد مطالعه چیست ،مبناي تعیین داخلي بودن و یا خارجي
بودن تضادها کدام است و ارتباط این تضادها با یکدیگر چگونه است .مائو بر درك "کنکرت قانون
ذاتي اشیاء و پدیده ها" )در باره تضاد ـ صفحه  (۹۰تاکید گذاشت .آن اضداد واقعي که تکامل شیئي
یا پروسه را در بر گرفته و آن را بجلو مي رانند باید معین شده و تاثیر گذاري متقابل و مبارزه شان با
یکدیگر باید مطالعه و درك گردد.
همگـوني و مبارزه و جهش به نو
چگونه است که اضداد دافع یکدیگر در یك پروسه یا شیئي با هم همزیستي مي کنند؟ و چرا این
مقوله همگوني یا وحدت اضداد ـ بقول لنین ـ کلید "جهش"" ،وقفه در رشد تدریجي"" ،تبدیل به
ضد خود" و انهدام کهنه و ظهور نو ،مي باشد؟ )درباره مسئله دیالکتیك ـ صفحات ۳۴۲ـ  ۳۴۱ـ
مارکس ،انگلس ،مارکسیسم(
نخست باید بگوییم که همگوني هم معنایي عامیانه دارد و هم مفهومي فلسفي .از نظر فلسفي
همگوني اضداد بدین معنا نیست که دو جنبه یك تضاد مانند یکدیگر هستند و یا نمیتوان آنها را از
یکدیگر تمیز داد ،بلکه در واقع ،هم به همزیستي اضداد درون یك هستي اشاره دارد و هم به
خصوصیات آنها ،بدین معني که این اضداد تحت شرایط معیني به یکدیگر تبدیل میشوند و این امر
نتیجت ًا خصلت پدیده یا پروسه مورد نظر را کیفیت ًا دچار تغییر مي کند.
ابتدا از جنبه اول معناي فلسفي همگوني ،یعني همزیستي اضداد شروع کنیم :در عین حال که هر
هستي یا پدیده تضادي است که نیروهاي متضادي را در بر میگیرد ،ولي خود پدیده در بیشتر دوران
موجودیتش در یك موقعیت نسبت ًا باثبات بسر میبرد .بعبارت دیگر ،در هر هستي یا پروسه ،نیروهاي
نوین و نوزادي موجودند که علیه چارچوب آن پدیده مبارزه مي کنند .اینها میکوشند ماهیت پدیده
را نفي کرده و پدیده نویني را بظهور رسانند ،با این وجود در هر لحظه معین ،شیئي یا پدیده بیشتر
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خودش است تا "غیر خودش" .یك تخم مرغ ،در حالي که جوجه در حال رشدي را درون خود دارد،
کماکان یك تخم مرغ باقي مي ماند ـ سخت با پوسته سفیدي که جنیني را احاطه کرده .جامعه
سرمایه داري اگرچه عناصري از جامعه سوسیالیستي آتي را در بر دارد )بشکل تولید اجتماعي،
پرولتاریا ،حزب و غیره( و این عناصر بطور مداوم درون چارچوب غالب سرمایه داري و علیه این
چارچوب مبارزه مي کنند ،اما با این وجود ،این هنوز جامعه اي سرمایه داري است .اضداد در یك
تضاد با یکدیگر همزیستي مي کنند و این همزیستي )موقت( یك جنبه از "همگوني اضداد" است.
این همزیستي امري ایستا نبوده ،بلکه بیشتر به چارچوب نسبت ًا باثباتي مي ماند که درونش مبارزه
اضداد بالانقطاع ادامه دارد .و این مبارزه بالانقطاع تغییراتي قسمي در خصلت خود همگوني بوجود
مي آورد ،حتي قبل از اینکه نقطه حدتي واقع شده و شکافي اساسي در همگوني )یا چارچوب آن(
ایجاد کرده باشد.
به چند مورد مشخص از همزیستي و وابستگي متقابل اضداد نگاه کنیم .مطمئن ًا زندگي با مرگ تضاد
صدو هشتاد درجه دارد ـ اما حقیقتاً ،آیا مقوله زندگي بدون مرگ و بالعکس ،بي معنا نخواهد بود؟
مرگ فقط بعنوان محدوده زندگي معنا دارد و زندگي خود تا زماني ادامه مي یابد که ارگانیسم ها
عناصري از گیاهان و حیوانات مرده را شکسته و سنتز کنند) ،و درهمان زمان سلولهاي مرده و تفاله
هاي سمي را از خود دفع سازند(.
مثال جنگ را در نظر بگیرید .جنگ کیفیت ًا با صلح متفاوت است ـ اما این دو با یکدیگر همگوني
دارند .معاهده هاي صلح چیزي نیستند جز چارچوبي که در آن بورژواهاي رقیب با یکدیگر به رقابت
برخاسته و براي جنگهاي نوین آماده مي شوند .بهمین ترتیب ،جنگ براي جنگ براه انداخته نشده،
بلکه با هدف تعیین معیارهاي جدید )و رضایت بخش تر( در امر قراردادهاي صلح آمیز دامن زده
میشود .همگوني و مبارزه در تضاد مابین جنگهاي عادالنه و ناعادالنه نیز وجود دارد ـ بطور مثال ،در
جریان جنگ جهاني اول ،پرولتاریاي روس ،جنگ ناعادالنه یعني جنگ امپریالیستي را که توسط
بورژوازي خودي در جریان بود به جنگ داخلي انقالبي در روسیه بدل ساخت .عالوه بر این،
جنگهایي که توسط طبقات و ملل ستمدیده جهت کسب آزادي انجام میشود ،جهش هایي کیفي
هستند که از درون مبارزه ـ نسبت ًا ـ غیر نظامي ستمدیده علیه ستمگر تکامل مي یابند.
اما مسئله همگوني به وابستگي متقابل اضداد ختم نمیشود .همانگونه که مائو نوشت:
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 ...بلکه مهمتر از آن تبدیل اضداد به یکدیگر است .یعني اینکه تحت شرایط معین هریك از دو جهت
متضاد یك شیئي یا پدیده به ضد خود بدل میگردد ،جاي خود را با طرف مقابل عوض مي کند .این
دومین معناي همگوني اضداد است) .در باره تضاد ،صفحه (۱۱۹
در حالیکه مبارزه مابین دو جنبه در تمام طول حیات تضاد ادامه دارد و مراحل مختلف ،بعلت این
مبارزه )و همچنین تحت تاثیر تضادهاي دیگر بر پروسه( هر دو جنبه دچار تغییراتي جزئي هم
میشوند ،اما بطور اجتناب ناپذیر نقطه اي فرا میرسد که همگوني سابق دیگر نمي تواند جوانب متضاد
را در ماهیت تغییر یافته شان فرا بگیرد .جنبه مغلوب به پیش خیز برداشته و بر جنبه عمده سابق
غلبه مي کند و هستي کیفیت ًا نوین و متفاوتي را بظهور میرساند .بطور مثال ،پوسته تخم مرغ نابود
شده و جاي خود را بضد خود ،یعني جوجه مي سپارد ،پوسته جامعه سرمایه داري را نیز ،انقالب
پرولتري مي شکافد و پیدایش جامعه نوین آغاز میگردد.
)جایگزیني یك جامعه توسط جامعه اي کامال متفاوت در مقیاس جهاني امري است آشکارا پیچیده تر
از تولد جوجه .هر انقالب منفرد پرولتري اگرچه جامعه سرمایه داري را در سطح جهاني از بین نبرده
یا حتي بورژوازي همان کشور را نابود نمي سازد )این مسئله را در فصل چهار این کتاب مورد بحث
قرار مي دهیم( ولي جهشي مهم در این روند محسوب میشود .در یك روند طوالني تاریخي است که
مناسبات سرمایه داري و جامعه سرمایه داري کامال از میان مي روند و یك هستي کامال نوین در
نتیجه مبارزه اضداد بمنصه ظهور مي رسد .مارکس سراسر این روند را بطریقي فشرده و متمرکز
چنین تشریح کرد" :تمرکز وسایل تولید و اجتماعي کردن کار باالخره به نقطه اي مي رسد که با
پیوسته سرمایه داري خود ناسازگار میگردد .بنابراین این پوسته به دونیم شده و ناقوس مرگ مالکیت
خصوصي سرمایه دارانه به صدا در مي آید ،از خلع یدکنندگان خلع ید مي شود) ".کاپیتال جلد اول،
صفخه ((۷۶۳
اینها جهش هایي به سوي نو هستند ـ انتقالي که تدریجي نیست ـ جهش هایي که در نتیجه شان
پدیده هاي نوین به یکباره با نابود کردن و یا حداقل غلبه بر کهنه بظهور مي رسند .این انباشت
تدریجي خصومتها نیست که جنگ جهاني را پدید مي آورد .بلکه همانگونه که متخصصین نظامي
بورژوازي مي گویند جنگ از مقاطع بحراني برق آسا بر میخیزد .مثال مشابه آنکه ،آب قبل از تبدیل
شدن به یخ از حالتي خمیري شکل رد نمیشود.
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این مسئله در مورد ظهور بورژوازي هم صدق میکند .این طبقه در جامعه فئودالي از میان بازرگانان،
تجار ،پیشه وران و دهقانان مستقل برخاست .مبادله را تسهیل کرد و برخي بهبودها را در زمینه
نیروهاي مولده موجود حاصل نمود .تکامل این نیروي نوظهور قرنها بطول انجامید .اما در عین حال
که بورژوازي تکامل میکرد و رشد مي یافت آن شرایط و مناسبات تولیدي که قبال موجب ظهور وي
شده ،رفته رفته به قید و بندي در راه رشد بیشترش بدل گشت .این در حالي است که رشد مبادله
کاالیي بتدریج روابط فئودالي را مستحیل مي ساخت .برخورد و فشار رشد میکرد ،تا باالخره در نقطه
معیني بورژوازي یورشهاي همه جانبه انقالبي علیه نظم فئودالي را آغاز نمود .جامعه بورژوایي فقط
بر مبناي یك گسست قطعي با آن نظم مي توانست به ظهور برسد .باید توجه داشت این گسست
زماني اتفاق افتاد که بورژوازي )و روابطي که آنرا مجسم و نمایندگي مي کرد( هنوز در اشکال بسیار
بدوي خود بود .فقط با بریدن از جامعه فئودالي و روبیدن مقدار معیني از "قلوه سنگها" از سر راه بود
که روابط تولیدي جدید میتوانست واقعا ریشه گرفته و رشد کند.
آن جنبه نوي در حال ظهور باید همگوني کهنه را بشکافد تا واقعا شکوفا گشته یا کامال خود را بیابد.
این مسئله همانطور که بعدًا توضیح خواهیم داد مفهومي گسترده تر )و کیفیت ًا متفاوتي( را براي
انقالب پرولتري در بر دارد.
در مقابل ،آنچه در برنامه رفرمیستي گذار به سوسیالیسم از طریق رفرمهاي تدریجي مشخص است
عبارتست از انکار تکامل از طریق جهش و انکاراینکه نو در نتیجه گسست از کهنه بوجود مي آید .این
خط سیاسي مغلوط در یك دیدگاه عمیق ًا اشتباه فلسفي ریشه دارد .تا زماني که همگوني قدیم تضاد
اساس ًا "باقي است" ـ تا زمانیکه پدیده ها "به همان صورت مانده باشند" هیچ اصالحي بخودي خود
پدیده ها را بطور اساسي تغییر نمي دهد .نو باید حصارها و دیوارهاي کهنه را نفي کند چرا که در
این حصار موقعیتي مغلوب و تبعي دارد .زیربناي کهنه باید شکافته شود تا نو به جنبه عمده بدل
شود ،خود را کامال آشکار کند ،تکامل یابد و شکوفا شود.
همگوني اضداد در مثالهاي فوق ،نه تنها در همزیستي آنها بلکه در تغییر جایگاهشان در روابط دروني
تضاد قرار دارد .در جهش از آب به یخ همگوني متضاد مابین انرژي مولکول منفرد )که گرایش به
حرکت نامنظم دارد( و نیروي جاذبه بین مولکول ها تغییر حالت مي دهد؛ این همگوني از حالتي که
غلبه انرژي مولکولي ،اجازه درجه اي از سیالیت را میدهد به حالتي که عمده شدن نیروي جاذبه بین
مولکول ها انجماد مولکولها را پدید مي آورد تغییر مي یابد .رابطه میان پرولتاریا و بورژوازي نیز
چنین است .بورژوازي )همانگونه که اشاره شد( به یکباره پس از انقالب سوسیالیستي از بین نرفته
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بلکه به زندگي خود ادامه میدهد )و در اینجا مشخص ًا ساختمان دروني کشور سوسیالیستي را در
نظرداریم( و بمثابه جنبه تبعي و مغلوب تضاد همچنان مبارزه مي کند )تا زمانیکه جامعه روي خط
سوسیالیستي باقي بماند( .چیزي که عوض شده موقعیت دوجنبه تضاد میباشد .این تبدیل اضداد به
یکدیگر ماهیت کیفي پدیده را در کل و اشکالي که جوانب متضادش بخود مي گرفتند را عوض مي
کند ـ از آب به یخ ،از سرمایه داري به سوسیالیسم .باید گفت دوران سلطه بورژوازي )ابتدا در
کشورهاي جداگانه و سپس در مقیاس جهاني( ،نهایت ًا بسر خواهد رسید ـ و این نقطه اي است که
پرولتاریا هم موجودیت خود را از دست خواهد داد )آخر چگونه ممکن است پرولتاریا بدون ضدش
وجود داشته باشد؟( و پدیده اي نوین یعني جامعه کمونیستي با تضادها و مبارزه مختص بخود ظهور
خواهد یافت.
خالصه کنیم ،همگوني متضاد است :اضداد هم همزیستي مي کنند و هم بیکدیگر تبدیل میشوند.
همزیستي آنها خود یك پروسه تغییر و تبدیل متقابل است و تبدیل آنها بیکدیگر عموما مطلق نبوده
بلکه بطور موج وار یا مارپیچي تکامل مي یابد )بعدًا در اینمورد بیشتر بحث خواهیم کرد( .بهمین
دلیل است که هم لنین و هم مائو در آثارشان بر سیالیت و نفوذ متقابل در روابط مابین جوانب
متضاد یك تضاد تاکید مي کنند .مائو در مقاله در "باره تضاد" نوشت:
واقعیت این است که وحدت یا همگوني اضداد در یك شیئي یا پدیده عیني هیچگاه مرده و متحجر
نیست بلکه زنده ،مشروط ،متحرك ،موقتي و نسبي است .تحت شرایط معین کلیه اضداد به عکس
خود تبدیل میشوند .انعکاس این امر در تفکر انسان موجب پیدایش جهانبیني دیالکتیك ماتریالیستي
مارکسیستي میگردد .این فقط طبقات حاکم مرتجع کنوني و گذشته و همچنین متافیزیسینهاي
خادم آنها هستند که اضداد را زنده ،مشروط ،متحرك ،در حال تبدیل به یکدیگر ندانسته ،بلکه آنها را
مرده و متحجر فرض مي کنند .آنها این نظر نادرست را در همه جا تبلیغ مي کنند و توده هاي مردم
را به گمراهي مي کشانند تا بتوانند به حکومت خود ادامه دهند .وظیفه کمونیستها این است که این
نظرات نادرست مرتجعین و متافیزیسینها را افشا سازند ،دیالکتیك دروني اشیاء و پدیده ها را تبلیغ
کنند و تبدیل یك پدیده را به پدیده دیگر پیش رانند و بدین سان به هدف انقالب دست یابند.
)درباره تضاد ،صفحات ۱۲۱و (۱۲۲
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اینطور نیست که هر دو پدیده موجود در جهان یك وحدت اضداد را تشکیل مي دهند و پدیده هایي
که تحت شرایط معیني وحدتي از اضداد را ساخته اند همیشه در یك حالت باقي مي مانند .بازهم
کلید مسئله در کنکرت بودن است .جوجه از سنگ پدید نمي آید ،آب تبدیل به سرب منجمد
نمیشود.
بعالوه همگوني و مبارزه در رابطه مابین جوانب متضاد یك تضاد موقعیتي یکسان را دارا نیستند.
مبارزه نسبت به همگوني عمدگي دارد ،همگوني یا نظم نسبي یك شرایط موقتي است حال آنکه
مبارزه هرگز متوقف نمیشود .مبارزه از ابتدا تا انتها وجود داشته و به تغییر شکل اضداد و نهایت ًا
نابودي پروسه )و جایگزیني آن با چیزي نوین( مي انجامد .در واقع زمانیکه مبارزه متوقف شود
همگوني هم موجودیت خود را از دست خواهد داد چرا که خود پروسه به انتها رسیده است.
باب آواکیان در مقاله "کمونیستها شورشگرند" ،مي نویسد:
به این دالیل تمام ایده هاي مبتني بر رکود ،پایداري ـ و نظم پایدار ـ مطلق هاي الیتغیر ،تمام ًا بر
ضد طبیعت و قوانین آن ،برضد مبارزه بشریت ـ از طریق جامعه ـ با باقي طبیعت و بر ضد قوانین
تکامل اجتماعي و تفکر مي باشند .این ایده ها در محدوده سیاسي ،ارتجاعي بوده و به نیروهاي
اجتماعي مرتجع خدمت مي کنند) .کمونیستها شورشگرند ،جزوه "جوانان کمونیست انقالبي"،
صفحه  ۱۸سال (۱۹۸۰
ستارگان ،سیارات و ارگانیسمهاي مختلف همه اشکالي از ماده متحرکند که اضداد تشکیل دهنده
شان براي مدتي در یك شکل همزیستي مي کنند ،فقط براي آنکه نهایت ًا توسط مبارزه و انحالل از
یکدیگر جدا شوند )و در اشکال دیگر هستي هاي نویني گردند (.بطورمثال ،هر فرد هیچ نیست مگر
ترکیب معین و مشروطي از ماده ...ماده اي که قبال در اشکال متفاوتي مي زیسته و در آینده در
اشکال دیگري به حیات خود ادامه خواهد داد.
اکولوژي محیط هاي طبیعي را در نظر بگیرید .که معموال بصورت پدیده اي تقریبا ایستا و نامتغیر
تصویر میشود )اغلب در جواب به فعالیتهاي آنارشیستي و مخرب سرمایه که محیط زیست را تکه
پاره مي کند( .اما محیط هاي زیست خود وحدت هاي مشروط بسیاري از رشته هاي گوناگون
اضدادند که در سیالیت و تغییر مداوم بسر برده و تکامل مي یابند .اکولوژي امروزي اکولوژي عصر
یخبندان نیست و هیچ شباهتي به عصر دایناسورها هم ندارد .بعقب برگردیم ،زماني جو زمین تقریب ًا
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فاقد اکسیژن بود ،بعدها در نتیجه تکامل جلبك و فتوسنتزي که الزمه زیستنش بود اکسیژن تولید
شد و با افزایش اکسیژن بسیاري از موجودات که توانایي زیستن در محیط مملو از اکسیژن را
نداشتند از میان رفتند.
مهم این است که درك فوق را مشخص ًا به سوسیالیسم تعمیم دهیم و سوسیالیسم را نه بمثابه نظمي
الیتغیر بلکه همچون جامعه اي پر تضاد در نظر بگیریم ،جامعه اي که از درون تحوالت و بحرانها
بسوي مراحل کیفیت ًا عالیتري پیش میرود و نهایت ًا منقرض گشته و جاي خود را به پدیده عالیتري
مي سپارد .این حتي در مورد کمونیسم هم صادق است .دیدگاهي مخالف بحث ما وجود دارد که
تاکید عمده را به "نظم سوسیالیستي" یا "تحکیم سوسیالیستي" مي گذارد .این دیدگاه بطور اجتناب
ناپذیر در خودش تالش جهت نابودي امور نو و بالنده را حمل مي کند ،اموري که طبیعت ًا در مبارزه
علیه جنبه عمده همگوني زاینده خود شکل خواهد گرفت .سوسیالیسم فقط با به کنار زدن آن
مناسبات اجتماعي که احتماال زماني خود نمایندگي امور نو و مترقي را میکردند حاصل میشود و در
ماوراي آن مناسبات شکل میگیرد ـ مناسباتي که در صورت سخت جاني و بیروحي الیق بدور
انداخته شدن هستند ـ بعالوه ،کمونیسم هم جز از این طریق تحقق نمي یابد .سراسر دوره انتقال به
کمونسیم مملو از مبارزه مابین پرولتاریاي انقالبي ـ که قصد تکامل دارد ـ و آن نیروهایي است که به
چیزهاي کهنه و محدود کننده چسبیده اند و از آنها به دفاع بر مي خیزند.
باز هم گفته لنین در باره تصویر اضداد همگون در یك شیئي یا پروسه است که زنگ هشدار باش را
به صدا در مي آورد" :نه بصورت مرده و متحجر ،بلکه بصورت زنده ،مشروط ،متحرك که به یکدیگر
تبدیل میشوند) ".کلیات آثار لنین ـ جلد  ،۳۸صفحه  (۱۰۹باید گفت که تعریف لنین از سوسیالیسم
)در اثري دیگر( بمثابه ترکیبي از سرمایه داري در حال مرگ و کمونیسم نوظهور به معناي کاربرد
مهم اصل همگوني و مبارزه اضداد است.
عام و خاص
چگونه باید اساس هر پروسه یا پدیده معین و ماهیت واقعي اضدادي که آن را بسمت تکامل پیش
مي رانند ،فهمید؟ آنچه در اینجا حائز اهمیت است ،رابطه متضاد مابین عام و خاص میباشد ،مائو در
مقاله "در باره تضاد" نوشت:
در مطالعه هریك از اشکال حرکت ماده باید وجوه مشترك آنرا با سایر اشکال حرکت ماده در نظر
گرفت .ولي بخصوص مهمتر و ضروري تر ـ و این اساس معرفت ما بر اشیاء و پدیده ها را تشکیل
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میدهد ـ آن است که ویژگي این شکل حرکت ماده را در نظر بگیریم ،یعني تفاوت کیفي میان این
شکل حرکت ماده و اشکال دیگر را در نظر بگیریم .فقط از این طریق است که میتوان اشیاء و پدیده
هاي گوناگون را از یکدیگر تشخیص داد .هر شکل حاوي تضاد خاص خودش است .این تضاد خاص
ماهیت ویژه اي را تشکیل میدهد که یك پدیده را از پدیده هاي دیگر متمایز مي سازد .این است
علت دروني و یا به بیان دیگر اساس تنوع الیتناهي اشیاء و پدیده ها در جهان .در طبیعت اشکال
حرکت فراواني دیده میشود :حرکت مکانیکي ،صوت ،نور ،حرارت ،برق ،تجزیه ترکیب و الي آخر .این
اشکال حرکت ماده همگي متقابال به یکدیگر وابسته اند ،معهذا هر کدام ماهیت ًا از دیگري متمایز
است .ماهیت ویژه هر شکل حرکت ماده توسط تضاد خاص خود این شکل حرکت معین میشود .این
حقیقت نه تنها در مورد طبیعت ،بلکه در مورد پدیده هاي اجتماعي و ایدئولوژیك نیز صادق است .هر
شکل اجتماعي و هر شکل ایدئولوژیك داراي تضاد خاص خود و ماهیت ویژه میباشد).درباره تضاد،
صفحه (۹۶
مثال در مطالعه شیمي مهم است بدانیم ترکیب شیمیایي از اتم ها تشکیل میشوند ،اتم هایي که بر
مبناي ماهیت متضادشان ترکیب )و تجزیه( مي گردند .اما واضح است که این شناخت عمومي ـ
یعني درك عام بودن تضادهایي معین درشیمي ـ نمي تواند ما را به درك دالیل ترکیب یا عدم ترکیب
عناصر ،در این یا آن دسته از ترکیبها رهنمون سازد ،یا اینکه ما را در فهم روشن خصائل عناصر چه
به تنهایي و چه در ترکیب با دیگر عناصر یك ترکیب یاري رساند ،یا شناخت مشخصي از چگونگي
استفاده و تغییر آنها بدست دهد.
بگونه اي مشابه ،در مطالعه جامعه )طبقاتي( باید نقطه عزیمت را مناسبات طبقاتي و مبارزه طبقاتي
قرار داد ،اما این کار بخودي خود مسئله اشکال گوناگوني را که مبارزه طبقاتي در جوامع گوناگون
بخود میگیرد حل نمي کند )بطور مثال جامعه فئودالي ،سرمایه داري یا سوسیالیستي( و تضادهاي
خاصي که حرکات طبقات گوناگون را تعیین مي کنند ،آشکار نمي سازد و باالخره روشن نمي کند
که جامعه چگونه و در چه سمتي باید تغییر یابد.
حتي زمانیکه این سواالت طرح شد ،تازه باید خصلت خاص اضداد را عمیقتر از پیش مورد مطالعه
قرار داد .فهم این مطلب که عصر کنوني عصر امپریالیسم بوده و وظیفه پرولتاریاي جهاني رهبري
انقالب و سرنگون کردن تولید سرمایه داري و حرکت به پیش و انتقال به جامعه کمونیستي است،
ضروري مي باشد .اما رسیدن به این درك تنها گام اول است ،ضروري تر از آن تجزیه و تحلیل وظایف
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پیچیده ،گوناگون و عظیم مقابل پاي پرولتاریاي بین المللي در مراحل گوناگون و متغیر تکامل روند
در سطح جهان و کشورهاي مختلف )قدرتهاي امپریالیستي ،ملل ستمدیده و کشورهاي
سوسیالیستي زماني که موجود باشند( و عالوه بر این ،روشن کردن تضادهاي گوناگون در هر کشور
مشخصي مي باشد.
در اینجا مهم است به جمله مائو برگردیم .معناي این بحث که تحلیل خاص "اساس معرفت ما بر
اشیاء و پدیده هاست" یعني چه و اهمیتش چیست؟ اوال فقط از طریق تجربه و مطالعه پدیده هاي
خاص گوناگون و متعدد است که میتوان خطوط گسترده اي را که براي تعداد معیني از پدیده ها
عمومیت دارند ،کشف کرد .قبل از کشف اصول عامي که بر مبناي آن اتم ها ترکیب میشوند،
آزمایشات گوناگون شیمیایي انجام شد .جمله معروف مارکس و انگلس در مورد مرکزیت مبارزه
طبقاتي در تاریخ چیزي نبود که به این دو الهام شد ،بلکه محصول تجربه مستقیم شان در یك دوره
مبارزه فشرده طبقاتي در اروپا و همچنین نتیجه مطالعه همه جانبه و موشکافانه تاریخ توسط آنها
بود .اصول عام ،تجرید پدیده هاي خاص گوناگون است.
براي تکامل شناخت بشر تعیین رابطه بین عام و خاص امري مهم و حیاتي است ،مائو این مسئله را
چنین تشریح کرد:
راجع به سیر توالي حرکت شناخت انسان باید گفت که حرکت شناخت انسان پیوسته از طریق
معرفت بر اشیاء و پدیده هاي منفرد و خاص تدریج ًا به معرفت بر اشیاء و پدیده هاي عام رشد مي
یابد .انسان تنها پس از آن که ماهیت ویژه اشیاء و پدیده هاي متنوع را باز شناخت ،مي تواند به
تعمیم دادن بپردازد و ماهیت مشترك اشیاء و پدیده ها را بشناسد .انسان زمانیکه بر این ماهیت
مشترك معرفت یافت ،در پرتو این معرفت گامي فراتر مي نهد و به مطالعه اشیاء و پدیده هاي
مشخص متنوع که تاکنون مورد تحقیق قرار نگرفته اند و یا تحقیقات کافي در باره آنها بعمل نیامده
است ،مي پردازد و ماهیت ویژه آنها را پیدا مي نماید ،فقط در چنین صورتي است که انسان میتواند
معرفت برماهیت مشترك اشیاء و پدیده ها را کامل و غني سازد و آنرا رشد و توسعه دهد و از
پژمردگي و انجماد این معرفت جلوگیري نماید .پس دو پروسه معرفت عبارت هستند از :اول ـ
حرکت از خاص به عام ،دوم ـ حرکت از عام به خاص .معرفت انسان همواره بشکل مارپیچي حرکت
مي کند و هریك از مارپیچها )البته تا زمانیکه اسلوب علمي دقیق ًا مراعات شود( معرفت انسان را به
مرحله عالیتري ارتقاء مي دهد و به آن پیوسته ژرفش مي بخشد) .درباره تضاد ،صفحه (۹۷
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توجه کنید که مائو عام را بصورت جمع حسابي خاص تصویر نمي کند ،او در جایي دیگر )درباره
پراتیك( این جمله لنین را نقل مي کند که "تجرید ماده ،و قانون طبیعت ،تجرید ارزش و غیره ،و
بطور خالصه تمام تجریدهاي علمي )درست ،جدي و نه بي معني( طبیعت را عمیقتر ،درست تر و
کاملتر منعکس مي کند) ".همانجا ،صفحات  ۷۰ـ  (۶۹تجریدهاي درست ،آن ماهیت اساسي که پایه
بسیاري از پدیده هاي خاص را تشکیل مي دهد ،فشرده کرده و روابط مابین پدیده هاي مختلف و
جوانب یك شیئي را آشکار مي سازند؛ این تجریدهاي درست ،هر چیز غیر اساسي و ظاهري را بدور
مي افکنند .هر پروسه یا پدیده هم خصلت عام دارد و هم خاص ،جوانبي که بطور همزمان به یکدیگر
مرتبط بوده و دافع یکدیگر مي باشند .درك مبارزه و روابط دروني متضاد آنها )باز هم بگفته مائو(
"جوهر مسئله تضاد در اشیاء است ،غفلت در فهم آن معادل ترك دیالکتیك است).درباره تضاد،صحفه
(۹۰۱
؛لنین این مقوله را در مقاله "درباره مسئله دیالکتیك" چنین مورد بحث قرار مي دهد:
" ...خاص فقط در رابطه اي وجود دارد که به عام مي انجامد .عام فقط در خاص و از طریق آن وجود
دارد .هر خاصي )به ترتیبي( یك عام است .هر عامي یك )جزئي از ،یا یك جنبه از ،یا اساس( یك خاص
است .هر عامي فقط بطور تقریبي تمام چیزهاي خاص را در بر میگیرد ،هر خاصي بطور ناقص وارد
عام میشود و قس علیهذا) ".صفحه  ۳۴۳کلیات آثار لنین به انگلیسي((
از نظر سیاسي ،انحرافي که فقط به عام توجه کرده و ارتباط میان عام و خاص را در نظر نمي گیرد
عموم ًا شکل دگماتیستي بخود میگیرد .تالشهاي بي فایده و مخربي انجام میشوند تا به زور خصلت
پیچیده و همه جانبه واقعیت را در محدوده تنگ ایدئولوژیك از قبل تعیین شده و ساده انگارانه جا
دهند .این انحراف در زمان بروز خیزشها میتواند به کوششهاي عجوالنه جهت پیشرفت و بدون
محاسبه خصلت خاص شرایط بیانجامد ولي اغلب اوقات بصورت غفلت در تعیین فرصتهاي انقالبي
واقعي درآن موقعیت ویژه که لزوم ًا با برخي فرمولهاي کتابي تطابق ندارند ،بیرون مي زند.
سوي دیگر انحراف عبارت است از برخورد به تغییرات و تکامالت خاص جدید بعنوان توجیهي جهت
عدول از اصول عام مارکسیسم .این انحراف زیر بناي فلسفي رویزیونیسم محسوب میشود.
)رویزیونیسم به هرگرایشي مي گویند که تحت لواي مارکسیسم مبلغ ایده ها و اعمالي است که
مستقیم ًا خالف روح و اهداف و اصول اساسي مارکسیسم و پراتیك اصیل مارکسیستها مي باشد (.آنها
30

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

درخت را نشان میدهند ولي جنگل را نمي بینند .رویزیونیسم و دگماتیسم نهایت ًا رابطه بین عام و
خاص را ندیده و برخوردي مشترك به جهان میکنند )اگرچه از زوایاي گوناگون( ،هر دوي آنها
میخواهند که واقعیت ها "بر مبناي کتاب پیش روند" )در تنگ نظرانه ترین شیوه قابل تصور( و
زماني که )بطور اجتناب ناپذیر( چنین نمیشود ،دگماتیست ها واقعیت را انکار مي کنند و
رویزیونیستها کتاب را بدور مي افکنند.
اما در واقع خارج از کتب درسي ،چیزي همانند یك الگو ،یا متون تدریسي یا مثال هاي قضایا ...
وجود خارجي ندارد! تقریب ًا تمام پدیده ها داراي انحرافات و چیزهاي غیر عادي هستند .معذالك طنز
آنست که فقط پس از مدت معیني اتکاء محکم بر شناخت عام و تجریدي مي توان این انحرافات
خاص را فهمید ـ شناخت عام و تجریدي نمي خواهد و نمي تواند کامال هر جنبه خاص از یك پدیده
را منعکس کند ،اما تنها چیزي است که مي تواند در جوهر آن نفوذ کند .این مسئله بخصوص در
مطالعه تجارب انقالبات گذشته صادق است .نقطه نظر و موضع ما نباید آن باشد که با کوششي
بیهوده بخواهیم وقایع امروز را در چارچوب گذشته بگنجانیم ،بلکه همانگونه که باب آواکیان در
"مقاله فتح جهان؟  "...میگوید" :باید دیدگاه تاریخي همه جانبه را با تشریح نقادانه و عمیق تجارب
تاریخي فشرده و بسیار مهم ترکیب کرده و تا آنجا که ممکن است دروس حاصل از این تجارب را
جمعبندي کنیم ،و تا آنجا که ممکن است این درسها را به مهماتي براي حال و آینده تبدیل کنیم"
)صفحه  ۹مقاله فتح جهان؟(...
بطور مثال به هنگام وقوع خیزش انقالبي روسیه در سالهاي  ۱۹۰۷ـ  ،۱۹۰۵لنین مي باید مبارزه
عظیمي را حول مسئله جنگ پارتیزاني به پیش مي برد .قبل از انقالب  ،۱۹۰۵برخي از انقالبیون این
شکل از مبارزه را جایگزین کار ارتقاء آگاهي از طریق تبلیغ و ترویج وسیع ساخته بودند ،خط آنها در
یك کشور امپریالیستي )نظیر روسیه( به بن بست مي رسید و بهمین دلیل لنین علیه این خط
جنگید .اما در سالهاي  ۱۹۰۷ـ  ۱۹۰۵وقتي در مجموع شرایط انقالبي فرا رسیده بود و مبارزه براي
کسب قدرت سیاسي در دستور روز قرار داشت ،جنگ پارتیزاني بیشتر خصلت توده اي بخود گرفته و
معناي دیگري مي یافت ،اینك لنین مي باید علیه آنهایي مبارزه میکرد که جنگ پارتیزاني را در خود
و تحت هر شرایطي رد میکردند .لنین مقاله "جنگ پارتیزاني" را اینگونه آغاز کرد:
مارکسیسم تمام فرمولهاي انتزاعي و نسخه هاي مکتبي را قاطعانه رد میکند و خواهان توجه کامل به
واقعیات مبارزات توده اي است ،مبارزاتي که همگام با رشد جنبش و رشد آگاهي توده ها و تشدید
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بحرانهاي اقتصادي و سیاسي ،شیوه هاي جدید و گوناگون دفاع و حمله را بدنبال مي آورد .از این رو
مارکسیسم هیچگاه شکلي از اشکال مبارزه را براي همیشه رد نمي کند .مارکسیسم بهیچوجه خود را
تنها به اشکالي از مبارزه که در یك لحظه معین ممکن بوده و بکاربرده میشوند ،محدود نمي کند.
بلکه معتقد است که در صورت تغییر موقعیت اجتماعي ناگزیر اشکال قبال ناشناخته و نویني از
مبارزه بوجود خواهند آمد .در این رابطه ،مارکسیسم در واقع از عمل توده ها مي آموزد و فرسنگها از
این ادعا دور است که بخواهد اشکال مبارزه اي که "علماي" خانه نشین در مغز خود پرورانده اند را
به توده ها تحمیل کند .کائوتسکي ضمن بررسي اشکال مختلف انقالب اجتماعي مي گفت ،بحرانهاي
آینده اشکال نویني از مبارزه را بدنبال خواهند آورد ،که در شرایط کنوني نمیتوان آنها را پیش بیني
کرد) .لنین ـ جنگ پارتیزاني(
و در همان مقاله چنین جمعبندي کرد:
ما بهیچوجه قصد آنرا نداریم که به رفقاي دست اندر کار ،شکلي از مبارزه را که در مغز خود پرورانده
ایم تحمیل کرده و یا حتي از پشت میز تحریر حکم صادر کنیم که این یا آن شکل جنگ پارتیزاني
در پروسه جنگ داخلي روسیه چه نقشي را باید ایفاء کند ....ولي وظیفه خود مي دانیم به میزان
توانایي خود در بوجود آوردن نظریه تئوریك صحیح در باره اشکال نوین مبارزه که در زندگي مبارزاتي
بوجود مي آیند ،سهیم باشیم .ما خود را موظف مي دانیم بدون هیچ مالحظه اي علیه پیشداوري ها
و شعارهاي توخالي که مانع برخورد صحیح کارگران آگاه به این مسئله جدید و بغرنج میشوند ،و آنها
را از تعقیب صحیح راه حل باز میدارند ،قاطعانه مبارزه کنیم) .همانجا(
آیا لنین در اینجا اهمیت عام با خاص را نادیده گرفته است؟ خیر .او مورد خاص جنگ پارتیزاني را
در ارتباط با مجموعه مبارزه انقالبي تحلیل کرده و از درون این شکل خاص چیزي را که در آن
بمثابه روش مبارزه انقالبي عام بود آشکار مي سازد .با استفاده از مارکسیسم بمثابه راهنماي عمل و
بعنوان روشي براي درك امور نو و ارتباط آن با مبارزه براي کمونیسم بود که لنین حلقه مابین عام و
خاص را آشکار ساخت.
این روش را در اثر وي بنام "امپریالیسم بمثابه باالترین مرحله سرمایه داري" میتوان مشاهده کرد.
در قرن بیستم تقریبا  ۰۲سال پس از مرگ مارکس ،پدیده کیفیت ًا نویني در کشورهاي سرمایه داري
بظهور رسیده بود .این مسئله مارکس را ،آنگونه که بعضي ها ادعا دارند ،کهنه نکرد .اما اکتفا به آنچه
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مارکس در "کاپیتال" به آن دست یافته بود ،کار درستي نبود .لنین تکامل سرمایه داري به مرحله
اي نوین که تضادهاي خاص خود را دارد ،تجزیه وتحلیل نمود ـ مرحله باالتري که تضادهاي قبلي را
حل نکرده ولي آنها را در برخي جهات تغییر داده و در مجموع تشدیدشان کرده بود .از طریق تجزیه
و تحلیل قدرتهاي مهم امپریالیستي ،لنین راههاي مختلف تبارز امپریالیسم از دل تضادهاي سرمایه
داري را نشان داد و از تجلیات بسیار گوناگون مشتي قدرتهاي امپریالیستي ،برخي مشخصات مشترك
اساسي را تجرید کرد ـ او حتي این مسئله را که کجا ،چگونه و چرا کشورهاي مختلف از این یا آن
خصلت "تیپیك" انحراف حاصل کرده اند ،توضیح داد.
روشنگري لنین از این تضادها "آخرین کالم" نبوده بلکه نقطه عزیمتي نوین براي درك عمیقتر جامعه
امپریالیستي ،هم در روزگار او و هم امروز ،بود .امروز امپریالیسم در جهاتي جدید و بطور اجتناب
ناپذیر غیر قابل پیش بیني تکامل یافته ،اگرچه آن ماهیت زیربنایي که لنین عام بودنش را نشان داد،
هنوز حفظ گردیده است.
مائو اشاره کرد که "بعلت تنوع اشیاء و پدیده ها و خصلت نامحدود تکامل آنها ،آنچه در یك مورد
مشخص عام است در مورد مشخص دیگر خاص میشود و بالعکس ،آنچه در یك مورد مشخص خاص
است در مورد مشخص دیگر عام میشود) ".درباره تضاد ـ آثار منتخب ،جلد اول ،صفحه .(۷۰۱
امپریالیسم در زمینه جامعه سرمایه داري بطور عام ،یا حتي عام تر در زمینه تضاد مابین نیروهاي
مولده و مناسبات تولیدي جامعه )زیربناي اقتصادي و روبنا( تضادي خاص )یا بخشي از تضادهاي
خاص( است ،اما در زمینه اي دیگر تضادهاي امپریالیسم چارچوب عام را تشکیل میدهند ،چارچوبي
که در آن خصلت خاص جوانب گوناگون یا مراحل گوناگون تکاملي آن باید مورد تجزیه و تحلیل قرار
گیرد .حلقه ارتباطي بین عام و خاص کلید درك تکامل اشیاء و پدیده ها از مرحله اي به مرحله دیگر
و در مجموع کلید درك اهمیت هر پروسه معین یا هر مرحله از یك پروسه معین مي باشد.
مراحـل تکامـل و کـل پروسه:
تضـادهاي اساسي و عمده
پروسه تکامل مرحله اي توسط رابطه مابین تضاداساسي پروسه و تضاد عمده آن مشخص میشود.
تضاد اساسي ،آن تضادي است که از ابتدا تا انتهاي پروسه وجود داشته و در نهایت ماهیت آنرا تعیین
مي کند و تضاد عمده ،آن تضادي است که در هر مرحله معین بیشترین تاثیر را بر تکامل تضادهاي
خاص گوناگون پروسه گذارده و خصلت آن مرحله خاص را تعیین میکند.
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مائو تکامل مرحله مانند تضاد اساسي را در مقاله "در باره تضاد" چنین شرح میدهد:
تضاد اساسي پروسه تکامل یك شیئي یا پدیده و ماهیت پروسه که بوسیله این تضاد اساسي معین
میشود تا زماني که پروسه تکامل نیافته ،ناپدید نمیگردد .مع الوصف در هر مرحله این پروسه طوالني
تکامل ،وضع معموال متفاوت است ،زیرا با اینکه خصلت تضاد اساسي پروسه تکامل یك شیئي یا
پدیده و ماهیت پروسه تغییر نمي کند ،تضاد اساسي در هر مرحله تکاملي این پروسه طوالني به
تدریج اشکال حادتري بخود میگیرد .بعالوه ،از میان تضادهاي بزرگ و کوچك متعدد که بوسیله تضاد
اساسي تعیین میشوند و یا تحت تاثیر آن قرار مي گیرند ،بعضي ها حدت مي یابند و برخي بطور
موقتي و جزئي حل و یا از حدتشان کاسته میشود و پاره اي دیگر ،تازه پدید مي آیند .از اینجاست
که مراحل مختلف پروسه نمایان میشود .چنانچه انسان به مراحل مختلف پروسه تکامل اشیاء و
پدیده ها توجه نکند ،نمیتواند تضادهاي ذاتي اشیاء و پدیده ها را بطور مناسب حل نماید) .درباره
تضاد ـ جلد اول آثار منتخب ،صفحه (۲۰۱
اما در هر پروسه یا پدیده )که با یك تضاد اساسي مشخص میشود( کلید درك ماهیت یك مرحله
مشخص و تعیین حلقه کلیدي براي انتقال به مرحله بعد )یا بقول مائو ،مرحله حادتر( در تعیین
تضاد عمده نهفته است .مائو بر این نکته تاکید دارد که:
 ...هرگاه پروسه اي حاوي تضادهاي متعدد باشد یکي از آنها ناگزیر تضاد عمده خواهد بود که داراي
نقش رهبري کننده و تعیین کننده است ،در حالیکه بقیه تضادها نقش درجه دوم و تبعي خواهند
داشت .لذا در مطالعه یك پروسه مرکب که حاوي دو یا چند تضاد است ،باید نهایت سعي در یافتن
تضاد عمده شود؛ و به مجرد اینکه تضاد عمده معین شد ،کلیه مسائل را مي توان به آساني حل کرد.
)همانجا صفحات ۱۱۱و(۲۱۱
ماهیت یك پروسه بمثابه یك کل توسط تضاد عمده آن پروسه تعیین نمیشود ،تضاد عمده همان تضاد
اساسي نیست ،هرچند که تضاد اساسي در آن تبلور مي یابد .چیزي که آن را بمثابه عمده متمایز
میکند این است که مهمترین عامل آشکار ساختن تضاد اساسي بوده و در مجموع تکامل دیگر
تضادهاي آن مرحله معین از پروسه را تعیین کرده و بر آنها تاثیر مي گذارد .اگرچه پیشرفت تضاد
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اساسي لزوم ًا به حل کامل تضاد عمده وابسته نیست ،ولي براي حل عمومي تضاد اساسي الزم است
که تضاد عمده تا حد معیني در هر مرحله معین مورد برخورد قرار گیرد.
بازي شطرنج را در نظر بگیرید ،تضاد اساسي این بازي مات کردن شاه حریف است .عموم ًا این هدف
اساسي تنها از طریق گذار از سه فاز متمایز بازي حاصل میشود .باز کردن :که در آن شطرنج باز
میکوشد تحرك تمام مهره هاي خود را تکامل داده و در عین حال دفاع محکمي براي شاه خویش
بسازد .میانه بازي :که در آن ترکیبات پیچیده و حمالت هماهنگ با هدف فلج کردن تحرك حریف و
در هم کوبیدن دفاعش انجام میشود .آخر بازي :یعني وقتي شاه حریف زیر حمالت مستقیم برده
میشود .هر کدام از این فازها )با اهداف متفاوت و نتیجت ًا با ترکیب ها و انواع متفاوتي از حرکات( را
تنها زماني میتوان به پیش بردکه در طول مرحله پیشین پایه الزم ریخته شده باشد .اما از طرف
دیگر ،اگر شطرنج باز در فازهاي آغازین و میانه بازي بیش از حد تامل کرده و بقولي سعي در "تکامل
کامل" هر مرحله داشته باشد ،شکست بسیار محتمل خواهد بود .در مبارزه سیاسي این مسئله بس
پیچیده تر میشود.
در دوران انقالب چین ،پس از اینکه چین مستقیم ًا مورد تهاجم ژاپن قرار گرفت ،مائو براي استراتژي
اتحاد با حزب گومیندان ـ که قبال دشمن سرسخت حزب کمونیست بود ـ بمنظور نبرد با امپریالیسم
ژاپن مبارزه نمود .چرا؟ بر طبق تحلیل مائو تضاد اساسي پروسه انقالب چین ،تضاد توده هاي خلق
با امپریالیسم و فئودالیسم بوده و این امر توسط خصلت نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره این کشور
معین گشته بود ،امري که وحدت با بورژوازي ملي را حداقل در مقاطعي امکانپذیر مي ساخت .چیزي
که در آن زمان اتحاد موقت را به امري صحیح و ضروري تبدیل ساخته بود ،ظهور یك تضاد عمده
نوین بود .قبل از تهاجم مسلحانه ژاپن تضاد اساسي عمدت ًا در جنگ داخلي مابین حزب کمونیست و
گومیندان که اساس ًا وابسته به امپریالیسم آمریکا و انگلستان بود تبلور مي یافت .بدلیل وقوع تهاجم و
با در نظر گرفتن شرایط مشخص چین )بویژه قدرت نسبي نیروهاي طبقاتي مختلف( و بطور کلي
جهان )منجمله ضرورت ژاپن به تقسیم مجدد جهان ،همچنین ضرورت و آزادي آمریکا و انگلیس در
آن موقعیت ،و باالخره وجود اتحاد شوروي و سیاست هایش ،درست یا نادرست( این تضاد تحت
الشعاع تضاد دیگري قرار گرفت :تضاد مابین ملت چین و امپریالیسم ژاپن )و عواملش( .بنابراین
وحدت موقت با گومیندان )حتي اگر فقط به خنثي نگاه داشتنش محدود مي شد( امري ضروري و
ممکن گردید و فعالیت ها را مي بایست بر روي مبارزه مسلحانه علیه ارتش ژاپن متمرکز کرد تا
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تضاد عمده نوین حل شود .انقالب چین از مراحل جنگ انقالبي داخلي اول و دوم گذر کرده ،وارد
دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني شد.
اما در سرتاسر این مرحله از انقالب ،مائو تاکید داشت که باید آن را تنها یك مرحله دانسته و بمثابه
دوره تدارك براي دوراني دیگر به آن برخورد شود ،دوراني که تضاد بین گومیندان و حزب کمونیست
دوباره عمده مي شود .پس از شکست ژاپن بسال  ،۱۹۴۵در حزب کمونیست مبارزه اي در گرفت،
مبارزه بر سر اینکه آیا باید مبارزه علیه گومیندان را از سر گرفته و تشدید نمود یا بهر قیمتي شده
وحدتي را که با حمله ژاپن شکل گرفته ،حفظ کرد .کساني که براي خط نادرست دوم مبارزه
میکردند ،با انکار ورود تضاد اساسي به مرحله اي نوین و ظهور این مرحله در تضاد عمده نوین ،عمال
تضاد اساسي )تضاد خلق با امپریالیسم و فئودالیسم( را نفي میکردند .فقط با دامن زدن به مبارزه اي
بیرحمانه و بکارگیري همه جانبه دیالکتیك بود که جنگ داخلي انقالبي سوم شروع گشته و به
پیروزي انجامید.
این مراحل گوناگون ،خود ایستا نبوده بلکه مداوم ًا جابجا شده و به زیر مراحل مختلفي تقسیم مي
شدند که هر کدام بنوبه خود ،تضاد عمده اي را )بر زمینه آن زیر مرحله( دارا بودند و تاکتیکها و
سیاستهاي مختلفي براي حل تضادها و تکامل امور به مراحل باالتر اتخاذ مي گشت.
آیا براي گذار به مرحله باالتر ،باید تضاد عمده هر مرحله کامال یا حتي اساس ًا حل شود؟ لزوم ًا خیر.
اگرچه تضاد عمده واقع ًا عمده است ولي تنها تضاد یك پروسه پیچیده نبوده و پروسه حل آن )و یا
تضاد اساسي( ممکن است تضادهاي دیگر را چنان تشدید کند که یکي از آنها بمثابه عمده ظاهر
شود .غالب ًا سطح الزم براي حل تضاد غیر قابل پیش بیني است.
مثال در سالهاي  ۱۹۶۰حزب کمونیست چین بدرستي تحلیل کرد که تضاد عمده در جهان ،تضاد
مابین امپریالیسم )بسرکردگي آمریکا( و ملل ستمدیده "جهان سوم" )به همان معناي عمومیت
یافته( مي باشد) .اختالفات ازکجا سرچشمه مي گیرند؟"" ،بازهم درباره اختالفات ما و رفیق
تولیاتي"" ،پلمیك در مورد خط عمومي جنبش بین المللي مارکسیستي" ،و "پیشنهاداتي در مورد
خط عمومي جنبش بین المللي کمونیستي" )انتشارات رد استار ،لندن  ((۱۹۷۶این تضاد تبلور
فشرده خود را در جنگ ویتنام نشان داد که تمامي تضادهاي دیگر جهان را بشدت تحت تاثیر خود
قرار داده بود .اما با وجود این که تضاد مابین امپریالیسم و "جهان سوم" به سطح معیني از حل
رسید ،مشکل بتوان گفت که این تضاد ـ از هر زاویه اي ـ کامال حل گشت! ولي این امر تضادهاي
دیگر را به اندازه کافي آشکار ساخته و بر آنها چنان تاثیري نهاد که بحدت یابي تضاد اساسي انجامید
36

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

و زمینه را براي تغییر تضاد عمده به تضاد مابین بلوکهاي امپریالیستي بسرکردگي آمریکا و شوروي
آماده ساخت.
طي چند سال گذشته تضاد مابین امپریالیسم و ملل ستمدیده حادتر گشته است )ایران ،افغانستان،
آمریکاي مرکزي ،اریتره و امثالهم شاهد این مدعا هستند( .اما این بدان معنا نیست که تضاد فوق بر
سایر تضادها و بر مجموعه روند به همان قاطعیتي تاثیر مي گذارد که مثال در سالهاي  ۱۹۶۰مي
گذاشت .حدت یابي کنوني این تضاد در زمینه اي اتفاق مي افتد که بیشتر توسط حدت یابي تضاد
عمده مابین بلوکهاي امپریالیستي شرق و غرب مشخص میشود ،همان تضادي که بر کل سیستم
امپریالیستي فشار آورده و ایجاد شکافهایي را موجب میشود که از درونشان مبارزات فوق الذکر )و
مبارزات دیگر( سربلند مي کنند؛ و در عین حال باعث بروز حرکات عصبي از جانب دو بلوك
امپریالیستي براي "مهار زدن" براین انفجارات و مانور در میانه آن با درنظر داشتن برخورد قریب
الوقوع جهاني ،مي شود.
حلقه مابین تضاد عمده در یك مرحله و تضاد اساسي که زیر بناي یك پروسه را در کل تشکیل
میدهد ،نکته مهمي در دیالکتیك است .تاریخ نشان میدهد که تمایل به غرق شدن در مرحله
مشخصي از پروسه ،به اندازه اي قوي است که مي تواند تضاد اساسي )همان تضادي که تضاد عمده
تبلور خاص و موقتي آن است( را از نظر دور نگاه دارد و از این راه ،انسان دیدگاه همه جانبه و
دیالکتیکي را ترك گفته و بسوي رویزیونیسم روان شود .البته ،وظیفه تحلیل از شرایط کلیدي ،مراحل
و نقاط عطف در یك پروسه را نباید نفي یا ماستمالي کرد ،همینطور هم نباید مراحل و نقاط کلیدي
را به غلط تشخیص داد .اساس مسئله در درك و احاطه بر روش دیالکتیکي نهفته است و بخشي از
این درك به حلقه هاي رابط مابین تضاد اساسي و عمده مربوط میشود.
آنالیز و سنتز و
تکامل مارپیچي
اهمیت درك تکامل مرحله مانند یك پروسه در آن است که ما را به کشف چگونگي پیشبرد مبارزه از
دل مراحل مختلف و سرانجام حل کامل تضاد اساسي آن پروسه ـ ونتیجت ًا تولید یك پروسه نوین با
تضادهاي نوین ـ قادر میسازد .این همان پروسه سنتز و بوجود آمدن پدیده نوین است که تنها از
طریق مبارزه علیه کهنه و سرانجام پیروزي بر آن امکانپذیر مي باشد .مائو نوشت:
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ما اغلب مي گوئیم "نو بر جاي کهنه مي نشیند" .این قانون عام و الي االبد تخطي ناپذیر عالم است.
گذار یك پدیده به پدیده دیگر بوسیله جهشي انجام مي یابد که طبق خصلت خود آن پدیده و شرایط
خارجي آن ،اشکال مختلفي بخود میگیرد ـ این است پروسه نشستن نو بر جاي کهنه) .همانجا،
صفحه (۱۱۳
سپس مائو در ارتباط با همین مسئله بر مرکزي بودن مبارزه تاکید کرد ،یعني این که نو بر مبناي
مبارزه مکرر و در حال تشدید ،جایگزین کهنه شده و پروسه ها و پدیده هاي نوین ،در حقیقت بر
مبناي پیروزي بر کهنه و اساس ًا در هم شکستن آن ،ظهور مي یابند.
سنتز )بخصوص در پروسه هاي پیچیده( در یك طریق هموار و از پیش تعیین شده انجام نمیشود.
بلکه پروسه اي مارپیچي است پراز پیشرفت و عقب نشیني ،تخریب و ساختن ،زوال و احیاء که همه
در هم تداخل مي کنند .حل تضاد اساسي در هر پروسه پیچیده با خود ظهور تضادهاي نوین و
همچنین تشدید بعضي و تخفیف برخي دیگر را درمراحل مختلف همراه دارد .این خصلت مارپیچي
تکامل است که در سرتا سر جامعه و طبیعت هویدا ست.
نکته فوق ،بطور مثال خود را در تکامل جهان مي نمایاند .تئوري معاصر بر آن است که متعاقب
انفجار عظیم) BIG BANGانفجار عظیم ماده و انرژي که حدودًا  ۱۸میلیارد سال قبل اتفاق افتاد و
این آخرین نقطه اي است که علم کنوني در تاریخ جهان شناخته است (.آنچه را که امروز کائنات مي
شناسیم تنها شامل هیدروژن و هلیم بود .اما وقتي اولین نسل ستارگان حاصل از انعقاد ماده شکل
گرفته در انفجار عظیم ،بشکل سوپرنواهاي )غقطجعصضکا ستاره اي که نورش ناگهان بشدت افزایش
مي یابد ،و این بدلیل انفجاري است که بیشتر جرم ستاره را دفع مي سازد (.بیشمار منفجر شدند،
حرارت عظیمي تولید شد که اتمهاي این عناصر )هلیم و هیدروژن( راشکسته و سپس آنها را در
اشکالي نوین با هم ترکیب کرده و بالنتیجه عناصر نویني )مانند کربن ،اکسیژن و غیره( بوجود آمدند.
ماده و انرژي رها شده در آن انفجارات عاقبت خود را در "نسل" دیگري از ستارگان )اما اینبار با
ساختمان شیمیایي کیفیت ًا پیچیده تر( ترکیب نمود .این امر نشان میدهد که سوپرنواهاي در حال
انفجار از یك سو نابودي عظیم نظم کهن بودند و درعین حال شالوده سنتز در سطحي کیفیت ًا نوین.
البته ،نسلهایي که در اینجا بدان اشاره شد ،بینهایت تقریبي هستند .اینطور نیست که تمام نسل اول
ستارگان بعد از انفجار عظیم ،تقریب ًا همزمان منفجر شده اند ،یا آنها با "اخالفشان" در هیچ زمینه اي
تفاوت نداشته )و ندارند( .نکته اینجاست ،باوجودیکه پروسه ها در یك طریق منظم از پیش تعیین
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شده ،طبقه بندي شده و قابل درك فوري براي بشر حرکت نمي کنند ،ولي در واقع آنها مارپیچ
معیني را دارا هستند که "قوانین" )خاص و مشروط( خود )یا بهتر بگوییم ،خصوصیات متضاد خود(
را دارد ،قوانیني که عمیق ًا آنها را ـ علیرغم ارتباط درونیشان ـ از دوره هاي دیگر تکاملشان جدا مي
کنند.
تضادها لزوم ًا در یك طریق از قبل تعیین شده تکامل نمي یابند؛ پروسه ها و پدیده هاي گوناگون در
هم تداخل کرده ،بر یکدیگر تاثیر نهاده و تضادهاي نسبت ًا خارجي )دریك زمینه خارجي( مي توانند
جهت رشد یك پروسه را دگرگون ساخته و حتي آنرا بطور کلي حذف نمایند .بعالوه ،در حالیکه همه
چیز مارپیچي تکامل مي یابد ،اما یك "مار پیچ بزرگ" که کل ماده را در بربگیرد وجود ندارد .حرکت
کل ماده در یك جهت مشخص )گویي بر طبق مشیت الهي( نیست ،بلکه فقط پروسه هاي منفرد،
پدیده هاي منفرد و هستي هاي منفرد هستند که تقریب ًا مارپیچي تکامل مي یابند .و این قانوني
نسبت ًا مهم درمورد ماده است و بند اتصالي نسبت ًا مهم در روش دیالکتیکي است.
بگذارید به تکامل موجودات روي زمین بنگریم .این تکامل اغلب بصورت روندي بطئي نشان داده
میشود ،بدین صورت که هر نسل در مدتي طوالني رفته رفته بهبود یافته و موجود نوین بتدریج و
غیرمحسوس ظاهر گشته است .اما در واقع تکامل با دورانهائي از انقراضات مهیب که تکامل سریع و
باورنکردني موجودات نوین را در مدت زماني فشرده بدنبال داشته ،مشخص میشود .دایناسورها که بر
جامعه حیوانات بمدت  ۰۴۱میلیون سال غلبه داشتند ،در جریان یك دوره انقراضي همراه با  ۵۲تا
 ۰۵درصد موجودات روي زمین از میان رفتند و کامال منقرض شدند .جالب توجه اینجاست ،تفاسیر
بسیار و شواهد متعدد نشان مي دهند که دایناسورها در زمان انقراض ،دوران رشد خود را مي
گذراندند و علت انقراض تغییري جدي در آب و هواي زمین بود که این خود در نتیجه یك توفان
عظیم اتفاق افتاد و وقوع توفان عظیم را باید در علل خارجي جستجو کرد .برخي بر این اندیشه اند
که یك جسم سماوي بر زمین سقوط کرد و گرد و غبار فضا را آنچنان انباشت که سدي در راه اشعه
خورشید ایجاد شد و این امر بطور موثري درجه حرارت زمین را تغییر داد ،و این تغییري بود که
دایناسورها و بسیاري دیگر از موجودات نتوانستند خود را با آن منطبق سازند.
حیوان کوچك درخت زي که پیش نمونه پستانداران شد ،دایناسوري بهبود یافته نبوده ،بلکه شکلي از
حیوانات بود که کیفیت ًا با دایناسور تفاوت داشت )تفاوت در سیستم حرارتي ،تولید مثل و غیره( این
امر بطرق مختلف موجود را قادر ساخت تا در شرایط نویني که موجب انقراض بسیاري از موجودات
شده بود به بقاء خویش ادامه دهد و شروع به ریشه گرفتن ،و نشو ونما و گسترش همه جانبه در
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دنیاي )موقت ًا( "خالي از موجود" نماید .فسیلهاي موجود نشاندهنده ظهور بشر از طریق یك سلسله
دوره هاي واسط از میمون به چهارپا نیستند ،برعکس نشانگر این امرند که موجود راه رونده راست
قامت بطور ناگهاني ظاهر گشته است.
براي جمعبندي از این مثال و تعیین جایگاه آن بر زمینه تکامل مارپیچي دونکته را باید روشن کرد.
اوال :عصر دایناسورها و پستانداران ،مارپیچ هاي تکاملي کامال متمایزي با تضاد اساسي و خصوصیات
مشخص خودشان را تشکیل مي دهد ،و ثانی ًا :حرکت این تکامل مستقیم الخط نبوده بلکه زایگزاکي
و بشکل تکامل مارپیچي بود که در جریان آن تضاد اساسي پروسه منکشف شد )تا جائیکه مثال
مارپیچ تکاملي دایناسورها با بن بست تکاملي و یا با مداخله یك پروسه عالیتر ،شاید هم ترکیبي از هر
دو ،به پایان رسید(.
مشخصه تاریخ جوامع نیز تکامل مارپیچي است .بطور مثال زمان و نحوه رشد جامعه سرمایه داري
هیچگاه امري از قبل تعیین شده نبوده است .سرمایه داري از درون تضادهاي مشخصي که جامعه
اروپا در نقطه معیني با آنها روبرو بود ظاهر شد .شکل خاص ظهور آن از قرنها پیش تعیین نشده )و
مهمتر از آن ،ذاتي خصوصیات "اروپایي" هم نبود( .نحوه این ظهور ،کامال نامنظم ،پراز انقالب و ضد
انقالب ،شروع کاذب و خالف قاعده ها بود).یك مثال از شروع کاذب را مي توان در عصر رنسانس
ایتالیا مشاهده کرد .آنجا تولید کاالیي و تجارت تا جایي رشد کرد که سرمایه تجاري در حال تبدیل
شدن به سرمایه صنعتي بود ،اما بدالیل گوناگون این کار به نتیجه نرسید ـ از جمله این دالیل
پیشرفت دریا نوردي در نتیجه رنسانس بود که به اروپاي شمالي اجازه داد از شهرهاي تجاري ایتالیا
گذشته و بطرف شرق روان شود .بنابراین انقالب بورژوایي تا قرنها بعد در ایتالیا انجام نشد (.رشد
سرمایه داري که در مکانهاي معین و اشکال مشخص انجام شد ،امري از قبل مقدر شده نبود ،اما
واقعیت این است که تضاد بین تولید کاالیي و تولید براي مصرف ،که مشخصه جامعه فئودالي است،
مي باید خود را در زوال ،رکود و ،یا حل شدن جوامع مختلف فئودالي بطور مداوم ظاهر مي کرد
)امري که از زمان پیدایش اولین جامعه فئودالي در مصر در جریان بود( تا بطور اجتناب ناپذیر در
جایي یك مناسبات تولیدي نوین مبتني بر صعود تولید کاالیي و مناسبات کاالیي )یعني سرمایه
داري( ـ سلطه خود را برقرار سازد) .تولید کاالیي ،تولید براي مبادله است و سرمایه داري ازتمام
سیستمهاي دیگر توسط سلطه این شکل از تولید متمایز مي گردد .فئودالیسم با تولید براي مصرف
مشخص میشود که در آن تولید دهقانان عمدت ًا بطور مستقیم در خدمت استفاده خودشان و یا
اربابانشان قرار میگیرد .در مورد چگونگي برخورد این دوشکل تولیدي به فصل دوم کتاب حاضر
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مراجعه کنید (.بعبارت دیگر ـ و بگونه اي عام تر ـ در حالیکه تمام پروسه ها در خود گرایش شاخ به
شاخ شدن تضادها را حمل میکنند ،اما محتواي واقعي و چگونگي به ثمر رسیدن این تغییر بهیچوجه
امري اجتناب ناپذیر و "اتوماتیك" نیست .همانگونه که مائو در مورد آب ،ذکر کرد" :من نمیدانم چند
میلیون سال طول کشیده تا آب ساخته شود .هیدروژن و اکسیژن در هر شرایطي بناگهان به آب
تبدیل نشدند .آب هم تاریخ خود را دارد) ".گفتگو در باره سئواالت فلسفي از کتاب "صدر مائو با
مردم سخن میگوید ".ویرایش استوارت شرام ـ چاپ پانتئون نیویورك  ۱۹۷۴ـ صفحه (۲۲۱
به این مسئله از زاویه اي دیگر نگاه کنیم .بحث بر سر وحدت عام مابین آنالیز و سنتز در تمام پروسه
هاست .این مقوالت که بصورت رایج در تفکر بشري مورد استفاده قرار میگیرند ،ریشه در جهان
مادي داشته و بر آن منطبق هستند .آنالیز به معناي شکسته شدن و تفکیك پدیده به اضداد تشکیل
دهنده اش و قطبي شدن و مبارزه اضداد است .سنتز ،غلبه جنبه نو بر جنبه کهنه از طریق آن
مبارزه ،فتح غالب پیشین توسط مغلوب پیشین و ظهور پروسه اي کیفیت ًا نوین مي باشد .این دو
پروسه در سرتاسر همه مراحل در یکدیگر تداخل مي کنند .به عبارت دیگر در حالیکه هم دوره هایي
از رشد پروسه موجود است که در آن مبارزه و قطبي شدن عمده مي باشند و هم دوره هاي همگوني
نسبي وجود دارد ،اما هم سنتز در دوره هاي آنالیز جریان دارد و هم آنالیز در سنتز جاري است .براي
مثال به مسئله تفکر رجوع کنیم )البته بعدًا به این مسئله عمیقتر برخورد خواهد شد( هنگامیکه
شخصي در حال آنالیز یك مسئله است ،همزمان مي باید قدري سنتز را به عنوان بخشي از پروسه
آنالیز به پیش برد ـ در شکل فرموله کردن فرضیه هاي کلي یا قسمي ،آزمایش کردن آنها ،ارزیابي از
نتایج و غیره .زماني که آنالیز نسبت ًا کامل شد و یك نتیجه یا مفهوم سنتز گشت ،تازه این هم مطلق
نبوده و در خود شامل بسیاري مسائل حل نشده و ،یا مسائل جدید است .پس با بوجود آمدن یك
عقیده ،تئوري نوین و امثالهم فقط میتوان گفت که درجه مشخصي از سنتز بدست آمده است.
پرولتاریا هم بورژوازي را سنتز مي کند .آنالیز در مبارزه انقالبي مابین ایندو به پیش میرود و با
پیروزي سوسیالیسم )بخش ًا( سنتز مي شود ،اما این سنتز هنوز قسمي است و بعبارت دیگر ،خود
مرحله یا شکل دیگري از آنالیز است ،چرا که کماکان مي باید بورژوازي را در هم شکست یا کامال
بلعید ـ تا مناسبات تولیدي بورژوایي ،مناسبات اجتماعي و ایده هاي آن در سطحي جهاني کامال
محو شوند ،تا آنکه هم پرولتاریا و هم بورژوازي کامال در جامعه کمونیستي سنتز شده و پدیده اي
نوین با جوانب متضاد خویش پدید آید.
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چنین مفهومي از سنتز توسط مائو پس از پیروزي انقالب در سال  ۱۹۴۹به پیش گذاشته شد و این
زماني بود که مبارزه طبقاتي در چین اشکال جدید و پیچیده تري را که مشخصه سوسیالیسم است
)اشکالي که هنوز بدرستي تجزیه و تحلیل نشده بود( بخود گرفته بود .زماني فیلسوفي رویزیونیست
بنام یانگ شیان چن ،این فرضیه را مطرح کرد که زیربناي اقتصادي جامعه انقالبي هم در خدمت
سرمایه داري است و هم سوسیالیسم ،یعني در خدمت چیزي که او آنرا سنتزي از هر دو میخواند.
یانگ مدعي شد که سنتز ،ترکیب دو جنبه متضاد است) .اگر بخواهیم این تز را در مثالهاي فوق
الذکر پیاده کنیم ،بنابه گفته یانگ ،سنتز یك مقوله باید بمعناي ادغام دو تئوري متضاد باشد ،بنابراین
سنتز پرولتاریا و بورژوازي باید حفظ همیشگي هر دو باشد( .مائو در ضدیت با این تز گفت:
شما خود مي دانید که چگونه دو قطب متضاد ،یعني گومیندان و حزب کمونیست در سرزمین ما
سنتز شده اند .سنتز بدینگونه جریان یافت :ارتش آنها آمد و ما آنها را بلعیدیم و ذره ذره هضم
کردیم .مسئله ترکیب دو در یك نبود ...این سنتز دو متضاد که بطور مسالمت آمیز همزیستي مي
کردند نبود .آنها نمي خواستند بطور مسالمت آمیز همزیستي کنند .آنها مي خواستند ما را ببلعند...
در اینجا "یانگ شیان چن" معتقد است که دو در یك ترکیب میشود و اینکه سنتز بند پایدار في
مابین دو وجه متضاد است .چه بندهاي پایداري در این جهان وجود دارند؟ چیزها ممکن است به هم
متصل باشند ،اما باالخره باید تفکیك یابند ،هیچ چیز تفکیك ناپذیري وجود ندارد").گفتگو درباره
مسائل فلسفي" به نقل از کتاب "صدر مائو با مردم سخن میگوید" صفحه  ۲۲۵ـ (۲۲۴
زمانیکه شرایط پیچیده بعد از انقالب چین برخي همکاري ها را با بعضي تولیدکنندگان سرمایه دار
ضروري ساخته و شرایط مبارزه غیرآنتاگونیستي )نسبت ًا غیر قهرآمیز( را مابین انقالب پیروزمند و این
تولیدکنندگان امکانپذیر کرده بود ،مائو کماکان و بدرستي تاکید داشت که جهتگیري صحیح
عبارتست از غلبه تدریجي بر عناصر تولید سرمایه داري در چین نو از طریق مبارزه ـ و گرنه جنبه
مغلوب بطور خودبخودي رشد کرده ،توان یافته و قدرت را غصب مي کند) .مبارزه مائوعلیه یانك چن
ودرك خاص اوازسنتزدرجزوه بسیارمهم "سه مبارزه سترگ فلسفي درچین ") (۱۹۷۳آمده است (
باب آواکیان در ارتباط با مفهوم سنتز نزدمائو ،و مشخص ًا مبارزه علیه یانگ شیان چن ،نوشت:
تفاوت موجود و کنه مسئله در این مبارزه که در جبهه فلسفي انجام مي شد ،مناظره اي آکادمیك
نبوده بلکه مبارزه مابین دو خط کامال متضاد است .خط انقالبي مبتني بر حل تضاد از طریق مبارزه
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است و متقابال خط ارتجاعي مي کوشد تضادها را بر مبناي تابع ارتجاع ساختن مترقي ،تابع عقب
مانده ساختن پیشرو ،تابع کهنه ساختن نو ،و باالخره تابع غلط ساختن درست و قس علیهذا آشتي
دهد") .خدمات فناناپذیر مائو تسه دون" ،صفحه (۱۸۱
تئوري سنتز مائو عالوه بر اینکه مبارزه اي بود علیه این نظریه که نو از ترکیب دو متضاد بوجود مي
آید ،چیز دیگر و مهمتري را هم نمایندگي مي کرد :این تئوري بیان جهشي به پیش )و گسستي(
نسبت به درك مارکسیستي پیشین از تکامل که با مقوله "نفي در نفي" بیان مي شد ،بود.
"نفي در نفي" به چه معناست؟ براي فهم این مطلب باید ببینیم که این تز در مخالفت با چه بوجود
آمد .قبل از ظهور دیالکتیك ،درك غالب از تکامل ،الگوي مکانیکي از جهان بود که مشخص ًا توسط
دانشمند انگلیسي اسحق نیوتون و فیلسوف فرانسوي رنه دکارت در قرن هفدهم اظهار میشد .این دو
تصور میکردند که تمام تغییرات ،مشابه تغییر مکانهائي است که در بخشهاي مختلف یك مکانیسم
پیچیده در پروسه دوار بي پایاني جریان دارد .مثال نیوتون بدرستي مشاهده کرد که در منظومه
شمسي ،سیارات مختلف در نقاط مختلف از مدارهاي دوارشان تغییر مکان مي دهند .اما وي این
نکته را درك نکرد که منظومه شمسي و مدارهاي سیارات از اشکال قبلي ماده در حال حرکت بوجود
آمده اند که تکاملي مرحله مانند را از سر گذرانده و کماکان اشکال دیگري جانشین شان خواهند
شد .طبق نظریه اي که توسط نیوتون و دکارت عنوان میشد )یعني ماتریالیسم مکانیکي( از وقتي
خدا پروسه اي را خلق کرد هیچ تغییري مگر تغییر مکان یا اضافه و کم شدن که در دایره هاي معین
شده و منظم انجام میگیرد ،نمي تواند صورت بگیرد .اگر این مفهوم را به جامعه تعمیم دهیم
حاصلش حرکت نوساني جامعه مابین ارتجاع و ترقي خواهد شد که در آن خصایل "ذاتي" مشخصي
مانند استثمار ،تقسیم کار فکري و یدي ،حاکمیت سیاسي و غیره پابرجا مي مانند.
اما مطالعه در ابعاد مختلف علوم طبیعي بتدریج محدودیتهاي این دیدگاه مکانیکي را آشکار ساخت و
همچنانکه جامعه تغییرات مهمي را از سر میگذراند ،دیدگاه دیالکتیکي )که اولین بار بطور واقعي
توسط هگل به یك روش فلسفي سیستماتیزه تکامل یافت( به مقابله با درك نادرست تکامل دوراني
نامحدود برخاست .هگل نقشه اي از تکامل را طرح کرد که در آن پدیده ها یا عناصري از پدیده ها
وقتي توسط ضد خود نفي مي شدند ،دوباره بازگشته و نفي کننده نخستین خود را نفي مي کردند ـ
اما در سطحي عالیتر.

43

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

انگلس )و مارکس( مثالهاي متعددي را در آثار مختلف خود براي نشان دادن این مفهوم پیش کشیده
اند ،که مهمترین آن در فصل "نفي در نفي" آنتي دورینگ مي باشد .در آنجا انگلس "نفي در نفي" را
"یك قانون بسیار عام و بهمین دلیل بینهایت مهم و فراگیر در تکامل طبیعت ،تاریخ و تفکر" مي
خواند) .آنتي دورینگ صفحه  (۱۷۹في المثل کمونیسم اولیه توسط جامعه طبقاتي نفي مي شود اما
جامعه طبقاتي بنوبه خود توسط کمونیسم نفي میشود ـ که عناصر ابتدائ ًا نفي شده کمونیسم اولیه را
حمل مي کند اما در سطح کیفیت ًا عالیتري از تسلط آگاهانه )نسبي( بشر بر طبیعت و مناسبات
اجتماعي خودش .یك دانه جو توسط گیاهي که از آن جوانه مي زند نفي میشود ،این گیاه توسط دانه
هایش که اکنون تعدادشان خیلي بیشتر از اول است نفي میشود .ماتریالیسم ابتدائي توسط ایده
آلیسم نفي میشود ،اما ایده آلیسم به دیالکتیك پا مي دهد و بالنتیجه سنتز یعني ماتریالیسم
دیالکتیك با خود عناصر ماتریالیسم ابتدائي را که به مرحله عالیتري ارتقاء یافته حمل مي کند.
مارکس در "کاپیتال" براي نشان دادن این پروسه ،تولیدکنندگان کوچك یا پیشه وران را که شخص ًا
مالك وسایل تولید خود بودند مثال میزند .اینها توسط سرمایه داران که از ایشان سلب مالکیت کرده
و بعنوان پرولتاریا استثمارشان کردند نفي شدند ،اما این سرمایه داران توسط پرولتاریا که از آنها
سلب مالکیت خواهد کرد نفي خواهند شد ،و پرولتاریا وسایل تولیدي که بطور وسیع ًا اجتماعي بکار
انداخته شده اند را دوباره به مالکیت تولید کنندگان درخواهد آورد ـ اما اینبار تولید کنندگاني که
دیگر یك جمع را تشکیل مي دهند.
اولین اشتباه "نفي در نفي" آنست که این "قانون" چگونگي تغییر پدیده ها را بدرستي توضیح
نمیدهد .این درست است که نو بطور حتم از کهنه بوجود مي آید ،اما باید صراحت ًا بگوییم که "نفي
در نفي" وجود ندارد .پدیده هاي بیشماري هستند که بهیچوجه توسط "نفي در نفي" قابل توضیح
نیستند و این مقوله واقع ًا نمیتواند قانوني عام باشد .سرمایه داري با نفي فئودالیسم زاده شد و
سوسیالیسم با نفي سرمایه داري ،اما آیا سوسیالیسم مي تواند احیاء یك سلسله از عناصر فئودالیسم
را همراه داشته باشد؟ فیزیك آینشتین ،فیزیك نیوتون را نفي کرد .آیا میتوان گفت که آینشتین در
این کار برخخي از عناصر بطلیموسي ـ نظریه پیش از کپرنیك که زمین را مرکز کواکب مي دانست ـ
را احیاء کرد؟ جنگ ویتنام گذرگاه بسیار مهمي در تحول اخیر امپریالیسم بود" ،نفي در نفي" در
اینمورد چگونه خود را بیان مي کرد؟ آیا این واقعه در ارتباط با جنگ جهاني دوم بود؟ تحمیل چنین
روشي بر واقعیت بطور اجتناب ناپذیر ما را از درك صحیح و کنکرت از ریشه واقعي جنگ ویتنام و
نقش معین )و بسیار مهمي( که بازي کرده است دور میسازد.
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اما کنه مسئله را میتوان بوضوح از طریق امتحان آن چیزهایي که بظاهر توسط "نفي در نفي"
توضیح داده میشوند مشاهده کرد .بطور مثال پروسه "کمونیسم اولیه ـ جامعه طبقاتي ـ کمونیسم"
را در نظر بگیرید .آیا کمونیسم بنوبه خود توسط جامعه عالیتري که عناصر مهمي از جامعه طبقاتي
را با خود حمل میکند نفي خواهد شد؟ خیر .صراحت ًا خیر .اما مگر میشود که کمونیسم پر از تضاد
نباشد و مگر ممکن است در نقطه اي معین به پدیده اي کیفیت ًا متفاوت تغییر نیابد؟ شیوه اي که
"نفي در نفي" اتخاذ میکند راه تکامل آینده را بسته و در عوض گرایش دارد که کمونیسم را بمثابه
نقطه پایان معرفي کند.
باب آواکیان در انتقاد از "نفي در نفي" این سوال را مطرح مي کند ،چه کسي مي گوید هر پدیده اي
"صفت مشخصه" خود را براي نفي شدن دارد؟ و به چه دلیل؟ او ادامه میدهد:
این امر براي من همان ماهیت از پیش تعیین شده و الیتغیر را تداعي مي کند .مائو با اعالم اینکه
توارث و موتاسیون وحدت اضداد مي باشند ،با این طرز تفکر به مخالفت برخاسته بود .حتي خود
انگلس در چند جمله جلوتر اظهاراتي مبني بر عدم امکان "رویاندن موفقیت آمیز جو" بدون دانستن
نحوه اینکار ،ابراز مي دارد ،که درست است .اما کیست که بگوید روئیدن جو "صفت مشخصه" آن
بوده و راه مناسب نفي شدن آن است و مثال خرد شدن راه نفي شدن آن نیست؟ بشر و طبیعت
)ظاهرًا( بیشتر عمل اول را در مورد جو انجام داده اند تا دومي .ولي آیا این امر غیرقابل تغییر است؟
آیا دانه جو را نمیتوان به طریق دیگري تغییر داد؟ خالصه اینکه وقتي انگلس مصرانه مي گوید "بر
مبناي ماهیت هر مورد منفرد  ...نفي اولي را باید آنچنان انجام داد که نفي دوم امکانپذیر باشد"
عنصري متافیزیك را به تشریح دیالکتیکي وارد ساخته است .او ادامه میدهد "اگر من یك دانه جو را
آسیاب کنم ،اگر یك حشره را له کنم ،درست است که عمل اول را انجام داده ام اما عمل دوم را
غیرممکن ساخته ام ".عمل دوم! گویي که "عمل دوم" اجباري ،ضروري" ،صفت مشخصه" مناسب و
از پیش تعیین شده است .اینجاست که مي بینیم چگونه مقوله "نفي در نفي" در تضاد با قانون
اساسي دیالکتیك ماتریالیستي یعني وحدت اضداد )تضاد( قرار میگیرد") ".بازهم درباره دیالکتیك"
باب آواکیان ،نشریه کارگر انقالبي ،شماره  ۶ ،۹۵مارس (۱۹۸۱
دیالکتیکي که توسط مارکس و انگلس ارائه گردید در مجموع جهش عظیم و بیسابقه اي در دانش
بشري بود و سنتزي شگرف از هرآنچه قبال موجود بود به حساب مي آمد .این سنتز از "نفي در نفي"
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در عرصه فلسفي حاصل نشد )زماني انگلس مسئله را اینطور تشریح کرده بود( بلکه )همچنان که
مارکس و انگلس در آثاري دیگر اشاره کرده اند( در جواب به مناسبات تولیدي سرمایه داري و صنایع
سنگین )با تغییرات مداوم و دگرگونیهاي ناشي از آن در جامعه( ،قطبي شدن پرولتاریا و بورژوازي و
فوران مبارزه طبقاتي مابین ایندو ،تکامل در علوم طبیعي و در عرصه تفکر بشري که بطور
دیالکتیکي با آن مرتبط بود )از جمله بر زمینه تاریخي محدودیتهایي که ایدئولوژي بورژوایي در
زمینه هاي فلسفه ،اقتصاد سیاسي و تاریخ با آن روبرو شد( و مبارزه براي در هم شکستن و حل این
محدودیتها و تضادها ،به پیش گذاشته شد.
در اینجا نیز نقطه پایان )چنانکه ممکن است مدل "نفي در نفي" این درك را بدهد( وجود ندارد .آیا
بعد از این در دیالکتیك ماتریالیستي بمثابه یك روش یا فلسفه دیگر نیاز به نفي هاي بیشتر نیست؟
تفکر فقط میتواند بطور ناکامل چگونگي تکامل مداوم و تغییر جهان را منعکس کند و انسان براي
دستیابي به تصاویر دقیقتري از واقعیت و حل مسائل نوین باید مبارزه کند .اما ظهور تضادهاي بیشتر
در فلسفه مارکسیسم منجر به نفي مارکسیسم توسط "شکل عالیتري" از متافیزیسم یا ایده آلیسم
نخواهد شد .بلکه فقط مي تواند از طریق ارتقاي روش دیالکتیك ماتریالیستي به سطح عالیتري از
سنتز حل گردد ـ همچنانکه این امر از زمان مارکس و انگلس تا به امروز جریان داشته است.
)گرایش به درك مستقیم الخط یك ـ دو ـ سه از تکامل که در "آنتي دورینگ" وجود داشت در کتاب
"ماتریالیسم دیالکتیکي و تاریخي" استالین شکل متمرکزتري به خود مي گیرد .این کتاب در عین
دارا بودن مطالبي صحیح و علیرغم اینکه هدفش را ارائه یك خالصه فشرده )وضرورت ًا کمي ساده
انگارانه( قرار داده است ،به حدي در مورد فوق و موارد دیگر به خطا میرود که تا بحال ضررهاي
فراواني را به صورت تربیت افراد در سیستم فکري ماتریالیسم مکانیکي بجاي ماتریالیسم دیالکتیکي
وارد آورده است(.
هم جهت با همه اینها الزم است به خصلت پیچاپیچ رشد مارپیچي بیشتر و عمیقتر تاکید کنیم.
لنین در جایي متذکر شد که انقالب شکست خورده  ۱۹۰۵تمریني براي  ۱۹۱۷بود ،اما سالهاي
میان این دو انقالب شاهد انباشت تدریحي نیرو توسط انقالبیون نبوده بلکه نظاره گر حرکت موج وار
فروکش و اوج ،افت و طغیان بود .انقالبیون باید از پیچ و خمهاي مهمي رد میشدند و مبارزات
مختلفي را به پیش مي بردند .از جمله ،آنها مي باید دردوره  ۱۹۱۲ـ  ۱۹۰۸مبارزات تعیین کننده
اي را درون حزب علیه یورش ایدئولوژیك جهت ترکیب مارکسیسم با مذهب یا ایدئولوژي هاي ضد
مارکسیستي دیگر و علیه یك خط سیاسي رویزیونیستي و یك خط تشکیالتي انحالل طلبانه ،که
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دعوت به انحالل کامل حزب میکرد ،به پیش مي بردند .این مبارزات ،حزب بلشویك را آبدیده کرد و
به میزان بسیار ،زمینه اي شد براي توانایي حزب در اتخاذ موضع انقالبي در مواجهه با جنگ جهاني
اول و سپس در پیشبرد موفقیت آمیز انقالب اکتبر.
بهمین ترتیب انقالب پرولتري بمثابه یك پروسه جهاني از یك مدل مکانیکي تکامل پیروي نمي کند.
یعني اینگونه نیست که کشورها دانه دانه به "ستون سوسیالیسم" اضافه میشوند تا در نهایت "توازن
ترازو بهم خورده" و جهان کمونیستي گردد .این پروسه با دوره هاي پیشرفت انقالبي براي پرولتاریا
که در بخشهاي مهمي از جهان به قدرت رسیده و تجربیات تاریخي مهمي انباشت کرده )مانند دوره
هاي متعاقب دو جنگ جهاني و اواخر سالهاي  ،(۶۰ودوره هاي فروکش ،تحکیم و حتي عقب نشیني
هاي مهم ،مشخص گشته است .اما همانگونه که در فصول سوم و چهارم این کتاب عمیق ًا بحث کرده
ایم ،این حرکات در مجموع به آمادگي بیشتر شرایط مادي انقالب و آبدیدگي ایدئولوژیك و سیاسي
نیروهاي پیشاهنگ پرولتاریا انجامیده است .در واقع یك محصول جنبي کودتاي رویزیونیستي ۱۹۵۶
و احیاي سرمایه داري در شوروي )ولي بشکل سرمایه داري دولتي( تعمیق درك فلسفي از اصل
تکامل مارپیچي است .این درك را مائو در مواجهه با تجربه احیاء سرمایه داري در شوروي عمق
بخشید.
قبل از این دوره ،هم "نفي در نفي" و هم "قانون تغییر کمیت به کیفیت" معموال معادل وحدت و
مبارزه اضداد ـ و هر سه اینها بعنوان "سه اصل دیالکتیك" ـ ارائه میشدند .مائو نه تنها بي اعتباري
"نفي در نفي" را نشان داد بلکه متذکر شد با وجودي که تغییر کمیت به کیفیت یك اصل مهم تکامل
است ولي اساس ًا موردي از وحدت اضداد ،و در این مورد وحدت )و مبارزه( مابین کمیت و کیفیت مي
باشد.
وحدت اضداد مابین کم یت و کیفیت مربوط بدو شکل متضاد حرکت در یك پدیده یا پروسه است.
معموال تغییري تدریجي و یا کمي وجود دارد که در آن تضادهاي یك پدیده یا پروسه ممکن است
تشدید یافته یا تخفیف یابد ،در حالیکه صفت کیفي آن اساس ًا همانگونه باقي مي ماند و تغییري
کیفي موجود است که در آن مبارزه اضداد به نقطه اوج رسیده و یك هستي اساس ًا نوین را نتیجه
میدهد .بطور مثال ،آب در تغییرش به بخار از یك دوره انباشت کمي حرارت میگذرد که در آن صفت
کیفي اساسي اش با وجود داغتر شدن تغییر نمي کند تا اینکه به نقطه جوش رسیده و یك جهش به
هستي کیفیت ًا نویني به نام بخار انجام مي دهد .در جامعه نیز تضادها تشدید مي یابند تا بدانجا که
همگوني قدیمي دیگر نمي تواند آنها را فرا بگیرد و یك دوره مبارزه آشکار انقالبي آغاز مي گردد .اگر
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نیروهاي انقالبي نوین پیروز شوند ،آنگاه جامعه در سطح کیفیت ًا نویني متشکل میشود .هستي یا
پروسه نوین به دوره جدیدي از تغییرات کمي و تدریجي پا میدهد .اما در سطحي کیفیت ًا نوین و با
تضادها و اضداد نوین .سرانجام دوري جدید از تغییرات کیفي پدیدار میشود و این پروسه همچنان
ادامه مي یابد.
اما مهم اینست که اوال :از این اصل ،استنباط مکانیکي و یا حسابي نشود و ثانی ًا :این اصل معادل
قانون اساسي وحدت و تغییر اضداد قرار داده نشود .براي مثال یك نمونه تفسیر مکانیکي از این قانون
برآن است که تغییر تکاملي در موجودات نتیجه میلیونها میکروموتاسیون بوده که پس ازمدت زماني
بسیار طوالني باالخره به تغییر کیفي انجامید .اما این تئوري اینك توسط تئوري دیگري مبني بر
اینکه یك یا چند موتاسیون در ایجاد تغییر کیفي و تاثیر کلي بروي یك ارگانیسم کافي است ،رد شده
است) .محدودیتهاي دیدگاه ساده حسابي از مسئله تبدیل کمیت به کیفیت ـ بمثابه یك قانون
طبیعت ـ را در آزمایش ذرات زیر اتمي مي توان کامال مشاهده کرد .در مقاله اي تحت عنوان "ماده
تا بینهایت قابل تقسیم است" که توسط فیزیکدان چیني "بي آن سیزو" قبل از کودتاي ۱۹۷۶
نگارش یافته است ،تقسیم "واویکلها" ،یعني کوچکترین واحد ماده که تاکنون براي انسان شناخته
شده ،به ترتیب زیر مورد بحث قرار گرفته است:
"واویکلها به چه طریق تقسیم خواهند شد؟ این امر نمي تواند بطرق روتین و با استفاده کور از
تجارب قبلي باشد .مولکول به اتمها ،حوزه جاذبه و حوزه الکترو معناطیسي تقسیم میشود .اتم به
هسته هاي اتمي ،حوزه هاي الکترومغناطیس و الکترون تقسیم میشود .هسته اتمي به پروتون،
نوترون و حوزه اتمي تقسیم میشود .در هر سطحي نوین ،همه اینها اشکال جدیدي از وحدت ذره و
حوزه هستند .همه اینها نقاط گرهي جدیدند و همه اینها کیفیت ًا متفاوتند .واویکلها به چه اشکالي
تقسیم خواهند شد؟ این امکان هست که این تقسیم بشکل قبلي یعني وحدت ذرات و حوزه ها
باشد .همچنین امکان دارد که تغییر کیفي عظیمي انجام شود و به یك شکل مادي کامال مجزا و یك
شکل مادي ادامه دار جدید پا دهد .آنها مي توانند پدیده هایي نوین و متفاوت از ذرات و حوزه هایي
باشند که فعال ما نمي شناسیم .این امکان هست که آنها به کوچکتر و کوچکتر تقسیم شوند ،اما این
نیز ممکن است که به بزرگتر و بزرگتر تقسیم گردند .چیزي که از واویکلها بیرون کشیده خواهد شد
ممکن است چیزي "چاق تر" و یا بزرگتر از آن موقعي باشد که درون واویکل بود .این امر ممکن
است به تکامل مناسبات جدیدي مابین کل و جزء بیانجامد .آنوقت چه خواهد شد؟ این یك سوال
علمي کنکرت است .ماده اشکال بینهایت گوناگون دارد ،تقسیم کنکرت ماده نیز اشکال بینهایت
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گوناگون دارد" .مارکسیسم ـ لنینیسم بهیچوجه به حقیقت پایان نداده بلکه برعکس در جریان
پراتیك براي شناخت حقیقت ،الینقطع راههاي تازه اي مي گشاید" )درباره پراتیك ـ مائو( .ماتریالیسم
دیالکتیك هرگز براي عرصه هاي دیگر حکم صادر نمي کند ،و هرگز خود را بجاي علوم طبیعي
ننشاند ،و در این مورد جمعبندي صادر نمي کند ) ".به نقل از نشریه کارگر انقالبي شماره ،۱۲۲
صفحه  ،۲۳سپتامبر ((۱۹۸۱
از نقطه نظر سیاسي ،این تفسیر مکانیکي خود را در میان مارکسیستها بدین صورت نشان میدهد که
پیشرفت یا آماده شدن شرایط براي یك جهش کیفي را با معیارهاي اساس ًا کمي اندازه گیري مي
کنند .شکل ناپخته و رایج این دیدگاه را در آنجا مي بینیم که معیار سنجش صحت خط حزب و
همچنین تخمین پتانسیل انقالبي آینده نزدیك ،تعداد کارگراني که در هر مقطع بزیر پرچم حزب
گرد مي آیند ،قرار میگیرد ـ با این درك ،حزب دمکرات ایاالت متحده پرولتري تر از همه خواهد بود
و یا براي شکوفا شدن ناگهاني انقالب پس از سالها فروکش نسبي توضیحي نخواهد بود.
در حالیکه پیوند حزب با توده ها در هر دوره اي براي توانمند ساختنش جهت انجام وظایف و دامن
زدن به نبرد حیاتي است ،و بخصوص این مسئله براي بهره برداري از فرصتهاي انقالبي حائز کمال
اهمیت است ولي نمیتوان این پیوند را تا حد مسئله تعداد تنزل داد ـ مثال قبلي در مورد حزب
بلشویك بخوبي این مسئله را نشان میدهد )بلشویك ها اتفاق ًا بعلت انسجام سیاسي و ایدئولوژیکي
تشکیالتشان قادر شدند به هنگام ظهور شرایط انقالبي در مدت چند ماه ،ده برابر رشد کنند بي آنکه
اساس ًا این انسجام سیاسي ضعیف شود ،آنها توانستند با استفاده از پیوندهاي الزم تحول اوضاع به
اوضاع طغیاني را تشخیص داده و سپس از آن سود جویند(.
اما دیدگاهي مکانیکي تر از تضاد بین کم یت و کیفیت را بیشتر در زمان رهبري استالین مشاهده
مي کنیم .این مسئله همه را به این باغ انداخت که "چه تعداد از توده ها حول حزب گرد آمده اند"
)بجاي اینکه در درجه اول کیفیت و ویژگي سیاسي این پیوند را درك کند( .در شوروي تاکید بر این
مسئله گذاشته میشد که تحت مالکیت سوسیالیستي چه مقدار نیروهاي مولده جدید بوجود آمده
است )و این در حالي بود که در مورد دگرگوني مناسبات مابین انسانهاي درگیر کار ،کم کردن
تمایزات در مناسبات توزیعي و یا دگرگوني روبنا تاکید بسیار اندکي مي شد و شاید هیچ تاکیدي
نمي شد( .تمام اینها زمینه اي شد براي رشد دیدگاهي که مخالف درك دیالکتیکي از بوجود آوردن
دگرگوني کیفي از طریق مبارزه اضداد بود.
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در اینجا خطر ارتقاي این تضاد )کم یت ـ کیفیت( تا سطح قانون اساسي دیالکتیك )یعني وحدت و
مبارزه اضداد( روشن میشود؛ چرا که این معادل انگاشتن در عمل به معناي دو در یك کردن
ماتریالیسم دیالکتیك و ماتریالیسم مکانیکي مي باشد )به روش یانگ شیان چن( و نهایت ًا بمعناي
غلبه ماتریالیسم مکانیکي است .این بینش گرایشي مکانیکي را باعث میشود که تغییر را اساس ًا در
نتیجه افزایش تدریجي قدرت جنبه درجه دوم تضاد مي بیند ،افزایشي که در یك نقطه ،توازن ترازو
را به نفع آن جنبه بهم میزند .این یك دیدگاه پویا و ماتریالیستي دیالکتیکي از تغییر و منجمله سنتز
نیست .تغییر از تجمع ساده یا از درون یك پروسه معین حاصل نمیشود .در حالیکه علل داخلي
نسبت به علل خارجي عمده هستند ولي تضادها را نمي توان بطور ساده" ،پدیده هایي در خود" دید،
بلکه تغییر ،حاصل پروسه پیچیده اي است که در آن رشد داخلي و همچنین تاثیر خارجي وجود
دارد و برخي از پروسه هاي خارجي در واقع به بخشي از تضادهاي اولیه بدل مي شوند .از این جهت،
تمام اینها را مي توان بخشي از مرحله کمي یك پروسه معین بحساب آورد .سپس از درون همه اینها
پروسه به نقطه اي میرسد که جهش انجام میشود )مرحله تغییر کیفي( و بروشني این امر بیش از یك
مسئله حسابي است.
مبارزه اضداد کم و بیش در شکلي تدریجي به پیش مي رود )و در ارتباط با آن( در دوره هاي فشرده
بحراني تغییر کیفي امکان پذیر میگردد .این دونکته نه تنها حقیقت دارند ،بلکه حائز اهمیت نیز مي
باشند .حال ببینیم چگونه لنین بطور دیالکتیکي این مسائل را پیاده نموده و تشریحشان مي کند:
حرکت بنوبه خود نه تنها از نقطه نظر گذشته بلکه از نقطه نظر آینده نیز در نظر گرفته مي شود؛ و
در عین حال آنرا نه بر طبق درك عامیانه اولوسیونیست ها که فقط تغییرات بطئي را مي بینند ،بلکه
مي باید بشکلي دیالکتیکي مالحظه نمود .مارکس به انگلس چنین نوشت" :در تحوالتي به آن
عظمت بیست سال بیش از یك روز نیست"" ،اگرچه بعدها ممکن است روزهایي فرا رسند که در آنها
بیست سال متمرکز شده باشد ".در هر مرحله از تکامل ،در هر لحظه ،تاکتیکهاي پرولتري باید این
دیالکتیك عینیت ًا اجتناب ناپذیر تاریخ بشري را در محاسبات خود دخالت دهند .از یك طرف باید از
دوره هاي افول سیاسي یا رکود ،و به اصطالح دوران تکوین "مسالمت آمیز" اوضاع جهت ارتقاء
آگاهي طبقاتي ،باال بردن قدرت و ظرفیت جنگي طبقه پیشرو بهره گیري کرد؛ و از سوي دیگر همه
اینها باید یك جهت گیري داشته و درخدمت یك چیز باشند :در جهت "هدف نهائي" جنبش طبقه و
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درخدمت ایجاد آنچنان تواني در طبقه که بتواند در روزهائي که "بیست سال را در خود متمرکز
دارند" بطور عملي وظایف بزرگ را به انجام رساند) .درباره کارل مارکس ،نوشته لنین(
تشریح فوق نمونه روشني از روش بکارگیري دیالکتیك ماتریالیستي در ارتباط با وظیفه شناختن
تاریخ و تغییر آن ـ انجام انقالب ـ مي باشد.

ﻣﺎﺗﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ
پیساروف در باره اختالف بین آرزو و واقعیت چنین نوشته است" :اختالف داریم تا اختالف .آرزوي
من ممکن است بر سیر طبیعي حوادث پیشي گیرد یا اینکه به کلي از راه منحرف شود وبسویي رود
که سیر طبیعي حوادث هرگز نمي تواند به آنجا برسد .در صورت نخست آرزو موجب هیچگونه
ضرري نیست ،و حتي میتواند انرژي فرد زحمتکش را حفظ و تقویت نماید ...در چنین آرزوهایي هیچ
چیزي که بتواند نیروي کار را منحرف ساخته و فلج نماید وجود ندارد .حتي بکلي برعکس ،اگر انسان
کامال استعداد اینگونه آرزو کردن را نداشته باشد ،هرگاه نتواند گاه بگاه بجلوتر برود و نتواند تصویر
کامل و جامع آن مخلوقي را که در زیر دست او در شرف تکوین است در مخیله خود مجسم نماید،
آنگاه من بهیچوجه نمي توانم تصور کنم که چه محرکي انسان را مجبور خواهد کرد که کارهاي
وسیع و خسته کننده اي را در رشته علم و هنر و زندگي آغاز نموده و به انجام رساند .اختالف بین
آرزو و واقعیت هیچ ضرري در برنخواهد داشت به شرط آنکه شخص آرزو کننده جدًا به آرزوي
خودش ایمان داشته باشد ،با دقت تمام زندگي را از نظر بگذراند ،مشاهدات خود را با کاخهاي خیالي
که در ذهن ساخته است مقایسه کند و بطور کلي از روي وجدان در اجراي تخیالت خویش کوشا
باشد .وقتي بین آرزو و حیات یك نقطه تماس موجود باشد آنگاه همه چیز روبراه است) ".چه باید
کرد؟ منتخب آثار لنین ،صفحه (۱۳۹
لنین سرشار از آرزو این نقل قول را ذکر کرده ،اضافه مي کند" :متاسفانه چنین آرزو پردازیهایي در
جنبش ما بسیار بندرت یافت میشوند" و ادامه میدهد" :تقصیر عمده هم به گردن کساني است که به
هوشیاري خود و نزدیکي خود به چیزهاي مشخص مي بالند) ".لنین ـ چه باید کرد؟(
مشکلي که لنین در سال  ۱۹۰۲به آن اشاره مي کند ،هنوز در آنچه بنام کمونیسم و مارکسیسم
مورد قبول است ،نفوذ دارد .مارکسیسم اگر به تحقق رساندن آرزوهاي رفیع بشر نباشد ،هیچ چیز
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نیست؛ با این حال ،این مسئله دقیق ًا همان چیزي است که اغلب تحت نام ماتریالیسم و مخالفت با
ایده آلیسم از نظر دور داشته شده ،به کنار گذاشته شده و با آن مخالفت میشود.
مارکسیسم ،ماتریالیسم است و نه ایده آلیسم .این درست ،اما این عبارات هم معناي عامیانه دارند و
هم معناي مشخص فلسفي که اغلب باهم متفاوتند .آموزه فلسفي ماتریالیسم معتقد است که دنیاي
مادي بطور عیني وجود دارد و این یعني مستقل از ذهن بشر )یا هر چیز دیگر( .ذهن بشر خود
محصول دنیاي مادي و محصول فعالیت یك ارگان مادي ـ مغز و سیستم مرکزي اعصاب ـ بوده و ایده
هاي مغز انعکاسات کمابیش دقیق دنیاي مادي عینا موجود است.
در صورتیکه ایده آلیسم به آن ایده هاي فلسفي اطالق مي شود که معتقدند جهان مادي نهایت ًا
مخلوق ذهن مي باشد .این امر ممکن است شکل ایده آلیسم عیني را بخود بگیرد ـ که معتقد است
خدا ،ایده مطلق ،روح و یا هر چیز دیگر آفریننده جهان مي باشد و یا مي گویند جهان هیچ چیز
نیست مگر انعکاسات یا آثار )اگرچه ناقص( ایده آلهاي مجردي )مثل عدالت ،زیبایي وغیره( که در
جاي دیگري در حالتي کامل موجودند ـ یا ممکن است بشکل ایده آلیسم ذهني تبارز یابد که معتقد
است واقعیت چیزي بیش از تجارب هر فرد نبوده و موجودیت واقعي هیچ چیز خارج از این تجارب را
نمیتوان به اثبات رساند.
بدیهي است که این تعاریف با تعاریف عامیانه از ایده آلیسم و ماتریالیسم بسیار فاصله دارند؛ تعاریفي
از این دست که مثال مسئله ماتریالیست ها صرف ًا مادیات است ولي ایده آلیست ها به مسائل عالیتر
زندگي نظر دارند .این درك عامیانه نه تنها نتیجه تحریفات بورژوازي ـ بخاطر منافع خودش ـ مي
باشد ،بلکه رویزیونیستها که متداوم ًا ماتریالیسم مکانیکي و جبرگرایي اقتصادي صرف را تبلیغ مي
کنند بخش بزرگي از مسئولیت را به گردن دارند.
اما به مطلب اصلي برگردیم :ضدیت ماتریالیسم با ایده آلیسم .شکاف اساسي بین ایده آلیسم و
ماتریالیسم مربوط است به ماهیت تضاد مابین ماده و شعور .ماده بطور ازلي ،بینهایت گوناگون و
متغیر وجود داشته است و وجود دارد ،چه بصورت جرم یا انرژي ،یك قطعه فوالد یا سوپرنواي در حال
انفجار .با تکامل حیات در کره ارض ،ماده ضد خود یعني شعور را پدید آورد .این ابتدا در نخستین و
اولیه ترین موجودات و بصورت قابلیت آن به عکس العمل در مقابل محرکهاي محیط اطراف یافت
شد .این در حیوانات باهوش تري که مي توانند از محیط بالواسطه اطراف خود نتیجه گیري کرده و
تصمیم گیري کنند به کیفیت باالتري مي رسد و با شعور بشر جهش دیگري انجام مي گیرد .بشر
ظرفیت تجزیه و تحلیل تجاربش را دارد ،او مي تواند آینده را به شیوه هاي متفاوت آرزو کرده و
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مرتب ًا اینها را با هم مقایسه کند ،در جهت تطبیق واقعیات با ایده ها و آرزوهایش تالش کند .با وجود
تمام این تکامالت ،شعور کماکان مبتني بر واقعیت مادي بوده و محصول و خاصیت یك شکل عالي
ماده متشکل یعني مغز است .پایه همه ماتریالیسم همین است.
این پایه است اما هنوز روشن نمي کند که چگونه ماده به شعور پا مي دهد ،انسان چگونه شناخت
کسب مي کند و اینکه چگونه و بر چه پایه اي شعور ماده را متحول مي سازد .بدون در نظر داشتن
این آخري ،ماتریالیسم یك جانبه و بي روح شده ،تصویر ایستا از تضاد ماده و شعور بدست داده و
چگونگي جهش از یکي بدیگري را در لفافه اي اسرار آمیز مي پوشاند
جهش مـارکس
مرکزیت پراتیك
قبل ازاینکه مارکس و انگلس ماتریالیسم دیالکتیك را در سال  ۱۸۴۰سنتز کنند ،مسائل بدین گونه
بودند :دیالکتیك هگل که هر دو شاگردانش بودند بعلت ایده آلیسم فراوانش به بن بست رسیده بود.
اگرچه روش دیالکتیکي هگل سیالیت و متغییر بودن دنیاي مادي را منعکس میکرد ـ و در واقع بر
پایه تغییرات پرآشوب آن زمان جامعه بظهور رسید ـ با وجود این کماکان معتقد بود که جهان مادي
فقط محصول و نمود ایده از قبل موجود مي باشد .طبق نظریه هگل ،هدف بشر آگاهي به این مسئله
بوده و این نقطه ایست که هم بشر و هم تاریخ در موقعیتي ایده آل که کامال بر ایده مطلق منطبق
است به پایان خود مي رسند .ولي آن تحوالت اجتماعي که الهام بخش دیالکتیك بود نه تنها افول
نکرد بلکه تشدید یافت و بخش رادیکالي از هگلي ها را ـ که مشهورترین آنها مارکس بود ـ به میدان
آورد .اینان با وجود رد نتیجه گیریهاي هگل ،خدمات وي را به روش دیالکتیکي حفظ کردند.
در همین زمان ،ماتریالیسم هم احیاء شد و همانند دیالکتیك با تکامل سریع در علوم طبیعي و تولید
ـ که خود مربوط به ظهور سرمایه داري بود ـ به پیش رانده شد .اما این ماتریالیسم اساس ًا مکانیکي
بود و تمام تحوالت را دوراني و یا نتیجه گسترش یافتن کمیت میدید تا نتیجه تغییر کیفي .بعالوه
این ماتریالیسم هنوز نمي توانست رابطه بین شعور و ماده را کامال درك کند .ماتریالیستهاي آن زمان
به شعور بمثابه محصول منفعل محیط نگاه میکردند ،که وقتي طبیعت را در تفکر منعکس کرد یا در
آن غور نمود به عالیترین سطح خود رسید .محدودیتهاي ماتریالیسم قبل از هر چیز ناشي از موقعیت
علوم طبیعي بود چرا که هنوز مکانیك مرکز توجه مطالعات بوده و هر پروسه اي بطور مجر د ،ایستا و
یا بصورت روند مکرر دوراني مطالعه مي شد .بعالوه این محدودیت ناشي از تکامل جامعه بطورکلي
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نیز بود .جامعه اي که شاهد افزایش تدریجي قدرت بورژوازي بوده ولي هنوز )بغیر از انگلستان( به
دگرگوني کامل و کیفي جامعه توسط شیوه تولید سرمایه داري منجر نشده بود.
ولي مارکس و انگلس در بحبوحه ـ و بعنوان شرکت کنندگان فعال ـ فراگیرترین و تا آن زمان
بیسابقه ترین جنبش هاي انقالبي بورژوایي ،زماني که پرولتاریا براي نخستین بار پا به عرصه سیاست
مي گذاشت ،جایگاه خود را یافتند .مضاف بر اینها علوم طبیعي در آستان تحوالتي قطعي در بیولوژي
سلولي ،در درك تبدیل انرژي و تئوري تکامل بود .این همه ،پشتگاهي شد براي دیدگاهي دیالکتیکي
تر از طبیعت .اما شیوه مارکس و انگلس نه منعکس ساختن منفعالنه این پیشرفتها و سعي در اصالح
فلسفه هاي از قببل موجود بود و نه ترکیب بهترین بخش ماتتریالیسم با بهترین بخش دیالکتیك .آنها
محدودیت هاي تمام فلسفه هاي پیشین را تجزیه و تحلیل کرده و به نقد کشیدند به عقب برگشته و
به تاریخ و علوم با دیدگاه نویني نظر انداختند .دروس مبارزه طبقاتي جاري را به منصه ظهور
رساندند ،و سپس جهشي در ایجاد چیزي کیفیت ًا نوین انجام دادند :ماتریالیسم دیالکتیك .کنه این
جهش در عرصه فلسفي ،دید آنها از پراتیك بشري بود :پراتیك بمثابه حلقه تعیین کننده در رابطه بین
شعور و ماده و تبدیل متقابل و مداوم این دو به یکدیگر.
فشرده این مطلب در "تزهاي فویر باخ" سال  ۱۸۴۵مارکس منعکس است .اثري که بقول انگلس
شامل "نطفه درخشان جهان بیني نوین است" .در این مقاله کوتاه اما عمیق ،ایده هایي مبني بر
نقش مرکزي پراتیك در رابطه با شعور را روشن کرده است.
قبل از مارکس ،ماتریالیسم معتقد بود که وظیفه معرفت عبارت است از انعکاس واقعیت عینصي تا
غور کردن در آن .اما اصوال انسان چگونه در امر شناخت از جهان عیني به دست آوردهایي نائل آمد
یاحتي شروع به تاثیرگذاري بر آن کرد؟ آیا غیر از پراتیك فعال در جهان و در ارتباط با آن راه دیگري
وجود داشت؟ بازتاب ) و بالنتیجه شناخت از( مبارزهه بر سر تضادهاایي که در عرصه هاي مختلف
پراتیك بشر پیش مي آید ،ناشي میشود .عرصه هاي اصلي پراتیك همانگونه که بعدًا مائو جمعبندي
کرد عموم ًا مبارزه براي تولید ،مبارزه طبقااتي و آزمونهاي علمي را در بر میگیرد .آن جهان بیني که
در هر عصر معیني غالب است ،و خصلت مسائلي که حادترین بحثها را برمي انگیزند ،تصادفي بوجود
نیامده و صرف ًا نتیجه دقیقتر شدن و پاالیش مسائل ایدئولوژیك مقابل پاي نسل قبل نیستند؛ بلکه
بازتاب فشرده تضادهایي هستند که انسانهاي واقعي و از نظر تاریخي مشخص در بحبوحه تغییر
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جهان با آن مواجه مي باشند .البته پراتیك آنها با سطح شناخت نسلههاي پیشین مشروط میشود اما
پراتیك پایه تداخل مارپیچي شکل تغییر دادن و شناختن جهان است.
مضاف بر این ،مارکس گفت که پراتیك نه تنها منبع نهایي ایده ها و آگاهي است ،بلکه معیار سنجش
حقیقي بودن یك ایده معین است .او در "تزها" نوشت" :این سوال که آیا تفکر بشري مي تواند به
حقیقت عیني دست یابد یا نه ،سوالل تئوریك نبوده بلکه سوال پراتتیکي است .انسان باید حقیقت را
در پراتیك ثابت کند ،این واقعیت و قدرت و این هماني تفکر اوست .مباحثه بر سر واقعیت یا عدم
واقعیت تفکر ،جدا از پراتیك ،یك مباحثه اسکوالستیکي است) ".تزهایي در باره فوئرباخ( .در تضاد
مابین ماده و شعور و در مارپیچ شناخت ،پراتیك حلققه کلیدي است .ایده هاي در حال رقابت از
پراتیك برخاسته و تشخیص حقیقت بودن آنها نهایت ًا فقط توسط نتایج بعمل در آوردن آنها میسر
است) .البته "نتایج" و جمعبندي آنها مستلزم مبارزه است و مشخص ًا در جامعه طبقاتي این مبارزه
"بیطرفانه" یا بدور از غوغا نیست ،بلکه از قدرت نسبي طبقات مختلفي که نظرات مختلف دارند ،تاثیر
مي پذیرد .همانگونه که مائو اشاره کرد "در مبارزه طبقاتي ،نیروهایي که طبقات پیشرو را نمایندگي
مي کنند ،گاهي اوقات دچار شکست مي شوند ،نه بدلیل آن که ایده هاي آنها نادرست است ،بلکه
بعلت آن که در تعادل نیروهاي درگیر در مبارزه ،آنها در آن مقطع مشخص به اندازه نیروهاي ارتجاع
قدرتمند نیستند") "...ایده هاي صحیح انسان از کجا سرچشمه مي گیرند" ،منتخب آثار مائو ،صفحه
(۹۰۳
در برخورد به جامعه ،مارکس ماهیت سفسطه آمیز ماتریالیسم آن دوران را افشا کرد .این ماتریالیسم
اهمیت نقشي را که شرایط زندگي در افکار بشر بازي مي کند دریافته بود ،اما از آنجا به بعد ،دست
به آفریدن انواع و اقسام تصاویر اتووپیستي جهت تحمیل یك مدل ایده آلیستي از پیش تعیین شده و
تنظیم گشته براي جامعه مي زد و چنین فرض میکرد که سازمان دهنده نوین جامعه ،خارج و وراي
جامعه ایست که آرزوي تغییرش را در سر مي پروراند .همانگونه که مارکس با قدرت )و با روشي
دیالکتیکي( مطرح کرد این نوع ماتریالیسم فراموش مي کند "انسانها خود ،محیطشان را عوض مي
کنند و تعلیم دهنده ،خود باید تعلیم بیند ".تغییر محیط انسانها و تغییر فعالیتشان )و ذهنشان( تنها
از طریق مرتبط کردن این دو از طریق "انقالبي کردن فعالیت" خود مردم امکانپذیر است .مردم باید
هم تغییر دهنده باشند و هم تغییر یابنده ،هم فاعل باشند و هم مفعول .همانگونه که مارکس تاکید
مي کرد امر رهایي طبقه کارگر باید بدست طبقه کارگر انجام پذیرد .اما در عین حال ،پرولتاریا باید
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انقالب کند تا بنیادهاي کهن جامعه را بزداید و هم "خود را از آلودگیهاي قرون" رهانیده و "با
ساختمان جامعه نوین هماهنگ سازد ) ".ایدئولوژي آلماني،فصل اول(
مارکس در "تزها" اشاره مي کند که به پراتیك بشر نمیتوان بصورت مجرد برخورد کرد .وي فوئرباخ را
بعلت عدم توجه به مسئله فوق سرزنش مي کند" :که احساسات مذهبي ،خود یك محصول اجتماعي
است و فرد مجردي که او تجزیه و تحلیل میکند ،در واقعیت متعلق به شکل مشخصي از جامعه مي
باشد".
مارکس نوشت "زندگي اجتماعي اساس ًا پراتیك است" و تمام پراتیك بشري مشخص ًا در یك جامعه
بشري مشخص و در سطح معیني از رشد انجام مي پذیرد .بنابراین ،تمام شعور و ایده هاي بشري
باید در پراتیکي ریشه داشته باشند که افراد بطور تااریخي مشخص ،بمثابه اعضاي یك جامعه مشخص
درگیر آن بوده اند .همانگونه که مارکس در "تزها" نوشت" :جوهر بشر چیز مجردي که ذاتي افراد
مجزا است نبوده و در واقع مجموعه اي از مناسبات اجتماعي است) ".جلد اول منتخب آثار مارکس و
انگلس ،صفحات ۱۵ـ(۱۴
و باالخره مارکس فلسفه را بسنگرها کشاند .او در جمعبندي معروفش از هدف مبارزه براي دستیابي
به حقیقت نوشت" :فالسفه فقط دنیا را به طرق مختلف تفسیر کرده اند"" ،ولي مسئله تغییر آن
است) ".همانجا ،صفحه (۱۵
جمعبندي کنیم؛ مارکس پراتیك را منبع تمام ایده ها و شناخت بشري دانسته و آنرا معیار حقیقت
اعالم کرد و نشان داد که پراتیك )و بنابراین مبارزه براي حقیقت( در چارچوب اجتماعي معیني انجام
پذیرفته و پروسه تغییر جامعه )و بنابراین ایده ها و پراتیك بشریت( الزام آور میسازد که توده ها خود
"پراتیك را انقالبي کنند" .براي اولین بار محرکهاي شناخت و تغییر آشکار شد.
تـئـوري مارکـسـیسـتي شـناخـت:
وحـدت دانـسـتن و عـمـل کـردن
پروسه اي که انسانها از طریق آن به شناخت جهان و تغییر آن مي پردازند چیست؟ شناخت از طریق
دو مرحله بدست مي آید :حسي و تعقلي .شناخت حسي از تجارب مستقیم انسانها در برخوردشان با
جهان مادي بدست مي آید .در مراحل اوولیه پراتیك ،عمدت ًا تجارب خام را جذب مي کنند و
تصاویري در ذهنشاان نقش مي بندد و شروع به یافتن ایده هاي کلي از روابط في مابین اشیاء و
پدیده ها مي کنند .اما در پروسه تجارب مکرر و همه جانبه ،انسانها مرتب ًا به مقایسه و مقابله آنها با
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تجارب قبلي مي پردازند ،آنها را از زوایاي مختلف تحلیل میکنند و ایده هاي نوین را به آزمایش مي
گذارند .بدین ترتیب زمینه براي جهش کیفي بسطح عالیتري از شناخت آماده میگردد .این شناخت
تعقلي است .دراین مرحله ،اگرچه آنالیز کماکان تداوم دارد اما عنصر کلیدي ،سنتز برداشتهاي خام
انباشت شده ،ایده هاي پرداخت نشده و اجزا ابتدایي یا قسمي درك یا نگرش به مقوالت است؛ یعني
بقول مائو "درك جوهر ،کلیت و روابط دروني چیزها".
هرکس که تجربه برخورد بایك فرهنگ ،کشور یا حتي یك شهر جدید را دارد ،این پروسه را میشناسد:
دوره اول ،آدم بوسیله برداشتهایي از کلیت تجربه جدید بمباران میشود ،در پرتو تجارب گذشته یا
انتظاراتي که ممکن است از کتابها یا فیلم و غیره بوجود آمده باشد ،به مسائل فکر میکند ،با مردم
جدید صحبت میکند ....حتي مسائل عادي روزمره مهم شده و به منابع مطالعه و آموختن بدل
میشوند .فقط پس از گذشت زماني چند و فقط پس از یك سلسله نتیجه گیري ها و ایده هاي غلط
یا بخش ًا درست است که انسان به یك درك همه جانبه تر و دقیقتر جهش میکند.
بطور مثال ،دانشمندي را در نظر بگیرید که بر مبناي کار در یك رشته مشخص ،در عمل با یك
سلسله پدیده هاي متضاد مکرر مواجه میشود .این در اببتدا شناخت حسي است .پس از مدتي
فرضیه اي براي تشریح این تضادها شکل میگیرد .سپس این فرضیه در عمل به آزمایش گذارده
میشود ،نتایجش جمعبندي شده و بر سر آن مبارزه در میگیرد ،و باالخره خود فرضیه یا کنار گذارده
میشود و یا اینکه تصحیح شده و عمیقتر مي گردد .این پروسه براي هر انقالبي فعالي که شناختش از
وظایف مقابل پا در طول پراتیك مکرر و جمعبندي از تجارب حسي از سطحي ابتدایي به سطحي
کاملتر و درست تر میرسد ،آشناست.
جنبش هاي اجتماعي و جامعه بطور کلي نیز این پروسه را دنبال میکنند ،فقط یك مثال ـ ولي مثالي
مهم و فراگیر ـ را در نظر مي گیریم :شناخت پرولتاریاي انقالبي از تضادهاي موجود در امرگذار به
کمونیسم تنها از طریق جمعبندي علمي از تجربه تاریخي انقالب کردن )که البته مسیر این پروسه از
قبل تعیین شده و ساده نبوده است( تعمیق شده )و غیر از این هم نمي توانست باشد( .فقط تجربه
انقالبي کمون پاریس در سال ) ۱۸۷۱که توسط مارکس در کتاب "جنگ داخلي در فرانسه"
جمعبندي شد و لنین در "دولت و انقالب" به آن رجوع کرد( بود که لزوم درهم شکستن قاطعانه
ماشین دولتي بورژوایي و برقرار کردن دیکتاتوري پرولتاریا را براي پرولتاریا آشکار ساخت .و فقط با
تکیه به تجربه چهل ساله جامعه شوروي در ساختمان سوسیالیسم و سپس تجربه چین
سوسیالیستي )و بویژه انقالب کبیر فرهنگي پرولتري( بود که مائو توانست ادامه وجود طبقات و
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مبارزه طبقاتي در تمام دوران گذار به کمونیسم را کشف کرده و لزوم )و شیوه اساسي( مبارزه علیه
تالشهاي بورژوازي نوخاسته براي احیاء سرمایه داري در جامعه سوسیالیستي را توضیح دهد.
شناخت حسي و تعقلي دو پروسه بهم پیوسته را تشکیل مي دهند .مائو متذکر میشود:
حسي و تعقلي خصلت ًا با یکدیگر فرق مي کنند ،ولي از هم جدا نیستند ،بلکه بر پایه پراتیك به یك
کل واحد تبدیل مي شوند .پراتیك ما ثابت مي کند :آنچه بطور حسي برداشت میشود ،نمي تواند
بالفاصله از طرف ما مفهوم شود و فقط آنچه مفهوم شده است ،مي تواند عمیقتر حس شود .احساس
فقط مسئله ظواهر را حل مي کند ،درصورتي که تنها تئوري مي تواند مسئله ماهیت و بطن را حل
کند) .جلد اول ،درباره پراتیك صفحه (۷۰
و باز تاکید مي کند:
اعتبار شناخت تعقلي درست بدین جهت است که از ادراك حسي سرچشمه مي گیرد ،در غیر
اینصورت شناخت تعقلي جویباري بدون سرچشمه ،درختي بدون ریشه و فقط مخلوقي ذهني و غیر
قابل اعتماد خواهد بود).همانجا ،صفحه (۷۴
هرچه تجربه غني تر باشد ،امکان تجدید بناي مفاهیمي که عمیق ًا و حقیقت ًا بازتاب واقعیت هستند
بیشتر شده ،توانایي تاثیر گذاشتن بر واقعیت و تغییر آنرا افزایش میدهد.
اما البته ،جهشي باید صورت بگیرد .انباشت صرف تجارب بخودي خود به شناخت تعقلي نمي انجامد.
تجربه باید در معرض آنالیز و سنتز قرار گیرد:
 ...براي انعکاس ماهیت و قانونمندي هاي دروني آنها باید با تعمق در باره آنها به تغییر داده هاي
فراوان و ادراك حسي پرداخت ،یعني کاه را از گندم جدا ساخت ،آنچه نادرست است را حذف ،و آنچه
درست است را حفظ نمود ،از یکي بدیگري حرکت کرد و از برون به درون نفوذ نمود و بدین ترتیب
سیستمي از مفاهیم و تئوري ها بوجود آورد ـ یعني باید جهشي از شناخت حسي به شناخت تعقلي
انجام داد .شناختي که چنین ساخته و پرداخته شده باشد ،دیگر بیشتر میان تهي و غیر قابل اعتماد
نخواهد بود ،بلکه برعکس هر آنچه که در پروسه شناخت بر پایه پراتیك بطور علمي ساخته و پرداخته
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شده باشد ،به گفته لنین واقعیت عیني را ،ژرفتر ،درست تر و کاملتر منعکس مي سازد).جلد اول،
منتخب آثار مائو ،درباره پراتیك ،صفحه (۷۵
تجربه را باید از هم شکافته و نقادانه مورد ارزیابي قرار داد .این پروسه با تضاد مابین خاص و عام در
دیالکتیك ارتباطي تنگاتنگ دارد :شناخت حسي اساس ًا در برگیرنده آشنائي با انبوهي از موارد خاص
است در حالیکه شناخت تعقلي آنچه که در این موارد خاص ،اساسي و عام مي باشد را آشکار
میسازد.
این مسئله هنوز مارپیچ پراتیك و تئوري را کامل نمي کند ،چرا که اصل مطلب در کار شنناخت
جهان در تغییر آن نهفته است .اما اگر جهش از تجارب به ایده ها و مفاهیم مستلزم مبارزه است،
جهش برگشتي به پراتیك و تالش در جهت بکارگرفتن این ایده ها و تغییر واقعیت ها ،مبارزه
بیشتري را مي طلبد .یك نکته دیگر را باید تذکر داد و آن اینکه حتي آبدیده ترین و آزموده ترین
ایده ها هم مي تووانند فقط بخشي از واقعیت را منعکس کنند .چرا که انسان هاي درگیر در پراتیك و
تدوین تئوري ها موجوداتي فاني هستند که در یك چارچوب اجتماعي کنکرت با سطح معیني از
علوم و تکنولوژي و در مرحله اي مشخص )و احتماال بسیار ابتدایي( از یك پروسه عمل مي کنند ـ در
حالیکه واقعیت چیز نامحدود ،پیچیده ،پایان ناپذیر و متغیر است .معموال با تداخل مداوم دو مرحله
عمل کردن و دانستن ،ایده ها و تئوري ها در مسیر مبارزه اي که براي به عمل در آوردنشان صورت
مي گیرد باید دچار تغییراتي شده ،تصحیح شوند و یا )درصورت غلط بودن( کنار گذاشته شوند.
بعالوه مائو همانطور که مي گوید:
 ...دربسیاري موارد انسان ابتدا پس از تکرار چندین باره ناکامي ها موفق میشود شناخت اشتباه آمیز
خود را تصحیح کند و به انطباق با قانونمندي هاي پروسه عیني دست یابد و بدین ترتیب ذهني را به
عیني مبدل سازد ،بسخن دیگر در پراتیك به نتایج پیش بیني شده نائل آید ) .درباره پراتیك ـ جلد
اول منتخب آثار مائو ،صفحات  ۷۸و (۷۹
این چنین ناکامیهایي دال بر غلط بودن یك ایده نیست ـ هرچند ممکن است چنین باشد ـ بلکه مي
تواند به این معنا باشد که کنه ایده باید تغییر شکل بیشتري یابد یا اینکه تالش بیشتري بر سر آن
انجام شود .و بخصوص در جامعه طبقاتي دلیل ناکامي ممکن است درستي یا نادرستي ایده نبوده
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بلکه تناسب قواي نسبي نیروهاي طبقاتي باشد .شکست کمون پاریس پس از دو ماه ونیم ،دال بر
اشتباه بودن انقالب پرولتري نبوده بلکه برعکس این تجربه ،منبع درسهاي پرارزشي بود که کماکان
باید پرولتاریا را در مبارزات انقالبیش هدایت کند .همانطور که مارکس در آن دوره گفت ،کمون به
یك "نقطه عزیمت" دست یافت .در عین حال ،شکست کمون این مسئله را نیز آشکار ساختت که
برخي ایده هاي مشخص رهبري کننده آن اشتباه بوده ،برخي دیگر هنوز در مراحل نسبت ًا ابتددایي
خود بود و احتیاج به تکامل ،آزمودن و قوام بیشتر داشت .و از همه مهمتر اینکه بورژوازي در آن
مقطع بسیار قدرتمندتر از آن بود که بتوان آنرا در فرانسه با شکستي تعیین کننده روبرو ساخت؛
حتي هم اگر پاریسي ها بسیار صحیح نبرد میکردند.
درك این مطلب مهم است که پروسه "پراتیك ـ شناخت ـ پراتیك در سطح باالتر" هرگز نمي تواند
بطور همه جانبه کامل شود .بیك معنا هرچه ایده اي بیشتر با واقعیات تطابق داشته باشد ،راههایي
که این ایده از طریق آنها واقعیت را تغییر مي دهد ،غیرقابل پیش بیني تر میشوند .این مسئله بدون
شك در مبارزه طبقاتي هم صدق مي کند :یعني زمانیکه یك ایده به نیروي مادي عظیمي در دست
توده ها تبدیل شود ،توده ها آنرا به اشکالي کامال غیر منتظره بکار گرفته و براي خلق شیوه هاي
جدیدي در انجام امور وارد میدان میشوند .این مسئله در علوم طبیعي هم صدق مي کند :زمانیکه
نظریه اي ابداعي درهاي تازه اي را بروي ابعاد کشف نشده ،با نتایج مطلق ًا جدید باز مي کند .بطور
مثال وقتي براي اولین بار هسته اتمي شکسته شد ،کسي نمي توانست مشخصات هسته زیر اتمي را
پیش بیني کند .بنابراین همراه با تغییر جهان توسط پراتیك ،ایده ها و تئوریهاي نوین باید ظهور
کرده و حقایق قدیمي مورد بررسي قرار گرفته و در پرتو شناخت نوین از نو قالب ریزي شوند .از این
راه است که شناخت نوین از سیر وقایع عقب نمي ماند.
آزادي و ضـرورت
اما شناخت و تغییر جهان به اراده انسانها بستگي نداشته و آنهانمي توانند در هر پراتیکي که باب
میلشان است ،درگیر شوند .دلیل اینکه هیچکس قبل از مارکس و انگلس قوانین مشخص تکامل
سرمایه داري را کشف نکرد ،دقیق ًا به محدودیتهاي عیني پراتیك بشري قبل از آنها مربوط میشود .و
تکامل بیشتر مارکسیسم ،منجمله در عرصه فلسفي بدلیل گسترده تر شدن پراتیك بشري بوده است.
جواب این سوال کهنه که آیا انسانها "اراده آزاد" دارند یا نه ،در اینجا بشکل یك سوال دیگر مطرح
میشود" :آزاد" در چه رابطه اي؟ مثال یك جامعه و اعضاي آن را در هر مرحله اي از تکامل که دلتان
60

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

مي خواهد ،در نظر بگیرید.آنها در یك محیط مادي با آب و هوا ،منابع طبیعي و  ...معیني زندگي مي
کنند .آنها باید با استفاده از یك رشته نیروهاي مولده )که عبارت باشند از وسایل تولید ،مهارت و (...
که از نسلهاي قبل بجا مانده ،غذا تولید کرده و براي خود پناهگاه بسازند ...و آنها اینکار را درون
مناسبات تولیدي معیني که بمثابه ضرورت عیني درمقابلشان قرار دارد ،انجام مي دهند .یعني این
مناسبات تولیدي بمثابه سلسله اي از اجبارات و محدودیتها در مقابل آنها قرار دارد ـ برخي اوقات
این مسئله کامال درك میشود ،و گاهي وقتها حتي در موردش صحبت هم نمیشود )یا حتي آن را
حس نمي کنند( .نقطه آغازین شناخت انسانها از محیط مادي و مناسبات اجتماعیشان سطح
شعوري است که پیشینیان به آن دست یافته اند )در نتیجه تا حدي بواسطه آن محدود میشود( و
همچنین وابسته است به اینکه این پروسه ها تا چه درجه اي شکفته و باز شده اند .بنابراین ،آزادي
فقط در چارچوب معیني معنا مي یابد ،آزادي در تناسب با متضادش وجود دارد :ضرورت.
از طرف دیگر در ضرورت ،در واقع آزادي هم وجود دارد ـ اما نکته در آن است که منظورمان از
"آزادي" چیست .بورژوازي ،آزادي را بعنوان عدم وجود هر نوع اجبار معرفي مي کند .اگر ریا کاري
مطلق بورژوازي را در این مسئلهه کنار بگذاریم ،واقعیت آن است که همیشه نوعي اجبار یا ضرورت
موجود است .دست کم ،قوانیني عیني موجودند که بر پروسه هاي طبیعي حاکمند .ایده آل سیاسي
بورژوایي نیز که اساس ًا خود را در "آزادي براي انجام هر آنچه مي خواهي" فرموله مي کند ،حرفي
کامال بي معناست) .مسئله طرز تفکر بورژوایي در مورد آزادي ،مسئله اي عمیق و مهم است که بدون
تحلیل از مناسبات تولیدي بورژوایي و دولت بورژوایي نمیتوان آنرابطور کامل تجزیه و تحلیل نمود.
ما در فصول بعد به این مسئله خواهیم پرداخت .در اینجا بیشتر به مفاهیم فلسفي آزادي و ضرورت
پرداخته ایم (.این درست مانند ادعاي توانایي بشر در رهایي از قوانین الکتریسته و امثالهم است.
همانگونه که انگلس اشاره کرد ،آزادي عبارت است از درك ضرورت ،و مهمتر از آن به گفته مائو،
آزادي همچنین عبارت است از تغییر ضرورت .یعني آزادي هر فرد ،طبقه ،جنبش اجتماعي و  ...اوال
عبارت است از درك قوانین دروني ضرورتهاي مقابل پایشان .بطور مثال ،اگر مردم اساس ًا محرکهاي
دروني طغیان رودخانه ها و جریانهاي آن و چگونگي تولید الکتریسته را درك کنند )از طریق پراتیك،
آزمون علمي و غیره( آنوقت امکان تغییر شکل سیل ویرانگر به منبع انرژي بوجود مي آید )از طریق
ایجاد سدهاي هیدرو الکتریك( .ثانیاً ،عبارت است از دست بعمل زدن بر پایه این درکي که پیدا کرده
اند براي تغییر واقعیت :زیرا فهم مجرد قوانین که ممکن است شخص را قادر به انجام کاري کند،
فقط نیمي از مبارزه براي تغییر ضرورت )سیل( به آزادي )انرژي الکتریکي( است .ساده تر بگوئیم،
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تنها فهم علل بروز سیل وعدم انجام کاري در قبال آن ،از نتایج مخرب سیل جلوگیري نکرده و عالوه
برآن ،انرژي الکتریکي هم به ما نخواهد داد.
آزادي و ضرورت در هم تداخل مي کنند .تمرین آزادي )یعني بکار بستن دانستني ها( در عین حال،
جوانب ناشناخته و عمق ضرورت مقابل پا را آشکار میکند و همزمان محدوده هاي ضرورت را تغییر
مي دهد .فقط در نتیجه حرکت براي ساختمان سدها بود که مردم پیچیدگي ها و تضضادهاي
موجود را درك کردند و در نتیجه ساختن آنها ،محیطي که ساختن سدها را ضروري مي ساخت،
بخش ًا تغییر شکل یافت .در عین حال ،این تغییر شکل ـ یا هر تحولي ـ ضرورت را از بین نبرده و
نمي تواند ببرد .آزادي ،ضرورت نویني را بوجود آورده و دور جدیدي از مبارزه براي شناخت و احاطه
بر جهان بوجود مي آید .این پروسه مارپیچي تمامي ندارد .پیدایش ضرورتهاي نوین از درون آزادي
هم بصورت تغییرات قسمي )یا کم ي( در ضرورتهاي قدیم اتفاق مي افتد و هم با گسست آن و بروز
ضرورتي کیفیت ًا نوین که طالب آزادیهایي کیفیت ًا نوین و امکان پذیر است .چرا بشر تنها در این عصر،
آزادي محو طبقات و تمایزات طبقاتي را دارد؟ )در اینجا کمونیسم اولیه که وجودش مبتني بر
نیروهاي مولده نسبت ًا نامتکامل بود و درست بر همین مبنا مي توانست وجود داشته باشد را در نظر
نگرفته ایم .براي بحث بیشتر در این مورد به فصل چهارم کتاب مراجعه کنید (.آیا انسانها هرگز
آرزوي چنین کاري را در سر نداشتند؟ آري داشتند .مثال شورشهاي دهقاني را در سراسر تاریخ مي
بینیم که مکتب مساوات بشري را پي ریزي کردند .اما این جوامع هیچگاه دیرپا نبوده ،بطور اجتناب
ناپذیري متالشي شده و دوباره به دو قطب فقیر و غني تجزیه گشته اند.
ظرفیت پي ریزي جهاني که به گفته مائو در آن "تمام بشریت آگاهانه و داوطلبانه خود و جهان را
تغییر مي دهد" ،تنها در جامعه مدرن وجود دارد .زیرا در این جامعه ،تولید و شناخت علمي بسطحي
رسیده است که قادر است یك سلسله روابط نوین را مابین جوامع بشري و طبیعت برقرار کند .بعالوه،
تولید در مقیاسي واقع ًا بیسابقه اجتماعي شده ،طبقه پرولتاریا که پیش برنده تولید اجتماعي است
ظهور یافته و تجزیه و مبارزه طبقاتي مناسبات واقعي جامعه را آشکارتر ساخته است .البته آزادي در
امر پي ریزي جهان تنها میتواند بر پایه حرکت پرولتاریا بسوي شناخت و تغییر علمي جامعه از
طریق انقالب موجود باشد.
حـقـیـقـت مـطـلـق و نـسـبـي
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بنابراین شناخت ،مرتبط و منطبق با رشد موازي و تداخلي تولید )و اشکال دیگر پراتیك( از داني به
عالي ارتقاء مي یابد .اگرچه شناخت از واقعیت عیني وابسته است بسطح تکامل پراتیك و در نتیجه
نسبي مي باشد ،ولي در عین حال خود شامل جوانبي از حقیقت بال شرط و مطلق نیز هست .خصلت
ماده بمثابه عین )مستقل از شعور( است که به حقیقت خصلت مطلق مي دهد ،زیرا ایده ها چیزي
در خود و یا معطوف به یکدیگر نبوده بلکه به دنیاي خارج عین ًا و مطلق ًا موجود معطوف مي باشند ـ
و بشکلي حدودًا دقیق یا نادقیق آنرا منعکس میکنند.
بعبارت دیگر ،شناخت بشر ـ که نهایت ًا نسبي و ناکامل است ـ بطرف شناخت عمیقتري از دنیاي
عیني حرکت مي کند ،بي آنکه به حقیقت مطلق دست یابد .آگاهي یا شعور هرگز نمي تواند بطور
کامل دنیاي مادي را که همیشه و بگونه اي نامحدود در حال تغییر است ،منعکس کند .اما در توالي
پایان ناپذیر نسلها و تکامل حقایق نسبي ،این انعکاس از جهان عمیقتر و حقیقي تر مي گردد .مائو
"در باره پراتیك" نوشت:
مارکسیست ها معترفند که در پروسه مطلق و عمومي تکامل عالم ،تکامل هر پروسه مشخص نسبي
است و از این رو ددر سیر الیزال حقیقت مطلق ،شناخت انسان از هر پروسه مشخص در مراحل
معین تکاملش فقط حقایق نسبي را در برمیگیرد .حاصل جمع حقایق نسبي بیشمار حقیقت مطلق را
مي سازد .تکامل یك پروسه عیني تکاملي پر از تضاد و مبارزه است .تکامل حرکت شناخت انسان نیز
تکاملي پر از تضاد و مبارزه است) .درباره پراتیك ،صفحه (۸۰
در قسمت مهمي از "آنتي دورینگ" ،انگلس تضاد فوق را مورد بررسي قرار مي دهد )فصل نهم،
"اخالق و قانون .حقایق ازلي"( .دورینگ ،ماتریالیستي متافیزیك بود که میخواست برخي حقایق را
مقدس ،مطلق و ابدي بنمایاند .او صحبتهاي خود را برمبناي وجود "حقایق ازلي" در ریاضیات یا
حیطه هاي دیگري از علوم فیزیکي مستدل ساخته و نتیجه گیري کرد که حقایق مشابهي مي باید
در علوم اجتماعي موجود باشند و موجود مي باشند ،و ایشان هم به این واقععیت دست یافته است.
همانگونه که انگلس نشان داد ،این ماتریالیسم مکانیکي در اساس ایده آلیستي بود.
انگلس اشاره کرد که شناخت بشر از دنیاي مداوم ًا در حال تغییر و الیتناهي داراي محدودیتهایي
ذاتي است .او همچنین گفت اگرچه تفکر بشر بطور کلي داراي ظرفیتي نامحدود براي کسب شناخت
است اما خود این شناخت تنها از طریق پراتیك در جوامعي که در مرحله معین و محدودي از تکامل
خود هستند ،متحقق میگردد.
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اما در مورد آن رشته از حقایقي که انسانها بمثابه حقایق مطلق کشف کرده اند چه مي توان گفت؟
بقول انگلس حتیي در "علوم دقیقه" ـ مانند ریاضیات ،شیمي و فیزیك ـ هرچه بیشتر تکامل حاصل
شود" ،حقایق نهایي و پایاني" نادرتر مي شوند .انگلس بطور مثال قانون بویل را مورد بحث قرار مي
دهد .بر طبق این قانون ،تغییر حجم گازها در درجه حرارت معین با فشار وارده برآنها نسبت معکوس
دارد .در واقع آزمایشات متعدد نشان داده است که ازدیاد فشار ،گاز را منقبض و کاهش فشار آنرا
منبسط مي کند.
اما انگلس فورًا اشاره مي کند که قانون بویل در مواردي استثنائي صادق نبوده و تمام فیزیکداننان
اذعان دارند که این قانون فقط در محدوده معیني صدق مي کند و حتي در همین چارچوب هم
ظهور محدودیت هاي بیشتر و یا دست یابي به فرمولي متفاوت در نتیجه تحقیقات آینده را ممکن
مي دانند .این است موقعیت آن چیزي که ،مثال در فیزیك ،حقایق نهایي و پایاني نام گرفته اند.
انگلس در همان جا تاکید مي کند ،با وجودیکه برخي دانشمندان محدودیت هاي قانون بویل را
کشف کرده اند ولي این قانون را بطور کامل مردود نشمرده اند ،و اگر چنین میکردند "اشتباهي
بزرگتر از اشتباه قانون بویل را مرتکب مي شدند" )آنتي دورینگ ،صفحه  ،(۱۱۴زیرا در آن صورت
ایده اي مردود شمرده میشد که تکامل عظیمي در کار انعکاس عمیقتر و صحیحتر خصلت حرکت
گازها بحساب مي آمد ،هرچند که محدودیتهاي معین ،مشروط و غیرقابل اجتناب را دارا بود.
اما اگر قوانین علمي در فیزیك مشمول عنصر نسبیت میشوند ،الجرم "حقایق ازلي در گروه علوم
تاریخي  ...بیش تر از اینها درگیر مخمصه اند) ".آنتي دورینگ ،صفحه  .(۱۱۱جوامع نه تنها خود
پدیده هایي بسیارر پیچیده و دائم التغییرند ،بلکه باید دانسست برخالف علوم فیزیکي ،هیچ پروسه
اجتماعي هرگز خود را عین ًا تکرار نمي کند .بعالوه ،براي دست یابي به قوانین تکاملي هر فرماسیون
اجتماعي به پراتیك بسیاري نیاز است .اما باالخص زماني که پراتیك انقالبي باشد ،گرایش دارد که
همان شکل یا نمودي از تضاد را که قصد فهمیدنش را کرده بود ،محو کند .انگلس نتیجه مي گیرد:
بنابراین ،هرکس قصد دستیابي به حقایق پایاني ،نهایي ،خالص و یا حقایق مطلق و یاپابرجا را کرده،
باید بداند که دست آخر هیچ چیز عایدش نخواهد شد مگر آنکه بخواهد خود را به حقایق پیش پا
افتاده و مبتذلي همچون نیاز عام انسان به کار کردن ،تقسیم جهان تا به امروز به دستجات حاکم و
محکوم و یا مثال مرگ ناپلئون در مه  ۱۸۲۱دلخوش سازد) ".آنتي دورینگ ،صفحه (۱۱۲
جالب اینجاست که تاکید مارکسیسم بر خصلت نسبي اکثر حقایق ،از زوایه اي دیگر ،اهمیت مبارزه
براي تکامل و تعمیق تئوري صحیح و دفاع از آن را بوضوح مطرح میسازد .مارکسیسم مبارزه براي
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حقیقت را پروسه اي پایان ناپذیر و فعال میداند ،پروسه اي که در آن بشر به شناختي عمیق و
عمیقتر دست مي یابد )در عین حال پروسه فوق بعلت عقبگردها ،عقب نشیني ها و پیروزیهاي موقت
ایده هاي غلطي که بخشي از این مارپیچ هستند ،مستقیم الخط پیش نمي رود( .روح دگماتیسم ـ
که حقیقت را به یك سلسله تعاریف منجمد و بیروح بدل کرده و کاري نمي کند جزآنکه در یك دنیاي
پیچیده و دائم التغییر ،یك خط کش اندازه گیري قطعي امور ،بدست مومن میدهد ـ در تعارض کامل
با مارکسیسم اصیل و مبارزه واقعي تئوریك قرار دارد .دگماتیسم حقیقت را از منشا و هدفش که
تغییر واقعیت از طریق پراتیك است ،منفصل کرده و سیکلي را که مائو تشریح کرد ،مي شکند:
بوسیله پراتیك حقیقت را کشف کردن و باز در پراتیك حقیقت را اثبات کردن و تکامل دادن ،فعاالنه
از شناخت حسي به شناخت تعقلي رسیدن وسپس از شناخت تعقلي به هدایت فعال پراتیك انقالبي
براي تغییر جهان ذهني و عیني روي آوردن .پراتیك ،شناخت ،باز پراتیك و باز شناخت ـ این شکل در
گردش مارپیچي بي پایاني تکرار میشود و هر بار محتواي مارپیچهاي پراتیك و شناخت بسطح
باالتري ارتقاء مي یابد .این است تمام تئئوري شناخت ماتریالیسم دیالکتیك ،این است تئوري
ماتریالیستي ـ دیالکتیکي وحدت دانستن و عمل کردن ) .درباره پراتیك ،منتخب آثار مائو ،صفحه
(۴۷۱
مبـارزه لنین علیه آگنوستـیسـیـسم
اما چنین دیدگاهي ،از این بینش که تمام حقایق نسبي هستند و چیزي بیشتر از آن نیستند ،بسیار
دور است .تئوري این چنیني در مورد حقیقت بیان متمرکز خود را در اگنوستیسیسم مي یابد.
آگنوستیسیسم توان تئوري را براي شناختن صحیح جهان زیر سوال برده و نهایت ًا نفي مي کند.
اساس ًا شخص آگنوستیك چنین استدالل مي کند که تنها شناخت قابل اتکا ،شناخت حسي است و
بنابراین هر نوع کوششي در جهت استفاده از آن تجربه و نفوذ به پشت ظواهر امور ،و در نتیجه دست
یافتن به محتوا و جهت چیزها صرف ًا حدسیات است ـ شاید حدسیاتي الهام شده ،اما بهرحال صرف ًا
حدسیات .و جائي که پاي حدسیات در میان باشد تو مي تواني بخوبي من حدس بزني یآگنوستیك
ها )حداقل بورژوا دمکراتهایشان( مساوات را به حیطه تئوري مي کشانند.ه
بعبارت دیگر ،آگنوستیك ها از این واقعیت که تمام تئوریها ریشه در تجربه دارند استفاده مي کنند تا
بگویند :تئوري فقط مي تواند خود تجربه را تشریح کند ،تئوري نمي تواند بهیچ واقعیتي که مستقل
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از هر)و تمام( تجربه بشري و بزرگتر از آن باشد ،دست یابد؛ و بنا به ادعایشان وجود چنان
واقعیتهایي را منطق ًا نمیتوان اثبات کرد.
آگنوستیسیسمي که در ابتدا بشهرت رسید ،انعکاسي از ضروریات بورژوازي بود که هنوز نیاز به علم
داشت ،اما از گسترش جهانبیني ماتریالیستي نیز ترسیده بود .بنابراین ،از یکطرف لزوم مطالعه جهان
و تکامل علوم را تصدیق میکرد اما از طرف دیگر علم را به یك رشته فرضیات که فقط مي توانست
مدعي شرح برخي تجارب محدود باشد و توان نتیجه گیري مشخص از آن تجارب در زمینه واقعیت
پنهان را نداشته و بالنتیجه نمي توانست نقدي همه جانبه و واقع ًا علمي از جامعه را پیش گذارد،
تنزل میداد .این گرایش آگنوستیکي بعدها به پوزیتیویسم تکامل یافت .پوزیتصیویسم با ماتریالیسم
بدلیل باصطالح "آفریدن" واقعیتي که مستقل از تجربه بشر است به مخالفت آشکار پرداخت .این امر
که وجود چنین واقعیتي توسط پراتیك روزمره انسانها در تولید )تغذیه ،خوابیدن و امثالهم به کنار( به
اثبات مي رسد ،هیچ جایي در محاسبات این آکادمیسین هاي آکروبات باز نداشت.
با فرا رسیدن سالهاي  ،۱۹۰۰آگنوستیسیسم )و پوزیتیویسم( شروع به پایه گیري در جنبش
مارکسیستي کرد .این جریان در جنبش روسیه خصوص ًا پس از شکست انقالب  ۱۹۰۵در میان برخي
مارکسیستهااي سابق که همگان را دعوت به آزمون دوباره فلسسفه مارکسیسم و قالب ریزي نوین آن
برمبناي خط پوزیتیویستي مي کردند ظهور یافت و به مرحله مهمي از مبارزه جهت دفاع از فلسفه
مارکسیستي رهنمون گشت :مبارزه لنین علیه آگنوستیك ها.
آگنوستیك ها بیشتر افکارشان را از ماخ به عاریت گرفته بودند )پزشك حاذقي که فیلسوفي بي مایه
بود( .آنها چنین استدالل مي کردند که از دوران مارکس و انگلس تا کنون برخي تکامالت فیزیکي و
خصوصا آزمایشاتي در زمینه رادیوم بعمل آمده که ظاهرًا نشانگر محو خودبخودي ماده است ،و از
اینجا ماده را مقوله اي دمده تلقي مي کردند .بر این مبني اگر امکان نمایش محو ماده وجود دارد،
پس چگونه مي توان در مورد دنیا با اطمینان مطالبي را اظهار کرد ،چگونه مي توان غیر از مباحث
مشروط در مورد آنچه که ظاهرًا احساسات ما تجربه کرده اند ،سخني بر زبان آورد
اما مسئله بیشتر مربوط به بحران عقیدتي این گروه از مارکسیستهاي سابق بود تا به آزمایشات
رادیوم .شکست انقالب  ،۱۹۰۵و افت اجتناب ناپذیر جنبش پس از آن ،بسیاري از روشنفکران را در
مورد دورنما و امکان تحقق انقالب دچار شك و شبهه ساخت ـ همان انقالبي که چندي پیش اینان
تن به امواجش سپرده بودند )یا حداقل عموم ًا از آن دفاع میکردند( .آیا عدم پیروزي انقالب،
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مارکسیسم را بطور جد ي زیر سوال مي برد؟ تو گویي مارکسیسم پیروزي فوري را "نوید" داده یا
آنرا تضمین میکند.
در همان حال سرمایه داري به مرحله اي کیفیت ًا عالیتر ،یعني امپریالیسم ،تکامل مي یافت و بسیاري
از تحلیل هاي مشخص "کاپیتال" دیگر صادق نبود .بر مبناي مافوق سودهایي که امپریالیسم از
کشورهاي مستعمره و ملل تحت ستم بکف مي آورد ،بورژوازي توانسته بود به بخش مهمي از طبقه
کارگر در کشورهاي پیشرفته امتیازاتي را عرضه کند.
و این بخش پایه اجتماعي خطي را تشکیل داد که الینحل بودن تضادهاي سرمایه داري )در
چارچوب سرمایه داري( و نیاز به یك انقالب سوسیالیستي را آشکارا بزیر سوال میکشید .نفوذ
آگنوستیسیسم در مارکسیسم با بروز شوونیسم اوج گرفته و خود منبع تغذیه آن گشت .این انحراف
خود را فقط به تجارب و شرایط طبقه کارگر در کشورهاي امپریالیستي )و حتي به شرایط اقلیت
ممتاز پرولتاریا در این نقاط( محدود کرده و توجهي به تیره روزي فزاینده مستعمرات که امکان
اعطاي امتیاز به کارگران کشورهاي پیشرفته را فراهم کرده بود ،مبذول نمي داشت.
آنزمان گرایش آگنوستیکي برمبناي تحوالت واقعي جهان شتاب گرفت و ظاهرًا بیان تغییرات در
حال رخ دادن بود )منجمله شکست انقالب  ۱۹۰۵روسیه( ،و همین مسئله این خط را مخربتر
ساخته و طرد فوري آنرا ایجاب مي کرد .اینجا تضادهاي حاد سیاسي در مارکسیسم عمدت ًا خود را در
حیطه فلسفي نمایان ساختند .لنین در مقاله "برخي خصوصیات تکامل تاریخي مارکسیسم" این
نکته را جمعبندي کرده و نوشت:
دقیق ًا بدین علت که مارکسیسم دگم بیروح ،امر نهایي ،تمام شده و حاضر و آماده و آموزه اي تغییر
ناپذیر نبوده ،بلکه یك راهنماي عمل زنده است ،باالجبار مي بایست تغییرات ناگهاني در شرایط
زندگي اجتماعي )اینجا منظور رکود قابل مالحظه اي است که پس از سال هاي  ۱۹۰۷ـ ۱۹۰۵
بوجود آمد ـ لني ولف( را منعکس مي کرد .این تغییر در فرو پاشي و تفرقه ،در تزلزالت و بطور
خالصه در تمام بحرانهاي جدي دروني مارکسیسم منعکس شد .اینجا بود که مقاومت قاطعانه در
مقابل این فروپاشي و تقویت پیگیرانه اصول مارکسیسم در دستور روز قرار گرفت .در دوره قبل
)منظور سالهاي  ۱۹۰۷ـ  ۱۹۰۵است ـ لني ولف( بخشهاي گسترده اي از طبقاتي که نمي توانستند
براي فرموله کردن اهدافشان از مارکسیسم اجتناب ورزند ،الجرم آنرا بصورتي شدیدًا یك جانبه و
تحریف شده در آوردند ـ آنها از روي عادت برخي "شعارها" ،برخي جوابها به سواالت تاکتیکي را یاد
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گرفتند ،بي آنکه فهمي از معیارهاي مارکسیستي که در این جوابها نهفته بود داشته باشند" .ارزیابي
مجدد تمامي ارزش ها" در حیطه هاي گوناگون زندگي اجتماعي به "تجدید نظر" در مجرد ترین و
عام ترین اصول فلسفي مارکسیسم انجامید) ....مارکس ـ انگلس ـ مارکسیسم ،صفحه  ۳۰۵ـ (۳۰۴
دفاع از فلسفه مارکسیستي اهمیت مرکزي یافته بود.
هیچ چیزمهمتر از گرد آوردن همه مارکسیستهایي که متوجه عمق بحران و لزوم مبارزه براي دفاع از
اصول تئوریك و اصول اساسي مارکسیسم گشته اند ،نمي باشد ـ همان اصولي که بواسطه نفوذ
بورژوازي در میان "رهگذران" مارکسیسم بطور  ۱۸۰درجه تحریف شده اند) .همانجا ،صفحه (۳۶۰
و لنین این مبارزه را در "ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم" به پیش برد.
آگنوستیك ها زیرکانه میکوشیدند معناي ماده در فلسفه )موجودیت مستقل از شعور( را با معناي آن
در فیزیك )که گاهي بجاي جرم بکار رفته و صفت اجسام فیزیکي معیني در مقاومت در مقابل شتاب
است( مغلوط کنند .لنین این تالشها را افشا کرد .تبدیل ماده )بمعناي جرم( به انرژي نه تنها
ماتریالیسم )ماتریالیسم دیالکتیکي( را رد نکرد ،بلکه آنرا محکمتر کرد .لنین توضیح داد:
"محو ماده" بمعناي محو محدوده کنوني شناخت ما از ماده است ،بدین معني که شناخت ما عمیقتر
میشود .خصائل ماده نیز که قبال مطلق ،الیتغیر و عمده )نفوذناپذیري ،جرم و امثالهم( بنظر مي
آمدند به همین ترتیب ناپدید مي شوند .حال روشنن مي شود که این خصائل نسبي بوده و فقط
مشخخصه حالت معیني از ماده هستند") .ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم" ،لنین ـ صفحه (۳۱۱
اما این تغیییر در شناخت ،ماتریالییسم را ازاعتبار نیندداخت ..." ،چراکه تنها صفتي که ماتریالیسم
فلسفي براي ماده قائل میشود عبارت است از موجود بودن بمثابه یك واقعیت عیني ،و خارج از ذهن
ما) ".همانجا ،صفحه (۳۱۱
براي دیالکتیك ماتریالیستي ،تغییر شکل ماده به حالتي بظاهر ضد خود ،چیز عجیبي نبود ،و در واقع
کشف امر تبدیل متقابل جرم و انرژي به یکدیگر تائیدي بود بر ماتریالیسم دیالکتیك و همین مسئله
به تعمیق این علم یاري رساند .لنین نوشت ،ماتریالیسم دیالکتیك:
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 ...بر تقریب ،بر نسبي بودن هر تئوري علمي از ساختمان ماده و خصائل آن اصرار مي ورزد،
ماتریالیسم دیالکتیك بر عدم وجود حد مرزهاي مطلق در طبیعت ،بر تغییر شکل ماده متحرك از یك
حالت به حالتي دیگر که بنظر ما با آن ناسازگار است و قس علیهذا  ...اصرار مي ورزد.
الکترون به اندازه اتم تهي ناشدني است ،طبیعت الیتناهي است اما بطور الیتناهي ،وجود دارد .و تنها
قبول بي قید و شرط و قطعي وجود طبیعت در خارج ذهن و تصور بشر است که ماتریالیسم
دیالکتیك را از آگنوستیسیسم نسبیت گرا و ایده آلیسم متمایز مي کند) .همانجا ،صفحه  ۳۱۴ـ
(۳۱۲
بعالوه ،همانطور که دورینگ بطور یکجانبه بروي خصلت مطلق برخي حقایق اصرار مي ورزید،
آگنوستیك ها دست بروي جنبه متضاد تضاد گذاشته و حقیقت مطلق را بطور عام نفي کردند .ولي
هر دو به یك اندازه اشتباه مي کردند .لنین به یکجانبه نگري آنها بر خورد کرده و عمیق ًا رابطه بین
حقیقت مطلق و نسبي را مورد بررسي قرار داد:
از نقطه نظر ماتریالیسم مدرن ،یعني مارکسیسم ،حدود نزدیکي شناخت ما از عینیت ،و حقیقت
مطلق تاریخ ًا مشروط است .اما وجود چنان حقیقتي نامشروط است و این واقعیت که به آن نزدیکتر
مي شویم نیز نامشروط است .حدود تصویر تاریخ ًا مشروط است ،اما این واقعیت که تصویر یك مدل
عین ًا موجود را ترسیم مي کند ،امري نامشروط است .شناخت از ماهیت اساسي پدیده ها ،شرایط و
زمان کشف آلیزارین در قیر ذغال سنگ یا کشف الکترون ها در اتم ،تاریخ ًا مشروط است ،اما این
مسئله که چنین اکتشافاتي در "شناخت مطلق ًا عیني" پیشرفت محسوب میشوند ،نامشروط است .در
یك کالم هر ایدئولوژي تاریخ ًا مشروط است ولي واقعیت نامشروط این است که هر ایدئولوژي علمي
)مثال برخالف ایدئولوژي مذهبي( بر یك حقیقت عیني ،حقیقت مطلق منطبق است) ".همانجا،
صفحات  ۱۵۳و (۱۵۲
فقط این درك دیالکتیکي از رابطه بین حقیقت مطلق و نسبي است که از یکسو از تبدیل علم به دگم
جلوگیري کرده و از سوي دیگر آنرا از ترکیب شدن با انواع و اقسام ترهات بورژوائي ،شبه مذهبي و
عموم ًا ضد علمي تحت لواي "حقیقت فقط نسبي است" ،مصون مي دارد .کنه نسبیت گرائي
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تشخیص نسبي بودن شناخت نیست ـ مارکسیسم به این مسئله واقف است ـ بلکه همانگونه که لنین
مي گوید "انکار هر نوع معیار یا مدل عیني موجود و مستقل از بشر است که شناخت نسبي ما به آن
نزدیك است) ".همانجا ،صفحه (۱۵۴
بعالوه ،برخي آگنوستیك هاي مهم این دوره )بخصوص پوزیتیویست ها و پراگماتیست ها( معیار
پراتیك در تئوري شناخت را تحریف کرده اند .آنها تئوري حقیقت خود را بر این مبنا استوار کرده اند
که آیا ایده اي به آنها اجازه دستیابي به نتایج "دلخواه" شان را در عمل مي دهد یا نه .اما این
"دلخواه بودن" را چه چیزي تعیین مي کند؟ تئوري بطلمیوسي )مرکزیت زمین( در مورد منظومه
شمسي را میتوان تحت چارچوب معیني مفید دانست ،کاتولیسم هم همینطور! اما هیچکدام از این
دو درست نیستند .رد واقعیت عین ًا موجود ،شخص آگنوستیك را مجبور مي کند که فرد را مرکز
تعیین حقیقت قرار دهد و عموم ًا از مسئله پراتیك اجتماعي رویگردان شود و نقش آن در تضاد مابین
واقعیت و شناخت بشر از واقعیت )وتوانش در تغییر آن( را نبیند .بعضي از کساني که طرف مجادله
لنین بودند ،سعي در مخدوش کردن مطلب کرده و مي گفتند آن ایده اي حقیقت دارد که اکثریت
مردم به حقیقت بودنش اعتقاد دارند .لنین گفت بنابراین با این معیارها باید در برخي نقاط جن و
پري را واقعیت نام نهاد .صرف این مسئله که اکثریت ایده اي را حقیقت تصور مي کنند و یا حتي
آنرا مفید مي دانند ،بخودي خود هیچ ربطي به حقیقت داشتن یا نداشتن آن ایده ندارد.
این تشبث آگنوستیسیستي بدون نقد ساختار واقعیت ،حقیقت را محدود به هر آنچه که فورًا مفید
است مي کند و بالنتیجه مبارزه براي حقیقت را محدود به یکسري تالشهاي حقیرانه وصله پینه
مانند در چارچوب پارامترهاي وضع موجود کرده و از این طریق نقد همه جانبه وضعیت موجود بر
مبناي تضادهاي بنیادین را ناممکن مي سازد .برمبناي چنین درکي از حقیقت و مفید بودن است که
طیف آگنوستیسیسم زیربناي ایدئولوژیك پوزیتیویسم نوع آمریکائي ـ یعني پراگماتیسم ـ را فراهم
مي کند .پراگماتیسم آشکارا اعالم مي کند که حقیقت توسط مفید بودنش آفریده مي شود .ویلیام
جیمز ایدئولوگ اصلي پراگماتیسم اعالم مي کند ،آن تئوریهائي از همه درست ترند که "در تبدیل
تجارب پر تضاد و کشاکش به تجارب نسبت ًا متحد و ادغام شده" از همه بیشتر بکار آیند) .به نقل از
مقاله "علیه پراگماتیسم" در کمونیست ،دوره دوم ،شماره  ،۱۹۷۸ ،۲حزب کمونیست انقالبي آمریکا(
این بعبارتي ،یعني آب سرد ریختن روي تضادها و به سازش کشاندن آنها.
تاثیر پراگماتیسم در جنبش انقالبي شکل مشخص ًا مخربي بخود مي گیرد .این دیدگاه ارزیابي از
نتایج فورًا حاصل شده عملي را از مجموعه نقد مارکسیستي از خصلت اساسي جامعه طبقاتي و
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تضادهاي موجود در انتقال به جامعه بي طبقه جدا مي کند .چیزي که در اینجا بحساب مي آید
تعداد افراد بسیج شده است تا خط بسیج کننده .این بینش تحت سوسیالیسم معموال بدین شکل
بروز مي یابد :ـ افزایش تولید چقدر است ـ در حالیکه سوال باید این باشد :آیا به پیشروي بسوي
کمونیسم جهاني خدمت مي کند یا نه و اگر جواب مثبت است ،در چه ابعادي و چگونه؟ دیدگاه
پراگماتیستي تجربه مستقیم را در چارچوبه ضروري ماتریالیسم دیالکتیکي و تاریخي مورد ارزیابي
قرار نمي دهد ،بلکه از آن جدا کرده و )بقول مائو( وظیفه "حذف زوائد و حفظ نکات اساسي" را غیر
عملي قلمداد مي کند .برمبناي بحث پراگماتیستي براي ارزیابي نتایج باید معیارهاي کمي و الجرم
معیارهاي بورژوایي را بکار گرفت.
بله ،انقالب  ۱۹۰۵روسیه شکست خورده بود و سرمایه داري در کشورهاي پیشرفته در راهي که غیر
قابل پیش بیني بود به مرحله اي کیفیت ًا نوین یعني امپریالیسم تکامل یافته بود .اما در مواجهه با این
واقعیات خط آگنوستیکي از زیر مصافهاي تئوریکي و پراتیکي که اوضاع در مقابل قرار داده بود شانه
خالي کرد و میتوان گفت )حداقل بطور عیني( به مسالمت جویي با بورژوازي دچار گشت ـ در
حالیکه براي ماتریالیست دیالکتیکي ،این بحران کندوکاو عمیقتري را جهت درك همه جانبه تر و
فراگیرتر واقعیت ایجاب نموده و لزوم فهم عمیقتر اصول اساسي و متد دیالکتیك ماتریالیستي را در
جهت پاسخگویي به معضالت برخاسته از واقعیت پیچیده و متغییر ،پیش نهاد .مارکس و انگلس براي
نخستین بار ،راه دیالکتیك ماتریالیستي را گشودند و این لنین بود که در جریان پاسخگویي به
معضالت مقابل پا موفق شد در آن راه عرصه هاي نویني را فتح نماید .او نوشت:
نتیجه منحصر بفردي که از این نظریه مارکسیست ها که تئوري مارکس حقیقتي عیني است میتوان
گرفت ،آن است که ما با دنبال کردن راه تئوري مارکسیستي به حقیقت عیني نزدیکتر و نزدیکتر
خواهیم شد )بي آنکه هرگز این کار پایان یابد( .اما بدنبال هر راه دیگر روان شدن ما را به هیچ جایي
نخواهد رساند مگر به سردرگمي و فریب) .همانجا ،صفحه (۱۶۲
____________________________
توضیحات فلسفه
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) (۱تئوري کپرنیك نشان داد که زمین بدور خورشید مي چرخد و نه بالعکس ،و خود زمینه اي شد
براي صحیح پیمودن اقیانوسها توسط کشتي ها ،تا بتوانند بطرف بازارهاي جدید در آسیا ،افریقا و
آمریکا روان شوند .تکامل تولید و صنایع عموم ًا محتاج به علم بود ـ کشف فشار هوا از طریق مطالعه
این مسئله که چرا پمپهاي مکنده قادر نیستند از معادن آب گرفته در عمقي بیشتر از  ۳۳فوت آب
بکشند ،صورت گرفت.
) (۲ماتریالیسم معتقد است که ماده مستقل از شعور وجود داشته و در واقع شعور از آن بر مي خیزد
)نه بالعکس( ،معتقد است که جوابهاي مسائل را باید با تحقیق در جهان مادي و کشف قوانین آن
جست .فلسفه ایده آلیستي برآنست که شعور یا حتي حیطه الهي مفروضي ،برتر از ماده است .ایده
آلیسم براي حقیقت به انتظار قوانین الهي مي نشیند .این جهانبیني هاي متضاد در بخش بعد
عمیقتر بررسي خواهند شد.
) (۳کلمه دیالکتیك خود از دیالوگ یوناني که بمعناي سخنراني و مباحثه کردن مي باشد ،نشئت مي
گیرد)دیالکتیسین هاي اولیه معتقد بودند که حقیقت از طریق بحث بین ایده هاي متضاد کشف شد(
) (۴جایگزیني یك جامعه توسط جامعه اي کامال متفاوت در مقیاس جهاني امري است آشکارا
پیچیده تر از تولد جوجه .هر انقالب منفرد پرولتري اگرچه جامعه سرمایه داري را در سطح جهاني از
بین نبرده یا حتي بورژوازي همان کشور را نابود نمي سازد )این مسئله را در فصل چهار این کتاب
مورد بحث قرار مي دهیم( ولي جهشي مهم در این روند محسوب میشود .در یك روند طوالني
تاریخي است که مناسبات سرمایه داري و جامعه سرمایه داري کامال از میان مي روند و یك هستي
کامال نوین در نتیجه مبارزه اضداد بمنصه ظهور مي رسد .مارکس سراسر این روند را بطریقي فشرده
و متمرکز چنین تشریح کرد" :تمرکز وسایل تولید و اجتماعي کردن کار باالخره به نقطه اي مي رسد
که با پیوسته سرمایه داري خود ناسازگار میگردد .بنابراین این پوسته به دونیم شده و ناقوس مرگ
مالکیت خصوصي سرمایه دارانه به صدا در مي آید ،از خلع یدکنندگان خلع ید مي شود) ".کاپیتال
جلد اول ،صفخه (۷۶۳
) (۵لنین این مقوله را در مقاله "درباره مسئله دیالکتیك" چنین مورد بحث قرار مي دهد:
" ...خاص فقط در رابطه اي وجود دارد که به عام مي انجامد .عام فقط در خاص و از طریق آن وجود
دارد .هر خاصي )به ترتیبي( یك عام است .هر عامي یك )جزئي از ،یا یك جنبه از ،یا اساس( یك خاص
است .هر عامي فقط بطور تقریبي تمام چیزهاي خاص را در بر میگیرد ،هر خاصي بطور ناقص وارد
عام میشود و قس علیهذا) ".صفحه  ۳۴۳کلیات آثار لنین به انگلیسي(
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) (۶رویزیونیسم به هرگرایشي مي گویند که تحت لواي مارکسیسم مبلغ ایده ها و اعمالي است که
مستقیم ًا خالف روح و اهداف و اصول اساسي مارکسیسم و پراتیك اصیل مارکسیستها مي باشد.
)" (۷اختالفات ازکجا سرچشمه مي گیرند؟"" ،بازهم درباره اختالفات ما و رفیق تولیاتي"" ،پلمیك در
مورد خط عمومي جنبش بین المللي مارکسیستي" ،و "پیشنهاداتي در مورد خط عمومي جنبش
بین المللي کمونیستي" )انتشارات رد استار ،لندن (۱۹۷۶
) (۸بذخ باصخ انفجار عظیم ماده و انرژي که حدودًا  ۱۸میلیارد سال قبل اتفاق افتاد و این آخرین
نقطه اي است که علم کنوني در تاریخ جهان شناخته است.
) (۹غقطجعصضکا ستاره اي که نورش ناگهان بشدت افزایش مي یابد ،و این بدلیل انفجاري است که
بیشتر جرم ستاره را دفع مي سازد.
) (۱۰یك مثال از شروع کاذب را مي توان در عصر رنسانس ایتالیا مشاهده کرد .آنجا تولید کاالیي و
تجارت تا جایي رشد کرد که سرمایه تجاري در حال تبدیل شدن به سرمایه صنعتي بود ،اما بدالیل
گوناگون این کار به نتیجه نرسید ـ از جمله این دالیل پیشرفت دریا نوردي در نتیجه رنسانس بود
که به اروپاي شمالي اجازه داد از شهرهاي تجاري ایتالیا گذشته و بطرف شرق روان شود .بنابراین
انقالب بورژوایي تا قرنها بعد در ایتالیا انجام نشد.
) (۱۱تولید کاالیي ،تولید براي مبادله است و سرمایه داري ازتمام سیستمهاي دیگر توسط سلطه این
شکل از تولید متمایز مي گردد .فئودالیسم با تولید براي مصرف مشخص میشود که در آن تولید
دهقانان عمدت ًا بطور مستقیم در خدمت استفاده خودشان و یا اربابانشان قرار میگیرد .در مورد
چگونگي برخورد این دوشکل تولیدي به فصل دوم کتاب حاضر مراجعه کنید.
) (۱۲مبارزه مائو علیه یانگ شیان چن و درك خاص او از سنتز در جزوه بسیار مهم "سه مبارزه
سترگ فلسفي در چین" ) (۱۹۷۳آمده است.
) (۱۳گرایش به درك مستقیم الخط یك ـ دو ـ سه از تکامل که در آنتي دورینگ وجود داشت در
کتاب "ماتریالیسم دیالکتیکي و تاریخي" استالین شکل متمرکزتري به خود مي گیرد .این کتاب در
عین دارا بودن مطالبي صحیح و علیرغم اینکه هدفش را ارائه یك خالصه فشرده )وضرورت ًا کمي ساده
انگارانه( قرار داده است ،به حدي در مورد فوق و موارد دیگر به خطا میرود که تا بحال ضررهاي
فراواني را به صورت تربیت افراد در سیستم فکري ماتریالیسم مکانیکي بجاي ماتریالیسم دیالکتیکي
وارد آورده است.
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) (۱۴محدودیتهاي دیدگاه ساده حسابي از مسئله تبدیل کمیت به کیفیت ـ بمثابه یك قانون طبیعت
ـ را در آزمایش ذرات زیر اتمي مي توان کامال مشاهده کرد .در مقاله اي تحت عنوان "ماده تا
بینهایت قابل تقسیم است" که توسط فیزیکدان چیني "بي آن سیزو" قبل از کودتاي  ۱۹۷۶نگارش
یافته است ،تقسیم واویکلها یعني کوچکترین واحد ماده که تاکنون براي انسان شناخته شده به
ترتیب زیر مورد بحث قرار گرفته است:
"واویکلها به چه طریق تقسیم خواهند شد؟ این امر نمي تواند بطرق روتین و با استفاده کور از
تجارب قبلي باشد .مولکول به اتمها ،حوزه جاذبه و حوزه الکترو معناطیسي تقسیم میشود .اتم به
هسته هاي اتمي ،حوزه هاي الکترومغناطیس و الکترون تقسیم میشود .هسته اتمي به پروتون،
نوترون و حوزه اتمي تقسیم میشود .در هر سطحي نوین ،همه اینها اشکال جدیدي از وحدت ذره و
حوزه هستند .همه اینها نقاط گرهي جدیدند و همه اینها کیفیت ًا متفاوتند .واویکلها به چه اشکالي
تقسیم خواهند شد؟ این امکان هست که این تقسیم بشکل قبلي یعني وحدت ذرات و حوزه ها
باشد .همچنین امکان دارد که تغییر کیفي عظیمي انجام شود و به یك شکل مادي کامال مجزا و یك
شکل مادي ادامه دار جدید پا دهد .آنها مي توانند پدیده هایي نوین و متفاوت از ذرات و حوزه هایي
باشند که فعال ما نمي شناسیم .این امکان هست که آنها به کوچکتر و کوچکتر تقسیم شوند ،اما این
نیز ممکن است که به بزرگتر و بزرگتر تقسیم گردند .چیزي که از واویکلها بیرون کشیده خواهد شد
ممکن است چیزي "چاق تر" و یا بزرگتر از آن موقعي باشد که درون واویکل بود .این امر ممکن
است به تکامل مناسبات جدیدي مابین کل و جزء بیانجامد .آنوقت چه خواهد شد؟ این یك سوال
علمي کنکرت است .ماده اشکال بینهایت گوناگون دارد ،تقسیم کنکرت ماده نیز اشکال بینهایت
گوناگون دارد" .مارکسیسم ـ لنینیسم بهیچوجه به حقیقت پایان نداده بلکه برعکس در جریان
پراتیك براي شناخت حقیقت ،الینقطع راههاي تازه اي مي گشاید" )درباره پراتیك ـ مائو( .ماتریالیسم
دیالکتیك هرگز براي عرصه هاي دیگر حکم صادر نمي کند ،و هرگز خود را بجاي علوم طبیعي
ننشاند ،و در این مورد جمعبندي صادر نمي کند ) ".به نقل از نشریه کارگر انقالبي شماره ،۱۲۲
صفحه  ،۲۳سپتامبر (۱۹۸۱
) (۱۵البته "نتایج" و جمعبندي آنها مستلزم مبارزه است و مشخص ًا در جامعه طبقاتي این مبارزه
"بیطرفانه" یا بدور از غوغا نیست ،بلکه از قدرت نسبي طبقات مختلفي که نظرات مختلف دارند ،تاثیر
مي پذیرد .همانگونه که مائو اشاره کرد "در مبارزه طبقاتي ،نیروهایي که طبقات پیشرو را نمایندگي
مي کنند ،گاهي اوقات دچار شکست مي شوند ،نه بدلیل آن که ایده هاي آنها نادرست است ،بلکه
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بعلت آن که در تعادل نیروهاي درگیر در مبارزه ،آنها در آن مقطع مشخص به اندازه نیروهاي ارتجاع
قدرتمند نیستند") "...ایده هاي صحیح انسان از کجا سرچشمه مي گیرند" ،منتخب آثار مائو ،صفحه
(۹۰۳
) (۱۶مسئله طرز تفکر بورژوایي در مورد آزادي ،مسئله اي عمیق و مهم است که بدون تحلیل از
مناسبات تولیدي بورژوایي و دولت بورژوایي نمیتوان آنرابطور کامل تجزیه و تحلیل نمود .ما در
فصول بعد به این مسئله خواهیم پرداخت .در اینجا بیشتر به مفاهیم فلسفي آزادي و ضرورت
پرداخته ایم.
) (۱۷در اینجا کمونیسم اولیه که وجودش مبتني بر نیروهاي مولده نسبت ًا نامتکامل بود و درست بر
همین مبنا مي توانست وجود داشته باشد را در نظر نگرفته ایم .براي بحث بیشتر در این مورد به
فصل چهارم کتاب مراجعه کنید.
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٢
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻗﺘﺼﺎدﺳﻴﺎﺳﻲ
"انسان ابزار میسازد .هنگامیکه ابزار خواستار انقالب شود از طریق انسان سخن خواهد گفت) "...مائو(
اما چگونه است که ابزار خواستار انقالب میشود؟
قبل از هرچیز باید بگوییم ،در حالیکه انسان ابزار را میسازد ،به عبارتي ابزار نیز انسان را مي آفریند ـ
و آفریده است .هنگامیکه نزدیك به چهارمیلیون سال پیش ،یکي از تیره هاي پستانداران ماقبل انسان
اشیائي را که مي یافت و مورد حمل و استفاده قرار میداد به ابزار تبدیل نمود ،انتخاب طبیعي )و
سایر فشارهاي تکاملي( در جهت تکامل یك مغز بزرگتر و پیچیده تر عمل نمودند .این مغز تکامل
یافته بنوبه خود توانست مهارت و آزادي جدید دست را جهت ساختن ابزار فزوني بخشد .بعدها با
پیچیده تر شدن کار و برخوردار شدن این موجودات از ایده هاي بسیار پیچیده تري که از ارتباط
گیري با اصوات ساده فراتر میرفت ،تکامل نیز بهمین گونه به توسعه دستگاهي جهت مکالمه در
انسان راه گشود .این دیالکتیك مارپیچي ،که کار حلقه کلیدیش بود ،از طریق مراحلي که هنوز تمام ًا
ترسیم ناشده اند و پیچش و چرخشها به پیدایش بشریت نوین در حدود پنجاه هزار سال پیش
منتهي گشت(۱).
امروزه شاید سخت باشد که به کار بعنوان شالوده بشریت نگریسته شود ـ بویژه در جامعه طبقاتي که
کار فکري و یدي از هم فاصله گرفته و هر کدام نیز بنوبه خود از هم گسیخته شده و مقدار زیادي
خصلت ضد بشري یافته اند .جامعه طبلیت پایه اي زندگي خویش متنفرند و آن را بعنوان چیزي
خارج از اراده خویش تحمل انقالب کمونیستي به نمایش در خواهد آمد .سپس با تکامل بیش از
پیش جامعه و بقول مارکس ،غلبه بر "تبعیت برده گونه فرداز تقسیم کار" ،کار عالوه بر نیاز پایه اي،
به "خواست اولیه زندگي" تبدیل خواهد شد)) (۲نقد برنامه گوتا(.
آنچه که کار را از نظر مارکس به کار تبدیل مي کند چیزي نیست بجز خصلت آگاهانه بودن آن ـ در
تقابل با رابطه غریزي صرف با محیط پیرامون .مارکس در "کاپیتال" چنین خاطر نشان مي سازد:
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فعالیتهاي عنکبوت شبیه به کار یك بافنده است ،و زنبور با ساختمان کندویش آرشیتکت را خجالت
زده مي کند .اما آنچه که بدترین آرشیتکت را از بهترین زنبور متمایز مي کند ،این است که یك
آرشیتکت پیش از آنکه به ساختمانش مادیت بخشد آنرا در ذهن خویش میسازد .نتیجه اي که در
پایان پروسه هر کاري حاصل مي گردد ،قبال در ذهن سازنده اش موجود بوده است) .کاپیتال ،جلد
یك ،صفحه (۸۷۱
کار و ابزاري که در جریان آن مورد استفاده قرار میگیرد ،نه تنها تکامل بشر بلکه همچنین تکامل
جوامع بشري را نیز به پیش راند .از آنجا که کار یك پراتیك آگاهانه است و از آنجا که انسانها به نقد
آنچه که انجام داده اند مي نشینند و آنرا تغییر مي دهند ،آنها بطور مداوم ابزار و شیوه هاي نوین را
رشد و توسعه داده و درك عمیقتري از جهان کسب مي کنند .جهشهاي تاریخي ـ از شکار و جمع
آوري آذوقه به کشاورزي ،از حیوانات بارکش به موتور بخار ،و از ماشینهاي احتراقي به کامپیوتر ـ
همگي نشانه هاي این پیشرفت هستند.
در عین حال ،این پروسه هموار وبدون تضاد پیش نرفته است .انسانها نه تنها از ابزار استفاده کرده و
آنرا تکامل میدهند ،بلکه براي انجام چنین کاري باید وارد مناسبات اجتماعي معیني شوند .چه کسي
صاحب ابزار تولید است؟ رابطه میان مردم در پروسه تولید چیست؟ محصول چگونه توزیع مي شود؟
اینها سه عرصه اصلي مناسبات تولیدي اند )که بر رویهمرفته زیربنا را تشکیل میدهند( .در این میان
مالکیت عموم ًا عمده است ـ اگرچه ،دو دیگر بر مالکیت تاثیر مي گذارند؛ و حتي در برخي اوقات
اهمیتي بیش از آن کسب مي کنند.
بطور عموم مجموعه هاي مختلف مناسبات تولیدي ،از سطوح متفاوت تکامل نیروهاي تولیدي )ابزار،
موادخام ،منابع طبیعي ،توانایي هاي مردم در استفاده از آنان( برخاسته و با آن تطابق دارند .بطور
مثال روابط برده داري عموم ًا از شرایطي ناشي شده که در آن ابزار و نیروهاي تولیدي به اندازه اي
که بتوان محصول مازاد بدست آورد توسعه یافته بودند ،اما هنوز نسبت ًا عقب افتاده بوده و محتاج کار
بدني زیاد و تالش فکري اندك از سوي تولیدکنندگان بودند ) .(۳در جوامع برده داري معروف مانند
یونان و روم ،مالکین ،ابزار اصلي تولید منجمله خود بردگان را در تملك داشتند .مناسبات میان مردم
در پروسه کار توام با خشونت و تخاصم شدید بود )بطوریکه بردگان ،زیر شالق تا سرحد مرگ کار
مي کردند( و به برده فقط به اندازه بخورونمیر داده مي شد و اغلب شرایط تغذیه حیوانات اهلي برده
داران بهتر از آنان بود.
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اما شیوه تولیدي برده داري در این جوامع باستاني ،انباشت مازاد فراواني را امکان پذیر نمود .طبقه
فارغ البالي بوجود آمد که به انجام آزمونهاي علمي مشغول شد .صنعتگران و تجار نیز در منافذ
جامعه برده داري رشد کردند ،و نیروهاي مولده تکامل یافتند .اما مناسبات برده داري که آن
پیشرفتها را امکان پذیر ساخت ،بزودي در تقابل با تکامل بیش از پیش آن قرار گرفت .برده که با
وحشیگري بي اندازه روبرو بوده و احیان ًا با انجام کار طاقت فرسا طي یکي دو سال از بین مي رفت،
هیچ انگیزه اي نداشت که از ابزار پیشرفته تر استفاده کند .بالعکس ،مقاومت مداوم بردگان ـ منجمله
خرابکاري و از بین بردن ابزار کار ـ مانع مدرنیزه شدن ابزار تولید شده و بواسطه ابزار زمخت تر و
آسیب ناپذیرتر در جهت پائین نگاه داشتن سطح تولید عمل مینمود .سپس خود نظام برده داري نیز
به تحقیر کار یدي پرداخت و این امر زوال جوامع برده داري را تسریع کرد.
بدین ترتیب ،بقول مائو ،ابزار شدیدًا محتاج سخن گفتن بودند .و سخن نیز گفتند :از طریق قیامهاي
توده اي بردگان و مبارزات "بربرها" علیه سلطه رومي ها .البته واضح است که اینها اعمالي مکانیکي
که خصلت ابزار است نبودند ،بلکه عمل آگاهانه و دالورانه مردمي بود که در برابر بردگي بپاخاسته و
پتانسیل بشر براي نیل به چیزي عالیتر را حس کرده بودند .اما همان ایده آل ها و دیدگاههایي که
باعث بوجود آمدن قیامها یکي پس از دیگري گردیدند ،ریشه در تضاد میان نیروهاي مولده ـ که
نیازمند تکامل مداوم بودند ـ و مناسبات تولیدي ـ که به زنجیري بر دست وپاي این نیروها و به
سرچشمه زوال کل جامعه تبدیل شده بودند ـ داشت .این مبارزات میان مردم )علیرغم اینکه
بازیکنانش داراي چه سطحي از آگاهي بودند( ،وسیله اي بود که از طریق آن نیروهاي مولده،
مناسبات تولیدي کهن را در هم شکستند.
این مسئله به اصل مهم دیگري اشاره دارد :تضادهاي موجود در شیوه تولیدي جامعه بیان فشرده
خود را )که نهایت ًا فقط از طریق مبارزه میتواند حل شود( در روبنا ـ نهادهاي سیاسي ،ایده ها ،هنر،
فلسفه و غیره ـ که بر روي مناسبات اقتصادي قرار گرفته است ،مي یابد .روبنا ،بمثابه پوسته اي است
که بر گرد زیربنا کشیده شده و آنرا حفظ مي کند (۴) .روبنا بیش از زیربنایي که بر روي آن استقرار
یافته است "به چشم مي خورد" .ایده ها ،سیاست و غیره چیزهایي هستند که وقتي در باره جامعه
مي اندیشیم ،بالفاصله به ذهنمان مي رسند و اصلي ترین ابزارهایي هستند که جامعه از آن طریق
درباره خود مي اندیشد .لیکن ،تضادهاي بین زیربناي اقتصادي و نیروهاي تولیدي در پایه این بنا
قرار گرفته اند و باعث ایجاد ترکهایي در دیوارها مي گردند .استعاره فوق را بیشتر بپرورانیم :در عین
حال ،پي ریزي نوین ،نهایت ًا نیازمند در هم شکستن پوسته و پاکسازي آنچه که قدیمي است ،مي
باشد.
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بیشك ،این طرحي اجمالي از مناسبات میان عناصر اصلي گوناگون در کلیت جامعه است ،و این
مقوالت نه تنهادافع یکدیگر هستند ،بلکه همچنین بطور سیال درهم نفوذ کرده و بیکدیگر تبدیل
مي شوند .در حالي که نیروهاي تولیدي عموم ًا نسبت به زیر بناي اقتصادي عمده هستند ،اما گاهي
اوقات براي رشد نیروهاي مولده انجام تحول در زیربنا ضروري میشود و نتیجت ًا زیربنا عمده مي شود.
و در حالي که معموال زیر بنا نسبت به روبنا عمده است ،بازهم ،گاهي اوقات روبنا عمده و تعیین
کننده میشود.
اهمیت بررسي اقتصاد سیاسي ـ که به مناسبات اقتصادي جامعه توجه مي نماید ـ در آن است که
تحوالت زیربنایي که مختصات مبارزه طبقاتي را تعیین مي کنند ،درك شوند .اقتصاد سیاسي از پایه
مادي وظایفي حکایت دارد که تکامل تاریخي ،آنها را در دستور کار انقالب قرار داده است .در حالي
که مناسبات اقتصادي به تنهایي کل یت یا تك عنصر تعیین کننده جامعه نیست )همانگونه که
اقتصاد سیاسي کل یت مارکسیسم را تشکیل نمي دهد( ،اما این مناسبات ،پایه اي هستند و بررسي
آنها جزء ضروري هر گونه درك عمیق از جامعه و انقالب است.
ظهورسرمایه داري
سرمنشاء اقتصادي مبارزه سیاسي ،براي نخستین بار طي مبارزه بورژوازي نوظهور علیه جامعه
فئودالي در اروپا ،شروع به خودنمایي نمود ) .(۵اگرچه همه جوامع فئودالي درگیر تضادهاي خود بود
و مبارزه آنتاگونیستي بین دهقانان و مالکین در همه جا جریان داشت ،اما در اروپا بود که براي
نخستین بار این تضادها به اندازه کافي رشد کردند .این رشد ،بگونه اي انجام گرفت که پیدایش
شکل نویني از جامعه )در طي چند قرن( امکانپذیر گردید .مشخص ًا انگلستان در اروپا ،متکامل ترین
نمونه یك اقتصاد )و جامعه( سرمایه داري بود؛ و بدین خاطر بود که مارکس آنرا در کاپیتال مورد
توجه ویژه قرار داد .در عین حال ،تکامل سرمایه داري در اروپا نه نتیجه "برتري ذاتي سفید پوستان
اروپایي" بود و نه شکلي از رفتار خارق العاده منحصر به آنها بود .اگر این تکامل در آنجا به علتي
متوقف مي گشت ،نتیجت ًا در جامعه فئودالي دیگري به وقوع مي پیوست ،چرا که سرمایه داري تنها
راه حل تضادهاي فئودالي است ) .(۶مثال ،مائو از تکامل عوامل سرمایه داري در جامعه رو به زوال
فئودالي چین کمي پیش از اینکه دروازه هاي این کشور توسط اروپا "گشوده شود" ،سخن مي گوید
ـ "گشایشي" که تکامل آتي چین را بنحو گسترده اي تعیین نمود).(۷
اقتصاد فئودالي اروپاي غربي و شمالي بویژه پس از قرن دهم بمثابه وحدتي از اضداد میان تولید براي
مصرف مستقیم تولید کنندگان )و اربابانشان( ،و تولید براي مبادله ،تکامل یافت .سرفها و دهقانان
مستقیم ًا هرآنچه را که تولید مي کردند به مصرف مي رساندند ،و یا به اربابان خود )و یا کلیسا(
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تحویل مي دادند که آنها آنرا مستقیم ًا مصرف مي کردند .دهقان چه بطور مستقیم از طریق تصاحب
محصوالتش توسط ارباب ،و یا از طریق بیگاري دادن بر روي زمین ارباب ،استثمار مي شد .اینها
مناسبات مسلط بر جامعه بودند .ارباب ،صاحب زمین ،و دهقان در اکثر موارد صاحب ابزار کار خویش
بود .دهقان در تملك ارباب نبود) .(۸اما او ،بمثابه جزئي از نظم طبیعي زندگي به زمین ارباب وابسته
بود ـ و این "نظم طبیعي" توسط احکام ،قوانین و کارگزاران ارباب اعمال مي گردید .بهمین ترتیب،
دهقانان غالب ًا از حق استفاده از زمینهاي عمومي معین )براي جمع آوري هیزم ،چرا ،و غیره( و حق
سکني گزیدن بر روي زمین ،برخوردار بودند.
در عین حال ،تولید کاالیي ـ یعني تولید نه براي مصرف مستقیم تولید کننده بلکه براي مبادله با
دیگر تولید کنندگان نیز بمثابه یك جنبه فرعي در جامعه فئودالي انجام مي شد .در آغاز ،این تولید
کاالیي در اروپاي فئودالي توسط صنعتگران مستقل یا صاحبان حرف صورت مي گرفت (۹) ،که در
آهنگري )براي ساختن خیش ،نعل اسب و غیره( ،چرم سازي )جهت ساختن یراق ،کفش( و غیره،
تخصص داشتند .این امر همچنین ،توسط بازرگانان تقویت شد ـ بازرگاناني که در بطن جامعه
فئودالي رشد یافته بودند ،از خطه اي به خطه دیگر سفر کرده ،و میان این مناطق تجارت مي کردند.
درون این تولید کاالیي اولیه ،تضاد مهمي میان تولید کنندگان کوچك و بازرگانان وجود داشت.
صنعتگر از اینرو کاال تولید میکرد که بتواند کاالهاي دیگري جهت مصرف شخصي خویش بدست
آورد؛ اگر فقط یر به یر هم مي شد ،برایش خوب بود .درصورتي که بازرگان کاالها را با پول مي خرید
که بتواند آنها را در ازاي پول بیشتر به شخص دیگري بفروشد .تمام علت وجودي وي این بود که در
انتهاي مدار ،پولي بیشتر از آنچه که با آن شروع بکار نموده بود ،بدست آورد .این شکل دوم گردش،
خستگي ناپذیر و الینقطع بوده است .این گردش ،تولید را در جهت خدمت به تجارت به پیش راند و
بدین ترتیب مناسبات کاالیي را به جلو برد .شهرهاي تجاري و تولیدي در سراسر سواحل اروپا یکي
پس از دیگري ایجاد شدند )بر خالف شهرهایي که بطور مستقیم در خدمت قلمروهاي فئودالي
خاص بوده و تحت سلطه آنان قرار داشتند( ،و به مقابله با تابعیت شهر از روستاهاي فئودالي
برخاستند.
اوایل ،بندهاي جامعه فئودالي آهسته آهسته پوسیده مي شد .عملکرد این مسئله در انگلستان به
اینصورت بود که در اواسط قرن پانزدهم ،توسعه کارخانجات پشم فلمیش در بلژیك باعث افزایش
سرسام آور تقاضا براي پشم خام انگلستان شد .در پاسخ به این تقاضا بود که نجباي فئودال ـ که
بخاطر یك سلسله جنگها و بوجود آمدن دهقانان کشاورز کوچك مستقل ،در موقعیت بي ثباتي بسر
مي بردند ـ شروع به تصرف عدواني اراضي حصه اي دهقانان کرده و آنها را به چراگاه گوسفندان
مبدل ساختند .دهها هزار دهقان از زمینهایشان رانده شدند .در عین حال ،فئودالها شدیدًا به
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بازرگانان شهري مقروض شده بودند و علت این امر هم انجام جنگهاي فئودالي و یا خرید وسایل
تجملي بود؛ این عامل مهمي در روي آوردن به تولید پشم جهت مبادله بجاي تولید براي مصرف،
شد .فئودالها جهت صرفه جویي شروع به اخراج خدمه هاي خویش کردند )مشاوران ،سربازان و
خدمتکاران بارگاه هاي فئودالي که همواره نشانه جالل و جبروت فئودالها بودند(.
انبوهي از خلع مالکیت شدگان که به کارگران بالقوه تبدیل شده بودند ،سراسر انگلستان را در بر
گرفتند) .(۱۰اکنون بازرگانان و رباخواران مي توانستند دکانهایي با ابزار تولید ابتدایي براه بیاندازند و
شماري از این سلب مالکیت شدگان سرگردان را در زیر یك سقف جمع کرده و براي بکار انداختن
این ابزار تولید آنها را در استخدام گیرند .این امر در انگلستان ،پایه داخلي استقرار تولید سرمایه
داري بود :سلب مالکیت شدن از خیل عظیمي از افراد که فاقد هرگونه وسیله تامین معیشت بودند ،و
پیدایش طبقه اي که براي خرید وسایل تولید و استخدام سلب مالکیت شدگان جهت کار با این
وسایل ،پول الزم را در اختیار داشت .برخورداري از خصلت عدم تملك ،تبدیل توده سلب مالکیت
شده را به پرولتاریا امکانپذیر ساخت ،و این خصیصه عدم تملك همچنان ویژگي اساسي پرولتاریا باقي
مانده است.
اما این همه ـ هرچند الزم و حیاتي بحساب مي آمد ـ بخودي خود براي مسلط ساختن سرمایه و
رشد بورژوازي کافي نبود .استعمار ،برده داري و قتل عام ،شرایط خارجي ضروري براي خیز این
شیوه تولید نوین بودند .مارکس ،هنگامي که در مورد پیدایش سرمایه داري صنعتي سخن گفت ،این
نکته را چنین توضیح داد:
کشف طال و نقره در آمریکا ،قلع و قمع ،به بردگي در آوردن مردمان بومي و مدفون ساختن آنان در
معادن ،آغاز استیال بر هندشرقي و غارت آن ،تبدیل قاره افریقا به قرقگاه سوداگرانه براي شکار کردن
سیاهپوستان ،همگي بشارت دهنده صبح دولت تولید سرمایه داري هستند .این پروسه هاي تغزل
آمیز ،مراحل اصلي انباشت اولیه سرمایه هستند .بدنبال این جریان است که جنگ بازرگاني میان
ملل اروپایي در مقیاس تمام کره زمین در میگیرد .جنگ مزبور با عصیان هلند علیه اسپانیا آغاز شد،
با جنگ ضد ژاکوبن انگلستان )جنگ علیه انقالب فرانسه( دامنه بسیار وسیعي یافت ،و هنوز هم در
جنگهاي تریاك علیه چین و غیره ادامه دارد) .کاپیتال ،جلد یك ،صفحه (۷۵۱
بدین ترتیب بورژوازي در بحبوحه بوجود آمدن بازار جهاني زاده شد ،در حالي که "از سر تا پایش ،و
از هر حفره اش خون و چرك مي چکید) ".کاپیتال ،جلد یك ،صفحه (۷۶۰
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بازرگانان و تجار بهمراه بعضي استادکاران ،صنعتگران سابق ،فئودالهایي که در تجارت دستي داشتند،
و دهقانان مرفه تر ،به بورژوازي تبدیل شدند .اما مناسبات فئودالي کهني که بورژوازي در آغاز از
دامان آن برخاست ،اکنون به مانع سختي بر سر راه تکامل بیشترش تبدیل شده بود .مثال نظام
فئودالي بازرگانان را هنگام مسافرت بین قلمروهاي مختلف به پرداخت گمرکات مجبور مي ساخت.
یا هنگامي که سرمایه داران به توده وسیعي از کارگران آزاد )آزاد به دو معني :یکي آزاد از قیود
فئودالي و دیگري "آزاد" از قدرت تامین معاش خویش( نیاز داشتند .این مناسبات فئودالي ،دهقانان
را به زمین وابسته کرده بود .و هنگامي که بورژوازي تازه پا به عرصه وجود گذاشته و نیازمند
دولتهاي ملي شدیدًا متمرکز بود که جنگهاي استعمارگرانه اش را به پیش ببرد ،این مناسبات
فئودالي سرزمینها را به مناطق یا استانهاي غیر متمرکز تقسیم کرده بود.
بدین ترتیب ،دوره طوالني و طوفاني انقالب بورژوایي و ضدانقالب فئودالي ،جنگ و خیزش ،و دوران
تکامل نیروهاي مولده بر اثر این تحوالت ،فرا رسید .بورژوازي و تولید سرمایه داري از طریق مراحل
تعاون ساده ،مانوفاکتور ،و صنعت در طول چندین قرن تکامل یافت(۱۱).
بهمراه انکشاف سرمایه داري ،ضد آن ـ پرولتاریا ـ نیز تکامل یافت .همانگونه که مانیفست توضیح
میدهد:
بهمان نسبت که بورژوازي ،یعني سرمایه رشد مي کند ،پرولتاریا ،یعني طبقه کارگر معاصر نیز رشد
مي یابد .اینها تنها زماني مي توانند زندگي کنند که کاري بدست آورند و فقط هنگامي مي توانند
کاري بدست آورند که کارشان بر سرمایه بیفزاید...
شرط اساسي براي موجودیت و سیادت طبقه بورژوازي ،عبارتست از تشکیل و افزایش سرمایه .شرط
وجود سرمایه ،کار مزدوري است و منحصرًا به رقابت في مابین کارگران وابسته است .ترقي صنایع که
بورژوازي مجري بال اراده و بال مقاومت آن است ،بجاي پراکندگي کارگران که از رقابت آنها ناشي
میشود ،یگانگي انقالبي آنها را با ایجاد جمعیتهاي کارگري بوجود مي آورد .بنابراین ،با رشد و تکامل
صنایع بزرگ ،خود آن شالوده اي که بورژوازي بر اساس آن به تولید مشغول است و محصوالت را به
خود اختصاص میدهد ،فرو مي ریزد .بورژوازي مقدم بر هر چیز گورکنان خویش را بوجود مي آورد.
فناي او و پیروزي پرولتاریا بطور همانندي ناگریزند) .مانیفست ،صفحه  ۳۹و (۴۶
تنها در اواخر قرن هجدهم بود که سرمایه داري صنعتي با انقالب فرانسه و آنچه که بطور طعنه
آمیزي "انقالب صنعتي" انگلستان خوانده میشود ،جایگاه خود را بطور کامل پیدا کرد .میگوییم طعنه
آمیز ،چرا که این "انقالب" ،فقرزدگي وحشیانه پرولتاریاي انگلستان ،تشدید برده داري در جنوب
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آمریکا ،انقیاد هند و مرگ ناشي از گرسنگي میلیون ها نفر در اثر تخریب اقتصاد بومي را در بر
داشت(۱۲).
در سال  ،۱۸۵۲جهان سرمایه داري با اولین بحران بزرگ اقتصادیش بلرزه در آمد .براي نخستین بار
میلیونها نفر گرسنه شدند ،که این نه به علت کمبود تولید بلکه به جهت تولید بیش از حد بود ـ
بیشتراز آن حد بود که سود الزم جهت تداوم تولید را میسر سازد .این نخستین طغیان نیروهاي
تولیدي عظیم و نوین علیه مناسباتي بود که در چارچوب آنها گرفتار آمده بودند.
سالهاي دهه پس از آن ،شاهد نخستین مبارزات پرولتري در انگلستان و فرانسه بود .در سال ۱۸۴۶
شدیدترین بحران اقتصادي تا به آن روز ،انگلستان را بلرزه افکند و سپس به سراسر قاره اروپا
گسترش یافت .در فوریه  ،۱۸۴۸تقریب ًا تمامي اروپا پا به عرصه مبارزه انقالبي نهاد.
انقالبات سال  ۱۸۴۸ـ که شلیك آغازینشان با انتشار "مانیفست کمونیست" همزمان بود ـ نقطه
عطف مهمي بودند .انگلس چنین نوشت" :انقالب در همه جا کار طبقه کارگر بود ،و این او بود که
سنگرها را برپا ساخت و جانفشاني نمود ".وي سپس ادامه داد:
ولي تنهاکارگران پاریس بودند که از برانداختن حکومت منظور کامال روشن داشتند و آن عبارت بود
از برانداختن نظام بورژوایي .اما با آنکه آنها از تضاد ناگزیر که بین طبقه آنها و بورژوازي وجود داشت
بخوبي آگاه بودند ،معهذا نه تکامل اقتصادي کشور و نه سطح تفکر توده کارگران فرانسوي هیچکدام
هنوز بدان پایه نرسیده بود که تجدید نظام اجتماعي را میسر و ممکن گرداند .بهمین جهت ،ثمرات
انقالب را در ماهیت امر ،طبقه سرمایه داران بچنگ آورد .در کشورهاي دیگر نیز مانند ایتالیا ،آلمان و
اتریش ،کارگران از همان ابتدا تنها عملشان این بود که به بورژوازي کمك کردند تا حاکمیت را
بدست گیرد) .پیشگفتاري بر چاپ ایتالیایي  ۱۸۹۳ـ مانیفست کمونیست ،صفحه (۲۷
اقـتـصاد سیـاسـي مارکسیستي
مارکس و انگلس فعاالنه در این خیزشهاي انقالبي شرکت نمودند .مارکس یك روزنامه انقالبي را در
آلمان بنیان گذارد و سرپرستي نمود ،و انگلس فرماندهي یك ارتش انقالبي را بعهده داشت .هرکدام از
آنها آثار پرارزشي در بررسي تجربیات این دوره توفنده انقالبي برشته تحریر در آوردند .در سال
 ،۱۸۵۱آنان چنین جمعبندي نمودند که موج انقالب فروکش کرده و بحران ـ اقتصادي و سیاسي ـ
بطور موقت رفع شده و وظایف نویني پیش پاي کمونیستها است.
در حالي که شالوده ماتریالیسم دیالکتیك و سیاست کمونیستي با انتشار "مانیفست" و سایر آثار آنان
در مورد خیزشهاي دوره  ۱۵ـ  ۱۸۴۸بنیان نهاده شده بود ،اما تکامل بیشتر و کاربست این علم
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شدیدًا ضروري بود .بسیاري از انقالبگران شکست خورده با مارکس و انگلس ابراز مخالفت کرده و
بدین امید دل بسته بودند که بزودي اوضاع انقالبي تقریب ًا بهمان شکل سابق مجددًا ظاهر خواهد
شد .اما این میتوانست فقط به یاس و سرخوردگي بیانجامد )و انجامید( ،چرا که تاریخ تکرار نمي
شود بلکه حرکت مارپیچي دارد.
از سوي دیگر ،بدنبال شکست انقالبات و ثبات موقتي و انبساط و رونق نوین سرمایه ،یك روند
رفرمیستي قدرتمند نیز در میان پرولتاریا رشد کرد .پیش از این ،در سال  ،۱۸۴۹نخستین روند
آگاهانه و سازمانیافته رفرمیستي در طبقه کارگر رشد کرده بود که نام "سوسیال دمکراسي" را اتخاذ
کرده بود .جمعبندي مارکس از این مسئله این بود که خرده بورژوازي و پرولتاریا تحت رهبري خرده
بورژوازي ،امتزاج یافته بودند:
برنامه مشترکي طرحریزي شده ،کمیته هاي انتخاباتي مشترك برپا گشته ،و کاندیداهاي مشترك
تعیین شده بودند .نکات انقالبي از تقاضاهاي اجتماعي پرولتاریا حذف شده و چرخشي دمکراتیك در
آنها بوجود آمده بود .شکلهاي صرف ًا سیاسي از خواسته هاي دمکراتیك خرده بورژوازي حذف گشته ،و
نکات سوسیالیستي آن برجستگي یافته بودند ...خصلت خاص سوسیال دمکراسي در این حقیقت
تجسم مي یابد که نهادهاي جمهوریت نه بمثابه ابزاري جهت تالشي سرمایه و کار دستمزدي بلکه
بعنوان ابزار تضعیف تخاصم میان این دو و تبدیل این تخاصم به همگوني ،مورد نظر بودند").هیجدهم
برومر لوئي بناپارت" ،منتخب آثار مارکس ،انگلس ـ جلد یك ص (۴۲۳
در انگلستان ،رفرمیسم حتي ریشه عمیقتري یافت؛ و در سراسر اروپا طرحها و نیرنگهاي گوناگوني در
مخالفت با انقالب ،ارائه مي شد .کلیه این روندها بود که بررسي عمیق نظام سرمایه داري ،افشاي
کامل تضادها در شالوده مبارزه طبقاتي ،و چگونگي تکوین و تکامل آنها را ضروري مي ساخت.
براي انجام اینکار ،مارکس بررسي خود را بر انگلستان متمرکز نمود ـ انگلستان در آن زمان کشوري
بود که شیوه تولیدي سرمایه داري به کاملترین نحو تکامل یافته و روند این تکامل نیز به بهترین
وجه ثبت شده بود .مارکس در سال  ۱۸۵۱شروع به کار نمود ،و در آغاز به بررسي انبوه عظیمي از
منابع اطالعاتي و آماري موزه بریتانیا در باره تکامل اقتصادي پرداخت .وي در عین حال ،کل مسیري
که اقتصاددانهاي سیاسي بورژوا طي کرده بودند را مورد مطالعه قرار داد و دیالکتیك هگل را ـ اینبار
بطور عمیقتر ـ بررسي نمود .پس از اتخاذ چندین شیوه مختلف ،سرانجام مارکس کار خود را بر کاال،
بمثابه سلول پایه اي زندگي سرمایه داري ،متمرکز کرد.
تولید کاالیي ،بذري بود که باعث رشد سرمایه شد ـ همانگونه که مناسبات فئودالي کهن را از میان
برداشت و کارگران فاقد مالکیت را رو در روي سرمایه داران داراي مالکیت قرار داد .خود سرمایه
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داري ،صرف ًا شکل عالي و رشد یافته تولید کاالیي بود .در سال  ،۱۸۶۷مارکس یکي از اساسي ترین
آثار علم انقالبي را منتشر ساخت ـ کاپیتال .لنین ،شیوه و برخورد کاپیتال را چنین توضیح داد:
در کاپیتال ،مارکس ابتدا ساده ترین ،عادي ترین ،اساسي ترین ،عمومي ترین و روز مره ترین رابطه
جامعه بورژوایي )کاالیي( را تحلیل نمود ـ یعني رابطه اي که میلیاردها بار تحت نام مبادله کاال انجام
مي گردد .تحلیل این مقوله بسیار ساده )این "سلول" جامعه بورژوایي( ،کلیه تضادهاي )یا نطفه کلیه
تضادهاي( جامعه نوین را عیان مي سازد ،و سپس افشاي این مقوله ،تکامل )هم رشد و هم حرکت(
این تضادها و این جامعه را ،در فرد فرد اجزاء متشکله آنان و از آغاز تا پایانشان ،بما نشان میدهد.
)درباره مسئله دیالکتیك ،مارکس ،انگلس ،مارکسیسم ،صفحه (۳۴۲
و این همان متد کلي است که در این فصل کتاب برگزیده ایم ـ یعني کنکاش در تضادهاي بنیادین
و حرکت سرمایه و عیان کردن کامل آنها.

ﻛﺎﻻﻫﺎوﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ارزش
چه تضادهایي در "رابطه ساده و روزمره" مبادله کاال نهفته است؟ براي پاسخ به این سوال ،قبل از هر
چیز باید ببینیم کاال چیست.
کاال ،محصولي است که نیازهاي گوناگون انسان را بر طرف مي سازد .لیکن همه آنچه که نیازهاي
انسان را بر طرف مي سازد ،کاال نیست .کاال چیزي است که نه تنها سودمند است ،بلکه جهت مبادله
با محصوالت دیگر تولید میشود .بدین جهت است که هم ارزش مصرف دارد و هم ارزش مبادله
)بطور خالصه ،ارزش( .بدین ترتیب ،در خود کاال تضادي میان ارزش مصرف و ارزش ،نهفته است.
کاال اگر سودمند نباشد ،مبادله نمي شود .و در عین حال ،کاال بخودي خود هیچ سودمندي براي
تولید کننده اش ندارد ،بجز اینکه او مي تواند در قبال مبادله کردن آن چیز دیگري بدست آورد.
بنابراین ،در حالي که جهت مبادله شدن باید سودمند باشد ،اما اگر بهر دلیلي قابل مبادله شدن
نباشد ،به هیچ نخواهد ارزید .ارزش مصرف و ارزش بمثابه دو قطب متضاد در کاال موجودند ،و
آنتاگونیسم بالقوه اي میان این دو در هر کاالیي موجود است .در جامعه پیشین ،مبادله مي توانست
صرف ًا "تصادفي" باشد ـ یعني اینکه ،هیچ تناسب خاصي جهت مبادله کاالهاي مختلف با یکدیگر
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وجود نداشت .احتماال تناسبي داشت که قبایل ساحل نشین مازاد ماهي خود را با پوست حیوانات
قبایل گله دار مبادله میکرده اند .در طي مراحل نخستین فئودالیسم ،هنگامي که سرمایه تجاري
شکل اصلي مبادله بود ،این خصلت "تصادفي" نتیجه توانایي بازرگانان در انحصاري کردن محصول
خاص ،جهت پیشبرد دزدي و چپاول آشکار ،و غیره بود .اما پابپاي گسترش تولید کاالیي ،نسبت
مبادالتي کاالها با یکدیگر بطور روز افزوني منظم تر گشت .سرمایه داري اوج تولید کاالیي است،
جامعه اي است که در واقع تمام تولید براي مبادله مي باشد و با غلبه آن ،نسبتهاي مبادالتي ،براي
کاالهاي مختلف ،اساس ًا ثابت مي شود .امروزه ،بطور مثال یك قرص نان عموم ًا داراي همان ارزش یك
المپ است.
اما این نسبتهاي کمابیش ثابت )که میلیونها قلم کاال را شامل میشوند ،و میلیونها بار در روز بکار مي
روند( چگونه تعیین میشوند؟ دو کاالي غیر متشابه چه وجه اشتراکي باهم دارند که آنها را همردیف
مي سازد ـ یا اینکه آن خصلتي که در مورد بسیاري از این کاالهاي خاص جهانشمول است ،چیست؟
بیشك ،این صحیح است که وجه اشتراك این کاالها در سودمندي آنهاست .اما آیا کیفیت این
سودمندي ،نسبت مبادالتي این کاالها را تعیین مي کند؟ المپ و نان را در نظر بگیرید .هر دوي آنها
عموم ًا سودمند )وضروري( هستند .اما چگونه مي توان با بررسي آنها و یا مقایسه جنبه هاي متفاوت
سودمندي شان ،نسبت مبادالتي آنها را تعیین کنیم؟ این کار عملي نیست .بر چه اساسي میتوان این
را تعیین نمود؟ مارکس به این سوال چنین پاسخ داد" :اگر ارزش مصرف کاالها کنار گذاشته شود،
فقط یك وجه مشترك براي آنها باقي مي ماند ،و آنهم این است که همگي محصول کار هستند".
)کاپیتال ،جلدیك ،صفحه (۳۸
اما ،کار ـ که اشکال کیفیت ًا متفاوتي مانند پخت و پز و بافندگي بخود میگیرد ـ چگونه مي تواند
بمثابه یك معیار سنجش همگون بکار رود؟ چرا که کار ،خود متضاد است .از یکسو ،یك شکل کار
تولید کننده کاال که ارزش مصرف خاص ایجاد مي کند ،کیفیت ًا از هر شکل دیگر آن متفاوت است ـ
طبخ نان بوضوح از کفاشي متفاوت است ،و هر دو بنوبه خود از تصفیه نفت متفاوت مي باشند .این
اشکال کار مجسم ،ارزش هاي مصرف کیفیت ًا متفاوتي در کاالها ایجاد مي کنند .از سوي دیگر ،این
اشکال ویژه کار ،همگي از این خصلت جهانشمول که محصول نیروي کار انساني هستند ،برخوردارند.
این کیفیت یعني کار مجرد )و نه کار مجسم( ،توسط مدت زمانش سنجیده مي شود )ساعت ،روز،
هفته( و کاالها بر این مبنا مبادله میشوند که چه مقدار از نیروي کار ـ یعني چه مقدار از کار مجرد ـ
را در بر میگیرند .یك ساعت کار ،ارزش مبادله یکساني را در هر کاالیي تولید مي کند ،چه طبخ نان
باشد ،چه ریخته گري و چه چاپ و غیره.
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تئوري ارزش کار
تئوري ارزش کار ،بدین معنا است که ارزش کاال توسط کار الزم جهت تولیدش ،تعیین میشود .در
اینجا ،صحبت از کار فرد نیست .نانوایي که براي تولید یك قرص نان دو برابر رقیبش وقت صرف
میکند ،قادر نیست آنرا به دو برابر قیمت بفروشد .بلکه میانگین زمان کار اجتماع ًا الزم است که
ارزش را تعیین مي کند و طبق فرمولبندي مارکس عبارت است از)" :زمان( ضروري جهت تولید یك
کاال تحت شرایط عادي تولید و با حد متوسط مهارت وشدت کار رایج در زمان مفروض) ".کاپیتال،
جلد یك ـ صفحه  .(۳۹مارکس نشان داد ،در حالي که کار مرکب ارزش مبادله اي بیش از کار ساده
طي مدت زمان یکسان ایجاد مي کند ،اما"کار مرکب صرف ًا همان کار ساده تشدید شده و یا بهتر
بگوییم مضروب آن است ،بنحوي که مقدار کمتري از کار مرکب برابر است با مقدار بیشتري از کار
ساده .تجربه نشان میدهد که این تبدیل دائم ًا انجام میشود) ".کاپیتال ،جلد یك صفحه (۴۴
پس این خرد قراردادي ،که معتقد است عرضه و تقاضا ارزش را تعیین مي کنند ،چه میشود؟ این
درست است که قیمت کاالهاي گوناگون برمبناي عرضه و تقاضا باال و پائین مي روند ،اما این
تغییرات معموال در محدوده معیني انجام میشوند .بطور مثال ،عرضه و تقاضا در هر سطحي هم که
باشند ،نان گرانتر از دوچرخه بفروش نخواهد رسید ) .(۱۳پس چه چیزي مرکز ثقلي که قیمت ها
حولش نوسان میکنند را تعیین مي کند؟ بازهم ،کار مجرد نهفته در کاال عامل تعیین کننده قیمت
کاال است.
در واقع ،نوسان قیمت محصول در حول و حوش ارزش آن ،مکانیسم مهم تنظیم )یا سلطه( قانون
ارزش در اقتصاد سرمایه داري است .مثال ،هنگامي که تولیدکنندگان یك کاال ـ بدلیل تقاضاي زیاد ـ
مي توانند کاالي خود را به قیمتي بیش از ارزش آن بفروش برسانند و بدین ترتیب سود اضافي به
جیب بزنند ،مابقي سرمایه داران نیز بسوي سرمایه گذاري در این رشته از تولید که اکنون پرمنفعت
تراست ،هجوم مي برند .وقتي با باال رفتن تولید تا سطح تقاضا و گذر از آن ،قیمتها پایین آمده،
بسطح ارزش یا حتي پایین تر از آن مي رسند ،سرمایه این رشته را ترك میگوید .بدین ترتیب،
تقسیم کار اجتماعي از طریق عملکرد کورکورانه قانون ارزش تنظیم مي گردد ـ اگرچه ،این
"تنظیمي" آنارشیستي بوده ،و با ناموزوني و جابجایي و با جهش ها و وقفه هاي پي در پي به پیش
رفته و پشت سر و خارج از کنترل صاحبان کاال انجام مي گیرد.
روابط روزمره در جامعه سرمایه داري ممکن است که بمثابه روابط میان اشیاء بنظر آیند :کاالها
)معموال از طریق پول( با یکدیگر مبادله مي شوند .ظاهرًا بنظر مي رسد نرخهایي که برمبناي آنها
کاالها مبادله مي شوند توسط یکسري سنتها ثابت شده و یا بطریق غیرقابل توضیحي توسط پراتیك
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اجتماعي میلیونها خریدار تعیین شده اند .در هر دوصورت ،این نرخها از کیفیتي که در کاال نهفته
است سرچشمه مي گیرند.
اما در بررسي دقیقتر مي بینیم آنچه که میلیونها بار در روز بیان میشود ،یك رابطه مرموز میان اشیاء
نبوده ،بلکه رابطه میان افراد مختلف ،یا گروههاي متفاوت مردم است که جوهر بنیادینش توسط
شکل کاالیي پوشیده شده است .یعني اینکه فروش یك کاال رابطه میان کار یك فرد یا گروهي از افراد
با فرد یا افراد دیگر را بیان مي کند .در همینجا است که میان اقتصاد سیاسي بورژوایي و
مارکسیستي ،تفاوتي اساسي مالحظه میشود که انگلس آنرا چنین توضیح میدهد:
اقتصاد سیاسي )تحلیل ازسرمایه داري ،بطورخاص ـ لني ولف( با کاال شروع مي کند ،و از لحظه اي
آغاز میشود که محصوالت با یکدیگر مبادله میگردند ـ چه توسط افراد یا توسط جوامع اولیه.
محصولي که در مبادله ظاهر مي شود ،کاالست .معذالك منحصرًا بدین جهت کاالست که یك رابطه،
میان دو فرد یا دوگروه از افراد با این شیئي )محصول( گره خورده است ،یعني رابطه میان
تولیدکننده و مصرف کننده که دیگر صرف ًا در یك فرد تجسم نمي یابند .ما به یکباره با نمونه یك
واقعیت ویژه مواجه میشویم ،که در سراسر قلمرو اقتصاد حضور داشته و موجب سردرگمي
اقتصاددانان بورژوا شده است :سرو کار اقتصاد نه با اشیاء ،بلکه باروابط میان افراد و در تحلیل نهایي
میان طبقات است .معهذا ،این روابط همیشه با اشیاء گره خورده و بمثابه اشیاء ظاهر میشوند.
)"کارل مارکس ،درآمدي بر نقد اقتصاد سیاسي" ،منتخب آثار مارکس ـ انگلس ،جلد یك ،صفحه
(۵۱۴
پـول ،گـردش کاال و سـرمـایه
الزم است که در اینجا چند کلمه در مورد پول گفته شود .به مبادله کاالیي پایاپاي باز گردیم .بیشك،
اگر قبایل ساحل نشین به پوست حیوانات احتیاج نداشته و در عوض خواستار سبد )که قبال توسط
قبایل گله دار طرف داد و ستدشان تولید نمي شد( بودند ،مبادله پایاپاي ساده عدم کفایت خود را
بروز میداد .از سوي دیگر ،اگر این قبایل گله دار میتوانستند که شکل عموم ًا قابل قبولي از ثروت را
در قبال خریدن ماهي به آنها بپردازند )که بعدًا براي خرید چیز دیگري میتوانست مورد استفاده واقع
شود( مبادله کاالیي بسیار تسهیل مي شد.
بنابراین ،ضرورت وجود کاالیي احساس گشت که بتواند نقش منبع ارزش مورد قبول عموم را ایفاء
نماید و بقیه کاالها بتوانند بواسطه آن مبادله شوند .بسیاري کاالها این نقش را در جوامع اولیه ایفاء
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نمودند :احشام در جوامع گله دار غالب ًا بمثابه شکلي از پول مورد استفاده واقع مي شدند ،یعني اینکه
ارزش کاالهاي دیگر برحسب فالن تعداد راس حشم ،بیان مي گشت.
اما ،توسعه بیش از پیش مبادله کاالیي و رشد سرمایه تجاري بزودي با محدودیتهاي این شکل از
مبادله ،در تقابل قرار گرفت .یك بازرگان نمي توانست در قبال جنسي که خریداري مي نمود ،یك
کشتي گاو تحویل دهد .و اگر ارزش یك کاالي خاص کمتر از ارزش یك راس گاو بود ،چه میشد؟ گاو
اگر به قسمتهاي مختلف تقسیم مي شد ،دیگر از ارزش سابق برخوردار نمي بود )بجز به صورت
گوشت ،پوست و غیره که اینها نه خود حشم ،بلکه کاالهاي دیگر بحساب مي آمدند( .طال و نقره
بجهت بادوام بودن و ارزش فراوان در مقایسه با اندازه شان ،و اینکه به قطعات کوچکتر قابل تقسیم
شدن بودند ،در سطح جهاني بمثابه واسطه مبادله مورد قبول گشتند.
در حالي که طال و نقره بمثابه پول عمل میکردند ،ارزششان در مبادله ـ همانند همه کاالها ـ خود
انعکاسي از ارزششان بمثابه کاال و زمان کار نهفته در آن بود .اما مقداري از جرم طال و نقره در این
دست بدست شدنها از بین میرفت .همچنین ،گسترش ابعاد تولید کاالیي ،تسهیل در مبادله را الزام
آور میساخت ،بطوري که خصلت و عرصه محدود این فلزهاي گرانقیمت نمي توانست این الزامات را
برآورده سازد .پول کاغذي با پشتوانه طال و نقره و حکمیت قانوني دولت ،رایج شد ).(۱۴
پول ،مبادله کاال میان تولیدکنندگان را تسهیل نمود .هر تولیدکننده ،کاال را در قبال پول مبادله مي
کند ،تا با این پول بتواند )در زماني دیگر( کاالیي را با همین ارزش خریداري نماید .مبادله مستقیم
میان دو تولید کننده ،دیگر محدودیتي براي تولید نبود .و بدین ترتیب تولید کاالیي در کلیت خود،
تحرکي یافت .گردش کاالیي توسعه و شتاب پیدا کرد.
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،شخصیت هاي اصلي گردش کاال در دوران اولیه فئودالیسم ،بازرگانان
بودند .صنعتگران و تولید کنندگان کوچك نیز در تولید و گردش کاالیي شرکت داشتند ،اما این
اشتراك مساعي آنها اساس ًا در محدوده نیازهاي خودشان بود .لیکن در مورد بازرگانان چنین نبود.
مدار مبادله براي تولید کننده خرد ،کاال ـ پول ـ کاال است )یعني او کاالي خود را مي فروشد که در
قبال پولي که بدست مي آورد کاالي دیگري جهت مصرف خود خریداري کند( ،در حالي که مدار
مبادله براي سرمایه داران منجمله بازرگانان ،پول ـ کاال ـ پول است .سرمایه دار هدفش نه بدست
آوردن کاالیي متفاوت از آنچه که با آن شروع نموده )پول( ،بلکه صرف ًا کسب مقدار بیشتري از همان
)پول( است .به عبارت دیگر ،نه نیاز شخصي سرمایه دار به ارزش مصرف بیشتر ،بلکه امر گسترش
مداوم سرمایه است که محرك او میباشد
مارکس مي گوید ،سرمایه دار چیزي نیست بجز "نماینده آگاه این حرکت" ،و سپس چنین ادامه
میدهد:
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شخصیت او یا بهتر بگوئیم جیب او مبداء حرکت و نقطه رجعت پول است .محتوي عیني این گردش
)پول ـ کاال ـ پول( ،یعني ارزش افزایي ارزش ،هدف ذهني اوست و تا هنگامي که یگانه جهت محرکه
معامالت وي فقط تملك روزافزون ثروت مجرد است ،وي بمثابه سرمایه دار یا سرمایه اي که
شخصیت یافته و داراي اراده و شعور است ،عمل مي کند .پس هرگز نباید ارزش مصرف را هدف
مستقیم سرمایه داران تلقي نمود .پروسه پایان ناپذیر کسب سود ،تنها هدف اوست) .کاپیتال،
جلدیك ،صفحه  ۱۵۳ـ (۱۵۲
بازرگان غالب ًا موفق مي شد که از طریق دزدي ،یا گرانفروشي و غیره ،مدار را کامل نماید .اما هنگامي
که تولید کاالیي بر اقتصاد طبیعي تفوق یافت ،سرمایه صنعتي بوجود آمد و نهایت ًا سلطه خود را بر
سرمایه تجاري اعمال نمود )اگر چه در اکثر موارد بازرگانان به سرمایه داران صنعتي تبدیل شدند(،
در هر دو مورد مدار پول ـ کاال ـ پول باز هم اساسي بوده و مي بایست کامل گشته و تجدید میشد.
اما ارزش افزایي سرمایه در سرمایه صنعتي ،عمدت ًا از طریق دزدي )حداقل دزدي آشکار در عرف
معمول( ،تزویر یا شانس انجام نمیشد )یا قابل توضیح نبود(.
علت چیست؟ سرمایه داري را در نظر بگیریم که مقداري کاال را به ارزش یك هزار دالر خریداري مي
کند سپس آنها را در ازاي یك هزار و یکصد دالر بفروش مي رساند .او باید این کاال را یا یکصد دالر
ارزانتر از ارزششان خریداري کرده و یا یکصد دالر گرانتر از ارزششان بفروش رسانده باشد .دومي را
در نظر میگیریم .اما ،حال اگر این سرمایه دار بخواهد باز هم کاالیي را بفروشد ،باید یك بار دیگر
نقش خریدار راایفاء بنماید .آیا فرد دیگري که کاال به این سرمایه دار مي فروشد او نیز از امتیاز
فروش کاال به مبلغ یکصد دالر گرانتر از ارزش آن برخوردار میشود؟ اگر چنین باشد ،پس اولین
بازرگان این قضیه بالفاصله کل در آمدش از معامله پیشین را از دست میدهد .و اگر چنین نباشد،
پس سرمایه دار بعدي چه سودي براي خود بدست مي آورد و چگونه مي تواند به فعالیت خود ادامه
دهد؟
فرض کنیم که یك بازرگان زرنگ بتواند یکهزار دالر نفت بفروشد و با این پول نه  ،۱۰۰۰بلکه ۱۱۰۰
دالر گندم خریداري کند .بیشك ،این بازرگان موفق بوده است .در عین حال ،مشکلي در اینجا بروز
مي کند .جمع کل ارزش نفت و گندم پیش از مبادله دو هزار و صد دالر بوده ،در حالیکه پس از
مبادله نیز همین مقدار است .یکي از این سرمایه داران بر سر دیگري کاله گذاشته است .اما از آنجا
که جمع کل ارزش یکي است ،مي توان گفت که سرمایه دار زرنگ توانسته در ازاي ضرر دیگري
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سرمایه اش را گسترش دهد .ولي مجموعه سرمایه گسترش نیافته است .در حالیکه ،جامعه سرمایه
داري در کلیت خود مرتب ًا در حال انباشت بیش از پیش ثروت است .پس این مسئله را نمي توان با
دزدي )بمعناي عام کلمه( توضیح داد.
خیر ،زماني که تولید کاالیي دیگر استثناء نبوده و حاکم گردد ،قانون ارزش ،سلطه خود را بر مبادله
اعمال مي کند و کاالها بر مبناي مقدار کار مجرد نهفته در آنها مبادله مي شوند .تحت سلطه سرمایه
صنعتي تبدیل پول به سرمایه و ارزش افزایي ارزش باید برمبناي قانون ارزش انجام شود ،بنحوي که
مبادله معادلها نقطه عزیمت باشد .این بدان معناست که کاالیي که از خصیصه خاص منبع ارزش
بودن برخوردار باشد ـ کاالیي که استفاده و مصرفش در واقع ارزشي بیش از قیمتي که خریدار در
ازاي آن مي پردازد ،بیافریند ـ باید در نقطه اي بوجود آمده باشد.
و چنین کاالیي بوجود آمد :این کاال نیروي کار کارگر است که توسط کارگر فاقد مالکیت یعني
پرولتاریا ،فروخته میشود.
فـروش نـیـروي کار و اسـتـثـمـار
همانگونه که پیشتر نیز متذکر شدیم ،تاثیرات مخرب سرمایه تجاري بر جامعه فئودالي یکي از
فاکتورهاي عمده اي بود که پیوندهاي این نظام را از هم گسست و دهها هزار دهقان سلب مالکیت
شده ،سرف و امثالهم را در روستاها و شهرهاي انگستان آزاد ساخت) .(۱۵این پرولترها دیگر قادر
نبودند براي رفع نیازهاي خویش تولید کنند ـ و هیچ چیزي براي مبادله کردن نداشتند مگر توانایي
کار کردنشان .آنها در شهرها ،باصاحبان پول و ابزار تولید مواجه شدند .آنها این توان خود را به
بازرگاناني که اکنون فعالیتهاي تولیدي کوچك براه انداخته بودند ،فروختند .برخالف بردگان ،پرولتاریا
توان کار کردن خود را "با طیب خاطر" و نه مادام العمر بلکه روزانه یا هفتگي مي فروخت .پرولتاریا
برخالف سرف یا دهقان ،پس از انجام کار و دریافت دستمزد ،هیچ التزامي در قبال ارباب نداشت و
ارباب هم چیزي باو بدهکار نبود.
پیدایش این رابطه اجتماعي در مقیاس گسترده ـ یعني فروش نیروي کار توسط کارگران دستمزدي
فاقد مالکیت به صاحبان ابزار تولید ـ سرمایه داري را از کلیه جوامع پیشین تولید کننده کاال ،متمایز
مي سازد .این رابطه ،در کنه وجودي سرمایه قرار دارد؛ فروش نیروي کار بهمان ارزش خود ـ و )نه
لزوم ًا( پائین تر از آن ـ راز استثمار سرمایه داري است.
این مسئله چگونه است؟ همانگونه که گفته شد ،کارگر نیروي کار خود را مثل هر کاالي دیگري به
اندازه ارزش آن بفروش مي رساند .اما ،ارزش نیروي کار چه مقدار است؟ مثل هر کاالي دیگري،
ارزش نیروي کار توسط مدت زماني که صرف تولید آن میشود ،تعیین مي گردد ـ یعني در این
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مورد ،ارزش پوشاك ،غذا ،مسکن و غیره ـ مورد لزوم در طي مدت زمان معین جهت بازسازي کارگر و
تامین وي براي پرورش یك نسل جدید مي باشد.
صرف ًا با فروش این کاالست که کارگر مي تواند زندگي کند :کارگر باید "فعالیت زندگیش" را از خود
منتزع سازد ،آنرا به یك چیز جدا از موجودیت خویش بدل ساخته و به معرض فروش بگذارد .مارکس
با قدرتمندي ،این رابطه را عیان مي سازد:
بدین ترتیب ،فعالیت زندگي براي او صرف ًا وسیله اي است که به او قدرت زنده ماندن بدهد .او کار
مي کند که زنده بماند .او نه تنها کار را بمثابه بخشي از زندگیش بحساب نمي آورد ،بلکه در واقع
آنرا بخاطر زندگي فدا مي کند .کار ،از براي او ،کاالیي است که به دیگري انتقال مي دهد .بنابراین،
محصول فعالیتش نیز هدف فعالیت وي نمي باشد .آنچه که وي براي خویش تولید مي کند ابریشمي
نیست که مي بافد ،طالیي نیست که از دل معدن بیرون مي کشد ،و قصري نیست که مي سازد.
آنچه که او براي خود تولید مي کند ،دستمزد است .ابریشم ،طال ،و قصر براي او خود را در کمیت
معیني از وسایل معیشت متبلور مي سازند ،مثال در یك ژاکت پنبه اي ،چند سکه مسي و اتاقي در
زیرزمین)....کار مزدوري و سرمایه ـ منتخب آثار مارکس و انگلس ـ جلد یك ـ صفحه (۱۵۳
سرمایه دار ،نیروي کار را به مدت یك روز خریداري کرده و آنرا هر آنگونه که مایل است ،مورد
استفاده قرار میدهد .در اینجا دیگر اراده کارگر دخیل نبوده و فعالیت وي تحت اوامر بیگانه انجام مي
پذیرد.
ممکن است کارگر در طي مدت چهار ساعت ،ارزش الزم براي تامین هزینه مزد یك روزش را تولید
کند .یعني در واقع اینگونه باشد که براي تامین ملزومات زندگي یك کارگر معمولي )و خانواده اش(
در یك روز ،صرف ًا به چهار ساعت کار اجتماع ًا الزم ،احتیاج باشد .اما این واقعیت مانع این نمي شود
که سرمایه دار ،کارگر "خود" را به هشت ساعت کار یا بیشتر وادار نکند .سرمایه دار نه در ازاي همه
آنچه که کارگر تولید مي نماید ،بلکه براي استفاده از نیروي کار وي به مدت یك روز ،دستمزد
پرداخت مي کند .تفاوت بین ایندو ،منبع سود سرمایه دار و ارزش اضافي است ).(۱۶
در عمل ،این امر بدینصورت انجام میگیرد :سرمایه دار ،ابزار تولید ،ماشین آالت ،و مواد خام
خریداري مي کند .ارزشي که براي این عمل بکار مي رود ،چه به یکباره و چه اندك اندك )که به
خصلت عنصر خاص تولید بستگي دارد( به محصوالت تمام شده منتقل میشود .مثال فرض کنیم که
هزینه یك کارگاه تولید پوشاك براي پنبه و استهالك ماشین آالت در طي مدت یکروز کار توسط
کارگر ،ارزشي برابر با دوازده ساعت کار را در بر میگیرد .از آنجا که پول نماینده ارزش است ،فرض
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مي کنیم که ده دالر نماینده یك ساعت کار باشد .یعني اینکه این ابزار تولید براي سرمایه دار برابر
یکصد و بیست دالر در روز هزینه خواهد داشت که او نیز بدرستي آنرا بعنوان بخشي از قیمت نهایي
محصولش بحساب مي آورد.
سرمایه دار ،کارگر را استخدام میکند و به او به اندازه ارزش نیروي کارش دستمزد مي پردازد ـ یعني
به اندازه تامین نیازهاي مادي کارگر و خانواده اش طي یك روز ـ که فرض مي کنیم چهل دالر یا
برابر با چهار ساعت کار باشد .سرمایه دار ،کارگر را بمدت هشت ساعت به کار مي گمارد که وي طي
این مدت تعداد معیني پوشاك تولید میکند .سرمایه دار این پوشاك را به اندازه ارزششان خواهد
فروخت ـ ارزشي که برابر خواهد بود با ارزش منتقل شده به کاال توسط وسایل تولید )دوازده ساعت
کار( بعالوه هشت ساعت کار که بوسیله کارگر اضافه شده است .ارزش پیراهن هاي تولید شده در
یکروز مساوي است با بیست ساعت کار یا دویست دالر .اما سرمایه دار مجموع ًا فقط یکصدو شصت
دالر خرج ابزار تولید و پرداخت دستمزد کرده ،و چهل دالر ارزش اضافي بدست مي آورد.
در این مثال ،هیچ چیز قانون مبادله ارزشهاي برابر را نقض نمي کند ،و هیچکس کلك نخورده است.
این عین سرمایه داري است ـ با انصاف و رو راست .نیروي کار و مواد اولیه به اندازه ارزششان
خریداري شدند و پوشاك ها نیز به اندازه ارزششان بفروش رسیده اند ـ و در عین حال ،با همه این
اوصاف باز هم سودي نصیب سرمایه دار میشود.
چرا این چنین است؟ اگرچه او دستمزدي برابر با چهار ساعت کار به کارگر مي پردازد ،اما در واقع او
را به مدت هشت ساعت بکار مي گمارد .سرمایه دار ارزش تولید شده توسط چهار ساعت کار
)پرداخت نشده( را بعنوان ارزش اضافي خویش تصرف مي کند؛ بنابراین ،سود چیزي نیست مگر
همان کار طبقه کارگر که غصب شده است .روز بروز بر ثروت سرمایه دار افزوده میشود ،در حالي که
کارگر باید مرتب ًا بین خانه و محل کارش در رفت و آمد باشد تا بتواند با زحمت و مشقت بسیار براي
خود و خانواده اش ناني به کف آرد.
در اینجاست که کارآکتر فریبنده دستمزد برجستگي مي یابد .ظاهرًا دستمزدي که برمبناي سرعت
کار و یا بر اساس قطعه کاري به کارگر پرداخت میشود با کل زمان کار یا آنچه وي در جریان کار
مایه گذاشته ،خوانایي دارد .سرمایه دار مدعي است که به کارگر باندازه ارزش کارش پرداخته است.
اما کار ،خود معیار ارزش است و "ارزش کار" بي معناست" .ارزش کار" همانقدر معنا دارد که "توزین
کیلو" .به عبارت ساده تر ،پرولتاریا نمي تواند برابر با "ارزش کارش" دستمزد دریافت کرده باشد.
بنابراین ،کارگر بشیوه معمول غارت نمیشود؛ بلکه ارزش کاالیي که او فروخته) ،نیروي کارش یا بطور
کلي قابلیت کار کردنش( را به وي میپردازند .این کاال زماني که توسط سرمایه دار خریداري شد ،بر
طبق امیال و اوامر او مورد استفاده واقع میشود ) .(۱۷جذب ارزش کار پرداخت نشده توسط سرمایه
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دار ،در کل این رابطه ریشه دوانده ،استثناء و اختالل نبوده و کنه اصلي کل روند است .این استثمار
اجتناب ناپذیر را صرف ًا در سطح دزدي و کالهبرداري مورد انتقاد قرار دادن ،عمال به تسلیم در برابر
استثمار و صرف ًا تقاضاي شل کردن زنجیرهاي بردگي ،ختم مي گردد .مارکس ،این خط تمایز را
بدقت چنین ترسیم نمود:
بجاي شعار محافظه کارانه "مزد عادالنه روزانه در برابر کار عادالنه روزانه!" پرولتاریا باید این شعار
انقالبي را بر روي پرچم خود بنویسد" :برانداختن نظام مزدوري!" )مزد ،بها ،سود ،منتخبات مارکس ـ
انگلس ،جلد  ،۲صفحه (۷۵
سرمایه داران و مشاطه گرانشان زماني که دیگر نمي توانند انکار کنند که از قبل استثمار پرولتاریا
غني گشته اند ،آنگاه اعالم میدارند که آنها شایستگي انتفاع از ثمرات این رابطه نابرابر را دارند ،چرا
که "سرمایه اولیه از آنهاست"" ،سرمایه خود را بخطر مي افکنند" و غیره.
این شروعي بود براي درك این مسئله که واقعیت پنهان انباشت اولیه سرمایه داري بر چه شالوده اي
استوار است )و سرمایه داران براي حفظ نظامشان تا چه حد پیش مي روند( .اما ،حال بدین مسئله
مي پردازیم که چگونه یك سرمایه دار مفروض درآمد خود را پس انداز مي کند ،کسب و کاري براه
مي اندازد ،توسعه مي یابد و باالخره ثروتمند میشود .به مجرد اینکه این شوالیه دالور سرمایه،
نخستین گام خود را به "دنیاي تجارت" نهاد ـ یعني بمحض اینکه پولش را سرمایه گذاري نمود ـ
این پول از دست مي رود و به ماشین آالت ،مواد اولیه و نیروي کار تبدیل میگردد .بعالوه ،تنها راهي
که میتواند مبلغ اولیه را جبران کند )اضافه کردن بکنار( ،تولید )و سپس فروش( کاال است .اما ،في
الواقع آن کسي که این کاالها و بیش از هر چیز ارزش اضافي )که مبین افزایش مبلغ اولیه است( ،را
تولید میکند کیست؟ او کارگر است ،و نه هیچ کس دیگر .در مثال تولید پوشاك که پیشتر ذکر شد،
سرمایه دار براي تولید به مدت یك هفته و کسب دویست دالر سود ،به مبلغ هشتصد دالر احتیاج
دارد .پس از مدت چهار هفته ،او مبلغ هشتصد دالر سود را جمع مي کند و پس از آن است که کامال
تولید را بر اساس تصاحب کار پرداخت نشده به پیش مي برد.
سرمایه دار مي تواند ماشین آالت ،مواد خام و غیره را خریداري کرده و سپس آنها را بفروش برساند؛
اما بدین شیوه ثروتمندتر نخواهد شد )مگر اینکه تزویر بکار برده باشد( و در حقیقت سرمایه دار
نخواهد بود )بلکه حداکثر یك متقلب است( .سرمایه دار صرف ًا از طریق استثمار نیروي کار است که
مي تواند انباشت کرده و غني گردد .او ،بمجرد اینکه پول اولیه اش را سرمایه گذاري کرده و از طریق
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پروسه تولید )و مبادله( آنرا جبران کند ،هیچکدام از اعمال او منبع سرمایه نیست ،مگر عمل
استثمارش.
سرمایه :یك رابطه اجتماعي
حال که عملکردهاي یك لحظه مجرد از تولید سرمایه داري را تحلیل کردیم ،مهم است که از این
لحظه فاصله بگیریم و به کل قضیه نگاه کنیم و فراموش نکنیم که ما نه با وقایع مجزا بلکه با یك
پروسه اجتماعي روبرو هستیم که چندین میلیارد انسان را در بر میگیرد و روزانه خود را باز تولید مي
کند .آنچه که باز تولید مي شود صرف ًا سود انبوه نیست ،بلکه یك رابطه اجتماعي میان سرمایه دار و
پرولتاریا است .مارکس بارها موکدًا این نکته را متذکر گشت .نقل قول مهم و برجسته زیر از
"کاپیتال" ،از ارزش بررسي عمیق برخوردار است:
از یکسو ،پروسه تولید ،بالانقطاع ثروت مادي را به سرمایه ،یعني به وسایل ثروت افزائي و برخورداري
هر چه بیشتر سرمایه دار مبدل میسازد .از سوي دیگر ،کارگر در پایان این پروسه ،همان است که در
آغاز بود ـ یعني سرچشمه ثروت ،و فاقد وسایلي است که این ثروت را براي خویش تولید کند .از
آنجا که با فروش نیروي کارش پیش از ورود به این پروسه ،کار کارگر از وي بیگانه شده ،توسط
سرمایه دار تصاحب گشته و در سرمایه ادغام شده است ،باید طي آن پروسه در محصولي متحقق
گردد که به او تعلق ندارد .از آنجا که پروسه تولید همچنین پروسه اي است که از طریق آن سرمایه
دار نیروي کار را مصرف میکند ،محصول تولید شده توسط کارگر ،پیوسته نه تنها به کاال تبدیل
میشود بلکه به سرمایه ،یعني به ارزشي مبدل میشود که نیروي آفرینده ارزش را میمکد ،به وسایل
معیشتي که تولیدکننده را اجیر میکند ،به ابزار تولید که بر تولیدکنندگان فرمان میراند .بنابراین،
کارگر متداوم ًا ثروت عیني و مادي تولید مي کند ـ اما در شکل سرمایه ،و درشکل نیروي بیگانه اي
که بر او سلطه داشته و استثمارش مي کند ،و سرمایه دار پیوسته نیروي کار ایجاد مي کند ـ اما در
شکل سرچشمه ذهني ثروتي که از عینیتي که در آن و بوسیله آن مي تواند متحقق گردد جدا است
)بطور خالصه ،او کارگر بوجود مي آورد ،اما بمثابه کارگر مزدور( .این باز تولید بي وقفه ،و این ابدیت
بخشیدن به کارگر ،شرط اساسي تولید سرمایه داري است) .کاپیتال ،جلد یك ،صفحه  ۵۷۱ـ (۵۷۰
کار مرده ـ یعني زمان کار کارگران قبلي که در ابزار نهفته است ـ بمثابه یك نیروي بیگانه و متخاصم،
بر کار زنده سلطه دارد .مارکس مي نویسد" :سرمایه کار مرده اي است که مثل خفاش از مکیدن کار
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زنده جان میگیرد و هر چه بیشتر زنده مي ماند ،بیشتر کار زنده میمکد) ".کاپیتال ،جلد یك ،صفحه
(۲۳۳
سرمایه عبارت است از این رابطه اجتماعي ،که پیوسته باز تولید شده و گسترش مي یابد .ماشین
آالت ،مواد اولیه و حتي وجوه سرمایه گذاري که در جامعه بورژوایي بعنوان "سرمایه" شناخته
میشوند ،فقط در شرایط این جامعه است که چنین خصلتي را دارند .هیچ چیز ذاتي در یك کارخانه
که بدان خصلت سرمایه دهد ،وجود ندارد .کارخانه صرف ًا درون چارچوب مناسبات اجتماعي سرمایه
داري است که سرمایه میشود و در جهت ارزش افزایي ارزش عمل مي کند ـ یعني مکیدن ارزش
اضافي از پرولتاریا ،براي بورژوازي .این رابطه تولیدي ،نیروهاي مولده را در غل و زنجیر خود نگاه مي
دارد ،و در عین حال پرولتاریا هر روزه زنجیرهاي نوین خود را بوجود مي آورد .تنها با گسستن این
زنجیرها ،با واژگون ساختن کردن این مناسبات غل و زنجیر مانند ،و برانداختن این نظام بردگي
مزدوري و کلیه نهادها و افکار اجتماعي که از این نظام نشات گرفته و بدان خدمت مي کنند ،مي
توان نیروهاي تولیدي و بویژه مهمترین آنها ـ یعني انسان ـ را آزاد ساخت.

اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
تولید و باز تولید مداوم مناسبات اجتماعي سرمایه داري ،در یك نمودار مارپیچي شکل حرکت مي
کند .ارزش اضافي تولید شده توسط سرمایه ،فقط به مصرف سرمایه دار نمیرسد ،بلکه عمدت ًا به
سرمایه بزرگتري تبدیل مي گردد )و مجددًا سرمایه گذاري مي شود( ،این پروسه را انباشت سرمایه
مي نامند.
اجازه بدهید این پروسه را در یك کارگاه ،مثال تولید پوشاك ،دنبال کنیم .فرض کنیم ،همانند مثال
قبل ،سرمایه دار روزانه  ۱۲۰دالر براي ابزار تولید و مواد اولیه خرج مي کند ،و  ۴۰دالر دستمزد
روزانه نیروي کار است .در اینجا نیز  ۴۰دالر بیان پولي  ۴ساعت کار است .و از آنجا که کارگران این
کارگاه روزانه به مقدار  ۸ساعت کار به ارزش کاالهاي دیگر مي افزایند ،در واقع سرمایه دار  ۴ساعت
کار پرداخت نشده را تصاحب مي کند که برابر  ۴۰دالر میشود .جمع ارزش نهفته در ابزار تولید و
غیره )و منتقل شده به محصول جدید در طول روز( به اضافه ارزش افزوده شده توسط کارگر در آن
بخش از روز که در ازاي آن مزد پرداخت شده ،به اضافه ارزش نهفته در کار پرداخت نشده )که بطور
واضح و روشن ،سود است( برابر است با:
]) ۱۲۰+۴۰+۴۰= $۲۰۰و فرض مي کنیم که کارگر طي یك روز کار معمولي  ۴۰دست لباس مي
دوزد که ارزش هر کدام برابر است با[۲۰۰÷۴۰=$۵ :
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حال براي اینکه مثال اندکي زنده تر شود ،فرض مي کنیم که در این کارگاه تولید پوشاك  ۱۰۰کارگر
به کار مشغولند .یعني اینکه کارفرما باید  ۱۲۰۰۰دالر هزینه ابزار تولید و  ۴۰۰۰دالر دستمزد
کارگران را پرداخت کند ،در حالیکه  ۴۰۰۰دالر دیگر سود خالص به جیب مي زند .صبح روز بعد که
او خود را براي شروع یك پروسه جدید تولید آماده مي سازد ،فرض مي کنیم که  ۴۰۰۰دالر ارزش
اضافي از روز قبل را در دست دارد .سوال اینجا است که او با این سود چکار مي کند؟
او مي تواند مانند یك فئودال کهن ،تا آخرین سنت )یك صدم دالر( آنرا در مجالس مهماني و عیاشي
براي خود و اعوان و انصارش خرج کند .اما آن فئودال کهن بمثابه رئیس قلمرو خویش داراي
موقعیتي بود که کمابیش تمام مازاد تولید را بطور معمول تصاحب مي کرد .اما این در مورد سرمایه
دار صادق نیست .او نه محدود به یك قلمرو است و نه اینکه تداوم موجودیتیش بمثابه یك سرمایه دار
توسط نظم اجتماعي تضمین شده است .او براي اینکه یك سرمایه دار باقي بماند باید هر آنچه را که
کارگرانش هر روز تولید مي کنند در بازار بفروش برساند .در بازار ،او خود را با سرمایه داران دیگري
در رقابت مي یابد که آنان هم همین کار را مي کنند .او نمي تواند از لباسهایي که توسط کارگرانش
تولید شده اند بهمان سان که فئودال ،غله و سایر فرآورده هاي تولید شده توسط دهقانانش را مصرف
میکرد ،استفاده کند .براي اینکه ارزش اضافي نهفته در آنها توسط سرمایه دار متحقق بشود ،باید آنها
بفروش برسند .و همین امر است که آنها را بمثابه کاال مشخص مي سازد .و همین واقعیت است که
سرمایه دار را وادار مي سازد که قسمت اعظم ارزش اضافي را در خدمت گسترش سرمایه اش بکار
گیرد ،بجاي اینکه شخص ًا مصرف کند .او اگر چنین نکند ،نتیجت ًا و به ناگریز از دور خارج شده و
بمثابه یك سرمایه دار نابود خواهد شد.
چرا چنین میشود؟ خوب ،سرمایه دار دیگري را در نظر بگیرید که درست آنطرف خیابان کارگاهي
نظیر کارگاه سرمایه دار اولي برپا کرده است .این سرمایه دارتصمیم مي گیرد بجاي مصرف کردن
تمام ارزش اضافي ،ماشین آالتي بخرد که بازده تولید را دوبرابر کند .او در مي یابد که صد نفر کارگر
او با کمك ماشین آالت قبلي  ۴۰۰۰پیراهن در روز تولید مي کردند ،با ماشین آالت جدید ۸۰۰۰
پیراهن تولید مي کنند .معادله سابق را با شرایط جدید مجددًا بررسي مي کنیم.
سرمایه دار دوم  ۴۰۰۰دالر بیشتر در ماشین آالت سرمایه گذاري کرده است .این بدان معناست که
فعالیت سرمایه گذاري او در ابزار تولید و غیره  ۱۶۰۰۰دالر مي باشد ،در حالیکه این مبلغ براي
سرمایه دار رقیبش  ۱۲۰۰۰دالر است .هردوي آنها  ۴۰۰۰دالر دستمزد به کارگران مي پردازند .اما
سرمایه دار دوم بمقدار دو برابر سرمایه دار اولي پیراهن مي فروشد .و در حالیکه مدت زمان کار
اجتماع ًا الزم براي تولید پیراهنها کماکان بمقداري است که قیمت هر پیراهن  ۵دالر در مي آید ،اما
ارزش نهفته در  ۸۰۰۰پیراهن او به ازاي هر عدد  ۳دالر مي باشد) .چرا؟ چون ۱۶۰۰۰ :دالر مخارج
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ابزار تولید  ۴۰۰۰ +دالر دستمزد  ۴۰۰۰ +دالر کار پرداخت نشده روزانه =  ۲۴۰۰۰دالر .بنابراین،
قیمت هر عدد پیراهن میشود(۲۴۰۰۰ ÷ ۸۰۰۰ = $۳] :
در عین حال ،این سرمایه دار که اضافه تولید شده توسط کارگرانش را در ماشین آالت سرمایه
گذاري کرده است ،اکنون بجاي  ۴۰۰۰پیراهن باید  ۸۰۰۰پیراهن را بفروش برساند .اگر او تصمیم
بگیرد هر پیراهن را به قیمت  ۴دالر بفروشد ،این قیمت پائین تر از ارزش اجتماعي است )زیرا ارزش
توسط میانگین مدت زمان کار اجتماع ًا الزم تعیین مي شود( اما باالتر از ارزش هر تك پیراهن مي
باشد .از یکسو ،او جنس خود را ارزانتر از رقبایش مي فروشد و بازار آنها را از چنگشان بدر مي آورد.
از سوي دیگر ،سودي باالتر از ارزش اضافي "معمول" کسب مي کند .بدین ترتیب ،او از فرصت
استفاده مي کند .فروش  ۸۰۰۰پیراهن به قیمت هر عدد  ۴دالر درآمد ناخالصي است بالغ بر
 ۳۲۰۰۰دالر ،از قبل محصول روزانه کارگرانش .یعني سودي برابر  ۱۲۰۰۰دالر در روز .در حالیکه
سود روزانه رقبایش  ۴۰۰۰دالر است .آن رقبایي که نتوانند پابپاي او پیش روند ،ورشکست شده و از
گردونه خارج خواهند شد ،چرا که هیچکس پیراهني را که مي تواند به قیمت  ۴دالر بخرد به  ۵دالر
خریداري نخواهد کرد .بدین ترتیب ،اجبار مداومي براي بکار انداختن ماشین آالت پیشرفته در جهت
انباشت سرمایه ،پیوسته عمل مي کند.
اما ،موانعي بر سر راه این عملکرد وجود دارد .با ورود رقبا به این عرصه و سرمایه گذاري ارزش اضافي
خودشان در ماشین آالت پیشرفته ،این امتیاز از بین مي رود .بهره گیري از مدت زمان کوتاه کار در
هر کاال که صرف ًا مختص او بود ،اکنون رایج شده و میانگین مدت زمان کار اجتماع ًا الزم بطور عام
پائین مي آید و نتیجتاً ،ارزش پیراهنها پائین مي آید در حالیکه تعداد بیشتري پیراهن باید بفروش
برسد تا ارزش اضافي متحقق گردد.
در این طرحي که ارائه دادیم )اگر چه بقصد روشن شدن مطلب ،بسیار ساده شده است ولي صحت
آن اساس ًا پابرجا مي باشد( ،آنارشي ذاتي تولید کاالیي سرمایه داري خود را نمایان مي سازد .این
آنارشي ،از یکسو گسترش عظیم و تحول مداوم پروسه تولید را باعث مي گردد ـ یعني باز تولید
گسترده تر سرمایه را .و از سوي دیگر ،حرکت غیر منطقي این گسترش را تضمین مي کند .بدین
ترتیب ،پابپاي مشکلتر شدن روز افزون تحقق ارزش کاالهاي تولید شده ،انباشت را نیز پرمخاطره تر
مي سازد.
در مثال باال ،سرمایه داران نمي توانند خود را به آنچه که ممکن است یك بازار مناسب بنظر برسد،
محدود کنند .اگر چنین کنند ،سرمایه داران دیگري بازار آنها را از دستشان خواهند ربود .بلکه ،در
عوض باید گسترش یافته و در جهت تولید بیشتر حرکت کنند و امیدوار باشند که بازار براي
کاالهایشان یافت خواهد شد .مضافاً ،زماني که سرمایه دار ارزش اضافي را در ماشین آالت سرمایه
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گذاري مي کند )چه از آن خود او و چه استقراضي باشد ،بازهم ارزش اضافي است( باید تا حد نهایت
به تولید فشار وارد آورد و تا سر حد امکان بازار را اشباع کند ،زیرا باید سرمایه گذاریش را سودمند
گرداند .با این وجود ،موانع بر سر تحقق کاال مرتب ًا ظاهر میشوند.
انگلس این تضاد را در "سوسیالیسم تخیلي ،سوسیالیسم علمي" ،اینگونه بیان نمود:
دیدیم که چگونه پتانسیل پیشرفت دادن ماشین آالت مدرن ،که به حد نهایت انجام میشود ،توسط
آنارشي تولید به یك حکم اجباري بدل مي گردد که بر طبق آن هر سرمایه دار صنعتي باید پیوسته
ماشین آالت خود را پیشرفته سازد و مداوم ًا قدرت تولیدش را افزایش دهد .صرف امکان توسعه رشته
تولیدش ،براي او به یك حکم اجباري متشابه تبدیل میشود .نیروي گسترش یابنده عظیم صنایع
سنگین ،که نیروي انبساط گازها در مقایسه با آن صرف ًا یك بازي بچگانه است ،اکنون به آنچنان
ضرورتي براي توسعه کمي و کیفي تبدیل شده است که در برابر کلیه نیروهاي بازدارنده پوزخند مي
زند .این نیروي بازدارنده ،از مصرف ،فروش و بازار براي محصوالت سنگین ،تشکیل شده اند .اما
ظرفیت گسترش بازار ،چه از نظر شدت و چه از نظر وسعت ،اساس ًا توسط قوانین کامال متفاوتي که
بسیار ضعیف تر عمل مي کنند ،تنظیم مي گردد .گسترش بازار نمي تواند به پاي گسترش تولید
برسد ...تولید سرمایه داري "دور باطل" نویني را بوجود مي آورد) ".آنتي دورینگ ،صفحه  ۵۵ـ
(۳۵۴
این تضاد مختص به یك صنعت ،یك کشور ،و یا یك دوره کوتاه نیست ـ حکم اساسي "یا مرگ ،یا
گسترش" براي سرمایه ،یك حکم جهانشمول است .در دوران مبارزه علیه موانع مناسبات فئودالي،
سرمایه یك نیروي محرکه قدرتمند براي پیشرفت جامعه بود .حصار قلمروهاي فئودالي در هم
شکسته شدند ،تولیدکنندگان منفرد پراکنده تمرکز یافتند و کارشان برمبناي ابزار کار مداوم ًا در
حال تکامل ،هماهنگ گشت و ملتها در واحدهاي اقتصادي بهم پیوسته که داراي بخشهاي تولیدي
مختلف مرتبط بهم بودند ،انسجام یافتند .همه اینها ،با استقرار بازار جهاني به جلو رانده شد و بنوبه
خود به گسترش بیش از پیش بازار جهاني کمك کرد .همانگونه که "مانیفست" مي گوید:
صنایع بزرگ ،بازار جهاني را بوجود آورد ،که کشف آمریکا مقدمه ساز آن بود .این بازار جهاني ،به
تجارت ،دریانوردي ،و ارتباط از راه خشکي بسط فوق العاده اي داد .این امر بنوبه خود بر توسعه
صنایع تاثیر بر جاي نهاد ،و بهمان نسبتي که صنایع ،تجارت و کشتیراني و راه آهن بسط مي یافتند،

99

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﻲ

بورژوازي نیز رشد و تکامل مي پذیرفت ،بر سرمایه هاي خویش مي افزود و همه طبقاتي را که
بازماندگان قرون وسطي بودند ،به حاشیه مي راند) ".مانیفست ،صفحه (۳۲
تراکم و تمرکز سرمـایـه
این قوه محرکه ،به تراکم سرمایه مي انجامد .سرمایه هاي منفرد ،و بدین ترتیب کل سرمایه
اجتماعي )که از جمع آنها تشکیل میشود( ،رشد مي کنند .مارکس نوشت:
هر سرمایه منفرد ،تجمعي کوچك یا بزرگ از وسایل تولید است و به نسبت خود بر ارتش کوچك یا
بزرگ کار حکم مي راند .هر انباشت ،وسیله انباشت نویني مي گردد .با ازدیاد حجم ثروتي که بمثابه
سرمایه عمل مي کند ،انباشت ،تراکم آنرا در دست هر سرمایه دار منفرد توسعه مي دهد و لذا باعث
وسعت یافتن تولید به مقیاس بزرگتر و بسط شیوه هاي خاص تولید سرمایه داري مي شود .رشد
سرمایه اجتماعي ،از طریق رشد سرمایه هاي منفرد انجام مي گیرد) .کاپیتال ،جلد یك ،صفحه  ۶۲۵ـ
(۶۲۴
رقابت میان سرمایه ها ،به سلب مالکیت سرمایه دار توسط سرمایه دار دیگر و باز هم تراکم بیش از
پیش سرمایه ،منتهي مي گردد .این شکل از تراکم سرمایه صرف ًا تراکم ابزار تولید و سلطه بر کار
نیست ،که دقیق ًا شبیه انباشت در شکل باز تولید گسترش یافته باشد؛ بلکه عبارت است از جذب و
غلبه بر سرمایه هایي که قبال تشکیل شده اند .رقابت ،طالب ارزان شدن کاالهاست ،و این امر فقط از
طریق واحدهاي عظیم اقتصادي و کاهش هزینه ها از طریق تولید انبوه و ماشین آالت پیشرفته
عظیم جدیدتر که فقط در دسترس بلوکهاي بزرگ سرمایه است ،امکانپذیر مي باشد .بنابراین،
سرمایه بزرگتر معموال سرمایه کوچکتر را ضربه زده و اغلب مي بلعد .با گسترش سرمایه و رشد
نیروهاي مولده ،در بسیاري موارد تمرکز اولیه عظیمي از سرمایه جهت آغاز فعالیت اقتصادي )که
ابزار تولید عظیم و پیچیده اي را طلب میکرد( الزام آور شد.
مارکس ،حرکت بلعیده شدن سرمایه توسط سرمایه دیگر که متفاوت از تراکم ساده است را تمرکز
نامیده و بر اهمیت آن تاکید ورزید:
انباشت ،یعني افزایش تدریجي سرمایه به وسیله گذار بازتولید از شکل حرکت دایره وار به مارپیچي،
خود پروسه اي است بمراتب کندتر از تمرکز ـ تمرکزي که فقط نیاز به تغییر دسته بندیهاي کمي
اجزاء متشکله سرمایه اجتماعي دارد .اگر قرار بود منتظر بمانیم که انباشت برخي سرمایه هاي منفرد
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بدرجه ساختن راه آهن برسد ،هنوز هم جهان بدون راه آهن مي ماند .اما بالعکس ،تمرکز امکان داد
که بوسیله شرکتهاي سهامي چنین عملي در یك چشم بهم زدن انجام گردد) .کاپیتال ،جلد یك،
صفحه  ۶۲۸ـ (۶۲۷
بار آوري بیش از پیش کار توسط انباشت سرمایه ،بازار جهاني را رونق بیشتر بخشید ،و این امر
گسترش اعتبارات را ملزم ساخت .اما ،اعتبار خود بزودي به یکي از مهمترین سالحهاي رقابت )و
روشهاي تمرکز( تبدیل شد .سرمایه داراني که بیش از همه توانایي دریافت آنرا دارند ،مي توانند
برتري تعیین کننده اي بر رقبایشان دست یابند .مارکس گفت) ..." :اعتبار( بزودي سالح جدید
دهشتناکي در میدان رقابت میشود ،و سرانجام به یك مکانیسم اجتماعي عظیم ،جهت تمرکز سرمایه
تبدیل مي گردد) ".کاپیتال ،جلد یك ،صفحه (۶۲۶
در حالي که ،سرمایه گرایش به این دارد که پیوسته در دست تعداد محدودتري تراکم یابد ،اما
گرایشات خنثي کننده دیگري در کارند که جلوي نوعي "پایان منطقي" بصورت یك سرمایه واحد
جهاني را مي گیرند .حتي سرمایه هاي نسبت ًا منسجم ملي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري یا
بلوکهاي مختلف سرمایه در آن کشورها داراي تخاصم و گرایش مداوم تقسیم شدن به دو هستند.
آنچه که در اینجا مهم است درك شود ،این است که تراکم از طریق رقابت به پیش مي رود تا بار
دیگر رقابت نویني را در سطح عالیتري ،طي مارپیچي که بسوي سطوح باالتري از تراکم و تمرکز
گرایش دارد ،مجددًا ایجاد کند ـ اما این رقابت نوین نیز ،باردیگر بر مبناي حادترین و شدیدترین
برخوردها صورت مي پذیرد .انباشت سرمایه ،مثل ساعت ،منظم و دقیق نیست .بطور مثال ،بسط
اعتبار نه تنها محرك انباشت سرمایه است ،بلکه همچنین نقطه شکننده نویني را در پروسه انباشت
ایجاد مي کند .یك سلسله نواقص )و یا حتي تنها یك نقیصه بسیار بزرگ( که شاید "بطور تصادفي"
بوجود آمده باشد ،مي تواند تکاني شکننده به سراسر نظام وارد کند که تمام ساختار فرو ریزد
)ورشکستگیهاي مالي که بحرانهاي سختي را در تاریخ سرمایه داري باعث گردیدند ،شواهدي بر
امکان وقوع چنین امري هستند( .همانگونه که نشان داده شد ،رشد برخي سرمایه ها مستلزم نابودي
برخي دیگر است .اما نابودي بخشهاي کلیدي سرمایه ،هم مي تواند براي رشد دیگران ضروري باشد
و در عین حال ،پروسه انباشت را در کلیت خود به مخاطره بیندازد .درست همان پروسه اي که
سرمایه از آن طریق متمرکزتر و متشکل تر میگردد ،بطور همزمان نیروي آنارشي را افزایش میدهد و
تضاد میان ایندو را حادتر مي کند.
گرایـش نزولي نرخ سود
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مارکس در مبحث مربوط به تمرکز ،خاطرنشان ساخت در حالي که تمرکز "اثرات انباشت را تشدید و
تسریع مي کند ،در عین حال ،آن تحوالت در ترکیب فني سرمایه ،که جزء ثابت سرمایه را از قبل
جزء متغییر آن افزایش مي دهد ،گسترش و سرعت مي بخشد) "...کاپیتال ،جلد یك ،صفحه (۶۲۸
این نکته ،به قوه محرکه مهم دیگري در پروسه انباشت اشاره دارد :گرایش نزولي نرخ سود.
منظور از سرمایه "ثابت" و "متغیر" چیست؟ سرمایه ثابت ،به ماشین آالت ،مواد اولیه ،ساختمان و
غیره ـ بطور کل ابزار تولید ـ که سرمایه دار باید بخرد ،اطالق میشود .در حالي که سرمایه متغیر ،آن
بخش از سرمایه است که بصورت دستمزد پرداخت مي گردد .نسبت بین این دو را ترکیب ارگانیك
سرمایه مي گویند )سرمایه ثابت =  ،cسرمایه متغیر =  ،vترکیب ارگانیك سرمایه = .(c/v

سرمایه ثابت ،ارزش نهفته در خودش را )چه به یکباره مثل مواد اولیه ،و چه ذره ذره مثل ماشین
آالت( طي پروسه تولید به کاالها منتقل مي کند .بنابراین ،سرمایه ثابت ارزش نوین و ارزش اضافي
تولید نمي کند .و به دلیل اینکه ارزش ایجاد نکرده بلکه صرف ًا آنرا منتقل میسازد ،به آن سرمایه ثابت
مي گویند ،بدین معنا که ارزش نهفته در این شکل سرمایه بهنگام استفاده از آن ،افزایش نمي یابد.
از سوي دیگر ،نیروي کار در حین مورد استفاده قرار گرفتن ،ارزش مي افزاید و بنابراین سرمایه اي
که در ازاي آن مبادله میشود ،متغیر است.
اگرچه ارزش اضافي توسط سرمایه متغیر تولید میشود ،اما انباشت سرمایه منجر به آن میگردد که
حجم سرمایه عظیمتري به ابزار تولید )سرمایه ثابت( تخصیص یابد و درصد بیشتري از ارزش اضافي
باید مرتب ًا در این سرمایه ثابت سرمایه گذاري گردد ،زیرا با رشد بازدهي تولید ،همان مقدار نیروي
کار مي تواند تعداد ماشینها و مقدار مواد اولیه بیشتري را بکار اندازد.
این امر ،پیامدهاي مهمي دربر دارد .در مثال فوق در مورد دو تولید کننده پوشاك ،نرخ سود اولي
 %۲۵بود ]ارزش اضافي  ۴۰۰۰دالر ) (sتقسیم بر جمع مبلغ  ۱۲۰۰۰دالر سرمایه ثابت ) (cو
 ۴۰۰۰دالر سرمایه متغیر ) .[(vرقیب او که صنعتش را مکانیزه کرده است ،در ابتداي امر نرخ سودي

برابر  ۶۰درصد بدست آورد )۱۶۰۰۰c+۴۰۰۰vـ .(۱۲۰۰۰sاما این برتري موقت ،بطور معمول به
دور جدیدي از مکانیزاسیون در تمام این صنعت و پائین آمدن کلي مدت زمان کار اجتماع ًا الزم
نهفته در کاالها منجر مي شود .بدین ترتیب ،ارزش هر عدد پیراهن به سطح  ۳دالر سقوط مي کند.
اکنون سرمایه دار رقیب  ۸۰۰۰پیراهنش را به مبلغ  ۲۴۰۰۰دالر خواهد فروخت .بنابراین ،نرخ سود
براي سرمایه دار دوم که داراي برتري بود ـ و نیز بطور کل براي تمام صنعت مورد بحث ـ بزودي با
مکانیزاسیون عمومي نزول خواهد یافت :نرخ سود ۱۶۰۰۰c+۴۰۰۰v=%۲۰ـ.۴۰۰۰ s
حتي اگر ماشین آالت نوین منجر به آن شود که کارگران ارزش معادل دستمزدشان را در کمتر از ۴
ساعت ،یعني در  ۳/۷۵ساعت تولید کنند ،بطوري که حجم ارزش اضافي تولید شده در یك روز مطلق ًا
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افزایش حاصل کند )از  ۴۰۰۰به  ،(۴۲۵۰کماکان نرخ سود به نسبت ترکیب قبلي سرمایه نزول
خواهد کرد ،یعني از  ۵۲درصد به  ۲۲درصد.
سرمایه گذاري بیشتر در سرمایه ثابت ،میتواند سرمایه دار را قادر سازد که در رقابت از امتیاز
برخوردار گردد ،یا حداقل جلوي نابودي خود را بگیرد .اکنون نیروي کار کمتري ،ابزار تولید بیشتري
را بکار مي گیرد ،یعني اینکه نیروي کار بارآورتر است .و این در مبارزه رقابت آمیز به نفع سرمایه دار
فوق الذکر است .اما مسئله اینجاست که اکنون ابزار تولید بیشتري الزم است که بتواند همان مقدار
نیروي کار جذب کند )و ارزش اضافي تولید نماید( و این امر ،اعمال فشار قدرتمند خود را بر سرمایه
)چه منفرد و چه در کل( آغاز مي کند.
آغاز عملیات جدید و یا به کار گرفتن ابزار جدید ،بجاي ابزار قدیمي که ترکیب فني اش کهنه شده
است ،حجم عظیمتري از سرمایه را الزام آور مي سازد .حجم ارزشهایي که باید از طریق فروش کاالها
بازتولید شوند ،بیشتر مي گردد .سرمایه داران براي اینکه موقعیت خود را از دست ندهند باید
فعالیتشان را تسریع بخشند ـ در عین حال ،نمي توانند به حفظ همان موقعیت قبلي خود نیز بسنده
کنند .نرخ بازگشت سرمایه در کلیت خود رو به نزول مي نهد ،در حالي که میزان سرمایه اي که باید
به ریسك گذارده شود ،افزایش مي یابد ،و تمامي پروسه انباشت نسبت به ضربات ناگهاني و وقفه هاي
سخت ،شکننده تر میشود.
با همه این اوصاف ،گرایش نزولي نرخ سود فقط یك گرایش است و نه یك شیب یکطرفه بسوي
نابودي .نقش آن )بقول مارکس( "سیخ" است که با سك زدن ،انباشت سرمایه را در مسابقه نامتعادل
و آنارشیستي اش که بوسیله بحران دچار وقفه میشود ،بجلو میراند .در مجموعه این پروسه ،گرایشات
بازدارنده و متضادي هم هستند که سرمایه تالش مي کند از آنها سود جوید ،و در حقیقت این
گرایشات مي توانند گرایش نزولي نرخ سود را براي مدت زمان معین یا در صنایع معین )و یا در
کشورهاي معین( خنثي کنند؛ اما این گرایشات باز دارنده و تاثیرات آنها ،در دراز مدت موانع
بزرگتري را در مقابل انباشت مداوم سرمایه بوجود مي آورند.
بطور مثال ،فرض کنیم که سرمایه دار بتواند ارزش اضافي بیشتري را از طریق وادار کردن کارگران
به انجام کار شدیدتر با استفاده از همان ماشین آالت بدست آورد؛ بطوري که مدت زماني که کارگر
برابر با دستمزد روزانه اش کار میکند ،کوتاه گردد .اما چه چیزي میتواند رقبا را از درپیش گرفتن
این کار بازدارد؟ در عین حال چه چیزي میتواند مانع از مکانیزاسیون و پیشي گرفتن آنها از سرمایه
دار اول شود؟ )که این عمل باردیگر قوه محرکه ناشي از برتري موقت یك سرمایه دار را براه مي اندازد
و به افت عمومي ارزش و افزایش ترکیب ارگانیك سرمایه در سراسر صنعت منجر میشو( .و این اقدام
فقط در نهایت همان فاکتورهایي که باعث گرایش نزولي نرخ سود بودند را ،باز تولید میکند.
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مارکس در جلد سوم کاپیتال )بخش سوم ،قانون گرایش نزولي نرخ سود صفحات  ۲۶۶ـ (۲۱۱
خاطر نشان میسازد که با استفاده از توده هاي وسیع بیکار که توسط انباشت سرمایه بوجود مي
آیند ،سرمایه قادر است که خطوط جدیدي از تولید را که مي تواند از این "کار ارزان" سود جوید،
براه اندازد .این خطوط جدید تولید با استفاده از سرمایه متغیر قابل توجه نسبت به کل سرمایه و
دستمزدهاي پائینتر از میانگین ،نرخ )و حجم( ارزش اضافي بیسابقه باالتري را باز مي گرداند .این
امر ،در حالي که مي تواند ضد گرایش نزولي نرخ سود عمل کرده و روند آنرا برهم زند ،این اثر را نیز
داراست که سرمایه را از صنایع پایه اي که شامل صنایع تولیدکننده ابزار تولید است ،بیرون بکشد )و
بنابراین ،گرایش بسمت رکود را تشدید کند(.
بعالوه ،خود این صنایع جدیدتر بزودي قرباني همان تضادهایي میشوند که به ترکیب ارگانیك باالتري
مي انجامد ،و نتیجه نهایي مجددًا فقط باز تولید تضاد در ابعاد وسیعتري است.
مضافاً ،گرایش نزولي نرخ سود تالش سرمایه داران براي یافتن "فرصت" را تشدید میکند و باعث
میشود که آنان سرمایه هاي خود را از یك رشته صنعت بیرون کشیده و سراسیمه در عرصه هاي
دیگري که بنظر مي آید موقت ًا از امکانات چشمگیرتري برخوردار است بکار اندازند ،و یا بجاي سرمایه
گذاري در صنعت و کشاورزي ،آنرا در خرید و فروش جواهرات قیمتي ،بورس ،زمین و غیره بکار
گیرند .بورس بازي و کالهبرداري رواج مي یابد .بطور مثال ،امروزه ارزش اضافي تولید شده توسط
کمپانیهاي عظیم فوالد ،اغلب براي گسترش یا مدرنیزه کردن تولید فوالد بکار نمي رود ،بلکه براي
خریدن یا بلعیدن کمپانیهاي دیگر دربخشهاي اقتصادي سودآورتر )حداقل در آن لحظه( و یا در
سایر نقاط جهان مورد استفاده قرار مي گیرند .بیشك ،تمام اینها بر شدت هرج و مرج عمومي انباشت
سرمایه داري مي افزاید و تمام پروسه را شکننده تر و بحران زاتر مي کند.
یك عامل خنثي کننده دیگر که ضد گرایش نزولي نرخ سود عمل مي کند )و در عصر امپریالیسم
اهمیت فراوان مي یابد( نه تنها صدور کاال بلکه صدور سرمایه بویژه به کشورهاي "عقب افتاده" است.
اگرچه صحبتهاي مارکس مربوط به پیش از گذار به امپریالیسم است ،اما در این سخنان اهمیت این
نکته خاطرنشان شده است که سرمایه صادر شده به مستعمرات " ...مي تواند نرخ سود باالتري را
باعث شود ،صرف ًا بدین دلیل که توسعه در آنجا در مرحله عقب افتاده اي است و استثمار بعلت
استفاده از بردگان و غالمان شدیدتر است) ".کاپیتال ،جلد سوم ،صفحه (۲۳۸
کاهش نرخ سود و وجود حجمي از سرمایه هایي که دیگر نمي توان آنها را با نرخ سود کافي در
کشورهاي امپریالیستي سرمایه گذاري نمود ،یك محرك مهم در صدور سرمایه به سراسر جهان از
جانب کشورهاي امپریالیستي است ،اگرچه این تنها محرك نیست .نتایج کامل این امر ،در فصل
مربوط به امپریالیسم ،شرح داده خواهد شد .اکنون کافي است که بگوییم ،نه تنها اثرات این عمل
104

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

بازدارنده گرایش نزولي نرخ سود ،خود توسط تکامل عمومي امپریالیسم خنثي میشوند ،بلکه
امپریالیسم ـ بخاطر جهاني کردن پروسه انباشت در کلیت خود ،کشیدن میلیونها انسان سابق ًا منفرد
بدرون پروسه تاریخي ـ جهاني ،و بوجود آوردن جنگهاي انقالبي )بویژه جنگهاي آزادیبخش ملي
علیه خود در مستعمرات ،و جنگهاي جهاني که او را در تنگنا قرار میدهند( ـ "آستانه انقالبات
پرولتري" است.
خالصه کنیم ،مارکس نوشت..." :از آن جهت که نرخ سود محرك تولید سرمایه داري است )همانگونه
که ارزش افزایي سرمایه ،تنها هدفش است( بنابراین با کاهش خود ،امر تشکیل سرمایه هاي مستقل
جدید را کندتر کرده و بدین ترتیب تهدیدي بر تکامل پروسه سرمایه داري است .نزول نرخ سود
باعث اضافه تولید ،بورس بازي ،بحران ،و سرمایه مازاد در جوار اضافه جمعیت میگردد) ".کاپیتال،
جلد سوم ،صفحه  ۲۴۲ـ (۲۴۱
گرایش نزولي نرخ سود" ،چشم اسفندیار" انباشت سرمایه داري نیست ،بلکه یك تبلور مهم از این
موضوع است که چگونه آنارشي تولید سرمایه داري ،هم انباشت سرمایه داري را به پیش مي راند و
هم موانع پیشرفت بیشترش را ایجاد مي کند .اثرات تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با این گرایش،
بهمراه سایر تبلورات آنارشي که توسط پروسه انباشت تولید میشود )و مبارزات توده هاي پرولتر که
توسط انباشت سرمایه بجلو سوق داده میشود( شکنندگي مجموعه پروسه را در برابر بحرانهاي شدید،
ازدیاد مي بخشد.
ارتـش ذخـیـره صـنـعـتـي و "جـمـعـیـت اضـافه"
با انباشت سرمایه و باال رفتن ترکیب ارگانیك سرمایه ،و زمانیکه سهم کل سرمایه اي که در ازاي
نیروي کار پرداخت شده است ،در این نسبت کاهش مي یابد ،تقاضا براي نیروي کار نسبت به رشد
سرمایه ،کاهش نشان مي دهد .با هر نوآوري در ماشین آالت ،کارگران کمتري نسبت به قبل براي
تولید همان میزان از کاالها ،مورد نیاز است.
در عین حال ،عرضه نیروي کار ـ یعني تعداد کارگران موجود ـ بطور مطلق رو به افزایش است .در
دوران اولیه رشد سرمایه ،خانه خرابي کارگران صنایع دستي و پیشه وران ،و زارعین کوچك و
دهقانان ،و حتي سرمایه داران ناموفق که ناخواسته به صفوف پرولتاریا "کشیده" میشدند ،باعث
افزایش نیروي کار مي گردید .امروزه که سرمایه داري در مرحله امپریالیسم بوده و در مجموع در یك
پروسه واحد جهاني ادغام شده است ،این موضوع تبلوري بین المللي مي یابد .زمانیکه امپریالیستها
در "جهان سوم" ،کشاورزي معیشتي را به تولید تك محصولي مکانیزه براي صادرات مبدل مي سازند،
خیل عظیم دهقانان از زمینهایشان جدا مي شوند .پیشه وران و سایر تولیدکنندگان کوچك ،توسط
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صدور سرمایه )و کاال( خانه خراب مي گردند .این توده ها سپس در زاغه هایي جمع مي شوند که
نسبت بیکاران در آنجا بطور معمول  %۴۰تا  %۵۰و حتي بیشتر مي باشد .این قطب بندي با حد ت
و شد ت کمتر ،اما بطور قابل مالحظه ،در کشورهاي امپریالیستي نیز انجام میگیرد؛ در آنجا میلیونها
نفر در برزخ میان کارهایي با دستمزد بسیار اندك ،صفوف بیکاران ،عرصه خیابانها ،یا زندان ،دست و
پا مي زنند ـ توده وسیعي که ،بخش عظیم آن از کارگران مهاجر )که بواسطه سلطه موطنشان توسط
امپریالیسم به اینجا رانده شده اند( و از ملل تحت ستم درون کشورهاي امپریالیستي ،تشکیل
میشوند.
این توده هاي وسیع ،که امپریالیستها آنان را "جمعیت اضافي" خطاب مي کنند ،ارتش ذخیره
صنعتي بیکاران مي باشند .ارتش ذخیره که محصول مرحله معیني از انباشت سرمایه است ،بزودي
به یك شرط ضروري براي تداوم رشد انباشت سرمایه تبدیل شد .از آنجا که سرمایه بطور ناموزون
رشد میکند ـ یعني بعضي صنایع یا مناطق رشد میکنند ،در حالیکه برخي دیگر در رکود بسر مي
برند ـ و از آنجا که سرمایه داري در کلیت خود بطور آنارشیستي و سیکل وار رشد میکند ـ یعني به
پیش تاختنش فقط براي آنست که با سر بدرون بحران فرو رود و حرکتش خزنده شود ـ جمعیت
اضافه اي را محتاج است که هنگام توسعه سریع در دسترس باشد ،و بویژه در دوران بحران بتواند
آنها را براي وارد آوردن فشار روي کارگران شاغل مورد استفاده قرار دهد .ارتش عظیم ذخیره
بیکاران فقط یك عارضه تاسف بار جانبي )و قابل ترمیم( سرمایه داري نیست ،بلکه بخش الینفکي از
آن بوده و جهت عملکرد آن ضروریست .باز تولید سرمایه ،ارتش ذخیره صنعتي را نیز بیش از پیش
در ابعاد گسترده تر و مقیاس بین المللي تر ،بازتولید مي کند.
البته ،این به اصطالح جمعیت اضافي فقط در رابطه با نیازهاي سرمایه" ،اضافي" است .حتي خود
کشورهاي امپریالیستي مملو از مناطقي هستند که ساختمانهاي مسکوني اش در واقع غیرقابل
سکونت میباشند و بسیاري افراد ،حتي از همین "محل سکونت" نیز برخوردار نیستند .بیکاران و
خانه بدوشان که از توان کار مولد برخوردارند در مقابل آلونکهاي مقوایي پرسه مي زنند .این تضاد در
کشورهاي تحت سلطه امپریالیسم ،بمراتب حادتر است .آنچه که دستهاي این کارگران را بسته،
همان غل و زنجیرهاي مناسبات سرمایه داري است ،که در آن ،تولید تا زماني مي تواند ادامه یابد که
براي سرمایه ارزش اضافي بیافریند ـ آنهم ارزش اضافه اي با باالترین نرخ ممکن .و در این مناسبات،
بیکاري آنان به باال رفتن این نرخ یاري مي رساند.
مارکس ،این امر را چنین جمعبندي نمود که انباشت سرمایه در یك قطب ،بمعناي انباشت فالکت
پرولتاریا در قطب دیگر است .امروزه ،بویژه با توجه به ثبات نسبي و امکان "موفقیت" براي اقلیت
مهمي از طبقه کارگر در کشورهاي امپریالیستي ،برخي مدعي اند که دیگر حکم مارکس اعتبار خود
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را از دست داده است ،در حالیکه بالعکس ،این حکم بیش از هر زمان دیگر صحت دارد .انباشت
سرمایه اکنون روندي جهاني شده و در ابعادي کیفیت ًا عظیمتر از آنچه که مارکس در کاپیتال نوشت،
انجام میگیرد .قوانین و روندهایي که وي بدانها اشاره نمود ،اکنون با حضور یافتن پرولتاریاي بین
المللي در یك قطب ـ شامل دهها میلیون نفر در کشورهاي امپریالیستي بعالوه صدها میلیون نفر در
"جهان سوم" ـ و امپریالیسم جهاني در قطب دیگر ،کماکان با قدرت هرچه تمامتر عمل میکنند .در
واقع ،این گفته مارکس که کنه مطلب را نشانه گرفته ،بیش از هر زمان دیگر مصداق دارد:
...در نظام سرمایه داري تمام شیوه هایي که بمنظور باال بردن بازدهي اجتماعي کار مورد استفاده
قرار مي گیرند ،به قیمت شخص کارگر و از قبل او است .تمام وسایلي که براي تکامل تولید بکار مي
روند ،به وسایل سیادت بر تولیدکنندگان و بهره کشي از آنان مبدل مي گردند ،کارگر را به فردي
ناقص العضو بدل کرده و او را تا سطح زائده یك ماشین تقلیل مي دهند ،و آخرین ذرات لذتبخشي
کار وي را نابود مي سازند و آنرا به زحمتي نفرت انگیز بدل مي کنند .و بهمان نسبت که علم و
دانش بمثابه نیروي مستقلي به پروسه کار منضم میگردد ،کارگر را از ظرفیت معنوي پروسه کار
بیگانه مي کنند .شرایط کار او را معوج کرده و در پروسه کار او را در معرض استبدادي قرار مي دهند
که موذیگریش از هرچیز نفرت انگیزتر است .زمان زندگي وي را مبدل به زمان کار میکنند و زن و
بچه اش را زیر چرخ دنده سرمایه مي اندازند .ولي همه شیوه هاي تولید ارزش اضافي در عین حال،
شیوه هاي انباشت هستند ،و هر توسعه انباشت بنوبه خود وسیله اي جهت گسترش آن شیوه ها مي
شوند".
و این حکم وي کماکان انکارناپذیر است:
قانوني موجود است که جمعیت اضافي نسبي یا ارتش ذخیره صنعتي را همواره با وسعت دامنه و
نیروي انباشت در حال تعادل نگاه میدارد .این قانون ،کارگر را محکمتر از میخهاي هفائیستوس که
پرومته را بر صخره ها کوبید ،به سرمایه میخکوب میسازد .قانون مزبور ،انباشت فقر را متناسب با
انباشت سرمایه ایجاب مي کند .پس ،انباشت ثروت در یك قطب ،در عین حال متضمن انباشت فقر،
جان کندن ،بندگي ،ناداني ،خشونت ،و انحطاط فکري در قطب دیگر است ـ یعني در قطب آن طبقه
اي که محصول متعلق بخود را بصورت سرمایه تولید مي کند) .کاپیتال ،جلد یك ،صفحه (۶۴۵
رشد و بـحران
"محصول ،تولید کننده را کنترل مي کند" ـ البته ،در اینجا منظوراز تولید کننده پرولتاریاست که
برده ثروت تولید شده توسط خویش مي باشد .اما این در مورد سرمایه دار هم بنوعي دیگر صدق مي
کند .قوانین تولید کاالیي و انباشت سرمایه در چارچوب مناسبات سرمایه داري ،گریزناپذیرند.
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سرمایه دار ،آنها را بمثابه احکام اجباري بکار مي گیرد .سرمایه دار چیست؟ مارکس در مبحثي
حدودًا متفاوت به این سوال چنین پاسخ گفت :سرمایه دار هیچ نیست ،مگر سرمایه شخصیت یافته.
آیا این بدان معنا است که سرمایه دار هیچ اراده اي از خود نداشته و نمیتواند هیچ عملي را که باعث
تخفیف تضادها شود ،انجام دهد؟ نه اینطور نیست و اصال مسئله این نیست .همانگونه که قبال در
مبحث مربوط به تمرکز گفته شد ،ابتکارات آگاهانه سرمایه داران مختلف هم در حیطه پروسه
انباشت و هم در عرصه هاي جدا از آن )اگرچه نهایت ًا مرتبط با آن( مثل سیاست ،علم ،و غیره ،اثرات
عظیمي روي آن پروسه دارد ـ مثال به اثرات کشف قاره آمریکا بر روي اروپا بنگرید .بعالوه ،حتي در
برخورد به تضادهاي ناشي از تکامل انباشت ،اینگونه نیست که هیچ آلترناتیوي براي برخورد بدانها
پیش روي سرمایه داران وجود نداشته باشد.
اما همانگونه که در مبحث قبلي در مورد گرایش نزولي نرخ سود نشان داده شد ،سرمایه داران مي
توانند جاخالي هایي بدهند اما نمي توانند از شرایط تعیین شده توسط انکشاف این تضادها و قوانین
تولید سرمایه داري ،بگریزند .هیچ عملي یا هیچ سلسله عملیاتي ،نمي تواند جلوي روند عمومي
متمرکز شدن ،باال رفتن ترکیب ارگانیك سرمایه ،و نزول نرخ سود را بگیرد .نمیتوان ماهیت اساس ًا
پرمخاطره پروسه انباشت را تغییر داد و یا آنرا اساس ًا ایمن نمود .اقداماتي که سرمایه داران براي
خنثي کردن این گرایشات انجام میدهند شاید بتوانند برخورد ناگزیر را بتعویق اندازند ،اما حتي
ممکن است آنرا تسریع کنند .لیکن در هرصورت ،هنگامیکه این برخورد فرا مي رسد اثراتش بس
عمیقتر و شدیدتر خواهد بود.
پروسه انباشت ،خود همواره موانعي را در برابر باز تولید مداوم خویش باعث میگردد .نیاز به متحقق
ساختن ارزش اضافي ،بطور روز افزوني باعث گسترش بي نظم تولید ،توسعه اعتبار و بورس بازي
میشود ـ بقول انگلس" ،پرش سوار کار از روي مانع" ،مسابقه اي پر هرج و مرج و دیوانه وار جهت
پریدن کورکورانه از روي گودالهایي است که هردم عریضتر میگردد .اما ،باید کاال را فروخت تا ارزش
اضافي متحقق گردد و باالخره باید قرضها را پرداخت؛ بورس بازي نمي تواند براي همیشه از کیسه
خودش بخورد .بطور خالصه ،مسیر سرگیجه آور انباشت به موانع برخورد مي کند .توسعه عظیمي که
به سرمایه اجازه ایجاد و غلبه بر بازارهاي نوین را میدهد ،از توانایي جذب کاال توسط آن بازارها فراتر
میرود ،قرضهایي که تجدید توسعه را اجازه میدهند ،بر رویهم انباشت میشوند .عقب افتادن
بازپرداخت یك قرض مي تواند تمام سیستم مالي را به ورشکستگي بکشاند .وفوري که بوجود آمده،
اکنون به تمسخر جامعه مي نشیند و دیگر نمیتواند بمثابه سرمایه عمل کند .بنابراین ،اصال
عملکردي ندارد.
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ابزار تولید در جامعه سرمایه داري نمیتواند عملکرد داشته باشد ،مگر اینکه اول به سرمایه ،به ابزار
استثمار نیروي کار انسان تبدیل شود .این ضرورت ،که ابزار تولید و معاش خصلت سرمایه بخود
بگیرند ،مانند شبحي میان آنها و کارگران واقع مي گردد .این به تنهایي از یکي شدن اهرمهاي مادي
و انساني تولید جلوگیري مي کند ،و خود بتنهایي جلوي عملکرد ابزار تولید و جلوي کارکردن و
زندگي کردن کارگران را مي گیرد .بنابراین ،از یکسو ،شیوه تولید سرمایه داري به عدم توانائي در
ادامه سازماندهي این نیروهاي مولده محکوم شده است ،و از سوي دیگر ،خود این نیروهاي مولده با
قدرت رو به تزایدي بسوي نابودي تضاد ،بسوي دور شدن از خصلتشان بمثابه سرمایه ،و بسوي تحقق
واقعي خصلتشان بمثابه نیروهاي مولده اجتماعي ،روي مي آورند).آنتي دورینگ ،صفحه (۳۵۷
مارکس در جلد سوم کاپیتال ،پس از برشمردن تبلورات متعدد تضاد میان آنارشي و ارگانیزاسیون
)بي نظمي و سازمانیافتگي( در پروسه تولید و انباشت سرمایه داري ،و توضیح جزء به جزء تدابیر
مختلفي که سرمایه داران براي تخفیف این تخاصم اخذ مي نمایند ،باالخره چنین نتیجه گیري مي
کند:
تولید سرمایه داري پیوسته در تالش است تا بر موانع ذاتي خود فائق آید ،اما این کار را با ابزاري
انجام میدهد که فقط این موانع را دوباره در مقیاسي بزرگتر در برابرش قرار میدهد.
مانع واقعي براي تولید سرمایه داري ،خود سرمایه است .این است که سرمایه و خودگستري سرمایه
بمثابه نقطه آغاز و پایان ،بمثابه محرك و هدف تولید ظاهر میشود .سرمایه براي تولید نیست بلکه
تولید براي سرمایه است .ابزار تولید وسایلي براي گسترش مداوم پروسه زندگي جامعه تولیدکنندگان
نیست .حفظ ارزش سرمایه و خودگستري آن )که بر سلب مالکیت و به فالکت کشاندن توده هاي
وسیع تولیدکننده متکي است( فقط در چارچوبه محدودي مي تواند صورت پذیرد .این محدودیتها
پیوسته در تضاد با شیوه هاي تولیدي که سرمایه جهت اهدافش اتخاذ مي کند ،و به توسعه نامحدود
سرمایه ،تولید براي تولید ،تکامل بي قید و شرط بازدهي اجتماعي کار مي انجامد ،قرار مي گیرد.
شیوه ها ـ یعني رشد بي قید و شرط نیروهاي مولده جامعه ـ همواره در تضاد با هدف محدود ،یعني
خودگستري سرمایه موجود ،قرار مي گیرند .بدین دلیل ،شیوه تولید سرمایه داري وسیله اي تاریخي
در تکامل نیروهاي مادي تولید بوده ،و یك بازار جهاني متناسب با آنرا ایجاد مي کند؛ در عین حال
برخوردي مداوم بین این وظیفه تاریخي و مناسبات تولید اجتماعي خاص سرمایه داري ،وجود دارد.
)کاپیتال ،جلد سوم ،صفحه (۲۵۰
مصرف نامکـفي؟
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در بحث بر سر اضافه تولید و بحران ،و گرایش شدید سرمایه به مواجه شدن با موانع ذاتي خویش
الزم است یکبار دیگر )و این بار عمیقتر( روشن گردد که منظور ،اضافه تولید سرمایه مي باشد .این
بحث در تقابل با دیدگاهي است که ابتدا توسط سیسموندي اقتصاددان کالسیك بورژوا مطرح شد و
در مواقعي توسط مدعیان مارکسیسم ،احیاء گردید .این دیدگاه ،مصرف نامکفي توده ها را بجاي
اضافه تولید سرمایه که منبع اصلي بحران است جا مي زند.
بعقیده این خط ،اشکال کار در اینجاست که توده ها نمي توانند محصوالتي را که تولید کرده اند،
خریداري کنند .نتیجت ًا توزیع منصفانه تر ثروت ،راه حلي است که ارائه مي دهند .این دیدگاه ،از
ریشه مسئله دور میشود .اوال ،این استداللي دایره وار است .مسئله اینست که توده ها گرسنه اند و
نمي توانند مواد غذایي تهیه کنند ،اگرچه انبوه مواد غذایي در انبارها در حال گندیدن است .علت
چیست؟ پاسخ معتقدین به این دیدگاه چنین است :چون توده ها پول ندارند .بعبارت دیگر ،این
پاسخ بیان مجدد مسئله است .بعالوه ،مارکس خاطرنشان ساخت ـ و از آنزمان تاکنون نیز این گفتار
صحت خود را حفظ کرده است ـ که دوران قبل از بحران مازاد تولید ،معموال دوراني است که
دستمزدها باالست ،زیرا سرمایه در دوره رونق مي باشد و باید کارگران بیشتري را بخدمت بگیرد ،و
بدین ترتیب تاثیر ارتش ذخیره بیکاران را بر کاهش دستمزد کم مي کند .بنابراین ،تئوري مصرف
نامکفي اصال با واقعیات جور در نمي آید.
اما ،مسئله عمیقتري نیز موجود است .این خط ،علت مسئله را نه در پروسه تولید بلکه در پروسه
توزیع جستجو مي کند .اگر بواقع ،این امر ریشه مسئله را تشکیل میداد ،آنگاه راحت ترین کارممکن
این مي بود که پروسه توزیع را اصالح نمود ،دستمزدها را افزایش داد ،درآمد سرمایه داران را کاهش
داد ،و غیره .در واقع ،حتي مي توان تالش نمود که سرمایه داران را قانع کرد که این تدابیر را بخاطر
عاقبت خودشان اتخاذ کنند ،و هیچ شکي نیست که افراد منطقي در میان آنها با این بحث توافق
خواهند کرد .اگر این کار نشد میتوان از فراز سر سرمایه داران منفرد به دولت رجوع کرد تا این رفرم
ها را انجام دهد ـ در واقع ،این همان برنامه سوسیال دمکراسي و دیگر گرایشات رفرمیست است.
و اما ،اضافه تولید پدیده اي است که از پروسه تولید سرمایه داري نشات میگیرد ـ که قدرت
گسترش یابنده عظیم نیروهاي مولده بر حصار محدودیتهاي خصلت آن بمثابه سرمایه پتك مي کوبد.
سرمایه ،پدیده اي سرسخت و بي منطق است .سرمایه براي این وجود دارد که صرف ًا خود را گسترش
دهد ،و براي دست یافتن به این هدف هر کار جنون آمیز و حیواني را انجام میدهد .نیروهاي تولیدي
ـ و بویژه انسان ـ صرف ًا ابزار تامین خودگستري سرمایه هستند .محدودیتهاي این خودگستري ،خود
را بوسیله اضافه تولید و جنگهاي شدیدًا مخرب امپریالیستي بیان مي کنند ،و حکام این نظام الزام ًا با
منطق دیوانه ها عمل میکنند؛ بهر حال این هم شکلي از منطق است .تاریخ ثابت کرده است که این
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منطق ،سرمایه را وادار میسازد به چنین شیوه هایي ـ مکررًا ـ توسل جوید .این امر ،ذاتي سرمایه ـ
یعني ناشي از تضادهاي درونیش ـ مي باشد .تنها انقالب )و نه رفرم( است که مي تواند با درهم
کوبیدن نظام سرمایه داري ،آنرا ازبین ببرد.
بحرانهاي سرمایه داري ـ چه در شکل بحرانهاي اضافه تولید ،و بویژه در عصر امپریالیسم در شکل
فشرده تر و مخرب تر جنگهاي امپریالیستي ـ انباشت سرمایه داري را در خود و بخودي خود ناممکن
نمي سازند ،و حتي بخودي خود مرگ و ورشکستگي سرمایه داري را همراه نمي آورند .از یکسو ،آنها
بیان فشرده تضادهاي سرمایه داري و گرهگاههایي هستند که این تضادها با یکدیگر برخورد مي
کنند .و از سوي دیگر ،نابودي کلي سرمایه ها و اضمحالل )قسمي ،ولي به معناي اساسي( چارچوب
کهنه انباشت ،به دگرگون ساختن روابط ارزش کمك مي کند .نیروهاي تولیدي عظیمي از بین مي
روند ،سرمایه هاي فاقد کارآیي سقوط مي کنند واز گردونه خارج میشوند )و فروش مایملك آن به
قیمت نازل معموال ارزش سرمایه ثابت را براي خریدار پائین مي آورد( ،تمرکز سرمایه در سطح
عظیمتري صورت مي پذیرد که گشایش عرصه ها و رشته هاي نوین استثمار ،کارآتر شدن استثمار
کهن ،و ساختمان مدارهاي نوین انباشت را امکانپذیر میسازد .بدین ترتیب ،بحرانها در عین حالیکه
تارو پود جامعه سرمایه داري و چارچوب انباشت سرمایه داري را با خشونت از هم مي گسلند،
شالوده اي نیز براي مارپیچ نوین انباشت مي آفرینند ـ مگر اینکه این تضاد از طریق انقالب پرولتري
حل شود.
بهر صورت ،این بحرانها بیشتر مارپیچ هاي بحران در عملکرد تضاد اساسي سرمایه داري هستند تا
سیکلهاي بحران .نظام ،از درون هر بحران که بیرون مي آید از لحاظ استراتژیك ضربه پذیرتر است و
تضاد براي حل شدن ،رشد و آمادگي بیشتري مي یابد .این مسئله ،در "مانیفست" چنین بیان شده
است
بورژوازي چگونه بر این بحرانها فائق مي آید؟ از یك طرف ،بوسیله تخریب اجباري بخش عظیمي از
نیروهاي تولیدي ،و از طرف دیگر ،بوسیله تسخیر بازارهاي نو و بهره کشي بیشتري از بازارهاي کهنه
و باالخره ،از این راه که بحرانهاي دامنه دارتر و مخربتري را آماده مي کند و از وسایل جلوگیري آنها
نیز میکاهد) .مانیفست ،صفحه (۱۱۴
مانیفست چنین ادامه میدهد که این بحرانها" ،هربار با تهدیدي بیش از پیش ،موجودیت کل جامعه
بورژوایي را به محاکمه میکشد" .اما ،در حالي که این شکافها تمام جامعه بورژوایي را به محاکمه مي
کشند ،این پرولتاریا است که باید راي را صادر کرده و حکم را به اجراء گذارد.
تـضـاد اسـاسـي عـصر سـرمـایـه داري
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تغییري اساسي که توسط جامعه بورژوایي صورت گرفت ،اجتماعي شدن تولید بوده و خدمت اساسي
اش به پیشرفت بشریت نیز در همین نکته نهفته است .انگلس خاطرنشان ساخت که چگونه پیدایش
بورژوازي ابزار ابتدایي و عقب افتاده مختص تولید پیشه وري و فردي را نفي کرده و به وراي آن
جهش کرد
متمرکز کردن این ابزار پراکنده و محدود تولید ،گسترش دادن آنها ،تبدیل آنها به اهرمهاي قدرتمند
تولید امروزي ،دقیق ًا نقش تاریخي وجه تولید سرمایه داري و نماینده آن یعني بورژوازي بود .در
بخش چهارم جلد اول کاپیتال ،مارکس شرح مفصلي از این مطلب میدهد که چگونه بورژوازي از نظر
تاریخي از قرن پانزدهم به این سو ،از طریق سه مرحله تعاون ساده ،مانوفاکتور ،و صنعت سنگین ،از
پس انجام این امر برآمد .اما همانگونه که وي نشان داد ،بورژوازي نمي توانست این ابزار تولید محدود
را به نیروهاي مولده قدرتمند متحول سازد ،بدون اینکه در عین حال ،آنها را از ابزار فردي تولید به
ابزار اجتماعي تولید )که فقط تجمعي از انسانها میتواند آنها را بکار اندازد( تبدیل نکند .ماشینهاي
ریسندگي ،دوك برقي و چکش بخار جایگزین چرخ ریسندگي ،دوك نخ ریسي ،و چکش آهنگر شدند،
و کارخانه هایي که مستلزم همکاري صدها و هزارها کارگر بودند بجاي کارگاههاي منفرد نشستند.
همانند ابزار تولید ،خود تولید نیز از یکسري عملیات فردي به یك رشته از اعمال اجتماعي ،و نیز
محصوالت فردي به محصوالت اجتماعي مبدل شدند .الیاف ،لباس و کاالهاي فلزي که اکنون از
کارخانه بیرون مي آمدند ،نتیجه کار مشترك کارگران بسیاري بود که کاالها پیش از آماده شدن مي
بایست از زیر دست آنها بگذرند .هیچکدام از این کارگران نمي توانست مدعي شود که "من آنرا
ساختم ،این محصول کار من است) ".آنتي دورینگ ،صفحه  ۳۴۶ـ (۳۴۵
این محصوالت ،اکنون مخلوق یك طبقه بود ـ پرولتاریا .مضافاً ،اجتماعي شدن نه تنها بدین معناست
که یك جمع درون هر کارخانه ،تولید را به پیش مي برد ،بلکه بدین مفهوم نیز هست که مناطق پرت
و دورافتاده از طریق یك مدار تولیدي واحد بهم جوش خورده اند ،و نیز ـ با تکامل سرمایه داري به
امپریالیسم ـ کشورهاي مجزا و دور از هم در شبکه واحد بین المللي در هم ادغام شده اند.
هر اندازه که تولید اجتماعي تولید فردي را بیشتر به بیرون مي راند و مناسبات سرمایه داري بر
جامعه مسلط میشود ،این مناسبات نیز از یك محرك به یك مانع تبدیل میگردد .این بدان معنا نیست
که سرمایه داري دیگر مطلق ًا نمي تواند نیروهاي تولیدي را رشد دهد ـ سرمایه داري یك شیوه
تولیدي داراي تحرك بوده و کماکان هست که باید نیروهاي تولیدي و )تا حد معین و بنحو مشخصي(
مناسبات تولیدي را نیز متحول سازد .اما نیروهاي مولده و مناسبات تولیدي بطور روزافزوني به شیوه
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اي معوج و ناهنجار و صرف ًا بر پایه بحرانهاي شدیدًا مخرب ،جنگهاي تجاوزکارانه علیه خلقها و ملل
تحت ستم ،و جنگهاي امپریالیستي تکامل مي یابد .تکامل آنها نمي تواند بوسیله تالشهاي آگاهانه
توده هاي تولید کننده هدایت شود ـ هرچند که این تکامل اینك در حیطه درك بشریت میگنجد ـ
بلکه این تکامل تحت تاثیر احکام قانون ارزش و اوامر انباشت سرمایه انجام مي پذیرد و صرف ًا قادر
است بهمراه هرج و مرج و چرخشهاي ناگهاني به پیش رود.
تضاد میان نیروهاي تولیدي اجتماعي شده و شکل سرمایه دارانه مالکیت ،تضاد اساسي عصر
بورژوازي و جامعه کنوني است .تمامي تاریخ معاصر ،هر حادثه اي در جامعه بشري ،ریشه و نقطه
تعیین کننده خود را در عملکرد این تضاد مي یابد .این مسئله ،از طریق دوشکل از حرکت انجام مي
پذیرد .از یکسو ،اجبارموجود در خصلت سرمایه ،هم تحول نیروهاي مولده را به پیش میراند و هم
باعث بحران میگردد .انگلس نوشت" :تضاد میان تولید اجتماعي شده و مالکیت سرمایه دارانه ،خود را
بمثابه تخاصم سازماندهي تولید در یك کارخانه واحد ،و آنارشي تولید در سطح جامعه در کلیت خود،
باز تولید میکند) ".آنتي دورینگ ،صفحه  (۳۵۲و امروز تحت امپریالیسم ،یك تبلور مهم این حرکت
عبارتست از تضاد میان سرمایه هاي ملي مختلف ـ سرمایه هایي که در عین حال ریشه ملي دارند،
اما انباشت را فقط مي توانند بطور بین المللي پیش ببرند )در این باره در فصل امپریالیسم ،بیشتر
صحبت خواهیم کرد(.
یك شکل دیگر حرکت ،تضاد میان بورژوازي و پرولتاریا است .کارکرد آنارشیستي سرمایه" ،محصول
ویژه و اساسي" )مانیفست( سرمایه را در ابعادي بس گسترده طلب مي کند :سرمایه گورکن خود ـ
پرولتاریا ـ را فرا مي خواند .جوانه نو ،پرولتاریا ،که درون پوسته پوسیده کهن در مبارزه است باید
)بقول مارکس( " ...نابودي تمایزات طبقاتي بطور عام ...،نابودي کلیه آن مناسبات تولیدي که این
تمایزات بر آنها متکي است ...،نابودي کلیه آن مناسبات اجتماعي که منطبق بر این مناسبات تولیدي
است)...،و( ایجاد تحول بنیادي در تمامي ایده هایي که از این مناسبات اجتماعي نشات مي گیرند"،
را به پیش ببرد) .مبارزه طبقاتي در فرانسه ۱۸۵۰ :ـ  ،۱۸۴۸منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد یك،
صفحه (۲۸۲
بدین ترتیب ،از یکسو با حرکت مداوم گسترش سرمایه که صرف ًا به بحرانهاي عظیمتر وتباه کننده
تري منتهي میشود ،و از سوي دیگر ،با رشد و آبدیده شدن پرولتاریا و تکامل انقالب پرولتري روبرو
هستیم .انگلس این را بدینگونه جمعبندي میکند" :این نیروي محرکه آنارشي تولید است که بطور
فزاینده اي ،اکثریت عظیم بشریت را به پرولتاریا مبدل میسازد ،و بنوبه خود ،این توده هاي پرولتاریا
هستند که نقطه پایاني بر آنارشي تولید خواهند گذارد) ".آنتي دورینگ ،صفحه (۳۵۲
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این دو شکل حرکت ـ تضاد میان ارگانیزاسیون و آنارشي ،و تضاد میان پرولتاریا و بورژوازي )متبلور
در مبارزه طبقاتي( ـ خود ،یك تضاد را تشکیل میدهند که درون آن مبارزه و همگوني وجود دارد .در
تشریح این رابطه ،باب آواکیان چنین مي نویسد:
اگرچه تضاد میان پرولتاریا و بورژوازي بخش الینفك تضاد میان تولید اجتماعي شده و مالکیت
خصوصي است ،اما این آنارشي تولید سرمایه داري است که در واقع ،نیروي پیشبرنده یا محرك این
پروسه است .این روابط آنارشي میان تولید کنندگان سرمایه دار ،و نه وجود صرف پرولتاریاي فاقد
مالکیت و یا تضاد طبقاتي است که این تولیدکنندگان را بسوي استثمار طبقه کارگر در ابعاد تاریخ ًا
وسیعتر و شدیدتر مي راند ،درحالیکه استثمار کارمزدوري شکلي است که ارزش اضافي بدان وسیله و
از آن طریق ایجاد شده و تصاحب میگردد .نیروي محرکه آنارشي ،بیانگر این واقعیت است که شیوه
تولید سرمایه داري ،نماینده انکشاف کامل تولید کاالیي و قانون ارزش مي باشد .اگر سرمایه داران
تولید کننده کاال از یکدیگر جدا نبودند و در عین حال توسط عملکرد قانون ارزش با یکدیگر ارتباط
نداشتند ،آنوقت با اجباري اینچنیني به استثمار پرولتاریا روبرو نبودند ـ تضاد طبقاتي میان بورژوازي
و پرولتاریا مي توانست تخفیف یابد .این اجبار ذاتي سرمایه به گسترش است که دلیل تحرك تاریخ ًا
بي سابقه این شیوه تولیدي مي باشد ـ پروسه اي که مرتب ًا روابط ارزش را متحول ساخته و به بحران
منتهي میشود.
در عصر امپریالیسم ،عملکرد تضاد اساسي پروسه اي است که درآن تداخل مداوم میان قوانین
انباشت و نیروهاي سیاسي گوناگون وجود دارد .بطور مشخص تر عملکرد این پروسه از طریق
مارپیچهایي صورت گرفته که به گرهگاههایي منتهي میشوند و با جنگ میان امپریالیستها و
برآمدهاي انقالبي حاد ،مشخص میگردند .بهرحال ،تا زماني که شیوه تولید بورژوایي بطور کیفي در
ابعاد جهاني سلطه دارد ،عملکرد قوانین انباشت و بویژه نیروي محرکه آنارشي ،چارچوب و شرایط
این پروسه را در مجموع تنظیم خواهد کرد) .نشریه کارگر انقالبي ،شماره  ۲۷ ،۱۳۲نوامبر (۱۹۸۱
سرمایه داري تا هر زمان که وجود داشته باشد ،صرف ًا مي تواند بحران را در ابعاد وسیعتر و تباه کننده
تر تولید و بازتولید کند .سرمایه داري بسوي استثمار گسترده تر و عمیقتر پرولتاریا رانده میشود ،و
نهایت ًا نمیتواند تضادهاي طبقاتي را تخفیف بخشد .با تکامل سرمایه داري به امپریالیسم ـ بمثابه
عالیترین و آخرین مرحله سرمایه داري ـ و نخستین تالشهاي پرولتاریا در جهت سرنگون ساختن
بورژوازي و آغاز تحول انقالبي جامعه ،جهشي در تکامل تضاد اساسي صورت گرفت.
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____________________________________________________
توضیحات اقتصاد سیاسي
) (۱انگلس ،این پروسه را مفصال در "نقش کار در گذار از میمون به انسان" مورد بحث قرار میدهد.
) (۲کار ،مخفي ترین جلوه را در آن جامعه اي بخود میگیرد که ظرفیت تسهیل بیسابقه کار را براي
نخستین بار ارائه داد :یعني جامعه سرمایه داري .مارکس ،در کاپیتال اثرات تولید سرمایه داري بر
پروسه کار را به تفصیل تشریح میکند" :از مکانیزاسیون سوء استفاده میشود تا کارگر را از دوران
کودکي به جزئي از ماشین تبدیل کنند .از این راه ،نه تنها هزینه بازتولید کارگر بطور قابل مالحظه
اي کاهش مي یابد ،بلکه در عین حال ،وابستگي اجباري وي را به کارخانه بطور کل و بنابراین به
سرمایه دار ،تکمیل مي کند ...در مانوفاکتور و صنایع دستي ،کارگر ابزار را در خدمت میگیرد ،ولي در
کارخانه به خدمت ماشین در مي آید .در مورد اول ،حرکت ابزار کار از جانب او آغاز میشود ،ولي در
مورد دوم ،این اوست که باید بدنبال ماشین روان شود .در مانوفاکتور ،کارگران اعضاي یك مکانیسم
زنده هستند .در کارخانه ،مکانیسم مرده اي جدا از کارگر وجود دارد که او صرف ًا به زائده آن تبدیل
میشود .و جریان یکسان و خسته کننده کار بي انتها و رنج آوري که طي آن همواره همان روند
مکانیکي بارها و بارها تکرار میشوند ،به کار سیزیف در جهنم مي ماند .سنگیني کار ،مانند همان
تخته سنگها ،همواره از نو بر دوش کارگر فرسوده ،فرو مي ریزد) .انگلس( کار مکانیکي در عین اینکه
دستگاه عصبي را بي اندازه خسته مي کند ،مضاف ًا حرکات متنوع عضالت و هرگونه فعالیت آزاد
جسماني و روحي را متوقف میسازد .از آنجایي که ماشین کارگر را از کار رها نمي کند و لذت کار را
هم از آن مي گیرد ،بنابراین تسهیل کار توسط ماشین خود بنوعي شکنجه تبدیل میشود .هر تولید
سرمایه داري ،از آن جهت که صرف ًا پروسه کار نیست ،بلکه در عین حال ،پروسه ارزش افزایي است،
داراي این خصوصیت است که نه تنها کارگر بر ابزار کار مسلط نیست ،بلکه بالعکس این ابزار کار
است که او را به کار میگیرد .اما ،فقط در نظام کارخانه اي است که براي نخستین بار جابجایي فوق،
عینیت فني و محسوس کسب میکند .ابزار کار که اتوماتیك شده است ،طي پروسه کار در برابر
کارگري که شکل سرمایه بخود گرفته است ،بصورت کار مرده اي در مي آید که بر نیروي زنده کار
استیال یافته و آنرا میمکد .این جدایي نیروهاي فکري تولید از کار یدي و تبدیل آن نیروها به ابزار
غلبه سرمایه بر کار ،چنانکه قبال متذکر شدیم ،در صنعت بزرگي که بر پایه ماشینیسم قرار دارد،
متکامل میگردد) ".کاپیتال ،جلد  ،۱صفحه  ۴۲۳ـ (۴۲۲
) (۳در مورد برده داري در جامعه ایاالت متحده آمریکا باید گفت که مناسبات برده داري در یك
جامعه کال سرمایه داري موجود بود و تولید بنحو گسترده اي براي بازار جهاني صورت میگرفت .آن
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نوع تولیدي که بردگان در آن اشتغال داشتند عبارت بود از تولید گسترده پنبه ،تنباکو ،و غیره که به
کارگران بسیار زیادي محتاج بود .از نظر اقتصادي ،پیشبرد این تولید توسط برده ها ،براي مدت
طوالني بسیار باصرفه تر بود ،حتي با وجود آنکه مقاومت بردگان )که بشکل خرابکاري در ابزار تولید
انجام مي شد( ابزار را در سطحي عقب مانده نگاه مي داشت .در این مورد برده داران براي حفظ
مناسبات برده داري مجبور بودند که از رشد تولید ممانعت بعمل آورند و بردگان را در جهل و ناداني
نگاه دارند و مجازاتهاي سخت و حتي مرگ در مورد بردگاني که خواندن و نوشتن مي آموختند به
مورد اجراء گذاردند .این امر بویژه پابپاي تکامل صنعت و کشاورزي سرمایه داري در مابقي ایاالت
متحده آمریکا به تضاد بسیار حادي تبدیل گردید که فقط بوسیله جنگ داخلي حل شد.
) (۴در عالم واقعیت ،رابطه میان روبنا و زیربنا ،سیالتر از آنچه این استعاره ممکن است تصویر کند
بوده و کمتر مکانیکي است .علت اینکه از آن استفاده کردیم اینست که بتوانیم به درك مفهوم اساسي
مورد نظر یاري رسانیم ،بررسي واقعي از یك جامعه مشخص به این تضاد )و نیز تضاد میان نیروهاي
مولده و مناسبات تولیدي( باید بمثابه مقوله اي که در برگیرنده تاثیر متقابل ،پیچیدگي و سیالیت
است ،برخورد کند ـ همانگونه که در فصول  ۳و  ۴نشان داده خواهد شد.
) (۵اگرچه این دو تضاد و تخاصم در آغاز اساس ًا به شکل مذهبي خود را نمایاند ـ رجوع کنید به:
"انگلس ،سوسیالیسم :تخیلي و علمي" ،که خود بخشي از یك اثر بزرگتر است بنام "آنتي دورینگ" ،و
نیز رجوع کنید به" :انگلس ،جنگ دهقاني در آلمان"
) (۶این نکته ،به هرجامعه فئودالي منفرد و نیز به همه آنها اشاره نداشته ،بلکه روند تکاملي جهاني ـ
تاریخي ،را مد نظر دارد .هنگامي که سرمایه در یك مقیاس جهاني کیفیت ًا مسلط میشود و تمامي
مردم و جوامع را بدرون شبکه مناسبات اجتماعي خویش مي کشاند ،و مسیر اساسي تکامل این
جوامع را تعیین میکند ،آنگاه تضادهاي جوامع خاص و متفاوت ماقبل سرمایه داري صرف ًا مي توانند
بمثابه بخشي از پروسه جهاني ـ تاریخي حل تضادهاي سرمایه داري حل شوند .بعبارت دیگر ـ که
آنرا بطور مفصل تر در فصل  ۳در باره امپریالیسم مورد بررسي قرار خواهیم داد ـ حل تضادهاي
فئودالیسم در آن کشورها اکنون مي تواند به جزء مهمي از حل تضادهاي عمیقتر میان ملل تحت
ستم و امپریالیسم تبدیل گردد.
) (۷براي مطالعه بیشتر در مورد علل خاص تکامل اولیه سرمایه داري در اروپا ،رجوع کنید به:
"انگلس ،منشاء خانواده ،مالکیت خصوصي و دولت".
) (۸سرفها در موارد بسیاري اساس ًا تحت تملك کامل بودند و زندگي و مرگشان تحت اختیار مالك بود.
ولي با این وجود ،تجارت گسترده انسانها و شرایط بسیار بد و طاقت فرساي کار که ویژگي
امپراطوریهاي برده دار بود ،مشخصه فئودالیسم نبود.
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) (۹نظم هاي موروثي رشته هاي تجاري مختلف که امتیاز بعضي انواع تولید تخصصي را در
انحصارداشتند.
) (۱۰براي به نظم در آوردن این سرگردانان و تبدیل آنها به نیروي کار قابل انعطاف حکام آن زمان
وحشیگري را در ابعاد گسترده احیاء کردند .بطور مثال ،هانري هشتم در طي حکومتش  ۷۲هزار بي
خانمان را حلق آویز کرد.
) (۱۱رجوع کنید به" :مارکس ،کاپیتال ،جلد یك ،بخش چهارم".
) (۱۲رجوع کنید به" :مارکس ،کاپیتال ،جلد یك" ،و نیز مقاله وي بنام" :نتایج آتي حاکمیت
انگلستان بر هند ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد یك" ،و نیز رجوع کنید به" :انگلس ،وضع طبقه
کارگر در انگلستان".
) (۱۳حتي اگر تحت شرایطي نان گرانتر از دوچرخه بشود ،باز هم عرضه و تقاضا نمي تواند عامل
پایه اي تعیین قیمت در چارچوب مبادله کاالیي باشد.
) (۱۴امروزه ،طال بمثابه انعکاسي از توسعه بیش از پیش گسترده مبادله و شدت یافتن بعضي از
تضادهاي درون اقتصاد سرمایه داري ،منحصرًا در مبادالت بین المللي و آنهم صرف ًا بعنوان "پشتوانه"
این مبادالت مورد استفاده قرار مي گیرد .تبدیل پذیري اسکناس به طال در آمریکا پایان پذیرفته
است و دفترچه چك و اعتبار حتي جاي پول را بمثابه وسیله اصلي مبادله گرفته اند .اما این پول ،جدا
از ارزش واقعي تولید شده توسط اقتصاد ،از ارزش واقعي برخوردار نیست .اگر عرضه پول در گردش
سریعتر از تولید ارزشهاي واقعي افزایش یابد ،تنها نتیجه اي که ببار مي آید کاهش در ارزش خود
پول ـ تورم ـ است.
) (۱۵این سلب مالکیت شدن توده اي بهیچوجه وضعیتي مختص انگلستان نبود ،بلکه کمابیش شکل
گذار از فئودالیسم به سرمایه داري بود.
) (۱۶عمال ،این ارزش اضافي میان کل طبقه سرمایه دار تقسیم میشود ،که سرمایه داران استقراض
دهنده و صاحبان زمین را عالوه بر سرمایه داران صنعتي در بر میگیرد .اما این بهیچوجه ،این
حقیقت را مخدوش نمي کند که اساس سود کل طبقه سرمایه دار از ارزش اضافي غصب شده از
طبقه کارگر در تولید ،تامین میشود.
) (۱۷در حقیقت ،با گذار به امپریالیسم ،به بخشهاي بزرگي از پرولتاریا در کشورهاي تحت سلطه
کمتر از ارزش نیروي کارشان دستمزد پرداخت میشود ،و این فوق استثمار براي عملکرد امپریالیسم
حیاتي است .از همین روست که کارگراني در کشورهاي پیشرفته هستند که بیش از ارزش نیروي
کارشان دستمزد دریافت میکنند ،که این خود نوعي "رشوه" حساب شده است ،که براي عملکرد
امپریالیسم حیاتي مي باشد )اگرچه به نوعي دیگر و بیشتر به شکل سیاسي( .بیشك ،این مسئله
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بهیچوجه ماهیت رابطه میان بورژوازي و پرولتاریا را تغییر نمي دهد و به نتیجه گیري اساسي که
باید بدان دست یافت ،خدشه وارد نمي سازد ـ همانگونه که بعدًا تشریح خواهیم کرد.
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اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ
سرمایه از زمان پیدایش خود ،از یك خصلت قدرتمند بین المللي برخوردار بوده است .رشد سرمایه،
هم به بازار جهاني وابسته بود و هم آنرا شدیدًا به تحرك وامیداشت .سرمایه نه تنها شکل گیري
نخستین ملتهاي مدرن را بمثابه واحدهاي اقتصادي و سیاسي مجزا و بسیار مهم موجب شد ،بلکه
ارتباط آنها با یکدیگر را نیز شکل داد .حوادث سیاسي بین المللي ،منجمله انقالبات وجنگها ،بنوبه
خود نقشي کلیدي در تکامل سرمایه ایفاء نمودند .حتي درزمان مرگ مارکس نیز ،هنوز تضاد اساسي
جامعه سرمایه داري عمدت ًا درچارچوب کشورهاي سرمایه داري مجزا ،سربازکرده و تکامل مي یافت.
اما در اواخر قرن  ۱۹این وضع تغییر کرد .انحصارات درون کشورهاي سرمایه داري ریشه دوانده و
نهایت ًا برصنایع کلیدي غالب شدند ،سرمایه بانکي و صنعتي ادغام خود را در بلوکهاي عظیم سرمایه
مالي آغاز کردند .صدور سرمایه بویژه به کشورهاي تحت سلطه و کشورهایي که از رشد کمتري
برخورداربودند در ابعاد بیسابقه اي انجام گرفت ،و مبارزه شدیدي توسط قدرتهاي سرمایه داري
گوناگون بر سر به چنگ آوردن مستعمرات و مناطق تحت نفوذ جدید ،آغاز شد.
این همه ،در دو خیزش سیاسي مهم تبلوریافت :توفان مبارزات رهائیبخش ملي درمستعمرات و نیمه
مستعمرات در اوایل قرن بیستم که چین ،ایران ،فیلیپین و ...رادر بر گرفت ،وآغاز جنگ جهاني اول
)نخستین جنگ امپریالیستي بر سر تقسیم جهان( .این چرخشهاي جهاني ـ تاریخي ومصافهایي را
که در پیش روي جنبش انقالبي قرار دادند ،یك چیز را اثبات میکرد و آن اینکه سرمایه دستخوش
تغییرات بسیار اساسي شده بود ـ اما چه تغییراتي ؟
کارل کائوتسکي  ،که درآنزمان آتوریته تثبیت شده مارکسیسم در جهان بود ،چنین بیان داشت که
این تغییر نشاندهنده قابلیت نوین سرمایه در نظم منطقي بخشیدن به خویش است .علیرغم اینکه
جهان سرمایه داري درگیر یك جنگ جهاني خونین و مخرب بود ،اما کائوتسکي براین عقیده بود که
119

ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

امکان بوجود آمدن "اولترا ـ امپریالیسم" از درون بلوکهاي عظیم سرمایه انحصاري وجود دارد ـ یعني
سیستمي که به اصطالح بتواند قابلیت تقسیم مسالمت آمیز جهان و گریز از برخوردهایي نظیر
جنگهاي جهاني که یقین ًا جنبه خودتخریبي دارند را اعطاء کند .کائوتسکي چنین بیان داشت که
امپریالیسم بیش از هر چیز یك سیاست است ،و بهر حال سیاستها را میتوان بدون انقالب تغییر داد.
از نظر کائوتسکي ،امپریالیسم تضادهاي سرمایه را حاد نکرده بلکه آنها را تخفیف بخشیده است ـ و یا
فشار طبقه کارگر بعالوه همراهي سرمایه داراني منطقي که نسبت به منافع خویش روشن هستند،
حداقل میتواند تخفیف آنها را امکانپذیر سازد .ارکان موضع سیاسي کائوتسکي طي جنگ جهاني اول
چنین بود .در آنزمان ،او فراخوان تبدیل جنگ امپریالیستي به جنگ طبقاتي داخلي را بچگانه خواند،
وبه مخالفت با انشعاب از آن احزاب و رهبران جنبش سوسیالیستي که حکومتهاي خود را درجنگ
حمایت کرده بودند ،برخاست .در عوض ،کائوتسکي از کارگران خواست که حکومتهاي خود را براي
دستیابي به یك "صلح عادالنه" تحت فشار قرار دهند .امروزه نیز ،این تحلیل و خط مشي سیاسي
همچنان حیات داشته ،و توسط احزاب رویزیونیستي متحد شوروي و احزاب سوسیال دمکرات و
نیروهاي وفادار به بورژوازي غرب ،بیان میشود.
این واقعیتي است که در اوایل قرن بیستم بنظر میرسید که سرمایه بر محدودیتهاي دوره قبلي و
شدت گرایشاتش بسوي بحران فائق آمده است .عرصه فعالیت سرمایه در ابعاد بیسابقه اي بین المللي
گردید .تولید نه تنها در سطح هر بنگاه بسیار سازمان یافته بود ،بلکه در سطح کل صنایع و حتي
مجموعه مناطق جهان نیز ادغام شده بود .درعین حال ،بخشهایي از پرولتاریاي کشورهاي سرمایه
داري خود را در موقعیتي نسبت ًا با ثبات یافتند و احزاب سوسیالیستي و اتحادیه هاي کارگري،
نهادهاي قدرتمندي در پارلمانها و زندگي اقتصادي بسیاري از این ملل شده بودند.
اما اینها مبین پایان یافتن و یا تخفیف تضاد اساسي سرمایه داري )در هر دو شکل از حرکتش( نبود،
بلکه جهشي کیفي در خصلت وجوه این تضاد وسطح ظهور آنرا نشان میداد .رشد و حل تضاد میان
تولید اجتماعي و مالکیت خصوصي به یك پروسه ادغام شده بین المللي بدل گشته بود و هردو شکل
حرکتش )آنارشي ـ ارگانیزاسیون ،و بورژوازي ـ پرولتاریا( بمثابه پروسه هایي که بطور بین المللي
تعیین میشدند ،تبارز شدیدتري یافتند .شرایط انباشت سرمایه داري و مبارزه طبقاتي در هر کشور ـ
یا هر گروه از کشورها ،مثال کشورهاي امپریالیستي اروپا ـ بر زمینه این پروسه بین المللي "تنظیم"
شد ،و فقط درپرتو آن قابل درك است.
اما ،این مسائل درهمان زمان واضح نبودند و جنبش سوسیالیستي دچار جدي ترین بحران تاریخش
شد .در این گرهگاه حیاتي ،این وظیفه بر دوش لنین افتاد که از موضع واقع ًا مارکسیستي به
امپریالیسم برخورد کرده و آنرا مورد موشکافي قرار دهد .او نشان داد که سرچشمه این پدیده نوین ـ
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امپریالیسم ـ در تضادهاي سرمایه است ،و نشان داد که امپریالیسم فاز نویني از سرمایه داري و در
واقع باالترین و آخرین مرحله آن میباشد .به سرمایه مي بایست بصورت کیفیت ًا نویني نگریسته
میشد ،یعني بطور بین المللي .چرا که انباشت آن در سطح کیفیت ًا نوین و برتري به یك پروسه بین
المللي تبدیل شده بود و با نگرشي بین المللي روشن شد که این مرحله نوین نشانگر تخفیف یافتن
تضادهاي آن نبوده بلکه نمایانگر حاد شدن آنها است .انقالب اکنون بیش از سابق ممکن و عاجل مي
باشد ـ و البته همانگونه که لنین توضیح داد ،نه بصورت صعود مستقیم الخط ،پیوسته ودر همه جا،
بلکه به طریق تشدید مارپیچي شکل تضادها و فشرده شدن آنها در گرهگاههاي کلیدي معین.
همانطور که لنین ،در اثر کالسیك "امپریالیسم بمثابه عالیترین مرحله سرمایه داري" نوشت:
امپریالیسم بطور کلي درنتیجه تکامل سرمایه داري و ادامه مستقیم خصوصیات اساسي آن بوجود
آمده است .ولي سرمایه داري در مرحله معیني از تکامل خود ،آنهم در مدارج بسیار باالي آن ،به
امپریالیسم سرمایه داري مبدل شد ،و این هنگامي است که بعضي خصوصیات سرمایه داري به
نقیض خود بدل میشوند و در تمام جهات عالئمي بوجود میآید و مشاهده میگردد که مختص دوران
انتقال از سرمایه داري به نظام اجتماعي ـ اقتصادي عالیتري است) .امپریالیسم  ،...صفحه (۱۰۴
این خصوصیات چه بودند؟ و چگونه یك "عصرگذار" از آن نوع را که لنین گفت شامل میشدند؟
واینهاچه معنایي براي مبارزه انقالبي دارند؟
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انحصار:
در شالوده امپریالیسم ،پیدایش سرمایه انحصاري در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري قرار دارد.
سرمایه داري انحصاري،
امپریالیسم است ،هر دو یك چیز هستند .در اواخر قرن نوزدهم انحصار ریشه دواند و عاقبت بر صنایع
این کشورها یکي پس از دیگري غلبه یافت .توافقاتي تقریبي میان تعداد قلیلي از بزرگترین
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شرکتهاي یك رشته صنعتي بر سر تقسیم بازارها ،قیمتها ،شتاب نوآوریهاي تکنیکي و غیره انجام شد،
که این شرکتها را قادر ساخت که قیمتها را باالتر از ارزش ،تثبیت کرده و سرمایه گذاري در ماشین
آالت جدید را بتعویق بیندازند ،و درنتیجه مافوق سود )نسبت به سرمایه غیر انحصاري( حاصل کنند.
این صفت مشخصه امپریالیسم آنچنان عیان است که تقریبا احتیاج چنداني به تشریح ندارد .مثال در
آمریکا در سال  ،۱۹۰۰انحصارات  ۶۶درصد صنایع آهن و فوالد ۸۱ ،درصد صنایع شیمیایي۸۵ ،
درصد تولید آلومینیم ۹۵ ،درصد زغال سنگ و غیره را کنترل میکردند .آمار جدیدتر نشان میدهد
که امروزه  ۲۰۰شرکت بزرگ در راس صنایع آمریکا ،صاحب تقریب ًا دوسوم دارائیهاي صنعتي
است).این رقم افزایش چشمگیري را نسبت به سطح تراکم قبل از جنگ جهاني دوم نشان میدهد.
درابتداي پیدایش انحصارات پس از جنگ داخلي ،این نسبت قابل اغماض بود(.
اما ،چرا انحصار بوجود آمد؟ همانگونه که در فصل پیشین توضیح داده شد ،در انباشت سرمایه
گرایشي ذاتي بسوي تجمع ابزار تولید و حاکمیت بر نیروي کار در دست عده معدودي سرمایه دار
وجود دارد ،که همانطور که مارکس خاطرنشان ساخت ،شالوده تولید بزرگ را گسترش میدهد .در
اواخر قرن نوزدهم ،گرایشات سرمایه بسوي تراکمي عظیمتر و بنابراین تولید گسترده تر و نیز بسوي
تمرکز سرمایه )یعني ،جذب یك سرمایه توسط دیگري( تا بدان حد رشد یافت که مي بایست به
ایجاد انحصارات در صنایع عمده منتهي میشد ـ و بزودي نیز این چنین شد ـ و جهشي کیفي در
سازماندهي سرمایه اجتماعي در کلیت آن ،بوقوع پیوست(۱) .
لنین در "امپریالیسم "...چنین جمعبندي میکند که:
آنچه از نظر اقتصادي )در گذار به امپریالیسم ـ لني ولف( جنبه عمده دارد عبارتست از نشستن
انحصار سرمایه داري بجاي رقابت آزاد سرمایه داري .رقابت آزاد خصوصیت اساسي سرمایه داري و
بطورکلي تولید کاالیي است .انحصار مستقیم ًا نقیض رقابت آزاد است ،و دیدیم که رقابت آزاد در برابر
چشم ما تدریج ًا به انحصار بدل شد ،تولید بزرگ را بوجود آورد و تولید کوچك را از میدان بدر کرد،
تولید بزرگ را به بزرگترین تولید مبدل نمود و تراکم تولید و سرمایه را بدانجا رساند که از آن
انحصار بوجود آمده و هم اکنون نیز بوجود مي آید :کارتلها ،سندیکاها ،و تراستها که سرمایه یك
دوجین بانك با آنها در هم آمیخته و سرمایه هاي میلیاردي را بوجود مي آورند) .امپریالیسم ،...
صفحه (۱۰۴
اما ،همین تکامل خود متناقض است .لنین توضیح میدهد:
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درعین حال که انحصارها از درون رقابت آزاد پدید مي آیند ،این رقابت را از بین نمي برند ،بلکه
مافوق آن و بموازات آن زندگي میکنند و بدین طریق یك سلسله تضادهاي بسیار حاد و شدید و
اصطکاکها و تصادماتي را بوجود مي آورند) .امپریالیسم ،...صفحه (۱۰۵
در آغازدهه  ،۱۸۷۰یك سلسله انحصارات قسمي موجود بود و تالشهاي ناموفق )یا فقط موقت ًا موفق(
در جهت ایجاد انحصارات در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري انجام پذیرفت ،اما باظهور فزاینده
گرایش به تراکم و تمرکز بود که انحصار در اواخر قرن نوزدهم عمومیت یافت و شالوده امپریالیسم را
ریخت .انحصار با خود تکامل بیش از پیش نیروهاي مولده را بهمراه مي آورد )وبخش ًا از آن ناشي
میشود( .انحصار عموم ًا بصورت یك یا چند بنگاه که بر بسیاري کارگاههاي کوچك سلطه و یا تملك
دارد ،شکل نمیگیرد ،بلکه با افزایش شدید در تراکم تولید در ارتباط است .کارخانه هاي عظیم و
شدیدًا مکانیزه عمومیت یافته و حتي براي سرمایه گذاري اولیه در پایه اي ترین بخشهاي تولیدي،
تراکم عظیم سرمایه الزم مي آید.
اما ،تراکم سرمایه و تراکم تولید در ابعاد نوین ،مانع جدیدي را در برابر انباشت مداوم سرمایه بوجود
مي آورد :اکنون سرمایه نسبت به بازار ملي صرف داراي اضافه تولیدي عظیم است .آنچه را که انگلس
"نیروي انبساط یابنده تولید اجتماعي شده" مي خواند و آنرا به فشار گاز حرارت دیده که در یك
ظرف انبساط مي یابد تشبیه میکند ،اکنون بطور تصاعدي افزایش یافته و محدودیتهاي مالکیت
خصوصي و بخصوص محدودیتهاي بازار ملي در این زمان ،خود را شدیدتر از هر زمان دیگر نمایان
میسازند .بنابراین ،برسرمایه فشار جبري وارد مي آید که از چارچوب ملي خارج شود .سرمایه بیش از
حد وفور یافته است وباید به شیوه اي کیفیت ًا عظیمتر از پیش به کشورهاي دیگر صادر شود تابتواند
از حداکثر سود آوري برخوردار گردد )وهمچنین بدالیل دیگري که بعدًا توضیح داده خواهد شد(.
بنابراین ،سلطه انحصار ،پایه جهشي کیفي در اجتماعي شدن تولید را شکل میدهد .کنه مسئله
اجتماعي شدن دیگر سازماندهي تولید درسطح یك کارخانه نبوده ،بلکه اجتماعي شدن و ادغام کلي
پروسه درسطحي جهاني مي باشد.
لنین نوشت" :رقابت به انحصار مبدل میشود .پیشرفت عظیمي در رشته اجتماعي شدن تولید حاصل
میگردد .بویژه پروسه اختراعات فني و تکامل فني نیز جنبه اجتماعي بخود میگیرد ".و سپس ادامه
داده و تاکید مي ورزد که:
این دیگر بهیچوجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمایان پراکنده و ازیکدیگر بي خبري نیست که براي
فروش در بازار نامعلومي کاال تولید میکردند .جریان تمرکز بجایي رسیده که میتوان تمام منابع مواد
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خام )مثال اراضي داراي معادن آهن( رادریك کشور معین و حتي ،چنانچه بعدًا خواهیم دید ،دریك
سلسله از کشورها و در تمام جهان بطور تقریبي برآورد نمود .چنین برآوردي نه تنها انجام میگیرد،
بلکه این منابع به توسط عده اي از اتحادیه هاي عظیم انحصاري ،دریك دست مجتمع شده است.
ظرفیت جذب بازارها که این اتحادیه ها طبق قرارداد ،آنها را بین خود "تقسیم میکنند" بطور تقریب
تخمین زده میشود .نیروي کارگري ماهر انحصار میشود ،بهترین مهندسین اجیر میشوند ،راهها و
وسایل ارتباطي ـ راههاي آهن در آمریکا و شرکتهاي کشتیراني در اروپا و آمریکا ـ قبضه میشوند.
)امپریالیسم  ،...صفحات  ۲۴و (۲۵
از زمان لنین تا کنون ،این پدیده بیش از پیش توسعه یافته است .آنچه که اقتصاددانان سرمایه
داري" ،خط تولید ادغام شده جهاني" میخوانند ،یك نمونه از اجتماعي شدن در مقیاس جهاني است.
بطور مثال ،براي تولید مدل اتوموبیل اسکورت محصول کارخانه فورد در سال  ،۱۹۸۲در اتوموبیل را
از مکزیك ،ترمز عقب را از برزیل ،کمك فنر را از اسپانیا ،توپي چرخ و صفحه کالچ را از فرانسه ،میل
گاردان را از ژاپن ،سرسلیندرهاي موتور را از ایتالیا ،وسوپاپ و بوشینگ را از آلمان غربي ،سیم کشیها
از تایوان و دنده فرمان را از انگلستان تهیه میکردند.
مثال بسیار جالب تر ،صنایع تولید کننده ترانزیستور و نیمه هادي است ،که طي دهه  ۱۹۶۰اوج
یافت .درحین پروسه ساختن ترانزیستورها یا مدارهاي بسته ،بسیاري از کارخانه هاي آمریکایي اجزاء
تکمیل نشده را براي مونتاژ به خارج فرستاده وسپس "چیپ هاي" تکمیل شده را براي آزمایش به
آمریکا باز میگردانند .مثال ،کارخانه آمریکایي تولید کننده نیمه هادي "فرچایلد" ،اجزاء تکمیل نشده
را در کارخانه هاي اندونزي ،کره جنوبي ،هنگ کنگ و فیلیپین مونتاژ کرده ،وسپس آنها را در
سنگاپور آزمایش کرده و انبار میکند ـ که بعدًا در کامپیوترهایي که تقریب ًا در تملك خاص کشورهاي
سرمایه داري پیشرفته هستند ،بکار روند .قسمت اعظم تولید این نیمه هادي ها در مناطقي از
کشورها انجام میگیرد که به مناطق تولید صادراتي یا مناطق محصور ،معروفند :یعني بخشهایي از
"جهان سوم" که در آنها ،از یکسو ،قوانین کار مملکتي ،سطح دستمزدها و مالیاتها معلق است ،و از
سوي دیگر ،سرمایه عظیمي جهت رشد تاسیسات زیربنایي )مانند نیروي برق ،ارتباطات ،اتوبانها،
بنادر ،فرودگاهها وغیره( متراکم شده است .این سرمایه غالب ًا شکل وامهاي دراز مدت از سوي
موسسات مالي بین المللي به کشور "میزبان" را بخود میگیرد .بطور مثال" ،بانك صادرات ـ واردات"،
براي ساختن نیروگاه اتمي "مارونگ" به فیلیپین وام داد ،که درمقابل قرار است در خدمت منطقه
تولید صادراتي "باتان" قرار گیرد .نقل قول زیرین که از لنین ذکر میشود ،براهمیت این اجتماعي
شدن در بعد جهاني و آنچه که بدان خصلت معوج میدهد ،تاکید مي ورزد:
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سرمایه داري در مرحله امپریالیستي خود ،به جامعترین وضعي به تولید جنبه اجتماعي میدهد،
وسرمایه داران را علیرغم اراده و شعور آنان بیك نوع نظام اجتماعي نویني میکشاند ،که عبارتست از
مرحله انتقال از آزادي کامل رقابت به اجتماعي شدن کامل.
تولید جنبه اجتماعي بخود میگیرد ،ولي تملك کماکان جنبه خصوصي خود را حفظ میکند .وسایل
اجتماعي تولید ،کماکان ،درمالکیت خصوصي عده قلیلي از افراد باقي میماند .رقابت آزاد که رسم ًا
مورد قبول است ،درهمان حدود عمومي خود باقي میماند اماستمگري معدودي صاحبان انحصارات
بر باقي اهالي صدبار شاق تر و محسوس تر و توان فرساتر میگردد) .امپریالیسم ،...صفحه (۲۵
بر پایه این درجه ازاجتماعي شدن تولید ،ساختن جهاني کامال نوین امکانپذیر است :جهاني که در
آن تولید و توزیع ،بطور عموم ،در ابعادي جهاني میتواند آنچنان سازماندهي شده و پیش برده شود ـ
و باید بشود ـ که نابرابري ها ،عقب ماندگي ها و فالکتي که هنوز بر اکثر نقاط جهان سلطه دارد را
در هم شکند ،و بطورکلي جامعه بشري بتواند به مرحله کامال نویني گذر کند .اما قیود مناسبات
امپریالیستي در بسیاري نقاط ،از هم گسیختگي و ناموزوني و در جهان "اعوجاج" )نامي که باب
آواکیان بر آن نهاده( بوجود مي آورد .بدلیل مناسبات میان قدرتهاي امپریالیستي و اکثریت عظیم
ملل جهان ،اجتماعي شدن جهاني تولید اوضاعي را بوجود آورده و تشدید کرده که در آن "...رقم ۸
درصد بیکاري در بخشهاي عظیمي از جهان به معجزه شبیه است ـ  ۳۰درصد و  ۴۰درصد رقمهاي
ثابت آن هستند؛ دورانهاي بحرانهاي حاد که دیگر جاي خود دارد .و از تعداد معدودي که بگذریم،
این نقاط بینهایت عقب مانده اند و اکثر مناطق آن حتي تحت پوشش راه آهن قرار ندارند ،ترنها
بندرت سروقت حرکت میکنند ،کاالها به سرعت در سراسر کشور توزیع نمیشوند ،و یك اقتصاد
موزون وجود ندارد) "...باب آواکیان ،فتح جهان؟ ...صفحه .(۳۶
دراین جهش در اجتماعي شدن تولید بود که کائوتسکي نطفه کنترلي را دید ،که فکر میکرد به
سرمایه داران امکان آن را میدهد که همیشه بتوانند خود را از بحران بدر آورند .هیچ چیز تا بدین
حد نمیتواند از حقیقت دور بوده و یا به کنه تضاد نزدیك باشد .انحصار و سازماندهي تولید در مقیاس
جهاني ،سرمایه را قادر میسازد که در رویارویي با مجموعه اي ـ یا عرصه اي ـ از تضادها بهتر مانور
دهد ،اما فقط براي آنکه آنها را در سطح مخربتر و همه جانبه تري منعکس سازد ،بقول لنین
"برحدت و شدت هرج و مرجي که ذاتي تولید سرمایه داري بمثابه یك کل است ،مي افزاید".
)امپریالیسم  ،...صفحه  (۲۸آنارشي بطرق گوناگون فوران مي کند و از هر روزنه اي به بیرون مي
جهد :دررقابت و مبارزه مداوم میان سرمایه انحصاري و سرمایه غیرانحصاري ،در گرایش بلوکهاي
سرمایه به شکستن به قطبهاي رقیب متخاصم ،ودر مبارزه میان خود انحصارات عظیم با یکدیگر.
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توافقات میان انحصارات ،در واقع مانند آتش بس موقت جنگ است ،و گرایش بدان دارد که راه را
براي جنگهاي نابودکننده و علني باز کند ـ جنگ اقتصادي و نظامي میان دول.
مضاف ًا اینکه ،نیاز به یافتن مجاري سودآور جهت سرمایه گذاري مافوق سودها ،به سرمایه گذاریهاي
پرمخاطره بویژه در خارج مي انجامد ،و در بسیاري موارد سرمایه گذاریها ،بدلیل افزایش حجم
سرمایه مورد نیازبراي آغاز یا متغیر ساختن یك مجموعه صنعتي ،از همان آغاز کار ابعاد مخاطرات
گسترده تر است .همچنین ،بعلت وجود سرمایه اي که در چنان ابعاد حجیمي متراکم شده و قادر
است با سرعت فوق العاده اي به داخل و خارج بخشهاي مختلف و عرصه هاي سودآورتر ،روان گردد
)بعدًا در این مورد توضیح داده خواهد شد( ،برخي از بخشهاي اقتصادي کشور بسرعت رشد میکنند،
در حالیکه سایر بخشهاي داراي سودآوري کمتر )که ممکن است وجودشان بهمان اندازه براي
عملکرد کل سرمایه اجتماعي ،حیاتي باشد( زوال و رکود مي یابند ـ گونه اي از ناموزوني که خود هم
بیان آنارشي و هم عامل تشدید آنست.
بعالوه ،این واقعیتي است که انباشت سرمایه داري به این گرایش پا میدهد که یك سرمایه به چند
سرمایه رقیب منقسم گشته ،و بلوکها یا اتحادیه هاي سرمایه نیز متشابه ًا تجزیه گردند .بطورمثال،
این مسئله را در رقابتهاي داخلي میان بخشها یا واحدهاي مختلف تولید درون شرکتهاي عظیم مانند
"شرکت بین المللي تلگراف و تلفن" و "جنرال موتورز" ،برسر سرمایه گذاري ،تخصیص ارزش اضافي
و استراتژي سرمایه گذاري دراز مدت ،میتوان دید .یا مثال در مورد سرمایه دولتي در شوروي ،این
مسئله در مبارزه میان بخشهاي کشاورزي و صنایع سنگین برسر سیاستهاي سرمایه گذاري که
توسط دولت تعیین میشود ،توزیع ارزش اضافه وغیره ،تبارز مي یابد .این گرایش در سطحي باالتر،
خود را در برخوردهاي درون بلوکهاي امپریالیستي میان ملل مختلف ،ظاهر میسازد ـ برخوردهایي
که فقط میتواند تابعي از تضادهاي شدیدتر با بلوك )یا بلوکهاي( رقیب بوده و بخش ًا و موقت ًا برمبناي
این تضادهاي مهمتر رفع شوند .در واقع ،برخورد میان بلوکهاي امپریالیستي رقیب برسر تقسیم
جهان مهمترین و فشرده ترین بیان حدت یابي آنارشي موجود در امپریالیسم است .این تضاد فقط
میتواند بر مبناي قدرت سیاسي ـ نظامي حل شود و مهمترین معیار اندازه گیري این قدرت جنگ
جهاني امپریالیستي است.
قید و بندهاي تشدید یافته روابط تولیدي بورژوایي بر دست و پاي نیروهاي مولده که اکنون بین
المللي شده اند ،تضاد میان ایندو را هرچه حادتر میکند و نیاز به انجام تحول را هر چه عاجلتر و
ناگزیرتر میسازد .اکنون ،ابزار با ابرام و قدرتمندي هر چه تمامتر و به کلیه زبانهاي کره زمین ،از لزوم
تحول در مناسبات تولیدي سخن میگویند.
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نقش تغییر یافته بانکها
انحصاري شدن سیستم بانکداري نیز ،بخش الینفك امپریالیسم است .امروزه در آمریکا ۱۰ ،عدد از
بزرگترین بانکهاي آن کشور ۴۰۵ ،میلیارد دالر دارائي در اختیار دارند که برابر با  ۲۵درصد دارائي
تمام بانکهاي آمریکا است ،و تنها  ۳عدد از آنها ـ بانك آمریکا ،سیتي کورپ ،چیس مانهاتان ـ بر
رویهم نیمي از این دارائي را در تملك دارند .بعالوه ،این آمارها تملك بر کمپانیها و بانکهاي دیگري که
 ۱۰بانك یادشده بشدت برآنها کنترل دارند و  ۵۰درصد دیگر از دارائیهاي بانکي را تشکیل میدهند،
شامل نمیشود(۲) .
تراکم سیستم بانکي ،بانکداران را از عده اي واسطه پراکنده به معدودي انحصارگر قدرتمند مبدل
میسازد .لنین نوشت:
هنگامیکه بانك براي چند سرمایه دار حساب جاري نگاه میدارد) ،مانند سابق( ،گویي یك عمل صرف ًا
فني و فرعي انجام میدهد .ولي هنگامیکه این عملیات توسعه میپذیرد و دامنه عظیمي بخود میگیرد،
آنوقت مشتي صاحب انحصار ،عملیات بازرگاني و صنعتي تمام جامعه سرمایه داري را تابع خود مي
نمایند ،چراکه امکان مي یابند ـ از طریق ارتباطهاي بانکي و حسابهاي جاري و سایر معامالت مالي ـ
ابتدا از چگونگي امور سرمایه داران گوناگون دقیق ًا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار
دهند ،و از طریق توسعه یا تحدید اعتبارات و ایجاد تسهیالت یا اشکاالت در این زمینه ،در امور آنها
اعمال نفوذ نمایند و باالخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعیین نمایند ،میزان درآمد آنها را معین
کنند و آنها را از سرمایه محروم سازند و یا اینکه به آنها امکان دهند سریع ًا و به میزان هنگفتي بر
کمیت سرمایه خود بیفزایند و غیره) .امپریالیسم ،...صفحه (۳۷
تراکم سرمایه بنحو بیسابقه اي توسط انحصار در سیستم بانکي تسریع شده و بصورت مقادیر هنگفت
سرمایه در شکل سپرده و غیره ،جمع میگردد )و وامهاي کالن جاري میشوند یا سرمایه گذاري
هابشکل کنسرسیوم انجام میگردند( .این تراکم ،بیش از آنکه مسئله اي کمي باشد ،از اهمیت کیفي
برخوردار است ـ بقول لنین ،بانکها کنترل وجوه عظیمي از سرمایه را بدست مي آورند .آنها در امور
مربوط به صنایع مختلف و مناطق گوناگون جهان ،متخصص پرورش داده و مورد استفاده قرار
میدهند .رابط ها و مامورین دولتي را بخدمت میگیرند ،و در سراسر جهان فعالیت مي کنند.
شبکه در هم تنیده سرمایه و اطالعات که در سراسر بانکها گسترده است ،سرمایه دار صنعتي را بیش
از پیش به سرمایه بانکي وابسته ساخت .در عین حال ،سرمایه صنعتي نیز در سرمایه بانکي ادغام
شد .در آمریکا ،سرمایه راکفلر که بر پایه نفت قرار دارد ،جهت تداوم توسعه به وراي محدودیتهاي یك
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صنعت واحد ،بانکهاي خود را ایجاد نمود ـ درست مثل سایر سرمایه داران صنعتي مانند "ملون" و
"دوپون".
مقوله دیگري نیز وجود دارد که لنین خاطرنشان ساخت:
...بین بانکها و بنگاههاي کالن صنایع و بازرگاني ،عمل به اصطالح اتحاد شخصي توسعه میپذیرد ،و
ایندو بوسیله به چنگ آوردن سهام و بوسیله شرکت روساي بانکها در شوراهاي نظارت )هیئت
مدیره( بنگاههاي صنعتي و بازرگاني و بالعکس ،باهم یکي میشوند) .امپریالیسم ...صفحه (۴۵
با گذار به امپریالیسم ،بانك و سرمایه صنعتي در بلوکهاي عظیم ادغام شدند ،و شکل عالیتر سرمایه
سلطه یافت :سرمایه مالي.
سـرمایه مـالي
سرمایه مالي در وراي تقسیم بندي هاي میان صنایع ،بنگاهها و حتي کشورها قرار دارد ،و سرمایه اي
است که دیگر به یك یا چند حیطه یا بخش اقتصاد محدود نیست ،بلکه جهت جذب و تمرکز
بخشیدن به حداکثر حجم ارزش اضافي ممکن ،میتواند در بسیاري شرکتها و مناطق مختلف جهان
وارد شده و یا از آنها خارج شود .سرمایه مالي از درون کل مجموعه تضادهائي که گرد آمده و
امپریالیسم را بوجود آوردند و بمثابه بخشي ازاین مجموعه ،زماني بوجود آمد که بدلیل اجتماعي
شدن روز افزون تولید ،تمرکز و تجمع سرمایه هاي متعدد جهت پیشبرد انباشت ،ضروري گردید.
تنها ظهور این بلوکهاي عظیم مالي ناشي از در هم آمیختن سیستم بانکي وسرمایه صنعتي ،از عهده
چنین کاري بر مي آمد) .سرمایه گذاري اولیه بیسابقه در سطح یك میلیارد دالر در صنایع فوالد
آمریکا در ۱۹۰۰نمونه اي از این گونه جهش مورد لزوم بود( .مضاف ًا اینکه ،انعطاف پذیري سرمایه
مالي از قبل شبکه گسترده ارتباطش این توانایي را بدو مي بخشد که بتواند مانور داده و سرمایه را
بگونه اي متمرکز سازد تا از بروز موانع مشخص بر سر راه انباشت مداوم کل سرمایه اجتماعي
ممانعت بعمل آورد )اگرچه موقت ًا( ـ همانطور که قبال متذکر شدیم مثال توانائیش در انتقال سرمایه از
بنگاههایي با سودآوري کم به بنگاههاي عظیم جدید ،به عرصه هاي سرمایه گذاري نوین یابه سایر
مناطق جهان.
عملکرد سرمایه در سطح گروه مالي ،از عملکرد سرمایه بنگاهي کالسیك ،متفاوت است .سرمایه مالي
آنقدر که در قید کنترل بر تعداد بیشمار بنگاهها ،اعمال قدرت در "باج خواهي" از آنها ،و نیز استفاده
از آنان مثل مهره هاي شطرنج در یك استراتژي گسترده تر است ،درپي سازماندهي و اداره اموردر
128

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

سطح هربنگاه نیست .سرمایه مالي ،رقابت را از بین نمي برد ،بلکه آن را در شکل گسترده تري در
سطح بلوکهاي مالي رقیب بازتولید میکند ،که این بلوکهاي مالي تصمیم میگیرند به کدامیك از
بنگاهها ،صنایع یا حتي کشورها کمك مالي کنند تا بر کنترل مالي خویش افزوده و کنترل رقبا را
تضعیف سازند .این بلوکها ،مجموعه اي از موسسات بهم وابسته صنعتي و بانکي را تحت کنترل
داشته و سود خود را از آنان حاصل میکنند .آنها بر سر کنترل شمار عظیمي از بنگاهها با هم مبارزه
میکنند ،بدون اینکه لزوم ًا نسبت به موفقیت این بنگاهها متعهد باشند .در واقع ،یك گروه مالي
ممکنست خواهان نابودي هر شرکت خاصي باشد ،اگر چنین چیزي به حداکثر رساندن مجموعه
سودشان کمك کند.
دولت عرصه بینهایت مهمي در مبارزه میان بلوکهاي متخاصم سرمایه مالي است .دراینجا ،نبردها بر
سر سیاستهاي دولت حول "صنایع مسئله ساز" یا کشورهاي ورشکسته و اینکه توافقات پولي ،مالي و
تجاري چگونه تعیین شوند ،دور مي زند ـ سیاستهاي ژئوپلتیکي در رابطه با کلیه مناطق جهان که
جاي خود دارد .نمایش پرطمطراق جان کندي در حمله به سیاستهاي قیمت گذاري شرکتهاي عمده
فوالد سازي ـ که حزب کمونیست آمریکا با این جمله از آن تمجید کرد" :ظهور دوباره سنت بزرگ
ضد انحصاري آمریکا" ـ در حقیقت ،مثال خوبي است از برخوردهاي دروني سرمایه مالي که از طریق
دولت کارگزاري میگردد .امروزه ،مسائل مختلف ،از قبیل سیاست در مورد مسئله انرژي و اینکه
کرایسلر را از ورشکستگي نجات دهند یا خیر ،بخش ًا به این نکته که به نفع کدام بلوك مالي است و به
ضرر کدام ،و به قدرت نسبي آنها )همچنین به تاثیراتي که سرنوشت صنایع گوناگون بر تاروپود کل
سیستم ،و منجمله ـ بویژه امروزه ـ بر توانائیش در انجام جنگ مي گذارد( بستگي دارد.
همانگونه که لنین تحلیل نمود:
سرمایه مالي بعنوان "سرور" تیپیك جهان ،سلطه یافت ،بطور خاص متحرك و قابل انعطاف است ،بطور
خاص تار وپودش در سطح کشور و در سطح بین المللي تنیده شده است ،و خصوص ًا فاقد شخصیت و
جدا از مسائل تولید است ،با آسودگي خاص ،خودرا وقف تراکم میکند) ...مقدمه بر کتاب "امپریالیسم
و اقتصاد جهاني" اثر بوخارین ،مجموعه آثار لنین ،جلد  ،۲۲صفحه (۱۰۵
این خصوصیات ،مشتق از بسیاري مسائل هستند .درحالیکه بانکها خود سرمایه مالي نیستند ،آنها
غالب ًا بمثابه موسسات حیاتي براي هر بلوك مالي مشخص عمل میکنند )اگرچه ،گاهي اوقات و یا در
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سایر موارد ،خودشان ممکن است عرصه نبرد چندین بلوك گوناگون گردند( .بررسي شیوه هاي اعمال
کنترل بر بنگاهها ،نکات زیادتري را بازگو میکند .بانکها اغلب از طریق چنگ انداختن بر سهام هاي
مهم استراتژیکي شرکتها ،کنترل آنها را به کف مي آورند "بنگاه مورگان گارانتي تراست" )وابسته به
گروه مالي مورگان( جزو پنج سهامدار عمده  ۵۶شرکت از  ۱۲۲شرکتي است که در گزارش سناي
آمریکا در  ،۱۹۷۸مورد بررسي قرار گرفتند) .الزم به تذکر است،که شرکتهاي مورد بررسي ،یك
چهارم دارائي کل شرکتهاي آمریکایي را درتملك داشت .بنابراین ،پدیده فوق الذکر ،نمونه تیپیك
اقتصاد آمریکا است" (.بنگاه مورگان گارانتي تراست" ،بین  ۲۷شرکت از برترین موقعیت برخوردار
است .اما مسئله "بنگاه مورگان" عمیقتر از این است .این بنگاه تعیین کننده سهام "سیتي بانك"،
"مانوفاکتورز هانوربانك" ،و "کیمیکال اند بانك تراست" ،و بعالوه بزرگترین سهامدار "بانك آمریکا
کورپ" است ،یك شرکت بانکدار با بیشترین حجم دارائي در آمریکا .قابل توجه است که امروزه بعلت
توزیع سهام در میان سهامداران گوناگون )نوعي "دمکراتیزه" کردن که در واقع کنترل سرمایه مالي
را افزایش میدهد( ،دارندگان ۴درصد تا  ۵درصد سهام میتوانند شرکت را کنترل کنند ،و ۵۱درصد
سهام کافیست که حرف موسسه دارنده سهام از اهمیت در شرکت برخوردار گردد.
یکي دیگر از شیوه هاي کنترل" ،درهم قالب شدن" است ،که عبارتست از رابطه میان بنگاههاي
گوناگون ،موسسات مالي مختلف و غیره ،از طریق مدیراني که در دو یا چند مجمع هیئت مدیره
عضویت دارند .تقریبا  ۹۰نفر از مدیران  ۱۳۰شرکت مورد بررسي در گزارش مذکور ،هر کدام عضو ۶
تا  ۱۰هیئت مدیره شرکتهاي مختلف هستند .این افراد ،بلوکهاي مختلف سرمایه مالي را نمایندگي
میکنند ،و تالش دارند بر سیاستهاي بنگاهها و بانکهاي گوناگون بنحوي تاثیر گذارند که درجهت )و
در تبعیت از( منافع بلوك مالي خویش باشد.
دارائي هاي چندین میلیارد دالري بانکهاي عمده ،که بصورت قرض هستند ،نیز از اهمیت
برخوردارند .اعتبارات نه تنها به شرکتها داده میشوند ،حتي مهمتر از آن ،در اختیار کشورها نیز قرار
میگیرند .در مورد کشورها ،این وامها غالب ًا با این شرایط در اختیار آنها گذارده میشوند که بانکها از
قدرت وتو کردن طرحهاي اقتصادي برخوردار گردند ،و بدین ترتیب آنها را قادر میسازد که الگوي
توسعه ملي این کشورها را بر طبق منافع گروه مالي خویش ،جهت دهند.
در این میان برجسته تر از همه ،خصلت انگلي سرمایه مالي است ،که شیره همه چیز را مي کشد و
همانگونه که لنین گفت ،در هرگامش "...از کل جامعه به عنف باج میستاند ".توان واقعي سرمایه
مالي ـ و خصوصیات اساسي انگلي بودنش ـ در وهله نخست ناشي از انتقال یا صدور مقادیر هنگفت
سرمایه به خارج و تغذیه اش از غارت عظیمي که از چهارگوشه جهان مي کشد ،مي باشد.

130

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

گرایشات کائوتسکیستي ،برخي اوقات بر این خصلت انگلي بعنوان لکه اي بر دامان سرمایه مالي
نفرین مي فرستد ،تو گویي که درفقدان آن میتوانست اقتصادي سالم اظهار وجودکند .احزاب
رویزیونیست و سوسیال دمکراتها ،علیرغم تفاوتهایشان ،هر دو از این دیدگاه حمایت مي کنند و
همصدا با هم علیه "چند ملیتیها" ،یا "بانکهاي بزرگ"" ،راکفلر" ،و غیره جار میزنند ،تو گویي که
سرمایه داري در این برهه از تاریخ میتواند بدون سرمایه مالي وجود داشته باشد .از نظر سیاسي ،این
خط عموم ًا روي بسوي بخش باصطالح روشن بین و غیرانحصاري بورژوازي دارد که اگر بدرستي
تحت فشار قرار گیرد ،رفرم اعطاء میکند.
سرمایه مالي با همین خصلت انگلیش ،الزمه وجود سرمایه داري در مرحله امپریالیسم است .سرمایه
مالي شرایط انباشت سایر بخشهاي سرمایه را تنظیم کرده ،و در کوتاه مدت ،در جهت حذف موانع
مقابل انباشت مداوم سرمایه ،عمل میکند .علیرغم اینکه سرمایه مالي در بسیاري جهات در تخاصم با
سایر بخشها و انواع دیگر سرمایه است و آنها را تحت فشار مینهد و باج مي گیرد ،اما همچنین ،در
راس هرم نیز مي نشیند .این تنها سرمایه مالي است که از انعطاف و توانایي تمرکز بخشیدن به
سرمایه ،که براي انباشت مداوم سرمایه در این مرحله ضروري است ،برخوردار میباشد.
پیشنهاد ملي کردن بانکها ،صنایع بزرگ و غیره بمثابه راهي براي مقابله با این ،در بهترین حالت
خود صرف ًا میتواند همان مضمون سرمایه مالي را در شکل مالکیت دولتي بورژوایي ،بر قرار نماید.
انتقال حجم عظیمي از سرمایه به دولت ،هیچ ارتباطي به این که کدام طبقه و بخاطر چه مقاصدي
دولت )وبنابراین سرمایه ملي شده( را کنترل میکند ،ندارد) .در حقیقت ،ملي کردن صنایع بویژه
ضعیف و راکد در برخي کشورهاي اروپاي غربي بمثابه برداشتن بار از روي دوش یك بلوك مالي خاص
و تقسیم "متساوي" آن میان همه ،و درعین حال تضمین فعالیت آن صنعت بخاطر مصالح کل
سرمایه ،رایج است(.
سرمایه مالي ،عاري از تضادهاي سرمایه نیست .کنترل وسیع و تراکم گسترده ،به سرمایه مالي امکان
نمیدهد که عملکرد سیستم را عقالئي کند ،بلکه بالعکس ،تمرکز سرمایه مالي و انعطاف پذیري
شدیدش میتواند برخي موانع پیش پاي انباشت را بطور موقت ،بردارد ـ اما در دراز مدت ،مجددًا
موانع عظیمتري را درکل پروسه ایجاد میکند .در اینجا نیز ،آنارشي و گرایش به بحران و
ورشکستگیهاي جدي ،تشدید مي یابند.
بیشك ،این بلوکهاي سرمایه مالي پیوسته در نهادهاي گوناگون و از طریق آنها ،منجمله حکومت ،با
یکدیگر سرشاخ میشوند .اما مضاف بر این ،خصلت انگلي که خون حیاتبخش آنهاست ،خود باعث
بروز آنارشي بیشتر و ازدیاد فاکتورهاي انقالبي ،میگردد .مثال ،به وابستگي سرمایه مالي بر استقراض
و اعتبار ،بنگرید :علیرغم اینکه این عمل بر کنترلش مي افزاید و انباشت مداوم را امکانپذیر میسازد،
131

ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

اما مسئله اساسي تر اینست که شکنندگي کل ساختار جهاني انباشت سرمایه داري را بیشتر میکند.
عکس العملهاي پي در پي نسبت به یك یا چند نقیصه مهم ،یك انقالب در کشوري مهم که هیزم
آتشش را بحران استقراضي یا "برنامه ریاضت کشي" تحمیل شده از سوي سرمایه مالي مهیا کرده،
یك ورشکستگي بانکي مهم در یك کشور پیشرفته سرمایه داري ـ هرکدام از این رخدادها میتوانند
بحران جهاني نابودکننده اي را دامن زنند.
صدور سـرمـایه
غلبه انحصار و سرمایه مالي ،گرایشي قدرتمند بسوي وفور سرمایه در کشورهاي پیشرفته را،
باخودبهمراه دارد .این وفور بخش ًا از آنجهت بوجود مي آید که توافقات بر سر تقسیم بازار و تعیین
قیمتها ،مقداري از اجبار سرمایه داران انحصاري به سرمایه گذاري مداوم در مکانیزاسیون در کشور
خود را )حداقل بطور نسبي و موقت( از میان برمیدارد .اما از آن مهمتر اینکه ،رشد سرمایه مالي
باعث تراکم حجم عظیمتري از سرمایه که نیازمند سودآوري است ،میگردد .درعین حال ،گرایش
نزولي نرخ سود بعالوه سایر گرایشات بحران زا ،در شکل اضافه تولید فزاینده سرمایه بر فشار مي
افزاید .البته ،اضافه تولید نسبت به آنچه که میتواند بطور سود آور در هریك از مدارهاي سرمایه ملي
جذب گردد .مسئله سرمایه مازاد یا وفور سرمایه در کشورهاي امپریالیستي بدین معنا نیست که بازار
ملي از سرمایه گذاري اشباع شده است ،بلکه بر افزایش تصاعدي گرایش سرمایه بسوي وفور اشاره
دارد که سرمایه را ـ در سطح کیفیت ًا برتري نسبت به قبل ـ به خارج از مدارهاي ملي اش میراند،
براي اینکه کل مدار بتواند باز تولید خود را تداوم بخشد.
پیش از نیمه دوم قرن نوزدهم ،افزایش صدورکاال میتوانست با گرایشات اضافه تولید مقابله کند .اما،
از آنجا که انحصار و سرمایه مالي سلطه یافته و تضادها را تشدید کردند ،توسعه تجارت بمثابه شکل
اصلي بازرگاني بین المللي دیگر قادر نبود که این گرایشات را بطرز قابل توجهي تخفیف دهد.
امپریالیسم ،یك جهش کیفي بود .بقول لنین" ،صدور کاال ،صفت مشخصه سرمایه داري سابق بود که
در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت .صفت مشخصه سرمایه داري نوین که در آن سیادت با
انحصارها است ،صدور سرمایه است) ".امپریالیسم بمثابه ...صفحه  (۷۲البته ،صدور کاال کماکان در
عصر امپریالیسم ادامه یافت ،و صدور سرمایه نیز پیش از امپریالیسم در سطح محدودي انجام میشد.
اما ،عصر امپریالیسم نشانگر چرخشي تعیین کننده در اهمیت صدور سرمایه براي تداوم عملکرد
سیستم بود.
صدور سرمایه به مناطق غیر سرمایه داري جهان ،با نرخ بازگشت فوق العاده اي همراه بود .لنین
چنین توضیح داد:
132

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

در این کشورهاي عقب مانده سطح سود معموال باالست ،زیرا سرمایه ها اندك است ،بهاي زمین نسبت ًا
نازل است و سطح دستمزدها پائین است و مواد خام ارزان است .آنچه امکان صدور سرمایه را فراهم
میسازد اینست که یك سلسله از کشورهاي عقب مانده اکنون بدایره سرمایه داري جهاني داخل شده
اند ،خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گردیده و یا احداثشان شروع شده و موجبات اولیه براي
تکامل صنعت فراهم گردیده است و غیره) .امپریالیسم بمثابه ...صفحه (۷۳
حجم و اهمیت صدور سرمایه آنچنان افزایش یافت که مدارهاي تولید ،اعتبار و تجارت به یك بافت
بین المللي تکامل یافت .سرمایه بکار رفته در مناطق عقب مانده جهان ،و ارزش اضافه استخراج شده،
بدرون این مجموعه مدارهاي بین المللي سرمایه ـ که توسط سرمایه مالي در کشورهاي پیشرفته
کنترل شده و میشوند ـ وارد گشتند ،و نقشي محوري در حفظ و گسترش آنها ،ایفاء نمودند.
کانون این تحوالت ،مبارزه عاجل کشورهاي پیشرفته در اواخر قرن  ،۱۹برسر مستعمرات بود .در
سال  ،۱۸۸۵پس از چندین دهه مبارزه که میتوانست به جنگ میان قدرتهاي اروپایي منجر گردد ،و
پس از یك سلسله شورش در سراسر آفریقا ،این قاره طي کنفرانس برلین میان مشتي گانگستر
تقسیم شد ـ که تنها باعث رقابت و درگیري شدیدتر گردید .در سال  ،۱۸۹۸آمریکا برسر تصاحب
جزایر کارائیب و بخشهایي از آمریکاي التین وارد جنگ با اسپانیا شد ،و بعدًا فیلیپین را نیز به چنگ
آورد )اگرچه مستلزم جنگي خونین و دراز مدت علیه مردم فیلیپین بود( .در سال  ،۱۹۰۰آلمان،
ژاپن  ،انگلستان ،فرانسه و روسیه نیروهاي خود را به چین فرستادند که شورشي ضد امپریالیستي را
سرکوب کنند ،و در سال  ،۱۹۰۴ژاپن و روسیه بر سر چین و منطقه پاسیفیك ،وارد جنگ با یکدیگر
شدند.
اهمیت فزاینده صدور سرمایه همچنین بنحوي عمیقتر ،به ظهور امپریالیسم بمثابه پروسه واحد
جهاني وابسته است .قبل از این زمان ،علیرغم اینکه پول و تجارت کاال بین المللي بودند ـ بدین معنا
که سرمایه در این اشکال از مرزهاي ملي خارج میشد ،و یك سیستم پولي جهاني واحد و یك بازار
جهاني وجود داشت ـ تنها با ظهور امپریالیسم است که مدار سرمایه مولد ،بین المللي میگردد.
تکامل امپریالیسم از زمان لنین تاکنون ،تحلیل وي از نقش صدور سرمایه را تایید نموده ،و
درحقیقت آنرا در ابعاد برجسته تري نمایان ساخته است .در درجه نخست ،این مسئله خود را در
حجم عظیم سرمایه و رشد آن طي  ۸۰سال گذشته ،نشان میدهد .مثال در سال  ،۱۹۱۴سرمایه
مجموع قدرتهاي امپریالیستي در ماوراء بحار )منجمله سرمایه گذاریهاي مستقیم ،سهام ،اوراق قرضه
و غیره( ،بالغ بر  ۴۴میلیارد دالر بود که از این مبلغ  ۲۱/۵میلیارد آن در "جهان سوم" بود .در سال
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 ،۱۹۷۳این ارقام بترتیب  ۵۴۱میلیارد دالر و  ۲۵۱میلیارد دالر بوده است (۳).صادرات سرمایه
آمریکایي ،که همیشه مهم بوده ،از زمان جنگ جهاني دوم به بعد افزایشي عظیم یافت و شالوده اي
براي توسعه اي بیسابقه در دوره پس از جنگ گردید .در سال  ،۱۹۲۹ارزش سرمایه گذاري خارجي
مستقیم آمریکا ـ بدون احتساب وام بانکي و سایر اشکال صدور سرمایه ،که درعین حال ،خود
شاخص مهمي را در کل سرمایه صادراتي تشکیل میدهد ـ بر  ۷/۵میلیارد دالر بالغ میگردید .در
سال  ،۱۹۵۰این رقم تنها به  ۱۱/۸میلیارد دالر افزایش یافت .اما طي دهه بعد از آن ،سرمایه گذاري
مستقیمستقیم آمریکا به  ۳۲/۷میلیارد دالر جهش کرد و در سال  ۱۹۷۰به  ۷۸/۲میلیارد دالر رسید
ـ افزایشي هفت برابر طي بیست سال .در سال  ،۱۹۸۰این رقم تقریب ًا سه برابر شد ،یعني ۲۱۳/۵
میلیارد دالر) .اگرچه ،قسمت اعظم این افزایش بازتاب تورم سرسام آور دهه  ۱۹۷۰بود ،که طي آن
انقباض اقتصاد بین المللي آغاز شده و شدیدًا براهمیت وام بانکي نسبت به سرمایه گذاري شراکتي
مستقیم افزوده گردید ـ در اینباره بحث بیشتري ارائه خواهد شد(.
اما حجم خالص سرمایه صادر شده ،به تنهایي نمیتواند نقش کیفي آنرا نشان دهد .همانگونه که
پیشتر گفتیم ،سطح باالي نرخ بازگشت سرمایه صادراتي ،در خنثي کردن گرایش نزولي نرخ سود
مجموع سرمایه ملي موثر است .بطور مثال در سال  ،۱۹۵۰سرمایه گذاري خارجي مستقیم آمریکا
کمتر از  ۵درصد کل سرمایه گذاریهاي شراکتي آمریکا را تشکیل میداد ،اما  ۷/۳درصد از کل سود
)پس از کسر مالیات( را از آن خود مي ساخت .در سال  ،۱۹۷۰سرمایه گذاري خارجي مستقیم
آمریکا رقمي معادل تقریبا  ۱۰درصد کل سرمایه گذاریهاي مستقیم بود ،اما سودش  ۲۶درصد کل
سود ناشي از سرمایه گذاریهاي شراکتي را تشکیل میداد! و علیرغم اینکه نرخ سود مجموعه سرمایه
گذاریهاي شراکتي )داخلي و خارجي( آمریکا در سال  ۱۹۷۰فقط اندکي باالي ۵درصد بود ،اما نرخ
بازگشت سرمایه گذاریهاي خارجي مستقیم این کشور به تنهایي بیش از  ۱۴درصد بود ـ تقریبا سه
برابر (۴) .و )(۵
این امر از این جهت حائز اهمیت است ،که نرخ بازگشت واقعي هر سرمایه گذاري در یك کشور
سرمایه داري بیشتر توسط نرخ متوسط سود سرمایه کل ملت تعیین میشود تا بوسیله ترکیب
ارگانیك خاص خودش .مارکس در جلد سوم کاپیتال ،پروسه اي را تشریح میکند که طي آن ،نرخ
سود سرمایه هاي خاص متعدد ،حول نرخ متوسط سود مجموع  ،در نوسان است .علیرغم اینکه هر
سرمایه بدنبال کسب باالترین نرخ سود است ،اما نرخ سودش خارج از اراده اش ،توسط نرخ متوسط
کل جامعه ،تعیین میگردد .بنابراین ،سطح باالي نرخ بازگشت سرمایه صادراتي ـ نرخي که بمیزان
قابل توجهي ناشي از فوق استثمار پرولتاریا در کشورهاي مستعمره است ،که دستمزدهایي بسیار
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نازلتر از هزینه نیروي کارشان دریافت میکنند ـ در نرخ متوسط سود مجموع سرمایه اجتماعي کشور
"مادر" موثر مي افتد ،و به خنثي کردن گرایش نزولي نرخ سود کلي ،کمك میکند.
مضاف ًا اینکه ،سرمایه صادر شده به کشورهاي مستعمره و وابسته ،غالب ًا در صنایع استخراجي و مواد
خام متمرکز میشود ـ مثال ،نفت در خاورمیانه ،مس در شیلي و زامبیا ،بوکسیت در جامائیکا ،قلع در
بولیوي ،و ...و این لیست تقریب ًا بي انتها همچنان ادامه مي یابد و کشورهایي را در بر میگیرد که
منابع شان در مدارهاي سرمایه امپریالیستي ادغام شده اند .فوق استثمار کارگران هزینه مواد خام را
نیز کاهش میدهد ،و بدین ترتیب تناسب سرمایه بکار رفته در بخش سرمایه ثابت نسبت به سرمایه
متغیر ،در سراسر بخشهاي اقتصاد امپریالیستي نزول میکند ،زیرا که مواد اولیه بخش بزرگي از
سرمایه ثابت را تشکیل میدهد .صدور سرمایه بدین ترتیب نیز گرایش نزولي نرخ سود را خنثي
میکند ،و تمام سرمایه داران در کشورهاي امپریالیستي بر این چپاول مداوم ،متکي میشوند(۶) .
گشایش دروازه هاي مناطق وسیع جدیدي برروي صدور سرمایه ،انعطاف پذیري سرمایه را افزایش
مي بخشد .اکنون سرمایه میتواند خود را بر پایه اي بین المللي ،سازماندهي مجدد کند .اما این
توانایي نوین در عین حال یك اجبار است ،زیرا سرمایه دیگر نمیتواند در چارچوب ملي ،خود را در
سطح عالیتر بازسازي کند .نتیجتاً ،تضادهاي ذاتي سرمایه نه تنها تخفیف نیافته و یا حل نمیشوند،
بلکه بویژه هنگامیکه کل جهان تقسیم شده است ،در عرصه اي بین المللي ـ و در ابعادي گسترده تر
و بالقوه انفجاري تر ـ بازتاب مي یابند.
نرخ تفاضلي دستمزدها در ساعت
در صنایع معین*
کشورهاي تحت سلطه در مقایسه با ایاالت متحده
)برمبناي بررسي نرخ دستمزدها در سالهاي  ۱۹۶۶و (۱۹۷۰
نرخ متوسط ساعتي )دالر(
کشورهاي

تحت ایاالت متحده

سلطه
محصوالت الکترونیکي مصرفي
هنگ کنگ

۰/۲۷

۳/۱۳

مکزیك

۰/۵۳

۲/۳۱
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۰/۱۴

تایوان

۲/۵۶

ابزاریدکي دستگاههاي اداري
هنگ کنگ

۰/۳۰

۲/۹

تایوان

۰/۳۸

۳/۶۷

مکزیك

۰/۴۸

۲/۹۷

نیمه هادیها
کره

۰/۳۳

۳/۳۲

سنگاپور

۰/۲۹

۳/۳۶

جامائیکا

۰/۳۰

۲۳/۲

پوشاك
مکزیك

۰/۵۳

۲/۲۹

هندوراس بریتانیا

۰/۲۸

۲/۱۱

کستاریکا

۰/۳۴

۲/۲۸

هندوراس

۰/۴۵

۲/۲۷

ترینیداد

۰/۴۰

۲/۴۹

* نرخ ساعتي دستمزدها در این کشورها و ایاالت متحده براي سطح یکسان کار و مهارت است.
منبع :ج.ك .هالینر" ،صادرات صنعتي کشورهاي کم توسعه و شرکتهاي چند ملیتي"" ،نشریه
اقتصادي" ،مارس ،۱۹۷۳صفحه .۲۱
بدین جهت ،غارت ملل و مناطق تحت ستم جهان ،براي امپریالیسم حیاتي بوده ،و خصلت انگلي
جوامع امپریالیستي را بسیار تشدید میکند .فوق سودهاي عظیمي که از این مناطق بدرون خزانه
سرمایه مالي ریخته میشوند ،الزمه تداوم عملکرد تمام سرمایه در مرحله امپریالیسم بوده ،و جهت
باال نگهداشتن سطح زندگي و ثبات در کشورهاي امپریالیستي )که امپریالیستها اینهمه بدان
میبالند( ،حیاتي است .این خصلت انگلي ،بیان خود را در صنایع تولید کننده وسایل لوکس ،برخي
خدمات خاص و غیره مي یابد ،که کال برمبناي غارت ملل تحت ستم بنا شده اند .بعالوه ،اشتغال
136

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

دربخشهاي مالي ،بازرگاني و دولتي ،جهت تداوم بخشیدن به توانایي در اعمال و اجراي این روابط
بین المللي ،مثل بادکنك باد میکند .باالخره ـ که نکته اي بینهایت حیاتي است ـ هزینه نظامي
هنگفت و توسعه صنایع نظامي نیز اساس ًا و عمدت ًا از این جهت موجودیت مي یابند که هم مقاومت
خلقهاي این کشورها را سرکوب نموده وهم با گردنکشي هاي رقباي امپریالیست مقابله کنند .این
هزینه هاي نظامي بنوبه خود ،تنها از قبل تاراج ملل تحت ستم میتواند تامین گردد(۷).
درپاسخ به میلیتاریزه شدن کشورهاي امپریالیستي ،برخي خواهان این میشوند که بودجه هزینه هاي
نظامي محدود شده و صرف تامین مسکن ،بهداشت و غیره براي توده ها شود ـ یا آنگونه که اغلب
عنوان میگردد صرف تامین "ما شغل میخواهیم ،نه جنگ" .در واقع ،این دیدگاه توهمات خطرناکي را
باعث میشود و با این درك کائوتسکیستي وجه اشتراك مي یابد ،که به اصطالح سیستم امپریالیستي یا
طبقه حاکمه بورژوا جهت "عوض کردن اولویتهایش " از قدرت مانور بینهایت برخوردار است .تا
زماني که سرمایه داري همان سرمایه داري است ـ یعني در غیاب انقالب پرولتري ـ هیچ چاره
دیگري بجز نظامیگري ندارد ،چراکه نهایت ًا این قدرت نظامي آنست که منافعش را در ملل تحت ستم
حفظ کرده و او را قادر میسازد به نزاع با رقبایش برخیزد .برخالف لفاظي هاي انتخاباتي ،انتخاب
میان شیره و تفنگ نیست .زیرا تفنگ است که توانایي امپریالیسم در کشیدن شیره مافوق سود از
کشورهاي تحت سلطه جهان ،مقابله با رقبا  ...و تقسیم خرده ریزه هاي خوان یغمایش را تضمین
میکند.
في الواقع ،مادامیکه انباشت سیرصعودي دارد ،اینگونه هزینه هاي نظامي میتوانند به اقتصاد تحرك
بخشند ،و حداقل آنکه آنرا تهي نمیکنند .دقیق ًا بخاطر بازسازي سرمایه ،امري که آمریکا پس از
جنگ جهاني دوم بدان دست یافت ،و برقراري سلطه جهاني امپریالیسم آمریکا در پیامد آن ـ که
توسط نیروي نظامي اش حفظ میشود ـ بود ،که بورژوازي آمریکا توانست به اصالحاتي در زمینه
تاسیسات زیربنایي مثل ساختن شاهراهها ،خانه سازي عمومي ،و غیره دست زند ،و بعضي امتیازات
مانند برنامه هاي مبارزه با فقر ،افزایش دستمزدها و تشدید روند "به باال رسیدن" و غیره به توده
هاي آمریکایي بدهد ـ بویژه از دهه  ۱۹۵۰تا اواسط دهه  .۱۹۶۰بهر شکلي فراخوان بازگشت به
"روزهاي خوش گذشته" و یاسر دادن شعار "نه جنگ ،بلکه مشاغل" ،بر مناسبات اساسي موجود در
ذات امپریالیسم ،که رونق موقت و دادن امتیازات و سطح زندگي بهتر در کشورهاي پیشرفته را
امکانپذیر میسازند ،پرده ساتر مي افکند .این شعار ،علیرغم نیات طراحان یا حامیان آن ،فقط توده
هاي تحت ستم درون کشورهاي امپریالیستي را ـ که از شالوده اي قدرتمند جهت وحدت با مبارزات
انقالبي در کشورهاي تحت سلطه و در سایر دژهاي امپریالیستي برخوردارند ـ از آن اتحاد بین المللي
دور ساخته و به مبارزه براي موقعیتي قوي تر براي بورژوازیهاي "خودي" طي جنگ امپریالیستي
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رهنمون مي سازد .نمونه خود کائوتسکي ،که از دیدگاه "امپریالیسم اصالح پذیر" شروع کرد و به
آنجا رسید که به حمایت از صف آرایي کارگران ملل امپریالیستي در پشت جنگ جهاني اول
پرداخت ،خطر این نوع شعار بظاهر بي ضرر )"نه جنگ بلکه مشاغل"( و مهمتر از آن ،خط مشي
پنهان در پشت آن را ،نشان میدهد.
امـپـریـالیسم :صـرف ًا "سـرمایه داري در مقـیـاس جهـاني" نیسـت
در حالیکه امپریالیسم یك پروسه جهاني است ،اما بسیار فراتر از صرف ًا "سرمایه داري در مقیاس
جهاني" میباشد .یعني اینکه ،امپریالیسم جمع کل تعداد زیادي کشورهاي سرمایه داري یا روي
آوردن کلیه کشورها بسوي رشد سرمایه داري ،نیست ،بلکه حقیقت ًا یك مرحله نوین و عالیتر در
پروسه تکامل سرمایه داري است .جهش در تکامل بیولوژیك موجودات تك سلولي به موجودات پر
سلولي را در نظر بگیرید .موجود پرسلولي صرف ًا تجمع یا وحدت آحاد سلولها نیست که در آن
هرکدام فعالیتهاي خود را مانند قبل به پیش مي برند؛ بلکه درسطح باالتري از تشکل بیولوژیك
هستند و تقسیم کاري میان آنهاموجود است .عملکرد و تکامل هر سلول واحد اساس ًا توسط تکامل
پروسه هاي متناقض کل ارگانیسم تعیین میگردد )پروسه هایي که از خصلت کیفیت ًا متفاوت از
خصلت هر سلول واحد ،برخوردارند( .بیشك ،هر سلول یا ارگان واحد کماکان تضادهاي خاص خود را
دارا مي باشد؛ و البته تحوالت درون هر کدام ،در تحوالت مجموعه نقش ایفاء نموده و تاثیر بر جاي
مي نهد ،اما کماکان تابع چیزي در سطح بسیار باالتري بوده و در آن ادغام شده است.
امپریالیسم ،یك جهش کمابیش متشابه را نمایندگي مي کند ،و نباید عمدت ًا از زاویه موضع ارگانهاي
منفردش مورد بررسي قرار گیرد )مثال ،از زوایه تضادهاي دروني کشورهاي خاص( ،بلکه باید عمدت ًا
قواي محرکه کل پدیده را در نظر بگیریم.
آري ،سرمایه وارد ملل تحت ستم میشود و مناسبات اجتماعي سرمایه داري را در آنها )به شکلي
معوج( رشد میدهد ،اما این امر بسختي نمایانگر آنست که این کشورها قدم در همان )یا حتي شبیه
به آن( تحول و تکاملي نهاده اند که کشورهاي سرمایه داري اصلي پشت سر گذاردند .و بدین معنا
نیز نیست ،که صنعتي شدن این کشورها توسط صدور سرمایه ،فاصله موجود میان کشورهاي سرمایه
داري پیشرفته و کشورهاي به اصطالح عقب مانده را "ازبین میبرد" .درحقیقت ،خود عبارت "عقب
ماندگي" ماهیت امر را در اینجا پنهان میسازد ،چرا که سعي در القاي این ایده دارد که مسئله صرف ًا
تاخیري زماني است ،یعني فقط یك تفاوت کمي است .طرح قضیه بدین شکل ،فرسنگها با حقیقت
فاصله دارد .در حالیکه نابرابري کمي عظیمي در تکامل کشورهاي پیشرفته و "عقب مانده" وجود

138

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

دارد )که بنوبه خود ،قسمت اعظم آن توسط امپریالیسم ایجاد گشته است( ،اما این نابرابري کم ي ،از
خصلت کیفي مناسبات ناشي میشود.
سرمایه در ملل تحت ستم ریشه میدواند ،اما بمثابه دنبالچه سرمایه هاي مالي کشورهاي
امپریالیستي .سرمایه داري در ملل تحت ستم ،بصورت یك نظام منسجم و موزون که داراي بخشهاي
گوناگون سرمایه بوده و در تناسب نسبي با یکدیگر تکامل مي یابند ـ همانگونه که در کشورهاي
سرمایه داري اصلي انجام پذیرفت ـ رشد نمیکند .مارکس در تشریح باز تولید سرمایه در چارچوب
اقتصاد سرمایه داري ،به تناسب میان بخش تولیدکننده کاالهاي مصرفي و بخش تولیدکننده ابزار
تولید ،اهمیت بسیار میدهد .این تضاد ،براي تکامل و تحرك اقتصاد سرمایه داري بسیار مهم است
)عالوه براینکه منبع مهم شکنندگي و بحران آن نیز هست( .در حالیکه این تناسب در کشورهاي
سرمایه داري ،تقریبي ،کلي ،و پر از هرج و مرج بوده ،و با جابجایي و تکانهاي عظیم تکوین مي یابد،
اما در ملل تحت ستم این بخشها حتي به تناسب کلي نیز دست نمي یابند.
آنچه که بطور مثال ،در پاکستان ،اندونزي یا نیجریه اتفاق مي افتد ،چیزي کامال متفاوت است .در
این کشورها ،پدیده اي بنام اعوجاج رخ میدهد ـ یعني تکامل ناموزون و یکجانبه ،که طي آن اقتصاد
ملل تحت ستم داراي یك نقش بسیار خاص در تقسیم کار بین المللي است .این تقسیم کار بین
المللي توسط الزامات سرمایه مالي ملل امپریالیستي شکل میگیرد .مناطق مختلف این ملل تحت
ستم غالبا در انزوا و بدون ارتباط با یکدیگر بسر مي برند ،یك بخش سریع ًا رشد و تکامل مي یابد و
بخش دیگر در رکود کامل مي ماند ،توسعه حمل و نقل ،مخابرات و ارتباطات نیز بمقدار زیادي
توسط الزامات روابط بازرگاني با قدرتهاي امپریالیستي ،تعیین میشوند ،و همانگونه که مارکس تاکید
نمود ،بخشهاي مختلف بنحوي ناموزون  ،فاقد انسجام ،و نامرتبط با یکدیگر رشد مي یابند(۸) .
مضافاً ،ارزش اضافه اي که از این مناطق بیرون کشیده میشود ،بدرون سرمایه مالي کشورهاي
امپریالیستي سرازیر میگردد و بر مبناي ضرورتهاي جهاني آن سرمایه ،و نه براساس نیازهاي تکامل
همه جانبه ملل تحت ستم ،سرمایه گذاري مجدد میشود .این ارزش اضافي ،بخشي از خزانه عظیم
ارزش اضافي تحت کنترل سرمایه مالي میگردد ،که در جستجوي باالترین نرخ سود ،از مکاني به
مکاني دیگر ،از بخشي به بخشي دیگر ،از کشوري به کشوري دیگر ،و از قاره اي به قاره دیگر ،جابجا
میشود.
عالوه بر حجم باورنکردني سرمایه صادره به ملل تحت ستم به شکل سرمایه گذاریهاي مستقیم ،و
ارزش اضافي بدست آمده بر پایه آن ،نقش وام و قرض از اهمیت فوق العاده برخوردار است ـ هم
بمثابه شکلي از صدور سرمایه ،و هم بعنوان ابزاري جهت هر چه بیشتر گرفتار ساختن این کشورها
درون چنبره روابط استثماري .سرمایه مالي ،هم از طریق بانکهاي خصوصي و هم توسط موسسات
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بین المللي مثل "بانك جهاني" ،به پروژه هاي مختلف سرمایه گذاري و توسعه و غیره ،پول قرض
میدهد .در ارتباط با این اقدام ،سیاستهاي داخلي و ساختارهاي مالي اینگونه کشورها ،از طریق
موسسات قرض دهنده مثل "صندوق بین المللي پول" ،به عنف در تطابق با نیازهاي سرمایه
امپریالیستي و توسعه آن قرار داده میشود .اهمیت تمامي این اقدامات ،خود بخش ًا در مجموعه قرض
"کشورهاي عقب مانده" به موسسات امپریالیستي بلوك غرب ـ که در سال  ۱۹۸۲نزدیك به ۳۰۰
میلیارد دالر بود ـ انعکاس مي یابد .بخاطر حجم وامها ،و بعلت وجود شبکه بین المللي مناسبات
سیاسي و اقتصادي که این استقراضها در آن چارچوب انجام میگیرند )و بنوبه خود باعث تقویت آن
نیز میشوند( ،موسسات قرض دهنده میتوانند موارد استفاده این وامها را تعیین کنند ـ و بدین
ترتیب ،پروژه ها و قراردادهایي که صرف ًا منافع و نیازهاي سرمایه مالي را تامین میکنند ،انجام
میگیرند .عالوه براین ،در بسیاري از این کشورها ،بویژه طي دو دهه اخیر ،سیکلي پدید آمده است که
طي آن همواره درصد بیشتري از تولید ناخالص ملي کشور وام گیرنده صرف ًا جهت پرداخت بهره
وامهایش صرف میگردد ،و حتي در برخي موارد براي این کار وامهاي جدیدي گرفته میشوند.
نمونه مکزیك را در این رابطه در نظر بگیریم .بدهي خارجي این کشور در سال  ۱۹۷۹بالغ بر ۳۳
میلیارد دالر میشد ،این رقم سه سال بعد به  ۸۵میلیارد دالر جهش نمود!) (۹از هریك دالري که
قرض گرفته میشود ۸۱ ،سنت آن بالفاصله صرف پرداخت بهره قرض قبلي میشود! و ارزي که از
صادرات بدست مي آید نیز باید صرف بازپرداخت بدهي هایش گردد .اگر بخواهیم مثالي برحسب
معیارهاي انساني ذکر کنیم ،این یعني اینکه طي نیمي از فصل زمستان سبزیجات روي میز
آمریکاییها از مکزیك تامین میشود ،درحالیکه بیش از ۰۴درصد مکزیکي ها از سوء تغذیه رنج مي
برند .و این آمار مربوط به قبل از بحران "پرو" در سال  ۱۹۸۲و برنامه ریاضت کشي ناشي از آن که
بدرخواست امپریالیسم پیاده شد ،مي باشد.
زمانیکه این کشورها نتوانند بهره وامهاي خود را بموقع پرداخت کنند )پدیده اي بیش از پیش رایج(،
بانکها و موسسات بین المللي مالي در ازاي "برنامه ریزي مجدد" )یعني تمدید موعد پرداخت بدهي(
خواستار سطح گسترده تري از اعمال کنترل مستقیم بر تنظیمات ارزي ،سیاستهاي مربوط به
سرمایه گذاریها و هزینه هاي دولتي این کشورها ،میگردند .آنچه که این اوضاع بدنبال مي آورد،
حمله برسطح معیشت توده ها ،شناور کردن ارزش پول و تالشهاي همه جانبه جهت تشدید فوق
استثمار توده ها و بازسازي مبناي انباشت سودآور ،خواهند بود.
اقتصاد کشورهاي "جهان سوم" به سطح "اقتصادهاي معتاد" تنزل مي یابند یعني براي اینکه لنگ
لنگان پیش بیایند ،کال بر جیره افیون ارائه شده از سوي سرمایه مالي که به قیمت زندگي و
سرنوشت توده هاي خودشان بدست مي آید ،وابسته اند .اگر بخواهیم جزئیات جنایات "روزمره"
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عملکرد امپریالیسم در "جهان سوم" را بررسي کنیم )که کاري ضروري است( مثنوي هفتادمن کاغذ
خواهد شد .دراینجا ،ما فقط دو نمونه از کشورهایي را مورد توجه قرار میدهیم که هرکدام بنحوي
گویاي سلطه امپریالیسم اند.
نـمونـه زئـیـر و بـرزیل
زئیر سرزمیني است که از نظر معادن کبالت ،مس ،روي ،الماس و ...غني است ،اما جمعیت ۲۳
میلیوني آن از بدترین شرایط زیست در جهان برخوردار میباشد .این کشور ،در اواخر قرن ۱۹
مستعمره بلژیك شد ،در شرایط بیسوادي و عقب افتادگي جبري نگهداشته شد ،توده ها از
زمینهایشان رانده شده و به کار در معادن گمارده شدند؛ معادني که به قبر شباهت داشت .زئیر ـ یا
کنگوي بلژیك ـ انبار باروتي بود که باالخره در سال  ،۱۹۸۵منفجر شد و امواج شورش همه جا را
فراگرفت .هنگامیکه نیروهاي ناسیونالیست انقالبي تحت رهبري پاتریس لومومبا سراسر کشور را
درنوردیدند ،بلژیك مجبور شد که در سال  ۱۹۶۰وعده استقالل دهد .در تابستان همانسال ،بلوك
آمریکا با همکاري شوروي ،نیروهاي سازمان ملل را جهت سرکوب پاتریس لومومبا و انتقال قدرت
بدست نیروهاي مذبذب و هوادار امپریالیسم ،به کنگو گسیل داشت .در فوریه  ،۱۹۶۱پاتریس لومومبا
بدست "سیا" بقتل رسید ،وطي چند سال "موبوتو سسه سکو" ،این نوکر بیشرم آمریکا ،چنگال خود
را بر زئیر مستحکم نمود.
موبوتو ،از طریق قدرتمند ساختن ارتش )بکمك آمریکا و اسرائیل( و سرکوب جنبش ،زئیر را "ثبات"
بخشید ،وسرمایه امپریالیستي مجددًا به کشور سرازیر شد .در اوایل دهه " ،۱۹۷۰بنکرز تراست"
مبلغ  ۲۵میلیون دالر به زئیر وام داد ،و با افزایش قیمت عمده ترین صادرات زئیر ،یعني مس،
وامهاي بیشتري داده شدند .یك سلسله وام از سوي اتحادیه هاي بانکي وابسته به قدرتهاي مختلف
امپریالیستي ـ سیتي بانك آمریکا ،سوسیته ژنرال فرانسه ،مورگان گرنفل انگلستان ـ به زئیر داده شد،
و بانك صادرات ـ وارادات آمریکا ،بودجه یك خط برق رساني هزار مایلي از اقیانوس اطلس تا معادن
مس را تامین نمود.
اما در سال  ۷۵ـ  ،۱۹۷۴جدي ترین بحران اقتصادي طي سالهاي پس از جنگ جهاني دوم )تا بدان
زمان( ،سراسر بلوك امپریالیستي غرب را فراگرفت .قیمت مس به یك سوم تنزل یافت .در ژوئن
 ،۱۹۷۵زئیر بازپرداخت بهره وامهایش را متوقف ساخت .علیرغم اینکه ،زئیر در آن زمان فقط ۴۰۰
میلیون دالر به بانکهاي خارجي مقروض بود ـ که با توجه به استانداردهاي جاري ،مبلغ اندکي است
ـ اما همین مبلغ اندك کافي بود تا وام دهنده عمده اش ،یعني سیتي بانك آمریکا ،را دچار موقعیت
شدیدًا شکننده سازد .یك ورشکستگي میتوانست ،بطور جدي سیتي بانك را مورد تهدید قرار دهد ،و
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این امر میتوانست سرآغاز بحران عدم اعتماد به کل سیستم اعتباري بین المللي بوده و به سقوط آن
منجر گردد.
بدین ترتیب ،در اواسط دهه  ،۱۹۷۰سیکلي آغاز شد که طي آن اعتبار دهندگان به زئیر ،مرتب ًا با
تمدید موعد سررسید وامهایشان بدین کشور موافقت میکردند .اما بازهم ،زئیر نمیتوانست از پس
انجام تعهداتش برآید .اما ،این مسئله در زماني جریان مي یافت که رقابت میان بلوکهاي آمریکا و
شوروي در حال تشدید بود ،و خود را در یك سلسله جنگهاي منطقه اي خونین ،منعکس میساخت.
همزمان با از هم پاشیدگي اقتصاد زئیر و افول شرایط زندگي توده ها ـ در سال  ،۱۹۸۰قیمت مواد
غذایي طي چهارسال مقدار  ۵۴۰درصد افزایش یافته بود ،سطح واقعي حقوقها و دستمزدها ۶۰
درصد پائین تر از سطح سال  ۱۹۷۰بود ،و بخش قابل توجهي از مردم گرسنگي مي کشیدند ـ اتحاد
شوروي در چنین اوضاعي حرکت نفوذیش را بدرون زئیر آغاز کرد .شوروي ،ارتشي متشکل از اهالي
سابق ایالت کاتانگا )شابا( ـ که از نظر معادن غني بود ـ را مورد استفاده قرار داد .بسیاري از افراد این
ارتش سابق ًا براي استعمارگران بلژیکي علیه پاتریس لومومبا جنگیده ،وبعدها در اواسط دهه ،۱۹۷۰
توسط پرتغالي ها جهت سرکوب مقاومت در آنگوال مورد استفاده قرار گرفته بودند .آنها اینك تحت
تعلیم مستشاران کوبایي از سوي آنگوال به زئیر حمله کرده و ارتش زئیر را از کاتانگا بیرون راندند .اما
بالفاصله ،نیروهاي مراکشي توسط نیروي هوایي فرانسه به کاتانگا منتقل شده و با ارتش تبعیدیان
درگیر شده و جنگ را به بن بست کشاندند.
همزمان ،سراسر کشور در آشفتگي فرو رفت .کلیه بازپرداختهاي وامهاي زئیر )که مداوم ًا توسط
اعتبار دهندگان غربي تمدید میشد( قطع گشت؛ این بار ،صندوق بین المللي پول اصرار داشت که
یکي از افرادش ) یك آلماني بنام اروین بلومنتال( را جهت اعمال کنترل مستقیم بر بانك مرکزي زئیر
بدین کشور اعزام دارد .موبوتو با اشتیاق موافقت کرد .اندکي پس از این ،تجزیه طلبان کاتانگایي
مجددًا دست به تعرض زدند ،و این بار نیروهاي فرانسوي و بلژیکي براي احیاء نظم ،دست به تجاوز
زدند.
پابپاي تعمیق بحران ،بندهاي وابستگي موبوتو به امپریالیستهاي غربي بیش از پیش محکمتر
میشدند .و منافع امپریالیستها هم بیش از پیش به حفظ رژیمي وابسته میشد ،که در معرض خطر از
هم پاشیدگي اقتصادي ،سیاسي و یا هر دو باهم بود؛ امري که میتوانست یك خالء را در شبکه ساخته
و پرداخته "جهان آزاد" ایجاد کند .در سال  ،۱۹۷۸بلژیکي ها تعلیم ارتش زئیر را بعهده گرفتند .در
همانسال ،آلمان غربي قراردادي را با دولت زئیر به امضاء رساند ،که بدین ترتیب منطقه نسبت ًا
وسیعي از خاك این کشور را جهت انجام آزمایشات موشکي خویش بدست آورد .درسال ،۱۹۷۹
مجموع بدهي زئیر به  ۳میلیارد دالر رسیده و نرخ ساالنه تورم  ۲۰۰درصد بود.
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زئیر ،نقطه ضعفي در ثبات سیستم اعتباري بین المللي است .زئیر کشوري است که در اوائل دهه
 ۱۹۶۰هر دو بلوك دست بدست هم دادند تا جنبش ناسیونالیستي ـ انقالبي را در آنجا خفه کنند ،و
امروزه هر از گاهي برخورد نظامي میان این دو بلوك در آنجا در میگیرد .زئیر کشوري است که
ثروتش طي صد و چند سال گذشته ،در مقیاسي گسترده از کشور خارج میشود ،در حالیکه توده
هایش تحت وحشیانه ترین استثمار ،عقب افتادگي و فالکت تحمیلي قرار دارند .در واقع ،زئیر تبلوري
است از خصلت "توسعه" نوع امپریالیستي.
حتي خود امپریالیستها و سخنگویانشان ،غالب ًا اذعان میدارند که "مشکالتي در زئیر وجود دارد" )آنها
به سختي میتوانند این موضوع را انکار نمایند( و در عین حال ،در این رابطه از خود سلب مسئولیت
میکنند .اما ،نمونه اي دیگر از این کشورها را بررسي میکنیم ،که در "ویترین نمایش" امپریالیستها
بدان فخر فروخته میشود ـ
برزیل.
برزیل از نرخ رشد باالیي برخوردار است .این کشور هفتمین تولید کننده اتوموبیل و بطور کل داراي
دهمین اقتصاد بزرگ در بلوك آمریکاست .همه اینها باعث شد که حامیان آمریکائیش از آن بنام
"معجزه برزیل" یاد کنند.
در سال  ،۱۹۴۶رئیس جمهور برزیل "جووائو گوالرت" ،که ظاهرًا قصد انجام خرده رفرمهایي جهت
آرام کردن توده هایي را داشت که سربه شورش برداشته بودند ،توسط ارتش سرنگون شد .آمریکا،
شرکت خود را در این کودتا تایید کرده است ،وحتي کامیونهاي "شرکت معدن هانا" براي حمل
نیروهاي کودتاگر مورد استفاده قرار گرفته بودند .بیشك ،نقش "سیا" در رهبري کارزارهاي سیاسي
منتج به کودتا و روابط نزدیك میان آمریکا و نظامیان برزیلي ،بسیار تعیین کننده تر از این کامیونها
بودند(۱۰).
آمریکا با انجام این کودتا ،تحوالت ضروري براي دور نویني از توسعه سرمایه را در برزیل ،تضمین
نمود .این تحوالت ،بخشي از برنامه "اتحاد براي پیشرفت" در آن زمان بودند )که در مناطق دیگري
غیر از آمریکاي التین نیز بکار رفت( .این تحوالت ،در هم شکستن بعضي مناسبات اجتماعي ایستا
وعقب افتاده در ملل تحت ستم را ،که مانع انباشت گسترده تر وفشرده تر سرمایه بودند ،در برداشت.
پس از سال  ،۱۹۴۶که ارتش برزیل ،سرکوب ،اختناق و شکنجه را در ابعاد گسترده به پیش برد ،و
سطح دستمزدها پائین آورده شد ،حجم عظیمي از وام و شمار زیادي مستشار )نه تنها از آمریکا،
بلکه همچنین از آلمان غربي و ایتالیا( به برزیل سرازیر شدند .در سال " ،۱۹۶۸معجزه" بوقوع
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پیوست .برزیل ،تولید اتوموبیل ،یخچال و سایر کاالهاي مصرفي را جهت صدور گسترده به بازار بین
المللي ،آغاز نمود.
اما هرچه این رشد در پرتو حمایت سرمایه مالي بیشتر به پیش میرفت ،ناموزوني و اعوجاج خود را
بیش از پیش بازتولید میکرد .در حالیکه صنایع اتوموبیل سازي رونق یافت ،اما تولید کال متعلق به
خارجیها و بخش قابل مالحظه اي از آن براي صادرات بود .الزامات فني بخشهایي که با چنین
"رونقي" روبرو بودند ،مي بایست در ابعاد وسیع از طریق واردات تامین مي گشتند ـ که بر بدهي
هاي کشور مي افزود ،ودر عین حال این تکنولوژي از کاربست محدودي در خارج از این بخشها
برخوردار است .در عین حال ،دولت برزیل سرمایه گذاریهاي هنگفتي در زمینه تاسیسات زیربنایي
جهت خدمت به این بخشها انجام داد )که بنوبه خود نیز محتاج وام خارجي بود( .بدین ترتیب برزیل،
دریك تقسیم کار بین المللي ،درون این صنایع ازقبل موجود و تحت سلطه امپریالیسم ،ادغام شد.
)یکي از نتایج اجتماعي این امر ،قطبي شدن دستمزدها میان کارگران شاغل در بخشهاي روبه
"رونق" و کارگران در سایر بخشها بود( .مجله "بیزنس ویك" ،در سال  ۱۹۷۶طي "گزارش ویژه"
وقیحانه اي تحت نام "تغییر سیاست :آمریکاي التین مجددًا دروازه هاي خود را به روي سرمایه
گذاري خارجي مي گشاید" ،در رابطه با برزیل متذکر شد که دستمزدهاي واقعي  ۸۰درصد تحتاني
ترین اقشار مردم" ،از سال  ۱۹۴۶ـ سالي که ژنرالها حکومت را بدست گرفتند ـ تدریج ًا روبه کاهش
است ،علیرغم اینکه تولید ناخالص ملي سه برابر ،یعني  ۸۰میلیارد دالر شده است ".بنظر مي رسد
که "معجزه" عشاي رباني بوقوع مي پیوندد ـ البته در این مورد تبدیل آب به شراب نیست ،بلکه
تبدیل خون توده ها به مافوق سود امپریالیستي است.
مسائلي نیز ،در نتیجه "رفرمهاي" "اتحاد براي پیشرفت" ،در مناطق روستایي بوقوع پیوستند.
شرکتهایي نظیر "فولکس واگن" و شرکت "سویفت میت پکینگ" ،هنگام خرید زمین از تخفیفهاي
مالیاتي عظیمي برخوردار شدند .یك شرکت ایتالیایي اجازه یافت  ۶میلیون جریب زمین سرخپوست
نشین "خاوانتاس" را خریداري کند ،و  ۶۰نفر از سرخپوستاني که زیر بار تخلیه زمین نمي رفتند،
کشته شدند.
في الواقع ،شکاف و فاصله میان کشاورزي و صنعت در حالیکه بخش عظیمي از مردم برزیل ،کال
خارج از دایره اقتصاد پولي بسر مي بردند  ،عمیق تر شد .سلب مالکیت ،میلیونها دهقان بي زمین
آفرید که بي حاصل بدنبال کار روانه شهرها شدند .برخي از مناطق کشور ،بویژه شمال شرقي برزیل
که  ۵۳میلیون نفر جمعیت دارد ،کمابیش ازبین رفته ،منابعش تا سرحد نهایت تهي شده اند و در
حال نابودي است.
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آري  ،چنین بود آن سالهاي رونق  ۱۹۷۴ـ  .۱۹۶۸اما برزیل که اکنون بنحو گسترده اي درون
اقتصاد امپریالیستي جهاني ادغام شده است ،بویژه طي بحران بین المللي اقتصادي بلوك غرب در
میانه و اواخر دهه  ،۱۹۷۰بسختي ضربه خورد .در سال  ۷۵ ،۱۹۸۰درصد از در آمد صادراتي برزیل
صرف بازپرداخت بدهیهاي خارجي این کشور میشد ۱۰۰ .درصد تورم ،اقتصاد را در بر گرفت .شورش
و سرکوب )منجمله جنب و جوش قابل مالحظه در میان پرولتاریاي سریع ًا رشد یافته برزیلي در
شهرها ،و سرخپوستان در مناطق روستایي( ،هر دو تشدید یافتند(۱۱) .
اما ورشکستگي "معجزه برزیل" بهر صورت نتایجي را در خارج از مرزهاي خود برزیل نیز ببار خواهد
آورد .براي اینکه بخشي از ریسکهاي اقتصادي دیگر را گوشزد کنیم" :چیس مانهاتان بانك" و "سیتي
بانك" )دو ستون از سیستم بانکي و سرمایه مالي امپریالیستي آمریکا و غرب( ۱۰ ،درصد کامل از
درآمد خود را از برزیل بدست مي آورند! شوکهاي سیاسي ناشي از هرگونه بحران مهمي در برزیل،
بسیار قدرتمند خواهند بود .مورد ایران را درنظر گیریم ،یك "معجزه" دیگر و )بقول کارتر( "جزیره
ثبات در دریاي توفنده" ،که با ظهور بحران ناشي از پروسه توسعه اي مشابه ،دستخوش شعله هاي
انقالب گردید.
مطمئناً ،برزیل "ویترین نمایش" خوبي است ـ اما براي نشان دادن ناموزونیهاي عدیده ناشي از صدور
سرمایه و سلطه سرمایه مالي ،و خصلت جنایتکارانه این مناسبات .هم برزیل و هم زئیر ،هردو نشان
میدهند که چگونه اکنون سیستم جهاني امپریالیسم در هم تنیده شده است ،چگونه سرنوشت
کشورهاي مختلف در پیوند نزدیك با یکدیگر قرار دارند ،و چگونه سیستم امپریالیستي اساس ًا در برابر
ضربه ،شکننده و آسیب پذیر است.
اینها همه ،سیکل درگیري تعمیق یابنده امپریالیسم در این کشورها ،مادامیکه در چنبره سرمایه
مالي گرفتارند ،را نشان میدهد .اما ،این درگیري و وابستگي هرچه عمیقتر باشد ،وجه متضاد خود را
نیز تولید میکند .علیرغم اعوجاج و ناموزوني ،سرمایه در اینجا نیز محصول اساسي خود را خلق
میکند ...گورکن خود ،پرولتاریا را .لنین نوشت "صدور سرمایه به کشورهاي دیگر بر رشد سرمایه
داري در آن کشورها تاثیر گذارده و بسي بر سرعت آن مي افزاید ".و "دامنه رشد سرمایه داري را
درتمام جهان" توسعه داده و عمق مي بخشد) .امپریالیسم بمثابه  ،...صفحه  (۷۶رشد و آبدیده شدن
پرولتاریا در ملل تحت ستم ،بویژه پس از جنگ جهاني دوم ،یك تحول عمیق ًا مهم است.
مضاف براین ،تدابیر اتخاذ شده توسط امپریالیستها جهت تشدید فوق استثمار ملل تحت ستم ،خود
به اضداد خویش مبدل میشوند ـ همانگونه که در مورد برزیل شرح دادیم .مثال ،در مورد عرصه اعتبار
و استقراض ،طرح پیش نویس "اصول پایه اي" ،ارائه شده توسط حزب کمونیست انقالبي شیلي و
حزب کمونیست انقالبي آمریکا در سال  ،۱۹۸۱متذکر میشود:
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این یك شمشیر دولبه در دست امپریالیستها است :پس از حد معیني ،ورشکستگي بسیاري از این
کشورها و یا قرار گرفتن آنها در مرز ورشکستگي ،تهدیدي میشود براي کل ساختار مالي خود
امپریالیستها ،عالوه براین ،رنج روز افزون بخشهاي گسترده اي از توده ها ،ناچارًا به شورشهاي
قدرتمندي منجر میشود .اما علیرغم همه اینها ،امپریالیستها بهیچ وجه نمیتوانند این شمشیر را بدور
افکنند).اصول پایه اي ،صفحه  ،۱۰پاراگراف (۵۰
رقـابـت و تجـدیـد تـقـسیم:
امـپـریـالـیـسم یعـني جـنگ
صدور سرمایه در چارچوبي جریان مي یابد که توسط قدرت اقتصادي ،سیاسي و نظامي
امپریالیستهاي متخاصم و مبارزه میان آنها ،مشروط میگردد .اما این چارچوب محدود است ،و
امپریالیستها با موانع و سدهائي در برابر تداوم باز تولید گسترده ،مواجهند .مبارزات انقالبي توده هاي
ملل تحت ستم و تخاصمات طبقاتي مداوم در پایگاه خانگي امپریالیسم ،آنرا محدود میسازد.
همچنین )همانگونه که در موارد برزیل و زئیر نشان داده شد( ،عدم توانایي سرمایه در بتعویق
انداختن همیشگي گرایش به اضافه تولید ،و اینکه هر تدبیري براي فرار از آن ،مثل تف سرباال مي
ماند ،محدودیت دیگري براي امپریالیسم است .بعالوه ،امپریالیستها ،باقدرت و امتیازات ـ و اجبارات ـ
رقبایشان بمثابه موانعي بر سر راه انباشت مداوم خویش برخورد میکنند.
کدام سرمایه ها ،به کجا و برطبق چه موازیني صادر شوند؟ تنظیمات پولي و اعتباري چگونه تعیین
شوند؟ کدام رژیمها در کدام مناطق باید سرکار بیایند تا بتوانند نقش سیاسي و اقتصادي معین ایفاء
کنند ،و چگونه دقیق ًا درون تقسیم کار امپریالیستي ،و در خدمت کدام قدرت امپریالیستي ادغام
شوند؟ این مسائل ،براي سرمایه هاي ملي گوناگون کشورهاي امپریالیستي حیاتي هستند ،و نهایت ًا
فقط برمبناي زور مشخص میشوند .شرایط صدور سرمایه در جهاني که تمام ًا تقسیم شده است ـ و
جهان براي نخستین بار در آغاز این قرن میان امپریالیستها تقسیم گردید ـ توسط قدرت نسبي
سیاسي و نظامي دولتهاي سرمایه داري مختلف و از طریق مبارزه میان آنها ،تنظیم میشود.
این رقابت امپریالیستي ،به ناگزیر به جنگ منتهي میشود .بیشك ،امپریالیستها مداوم ًا در حال جنگ
با یکدیگر نیستند .آنها قرارداد مي بندند ،کنفرانس برگزار میکنند و بشکل "مسالمت آمیز" جهان را
تقسیم میکنند )اگرچه ،همیشه قهر آخرین داور است( .اما آنتاگونیسم نهفته در هر تقسیم
امپریالیستي جهان ،به ناگزیر خود را اعمال میکند .کائوتسکي مدعي بود که تقسیم مسالمت آمیز و
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دائمي جهان میان امپریالیستها امکان پذیر است .لنین در رد این نظریه و تشریح مبناي بحث تقسیم
"مسالمت آمیز" اظهار داشت:
فرض کنیم که تمام دول امپریالیستي براي تقسیم "مسالمت آمیز" کشورهاي آسیایي  ...با یکدیگر
عقد اتحاد ببندند ـ این عبارت خواهد بود از "سرمایه مالي که در مقیاس بین المللي متحد شده
است ".نمونه هاي واقعي یك چنین اتحادي در تاریخ قرن بیستم ،مثال در مناسبات دول امپریالیستي
با چین وجود دارد .حال این سئوال پیش مي آید :آیا با فرض اینکه سرمایه داري برجاي بماند
)کائوتسکي عین ًا همین خیال را میکند( آیا "قابل تصور" است که یك چنین ائتالفاتي کوتاه مدت
نباشند؟ و یك چنین ائتالفاتي اصطکاکها و تصادمها و مبارزات را با اشکال گوناگون ممکنه آن منتفي
سازند
کافیست این سوال بطور واضح مطرح گردد تا بالفاصله معلوم شود که غیرممکن است پاسخ دیگري
بدان داد ،مگر پاسخ منفي .زیرا در شرایط سرمایه داري ،براي تقسیم مناطق نفوذ و منافع و
مستعمرات و غیره ،مبناي دیگري جز محاسبه نیروي شرکت کنندگان در این تقسیم ،یعني نیروي
اقتصادي ،مالي و نظامي و غیره قابل تصور نیست .و اما نیروي شرکت کنندگان در این تقسیم بطور
مختلفي تغییر مي نماید ،زیرا در شرایط سرمایه داري تکامل موزون بنگاههاي مختلف ،تراستها،
رشته هاي صنایع و کشورهاي گوناگون امکانپذیر نیست .در نیم قرن پیش ،نیروي سرمایه داري
آلمان در مقایسه با نیروي انگلستان آنموقع ناچیز و بیمقدار بود .همین وضع را هم ژاپن ،در مقایسه
با روسیه ،داشت .با این وصف ،آیا این فرض "قابل تصور" است که باگذشت ده و یا بیست سال دیگر
تناسب قواي دول امپریالیستي بدون تغییر بماند؟ مطلق ًا غیر قابل تصور است) .امپریالیسم، ...
صفحات  ۱۴۴ـ (۱۴۳
لنین سپس ادامه داده و چنین توضیح میدهد که اتحادها و توافقات امپریالیستي:
ناگزیر چیزي جز "تنفسهاي" میان جنگها نخواهد بود .اتحادهاي زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم
مي آورند ،و خود نیز زائیده جنگ هستند .یکي شرایط را براي دیگري فراهم مي کند و بر همان
زمینه واحد ارتباطات و مناسبات متقابل امپریالیستي در اقتصاد جهاني و سیاست جهاني ،موجب
پیدایش اشکال متناوب مبارزه مسالمت آمیز و غیر مسالمت آمیز میگردند) .امپریالیسم ،...صفحات
 ۱۴۵ـ (۱۴۴
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این گرایش بسوي جنگ را نباید به رشد سریعتر یك قدرت یا بلوك امپریالیستي نسبت به دیگري ،یا
قلدري یکي براي گرفتن حقش از دیگري ،تنزل داد .مجموعه اي از عوامل ،در سوق دادن
امپریالیستهابسوي جنگ ،دخیل هستند ـ مثال قدرت بقاء مدارهاي سرمایه هایشان ،ثبات وضعیتهاي
سیاسي و نظامي شان )منجمله تسلط بر توده هاي درون خود کشورهاي امپریالیستي( ،و همچنین
تغییر و تحوالت در قوت )ویا ضعف( نسبي شان .جنگ میتواند براي یك قدرت امپریالیستي جا افتاده
تر بهمان میزان ضروري باشد که براي یك قدرت امپریالیستي "تازه نفس"؛ هرکدام مجبورند بر موانع
مقابل راه انبساط فائق آیند و جهان را بضرر رقبا مجددًا تقسیم کنند .خالصه اینکه ،عوامل بسیاري
دست اندرکارند که تعادل نسبي میان دول امپریالیستي را ،که قبال در مقاطع معیني ایجاد شده
)مثال پس از جنگهاي امپریالیستي( ،برهم زنند و به این دوره هاي صلح ،خصلت آتش بس موقت
دهند.
تـضـاد اساسـي تـحـت امـپـریالیسم
در مرحله امپریالیسم ،جنگ تنها وسیله غلبه بر موانع مقابل تداوم انباشت و توسعه سرمایه داري ،و
استقرار چارچوب نویني براي انباشت ،مي باشد .بدین ترتیب ،جنگ جزء الینفکي از کارکرد کل
سیستم است ،و از نقشي فراتر )و مهمتر( از آنچه که قبال طي دوره سلطه سرمایه صنعتي و حتي
پیش از آن در دوره سرمایه تجاري بازي میکرد ،برخوردار است.
علیرغم اینکه ،هنوز حرکت بسوي بحرانهاي اقتصادي ،از آن نوع که مشخصه سرمایه داري رقابت
آزاد است ،موجود مي باشد ،اما این بحرانها دیگر از همان نقش پاالیش دهنده سابق برخوردار
نیستند .از یکسو ،سرمایه میتواند تا حد معیني و طي دوره هاي زماني مشخصي ،از طریق خصلت
متمرکزتر سرمایه مالي )منجمله نقش تشدید یافته دولت( و بعلت صدور سرمایه بویژه به ملل تحت
ستم ،این بحرانها را تخفیف بخشد .از سوي دیگر ،تاثیر واقعي این کار فقط عبارتست از انتقال
تضادها به سطحي عالیتر ،و هرچه مخربتر کردن انفجار نهایي .بعالوه ،حتي هنگامیکه بحرانهاي
اقتصادي در ابعادي نابود کننده بوقوع مي پیوندند ،مانند سابق ،به تمیز کردن کمابیش کامل عرصه
براي آغاز یك انبساط نوین خدمت نمي کنند .بدین جهت ،رکود ناشي از "بحران بزرگ" هرگز واقع ًا
از بین نرفت ،و تنها جنگ جهاني دوم و نتایج آن بود ،که باز سازي ضروري را ،امکانپذیر ساخت.
تاکنون جنگ درون امپریالیستي و بویژه مناسبات نوین استقرار یافته از طریق این برخورد شدیدًا
قهر آمیز ،میان امپریالیستها بطور عیني بمثابه مکانیسمي عمل کرده است که هم چارچوب کهن
انباشت را گسسته و هم چارچوب نویني را تنظیم کرده است .این ،هیچ وجه اشتراکي با دیدگاه
کائوتسکیستي ندارد که معتقد است امپریالیسم جنگ را بعنوان یکي از راههاي متنوع به تحرك
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واداشتن اقتصاد ،مدنظر دارد .اگرچه جنگ در برخي موارد ،بویژه در مراحل ابتدایي ،چنین تاثیري
دارد ،اما نقش عیني جنگ تمیز کردن قهري عرصه ها از سرمایه هاي غیر کارآمد ،بازسازي مناسبات
ارزش و متمرکز ساختن سرمایه در سطحي عالیتر ،و اعطاء توانایي و انعطاف پذیري موقت به قدرت
پیروزمند جنگ جهت آغاز دور نویني از انباشت جهاني است .از سوي دیگر ،جنگ یك عمل اقتصادي
که بطور مکانیکي تعیین شده است ،نیست .آنچه که تاریخ ًا اتفاق افتاده عبارت از اینست ،که دول
امپریالیستي گوناگون بطور فزاینده اي با اوضاعي روبرو میشوند که سهم پیشین آنها از جهان براي
حفظ و توسعه بازتولید سرمایه کافي نیست ،و از طرف دیگر ،رقباي آنها نیز با چنین فشاري جد ي
روبرویند ،و هرکدام ناگزیرند که هم گسترش یافته و هم به دفاع از آنچه که دارند بپردازند .در مرحله
معیني ،نیازهاي قدرت امپریالیستي در تطابق با موقعیتش در برابر رقیب ،جنگ را اجتناب ناپذیر
میسازد .امپریالیستها سعي میکنند هنگامي وارد جنگ شوند که آنرا بهترین موقعیت ممکن جهت
پیروزیشان ،تعیین کرده اند ـ امروزه تقریب ًا شکي نیست ،سالحهاي هسته اي با تمام هولناکیشان ،در
چنین جنگي بکار خواهند رفت .توجه به تصویر کائوتسکیستي از امپریالیسم مهم است .در این
تصویر امپریالیستهابطور کمابیش مطلق از آزادي اراده جهت تصمیم گیري در مورد جنگ،
برخوردارند )غالب ًا جنگ نتیجه ماهیت جنگ طلب و یا اشتباه این یا آن سیاستمدار ،یا دولت
امپریالیستي ،و یا برنامه اي جهت "افزایش سود" ترسیم میشود( .در این طرح ،تصویرساده و نیم رخ
یك نماینده معقول بورژوازي وجود دارد که میتوان او را به جلوگیري از انجام چنین جنگ تباه کننده
اي ،درجهت منافع طبقاتي خود وي ،قانع نمود .این تصویر ،بر این حقیقت پرده ساتر مي افکند که:
در عین حال که همه امپریالیستها بواقع اراده اي دارند ،اما آنها این اراده را در چارچوب پارامترهاي
محدودي که توسط کارکرد سیستم )که خود در راس آن قرار دارند( تعیین میشود ،به اجراء در مي
آورند و بویژه اینکه آنها باید هرآنچه را که جهت ادامه ـ یا تجدید ـ سیکل انبساط سرمایه شان
ضروري است  ،انجام دهند.
)یکي از تبلورات رایج تفکر کائوتسکیستي که نافي نیروي اجباري است که امپریالیستها را بسوي
جنگ میراند ،این نظریه است :اگرچه اتحاد شوروي ممکن است انحراف داشته و سیاستهایي را دنبال
کند که باید به آن لقب شوونیسم قدرت بزرگ اطالق نمود ،اما باالخره امپریالیست نیست ،و الزامي
هم ندارد بلوکي ایجاد کند و یا به جنگ با رقیبش برخیزد .این دیدگاه ،منکر قوانیني است که
شالوده اجبار به جنگ را تشکیل میدهند(.
براي اینکه درك بهتري از قواي محرکه اي که امپریالیستها را بسوي جنگ امپریالیستي سوق میدهد،
بدست آوریم ،نگاهي به جنگ جهاني دوم مي افکنیم .جنگ جهاني دوم ،طرحي براي افزایش تولید
نبود ...و حتي نبرد متفقین براي "دفاع از دمکراسي" )ویا نبرد متحدین محور براي اعمال سلطه
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"توحش" بر جهان( نیز نبود ،بلکه این جنگ از ناتواني کلیه قدرتهاي امپریالیستي در پیشبرد انباشت
در مقیاسي سودآور درون محدوده هاي تقسیم جهان در آن زمان ،ناشي میشد .هرکدام از قدرتهاي
امپریالیستي نیازمند جنگ بودند ،و هرکدام از آنها با اهداف امپریالیستي کامال مشخص خود وارد
جنگ شدند )اگر چه آن اهداف بخش ًا تحت فشار تحول اوضاع ،تغییر یافت( ،که شش سال جنگ و
کشتار  ۵۰میلیون انسان را بدنبال داشت ،تا اینکه فاتحي بدر آمد و سرمایه قاطعانه توانست خود را
بازسازي کند و چارچوب نویني را براي دور دیگري از انباشت گسترده تنظیم نماید ـ البته این بار
تحت کنترل فوق العاده متمرکز آمریکا .این امر را ،بطور مثال ،میتوان در اسناد "شوراي روابط
خارجي" )"مغز کل" سیاست خارجي امپریالیسم آمریکا( در اواخر دهه  ،۰۳۹۱مشاهده نمود .این
اسناد با صراحت ،عدم توانایي آمریکا در تداوم فعالیت در محدوده منطقه نفوذ سابقش را بیان
میکند ،و الزام آمریکا به ادغام منطقه پاسیفیك و اغلب مناطق امپراطوري سابق بریتانیا به مناطق
تحت سلطه خویش را نشان میدهد )همچنین ،پیشنهاد میکند که چگونه جنگ را باید تصویر نمود
تا مورد قبول عامه واقع شود((۱۲) .
تاثیر بسیار مهمي که جنگ امپریالیستي ـ و همچنین مبارزات سیاسي و نظامي )حال کاري به
انقالبات نداریم( ـ عموم ًا بر انباشت سرمایه دارد ،بر افزایش قابل مالحظه نقش سیاست و دولتهاي
ملي در عصر امپریالیسم و تداخل بسیار سیال تر اقتصاد و سیاست ،داللت دارد .دولت ،بیش از پیش،
از نقشي مرکزي در پروسه انباشت برخوردار میگردد .دولت نه تنها در متمرکز کردن سرمایه دخالت
میکند ،بلکه همچنین بوروکراسي ،ارتش ،و ...عظیمي را براي اعمال حاکمیت انگلي امپریالیسم در
مستعمرات و مقابله با رقبایش ،براه مي اندازد.
تمام اینها ،با تشدید بین المللي شدن سرمایه و نیاز و توانائیش در خروج از محدوده هاي ملي ،گره
خورده است .اما این بدین معنا نیست که سرمایه وراي ملت قرار گرفته و یا حتي نسبت بدان
"ناسپاس" شده است؛ درست خالف آنچه که یك خط اپورتونیستي سمج اعتقاد دارد ،سرمایه
محکمتراز هر زمان دیگر ،به پرچم ملي چنگ مي اندازد.
سرمایه یك چیز تخیلي نیست ،بلکه در جهان مادي وجود دارد و اعمال نفوذ جهانیش در خدمت
مداري است که ریشه در ملت امپریالیستي دارد .سرمایه به این پایگاه عملیاتي اش نیازمند است.
بنابراین ،توجه زیادي به حفظ صنایع حیاتي در پایگاه خانگي تحت یك شرایط معین دارد ،حتي اگر
برایش گران تمام شود .سرمایه  ،باید از قدرت مل ي اش در رقابت هاي بین المللي استفاده کند ،و
فرسایش سیاسي ـ اقتصادي در پایگاه خانگي ،ریسك فراواني برایش دارد .این غلط است که
"امپریالیستها به توده هاي کشورهاي خویش توجه نمیکنند" .خیر ،آنها توجه زیادي ابراز میدارند که
"مردم خانه خویش" را بنحوي از انحاء در زیر پرچم ملي گرد آورند ،تا بتوانند حمایت عموم را
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نسبت به اعمال خویش در عرصه بین المللي ،منجمله قلدریها و تجاوزات نظامي ،جلب کنند.
برخوردهاي حیاتي سیاسي ـ نظامي میان امپریالیستها بدین شکل صورت نمي پذیرد که بلوکهاي
مختلف سرمایه مالي ارتشهاي خصوصي خود را تشکیل میدهند ،موشکها و کالهکهاي هسته اي و...
خود را خریداري کرده و انبارمیکنند )ویا بکار میبرند( .بلکه این کار توسط دول امپریالیستي )و
ائتالفهاي این دول( ،از طریق جنگ و نیروي نظامي ،که بوضوح تاثیر تعیین کننده اي در موجودیت
و بازتولید این بلوکهاي سرمایه مالي دارند ،به پیش برده میشود.
آنچه گفتیم ،بهیچوجه زیر بناي اقتصادي امپریالیسم را نفي نمیکند ،بلکه روشن میسازد که این
مسئله نباید با تنگ نظري تفسیر شود .مثال ،در دوران جنگ وحشیانه و واقع ًا جنایتکارانه آمریکا
علیه ویتنام ،برخي نیروهاي چپ مدعي شدند که تمایل آمریکا به کنترل حوزه هاي نفتي محتمال
موجود در سواحل ویتنام ،دلیل واقعي تجاوز این کشور به ویتنام مي باشد .این تحلیل ،اگرچه تالش
میکرد انگیزه هاي امپریالیسم آمریکا در این جنگ را افشاء کند ،اما به تحلیلي کوته نظرانه،
اکونومیستي و رفرمیستي بدل شد ،زیرا نهایت ًا این جنگ را )که از نظر وسعت دامنه تاثیرات ،از
اهمیت فوق العاده اي در تاریخ جهان برخوردار بود( به سطح منافع "کمپانیهاي نفتي" ،تنزل داد .في
الواقع ،آنچه که از نظر آمریکا در هندوچین در معرض مخاطره بود ،و علن ًا در "اسناد پنتاگون" بازگو
گردید ،ترس از این بود که ویتنام سرمشق و الهامبخش جنبشهاي آزادیبخش در "جهان سوم"
گشته )که در واقع این چنین شد( و آنها را بیش از پیش تشدید کند و بالنتیجه هژموني سیاسي
آمریکا در جهان را ،لرزان کند .اهداف آمریکا در ویتنام ،از کل امپراطوري و سیستمي ناشي میشد
که پس از جنگ جهاني دوم ،و برپایه قدرت سیاسي و نظامي برتر ،برپا ساخته بود .تاثیرات و
شوکهاي مبارزه خلق ویتنام ،بسیار فراتر از ویتنام و حتي "جهان سوم" گسترش یافت .جنگ ویتنام
بر حوادث و وقایع ذیل تاثیر نهاد و در آنها تداخل نمود :ظهور دوباره مبارزه انقالبي در آمریکا و سایر
کشورهاي امپریالیستي ،آغاز فروپاشي توافقات پولي آمریکا و اروپا در اواخر دهه  ،۱۹۶۰افزایش
فرصتهاي مناسب براي شوروي جهت به صحنه آمدن و تعقیب تعرضي تر منافع امپریالیستي خویش،
و فاز آغازین بحران و رکود در بلوك غرب .در حقیقت ،ویتنام در تشدید تضادها در سراسر جهان
محووري بود.
تـضاد اساسي
همانگونه که تاکید نمودیم ،امپریالیسم یك سیستم در حال گذار به چیزي عالیتر است .همان آنارشي
که اجتماعي شدن نیروهاي مولده را در ابعاد جهاني به پیش میراند )اگرچه بشکلي معوج( ،موانعي را
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نیز در برابر انباشت مداوم ،ایجاد میکند .بغرنجي و پیچیدگي روز افزون سرمایه ،ناشي از تدابیري که
سرمایه براي تداوم بازتولیدش بکار میگیرد ،کل ساختار آنرا شکننده تر میسازد.
نهایتاً ،امپریالیسم قادر به رهایي از چنگ تضادهاي ذاتي شکل پایه اي کاال ،نیست .روبناي عظیم
متشکل از اعتبارات ،مداخالت دولت ،تدابیر مالي ،رقابت سیاسي ،برخوردهاي نظامي ،و غیره،
برشالوده تولید و مبادله کاالهایي قرار گرفته است که توسط کار اجتماعي تولید میشوند ،اما به تملك
خصوصي در مي آیند .براي اینکه ،ارزش و ارزش اضافي موجود در این کاالها متحقق گردند ،باید
بفروش روند .اینجاست آن تضاد ساده اما بالقوه انفجاري .براي اینکه ارزش کاال متحقق شود باید
بفروش رود؛ اما از جانب دیگر ،تضمیني براي فروش آن وجود ندارد .اگر فاصله زماني میان تولید و
فروش کاال خیلي زیاد شود ،بقول مارکس" ،شکاف میان خرید و فروش بسیار زیاد میشود ،رابطه
تنگاتنگ میان آنها ،یعني وحدتشان ،خود را بوسیله یك بحران بیان میکند ".مارکس سپس چنین
ادامه میدهد:
آنتي تز ،ارزش مصرف و مصرف ،این تضادها که کار انفرادي مجبور است خود را بمثابه کار اجتماعي
بالواسطه بنمایاند ،که کار کنکرت خاص بمثابه کار مجرد عام انساني تلقي شود؛ تضاد میان شخصیت
دادن به اشیاء و شیئیت بخشیدن به اشخاص ،تمام این آنتي تزها و تضادها که در کاالها حضور
دارند ،در فازهاي متضاد دگردیسي کاال حضور خود را اعالم کرده واشکال حرکتشان را تکوین مي
دهند .پس این اشکال امکان بروز بحران ،و فقط امکان آن را در بر دارند .تبدیل این امکان صرف به
واقعیت ،نتیجه یك رشته طوالني از مناسبات است) ...کاپیتال ـ جلد  ،۱صفحه (۱۱۴
این "رشته طوالني مناسبات" ،در یك شکل مارپیچي ،از سرمایه داري رقابت آزاد به امپریالیسم
تکامل یافته است ،که طي آن ،نیروهاي مولده اجتماعي شده در سطح جهاني بر پوسته سرمایه داري
حاوي آنها ـ که خصلت انگلي اش نیز افزوده شده ـ فشار وارد مي آورند .بحرانهاي نهفته در هر کاال،
اکنون با قدرت باور نکردني و نیرویي نابود کننده ،خود را بروز میدهند .اما نیروي آنارشي که تحرك
بیسابقه اي به سرمایه بخشیده است ،در واقع هیچ نکرده مگر آنکه در خاك هرگوشه جهان تخم اژدها
افشانده ،که گورکنان سرمایه از دل آن بیرون مي جهند" .این نیروي محرکه آنارشي اجتماعي تولید
است که بطور روز افزون ،اکثریت توده ها را به پرولتر تبدیل میسازد ،و این توده هاي پرولتر هستند
که بنوبه خود ،باالخره نقطه پایاني بر آنارشي تولید خواهند نهاد) ".آنتي دورینگ ،صفحه  ،(۳۵۲این
تحلیل داهیانه انگلس ،در دوران امپریالیسم ،در عصر جنگ و انقالب ،خود را بویژه در ابعادي جهاني

152

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

بیان مي نماید .و با وجود اینکه خیزشهاي انقالبي ،افت و خیز دارند ،در هیچ زماني از هنگام جهش
سرمایه داري به امپریالیسم ،جهان در سکوت نبوده است.
نابودي مناسبات اجتماعي بورژوایي توسط انقالب پرولتري و پي ریزي شکل اجتماعي کیفیت ًا عالیتر
ـ کمونیسم ـ در ابعاد جهاني ،پروسه ایست که هنوز در دوره کودکي خویش است ،اما تضاد اساسي
عصر امپریالیسم ،طي  ۸۰تا  ۱۰۰سال اخیر ،و از میان مسیري پرپیچ و خم و زیگزاگي که مملو از
جنگها و انقالبات بوده است ،به حل خود نزدیکتر شده است؛ نیروهاي مولده طي هر دور ،عظیمتر و
اجتماعي تر شده است؛ تبلورات آنارشي ،جدي تر و انفجاري تر شده اند ،پرولتاریا ،در گذار از
مارپیچهاي پیشرفتهاي انقالبي و شکستهاي تلخ ،خود را آبدیده ساخته ،و مرتب ًا گردانهاي جدیدتري
را در سراسر جهان گرد آورده و اصول و درسهاي مهمي را در رابطه با وظیفه تحول انقالبي جامعه،
کشف و حاصل کرده است.
قواي محرکه حل تضاد اساسي جامعه بورژوایي چیست؟ مولفه هاي کل پروسه اي که انقالبیون در
تالش پیشبرد آنانند ،و در نتیجه باید فهمیده شوند ،کدامند؟ درطي پلمیکهاي دهه  ۱۹۶۰با
رویزیونیستهاي شوروي ،حزب کمونیست چین به چهار تضاد اصلي که بهمراه امپریالیسم ظهور یافته
بود اشاره کرد .آنها عبارتند از ،تضاد میان قدرتهاي امپریالیستي و ملل تحت ستم ،تضاد میان خود
قدرتهاي امپریالیستي ،تضاد میان بورژوازي و پرولتاریا در کشورهاي امپریالیستي ،و تضاد میان
کشورهاي امپریالیستي و سوسیالیستي )هنگامیکه وجود دارند( .بیشك ،تضادهاي دیگري موجودند و
برخي اوقات نیز نقشهاي بسیار مهمي ایفاء میکنند ،اما تظاهر و تداخل این چهار تضاد است که
محتواي اصلي رشد تضاد اساسي دوران بورژوایي را ،شکل میدهد .در هر زمان ،یکي از این تضادها
ممکن است عمده شود ،یعني اینکه ،یکي از این تضادها در مجموع بیش از آنکه بنوبه خود تحت
تاثیر سایر تضادها قرار گیرد ،بر آنها تاثیر بر جاي مي نهد ،و آنگاه این تضاد است که در هر مرحله
معین بیش از همه ،حل تضاد اساسي را تعیین خواهد کرد )واگرچه بخشاً ،اماتبلور اصلي آن خواهد
بود( .با این وجود ،این رابطه سي ال است ،تضادها طي روابطشان  ،بریکدیگر تاثیر گذارده و جابجایي
صورت میدهند .آنها ،حتي هنگامیکه با محدودیتهاي نسبي معین در مسیر مبارزه شان روبرو
میگردند ،یکدیگر را تبدیل میکنند ،و نقاط عطف زماني بوجود مي آیند که تضاد عمده دوره قبل ،به
حد معیني از حل )یا تخفیف( خود میرسد ،و توسط یك تضاد عمده جدید جایگزین میگردد.
ما قبال بر این نکته اشاره کردیم که چگونه تضاد میان آنارشي و ارگانیزاسیون در عصر امپریالیسم،
بطور فشرده در رقابت و جنگ میان امپریالیستها ،منعکس میگردد .اما شکل دیگري از حرکت تضاد
اساسي نیز وجود دارد ـ یعني ،مبارزه طبقاتي انقالبي ـ و گذار به امپریالیسم ،تاثیرات عمیقي بر این
شکل از حرکت بر جاي گذارده است .تضاد میان امپریالیسم و ملل تحت ستم ،و تضاد میان پرولتاریا
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و بورژوازي در کشورهاي امپریالیستي ،بهم پیوند میخورند ،و خصلت تغییر یافته آنها و مناسباتشان
با یکدیگر ،نکته مهم دیگري است که باید درك گردد(۱۳) .
در عصر امپریالیسم ،سرمایه در ابعاد عظیم به کشورهاي عقب مانده صادر میشود ،و همین صدور
سرمایه است که تمام جامعه را در بافت سرمایه بین المللي ادغام میکند ،تکامل پرولتاریا را تسریع
مي بخشد ،و توده هاي این کشورها را بدرون تاریخ جهاني میکشاند .مبارزات و مقاومت آنها ،اکنون
در عرصه یك پروسه بین المللي واحد انجام میپذیرند ،و نقش بسیار مهمي در این پروسه بر عهده
میگیرند .مضافاً ،بسیاري از این کشورها )علیرغم صدور سرمایه( کماکان مناسبات فئودالي )یا نیمه
فئودالي( را عمدت ًا حفظ کرده ،و ـ اگرچه نکته اي متناقض است ـ امپریالیسم غالب ًا با عناصري از
طبقات فئودال حاکمه در اشتراك با قشري از سرمایه داران بوروکرات )که از طریق مناصب حکومتي
و از قبل خدمت به امپریالیسم ثروت اندوخته اند ،مثل خانواده مارکوس ،ساموزا ،موبوتو ،و غیره(
متحد شده و آنها را جهت سرکوب توده ها و تضمین امنیت کشور براي استثمار امپریالیستي ،تقویت
میکند .اما بواقع ،زمانیکه فئودالها در برابر تحوالت الزم جهت توسعه سرمایه مقاومت نشان میدهند،
امپریالیستها به منافع آنها ضربه وارد میکنند )مثال ،طي برنامه هاي "اصالحي" ،در دهه  ۱۹۶۰و
اوایل دهه  ،۱۹۷۰در "جهان سوم"(.
اما بهرحالت ،جلوي رشد سرمایه داري ملي گرفته میشود ،دهقانان سرکوب شده و از حق زمین
محروم میگردند ،رفرمها و تحوالتي که مشخصه انقالب بورژوا ـ دمکراتیك هستند ،سد شده و یا
بشدت در نطفه خفه میشوند .بنابراین ،امپریالیسم نه تنها گردانهایي از پرولتاریاي بین المللي را در
این کشورها بوجود مي آورد ،بلکه با سرکوب بورژوازي بومي آرزومند )و قشر روشنفکر عموم ًا مرتبط
بدان( و تشدید بار فشار کمرشکن موجود بر دهقانان ،انبارهاي باروت انقالبي بشکل مبارزات
رهائیبخش ملي را در مناطق تحت ستم جهان مي آفریند .مبارزه در این کشورها هنوز عموم ًا در
مرحله بورژوا ـ دمکراتیك ،اما در شرایط تاریخي و جهاني نوین ،قرار دارد؛ سلطه امپریالیستي،
بدرستي خود امپریالیسم را آماج حمله این مبارزات میسازد .مبارزات رهائیبخش ملي ،سلب مالکیت
از سرمایه خارجي و اخراج کامل امپریالیسم )بعالوه بخشهایي از سرمایه داخلي و طبقه زمیندار را که
در خدمت امپریالیسم عمل میکنند( ،درهم شکستن مناسبات فئودالي بطور اعم و تقسیم زمین میان
کشاورزان ،و نابود کردن کلیه نهادهاي عقب مانده ،ایده ها و غیره مرتبط بدانها که توسط امپریالیسم
نشو و نما مي یابند ،را هدف خود قرار میدهند .این مبارزات ،با شروع این قرن ،ضربات قدرتمند روز
افزوني را بر پیکر امپریالیسم جهاني ،وارد آورده اند.
همانگونه که پیشتر هم یادآوري کردیم ،رشد این کشورها علیرغم اینکه تحت سلطه امپریالیسم
بصورت ناموزون و معوج انجام میگیرد ،اما به رشد و تراکم پرولتاریا مي انجامد .این امر به انضمام
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تجربه اندوزي و آبدیده شدن پرولتاریاي بین المللي طي سالهاي متعاقب ظهور امپریالیسم ،زمینه را
براي اینکه پرولتاریا بتواند جبهه واحدي متشکل از طبقات و اقشار گوناگون تحت ستم را در این
مبارزات رهائیبخش ملي رهبري کرده و مبارزه توده ها را تا مرحله بعدي )سوسیالیستي( به پیش
ببرد ،مهیا ساخته است) .في الواقع بدون اعمال رهبري پرولتري ،حتي مرحله رهائیبخش ملي نیز
اساس ًا نمیتواند به انجام رسیده و تحکیم یابد ـ این کشورها نمیتوانند بر پایه اي سرمایه دارانه رشد
کنند ،بدون اینکه باز وابسته شده و درشبکه گسترده مناسبات امپریالیستي حاکم بر بازار جهاني
گرفتار آیند (۱۴) (.بدین ترتیب ،ملل تحت ستم جهان میتوانند ،بوسیله انقالب ،از مناطق مهم
سرمایه به مناطق پایگاهي انقالبي پرولتاریاي بین المللي و خلقهاي تحت ستم جهان ،تبدیل شوند.
بنابراین ،این مبارزات از اهمیتي فوق العاده براي پرولتاریاي بین المللي برخوردارند ـ حتي اگر در
ابتدا توسط پرولتاریا رهبري نشده باشند .لنین ،بویژه علیه آن روند شوونیستي در جنبش طبقه
کارگر کشورهاي پیشرفته ،که یا از حمایت این مبارزات دریغ ورزیدند و یابه مخالفت مستقیم با آنها
برخاستند ،مبارزه نمود و مکررًا تاکید ورزید که:
هرآینه کارگران اروپا و آمریکا در مبارزه خود علیه سرمایه ،با صدها میلیون برده مستعمراتي که
تحت ستم این سرمایه هستند ،اتحاد کامل و بسیار محکمي نداشته باشند ،جنبش انقالبي در
کشورهاي پیشرو در حقیقت امر ،جز فریب محض چیز دیگري نخواهد بود) .دومین کنگره
انترناسیونال کمونیستي ،مجموعه آثار ،جلد  ۳۱صفحه (۲۷۱
اهمیت نکته مورد نظر لنین ،در پرتو تغییرات عمیقي که با جهش به امپریالیسم ،در خصلت مبارزه
در خود کشورهاي امپریالیستي بوجود مي آید ،روشنتر میشود .در این کشورها ،سیستم هاي حمل و
نقل و ارتباطي بسیار پیشرفته ،درماني و بهداشت ،خدمات فرهنگي و آموزشي بسیار عالیتري نسبت
به کشورهاي "جهان سوم" ،وجود دارند .همچنین ،فرصتهایي براي پیشرفت برخي افراد در بخشهاي
انگلي تر اقتصاد امپریالیستي ـ مالي ،حکومتي ،تبلیغات و غیره ـ بوجود مي آید ،و غارت مناطق
تحت ستم جهان ،زمینه را براي آنکه قشر بزرگ خرده بورژوازي ،جایگاهي براي خود دست و پا کند،
فراهم مي سازد .بعالوه ،خود امپریالیستها تا سرحد امکان خواهان برقرار کردن "صلح" در جبهه
داخلي خود هستند ،که بتوانند غارت بین المللي شان را با فراغ بال به پیش برند .و بدین ترتیب ،آنها
مایلند )هنگامیکه بتوانند( امتیازاتي در زمینه دستمزد و غیره ،به بخش قابل توجهي از طبقه کارگر
آنجا بدهند )البته ،بهمراه باتون و سرنیزه ،بویژه براي بخشهاي تحتاني و غیرممتاز پرولتاریا( .این یك
رشوه عیني و پایه تبدیل اقلیت مهمي از پرولتاریا به اشرافیت کارگري میباشد) .اقلیتي که بشدت
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گرایش دارد بمثابه یك پایه اجتماعي براي بورژوازي خودي علیه توده ها در سطح بین المللي فکر
کند و عمل کند (.این رشوه حتي باعث میشود که بخشهاي وسیعتر دیگري موقت ًا )اما بنحو قابل
توجهي( در دوره هاي رونق وثبات نسبي بورژوازده شوند .هسته این اشرافیت کارگري ،عموم ًا در
صنفهاي شدیدًا تخصصي )ونسبت ًا مجزا شده( ،قرار دارد .این کارگران ،که شمارشان در کشوري مثل
آمریکا به میلیونها تن میرسد ،بخش مهمي از خرده ریزه هاي غارت امپریالیستي که بخون خلقهاي
تحت ستم آغشته است ،را دریافت میکنند .نفوذ این بخش بهمراه تبدیل شدن اتحادیه هاي کارگري
به دستگاههاي سیاسي بورژوا ـ شوونیستي ،مضاف بر توان موقت امپریالیستها در تقسیم خرده ریزه
هاي خوان یغماي خویش در میان کارگران صنایع پایه اي ،همگي باعث بوجود آمدن یك "قطب"
بورژوایي مهم در میان طبقه کارگر کشورهاي پیشرفته ،گشته است (۱۵).بیشك ،بخشهایي از این
پایه اجتماعي ـ بویژه آن دسته کارگراني که موقتا بورژوازده شده اندـ در اوضاع و احوال بحرانهاي
شدید و تحوالت عمیق سیاسي و اجتماعي ،بسوي انقالب جلب خواهند شد )و تعداد زیادتري به
موضع "بیطرفي دوستانه" که چندان هم کم اهمیت نیست ،روي خواهند آورد( ،اما این قطب
همچنان عامل مهمي براي بورژوازي باقي خواهد ماند.
رشوه دهي امپریالیسم به بخشي از طبقه کارگر به ناگزیر ضد خود را نیز ایجاد میکند ،یعني شرایط
پوالریزاسیون عمیق در طبقه کارگر و انشعاب در آن رابدنبال دارد .اگر پایه شوونیسم ملي افزایش
مي یابد ،پایه )ولزوم( یك بخش کامال انقالبي انترناسیونالیستي از طبقه کارگر در ضدیت مستقیم با
آن نیز ،ظاهر میشود.
این مسئله خود را بطرق مختلف نمایان میسازد :مثال ،نفوذ غالب ًا عمیق کارگران مهاجر بر آگاهي و
مبارزه کارگران )وهمچنین بر سایر بخشهاي جامعه( را در کشورهاي امپریالیستي اروپا ،در نظر
بگیرید .این کارگران تحت فشار شرایط ستمگرانه موجود در ممالك خویش ،بدین کشورها رانده شده
اند تا نیروي کار ارزان را تشکیل دهند ،اما آنها بخش مهمي از پرولتاریاي کشورهاي امپریالیستي
میشوند و غالب ًا تجربه مبارزه مسلحانه انقالبي علیه امپریالیسم را بهمراه خود بدین کشورها مي آورند
و روحیه و درسهاي آنرا پخش میکنند ،و یا نقش پیشروئي که سربازان از ویتنام برگشته در میان و
در مقابل طبقه کارگر آمریکا ،خصوص ًا در اوایل و اواسط دهه هفتاد بازي میکردند را در نظر بگیرید.
بسیاري از این سربازان در جنگ ویتنام شرکت داشته و بعینه شاهد جنایات امپریالیسم در حق
خلقهاي جهان بوده و علیه آن شوریدند ـ و آماده و مشتاق گسترش یافتن این شورش بودند .این
پتانسیل انقالبي را میتوان در نفوذ کارگران سیاهپوست و سایر اقلیتهاي ملي درون طبقه کارگر
آمریکا ،و مبارزات خلقهاي ملیتهاي تحت ستم در کل یت خود ،بعالوه تاثیرات روز افزون )ودر
مجموع انقالبي( مهاجرین درون طبقه کارگر آمریکا ،مشاهده نمود.
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لنین طي مقاله بسیار مهمي بنام "امپریالیسم و انشعاب در سوسیالیسم" متذکر گردید که "در
حالیکه تراستها ،الیگارشي مالي ،قیمتهاي سرسام آور ،و غیره ،خریدن مشتي از اقشار فوقاني را
ممکن میسازد ،ولي ،براي توده هاي پرولتر و نیمه پرولتر ،بجز ستم ،فشار ،نابودي و عذاب ،چیز
دیگري به ارمغان نمي آورد ".وي سپس چنین ادامه میدهد:
از یکسو ،بورژوازي و اپورتونیستها بدین گرایش دارند که قلیلي از کشورهاي ثروتمند و ممتاز را به
زالوهایي "ابدي" بر پیکر بشریت مبدل کرده ،و با استثمار سیاهان ،سرخپوستان و غیره "بر تخت
حکومت لم دهند" و آنها را بکمك تکنیك عالي قلع و قمع که توسط میلیتاریسم مدرن امکان پذیر
میگردد ،در انقیاد نگاه دارند .از سوي دیگر ،توده ها که بیش از پیش بر آنان ستم روا شده و تمامي
بار جنگهاي امپریالیستي را متحمل میشوند ،بدین گرایش دارند که این یوغ را درهم شکسته و
بورژوازي را سرنگون سازند .در چارچوب مبارزه میان این دو گرایش است که تاریخ جنبش طبقه
کارگر اکنون به ناگزیر تکامل مي یابد) .مارکس .انگلس ،مارکسیسم ،صفحه (۳۷۷
علیرغم اینکه ،امپریالیستها موقت ًا توانسته اند ،نسبت به زمان لنین ،بخشهاي وسیعتري از پرولتاریا را
بخرند ،اما کماکان پرولتاریاي واقعي درون کشورهاي امپریالیستي وجود دارد ،وتاکید لنین بر نقش
محوري و مهم این انشعاب و ضرورت مبارزه بنفع گرایش انترناسیونالیسم پرولتري ،بیش از هر زمان
دیگر مناسبت مي یابد.
دو روند انشعابي را که لنین مورد توجه قرار داد ،عبارت بودند از انترناسیونالیسم پرولتري علیه
کائوتسکیسم .کائوتسکیسم )حتي اگر چه امروزه ممکن است مستقیم ًا تحت نام کائوتسکي نباشد(
اساس ًا پایه اجتماعي خود را در اشرافیت کارگري و قشر بس بورژوازده طبقه کارگر درون کشورهاي
امپریالیستي ،مي یابد (۱۶).و همانگونه که در سراسر این فصل تاکید نمودیم ،مجموعه ایده هایي که
براي نخستین بار توسط کائوتسکي ارائه شدند ،امروزه توسط گسترده ترین طیف نیروهاي مختلف
بیان میشود ـ احزاب "کمونیست" رویزیونیست ،سوسیال دمکراتها ،و سایر رفرمیستهاي گوناگون ـ
که همگي تالش دارند این پایه اجتماعي را تکیه گاه خود قرار دهند و آنرا بسیج کنند .کائوتسکیسم
به ناگزیر در میان صفوف انقالبیون صادق نیز رسوخ میکند.
در جمعبندي این نکته اساسي باید بگوییم که کائوتسکیسم سعي دارد تضادهاي امپریالیسم را
نادیده انگارد و بر آنها سرپوش نهد ،و براي امپریالیستها آزادي تقریب ًا کامل در فائق آمدن بر این
تضادها قائل است .و این ضد دیدگاه لنیني است ،دال بر اینکه امپریالیسم دقیق ًا تشدید کل تضادهاي
سرمایه مي باشد .کائوتسکیسم به پرولتاریا آموزش میدهد که به هر مسئله اي از این زاویه که چگونه
در وضعیت او در مقابل بورژوازي خودش تاثیر میگذارد ،بنگرد )که در شرایط جنگ ،نهایت ًا و ناچارًا به
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سازش و خیانت به پرولتاریاي بین المللي مي انجامد( ،در حالیکه دیدگاه مارکسیست ـ لنینیستي به
پرولتاریا مي آموزد که زاویه برخوردش به مسئله ،بقول لنین" ،نه از نقطه نظر کشور "من"  ...بلکه
باید از نقطه نظر سهم من در تدارك ،در تبلیغ ،و در شتاب بخشیدن به انقالب جهاني پرولتري،
باشد") .انقالب پرولتري و کائوتسکي مرتد ،صفحه (۸۰
رهنمود لنین مبني بر "پائین تر و عمیق تر رفتن" بدرون پرولتاریاي واقعي ،و تاکید باب آواکیان بر
ضرورت ریشه مستحکم داشتن در "پایگاه اجتماعي انترناسیونالیسم پرولتري" ،کماکان سمتگیري
استراتژیك صحیح پرولتاریا در کشورهاي پیشرفته است .آن گرایش انترناسیونالیستي که باید در
کشورهاي امپریالیستي و در بقیه کشورها تقویت شود عبارت ازاین است" :کار بیدریغ در راه توسعه
جنبش انقالبي و مبارزه انقالبي در کشور خویش و پشتیباني از این مبارزه و این خط مشي و فقط
این خط مشي )از طریق تبلیغات ،حمایت معنوي و کمك مادي( در تمام کشورها ،بدون استثناء".
)وظایف پرولتاریا در انقالب ما ،کلیات آثار ،جلد  ،۲۴صفحه (۷۵
پایه و ضرورت تبدیل انترناسیونالیسم پرولتري به شالوده و نقطه عزیمت ،و ارزیابي هر مبارزه در هر
کشوري از این زاویه که چگونه مبارزه جهاني در جهت انقالب پرولتري و نابودي جامعه طبقاتي را به
پیش مي برد ،امري اساسي است؛ چرا که بطور عیني ،امپریالیسم پیوندهاي میان مبارزات مختلف
سراسر جهان را کیفیت ًا تقویت کرده است.
باب آواکیان در پرتو این دیدگاه ،چنین نوشت" :انترناسیونالیسم پرولتري چیزي نیست که از
کارگران یك کشور به کارگران دیگر کشورها "بسط" یابد ،بلکه جهان بیني پرولتاریاي بین المللي و
نقطه عزیمت مبارزه او در مقیاس جهاني و در کشورهاي مختلف ،است") ".براي دهه هایي که در
پیش است ـ در ابعادي جهاني" ،گزارشي از باب آواکیان که توسط کمیته مرکزي حزب کمونیست
انقالبي آمریکا تصویب شد ،و بخشهایي از آن در نشریه "کارگر انقالبي" ،شماره  ،۹۸مورخه ۲۷
مارس  ،۱۹۸۱به چاپ رسید(
این درك صحیح لنین از رابطه میان عرصه بین المللي و اوضاع هرکدام از کشورهاي جهان بود که او
را قادر ساخت ،فرصت عظیم )وضرورت عاجل( پیشبرد انقالب  ۱۹۱۷بسوي سوسیالیسم را ببیند ـ
در هنگامیکه کس دیگري این را نمي دید .بورژوازي روسیه پس از انقالب فوریه با این ضرورت روبرو
بود که به شرکت در جنگ جهاني اول ادامه بدهد ـ جنگي که روسیه در گیر آن بود و همین
"موجب" انقالب شده بود .این ضرورت باعث بروز بحرانهاي اجتناب ناپذیر نوین گردید وثبات
حاکمیت بورژوازي را با مشکل روبرو ساخت .در عین حال ،با توجه به روحیه انفجاري توده ها در
سایر کشورها ،یك تالش انقالبي در روسیه ـ که پس از فوریه بسیاري در پي رهبري آن بودند ـ
میتوانست جرقه حریقي بین المللي باشد؛ یا بالعکس ،قصور پرولتاریاي روسیه در عمل کردن
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میتوانست آب سردي بر روي ماده آتشزا بریزد .البته درك این مسئله ،چگونگي حرکت براي انجام
انقالب سوسیالیستي را حل نکرد .اما این تحلیل فراگیر لنین که برپایه بین المللي قرار داشت ،کامال
آشکار کرد که انقالب در دستور کار بوده و به فعالیت انقالبیون وابسته است(۱۷).
گـرهـگـاهـهاي تـاریـخي
در حقیقت ،تجربه اکتبر  ۱۹۱۷به جنبه مهم دیگري از امپریالیسم ،اشاره دارد :ظهور گرهگاههاي
تاریخي ،در زمانیکه کل سیستم امپریالیسم شدیدًا از هم کشیده شده و در مقابل شوك ها و گسست
ها ضربه پذیر میگردد و فرصت پیشرفتهاي انقالبي بیسابقه ظاهر میشود .این چنین گرهگاههایي در
اطراف جنگهاي جهاني اول و دوم شکل گرفتند ـ همانگونه که استالین در باره جنگ جهاني اول
گفت" :کلیه تضادها را دریك گره جمع کرده ،روي کفه ترازو انداخت ،و بدین ترتیب نبردهاي انقالبي
پرولتاریا را سریعتر و آسانتر نمود) ".اصول لنینیسم ،چاپ پکن ،صفحه  (۶در این زمانها ،قدرتهاي
امپریالیستي ،در یك تالش همه جانبه درجهت نیل به پیروزي در جنگ و قرار گرفتن در راس
سایرین ،مجبورند همه چیز را به صحنه نبرد پرتاب کنند .اما محور همین تالش هاي همه جانبه،
عبارتست از یك چشم اسفندیار بسیار ضربه پذیر ،یعني نیاز امپریالیستها به بسیج سیاسي توده ها
درپیشبرد جنگ.
این بدین معنا نیست ،که جنگ و یا تدارك جنگ ،نمیتواند موقت ًا نقش تقویتي را براي امپریالیستها،
ایفاء نماید .اما تاثیرات این چنیني ،به پیشرفتها و پیروزیهاي مداوم در جنگ بستگي دارند ،و به
هرصورت داراي ظرفیت زیادي هستند که عمیق ًا به ضد خود بدل گردند .لنین در پاسخ به
کائوتسکي که براي تسلیم طلبي چنین بهانه میتراشید" :هنگام شروع جنگ ،دولت هیچگاه بدین
میزان قوي نبوده ،و احزاب هیچگاه تا بدین حد ضعیف نبوده اند" ،با اشاره به ماهیت اوضاع گفت:
هنگامیکه یك بحران سیاسي موجود است ،هیچ حکومتي از فرداي خود مطمئن نیست ،هیچکدام در
مقابل خطر ورشکستگي مالي ،از دست دادن قلمرو ،سرنگوني و  ...تضمین ندارند .همه حکومتها
برروي آتشفشان نشسته اند ،همه آنها ،خود از توده ها مي خواهند که ابتکار و دالوري از خویش
نشان دهند) .ورشکستگي انترناسیونال دوم ،مجموعه آثار ،جلد  ،۲۱صفحه (۲۱۴
لنین نشان داد ،که قدرت حکومتها در ابتداي جنگ موقت است ،و درحقیقت حکومتهاهرگز تا بدین
حد نیازمند حمایت توده ها نیستند .وي سپس چنین خاطر نشان ساخت ،که حکومتهاي گوناگون
نه تنها بنحوي روز افزون مجبورند توده ها را به محرومیت و خشونت بیحد و حصري گرفتار کنند،
159

ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

بلکه براي انجام همین کار نیز باید توده ها را بدرون زندگي سیاسي ،بکشانند .در حالیکه این عمل
در خدمت به مقاصد بورژوازي انجام میگیرد ،بورژوازي با این عمل خود )بقول باب آواکیان( غول را از
چراغ جادو رها میکند " ...و هنگامیکه این "غول" ،یعني توده هاي مردم و بطور خاص طبقه کارگر،
بر مي خیزد ،فرصت براي به چنگ آوردن همه چیز هویدا میشود ـ منجمله اینکه ،چه کسي قرار
است چه کس دیگر را در کدام چراغ جادو بچپاند :۱۹۸۰") ".یکسال ،و یك دهه با اهمیت تاریخي"،
انتشارات آر .سي .پي ،شیکاگو ،۱۹۸۰ ،صفحه (۴
این گرهگاههاي تاریخي که نشان دهنده تشدید و تمرکز تضادهاي جهان هستند ،میتوانند اوضاع
کشورهاي پیشرفته را بشدت متحول سازند ،و دروازه هاي وسیعتري را بروي مبارزات انقالبي مناطق
تحت سلطه بگشایند ـ مناطقي که حداقل در چهل سال گذشته شاهد فرصت هاي بسیار عظیمي
جهت مبارزه انقالبي بوده اند .این نکته ،بنحوي در طي جنگ جهاني اول صادق بود ،و طي جنگ
جهاني دوم و دوره متعاقب آن نیز )بویژه بخاطر انقالب چین ،که تنها بدان نیز محدود نمیشد( خود
را بشکل کیفیت ًا برتري بروز داد .تاثیر بالقوه این چنین گرهگاه جهاني ـ تاریخي ،مورد تاکید لنین
قرار گرفت:
تاریخ بندرت چنین شکلي از مبارزه را در دستور روز قرار میدهد ،اما اثرات آن براي دهها سال باقي
میماند .روزهایي که طي آنها چنین شیوه هایي را میتوان و باید اختیار کرد ،مساوي چندین سال در
دوره هاي تاریخي دیگر ،مي باشند) ".ورشکستگي انترناسیونال دوم ،مجموعه آثار ،جلد  ،۱۲صفحه
(۴۵۲
بیشك ،انقالبات به گرهگاههاي تاریخي محدود نیستند .فرصتهاي مهم انقالبي ،در طول تکامل
امپریالیسم" ،بدون اخطار قبلي" ظاهر شده اند و مبارزه پرولتاریاي بین المللي را به پیش برده و
خواهان حمایت از جانب آن بوده اند ـ مثل جنگ ویتنام که برجسته ترین نمونه دوران اخیر مي
باشد .وظیفه پرولتاریاي آگاه در هر کشور و تحت هر شرایطي ،اساس ًا عبارتست از ارتقاء آگاهي
انقالبي توده ها ،بار آوردن آنها با دورنماي انترناسیونالیستي ،و تدارك براي استفاده از هرفرصت
ممکن جهت پیشروي.
همانگونه که لنین جمعبندي نمود" ،امپریالیسم ،عصر انقالب پرولتري است".
____________________________________________
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توضیحات امپریالیسم
 (۱در اینجا ،بحث کوتاهي در مورد "سرمایه اجتماعي" ضروري است .سرمایه اجتماعي به مجموعه
آحاد سرمایه هاي هر کشوري که شیوه تولیدي سرمایه داري در آن غالب است ،اطالق میشود.
مارکس در جلد دوم سرمایه نوشت:
"بنابراین ،هر سرمایه منفرد ،یك بخش منفرد شده از مجموعه سرمایه اجتماعي را تشکیل میدهد،
بخشي که زندگي خاص خود را دارد .بهمین ترتیب ،همانگونه که هر سرمایه منفرد نیز چیزي
نیست ،بجز یك عنصر منفرد از طبقه سرمایه دار .حرکت سرمایه اجتماعي شامل کل حرکت بخشهاي
مجزاي منفرد شده اش ،و محصول سرمایه هاي منفرد است) ".کاپیتال ،جلد دوم ۳۵۲ ،ـ (۳۵۱
مارکس سپس این تحلیل خود را ارائه میدهد که مناسبات ارزش کل سرمایه اجتماعي کشور )مثال،
ترکیب ارگانیك سرمایه ،ارزش نیروي کار ،نرخ سود و غیره( چارچوبي را ایجاد میکند که معیارهاي
عملکرد سرمایه هاي منفرد گوناگون ،درون آن تنظیم میشوند )البته ،نه به آرامي و آگاهانه ،بلکه از
طریق تضاد و مبارزه( .بطور مثال ،نرخهاي متناقض سود در بنگاهها و صنایع گوناگون ،خود را در یك
نرخ عمومي سود براي کل سرمایه اجتماعي حل میکنند ،که هر سرمایه منفرد بنوبه خود حول آن
نوسان میکند .همین نرخ عمومي است که عمدت ًا نرخ بازگشت واقعي هر سرمایه منفرد را معین
میکند.
؟ ..بعالوه ،همانگونه که سرمایه هاي منفرد مولفه هایي از سرمایه اجتماعي میباشند ،حرکت آنها نیز
بخشي از پروسه تعیین کننده و بزرگتري را تشکیل میدهد .همانطور که مارکس هم خاطرنشان
میسازد ..." :مدارهاي سرمایه منفرد در هم ادغام شده و وجود یکدیگر را الزم و ضروري میسازند ،و
دقیق ًا طي همین ادغام در یکدیگر است که حرکت مجموعه سرمایه اجتماعي را شکل میدهند.
درست همانطور که در جریان گردش ساده کاالها ،دگردیسي کلي کاال بمثابه حلقه اي در سلسله
دگردیسي هاي جهان کاالها ظاهر شد ،هم اکنون نیز دگردیسي سرمایه منفرد بمثابه حلقه اي در
سلسله دگردیسي هاي سرمایه اجتماعي ظاهر میشوند) ".کاپیتال ،جلد دوم ،صفحه  ۳۵۴ـ (۳۵۳
 ...در حالیکه امپریالیسم ،گرایش سرمایه به سرریز شدن از چارچوب ملي اش را کیفیت ًا افزایش مي
بخشد ،و في الواقع مدارهاي سرمایه را در عرصه اي بس عالیتر نسبت به گذشته بین المللي میسازد،
اما درعین حال سرمایه عمیق ًا ملي باقي مي ماند .مدارهاي سرمایه به هر شکلي بین المللي شده
باشند ،خود سرمایه در یك کشور خاص منزل دارد ،و مجموعه سرمایه اجتماعي عمدت ًا به آن
مجموعه اي اطالق میگردد که در یك بازار ملي خاص ریشه دارد ،اگرچه عملیاتش دامنه سرمایه
گذاریها را جهاني کرده ،و اگرچه با سرمایه اجتماعي سایر ممالك تداخل متقابل دارد.
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) (۲در اینجا باید خاطرنشان سازیم که مثالهاي این فصل عمدت ًا مربوط به آمریکا هستند .تکامل
امپریالیسم در اروپاي غربي و ژاپن عموم ًا همپاي تکامل امپریالیسم آمریکا پیش رفته است
)همانگونه که بررسي "امپریالیسم" لنین ،که خود مثالهایش را عمدت ًا از اروپا گرد آورده ،این را نشان
میدهد( .امروزه اگرچه این دولتها در یك بلوك کمابیش منسجم )ودر عین حال مملو از آنتاگونیسم(
تحت هژموني امپریالیسم آمریکا ادغام شده اند ،اما ،کماکان قدرتهاي امپریالیستي هستند )و نه
قربانیان سلطه آمریکا ،آنگونه که بعضي مدعیند( .تبلور این وضعیت را میتوان در اعتصاباتي که بهار
 ۱۹۸۲در کارخانجات اتوموبیل سازي ایران اتفاق افتاد ،مشاهده نمود ،که نه تنها بنگاه جنرال موتورز
بلکه مرسدس بنز ،ولوو ،و اتوموبیلهاي گوناگون ژاپني ،را آماج حمله خود قرار داد.
 ...مورد شوروي ،بمثابه یك دولت امپریالیستي و سرکرده بلوك رقیب آمریکا ،تصویر پیچیده تري را
عرضه میکند .امپریالیسم در شوروي بر شالوده آنچه که قبال اقتصاد سوسیالیستي متمرکز بود ،پس
از بقدرت رسیدن بورژوازي نوین در اواسط دهه  ،۱۹۵۰رشد یافت )رجوع کنید به فصل  .(۴شکلهاي
نهادهاي اقتصادي امپریالیستي در شوروي ،از آنچه که در غرب موجود است متفاوتند ،اما محتواي
اساسي آنها یکي است .مثال ،علیرغم اینکه خصلت و عملکرد واقعیشان بسیاري ویژگیهاي متفاوت از
هم دارند )که بخاطر منشاء گرفتن از یك اقتصاد و روبناي سابق ًا سوسیالیستي ،چندان تعجب برانگیز
نیست( ،اما نقش وزارتخانه هاي دولتي منطقه اي ،گروه هاي تولیدي ،موسسات سیستم بانکي
دولتي ،و غیره ،در شوروي تقریب ًا همانند نقش شرکتها و بانکهاي کشورهاي امپریالیستي غرب است،
وقدرت متمرکز در دست عالي رتبگان دولتي شوروي در جهت تحرك سرمایه گذاریها و تعیین اهداف
کلي اقتصاد ،شکلي از سرمایه مالي است )بعدًا در این باره بحث خواهیم کرد( .همچنین شوروي
بشکل وام ،توافقات نابرابر تجاري ،فروش اسلحه ،سرمایه گذاریهاي مشترك و غیره ،سرمایه صادر
میکند ـ که این یك خصوصیت مهم امپریالیسم است ـ شوروي نیز با ضرورت تقسیم مجدد جهان
روبرو میباشد .رجوع کنید به تز "سوسیالیسم آبروباخته" در نشریه کمونیست دوره  ،۲شماره ،۲
انتشارات حزب کمونیست انقالبي آمریکا  ،و همچنین" ،سوسیال امپریالیسم و سوسیال دمکراسي"،
در نشریه کمونیست ،دوره  ۱شماره .۱
) (۳رقم سال  ،۱۹۷۳سرمایه صادره توسط بلوك شوروي را در بر نمیگیرد.
) (۴ارقام فوق در کتاب "آمریکا در سراشیب :تحلیلي از تحوالت اوضاع در جهت جنگ و انقالب ،در
آمریکا و جهان در دهه  ،"۱۹۸۰انتشارات بنر ،نقل شده اند و از منابع ذیل گردآوري گشته اند:
"حرکات سرمایه بین المللي طي دوره بین دو جنگ" .انتشارات دبیرخانه سازمان ملل ،بخش
اموراقتصادي ،شماره هاي منتخب "بررسي اقتصاد جاري" ،آمار منتشره از سوي کمیته اقتصادي
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کنگره آمریکا ،و "منافع اقتصادي آمریکا در کشورهاي خارجي" اثر توماس وایسکوف )رساله اي که
توسط مرکز تحقیقات توسعه اقتصادي دانشگاه میشیگان منتشر شد(.
)" (۵بارنت" و "مولر" در کتابشان بنام "عرصه جهاني" نشان میدهند که چگونه نرخ واقعي بازگشت
از سرمایه گذاري در جهان سوم ،در آمار رسمي پنهان میشود" :براي اینکه بتوانیم تصویري حقیقي
از سود حاصله از سرمایه گذاریهاي یك شرکت بین المللي آمریکایي در سایر کشورها ،مثال در یك
کشور آمریکاي التین ،بدست آوریم ،ضروري است که اقالم زیر را نیز در محاسبات بگنجانیم :گران
حساب کردن کاالهاي وارداتي و ارزان حساب کردن کاالهاي صادراتي آنکشور ،عالوه برسود ،حق
االمتیازها ،و اجرتهایي که به مراکز فرماندهي جهان عودت مي یابند .سپس جمع کل را میتوان بر
ارزش خالص شرکت تابعه تقسیم نمود ".وایتسوس ،این کار را در مورد  ۱۵شرکت داروئي تابعه
متعلق به بنگاههاي آمریکایي و اروپایي در کلمبیا ،انجام داد .او دریافت که نرخ بازگشت ساالنه موثر
آنها از  ۳۸/۱درصد تا  ۹۶۲/۱درصد را در برمیگرفت ،که میانگین آن  ۷۹/۱درصد بود .اما نرخ
میانگین سودي را که این شرکتها در همانسال به مسئولین مالیاتي دولت کلمبیا اعالم داشتند ۶/۷
درصد بود .در صنعت الستیك سازي ،نرخ سود واقعي  ۴۳درصد بود ،در حالیکه  ۱۶درصد اعالم شد.
تحقیقات دیگر نیز صحت بررسیهاي "وایتسوس" را تایید میکند .برطبق بررسیها ،حداقل نرخ
بازگشت شرکتهاي تولیدي آمریکایي در آمریکاي التین )در دهه  (۰۶نزدیك به ۰۴درصد بود ...یك
رشته تحقیقات افشاگرانه دیگر نیز توسط عده اي از اقتصاددانان دانشگاه لوند در سوئد ،انجام شد.
آنها در بررسي فعالیت  ۶۴شرکت آمریکایي در استخراج معادن پرو ،طي  ۱۹۶۷تا  ،۱۹۶۹دریافتند
کل سودي را که این شرکتها به دولت گزارش دادند مبلغ  ۶۰میلیون دالر بود ،در حالیکه آمار دولت
آمریکا در مورد همین فعالیتها رقم  ۱۰۲میلیون دالر را نشان میدهند") ".عرصه جهاني"،
"ریچاردبارنت" و "رونالد مولر" ،انتشارات سایمون و شوستر ،۱۹۷۴ ،صفحه .(۱۶۰
) (۶بعالوه ،امپریالیستها بخاطر بسیاري مواد خام استراتژیك ،شدیدًا بر این کشورها متکي هستند.
آمریکا بیش از  ۹۰درصد مصارف بوکسیت )مهمترین ترکیب در آلومینیوم( ،کرومیوم )که براي جت
هاي جنگي اساسي است( ،کبالت )که براي موتور جتها ضروریست( ،الماس ،گرافیت ،منگنز ،میکا،
تانتالوم ،پالتین ،استرونتیوم ،خود را وارد میکند .و در همه این موارد ،قسمت اعظم واردات از
کشورهاي "جهان سوم" صورت میگیرد ـ و در بعضي موارد ،کل واردات از آنجا صورت میپذیرد.
اهمیت نظامي این مواد کاني ،بنوبه خود ،امپریالیستها را وادار میسازد که این مناطق را حفاظت
کرده و تحت سلطه قرار دهند.
) (۷مثالي جهت نشان دادن عمق میلیتاریسم امپریالیسم :هزینه هاي رسمي نظامي آمریکا طي
سالهاي  ۱۹۴۵تا  ،۱۹۸۰به یك تریلیون دالر بالغ گردید ۳۰ ،درصد تا  ۴۰درصد دانشمندان و
163

ﺍﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ

مهندسین آمریکایي بطور مستقیم یا غیر مستقیم در استخدام وزارت دفاع هستند ،و از هر  ۱۰کارگر
بخش تولیدي ،یك نفر براي بخش نظامي کاال تولید میکند .طبق تخمین دولت آمریکا ،میزان هزینه
هاي نظامي شوروي  ۱۴درصد ـ  ۱۳درصد محصول ناخالص ملي این کشور ،که این بارسنگیني بوده
و فقط با استفاده از آن در تقسیم مجدد جهان مي تواند "سبك گردد".
) (۸یك نمونه بارز :اگرچه تالشهایي در سال  ۱۹۸۱براي ادغام سنگال و گامبیا در یك واحد سیاسي
"سنگامبیا" بعمل آمد ،اما این ممالك همجوار آفریقایي بیش از آنکه به یکدیگر نزدیك باشند ،به
اربابان امپریالیست مربوطه شان )فرانسه و انگلستان( نزدیك هستند ،یعني اینکه ،پرواز کردن و تلفن
کردن و یا سفر هوائي از سنگال به فرانسه بسیار ساده تر از سنگال به گامبیا ،و یاحتي از یك بخش
سنگال به بخش دیگر این کشور میباشد.
) (۹این افزایش عظیم ،نه تنها اهمیت این بدهي ،بلکه سرعت اوج گیري بحران را نیز نشان میدهد.
) (۱۰رئیس "کمیته مسائل خارجي کنگره" ،در زمان کودتا رك و راست چنین اظهار کرد" :در برابر
کلیه انتقادها در مورد کمکهاي خارجي باید این واقعیت را یادآوري کنیم که نیروهاي مسلح برزیل،
دولت گوالرت را سرنگون ساختند و کمك نظامي آمریکا به این نیروها ،فاکتور مهمي در روي آوردن
آنها به اصول دمکراسي و سمت گیري آمریکائیشان محسوب میشد .بسیاري از این افسران تحت
پوشش برنامه اذث در آمریکا تعلیم دیده بودند ".بیشك ،نماینده کمیته امور خارجي کنگره خواهان
افزایش این کمکها بود.
) (۱۱در ژانویه  ،۱۹۸۳برزیل ناتواني خود را در بازپرداخت سر رسید عمده بدهي هنگفت خارجي
خویش ،اعالم نمود ـ که تا آنزمان بیش از  ۰۹میلیارد دالر تخمین زده مي شد.
) (۱۲رجوع کنید به "شکل دهي جهاني نوین :شوراي طرح اولیه روابط خارجي براي سرکردگي
جهاني ۱۹۴۵ ،ـ  ،"۱۹۳۹شوپ و مینتر ،در کتاب "مناسبات سه جانبه" ،انتشارات ساوت اند.۱۹۸۰ ،
) (۱۳تضاد میان کشورهاي امپریالیستي و سوسیالیستي را در فصل بعدي در مبحث دیکتاتوري
پرولتاریا ،بررسي خواهیم نمود.
) (۱۴بطور مثال ،این مسئله در "درباره دمکراسي نوین" مائو ،مورد بحث قرار گرفته است .همچنین
رجوع کنید به "درباره دیکتاتوري دمکراتیك خلق" ،منتخب آثار مائو ،جلد چهارم ،صفحه  ۴۲۵ـ
۴۱۱
) (۱۵یك نمونه مضحك ،و در عین حال رایج ،از نظریه تاسف بار مسئولین اتحادیه کارگري دراین
مورد خاص ،در سطوح محلي را مي توان در روزنامه نیویورك تایمز مورخه  ۷ژانویه  ،۱۹۸۲مشاهده
کرد" :دبیرمالي منطقه ... ۵۹۹در فلینت )میشیگان( ،از رهبران مهم اتحادیه ،متذکر گردید که وي با
امتیازات مخالف است ،مگر اینکه با امتیازاتي از سوي شرکتهاي اتوموبیل سازي همراه گردند .او
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گفت :من فکر میکنم اگر قرار است که من بشما چیزي بدهم ،پس در عوض میتوانم انتظار دریافت
چیزي از شما داشته باشم .اینطور نیست؟ اگر من بشما یك دالر بدهم و شما بجاي تعطیل کردن
کارخانه اي در فلینت ،کارخانه اي را در برزیل تعطیل کنید ،در اینصورت باید در موردش فکر کرد.
اما اگر من به شما یك دالر بدهم و شما بازهم بیشتر به سهامداران بدهید و من نتوانم آذوقه ام را
تهیه کنم ،در اینصورت برو به جهنم".
) (۱۶البته باید خاطرنشان سازیم که کائوتسکیسم ،در ممالك تحت سلطه شکل خاصي بخود میگیرد.
بطور مثال ،هنگامیکه کائوتسکي سعي کرد که امپریالیسم را تا به سطح صرف ًا سیاست ضمیمه سازي
ممالك فالحتي عقب مانده به کشورهاي پیشرفته صنعتي ،تنزل دهد ،لنین او را چنین مورد انتقاد
قرار داد" :این تعریف مطلق ًا بهیچ دردي نمیخورد ،زیرا بطور یکطرفه یعني خودسرانه ،تنها مسئله
ملي را متمایز مي نماید )گرچه مسئله خواه بخودي خود و خواه از لحاظ رابطه اش با امپریالیسم،
حائز نهایت اهمیت است() "...امپریالیسم بمثابه  ....صفحه  (۱۰۸در اینجا نیز ،تشدید سیستماتیك و
کلي تمامي تضادهاي سرمایه ،رابطه متقابلشان و ناتواني سرمایه مالي در حل همیشگي تضادهایش
در جریان نوعي غارت محض ،نفي میشود
) (۱۷در فوریه  ،۱۹۱۷هنگامیکه بخشهایي از بورژوازي روسیه )در ارتباط نزدیك با امپریالیستهاي
انگلیسي و فرانسوي ( بخاطر نحوه برخورد تزار به جنگ ،براي عزل وي بحرکت در آمدند ،پرولتاریا از
شکافهاي ایجاد شده سود جسته ،قاطعانه در سرنگوني تزار شرکت کرده ،سوویت ها )شوراهاي
کارگران ،دهقانان و سربازان( را بمثابه ارگانهاي قدرت خویش ،بوجود آورد .این ارگانهاي قدرت در
حالت جنیني بوده ،و پابپاي دولت بورژوایي وجود داشتند .بهمین علت ،لنین در تحلیل از این
وضعیت استثنایي گفت که این اوضاع دوام نمي آورد .در طي دوره حاد فوریه تا اکتبر ،بلشویکها
بمثابه اقلیتي مصمم توانستند کلیه پیچ و خمهاي بیسابقه را صبورانه پشت سر نهاده و با جلب بخش
بحد کفایت تعیین کننده توده ها بسوي انقالب پرولتري ،قیام مسلحانه ظفرمندي را در اکتبر به ثمر
رسانید.
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دوﻟﺖ
"بعضي چیزها بنا بوده اینطور باشند ـ آنها همیشه بدینگونه بوده اند و خواهند بود ".هرکس که از
خود پرسیده باشد "چرا؟" ـ چرا جنگ ،طبقات ،بیعدالتي ،یا چیزهایي از این قبیل وجود دارد ـ
آخراالمر ،با چنین جوابي برخورد کرده است ،بخصوص هنگامیکه سوال میشود که چرا باید بعضي
اشخاص از قدرت اعمال حاکمیت بر دیگران برخوردار باشند ،بکرات چنین جوابي شنیده میشود.
اما این امور "همیشه بدین ترتیب نبوده اند"؛ بطور مثال قبیله ایروکویي در آمریکاي شمالي را در
نظر بگیرید .هنگام تجاوز شدید اروپائیان در اواسط قرن هفدهم ،بیست هزارایروکویي وجود داشت.
آنها قلمروي بزرگي را تحت اختیار خود داشتند و مسائل پیچیده شان را خودشان حل میکردند،
مثل حل اختالفات ،تقسیم کار ،تولید و توزیع ،لشکرکشیهاي بزرگ ،دفاع از سرزمین هاي قبیله در
برابر تجاوز اروپائیان ،انتخاب رهبران و غیره .با اینحال ،آنها همه این کارها را بدون وجود دستگاه
دولت انجام میدادند ـ یعني بدون وجود آن نهادي که ظاهرًا مافوق کلیت جامعه بوده و مدعي
نمایندگي اراده اجتماعي بوده ،و مي تواند دستورات خود را در مورد هر عضو جامعه از طریق
بکارگیري حق انحصاري اعمال جبر )بشکل ارتش ،نیروهاي پلیس ،دادگاهها ،زندانها و غیره( به پیش
ببرد .بعالوه ،ایروکویي ها فاقد دوچیز دیگر که تصور میشود جامعه بدون این نهادها امورش نمي
گذرد نیز بودند :خانواده پدرشاهي و مالکیت خصوصي.
بدین جهت ،مطالعه جامعه ایروکویي مي تواند منشاء این نهادها را روشن سازد .از همین رو است،
که انگلس در اثر بینهایت مهم خود "منشاء خانواده ،مالکیت خصوصي و دولت" ،بدان توجه ویژه
اختصاص میدهد .عالقه انگلس اسکوالستیك نبود ،چرا که اگر بعضي نهادهاي سرکوبگر صرف ًا تحت
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شرایط مادي خاص ظاهر شده اند ،آنوقت کامال این امکان نیز وجود داد که با تغییر شررایط و فقدان
وجود تضادها ،آنها نیز بنوبه خود از بین رفته یا بوسیله چیز دیگري جایگزین شوند .انگلس ،بمنظور
درك بهتر اینکه چه چیزي برایي نابود کردن این نهادها الزم است ،مي خواست منشاء آنها را کشف
کند و پروسه نابودیشان را تسریع بخشد.
تیره ،واحد پایه اي جامعه ایروکویي بود که از یك گروه خویشاوند ،داراي یك جد مشترك ،تشکیل
میشد .تیره هاي ایروکویي مادرشاهي بودند ،یعني عضویت در تیره ها از طریق تبار مادري شناخته
میشد و زن ،جد مشترك فرض مي شد" .خانواده" گسترده مادرشاهي ،مرتبط بود با تفاوتههاي مهم
دیگر در موقعیت زنان جامعه ایروکویي با جوامع دیگر) .بجاي واژه "خانواده" ،استفاده از واژه سیستم
همخوني لفظ علمي تري است ،چراکه واژه "خانواده" خود محصول تکامالت بعدي است(.
علیرغم اینکه رهبران مرد بودند ،که ساچم نامیده میشدند ،اما بوسیله زنان انتخاب مي گشتند .و اگر
ساچم وظایف خود را مطابق میل آنها انجام نمیداد ،زنان قبیله مي توانستند او را عزل کنند .خانه
هاي جمعي) ،(۱باغچه ها )حتي اگر بوسیله مردان کشت و کار میشدند( ،و همچنین ابزار کشت
زمین در تملك زنان بودند .طبع ًا کلیه مالکیتها از طریق تبار مادري به ارث میرسید .شووهر بهنگام
ازدواج ،با حفظ عضویت تیره اصلي خود ،به محل زندگي همسرش نقل مکان میکرد.
درمورد ساچم ها باید توجه داشت که آنها وسیله اعمال زور و نیروي پلیس ویژه در اختیار نداشتند.
زماني که قبیله کاربرد اسلحه را )چه براي فیصله اختالفات با قبایل دیگر ،یا جهت دفاع از خوددر
برابر مهاجرین اروپایي( الزم میدید ،تمامي مردان موظف بودند به گروههاي مسلح بپیوندند )که
تشکیل این گروه ها منوط به رضایت زنان قبیله بود(.
پایه این شرایط چه بود؟ این شرایط اساس ًا ناشي از نوعي "طبیعت خاص" ایروکویي ها نبوده ،بلکه
ناشي از سطح تکامل نیروهاي مولده در جامعه ایروکویي و مناسبات تولیدي مربوط بدان بود.
ایروکویي ها بیشتر غذاي خود را از باغباني که تمام ًا تحت مسئولیت زنان بود ،بدست مي آوردند ،در
حالیکه مردها درگیر فعالیتهاي مکمل آن یعني صید و شکار بودند .موقعیت برتر زنان از اهمیت
کاري که انجام میدادند ،ناشي میشد .در حالیکه این تقسیم کار ممکن است بطور خودبخودي از
نقش فیزیولوژیکي زنان در بچه داري و شیر دادن بچه ها ناشي شده باشد ،اما این امر در آن مقطع
باعث انقیاد آنان توسط مردان نشد.
مالکیت خصوصي وجود نداشت ،یا حداقل در حد قابل توجهي وجود نداشت .در حالیکه افراد صاحب
ابزار و اسلحه بودند ،اما زمین و قلمرو شکار متعلق به کل تیره بوده و به هیچ فرد خاصي تعلق
نداشت .با اینحال ،این مردم حتي علیرغم آنچه که تنها میتوان بدان نام یورش قتل عام گرانه جامعه
اي از نظر تکنولوژیك پیشرفته تر را داد ،شکوفا شدند ـ شکوفایي بدون برخورداري از مالکیت
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خصوصي ،تقسیم جامعه به طبقات ،دستگاه دولت و یا خانواده محدود پدر شاهي .در حقیقت،
همانگونه که انگلس )بر مبناي کار سایر انسان شناسان( نشان داد ،شواهد دال بر آنند که نمونه
ساختار جامعه ایروکویي در جوامع ابتدایي موردي استثنائي نبوده و میتواند بمثابه یك مورد تیپیك از
یك قاعده کلي باشد .پس چگونه و چرا مالکیت خصوصي و خانواده پیدایش یافتند.
در اینجا ،انگلس تکامل یونان قدیم ،از جامعه اي تقسیم شده بر اساس تیره به جامعه اي طبقاتي  ،را
بررسي میکند) .(۲در آنجا ،تیره ـ حداقل از زمان تاریخ مدون ـ بر اساس حق پدري وجود داشت.
علت این امر ،وجود تفاوت پایه اي میان سطح تکامل نیروهاي مولده در قبایل یوناني و ایروکویي بود.
در یونان گله داري و پرورش حیوانات تکامل یافته بود .بر اساس تقسیم کار کهن و خودبخودي میان
زن و مرد ،گله ها به مردان تعلق یافتند .این گله ها صرف ًا ابزار تولید نبودند ،بلکه مازادي را تشکیل
میدادند که قابل مبادله بود .آنها ثروت بودند ،آنها منبع قدرت اقتصادي جدیدي بودند ـ فراتر از
آنچه که جامعه قبال میتوانست از طریق شکار یا صنعت خانگي که بوسیله زنان انجام میشد ،بدست
آورد )یا نگهداري کند( .بعدها ،اهلي کردن گاو ،بهمراه تکامل قالب ریزي فلزات راه را براي شخم با
گاو ،هموار کرد.
در عین حال ،در جامعه مادرشاهي ،گله ها و سایر دارایي هاي مرد براي فرزندانش به ارث نرسیده
بلکه به تیره اصلي خود او عودت داده میشد) .(۳انگلس چنین توضیح میدهد که:
بدین طریق ازدیاد ثروت ،از یك جانب به مرد موضعي برتر از زن در خانواده میداد ،وازجانب دیگر
انگیزه اي براي استفاده از این موضع مستححکم شده به مرد میداد تا ترتیب سنتي توارث را به نفع
فرزندان خود عوض کند .اما این امر ،تا زماني که نسب بر مبناي حق مادري بود ،غیرممکن مي نمود.
از اینرو این ترتیب بایست منسوخ میشد و منسوخ هم شد ،و انجام آن به اندازه اي که امروزه بنظر
میرسد ،مشکل نبود ........یك تصمیم ساده کافي بود که طبق آن در آینده ،اخالف اعضاء مذکر در
تیره باقي بمانند ،ولي اخالف اعضاء مونث از تیره خارج شده و به تیره پدري خود منتقل گردند.
تشخیص نسب از طریق خط زن ،و حق توارث از طریق مادر ،منسوخ شده و تبار مرد و حق توارث از
طریق پدر برقرار گشت) .منشاء خانواده...،صفحات  ۶۴ـ (۶۳
چگونگي انجام این کار هنوز روشن نیست ،اما از وقوع آن همانقدر میتوان اطمینان داشت که از
وجود زماني در تاریخ که یکي از انواع میمونها شروع به راه رفتن بر روي دوپا کرد) .(۴انگلس ادامه
میدهد:

168

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

برافتادن حق مادري ،شکست جهاني ـ تاریخي جنس مونث بود .مرد فرمانروایي خانه را نیز بدست
آورد .زن نیز تنزل مقام یافت ،برده شد ،برده شهوت مرد ،و ابزاري صرف براي تولید فرزندان".
)منشاء خانواده ...،صفحه (۶۵
این تغییر مهمي بود ،اما تنها تغییر مهمي نبود که در جریان تکامل نیروهاي مولده و پیچیده تر
شدن روز افزون تقسیم کار پیدا شد .براي نخستین بار ،برده داري کاري سودآور شد .در جامعه
ایروکویي ،کسي نام برده داري را هم نشنیده بود؛ اسرا یا آزاد شده یا کشته میشدند و یا به عضویت
قبیله در مي آمدند .اما همینکه تولید مازاد ممکن شد ،میزان کار بیشتر برابر با حجم مازاد بیشتر
گردید .بویژه ،از آنجا که رشد تعداد گاوهاي خانواده از طریق زاد و ولد بیش از رشد تعداد افراد
خانواده بود ،افراد بیشتري براي نگهداري آنها مورد نیاز بود .بنابراین ،اسرا نگهداري شده و تحت
مالکیت مردان تیره به بردگي کشیده میشدند .در عین حال ،زنان و فرزندان نیز تحت سلطه پدر و
به زودي تحت مالکیت وي درآمدند .در واقع ،ریشه لغت "خانواده" در التین  familiusبه معني
برده است .این لغت بخاطر نامگذاري یك واحد کامل زنان ،فرزندان و بردگاني که تحت مالکیت مرد
بوده و زندگي و مرگ آنها در دست او بود ،معناي جدیدي حاصل نمود.
توارث ،تمرکز ثروت در خانواده هاي معین را تسهیل کرد و باعث تشدید تضاد میان خانواده و تیره
ها ،گردید .مبادله میان مالکین مایملك خصوصي ،و بهمراه آن دزدي و غارت در زمین و دریا براي
نخستین بار به شکل سیستماتیك تکامل یافت .نیروهاي مولده جدید و اننقالب در مناسبات تولیدي
)واجتماعي( که در پي آن بوجودآمد بر نهادهاي کمونیسم اولیه پیشي گرفتند .از اینها گذشته،
بردگان ـ بویژه زمانیکه به نیرویي مهم و سپس به اکثریت جامعه تبدیل شدند ـ بایستي کنترل
میشدند ،ثروت باید از خطر دزدي و غارت دائم ًا محافظت میشد .چارچوبي براي تنظیم مبادالت
مورد نیاز بود.
اما جامعه تیره اي قادر به انجام هیچکدام از اینها نبود .انگلس متذکر میشود که:
خالصه اینکه یدر یونان باستان در آستانه تمدن ـ لني ولفه ثروت بمثابه نفیس ترین چیزها مورد
ستایش و احترام قرار میگرفت ،و نهادهاي قبیله اي قدیمي براي توجیه دزدیدن ثروتها ـ تحریف
میشدند .فقط جاي یك چیز کم بود :نهادي که نه تنها مایملك تازه بدست آمده افراد را در مقابل
سنتهاي کمونیستي نظام تیره اي ،حفظ کند ،نه تنها مالکیت خصوصي را که در گذشته آنقدر بي
اهمیت بود ،تقدیس کند ،و این تقدیس را عالیترین هدف جامعه بشري اعالم دارد ،بلکه به شکلهاي
جدید تدریج ًا تکامل یابنده براي کسب مالکیت ـ و بالنتیجه افزایش دائم ًا متزاید شونده ثروت ـ مهر
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تائید کل اجتماع را بزند ،نهادي که نه تنها تقسیم طبقاتي جدید التاسیس جامعه ،بلکه حق طبقه
متمول به استثمار طبقات بي چیز ،و حکمروایي اولي بر دومي را جاوداني کند .و این نهاد فرا رسید.
دولت اختراع شد) .منشاء خانواده  ...صفحه (۱۲۷
نخستین قانون اساسي آتني ها ،یك سیستم اداري مرکزي را بوجود آورد ،که از قدرت تصویب قوانین
و تنظیم فعالیتها در قلمرو قبایل مختلف آتني و تیره اي ،برخوردار بود .بواسطه افزایش مبادله و به
تبع آن مسافرت اعضاء هر تیره به قلمرو تیره هاي دیگر که بدانجا تعلق نداشته و از اهل آن قلمرو
محسوب نمیشدند ،وجود یك قانون همگون الزامي گردید .این اقدام ،که در آن تقسیمات و مالحظات
ارضي تا حدود زیادي جایگزین وابستگیهاي خوني شده بود ،قدرت تیره ها را درمقابل دولت بطور
جدي تضعیف کرد .قانون اساسي آتني ها ،بیش از پیش تمام مردم را براساس طبقات تقسیم بندي
کرد ـ نجباء ،کشتگران و صنعتگران )بردگان ،مادون انسان بحساب مي آمدند و از هیچگونه حقوقي
برخوردار نبودند( ـ و وظایف و اختیارات متفاوتي را در مورد هریك تنظیم کرد .این تقسیم بندي
بمعناي برسمیت شناختن روابط اقتصادي جدید )که شکل تیره را از میدان بدر کرده( و نیز تقسیم
بندي مهمتر از وابستگیهاي خوني ،بود .بعالوه ،الزم بود یك نیروي پلیس حرفه اي که از مردم مسلح
در کل یتشان مجزا باشد تحت نظارت دولت مرکزي تشکیل شود تا بردگان را کنترل کرده ،روابط
میان سایر طبقات را تنظیم نموده و تجار را از شر راهزنان محافظت نماید .قوانین مربوط به پول،
استقراض ،اعتبار و تنزیل ـ کلیه پدیده هائي که با مبادله کاالیي بوجود آمدند ـ تدوین و اعمال
شدند.
رشد مبادله کاالیي و سپس به تبع آن ،تقسیم جامعه به طبقات متخاصم ،منجر به ایجاد دولت شد،
که از همان ابتدا بعنوان ابزار سرکوب استثمار شوندگان و میانجي تضادهاي میان استثمارگران عمل
میکرد .بهمراه تقسیم جامعه به طبقات )نجباء ،کشتگران و صنعتگران( و بردگان ،انقیاد زنان و
تشکیل خانواده نیز پدیدار گشت.
چقدر جالب و افشاگرانه است ،هنگامیکه یونان باستان ـ دولتي که  %۸۰جمعیت آنرا بردگان
تشکیل میدادند ـ بعنوان "مهد دمکراسي" تصویر میشود ،و رم باستاني که اینهمه بخاطر قوانین
هماهنگش تقدیر میشود ،این قوانین را براي به انقیاد کشیدن قبایل شکست خورده بربري تدوین
کرد ـ و بسیاري از این قبایل هنوز به نهادهاي برده داري ،سرکوب زنان ،و قدرت دولتي آلوده نشده
بودند .در حقیقت ،بورژوازیهاي مدرن غرب ،همانگونه که خود بطور خستگي ناپذیر اعالم میدارند،
واقعا پاسداران "میراث یونان و رم" هستند.
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دﻣﻜﺮاﺳﻲ ﺑﻮرژواﻳﻲ
و دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري
بدین سان ،دولت از تقسیم جامعه به طبقات بوجود آمد ،و هدف آن آشتي دادن طبقات با یکدیگر
نیست ـ زیرا تضاد میان استثمارگر و استثمار شونده ،برده و برده دار آشتي ناپذیر است ـ بلککه
ارگاني است که به سلطه یك طبقه بر طبقه دیگر خدمت مي کند.
اما این امر ،پیوسته از سوي بورژوازي و مشاطه گراننش انکار میشود ـ و همچنین توسط کسانیکه
بینش و موقعیت اجتماعیشان در جامعه ،مانع درك صحیح آنان از این مسئله تعیین کننده میگردد.
درآمریکا" ،پلورالیسم" ) (۵ایدئولوژي مسـلط در مورد دولت است .این بینش ،دولت را بعنوان
دستگاهي اساس ًا بیطرف تصویر میکند که در میان دستجات داراي منافع اجتماعي مختلف ،منجمله
طبقات ،اقلیتهاي ملي و قومي و سایر گروههاي اجتماعي ،والیات مختلف و غیره )مثل دستجات
هوادار صلح ،هوادار حفظ محیط زیست و غیره( ،میانجیگري میکند .این دیدگاه معتقد است که
اگرچه دولت در زمانها و مکانهاي دیگر ممکن است حاکمیت گروهي ممتاز بر اکثریت را در برگیرد،
اما دمکراسي مدرن این امر راتغییر داده است ،چرا که امروزه بي چیزها میتوانند حرف خود را بزنند،
تشکیالت درست کنند و خواسته هاي خود رامطرح نمایند ـ بخصوص در پایي صندوقهاي راي.
اینگونه تجزیه وتحلیل  ،قلب هر دستگاه دولتي ـ یعني انحصار آن بر قدرت نظامي براي اعمال اوامر
طبقه اي که نمایندگي میکند ـ را نادیده میگیرد )ودر واقع ،بر روي آن پرده ساتر میافکند( .چنانکه
مائو میگوید" :قدرت سیاسي از لوله تفنگ بیرون مي آید ".بکارگیري پلیس مخفي و قواي نظامي
علیه جنبش سیاهانن و سایر جنبشهاي سالهاي دهه  ۱۹۶۰در آمریکا ،براستي جوهر واقعي و نقش
قدرت دولتي در "آزادترین" دمکراسیهاي بورژوایي را روشن ساخت .در مقیاسي کوچکتر ،به میدان
آوردن نیروي پلیس و برخیي اوقات ارتش در جریان اعتصابات کارگري ،براي حمایت از اعتصاب
شکنان و سرکوب اعتصاب گران ،دربر گیرنده همین نکته است .پتك قدرت دولتي بر فرق هر مبارزه
اي که ترس از گسترش آن از مرزهاي معین و فراگیر شدنش وجود داشته باشد ،فرود میآید؛ و
براستي که این مرزها بسیار محدودند .اینهاست که دمکراسي بورژوایي را شکل میدهند ،نه آن
افسانه هاي اسکوالستیك در باره "آشتي منافع متفاوت".
در این رابطه ،دو نکته دیگر را باید اضافه نمود .اوال ،بورژوازي صرف ًا خود را به استفاده از جبر محدود
نمیسازد ،بلکه از چماق و شیریني با هم استفاده میکند .بمنظور سرد کردن آتش مبارزات معین و
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تفرقه انداختن در میان توده ها و کشاندن آنها به رقابت با یکدیگر بر سر لقمه اي اساس ًا ناچیز ،برخي
امتیازات اعطاء مي گردد .در واقع ،این امتیازات سرکوب قهري را موثرتر میکند ،و بالعکس ،چرا که
میگویند :آخر واقع بین باش ـ اگر زیاده روي کني ،میداني که چه میشود ،در حالیکه اگر بکار خود
ادامه دهي الاقل همیشه شانسي براي اندکي بهتر شدن وضع وجود دارد .این امتیازات همچنین در
راه ایجاد قدرت و نفوذ براي آن رهبراني صرف میشود که کوشش میکنند خشم ،مبارزه و انگیزه هاي
توده ها را به مجاري بي ضرر و غیر انقالبي هدایت کنند.
با این تاکتیکهاي دوگانه ،عنصر مهمي از فریبکاري همراه است .بعنوان مثال ،نقش عمده انتخابات
اینست :کاندیداها ،مبارزات انتخاباتي ،راي دادن ،همه و همه ،هیچ چیز اساسي و پایه اي را تعیین
نمیکنند )حتي در زمینه اختالفات واقع ًا موجود میان بورژوازي ـ که بعدًا بدان خواهیم پرداخت(،
بلکه براي تعیین کردن چارچوب مناظرات سیاسي بکار مي روند .این برنامه ها ،پارامترهاي "مواضع
قابل قبول" در باره مسائل مهم سیاسي را معین کرده ،خشم و غلیان توده ها را بوسیله عمل منفعل
راي دادن خنثي نموده ،و توده ها را از لحاظ سیاسي بدنبالچه این یا آن نماینده دلقك بورژوازي )یا
بطور کلي سیاست بورژوایي( مبدل میکنند .توضیحي که مارکس یکصد سال پیش در باره خصلت
انتخابات بورژوایي اظهار کرد ـ اینکه توده ها هرچند سال یکبار تصمیم میگیرند کدام عضو طبقه
حاکمه بنا است آنها را سرکوب کرده و بفریبد ـ حتي ذره اي هم کهنه نشده است.
ثانیاً ،امپریالیستها انعطاف نسبي این تاکتیکها را تنها برپایه اختناق مفرط در "جهان سوم" بدست
آورده اند .توانایي آنان در دادن امتیازاتي به کارگران کشورهاي خود طي دوران متعاقب جنگ جهاني
دوم ،سلطه سیاسي و ایدئولوژیك آنان را بر اکثریت این کارگران تامین کرد ،و این امر غالب ًا آنان را از
دست یازیدن به سرکوب آشکار بي نیاز مي ساخت) .البته سیاستهاي رفرمیستي کمونیستها در آن
کشورها در دوره ماقبل جنگ و در بحبوبه جنگ در اینکه بورژوازي این سلطه سیاسي و ایدئولوژیك
خودرا بگستراند و براحتي بدست آورد ،عامل کوچکي نبود.سنگ بناي سیاست رفرمیستي کمونیستها
عبارت بود از ضدیت نورزیدن با سیاستهاي استعماري و نواستعماري بورژوازي خودي( .پالتفرم
دمکراسي در کشورهاي امپریالیستي )هرچند موریانه خورده( بر ترور فاشیستي در کشورهاي تحت
سلطه استوار است .تضمین کنندگان واقعي دمکراسي بورژوایي در آمریکا ،دادگاه عالي و قانون
اساسي نبوده بلکه شکنجه گران برزیلي ،آژانهاي آفریقاي جنوبي و خلبانهاي اسرائیلي هستند ،مظاهر
واقعي سنت دمکراسي ،تصاویر آویخته در سالنهاي پایتختهاي غربي نیستند ،بلکه مارکوس ،موبوتو و
دهها ژنرال ،از ترکیه گرفته تا تایوان ،از کره جنوبي گرفته تا آمریکاي جنوبي هستند ،که همگیشان
به نیروي نظامي آمریکا و متحدین امپریالیستش بقدرت رسیده اند و مورد حمایت قرار میگیرند.
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کمیته اجرایي طبقه حاکمه
دولت ،همزمان با سرکوبي توده ها ،بشکل فرعي بعنوان عرصه اي در جهت حل اختالفات دروني
بورژوازي نیز عمل میکند .در واقع ،درون بورژوازي اختالفات واقعي و منافع متضاد ناشي از ماهیت
آن بمثابه مجموعه اي از سرمایه هاي رقیب ،وجود دارد .یکي از اعمال مهم دولت بورژوایي این است
که بعنوان نوعي "کمیته اجرایي" بورژوایي در حل این تضادها عمل کند .با ظهور امپریالیسم و نقش
تععیین کننده تر دولت و عملکردهاي گستره تر آن در رابطه با پروسه انباشت ،این کشمکشها
شدیدتر شده و دولت بیش از پیش عرصه متمرکز این زد و خوردها میگردد) .این عملکردهاي
گسترده از لحاظ اقتتصادي توسط مداخالت و سیاستهایش در عرصه انباشت ،و مهمتر از آن از لحاظ
سیاسي توسط تاثیري که سیاستهایش بروي انباشت دارد ـ سیاستهائي مانند مقابله با ملل
ستمدیده ،با رقبا و غیره رقم مي خورد(.
اینجاست که دمکراسي واقع ًا بکار گرفته میشود :درون خود بورژوازي .لنین گفت که جمهوري
دمکراتیك "بهترین پوسته ممکن" براي سرمایه داري است .این اصلي است که رویزیونیستهاي
فریبکار و مدعي هواداري از لنین بندرت بر زبان مي آورند ،و آنرا از مضمون تهي میسازند .این گفته
لنین صرف ًا راجع به توانایي جمهوري دمکراتیك در فریفتن توده ها نبوده ،بلکه در ارتباط با انعطاف
پذیري است که در حل اختالفات دروني ،براي بورژوازیي فراهم مي سازد .یاد آوري مي کنیم که این
دمکراسي درون بورژوازي را نمیتوان به انتخابات تقلیل داد ـ و انتخابات هم مهمترین عرصه اعمال
این دمکراسي نیست ـ بلکه این دمکراسي از طریق مبارزه میان مجموعه اي از نهادها به پیش میرود
)بعنوان مثال ،گزارشات دروني پارلمان ،درز کردن بعضي اخبار به مطبوعات و اشکال دیگر خلق افکار
عمومي ،صدور احکام قانوني ،وغیره( .اما این دمکراسي هم مطلق نیست ـ چنانکه ترور شخصیتهاي
سیاسي مختلف بورژوا در آمریکا طي سالهاي اخیر ،نشان میدهد.
خصوصیات نسبي بودن دمکراسي بورژوائي ،خود را در فاشیسم نمایان میسازد .هنگام سلطه
فاشیسم ،بورژوازي کلیه حقوق و قوانین بورژوا ـ دمکراتیك را از طریق ترور آشکار ملغي میکند .درك
این موضوع اهمیت دارد که فاشیسم اساس ًا شکل افراطي همان محتواي حاکمیت بورژوازي است،
شکلي ویژه از روبناست که درطي بحرانهاي حاد اعمال میشود ،اما این شکل ویژه بمنظور حفظ
همان سیستم استثمار و ستم طراحي گشته و برپا شده است.
بهمین جهت ،حتي زمانیکه تصور میشود بورژوازي بسوي فاشیسم روي آورده ،پرولتاریاي آگاه نباید
خود را به مبارزه براي اشکال "مالیمتر و دمکراتیك تر" ستم تنزل دهد .علیرغم اینکه مبارزه علیه
اقدامات ارتجاعي بورژوازي اهمیت دارد ،اما سمتگیري پرولتاریا و حزب او باید در جهت یافتن
راههایي براي استفاده از تضادهاي حادي که بازتاب چنین اقداماتي اند ،و براي تشدید مبارزه
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انقالبي ،باشد .بعالوه ،پیگردهاي ارتجاعي قتل و زندان ،صرف ًا مختص به دوران فاشیسم نیستند.
حزب پرولتري باید آماده بوده و انتظار فعالیت در شرایط کامال غیرقانوني را در هرزماني داشته باشد،
و توانایي و قابلیت خود را در افشاي سیاسي بورژوازي ،پیوند یافتن با مبارزات تووده ها ،انداختن این
مبارزات در مجاري انقالبي ـ مهم نیست که اوضاع چقدر دشوار باشد ـ را حفظ کند.
فاشیسم ،برخالف اعتقاد جنبش بین المللي کمونیستي دهه  ،۰۳۹۱نماینده قدرت گیري "ارتجاعي
ترین و شوونیستي ترین محافل سرمایه مالي" ،نیست ) .(۶جنبش بین المللي کمونیستي گذشته،
هرگز این خطا را تصحیح ننمود و امروزه این نظریه نه تنها در میان رویزیونیستها ،بلکه در میان
نیروهاي انقالبي نیز نفوذ دارد .چنین بینشي ،طبع ًا به استراتژي جستجوي جناح باصطالح کمتر
ارتجاعي و دمکراتیك تر بورژوازي بمنظور اتحاد با آن )و در واقع قرار گرفتن در پناه آن( در مبارزه
براي بازگرداندن )و یا حفظ( دمکراسي بورژوایي ،منتهي شد ـ این استراتژي فقط مي تواند پرولتاریا
را در متابعت بورژوازي و وابسته به مراحم او نگاه دارد.
بعالوه ،دمکراسي بورژوایي حتي در دمکراتیك ترین شکل خود نیز )همانگونه که لنین جمعبندي
نمود(" ،همواره محدود ،سر و دم بریده ،جعلي و سالوسانه باقي میماند ...که براي توانگران در حکم
فردوس برین و براي استثمارشوندگان و تهیدستان در حکم دام و فریب است) ".انقالب پرولتري و
کائوتسکي مرتد صفحه  (۰۲در عین حال ،مسئله فقط این نیست که بورژوازي در رابطه با ایده آلهاي
دمکراتیك مورد ادعاي خود بحد افراط فریبکار است ،بلکه خود این ایده آلها ،اهداف ابدي که جهت
نیل بدانها تالش شود ،نیستند ،آنها منطبق بر مناسبات تولیدي بورژوایي بوده و در حصار چشم
اندازهاي تنگ زندگي درون این مناسبات ،قرار دارند.
ایده آل دمکراتیك
انقالبات بورژوا ـ دمکراتیك ،بقول انگلس ،حکومت برهان را وعده میدادند ،که در آن " ...قرار بود،
حقیقت ابدي ،عدالت ابدي ،برابري مبتني بر طبیعت و حقوق تخطي ناپذیر انسان ،جایگزین خرافات،
بیدادگري ،امتیاز و ستمگري شوند ".؟؟ولي حقیقت چیز دیگري بود .او ادامه میدهد:
امروزه میدانیم که این حکومت برهان ،چیزي جز حکومت آیده آلیزه شده بورژوازي نبود ،میدانیم که
عدالت ابدي ،تحقق خود را در عدل بورژوایي یافت .میدانیم که برابري ،خود را برابري بورژوایي در
برابر قانون تاویل کرد .میدانیم که مالکیت بورژوایي بعنوان اساسي ترین حقوق انسان اعالم شد .و
میدانیم که حکومت برهان ،قرارداد اجتماعي روسو ،بصورت یك جمهوري دمکراتیك بورژوایي
موجودیت یافت و تنها بدین صورت میتوانست موجودیت بیابد) .آنتي دورینگ ،صفحه (۲۰
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این امر از هر لحاظ ،به آن روابط تولیدي که انقالب بورژوایي خواستار تقویت و دفاع از آن بود،
مربوط بوده و هست .حقایق آشکار و ابدي آزادي ،فردي و برابري ،ریشه در تولید کاالیي و بازار
دارند.
صاحب کاال ،کاالیش را با اراده خود به بازار مي آورد ،این مال اوست ،و او هم قصد دارد که بهترین
نرخ را در برابر آن مطالبه کند .او مبادالت خود را با سایر صاحبان کاال ،کمابیش بطور اتفاقي انجام
میدهد .ولي در عین حال ،طي این برخوردهاي اتفاقي ،او ناخواسته با حق انتخاب سایر تولید
کنندگان کاال )اینکه آیا آنها محصول او را میخواهند؟( و سایر تمنیات بازار در کل یت خود ،مشروط
میشود .بعالوه ،در زیر پرده آزادي ظاهري وي ،ضرورت غیر قابل گریزي وجود دارد :او یا باید
کاالیش را بفروشد و یا از بین برود .در واقع انتخاب آزاد فرد صاحب کاال همانقدر داوطلبانه است که
انتخاب آزاد سرمایه دار صنعتي در قبال این امر که آیا ارزش اضافه استخراج شده از کارگرانش را،
سرمایه گذاري مجدد بکند یا خیر) .چنانکه در فصل دوم نشان داده شد ،حق انتخاب در بین نیست
و یك ضرورت است(.
اگر یك مولکول گاز از شعور برخوردار مي بود ،شاید حرکت اتفاقي خود را بهمین اندازه متکي بر اراده
خود و هدفمند تصور میکرد .این مولککول لززوم ًا نمي فهمید که حرکتش ،اگر در پرتو حرکت
مجموعه توده اي که او جزئي از آنست مطالعه شود ،تابع قوانین کمابیش معین است .تا هنگامیکه
اوضاع ثباتي دارد او به آزادي خود دلخوش است .اما اگر زماني گرماي این توده گاز چنان پائین بیاید
که گاز حالت جامد پیدا کند و حرکت مولکولي بشدت تخفیف یابد ،یا اگر گرما چنان باال رود که
مولکولها تجزیه شوند ،مولکول مورد نظر ما یا علیه اختناق و یا علیه آنارشي جبهه خواهد گرفت.
بهمین شکل نیز ،یك بورژوا ـ دمکرات بازار ایده آلي را متصور است که در آن ،او از جبر کارکرد
آنارشیستي قوانین بنیادین سرمایه ،رها باشد .و سپس ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،این ذهنیت را در قالب
ایده آلهاي سیاسي خویش ،مثل اصاللت حقوق فردي و آزادي حق انتخاب ،بیان مي کند ).(۷
در اینجا اغلب غیرقابل حصول بودن این رویا تشخیص داده میشود ـ در اینجا منظورمان یك سرمایه
دار مالي بي احساس نمي باشد ،بلککه صحبت از یك تولید کننده کوچك یا روشنفکر خرده بورژوا
است که بدین رویا باور دارد .و در واقعیت او عاقبت راضي به آن میشود که اگر صدایش را از درد
بلند کند ،کاري بکارش نخواهند داشت .و در واقع ،براي اقشار معیني در کشورهاي امپریالیستي
)بخصوص در بلوك غرب( و در دوره قبل مقدور بوده که این خواستهاي متعادل را تحقق بخشند )اگر
چه همه اینها نسبي بوده و حتي این افسار در دوران بحرانهاي شدید و یا فرا رسیدن جنگهاي
امپریالیستي ،محکمتر کشیده میشود ...از جمله امروزه(.
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اما ،چرا این حقوق فردي که هر کس مجاز باشد هرکاري )یا حداقل هر فکري( که میخواهد بکند،
باالترین آرزوي ممکن براي یك فرد )یا جامعه( مي باشد؟ ایده اي که آزادي رابه شکل فقدان هرگونه
اجبار نشان میدهد ،خیال دروغ و غیر قابل تحققي بیش نیست .آزادي واقعي دقیق ًا در فهم قوانین
غالب ًا نامرئي تکامل و حرکت جامعه و استفاده از این فهم براي تغییر جامعه و بطور عام واقعیت
مادي ،است .این نوع آزادي ،تنها با ورود به عرصه مبارزه ،و نه عقب نشیني از آن ،و تنها با مبارزه
جمعي بخاطر آن ،میتواند بدست آمده و اعمال گردد .در این دو درك کامال متضاد از آزادي ،دو
جهانبیني اساس ًا متفاوت متمرکز شده اند ـ جهانبیني بورژوایي و جهانبیني پرولتري  .دو رویاي
متفاوت را در بر میگیرند ـ پیشروي بسوي جامعه بي طبقه کمونیسم ،یا تالش بیحاصل براي
بازگرداندن تاریخ به دوران تولید کنندگان خرد کاالیي ،که در واقع هرگز وجود نداشت.
برابري
ایده آل سیاسي برابري افراد نیز ،در روابط تولیدي بورژوایي ریشه دارد .خواست برابري ،در جامعه
فئودالي که اعتقاد بر آن بود که خدا خود جایگاه هر کسي را در زندگي تعیین کرده ،کفربود؛ اما
مساعد حال بورژوازي طغیانگر بوده و در تطابق با برابري صاحبان کاال در بازار بود .در اینجا
تقسیمات و امتیازات موروثي بحساب آورده نمیشود ،بلکه هر کاالیي باید بر مبناي خصوصیات
خودش ـ یعني میزان کار اجتماع ًا الزم که در آن متبلور شده است ـ ارزیابي شده و مبادله گردد.
همه در برابر قانون ...ارزش برابرند .و بنابراین ،این خواسته سیاسي بورژوازي از ابتدا بوضوح )و
همواره بطور اساسي( محدود به برابري میان صاحبان کاال میشد) .در ابتدا در دمکراسیهاي بورژوایي،
فقط دارندگان مالکیت ،مجاز به راي دادن بودند(.
اما ،حتي اکنون که این خواسته عمومي تر شده است ،کماکان از مناسبات طبقاتي واقعي جامعه
نشات میگیرد و هم آنرا استتار میکند .کنه مطلب اینست ،که چه نوع برابري میان استثمار شوندگان
و استثمار کنندگان میتواند وجود داشته باشد؟
مثالي قابل لمس را ذکر مي کنیم .این چگونه برابري در برابر قانون است ،در حالیکه شرکتهاي بیمه
مستدل ساخته اند که  ۸۰درصد حریقهایي که در آمریکا حادث میشوند ـ و هر ساله صدها کشته
برجاي مي نهند ـ بدستور صاحبان مستغالت صورت میگیرند ،با این اوصاف این اشخاص به یك "پس
گردني" نیز محکوم نمیشوند؟ این را مقایسه کنید با یك موردي که بهیچوجه استثنائي نمي باشد:
"جرج جکسن" نویسنده انقالبي و فعال سیاسي ،بعنوان یك جوان کارگر سیاهپوست هفده ساله به
اتهام سرقت  ۷۰دالر از یك پمپ بنزین به  ۱۲سال زندان محکوم شد )وسپس بوسیله مامورین در
زندان بقتل رسید( .در جامعه طبقاتي ،بسختي میتوان گفت که اعضاي طبقه بورژوازي در آتش نیاز
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به دزدي "برابر" با پرولترهاي بیکار ،میسوزند .برابري ماسکي است که نابرابري واقعي و معین و ستم
را مي پوشاند ـ برابري رسمي یعني اینکه روساي شرکت آي ،بي ،ام و جوانان بیکار ،در صورتیکه
کارشان به دادگاه بکشد ،از این حق برابر برخوردارند که صدها هزار دالر خرج گرفتن بهترین وکال
کنند و کلیه مراودات سیاسي و تجاریشان را مورد استفاده قرار دهند .نوعي برابري مطلق در برابر
عدالت )که بهر حال نیز ناممکن است( راه حل نیست ،بلکه جامعه اي فاقد طبقات و اجبار به سرقت،
ضروري است.
سرمایه داري علیرغم اینکه منادي برابري )و تا حدودي رسمیت بخشیدن بدان( است ،خود بر اساس
نابرابري ژرف میان ملل و میان زنان و مردان ،پدیدار گشت .در دوران اولیه تشکیل دولتهاي ملي
بورژوایي ،آناني که زودتر تککامل یافتند ،مناطق و ملل کمتر تکامل یافته و یا ضعیفتر را به انقیاد
کشیده و آنگاه از عقب ماندگي تحمیلي و پایمال کردن حقوقشان سود جستند تا از کار ارزان
زحمتکشان آن کشورها استفاده برند ،چنین است تسلط انگلیس بر ایرلند که با نیاز خیلي شدید این
کشور در قرن هفدهم شروع شد ،و ستم بر سیاهان در آمریکا که بعد از جنگ داخلي ،بر اساس
سرکوب و نابرابري ،به شکل ملتي در "کمربند سیاه جنوب" در آمدند )واز آنزمان تا کنون ـ در ابتدا
بشکل زارع در مناصسبات نیمه فئودالي جنوب و سپس به شککل یك کاست درون طبقه کارگر ـ
همواره مورد ستم واقع شده اند( .با گذار به امپریالیسم و تقسیم تمام جهان ،نابرابري وستم به مسئله
اي جهاني در قلب موجودیت سیستم تبدیل شد.
در عین حال ،بورژوازي زنان را نیز ،البته با دینامیکي متفاوت ،در موقعیتي تبعي و تحت ستم به بند
کشیده است .انقیاد زنان با تققسیم کاري که با ظهور طبقات مهر ستم برآن خورد ،مرتبط است،
وتنها میتواند با نابود ساختن بافت تمام جامعه طبقاتي ،واقع ًا از بین برود .مناسبات اقتصادي سرمایه
داري ،پایه مادي باالخص قدرتمندي را جهت تقویت آن ستم و نابرابري ،تشکیل میدهدد .موقعیت
تبعي زن در خانواده ،و در جامعه بطور عام ،کار الزم براي نگهداري واحد خانواده و بارآوردن نسلهاي
جدید را تضمین کرده و فراتر از آن ،عاملي است که خشم سرکوب شده مرد بر سر آن ،خالي میشود.
بعالوه ،موقعیت تحت ستم زن به سرمایه دار امکان میدهد که هنگام جذب او به نیروي کار ،دستمزد
کمتري به او پرداخت کند ،در واقع جذب زنان به نیروي کار تا بدرجاتي صورت گرفته است ،اما
تحت اشکال بمراتب تحریف شده تر و گوناگون تري از ستم بر زنان که خصیصه امپریالیسم است.
اعمال نابرابري و ستم بر ملل تحت سلطه و زنان ،بورژوازي را قادر میسازد که هم سود بیشتري
بدست آورد و هم ایدئولوژي بورژوایي تمایزات درون طبقه کارگر و کل توده ها را تقویت نماید .در
مورد نکته اول ،اعمال تبعیض علیه زنان و کارگران ملل تحت ستم )و منجمله مهاجرین ملل تحت
ستم در کشورهاي امپریالیستي( با آنچه که اقتصاددانان بورژوا "اقتصاد دو الیه" میخوانند ،و در
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کشورهاي امپریالیستي معمول مي باشد ،گره خورده است .مثال ،در حالیکه در آمریکا الیه تحتاني
کم مزد و فوق استثمار شده کارگران ،شامل بسیاري پرولترهاي ذکور سفید پوست است ،اما عمدت ًا از
ملیتهاي تحت ستم و زنان تشکیل میشود .این تقسیم بندي با تحلیل لنین در مورد انشعاب در
طبقه کارگرر ،مطابقت دارد .سودهاي هنگفتي که از این الیه تحتاني حاصل میشود ،عنصري حیاتي
در حفظ و توسعه اقتصادهاي امپریالیستي بوده است.
اما فراتر از این ،در روبناي کشورهاي امپریالیستي ،ساختار گسترده اي از تفوق مردان و سفید
پوستان )و یا اروپائیان( وجود دارد ـ که در میان کارگران مرفه تر یك همگوني شوونیستي با حکام
"خودي" شان و احساس داشتن منفعت در دفاع از سیستم موجود را ،تقویت مي کند .این ساختار
تفوق مردان و سفید پوستان بر پایه امتیازات واقعي ،اگرچه نهایت ًا ناچیز ،استوار است که به مردان و
سفید پوستان )یا مردم محلي( منجمله درون طبقه کارگر ،تعلق میگیرد .بنابراین ،این نهادها همانند
ستونهاي حیاتي از سلطه ایدئولوژیك و سیاسي بورژوازي خدمت میکنند ،که بورژوازي در دفاع از آنها
حدي براي خود قائل نیست ـ علیرغم ایده آلهاي رسم ًا اعالم شده آنها.
پرولتاریا ،در نابودي این چنین نابرابریهاي تحت حاکمیتش ،از همه گونه منافع و ضرورت برخوردار
است .اگر این نابرابریها هم در زیربناي اقتصادي و هم در روبنا مرتب ًا مورد حمله واقع نگردند و ریشه
کن نشوند ـ و بعنوان بخشي از آن ،تهاجمي همه جانبه علیه تفکر وسنن شوونیسم ملي و شوونیسم
مرد ساالرانه به پیش نرود ـ اتحاد پرولتري به ناگریز سست بنیاد شده و به عبارتي توخالي تقلیل
خواهد یافت .گذشته از این ،اگر مبارزه الزم جهت تامین برابري براي ملل تحت سلطه سابق )هم
درون و هم بیرون کشورهاي امپریالیستي( برپا نشود ،پس آنگاه روابط سرمایه داري میان ملل
مختلف مجددًا برقرار شده و زمینه الزم جهت رشد ارتجاع و بورژوازي نوین فراهم خواهد گشت.
همین امر در مورد نابرابري زنان نیز مصداق دارد.
در عین حال ،از میان برداشتن نابرابري اجتماعي صرف ًا گشایشي است بر مسئله نابود ساختن ستم بر
ملل و زنان .هدف پیشاروي پرولتاریا عبارتست از فراتر رفتن از برابري و نابرابري )چرا که ،برابري
اجتماعي تا زماني یك مفهوم معني دار است که متضادش یعني نابرابري اجتماعي به موجودیت ادامه
میدهد( و حرکت بسوي امحاء کلیه طبقات و کلیه تمایزات طبقاتي.
حکومت اکثریت ؟
بخشي از شیوه کاربرد ایده آل برابري افراد ،جهت الپوشاني مناسبات طبقاتي واقعي جامعه ،به
مسئله انتخابات باز میگردد .بورژوازي مدعي است که کلیه شهروندان در پاي صندوقهاي راي برابرند،
و "مشروعیت" دولت بورژوایي )حداقل در شکل دمکراتیك آن( از همین ناشي میشود .بورژوازي
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میگوید که این دیکتاتوري طبقاتي نیست ،بلکه حاکمیت اکثریت مردم است .همانگونه که بعدًا اشاره
خواهیم کرد ،در حقیقت تنها تحت دیکتاتوري پرولتاریا است که اکثریت جامعه واقع ًا حاکمیت خود
را آغاز میکند .اما اجازه بدهید ،ابتدا نگاهي دقیقتر به کل مسئله "حکومت اکثریت" بیاندازیم.
براي شروع باید بگوییم که ایده آل سیاسي حکومت اکثریت بیش از هر چیز نظریه "دستهاي
نامرئي" آدام اسمیت را انعکاس میدهد .اسمیت )یکي از نخستین پیشگامان اقتصاد سیاسي
بورژوایي( میگفت که اعمال هر صاحب کاالي منفرد در بازار فقط بنظر آنارشیستي میرسد ،ولي در
واقع توسط "دستهاي ناامرئي" هدایت میشود که این منافع متضاد و متغایر را به نفع تمامي افراد
درگیر حل میکند .ترجمه این مطلب به زبان سیاسي چنین میشود ،که اراده اکثریت اگر بالمانع باقي
بماند ،نهایت ًا بیشترین ثمرات را براي بیشترین تعداد افراد ببار خواهد آورد .بیشك دستهاي نامرئي
مورد ادعاي اسمیت همان قانون ارزش بود ،که تنها چیزي که عملکرد بالمانع آن ایجاد کرده است
انباشت سرمایه در یك قطب ،و فالکت در قطب دیگر بوده )و هست( .بهمین ترتیب" ،بازار عقاید" نیز
حقایق را بوجود نمي آورد ،بلکه به سلطه ایدئولوژیك سیاسي بورژوازي بر پرولتاریا تداوم مي بخشد.
بمحض اینکه هر مسئله سیاسي مهمي بطور جدي مورد بررسي قرار میگیرد ،محدودیتهاي نظریه
"حکومت اکثریت" بوضوح برمال میشود .مثال ،مورد جنگ ویتنام را در نظر بگیرید .در ابتداي امر،
اکثریت مردم آمریکا کوششهاي جنگ افروزانه دولت آمریکا را مورد حماییت قرار داده و یا حداقل با
آن همراهي میکردند .حتي اگر آراي جمعیت ویتنام نیز در "راي گیري" منظور میشدند ،نه نتیجه
امر چیز بهتري از آب در میآمد و نه شیوه مورد بحث  .آیا این کار چیزي را تصحیح کرده و عادالنه
مینمود؟ آیا این بدان معنا بود که مردم ویتنام در آنزمان میبایست سالح خود را بزمین میگذاشتند،
و یا مخالفین این جنگ در آمریکا مي بایست از حرکت علیه اکثریت دست بر میداشتند و از انجام
هر کاري در افشاي جنگ و مخالفت با آن خودداري میورزیدند؟
واقعیت اینست که بر سر مسائل مهم و پیچیده سیاسي ،بورژوازي در اوایل امر قادرخواهد بود
اکثریت را بدنبال خود بکشد .این بخشي از امتیاز در دست داشتن قدرت دولتي بورژوایي است .تا
زمانیکه بورژوازي حکومت میکند ،وسیعترین توده ها براي برخورد نقادانه به مسائل پرورش نخواهند
یافت ـ برخوردي که با ایرادگیریهاي سطحي روزمره از جامعه بورژوایي فرق میکند ،و براي درك
علمي از پشت پرده تحوالت و مسایل سیاسي و محرکهاي واقعي آنها ،ضروري میباشد .و وقتي توده
ها اینچنین پرورش نیافته باشند ،براي بورژوازي نسبت ًا سهل خواهد بود که در مقاطع معیني اکثریت
را شکل داده و آنرا آلت دست قرار دهد .از سوي دیگر ،قدرت دولتي ،کنترل کامل توده را براي
بورژوازي فراهم نمیسازد .برخي اوقات ،تضادهاي ذاتي مناسبات بورژوایي شکافهایي را در جامعه
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ایجاد میکنند ،که )بنا به تشبیه لنین( آتشفشان خشم سرکوب شده سالیان ،از مجاري آنها فوران
میکند.
هنگامیکه توده ها بپا میخیزند و ابتکار عمل انقالبي را از آگاهانه بدست میگیرند ،بورژوازي به
"حکومت اکثریت" اتکاء نمیکند ،بلکه به نیروي سالح )و هرآنچه که در اختیار دارد( متوسل میشود.
هنگامیکه پاي مسئله تعیین کننده کسب و یا حفظ قدرت دولتي بمیان مي آید" ،حکومت اکثریت"
و "برابري" بکنار نهاده میشوند .استثمارگران اگرچه در اقلیت میباشند ،اما حتي در برابر سالح
پرولتاریاي بپا ساخته ،براي بازپس گرفتن موقعیت خود با چنگ و دندان میجنگند و از تمامي
امتیازات خویش در این نبرد استفاده میکنند .لنین در بحبوحه جنگ داخلي که پس از قیام اکتبر
برپا شد ،چنین جمعبندي نمود:
میان استثمارگران ـ که در جریان نسلهاي طوالني هم از لحاظ معلومات و هم از لحاظ ثروتمندي
زندگي و هم از لحاظ ورزیدگي مشخص بوده اند ـ و استثمارشوندگان ،که توده آنان حتي در
پیشروترین و دمکراتیك ترین جمهوریهاي بورژوایي ذلیل و نادان و جاهل و مرعوب و متفرق اند،
نمیتواند برابري وجود داشته باشد .استثمارگران تا مدتهاي مدیدي پس از انقالب یك سلسله
برتریهاي عملي عظیمي را ناگزیر حفظ میکنند :پول در دست آنها باقي میماند )پول را في الفور
نمیتوان از بین برد( ،مقداري از اموال منقول ،که غالب ًا مقدار قابل مالحظه اي است در دست آنها
باقي میماند ،ارتباطات آنها ،ورزیدگي آنان در امر سازمان دادن و اداره کردن ،وقوف آنان بر کلیه
"رموز" )عادات ،شیوه ها ،وسایل و امکانات( کشورداري ،معلومات عالیتر آنان ،نزدیکي آنان با کادر
فني )که بشیوه بورژوازي زندگي و فکر میکند( ،ورزیدگي بمراتب بیشتر آنان در امور نظامي )که
موضوع بسیار مهمي است( و غیره و غیره ،باقي میماند.
اگر استثمارگران فقط در یك کشور شکست خورده اند )و البته این یك مورد معمولي است زیرا انقالب
همزمان دریك سلسله از کشورها استثناء نادریست( ،باز هم از استثمارشوندگان نیرومندترند ،زیرا
روابط بین المللي استثمارگران دامنه عظیمي دارد .اینکه بخشي از استثمارشوندگان از میان کم
رشدترین توده ها ...از دنبال استثمارگران میروند و میتوانند بروند ،موضوعي است که تا کنون تمام
انقالبها و منجمله کمون آنرا نشان داده است...
با چنین اوضاع و احوالي ،این پندار که دریك انقالب نسبت ًا عمیق و جدي موضوع را فقط و فقط
مناسبات اکثریت با اقلیت حل میکند ،بزرگترین کند ذهني ،سفیهانه ترین خرافات یك لیبرال
متعارفي ،فریب توده ها و مکتوم داشتن یك حقیقت تاریخي عیان از آنان است .این حقیقت تاریخي
عبارت از آن است که در هر انقالب عمیق مقاومت طوالني ،سرسخت و تا پاي جانن استثمارگران،
180

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

که سالها برتري عملي زیاد خود را بر استثمارشوندگان حفظ مینمایند ،در حکم قانون است) .انقالب
پرولتري و کائوتسکي مرتد صفحه  ۳۵ـ (۳۴
"ماشیـن حاضر و آماده دولتي" ...و علت لـزوم درهم کوبیدن آن!
نقل قول فوق الذکر از کتاب "انقالب پرولتري و کائوتسکي مرتد" آورده شده ،که جوابیه اي پلمیکي
است بر حمالت کائوتسکي به دیکتاتوري پرولتاریا بطور اعم و انقالب روسیه بطور اخص .کائوتسکي
در ادامه خط "اولترا امپریالیسم" خود ،همچنین عبارت "گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم" ـ یعني
این ایده که پرولتاریا میتواند سوسیالیسم را از طریق بدست گرفتن اکثریت در پارلمانها و کنگره
هاي بورژوایي بوجود آورد ـ را رایج ساخت .امروز این خط مشي بوسیله احزاب رویزیونیست طرفدار
شوروي و همچنین احزاب سوسیال ـ دمکرات که في الواقع از سالله کائوتسکي هستند ،تبلیغ

میشود .مثال ،حزب "کمونیست" آمریکا ) (CPUSAسناریویي را )حداقل براي تغذیه عموم( تصویر
میکند که مطابق آن ،یك اصالحیه در قانون اساسي براي ملي کردن کلیه ابزار مهم تولید با چنان
پشتیباني اکثریت روبرو میشود که بورژوازي نمیتواند علیه آن اقدامي صورت دهد.
این تخیل به انکار آن درس واقعي که لنین بدانها اشاره نموده ـ و توده ها بهاي آنرا با خون خود

پرداخته اند ـ برمیخیزد؛ یعني این مسئله که قدرت دولتي فقط و فقط با قهر حل و فصل میشود .در
انقالبي که به پیگیري و بیسابقگي انقالب پرولتري باشد ،این مسئله مصداق بیشتري مي یابد .آنچه
انقالب پرولتري را از هر انقالب دیگر تفکیك میدهد ،این است که پرولتاریا قصد ندارد یك نظام
استثمارگرانه را با نظام استثمارگرانه دیگري تعویض کند ،بلکه میخواهد استثمار بکلي از میان بر
دارد )(۸
این مسئله بنوبه خود ما را به دالیل ژرفي رهنمون میسازد که چرا ،بقول مارکس" ،طبقه کارگر
نمیتواند ماشین حاضر و آماده دولتي را صرف ًا تصرف کرده و براي اهداف خود بکار گیرد) ".جنگ
داخلي در فرانسه ،چاپ پکن ،۱۹۷۷ ،صفحه  (۶۶ماشین دولتي بورژوایي طي قرنها بوسیله بورژوازي
براي حفاظت و در جهت خدمت کردن به منافعش ساخته شد .خود ساختار و نهادهاي آن نمایانگر
نقش و منشاء آن بمثابه ارگان سرکوب بورژوایي میباشند.
"برنامه نوین" حزب کمونیست انقالبي آمریکا ،این نکته را موکد میسازد ،که پرولتاریا نه تنها باید
"اشکال کهن حاکمیت و نهادهاي سیاسي را خرد و نابود سازد بلکه باید بجاي آنها ،اشکال نویني را
که حقیقت ًا نماینده و متکي برتوده ها بوده ،خلق نماید و آنها را در گیر حاکمیت و تغییر جامعه بنفع
خودشان و بر طبق اصول انترناسیونالیسم پرولتري سازد ".و سپس اضافه میکند که:
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این کار مطمئن ًا نمیتواند با انتصاب اعضاي حزب و یا انتخاب نمایندگاني از سوي کارگران و سایر
توده هاي زحمتکش براي گرفتن مسئولیت موسسات کهنه یا نهادهایي که اسم ًا متفاوت از نهادهاي
کهن بوده ولي بر همان مبناي کهن سازمان یافته اند ،انجام شود .بطور مثال ،اگر کارگران به قضاوت
در دادگاهها انتصاب شوند ،اما دادگاهها همان موقعیت برتر از توده را داشته باشند و همان قوانین و
روشها را بکار برند ،این قضات کارگر بسرعت مبدل به ستمگران توده ها شده و دادگاهها باردیگر
بعنوان ابزار دیکتاتوري بورژوازي بر توده ها عمل خواهند کرد .عین همین اصل در مورد بوروکراسي،
پلیس و نیروهاي مسلح و غیره مصداق دارد) .برنامه نوین و ،...صفحه (۴۸
و یا بطور مثال ،ارتش را در نظر بگیرید .چنانکه "برنامه نوین" بازهم خاطرنشان مي سازد:
هدف نیروهاي مسلح بورژوایي ـ یعني ،پیشبرد جنگ ارتجاعي علیه منافع توده وسیع مردم سراسر
جهان ،از جمله آمریکا ـ هم در استراتژیهاي جنگي و هم در سازمان دروني آنها متبلور میشود؛
سازماني با سلسله مراتب دیکتاتوري متکي بر آتوریته مطلق افسران عالیرتبه و اساسي تر از آن متکي
بر مرعوب ساختن سربازان خود و در جهل نگاهداشتن آنان نسبت به اهداف واقعي جنگهایي که آنها
را به آن وادار مي سازند و همچنین عدم آگاهي آنان بر نقشه ها و سیاستهایي که بر هر کارزار نبرد
حاکم است) .برنامه نوین و ...صفحه (۴۹
در حقیقت ،اگر پرولتاریاي مسلح )و ارتش واقعي که او در جریان انقالب بنا میکند( ارتش بورژوایي
را خرد ،مغلوب و مضمحل نسازد ،هسته ارتجاع برجاي باقي خواهد ماند و براي در هم شکستن
پرولتاریا خود را بازسازي خواهد نمود ـ مهم نیست که چه کسي انتخابات را برده است و یا اراده
عموم چه باشد .کنه مطلب این است که دولت بورژوایي ـ ترکیب افرادش هرچه که باشد ـ بجز باز
تولید سلطه سیاسي بورژوازي ،کار دیگري نمیتواند انجام دهد؛ این دولت نمیتواند به وظایف پرولتاریا
خدمت کند.
این نکته ،استنتاج مشهور مارکس در تحلیل وي از کمون پاریس ،بود .طرفداران "گذار مسالمت
آمیز" ـ علیرغم اصالحات حقیرشان )و نیز "طرحهاي پنهانیشان"( ـ این اصل را منکر شده ،واقعیت
را قلب کرده ....و به توده ها خیانت میکنند.
شیلي ،لهستـان و راه پیشـرفـت
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دو تجربه تلخ اخیر ،میخ آخر را بر تابوت آن میکوبد :شیلي و لهستان .در شیلي ائتالفي به رهبري
سالوادور آلنده ،که حزب رویزیونیست شیلي هم در آن عضویت داشت ،طي انتخابات  ۱۹۷۰بقدرت
رسید ،واقعه اي که هیچکس به اندازه فیدل کاسترو از آن بعنوان نمونه اي از کارآیي استراتژي گذار
مسالمت آمیز ،تجلیل نکرد).(۹
آمریکا از طریق سازمان سیا و بهمراهي بورژوازي و بخشهاي معیني از خرده بورژوازي جامعه شیلي،
کارزار سه ساله اي براي "بي ثبات" ساختن حکومت آینده آلنده و سرنگوني وي ،طراحي کرد .طي
این دوران ،حزب رویزیونیست شیلي به توده ها اطمینان میداد که ارتش به تبعیت از "بهترین
سنتهاي شیلیایي"" ،بیطرف" خواهد ماند .حزب رویزیونیست تا بدانجا پیش رفت که با مصادره
مسلحانه زمینها توسط دهقانان مخالفت کرده و سالحهایي را که کارگران در کارخانه ها انبار کرده
بودند ،فقط چند روز و چند ساعت قبل از کودتا از آنان گرفته و آنها را خلع سالح کرد! حال زمانیکه
ارتش بحرکت در آمد و آلنده را بقتل رساند ،حزب رویزیونیست مردم راب به "آرامش" فرا خواند.
اینهم یکي از مواردي است که "گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم" تقریبا  ۰۳هزار نفر دهقان،
کارگر ،دانشجو و روشنفکر را به خاك و خون غلتاند .مسئولیت ریخته شدن خون آنان در این راه،
بطور مساوي بر دوش ترور امپریالیستها ...و خیانت رویزیونیستها است.
نمونه لههستان نیز همین مطلب را از جهت دیگر آن به اثبات میرساند )که دو ابر قدرت در آن
نقشي واژگونه داشتند( .اگر دمکراسي بورژوایي بخواهید ،هیچ کشوري در جهان ،طي اوت  ۱۹۸۰تا
دسامبر  ،۱۹۸۱دمکراتیك تر از لهستان نبود .آیا کسي میتواند تصور کند که سرمایه داران آمریکایي
حتي در برابر یك پنجم خواسته ها ـ یا یك دهم اعمال ـ کارگران لهستان )که بسیار پرطمطراق ،از
آنها دفاع میکردند ـ البته تا زماننیکه در "همان لهستان" بودند( ساکت بنشینند؟ اما رهبري آن
مبارزه ،از جمله بخشهایي که روابط نزدیکي با آمریکا داشتند ،نیز بنوعي از گذار مسالمت آمیز و
سازش تاریخي ،اگرچه نه در قالب این لغات ،معتقد بود .آنها میکوشیدند مبارزات را به مسیر نوعي
"رفرم ساختاري" بکشانند ،که جاي پایي در ماشین دولتي لهستان براي عناصر طرفدار غرب باز
میکرد ،اما کمترین تغییراتي در مناسبات طبقاتي میان کارگران و حاکمین برآنها بوجود نمي آورد.
در اینجا هم به کارگران اطمینان داده میشد که ارتش "جرات" نخواهد کرد بروي هموطنان لهستاني
آتش بگشاید .اما هیچ بورژوایي نمیتوانست بطور نامحدود مبارزه اي همچون مبارزه کارگران لهستان
را تحمل کند .و زمانیکه شیوه هاي متعارف اعمال حاکمیت فلج شدند ،نهایت ًا ارتش براي سرکوب
شورش وارد عمل شد.
هر دوي این تجارب ،عالوه بر درسهاي مهم دیگر ،تاکید دارند که پرولتاریا تنها میتواند قدرت دولتي
را از طریق قیام مسلحانه ،از طریق انقالبي قهرآمیز علیه دولت بورژوایي ،بدست آورد .و هرگونه خط
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مشي مخالف این بهیچوجه بي ضرر نبوده بلکه کوششي است براي منحرف ساختن پرولتاریا از این
درك حیاتي و از تدارك براي انقالب ،و جهت تقلیل وي به دنبالچه اي براي این یا آن بورژوازي و یا
دارو دسته بورژوایي.
اما بالفاصله سوالي طرح میشود :پرولتاریا پس از خرد کردن ماشین دولتي بورژوازي آنرا با چه چیزي
جایگزین میسازد؟

دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ
حتي همان زمان که ارتش او براي سرکوب و مغلوب ساختن قطعي بورژوازي پیش میرود ،پرولتاریا
باید ساختمان جامعه نوین را بر خرابه هاي جامعه کهن آغاز کند :پرولتاریا براي انجام این مهم ،آن
ماشین دولتي را بوجود میآورد که نظیر آن در تاریخ موجود نبوده است :دیکتاتوري پرولتاریا.
کارگران )و توده هاي تحت ستم عموم ًا( توسط این نوع جدید دولت ،براي نخستین بار خود زمام
سرنوشت خود را بدست میگیرند .بعالوه ،دولت پرولتري خصلت طبقاتي خود را )یا جنبه دوگانه خود
را ،که دیکتاتوري بر استثمارگران و دمکراسي براي توده هاست( نپوشانده ،بلکه علن ًا منادي آنست.
اما این علیرغم اهمیت عظیمش ،هنوز جوهره خصوصیت بینظیر آن نیست .نکته حیاتي اینجاست
که این دیکتاتوري پرولتاریا براي تداوم نامحدود حاکمیت یك طبقه بوجود نیامده ،بلکه بخاطر نابودي
کلیه طبقات و کلیه دولتها ،ایجاد شده است .این ابزاري است جهت نابود کردن کلیه تمایزات
طبقاتي ،کلیه ماشین سرکوب و خود دولت .دیکتاتوري پرولتاریا ،پلي است به جامعه کمونیستي.
کلیه خصوصیات گوناگونش ،طرحها ،دستاوردها و مبارزات آن باید در پرتو این نکته مورد ارزیابي
قرار گیرند و تحلیل شوند.
مارکس قبال این را تاکید کرده بود:
سوسیالیسم عبارتست از اعالن تداوم انقالب ،دیکتاتوري طبقاتي پرولتاریا بمثابه نقطه گذار ضروري
به امحاء کلیه تمایزات طبقاتي ،به امحاء کلیه روابط تولیدي که این تمایزات از آنها ناشي میشوند ،به
امحاء کلیه مناسبات اجتماعي منطبق بر این روابط تولیدي ،به تحول بنیادین کلیه ایده هاي ناشي از
این مناسبات اجتماعي) .مبارزه طبقاتي در فرانسه ،منتخب آثار مارکس ،انگلس ،جلد  ،۱صفحه
(۲۸۲
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بنابراین ،دیکتاتوري پرولتاریا بیش از هرچیز گذاري است به شکل عالیتري از جامعه بدون طبقات و
بنابراین بدون دولت .چنانکه باب آواکیان اشاره میکند ،بفراموشي سپردن این دورنما و مطلق کردن
دیکتاتوري پرولتاریا ،به احیاء سرمایه داري منجر میشود.
اثر بعدي و مهم مارکس ،بنام "نقدي بر برنامه گوتا" ،خصوصیات ویژه جامعه کمونیستي را نشان
داده و پیش شرطهاي مادي و اجتماعي رسیدن به آنرا در خطوط کلي بر شمرد:
در فاز عالیتر از جامعه کمونیستي ،پس از اینکه تبعیت برده کننده فرد از تقسیم کار و نیز تضاد
میان کار یدي و فکري بهمراه آن از بین برود ،پس از اینکه کار نه تنها وسیله زندگي بلکه به برترین
خواست زندگي بدل گردد ،پس از اینکه نیروهاي مولده نیز بهمراه تکامل همه جانبه فرد افزایش
یابند ،و کلیه جویبارهاي ثروت کئوپراتیوي به وفور بیشتر جریان یابند ـ تنها در آنزمان است که کل
افق تنگ حق بورژوایي را میتوان درنوردید ،و جامعه بر درفش خود چنین بنویسد" :از هرکس به
اندازه توانش ،به هرکس به اندازه نیازش") .نقدي بر برنامه گوتا ،چاپ پکن ،۱۹۷۲ ،صفحه (۱۰)(۱۷
هرعضو جامعه کمونیستي ،هم بعنوان برنامه ریز و هم بعنوان کارگر عمل خواهد کرد ،و کار از
زحمت شاق و کرخت کننده به عاملي تبدیل میشود که از طریق آن "انسانها بطور داوطلبانه و
آگاهانه خوود و جهان را تغییر میدهند" )مائو ـ درباره پراتیك( .در جامعه کمونیستي ،بشریت فشار
کور وبي منطق مناسبات کاالیي ،آنارشي آن و گرسنگي ناشي از آن را مغلوب خوواهد کرد؛ و مبارزه
اعضاء جامعه براي ارتقاء مناسبات اجتماعي و اعمال سلطه خود بر طبیعت ،دیگردر چارچووب
محدود مدارهاي تخاصم طبقاتي ،محصور نخواهد بود.
اما در حالیکه تحت کمونیسم بر تضاد طبقاتي و شیوه هاي مبارزه طبقاتي ـ از جمله مکانیسم دولت
ـ غلبه خواهد شد ،تضادهاي اجتماعي باقي خواهند ماند .تضادهاي میان نیروهاي مولده و روابط
تولیدي ،میان روابط تولیدي )زیربناي اقتصادي( و روبناي سیاسي و ایدئولوژیك ،میان نو وکهنه ،میان
ایده هاي صحیح و غلط ،و حتي میان رهبري و توده ها ادامه یافته ،و مبارزه ناشي از آن نیروي
محرکه تکامل جامعه به پیش ،خواهد بود .اما این امر در سطحي از تکامل جامعه و در مقیاسي
خواهد بود که ماقبل تاریخ نامیدن تمام دوران قبل از کمونیسم توسط مارکس را ،تایید خواهد نمود.
کمونیسم ضرورت ًا جهاني خواهد بود .یك دلیل آن اینست که نیروهاي مولده جامعه مدرن ،جهاني
بوده و نهایت ًا میتوانند به بهترین نحو در سطح جهاني مورد استفاده قرار گیرند .بعالوه ،مبارزه طبقاتي
جهاني است و تا زمانیکه بورژوازي بر هر کشوري کنترل داشته باشد )یا بعنوان یك طبقه به این یا
آن شکل بموجودیت خود ادامه دهد( آن کشور بعنوان یك منطقه پایگاهي بالقوه براي حمله به
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حاکمیت پرولتاریا ،درخواهد آمد .بنابراین ،نیل به کمونیسم با نابودي تمایزات طبقاتي در سطح بین
المللي و از بین بردن مرزهاي ملي و ملتها بطور کلي ،و جایگزین کردن آنها با اشکال عالیتري از
جامعه بشري ،گره خورده است.
نابودي حاکمیت بورژوایي ،حتي در یك کشور ،جهشي بزرگ براي پرولتاریا در راه نیل به این هدف
است .اما این مبارزه بطور موزون پیش نمیرود .انقالب پرولتري در تمام جهان بطور همزمان انجام
نشده و حتي در جایي که پیروز شده ،قادر به نابودي کلیه مناسبات بورژوایي بسرعت و یا حتي طي
چندین دهه ،نشده است .اگر آزادي عظیم نوین ره آورد انقالب براي پرولتاریا باشد ،ضرورت کامال
نویني را نیز به او تحمیل خواهد نمود ...در پرتو این واقعیت که پرولتاریا تاکنون در یك و یا بطور
همزمان در چند کشور قدرت را بدست آورده است )شکلي که بیشك تا مدتها صحت خود را حفظ
خواهد نمود( ،با یك تضاد بینهایت مشکل روبرو میشویم :تضاد میان کسب قدرت در یك )یا چند(
کشور ،و استفاده از آن قبل از هرچیز بعنوان نیرویي در خدمت انقالب جهاني پرولتاریائي .پرولتاریا با
انقالب پیروزمند خود ،به یك معنا منطقه اي پایگاهي بدست مي آورد که از آنجا میتواند براي مبارزه
بین المللي خود حمایت سیاسي ،مادي و نظامي فراهم آورد .یك مثال بسیار موثر بزنیم ،دولت تازه
متولد شده شوراها در  ،۱۹۱۸یك ارتش نیرومند سه میلیوني را براي کمك به پرولتاریاي آلمان در
صورت تکامل اوضاع انقالبي در آن کشور به یك جنگ همه جانبه براي کسب قدرت ،تهیه دید ـ
اقدامي که قدرت پرولتاریا در روسیه را بخاطر بدست آوردن چیز بهتري براي جنبش بین المللي
بخطر مي افکند )اگرچه انقالب آلمان به آن درجه از بلوغ که چنین کمکي میتوانست نقشي کلیدي
بازي کند ،نرسید( .اگرچه کمك نظامي مستقیم مهم مي باشد ،اما از آن مهمتر الهامبخشي و تاثیرات
سیاسي دولت پرولتري است .مائو در باره انقالب چین گفت" :توپهاي انقالب اکتبر ،براي ما
مارکسیسم ـ لنینیسم را به ارمغان آورد ".و آنجا بود که پایه جهش مبارزه مردم چین در طول این
قرن علیه سلطه امپریالیسم ،ریخته شد .بنابراین ،جهت گیري عمده پرولتاریاي در قدرت در هر
کشور باید نیل به بزرگترین پیروزیهاي ممکن در انقالب جهاني ،باشد.
اما برخي اوقات طي ایندوره ،مبارزه انقالبي در سطح جهاني دچار رکود نسبي میشود و دولت
پرولتري مجبور میگردد )براي پیشرفت بیشتر در آینده( بیش از حد معمول به تحکیم دستآوردهاي
خود بپردازد .و این امر میتواند سازش با دول امپریالیستي و استفاده از تضادهاي درون کمپ آنها را
در هنگام روبرو شدن با محاصره و کارشکنیهاي آنها ،بدنبال داشته باشد .این تضاد دقیق ًا در مواقعي
که جهان بسوي یك گرهگاه مهم پیش میرود ،روشنترین تبلور خود را مي یابد .در آن هنگام ،فشار بر
دولت )یا دولتهاي( سوسیالیستي بي اندازه افزایش پیدا میکند ،در حالیکه نطفه هاي فرصتهاي
جدیدي براي پیشروي در سراسر جهان تازه شروع به رشد کرده اند .در آن مقطع ،پرولتاریاي بین
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المللي چگونه از رابطه میان استفاده از قدرت دولتي خود ـ و به مخاطره افکندن آن ـ بمنظور
پیشبرد مبارزه در کشورهاي دیگر و استفاده از منطقه پایگاهي خود براي پیشبرد انقالب جهاني
پرولتاریائي بدون اینکه آنرا بیمورد و بسادگي فدا کند ،ارزیابي مي کند؟ این مسائل در تعیین اینکه
آیا دولت پرولتري سرخ باقي مي ماند و انقالب جهاني به پیش میرود ،مسائلي حیاتي اند ).(۱۱
تکامل بیقواره جهان ،ناشي از وجود امپریالیسم ،نیز مشکل را پیچیده تر مي کند .تا کنون انقالب در
نقاط عقب مانده تر جهان صورت گرفته )حتي روسیه نیز عقب مانده ترین کشور امپریالیستي بود( و
این بمعناي بروز مشکالت بزرگي به شکل فشارهاي سیاسي ،نظامي ،اقتصادي و ایدئولوژیك از خارج
بوده است .اگرچه انقالب در دژهاي امپریالیستي شرایط این تضاد را بشدت تغییر خواهد داد ،اما
خود تضاد تا مدتها باقي خواهد ماند )یعني تمرکز نیروهاي مولده در ملل امپریالیستي یا سابق ًا
امپریالیستي همراه با پدیده یا میراث پارازیتیسم در این کشورها ،و در مقابل ،رشد معوج و محدود
ملل تحت ستم( این مسئله ،بر این واقعیت تاکید دارد که حتي تولید در یك کشور سوسیالیستي بر
متن شرایط تعیین کننده بین المللي انجام میشود و پرولتاریاي این کشورها ـ بویژه پرولتاریاي در
قدرت در دژ امپریالیستي سابق ـ باید تولید را بمنظور خدمت به انقالب جهاني به پیش برد )و نه
عمدت ًا بخاطر ساختمان یك کشور سوسیالیستي(.
اینها زمینه ساز تضادهاي حادي است که براي جامعه سوسیالیستي بالنسبه دروني محسوب میشود.
در اینجا نیز آزادي عظیم نوین ،عالوه بر ضرورت نوین ،یافت میشوند .در پرتو این ،یادآوري این گفته
مارکس و انگلس اهمیت دارد که پرولتاریا "نمیتواند فقط" ماشین قدیمي بورژوایي را "تصرف کند" و
براي اهداف نوین پرولتاریایي بکار گیرد .دولت پرولتاریایي باید کیفیت ًا از هر دولت پیش از خود )چه
قبال انقالبي بوده یا خیر( متفاوت باشد ،زیرا وظایف تاریخي آن بسیار متفاوت است .انقالبات
بورژوایي )که هدف آنها تمام ًا جایگزین ساختن استثمار بورژوایي بجاي استثمار فئودالي بوده است(
توده ها را فقط تا جایي که براي درهم شکستن قدرت حکام قدیم مورد نیاز بودند ،بمیدان میآوردند.
بورژوازي پس از انقالب ،بي چون و چرا در جهت مهار انقالب حرکت میکند .امپراطور شدن ناپلئون
پس از انقالب فرانسه و ترور سفید در ایاالت جنوبي آمریکا پس از جنگ داخلي ،بخش ًا این پدیده
عمومي را نشان میدهند.
بالعکس ،پرولتاریا هدف غایي خود را بر ایجاد جامعه اي قرار داده است که با مشارکت و مبارزه
آگاهانه اعضاي آن مشخص میشود ،و قدرت اصلي خود را از توده ها و فعالیت آگاهانه آنها کسب
میکند .این نکته که پرولتاریا با اجتماعي شدن مالکیت بر ابزار تولید ،پایه مادي جدید و قدرتمندي
بدست مي آورد ،درست و بسیار مهم است ـ اما حفظ و پیشبرد همین پایه مادي مشروط به آگاهي
توده ها است .بدون آن دستگاه دولت که وسیعترین بخشهاي توده ها را به زندگي سیاسي بکشاند،
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به ارتقاء آگاهي آنان یاري رساند ،و براي تامین و توسعه فعالیت آنها در دوره هاي افت و خیز )بویژه
طي آن افت و خیزیهایي که بر متن تعیین کننده ترین ـ و پیچیده تر ـ مبارزه بین المللي واقع
میشوند( عمل کند ،پرولتاریا نمیتواند اهداف فوري خود را بمرحله اجرا در آورد و بسوي هدف نهایي
پیشروي نماید .اینها مشکالتي هستند که پرولتاریاي "متشکل بمثابه طبقه حاکم" را بمبارزه
میطلبند .بعالوه ،امتیازات عظیم او نیز از همینجا ناشي میشوند.
لنین دیکتاتوري پرولتاریا را بمثابه اهرمي قدرتمند براي بحرکت درآوردن میلیونها توده اي که تا
کنون منفعل و بخواب رفته بودند و کشاندن آنان به زندگي فعال سیاسي ،ارزیابي مینمود .او در
مبارزه درون حزب براي انجام انقالب اکتبر ،بر روي این نکته حساب میکرد .لنین در مقابل کسانیکه
استدالل میکردند پرولتاریا ضعیفتر از آنست که قیامي را به انجام برساند و قدرت سیاسي خود را
تحکیم کند ،چنین پاسخ داد:
با اینحال ما هنوز قدرت مقاومت پرولتاریا و دهقانان فقیر را ندیده ایم ،زیرا این قدرت فقط زماني
کامال آشکار میشود که قدرت در دست پرولتاریا باشد ،یعني آن هنگام که دهها میلیون مردمي که
زیر چرخ فقر و بردگي سرمایه داري له شده اند ،به تجربه دریابند و احساس کنند که قدرت دولتي
در دست طبقات ستمکش است ،که دولت به بي چیزها براي مبارزه با زمینداران و سرمایه داران
کمك میکند و مقاومت آنها را در هم میشکند .تنها در آنزمان خواهیم دید که چه نیروي مقاومتي در
برابر سرمایه داران رها میشود که در خلق نهان بوده است .تنها در آنزمان آنچه که انگلس
"سوسیالیسم نهان" خواند ،بروز خواهد یافت .تنها در آنزمان ،در برابر هر ده هزار دشمن آشکار و
پنهان حکومت طبقه کارگر که دشمني خود را فعاالنه و یا با مقاومت منفعل نشان میدهند ،یك
میلیون مبارز تازه نفسي سربلند خواهند کرد ،که تاکنون از لحاظ سیاسي خفته بودند ،در فقر و
فالکت دست و پا میزدند ،اعتقادشان را به انسان بودن خویش و حق حیات از دست داده بودند،
نمیتوانستند قرار گرفتن دولت متمرکز در خدمت خود را متصور شوند ،و باور نداشتند که گروههاي
میلیشیاي کارگري ،با اطمینان کامل آنها را نیز به شرکت مستقیم ،فوري و روزمره در اداره دولت فرا
بخوانند) .آیا بلشویکها قادر به حفظ قدرت دولتي خواهند بود؟ کلیات آثار لنین ،جلد  ،۲۶صفحه
(۱۲۶
بعدها ،در هنگام تهاجم  ۱۴ارتش امپریالیستي مختلف )در یك زمان و یا بدفعات( طي دوران جنگ
داخلي ،لنین چنین جمعبندي نمود که" ،مهمترین استنتاجي که میتوان از دو سال تکامل جمهوري
شوروي استخراج کرد" این بود که "فقط با شرکت کارگران در اداره عمومي دولت ما توانستیم در
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این دوران پر از مشکالت باورنکردني خود را حفظ کنیم) "...دو سال حکومت شورایي ،کلیات آثار
لنین ،جلد  ،۳۰صفحات  ۲۸و (۲۹
دیکتاتوري پرولتاریا ،دیکتاتوري بر بورژوازي است ،و براي نخستین بار دمکراسي واقعي براي پرولتاریا
و توده هاي عظیم خلق ممکن میشود .اما این دمکراسي از ابعادي کامال متفاوت از بورژوا دمکراسي،
برخوردار است ـ چنانکه در اظهار نظر مائو در انتقاد به دیدگاه رویزیونیستي در مورد دمکراسي
پرولتري ،میتوان دید:
 ...به بحثي در مورد حقوقي که کارگر از آنها برخوردار است برمیخوریم ،و هیچ سخني در مورد حق
کارگر در اداره دولت ،موسسات گوناگون ،آموزش و فرهنگ ،بهمراه آن بمیان نیامده است .في الواقع،
این بزرگترین و اساسي ترین حق کارگر تحت سوسیالیسم است که بدون آن هیچ حق دیگري بر
کار ،تحصیالت ،تعطیالت ،و غیره ،موجودیت نمي یابد.
مهمترین مسئله دمکراسي سوسیالیستي عبارت از اینست که :آیا کارگر از این حق برخوردار است
که نیروهاي متخاصم گوناگون و نفوذشان را تحت سلطه خود در آورد؟ مثال ،چه کسي چیزهایي
مثل روزنامه ها ،مجالت ،ایستگاههاي رادیویي ،سینما و ...را کنترل میکند؟ چه کسي انتقاد میکند؟
)مائوتسه دون ،نقد اقتصاد شوروي ،مانتلي ریویو ،۱۹۷۷ ،صفحه (۶۱
بطور مثال ،دیکتاتوري پرولتاریا وسایل ارتباط جمعي را که اکنون تحت سلطه بورژوازي و
ایدئولوگهاي دولت است ،در اختیار توده ها قرار خواهد داد .اگرچه این امر تحت رهبري و هدایت
عمومي حزب پرولتري انجام میشود ،و اگرچه چنین حقي به بورژوازي داده نخواهد شد ،توده ها در
ارائه ایده هاي خود )حتي ایده هاي عقب مانده و غلط( و مبارزه حول آنها ،آزاد خواهند بود .حتي در
مورد افشاي کوششهاي ضد انقالب براي پنهان شدن پشت این حق ،و در مبارزه علیه این اشخاص و
افشاء و سرکوب آنها ،باز هم باید به توده ها اتکاء کرد .از طریق این مبارزه است که تفاوت میان ایده
هاي غلط توده ها و کوششهاي واقعي ضد انقالب ،عیان میگردد.
بنابراین پرولتاریا باید براي کشیدن توده هاي میلیوني به مبارزه علیه بورژوازي )واشکال نویني که
بورژوازي تحت سوسیالیسم بخود میگیرد ـ بعدًا در اینمورد توضیح بیشتر ارائه خواهد شد( و در
پیوند با آن ،و مبارزه براي تغییر کل جامعه و بازسازي جهان ،اشکال نویني را خلق کند .ارگانهاي
دولتي ،دادگاهها ،و ارتش ـ همگي باید انعکاس ضرورت پرولتاریا براي پیشبرد مبارزه علیه بورژوازي
در تمام ابعادش بوده ،و نیز باید بیان آزادي او در رهاسازي فعالیت آگاهانه توده ها و اتکاء به آنان
باشد.
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آنارشیسم علیه گذار راستین به کمونیسم
اما بر خالف مباني آنارشیسم ،غیر ممکن است که دولت را یك شبه از بین برد و آنرا با شبکه اي از
کمونهاي خودکفا یا کارخانجات با مدیریت خودمختار و یا کئوپراتیوها ،جایگزین کرد .در مدل نوع
آنارشیستي جهان ،این واحدهاي غیر متمرکز تصمیمات خود را غیر رسمي اتخاذ کرده و در صورت
مورد تهاجم واقع شدن ،از طریق تسلیح تمام مردم از خود دفاع میکند ،و به این صورت نابودسازي
فوري ارگانهاي دولتي و ارتش را امکانپذیر میسازد.
این دیدگاه ،از همان ابتدا "فراموش میکند" که انقالب پرولتري پروسه اي جهاني است و پرولتاریا در
هر جا قدرت دولتي را تسخیر نماید ،مسئولیت دارد هم دستگاهي را بعنوان پایگاه و سکوي پرشي
براي انقالبات دیگر تقویت کند و هم ـ بخصوص در دوران افت ـ مبارزه اي سرسختانه را براي حفظ
مناطق پایگاهي که بدست آورده و متحول ساختن بیشتر آن ،سازمان دهد .بعلت رشد ناموزون
انقالب پرولتري ،همه دول سوسیالیستي تاکنون مجبور بوده اند ارتش حرفه اي که الزام ًا تا حد
زیادي جدا از توده بوده و مسئولیت اصلي دفع تهاجمات را بر عهده داشته ،ایجاد کنند .حتي در
جائیکه توده ها وسیع ًا تحت یك خط صحیح در میلیشیاي توده اي سازماندهي شده اند ،و حتي در
جائیکه مبارزه و اقدامات الزم براي قرار دادن سیاست پرولتري در رهبري ارتش و میلیشیا انجام
شده است ،هیچ راهي براي اجتناب جستن از این نیاز عیني به ارتش وجود ندارد ،و این خود
مهمترین تبلور این واقعیت است که دولت فورًا نمیتواند نابود شود.
بعالوه ،براي گذار کامل به کمونیسم ،پایه اي مادي مورد نیاز است که ـ در عین نامعین بودن به یك
معنا ـ حداقل باید پایه الزم براي امحاء ،بقول مارکس" ،تبعیت برده گونه انسان از تقسیم کار" را در
بر گیرد .ضرورت وجود تخصص تکنیسینها ،دانشمندان ،مدیران و امثالهم ،پایه مادي این تقسیم کار
است؛ و یك شبه نیز نمیتوان بر آن فائق آمد .این مسئله بناگریز باعث بروز گرایشي در متخصصین و
متفکرین میشود که این دانش و تخصص خود را بمثابه سرمایه در معامله با دولت پرولتري بکار
گیرند و تا حد ممکن در مقابل تحدید تقسیم کار مقاومت کنند .بنابراین ،پرولتاریا نیازمند دستگاهي
است ـ مهم نیست نام آنرا چه بگذارید ،در ماهیت امر یك دولت است ـ که براي کار کردن به این
قشر "رشوه" بدهد ،آنهایي را که میتواند بسوي خود جلب کند ،تحول در تقسیم کار را در هر زمان
معین که امکانپذیر است در برابر مقاومت حتمي بخشهاي بزرگي از این اقشار اعمال کند.
همین تضاد عام در مورد سایر اقشار موجود در میان طبقات پرولتاریا و بورژوازي ،بویژه
دهقانان) ،(۱۲صدق میکند .دهقانان اکثریت عظیمي را در بسیاري از کشورهاي "جهان سوم" و
مسلم ًا بخش بزرگي را در تمام این کشورها ،تشکیل میدهند .در حالیکه پایه وسیع و در عین حال
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ژرفي براي عقد اتحاد میان پرولتاریا و دهقانان موجود است ،گرایش خودبخودي قدرتمندي بسوي
مناسبات بورژوایي در روستا نیز موجود است .خصلت کماکان عقب مانده نیروهاي مولده )که عموم ًا
بوسیله افراد منفرد بکار برده میشوند( ،تداوم انفکاك طبقاتي )میان دهقانان فقیر و مرفه ،و میان
تکنیسینهاي کشاورزي ،مدیران ،فعالین حزبي ،و غیره ـ یعني آنها که به موقعیت ممتاز خود
چسبیده اند ـ از یکسو ،و توده ها از سوي دیگر( ،و باالخره اشکال بورژوایي مالکیت ،منابع این
گرایش را تشکیل میدهند .حتي مالکیت کلکتیو که هنوز مالکیت دولتي نمیباشد ،یك بعد قدرتمند
بورژوایي را حفظ میکند؛ اگر که کلکتیو تالش کند موقعیت خود را نسبت به دیگر کلکتیوها و یا
دولت بهبود بخشد .گرایش بسوي مناسبات بورژوایي ،همچنین از آن دیدگاه تنگ و فردگرایانه اي
تغذیه میکند که طي اعصار منتقل شده اند و تا حد زیادي با بقایاي قدرتمند حق بورژوایي و شرایط
عقب مانده مادي که مدتها در جامعه سوسیالیستي ،بخصوص در روستاها باقي خواهد ماند ،تقویت
میشود.
این تضاد خود بتنهایي بشدت موید محدودیتهاي طرح آنارشیستي است .اما اساسي تر از این ،درك
غلط آنارشیستها ازهدف نهایي است.
آنارشیسم اساس ًا جامعه کمونیستي را با نوعي دمکراسي "خالص" با مدل میتینگهاي شهري مساوي
قرار داده وآنوقت آنرا به مناسبات تولیدي تعمیم میدهد .اول جنبه دوم را در نظر بگیریم .کنترل
کارگران بر کارخانجات "خویش" را بعنوان عالیترین هدف قراردادن ،بر خصلت الزام ًا ادغام شده
تولید در سطح بین المللي دراین عصر ،چشم فرو بسته و در ضدیت با این نیاز قرار میگیرد که جامعه
باید بمثابه یك کل تولید را تصاحب کرده و در یك بعد بین المللي برآن احاطه یابد .اگر قرار است
شبکه اي موجود باشد که این کارخانجات را ادغام کند ،چگونه تضاد میان هر کارخانه و برنامه
عمومي ،حل خواهد شد؟ این امر بدون استفاده از شکلي از مدیریت در جامعه که واحدهاي کوچکتر
و پائین تر تابع آن باشند ،انجام نمیشود ـ در جامعه اي که هنوز به طبقات منقسم است ،این فقط
میتواند شکلي از دولت باشد.
محدود کردن انقالب به سطح کارگران یك کارخانه منفرد که کمابیش بعنوان صاحبان آن عمل
کنند ،نه تنها عمیق ًا رفرمیستي است ،بلکه در صورت عملي شدن تنها میتواند مجددًا به سرمایه
داري منجر شود .از همه اینها گذشته ،حتي در جامعه سرمایه داري مواردي وجود دارد که کارگران
براي تصاحب و بکار انداختن یك کارخانه در حال ورشکستگي به جمع آوري پول مي پردازند .باب
آواکیان با اشاره به مسئله آنارشیسم ،طي مصاحبه اي خاطرنشان نمود:
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نشانه هاي تقسیم کار و ناهمگوني میان کارگران وجود خواهد داشت ،هنوز بقایاي تولید کاالیي و
غیره وجود خواهند داشت .اینها خواه و ناخواه تاثیرات خود را برجاي خواهند نهاد .نتیجه اینست که
در هر کارخانه منفرد و میان آنان ،رقابت و طبقه بندي سرمایه دارانه وجود داشته و بالفاصله ـ
منظورم دقیق ًا بالفاصله است ـ روابط سرمایه داري نیز ظاهر شده و این کارخانجات بر مبناي سرمایه
دارانه اداره خواهند شد .في الواقع ،دولت بورژوایي براي حفاظت از منافع آن نیروهاي بورژوایي که رو
مي آیند و یا مي خواهند با پا گذاشتن بروي سر دیگران خود را باال بکشند ،دوباره بکار خواهد افتاد.
چرا که در کنار زمینه هاي مادي ،مردم نیز از لحاظ ایدئولوژیك هنوز مهر و نشان جامعه کهن را بر
خود دارند) .انقالبي تر از مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائوتسه دون ،چیزي وجود ندارد ،انتشارات
آر سي پي ،۱۹۸۲ ،صفحه (۸
آنارشیسم از لحاظ سیاسي با تاکید بر "دمکراسي خالص" در سطح پایه ،بسیار با اکونومیسم نزدیك
است ـ و با شوونیسم نیز .آنارشیسم ،شیپور عقب نشیني از مبارزه پرولتاریا براي احاطه بر "امور
دولتي" ،پرداختن به مسائل عمده سیاسي که کل جامعه با آنها روبرو است و اعمال دیکتاتوري در
همه زمینه ها را ،بصدا در مي آورد .این عقب نشیني ممکن است تحت پوششي رادیکال انجام شود،
اما در هر صورت سپر انداختن در برابر هژموني بورژوازي است.
آنارشیسم ،از این لحاظ شوونیستي است که مسئله روابط تولیدي ستمگرانه میان ملل مختلف را
پرده پوشي یا انکار میکند .گرایشي است که میتواند تنها به سلطه ملل ستمگر منتهي شود )یا بهتر
بگوئیم به حفظ و تعمیق آن( .دیگر مدعي کمونیسم و سوسیالیسم بودن از جانب برخي دول و
معمول داشتن بعضي رفرمهاي داخلي ـ بطور مثال ،تیمهاي خودگردان کارگري در "سوئد
سوسیالیستي" ـ در حالیکه وحشیانه ترین استثمار را بر ملل تحت ستم اعمال داشته و در آن
مشارکت میکنند ،پدیده نوظهوري نیست .این ستم مولفه اي اساسي از پایه این رفرمها است ،و
مضمون این دول را بمثابه دول امپریالیستي و بورژوازي )علیرغم اینکه نامشان چه باشد( ،مشخص
میسازد.
و در آخر ،آنچه که بر آنارشیسم غلبه دارد ،دیدگاه یك مالك خرد است که باالترین هدفش داشتن
قدرت تعیین شرایط بالفصل زندگي خویش است .نقطه نظري که نهایت ًا با جهانبیني طبقه کارگر که
خصوصیت جمعي و بین المللي داشته و باید بر آن اساس در تغییر جهان بکوشد ،در تضاد قرار
میگیرد.
رویـزیـونیسم :دفاع از ضد انقالب و پـدیـده هاي عقب مانده
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از سوي دیگر ،همه اینها نشانگر برخي تضادهاي واقعي است که پرولتاریا در امر استقرار دیکتاتوریش
و پیشبرد ماموریت انقالبیش ،با آن روبروست .ضرورتهاي منتج از این تضادها ،در طول تاریخ مورد
سوء استفاده رویزیونیسم قرار گرفته است .در این رابطه ،رویزیونیسم خطر اصلي ایدئولوژیك و
سیاسي براي جنبش انقالبي است.
مثال ،این درست است که داشتن ارتش ضروریست و ارتش پرولتري کیفیت ًا متفاوت از ارتش هاي
بورژوایي خواهد بود ،معذالك ،این ارتش یك شمشیر دو دم است که میتواند در شرایط معیني علیه
پرولتاریا نیز بکار رود .اگر باندي رویزیونیستي کنترل ارتش را بدست آورد ،از پایگاهي نیرومند جهت
حرکت علیه دیکتاتوري پرولتاریا برخوردار میشود .براي نمونه ،نظامیاني که حفظ "استانداردهاي
حرفه اي" را بعنوان عالیترین هدف خود درك میکنند ،بسادگي میتوانند در برابر خیزشها و
جوششهاي انقالبي درون جامعه سوسیالیستي )که ناگزیر به ارتش نیز سرایت میکند و آنرا در مي
نوردد( بایستند ،و در گرهگاه معین خود را در برابر مبارزه الزامي جهت پیشرفت جامعه بسوي
کمونیسم بیابند )که این گرهگاهها مشتمل اند نه فقط بر مبارزات دروني کشورهاي سوسیالیستي،
بلکه همچنین الزامات انقالب جهاني که گاهي ممکن است نیازمند فدا کردن موقتي قدرت در این یا
آن کشور سوسیالیستي و یا به خطر افکندن آن باشد(.
دوتن از وزراي دفاع چین ،پن ته هوا ) (۱۹۵۹و لین پیائو ) (۱۹۷۱دو تالش براي سرنگوني
پرولتاریاي انقالبي و "اعاده نظم" بعمل آوردند .ارتش عموم ًا پایگاه مهم مقرهاي بورژوایي و
شورشهاي ارتجاعي آنها ،از جمله کودتاي  ،۱۹۷۶بود .این کودتا پروسه احیاي سرمایه داري را آغاز
کرد .با اینحال ،پرولتاریا نمیتواند بسادگي انحالل ارتش را استراتژي دراز مدت خود قرار دهد .حتي
اگر انقالبیون بعد از  ۱۹۷۶میتوانستند شورش موثري علیه ارتش که درآنزمان عمدت ًا به ابزار
بورژوازي )نوین( مبدل شده بود دست زده و آنرا خرد کنند )چنانکه این کار میتوانست الزامي بوده
باشد ،اما نمیتوانستند براي همیشه از تضادهایي که اصوال وجود ارتش را ضروري میسازند ،خود را
خالص کنند ،و مي باید به سازماندهي مجدد یك ارتش دست میزدند(.
همین موضوع در مورد سایر نهادها و خصائل دیکتاتوري پرولتاریا صدق میکند .این نهادها و خصائل
که اسلحه و ابزار مهم پیشروي پرولتاریا هستند ،در عین حال میتوانند به ضد خود تبدیل گردند.
تحت دیکتاتوري پرولتاریا ،برنامه ریزي متمرکز میتواند تمام منابع و نیروي کار سراسر کشور را در
خدمت انقالب جهاني و پیشرفت مناسبات سوسیالیستي بسیج نماید .تحت سلطه رویزیرویزیونیستها،
این برنامه ریزي متمرکز ،میتواند روابط بورژوایي باقیمانده را در سطحي گسترده بازتولید نماید و
براي سرکوب ابتکار عمل توده ها ـ و مخالفتهاي آنها ـ بکار رود .تمام عرصه هاي جامعه نیز چنین
است .واقعیت اینست که خرد کردن اولیه مقاومت علني بورژوازي بوسیله قیام انقالبي و جنگ
193

ﺩﻭﻟﺖ

داخلي ،استقرار قدرت پرولتري ،و تغییرات اولیه در زیر بناي اقتصادي ،مسئله را حل نمیکند .چنانکه
مائو اشاره میکند:
مبارزه طبقاتي بهیچوجه خاتمه نیافته است .مبارزه طبقاتي میان پرولتاریا و بورژوازي ،مبارزه
طبقاتي میان نیروهاي متفاوت سیاسي ،و مبارزه طبقاتي در عرصه ایدئولوژیك میان پرولتاریا و
بورژوازي ،طوالني ،پرپیچ و خم و حتي گاهي اوقات بسیار حاد خواهد بود .پرولتاریا در پي آنست که
جهان را برطبق جهان بیني خویش تغییر دهد .بورژوازي نیز همین قصد را دارد .در این رابطه ،این
مسئله که کدام پیروز خواهد شد ـ سوسیالیسم یا سرمایه داري ـ في الواقع ،هنوز پایان نیافته است.
)درباره حل صحیح تضادهاي درون خلق ،منتخب آثار مائو ،صفحه ۴۶۴ـ (۴۶۳
لنین نیز بر خصلت متضاد در سوسیالیسم تاکید ورزیده و دوران گذار میان سرمایه داري و کمونیسم
را بعنوان دوره اي مشخص کرده که "نمیتواند چیزي غیر از ترکیبي از خصوصیات و خواص هر دوي
این اشکال اقتصاد اجتماعي باشد ".او سپس چنین ادامه میدهد:
این دوران گذار نمیتواند دوران مبارزه میان سرمایه داري میرنده و کمونیسم پدید آینده ،یا بعبارت
دیگر :میان سرمایه داري مغلوب ولي هنوز محو نشده و کمونیسم پدید آمده ولي هنوز ضعیف نباشد.
)اقتصاد و سیاست در عصر دیکتاتوري پرولتاریا ،نشر پکن  ،۱۹۷۵صفحه (۱
این مبارزه در تمام دوران گذار به کمونیسم ادامه داشته و متمرکزترین و حیاتي ترین شکل خود را
در مبارزه طبقاتي میان پرولتاریا و بورژوازي ـ از جمله بورژوازي )هاي( نوخاسته که در جامعه
سوسیالیستي ظاهر میشوند ـ مي یابد .براي درك قواي محرکه جامعه سوسیالیستي ضروري است
تضادهایي را که مشخص کننده این جامعه اند ،مورد بررسي عمیقتري قرار دهیم.
تضادهاي جامعـه سوسیالیستي
بخاطر سپردن این مسئله که حتي در جوامع سوسیالیستي نیز شرایط مبارزه طبقاتي توسط اوضاع
بین المللي تنظیم میشوند ،تعیین کننده است .بعنوان مثال ،چگونگي وحدت و مبارزه پرولتاریا با
سایر اقشار میاني گوناگون ،میزان امتیازاتي که باید براي آنان قائل شود ،و نیز میزان امتیازاتي که
میتواند قائل شود ،با قدرت او در سطح جهاني تعیین خواهد شد .و اشکالي که تضادهاي مختلف
امپریالیسم در سطح جهاني تکوین یافته و در هم تداخل مي کنند ،منابع کمکي متفاوتي را در
زمانهاي متفاوت در اختیار پرولتاریا یا بورژوازي درون کشور سوسیالیستي قرار میدهد )و ممکن
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است در عین حال الزامات ویژه اي در مقابل آنهایي که براي خط و سیاست پرولتري درون کشور
سوسیالیستي مبارزه میکنند ،قرار دهد( .برچنین متني است که تضادهاي دروني جامعه
سوسیالیستي سرباز کرده و رشد میکنند(۱۳).
همانطور که در فصل دوم تشریح شد ،اساس هر جامعه بر پایه زیر بناي اقتصادي آن قرار دارد .یعني،
مناسبات تولیدي که سیاست ،فرهنگ ،نهادها ،ایدئولوژي و غیره ،بعنوان روبنا بر آنها استوارند .زیر
بناي اقتصادي بنوبه خود با سطح تکامل نیروهاي مولده مشروط میگردد .بطور کلي ،نیروهاي مولده،
در زیر بناي اقتصادي تکامل یافته و بزودي از آن سبقت میگیرند و ـ بقول مارکس ـ "این روابط از
قالبي براي تکامل نیروهاي مولده به مانعي در راه تکامل آنها ،بدل میشود) ".درآمدي بر نقد اقتصاد
سیاسي ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،۱صفحه  (۵۰۴نیروهاي مولده هم خواستار تغییر در
مناسبات اقتصادي براي تکامل بیشتر خود میشوند ،و هم دورنماي این تغییرات را )بطور نسبي(
تعیین میکنند.
اولین اقدام کلیدي دیکتاتوري پرولتاریا در تغییر زیر بناي اقتصادي ،عبارت است از تصاحب اهرمهاي
هدایت کننده و شریانهاي حیاتي اقتصاد ،کنترل تولید ،امور مالي ،و تجارت .پرولتاریا با تثبیت
قدرت ،تقریب ًا به سرعت براي اجتماعي کردن مالکیت )مطابق با شرایط و بویژه سطح تکامل کشور(،
اقدام مي کند .در عرصه توزیع ،دولت پرولتري اصل "به هرکس به اندازه کارش" )و نه برحسب
سرمایه اش( را بر قرار میکند ،و از همان ابتدا خود کارگران اداره واقعي کارخانجات و سایر محلهاي
کار را تا حد زیادي بر عهده میگیرند(۱۴).
این اقدامات ،گسستي پایه اي از روابط بورژوایي تولید را تشکیل میدهند ،و پایه مادي نیرومندي را
فراهم میسازند که پرولتاریا با استفاده از آن به پیشروي ادامه دهد ،اما در صورتیکه این اقدامات
تعمیق و تداوم نیابند ،حتي تحت شکل کلکتیوي آن نیز عناصر سرمایه داري بار دیگر رشد کرده و
تسلط خواهند یافت.
چرا چنین است؟ چنانکه مارکس اشاره میکند ،زیرا:
آنچه که ما در اینجا با آن روبروییم یك جامعه کمونیستي است که بر بنیانهاي خویش تکامل نیافته،
بلکه بالعکس ،از جامعه سرمایه داري بیرون آمده است .بنابراین ،این جامعه در همه زمینه هاي
اقتصادي ،اخالقي ،و روشنفکري مهر و نشانه هاي جامعه کهني را که از بطن آن زاده شده ،با خود
حمل میکند) .نقدي بر برنامه گوتا ،آثار مارکس و انگلس ،جلد  ،۳صفحه (۱۷
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این مهر و نشانها ـ که شامل بقایاي تولید کاالیي و مناسبات کاالیي ،نابرابري میان کار فکري و یدي،
شهر و روستا ،صنعت و کشاورزي ،و حتي دستمزد در قبال کار )که نهایت ًا تبلوري از تئوري ارزش کار
است( ـ بنام حق بورژوایي شناخته شده و حاوي نطفه هاي مناسبات سرمایه داري هستند ،که در
صورت قدرت گیري خط رویزیونیستي تقویت میشوند.
تضاد مهم میان کار فکري و یدي را در نظر بگیریم .تاکنون در هیچ جامعه سوسیالیستي )و در هیچ
جامعه سوسیالیستي که ممکن است در آینده بظهور برسد( این امکان وجود نداشته است که همه
در عرض چند سال تعلیم و تربیت الزم را براي در هم شکستن تمایزات میان تکنیسینها ،مهندسین،
مدیران و برنامه ریزان از یکسو و کارگران از سوي دیگر ،کسب کنند .این تفاوتها بخودي خود
بمعناي استثمار نیست .اما پرداخت دستمزد بیشتر در قبال این تخصصها )که مطابق اصل دستمزد
به اندازه کار است ،و الزمه جلب همکاري این قشر میباشد( و گرایشات خودبخودي در کارگران
فکري براي کنترل پروسه تولید ،زمینه براي پرورش روابط استثمارگرانه در پوسته سوسیالیستي را،
فراهم میسازد .این امر ،بویژه در مورد کادرهایي که مسئولیت واحدهاي اقتصادي را بعهده دارند،
حائز اهمیت است.
باب آواکیان مینویسد:
اگر کادرهاي رهبري بهمراه توده ها در کار تولیدي شرکت نکنند ،و در عین حال درآمد خود را از
طریق افزایش اختالف دستمزدها و پاداشهاي متناسب با دستمزدها و غیره افزایش دهند ،اگر آنها
سود را )بعنوان معیاري براي تصمیم گیري در مورد اینکه چه چیزي و چگونه تولید شود ـ لني ولف(
در فرماندهي قرار دهند ،و اگر آنها مدیریت و برنامه ریزي را به انحصار خود در آورند ،و بجاي آنکه از
نظر سیاسي به فعال کردن توده هاي کارگران یدي پرداخته و آنان را به مشارکت در امور بر انگیخته
و در نظارت بر کادرهاي رهبري فعال کنند ،آنان را بطور موثري از این امور محروم نمایند ،آنگاه این
سوال مطرح است که رابطه میان کادرهاي رهبري و توده هاي کارگر در جوهر خود چه تفاوتي با
رابطه میان سرمایه داران و کارگران در جامعه سرمایه داري خواهد داشت؟ )خدمات فنا ناپذیر ،...
صفحه (۳۰۲
او سپس به کنترل عرصه هاي مختلف تولید که بطور کلي عرصه حساستري است ،اشاره میکند:
و در رابطه با مقامات باال که در رهبري وزارتخانه ها ،امور مالي ،تجارت و غیره قرار دارند ،اگر آنها از
همان خط رویزیونیستي پیروي کنند ،خود را از توده ها و کار تولیدي جدا سازند و بطور موثري
کنترل بر این عرصه ها را در انحصار خود در آورند ،این سوال مطرح میشود که تفاوت میان آنها و
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هیئت مدیره شرکتها و بانکهاي بزرگ کشورهاي سرمایه داري چه خواهد بود؟ )خدمات فنا ناپذیر ـ
صفحه  ۳۰۵ـ (۳۰۲
البته در اینجا تفاوتي وجود دارد و آن این است که قدرت دولتي در دست پرولتاریا است ،و اقتصاد )و
جامعه( در کلیت خود خصوصیت سوسیالیستي دارند ـ مگر اینکه یا تا زمانیکه تغییر کیفي در کل
جامعه واقع گردد و قدرت بوسیله بورژوازي تسخیر شود .این نکته حساس و اساسي ،بعدًا بطور عمیق
بررسي خواهد شد .در ادامه بررسي تضادهاي زیربناي اقتصادي سوسیالیسم ،درك مضمون تقسیم
بندي کار یدي و فکري و این واقعیت که این تنها منشاء مبارزه در زیر بناي اقتصادي نیست ،مهم
است .رابطه میان شهر و روستا و میان صنعت و کشاورزي نیز میتوانند به پیش و یا به پس تغییر
یابند.
هم رشد نابرابر شهر و روستا و هم خصلت اشکال سوسیالیستي مالکیت در روستا ،از این زاویه
اهمیت دارند .در چین سوسیالیستي ،مالکیت در کشاورزي عمدت ًا از مالکیت کلکتیوي دهقانان هر
ناحیه فراتر نرفت .هر کلکتیو محصوالت خود )یا بخش بزرگي از آن( را به دولت میفروخت ،و دولت
بنوبه خود ماشین آالت و کود و غیره در اختیار کلکتیو قرار میداد .در اینجا نهایت ًا بخاطر سطح
نیروهاي مولده ،مناسبات ارزش باید بحساب آورده میشد ـ این مبادله نمیتوانست فقط بر مبناي نیاز
صورت گیرد ـ و بنابراین با وجود اینکه مبادالت اساس ًا مطابق برنامه اي دولتي صورت میگرفت ،اما
برخي خصائل مبادله کاالیي را دارا بود .اگر بدان درست برخورد نمیشد ،این مسئله میتوانست به
تضادي آشتي ناپذیر میان کارگران و دهقانان تبدیل شده و شکاف میان آنان را ژرفا بخشد )چه از
طریق تعیین شرایطي بسیار نامساعد حال دهقانان و تالش در جهت صنعتي کردن کشور "از قبل
آنان" ،و یا بالعکس ،مجاز داشتن بهره کشي دهقانان یا در واقع قشر مرفه آن از دولت و توده ها(.
بعالوه ،تکامل ناموزون میان واحدهاي مختلف کشاورزي ـ اگر بحال خود رها شود ـ منجر به انحصار
ماشین آالت ،کود و غیره توسط واحدهاي مرفه تر میشود .در نتیجه ،شکاف بزرگي ـ به سبك و
سیاق رقابت و تجزیه سرمایه دارانه ـ میان آنها پدید خواهد آمد(۱۵).
در پرتو مسائل فوق الذکر ،تفاوت میان اصل سوسیالیستي "به هرکس به اندازه کارش" و اصل
کمونیستي "به هرکس به اندازه نیازش" باید مجددًا مورد مطالعه قرار گیرد .در حالیکه اصل توزیع
سوسیالیستي ،پیشرفتي تاریخي نسبت به سرمایه داري محسوب میشود ـ چرا که اساس ًا )اگرچه نه
مطلق ًا( مانع از آن میشود که عده اي از قبل کار دیگران گذران کنند ـ اما هنوز نطفه هاي مناسبات
بورژوایي را با خود حمل میکند .نه تنها کارگران ماهر بیش از کارگران غیر ماهر مزد میگیرند ،بلکه
حتي در میان کارگراني که دستمزد مساوي دارند ،شرایط متفاوت است )مثال ،کارگر مجرد در مقابل
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کارگر متاهلي که خانواده بزرگي را اداره میکند( و میتواند به قطب بندي منجر شود .تا زمانیکه
مالکیت کلکتیوي ـ بجاي مالکیت عمومي ـ بویژه در کشاورزي وجود دارد ،تفاوت مهمي در دستمزد
میان کارگران و دهقانان و میان دهقانان )یا کارگران موسسات کلکتیو( در واحدهاي مختلف ،وجود
خواهد داشت .باالخره نظریه تبلیغ "به هرکس به اندازه کارش" بمثابه اصل کبیر سوسیالیسم،
میتواند به رفتار سودجویانه "به من چه مي ماسه؟" میدان دهد ـ رفتاري که براي مدتي در میان
بعضي بخشهاي جامعه اجتناب پذیر بوده و نفوذ خود را بر جامعه بطور کل اعمال خواهد کرد .اما
باید براي رسیدن به کمونیسم علیه آن مبارزه شده و بطور کامل مغلوب گردد.
بنابراین ،صرف ًا تکامل نیروهاي مولده تحت مالکیت دولتي نمیتواند تضادهاي مقابل پاي پرولتاریا را
در راه هدایت دوره گذار بسوي کمونیسم ،حل کند .اگر تکامل نیروهاي مولده ،بعنوان هدفي در
خود ،فرض شود ،میتواند منجر به تعمیق تمایزات و بازتولید مهر و نشانهاي کهنه بورژوایي در
مقیاسي گسترده شده و پایه مادي و اجتماعي قدرتمندي براي نیروهاي خواهان احیاي سرمایه داري
فراهم سازد ،اگرچه حتي سرمایه داري اینبار برچسب سوسیالیستي داشته و بعضي اشکال ایجاد شده
تحت سوسیالیسم )از جمله مالکیت دولتي و کلکتیوي( را حفظ کنند .نظام مالکیت و زیربناي
اقتصادي سوسیالیستي بطور کلي ماشیني نیست که با فشار یك دکمه سوسیالیسم بیرون دهد ،بلکه
مجموعه اي سیال و پرتضاد از مناسبات اجتماعي است که در صورتیکه پرولتاریا دائم ًا و مستمرًا
تحوالت رادیکال در آن بوجود نیاورد و بسوي کمونیسم سوق داده نشود ،میتواند به ضد خود بدل
گردد.
مبادله کاالیي و قانون ارزش نیز در جامعه سوسیالیستي به موجودیت خود ادامه میدهد .اگر
پرولتاریا بنحو صحیحي به آنها برخورد ننماید ،میتوانند مناسبات بورژوایي را بازتولید کنند .فرآورده
هاي مصرفي در جوامع سوسیالیستي که تا امروز موجود بوده اند )و همچنین در آینده نزدیك( عمدت ًا
بشکل کاال وجود داشته اند )یعني با پول مبادله میشوند( .بعالوه ،مناسبات میان دولت و واحدهاي
مختلف اقتصادي تحت مالکیت آن ،و مناسبات میان خود این واحدها ،عموم ًا بشکل تعهداتي که باید
باجراء درآیند و مبادالتي که باید تا حد زیادي قانون ارزش را منعکس نمایند ،میباشد .بنابراین ،حتي
ابزار تولید نیز جنبه هایي از کاال را در خود دارند .همه اینها در تضاد با درجه اي قرار دارد که
پرولتاریا بصورت توده اي میتواند کنترل آگاهانه خود را بر روي کل پروسه برنامه ریزي ،تولید،
مبادله و غیره اعمال کند .اینکه کدام جهت این تضاد توسعه پیدا میکند ،مسئله اي مهم و حیاتي در
تداوم بي وقفه تحول سوسیالیستي میباشد .یك تضاد مهم دیگر اینکه :یا پرولتاریا این تبلورات
باقیمانده از تولید کاالیي و توزیع و قانون ارزش را آگاهانه بحساب آورده و در عین اینکه آنها را
بحداکثر محدود میسازد ،مورداستفاده قرار میدهد ـ یا اینکه خودرویي و حتي مهمتر از این،
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نیروهایي که بدنبال احیاء سرمایه داري هستند ،از کنترل خارج شده ،و نتیجت ًا بخشهاي مختلف
اقتصاد را به سرمایه هاي مختلفي که بطور آنارشیستي در حال رقابت با یکدیگرند ،تبدیل میکند.
بعالوه ،روبنا تاثیر عظیمي بر زیربناي اقتصادي برجاي مي نهد .اگرچه این موضوع خود را عمدت ًا در
اهمیت تعیین کننده خط ایدئولوژیك وسیاسي در جامعه سوسیالیستي بیان میکند )در این مورد
صحبت خواهیم کرد( ،اما همچنین عرصه هایي از روبنا چون آموزش و پرورش ،هنر و فرهنگ،
روزنامه نگاري و غیره ،بر زیربناي اقتصادي تاثیر گذارده و قادرند که آنرا در جهت پیشروي بسوي
کمونیسم ،یا عقبگردي بسوي احیاي سرمایه داري متحول سازند.
آموزش و پرورش را در نظر بگیرید .آموزش و پرورش بورژوایي ،چنانکه "مانیفست" دقیق ًا خصوصیت
آنرا نمایان میسازد" ،براي اکثریت عظیمي صرف ًا تعلیم براي کار کردن مثل ماشین است" .این
سیستم از ویژگیهاي خاص خود برخوردار است ،سیستم حذف و طبقه بندي اش ،سیستم رقابت
براي نمره ،دیدگاهش نسبت به علم بعنوان مایملك خصوصي که باید بعنوان سرمایه مورد معامله
واقع شود ،جدا کردن تئوري از پراتیکش و نیز متد عموم ًا ایده آلیستي و متافیزیکي آن و الزامش در
اطاعت کورکورانه از آتوریته .آیا این چنین سیستمي و یا حتي عناصري از آن ،میتواند به پایه
سوسیالیسم زیان نرساند؟ حتي از اینهم باالتر نمي رویم و هنوز روشهاي شدیدًا سیاسي ـ سیاسي
بورژوایي ـ تدریس تاریخ ،ادبیات ،علوم اجتماعي ،علوم تجربي و غیره ،را بحساب نمي آوریم .نتیجتاً،
بدون شدیدترین مبارزه علیه کهنه و خلق نو به وسیعترین و عمیقترین وجه ،محصول چنین سیستم
آموزشي ،تولید دستجات تکنیسین ،کارکنان اداري ،دانشمندان ،معلمین ـ و کارگراني ـ با همان
دیدگاه بورژوایي گذشته خواهد بود .یعني ،کساني که آموزش یافته اند بطور خودبخودي همان
مناسبات سلسله مراتبي سرمایه دارانه را در تولید و نیز سراسر جامعه اعمال کرده و یا بدان تن در
دهند.
و یا به فرهنگ و هنر بنگرید .وزنه اصلي هنر در جامعه بورژوایي جوابگوي نیازها و در خدمت ترویج
دیدگاه بورژوایي و عقب مانده در جامعه است .بعالوه ،بورژوازي تبلورات پیشرو را در این عرصه
سرکوب میکند .در اینجا نیز وظایف پرولتاریا هم بسیار مهم و هم پیچیده و وسیع است .پرولتاریا نه
تنها باید کهنه را به نقد کشیده و کثافات ارتجاعي را از صحنه بروبد ،بلکه مضاف ًا باید رهبري خلق
آثار هنري نوین و عالیتري که حرکت پیشرونده تاریخ ،منافع و دیدگاه پرولتاریاي بین المللي و
مبارزه در همه عرصه ها براي نیل به کمونیسم را واقع ًا فشرده سازند ،بدست بگیرد.
طبقات تحت سوسیالیسم
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تضادهاي مختلف در زیربناي اقتصادي )و میان زیربنا و روبنا( و نیز پیامدهاي آنها ،در اثر پراهمیتي
که در سال  ۱۹۷۴بوسیله اتحادیه انقالبي )سازمان بنیانگذار حزب کمونیست انقالبي آمریکا( بنام
"چگونه سرمایه داري در شوروي احیاء شده است ،و این براي مبارزه جهاني به چه معناست؟" ،مورد
مطالعه عمیق قرار گرفته اند .در آنجا اشاره شده است که اگر توده ها براي دردست گرفتن برنامه
ریزي و پیشبرد پروسه تولید ،بطور فعاالنه و آگاهانه از لحاظ سیاسي رهبري نشوند" ،آنوقت باید
راههاي دیگري براي ترغیب و نهایت ًا وادار ساختن توده ها به تولید مازاد ،یافت شوند ".و سپس
چنین ادامه میدهد:
غیرممکن است که یك گروه "بوروکرات" بي طبقه بنام پرولتاریا برجامعه حکم براند .زیرا براي این
حکمراني ،این "بوروکراتها" باید تولید و توزیع فرآورده ها و خدمات را سازماندهي کنند .اگر شیوه
هاي بوروکراتیك براي انجام اینکار غالب شوند و از نظر سیاسي پروسه برنامه ریزي تحت سوسیالیسم
را رقم زنند ،و اگر یك گروه بوروکرات جدا از توده و بدون اتکاء به توده ،چگونگي انجام این پروسه را
تعیین کند ،آنگاه ناگزیر این کار بر مباني سرمایه دارانه انجام خواهد شد.
در تحلیل نهایي ،رویزیونیستها مجبورند بر قانون ارزش بمثابه "اهرم" سازماندهي تولید ،تکیه کنند.
آنان باید کارگران را به سطح پرولترهاي فاقد مالکیتي که براي زندگي مجبورند به رقابت بر سر
فروش تنها کاالیي که دارند ـ نیروي کارشان ـ بپردازند ،تنزل دهند .آنان باید بر منافع شخصي تنگ
نظرانه کارگران در این رقابت بدمند و براي این کار از قدرت دولتي بعنوان نیرویي که برتر از کارگران
قرار مي گیرد و بر آنان ستم مي راند ـ یعني سالحي در دست دارندگان وسایل تولید ـ استفاده مي
نمایند .آنان مجبور به انجام این کار هستند ،چون باید راهي براي سازماندهي تولید که راسا
نمیتوانند آنرا آگاهانه و از روي برنامه انجام دهند ،بیابند .آنان راه دیگري جز بدل شدن به بورژوازي
نوخاسته ندارند) .صفحه  ۵۶ـ (۵۵
"آنها راه دیگري جز بدل شدن به بورژوازي نوخاسته ندارند" .بعبارت دیگر ،مناسبات بورژوایي ـ و یا
حتي نطفه هاي مناسبات بورژوایي ـ در زیربناي اقتصادي ،یك طبقه بورژوا را تولید میکند که )بقول
مارکس در کاپیتال( بدان مناسبات شخصیت میبخشد .بعالوه ،این نیروهاي بورژوا زمینه رشد خود را
نه فقط در زیربناي اقتصادي بلکه در روبنا نیز مي یابند )در اینجا باالخص صحبت بر تاثیرات منفي
است که عادات انجام کارها ،ایده ها و غیره بورژوایي در حکومت ،آموزش و پرورش ،هنر و غیره ،بر
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روي زیربناي اقتصادي میگذارند( .این نکته بوسیله چان چون چیائو در نوشته پراهمیت وي بنام "در
باره اعمال دیکتاتوري همه جانبه بر بورژوازي" چنین جمعبندي میشود(۱۶):
 ...باید متوجه بود که هم در رابطه با مالکیت همگاني و هم در رابطه با مالکیت کلکتیو مسئله
رهبري مطرح است .یعني اینکه کدام طبقه ،طبقه مالك است )آنهم طبع ًا نه از نظر صوري ،بلکه در
واقعیت(.
 ..کامال درست خواهد بود که به نقش تعیین کننده سیستم مالکیت در مناسبات تولیدي دقیق ًا توجه
شود .اما عدم توجه به مسائل زیر نیز نادرست است :حل شدن مسئله مالکیت از نظر ماهوي و یا
صرف ًا صوري ،تاثیر دو وجه دیگر مناسبات تولیدي ـ مناسبات میان مردم و شکل توزیع ـ بر سیستم
مالکیت ،تاثیر روبنا بر زیربناي اقتصادي .این دو وجه و نیز روبنا ،تحت شرایط معین ،میتوانند نقش
تعیین کننده اي ایفا کنند .سیاست بیان فشرده اقتصاد است .اینکه کارخانجات واقعا بکدام طبقه
تعلق دارند منوط به آنست که آیا خط مشي ایدئولوژیك و سیاسي صحیح است یا نه و اینکه رهبري
در دست کدام طبقه است) .به نقل از "و مائو پنجمي بود" ،ریموند لوتا ـ  ،۱۹۷۸صفحه  ۲۱۴ـ
(۲۱۳
بدین جهت است که مبارزه حول خط سیاسي و ایدئولوژیك در سراسر جامعه سوسیالیستي حاد و
حیاتي است .اگر آن رهبراني که خط رویزیونیستي را دنبال میکنند و براي در پیش گرفتن راه
سرمایه داري مي جنگند ،و آنها که در جوهر خود نماینده مناسبات تولیدي بورژوایي مي باشند که
مغلوب شده اما هنوز نابود نگشته اند ،پیروز شوند ،آنگاه میتوانند مناسبات میان خود و توده هاي
تحت رهبریشان را به مناسبات استثمارگرانه و ستمگرانه مبدل کنند .بنابراین مناسبات بورژوایي
درون شکل کلکتیوي بظهور رسیده و نمایندگان این مناسبات ،بورژوازي نوخاسته را تشکیل
میدهند) .این بورژوازي نوخاسته متفاوت است از استثمارگران جامعه کهن که علیرغم فراهم آوردن
پایگاه مادي مهمي براي احیاء سرمایه داري ـ پس از محرومیت از مالکیت بر ابزار تولید و حقوق
سیاسي ـ تهدید عمده محسوب نمیشوند( .این عناصر نوخاسته بورژوا براي خود متحدیني مي یابند،
فراکسیونها و ستادهایي ایجاد میکنند ،و نبرد هماهنگي را براي جا انداختن خط خود در کلیه عرصه
ها ـ و نهایت ًا براي کسب قدرت سیاسي بطور کل ـ سازمان میدهند.
خدمات تـاریخي مائو
و این دقیق ًا همانست که در سال  ۱۹۵۶منجر به کودتاي بورژوایي از درون حزب در اتحاد شوروي
شد .بورژوازي نوخاسته شوروي در حالیکه برچسب سوسیالیستي )و بعضي نهادهاي دیگر همچون
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برنامه ریزي متمرکز ،مالکیت دولتي و غیره( را حفظ میکرد ،قدرت یابي خود را با حمله مهمي
توسط نیکیتا خروشچف به استالین )و بسط آن به پراتیك ساختمان سوسیالیسم و جنبش بین المللي
کمونیستي در کل ،که براي مدت سي سال پس از مرگ لنین در  ۱۹۲۴بوسیله استالین رهبري
شده بود( اعالم کرد .خروشچف با ارائه یك سلسله ناسزاهاي تئوریك ،دیکتاتوري پرولتاریا )و چند اصل
مهم لنیني دیگر( را کهنه شده و غیر قابل استفاده اعالم کرد .این شکست ،اکثریتي از جنبش بین
المللي را گیج و سر درگم کرده و تحلیل از اهمیت کودتاي خروشچف و تهاجم تئوریك او حتي براي
آنان که میخواستند در مسیر انقالب باقي بمانند ،امري حیاتي بود.
این تحلیل ،تحت رهبري مائوتسه دون انجام گردید .او در یك سلسله پلمیکهایي با حزب کمونیست
شوروي و نیز سایر نوشته ها و سخنرانیهایش ،نه تنها تجارب مثبت و منفي شوروي تحت رهبري
استالین را جمعبندي علمي نمود ،بلکه تئوري مارکسیستي گذار به کمونیسم و دیکتاتوري پرولتاریا
را کیفیت ًا تکامل داد) .(۱۷مائو وحزب کمونیست چین چنین جمعبندي کردند که استالین در
مجموع یك انقالبي کبیر بود که رهبري ساختمان نخستین دولت سوسیالیستي را طي سالهاي
بیسابقه و سخت ،بعهده داشت .او تحول بنیادین مالکیت خصوصي در اتحاد شوروي )از جمله وظیفه
واقع ًا عظیم اجتماعي کردن کشاورزي( ،و دفاع از جامعه نوین در مقابل فشارهاي عظیم از درون و
بیرون را )که در حمالت فرساینده نیروي عمده ارتش آلمان در جنگ جهاني دوم متمرکز شده ولي
محدود به آن نیز نبود( ،رهبري کرد.
اما ،استالین اشتباهاتي جدي نیز مرتکب شد که بعضي از آنها در به انجام رساندن وظیفه بیسابقه اي
همچون ساختمان سوسیالیسم اجتناب ناپذیر بودند ،و برخي دیگر با اشکاالت مهم در خط سیاسي و
ایدئولوژیك او ارتباط داشتند .تئوریهاي استالین در مورد مبارزه طبقاتي در جامعه سوسیالیستي و
بویژه ساختمان سوسیالیستي ،نیروهاي بورژوازي نوخاسته را تقویت نمود.
در نیمه دهه  ،۱۹۳۰استالین مدعي شد که با سوسیالیستي شدن کشاورزي و نابودي پایه اي
مالکیت خصوصي دیگر طبقات آنتاگونیستي تحت سوسیالیسم وجود ندارند .او استدالل مینمود که
منبع تمام تضادهاي اجتماعي باید در فعالیتهاي بقایاي استثمارگران و جاسوسان یکي از قدرتهاي
امپریالیستي ،نهفته باشد .این نیروها در عین اینکه علیه دولت سوسیالیستي مبارزه میکردند ،اما در
مقایسه با نیروهاي بورژوایي که بواسطه خصلت متضاد مناسبات سوسیالیستي و روبناي
سوسیالیستي درون جامعه سوسیالیستي تولید شده بودند ،تهدید بزرگ و یا فوري براي پرولتاریا و
دولت او ،محسوب نمیشدند .اما استالین بخاطر عدم درك این موضوع ،تمام مخالفتها و تضادها )از
جمله مخالفت آنهایي که در اشتباه بودند ،یا کسانیکه در یك مقطع موضعي آنتاگونیستي اتخاذ کرده
بودند ،اما لزوم ًا ضد انقالبیون سرسخت نبودند ،و یا حتي بعض ًا انقالبیون واقعي( را بعنوان ضد انقالب
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محسوب داشته و نتیجت ًا آماج مبارزه طبقاتي را بیش از حد افزایش داده و این مبارزه را بسیار
سرکوبگرانه به پیش برد .اما مسئله مهمتر این بود که بورژوازي واقعي ـ که مائو بعدًا وجود مقرهاي
آنرا در عالیترین سطوح حزب کمونیست ،تشریح نمود ـ از زیر تیغ جان بسالمت برد و حتي قدرت
یافت.
این اشتباه بنوبه خود با دفاع استالین از چیزي که در نهایت شکلي از "تئوري نیروهاي مولده " بود،
قرابت داشت .استالین معتقد بود همینکه مالکیت ،عمدت ًا سوسیالیستي شد ،رشد نیروهاي مولده
تحت مالکیت سوسیالیستي وظیفه کلیدي در پیشرفت بسوي کمونیسم خواهد بود .اما همانطور که
قبال اشاره شد ،رشد نیروهاي مولده بعنوان هدفي در خود ،بدلیل وجود زمینه حق بورژوایي ،تولید و
مناسبات اجتماعي بورژوایي را ،باز تولید خواهد کرد.
در اینجا بود که گرایشات ماتریالیسم مکانیکي استالین خود را نمایان ساختند و منجر به نفي یا درك
غلط او از نقش پراهمیت سایر وجوه زیربناي اقتصادي )بخصوص مناسبات میان مردم و مناسبات
توزیع( و روبنا گردید .او متوجه نشد که چگونه عدم پیشبرد انقالب در روبنا ،میتواند زیربناي اقتصاد
سوسیالیستي را مضمحل سازد) .او این نکته را درك ننمود که نظام مالکیت سوسیالیستي میتواند
بواسطه وجود حق بورژوایي وسیع ًا نامحدود در سایر وجوه زیربنا ،تضعیف گردد( .بنابراین ،وي از درك
اهمیت مبارزه در متحول ساختن این عرصه هاي حیاتي ،عاجز ماند .براین مبنا بود که استالین بجاي
ارتقاء آگاهي توده ها و اتکاء بر بسیج سیاسي آنها ،در اواسط دهه  ۱۹۳۰گرایشات روزافزوني را
بسوي اتکاء بر انگیزه هاي مادي و آتوریته و دستگاه بوروکراتیك آغاز نمود.
درك صحیح این مسائل کلیدي براي نخستین بار توسط مائو صورت گرفت .اگرچه اشتباهات استالین
جدي بودند ،ولي صرف ًا به خود او مربوط نمیشدند .مارکس ،انگلس یا لنین هیچکدام خصلت )و
اهمیت حیاتي( تداوم مبارزه طبقاتي در سراسر دوره طوالني گذار سوسیالیستي را پیش بیني نکرده
بودند )اگرچه همه آنها بیش از استالین ،جامعه سوسیالیستي را جامعه اي در حال تغییر و تحول
پرتضاد میدیدند(.
فرمولبندي هاي اشکال دار استالین ،بوسیله خروشچف تکامل کیفي یافتند و به یك خط بورژوایي
تحول یافتند .در مخالفت با این خط بود که مائو خدمات بزرگ خود را به مبارزه طبقاتي تحت
سوسیالیسم ،ارائه داد :ادامه انقالب تحت دیکتاتوري پرولتاریا بمثابه وظیفه مرکزي سوسیالیسم و
تشخیص بورژوازي درون حزبي بعنوان آماج عمده این مبارزه.
این درك مائو ،نه فقط در مخالفت با خروشچف بلکه در کوره مبارزه طبقاتي بر سر سمت و سوي
جامعه چین ،حدادي شد .این مبارزه ،در انقالب کبیر فرهنگي پرولتاریي در  ۱۹۶۶به اوج خود
رسید.
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انقالب کبیر فرهنگي پرولتاریایي
انقالب فرهنگي از هر لحاظ بیسابقه بود .براي نخستین بار توده هاي یك کشور سوسیالیستي بپا
خاستند و آن بخشهایي از قدرت سیاسي را که بوسیله بورژوازي نوخاسته و مقرهاي فرماندهیش در
عالیترین سطوح حزب غصب شده بودند ،بازپس گرفتند .در اینجا الزم است باردیگر به اجمال مسئله
"وجود بورژوازي در حزب" را بررسي کنیم .مائو در رابطه با تجربه اتحاد شوروي چنین جمعبندي
کرده بود که "قدرت گیري رویزیونیسم بمعناي قدرت گیري بورژوازي است ".بعبارت دیگر،
رویزیونیستهاي جاخوش کرده در عالیترین سطوح رهبري حزب باید آماج عمده مبارزه طبقاتي تحت
سوسیالیسم باشند.
چرا؟ دلیل آن باز میگردد به خصلت رهبري سیاسي تحت سوسیالیسم و نقش محوري خط .سلطه
بر روي ابزار تولید و توزیع در جامعه سوسیالیستي در قدرت رهبري سیاسي فشرده است :اینکه آیا
تولید در خدمت انقالب است )و یا در خدمت منافع و آسایش افرادي که در موقعیت ممتاز هستند(،
اینکه آیا روابط اقتصادي با سمت گیري کمونیستي متحول میشوند )و یا مناسبات بورژوایي کهن
تقویت و حمایت میشوند( ،اینکه آیا روبنا در خدمت به زیر بناي اقتصادي و تحول سوسیالیستي در
مجموع متحول میشود )و یا بالعکس ،بعنوان دژهاي غیرقابل نفوذ مقامات بورژوا حفظ میشوند( ،همه
و همه توسط این مسئله تعیین میگردد که کدام خط سیاسي بطور کلي و در عرصه هاي مختلف،
پیروز میشود.
دقیق ًا بخاطر ارتباط بسیار نزدیك میان قدرت سیاسي و اقتصادي در جامعه سوسیالیستي ،هسته
بورژوازي چیزي نیست مگر همان قدرتمندترین نمایندگان سیاسي اش :یعني همانها که در عالیترین
مناصب حزبي جاي داشته و بر دنبال کردن خط سیاسي رویزیونیستي مصر هستند )و بخاطر
جنگیدن براي آن بناگزیر ستادها ،جناح بندیها و غیره خود را ایجاد میکنند( .آنها آماج عمده مبارزه
طبقاتي تحت سوسیالیسم هستند .از آنجا که سمت و سوي خود جامعه و شرایط مبارزه میان
پرولتاریا و بورژوازي وابسته به خط سیاسي است ،بنابراین ،حلقه کلیدي در مبارزه طبقاتي در جامعه
سوسیالیستي عبارتست از ،بسیج توده ها در درك مسائل حیاتي خط سیاسي و براین پایه مبارزه علیه
مقرهاي فرماندهي بورژوایي ،تشخیص خط آنها و انتقاد از آن ،و پیشبرد عمیقتر و قدرتمندتر تحول
جامعه.
این همان چیزیست که طي انقالب فرهنگي بوقوع پیوست .و مهمتر از این درسهایي است که از آن
استخراج شد .در حالیکه در باره آن مبارزه میتوان کتابها نوشت )و نوشته شده و باید مطالعه شوند(،
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و در حالیکه در اینجا ارائه شرح مفصل آن )یا حتي تلخیص کاملي از آن( ممکن نیست ،ذکر یك
چند نکته کلیدي در باره آن ضروریست:
یکم ،انقالب فرهنگي مبارزه اي واقعي بر سر قدرت دولتي پرولتاریایي بود و نه کمتر از آن .بویژه در
اواخر دهه  ،۱۹۵۰نقطه نظرهاي مختلفي در باره جهتي که چین )هم در رابطه با خود چین و هم
نقش چین در جهان و مناسباتش با انقالب جهاني( بایستي در پیش میگرفت ،حول مقرهاي
فرماندهي مختلف متمرکز شدند .آماج مرکزي حمالت انقالب فرهنگي ـ یعني نیروهایي که حول
لیوشائوچي و دن سیائو پین) (۱۸گرد آمده بودند ـ خواهان بستن چین به اتحاد شوروي و کمابیش
کپیه کردن سیاستهاي شوروي دایر بر قرار دادن سود در اولویت ،مدیریت فردي ،انگیزه هاي مادي و
غیره بودند .چنانچه آنها موفق میشدند ،چین بسرعت به نو مستعمره خراجگزار شوروي انحطاط مي
یافت ،و زیاني غیر قابل محاسبه )بویژه با در نظر گرفتن خدماتي که چین بواسطه انقالب فرهنگي
ارائه نمود( نصیب آرمان پرولتاریاي بین المللي میشد .لیوشائوچي و دن سیائو پین واقع ًا قدرت
داشتند .آنها حتي در مقاطعي اکثریت رهبري حزب و دستگاه دولتي ،ارتش ،اقشار مرفه تر مردم و
غیره ،را باخود داشتند.
دوم ،شیوه اي که براي مقابله با رویزیونیستها اتخاذ شد ـ مطابق نیاز به اتکاء سیاسي بر توده ها ـ
انقالب از پائین ،تحت رهبري مقر فرماندهي پرولتري در حزب ،بود .این مسئله حقیقت ًا در تجربه
جامعه سوسیالیستي بیسابقه بود .چنانکه مائو در سال  ۱۹۶۷گفت:
درگذشته ما مبارزاتي را در مناطق روستایي ،در کارخانجات ،و در عرصه فرهنگ سازمان دادیم ،و
جنبش آموزشي سوسیالیستي را براه انداختیم .اما همه آنها از حل مشکل عاجز ماندند ،چراکه ما
شکل و شیوه اي را نیافته بودیم تا بکمك آن توده ها را در افشاي آشکار جوانب تیره مان ،بطور همه
جانبه و از پائین برانگیزانیم) .گزارش به نهمین کنگره حزب ،چاپ پکن ،۱۹۶۹ ،صفحه (۲۷
توده ها به تمامي عرصه هاي جامعه هجوم بردند ،به تحقیق ،بحث و انتقاد پرداخته و هرجا که الزم
)و ممکن( بود ارگانهاي نوین قدرت را تشکیل دادند .فراخوان اولیه انقالب فرهنگي بر این اصرار
داشت که "توده ها باید خود را رها سازند" ،و توده ها با غلیان و خیزش خویش چنین کردند.
همانگونه که زماني مارکس )در مورد جامعه سرمایه داري( گفته بود ،روزهایي در دوره هاي انقالبي
هستند که اهمیتشان از  ۲۰سال دوران آرامش بیشتر است.
و باالخره اینکه ،حاصل همه اینها فقط شکست مقرهاي فرماندهي رویزیونیستي قدرتمند )و شکست
مقرهاي جدیدي به رهبري لین پیائو  ۵سال بعد( نبود ،بلکه مهمتر از آن متحول شدن سراسر
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جامعه بود ـ مهمترین آنها ،ارتقاء درك و آگاهي توده ها )در چین و سراسر جهان( از تضادها و مبازه
درگیر در گذار به کمونیسم ،بود .در رابطه با این نکته آخر ،باب آواکیان چنین نوشته است:
مائو جمعبندي کرد که اگر هرگونه متد دیگر )جز اتکاء به توده ها ـ لني ولف( مورد استفاده قرار
گیرد ،و آنگاه اگر رویزیونیستها بمواضع رهبري دست یابند و قادر گردند ـ که در پوشش مارکسیسم
ـ "مهر تایید" رسمي بر یك خط ضد انقالبي بزنند ،توده ها از نظر سیاسي در یك موقعیت پاسیو
خواهند بود و بنام وفادار ماندن به خط حزب و وفاداري به رهبري آن ،به عقب و به جهنم سرمایه
داري رهنمون خواهند گردید .بطور خالصه ،نباید بطور متافیزیکي ـ و به شیوه اي ایستا و مطلق ـ
به دیکتاتوري پرولتاریا بر خورد کرد ،وگرنه از دست خواهد رفت....
 ...به این دلیل است که  ...هدف واقعي انقالب فرهنگي فقط سرنگون کردن آن رهروان سرمایه داري
که در آنزمان خود را درون حزب پرولتاریا مخفي کرده بودند ،ینبوده ،بلکه هدف آن باید عبارت باشد
از بازسازي جهانبیني توده هاي مردم ،بطوریکه آنان بمواضع ،نقطه نظر و متد پرولتاریا ،مارکسیسم ـ
لنینسیم دست یابند و بدین ترتیب بطور روز افزوني با قدرت تشخیص ،ایزوله کردن و سرنگون
ساختن رویزیونیستها هر زمان که سربلند کنند مسلح گردند ،و در عین حال تسلطشان بر جامعه )و
طبیعت( و توانائیشان در جذب و بازسازي اکثریت روشنفکران ،کادرها و غیره ،تقویت گردد".
)خدمات فنا ناپذیر ،صفحه  ۲۹۲ـ (۲۹۱
البته واقعیت اینست که چنین چیزي بطور یکدست و همه جانبه بدست نیامده و بورژوازي مستمرًا
به ضد حمله مبادرت ورزیده و تسلط )یا حداقل نفوذ فراوان( خود را در بسیاري از عرصه هاي حیاتي
کشور ،حفظ کرد .مائو شخص ًا این موضوع را طي سالهاي جمعبندي و پیشبرد بیشتر انقالب فرهنگي
خاطر نشان کرده و مداوم ًا بر ضرورت چنین انقالباتي در سراسر دوران گذار به کمونیسم تاکید مي
ورزید.
تداوم سلطه بورژوازي بر واحدهاي مختلف تولیدي و عرصه هاي روبنایي ،ممکن است سوسیالیسم را
به صفحه شطرنج شبیه کند که بعضي خانه هاي آن بوسیله پرولتاریا و برخي دیگر بوسیله بورژوازي،
اشغال شده اند .البته عنصري ـ و فقط عنصري ـ از حقیقت در این تشبیه وجود دارد .زیرا تا زمانیکه
جامعه در کل یت خود تحت حاکمیت پرولتاریا است ـ یعني تا زمانیکه پرولتاریا قله هاي رهبري
روبنا )بویژه دولت و حزب( را در اختیار دارد ،و تولید و مبارزه طبقاتي بگونه اي پیش مي روند که
عموم ًا در خدمت پیشرفت پرولتاریاي بین المللي بسوي کمونیسم باشد ـ آنگاه جامعه سوسیالیستي
است .اما این مسئله اي ایستا نبوده و یا دلیلي بر راحتي خیال نمیباشد .بورژوازي و پرولتاریا در تمام
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عرصه ها در گیر مبارزه اند و در دوره هاي نبردهاي همه جانبه ،نیروهاي خود را براي تعیین اینکه
آیا جامعه در جاده سوسیالیستي باقي بماند ،یا اینکه به جاده سرمایه داري منحرف شود ،بسیج مي
کنند .اگر پرولتاریا پیروز نشود ،بورژوازي پیروز خواهد شد و قدرت پرولتري را در تمامي عرصه ها
نابود خواهد ساخت.
این مبارزه بعنوان بخشي از مبارزه جهاني میان پرولتاریا و بورژوازي جریان مي یابد و با وقفه ها و
خیزشها و نقطه عطفهاي حاد مختص آن ،پیش مي رود .رشد تضاد اساسي در مقیاس جهاني درون
کشورهاي سوسیالیستي به گرهگاههاي حادي پا میدهد )که بمثابه بخشي از چنین گرهگاههایي در
سطح جهاني رخ داده و بنوبه خود بر آنها تاثیر مي گذارند( که پرولتاریا و بورژوازي را به زورآزمایي
هایي با تمام قوا بر سر ماهیت و جهت جامعه ،وامیدارد .بعنوان مثال ،مبارزه اي که طي "جهش
بزرگ به پیش" در  ۱۹۵۹در چین روي داد ،نه تنها بر سر سیاستهاي انقالبي "جهش بزرگ" بود،
بلکه بر متن )و قوی ًا و مستقیم ًا تحت تاثیر( مبارزه علیه رویزیونیسم شوروي ،صورت گرفت .این
پدیده انقالب فرهنگي را نیز رقم زد ـ که در آن انقالبیون پرولتري ،بدلیل ضرباتي که ایاالت متحده
از مبارزات رهائیبخش ملي ،باالخص ویتنام دریافت میداشت ،داراي آزادي معیني در بر داشتن
گامهاي جسورانه بودند ،و هم این انقالب بنوبه خود نقش بزرگي را در خدمت به آن ضربات و
برانگیختن مبارزه انقالبي درون کشورهاي امپریالیستي ،داشت .بعالوه ،انقالب فرهنگي توده ها را
بویژه در پشتیباني از مبارزات خلقهاي هندوچین و اتخاذ موضع ،بمثابه یك پشت جبهه مطمئن براي
آن مبارزات ،و نیز حمایت از سایر مبارزات )منجمله جنبش سیاهان ،در آمریکا در اواخر دهه
 ،(۱۹۶۰بسیج نمود .از سوي دیگر ،در آخرین مبارزه در چین سوسیالیستي ،در سال  ،۱۹۷۶یك
تناسب قواي نامطلوب در سطح بین المللي ،منجمله خطر فزاینده تهاجم شوروي به چین بر متن
حرکت دو بلوك امپریالیستي در جهت جنگ ،به نیروهاي دست راستي و محافظه کار توان بخشید.
در هریك از این مقاطع اساسي ترین مسائل مطرح گشتند ،مواضع متفاوت اتخاذ شدند ،و نیروهاي
مختلف بر سر دفاع از انقالب جهاني ،سیاستهاي دفاع ملي ،ساختمان اقتصادي ،و مبارزه در روبنا،
قطب بندي شدند .پرولتاریا مجبور بود بورژوازي درون حزب )و یا بعبارتي ،بخشهایي از آن را که به
مخالفت علني با پیشروي بیشتر برخاسته بودند ،بویژه آنان که مناصب کلیدي در دولت را در اختیار
داشتند( را سرنگون سازد ،تا بتواند با مصاف طلبیها مقابله کند و مسائل و تحوالت مهم ضروري در
آن مقطع تاریخي ـ در سطوح ملي و بین المللي ـ را به پیش ببرد .بورژوازي نیز مجبور به وارد شدن
به این مبارزات بود ـ اما نه فقط بخاطر حفظ پایه مادي و اجتماعي خود ،بلکه بخاطر استفاده از
فرصتهاي مرگ یا زندگي براي تغییر جهت حرکت جامعه .این مسئله صرف ًا مختص چین
سوسیالیستي نبود ،چراکه دیکتاتوري پرولتاریا پدیده اي جهاني است.
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در اینجا اصلي که بوسیله مائو بیان شد ـ یعني هسته مرکزي بورژوازي در جامعه سوسیالیستي ،در
عالیترین سطوح حزب کمونیست النه دارد ـ اهمیت حیاتي مي یابد .او میگوید" :با انقالب
سوسیالیستي است که خود آنها زیر آتش قرار میگیرند" ،و سپس چنین ادامه میدهد:
در زمان تحول کئوپراتیوي در کشاورزي ،کساني در حزب بودند که به مخالفت با آن برخاستند .و
هنگامیکه زمان انتقاد از حق بورژوایي رسید ،آنان امتناع کردند .شما در حال انجام انقالب
سوسیالیستي هستید و هنوز نمیدانید که بورژوازي در کجاست .بورژوازي درست در حزب کمونیست
است ـ همان کسانیکه در قدرت هستند و راه سرمایه داري را در پیش گرفته اند .رهروان سرمایه
داري هنوز در راه سرمایه داري هستند) .به نقل از ،خدمات فناناپذیر ،صفحه (۲۹۸
علیرغم اینکه مائو در اینجا بطور خاص به گرهگاهي کلیدي در انقالب چین ،بویژه گذار از آن از
مرحله بورژوا ـ دمکراتیك به سوسیالیسم اشاره دارد ،اما نکته اي را مطرح میکند که از اهمیت عام
برخوردار است ،انقالب سوسیالیستي باید به پیشروي خود ادامه دهد ،و در هر مقطع معین در حزب
کساني یافت خواهند شد که معتقد باشند که پیشروي زیاد از حد بوده ،و در ابراز مخالفت با
پیشروي بیشتر ،بیرون خواهند جهید.
حـزب در جامعه سوسیالیستي
توجه مائو به حزب  ،براي درك صحیح از مبارزه طبقاتي )و انجام آن( در جامعه سوسیالیستي،
اهمیت حیاتي دارد .حزب حیاتي ترین بخش روبناي سوسیالیستي است ،لیکن وضعیت و خصلتي
دوگانه دارد .از یکسو ،پرولتاریا تا نیل به کمونیسم به یك هسته رهبري احتیاج دارد .این امر ناشي از
عوامل زیر است :سلطه بین المللي )یا بهرحال بقاي قدرت بین المللي سرمایه( ،مهر و نشانهاي
سرمایه داري در جامعه سوسیالیستي )از جمله بقایا و پایداري نفوذ سیاسي و ایدئولوژیك بورژوایي بر
توده ها ،تداوم تضاد میان کار فکري و یدي ،وغیره( ،و این واقعیت که در این مقطع جامعه بطور
خودبخودي بسوي سرمایه داري پیش مي رود تا بسوي کمونیسم .پس این مسئله که آیا پرولتاریا
حاکمیت مي کند یا نه و امر سوسیالیسم پیش مي رود یا نه ،خود را در مسئله صحت خط مشي و
رهبري حزب متبلور و متمرکز میسازد و پیشاهنگ پرولتري باید بعنوان بخشي کلیدي از پیشبرد
مبارزه جهاني ،بیش از پیش ساخته شده و تقویت گردد.
از سوي دیگر ،وجود همان عواملي که حزب را الزامي میسازند ـ عالوه بر این واقعیت که حزب
نیروي رهبري کننده در اعمال قدرت سیاسي است ـ بمعناي آنست که اگر اعضاي آن و بویژه
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مقامات رهبري ،از مارکسیسم منحرف شوند ،راهشان را از راه سوسیالیسم سوا کنند ،و خود را از
توده ها جدا سازند ،آنگاه موقعیت آنان بمثابه هدایت کننده توده ها بسوي کمونیسم به اقتدار
ستمگرانه بر توده ها و وادار نمودن آنان به بازگشت به سرمایه داري ـ و تمام ًا تحت پوشش
"سوسیالیسم" و "کمونیسم" ـ تبدیل خواهد شد.
در جمعبندي از آنچه مطرح شد باید بگوییم ،با کسب قدرت توسط پرولتاریا و سوسیالیستي شدن
مالکیت بر ابزار تولید ،حزب مبدل به مرکز رهبري سیاسي دولت سوسیالیستي و نیروي عمده
هدایت کننده اقتصاد ،میشود؛ و تضاد میان حزب بمثابه گروه رهبري کننده و طبقه کارگر و توده
هاي تحت رهبري آن ،تبلور فشرده تضادهاي مشخصه جامعه سوسیالیستي بمثابه گذاري از جامعه
کهن به جامعه بي طبقه کمونیستي است .این تضاد تنها میتواند از طریق انقالب مداوم پرولتاریا براي
سرنگوني بورژوازي و هرچه بیشتر زیر و رو کردن عرصه هاي موجد بورژوازي نوخاسته ،بویژه
بورژوازي درون عالیترین سطوح خود حزب کمونیست ،تا نابودي نهایي کلیه مناسبات بورژوایي ،حل
گردد.
این نبردهاي همه جانبه میان بورژوازي و پرولتاریا ،نه تنها تعیین کننده آنست که پرولتاریا ،یك
کشور معین را بعنوان پایگاهي براي انقالب تقویت مینماید )یا حکومت بورژوایي احیا میشود( ،بلکه
همچنین آن طریق عمده اي است که پرولتاریا براي متحول کردن همه جانبه کل جامعه ،عمال در
آن آبدیده میگردد .این نبردها با خیزشهاي همه گیر ،با فعالیت توده ها که همه چیز را در ابعاد
گسترده ،زیرو رو مي کنند ،ونیز با ورود تمام طبقات به عرصه سیاست در فشرده ترین شکل خود،
مشخص میشوند .در حالیکه آموزش سوسیالیستي مداوم و مبارزه مداوم براي انقالبي کردن زیربنا و
روبنا در پیشرفت بسوي کمونیسم و ایجاد تحول در خود پرولتاریا )و نیز کسب آمادگي الزم براي
دوره هایي که جهشهاي بزرگتري میتواند انجام شود( حائز اهمیت فوق العاده است ،انقالبات همه
جانبه و صولتمند تحت دیکتاتوري پرولتاریا بطور خاص ،توده ها را ضرورت ًا و به نحوي بیسابقه آبدیده
میکند.
مسئله بهمین جا ختم نمیشود .وجود این مبارزات براي سرخ نگاه داشتن حزب و انقالبي کردن بیش
از پیش آن ،مطلق ًا حیاتي اند .این مبارزات طریقي کلیدي هستند که توده ها توسط آنها بر حزب
نظارت میکنند ،و حزب از آنطریق تجدید حیات مي یابد و ارتباط میان توده ها و حزب تقویت
میشود .نیروهاي اصالح ناپذیر بورژوایي طرد میشوند ،بر متزلزلها شوك سیاسي وارد میگردد ،و
دیدگاهشان بیشتر بازسازي میگردد ،نیروهاي جدیدي از میان توده ها که پیش میآیند و در این
مبارزات پیچیده آبدیده شده اند در حزب جذب میگردند و خط انقالبي حزب و نقش آن را تحکیم
مي بخشند و نسلهاي جدید انقالبیون را ـ در صورت پیروزي پرولتاریا ـ پرورش مي دهند.
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في الواقع ،این مبارزات مولفه هایي حیاتي از تقویت دیکتاتوري پرولتاریا ـ یعني کنترل وي بر تمام
عرصه هاي زندگي سیاسي و اجتماعي ـ بر اساس خط مشي سیاسي صحیح و رهبري صحیح حزب،
هستند .آن درك سیاسي که این کنترل باید بر آن مبتني باشد ،تنها میتواند درون ژرفترین مبارزه ،و
وسیعترین جدلها بر سر هر مسئله مهم ،دمکراسي واقع ًا بیسابقه توده اي ،حدادي گردد؛ اما آن
دمکراسي هدفي در خود نیست )زیرا در اینصورت آنارشیسم را تغذیه کرده و نهایت ًا به تفوق بورژوازي
مي انجامد( ،بلکه وسیله اي براي تحکیم کنترل آگاهانه پرولتاریا بطورکلي بر تمام عرصه هاي جامعه
میباشد .دمکراسي در میان توده ها و دیکتاتوري بر بورژوازي ،دمکراسي و سانترآلیسم در میان توده
ها و در حزب ،مبارزه و وحدت ،انتقاد و تغییر ـ تمام این وحدت اضداد بخشي از پروسه اي مي
باشند که جامعه تحت دیکتاتوري پرولتاریا ،و بمثابه بخشي از پروسه کلي فتح جهان ،متحول
میگردد.
بنا به تمامي این دالیل ،انقالب حلقه کلیدي و وظیفه تعیین کننده پرولتاریا در دوره گذار به
کمونیسم است ـ یعني مبارزه طبقاتي علیه بورژوازي و سایر نیروهاي ارتجاعي درون کشورهاي
سوسیالیستي و علیه امپریالیسم ،ارتجاع و تمامي طبقات استثمارگر در عرصه بین المللي .بنابراین،
همانگونه که ظهور طبقات و مبارزه طبقاتي منشاء دولت است ،همین مبارزه طبقاتي ـ و از آنطریق،
محو نهایي طبقات ـ است که دولت را محو خواهد ساخت .در جامعه کمونیستي آینده ،بقول انگلس،
بشریت "تمام ماشین دولتي را در جایي قرار خواهد داد که بدان تعلق دارد :به موزه اشیاء عتیقه ،در
کنار دوك نخ ریس و تبر مفرغي) ".منشاء خانواده ،صفحه (۰۱۲
راه نیل به این هدف بزرگ با مبارزات و خون بخاك ریخته شده پرولتاریا و سایر طبقات تحت ستم
درخشندگي یافته است و باالخص با سه مشعل راهنماي عظیم بر سر تیزترین پیچ و خمهایش،
روشن گشته است :کمون پاریس ،انقالب اکتبر ،و انقالب کبیر فرهنگي پرولتاریایي .بررسي این
تجارب و درسهاست ،که بقول باب آواکیان ...." ،ما را به چیزي واقف کرده و نیاز بدان را در مقابل ما
تصویر میکند :نیاز به امتزاج یك دیدگاه گسترده تاریخي با موشکافي فعال و نقادانه تجربیات ،آنهم
بویژه تجربیات سخت و تعیین کننده تاریخي و بیرون کشیدن حداکثر درسهاي آن و مبارزه در
جهت حدادي این درسها بمثابه سالحهاي برنده اي براي حال و آینده .در اینجامن ،بطور خاص با
تمرکز کامل بر گرهگاهي که در حال شکل گیري است ،در مورد آینده بالفصل صحبت میکنم .و
اهمیت جمعبندي از تاریخ ،همین است) ".فتح جهان؟ ..صفحه (۹
___________________________________________________
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توضیحات دولت
) (۱این خانه هاي جمعي ،خانه هاي مستطیل شکل درازي شامل حجره هاي مختلف بودند .چندین
خانواده مختلف در هرکدام از این خانه ها سکني داشتند.
) (۲انگلس ،عالوه بر ایروکویي ها و یوناني ها ،رومي ها ،سلت ها ،ژرمن ها و سایر خلقها را مورد
بحث قرار داد .در حالیکه تکامل همه خلقهابوضوح یکسان نبوده است ،تفاوت میان ایروکویي ها و
یوناني ها میتواند پایه مادي گذار از جامعه فاقد دولت به "تمدن" ،و برخي تضادهاي موجود در این
گذار ،را نشان دهد.
) (۳این بدان جهت است که در جامعه تیره اي شوهران مالك زنان نبودند )یا زنان مالك شوهران
نبودند( .هرعضو بر اساس تولد در هر تیره ،به عضویت آن در مي آمد .بنابراین ،هربچه به تیره مادري
متعلق بود .بهمین ترتیب ،شوهر هم کماکان به تیره مادر خود تعلق داشت ،و بدین جهت مایملکش
به بچه هایش نمي رسید.
) (۴انگلس در پیشگفتارش نشان میدهد که این برافتادن ،موضوع بسیاري اساطیر باستاني را تشکیل
میدهد ،منجمله تراژدي یوناني اورستیا  ...که دو فرزند به انتقام خون پدر ،مادر خود را میکشند و دو
بخش از خدایان در مورد تنبیه شدن یا نشدن آنها به مبارزه با یکدیگر میپردازند .انتقام جویي آنان،
سمبل پیروزي پدر شاهي بود.
) (۵از آنجا که آمریکا خود را سرزمین دمکراسي و سرکرده "جهان آزاد" میداند ،میتوان آنرا بعنوان
برترین نمونه دمکراسي بورژوایي بحساب آورد.
) (۶براي اطالع از فشرده ترین طرح این موضع ،رجوع کنید به "جبهه متحد علیه جنگ و فاشیسم"،
اثر گئورگي دمیتروف.
) (۷خواست آزادي از سوي بورژوازي در دوران مبارزه اش علیه فئودالیسم ،از بعد دیگري نیز
برخوردار بود .بورژوازي خواستار آزادي خود از قید تعرفه هاي قلمروهاي فئودالي و انحصار بعضي از
شعب در دست اصناف بود ،و به آزادي دهقانان و سایرین نیز نیاز داشت .چنانکه قبال گفته شد،
وابستگي دهقان به ارباب و وابستگي کارگران بویژه کارآموزان به صاحبان حرف ،سدي در راه تجمع
پرولتاریا بود .سرمایه به کارگراني احتیاج دارد که به دو معني آزاد باشند :آزاد براي فروش نیروي کار
خود بعنوان یك کاال ،و نیز "آزاد" از هرگونه مالکیت بر ابزار تولید ـ تامجبور باشند آزادي اول را مورد
استفاده قرار دهند .
) (۸از اینروست که اعالن "بیانیه استقالل" بعنوان "پیشینه" برنامه خود از سوي تطقغا ،هم غلط
است و هم ،شاید بدون وقوف بدان ،افشاي خود است :از این جهت غلط است که جنگ داخلي )که
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در حقیقت برده داري را ملغي نمود( مطمئن ًا قهرآمیز بود )و جنگهاي نهایي و تعیین کننده آن
بوسیله خود بردگان انجام شدند( ،و افشاي خود است چرا که بردگي معمول به بردگي مزدوري )و
قیود نیمه فئودالي( تبدیل گردید.
) (۹في الواقع ،گذار مسالمت آمیز در این مورد خاص پوششي بود براي اقدامات پیچیده تري که
شوروي ،با اتکاء بر احزاب رویزیونیست طرفدار خود براي بدست آوردن جاي پا بشکل یك اقلیت
درون دولتهاي حوزه نفوذ آمریکا ،در سطح بین المللي انجام میداد .این استراتژي "سازش تاریخي"
امروزه نیز عمل میکند )اگرچه بطور فزاینده اي با "رویزیونیسم مسلحانه" اي تکمیل شده است که
شوروي از این طریق در نقاطي که رقابت شدیدتر است از کودتاهاي نظامي توسط افسران طرفدار
خود ،حمایت میکند( .این استراتژي به تفضیل توسط "ژرژ پاالسیوس" در کتاب "شیلي :کوششي
براي "سازش تاریخي" )انتشارات بنر ،شیکاگو (۱۹۷۹ ،افشاء و تشریح شده است .تمرکز ما بر روي
شیلي تا بدانجایي مربوط میشود که این شیوه استدالل گذار مسالمت آمیز بکار گرفته شد ،و آنچه
که این تجربه بنوبه خود این شیوه و استدالل را رسوا میسازد.
) (۱۰در اصل ،حق بورژوایي به حق برابر اعضاي جامعه سوسیالیستي مربوط میگردد ،که به هرکس
به اندازه کارش داده شود .در حالیکه این حق برابر نسبت به جامعه سرمایه داري پیشرفت بزرگي
است )چراکه ،اگرچه بطور نسبي ،اما در اساس خود استثمار را نابود میسازد( ،اما جنبه اي از
مناسبات کاالیي را در خود حفظ میکند ،زیرا که این خود هنوز تبلوري از قانون ارزش کار است.
بعالوه ،از آنجا که افراد مختلف قابلیتها و نیازهاي مختلف نیز دارند ،این برابري رسمي پوششي براي
نابرابري میشود .بنابراین ،همانطور که مارکس خاطر نشان میسازد ،حق در این مورد هنوز حقي
بورژوایي است .حق بورژوایي از آنزمان تا کنون ،در میان مارکسیست ـ لنینیستها معني وسیعتري
بخود گرفته و نماینده تمامي آن مناسبات موجود در جامعه سوسیالیستي است که نطفه هاي
مناسبات کهن کاالیي سرمایه داري را در خود دارند ،و باید براي نیل به کمونیسم نابود گردند.
) (۱۱در اینجا ،بمیان آوردن ذکري از تروتسکیسم )و جدش ،لئون تروتسکي( الزم است .تروتسکي
چندین ماه قبل از انقالب اکتبر به بلشویکها پیوست .سپس ،هنگامیکه خیزشهاي بین المللي حول
جنگ جهاني اول و انقالب اکتبر فروکش کردند ،تروتسکي معتقد شد که استقرار سوسیالیسم در یك
کشور براي پرولتاریاي روسیه غیر ممکن است .تروتسکي بجاي دست و پنجه نرم کردن با تضادهاي
واقعي پیشاروي پرولتاریاي بین المللي ،عقب نشیني کرد .او این عقب نشیني خود را در پس نقاب
"چپ" فراخوان براي انقالب فوري در سراسر اروپا ،پنهان نمود .بخاطر فقدان شرایط براي این
پیشروي ،تروتسکي بزودي به توجیه تسلیم طلبي رسید ـ برنامه اي که او براي رشد اتحاد شوروي
ارائه میداد مبتني بود بر دیسیپلین سخت نظامي علیه کارگران و دهقانان و اتکاء بر سرمایه خارجي.
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او توسط استالین افشاء گردید و مغلوب شد .استالین سپس دولت شوروي را در ساختمان و تحول
سوسیالیسم ،رهبري نمود.
) (۱۲یکي از نشانه هاي تروتسکیسم ،اصرار آن بر این است که پرولتاریا نمیتواند اتحادي پایدار با
دهقانان بر قرار سازد .علیرغم اینکه بیرون کشیدن دهقانان از تولید منفرد وظیفه اي مشکل و
پرتضاد و مبارزه است ،اما براي پیشبرد انقالب امري ممکن و ضروریست ،بویژه اگر قرار است انقالب
در کشورهاي تحت سلطه نقش کامل خود را ایفا نماید.
) (۱۳براي بررسي مفصل از چگونگي تکامل این مناسبات در چین ،رجوع کنید به :باب آواکیان،
شکست در چین و میراث انقالبي مائو تسه دون ،انتشارات آر .سي .پي ،شیکاگو.۱۹۷۸ ،
) (۱۴مناسبات اقتصادي جامعه ،خود به اجزاء زیر تقسیم میشود (۱ :سیستم مالکیت (۲ ،مناسبات
میان مردم در پروسه تولید (۳ ،توزیع ـ به فصل  ۲مراجعه کنید.
) (۱۵آن خط مشي و سیاست آشکارا رویزیونیستي که بر اساس سود )"بمثابه یك انگیزه"( منابع و
زمینهاي کلکتیو وسیع را به کشاورزي فردي تبدیل میکند ،نیز علن ًا از مناسبات بورژوایي حمایت
کرده و آنها را باز تولید میکند.
) (۱۶چان چون چیائو ،از انقالب فرهنگي به بعد ،یکي از مهمترین رهبران مقر فرماندهي پرولتري
تحت رهبري مائو در حزب کمونیست چین بود .این مقاله وي در سال  ۱۹۷۵در یکي از مهمترین
مراحل واپسین نبرد مائو علیه دارودسته رویزیونیستي چوئن الي و دن سیائوپین ،انتشار یافت .چان
چون چیائو طي کودتاي ضد سوسیالیستي  ۱۹۷۶دستگیر شد .او بهمراه چیان چین ـ یکي دیگر از
رهبران برجسته انقالب فرهنگي که بویژه خدمات ارزنده اي در زمینه هنر انقالبي ارائه نمود ـ نمونه
جسورانه اي از مصاف طلبي پرولتري را طي محاکمات ضد انقالبي پکن در  ۱۸ـ  ،۱۹۸۰بنمایش
نهادند.
) (۱۷رجوع کنید به" :پلمیکهایي در باره خط مشي عمومي جنبش بین المللي کمونیستي"
)انتشارات رد استار ،لندن" ،(۱۹۷۶ ،اختالفات از کجایند؟"" ،و مائو پنجمي بود" )انتشارات بنر،
شیکاگو .(۱۹۷۸ ،علیرغم اینکه پلمیکهاي علیه شورویها مستقیما به مائو منتسب نشدند ،اما از
رهنمودهاي اساسي وي بهره گرفته و حتي برخي از آنها توسط خود او برشته تحریر درآمده اند.
) (۱۸هنگامیکه دن سیائو پین مجددًا در اواسط دهه  ۱۹۷۰بصحنه بازگشت ،این بار با آمریکا پیوند
داشت.
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ﺣﺰب
لنین در بحبوحه جنگ جهاني اول نوشت" :علیرغم اینکه جنگها دهشت و فالکت بهمراه مي آورند،
اما حداقل این فایده کمابیش مهم را دارا هستند که آنچه در نهادهاي بشري ،فاسد ،فرسوده و
متحجر است را بیرحمانه آشکار و نابود میسازند .جنگ  ۱۵ـ  ۱۹۱۴در صحنه اروپا ،بیشك با اعالم
این نکته به طبقه پیشرو کشورهاي متمدن ،که چه دملهاي چرکین و ناپاکي در احزابش تکوین
یافته و چه بوي تعفني بمشام میرسد ،کار خیري را آغاز کرده است) ".ورشکستگي انتر ناسیونال
دوم ،مجموعه آثار ،جلد  ،۲۱صفحه (۲۰۸
پلمیك لنین ،احزاب انترناسیونال دوم را آماج حمله قرار میدهد ،احزابي که یقین ًا عملکردي تعفن
آمیز داشتند .جنگ جهاني ،هیچ چیز نبود جز حمام خون عظیمي که قدرتهاي امپریالیستي براه
انداختند .انترناسیونال دوم از سالهاي پیش چنین کشتاري را پیش بیني کرده و وعده مخالفت با آن
را میداد .انترناسیونال دوم حتي عهد کرده بود که از چنین جنگي در جهت سرنگون ساختن
بورژوازي به طریقي انقالبي در همه کشورها استفاده کند .اما هنگامیکه جنگ واقع ًا آغاز شد ،همه
احزاب با حکومتهاي خودي در اعالن جنگ همصدا گشتند ،و کارگران تحت رهبري خود را براي
کشتن کارگران سایر کشورها و یا کشته شدن توسط آنان ،بسیج کردند.
تسلیم طلبي این احزاب ،حداقل کاري که انجام داد این بود که حرکت خالف جریان بلشویکها را
برجسته تر ساخت .بهنگام ظهور جنگ بلشویکها به رهبري لنین موضعي اصولي علیه بورژوازي
خودي اتخاذ نمودند ،و پیگیرانه جهت تقویت مقاومت و ارتقاء درك توده ها در راستاي "تبدیل جنگ
امپریالیستي به جنگ داخلي" کوشیدند .با گذشت سه سال از جنگ ،هنگامیکه ساختار سیاسي اروپا
پابپاي تکوین اوضاع انقالبي در برخي کشورها ،شکاف برداشت و شکستن آغاز کرد ،تفاوت بلشویکها
214

ﻋﻠﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ

با احزاب انترناسیونال دوم روشنتر گشت؛ این فقط پرولتاریاي روسیه ـ تحت رهبري بلشویکها ـ بود
که توانست امور را بسوي کسب قدرت و استقرار یك دولت سوسیالیستي سوق دهد.
ترکیب پیچیده عواملي که در موفقیت انقالب دخیل بود را نمیتوان صرف ًا به یك علت تقلیل داد.
اوضاع عیني در روسیه از برخي جهات حادتر از سایر کشورها بود (۱).و پرولتاریا تمرین انقالب
شکست خورده  ۱۹۰۵را پشت سر داشت؛ اما صرف این تفاوتها نمیتوانست باعث یك انقالب شود .اگر
حزب بلشویکي وجود نداشت ،یا اگر به ورشکستگي احزاب انترناسیونال دوم دچار مي شد ،انقالب
پرولتري در روسیه بوقوع نمي پیوست.
توانایي بلشویکها در این مصاف که در تقابل با ورشکستگي و افت سایر احزاب قرار داشت ،امري بود
که در نتیجه مبارزه حاصل گشته بود .تحت رهبري لنین و طي برخوردها و مبارزات مکرر درون
جامعه ،و نیز درون حزب و جنبش انقالبي ،خط ایدئولوژیك ـ سیاسي حزب آبدیده شد و تکامل
یافت ،که از آن جمله است :تجربه انقالب  ،۱۹۰۵مبارزه علیه حمالت ایدئولوژیك به مارکسیسم در
فرداي شکست آن انقالب ،نبرد در دفاع از موضع انترناسیونالیستي در جنگ جهاني اول و تکامل
تحلیل مارکسیستي بر سر مقوله امپریالیسم توسط لنین .در این میان ،مبارزه اي که تحت رهبري
لنین ،حول اصول اساسي مربوط به نقش و خصوصیات حزب انقالبي به پیش برده شد از اهمیتي
خاص برخوردار است .این مبارزه که در پلمیك کالسیك  ۱۹۰۲لنین )مقاله "چه باید کرد؟"( تبلور
یافته ،حول تعیین وظایف سیاسي ،ایدئولوژیك و تشکیالتي حزب ،و مناسبات کلي آن با توده ها
انجام پذیرفت ،و بیك کالم بر سر این سوال که رهبري کردن یعني چه ،متمرکز شد .نتیجه این
مبارزه شالوده ساختمان حزب بلشویك گشت.
از دیرباز ،گرایش به کم اهمیت جلوه دادن یا بنوعي قلب ماهیت نقش حزب ،جنبش انقالبي را بطور
جدي آلوده ساخته و تکامالت لنیني در مورد حزب نیز ،از زوایاي مختلف مورد مخالفت واقع گشته
است .تاثیرات چنین گرایشي ،خود میتواند کم بهایي به اهمیت واقعي و اساسي درك تئوري لنیني
حزب را باعث شود .واقع ًا گفته باب آواکیان در مورد اهمیت حزب ،نظري غلوآمیز نیست:
حزب نه مي تواند اوضاع انقالبي را "خلق" کند ،و نه مي تواند در گوشه اي به پرورش خود مشغول
شود تا اوضاع انقالبي فرا رسد و آنوقت براي کسب )قاپیدن( رهبري "مداخله" نماید .اما از سوي
دیگر ،از طریق رهبري حزب و در تطابق با قوانین جامعه و تکامل اوضاع عیني و مبارزه طبقاتي است
که توده ها براي اوضاع انقالبي از نظر ایدئولوژیك ،سیاسي و تشکیالتي مشخص ًا آموزش یافته و آماده
میشوند؛ و از طریق رهبري حزب است که آنها بهنگام پختگي اوضاع مي توانند و باید براي انقالب
کردن رهبري شوند .چه کس دیگري میتواند توده ها را جهت استفاده از فرصتها آماده ساخته و
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سپس رهبري کند و درست بهمین ترتیب ،چه کس دیگري میتواند چنین فرصتهایي را از دست
بدهد؟ )"تامالتي بر نکات مورد مباحثه" ،گزارشي از باب آواکیان به پلنوم دوم ،دومین کمیته مرکزي
حزب کمونیست انقالبي آمریکا ـ (۱۹۷۸
نیاز به یك حزب براي رهبري انقالب و سپس گذار به کمونیسم ،ریشه در تضادهاي مادي جامعه
طبقاتي دارد .تقسیم کار در جامعه بورژوایي ،فشار قدرتمند زندگي روزمره که جهانبیني بورژوایي را
در بخشهاي گوناگون توده تقویت مي کند )مثال :رقابت میان کارگران بر سر شغل ،ساختار امتیازات
نسبي که در میان اقشاري از پرولتاریاي کشورهاي امپریالیستي ایجاد شده و حتي فشار پایان ناپذیر
"تنازع بقاء" در شرایط حاکمیت قانون جنگل( ،و سلطه بورژوایي بر روبنا ،باعث میشود که پرولتاریا
نتواند در شماري عظیم یا در اکثریت خود ،ناگهان به طبقه اي آگاه تبدیل شود یا به ضرورت انقالب
وقوف یابد .میان اقلیت پیشرو پرولتاریا و مابقي طبقه ،ضرورت ًا شکافي وجود دارد .براي پرکردن این
شکاف )در جامعه طبقاتي( ،براي ارتقاء مابقي طبقه به جایگاه بخش آگاه ،به حزبي پیشاهنگ نیاز
است .سازماندهي پیشروان درون یك حزب سیاسي مجزا ،این مشکل بالقوه را با خود بهمراه دارد که
حزب علیه توده ها قرار گیرد و به یك دستگاه سیاسي رفرمیستي ،یا بعد از انقالب به یك باند نوین
حاکم تبدیل گردد .با این وجود ،هیچ ابزار دیگري بجز حزب براي پرکردن شکاف میان رهبري
کننده و رهبري شونده ،ارتقاء آگاهي توده ها در پیچ و خمها ،و بسیج آنها نه فقط جهت سرنگوني
بورژوازي بلکه براي پیشبرد تحول جامعه بسوي کمونیسم وجود ندارد ـ یعني بسوي دوراني که در
آن طبقات و احزاب زوال مي یابند و نابود مي شوند.
نقش سیاسي پیشاهنگ
تـدارك بـراي انـقـالب
"وظیفه مرکزي و عالیترین شکل انقالب ،کسب قدرت بوسیله قدرت مسلح ،یعني حل مسئله از
طریق جنگ است .این اصل مارکسیست ـ لنینیستي جهانشمول است") "...مسائل جنگ و
استراتژي" ،منتخب آثار مائو ،جلد دوم ،صفحه (۹۱۲
اگرچه نکته اي که مائو بیان کرده ،از اصول ابتدایي بنظر میرسد ،ولي بسیار عمیق و همه جانبه
است .بر این مبنا ،که مجموعه کار حزب پرولتري )زماني که قدرت سیاسي را کسب نکرده( باید بر
تدارك و پیشبرد جنگ انقالبي جهت کسب قدرت سیاسي ـ بهنگام پختگي اوضاع ـ متمرکز شود .اما
اوضاعي که حزب طي آن بتواند في الفور پرولتاریا را مستقیم ًا بسمت "حل مسئله" رهبري کند،
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بندرت پیش مي آید .اگر بخواهیم بطور خاص اما نه منحصرًا از اوضاع انقالبي در کشورهاي پیشرفته
امپریالیستي صحبت کنیم ،چنین اوضاعي غیر معمول است؛ )کمي جلوتر در مورد تفاوت هاي این
مسئله در کشورهاي تحت سلطه و مستعمرات صحبت بیشتري خواهیم داشت( .لنین اصرار داشت
که تغییرات ناگهاني و عظیم در اوضاع عیني امري الزامي است که خارج از اراده هر حزب و طبقه اي
قرار دارد .چنین تغییراتي سلطه طبقه حاکمه بشیوه معمول را ناممکن ساخته و توده ها را به چنان
درجه اي بتکان وا میدارد که میلیونها نفر را "...بواسطه شرایط بحران و بوسیله خود "طبقات باالیي"،
بدرون عمل مستقیم تاریخي مي کشاند) ".ورشکستگي انترناسیونال دوم ـ مجموعه آثار ،جلد ،۲۱
صفحه  (۲۱۴اینها پیش شرطهاي الزم براي هر اقدام انقالبي بوده ،و واضح است که چنین بحرانهایي
هر روز اتفاق نمي افتد.
و حتي چنین تغییراتي هم بخودي خود نمیتواند باعث انقالبي شود .لنین چنین ادامه میدهد:
"انقالب صرف ًا از اوضاعي سربلند مي کند که طي آن ،تغییرات عیني فوق الذکر توسط یك تغییر
ذهني همراهي شود ،که این تغییر ذهني عبارتست از قابلیت طبقه انقالبي در قدرت کافي بخشیدن
به حرکت انقالبي توده اي در جهت در هم شکستن )یا جابجایي( حکومت کهن ،حکومتي که حتي
طي یك دوره بحراني نیز بخودي خود "نمي افتد" مگر اینکه سرنگون شود) ".مجموعه آثار ،جلد ،۲۱
صفحه  (۲۱۴در اینجاست که اهمیت حزب خود را عیان مي سازد ـ حزب در عین حال که نمي
تواند خالق اوضاع انقالبي باشد ،اما میتواند و باید در "...نمایاندن موجودیت اوضاع انقالبي به توده ها،
تشریح دورنما و عمق این اوضاع ،ارتقاء آگاهي انقالبي و اراده انقالبي پرولتاریا ،کمك به پرولتاریا براي
آنکه دست به اقدام انقالبي بزند ،و در این راستا ،تشکیل سازمانهایي در خور اوضاع انقالبي ،ایفاي
نقش کند) ".مجموعه آثار ،جلد  ،۲۱صفحه  ۲۱۷ـ (۲۱۶
قابلیت تشخیص یك اوضاع انقالبي و اداي سهم در آن ،و استفاده از فرصت جهت سرنگون ساختن
رژیم کهنه ،باید پرورش یابد .پرولتاریا ـ بویژه ،بخش پیشرو آن در هر مقطع معین ـ باید پیش از
شیوع کامل بحران ،آموزش یافته و آماده باشد .بررسي خصلت پیچیده و پرهرج و مرج اوضاع انقالبي
و خود انقالبات این نکته را روشن میسازد که اوضاع انقالبي به هر چیز شبیه هست جز یك میدان
نبرد پاکیزه که برآن پرولتاریا و بورژوازي ،مثل دو تیم پیش از شروع "مسابقه بزرگ" ،در برابر هم
صف کشیده و روي پیراهنهایشان موضع آنها به روشني نقش بسته باشد ،یکي مدافع ستم و استثمار
و دیگري مدافع پایان بخشیدن به ستم و استثمار .در عالم واقعیت ،انقالبات توسط خیزشهاي
اجتماعي غیرقابل تصور و ظهور پدیده هاي نوین و کامال غیر مترقبه و کشیده شدن نیروهاي
طبقاتي گوناگون تحت پرچمهاي مختلف به زندگي سیاسي ،و همچنین ظهور گرایشهاي سیاسي
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متفاوت درون صف گسترده طبقه کارگر مشخص میشود .لنین ،در مقاله دیگري طي جنگ جهاني
اول ،توضیح داد که انقالب سوسیالیستي:
...نمي تواند چیزي غیراز انفجار مبارزه توده اي از سوي همه و هرنوع عنصر ناراضي و تحت ستم
باشد .بناگزیر ،اقشار خرده بورژوایي و کارگران عقب مانده ،در آن شرکت خواهند کرد ـ بدون چنین
شرکتي مبارزه توده اي ناممکن است ،و بدون آن هیچ انقالبي امکانپذیر نیست ـ و بهمان ناگزیري،
آنها با خود پیش داوریها ،تخیالت ارتجاعي ،ضعفها و اشتباهاتشان را نیز بدرون جنبش مي آورند .اما
از نظر عیني ،آنها به سرمایه حمله ور میشوند ،و پیشاهنگ آگاه انقالب ،یعني پرولتاریاي پیشرو ،با
تبیین واقعیت عیني این مبارزه توده اي متنوع ،ناهمگون ،متضاد و ظاهرًا هزار پاره قادر خواهد بود
آن را متحد ساخته و در جهت کسب قدرت ،تصرف بانکها ،مصادره تراستها که همه )اگرچه بدالیل
مختلف!( از آن متنفرند هدایت کرده و دیگر اقدامات دیکتاتوري را اتخاذ کند ،که همه در مجموع
خود به سرنگوني بورژوازي و پیروزي سوسیالیسم منجر خواهد شد .اقداماتي که بهیچوجه فورًا لکه
خرده بورژوایي را از خود نخواهد "زدود") .بحث در باره جمعبندي تعیین سرنوشت ،مجموعه آثار،
جلد  ،۲۲صفحه (۶۵۳
چنین است خصیصه اوضاعي که پرولتاریاي آگاه برایش تدارك مي بیند .در اینجا سوالي با صراحت
مطرح میشود :حزب چگونه پرولتاریا را آماده میسازد ،یعني اینکه چگونه این قابلیت را از آن طبقه
کارگر مي سازد که هنگام فرارسیدن زمان انقالب ،لحظه را دریابد؟ )(۲
مـبـارزه خود جـوش و
جـنـبـش انـقـالبي
مصالح اولیه براي تدارك سیاسي و آموزش انقالبي پرولتاریا در تضادهاي بنیادین امپریالیسم و در
وقایع و تحوالت انفجاري که مستمرًا از این تضادها ناشي میشوند ،قرار دارد .در زماني که اکثریت
مردم جهان با جنگهاي تجاوزکارانه امپریالیستي )و مقاومت در برابر آن( ،مناسبات اجتماعي عقب
مانده و ستمگرانه که بنیان این نظام را تشکیل میدهد )و مبارزه علیه این مناسبات( ،و فقر و
محرومیت شدید ،منجمله سرکوب روحي ،مواجهند که بشریت از قابلیت پایان بخشیدن سریع بر این
فالکت و رهایي فوري از قید مناسبات عقب مانده امپریالیستي برخوردار است ـ این عوامل باعث
میشود که توده ها دائم ًا چشم باز کنند ،مسائل را زیر سوال کشیده ،بپاخیزند و به مبارزه و قیام
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دست بزنند .در عین حال امپریالیستها خود با ضرورتي دیگر روبرویند ،همانگونه که لنین تاکید
نمود ،امپریالیستها بویژه در هنگام بحران با این ضرورت روبرویند که توده ها را به حیات سیاسي
سوق دهند ،تا حمایت شان را في المثل جهت انجام فداکاریهاي عظیم مورد نیاز در جنگ جهاني
جلب کنند .لذا تمامي این مسائل باعث میشوند که پایه هاي پیدایش و آبدیده شدن بخش آگاهي از
پرولتاریا ریخته شود ـ قشري که هم از نظر سیاسي آگاه است و هم از قابلیت رهبري عملي به هنگام
بروز فرصتها برخوردار است.
اما حزب پرولتري باید چگونه بدین "مواد خام" بنگرد؟ و این همان نکته اصلي مباحثه اي است که
در "چه باید کرد؟" ارائه شده ـ مباحثه اي که کماکان در همان زمینه هاي دوره لنین جریان دارد.
اکونومیستها معتقد بودند ،آن آگاهي که توده ها در جریان مبارزات خودجوش بدان دست مي یابند
بخودي خود کافیست ـ اکونومیستها بویژه بر مبارزه اقتصادي تاکید داشتند )و عنوانشان نیز از همین
روست( .بالعکس ،لنین اصرار داشت که وظیفه حزب عبارتست از " ...مبارزه علیه خودروئي ،منحرف
کردن جنبش طبقه کارگر از این تالش خودجوش و تریدیونیونیستي که بزیر بال و پر بورژوازي مي
خزد ،و کشاندن آن بزیر بال و پر سوسیال دمکراسي انقالبي )کمونیسم ـ لني ولف() .چه باید کرد؟
صفحه (۴۹
علت چیست؟ اگر چه مبارزه خودجوش میتواند في النفسه ضربات مهمي بر پیکر سیستم وارد آورد،
اما نهایت ًا همان چارچوب سیاسي )و اقتصادي( بورژوایي که خود علیه آن شورش کرده را باز تولید
خواهد نمود .به قیامها و خیزشهاي "جهان سوم" بنگرید .علیرغم اینکه این مبارزات بواسطه وجود
مناسبات بنیادین امپریالیسم ظهور مي یابد ،اما انقالبي ترین آنها نیز در اساس ناسیونالیستي باقي
میماند و در نهایت زنجیرهاي امپریالیسم و بطور کلي مناسبات استثمارگرانه را نخواهد شکست ،مگر
اینکه بوسیله یك حزب پیشاهنگ پرولتري رهبري شود.
جریان خودجوش در میان ملل تحت ستم ،بویژه در قالب ناسیونالیسم انقالبي ،اگرچه نقش بسیار
مهمي در جریان مبارزه علیه امپریالیسم بازي میکند ،اما نهایت ًا )در واقع از همان ابتدا( باید علیه آن
مبارزه نمود ،و آنرا از مسیر خود منحرف کرد .اما در کشورهاي امپریالیستي ،خارج ساختن پرولتاریا
و توده هاي ستمدیده از کانالهایي که در جریان خودبخودي ایجاد میشوند ،وظیفه عاجلتر و الزامي
تري است .همانگونه که باب آواکیان خاطرنشان میسازد:
اگر شما )درون کشورهاي امپریالیستي ـ لني ولف( فقط بروید و با توده ها در همان سطحي که
هستند پیوند حاصل کنید و توجه خود را به مبارزات تردیونیوني معطوف کنید ،آنگاه که جنگ رخ
دهد )باالخص صحبت از جنگ جهاني است ـ لني ولف( ،حتي اگر سعي کنید مبارزه را از عرصه
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تردیونیوني به عرصه بین المللي بکشانید و انترناسیونالیسم پرولتري و شکست طلبي انقالبي را تبلیغ
کنید؛ این کارگران بزبان تردیونیوني بورژوایي پاسخ خواهند داد" :گوش کن ،البته ما باید براي کسب
شرایط بهتر و غیره با این حضرات مبارزه کنیم .اما از اینها گذشته ،این کشور ماست ،اگر بجنگ
نرویم و پیروز نشویم ،نمیتوانیم از شرایط بهتر صحبت کنیم) ".جبران عقب ماندگیها در راه انقالب،
انتشارات آر.سي.پي ،شیکاگو ،۱۹۸۰ ،صفحه  ۱۶ـ (۱۵
حتي درکي که بطور خودجوش از مبارزه در عرصه هایي به غیر از مبارزه اقتصادي ناشي میشود
)مثال مبارزه علیه تهاجم امپریالیستي "بورژوازي خودي" به جهان سوم و یا مثال خطر جنگ هسته
اي( اگرچه غالب ًا در مخالفت و حتي افشاي عمیق عملکردهاي دولت امپریالیستي باشد ،اما گرایش
بدین دارد که این مبارزه را در چارچوب خواسته هایي نظیر حفظ ماهیت "ملت" و یا پایبندي به
"قول واقعي" محدود کند .چنین موضعي نیز آخراالمر ،زمانیکه موجودیت "ملت" )بوسیله انقالب و یا
جنگ با یك قدرت یا بلوك امپریالیستي رقیب( مورد تهدید واقع شود ،مردم را بدفاع از بورژوازي
خودي میکشاند.
پایه مادي ایدئولوژي بورژوایي ،گسترده است .نه تنها روبنائي بورژوایي با تمام تاثیراتش وجود دارد،
بلکه پاي مناسبات اقتصادي بنیادیني در زندگي روزمره در میان است که بطور خودبخودي خصلت
حقیقي خویش را پرده پوشي مي کند ـ مثال ظاهر دستمزد بمثابه مبادله چیزهاي برابر ،یا گرایش
مبادله کاالیي به اینکه روابط میان مردم را بمثابه روابط میان چیزها نمایان سازد .اما از این هم
فراتر ،روابط اقتصادي و سیاسي میان ملل است که با گذار به امپریالیسم اهمیت زیادي کسب میکند
 .این واقعیت که اعطاي امتیازات اقتصادي به توده هاي کشورهاي امپریالیستي عمدت ًا بر پایه افزایش
توان امپریالیستها در غارت "جهان سوم" صورت مي پذیرد ،شالوده گسترده و زهرآگین شوونیسم و
اکونومیسمي را ایجاد کرده که یکدیگر را تقویت مي کنند ،و این امر ضرورت نبرد علیه جریان
خودروئي را عاجلتر میسازد ـ چرا که جنبش خودرو به آساني میتواند به مبارزه براي آن شیوه اي از
زندگي تبدیل شود که بر گرده اکثریت مردم جهان استوار گشته است.
با همه این تفاصیل ،باز هم از بطن این تضادهاي سیستم امپریالیستي و مبارزات ناشي از آن ـ قیام
خودجوش توده ها بمثابه یك جنبه مهم از آن ـ است که کمونیستها و حزب کمونیست ،جنبش
انقالبي را برپا میدارند .همانگونه که قبال در مورد تشبیه جریان خودجوش به مواد خام گفتیم ،سنگ
آهن براي اینکه ـ کیفیت ًا ـ عوض شده و به فوالد تبدیل شود باید خرد شده ،و در معرض حدادي و
آبدیده شدن قرار گیرد .همین در مورد جریان خودجوش نیز صدق میکند :وقوع اعتراضات و شورشها
در میان توده ها و کشش آنها در دست یازیدن به این و یا آن ایدئولوژي که وعده نوعي تغییر یا
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رهایي میدهد ،باید تجزیه شود ،باید "تقسیم به دو" گشته و به چیزي کیفیت ًا متفاوت ،چیزي در
سطح کیفي عالیتر ـ یعني یك جنبش واقعي انقالبي ـ سنتز گردد.
نقـش افشـاگریهاي سیـاسي
افشاگري سیاسي در این رابطه حلقه کلیدي است ـ یعني تبلیغ )اما همچنین ترویج() (۳که کانونش
مهمترین و فراگیرترین وقایع سیاسي مورد بحث روز بوده ،و آنچنان افشاگري که مناسبات واقعي
طبقاتي و علل اصلي این وقایع رابیرون کشد .اینگونه افشاگري ،نوعي جنگ سیاسي با بورژوازي بر
سر حیاتي ترین خط تمایزات اجتماعي روز است .در همین ارتباط ـ و عمده تر از آن ـ افشاگري،
افکار عمومي را در جهت انقالب خلق مي کند .چنین افشاگري هاي مداومي تصویر همه جانبه اي از
این سیستم محکوم به مرگ ترسیم کرده و ایمان به بي ارزش بودن سیستم را تقویت مي کند .این
نوع افشاگري به ایجاد و تحکیم یك "قطب" انقالبي پرولتري در جامعه ،از خالل افت و خیزهاي تمام
دوران تدارك ،کمك مي کند .بعنوان جزئي از آن ،افشاگري بویژه کلید رشد یك روند انترناسیونالیستي
در پرولتاریاست .آیا توده ها )مشخص ًا در کشورهاي امپریالیستي( مي توانند به طریقي غیر از افشاي
هزاران مورد مشخص ستم امپریالیستي ،در حین وقوعشان ،به دیدگاه عمیق انترناسیونالیستي دست
یابند
افشاگري ،توده ها را به سوي عمل سیاسي نیز سوق میدهد )که بنوبه خود افکار عمومي بیشتري را
در جهت انقالب ،خلق میکند؛ و نیز بطور درجه دوم براي انقالب نیرو گرد آورده و آبدیده میسازد(.
لنین خاطرنشان ساخت که اگرچه فراخوان حزب به اقدامات عملي در برخي مواقع نقش مهمي بازي
مي کند ،اما افشاگري داراي الویت است و در پاسخ به این سوال که چرا کارگران روسیه از سطح
"فعالیت انقالبي نازل" برخوردارند ،نوشت:
ما باید خود و عقب ماندن خود از جنبش توده ها را سرزنش کنیم که هنوز نتوانسته ایم وسایل
افشاي بحد کافي پردامنه ،روشن و سریع تمام این پلیدیها را فراهم سازیم .اگر ما این کار را انجام
دهیم...آنوقت عقب افتاده ترین کارگر هم خواهد فهمید و یا احساس خواهد کرد که دانشجویان و
پیروان فرق مذهبي ،موژیك و نویسنده از طرف همان نیروي سیاسي در معرض توهین و بیدادگري
هستند که خود او را در هر قدم زندگانیش اینقدر مورد ظلم و فشار قرار میدهد ،و پس از اینکه این
مطلب را احساس کرد به فکر این مي افتد و خواه ناخواه به فکر این مي افتد که خود او نیز برضد
این جریان واکنشي بخرج دهد و آنگاه مي تواند امروز بر ضد سانسورچیها هیاهو براه اندازد ،فردا در
جلوخانه فرمانداري که شورش دهقانان را سرکوب کرده تظاهرات برپا کند ،وپس فردا آن ژاندارمهاي
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ملبس به خرقه روحاني که کار انگیزاسیون مقدس را انجام میدهند تادیب نماید ،و غیره) .چه باید
کرد؟ صفحه  ۸۸ـ (۸۷
افشاگري باید در عرصه سیاسي متمرکز شود .یکم آنکه ،بورژوازي بطور سیاسي حاکمیت مي کند و
پرولتاریا باید بطور سیاسي آنرا سرنگون سازد .دیگر اینکه ،منافع کلیه طبقات جامعه در عرصه
سیاسي فشرده شده است .بنابراین ،بخاطر اینکه پرولتاریا براي اجراي وظایفش آماده باشد ،وظایفي
که شامل پیشبرد انقالب سیاسي است و هم گرد آوردن متحدینش براي آن خیزش ،باید بیش از هر
چیز از لحاظ سیاسي تربیت شود .باالتر از این ،وظیفه اساسي پرولتاریا ـ که عبارت است از متحول
ساختن تمام جامعه و امحاء کلیه طبقات ـ مستلزم آنست که وي قادر باشد در کلیه عرصه ها و بویژه
در عرصه سیاست بطور آگاهانه عمل کرده و رهبري نماید.
این تاکید ،تاریخ ًا مورد مخالفت اکونومیسم قرار گرفته است .اکونومیسم اساس ًا چنین استدالل مي
کند که کارگران ابتدا حول خواسته هاي "ملموس" اقتصادي بحرکت در خواهند آمد و فقط بعدًا ـ و
بر همان اساس ـ در مبارزه سیاسي )که خود این را به مبارزه براي رفرم تنزل مي دهند( شرکت
خواهند کرد .اکونومیسم پیشنهاد مي کند که افشاگري عمدت ًا بر روي استثمار اقتصادي پرولتاریا
متمرکز شود ،و حتي از اینهم فراتر رفته و مطرح میسازد که جنبش انقالبي باید در پیوند با مبارزه
براي نان و کره و کسب رهبري از طریق تاکتیکهاي ماهرانه ،ایجاد گردد.
اما مبارزه اقتصادي درخود ،بهیچ وجه توده ها را به درك عمیق و همه جانبه از جامعه بورژوایي مسلح
نمیکند .چطور میتواند چنین کند؟ در حالیکه شرایط و مبارزات )بخصوص مبارزات واقع ًا حاد(
روزمره توده ها منبعي براي افشاي امپریالیسم را فراهم مي سازد اما مبارزه بر سر دستمزد و شرایط
کار اساس ًا نبرد بر سر شرایط فروش نیروي کار بوده و مي تواند در چارچوب محدود بورژوایي چانه
زدن صاحبان کاالها بر سر قیمت گرفتار آید .دیدگاه اساسي انتقادي نسبت به جامعه سرمایه داري
که الزمه گسست ریشه اي است ،نمي تواند صرف ًا از بطن نبردهایي که در این عرصه ها جریان دارند،
زاده شود .زیرا ،همانگونه که لنین گفت" :این چارچوب زیاده از حد تنگ است" .شیوه تفکري را که
قبال از باب آواکیان نقل شد بیاد بیاورید؛ یا فکرکنید چگونه کارگراني که خواهان و مشتاق مبارزه
حول مسائل اقتصادي هستند ،مي توانند براحتي بزیر پرچم سیاسي بورژوازي مبني بر مبارزه براي
"حفظ مشاغل" از دسترس ملیتهاي اقلیت یا کارگران کشورهاي دیگر ،کشیده شوند .این نکته یکبار
دیگر عیان میسازد که در کشورهاي امپریالیستي تمرکز یکجانبه بر عرصه اقتصادي ناگزیر به
شوونیسم مي انجامد ،چرا که بدون افشاي اینکه اقتصادیات امپریالیستي بر ستم و استثمار "جهان
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سوم" استوار است ،انقالبیون )با هر قصد و نیت( فعالیت و تفکر کارگران را به مسیر دفاع کور از آنچه
که رشوه و ریزه هاي خوان امپریالیسم است سوق خواهند داد ).(۴
گذشته از اینها ،اکونومیسم نیازهاي کارگراني که در هر زمان تشنه دانستن و دست زدن به عمل
انقالبي در مورد موضوعات سیاسي هستند را انکار میکند .این کارگران بویژه در کشورهاي
امپریالیستي حداقل تا زمانیکه جامعه "به هوا پرتاب شود" و چشم انداز انقالب واقع ًا مشهود گردد،
عموم ًا در اقلیت خواهند بود ،اما گردآوري ،آموزش و تبدیل این اقلیت به یك نیروي سیاسي آگاه به
منافع طبقاتي است که کلید رهبري میلیونها نفر در راستایي انقالبي در زمان پختگي اوضاع میباشد.
پشت کردن به آن کارگراني که دیگر پا به زندگي سیاسي گذاشته اند و واگذاري تفوق سیاسي به
بورژوازي در رابطه با بسیاري مسائل سیاسي که در هر زمان حتي عقب مانده ها را نیز به جنب و
جوش درآورده و وادارشان میسازد که سرخود را برافراشته و به اطراف بنگرند ،بنفع کوچکترین
مخرج مشترکي که گویا همه مي توانند حول آن متحد شوند )مهم نیست برچه پایه اي!( ـ این برابر
است با رها ساختن نقش پیشاهنگ ،و تنزل نقش حزب و بخش پیشرو پرولتاریا به پائین تر از سطح
آگاهي عمومي .در بهترین حالت ،این دستورالعملي براي ایجاد یك جنبش غیر انقالبي است.
لنین در تاکید بر اهمیت بنیادین افشاگري سیاسي نوشت:
آگاهي سیاسي و فعالیت انقالبي توده ها را با هیچ چیز نمیتوان تربیت نمود مگر بوسیله همین
افشاگریها ...آگاهي طبقه کارگر نمیتواند آگاهي حقیقت ًا سیاسي باشد مگر اینکه کارگران طوري
تربیت شده باشند که بدون استثناء به همه موارد خودسري و ظلم ،اعمال زور و سوء استفاده ،اعم از
اینکه این موارد مربوط به هر طبقه اي باشد ،پاسخ بدهند .آنهم پاسخي فقط از موضع) ...کمونیستي
ـ لني ولف( و نه غیر آن .آگاهي توده هاي کارگر نمیتواند آگاهي حقیقت ًا طبقاتي باشد مگر اینکه
کارگران در وقایع و حوادث مشخص سیاسي و آنهم حتم ًا روزمره )جاري( یاد بگیرند هر یك از
طبقات دیگر جامعه را در تمام مظاهر حیات فکري ،اخالقي و سیاسي مورد مشاهده قرار دهند ،و
مگر اینکه کارگران یاد بگیرند تجزیه و تحلیل ماتریالیستي و ارزیابي ماتریالیستي را عمال در تمام
جوانب فعالیت و حیات تمام طبقات و اقشار و دستجات اهالي بکار برند) .چه باید کرد؟ صفحه  ۸۶ـ
(۸۵
ابزار کلیدي این افشاگري ،روزنامه حزبي است که منظم ًا منتشر گشته ،در سراسر کشور پخش شده،
با ارائه تصویر و تحلیل جامع از امپریالیسم ،عملکرد این سیستم در چهارگوشه جهان ،و جهتگیري
مبارزه اي که باید آنرا نابود سازد ،در همه منافذ و عرصه هاي جامعه نفوذ کند .تنها چنین نشریه اي
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مي تواند حزب را به دامنه و عمقي که الزمه خلق افکار عمومي انقالبي است ،برساند .نشریه اگرچه
تنها سالح حزب نیست ،اما سالح عمده حزب در دوران تدارك براي اوضاع انقالبي است.
در کنار وظیفه عمده خلق افکار عمومي انقالبي در پهنه جامعه ،نشریه بعنوان سازمانده جمعي حزب
و جنبش انقالبي عمل کرده و مداوم ًا سمت و سوي سیاسي فعالین را تعیین مي کند .نشریه بمثابه
یك شریان حیاتي که حزب را به توده ها و توده ها را به حزب پیوند مي دهد عمل کرده و به حزب
اجازه مي دهد هم بر نبض وقایع دست بگذارد و هم ضربان آنرا تندتر سازد .لنین انعطاف پذیري
نشریه را خاطرنشان ساخته و تاکید مي کند که:
...خود انقالب را باید بشکل یك سلسله خیزشهاي کمابیش قدرتمند که دوره هاي آرامش در
فواصلشان ایجاد میشود مجسم کرد ،نه بهیچ وجه به شکل یك عمل واحد .بدین جهت مضمون اصلي
فعالیت تشکیالت حزبي ما و کانون این فعالیت باید کاري باشد که خواه در دوره قدرتمندترین
خیزش انقالبي و خواه در دوره آرامش کامل هم ممکن و هم الزم است؛ یعني کار تبلیغ سیاسي که
در تمام روسیه متحدًا صورت گرفته ،تمام جهات زندگي را روشن ساخته ،و وسیعترین توده ها را در
نظر داشته باشد .اما اینکار در روسیه فعلي بدون یك روزنامه براي سراسر روسیه که خیلي زود به زود
منتشر شود ،غیرقابل تصور است .تشکیالتي که پیرامون این روزنامه بوجود مي آید ،یعني تشکیالت
همکاران این روزنامه )بمعني وسیع کلمه یعني کلیه کساني که براي آن کار مي کنند( ،براي همه
چیز ـ حفظ حیثیت و اعتبار و ادامه کاري حزب در شدیدترین دوره "ضعف" انقالب گرفته ،تا تدارك،
تعیین زمان و اجراي قیام مسلحانه همگاني ـ حاضر و آماده است) .چه باید کرد؟ صفحه  ۲۱۸ـ
(۲۱۷
خـلـق افـکـار عمـومي،
کسـب قـدرت سیـاسي
حزب کمونیست انقالبي آمریکا در جریان مبارزه براي جمعبندي از تجارب خود و مهمتر از آن،
تجربه جنبش بین المللي کمونیستي ،بویژه در رابطه با اکونومیسم و در جریان بازبیني آثار لنین
)بعالوه دروس مهم انقالب فرهنگي که توسط مائو جمعبندي شده است( ،وظیفه مرکزي خود را
چنین فرموله کرده است" :افکار عمومي را خلق کنید ،قدرت سیاسي را کسب کنید ".این فرمولبندي
نکات اساسي در مورد اهمیت افشاگري سیاسي و نیاز به حدادي حلقه هاي اتصال به اوضاع انقالبي
آتي ،در ایام غیر انقالبي ،را سنتز مي کند ،و در تقابل با جهت گیري اساسي جنبش کمونیستي از
زمان مرگ لنین ،که مي تواند به شکل نسبت ًا دقیقي در قالب این شعار جمعبندي شود" :با مبارزات
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ابتدایي توده ها پیوند یابید و رهبري آنها را بدست آورید" ) (۵قرار دارد .باب آواکیان در توضیح این
وظیفه مرکزي ،بویژه در مورد ارتباط آن با خود کسب قدرت ،نوشت:
وظیفه مرکزي داراي دو جنبه است ـ خلق افکار عمومي و کسب قدرت سیاسي ـ اما دیوار سنگي
آنها را از هم جدا نمیکند .ما افکار عمومي را خلق نمي کنیم که صرف ًا افکار عمومي خلق کرده
باشیم .ما افکار عمومي را در جهت هدف کسب قدرت ،خلق میکنیم ـ در جهت قیام مسلحانه توده
ها ،و در جهت ایفاي نقش رهبري توسط حزب در به انجام رساندن آن و استقرار دیکتاتوري
پرولتاریا .بطور مشخص این بدان معناست که تا چه حد خط حزب نفوذ یافته و چقدر در پرورش
پیشروان بمثابه کمونیست و بمثابه رهبران انقالبي ،به تمام معني پیشرفت حاصل شده است .به
سخن دیگر ،توطئه حول نشریه در چه عمق و گسترشي شکل گرفته است .این نکته نه تنها اهمیتي
حیاتي در تدارك چنین قیامي دارد ،بلکه اهمیت حیاتي در تاثیرگذاري بر خصلت قیام )و حتي تعیین
کردن خصلت قیام( و شانس آن در نیل به پیروزي واقعي دارد...
"پیروزي در نبرد خلق افکار عمومي" در برابر بورژوازي قبل از سرنگوني آن غیرممکن است؛ این
پیروزي نه الزامي است و نه وظیفه مرکزي .واقعیت این است که دیر یا زود ...در جریان تکامل اوضاع
عیني و فعالیتهاي انقالبیون گوناگون کار بجایي میرسد که بخشهاي مهمي از توده ها به قصد گرفتن
اسلحه علیه سیستم بپاخواهند خاست .و نیز کامال محتمل است که حتي اگر ما اوضاع را در آن
جهت هدایت نکرده باشیم ،چنان خیزشي بهر حالت صورت گیرد .اما توان پرولتاریاي آگاه براي قرار
گرفتن در راس این خیزش ،ایفاي نقش رهبري عمومي از سوي حزب ،و امکان پیشبرد خیزش تا
حد تغییر اساسي در مناسبات اقتصادي و سیاسي بمثابه یك کل ،همگي به کار ما از اکنون تا آنزمان
)هر زمان که باشد( وابسته است .در ارتباط دیالکتیکي با همین مسئله ،همچنین بستگي به آن دارد
که وقتي آن زمان برسد ،حزب و پرولتاریاي آگاهي که پرورش داده ـ و در کوران اوضاع انقالبي و
مبارزه کماکان خواهد داد ـ تا چه حد در رهبري و هماهنگي سازي قیام تحت رهبریشان خوب عمل
مي کنند) .چرا نقشه ما "خلق افکار عمومي ،کسب قدرت است" ،نشریه کارگر انقالبي ،شماره ،۹۲
 ۱۳فوریه (۱۹۸۱
حـزب بـعـنـوان رهـبـر ایـدئـولـوژیـك و سـیـاسـي
کم بها دادن به وظایف تئوریك و رهبري ایدئولوژیك ضروري حزب ،بخش الینفك درك اکونومیستي از
حزب است .از یك جهت ،این امر ناشي از این فرض است که وظیفه حزب دنباله روي از مبارزات
خودبخودي توده هاست .در این صورت ،تئوري مارکسیستي چه استفاده اي در انجام این کار دارد؟
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این ایده که حزب باید درك کاملي از شرایط عیني ارائه دهد )از جمله تضادهاي نهان و جهت تکامل
تضادها و تاثیرات متقابل آنها( ،که باید در تجارب جهاني و تاریخي پرولتاریا بمنظور راهنمایي خود
در انجام وظایف پیش پا تعمق کرده و از آنها جمعبندي به عمل آورد ،که باید به معضالت گسترده و
شاید قسم ًا ـ و یا حتي به غلط ـ حل شده ناشي از وقایع عظیم تاریخي نظیر احیاي سرمایه داري در
کشورهاي سابق ًا سوسیالیستي پرداخته شود؛ در دنیاي اکونومیستها هیچ جایي ندارد .کار تئوریك
الزم توسط حزب ،برپایه آن نوع مطالعاتي که در باال ذکر شد ،به منظور اعمال رهبري در عرصه هاي
مختلف و متنوع جامعه که بر متن آن خیزشها بوقوع مي پیوندد )عرصه هایي که باید بمثابه بخشي
از گذار به کمونیسم متحول شوند( نیز در دستگاه فکري آنها محلي از اعراب ندارد.
آنچه که اکونومیستها در کنه مطلب درك نکرده و یا صاف و پوست کنده رد میکنند ،این است که
مارکسیسم در حالیکه ایدئولوژي پرولتاریاست ،علم نیز هست .این حقیقت دارد که فقط پیدایش
تولید اجتماعي و نخستین مبارزات تاریخي پرولتاریا ،بنیانهاي مادي مارکسیسم را فراهم ساخت .و
این نیز یك حقیقت است که تحول کمونیستي تمام جامعه ،به فعالیت آگاهانه پرولتاریایي که نقش
خود در جامعه را درك کرده ،وابسته است .اما در عین حال ،این نیز حقیقت دارد که این علم خارج از
طبقه کارگر و به وسیله مارکس و انگلس تکامل یافت و پرولتاریا نمي تواند این دیدگاه را صرف ًا با
کارکردن یا مبارزه جذب کند .این دیدگاه تنها با مطالعه این علم بمثابه یك علم حاصل شدني است.
تنفر طبقاتي و احساسات انقالبي پرولتاریا براي انقالب پرولتري الزم است ،اما کافي نیست .این تنفر
و احساسات هنوز آگاهي طبقاتي نیست .و هنوز بر پایه درك علمي )حتي بمفهوم ابتدایي آن( از نقش
و وظایف تاریخي پرولتاریا در مواجهه با تمام جامعه و آینده استوار نیست.
بنابراین ،حزب نه تنها باید پرولتاریا را به لحاظ سیاسي بلکه همچنین باید او را در حدادي آن تئوري
که الزمه انجام این کار است رهبري کند ،باید پرولتاریا را با جهانبیني و روش همه جانبه و علمي
مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائوتسه دون ،بلحاظ ایدئولوژیکي تربیت نماید.
مـشـي توده اي
اما حزب بدون آنکه از توده ها بیاموزد نمي تواند رهبري کند .این به ماهیت دوگانه جریان
خودجوش )هم بعنوان "ماده خام" جنبش انقالبي و هم چیزي که مي بایست با آن مبارزه شده و از
مسیر خود منحرف گردد( و به این واقعیت که ،بقول لنین ،کمونیسم از منافذ خود زندگي مي جوشد
مرتبط است .توده ها خود مستمرًا به ضدیت با مناسبات عقب مانده جامعه بورژوایي بر مي خیزند.
آنها اشکال جدید مبارزه و چشم اندازهاي نوین در جامعه و جهان را مطرح مي سازند و مشقت
متحول ساختن بشریت ،جامعه و طبیعت را در غیرقابل پیش بیني ترین راهها و روشهاي غیر مترقبه
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بخود هموار میسازند .حزب اگر بنا است آنها را رهبري کرده و از مسیر خودجوش منحرف سازد ،باید
از آنها نیز بیاموزد .البته حزب باید تمام این آموخته ها را سنتز کرده و به سطحي عالیتر ارتقاء دهد.
آري ،اما این سطح عالیتر میان زمین و آسمان شکل نمیگیرد.
تضاد میان یادگیري از توده ها و رهبري کردن آنها در جریان کار برد مشي توده اي ،اصلي که براي
نخستین بار توسط مائو تکامل داده شد ،حل میگردد .چنانکه در اساسنامه جدید حزب کمونیست
انقالبي آمریکا فرموله شده  ،این اصل عبارتست از گرفتن:
...ایده هاي توده ها و تجارب مبارزه طبقاتي )و مبارزه تولیدي و آزمونهاي علمي( در آمریکا و سطح
جهان ،و با بکاربست علم انقالب در مورد آنها ،فشرده کردن درسهاي حیاتي ،تشخیص سره از ناسره،
و سپس بازگرداندن این ایده هاي فشرده به توده ها ،نشر وسیع و عمیق آنها در میان توده ها و
متحد شدن با توده ها بمنظور بکارگیري آنها در متحول ساختن جهان از طریق مبارزه طبقاتي
بمثابه حلقه کلیدي .این نیز پروسه اي مستمر است که در یك جریان مارپیچي صعودي و در تطابق
با تکامل شرایط عیني و مبارزه طبقاتي در مجموع ،حرکت مي کند) .برنامه جدید و اساسنامه جدید،
صفحه (۱۱۴
بعنوان جمعبندي باید گفت که حزب از طریق خط سیاسي و ایدئولوژیك اعمال رهبري میکند ـ
یعني بوسیله بکارگیري مارکسیسم در مصافهاي رویاروي پرولتاریا ،فرموله کردن خط سیاسي صحیح
بر آن مبنا ،و جلب توده ها به این خط و به این ادراك .اگرچه کانون توجه پیشاهنگ بیشتر از هر
چیز باید بر رهبري ایدئولوژیك و سیاسي باشد ،و اگرچه جهتگیري اکونومیستي در به چنگ آوردن
مناصب عالیتر تشکیالتي باید افشاء و طرد شود ،اما این بدان معنا نیست که حزب پرولتري در مورد
مقوله هاي تشکیالتي تسلیم جریان خودبخودي گردد .چنانکه استالین گفت:
حزب فقط گردان پیشرو طبقه نیست .اگر حزبي واقع ًا بخواهد مبارزات طبقه را رهبري نماید ،باید در
عین حال گردان متشکل طبقه نیز باشد .وظایف حزب تحت شرایط سرمایه داري بینهایت زیاد و
متنوع است ...اما حزب در صورتي میتواند این وظایف را به انجام برساند که خود داراي نظم و تشکل
بوده و بخش متشکل پرولتاریا باشد).اصول لنینیسم ،چاپ پکن ،۱۹۷۰ ،ص (۱۰۶
مبارزه لنین علیه اکونومیسم بروي اختالفات تشکیالتي نیز متمرکز شد .اکونومیستها مدافع
تشکیالت نسبت ًا بي در و پیکر بودند ،در حالیکه لنین براي یك پیشاهنگ سیاسي و تشکیالتي با
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ستون فقراتي متشکل از انقالبیون حرفه اي مبارزه میکرد .لنین گفت که این هسته باید بطور
سیستماتیك براي به انجام رساندن وظایف کلیدي تئوریك ،سیاسي و تشکیالتي )بر حسب
تخصصشان( براي رهبري حزب و توده ها در مجموع ،و براي مبارزه با پلیس سیاسي و تامین قدرت
حزب نه تنها براي عمل کردن بلکه قرار گرفتن در موضع تعرض در شرایط فعالیت غیرقانوني و حتي
اختناق شدید پرورش یابد .لنین در استدالل علیه اکونومیستها نوشت:
براي "مبارزه اقتصادي علیه کارفرمایان و حکومت" )عبارت ورد زبان اکونومیستها ـ لني ولف( هیچ
احتیاجي به ایجاد یك تشکیالت سراسري در روسیه که همه و هرگونه مظاهر اپوزیسیون سیاسي و
اعتراض و برآشفتگي را در یك حمله مشترك گرد آورد ،یعني تشکیالتي از انقالبیون حرفه اي تشکیل
شده و از طرف پیشوایان حقیقي سیاسي مردم رهبري شود ،نیست .علت آنهم واضح است .چگونگي
تشکیالت هر موسسه اي را طبیعت ًا و ناگزیر مضمون فعالیت آن موسسه تعیین مي کند).چه باید
کرد؟ ص (۱۲۲
این مسئله بویژه در طول جنگ جهاني اول حدت یافت .انترناسیونال دوم مطلق ًا هیچگونه تدارك
تشکیالتي جهت فعالیت تحت شرایط غیرقانوني زمان جنگ ندیده بود .این امر اگرچه بوضوح مرتبط
و برخاسته از مسائل بزرگتر سیاسي و ایدئولوژیك بود اما خود نیز به تمرکز وتشدید نقاط ضعف این
احزاب یاري رساند و آنرا تقویت نمود .تالشهاي حزبي اینچنیني ـ بواسطه خط تشکیالتي
اکونومیستي اش ـ حتي اگر خواهان پیشبرد خطي انقالبي هم بود در بهترین حالت بي ثمر میگشت؛
اگر اصوال میتوانست تالشي صورت دهد.
بخاطر این دالیل خاص است که اصول تشکیالتي حزب باید بنوبه خود بررسي شوند.

اﺻﻮل ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ
حزب پیشاهنگ بر اساس اصول سانترآلیسم دمکراتیك تشکیل میشود .غرض از سانترآلیسم
دمکراتیك تلفیق همه جانبه ترین مباحثات و مبارزات بر سر خط حزب با قاطعانه ترین و منضبط
ترین نحوه اعمال آن خط مي باشد .اصول سانترآلیسم دمکراتیك مشتمل است بر تبعیت فرد از
تشکیالت بمثابه یك کل ،تبعیت اقلیت از اکثریت ،تبعیت سطوح پائیني حزب از سطوح باالیي آن ،و
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باالخره تبعیت تمامي حزب از کنگره حزبي )یا از کمیته مرکزي منتخب این کنگره در فواصل
نشست هاي آن(.
در صورتیکه پرولتاریا بخواهد وظایف خود را انجام دهد ،مطلق ًا به یك حزب متمرکز ـ از لحاظ
تشکیالتي "سفت و سخت" و در عین حال انعطاف پذیر ـ نیازمند است .وقتي به این بیندیشیم که
حتي براي پیروزي در مبارزه براي صرف ًا اصالحي تحت سیستم موجود هم به انضباط و وحدتي
آگاهانه نیاز است ،آنگاه ابعاد آنچه الزمه پیشبرد وظیفه اساسي کسب قدرت و ساختمان یك نظم
نوین اجتماعي است ،را درك مي کنیم.
اما سانترآلیسم دمکراتیك صرف ًا منعکس کننده الزامات سیاسي که پرولتاریا با آن روبرو مي باشد،
نیست .این اصل همچنین منعکس کننده تئوري مارکسیستي شناخت ،و رابطه صحیح میان دانستن
و عمل کردن است .و اگر به این امر کم بها داده شود ،یا این موضوع غلط فهمیده شده و نادرست
بکار برده شود ،آنگاه خصلت ایدئولوژیك و سیاسي نیز به ناگزیر تنزل خواهد یافت و حزب نهایت ًا به
ضد خود بدل خواهد گشت .قدرت حزب در فرموله کردن )و بکارگرفتن( یك خط صحیح ،بر شکل
تشکیالتي سانترآلیسم دمکراتیکش استوار است.
حزب باید تجارب حاصله توسط مجموعه اعضایش در کار تبلیغ ،در سایر جنبه هاي کار عملي بین
توده ها و در مبارزات تئوریك )از جمله مبارزه براي جمعبندي صحیح از پراتیك( را بدرستي فشرده
کرده و سنتز نماید .ساختار تشکیالتي حزب باید در خدمت این پروسه باشد .این کلیدي است که
حزب را بعنوان یك مجموعه قادر میسازد تا خطي سیاسي را تدوین کند ،که واقعیت را حتي االمکان
بطور همه جانبه و عمیق منعکس سازد ـ بدین خاطر )و نه بخاطر نظریه بورژوایي و درخود "بگذار
همه حرف خود را بزنند"( است که دمکراسي درون حزبي و مبارزه برسر خط تشویق میشود .در
اینجا دمکراسي ـ دمکراسي پرولتري ـ وسیله اي براي تدوین صحیح ترین چکیده ممکن از وسیع
ترین تجارب و مبارزات و نتیجت ًا تدوین یك خط سیاسي صحیح براي هدایت مبارزه انقالبي ،مي
باشد.
اینگونه دمکراسي بطور دیالکتیکي به سانترآلیسم حزب پیوسته است .همینکه خط تعیین شد ،حزب
باید به محکمترین شکل ممکن براي به عمل در آوردن آن متحد شود ـ و این به دو علت است .اوال،
بخاطر اینکه جنگ طبقاتي بینهایت جدي است و همینکه بر سر اقدام مشخصي تصمیم گیري شد،
وحدت آهنین براي پیشبرد آن الزم میآید .اساسي تر اینکه ،سانترآلیسم براي تداوم و پیشبرد مارپیچ
شناخت به سطحي عالیتر الزامي است.
منظور چیست؟ از یك نظر ،بدون به عمل درآوردن متحدانه یك خط راهي براي تعیین واقعي درستي
)یا نادرستي( و تعمیق )یا تغییر( آن بر یك شالوده علمي وجود ندارد .اگر بروي یك خط یا سیاست
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مشخص توافق حاصل شود ،اما شاخه هاي حزب در بعضي مناطق از اجراي آن سرباز زنند ،و اگر این
سیاست به شکست بیانجامد ،آنگاه تعیین اینکه مباني این شکست چه بوده بس دشوار میگردد ـ
معلوم نیست خود فراخوان اشتباه بوده یا علت امرخرابکاري در برخورد به دستورات اجرائي است.
عمیقتر گفته باشیم ،هدف از دانستن ،عمل کردن است .حزب پرولتري ،جهان را دقیق ًا بمنظور تغییر
آن شناسایي میکند و این زنجیره شناخت و پراتیك نباید گسسته شود .به سخن دیگر ،رهبري
متمرکز حزب واقع ًا براي تغییر جهان ،و تبدیل خط حزب به یك نیروي مادي )و بر این مبنا ،تعمیق
و تکامل خط و بازگرداندن مداوم آن به پراتیك در سطحي عالیتر ،و در مارپیچي بي انتها و صعودي(
ضروري است.
طي این پروسه ،میان دمکراسي و سانترآلیسم دیواري کشیده نشده ـ دمکراسي در سانترآلیسم و
سانترآلیسم در دمکراسي موجود است و خط سیاسي حلقه کلیدي تداخل آنها و تبدیلشان به
یکدیگر است .بعنوان مثال ،مبارزه بر سر خط در کل حزب ـ جنبه اي از دمکراسي ـ نمیتواند با هرج
و مرج پیش برود ،و اگر قرار است به پیشرفت و تعمیق خط و تغییر جهان خدمت کند ،باید رهبري
شود .باید حتي براي روشنتر کردن مسائل مورد مطالعه و موازین مبارزه ،جایي که مرزهاي شناخت
بایستي پیش رفته و تعمیق یابند تا مسائل به شکل صحیح و پایه اي حل گردند و غیره ،رهنمودهاي
مرکزي صادر شوند .از سوي دیگر ،حزب نباید بدون جمعبندي مداوم از )و مبارزه برسر( تجارب
حاصله از کاربرد این خط در پراتیك و تعمیق آن ،بطور یکجانبه به اجراي خطش بپردازد.
بدون سانترآلیسم ،دمکراسي درون حزب چه معنایي مي تواند داشته باشد؟ چگونه ابتکارات ،توان ،و
خدمات اعضاء و واحدهاي حزب در تعمیق ،نقد و حتي اصالح خطوط و سیاستهاي حزب میتوانند
شکوفا شوند؟ اگر نقطه حرکت مبارزه بر سر خط حزب ،بکارگیري این خط ،و بدین وسیله تغییر
واقعیت نباشد ،آنوقت این مبارزه به چه چیز مي تواند خدمت کند؟ و اگر خط سیاسي بعنوان چیزي
که باید به شکل متمرکز و با قدرت تمام به عمل درآید درك نشود ،آنگاه مبناي هرگونه نظارت اعضاء
بر رهبري چه مي تواند باشد؟ در عین حال ،بدون دمکراسي ـ به معناي کاملترین مبارزه و شراکت
ممکن کل اعضاء حزب از طریق کانالهاي حزبي ـ خط فرموله شده ،واقع ًا بي محتوا و یك جانبه بوده،
و بکاربست آن بگونه اي متزلزل ،بوروکراتیك و مکانیکي انجام خواهد گرفت.
این امر ،در مناسبات بین سطوح باالیي و پائیني حزب و اصل اعمال رهبري بر پائین تبلور مي یابد.
در حالیکه واحدهاي پایه اي در قبال خط فرموله شده حزب )و بکاربست آن( نقشي پراهمیت دارند،
اما هیچ یك از واحدها نمیتواند به تنهایي خط کلي حزب را متحول سازد ،یا کار خود را جدا از آن
خط ،بطور صحیح به پیش برد .هر واحد جداگانه مي تواند ـ بعنوان یك قاعده و در مجموع و در
مقایسه با رهبري متمرکز حزب ـ تصویري قسمي از کل واقعیت عیني ،کار حزب و مبارزه طبقاتي
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در عرصه جهاني در دست داشته باشد .دانش جمعي و متمرکز ،عموم ًا نسبت به دانش فردي و
قسمي صحیحتر است ،و شکستن حلقه هاي اتصال شناخت و رهبري ،به نشاندن امپریسم بجاي علم
منجر میشود.
از سوي دیگر ،بخش هاي مرکزي حزب بیشتر قادرند یك خط صحیح را تدوین کنند؛ نه فقط بخاطر
اینکه افراد مرکزیت برمبناي توانائیهایشان در بکارگیري مارکسیسم انتخاب شده اند ،و نه فقط
بخاطر اینکه تقسیم کار درون حزب الزم مي کند آنها دقت بیشتري صرف مطالعه مسائل سیاسي و
تئوریك نمایند ،بلکه همچنین به این علت که باالترین هیئت هاي حزبي در موقعیت سنتز کردن
دانسته هاي کل حزب قرار دارند .خطي که در مرکزیت حول آن مبارزه میشود ،مبارزات کلیه سطوح
را در عالیترین سطح ممکن فشرده مي کند .این اساس ایدئولوژیك تبعیت سطوح پائینتر از باالتر در
حزب است.
در عین حال ،هیچکدام از اینها "تضمیني" براي محق بودن همیشگي رهبري نیست .چنین نقطه
نظري بیانگر آن نظریه مکانیکي است که ساختار تشکیالتي را تضمین کننده حقیقت میداند .واضح
است که چنین نیست .بهمین دلیل است که اگر اعضاي حزب در مخالفت با حزب بعنوان یك
مجموعه و رهبري آن قرار گیرند نه تنها مجازند عقاید خود را حفظ کرده و به هیئتهاي عالي حزب
)از جمله خود کمیته مرکزي( رجوع کنند ،بلکه اگر به صحت مواضع خود و اضطرار مسئله و اینکه
خط اپورتونیستي تثبیت شده معتقد باشند ،وظیفه دارند )بقول مائو( "خالف جریان شنا کنند" و
شورش نمایند .خالف جریان خط اپورتونیستي رفتن و گردن نهادن به انضباط حزبي بطور
دیالکتیکي به هم مرتبطند .همانطور که در یکي از کتب منتشره از سوي حزب کمونیست چین
تحت رهبري مائو توضیح داده شده" :هدف هر دو حفظ صحت خط حزب است) ".درك پایه اي از
حزب کمونیست چین ،انستیتوي نورمن بسیون ،۱۹۷۶ ،ص (۵۵
اصل اساسي مورد بحث در اینجا ،مسئولیت تك تك اعضاي حزب در بذل توجه به مسائل مهم ،به
مبارزه شدیدًا سرسختانه براي آنچه که به صحت آن اعتقاد دارند ،و پیشبرد آن مبارزه با هدف نیل
به وحدت عمیقتر حزب حول خط صحیح و تغییر همه جانبه جهان مي باشد .مبارزه و تضاد ،شریان
حیاتي حزب است .مائو در این باره نوشت:
تقابل و مبارزه میان ایده هاي مختلف مستمرًا در حزب جریان دارد .درون حزب ،این امر انعکاسي از
وجود تضاد میان طبقات جامعه و تضاد میان نو و کهنه است .چنانچه تضادها و مبارزه ایدئولوژیك
براي حلشان در حزب وجود نداشته باشد حیاتش پایان مي یابد) .درباره تضاد ،صفحه (۹۳
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هیچ حزبي "خالص" نیست و کوشش در راه خالص کردن آن نیز ایده آل ما نیست .احزاب در جوامع
طبقاتي به ظهور مي رسند و تحت آن موجودیت مي یابند .تفکر طبقات مختلف بناگزیر در احزاب
منعکس مي شود .لیکن تنها اگر بطور جدي مبارزه جهت وحدت و با هدف تغییر جهان به پیش
برده شود ،و اگر زنجیره شناخت و زنجیره رهبري حزب برمبناي اصول سانترآلیسم دمکراتیك ساخته
شود ،حزب قادر خواهد بود خصلت پرولتري خود را حفظ کرده و بطور اساسي تر توده ها را در
انقالب پرولتري رهبري نماید .لنین در بخش نتیجه گیري مقاله "یك گام به پیش ،دو گام به پس"
به اهمیت تشکیالت پرداخت و به پرولتاریا با قدرت اعالم کرد:
پرولتاریا در مبارزه براي قدرت ،سالح دیگري بجز تشکیالت ندارد .پرولتاریا که بعلت وجود رقابت پر
هرج و مرج در جهان بورژوایي همواره دستخوش پراکندگي است و پشتش زیر بار کار اجباري براي
سرمایه خم شده و دائما به "اعماق" فقر و مسکنت نگونسار میشود ،به حالت بهیمي و انحطاط در
مي آید ،فقط از این طریق میتواند به نیرویي غلبه ناپذیر مبدل گردد ـ و حتم ًا مبدل خواهد شد ـ
که اتحاد معنوي وي مبتني بر اصول مارکسیسم است ،بوسیله وحدت مادي تشکیالت که میلیونها
زحمتکش را در ارتش طبقه کارگر به یکدیگر پیوند مي دهد ،تحکیم گردد .در برابر این ارتش ،نه
قدرت از هم پاشیده حکومت مطلقه روس را یاراي ایستادگي است و نه قدرت سرمایه بین المللي را
که در حال از هم پاشیدن است) .یك گام به پیش ،دو گام به پس ،مجموعه آثار ،جلد  ۷صفحه (۴۱۲
تضاد میان حزب و توده ها ،و مبارزه بر سر خط حزب ،تکامل حزب را در دوران موجودیتش به پیش
میراند .اما طرقي که این تضادها بدان وسیله خود ـ و محتوا و اهمیت خود ـ را بیان میکنند ،هنگام
بقدرت رسیدن پرولتاریا در یك کشور معین و تبدیل حزب به نیروي رهبري کننده سیاسي و
اقتصادي در کل جامعه بطور ریشه اي متفاوتند.
حتي تحت سرمایه داري شکاف میان رهبري و بدنه حزب میتواند تبدیل به پایه اي براي نخبه
گرایي شود .اما همانطور که باب آواکیان خاطرنشان میسازد:
 ...این موضوع عمدت ًا نقشي کناري بازي میکند؛ بخاطر این واقعیت که عضو حزب بودن یا به مفهومي
وسیعتر ،بخشي از نیروهاي پیشاهنگي که براي رهبري مبارزه در راه سرنگوني سرمایه داري قدم
پیش گذاشته بودن ،بمعني شکار شدن ،مورد ضرب و شتم و تعقیب ـ آزار ،زندان و غیره و حتي قتل
ـ قرار گرفتن است و بعالوه این جایگاهي "مورد قبول جامعه" نبوده و معموال پرستیژ بیشتري بهمراه
نمي آورد) .کمونیستها شورشگرند ـ جزوه اي از جوانان کمونیست انقالبي ،۱۹۸۰ ،صفحه(۱۱
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اگرچه مبارزه خطي درون حزب تحت سرمایه داري اهمیت حیاتي دارد و گاهي اوقات میتواند
خصلت خصمانه )بشکل حمالت اپورتونیستي ،انشعابات و غیره( کسب کند اما این بندرت شکل
اصلي مبارزه طبقاتي در جامعه است و مبارزه خطي عموم ًا بعنوان بخشي از مبارزه همه جانبه علیه
بورژوازي انجام میشود.
این وضع با استقرار سوسیالیسم تغییر مي کند .چنانکه در فصل پیشین تشریح شد براي بخشهایي از
حزب ،در جامعه سوسیالیستي ،پایه هاي اجتماعي و مادي ظهور مي یابد ،تا به دارودسته هاي
بورژوا ،و فراتر از آن ،به ستادهاي فرماندهي جهت احیاي سرمایه داري مبدل گردند .چنین
دارودسته هایي در شوروي و چین یکي پس از دیگري ظهور یافتند ،مبارزه اي مستمر را به پیش
بردند و موقت ًا پیروز هم شدند.
اما این فقط یك روي سکه است .روي دیگر سکه آن است که نه تنها پایه مادي براي مغلوب ساختن
چنین دارودسته هایي موجود است ،بلکه مبارزه علیه آنها ،بمثابه بخشي کلیدي از دوره گذار از
سوسیالیسم به کمونیسم ،شیوه خود را نیز دارد .این یکي از خدمات عظیم انقالب فرهنگي و
مائوتسه دون بود و بیان تعمیق پراهمیت درك مارکسیستي از حزب است.
مبارزه حول خط رهبري حزب ،در جامعه سوسیالیستي ،به مبارزه اي کلیدي در سراسر جامعه
تبدیل میشود .زمانیکه مبارزه طبقاتي در کشور سوسیالیستي جریان یابد ،میلیونها نفر را در خود
درگیر کند ،آشکارا مسائل کلیدي و حیاتي یعني تعیین جهت جامعه و خط سیاسي صحیح در مقابل
ناصحیح به پیش رود و تضاد میان رهبري کنندگان و رهبري شوندگان که در جامعه سرمایه داري
در هاله اي از رمز و راز پیچیده شده بعینه مورد موشکافي قرار گیرد ،تحلیل و بررسي شود ،بر سرش
مبارزه انجام پذیرد و قدم به قدم به حل نهایي نزدیك گردد ،آنوقت این تحوالت حقیقت ًا بیانگر بخشي
از پیشرفت عظیم انقالب سوسیالیستي است.
مبارزه بخاطر متحول ساختن و انقالبي کردن حزب در هر مرحله از جامعه سوسیالیستي )و بعنوان
بخشي از مبارزه بزرگتر در عرصه جهان و مارپیچهاي آن( ،مبارزه براي کم کردن فاصله میان رهبري
کننده و رهبري شونده ،و درگیر کردن بخشهاي بیشتري از جامعه در سطوحي عمیقتر براي
تشخیص جهت صحیح و ناصحیح جامعه ،و بدینگونه مبارزه براي تقویت نقش رهبري حزب ـ همگي
کلید مبارزه براي حذف کلیه طبقات و احزاب و نیل به کمونیسم است .آنگاه دیگر نه فقط طبقات
متخاصم زوال یافته و از بین میروند و خصلت تقسیم کار سرمایه داري چیزي مربوط به گذشته
میگردد ،بلکه سطح سیاسي و ایدئولوژیك جامعه در مجموع به چنان تکاملي میرسد که تقسیم کار
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"دائمي" و نهادي شده میان رهبري کنندگان و رهبري شوندگان که در حزب متبلور شده غیر الزم
میگردد.
اما کمونیسم نخواهد توانست مبرا از تضادهاي میان رهبري شونده و رهبري کننده ،و صحیح و
ناصحیح باشد .مکاتب متفاوت فکري بازهم حول مسائل مختلف ظهور خواهند یافت .این مبارزه است
که جامعه را به پیش سوق خواهد داد و نه توافق .در مبارزه میان صحیح و ناصحیح شکلي از رهبري
باید تکوین یابد ،که "دستور کار را معین نماید" ) حتي اگر به پایداري بالنسبه حزب نباشد( .مضاف
بر این ،باید نوعي از سانترآلیسم )حتي اگر شده بطور داوطلبانه( براي بکارگیري خط معین در شکلي
هماهنگ جهت بررسي درستي )یا نادرستي( آن خط موجود باشد.
تحت کمونیسم سطح و دامنه این مبارزه عمیق ًا متفاوت خواهد بود ،و نقش تعیین کننده منافع
طبقاتي وجود نخواهد داشت .همانطور که تاکید کردیم ،این قله تنها مي تواند از طریق صعودي
طوالني و با گذر از میان توفان و تندر ،فتح شود .این قله رفیع اگرچه بنوعي در دور دست قرار دارد،
اما از لحاظ تاریخي کامال نزدیك است .تضاد میان آن جامعه بشري که میتواند بر مبناي رها ساختن
نیروهاي مولده و تکامل بیشتر شناخت بشر ،فارغ از تمایزات طبقاتي کهن ایجاد شود و جامعه در
حال حاضر ،یعني جامعه اي گرفتار در زنجیر مناسبات اجتماعي عقب مانده سرمایه ،بیش از پیش
محسوس میشود؛ بویژه زماني که تضاد اساسي میان تولید اجتماعي شده و مالکیت خصوصي مجددًا
به نقطه عطف یا گرهگاهي نزدیك میشود که کلیه تضادهاي بنیادین امپریالیسم در آن به نقطه
جوش خواهد رسید .رسالت نجات بخشهاي بزرگ از آینده بشریت از آتش و ویراني ،بردوش
پرولتاریاي انقالبي و پیشاهنگش قرار دارد .فرصت براي برداشتن خیزهایي بیسابقه بسوي جامعه
کمونیستي نمایان خواهد شد و تمام اینها تاکیدي است بر نقش حیاتي حزب پرولتري.
مائو در سال  ،۱۹۴۰در بحبوحه واپسین گرهگاه بزرگ در سطح جهان نوشت:
...کمونیسم سیستم کامل و واحدي از ایدئولوژي پرولتري و در عین حال نظام اجتماعي نویني است
که با هر سیستم ایدئولوژیك و نظام اجتماعي دیگر تفاوت دارد و کاملترین ،مترقي ترین ،انقالبي
ترین و منطقي ترین آنها در سراسر تاریخ بشریت است .سیستم ایدئولوژیك و نظام اجتماعي فئودالي،
دیگر به موزه تاریخ سپرده شده است .سیستم ایدئولوژیك و نظام اجتماعي سرمایه داري نیز در
بخشي از جهان )در اتحاد شوروي( یکه در آنزمان سوسیالیستي بود ـ لني ولفه و در کشورهاي دیگر
چون "آفتابي که در پشت کوههاي باختر فرو مي نشیند و محتضري که بسرعت خاموش میشود"
میماند که عنقریب به موزه تاریخ سپرده خواهد شد .تنها سیستم ایدئولوژیك و نظام اجتماعي
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کمونیستي است که ماالمال از طراوت و شادابي ،با سرعت بهمن و با نیروي آذرخش ،جهان را در مي
نوردد) ".در باره دمکراسي نوین ،منتخب آثار ،جلد  ،۲صفحات  ۳۶۱و (۳۶۰
شانس انجام خدمات تاریخي ـ جهاني واقعي براي نیل به این هدف بندرت پیش مي آید ،اما چنین
پیداست که تاریخ این شانس را به نسل انقالبیون حاضر بدهد .در این پرتو است که وظیفه مسلح
شدن به علم انقالب و کاربرد آن ـ و نقش و اهمیت حزب بعنوان ابزار اساسي به عمل در آوردن این
وظیفه ـ میتواند به جامع ترین و عمیق ترین وجه درك گردد.
_______________________________________________
توضیحات حزب
) (۱در عین حال این نکته نباید مطلق دیده شود .بعنوان مثال همان نکاتي که غالب ًا ـ و عموم ًا
بدرستي ـ بعنوان بخشي از شرایط مساعد ذکر شده )مثال ،عقب ماندگي نسبي روسیه و تجربه
انقالب  (۱۹۰۵جنبه هاي منفي نیز در بر داشتند :قلت پرولتاریاي روسیه نسبت به جمعیت عظیم
دهقاني )یك تبلور عقب ماندگي( مسبب مشکالت قابل مالحظه اي بود ،انقالبات شکست خورده نیز
)عالوه بر آبدیدگي( بناگریز روحیه باختگي فراواني بدنبال مي آورند.
) (۲درعین حال ،ویژگیهاي مهمي در مبارزه ملل تحت ستم آسیا ،افریقا و آمریکاي التین دخیل
است .فرصتها براي شروع مبارزه مسلحانه در اینگونه کشورها عموم ًا نزدیکتر از کشورهاي
امپریالیستي است .این مسئله ناشي از چندین عامل است :خصلت بس عقب افتاده نیروهاي مولده
)منجمله حمل و نقل و ارتباطات( که بقاي ارتش خلق و حتي مناطقي که پرولتاریا در آنجا حاکمیت
خود را بطور موقت اعمال مي کند )حتي پیش از پیروزي سراسري( را امکانپذیر مي سازد و موقعیت
بس فالکت بار توده ها ،که عده بیشتري از افراد را تشنه تحول انقالبي مي کند .و همچنین موقعیت
بس متزلزل دارودسته هاي حاکم ،و غیره .با اینهمه ،در کشورهاي تحت سلطه نیز عموم ًا وجود
بحران حاد جهت انجام تعرض نهایي در سطح سراسري ضروري است ،و توده ها هم باید از لحاظ
سیاسي آماده پیشبرد این مبارزه باشند .مائو زماني از جنگ ضد ژاپني در چین بعنوان "دوران
تدارك" یاد کرد .اگرچه در اینمورد ،تدارك از همان آغاز شکل آشکارا نظامي بخود گرفت و نتایج
نظامي آن بسیار حیاتي بود ،اما واقعیت این است که بسیج سیاسي توده ها نکته کلیدي آن بود.
بخش حاضر از فصل "حزب" بیشتر بر وظایف حزب انقالبي در کشورهاي پیشرفته تاکید دارد .اما
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دیدگاه لنیني از حزب و وظایف سیاسي ،ایدئولوژیك و تشکیالتي آن در بسیاري جنبه هاي مهم
کاربرد عام دارند .بعالوه ،رشد مناسبات سرمایه دارانه در برخي بخشهاي "جهان سوم" ـ اگرچه
بشکلي معوج و بیقواره صورت گرفته ـ اما از جهاتي مهم ،بسیاري اصول سیاسي را بطور مستقیمتر
قابل کاربرد ساخته است .براي درك بیشتر از وظایف احزاب در کشورهاي تحت سلطه ،رجوع کنید به
"اصول پایه اي براي وحدت مارکسیست ـ لنینیستها و براي خط مشي جنبش بین المللي
کمونیستي" ،ص  ۴۳ـ ۳۹
) (۳لنین در "چه باید کرد؟" توضیح داد که تبلیغ ،یك واقعه چشمگیر در جامعه را انتخاب کرده و
یك ایده را بمنظور دامن زدن به "نارضایي و خشم توده ها علیه این بیعدالتي توضیح میدهد".
)صفحه ) (۸۲مثال چیزي در سطح قتل عام فلسطیني ها در لبنان توسط اسرائیل را براي توضیح
ایده ماهیت "نظم" امپریالیستي در "جهان سوم"( .مروج ،تحلیل همه جانبه تري از همین واقعه ارائه
خواهد کرد :از جمله نقش اسرائیل و روابطش با امپریالیسم آمریکا ،اهمیت کل بحران لبنان در پرتو
اوضاع جهاني ،نقش شوروي و غیره .مبلغ ،یك ایده را به تعداد زیادي از مردم ارائه میدهد ،در حالیکه
مروج ایده هاي متعدد ـ و کاملتري از چشم انداز جهان ـ را به معدودي از افراد معرفي مي کند.
) (۴مبارزه اقتصادي غالبا بمثابه راهي براي کشاندن اقشار عقب مانده پرولتاریا به زندگي سیاسي و
مبارزه عمل مي کند ،که بویژه در شرایط خیزشهاي سیاسي انقالبي برجسته میشود .اما در اینجا
اگرچه اهمیت و پتانسیل مبارزه اقتصادي تغییر مي کند ،لیکن بندرت میتوان آنرا به نوك پیکان
هدایت کننده تبدیل نمود .چنین کاري في الواقع آب سرد پاشیدن بر جنبش بزرگتر است.
) (۵بعنوان انعکاسي از این میراث ،حزب کمونیست انقالبي آمریکا این وظیفه را قبال بدین شکل
فرموله کرده بود" :مبارزه ،آگاهي طبقاتي و وحدت انقالبي طبقه کارگر و اعمال رهبري این طبقه بر
جبهه واحد گسترده علیه امپریالیستهاي آمریکایي ،بر متن جبهه واحد وسیع جهاني علیه امپریالیسم
که حکام دو ابر قدرت را نشانه رفته است".
***
مائو تسه دون مبارزه انقالبي را به "توفاني" تشبیه کرد:
"نیروئي آنچنان تند و قوي ،که هیچ قدرتي هر قدر هم که عظیم_باشد ،یاراي ممانعت از آن نیست".
اما نتیجه نهائي توفانهاي انقالبي ـ اینکه شتاب و خشم خود رااز دست داده و در دشتي که تغییري
اساسي در آن بوجود نیامده فروکش میکند و یا اینکه در قفاي خود براي آغازي نوین هوائي تازه و
خاکي سرزنده بر جاي مي گذارد ـ عمدت ًا به فهم و آگاهي مردم بستگي دارد .انقالب ،با مقاومت
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عادالنه متفاوت است براي انقالب باید جهانبیني و تحلیلي علمي داشت این علم ،بدنه واحد تئوري
انقالبي که در ارتباط تنگاتنگ با جنبشهاي انقالبي عظیم یك قرن و نیم گذشته تکوین یافته
مارکسیسم ـ لنینیسم ـ اندیشه مائوتسه دون مي باشد
پایه ها و اصول بنیادین این علم در این کتاب گردآمده و تشریح شده اند .این کتاب ،اثر مهمي است
که مطالعه آن براي هر فعال باتجربه و یا نوآموز مارکسیسم حیاتي مي باشد.
انتشارات RCP
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