درسھای بحران
بحران تجاری و صنعتی اکنون بيش از دو سال است که به درازا کشيده .ظاھراً ھنوز در حال
رشد است ،به شاخهھای صنعتی و نواحی جديدی گسترش می يابد و در نتيجۀ ورشکستگی
بانکھای بيشتری ،حادتر می گردد .ھر شمارۀ روزنامۀ ما از دسامبر گذشته به شکلی توسعۀ
بحران و نتايج فاجعه بارش را نشان داده است .وقت آن رسيده که مسئلۀ کلی علل و اھميت اين
پديده مطرح شود .برای روسيه ،اين پديدهای نسبتا ً جديد است ،به ھمان اندازه که سرمايه داری
جديد می باشد .در کشورھای سرمايه داری قديمی تر – يعنی کشورھايی که بزرگ ترين بخش
کاالھا برای فروش توليد می شوند ،و جايی که اکثريت کارگران نه ابزار و نه زمين ندارند،
ليکن نيروی کار خود را به کارفرمايان ،به چيزداران ،به کسانی که زمين ،کارخانجات ،ماشين
آالت و غيره به ايشان تعلق دارد ،می فروشند – بحرانھا پديدهای قديمی ھستند که ھر از چند
گاه ،مثل يک بيماری مزمن يورش می آورند .از اين رو ،بحرانھا قابل پيش بينی ھستند ،و از
زمانی که سرمايه داری با سرعت خاصی در روسيه شروع به توسعه کرد ،بحران فعلی در
مطبوعات سوسيال دمکراتيک پيش بينی می شد .جزوۀ »وظايف سوسيال دمکراتھای روس«،
نوشته شده در پايان  ،١٨٩٧اظھار داشت»:ظاھراً ما ھم اکنون وارد دورهای از چرخۀ سرمايه
داری می شويم ]چرخهای که در آن حوادث مثل تابستان و زمستان خودشان را تکرار می کنند[
که صنعت »رونق می يابد« ،که تجارت سرزنده است ،که کارخانهھا با ظرفيت کامل کار می
کنند ،و کارخانهھای جديد ،شرکتھای جديد ،شرکتھای سھامی ،شرکتھای راه آھن و غيره مثل
قارچ پديدار می شوند .الزم نيست کسی پيغمبر باشد تا سقوط اجتناب ناپذير و نسبتا ً تندی که
محکوم است به دنبال اين دورۀ »رونق« صنعتی بيايد را پيش گويی کند .اين سقوط تودهھای
خرده مالک را خانه خراب خواھد کرد ،تودهھای کارگر را به صفوف بيکاران خواھد انداخت
 .*«...و سقوط با شدت بی نظيری در روسيه پديدار شد .علت اين بيماری مخوف و مزمن
جامعۀ سرمايه داری که تا آن حد منظم تکرار می شود که می توان آمدنش را پيش بينی نمود،
چيست؟
توليد سرمايه داری نمی تواند به طريقی جز با فراز و نشيب – دو قدم به پيش و يک قدم )گاھی
دو قدم( به پس – توسعه يابد .ھمانطور که گفتهايم ،توليد سرمايه داری توليد برای فروش است،
توليد کاالھا برای بازار .توليد توسط سرمايه داران منفرد اداره می شود ،که ھر کدام به تنھايی
توليد می کنند و ھيچ يک از آنھا قادر نيست دقيقا ً بگويد که چه نوع و چه مقدار کاالھايی در
بازار مورد نياز خواھند بود .توليد بر حسب تصادف به پيش برده می شود؛ ھر توليد کننده فقط
نگران تفوق يافتن بر ديگران است .از اين رو ،بطور کامال طبيعی ،کميت کاالھای توليد شده
ممکن است منطبق با نياز بازار نباشد .اين احتمال بخصوص ھنگامی که بازار عظيم ناگھان به
مناطق وسيع و نامکشوف جديدی گسترش می يابد ،افزايش می يابد .اين دقيقا ً موقعيتی بود که ما
در آغاز »جھش« صنعتی نه چندان دور تجربه کرديم .سرمايه داران تمام اروپا پنجهھايشان را
به سوی آن قسمت جھان که صدھا ميليون مردم در آن سکنی دارند ،به سوی آسيا ،که تاکنون از
آن فقط ھند و بخش کوچکی از مناطق ساحلی ارتباط نزديکی با بازار جھانی داشتند ،دراز
کردند .راه آھن ماورای خزر شروع به »باز نمودن« آسيای مرکزی برای سرمايه داران کرد؛
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»راه آھن عظيم سيبری« )عظيم ،نه فقط بخاطر درازايش ،بلکه بخاطر غارت نامحدود خزانه
توسط پيمانکاران و استثمار نامحدود کارگرانی که آن را ساختند( سيبری را باز کرد .ژاپن
شروع به رشد به ملتی صنعتی کرد و تالش نمود تا شکافی در ديوار چين پديد بياورد تا از اين
طريق راه را برای به دست آوردن لقمهای باز کند ،لقمهای که سرمايه داران انگليس ،آلمان،
فرانسه ،روسيه و حتی ايتاليا بالفاصله دندانھايشان را برای آن تيز کردند .احداث خطوط راه
آھن عظيم ،گسترش بازار جھانی و رشد تجارت ،ھمه موجب برانگيختن رونق گيری
غيرمنتظرۀ صنعت ،افزايش بنگاھھای اقتصادی جديد ،جستجوی ديوانه وار برای بازارھای
جديد ،جستجوی سود ،تأسيس شرکتھای جديد ،و جذب تودهھای سرمايۀ تازه که بخشا ً شامل پس
اندازھای کوچک سرمايه داران کوچک بود به صنعت شدند .تعجب ندارد که اين جستجوی
ديوانه وار جھانی برای بازارھای جديد و ناشناخته به سقوطی مھيب انجاميد.
برای به دست آوردن تصور درستی از ماھيت اين جستجو برای بازار و سود ،بايد به ياد
بياوريم که چه غولھايی در آن شرکت داشتند .وقتی ما از »بنگاھھای اقتصادی جداگانه« و
»سرمايه داران منفرد« صحبت می کنيم ،گاھی از ياد می بريم که اين عبارات ،اگر معانی
حقيقی کلمات مورد نظر باشند ،دقيق نيستند .در واقعيت ،تنھا تخصيص سود به صورت فردی
باقی مانده ولی خود توليد اجتماعی شده است .سقوط ھای بزرگ ممکن و اجتناب ناپذير شدهاند،
تنھا بدين دليل که نيروھای مولد اجتماعی تابع گروھی از افراد ثروتمند شدهاند که تنھا نگرانی
شان به دست آوردن سود است .ما اين را از طريق مثالی از صنعت روسيه نشان خواھيم داد.
اخيراً بحران به صنعت نفت گسترش يافته است که در آن بنگاھھای اقتصادی ای ھمچون شرکت
نفتی برادران نوبل درگير ھستند .در  ١٨٩٩شرکت  ١۶٣٠٠٠٠٠٠پود محصوالت نفتی به
ارزش  ۵٣۵٠٠٠٠٠روبل به فروش رساند در حالی که در  ١٩٢٠٠٠٠٠٠ ،١٩٠٠پود به
ارزش  ٧٢٠٠٠٠٠٠روبل را به فروش رساند .يک بنگاه اقتصادی منفرد در يک سال ارزش
توليدش را به ميزان  ١٨۵٠٠٠٠٠روبل افزايش داد! اين »بنگاه اقتصادی منفرد« توسط کار
مرکب دھھا و صدھا ھزار کارگر درگير در استخراج و پااليش نفت حفظ می شود؛ کارگرانی
که درگير انتقال آن از طريق لوله ،راه آھن ،درياھا و رودخانهھا ھستند؛ و درگير ساختن ماشين
آالت ،انبارھا ،مواد خام ،قايق ھای باری ،کشتی ھای بخار و غيره .اين دھھا ھزار کارگر برای
تمام جامعه کار می کنند ،ولی کار آنھا توسط مشتی از ميليونرھا که کل سود به دست آمده از
طريق کار سازمان يافتۀ اين تودۀ کارگران را برداشت می کنند ،کنترل می شود )در ١٨٩٩
شرکت نوبل سود خالصی برابر  ۴٠٠٠٠٠٠روبل به دست آورد و در  ١٩٠٠اين رقم برابر
 ۶٠٠٠٠٠٠روبل بود ،که سھام داران از آن  ١٣٠٠روبل به ازای ھر سھم  ۵٠٠٠روبلی
دريافت کردند ،و پنج عضو ھيئت مديره پاداشھايی تا مبلغ  ۵٢٨٠٠٠روبل دريافت نمودند!(.
وقتی چند تا از چنين بنگاھھای اقتصادی ای خودشان را در جريان تعقيب ديوانه وار برای به
دست آوردن جايگاھی در بازاری ناشناخته بياندازند ،آيا شروع شدن يک بحران جای تعجب
دارد؟
به عالوه ،برای سودآوری يک بنگاه اقتصادی ،کاالھايش بايد فروخته شوند ،خريداران بايد پيدا
شوند .خريداران اين کاالھا بايد شامل تمام جمعيت باشند زيرا اين بنگاھھای اقتصادی عظيم
کوھھايی از کاالھا را توليد می کنند .ولی نه دھم جمعيت ھمۀ کشورھای سرمايه داری فقيرند؛
آنھا کارگرانی ھستند که دستمزدھای بسيار رقت انگيزی دريافت می نمايند و دھقانانی که عمدتا ً
حتی در شرايط بدتری نسبت به کارگران زندگی می کنند .حاال ،ھنگامی که در دوران جھش
اقتصادی ،بنگاھھای صنعتی بزرگ شروع به توليد بزرگترين کميت ممکن کاالھا می کنند،

بازار را با کميت عظيمی از کاالھا سرريز می سازند که اکثريت مردم ،بخاطر فقرشان ،نمی
توانند ھزينۀ آنھا را بپردازند .تعداد ماشين آالت ،ابزارھا ،انبارھا ،خطوط راه آھن و غيره به
افزايش ادامه می دھد .با اين حال ،ھر از چند گاھی ،اين روند رشد قطع می شود چون تودهھای
مردمی که در تحليل نھايی اين ادوات پيشرفتۀ توليد برايشان در نظر گرفته شده ،در حالت
فقيرانهای که مشرف بر گداييست باقی می مانند .بحران نشان می دھد که اگر زمين،
کارخانجات ،ماشين آالت و غيره ،به تصرف مشتی از مالکان خصوصی درنيامده بودند که
ميليونھا سود از فقر مردم بيرون می کشند ،جامعۀ مدرن می توانست کاالھای بی اندازه بيشتری
به منظور بھبود شرايط زندگی تمام مردم زحمتکش توليد نمايد .بحران نشان می دھد که
کارگران نبايد خودشان را به مبارزه برای گرفتن امتيازات فردی از سرمايه داران محدود کنند.
زمانی که صنعت سير صعودی دارد ،چنين امتيازاتی می توانند کسب شوند )کارگران روسی
در چندين فرصت بين  ١٨٩۴و  ١٨٩٨امتيازاتی را از طريق مبارزۀ پر انرژی به دست
آوردند(؛ ولی وقتی سقوط فرا می رسد ،سرمايه داران نه تنھا امتيازاتی را که دادهاند پس می
گيرند ،بلکه از موقعيت درماندۀ کارگران سوء استفاده می کنند تا دستمزدھا را باالجبار به
ميزان پايين تری تقليل دھند .و اين امور بطور اجتناب ناپذيری ادامه می يابند تا ارتش
پرولتاريای سوسياليست سلطۀ سرمايه و مالکيت خصوصی را براندازد .بحران نشان می دھد
که آن سوسياليستھايی )که خود را »منتقدين« می نامند ،احتماال بدين دليل که نظريهھای
اقتصاددانان بورژوا را غيرمنتقدانه به قرض می گيرند( که دو سال پيش با صدای بلند اظھار
داشتند که احتمال سقوط ھا کمتر و کمتر می شود ،چقدر کوته بين بودند.
درسھای بحران ،که غيرمنطقی بودن تابع نمودن توليد اجتماعی را به مالکيت خصوصی نشان
دادند ،به قدری آموزنده ھستند که حتی مطبوعات بورژوايی خواستار نظارت سخت تری ھستند
– برای مثال بر بانکھا .ولی ھيچ نظارتی نمی تواند مانع از تأسيس بنگاھھای اقتصادی توسط
سرمايه داران در دوران جھش اقتصادی که بعدھا به ناچار بايد ورشکسته شوند ،گردد.
آلچفسکی ،مؤسس يک بانک زمين و يک بانک تجاری در خارکف ،که ھر دو اکنون ورشکسته
شدهاند ،ميليونھا روبل از راھھای منصفانه يا ناپاک به منظور تأسيس و نگھداری بنگاھھای
معدنکاری و ذوب فلزاتی که نويدبخش ثروت باورنکردنی برای يک حريص بودند ،به دست
آورد .يک تکان در صنعت اين بانکھا و بنگاھھای معدنکاری و ذوب فلزات )شرکت دونتس -
يوريف( را درھم شکست .ولی »ورشکستگی« بنگاھھای اقتصادی در جامعۀ سرمايه داری به
چه معناست؟ بدين معناست که سرمايه داران کوچکتر ،سرمايه دارانی با »اھميت ثانويه«،
توسط ميليونرھای بزرگ حذف می شوند .جای آلچفسکی ،ميليونر خارکف ،توسط ميليونر
مسکو ،ريابوشينسکی ،که از آنجا که سرمايه دار ثروتمندتری است ،فشار بيشتری بر کارگران
خواھد آورد ،گرفته می شود .گرفتن جای سرمايه داران کوچک توسط سرمايه داران بزرگ،
قدرت افزايش يافتۀ سرمايه ،خانه خراب شدن تودهھای خرده مالکان )نظير سرمايه گذاران
خرد ،که تمام دارائی شان را در ورشکستگی بانک از دست می دھند( ،بينواسازی وحشتناک
کارگران – ھمۀ اينھا نتيجۀ بحران ھستند .ما ھمچنين موارد شرح داده شده در ايسکرا را در
مورد طوالنی کردن ساعات کار روزانه توسط سرمايه داران و اخراج کارگران دارای آگاھی
طبقاتی را در جريان تالش برای جايگزين کردن آنھا با مردم فرمانبردار آمده از روستاھا
بخاطر داريم.
تأثير بحران در روسيه بطور کلی ،بسيار بزرگتر از ھر کشور ديگری است .رکود در صنعت
با قحطی در ميان دھقانان ھمراه می شود .کارگران بيکار از شھرھا به روستاھا فرستاده می

شوند ،ولی دھقانان بيکار به کجا می توانند فرستاده شوند؟ با فرستادن کارگران به روستاھا،
مقامات می خواھند شھرھا را از مردم ناراضی پاک کنند؛ ولی احتماال آنھايی که بيرون فرستاده
می شوند قادر خواھند بود حداقل بخشی از دھقانان را از فرمانبرداری طوالنی مدت به درآورند
و تحريک کنند تا نه فقط خواھش ،بلکه مطالبه نمايند .کارگران و دھقانان نزديکتر به ھم کشيده
می شوند ،نه فقط توسط بيکاری و گرسنگی ،بلکه ھمچنين توسط ستمگری پليس ،که کارگران
را از امکان اتحاد برای دفاع از منافع خودشان محروم و از رسيدن کمک مردم خيرخواه به
دھقانان جلوگيری می کند .پنجۀ سنگين پليس برای ميليونھا نفر از مردمی که تمام وسايل
معاششان را از دست دادهاند ،صدھا بار سنگين تر می شود .ژاندارمھا و پليس در شھرھا،
سرپرستان روستايی و پليس روستايی در مناطق روستايی ،به وضوح می بينند که نفرت نسبت
به آنھا رشد می کند ،و شروع به ترسيدن از نه فقط غذاخوريھای برپا شده در روستاھا بلکه
ھمچنين اعالناتی در روزنامهھا که تقاضای کمک مالی می نمايند ،کردهاند .ترس از اعانات
داوطلبانه! در حقيقت ،دزد از سايۀ خويش می ترسد .وقتی که دزد عابری را می بيند که به
مردی که از او دزدی کرده صدقه می دھد ،خيال می کند که آن دو دارند با دست دادن با ھم عھد
می بندند که با وی تسويه حساب کنند.
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