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  سرسخن
  ـت تحريريهئهي

هاي طبقه حاكم هستند. به  هاي حاكم بر هر عصري ايده لس، ايدهگبه باور ماركس و ان
هاي انتقادي، و نه فقط  توان انتظار داشت كه ايده هاي بحران انقالبي، نمي ناي دورانثاست

عصر  هاي آكادميك تسلط يابند. وقتي در ماركسيزم، بتوانند بر جامعه و يا حتي بر محيط
"، بريم ما در عصر ارتجاع روشنفكري به سر ميويند كه "گ ها مي كنوني ماركسيست

داري بر جامعه حاكم است" را در  كه "عقايد هوادار سرمايه تر از اين در واقع مفهومي وسيع
  نظر دارند. 

توان مشاهده كرد:  ها در "راست روي" كل دنيا را در سه جهت مي  ماركسيست گسو
ه بيشتر به سوي چداري حاكم و حركت هر ي سرمايهژخود ايدإولو دروني در رو راست -١

هاي بلند  راست روي با قدم -٢ستره اقتصادي؛ گعقايد راست افراطي و ارتجاعي، عمدتاً در 
ها  روي رفتن اين راستگشتاب  -٣هوادار ماركسيزم و يا سوسياليزم؛  چپسريع روشنفكران 

  اي شرقي.پاتحاد شوروي سابق و ارو ها در يمژر  اشيپواسطه فرو به

ها،  ديدهپ" بررسي جوانبي از اين در دفاع از ماركسيزمهدف از انتشار اين شماره "
هاي ماركسيزم انقالبي و حركت در خالف اين جريان كلي حاكم بر دنياي  حفظ دستاورد
  كنوني است.

ي پظريات در داري، سرنوشت بعدي اين ن نظريات ماركس در رابطه به نظام سرمايه
ري جهاني، تكامل بعدي گشكست انقالب اكتبر و سلطه بوروكراسي استاليني بر جنبش كار

هاي  داري معاصر سال اه اين نظريات در سرمايهگداري و جاي هاي سرمايه اين نظام در كشور
تامالتي در باره ماركس و اه در مقاله "گآخر قرن از جمله موضوعاتي هستند كه م. آ

  ردازد.پ ها مي طور اجمالي به آن " بهسرمايه جهاني شدن

شان بار  ترين حقوق انساني ها در ايران براي دستيابي به ابتدايي تشديد مبارزات توده
ون از گوناگهاي  ات روشنفكران، همه طيفث" را در بطن مباحدموكراسير مقوله "گدي

يم سياسي جامعه ژراش با عنوان " تا راست قرار داده است. جابر كليبي در مقاله چپ
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 يدايشپه چكند. وي با مروري كوتاه به تاريخ را آغاز مي ث" اين بحواييژبور
اي كه در آن خود را  اقتصادي -هاي اجتماعي ، با بررسي زمينهوايي"ژ"دموكراسي بور

داري در دوران كنوني به  ذاردند، و با تجزيه و تحليل شرايط سرمايهگبه منصه ظهور 
ر در شماره گاز جوانب دي ثردازد. اين بحپ اي از نظرات رايج مي ارهپرد زدايي در مو توهم

  آتي ادامه خواهد يافت.

سالوي بر مقاله خود افزوده در گدر يو گاي كه به مناسبت جن جابر كليبي در موخره
ه در نوشته اصلي چ كند داليلي عيني در زمينه آن ، كوشش ميگل اين جنئعين تحليل مسا

وايي و رشد بربريت در نظام جهاني ژ، يعني محو تدريجي دموكراسي بوررداختهپآن  به
  ـه دهد.ئرياليستي، اراپام

ابه عامل اجتماعي براي تحقق تغييرات ثرولتاريا را به مپاز همان زماني كه ماركس 
ر و گداري معرفي كرد، همواره در رابطه با تعريف طبقه كار اجتماعي در جامعه سرمايه

شماري در جريان بوده است. دوران معاصر هم  ات بيثوايي مباحژعه بوراهش در جامگجاي
جهاني دوم  گس از جنپيشرفته پداري  هاي سرمايه ني نبوده است. در كشورثاز اين امر مست

اي  وقفه يشرفت تقريباً بيپهاي اوليه بحران درازمدت كنوني شاهد يك دروان  تا سال
يشرفت اوليه و بحران بعدي مسايل پرا رسيد. دوران ايم. تا اين كه سرانجام بحران ف بوده

" به اين ماركس، بحران كنوني و آينده كاربسياري را مطرح كردند. مندل در مقاله "
ر در گدهد و آينده طبقه كار يك" سوم را توضيح ميژردازد، "انقالب تكنولوپ نكات مي

 Marx, Theدهد. اين مقاله با عنوان  قرار مي ثداري را مورد بح بطن بحران اخير سرمايه

Present Crisis and the Future of Labour نامه  از سالSocialist Register 

1985/86, London ردانيده شده است.گبه فارسي بر  

ر در گشوند. امروز حتي دي تر مي اعتبار روز به روز بينئوليبرالي هاي اقتصادي  سياست
ان و گهاي ري ا قرصي ندارند. كارنامه سالپر و پندان هواداران چوا هم ژبوردانان  بين اقتصاد

نين اوضاع و احوالي است كه چاند كه نياز به توضيح بيشتري ندارند. در  نان تاريكچر چتا
يرند، بلكه گ هاي اقتصادي كينزي مجدداً مورد مطالعه قرار مي تنها شاهد آنيم كه سياست نه

اند.  رفتهگلستان، فرانسه و آلمان در دستور كار هم قرار گن، انپاژون چحتي دركشورهايي 
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" بازار ژبن بست ايدإولوانيايي در مقاله "پسوس الباراسين، اقتصاددان ماركسيست اسژ
در نشريه  Impasse of Market Ideologyدهد. مقاله  اين مسأله را بيشتر توضيح مي

International Marxist Review, N 14, Paris 1992  مأخذ اين ترجمه بوده
  است.

و كارل  گزامبورگرد قتل رزالوگذشت مصادف بود با هشتادمين سالگسالي كه 
هره چرد اين واقعه، از اين دو گاي را سراغ داريم كه به مناسبت سال ليبكنشت. كمتر نشريه
فته باشند. حتي نشريات گري در اوايل قرن سخن گالمللي كار برجسته جنبش بين

اي كه نظريات رزا در  اه برجستهگاند. با توجه به جاي ني نبودهثيستي از اين امر مستماركس
ها  ري دارد، كه همكاران اين نشريه همواره بسيار از آنگالمللي كار درون جنبش بين

ر كردن اين جاي خالي را برعهده پ  اه خواستيم تا وظيفهگاند، از همكارمان م. آ آموخته
اسخ او پ"، ريگالمللي كار در جنبش بين گزامبورگه رزا لواگمقاله "جاييرد. گب

به اين درخواست ما است، به اميد آن كه اداي سهمي باشد در شناختن و شناساندن اين 
  ذشته.گنايي ماركسيزم در صد سال ثهره استچ

هاي طبقات متشكله آن  توضيح انكشافات تاريخي جوامع بر اساس مناسبات و نبرد
هاي اصلي، يعني طبقات  روهگدهند. مطالعه و بررسي  ا تشكيل ميجوهر ماركسيزم ر

ير روند توليد، مشغله فكر و موضوع اصلي ماركسيزم در قرن نوزدهم بود. اما، گاجتماعي در
هاي اصلي جامعه محسوب  روهگي برد كه با آن كه پهايي  روهگدر قرن بيستم ماركسيزم به 

داري و  ه در جوامع سرمايهچشه اساسي بودند، معهذا شدند، يعني در روند توليد فاقد ري نمي
ها بوروكراسي  ترين آن ه در جوامع فرا انقالبي نقش مهمي بر عهده دارند. يكي از مهمچ

ديده بوروكراسي را كشف كرد. بدون شناخت كامل آن، پاست. ماركسيزم قرن بيستم 
باشند. ارنست  غير ممكن ميذار گداري در حال  داري و يا فراسرمايه شناخت جوامع سرمايه

ار بسياري در اين ثنظران در اين باره است، آ ترين صاحب شده  مندل كه يكي از شناخته
اند.  ها هم به فارسي ترجمه شده ذاشته است، كه برخي از آنگرابطه از خود برجاي 

 Power and Money, Aهمكارمان ا. نسيم آخرين كتاب مندل در اين باره، كه عنوان 

Marxist Theory of Bureaucracy زبان معرفي  ان فارسيگبر خود دارد را به خوانند
 دهد. كرده و آن را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي
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  تأمالتي در باره

  "جهاني شدن سرمايه" و ماركس 
  م. آگاه

 ناپذيري موجب پيدايش ارزيابي اجتناب  گونه هاي بزرگ تاريخي به "شكست
افتد. از يك سو در پرتو  شوند، اين معموالً در دو سو اتفاق مي هاي جديدي مي

هاي گذشته يك پيشروي واقعي، در جهت حفظ و  ي شكست جانبه بررسي همه
عقايد انقالبي، و تدارك و آماده سازي براي دور آتي مبارزات  ثترش ميراگس

اند،  اي. از سوي ديگر، كساني كه به كارهاي روزمره عادي عادت كرده توده
فكران ديروز انقالبي و امروز مغبون،  هاي بوالهوس، روشن ها و آماتور سانتريست

دام نفوذ سنن انقالبي شوند و تمام هم خود را صرف انه از شكست هراسان مي
روند. از اين موارد رجعت   كرده و در تجسسِ "دنياي نوين" به قهقرا مي

هاي  گيرد، نمونه ، كه غالباً شكل سجود در برابر ارتجاع را به خود مي يژايدإولو
  توان سراغ گرفت فراوان در تاريخ معاصر مي

پيشروي آن را تجزيه و دوران ارتجاع، مانند دوران فعلي، نه تنها طبقه كارگر و 
جنبش را هم تنزل داده، طرز تفكر  ايدئولوژيک كند، بلكه، سطح  تضعيف مي

دهد. در  ها قبل پشت سر گذاشته است، رجعت مي سياسي را به مراحلي كه مدت
چنين شرايطي وظيفه پيشرو بيش از هر چيز ايستادگي در برابر اين جريان قهقرايي 

جريان شنا كرد. اگر تناسب نامساعد قوا حفظ بايد در جهت خالف  است و مي
 كم بايد براي حفظ مواضع  سازد، دست آمده را ناميسر مي هاي به چنگ سنگر

دست آمده كوشيد، چرا كه بهاي بسيار گراني بابت اين مواضع  به دئولوژيکيا
پندارند.  پرداخته شده است. شايد باشند كساني كه اين سياست را "سكتاريستي" مي

ناپذير  توان خود را براي امواج مقاومت الي كه تنها از اين راه است كه ميدر ح
  .)١(رسد آماده ساخت اي كه با جزر و مد بعدي تاريخ فرا مي رونده جنبش پيش

  توان در مجموع عصر طاليي دكترين ماركسيزم دانست.  وجه نمي سده بيستم را به هيچ
  .٥-٦ص  ، ل. تروتسكي، انتشارات طليعه، ص"استالينيزم و بلشويزم" -١
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جوامع  باتي شود كه منجر به پيدايشجايي كه موجب گسترش انقال عصر ما فقط تا آن
شود، اما، قرن معاصر در  داري شوند عصر پيروزي ماركسيزم محسوب مي فراسرمايه

مجموع دوران انحطاط انديشه ماركسيستي، و سقوط فكري جنبش كارگري هم بوده است. 
 مرثتواند دكترين خالق و م  جايي كه جنبش كارگري به غير از ماركسيزم نمي دقيقاً از آن

هاي  مر ديگري بيابد، هر زمان و هركجا كه ماركسيزم متحجر و منجمد شد تمامي معيارث
آميزي سقوط كرد. از يك سو شاهد توسعه در پراتيك  طور فاجعه فكري اين جنبش هم به

زوال و انحطاط در تفكر ماركسيستي. يعني يك  ايم و از سوي ديگر ماركسيستي بوده
ريك آن ماركسيزمي كه در چارچوبشان تئوشكاف عميق بين حوزه عمل انقالبي، و حوزه 

سياسي، -هاي فلسفي، تاريخي، اقتصادي اين انقالبات تحقق يافتند، يعني، بر آن زمينه
مكاتب فكري مهم،  اند. تمام اي كه اين انقالبات توجيه شده فرهنگي و يا حتي اخالقي

اند مراحل توسعه، شكوفايي، روشنگري،  ها بر تفكر بشري حاكم بوده عقايدي كه نسل
اند. مكتب ارسطويي يك نمونه از آن بوده  تكامل، انحطاط و افول را پشت سر گذرانده

  است.
اي از كل تجارب اقتصادي و تاحدودي  ابه نوع بينشي است كه چكيدهثماركسيزم به م

دهد كه  دهد، سپس با بسط و تعميم آن نشان مي داري را اراإه مي ياي سرمايهسياسي دن
داري به يك نظام  ديناميزم دروني انكشاف تاريخي اين نظام آن را به انتقال از سرمايه

  كند. ايم سوسياليزمش بناميم، ملزم مي داري، كه توافق كرده فراسرمايه
س از آن كه به داليلي، عمدتاً شور و بر خالف تصور روشنفكران پيرو مد روز، كه پ

شوند، و به احتمال بسيار، كمي بعد  شوق جواني، و يا جو زمان، مدتي شيفته ماركسيزم مي
شوند كه ماركسيزم منسوخ شده است، ماركسيزم يك مكتب روشنفكرانه،  مدعي مي

ه از زيباشناسي و يا فلسفي نيست. ماركسيزم يك طرز تفكر است، كليتي است فراروإيد
بريم را  سر مي يك انكشاف عظيم تاريخي، و تا زماني كه اين مرحله تاريخي كه در آن به

اي از  ابت شود كه پارهثپشت سر نگذاريم اساسش معتبر خواهد بود، هر چند ممكن است 
رسد كه چيزي بتواند از ربط،  اند. به نظر نمي نكات جزيي و كم اهميتش نادرست بوده

حال ما با مسأله انحطاط در تفكر  قشش درآينده بكاهد. ليكن در عيناعتبار، اهميت و ن
انگيز  ايم. تضادي شگفت ماركسيستي مواجه بوديم، ما شاهد جدايي بين نظريه و عمل بوده
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از يك سو بين ماركسيسزم كالسيك يعني مجموعه افكار ماركس، انگلس، لنين، 
گرايانه و  ماركسيزم مبتذل و ساده تروتسكي، رزا لوكزامبورگ و گرامشي و از سوي ديگر

و   ها، استالينيست هاي اروپايي، رفرميست دموكرات ماركسيزم انواع مختلف سوسيال  شبه
رف، عظيم و تا به ژها. پيكره انديشه ماركسيزم كالسيك از چنان بينش  پسا استالينيست

د طبقه كارگر رس نظر مي اي برخوردار است كه به امروز به انتها نرسيده و كشف نشده
اش بدان چندان نيازي ندارد. اين ايده يك بار توسط رزا لوكزامبورگ،  براي اهداف عملي

  بيان شد. سرمايهكتاب  ٣و  ٢به مناسبت انتشار مجلدات 
عملي آن جنبشي كه خدمت به آن   اي خلق كرد كه از نياز تنگ ماركس پيكره فكري

گاه نوبت به ساده كردن ماركسيزم رسيد  . آنرفت را هدف قرار داده بود، بسيار فراتر مي
شديداً در تضاد بود. به هر حال اين ابتذال هم ملزومات جنبش   كه با دكترين اوليه

  كرد. هايي كه زير پرچم ماركسيزم در شرف وقوع بودند را بازتاب مي كارگري و انقالب
داري، و  سرمايه انداز امحاي نظام ماركسيزم كالسيك از كل عملكرد سرمايه، از چشم

تا حدودي كلي از رابطه بين انسان در اين نظام، چه با طبقه خودش و چه با ساير طبقات، و 
دهد.  رف بدست ميژي عصرش يك بينش تاريخي و ژنيز از رابطه و رويكردش به تكنولو

گرايانه اصوالً به چنين بينشي نياز ندارد. و جزء ناچيزي از اين بينش و  ماركسيزم ساده
گيرد،  اش قرار مي ها و وظايف عملي ها، تالش لسفه، كه در حوزه بسيار محدود نيازف

جا شاهد تورم عمل و نحيف شدن  كند. از لحاظ تاريخي ما در اين كامالً اقناعش مي
انديشه هستيم. در مقاطعي از تاريخ، عمل، دشمن انديشه است و انديشه از تماس با عمل 

 ترين وجهي شاهد ديالكتيك هستيم. به هر حال، دوران شفاف برد، بار ديگر ما به رنج مي
 ري و عمل حل نشده باقي ميتئوهاي بين  هاي موقتي و گذرايي وجود دارند كه تنش

هاي حل نشده بر كل  ها بوده است. اين تنش ماند، و قرن معاصر دقيقاً يكي از اين دوران
  اند. ر گذاشتهثساختار تفكر ماركسيستي ا

سوسياليستي در   ي ماركسيزم كالسيك اصوالً بر اساس ايده وقوع انقالبساختار فكر
گرايانه بر واقعيت  داري پيشرفته استوار بود. ماركسيزم ساده وايي سرمايهژيك جامعه بور

رخداد انقالبات در جوامع توسعه نيافته استوار است. اين امر چگونه بر ساختار تفكر 
  گذارد؟ ير ميثماركسيستي تأ
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چه كه قبل از هر چيز ديگري  وايي پيشرفته انقالب شود، آنژر يك جامعه بوراگر د
 نسبي است. وفور مواد، اجناس، ابزارتوليد، ابزار مصرف، مهارت وفورتوان متصور شد  مي

اقتاده  ها، تجارب و وفور فرهنگي. ليكن اگر انقالب در كشور عقب هاي انساني، قابليت
خواهد بود. در كليه شإون زندگي، كمبود در  كمبودننده رخ دهد، عامل اساسي و تعيين ك

اي كه شاهدش  توليد، در ابزار توليد، در مصرف، در تمدن، در فرهنگ، اما، تنها فراواني
خواهيم بود همانا فراواني عناصر انقالبي خواهد بود. اگر بپذيريم كل بناي انقالب و تفكر 

عنصري است كه از  آزادي سياسي، آنگاه ماركسيستي در بطن انقالب بر وفور متكي است
پيش مفروض است. انقالب حتي اگر جنگ داخلي و ديكتاتوري پرولتاريا را هم به دنبال 

بايست صرفاً  اي گذرا و انتقالي نگاه كرد كه مي ابه پديدهثداشته باشد، به آن دو بايد به م
ومت مسلحانه طبقات در خدمت يك هدف فوري قرار گيرند، يعني، از ميان برداشتن مقا

حاكم پيشين، و نه براي تحت به انضباط در آوردن و يا با زور وادار به اطاعت كردن 
ي پس از انقالب. ماركس به ندرت  ي جامعه كش و يا حتي طبقات ميانه طبقات زحمت

آورد، شايد هم هرگز. دقيقاً بدين خاطر كه او  سخن به ميان مي "آزادي سياسي"از 
وايي پيشرفته متصور بود و براي او آزادي سياسي چنان ژوفور يك جامعه بورانقالب را در 

  سخن به ميان آورد. ارتقاي آزادياز پيش مفروض بود كه تنها در باره 
رسد اين است كه پس چرا غرب پيشرفته به جاذبه  اولين پرسشي كه به ذهن مي

افتاده  در كشوري عقب ١٩١٧بت نداد؟ انقالب براي نخستين بار در سال ثماركسيزم پاسخ م
 ردهاي بسيار غني و پيشرفته ادبي و هنريتئورغم دس به پيروزي رسيد. روسيه آن زمان، علي

 اي بي اي بود. كل بنا بر شالوده افتاده هاي اجتماعي، كشور بسيار عقب اش، در كليه زمينه
ي خود را با بات و ناسالم ريخته شده بود و در جريان انكشافش چنان پيش رفت كه گويث

هاي قديمي عادت  افتادگي وفق داد. در آن اوضاع و احوال كمونيست اين شرايط عقب
رساند تا انقالب را  شد اگر خداوند به ما ياري مي "چه مي داشتند به مزاح شكوه كنند كه 

، شاهد عدم  رسانديم؟" نتيجتا يك به پيروزي ميژتر از روسيه مو در يك كشور مناسب
ي صدها ساله بودبم. اين خود بر روند  افتاده قالب تراز نوين با سنن عقبتجانس يك ان

كه استالين به جهانيان عرضه  "انسان سوسياليستي"ير منفي گذاشت. ثانقالب در غرب تأ
پوش و حتي برهنه، انساني بود  ندهژكرد چه كسي بود: كارگر يا دهقاني بود گرسنه،  مي
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 قال گوشت و حتي تكهثمنزل، چند م  يهثاثاي از ا گهسرگرم خريد و فروش يك پيراهن، لن
ساعت تحت انضباطي  ١٢يا  ١٠اي نان در بازار سياه يا نيمه سياه؛ كارگري بود كه روزي 

ها  ريخت، و گاهي نيز سزاي جرمي واقعي و يا قالبي را با سال نظامي در كارخانه عرق مي
ت انتقاد از مدير كارخانه را داد. او جرأ هاي كار اجباري پس مي حبس در اردوگاه

اي را در  ترين عقيده نداشت، چه رسد به انتقاد از روساي حزبي. او حق نداشت كوچك
گذاشت، بيان كند. او بايد مطابق  ير ميثباره مسأله مهمي كه بر سرنوشت او و كشورش تأ

هورا  شوا""پيداد، باز هم مطابق دستور بايد با شور و شوقي هذياني براي  دستور رأي مي
  كشيد! مي

اي شوم كه استالين و  طلبانه هاي جزمي و جاه خواهم وارد انگيزه جا نمي در اين
جا  اطرافيانش را وادار كرد تا اعالم كنند كه شوروي به سوسياليزم دست يافته بود. در اين

ر يري را كه اين امر بر سوسياليزم در غرب داشت را توضيح دهم. اين امر دثفقط مايلم تأ
ايجاد يأس در جنبش كارگري شد و در تفكر سوسياليستي گيجي به بار آورد.  ثغرب باع

كرد و نتايج  هاي اتحاد شوروي را برانداز مي طبقه كارگر با نگاه زيركانه خود رويداد
آل اين است، پس ما از  گفتند اگر "سوسياليزم ايده ها با خود مي خودش را گرفت. آن

ي از روشنفكران سوسياليست يا واكنش مشابهي از خود نشان دادند خير آن گذشتيم". بسيار
سازي استاليني شدند كه شوق و نيروي تعهد سوسياليستي را به  چنان گرفتار استوره و يا آن

چنان باختند كه ديگر قادر به مبارزه با يأس و  كل از دست دادند و روحيه خود را آن
  رخوت در صفوف طبقه كارگر نشدند.

يند قوم يسوعييون چون نتوانست زمين را به بهشت برساند، بهشت را از آسمان گو مي
زده به سطح سوسياليزم،  به زمين كشانيد. استالينيزم هم، ناتوان از ارتقاء روسيه فقير و محنت

هاي انقالب روسيه به  بار روسيه تنزل داد. بدين ترتيب پيامد سوسياليزم را به سطح نكبت
  بر سر راه انقالب در غرب. ابه مانعي شدندثم

هاي غربي در رابطه ماركسيزم با مبارزه طبقاتي در اين كشورها را بايد  تحوالت كشور
جا هم مبارزه  سال ادامه دارد مورد بررسي قرار داد. در آن ١٥٠در جريان نبردي كه بيش از

اش، و  انيهاي خياب هاي زيادي را پشت سر گذرانده است. دوران نبرد طبقاتي افت و خيز
ي مبارزاتي حاد. در دوران سكون و افت مبارزه  هاي سكون و آرامش بين دو دوره دوران
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تواند بگويد كه "آري ماركس شما گفت كه تاريخ بشر  سادگي مي طبقاتي هر كس به
تاريخ مبارزه طبقاتي است، اما امروزه از مبارزه هيچ خبري نيست!" ماركس حتي زماني كه 

 هاي آتش دانست كه در جنگ طبقاتي هم دوران نوشت به خوبي مي اين كلمات را مي
  بس، مبارزه مستقيم، مبارزه نهان و ركود وجود دارد.

، ١٩٦٨، ١٩٤٥ -٤٦، ١٩٣٦، ١٩٢٣، ١٩١٧-١٩، ١٩٠٥، ١٨٧٠-١٨٤٨هاي  در طي سال
هاي  ايم، تقريباً كليه جنگ بوده  هاي عظيم عليه سرمايه در همين غرب شاهد پيكار ١٩٧٢

هاي سنگين انقالب در غرب  هم تا حدودي به پيروزي انقالبات در شرق و شكستم
ها را نداد. تنها چيزي  انجاميد. ماركس هرگز نويد پيروزي همه انقالبات و در همه كشور

ها ادامه خواهد  كه او پيش بيني كرد نبرد بين طبقات اجتماعي است، نبردي كه براي نسل
اي خونيني خواهد انجاميد و در طي اين نبردها اگر تمدن ه داشت و هر از گاهي به جنگ

داري و استقرار سوسياليزم  بشريت به بربريت سقوط نكند، سرانجام به سرنگوني سرمايه
 هاي ضد خواهد انجاميد. و نبايد فراموش كرد كه پا به پاي اين همه، شاهد بسيج كليه نيرو

هاي ماركس جامه  گويي  گويند كه پيش ايم. كساني كه از اين سخن مي انقالب هم بوده
كنند كه ماركس هم به اندازه منتقدانش آنقدر خام بود  عمل به خود نپوشيدند، آيا فكر مي

ديد؟ در همه جا  كه راه رسيدن به سوسياليزم را بدون هيچ نبردي از جانب ضدانقالب مي
ترين  ه تا ظريفايم، در اشكال متفاوت، از فاشيزم گرفت انقالب بوده شاهد بسيج ضد

ها، براي دفاع و حفظ نظم موجود  دموكراسي و استالينيزم، همه آن اشكال رفرميزمِ سوسيال
  اند. ها از هر شكلي و از هر زخمي در پيكره سوسياليزم سود برده اند. اين نيرو بسيج شده

ماركسيست سابق ممكن است به ما بگويد كه ماركسيزم دكترين دقيقي بود براي قرن 
داري  ببينيم ماركس در مورد جوامع سرمايه دهم، ليكن امروزه منسوخ شده است. حال نوز

چه گفت كه امروزه منسوخ شده است و بايد از آن فراتر رويم؟ از ديد وي، قوانين حركت 
  توان چنين خالصه كرد: سرمايه را مي

بلعد!  تر را مي تر ماهي كوچك : در رقابت، ماهي بزرگتراكم و تمركز سرمايه -١
ناإات ثهايي كه چندصد نفر را در استخدام خود داشتند جزء است سال پيش شركت يك صد

هايي وجود دارند كه بيش  كه امروزه تعداد بسياري از شركت شدند. حال آن محسوب مي
  ها به كار اشتغال دارند. هزار مزدبگير در آن  صد از چند
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 ر زمان ماركس حتي در كشور: اگر دكش پرولتريزه شدن تدريجي جمعيت زحمت -٢
ها از چند  دادند امروزه ديگر تعداد آن ريت جمعيت را دهقانان تشكيل ميثهاي پيشرفته اك

درصد جمعيت را  ٩٠هاي صنعتي بيش از  ر كشورثكند. در اك درصد جمعيت تجاوز نمي
  دهند. بگيران تشكيل مي مزد

ابت به ثي، نسبت سرمايه داري صنعت : با توسعه سرمايهرشد تركيب آلي سرمايه -٣
  بينيم. بات آن نميثچنان فزوني گرفته است كه لزومي به ا سرمايه متغير آن

  : اين قانون نتيجه منطقي قانون پيشين است.گرايش نزولي نرخ متوسط سود -٤
  .اجتماعي شدن توليد -٥

 مي داري را استنتاج هاي ذاتي وجه توليد سرمايه ماركس از اين قوانين يك سري تضاد
  كند:
داري منفرد از يك سو و  تضاد مابين سازمان آگاهانه و با برنامه در هر واحد سرمايه -١

هرج و مرج آشكار در سطح كل توليد از سوي ديگر كه خود ناشي از بقاي مالكيت 
  خصوصي و توليد كااليي تعميم يافته است.

نظرانه  هاي تنگ يتتضاد بين گرايش به توسعه نامحدود نيروهاي مولده، و محدود -٢
  هاي كارگر. نظام بر مصارف فردي و اجتماعي توده

هاي  ي به جلو، و وابسته بودن اين نيروژتضاد مابين جهش عظيم علم و تكنولو -٣
  مولده بالقوه به ملزومات فروش كاال در بازار.

  ناپذير مبارزه طبقاتي بين كار و سرمايه. انكشاف اجتناب -٤
هاي  طور ادواري در بحران داري به در وجه توليد سرمايه هاي موجود تمامي تضاد

تواند به  هاي اجتماعي است و مي اقتصادي مويد تضاد  شوند. بحران اشباع توليد منفجر مي
 بحران اجتماعي و سياسي انفجار آميز منجر شود. بحران دال بر آن است كه نظام سرمايه

آ و انساني را دارد. نظامي كه ديگر منابع  جايگزين شدن به وسيله نظام كار آمادگيداري 
 داري به خودي خود از هم نمي دهد. ليكن نظام سرمايه انساني و مادي را به هدر نمي

هاي خروج از بحرانش را هم در خود دارد. تنها عمل  داري مكانيزم پاشد. نظام سرمايه
تواند آن را سرنگون  ميآن طبقه انقالبي كه اين نظام آن را به وجود آورده است  آگاهانه

  كند. 
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توان در يك نكته اساسي خالصه  داري را مي بدين ترتيب نقد ماركسيستي سرمايه
تضاد شگرف بين فراشد فزاينده اجتماعي شدن روند توليد، و خصلت  كرد، يعني،

 بدين معنا كه توليد كنندگان ديگر نمي دارانه. ضداجتماعي بودن مالكيت خصوصي سرمايه
هاي پيشين مستقل از يكديگر به توليدشان ادامه دهند. هر جزء، هر  مچون در نظامتوانند ه

ترين اركان جامعه به ديگران وابسته است. كل روند توليد اجتماعي  بخش و حتي كوچك
حال ما با مالكيت  شده است، نه فقط در سطح ملي، بلكه در سطح جهاني. در عين

ايم. منشاء هرج و مرج و ناعقالني  ي مواجهخصوصي، يعني يك نوع مالكيت ضد اجتماع
اين تضاد در درازمدت    داري در همين تضاد نهفته است. عوامل متضاد بودن نظام سرمايه

  ناپذير است. دو اجتناب ناپذير، و تصادم بين آن سر ناسازگاري با هم دارند، تضادي آشتي
داري امروزه ديگر  اين بود لب مطلبي كه ماركس گفت. آيا اين اساس نقد سرمايه

منسوخ شده است؟ معتقدم كه اين نقد در قرن بيستم به مراتب بيشتر از قرن نوزدهم مصداق 
 داشته است و در قرن آتي باز هم بيشتر از اين قرن اعتبار خواهد داشت، مگر آن كه سرمايه

  داري جايش را به نظام ديگري داده باشد.
"، موكداً بر اين باورم عقل سليممستدل بر "هاي  بدين ترتيب، و برخالف كليه داوري

اي  ترين دوره ترين، بلكه دقيقاً بهترين ومناسب ترين و نامناسب كه دوران كنوني نه بد
توان ادعا كرد كه  است كه صحت نظريات ماركس را مستدل ساخته است. به جرأت مي

نظرياتش با  تين بارنخسزيست است كه براي  دقيقاً اين دوران و نه در دوراني كه وي مي
 واقعيات دنيا منطبق شده است. آن هم صرفاً به اين دليل ساده كه براي نخستين بار سرمايه

شمول شدن  شمولي شده است. اما، از نظر ما جهان طور واقعي يك نظام جهان داري به
سرمايه نه صرفاً بدين خاطر كه بر سرتاسر كره زمين گسترده شده است و تمام عناصر و 

كنند، حتي درآن مناطقي كه در  وامل اقتصادي امروزه بر طبق منطق سرمايه حركت ميع
شمول شده است  داري بدين معنا جهان داري قرار دارند، بلكه سرمايه حاشيه اقتصاد سرمايه

در همه زوايا و جوانب  -ر كردن سود ثكه منطق انباشت، كااليي شدن، رقابت و حداك
هم نفوذ كرده است، امري كه تا چند دهه پيش حتي براي  حيات بشر و حتي خود طبيعت

داري هم صادق نبود. بدين ترتيب ماركس امروزه بيش از  هاي سرمايه ترين كشور پيشرفته



������ ��	
   ��ن ������ �در ��ره ��ر� و 

    

١٧

داري تا به امروز بيش از هر  هر زمان ديگر مطرح است، چرا كه از زمان پيدايش سرمايه
  داري كرده است. يهانسان ديگري خودش را وقف توضيح و تبيين منطق سرما

ير ثتأ بينيم به مطلبي اشاره كنم كه در تكامل بعدي ماركسيزم بي جا الزم مي در اين
 داري كليه ديوار " آمده است كه سرمايهمانيفست حزب كمونيستنبوده است. در "

اي در صد و پنجاه سال پيش كه امروزه  ريزد. چه تحليل پيشگويانه هاي چين را فرو مي
ها بعد ماركس كتاب   بات رسيده است. زماني كه سالثنظير به ا گرفي بيصحت آن با ش

كه در آن  خاصيابه نظام ثداري به م سرمايه گييژو" را نوشت، او به درستي به  سرمايه"
شده تأكيد  زمان نه يك پديده جهاني، بلكه به محدوده جغرافيايي مشخصي محدود مي

ن نبود كه سرمايه پيامدها جهاني نخواهد داشت، گذاشت. البته، او به هيچ وجه منظورش اي
 هايي چون بازار جهاني، امپرياليزم و استعمار. اما، به هر حال، محدوده نظام سرمايه پديده

شد، و تا جهاني  داري در آن ايام بسيار تنگ بود، چرا كه صرفاً به انگلستان محدود مي
" به تجزيه و تحليل سرمايهتاب "رو ك شدنش در عصر كنوني بسيار فاصله داشت. از اين

و  -هاي ديگر نظامي محصور و در خود بسته و جدا از نظام -داري ناب  يك نظام سرمايه
پردازد. به همين خاطر است كه  به توضيح منطق دروني و قوانين حركت چنين نظامي مي

را كه دقيقاً از دو دهه امروزه صحت و اهميت اين كتاب به مراتب بيش از گذشته است. چ
گذشته بدين طرف است كه دنيا به چنين نظامي تبديل شده است، و امروزه است كه 

شده  نزديكاوضاع اقتصادي در سطح جهاني بيش از پيش به مفروضات كتاب سرمايه 
  است.

در اين رابطه الزم است كه چند سطري در باره انكشاف ماركسيزم از ماركس به بعد 
  اي هم به پيدايش "چپ نو" ضد ماركسيزم بكنيم. اشارهبپردازيم و 

ها در انديشه ماركسيتي در قرن بيستم  بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه كليه تكامل
خصوصاً در نيمه اول  "،داري "سرمايهبوده تا  "داري غير سرمايه"بيشتر در رابطه با 

  ير گذاشت.ثديگران بر ماركسيزم تأقرن معاصر، و دقيقاً اين گرايش فكري بود كه بيش از 
 يعني يك نظام سرمايه -داري بالغ بود  در حالي كه نقطه شروع ماركس نظام سرمايه

اي از عمرش را صرف كشف قوانين حركت آن كرد،  و بخش عمده -داري مجرد و بسته
هاي بعد از وي تاحدودي در خالف جهت اسلوب ماركس  اما، نقطه شروع ماركسيست
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ي، آنان به داليل مشخص تاريخي و سياسي، عمدتاً مجذوب شرايطي شدند كه در بود. يعن
. نكته ديگري هم كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه نبودندداري  شان سرمايه كليت
هاي احتمالي  داري و يا محدوديت چه ماركس در باره گسترش سرمايه نظر از آن صرف

داد،  امر مشغوليت فكري عمده او را تشكيل نميانديشيد، به هر حال اين  اين توسعه مي
داري، ظرفيت اين  بلكه مسأله او عمدتاً عبارت بود از پرداختن به منطق دروني نظام سرمايه

گير شدنش، و نفوذش در كليه جوانب زندگي بشري صرفاً در  نظام در تعميم يافتن و همه
هاي بعد از ماركس گذشته  ستشد. اما، ماركسي مي " غالب" آن جاهايي كه وجه توليدي 

شان اين بود  اي مواجه بودند، عمدتاً نقطه شروع داري كمتر رشد يافته از آن كه با سرمايه
خود  -و صد البته قبل از آن كه جهاني شود -داري قبل از آن كه متكامل شود كه سرمايه

به ساحل اي بود كه مسأله مهم آنان  را مضمحل خواهد كرد. در چارچوب چنين انديشه
بود. اين دومين تفاوت اساسي  داري غير سرمايهنجات رسانيدن كشتي در اين درياي 

  هاي بعد از ماركس با خود ماركس بود. ماركسيست
نگاهي اجمالي به نظريات ماركسيستي مهم قرن بيستم روشنگر اين مطلب است. براي 

ها را به  كه آن كشور ترين نظريات در مورد انقالب در شرايطي تدوين شدند ال، مهمثم
جا بسيار اندك و جوان بود. در  داري دانست و پرولتاريا در آن توان سرمايه سختي مي

با  -داد كه بخش اندكي از جمعيت كشور را تشكيل مي-چنين شرايطي اتحاد طبقه كارگر
  ريت بودند، شرط پيروزي انقالب بود.ثهاي دهقان كه در اك توده

هاي اراإه شده در اوايل قرن در رابطه با مقوله امپرياليزم  ريهتوان نظ به همين سياق مي
زا است، اين است كه تقريباً كليه  چه كه بسيار جالب و شگفتي را هم شاهد آورد. آن

گيرند و يا اصوالً خود به  داري را مي هاي در مورد امپرياليزم يا جاي نظريه سرمايه نظريه
ه بيان ديگري موضوع نظريه ماركسيستي اقتصاد چيز شوند. ب داري تبديل مي نظريه سرمايه
داري نام  سرمايه مناسبات خارجي توان بر آن  شود كه مي مي داري سرمايه ديگري جز

هاي متقابل  ، و يا واكنشداري غير سرمايهداري با  هاي متقابل سرمايه نهاد، يعني، كنش
  .داري غير سرمايهداري با دنياي  هاي سرمايه بين دولت

هايي كه با هم دارند، اما،  نظر از كليه تفاوت امي نظريات مختلف امپرياليزم صرفتم
همگي در يك مسأله اصلي مشتركند: موضوع مقوله امپرياليزم عبارت است از موقعيت 
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ها راه نيافته و يا در مراحل ابتدايي  داري در آن داري در دنيايي كه يا اصوالً سرمايه سرمايه
 ترين مرحله سرمايه عالي" ابه ثنظريه معروف لنين كه امپرياليزم را به مال ثبودند. براي م

  پردازد. كند، دقيقاً از اين زاويه است كه به مسأله امپرياليزم مي ه ميئ" اراداري
"انكشاف هاي ماركسيستي هم اوضاع به همين منوال است. مقوله  ريتئوجوانب ديگر 

اش بر  است، پايه "انقالب مداوم"مقوله تروتسكي كه بيان ديگر  ناموزون و مركب"
 داري موجب شتاب هاي غير سرمايه داري در كشور اين اساس است كه نفوذ سرمايه

، ايتاليا را، يعني يك  شود. گرامشي داري مي سرمايه هاي غير بخشيدن به انقالب در كشور
با آگاهي و  داري دهقاني، داري نه چندان پيشرفته با فرهنگ پيشاسرمايه كشور سرمايه

ي، فرهنگ ژولوئدهد. از همين رو است كه او براي ايد بصيرت كامل مورد بررسي قرار مي
ل است. چرا كه از نظر وي به چيزي نياز است كه بتواند ئو روشنفكران اهميت بسيارقا

اش سوق دهد، به چيزي نياز است كه  هاي مادي مبارزه طبقاتي را به فراسوي محدوديت
وسياليستي را ممكن سازد، حتي درغياب شرايط مادي بالغ يك نظام تحقق انقالب س

هم تا  مائوديگري درمورد   داري و پرولتارياي پيشرفته. همين نكته به گونه پيشرفته سرمايه
  كند. حدودي صدق مي

" منبع تغذيه داري پيشاسرمايه" و "داري "غيرسرمايه در يك كالم بايد بگويم كه 
چند كه هر يك به نوبه خود جوانبي از ماركسيزم  داري بودند. هر هاي سرمايه ريتئواين 

رسد كه در تحليل نهايي جملگي نادرست از كار در  را به پيش بردند، اما چنين به نظر مي
شده است، يعني، هم به لحاظ كمي و هم به  جهانيداري  آمدند. چرا كه سرانجام سرمايه

در سرتاسر كره زمين رسوخ كرده و كليه  لحاظ كيفي به يك كليت جهاني تبديل شده،
  جوانب حيات اجتماعي را در بر گرفته است.

وجه به  جا الزم است به اين نكته اشاره كنم كه اين جهاني شدن سرمايه به هيچ در اين
ملت از ميان رفته، بلكه به معناي آن است كه  -معناي آن نيست كه ديگر مفهوم دولت

داري نه در يك كارخانه و يا  روزه ديگر منطق رقابت سرمايهنقش آن تغيير كرده است. ام
كند، كه نقش دولت در چنين حالتي  واحد توليدي بلكه در سطح كل اقتصاد ملي عمل مي

 "فرااقتصادي"هاي  ها، اما، نه در شكل عبارت است از حمايت و هدايت اين رقابت
د امپرياليزم هم در چنين اوضاع عملكر "اقتصادي".قديمي، بلكه صرفاً و عمدتاً در اشكال 
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و احوالي شكل جديدي به خودش گرفته كه امروزه مد شده است كه آن را 
كننده براي نظامي كه منطقش كم و بيش  بنامند، نامي رازگونه و گمراه "گلوباليزاسيون"

هاي قديمي  جهاني شده و امپرياليزم براي رسيدن به اهدافش ديگر نيازي ندارد كه از روش
هاي دستكاري و تخريب در اقتصاد هم به همان  طه نظامي استفاده كند، بلكه با روشسل

داري به آشكار و عيان شدن  رسد. هر چند كه اين جهاني شدن سرمايه اهدافش مي
هايي از زوال سريع آن  تناقضات اساسي نظام منجر شده است، معهذا، بايد پذيرفت كه نشانه

  .شود درآينده نزديك مشاهده نمي
اند؟  ريك چه بودهتئوهاي  حال ببينيم در مواجهه با اين واقعيت غير قابل انكار واكنش

 داري جهان چند سرمايه بينند، بدين معنا كه هر جا يك پارادوكس مي ها در اين برخي
ها از ماركسيزم كالسيك و مسايل اصلي كه  شود به همان ميزان هم انسان تر مي شمول

ها و  اين ادعا در باره نظريات پساماركسيست  شوند. مسلما ور ميدرمد نظر داشت بيشتر د
شود كه همين نكته در مورد برخي از مكاتب  شان صحيح است. حتي گفته مي اخالف

الً ماركسيزم غربي در كل صادق است. ثجديد ماركسيزم نظير مكتب فرانكفورت و يا م
ه موضوع اصلي ماركسيزم بود، به شان از حوزه اقتصاد سياسي، ك براي نمونه، اينان چرخش

داري آن  شمول شدن سرمايه دهند كه جهان حوزه فرهنگ و فلسفه را چنين توضيح مي
چنان دركليه زوايا و جوانب حيات و فرهنگ نفوذ كرده كه طبقه كارگر ديگر كامالً در 

هم  ي ديگري  داري جذب شده است. به باورم، اما، اين پديده را به گونه فرهنگ سرمايه
ندارد، بلكه بر   ترين ارتباطي با جهاني شدن سرمايه توان توضيح داد كه اصوالً كوچك مي

داري بيش از حد انديشه  سرمايه تواند باشد كه فرهنگ پيشا عكس به اين دليل مي
  متفكرين مكتب فرانكفورت را به خود مشغول كرده است. 

 تواند مطرح شود. گونه گونه مي  به هر رو، واكنش به مسأله جهاني شدن سرمايه به دو
كه  داري به عوض آن تواند باشد كه، برخالف تمام انتظارات، سرمايه ي نخست اين مي

قبل از جهاني شدنش خود را مضمحل و نابود سازد امروزه جهاني شده و به يك كليت عام 
ي پيروزي بدل شده است، در نتيجه اين پايان ماجرا است. چنين برخوردي نه تنها به معنا

جويانه كه به واقع روي ديگر سكه نظريه  نهايي اين نظام است، يلكه واكنشي است شكست
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اي  اي است كه امروزه بر بخش قابل مالحظه " است. اين نظريه پيروزي نهايي سرمايه"
  از چپ غالب است.

شوند. اگر به تاريخچه اين نظريات  ها هم از همين تغذيه مي نظريات پساماركسيست
داري به يك  كنيم كه نقطه شروعشان اين بود كه سرمايه اهي بياندازيم، مشاهده مينگ

رها كردن ها علت  كليت جهاني تبديل شده است. در واقع از نقطه نظر پساماركسيست
ي  گوييد اين نظريه سرمايه است. حتماً به خود مي جهاني شدندقيقاً  به دليل  ماركسيزم

چنين است و لب كالم استدالالتشان هم اين است كه  ينبس عجيبي است، اما واقعيت ا
دموكراسي و  داري در سطح جهاني در پي جنگ جهاني دوم عمدتاً زير سلطه ليبرال سرمايه
ها و  هاي جديدي از مخالفت ها راه را بر روي حيطه دو اين  گرايي بود، و هر مصرف

ترند.  با گذشته بسيار گسترده اند كه در مقايسه مبارزات دموكراتيك از نوع جديد گشوده
عليه تواند  اتي اين است كه مبارزه ديگر نميثاستنتاج ضمني و گاهي مستقيم چنين مباح

داري به يك كليت تبديل شده و هيچ بديل ديگري وجود  سرمايه باشد، چرا كه سرمايه
طن اين نظام ها بهتر و برتر است. از اين رو، در ب ندارد، و به احتمال بسيار از ديگر نظام

داري  هم در چارچوب سرمايه ن جهاني شده، فقط و فقط يك سلسله مبارزات پراكنده و آ
  تواند وجود داشته باشد. مي

ها مسأله  آن  اند و ديگر براي ري، اما، از اين هم فراتر رفتهتئوها در  پسامدرنيست
به آن ميزان   ايهشود، بلكه از ديد اينان سرم صرفاً به جهاني شدن سرمايه خالصه نمي

جهاني شده كه ديگر غير قابل رويت است، همچون هوا براي انسان و يا آب براي ماهي، 
توان  تنها از اين محيط نمي ناپذير خواهد بود. ديگر نه محيطي كه بدون آن زيست امكان

  خود را خالص كرد كه حتي نامريي هم است!
اي بايد برسيم؟ منبع تغذيه چنين  گيري داري به چنين نتيجه آيا از جهاني شدن سرمايه

 ها را بايد در دوران طاليي سرمايه هايي در كجايند. شايد بتوان گفت كه ريشه اين ريتئو
 ر اين نظريهثمبارزاتي اك داري در بعد از جنگ جهاني دوم جستجو كرد، چرا كه پيشينه

 اني شدن سرمايه از يكتوانند تفاوت بين جه ها نمي گردد. آن پردازان به آن دروان برمي
اش از سوي ديگر  هاي واقعي و ظاهري داري و شكوفايي و موفقيت سو، و توسعه سرمايه
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هاي مادي روشنفكري ماركسيزم قرن بيستم، يعني  را از هم تشخيص و تميز دهند. زمينه
  توانند باشند. داري، هم سرچشمه ديگري براي اين نظريات مي هاي سرمايه محدوديت

ها را به حال خود رها كنيم و بار دگر به خود ماركس   است پساماركسيست حال بهتر
"، مانيفست حزب كمونيستبازگرديم. به مناسبت صد و پنجاهمين سالگرد انتشار "

ها بلكه حتي بسياري از كساني كه   ها، و نه تنها آن ها و كمونيست بسياري از سوسياليست
" شده بودند، به ارزيابي مجدد اين متن پايان تاريختا چندي پيش مجذوب نظريه "

نظر از استنتاجات نظري و عملي از مرور مجدد متني كه در صد  پرداختند. اين امر، صرف
آمد، خود نه تنها اهميت اين نوشته را، بلكه اصوالً اهميت  و پنجاه سال پيش به نگارش در

متني در تاريخ توانسته  دهد. كمتر علمي كه اين نوشته سنگ زيربناي آن بود را نشان مي
هاي عظيمي كه در يكصد و پنجاه سال گذشته  است به اندازه آن در برابر طوفان رويداد
اش در مجموع كماكان به قوت خود باقي مانده  رخ داده است، مقاومت كند و احكام كلي

باشند. من هم در چارچوب سنت انتقادي اين نشريه، صد و پنجاهمين سالگرد انتشار اين 
  پردازم. متن را مغتنم شمرده و به طرح نكاتي چند درمورد آن مي

شود اين است كه در حوزه سياست  ترين ايرادي كه به اين متن ماركس گرفته مي مهم
گرا است. استناد اين دسته از منتقدين به اين جمله  اش يك نظريه تقليل"نظريه طبقاتي"

 "،تي يك مبارزه سياسي است"هر مبارزه طبقا :گويد معروف ماركس است كه مي
اي  هيأت اجرايي دولت مدرن چيزي نيست جز كميته"گويد:  و يا در جمله ديگري كه مي

 از همان زمان نگارش مانيفست تا به امروز نظريه ".وازيژبراي اداره امور مشترك كل بور
، در دهه اند، اما متهم كرده گرايي" "تقليلها را به  وازي همواره ماركسيستژپردازان بور

اي شده است در دست "چپ جديد" و يا پسامدرنيست در  ي عمده اخير اين اتهام اسلحه
جا رسيده كه حتي هرگونه گرايش به طرز تفكري  اش به ماركسيزم. امروزه كار بدان حمله

 كنند. اين اتهام، اما، به هيچ ارزيابي مي گرا" "تقليل" باور داشته باشد را عليتكه به "
كس ديگري كه در تاريخ تالش كرده باشد تا  چسبد و وي از هيچ ركس نميوجه به ما
تر نبوده  گرا" "تقليلهاي تاريخي و يا اجتماعي را توضيحي قابل فهم دهد،  فراگشت

  است.
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". شايد طبقاتي يك مبارزه سياسي است  هر مبارزهحال بازگرديم به جمله معروف "
كرد كه هر مبارزه طبقاتي لزوماً يك مبارزه  توان ادعا امروزه بتوان گفت كه ديگر نمي

ترين  داري پيشرفته. و اين بواقع يكي از بزرگ سياسي است، دستكم در جوامع سرمايه
داري معاصر  دار ايجاد كرده است. سرمايه داري براي طبقه سرمايه مساإلي است كه سرمايه

طبقاتي لزوماً يك مبارزه اي ايجاد كرده كه هر مبارزه  سابقه مجموعه شرايط تاريخاً بي
  تواند باشد.  اي صرفاً "اقتصادي" مي "سياسي" نبوده، بلكه مبارزه

 با قدرت و سلطه سر و كار دارند. اما، در جوامع پيشاسرمايه "اقتصادي"البته مبارزات 
 يعني قدرت "، "سياسيهاي  طور مستقيم قدرت مار اقتصادي، بهثداري منازعات حول است

ها را رو در روي خود داشتند. در  ها و فإودال قضايي و حكومتي دولتگر  هاي سركوب
هاي ديگر، عمدتاً به حوزه  داري بسياري از اين منازعات را به حوزه حالي كه سرمايه

طور كلي از حوزه  "اقتصادي" منتقل ساخته است، حتي به محل كار و كف كارخانه، كه به
 الي است كه قدرت سرمايه نهايتاً به قدرت" جدا بوده و اين در حعموميو " "سياسي"

  گر دولت شديداً وابسته است. هاي سركوب
سازد كه عبارت است از زمينه و بستري  اين امر نظر ما را به نكته ديگري معطوف مي

رسانند. منظورم اشاره به آن بخش از  كه مبارزات طبقاتي در آن خود را به منصه ظهور مي
  گويد: مانيفست است كه مي

ه صنعت بزرگ هستند و كارگران زائد"... وسايل ارتباطي رو به توسعه كه 
 دهند موجب ايجاد اين وحدت مي مناطق مختلف را در تماس با يكديگر قرار مي

شوند. دقيقاً همين ارتباط الزم بود تا مبارزات محلي متعدد و پراكنده، كه جملگي 
اسري، يك مبارزه طبقاتي، از خصلت يكساني برخوردارند را در يك مبارزه سر

متمركز كنند. ليكن هر مبارزه طبقاتي يك مبارزه سياسي است. براي تحقق اتحاد 
ها زمان نياز بود، در حالي كه همين امر براي  وسطي به قرن شهرنشينان قرون 

  شود." آهن در عرض چند سال ممكن مي  پرولتارياي مدرن با كمك راه
"، تحول بالفصل متحدسازير "ثست بواسطه اين اشايد بتوان ادعا كرد كه مانيف

 " را امري مسلم مفروض داشته بود. امروزه ما ميمبارزه سياسي" به "مبارزه طبقاتي"
ها و ابزارهاي  يژترين تكنولو داري، حتي با پيشرفته دانيم كه انكشاف بعدي سرمايه
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كرد، موجب  ميشان هم خطور ن گاه به مخيله مبادالتي كه نويسندگان مانيفست هيچ
  وحدت روزافزون طبقه كارگر نشد.

 تكه ثاش باع هيژمار وثداري و وجه است اي كه ساختار سرمايه مانيفست، اما، از نحوه
آورد. اين تكه تكه شدن طبقه كارگر  شوند، سخني به زبان نمي تكه شدن طبقه كارگر مي

بود،  گر مبارزه طبقاتي ميبه خاطر به مهار درآوردن آن چيزي است كه در شرايط دي  دقيقا
ها به  ي محل كار و تبديل مبارزات آن ها در چارديوار از طريق محصور كردن آن

شوند كه يك  به بيان ديگر، همان شرايطي كه مانع از آن مي "اقتصادي".مبارزات صرفاً 
 مبارزه طبقاتي به يك مبارزه سياسي تبديل شوند، بواقع مانع وحدت طبقه كارگر هم مي

ه و مشخص بر سر راه مبارزه يژداري مسايل سياسي خاص خود و نيز موانع و ند. سرمايهشو
ها غلبه كرد، يعني، از طريق تالش در جهت  بايد بر آن كند كه مي سياسي ايجاد مي

  دهي براي شنا كردن در خالف جريان. سازمان
با توجه به  دهد ناكامل است، امري كه اي كه مانيفست اراإه مي اگرچه تصوير سياسي

ناپذير بود، اما،  شرايط اقتصادي آن زمان و تجربه خود نويسندگانش كامالً طبيعي و اجتناب
 داري و مسيري كه تا به امروز طي كرده است از جوانب ديگر بگونه انكشاف بعدي سرمايه

 اي در انطباق با احكام مانيفست است. در واقع امروزه است كه سرمايه ي باور نكردني
هاي  بيني " معروف شده است به پيششدن سرمايه جهاني" چه كه به  ي با تحقق آندار

" را ها چين ديوارداري " مانيفست جامع عمل پوشانيده است. امروزه است كه سرمايه
، و امروزه است كه  خراب كرده و قوانين انباشت و رقابتش را در تمامي كره زمين گسترده

 " بر همه عيان شده است. و از اينجهاني شدهسرمايه " وليبرال بانئهاي  همدستي دولت
توان اميد داشت كه مبارزه طبقاتي به قلمرو سياسي فرا رويد  امروزه است كه مي  رو دقيقاً

هم در ابعادي كه در گذشته سابقه نداشته است، وحدت خود را  و طبقه كارگر از نو، و آن
  باز يابد.

ين نكته اشاره كنيم كه برخالف تصور غالب در جا الزم است بار ديگر به ا در اين
بينند،  را مي  " استقالل هرچه بيشتر دولت از سرمايهجهاني شدن سرمايهچپ، كه در "

بوارونه، اين وابستگي هرچه بيشتر شده است. سرمايه براي تأمين شرايط الزم جهت 
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ك سرمايه و براي حفظ انضباط كار، ايجاد تسهيالت براي تحر "رقابت"،و  "انباشت"
  جلوگيري از جابجايي نيروي كار بيش از گذشته به دولت نياز دارد.

نشيني دولت از حوزه خدمات اجتماعي  صرفاً به عقب "نئوليبراليزم"تر آن كه  مهم
هاي مشخص و  اي است از سياست شود. اين مشي به ظاهر نوين مجموعه خالصه نمي

هم با هدف تقويت  ت در امور اقتصادي، آنهر چه بيشتر دول  فعال، نوع جديد از دخالت
  آوري هرچه بيشتر سرمايه در يك بازار مشترك جهاني. امر سود

سرديشان شده است.  در اردوگاه چپ كم نيستند كساني كه اين تحوالت موجب دل
ابه ضربه نهايي به طرح ثهمدستي آشكار و خشن بين سرمايه و دولت از ديد اينان به م

ديگري است. وابستگي   گونه م است. از ديدگاه ما، اما، اوضاع و احوال بهاستقرار سوسياليز
هاي  ري باشد براي گشايش فرصتثتواند عامل مو هرچه بيشتر سرمايه به دولت خود مي

داري و ايجاد يك طرح سوسياليستي اصيل. نياز سرمايه به  تر در مبارزات سرمايه مناسب
تر  در كانون مبارزات طبقاتي قرار گيرد، و نيز عيانشود كه بار دگر دولت  مي ثدولت باع

 مهمي در سازمان  مار طبقاتي دست دارد، پيامدثشدن اين واقعيت كه دولت آشكارا در است
  دهي طبقه كارگر دارد.

ها  هاي مختلف موارد فراواني از ريختن مردم به خيابان در چند سال اخير در كشور
ايم. اين همه مبين وجود امكاناتي است  ل را شاهد بودههاي اقتصادي نئوليبرا عليه سياست

 كه راه را بر روي وحدت مجدد طبقه كارگر تكه تكه شده، عليه دشمن مشترك، مي
گشايد. امروزه، بيش از هر زمان ديگر، وقت آن رسيده كه مبارزات طبقاتي به مبارزات 

  سياسي تبديل شوند.
سر آمده،  موكراسي ديگر كامالً عمرش بهد با توجه به اين واقعيت كه بديل سوسيال

توانست بديلي بوده باشد، بسياري در اردوگاه چپ  بگذريم از اين كه اصوالً آيا مي
كه هرچه بيشتر -جز چهره غيرانساني امروزيش داري به اند كه در برابر نظام سرمايه پذيرفته

تر  آن را كمي انساني توان چهره بديل ديگري وجود ندارد و تنها مي -شود غيرانساني مي
وجه  هيچ داري با چهره انساني باور نداشتند به گاه به سرمايه كرد. اما، براي كساني كه هيچ

  سوسياليزمشتاريخ در اين مرحله به پايانش نرسيده است. هنوز بديلي وجود دارد كه 
  نامند. مي
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  واييژيم سياسي جامعه بورژر
   وايي"ژ"دموكراسي بورري شدن پي در زمينه سثبح

  وضرورت يك بديل اجتماعي
  جابر كليبي

  سرآغاز
نشانده آن، ظاهراً زمينه  هاي دست هاي استبدادي در شوروي و كشور يمژسقوط ر

رياليستي و پوازي امژداري. بور مناسبي بود براي توجيه نظام سياسي حاكم بر جوامع سرمايه
شوند تا از يك طرف نظام اقتصادي  مي ثاي متشب زار آن به هر وسيلهگروشنفكران خدمت

" سوسياليزم" بيش از نيم قرن مسلط بود را "اهگاردوهاي " وسياسي منحطي را كه بر كشور
آل بشريت  داري را ايده يم به اصطالح دموكراتيك سرمايهژر، رگنند و از طرف ديگقلمداد 

ها و  وازي، با سوء استفاده از خشونتژيران بورگ" جا بزنند. مزدبان تاريخايپو "
يمي كه به نام سوسياليسم و كمونيسم ولي در واقع براي حفظ نظامي كه ژهاي ر جنايت

بندي كردن   داري دولتي نبود، با سرهم يزي جز سرمايهچمضمون و مناسبات دروني آن 
كتاب سياه ون "چهاي قطوري  وين كتابه بسيار نادرست، به تدچارقام درست و 

هاي  دار دولت شمار و ادامه هاي بي كاري اين ترتيب جنايات و تبه  رداختند تا بهپ" كمونيسم
كارتيسم آمريكايي و نإوليبراليسم وحشي خود  رفته تا مكگدار، از فاشيسم ايتاليايي  سرمايه
  نهان سازند.پشت كوهي از دروغ و ترفند پرا در 

حال فرصتي طاليي بود   اي شرقي، در عينپهاي ارو هاي شوروي و كشور يمژسقوط ر
به اين  ٧٠هاي  ". از سالهره انسانيچداري با  سرمايههاي " ايان دادن به نهادپبراي 

اري خود را گيش سازپرياليستي بيش از پهاي اقتصادي و سياسي در جوامع ام طرف، فعاليت
اشتغال كامل، تنظيم امتيازات اقتصادي فردي هاي اجتماعي از قبيل  آورد  با دست

بارترين عواقب اجتماعي آن، تضمين حداقل درآمد،  داران براي تخفيف زيان سرمايه
هاي اجتماعي، بسط  ان، نظام عمومي بيمهگزشكي مجاني، تعليم و تربيت رايپخدمات 
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داري كه  ران در محل كار و غيره، از دست داد. نظام سرمايهگحقوق فردي و جمعي كار
اي شرقي را در مقابل پهاي ارو داري دولتي در شوروي و كشور ون سرمايهچر رقيبي گدي

ترين نوع و  انساني ترين و ضد ذشته، خشنگتر از  تر و در نتيجه هار بيند، حريص خود نمي
” نظم نوين“است.  يتي برقرار كردهگداري در دوران كنوني را در سراسر  روابط سرمايه

زوال “وييم گنين بستري متولد شد و محصول تكامل تاريخي يا بهتر بچي در رياليستپام
است، نظمي كه بشريت كماكان در   داري  شيوه توليد و روابط اجتماعي سرمايه” تاريخي

  زند. ا ميپنبره آن دست و چ
كشان اما، صرفاً به مساإل  ها و حقوق اجتماعي زحمت آورد وازي به دستژيورش بور
آوردها و  شود بلكه در عين حال همه دست هاي مردم محدود نمي فاهي تودهاقتصادي و ر

ران و كاركنان جامعه است را نيز مورد گحقوق دموكراتيك را كه محصول مبارزات كار
توان از شرايط رو به رشد در جوامع  حمله قرار داده است. تصويري كه اينك مي

رستانه است كه پ ادژرايشات نگو مملو از يشرفته ترسيم كرد، تصويري تاريك پداري  سرمايه
  يري دارند.گ شمچي گرياليستي برجستپهاي ام ه در دولتژوي تمايالت فاشيستي در آن به

ي فاشيسم كالسيك با نإوفاشيسم  جا ذكر اين نكته ضروري است، تفاوت عمده در اين
عنوان عنصري در اي بيابد، به  هاي توده ايهپكه  از اين  در اين است كه، اين آخري قبل

ر زماني نازيسم و گوايي، نهادي شده است. به اين معنا كه اژبور” مدرن“هاي  دولت
داري به تحميق  فاشيسم با استفاده از شرايط بحران و رشد بيكاري و فقر در جوامع سرمايه

ايين به باال بود اينك به بركت پرداخت و به نوعي حركتي سياسي از پهاي مردم  توده
دموكرات)، و  وايي (راست سنتي و سوسالژها و احزاب بور و تدابير دولت اقدامات

ها،  ها از اين كشور جمعي آن ها واخراج دسته ون عليه خارجيگوناگذراندن قوانين گ
زنند.  رايشات فكري و اجتماعي فاشيستي دامن ميگ تهاي حاكم به توجيه و تقوي دولت

ا پهستند. اين دو كشور كه در اتحاديه ارو  زمينه ويايي در اينگهاي  آلمان و فرانسه نمونه
را  اند كه آن هاي آهنيني در آورده ردهپنقش مهمي دارند، مرزهاي اين اتحاديه را به صورت 

است كه سرمايه به  سازد. اين در حالي ه آفريقا و آسيا) جدا ميژوي يراموني (بهپهاي  از كشور
هم  ها، در نظر از موقعيت آن ها را صرف كشور  شده و همه مرزهاي اي جهاني سابقه نحو بي
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يراموني را شدت پهاي  اول منابع طبيعي كشورچپها و  مار انسانثسان است نورديده و بدين
  بخشيده است.

وايي و روبناي سياسي ژكوشيم تا تصويري عيني از نظام اجتماعي بور در مقاله زير مي
ر فاقد كيفيت و ظرفيت الزم گايي ديوژآن عرضه كنيم و نشان دهيم كه دموكراسي بور

هاي دموكراتيك جوابع بشري است و به جاي آن اينك دموكراسي  ويي به نيازگ اسخپبراي 
هاي اصلي جامعه كه از  اجتماعي (سوسياليستي)، يعني حاكميت مستقيم و بالواسطه نيرو

  ارد.شود، در دستور قرار د طريق شوراهاي كاركنان فكري و يدي جامعه اعمال مي
  ند نكته تاريخيچآوري  ياد

و بقاياي فإوداليسم فئودالي وازي عليه روابط ژاز نظر تاريخي، در مقطعي كه بور
كرد، نبرد آن نه تنها براي آزادي ابتكار فردي در زمينه اقتصادي بود بلكه  ا مبارزه ميپدرارو

ي ايجاد دولتي نين به منظور تحقق نقش فرد در صحنه سياسي نيز بود. اين طبقه براچهم
اسخ دهد، ابتكاري پهاي آزادي ابتكار اقتصادي فرد  ها و ضرورت كرد كه به نياز مبارزه مي

شد. دموكراسي  كه جهت و مضمون آن توسط رقابت آزاد و ابتكارات فردي تعيين مي
وازي دوراني بود كه دموكراسي ژداد. دوران صعود بور اسخ ميپوايي به اين خواست ژبور
  رفت.گايي قرار پيمي سياسي مورد توجه جوامع اروژبه عنوان روايي ژبور

دارانه خود را به تدريج و به موازات رشد و توسعه  وايي تكامل سرمايهژجامعه بور
يران به توليد كاال گب ها با استخدام مزد اقدامات فردي در توليد، اقداماتي كه صاحبان آن

ايي را رقم پي اقتصادي جوامع اروگد كه زندرداختند، آغاز نمود. اين ابتكارات فردي بوپ
ايان يافت. اساس اين روند، مالكيت خصوصي بر وسايل توليد پزد و با آغاز آن قرون وسطا 

و تصاحب فردي محصول كار است. آزادي و برابري فروشنده و خريدار جوهر و ذات 
اند  نيروهاي مولدهدهد. افرادي كه صاحب  روابط ارزش و مناسبات توليد كاال را تشكيل مي

ها ابتكارات خصوصي خود را در زمينه اقتصادي آزادانه تكامل  به اين خاطر كه آن
بايستي به همان نسبت، آزادانه رقابت  كنند، مي بخشند و نتايج آن را آزادانه كسب مي مي

وجه تصادفي نبود كه مضمون  چبراي تعيين حركت سياسي دولت را نيز تضمين نمايند. به هي
ذيرفتن مالياتي بود كه مورد تأييد پوازي تازه به دوران رسيده ژلين دستاورد سياسي بوراو

  ”).no taxation without representation“رفته باشد(گان مجلس قرار گنمايند
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يرد تا به اين ترتيب  گو رقابت قرار ب ثتواند مورد بح يز مانند مالكيت آزاد ميچ همه
هاي  مين شود. مالكيت آزاد حتي كوشيد در زمينه سياسي خواستها در بازار تأ تعادل قيمت

ون و وانمودساختن منافع فردي به عنوان منافع گكردن منافع هم گفردي را از طريق هماهن
هاي هدايت كننده دولت  جمعي، متحقق سازد. منافع متضاد تعادل آني خود را در فعاليت

  يافت.
روبناي سياسي توليد كااليي متولد شد. توليد  ابهثوايي به مژسان، دموكراسي بور بدين

داري آغاز شد و عموميت يافت. در  رديد كه توليد سرمايهگبيت ثامي تگكااليي اما تنها هن
خود شرط كافي براي توليد   خودي داري، در اختيار داشتن آزاد ظرفيت كار، به نظام سرمايه

اند.  دارانه، از عناصر مهم توليد رمايهر توليد از قبيل مالكيت سگباشد. شرايط دي كاال نمي
را به  زير است آنگر از ظرفيت و نيروي كار خود استفاده كند، ناگكه كار براي اين

). ١ر(گكننده كاال است و نه كار دار است كه توليد دار بفروشد. بنابر اين ، اين سرمايه سرمايه
ان كاال تعلق گكنند كه به توليددار است كه مالك اصلي امتيازات اجتماعي است  اين سرمايه

ابه ثوايي به مژي كاال يعني دموكراسي بور كننده ي توليد يرد. بيان سياسي جامعهگ مي
وايي ژدار است در واقع ديكتاتوري بور سيستمي كه در آن قدرت سياسي مختص سرمايه

  )٢است.(
در مقابل توليد ها  هاي نظامي، قضايي و اداري فإودال دليل اضمحالل نهاد زمان، به هم

دهي  ن هايي كه به توليد كاال و سازما ها، دولت در تمام كشور س الغاي آنپكااليي و س
ستري و گهاي نظامي، داد هاي دولتي (نيرو نيروي كار ناإل شدند، تغيير شكل داد. فعاليت
ي هاي شد اينك تبديل به فعاليت ها تغذيه مي اداري) كه در دوران فإوداليسم توسط فإودال

شد. ادارات  يا وام تأمين و با تملك كاال تضمين مي  ها يا از طريق ماليات آن  شدند كه هزينه
اندوزي عموماً و انباشت  روتثدولتي، سياست خارجي و نظم عمومي تبديل به ابزاري براي 

همه قدرت به " ي واحدي رسيدند:  ها به نتيجه تحول  رديد. همه اينگسرمايه خصوصاً 
  ”.!وازيژبور

ها و احزاب، اشاعه عمومي  ها، جمعيت ي و سياسي، كلوبگتكوين نهادهاي فرهن
اني، بهبود شرايط بهداشت عمومي، ايجاد گو علم، تشكيل يك نظام آموزش هم گفرهن

هايي بودند كه اراده واحد را در  هاي خبري و اطالعاتي، نهاد هاي مطبوعات و فعاليت انگار
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ي خلق در تعيين سمت  ابه ارادهثق ساختند و اين اراده را به موازي متحقژهاي بور روهگميان 
  و سوي قدرت دولتي وانمود كردند.

هاي قدرت دولتي، فردي و جمعي بر اساس قانون و نظامي از قوانين، حق  تنظيم فعاليت
" مستقلهاي مختلف و " ان منتخب، تفكيك قواي دولتي به نهادگرأي و مجلس نمايند

يم ژها طبقه جديد، ر هايي بودند كه بر اساس آن آورد يه) دستئقضا يه، مقننه وئ(اجرا
  دهي كرد. سياسي جامعه نوين را سازمان

يري خاصي گيپوازي به مبارزه عليه فإوداليسم مشغول بود با حرارت و ژزماني كه بور
و اطالعات و  گبراي توسعه شركت مردم در حيات سياسي، اشاعه تعليم و تربيت، فرهن

ها، امراء و نجبا متمركز بود نيز كوشش  ها امتيازات كاست هايي كه در آن و نهادبراي لغ
ودال، حقوق جديد و ئاقدامات براي اين بود تا در مقابل دنياي كهنه ف  كرد. همه اين مي
  هاي نوين توليد كسب شود.  اي براي صاحبان نيرو ستردهگ

ياتي كه افراد براي تأمين هزينه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن (متناسب با ميزان مال
يم جديد خود را بيان ژوب آن رچارچشمول بود كه در  رداختند) شكلي جهانپ دولت مي

رولتاريا پكرد. بايد منتظر قرن بيستم و آغاز فعاليت يكي از طبقات محروم جامعه، يعني  مي
زيي بودند و نيز شد تا حق انتخاب براي همه (كساني كه فاقد مالكيت و يا داراي مالكيت ج

شمول  هاي جهان هاي سياسي به صورت خواست براي زنان) و دست يافتن به ساير فعاليت
  درآيند.

رولتاريا تبديل به عامل مهمي در جنبش سياسيِ پوازي و ژبه تدريج كه تضاد ميان بور
يش كوشيدند تا در افكار عمومي و پوازي بيش از ژويان بورگ وايي شد، سخنژجامعه بور

دهي صوري ساختارهاي اجتماعي و سياسي  هاي مجرد به توجيه سازمان طريق دكترين از
شمول، مطلق و ابدي قلمداد كنند. به اين اعتبار  ها را جهان ردازند و آنپوايي بژموجود بور

وايي را به عنوان دموكراسي عمومي و حاكميت برابر و آزاد و حقوق ژها دموكراسي بور آن
ها موفق شدند توليد كااليي و  همه جا زدند. به همين سياق آن اجتماعي برابر براي

  هاي توليد بشر وانمود سازند. ي فعاليت ستردهگداري را به عنوان شكل ابدي و  سرمايه
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  واييژهاي مطلق دموكراسي بور ها و محدوديت بست بن
تكوين يك نظام اقتصادي متكي بر مالكيت فردي و خريد و فروش نامحدود محصول 

ان گهاي توليد و نيروي كار، نظامي كه قانون عمومي آن معامله ميان دارند ار، نيروك
وايي است. اين ژاست، زمينه اصلي و مضمون واقعي دموكراسي بور ثكاالهاي مورد بح

يش پوايي ونيز ژدموكراسي در عين حال محصول روبنايي ضرور براي نظام اقتصادي بور
هاي سياسي و روابط قضايي و عرفي دروني  ست نهادسگشرط تعميم  آن است. در حقيقت 

اي در انباشت اصلي سرمايه و شرط ضرور براي ادامه انباشت آن  وازي وسيلهژبراي بور
ها  يراموني كه در آنپرياليستي و هم در كشورهاي پسست هم در كشورهاي امگاست. اين 

امي گبات رسانده است. هنثوازي فاقد استقالل است، كم يا بيش سودمندي خود را به اژبور
وايي، اقدامات آزاد ژويد مالكيت فردي نيروهاي مولد و دموكراسي بورگ وازي ميژكه بور

ويد. گ اند درست مي وايي با هم جفت و غير قابل تفكيكژاقتصاديِ فردي و دموكراسي بور
كند. دموكراسي  وايي را نيز بيان ميژاو در عين حال محدوديت مطلق دموكراسي بور

يم آزادي سياسي، برابري سياسي و قدرت سياسي مختص طراحان ابتكارات ژوايي، رژورب
هايي كه فاقد امكان و  وازي است و طبعاً در اين راستا طبقات و قشرژاقتصادي يعني بور

وايي، ژاند. در اين ميان دموكراسي بور " محرومامتيازاتاند از اين " ابتكار فردي اقتصادي
هم طبقه   وايي است، زيرا قدرت سياسي مختص تنها يك طبقه و آنژيم ديكتاتوري بورژر

تواند  وايي امكانات اقتصادي يكسان براي همه نميژ) در جامعه بور٣وازي است.(ژبور
وايي اين ژي بور وجود داشته باشد. شرط اوليه كارمزدي ونيز سرمايه و بطور كلي جامعه

د و اين وضعيت نيز شامل همه طبقات و ران نتوانند براي خويش توليد كننگاست كه كار
ر به عنوان گاند. در اين ميان اعضاي طبقه كار ونه مالكيتگشود كه فاقد هر هايي مي قشر
كلي از  داري معنايي ندارد، به ذير كه بدون آن جامعه سرمايهپنا  اي اصلي و اجتناب طبقه

همه عناصر و طبقات " يا حداقل همهداشته شده است. شركت " هگدور ن قدرت سياسي به
  داري ممكن نيست. وازي در نظام سرمايهژاصلي جامعه در قدرت سياسي بور

ان مستقل كاال در واقعيت وجود خارجي ندارد زيرا در نظام گجامعه تخيليِ توليدكنند
ه تحت چ تواند مانند آن داري، مالكيت بر شرايط كار و ابتكار اقتصادي نمي توليدي سرمايه
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تراكي و جمعي كه در آن هر كس در اداره توليد اجتماعي شركت شكل مالكيت اش
  كند، براي همه مساوي باشد. مي

برابري سياسي موجب برابري در تملك شرايط كار، برابري در زمينه ابتكار و استقالل 
ه روابط و ژهاي مولد، بوي نين برابري، با توجه به سطح كنوني رشد نيروچشود.  اقتصادي مي
وب شركت چارچتواند تحقق يابد. اين امر تنها در  داري، نمي يد سرمايهمناسبات تول

ذير و لغو مالكيت فردي بر پهاي مولد در مالكيت اجتماعي و تجزيه نا شمول نيرو جهان
ذير است. روشن است كه شركت همه مردم در قدرت سياسي مشروط پ وسايل توليد، امكان

و تأمين ابتكار آزاد فردي در زمينه اقتصاد. ولي توليد  وسائلاست به لغو مالكيت فردي بر 
وايي تحقق ژي دموكراسي بور وب و محدودهچارچتوانند در  هايي نمي نين شرايط و زمينهچ

  رود. وايي فراتر ميژهاي جامعه بور زير از روابط اجتماعي و نهادگها نا يابند. تحقق آن
طور  وايي را آنژكراسي بوردمو ثالزم است در اينجا توضيح دهيم كه ما در اين بح

اه گ چكنند، يعني كامل و بدون نقص و در بهترين حالت كه هي را عرضه مي كه مبلغانش آن
اهانه از طرح تركيبات گايم و آ قرار داده ثدر واقعيت جامعه متحقق نشده است مورد بح

رفته تا گي دار يشا سرمايهپوايي كه از همكاري و زد و بند با طبقات ژمتنوع دموكراسي بور
ذريم. در عين حال، ما گ يرد، ميگ نظاميان را در بر مي هاي خونين نظاميان و غير ديكتاتوري

" كه در حقيقت كتمان واقعيت واقعيواها دموكراسي "ژاز دموكراسي تخيلي يا بقول بور
هاي سياسي در يك  يمژما، حركت و تكامل ر ثوييم. زمينه اصلي بحگ است سخن نمي

وازي است، يعني يك دوران ژرسيدن بور ايي در دوران به قدرتپهاي ارو ورسلسله از كش
ما در  ثيرد. بحگ انزدهم تا اوايل قرن نوزدهم را در بر ميپكامل تاريخي كه از قرن 

اي شبيه مناسبات كار  هاي سياسي معين دررابطه حقيقت در مورد عواملي است كه با نظام
  )٤مجرد با كار مشخص قرار دارند.(

وايي ژترين نوع دموكراسي بور وب نابچارچويسنده بر اين باور است كه درست در ن
  هاي غير قابل رفع اين دموكراسي را دريافت. توان محدوديت است كه مي

وايي در همه اشكال و مراحل آن دور ژيز وجه مشخصه دموكراسي بورچ  قبل از هر
ر از قدرت سياسي است. گبقه كارداشتن اعضاي يكي از دو طبقه اصلي جامعه، يعني ط هگن

نان است كه آن را از شركت در حاكميت باز چر در نظام توليد اجتماعي گنقش طبقه كار
رولتاريا پامي كه گاند، هن شمول شود جهان ارلمان كه ادعا ميپهايي از قبيل  دارد. نهاد مي
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سازند و با هزار  يها استفاده كند، بالفاصله ماهيت طبقاتي خود را آشكار م بخواهد از آن
كنند بلكه حتي مانع شركت  يري ميگرولتاريا جلوپدليل قانوني، نه تنها از به قدرت رسيدن 

شوند. در مقابل اما، همين ابزار به اصطالح دموكراتيك  رولتاريا در قدرت سياسي ميپ
هاي  مانعي در راه كسب قدرت سياسي توسط جريانات فاشيست و ديكتاتور چوايي هيژبور

توان در حركت مشخص تاريخي مشاهده كرد.  كنند. اين امر را مي ظامي و غيره ايجاد نمين
قرار   وازيژاي كه تحت سلطه بور عنوان طبقه ران بهگاين ترتيب، غير ممكن است كار به

شود بتوانند در  وازي كنترل ميژدارد و در روند كار، توليد و روابط اقتصادي توسط بور
  ارلماني بدست آورند.پهاي  ند يا قدرت سياسي را از طريق بازيقدرت سياسي سهيم شو

وايي را در جامعه ژهاي دموكراسي بور  زير نهادگتدريج، نا وازي بهژامي كه بورگهن
ي گتوسعه داد (انتخاب كردن، برابري، حقوق سازماني و ...)، نه تنها شرايط مادي و فرهن

ها امكان شركت در قدرت سياسي را بيابد  هادرفراهم نشد تا از طريق اين نگبراي طبقه كار
ران نتوانند در قدرت سياسي شركت گبلكه درست برعكس همه تدابير اتخاذ شد تا كار

  كنند.
يشرفت عظيمي در پهاي ماقبل خود،  يمژوايي در مقابل رژهمه، دموكراسي بور با اين

هاي انقالبي  مونيستوجه تصادفي نيست كه همه ك چهي ايي بود. اين بهپهمه كشورهاي ارو
دانند و نيز بيهوده  وايي ميژرولتري را ادامه انقالب بورپبه نوعي وظايف سياسي انقالب 

" و تعميم رفرم اجتماعيا بر اساس مبارزه براي "پرولتري در اروپنيست كه اولين جنبش 
ي رفت و تكامل يافت. اولين حزبگوايي به همه افراد جامعه شكل ژي دموكراسي بور نهاد
دموكرات بود.  "، در آن متشكل شد، حزب سوسيالدر خوداي " رولتاريا به عنوان طبقهپكه 

يشرفت مهمي بود كه ورود جوامع بشري به دوران نوين پوايي ژسان، دموكراسي بور بدين
هاي اساسي  اي از محدوديت ها اما، ذره ي و كار اجتماعي را هموار نمود. اين واقعيتگزند

كه ناشي از  هايي كه قبل از اين كاهد، محدوديت وايي نميژاسي بورو ساختاري دموكر
توليد   وايي باشند، محصول خصلت ذاتي روابط اقتصادي شيوهژبور گسياست و فرهن

  هستند.  داري سرمايه
وايي بنابر زير بناي اقتصادي خود نظامي است كه از نظر ژبه اين ترتيب دموكراسي بور

فته شد، با رشد و تكامل گين و محدودي بوده و همانطور كه هاي مع تاريخي داراي رسالت
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شود و جاي  ري ميپهاي ماقبل خويش س توليد و نيروهاي مولد، خود نيز، مانند همه نظام
ناها گري كه ظرفيت و امكان رهايي انقالبي جامعه را از همه تنگخود را به نظام اجتماعي دي

  دهد. و موانع طبقاتي خواهد داشت، مي
داري  وب روابط توليد سرمايهچارچوايي به همه افراد جامعه، در ژهاي بور م نهادتعمي

ال توليد ثر در مخيله كساني كه براي مگذير نيست مپ(يعني كار مزدوري) اصوالً تحقق 
ها، توليد كااليي را بدون سرمايه،  بيت قيمتثول را بدون تپول، پردش گكااليي را بدون 

توانند  ، سرمايه صنعتي را بدون سرمايه مالي ميگسسات بزرك را بدون موچموسسات كو
  " كنند.تخيلوييم "گتصور يا بهتر ب

  
  رياليستيپري امگ وايي به سلطهژزير دموكراسي بورگتكامل نا

ي سياسي، در عين حال  رولتاريا،  به عنوان نيرويي مستقل به صحنهپدر واقع ورود 
كه به معناي الغاي  بود. منتها اين امر قبل از اينوايي نيز ژايان دموكراسي بورپآغازي بر 

وايي باشد، تكامل و بسط ابعاد اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن ژحقوق دموكراتيك بور
ر، دموكراسي اجتماعي (سوسياليستي) به عنوان بديل دموكراسي گاست. به بيان دي

اقتصادي، اجتماعي و  ه در زمينه سياسي وژبايست از هر نظر بوي وايي، در حقيقت ميژبور
وايي فراتر رفته به دموكراسي مستقيم و بدون واسطه و در ژفردي و... از دموكراسي بور

  هاي آن بيانجامد. جامعه طبقاتي و ارزش  ها از قيد و بند يك كالم به آزادي و رهايي انسان
شمول و آزادي تبليغ و  وايي به تدريج جهانژامي كه حقوق اجتماعي بورگهن
وايي به دليل محدوديت طبقاتي خويش تبديل ژشود، دموكراسي بور اني گدهي هم نسازما

تر است، زيرا اين  يراموني آسانپشود. فهم اين روند در جوامع  رياليستي ميپريِ امگ به سلطه
هاي  ليتيك مهمي براي كشورپإوژطرف منبع درآمد سرشار و مناطق  جوامع از يك

ها  يشرو در اين كشورپكشان و اقشار  ر زحمتگاز طرف ديشوند و  محسوب مي  رياليستيپام
وايي معنايي ژهستند. در اين جوامع، دموكراسي بور  خواستار آزادي و نظامي دموكراتيك

جز ديكتاتوري و سركوب خشن ندارد. اين اما از نظر اصولي، ترسيم آينده همين 
هاي  امي كه تضادگزود، هنداري است كه دير يا  هاي به اصطالح دموكراتيك سرمايه كشور

وازي ژطور جدي مورد تهديد قرار دهند، بور داران را به طبقاتي و اجتماعي منافع سرمايه
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نهد و سياست سركوب و ترور را در  همه اصول و ادعاهاي دموكراتيك خود را به كنار مي
ذيري در پنا ا نمونه تاريخي انكارپبر ارو١٩ ٣٠هاي دهه  يرد. سلطه فاشيسم در سالگ يش ميپ

رفت و گا پوايي ژ" بوردموكراتيكرستي در روابط "پ ادژاين زمينه است. فاشيسم و ن
ها با تكيه بر قوانين و ضوابط  تكوين يافت و كسب قدرت سياسي توسط نازي

وايي، رأي ژهاي دموكراتيك بور ر نهادگارلمان و ديپوايي انجام شد. ژ" بوردموكراسي"
كه  ها فراهم كردند. در حالي كسب قدرت سياسي فاشيست عمومي و ... شرايط را براي

كشان جامعه و  ران و زحمتگنين تغييري در جهت كسب قدرت سياسي توسط كارچ
ذير نيست. ظرفيت پ وايي امكانژاي و دموكراتيك در نظام بور هاي توده سترش آزاديگ

ر انسان توسط انسان ماثه كه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد و استچآن طبقاتي اين نظام هر
  كند. را مورد سوال قرار دهد، تحمل نمي

وايي در عين حال كه خصلتاً قادر است به ديكتاتوري ژر، دموكراسي بورگبه بيان دي
ذيرش و تحمل دموكراسي اجتماعي، يعني پوجه قابليت  چذار نمايد، اما به هيگفاشيستي 

ست كه هسته اساسي دموكراسي ريت جامعه را ندارد. اين به دليل آن اثحاكميت اك
وايي، حفظ و ادامه مالكيت خصوصي است، امري كه با رهايي جامعه در تناقض ژبور
  ونيستي قرار دارد. گآنتا

وايي ناشي از اين واقعيت است كه اعضاي يكي از ژمحدوديت مطلق دموكراسي بور
ريت عظيمي ثعتي اكيافته صن رولتاريا كه در جوامع رشدپطبقات اصلي و ضرور جامعه، يعني 

دهد، ظرفيت و نيروي كار خود را كه تنها نيروي مولد است، به معرض  را تشكيل مي
وايي كه ريشه در اساس مادي آن ژذارد. اين محدوديت ذاتي دموكراسي بورگ فروش مي

داري) دارد در شرايط معين تاريخي تكوين يافت و اهميت تعيين  (شيوه توليد سرمايه
يروزي قطعي بر شيوه توليد پوازي به ژد. و اين زماني است كه بوراي كسب كر كننده

ذيري از نيروي كار جامعه پنا رولتاريا بخش تفكيكپس پرسيده بود و نتيجتاً، از آن فئودالي 
رولتاريا  با ساير اقشار و طبقاتي است كه فاقد پ.  همين وضعيت تفاوت اساسي ميان شد
كه بتواند منافع اقتصادي خود را بدست  ر براي اينگ. طبقه كاريز در جامعه هستندچ همه

بياورد خواستار شركت در قدرت سياسي شد. از اين لحظه به بعد، يعني دوراني كه در 
وازي با تمام نيرو و ژيرد، بورگ ايي نيمه اول قرن نوزدهم را در بر ميپيشرفته اروپهاي  كشور
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قدرت سياسي شود. زيرا شركت رولتاريا در پامكانات خويش كوشيد تا مانع شركت 
هاي  رولتاريا در قدرت سياسي با موقعيت اين طبقه در توليد (فقدان مالكيت بر وسايل زمينهپ

  توليد) و نقش آن در مكانيسم اجتماعي توليد در تناقض است.
اي  هاي انقالبي خود را از دست داد و تبديل به طبقه وازي خصلتژامي كه بورگهن

جاي خود را به فئودالي  وايي عناصر ضدژي عمومي احزاب بور برنامه كار شد، در محافظه
وازي در اين مرحله از تكامل، در راستاي اهداف جديد ژرولتري دادند. بورپ عناصر ضد

از قبيل فئودالي هاي  خويش، در اشكال مختلفي از همكاري و وحدت با فإوداليسم  و نهاد
وايي كه ژهاي دموكراسي بور از اين رو توسعه نهاداشرافيت، سلطنت، كليسا و ... وارد شد. 

رولتاريا با پوايي بود، از دستور اين طبقه خارج شد و ژعامل مهمي در عملكرد سياسي بور
قرار دادن آن در برنامه سياسي خويش ادامه رسالت دموكراتيزه كردن توليد و روابط 

  رفت.گاجتماعي را به عهده 
رولتاريا در قدرت پران بلوغ خود نزديك شد، شركت وايي به دوژيم بورژزماني كه ر

رديد، عنصري كه وجه مشخصه همه جوامع منقسم به گسياسي تبديل به مسأله مشخصي 
طبقات است. هدايت مساإل اقتصادي نقشي است كه تنها از طريق افرادي كه از نظر 

كراسي ذيرد (دموپتحقق  جمعيطور  تواند به هستند، مي  موقعيت اقتصادي مساوي
داران...). از اين رو هدايت جمعي اقتصاد،  داران، دموكراسي اشراف، دموكراسي سرمايه برده

ونيستي هستند انجام گاه توسط طبقاتي كه در ساختار اقتصادي جامعه داراي منافع آنتاگ چهي
" است كه موجب رانتوايي مالكيت بر ابزار توليد يا بر "ژيرد. در جامعه بورگ نمي
ون با گر است ولي ناهمگتا منافع فرد در عين حال كه متضاد با منافع مالكان ديردد گ مي
دهد  زمان در وحدتي عمومي به حركت خود ادامه مي نين تضادي كه همچها نباشد.  آن

نين نباشد و چر گران از قدرت سياسي است. اگعنصري اساسي در بازداشتن توده كار
ه شركت عموم در قدرت سياسي چ نانچالً ثرد، ميگري به خود بگوايي وضع ديژجامعه بور

هاي قدرت با شرايط عيني  اهگذير شود، خيلي ساده، اين به معناي عدم تطابق دستپ امكان
  است. داري جامعه سرمايه

مسأله حول تحقق   برابري حقوقي و سياسي نيست، بلكه بر سر اعالم صوري  ثبح
رفتن ابزار و گتنها از طريق در اختيار زند كه  شمول دور مي برابري در مقياسي جهان

وايي ژي بور وب جامعهچارچكه در   ) كما اين٥امكانات مادي و سياسي توليد ميسر است. (
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ر است كه به افراد گتنها مالكيت بر وسايل توليد و دارا بودن امكانات مادي و اجتماعي دي
اهي، معرفت و روابط گدهد تا هم توان و هم فرصت آن را داشته باشند كه آ امكان مي

  دهي و اداره امور دولت را بيابند.  ضرور براي ايفاي نقش تعيين كننده در سمت
سترش حقوق گساز  سو زمينه هاي عيني و اجتماعي از يك وايي، ضرورتژدر جامعه بور

شوند. با  ريت عظيم مردم از اداره امور كشور محروم ميثسو، اك رگسياسي است و از دي
ير در روند جامعه نيست، زيرا در عين حال كه به انحاء ثن وضعيتي بدون تأنيچهمه  اين

همراه آن بقيه اقشار  رولتاريا و بهپهاي سياسي و استقالل  مختلف تفاوت ميان ساختار
ذير در مبارزه پنا ها را نيز تبديل به عنصري تفكيك بخشد، توده كش را شدت مي زحمت

ران به تدريج و در روند تكامل گو در مركز آن كاركش  كند. توده زحمت دروني نظام مي
هاي  روهگاي ضرور در مبارزه  طرف خود را به عنوان وسيله  داري از يك ي سرمايه جامعه

ر خويش را خارج از نظام سياسي حاكم گيابد واز طرف دي ر ميگطبقه حاكم عليه يكدي
ر در عين حال كه گركش و كا ي زحمت كند. اين بدان معنا است كه  توده احساس مي

  عنصر مهمي در مكانيسم واحد توليد اجتماعي است ولي از اداره آن محروم است.
رغم ادعاي مبني بر  اي است كه علي ونهگ وايي ترتيب و تقسيم كار بهژبور   در جامعه

شركت همه مردم در تعيين سرنوشت خويش، اختالف طبقاتي و منافع متضاد طبقات و 
يابد.  هاي سياسي و اجتماعي و در اداره توليد و جامعه نمي بازتابي در نهاد  ونهگ چاقشار، هي

" به نام ملتكنند كه " وايي ادعا ميژهاي سياسي جوامع بور همه مسإوالن و شخصيت
" و اين " ملتكنند ولي اين " " فعاليت ميمنافع مردموب "چارچزنند و در  حرف مي

  شود. مي  داشته هگيش بازن" كماكان از منافع و ادراه امور خومردم
وازي به طبقه جديد حاكم و غالب شدن ژس از تبديل بورپوايي مدرن، ژدر جوامع بور
رولتاريا براي پتوليد شرايط مادي حيات،  داري بر روند عمومي توليد و باز شيوه توليد سرمايه

هاي  كشور يابد. در " تظاهر اجتماعي ميدر خوداي " اولين بار در تاريخ به عنوان طبقه
 ١٨هاي  ران به عنوان نيرويي مستقل درمبارزه سياسي، در قرنگا ورود كارپغرب و مركز ارو

اي غربي پطور عمده در ارو ابه طبقه مسلط (بهثوازي به مژيوست. رسالت بورپبه وقوع  ١٩و 
ايان يافت، در عين حال دوراني است كه اين طبقه پاول قرن بيستم  و مركزي) كه طي نيمه

س و پاعالي رسالت و وظايف تاريخي خود را به سرانجام رسانده است. از آن     حد
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ترين منادي  رو و عمده يشپاي  ر نقش خود را به عنوان طبقهگوازي ديژتدريج بور به
اي  ر طبقهگوازي ديژر، در اين دوران بورگتغييرات انقالبي جامعه از دست داد. به بياني دي

آن   رديد كه نيروي عمدهگكار آغاز  اي محافظه ل آن به طبقهانقالبي نيست و روند تبدي
  شد. كشان مي رولتاريا و به زير سلطه كشيدن زحمتپيري از حركت گ صرف جلو

ابه يك روند تاريخي توانست شركت در قدرت سياسي ثوايي كه به مژدموكراسي بور
، در غياب مبارزه طبقاتي را توسعه دهد و مالكيت فردي بر ابزار مادي توليد را تضمين نمايد

شود. به معنايي،  انتفاع خارج مي  وايي، از حيزژي و افت آن در جامعه بورگراكندپو يا 
وايي حاكم است صرفاً محصول دموكراسي ژحقوق دموكراتيكي كه در جوامع بور

ر و ساير گير طبقه كارگيپي  يز نتيجه ساليان دراز مبارزهچوايي نيست بلكه قبل از هر ژبور
وازي است. تحقق اين حقوق و ضوابط ژفكران انقالبي عليه سلطه بور كشان و روشن زحمت

ذير پ وايي در دوران معيني امكانژوب روابط اجتماعي بورچارچدموكراتيك طبعاً تنها در 
  بود.

وازي عليه ژبور  اي در مبارزه نقطه عطف تعيين كننده ١٨٣٠ -١٧٤٨هاي  سال ثحواد
وازي قدرت سياسي را در دوكشوري كه در آن دوران ژها، بور ن سالفإوداليسم است. در اي

دست آورد. از اينجا به بعد  لستان بهگايي بودند، يعني فرانسه و انپهاي ارو ترين كشور مهم
يش پرولتاريا اشكال و ابعاد بيش از پوازي و ژمبارزه در ميان طبقات جامعه جديد، ميان بور

ر مسأله اين نبود كه گوازي ديژر زمينه سياسي، براي بوررفت. دگخود  شديد و حادتري به
هاي مردم تكيه نمايد  توده گهاي مردم را عليه اشرافيت بسيج كند و بر سياست و فرهن توده

هاي آن استفاده كند. بر عكس، اينك  ها و حكومت ها براي نبرد با فإودال و از نيروي آن
ها بتواند از وحدت و  وسيله آن ياورد تا بهها و ابزاري بدست ب مسأله اين بود كه شيوه

م چرپذارد كه اقشار محروم جامعه در زير گيري كند و نگ رولتاريا جلوپي چگارپ يك
ردانيد و از هر گي روي نثو تشب گنيرن چوازي از هيژذر بورگآيند. در اين ره ردگرولتاريا پ

تر  به  ايينپفاده كرد. ما اندكي انقالبي خود است هاي ضد اي براي تحقق اهداف و برنامه وسيله
  ان اشاره خواهيم نمود. 
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ر مسأله اين نبود كه دانسته شود كه آيا اين يا گديدر زمينه تزهاي سياسي نيز "
ليس مطبوع و پآن نظريه حقيقي بود يا خير، بلكه مهم اين است كه... براي 

  )٦...".(به حال سرمايه مفيد باشد
است كه   فتني است، اينگا پهاي ارو ساير كشور ه در اين راستا، در موردچ آن

طور قطعي از اشرافيت فإودالي، دولت مطلقه  ها هنوز در اين دوران به وازي اين كشورژبور
ند قرن هنوز هم چس از پو كليساي آن دل نكنده بود و همانطور كه امروز نيز شاهد آنيم 

وازي در اين ژروند صعود بورايي از آن دل نكنده است. پهاي ارو در بسياري از كشور
لستان و فرانسه گمبارزه طبقاتي در انكه " س از آنپها خيلي دير، يعني درست  كشور

" رسيد. به بلوغ"، "ونيستي خود را با صداي رسا اعالم كرده بودگخصلت آنتا
يده و همراه با تناقضات و چيپوايي، تكاملي ژها تكامل دموكراسي بور در اين كشور

بينيم؛ اشرافيت  هاي بعدي مي ها را در روند يري بود كه انعكاس آنگ شمچي ها محدوديت
 گروس (آلمان) را جنپتوسط انقالب اكتبر روبيده شد، كاست يونكرهاي   روس تازه

وازي ژجهاني دوم توسط بور گس از جنپجهاني دوم تار و مار كرد، اشرافيت ايتاليا نيز 
وازي از آن با ژفيا، واتيكان و ... زنده كرد و بورهضم شد ولي دوباره خود را در هيأت ما

  آغوش باز استقبال نمود.
داري  اشي نظام سرمايهپيم سياسي نويني كه در جريان فروژجا اشاره كنيم كه ر در اين

وايي را در اصول اساسي آن ملغي ژتكوين خواهد يافت بدون ترديد نبايد دموكراسي بور
مينه ها و تا نفي كامل مالكيت خصوصي بر وسايل توليد را در تمام ز سازد بلكه بايد آن

وايي بسط و ژهاي طبقاتي دموكراسي بور تكامل بخشيده و تا حذف كامل محدوديت
نين تكاملي و درمناسبات و چتواند بر شالوده  تكامل دهد. دموكراسي اجتماعي تنها مي

سترش گد و بر تمام جامعه يرگدار شكل ب ر و سرمايهگشرايط متضاد ميان كار و سرمايه، كار
هاي دموكراسي اجتماعي (سوسياليستي) جز از طريق مطالعه مناسبات  بيابد. درك خصلت
  ذير نيست.پ سرمايه و كار، امكان

رديد تا تبادل كاالهايي گداري موجب  تكامل توليد كااليي به توليد  تعميم يافته سرمايه
ر برابر كه موقعيت اجتماعي برابر براي كه از نظر ارزش برابرند (يعني تعميم كيفيت كا

ون شود. درست در همين راستا است كه قانون گرگسازد) د شرط مي يشپران را گكار
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ران تبديل گتملك شخصي فرد بر محصول كار خويش به قانون تصاحب مجاني كار دي
  )٧شد.(

ي وايژيم سياسي جامعه بورژداري، ر سرمايه گبه موازات رشد و تكامل توليد بزر
يري از گوازي و جلوژنهادهاي دموكراتيك را به ابزاري براي حفظ قدرت سياسي بور

  كش در قدرت سياسي تبديل كرد.  هاي زحمت رولتاريا و تودهپشركت 
تواند با  ذاري شد، در عين حال ميگ وازي بنيانژمكانيسم اجتماعي توليد كه توسط بور

ها را مورد استفاده  همزيستي نمايد و آنداري  هاي توليدي ماقبل سرمايه اشكال و مضمون
كرد،  ال، در اياالت متحده امريكا، تا زماني كه منافع سرمايه ايجاب ميثقرار دهد. براي م

ر داشتند. امروز ما، گآشكاري با يكدي گاتنگداري مناسبات تن داري و نظام سرمايه نظام برده
افريقا، امريكاي التين، آسيا و ... به داري در  يز سرمايهچاين وضعيت را در تكامل كند و نا

ه در ژوي داري، به داري يا نيمه برده كنيم، وضعيتي كه هنوز ازنوعي برده خوبي مشاهده مي
ران وابسته به سرمايه گوايي از كارژمعادن حكايت دارد. در هر حال مكانيسم توليد بور

نين چها عرضه كنند. طبعاً  فها يا سر تري از برده ها بازدهي بهتر و ظريف خواهد تا آن مي
" با همكاريتري از " زير شوند درجه فعالگران ناگبازدهي تنها زماني ممكن است كه كرا

داري  ذيرند. اين در عين حال بيان اين واقعيت است كه يك نظام سرمايهپداران را ب سرمايه
تي كه از وضعيت ران دارد، رقابگ" در ميان كارآزاديشرفته نياز به حد معيني از رقابت "پ

شود و محصول خريد و فروش آزاد نيروي كار است. در  ر ناشي ميگاقتصادي هر كار
وجه توليد كااليي و مبادله برابر  چران، به هيگدارانه محصول كار دي نتيجه، تصاحب سرمايه

بخشد. در اين ميان نيروي كار كماكان  كند، درست برعكس آن را تعميم نيز مي را لغو نمي
دار  ريت شهروندان يك كشور سرمايهثماند، تنها كااليي كه اك نوان كاال باقي ميبه ع
داري، مكانيسمي جمعي است. اين  را بفروشند. مكانيسم اجتماعي توليد سرمايه توانند آن مي

كند و  ر را تحميل ميگهاي كار يافته و داوطلبانه توده ، سازمانگمكانيسم همكاري هماهن
دارد. دقيقاً در اين رابطه است كه  را از شركت در اداره توليد باز ميها  حال آن در عين

يابد. ظرفيت كار  ها خود را مي رياليستي ريشهپها اتوريتاريسم (خودرأيي) ام شرايط و زمينه
ر بدون فروش بخشي از گر است و كارگها، بخشي از شخصيت كار برخالف بقيه كاال
ون ظرفيت كار يك كاال است، بخشي چاز اين رو، تواند آن را بفروشد.  وجود خويش نمي
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ر، براي بازار، توليد و خريد و فروش گل هر كااليي ديثاز وجود يك فرد، درست م
مالك  -تا حدود معيني و نه بيشتر -توانند ي از شهروندان ميگشود. در نتيجه بخش بزر مي

  وجود خود باشند. 
تواند و نبايد جز به منافع  ر نميگرامي كه سخن از فروش ظرفيت كار است، هر كاگهن

امي كه مسأله بر سر بكار بردن ظرفيت كار است، او بايد همه گفردي خود فكر كند ولي هن
ارد. به اين ترتيب، تكوين شخصيت بخشي پروهي خود را به فراموشي بسگمنافع شخصي و 

توسط خواست و ها،  رولتاريا) و تعيين رفتار آنپ -ان ظرفيت كارگاز شهروندان (فروشند
يرد، درست مانند خصلت هر كاال (به عنوان نمونه گ ي خريداران نيروي كار انجام مي اراده

كفش... ) كه مشروعاً و بطور عيني توسط اراده نامريي بازار، يعني توسط اراده جمعي 
  ردد.گ مندان بازار تعيين مي قدرت

ي شخصي و گهاي مختلف زند هداران در زمين كند تا سرمايه روابط كار مزدي ايجاب مي
، وضع جسمي، گاهي، خصلت، فرهنگران و كاركنان، از جمله در زمينه آگاجتماعي كار

رولتاريا دخالت كنند. اين روابط در عين حال موجب تبعيت و تمكين پمعرفت و تجربه 
ت تر است، دخال رولتاريا واقعيپه كه تمكين چشود، بدين سان هر وازي ميژرولتاريا از بورپ

ه بيشتر از مرحله چتر است. يعني هر  تر و ضروري هاي فوق نيز جدي وازي در زمينهژبور
شويم،  "، دور ميداد يافت مورد استفاده قرار مي ه را ميچهر تاريخي كه سرمايه "

دهد و يا  بنابر طبيعتش، نيروي مولد را شكل مي  رديم كه سرمايهگ اي مي بيشتر وارد مرحله
رولتاريا و پردازد. البته در ميان نيروهاي مولد، همواره ظرفيت كار پ ميخود به توليد آن 

  رولتر اهميت بيشتري دارد.پشخص 
يري گ اند و شكل در حال رشد و تعميق  هاي ذاتي سرمايه اما، از آنجايي كه تضاد

زير اين گيابد، نا داري تكامل مي يروگنين چر در گه شخصيت كارژوي هاي مولد به نيرو
ونيستي با مناسبات توليد، مناسباتي كه در درون آن گمعيني در تناقض آنتا  در مرحلهتكامل 

هاي مولد،  سان، مالكيت فردي بر نيرو يرد. بدينگ اند، قرار مي هاي مولد رشد كرده نيرو
دهد و اين روند از نظر تاريخي به معناي ايجاد شرايط  نيروهاي مولد جمعي را سامان مي

رولتاريا كه توسط پتر،  ن مالكيت فردي است. به عبارت روشنري شدپمادي جهت س
ونيستي با سرمايه گي معيني از تكامل خود، وارد تقابل آنتا يرد، در نقطهگ سرمايه شكل مي

طور  رايشات برابري طلبانه كه محصول بازار است، بهگجا است كه همه  شود. در اين مي
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رولتاريايي كه پتواند اجازه دهد  وازي نميژرسند، زيرا بور ذيري به انتها ميپنا شتگبر
 درست به همين دليل است كهدشمن او است، براي كسب قدرت سياسي متشكل شود. 

ر در نهادهاي آموزشي، گوازي با تمام نيرو و امكانات از نفوذ اجتماعي طبقه كارژبور
هاي  ديتكند. محدو يري ميگارلمان و ...) جلوپدهي، نظامي، سياسي( ي، سازمانگفرهن

ها در زمينه  هايي براي توده رولتاريا تبديل به محدوديتپتحميل شده توسط سرمايه عليه 
يري از ورود فرزندان گردد (جلوگ ي و علمي جامعه ميگها به امكانات فرهن دسترسي آن

هاي  ر هزينهثها و مدارس عالي در ا اهگآمد به دانش در  ران و اقشار و طبقات كمگكار
هاي اقتصادي و ...  ، امتحانات ورودي و انتخاب دانشجويان بر اساس معيارفت تحصيلگهن

داري و تقسيم كار  هاي اقتصادي و اجتماعي شيوه توليد سرمايه ها همه بازتاب تضاد ). اين
شود (ما لكيت فردي بر  هاي سياسي و اجتماعي نيز منعكس مي وايي است كه در نهادژبور

  اعي توليد).هاي اجتم وسايل توليد و نيرو
ر و گ هاي سركوب يمژهاي معيني نياز به ر وازي در دورانژر، بورگاز طرف دي

تروريست دارد تا از اين طريق بتواند نظام اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود را در مقابل 
داري (دوران  هاي سياسي و اجتماعي حفظ كند. در دوران كنوني تكامل سرمايه بحران

هاي ديكتاتوري كه به وسيله كودتا يا مستقيماً توسط اشغال  يمژنين رچرياليسم) تعداد پام
رياليستي به قدرت رسيدند كم نيستند. براي نمونه كافي است به پهاي ام نظامي توسط كشور

مرداد در ايران، كودتاي نظاميان در شيلي، اشغال  ٢٨ان در يونان، كودتاي گكودتاي سرهن
يم ژيم دموكراتيك آن توسط امريكا، تقويت رژردن رون كگرانادا و سرنگنظامي جزيره 

ون طالبان در افغانستان، چيم تروريست تركيه، رها كردن حيواناتي ژرست اسراإيل و رپادژن
ر، اشاره گها نمونه دي اكستان، عربستان سعودي و دهپون چهاي مستبدي  يمژحمايت از ر

دموكراتيك، در شرايط معيني،  هاي رغم ادعا وازي عليژونه بورچگكنيم تا دريابيم كه 
رانه خويش همه اصول و موازين دموكراتيك و حقوق گ مارثبراي تأمين و تضمين منافع است

"هاي سياسي و  رسالت" و "وظايف" امي كه گنهد. طبعاً، هن بشر را به راحتي كنار مي
قلع و قمع " با چپهايي به سرانجام رسيد و جامعه از مزاحمان سياسي " يمژنين رچاجتماعي 

رديد، گوايي دوباره برقرار ژ" بورنظم" و "صلح اجتماعيسان " ها راحت شد و بدين آن
يم ديكتاتور و ژكه بتواند يك ر وازي اما، براي اينژروند. بور ها نيز به راحتي كنار مي آن
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هاي سياس معيني كه با  ها، طبقات و نيرو روهگزير بايد به گتروريست را به قدرت برساند نا
ها  ها موفق شوند وظايفي كه به عهده آن ر اين نيروگاهداف آن توافق دارند، تكيه نمايد. ا

رولتري، پهاي انقالبي  ذار شده را به انجام برسانند (تضعيف و از بين بردن سازمانگوا
هاي سياسي و  اي و ...)، ضرورت ي و اجتماعي تودهگهاي فرهن هاي مترقي و نهاد سنديكا

" براي دموكراتيككند تا راه حلي " وازي ايجاب ميژيك كالم منافع بوراقتصادي و در 
ذار گاصطالح " نين شرايطي است كه دوران بهچيم يافت شود. در ژادامه حيات ر

  )٨شود.( " به دموكراسي آغاز ميآميز  مسالمت
ري نيز بايد مورد داوري قرار داد. رد كامل گوايي را اما، از زاويه ديژدموكراسي بور

بستن بر   شمچهاي ماقبل، به معناي  يمژيشرفت آن در مقابل رپين دموكراسي و نديدن ا
تكامل جوامع بشري و دورنماي كمونيستي است. در زمينه تإوريك اين به معناي ترك 

  كامل اصول ديالكتيك به سود متافيزيك است.
ضعيت وايي و عدم توجه به وژمطلق دموكراسي بور  در عين حال، نديدن محدوديت

اهي براي گرياليسم تبديل به دستپه در دوران امژوايي كه به ويژي بور يم سياسي جامعهژر
هاي اقتصادي  ياده كردن تإوريپوايي و ژهاي بور اجراي دستورات اقتصاددانان و تكنوكرات

رياليستي پهاي ام اي در خدمت سياست ها شده است، هر جرياني را تبديل به وسيله آن
داري  كوشند تا نظام سرمايه وازي با تمام امكانات ميژبور گارنگغان رننمايد. مبل مي
ونه تغيير در نظام گرياليستي را طبيعي، قطعي و ابدي جا بزنند واين به معناي نفي هرپام

  رياليستي است.پسرمايه داري ام
وايي درست مانند ساختار اقتصادي آن، متضاد و ژي بور سياسي جامعه  يمژدر واقع، ر

نظر نمايد و از سوي  ها صرف توده  تواند از همكاري يم از يك سو نميژاقض است. اين رمتن
وايي خصلتاً ژها در قدرت سياسي شود. جامعه بور زير است مانع شركت تودهگر، ناگدي

ي دولت  دهنده  تواند از اين تناقض رها شود. اين تضاد و تناقض يكي از عناصر تشكيل نمي
وايي، انعكاس اين تضاد در ژي بور هاي ليبرالي در جامعه يژ. ايدإولووايي استژيم بورژو ر

هاي دولت،  ي اين جامعه است. كنترل اجتماعي، نظامي كردن فعاليت ها روان انسان
فريبي، سياست نمايشي و ... همه انعكاس روبنايي اين تضاد  يرنده، عوامگ يشپانقالب  ضد
  باشند. مي



   واييژيم سياسي جامعه بورژر

    

٤٥

    

  
  ييواژي بور سياسي جامعه  يمژر

  زيند، بنابرگ هاي ذاتي خويش برمي ام روبرو شدن با تضادگوازي هنژهايي كه بور شيوه
اقتصادي و با توجه به رشد مبارزه طبقاتي متفاوت است. از  -ه هر نظام اجتماعيژخصلت وي

ايم كه هر بار يكي  هاي زير سر و كار داشته يمژرياليسم، تاكنون ما با رپآغاز دوران ام
  ي شده است:رگجانشين دي

هاي شكننده   هاي استبدادي و تروريست كه براي مقابله با شرايط حاد و بحران يمژر -١
هاي  ها و بحران ي به شدت تضادگها بست يابند و معموالً دوران حيات آن بوجود مي

" رسالت تاريخيس از انجام "پها  يمژاقتصادي، اجتماعي و سياسي دارد. اين نوع ر
  ند.شو ديد ميپخويش نا

اني و حق تشكيل گها حق رأي آزاد و هم " كه در آندموكراتيكهاي " يمژر -٢
كشان به رسميت شناخته شده اما  رولتاريا و زحمتپها، تبليغات و ...، براي  ها، سازمان انجمن

رود و  هاي صنفي و سياسي روز به روز بيشتر تحليل مي ان منتخب در سازمانگقدرت نمايند
ليسي، پهاي  لماسي مخفي و سرويسپهاي دولتي، دي انگار  فعاليتشاهد رشد و توسعه 

هاي ضربت كه ادامه تروريسم  روهگهاي غير قانوني و تشكيل  مردمي، فعاليت عمليات ضد
  اند، هستيم. دولتي
   طبقاتي در فرانسه  مبارزهر ماركس به نام "ثاول ا پاچاي كه بر  لس در مقدمهگان
بايستي خود اين  واها ميژبوركند كه " تأكيد مي نويسد، مي"١٨٥٠تا  ١٨٤٨از 

   است، قطعه قطعه كنند".  نين محتوم شدهچها اين  قانونيت را كه براي آن
ردن نهادن توسعه حق رأي گزير به گوازي ناژكه بور س از آنپها  در حقيقت، سال

نشيني  بران و مردم عقگعمومي شد و در زمينه حق تشكيل سازمان، تبليغ و ... براي كار
" خويش قانونيتنمود، دست به اقدامات مختلف و تدابير معيني زد تا مانع غرق شدن در "

ه عليه ژلس در مقدمه خود به آن اشاره دارد "قانون ويگرمن كه انژراتوري پردد. در امگ
به مورد اجراء  ١٨٩٠تا  ١٨٧٨ري و حزب سوسيال دموكرات" در سال گهاي كار سازمان

  .شده بود  ذاشتهگ
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" خويش قانونيتيري از خفه شدن توسط "گوازي براي جلوژسلسله اقداماتي كه بور
ترين قوانين  ترين و خشن ترين، مبتذل انجام داد بسيار وسيع و متنوع است. از نازل

ها و جاسوسي درباره  فعاليت  ترين (تعقيب رفته تا ظريفگسوسياليستي، (لغو حق تشكل)  ضد
ها و  سياسي و سازماني كمونيست  اد موانعي درراه فعاليتري)، ايجگرهبران جنبش كار

هاي اجتماعي تحميق شده براي انتخابات، ايجاد  هاي انقالبي، بسيج همه نيرو سوسياليست
نهان پري، گهاي جنبش كار ساختن نيرو  راكندهپاي زرد، كوشش در  هاي توده سازمان

، تحت فشار دادن جنبش كردن مشكالت واقعي سياسي و اقتصادي از افكار عمومي
رولتري، فساد پهاي  ري و رهبران مهم آن، نفوذ دادن مأموران مخفي دولت در سازمانگكار

ها،  برداشتن رهبران فعال جنبش و تبليغات سوء عليه آن  ها و از ميان ليسي سازمانپو كنترل 
اري كارمندان افشاري بر وفاداري به دولت (برنامه وفادپجدا كردن مشاغل معين از سياست، 

ها و مخالفين دولت در آلمان  )، ممنوعيت شغلي براي كمونيست٩ترومن)( -دولت فدرال
در اياالت  ١٩١٩يري جمعي در سال گر و دستگهاي كار فدرال، يورش وحشيانه به توده

اه تمركز زندانيان سياسي در گاردو ٦كارتي جهت ايجاد  -متحده امريكا، اقدامات مك
هايي كه از اطاعت  ان، محاصره اقتصادي كشورگجالس نمايندامريكا، انحالل م

وازي براي ژها اقداماتي بودند و هنوز نيز هستند كه بور زنند ،... اين ها سر باز مي رياليستپام
  رفته است.گيش پي كردن دموكراسي و محو آن در ثخن

به  يشپرفته صنعتي بيش از  يشپهاي  ي دركشورگه عملكرد و روند عيني زندچهر 
يابد به همان نسبت  كش تكامل مي هاي زحمت سود تضمين حقوق سياسي و اجتماعي توده

هاي خود  كشان از دسترسي به شرايط مادي و سياسي ضرور براي تحقق خواست زحمت
ها  توان آن اند كه به راحتي مي وايي طوري تنظيم شدهژشوند. حقوق و قوانين بور محروم مي

  ه در دوران بحرانژرفت. به ويگكش بكار  هاي زحمت دهرا در جهت سركوب حركت تو
يز براي بكار چ  يابد. همه كش تكامل مي ر و زحمتگهاي كار شرايط به سرعت عليه توده

بتواند كليت نظام را از   " كه با ترور و خفقان و سلب آزاديدولت مقتدرانداختن يك "
دموكراتيكي كه درنتيجه  ردد. بدينسان، حقوقگ متالشي شدن نجات دهد، فراهم مي

ي، براي تأمين و تضمين گكشان جامعه بدست آمده است، بساد ران و زحمتگمبارزات كار
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هاي حاكم از ميان  روهگهاي سركوب نظام شده به سود  انگدمال ارگوازي، لژمنافع بور
  شوند. برداشته مي

ابه دنبال خود ها ر كند تا توده وايي كوشش ميژهاي بور روهگروه يا اتحادي از گهر 
وايي از ژون بورگوناگهاي  روهگروه رقيب بسيج كند. در اين ميان گها را عليه  بكشاند و آن

ردان نيستند. به عنوان نمونه، در جريان گ ها روي فريبي و اقدامي براي جلب توده عوام چهي
كه  وازي براي تحميل خود به مردم، درعين حالژهاي انتخاباتي، كانديداهاي بور رقابت

دروغ و  چذارند، از هيگ نداني باقي نميچان طبقات محروم جامعه امكانات گبراي نمايند
ر تبديل به گنين روندهايي ديچفريبانه و انجام ناشدني نيز ابايي ندارند.  هاي عوام دادن وعده

" انتخاباتي تبديل شده است. بدين سان انتخابات دموكراتيكهاي " روالي عادي در فعاليت
وايي، از محتوا و مضمون حتي ژ" به عنوان يكي از اصول اساسي دموكراسي بورآزاد"

اي براي  وايي، خالي شده و تبديل به وسيلهژون ساير اصول اجتماعي بورچصوري خود، هم
  رديده است. گفريب مردم 

ها، در  ها و دزديدن رأي آن وازي براي تحميق تودهژها در زمينه تالش بور نمونه
طور منظم و  وازي بهژبور ونهچگدهد كه  ها همه نشان مي مدن" كم نيست. اينهاي "مت كشور
كشان از  ريزي شده شرايط سياسي و اجتماعي را در جهت محروم كردن زحمت برنامه

ونه وسايل و گ ون داراي همهچدهد و  قدرت سياسي و اقتصادي جامعه مورد استفاده قرار مي
شود. در  ي در اين اهداف خود موفق نيز ميگدامكانات سياسي و اجتماعي است، به سا

ها از روند واقعي جامعه، عوامفريبي و ... تبديل  ها، منحرف ساختن آن حقيقت، تحميق توده
  رياليستي شده است. عملكرد واقعي دولتپذير در همه جوامع امپهايي اجتناب نا ت به ضرور

يده چيپاي از خرافات و اوهام  ر هالهرياليستي دپوايي و دنياي اقتصادي و مالي امژمدرن بور
مداران و رهبران سياسي تنها  يزي از دزدي و فساد دولتچهاي نا وشهگشده و علني شدن 

ر مورد گروه ديگاش توسط  وازي احساس كند كه منافعژروهي از بورگزماني است كه 
يري گ ه تصميماه عمالً به مرحلگ چ" هيها ريگافشاونه "گ رفته است. تازه اينگتهديد قرار 

  اي دارند. دوره مصرف تبليغاتي در انتخابات رسند وبيشتر قطعي نمي
دروغ و شيادي، اخبار و اطالعات نادرست و منحرف كننده و مسموم ساختن جو 

زمان  وايي است. همژ" بورمدرنهاي " سياسي، امري عادي و روزانه دربرنامه دولت
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ان، نفوذ در گها و رأي دهند ن جنبشان سياسي، رهبراگخواري، خريدن نمايند رشوه
هايي عادي و مفيد در روند  مند، تاكتيك هاي هدف هاي سياسي مخالف  و مانور سازمان
وايي درست مانند ژري در دموكراسي بورگاند. دعواهاي زر واييژبور  هاي سياسي رقابت

  زتاب خصلتاي است و اين با وايي، سطحي و باسمهژهاي سياسي بور ها و نهاد همه ساختار
وجه نقشي در سياست و  چوايي است. انتخابات به هيژطبقاتي دموكراسي "واقعي" بور

اي بخشيدن به تصميمات  كند و تنها براي مشروعيت توده سرنوشت جامعه بازي نمي
ها بار  ها براي جامعه و مردم ده شود. افرادي كه كارايي آن زار ميگحاكم بر  ان طبقهگنمايد

ي امكان انتخاب شدن ندارند. گاه به سادگ چاست، هي ان مجلس و سناتورهاگبيش از نمايند
ايتاليا با  گداران بزر در حالي كه به عنوان نمونه، در ايتاليا برلوسكوني يكي از سرمايه

اه تلويزيون و نفوذ در مطبوعات به راحتي گايست  ندچداشتن امكانات عظيم مالي و تبليغي، 
" عمده در صحنه سياس اين كشور مداري سياستند روز توانست تبديل به "چدر عرض 

ذيري از پنا ويا و انكارگديده نمونه پيش برود. اين پوزيري نيز  ردد و تا مقام نخستگ
وازي براي تحميق مردم و سوء استفاده از افكار عمومي است و تنها يك ژامكانات بور
نمايد.  رفته غرب رخ مي يشپمع متمدن و است كه در جوا شمار مواردي مورد از بي

هاي  هاي دولتي، در واقع نوعي تقسيم غناإم و امكانات مالي و سياسي درميان جناح ستپ
ها  يريگ يري در تصميمثونه نقش و تأگ چان هيگوازي است و مردم و رأي دهندژغالب بور

رده پ" سان مردمگمايندنارلمان را بخشاً به "پوازي ظاهراً، ژو اقدامات نظام ندارند. بور
ه ژارلمان به ابزاري براي تحقق منافع ويپاست ولي در واقع با اعمال قدرت و تبديل 

امي هم كه گخويش، تماميت قدرت سياسي و قانوني را در دست خود حفظ كرده است. هن
ان گوقت نمايند يم آن متزلزل شود، آنژردد و رگوازي ناخوشايند ژشرايط براي بور

  فرستد. ي كار خود ميپ -تا زماني كه الزم باشد " را مردم"
وازي در دوران ارتقاء خويش به حاكميت، براي بسط ژدر يك كالم، وسايلي كه بور

يري از گهايي براي جلو شركت در قدرت سياسي فراهم كرده بود، اينك تبديل به نهاد
اجتماعي هاي سياسي و  شركت مردم در تعيين سرنوشت خويش شده و بدينسان ساختار

  اند. ها در قدرت سياسي وايي مانعي جدي در راه شركت تودهژبور
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وايي صرفاً به دشمني با ژرياليسم و محدوديت دموكراسي بورپهمه خودرأيي ام با اين
ر نيز متبلور گشود بلكه عالوه بر آن در دو زمينه دي هاي آن خالصه نمي رولتاريا و سازمانپ

  است:
  يمي مستبد؛ژوايي به رژيم سياسي بورژتكامل رالف) در تغيير سمت و سوي 

داران بر خرده  سرمايه گداران، درسلطه بزر ب) در تحديد آزادي ابتكار سرمايه
ي به وام، به تجارت گن رفتن استقالل اقتصادي از طريق وابست داران و در از ميا سرمايه

سياسي، اقتصادي و  هاي خارجي، دسترسي به مواد اوليه و ... و در كل در تبديل ساختار
  اجتماعي به انحصارات!

وايي نيست، ژردي نسبت به دموكراسي بورگ رياليستي، عقبپيم سياسي جامعه امژر
زير تضاد ميان گوايي است كه ناژيم تكامل طبيعي جامعه بورژدرست برعكس، اين ر

ضم نيست. وايي قابل هژديدار شد، تعارضي كه براي دموكراسي بورپدار  رولتاريا با سرمايهپ
يابد و در واقع بازتاب  رياليستي تكوين ميپنين شرايطي است كه روبناي سياسي امچدر 

ها ناشي از  وايي است. اين محدوديتژهاي تاريخي دموكراسي و سياست بور محدوديت
  وايي است.ژهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نظام بور تكامل ساختار

يست تضادي را كه حل آن از توان و امكانات داري قادر ن يم سياسي جامعه سرمايهژر
  شود، تحمل كند.  اين جامعه فراتر است و تنها از طريق يك انقالب اجتماعي ممكن مي

 روه مسلطگردد. گ يم خود ميژرياليسم، طبقه مسلط خود به نحوي برده رپدر دوران ام
يروز شود يا پقباي خود زند تا بر ر افتد دست به هر اقدامي مي اش به خطر مي طبقه كه منافع

راييد و گها را فلج نمايد و بدينسان در فرصت معيني كه شرايط به وخامت  حداقل آن
و راست خود را  چپمحيط براي استقرار حكومتي استبدادي مناسب شد، كلك رقباي 

ك و چتوان با اقدامات كو امي كه شرايط به اندازه كافي وخيم نيست ميگبكند. زيرا تا هن
  رم كرد.گآوردي سر مردم را  در من

ها در قدرت سياسي و  وايي شركت وسيع تودهژي بور جامعه چواقعيت اين است كه هي
رغم اين حقيقت است كه در قوانين اساسي اين  كند و اين علي اداره مملكت را تحمل نمي

بت شده است. ثكشورها ادعاي شركت مردم در تعيين سرنوشت كشور با حروف درشت 
ها در زمينه  ريزند وسخنان آن رستي و فاشيسم ميپ ادژواها عليه نژكه برخي بور هايي اشك
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ي، تخريب محيط زيست گفرهن "ها، بي ارزش، خشونت، جنايت، سقوط "گمخالفت با جن
  يزي بيش نيستند.چفريبي  و ... جز عوام

داري موجب تضييق و تحديد فزاينده حيطه انتخاب فردي  تكامل شيوه توليد سرمايه
اي كه  ارند در محدودهچرفته همواره نا يشپداري  ي سرمايه شده است. افراد جامعه

وازي يكي را ژهاي خود بور كند، از ميان بديل ها تعيين مي رياليستي براي آنپوازي امژبور
سازد  زير ميگانتخاب كنند. اين محدوديت انتخاب كه به همراه خود محدوديت تفكر را نا

هاي  شود. و اين در حالي است كه رشد عظيم نيرو ي اجتماعي ميگشامل همه جوانب زند
وايي دررابطه با شخصيت ژه دموكراسي بورچ تري از آن هاي وسيع ها و ساختار مولد زمينه

ها كه در  " انسانبرابريكند، خواستار است. " ان عرضه ميگفردي و اجتماعي توليد كنند
تواند جز از طريق شركت مساوي  شد، نميداري محو  روند رقابت ميان موسسات سرمايه
ذير پ وب مالكيت اجتماعي بر وسايل توليد امكانچارچافراد در اداره نظام توليد و در 

رياليستي مشترك پاي كه در جامعه ام ديدهپيزي جز به زنجير كشيدن افراد، چردد.جز اين، گ
  است، وجود ندارد.

ديده مشترك هم به پتر باشند اين  تهوايي تكامل يافژهاي دموكراسي بور ه نهادچهر 
ي گونچگيابد. اين وضعيت در عين حال در ارتباط است با  همان نسبت تظاهر بيشتري مي

تر  ها طوالني ه اين دورانچ" در جامعه. به اين معنا كه هر آرامش" و "صلحهاي " دوران
بيشتر است، زيرا  ها نيز ها و به زير سلطه كشيدن آن باشند امكانات دولت در تحميق توده

كند و اين  يكاري اجتماعي را طلب ميپرياليستي، مقاومتي وسيع و پري امگ مقابله با سلطه
صلح “نمايد و بدينسان دوران  روند فضاي سياسي و روابط ميان طبقات را متشنج مي

 "تر باشد به همانآزادروتمندتر و "ثوايي ژه جامعه بورچسازد. هر تر مي " را كوتاهاجتماعي
نين چروت و آزادي نيست. در ثتر است و قادر به استفاده از  نسبت در درون خود عقيم

ها  ريگ ها و ستم ي، فقدان جرأت و شهامت در مبارزه عليه نابسامانيگاي سرخورد جامعه
كشان و كاركنان جامعه در مساإل سطحي، در  ابعاد وسيع اجتماعي دارد و توان زحمت

ترين تغييري درآن  كند و خواستار كم ونه برخوردي نميگ چهي هايي كه به نظام حاكم يزچ
ري( گ ها مبتذل، تخيل ونوعي صوفي رميگرود. فرار از واقعيت، سر نيست، هدر مي

ونيهيليسم را  گمر گستيسم) و ... از خصوصيات اين جامعه است. اين وضعيت، فرهن مي
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رفته و خود را در اشاعه مواد گرا رياليستي را فپي كه سرتاسر جامعه امگزند، فرهن دامن مي
هاي خياباني، دررشد فاشيسم و  عام مهاجران، در كشتار مخدر، جنايت و خشونت، در قتل

يرد، نشان گ ي محيط زيست انجام ميگرستي، در تخريب سالمتي مردم كه توسط آلودپاد ژن
  دهد. مي

ستي كه در عين حال رياليپرفته ام يشپهاي  ، در ايتاليا، يكي از كشور٧٠هاي  طي سال
وايي در يك كشور بحران زده است، به روشني ديديم كه ژنمونه بارزي از دموكراسي بور

آمده كه محصول تبعيت مردم از  هاي بدست فقدان خفقان و سركوب شديد نه نتيجه آزادي
ري گاي و كار توده  امي كه جنبشگندي بعد اما، هنچسلطه تحميل شده از جانب نظام بود. 

ي تشديد شرايط و ژها استرات وايي در مقابل بيداري تودهژركت در آمد، حاكميت بوربه ح
اي جهت  را به عنوان وسيله ژتروريسم دولتي، سركوب عمومي، از ميان بردن مخالفان، شانتا

يش پهاي طبقه حاكم در  روهگاي براي تسويه حساب ميان  تأمين نظم عمومي و وسيله
داري، در شرايطي كه  هاي سرمايه تبدادي در تمام كشوررايشات اسگونه گ رفت. اينگ

كنند و تضادهاي  مشكالت سياسي، اقتصادي و اجتماعي نظم عمومي سرمايه را تهديد مي
كه  يرند. اينگ بخشند، در دستور قرار مي طبقاتي و اختالفات دروني حاكميت را شدت مي

ليكن هنوز تبديل به امري عمومي نايي داشته وثديده ابعاد استپكه  اين  را با وجود آنچ
" و بطور كلي در ها بيداري تودههايي است كه در " نشده، صرفاً به دليل محدوديت

هاي درون حاكميت وجود دارد. اما،   جوي جنبش طبقاتي و نيز در تضاد خصلت مسالمت
و اهي سياسي گدهند و آ " شرايط به رشد خود ادامه ميمتمدنهاي " تدريج كه در كشور به

  رايشات استبدادي در نظامگيابد، ما شاهد آشكار شدن  ها تكامل مي اجتماعي توده
وايي خواهيم بود. فعالً اين خشونت و ژهاي بور ري دولتگ رياليستي و وحشيپام

بينيم. اقداماتي كه  " ميدنياي سومها را بيشتر در مورد مردم كشورهاي " ريگ وحشي
اي، از بين بردن  از كنترل شديد توده  دهند عبارتند مي ها در اين رابطه انجام رياليستپام

هاي  يري اسلحه شيميايي و اتمي كه همه كشورگ مخالفان، تحريك و تهديد از طريق بكار
  ها هستند.  رياليستي در حال توليد و تكامل دادن آنپام

" شده و اي تودهيش "پرياليستي بيش از پر ماشين دولتي كشورهاي امگاز سوي دي
ها انسان و  رديده است. اين ماشين بر تقسيم كار در ميان ميليونگتر  ذيرپ ينسان آسيببد
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اين، ماشين دولتي در عين حال كه داراي ظرفيت   ها متكي است. بنابر آن گرقابت هماهن
  باشد. ذير نيز ميپ رانه وحشتناكي است، ضعيف و آسيبگ سركوب

توان در موارد  رود را مي شي و تخريب ميسوي تال  رياليستي بهپاين واقعيت كه نظام ام
  زير بوضوح نشان داد:

دوم جهاني برقرار  گايان جنپرياليستي كه در پهاي ام روهگنظم هيرارشيك در ميان  -
يش تبديل به اهرم قدرتي شده پسستن است. اين نظم بيش از گشد، اينك در حال از هم 

  ردد.گ هاي اجتماعي و طبقاتي مي وازي مانع توسعه و رشد تضادژكه از طريق آن بور
اي بطور مداوم  " مسألهدنياي سومي " فرار مهاجران از كشورهاي فقير و بحران زده -

داري راه حلي براي آن  سترش است، و اين در شرايطي است كه در نظام سرمايهگدر حال 
هاي  هژروپي و تحميل گرسنگرياليستي با دامن زدن به فقر و پمتصور نيست. نظام ام

ها، آخرين رمق  ول و بانك جهاني به اين كشورپالمللي  رانه توسط صندوق بينگمارثاست
  مكد. ها را مي توليدي و امكانات انساني آن

ه چ رياليستي كه هرپهاي ام وضعيت بد و رو به تكامل اقشار وسيع اجتماعي در كشور -
دهد.  ي راديكال سوق ميها ها را به جستجوي راه حل ذارد، آنگ بيشتر رو به وخامت مي

رشد جريانات فاشيستي را بايد در اين رابطه فهميد. اين شرايط در عين حال زمينه رشد 
  ري نيز هست.گجنبش انقالبي كار

ا و شوروي سابق هنوز هم به حركت پتغييرات سريع و انفجاري در شرق ارو -
ذشته اينك ليراليسم گ دهد. به جاي نظام بوروكراتيك و فاسد كننده خود ادامه مي ويران

المللي كه اغلب  ها و انحصارات بين هاي مافيايي، بانك روهگاقتصادي تحت كنترل 
ها مشغولند. ماحصل  اول اين كشورچپاند، به  رفتهگيشين را به خدمت پزاران نظام گكار

و داري خصوصي، ازدياد فقر، بيماري، فحشاء، اعتياد  داري دولتي به سرمايه ذار از سرمايهگ
  بي خانماني است. 

رياليستي در غياب يك بديل سوسياليستي و پهاي تالشي نظام ام اين واقعيت كه روند -
وجه در ماهيت امر و اهميت مسأله تغييري  چرولتري جريان دارد، به هيپبدون رهبري 

اند. به قول  هاي مادي يك انقالب اجتماعي ها عناصر و زمينه دهد. همه اين نمي
ز آن را گكه منتظر يك انقالب اجتماعي خالص هستند، هر كسانيلنين:"
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ري جز يك انفجار مبارزه گيز ديچتواند  ا نميپ". انقالب اجتماعي در ارونخواهند ديد
زير گمانده نا ران عقبگوازي و كارژبور ستم و هر ناراضي باشد. بخشي از خورده هر تحت

اي و نيز انقالب  مبارزه تودهونه گ چنين شركتي هيچآن شركت خواهندكرد. بدون   در
رولتري در مبارزه طبقاتي، طبعاً به همراه خود پذير نيست. شركت اقشار غير پ امكان

ه را خواهد آورد. با ژها و اشتباهات وي هاي طبقاتي، تخيالت ارتجاعي، ضعف داوري يشپ
ارد انقالب گآواناه و گهاي آ اند. نيرو داري اين همه، اين اقشار بطور عيني عليه نظام سرمايه

هاي متفاوت  يريگ اي (كه داراي خصلت و جهت اهي به اين واقعيت جنبش تودهگبا آ
توانند آن را متحد ساخته در جهت كسب قدرت سياسي هدايت كنند و با  است) مي

ر در گها و انحصارات و اقدامات اساسي دي ها و سلب مالكيت از تراست مصادره بانك
  يروزي سوسياليسم را تضمين نمايند.پوايي، ژهاي بور و نهاديدن مناسبات چراستاي بر

يم سياسي و نظام اقتصادي كه بر شوروي سابق و ژزده به ر ذاري شتابگ
  هاي تحت سلطه آن حاكم بود كشور

داري در شوروي سابق، كشوري كه در آن اولين انقالب  ي احياء و رشد سرمايهگونچگ
بت و منفي ثاي از تجربيات م نجينهگها  مونيستسوسياليستي تاريخ تحقق يافت، براي ك

ها، سخن از  هاي الزم از آن  ها و اخذ درس است كه بدون ارزيابي و تحليل دقيق اين روند
  توانددر ميان باشد. تدوين برنامه و سياست كمونيستي نمي

داري دولتي به  وازي در شوروي براي انتقال اين جامعه از سرمايهژكوشش بور
هاي داخلي و خارجي آغاز  يش و در زمينهپها  ند كه از سالچري خصوصي هردا سرمايه

رياليستي براي خروج از پشده بود ولي تحقق قطعي آن همزمان است با كوشش دنياي ام
اين  توليد سرمايه. بنابر  رفته بود، يعني بحران اضافهگها را فرا  بحران عميقي كه اين كشور

اي  را بايد مرحله ٩٠و  ٨٠هاي  ه در شوروي درسالهاي رخ داد ونيگرگتغييرات و د
كون"  داري و نه آغاز آن تلقي كرد. شوروي و كشورهاي"كومه جديدي از تكامل سرمايه

رياليستي شده بودند و اينك همراه با بسياري پند دهه بود كه جذب بازار جهاني امچ
و سياسي به منظور تسهيل زير به اتخاذ تدابير تغييرات ساختاري گيراموني، ناپهاي  كشور

رياليستي غرب در فاإق آمدن بر عواقب مخرب بحران شدند. از اين پهاي ام روهگكوشش 
ها در شوروي و اقمار آن در ارتباطي  ها و بحران رو تكوين، رشد و حدت يافتن تضاد
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بايست در همين رابطه  داري است و الجرم مي با اوضاع عمومي دنياي سرمايه گاتنگتن
ها و  ذشت ريشهگدر شوروي  ٩٠و  ٨٠هاي  ه در سالچ يرد. در واقع آنگتحليل قرار مورد 

قرن حاضر حدت و شدت  ٧٠هاي  داليل خود را در بحران اقتصادي و مالي كه در سال
ها و  رياليستي غرب طبعاً براي اقتصاد شوروي محدوديتپهاي ام كشور  يافت، دارد. بحران

وب مالكيت دولتي بر وسايل توليد فراهم چارچحيات آن در  ناهاي معيني فرا راه ادامهگتن
ذير كرد. البته پنا ذار از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي را اجتنابگساخت و بدينسان 

رياليستي پهاي ام ير مستقيم بحران اقتصادي و مالي كشورثاين تنها شوروي نبود كه تحت تأ
رياليستي پداري مجموعه نظام جهاني ام سرمايهروند تالشي آن تسريع شد. بحران شيوه توليد 

يراموني به فقر و فالكت كشانده پهاي  ه كشورژوي را در خود فرو برد و در اين ميان، به
هان گنين شرايطي است كه ناچوجه تصادفي نيست كه درست در  چشدند. بنابر اين به هي

  ريزد. اي شرقي فرو ميپنظام حاكم بر شوروي  و ارو
ها در نظام  كون موجب ادغام كامل آن هاي كومه جام شده در كشورتغييرات ان

ها از امكانات جديد براي باز  رياليستپداري غرب شد و اين روند به معناي استفاده ام سرمايه
  ميليون نيروي كار ارزان است. ند صدچمار شامل ثانباشت سرمايه و تسلط بر منابع است

باط با مسايل دور و نزديك جامعه شوروي نبود، هاني و بدون ارتگاين تحوالت اما نا
داري  شت به ناكجا آباد سرمايهگمساإلي كه اولين كشور سوسياليستي جهان را مستعد باز

هاي  يزهگهاي طي شده در شوروي، علل و ان يز بايد روندچنمود. از اين رو، قبل از هر 
طريق بتوان تصويري واقعي از داخلي و خارجي را به دقت مورد مطالعه قرار داد تا از اين 

هاي نظير آن انجاميد، بدست  ر كشورگشرايطي كه به تالشي نظام حاكم بر شوروي و دي
رايشات گاي با ابعاد جهاني بود موجب رشد  هثانقالب در شوروي حاد يروزي ضدپآورد. 

  رديد.گر جهان گوايي در كل جنبش كمونيستي و كارژبور
" رولتارياپداري دولتي تحت رهبري  سرمايها "س از انقالب رپي  لنين جامعه

ر تحت كنترل گناميده است. اين به اين معنا است كه بخشي از اقتصاد دولتي و بخش دي
ران، سربازان و دهقانان، سه گدولت قرار دارد، دولتي كه قدرت شوراهاي انتخابي كار

هستند. به اين ترتيب  هاي اصلي آن ند، ستون نيرويي كه بار اصلي انقالب را بدوش كشيده
ه خصوصي از باال توسط بك مكانيسم مركزي (شوراي چه دولتي و چاقدامات اقتصادي، 

هايي كه در  انگهاي (ار اهگران و كارمندان كارگهاي كار ايين به وسيله كميتهپاقتصاد) و از 
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ي ها، رهبر انگشد. در اين ار كردند)، كنترل مي " را اعمال ميريگكنترل كارمجموع "
توان براحتي ديد كه شماي قدرت هم در زمينه سياسي و هم در  اين مي با حزب بود. بنابر

اي از  ي ديالكتيكي ميان قطب مركزي و تقسيم حاشيه حوزه اقتصادي از يك رابطه
راني كه خود مستقيماً در توليد شركت گاي تشكيل شده كه در آن كار ايهپهاي  قطب

ي  ارد كمونيستي است، تكامل اين رابطهگيرنده آوانگاند. حزب كه دربر دارند، سهيم
يابنده قدرت  نمايد توسعه رشد كند و كوشش مي ديالكتيكي را به لحاظ سياسي رهبري مي

ها به اختصار، شرايطي بود كه در جريان  اي و جنبي را تضمين كند. اين ايهپهاي  انگار
يم مناسباتي بود كه طي نبرد ويگكسب قدرت سياسي توسط حزب بلشويك روسيه يا  بهتر ب

كش در جريان انقالب تكوين يافت و جانشين سلطه تزار و  ر و زحمتگهاي كار توده
جا ما با دموكراسي وسيعي سر و كار داريم كه  رديد. در اينگوايي كرنسكي ژدولت بور

داري است. تكامل و بسط اين  رانه سرمايهگ مارثمضمون آن رهايي كار از يوغ روابط است
توانست در مراحل بعدي  تر آن، مي ه بيشتر و وسيعچروند دموكراتيك و اجتماعي كردن هر

هاي آن  يري از قبضه كردن قدرت در دست حزب و كادرگترين تضمين براي جلو مناسب
ي آن با مصالح گانگخود مانع بوروكراتيزه شدن حزب و بي  شته و به اين ترتيب به نوبهگ

  ردد.گرولتاريا پتاريخي 
يدا نكرد. در حقيقت پهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي ادامه  نين روندي در زمينهچما ا

س از انقالب تكوين يافت درست در جهت عكس آن پهاي اول  ه كه در همان سالچ آن
هاي سياسي و اجتماعي انقالب  آورد بود و به تدريج موجب از ميان برداشتن اغلب دست

محو دموكراسي اجتماعي و انحراف از روند   معناي رديد. اين روند در يك كالم بهگ
هاي  تر شدند ولي در عوض نهاد هاي مركزي و دولتي قدرتمند انگرهايي جامعه بود. ار

اي بوروكراتيك  اي، يا قدرت خود را كامالً از دست دادند و مبدل به وسيله اي و توده ايهپ
ري گهاي كنترل كار انگد ( ارشتنگديد پكلي نا رديدند و يا بهگدر دست رهبران حزب 

تالش نمود تا به نحوي  گه لنين اندكي قبل از مرچرگحتي در دوران لنين از ميان رفتند!). 
اي ايجاد  هژوي  خانه اي را برقرار سازد و در اين زمينه نيز موفق شد وزارت ايهپدوباره كنترل 

هم ادغام شد)  حزب در ها با كميسيون كنترل مركزي دهقاني كه بعد-ريگكند (كميسر كار
"، از همان ابتدا محكوم به شكست باالها كه در واقع ايجاد ساختاري از " ولي اين كوشش
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هاي  يشتاز همه بخشپرايش كشيده شد كه خود را گبود. حزب از يك طرف به اين 
ر خود گو از طرف دي -رديد گسقوط كيفيت سياسي آن  ثامري كه باع -رولتاريا بداند پ

نين چآوري بسط داد و تحميل كرد.  ان مركزي دولت، به طرز حيرتگوان اررا به عن
ار وقفه ساختند و شرايط را براي نفوذ چهايي روند تكامل سوسياليستي جامعه را د رخداد

ذار را گوازي فراهم آورند. در يك كالم حزب نتوانست مبارزه طبقاتي در دوران ژبور
هاي مهم قدرت دولتي را با تكيه بر  انگردرستي رهبري كند و در عوض اشغال ا به

ار شد كه خود چهاي اداري، هدف اصلي خود قرار داد. حزب به همان مرضي د تكنيك
  كرد! بايست مبارزه مي عليه آن مي

نين وضعيتي را بايد در داخل انحرافات سياسي و در خارج، در عدم چها و علل  زمينه
ا جستجو پرفته ارو يشپهاي صنعتي  ه كشورژوي هر، بگهاي دي رشد و ادامه انقالب در كشور

  كرد.
بيت يك قشر ثهاي نادرست در شوروي ت ها و برنامه ذير سياستپنا نتيجه اجتناب

ها  هاي دولتي) بود كه بعد انگتر در ار وايي جديد در درون حزب (و به مقياس وسيعژبور
  ه خود اختصاص دهد.وازي دولتي" قدرت سياسي و اقتصادي را بژصورت "بور توانست به

شود،  ذار مربوط ميگجا كه به نقش و وظايف حزب در دوران  اين تجربيات تا آن
ري بنشاند گتواند و نبايد خود را به جاي جنبش كار اند كه حزب نمي تأييدي بر اين واقعيت

نبرد طبقاتي و دفاع از   رولتر در صحنهپهاي  بلكه وظيفه آن كماكان هدايت جنبش توده
وا مآبانه و بوروكراتيك در ژها و اقدامات بور رايشات، برنامهگرولتاريا عليه پات مبارز

ذار از گها و اقدامات  رايشات، برنامهگابه نماينده ثذار است. حزب به مگدوران 
داري به كمونيسم بايد به جاي قبضه كردن قدرت دولتي، كوشش نمايد تا شوراهاي  سرمايه

هاي  فكران، دهقانان و... را به عنوان ستون  ران، روشنگاركاركنان اصلي جامعه، يعني ك
رولتاريا) تقويت نمايد و از اين طريق به بسط و پذار (ديكتاتوري گاصلي دولت دوران 

توسعه دموكراسي اجتماعي ياري رساند. فقدان دموكراسي سوسياليستي و برقراري سلطه 
يكي از عوامل مهم بوروكراتيزه كش  هاي زحمت حزب در جامعه و به حاشيه راندن توده

  شدن حزب است.
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  سياسي جامعه سوسياليستي  يمژند نكته كلي در مورد رچ
" بنا نهاد. سوسياليسم،  خواهانه هاي عدالت ايدهتوان صرفاً با " سوسياليسم را نمي

ترين  بايست بر آخرين و عالي داري به كمونيسم است و طبعاً مي ذار از سرمايهگدوران 
هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بشريت متكي باشد. سوسياليسم، تقسيم فقر و  دآور دست

ردان گهاي خود انگها نيست بلكه نظامي متشكل از ار برقراري استبداد احزاب و شخصيت
ذار، يعني اداره امور جامعه توسط خود جامعه خواهند گمردمي است كه به مسأله اصلي 

عريف، دموكراسي بايد در تمام ابعاد و مضامين سياسي، ذار، بنابر تگرداخت. در دوران پ
وايي، در بهترين و ژي، اقتصادي، اجتماعي و انساني خود فراتر از دموكراسي بورگفرهن

ترين حالت آن باشد. بنابر اين جامعه سوسياليستي از اصول و منابع زير نشأت  خالص
  يرد:گ مي

ها و اجزاء تشكيل دهنده آن و  ضادوايي، تژي بور تحليل دقيق و علمي از جامعه -١
  وشانند؛پ را مي اشكالي كه حركت اقتصادي و سياسي آن

ها!  اي و استفاده از تجربيات آن هاي توده تحليل مضمون سياسي و اجتماعي جنبش -٢
ر گهاي كار ها توده هايي را بيابيم كه در آن توانيم اشكال و نهاد ها ما مي در اين جنبش

هاي اعتالي جنبش بسيج كند و مبارزات  وهاي خود را در دورانكنند نير كوشش مي
  سازد؛ گهاي مختلف جنبش را هماهن بخش
اريس، پهاي انقالبي جهان، بطور عمده كمون  تحليل و استفاده از تجربيات جنبش -٣

اي نيمه پرفته در ارو يشپهاي انقالبي  ذشته و جنبشگين و ...، در چانقالب اكتبر، انقالب 
  ن بيستم؛دوم قر
داري دولتي اداره  تحليل حركت اقتصادي و سياسي در جوامعي كه توسط سرمايه -٤

  هاي آن! هاي الزم از انحرافات و شكست اه شوروي) و اخذ درسگشدند (اردو مي
هاي الزم را كسب  ها و انقالبيون واقعي بايد از اين منابع و تجربيات آموزش كمونيست

)، كمونيسم به ١٠ذرند(گها ب كه با دو سه جمله از كنار آنكرده و به اين بسنده نكنند 
معناي تحقق شركت همه اعضاي جامعه در همه مساإل مربوط به حيات جامعه، بازشناخت 

ري كردن پكرد اجتماعي ساختارهاي اقتصادي است. س ها و عمل خصلت جمعي نهاد
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  دو روي يك سكه مناسبات سرمايه و شركت همه مردم در كليه امور و مصالح مشترك،
  هستند.

داري به كمونيسم است و به اين ترتيب دوراني است  ذار از سرمايهگسوسياليسم، دوران 
دهند. از  كه در آن عوامل روبنايي و زيربنايي جامعه كهن هنوز به حيات خود ادامه مي

كشان از قدرت سياسي و اقتصادي است.  ران و زحمتگجمله اين مسايل دور بودن كار
كند وهمه مردم  هاي واقعي جامعه توليد مي يل يك نظام اقتصادي كه به خاطر رفع نيازتشك

دهند، نظامي كه توسط خود  اند و هركدام كار اجتماعي معيني انجام مي در آن سهيم
شود و در آن هركس بنابر استعداد خويش در مساإل جامعه نقش  كاركنان جامعه اداره مي

ريزد. تغيير مناسبات توليد و  س ساختار جامعه طبقاتي را به هم ميتواند اسا كند، مي ايفا مي
ري را مشروط گون كردن روابط سياسي در واقع دو روند هستند كه يكي ديگرگد

اهانه حركت گسازد، زيرا سوسياليسم راه رسيدن به كمونيسم است و كمونيسم اداره آ مي
  .ي جامعه توسط خود جامعه استگاقتصادي، سياسي و فرهن

رغم تنوع اشكال خود داراي خصلت اشتراكي  يم سياسي جامعه سوسياليستي عليژر
يابد و مراحل  ها تكوين مي يم در فرايند تدريجي تكامل انقالب در ساير كشورژاست. اين ر

كند. وظايف  ضرور براي اجتماعي شدن اقتصاد، سياست و بطور كلي ابزار توليد را طي مي
  م جامعه سوسياليستي به قرار زير هستند:يژشمول يك ر تاريخي جهان

هاي تكنيكي كار  ها به زمينه هاي طبقاتي از طريق تنزل نابرابري از ميان بردن تفاوت -١
  و توسعه كار عمومي مفيد براي جامعه؛

اي كاركنان جامعه دراداره مساإل اجتماعي با ايجاد شرايط عيني  تحقق شركت توده -٢
  و ذهني مناسب؛

ان اشتراكي و جهاني توليد گابه ارثاي كه بتواند آزادانه، به م جامعه به مرحلهارتقاء  -٣
  اجتماعي، سرنوشت خويش را تضمين كند.

رولتاريا به مفهوم وسيع كلمه يافت، زيرا پنين تحولي را بايد در چطبعاً ابزار طبقاتي 
  كش است. اي اصلي در يك تركيب تاريخي طبقات زحمت رولتاريا طبقهپ

باشد.  يشرو ميپران گرولتاريا، حزب كمونيست است كه متشكل از كارپده سياسي نماين
دهي انقالب سوسياليستي و برقراري  ه براي سازمانژوي وجود حزب يا احزاب كمونيست، به

حاكميت شورايي متشكل از كاركنان جامعه، اهميتي تعيين كننده دارد. احزاب كمونيست 
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اي  سم براي هدايت مبارزه طبقاتي در اين راه نقش عمدهذار به كمونيگنين در دوران چهم
ي، اقتصادي، اجتماعي گكنند. دوران سوسياليسم، دوران انقالب مداوم سياسي فرهن بازي مي

  و تكنيكي است.
  

  شمول انقالب سوسياليستي وظايف تاريخي و جهان
نيروهاي داري به كمونيسم، روندي تاريخي است كه اساس مادي آن  ذار از سرمايهگ 

اند. اين روند  داري تكوين يافته اند كه توسط شيوه توليد و روابط سرمايه اجتماعي توليد
يشرو اجتماعي پفكران انقالبي و ساير نيروهاي  ران، روشنگاي كار متشكل از جنبش توده

دهند و اشكال مناسب و  ران خود را تغيير ميگاست كه كار  نين رونديچاست. در جريان 
يم سياسي جامعه سوسياليستي ژيابند. ر هاي طبيعت جامعه نوين را مي منطبق و با نياز هاي نهاد

كشان (يدي و فكري) در اداره امور  ران و زحمتگيزي جز تحقق خواست شركت كارچ
ايه تجربيات عملي خويش، خود را پكش بايد بر  هاي زحمت جامعه و دولتي نيست. توده
ها تحميل شده رهايي يابند.  وايي به آنژكه در جامعه بوراي  هژتغيير داده و از وضعيت وي

ردند كه به عنوان اعضاي جامعه آزاد جهاني، مساإل خويش را، خود گها بايد عناصري  آن
ذار به كمونيسم و ساختمان جامعه آزاد جهاني، با يك ضربت و گاداره نمايند. از اين رو 

تاريخي است. تجربه نشان داده است  ذير نيست و شامل يك دوران كاملپ يك شبه امكان
و بغرنجي تشكيل   بيني نشده يشپاست و از مراحل و لحظات  كه اين دوران تاريخي طوالني

س از اولين انقالب  سوسياليستي، يعني انقالب اكتبر، راهي كه پسال  ٨٠شده است. بيش از 
و خم بود. انقالب  چيپرپيموده شد، در واقع تنها آغاز يك راه طوالني و پطي اين دوران 

شوده شد ولي به داليل سياسي گاكتبر، دوران جديدي بود كه در روند تكامل جامعه بشري 
داري كشيده  اييد و جامعه شوروي دوباره به راه سرمايهپو اجتماعي، داخلي و جهاني ديري ن

دارد و راه همه، انقالب اكتبر در اشكال متنوع خود، كماكان در دستور كار قرار  شد. با اين
  ).١١ري براي رهايي بشريت وجود ندارد(گدي

ذشته، در شكل و گهاي  آموزي از شكست ايه تجربيات و درسپطبعاً انقالب نوين بر  
زير گداري، نا هايي خواهد داشت. خصلت جهاني نظام توليد سرمايه آوري مضمون خود نو

انقالب در كشور هاي  ند كه روندچاي جهاني ساخته است. هر  ذار را مسالهگمساله 
اي از  داري جهاني مجموعه يابد. نظام سرمايه هايي جريان مي ها و تفاوت يژگمختلف با وي
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هايي است كه هركدام داراي نقش و شرايط متفاوتي در اين نظام هستند. از  روابط كشور
ترين حلقه آن باشد. اين وضعيت  دارد كه ضعيف اين رو، نظام در جايي شكاف برمي

  ذار طوالني شود.گردد تا دوران گ ب ميموج
مساله قدرت سياسي و دموكراسي در جامعه سوسياليستي در قالب شوراهاي مردمي، 

شود كه طبعاً در اين تركيب اعضاي طبقات  يعني شوراهاي كاركنان جامعه متحقق مي
  ذشته سهمي نخواهند داشت.گحاكم 

ري شده، در زيربناي و پي س امعهو تفكر ج گبايد با فرهن زير ميگذار ناگدردوران 
اهي به گرداخت. بنابراين انقالب سوسياليستي حركت خود را با آپاي جدي  روبنا به مبارزه

اي عيني در جامعه است كه از جامعه سنتي  كه نابرابري سياسي و اقتصادي مساله اين
اجتماعي كند و در روند تكامل خود شرايط سياسي و  رسيده آغاز مي ثوايي به ارژبور

مار قرار داشتند ثداري زير فشار و است ي سرمايه مناسبي براي طبقات و اقشاري كه در جامعه
ترتيبت اين اقشار و طبقات بتوانند مستقيماً اداره امور جامعه را به  كند تا به اين فراهم مي

سي ر است و دموكراگاي آزادي هر فرد شرط آزادي افراد دي نين جامعهچيرند. در گعهده ب
  ترين شكل و مضمون بر آن حاكم است. ترين و عميق اجتماعي در وسيع

روراند پ ذير را ميپنا وايي در خود دو نوع منافع مادي كامالً متضاد و آشتيژجامعه بور
ذير نيست، پ داري امكان ي سرمايه رولتر). خروج از اين تضاد، براي جامعهپدار و  (سرمايه

وازي قادر ژكند. بور نظر نمي كدام از اين دو منافع صرف چتواند هي زيرا اين جامعه نمي
تواند بدون  رولتاريا در عوض ميپرولتاريا روند توليد را ادامه دهد، ولي پنيست بدون 

امي كه مالكيت خصوصي بر وسايل توليد لغو شود، گرا اداره نمايد. هن  وازي جامعهژبور
يي مانعي است در جهت از بين بردن واژي بور ونيسم منافع كه در جامعهگوقت آنتا آن

دهد. در  ها نيز علت وجودي خود را از دست مي هاي اجتماعي در ميان انسان نابرابري
هاي اجتماعي و ساختمان جامعه نوين  رفتن نابرابريگايان پوب مالكيت جمعي، روند چارچ

  شود. هموار مي
توانند به  وايي ميژاسي بورهاي سياسي دموكر اسخ به اين سوال كه آيا نهادپرا با  ثبح

اسخ بدون ترديد منفي پبريم.  ايان ميپردند؟ به گ  هاي سياسي جامعه سوسياليستي تبديل نهاد
اي  هايي جهت تأمين منافع و اعمال قدرت طبقه ابه ساختارثها به م است، زيرا اين نهاد

وايي ژراسي بورتاريخي دموك گآورد بزر اند. ما ديديم كه دست ر ضرورت يافتهگ مارثاست
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ان  كاال را داشت. ولي همين گكنند  اين بود كه قابليت تحمل منافع متضاد و رقابت توليد
وايي ژي بور ونيك ميان كار و سرمايه را كه ضمناً اساس جامعهگنظام قادر نيست تضاد آنتا

دهد، تحمل كند و در اين ميان براي خفه كردن آن از فشار و سركوب  را تشكيل مي
  شود. ده مياستفا

هاي سقوط، تأييدي است  ه در دورانچه در مراحل رشد و چوايي ژي بور روند جامعه
ها  وايي و نيز بيان اين واقعيت است كه اين نهادژهاي دموكراسي بور نهاد  بر اين خصلت

ردند. اين دقيقاً به اين گران گتوانند تبديل به ابزاري براي تحقق خواست و منافع كار نمي
ها روبناي سياسي نظام اقتصادي  يش اشاره كرديم اين نهادپت كه همانطور كه در دليل اس
كشان از  رولتاريا و ساير زحمتپداشتن  اهگداري است، نظامي كه جز از طريق دورن سرمايه

ي سوسياليستي،  يم سياسي جامعهژقدرت سياسي و اقتصادي معنايي ندارد. بنابراين ر
يمي اجتماعي است و خصلت آن توسعه دموكراسي به تمام ژداري، ر يم سرمايهژبرخالف ر

هاي دموكراتيك است، امري كه در تناقض كامل با  اي كردن ابزار و نهاد جامعه و توده
  داري قرار دارد. هاي سياسي سرمايه وايي نهادژخصلت بور

را چرو داريد، كوشيده تحليل كند كه  يشپاي كه در  ي اين سطور طي مقاله نويسنده
ه چهاي معيني، ضرورتي تاريخي و نيازي اجتماعي بود و به  وايي دردورانژوكراسي بوردم

وايي همراه با شيوه ژدليل با رشد جامعه و تكوين شرايط مادي و سياسي، دموكراسي بور
هاي  ها وشيوه است. درست به مانند دموكراسي  ري شدهپداري از نظر تاريخي س توليد سرمايه

اند ولي به  داري كه هر كدام براي دوران معين ضرورتي تاريخي بوده توليد ماقبل سرمايه
هاي مولد، در تناقض با رشد و تكامل جامعه قرار  تدريج و با تكامل توليد و رشد نيرو

اند، دموكراسي  تري داده يشرفتهپبنا وروبناي  رفتند و به اين ترتيب جاي خود را به زيرگ
اند. از  نك به مانعي فرا راه رشد و تكامل جامعه تبديل شدهداري اي وايي و توليد سرمايهژبور

وايي بايد از طريق يك انقالب اجتماعي جاي خود ژاين رو، دموكراسي و شيوه توليد بور
ذار به جامعه كمونيستي بدهند. شرايط كنوني دنياي گرا به دموكراسي اجتماعي و 

اجتماعي را  -زير دو بديل سياسيگناوايي ژهاي نظام بور بست ها و بن داري، بحران سرمايه
ذارد: سوسياليسم يا ادامه بربريت!                                           گ اي بشريت ميپيش پ

١٩٩٨دسامبر  ٢٠                                                         
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  موخره:
  وسالويگدر يو گرتو جنپند نكته در چتوضيح 

ترين  ايان يافت، هنوز از تازهپ ١٩٩٨دسامبر  ٣٠دوين اين نوشته، در تاريخ امي كه تگهن
كارانه خود  از ماهيت جنايت  اي وشهگسالوي گنشان بربريت "دموكراتيك" غرب كه در يو

هاي  رغم وجود نهاد رو، تا اين زمان، علي آورد، خبري نبود. از اين را به معرض نمايش در
هاي سياسي  ها و نهاد لور خصلت ضدمردمي و استبدادي ساختارغيرقابل انكار در زمينه تب

هاي حقوقي و قضايي آن، هنوز   ارلمان و بنيادپرفته تا گوايي، از سازمان ملل ژجامعه بور
كم يا  -واييژ" بوردموكراسيبرخي توهمات در ميان افكار عمومي جهان نسبت به "

ذيريم كه پر بگسالوي ( اگيو گنرو، عواقب وحشتناك ج خورد. به هر شم ميچبه  -بيش
هايي كه در  ") كه مكملي هستند بر جنايترگادامه سياست است با وسايل دي گجن"

اند، بيان  رفتهگ" انجام متمدنهاي " يشين، در خليج، افريقا و ...، توسط كشورپهاي  گجن
نزديك است.  وايي در تمام ابعاد و زواياي آنژهاي اصلي دموكراسي بور فرو ريختن ستون

به دو دهه است كه تقريباً همه دعواها و اختالفات سياسي و اقتصادي و تناقضات جدي در 
  شوند.  حل و فصل شده و مي گوسيله جن داري، بيشتر از طريق قهر و به دنياي سرمايه

اي سراسر  كننده  سوزان و ويران گاصطالح سرد، جن به گايان جنپس از پبه معنايي، 
رياليستي را در خود فرو برده و اين پام گهاي بزر طق تحت نفوذ قدرته مناژوي يتي، بهگ
يتي گاند، در اقصي نقاط حساس  المللي هايي بين گها كه از نظر شكل و محتوا جن گجن

جهاني داده شود يا نه، در ماهيت امر  گها عنوان جن گكه به اين جن باشند. اين ور مي شعله
همواره با شركت سياسي و نظامي تعداد زيادي از ها  گدهد، زيرا اين جن تغييري نمي

ها و  ها، رقابت اند و تبلور تضاد هاي معيني اعمال شده رياليستي عليه كشورپهاي ام كشور
هستند و نه تنها ربطي به دفاع از حقوق بشر و   داري ها در درون نظام جهاني سرمايه توطإه

  اند. يت انسانيثترين حقوق و حي اساسي رترين نقض ها ندارد، بلكه خود آشكا آزادي انسان
آور آن موجب تكان  هاي شوك آمد يپسالوي و گدر يو گاز اين رو، آغاز جن

تر ماهيت واقعي نظام  شديدي در افكار عمومي جهان در جهت شناخت بهتر و عيني
المللي  هاي بين داد داري وارد شد. نقض حقوق و قرار باصطالح دموكراتيك دنياي سرمايه

هاي سياسي  يمان ناتو، خارج كردن سازمان ملل از روندپهاي عضو  سط امريكا و كشورتو
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ا، افريقا و ساير مناطق متالطم جهان، دخالت پنظامي امريكا در ارو  تازي المللي و يكه بين
زدن   ها و دامن ي امريكا در امور داخلي كشورگهاي قدرتمند جهان به سركرد نظامي كشور

براي تقسيم مجدد مناطق نفوذ و ميليتاريزه كردن مناطق حساس جهان و  هاي محلي گبه جن
داري در دوران كنوني است و  ر خصلت ضدمردمي و مستبد نظام سرمايهگها همه بيان ...، اين

  ها ندارند. بات آنثر نيازي به اگاز فرط تكرار دي
شود كه بدانيم  " زماني آشكار ميمتمدنهاي " رياليستي كشورپوازي امژفريبي بور عوام
زارش كميسيون حقوق بشر گطبق  -هاي خود " حقوق بشر نه تنها در كشورقهرمانانهمين "

كنند بلكه در عين حال از  مال مي دگموازين اوليه حقوق بشر را ل -سازمان ملل متحد
ون چكنند و كشورهايي  ر، حمايت ميگكشان دي ينوشه در شيلي و آدمپون چديكتاتورهايي 

هاي فلسطين و كرد را از حقوق  طور سيستماتيك خلق تركيه، كه روزانه و به اسراإيل و
ها را با خشونت و  خواهي آن اساسي و بديهي خود محروم كرده و هر حركت آزادي

  دهند. شتيباني قرار ميپكنند، آشكارا مورد  هاي فاشيستي سركوب مي شيوه
در ميان بربريت سالوي گهاي مختلف يو كشان خلق ران و زحمتگامروز كار

ونه دورنماي گزنند و هر ا ميپرياليستي و ناسيوناليسم كور حاكم بر اين سرزمين دست و پام
رياليستي و ناسيوناليسم كور پاند. بربريت ام را از دست داده گي آرام و بدون جنگيك زند

داري در دوران بحران  سالوي سابق، هر دو محصول نظام ضدانساي سرمايهگهاي يو مليت
ردد) براي گطور كه در نوشته باال كوشش شد تبيين   است، بحراني كه (همان سراسري آن

يدن روابط و مناسبات چيپ كشان و درهم آن راه حلي جز انقالب اجتماعي زحمت
توان در دفاع از مردم  داري، متصور نيست. در اين ميان تنها ضمانتي كه مي سرمايه

وايي و ژي جريانات بور هاي سالوسانه ه موعظهسالوي ايجاد كرد، نگي يو شده سركوب
ي گاند، بلكه همبست رياليستي شدهپام گبيار جن ها آتش وايي كه امروز اغلب آنژبور خورده

ي  ديده رياليستي با مردم ستمپهاي ام كشان كشور رولتاريا و زحمتپي  جويانه طبقاتي و مبارزه
ا بايد پكشان ارو اسي انقالبي و زحمتسالوي، از هر مليت و هر قوم است. جريانات سيگيو

كشان اين  وسالوي، و دفاع از زحمتگرياليستي در يوپام گدر عين محكوم كردن جن
جمهوري وب "چارچحل سوسياليستي در  رولتارياي منطقه به تبليغ راهپكشور، همبسته با 
  ردازند.پ" بفدراتيو بالكان
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، زمينه را براي تشديد مبارزه گايي در اين جنپهاي ارو حال، شركت دولت  در عين
رولتاريا و پايي فراهم كرده است. په در مقياس اروچه در سطح ملي و چها،  عليه اين دولت

توانند و بايد از اين شرايط استفاده كرده، عليه  ل ميپهاي مترو نيروهاي انقالبي كشور
 گرزه عليه جنرياليستي بسيج شوند و از اين طريق مباپام گشركت دولت خود در اين جن

  رياليستي نمايند.پوازي امژسالوي را وارد مبارزه طبقاتي خود عليه بورگدر يو
هره چدهنده، نه تنها ماهيت ضدمردمي و  هاي تكان ها اما، به عنوان واقعيت اين رخداد

هاي  فريبي هاي اجتماعي و سياسي آن را، وراي عوام داري و نهاد خشن نظام سرمايه
حال ضربه  ذاشتند بلكه در عينگقد به معرض نمايش  اش، عريان و تمام يهاي تبليغات اهگبن

طلب و انواع و اقسام جريانات رفرميست   يني به آخرين بقاياي دموكراتيك، صلحگسن
 چپهاي به اصطالح  ها و سوسيال دموكرات وايي،از قبيل حزب سبزژبور وايي و خوردهژبور

وايي، ژرايش به راست افراطي در جريانات بورگ رفتنگوارد ساختند. به اين معنا كه شدت 
در آلمان و  CDU-CSUراستي سنتي از قبيل  وايي (احزاب دستژان سنتي بورگنمايند

RPR-UDF سوي نإوفاشيزم سوق داده و اينك احزاب سوسيال در فرانسه و ...) را به  
ها را در  جاي آنمانده از احزاب كمونيست سابق و ...،  ها، جريانات باقي دموكرات، سبز
كه خود اين  اند. اين رفتهگها،  دموكرات  داري ــ البته تحت رهبري سوسيال دولت سرمايه

" بناميم!) در دوران ليبرال  سوسيالها را " دموكرات (كه بهتر است آن  احزاب سوسيال
اي  ري و تودهگهاي كار امي كه جنبشگهاي اجتماعي و طبقاتي، هن رفتن تضادگشدت 
ه سمتي خواهد رفت؟ تجربيات تاريخي، چداري را هدف قرار دهد، به  نظام سرمايه تماميت

دموكراسي نيز براي حفظ منافع  اند كه سوسيال  جهاني اول به اين طرف نشان داده گاز جن
ري و كمونيستي و برقراري يك نظام گري جز راه سركوب جنبش كارگسرمايه به راه دي

عنوان  وجه تصادفي نيست كه سوسيال دموكراسي اكنون به چاستبدادي نخواهد رفت. به هي
رياليستي وظايف سياسي و نظامي معيني جهت حفظ منافع پنماينده هارترين بخش سرمايه ام

  رفته است.گ  رياليسم به عهدهپام
شدت مبارزه طبقاتي و اجتماعي در شرايط كنوني، در عين حال كه به تجزيه جريانات 

دهد، جامعه  ي وسيعي مي رياليستي سرعت شديد و دامنهپا در نظام امه بينابيني و ادغام آن
  سازد. ونيك ميگيش دو قطبي و آنتاپوايي را بيش از ژمدرن بور
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يز گان غم  ها در عين وايي از قبيل سبزژبور در اين ميان اما، سرنوشت جريانات خورده
وايي در نظام ژبور ي خورده رنسيبي بخش ادغام شدهپ بودن آن، بيان وقاحت و بي

و مخالف  گها در آلمان و فرانسه كه زماني ظاهراً ضدجن ان سبزگرياليستي است. نمايندپام
ايي پهاي ارو ناتو بودند و به همين خاطر موقعيت نسبتاً مناسبي در ميان افكار عمومي كشور

لي سرمايه ما  ترين بخش ي هارگاند، اينك تبديل به مستشاران جن براي خود فراهم كرده
  هاي شكننده ها و بحران ناگرياليستي، تنپاند. آري، وضعيت كنوني دنياي ام رياليستي شدهپام

ها را ندارد و اصوالً نيازي به  بند جرياناتي از قبيل سبز ر حتي تحمل انتقادات نيمگآن، دي
هاي  يري از تكوين آلترناتيوگها و جلو هايي كه زماني براي تحميق توده نين اهرمچوجود 

  رولتري، ضرورت يافته بودند، نيست.پانقالبي و 
هاي  سالوي همراه با شدت يافتن مبارزه طبقاتي در كشورگدر يو گجن ثحواد

 چپها و جريانات  كار و رفرميست در سازمان رايشات سازشگرياليستي اما، دامن برخي پام
داري  يك سرمايهژطور كامل از نظام ايدإولو رايشاتي كه هنوز بهگرفت. گانقالبي را نيز 

وايي دل ژرايش بورگاند و به دليل فقدان آلترناتيو سياسي، به نحوي به اين يا آن  نبريده
سالوي و شدت يافتن تناقضات سياسي و طبقاتي، تحت گدر يو گس از آغاز جنپاند،  بسته

 ،گرياليستي در توجيه جنپراكني امپ اه عظيم دروغگهاي دست فريبي ير تبليغات و عوامثتأ
طور كلي،  اند. به ونه دورنماي سياسي انقالبي و تحليل درست طبقاتي را از دست دادهگ هر

ايي، جز يكي دو جريان انقالبي، در اين زمينه ما كمتر پراديكال ارو چپدر ميان جريانات 
حق تعيين ها ميان " يريگ موضع  شويم. اغلب هاي طبقاتي انقالبي روبرو مي يريگ با موضع

سالوي و دفاع سياسي از گوو، محكوم كردن بمباران ناتو عليه يو دم كوسه" مرسرنوست
بخش  رياليستي، و سرانجام حمايت از "ارتش آزاديپدر مقابل حمالت ام چوي يم ميلوسهژر

هاي جاسوسي امريكا، آلمان و  ي سازمان رداختهپكوسوو"، جرياني ارتجاعي و ساخته و 
 چپري نيز در ميان جريانات گرايش ديگكنند.  مي كنند. نوسان فرانسه و ...، نوسان مي

سالوي توسط ناتو دفاع گطور ضمني از بمباران يو راديكال وجود دارد كه آشكار يا به
يري از كشتار، گكند. تحت اين عنوان كه در شرايط فقدان آلترناتيو انقالبي براي جلو مي
توانند  وو، اين عمليات مي وسههاي ساكن ك يم صرب نسبت به آلبانيژخانماني و تجاوز ر بي

رانه دولت گ سان مانعي براي اقدامات سركوب انجاميده و بدين چوي يم ميلوسهژبه تضعيف ر
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ير تبليغات ثنين تحليلي از قضايا كه به نوعي تحت تأچ   ردد. طبعاگها  صرب عليه آلباني
ت از ماهيت رياليستي قرار دارد، فاقد شناخت درسپدوستانه مراجع ام ظاهراً انسان

ر سقوط گ ليس، دولت و ... است. وضعيت بيانپداري و ابزار سركوب آن، ارتش،  سرمايه
  است.  ه در فرانسه و آلمانژوي ايي، بهپارو چپهاي  طبقاتي دراغلب نيرو -سياسي گفرهن

مي گسالوي، با آشكار كردن نقاط ضعف و سردرگدر يو گبه هر رو، وقايع جن
هاي سنتي به مساإل  ها و تحليل توان با تز ر نميگشان داد كه ديانقالبي، ن چپهاي  نيرو

ر نخواهد گفت. جنبش كمونيستي انقالبي، اگاسخ پبغرنج مبارزه طبقاتي در دوران كنوني 
هار   وازيژردان شده و دست بورگرياليستي سرپها و تناقضات دنياي ام در زير و بم تضاد

ذارد، بايد از گهاي خود باز ب يك نيروژيدإولورياليستي را در قلع و قمع سياسي و اپام
ر سو با توجه به گحساب كند و از دي كلي تسويه ارلمانتاريسم بهپسو با رفرميسم و  يك

يك خود را ژتحوالت در شيوه و روند توليد، سياست، برنامه، تاكتيك و عناصر استرات
  رياليستي را بدست بياورد.پموازي اژي الزم براي رو در رويي نهايي با بورگتكامل داده آماد
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  ها نويس يپ
ي كاال  دارانه به توليد سرمايه   ذار از توليد كااليي سادهگ) توضيح دقيق مكانيسم ١

" در مورد اياالت متحده امريكا و  انباشت سرمايهدر كتاب " گلوكزانبور  توسط روزا
  شده است.افريقاي جنوبي توضيح داده 

جا نويسنده تحت عنوان ديكتاتوري، انحصار قدرت سياسي در دست  ) در اين٢
ه نبايد با مفهوم مصطلح آن يعني استبداد ژفهمد و اين وا وايي را ميژهاي مختلف بور روهگ

ها يك طبقه قدرت  رفته شود. وسايلي كه توسط آنگهاي ارتجاعي يكي  يمژو سركوب ر
وزيسيون و مقاومت و مبارزه طبقه پكند، بنابر وضعيت ا عمال ميسياسي خود را بر جامعه ا

تواند متنوع باشد. اما،  ي رشد تضاد طبقاتي مي كشان و بطور كلي درجه ر و زحمتگكار
وب منافع و چارچاست كه در  واييژوايي از آن جهت ديكتاتوري بورژدموكراسي بور

نظر از شكل  ولت، صرفدهي شده و خطوط كلي سياسي د مصالح اين طبقه سازمان
  ردد.گ وازي تعيين ميژهاي قانوني، توسط بور حكومتي و نهاد

وازي، بخشي ژان خود بورگهاي دولت عالوه بر نمايند وايي عملكردژ) در جامعه بور٣
فروشند و بخش  توسط افراد متخصص و مجرياني كه ظرفيت كار خويش را به دولت مي

  شود. آيند تأمين مي طبقات مختلف جامعه مي" كه از مداران سياستر به توسط "گدي
فهميم كه به روشني تحت يك شيوه  هايي را مي ) تحت عنوان كار مشخص ما فعاليت٤

ال فعاليت يك راننده اتوبوس و ثيرد. براي مگ وب معين انجام ميچهارچمشخص و در يك 
...  

كه محصول كار  ون اينيرد بدگ بر مي را در  هاي توليدي انسان كار مجرد اما، همه فعاليت
يش به سوي كار مجرد سوق پران بيش از گوايي، كارژبور  مورد مورد نظر باشد. در جامعه

  ه كار خود توجه دارد.ژر كمتر به محتواي ويگشوند و بدينسان كار داده مي
آوري فعلي كار آن را  است كه بار  آوردي ) شركت عموم در اداره امور كشور دست٥
هاي مولد آن را ضرور ساخته است. اين ولي هنوز بايد  لت اجتماعي نيروذير و خصپ امكان

از طريق يك انقالب اجتماعي زمينه سياسي و اجتماعي تحقق خود را فراهم سازد. اين 
ي كه بايد در روند مبارزه گوضعيت منوط است به يك سلسله تغييرات اقتصادي و فرهن

ر اين درست است كه شكل گخود را بيابند. اه ژهاي وي اجتماعي ــ طبقاتي شكل و ساختار
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ها كشف  رداز و در كتابپ اي نظريه توانند صرفاً توسط عده هاي جامعه آينده نمي و نهاد
اي است عملي كه در روند مبارزه سياسي و  ها بيشتر مساله شوند بلكه كشف و تحقق آن

هاي دموكراسي  ل و نهادآيد، بايد اين نيز درست باشد كه اشكا تغييرات اجتماعي بدست مي
اند و  ذيري با مالكيت خصوصي بر وسايل و ابزار توليد در رابطهپنا وايي بطور تفكيكژبور

رولتاريا مورد پتوانند در تحقق قدرت سياسي  اه نميگ چدرست به اين دليل است كه هي
  يردند.گاستفاده قرار 

ماركس در نوشته متأخر خود ا رخ داد، پ) در زمينه تغييراتي كه در اين دوران در ارو٦
توضيحات فراواني ” مبارزه طبقاتي در فرانسه“و در  ١٨٧٣" در سال سرمايه" پاچبر 

  داده است.
  دهد: ) ماركس در كتاب سرمايه، كتاب سوم، بخش نهم نشان مي٧
ها، كوشش  وايي، بنابر رقابت در ميان سرمايهژدر سطح معيني از تكامل جوامع بور -

  يني ايجاد شود.گكار رفته در توليد نرخ سود ميان هاي به تمامي سرمايه شود تا براي مي
زند بلكه در  اين امر بوسيله مبادله محصول با قيمتي كه حول ارزش هر كدام دور نمي -

ابت و متغير) و سودي كه بر اساس ث" كه توسط سرمايه كلي توليد (هزينه توليدوسيله " به
  شود. ردد، تعيين ميگ مي رنرخ متوسط سود به اين سرمايه ب

تا  ٣٧اين تحليل ماركس كه با توجه به تإوري رانت زمين، مطرح شده است، در بخش 
  سازد كه: همان كتاب روشن مي ٤٧

ي فردي آن نيست بلكه گوجه خصلت همان كاال و زند چهي  ارزش يك كاال به -
  ها وجود دارد. بازتاب روابطي است كه در ميان انسان

است كه  ر اينگ رو داريم نيست بلكه بيان يشپاي كه در  زش كار، نظم جامعهقانون ار -
  اين جامعه از كجا آمده است.

" مشروط است به وجود آميز ذار مسالمتگجا بايد تذكر دهيم كه روند" ) در اين٨
هاي مردم. از اين اصل  ترين نياز يم در تأمين اساسيژ" در جامعه و قابليت رآرامش""

رسند. ما اين وضعيت را در ميان  اساس مي هاي بي سازي نتايج نادرست و قرينهبسياري به 
هايي نظير ايران  بينيم. كشور رداختند، ميپاني كه به دفاع از خاتمي گفكران و نويسند روشن

تحول اند، قابليت " هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي شده كه تبديل به انباري از تضاد
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اندازد.  زيرا هر حركتي در اين جهت تماميت نظام را به خطر مي" را ندارند، دموكراتيك
نين چوني عميق سياسي و اقتصادي دارند كه گرگاين جوامع نياز مبرمي به تحول اساسي و د

  ذير نيست.پ روندي از طريق تغييرات صوري و روبنايي امكان
ز طريق هاي "دموكراتيزه كردن ا وجه تصادفي نيست كه روند چاز اين رو، به هي

يراموني پهاي  ايي، در ساير كشورپ" تاكنون جز در يكي دو كشور اروآميز مسالمت"
هاي  اند. اين اما به اين معنا نيست كه راه تغييرات اساسي در زمينه دموكراسي بوجود نياورده

است كه  اساسي در اين زمينه اين ثآنجامد. بح آميز لزوماً به دموكراسي و آزادي مي قهر
نين تغييراتي است و منافع چسياسي، اقتصادي و اجتماعي حامل   رو با كدام برنامهكدام ني

وايي ژهاي بور حل  يابد. در نتيجه همه راه تحقق مي  ه سمتي امكانچتاريخي طبقاتي آن در 
ري ره گوايي با هر ظاهر و شمايلي نيز كه عرضه شوند جز به ديكتاتوري ديژبور و خورده

  روي ما است. يشپاكنون  نين "تحوالتي" همچهاي تاريخي  نخواهند برد. نمونه
، Fedral Employee Loyalty Program) برنامه ترومن تحت عنوان ٩

رديد. منظور از گاتخاذ  ١٩٤٥اي از اقداماتي بود كه توسط دولت ترومن در سال  مجموعه
يت كار " بود. يا ممنوعدور كردن عناصر براندازي از مقامات دولتياين اقدامات "

Berufverbote  يري از دادن شغل گبراي جلو ٧٠كه توسط دولت آلمان فدرال در سال
رسيد. عين همين قوانين و  " به نظر ميمشكوكها " دولتي به افرادي كه فعاليت سياسي آن

 گس از جنپهاي  هاي به اصطالح دموكراتيك در سال اقدامات در ايتاليا و ساير كشور
  ذاشته شد.گهاي دولتي به مورد اجرا  ستپها به  ابي كمونيستي براي ممانعت از دست

نقد انيك توسط  ماركس در "گصورت ار ذار، بهگي دوران  يم سياسي جامعهژ) ر١٠
  تحليل شده است.” دولت و انقالب“و لنين در  ١٨٧٥در سال ” وتاگبرنامه 
جامعه كهن و ) جامعه نويني كه در حال تولد است، راه خود را از ميان تناقضات ١١

رياليستي مملو از پشايد. تاريخ سياسي و اجتماعي جامعه امگ  مقاومت طبقات حاكم مي
هاي مترقي براي تحقق جامعه آزاد و اجتماعي است، امري كه  مقاومت و مبارزه نيرو

  كند. وايي آن را طلب ميژي بور هاي مولد و شرايط مادي جامعه رايش نيروگ
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  )١(ماركس، بحران كنوني و آينده كار

ارنست مندل                                                                                                                                
١  

كه  سياسيچند سالي است كه اين تز 
، "تارياپرول"تواند به  ر نميگرهايي انسان دي
ه چير، متكي باشد، هر گب يعني طبقه مزد

اقتصادي تقويت  ثبيشتر توسط مباح
ايه استدالالت خود را بر اين پشود. برخي  مي

كار شدن  اند كه در نتيجه خود مبنا نهاده
سترده، گها، بيكاري  توليد، استفاده از روبات

ك مستقل و نظاير چهاي كو ازدياد شركت
ير، به گب ر مزدگكاراه گها، نقش و جاي اين

  ابه بخش عمده  ثم
كنند تا زماني  ر مطرح ميگبرخي دي) ٢(افول است.  جمعيت فعال اقتصادي، به شدت در حال

در سطح كنوني باقي  "كالسيك"و در نتيجه كارمزدي  "كالسيك"ي صنعتي ژكه تكنولو
را كه ادامه چرد، اي براي نوع بشر (و در نتيجه براي رهايي انسان) وجود ندا بماند، آينده

. بدين ترتيب از ديد )٣(نين وضعي به نابودي كامل تعادل محيط زيست منجر خواهد شدچ
ر از موارد معمولي بحران افزونه توليد و افزونه گاينان بحران كنوني نه يك مورد معمولي دي

مدت  زداري جهاني، كه در درا وني بنياديني است در ساختار اقتصاد سرمايهگرگانباشت، بل د
شود. در يك كالم  ر ميگايجاد يك تغيير اساسي در وزنه، انسجام و ديناميزم طبقه كار ثباع

  ر است، مواجه هستيم.گ" كه به ضرر طبقه كاربحران سيستم صنعتيبا يك "
ه چاست معناي آن  اسخ منفيپر گكنند؟ ا هاي موجود اين فرضيه را تأييد مي آيا داده

قابل  ديده غيرپمدت، كه خود  هاي بالقوه بيكاري ساختاري دراز امديپاه گتواند باشد؟ و آن مي
"افول به اصطالح   ديدهپاسخ، پبت بودن ثتوانند باشند؟ در صورت م ه ميچانكاري است، 
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هاي اقتصادي  يامدپتوان توضيح داد؟  ونه ميچگديده عيني را پابه يك ثبه م ر"،گطبقه كار
  ه خواهند بود؟ چاش  بالقوه

٢  
اند كه كارمزدي در بعد جهاني، و در همه  رايشگر اين گهاي آماري بطور كلي بيان داده

اه اجمالي گاند. يك ن ها، نه در حال افول مطلق و يا نسبي، بلكه برعكس در حال افزايش قاره
رايش گكند. منظورم از  ) به سرعت ادعاي ما را تأييد ميILOالمللي كار ( به آمار سازمان بين

ين نوسانات گوجه نوسانات سه ماه و يا شش ماهه نيستند، بل مقصودم ميان چبه هياصلي البته 
اش را سال  ه نقطه شروعچاي كنوني، پ نج يا ده ساله است. حتي از آغاز ركود اقتصادي ديرپ

  رايش غالب بوده است.گرايش تاكنون همواره گ، اين ١٩٧٢ه سال چبدانيم و  ١٩٦٨
مان را از يك سلسله مقوالت  بايد تعاريف رايش ميگبات صحت و يا سقم اين ثبراي ا

  تدقيق كنيم:
محدود كرد. (رجوع ” گكار يدي در صنايع بزر“را به  "كار مزدي" نبايد -الف 

، انتشار ٦، و بخش ١ ، جلدسرمايه، در كتاب ر بطور عامگكاركنيد به تعريف ماركس از 
  نيافته).

تمام كساني ) به مفهوم كالسيك آن پرولتاريا( ر مزدبر"گ"كار تعريف ما از -ب 
(در نتيجه تنها آن  هستند كه تحت اجبار اقتصادي مجبور به فروش نيروي كار خود هستند

آمدي  نان سطح درچ يرد كه از آنگ اي را در بر نمي رتبه زاران عاليگدسته از مديران و كار
آن   كه بتوانند از قبل بهرهدهد  اي را مي ها امكان انباشت كافي سرمايه برخوردارند كه به آن

  امرار معاش كنند).
بران غير مولدي كه در  شود، نه تنها همه مزد ران مولد محدود نميگبه كار پرولتاريا -ج 

آورند را هم در بر  يرند، بلكه بيكاراني كه به مشاغل آزاد روي نميگ بخش (ب) قرار مي
 Einfubrun in dieيرند. (رجوع كنيد به كتاب سرمايه ماركس، و كتابگ مي

Nationalokonomie  ارتش ذخيره  نين مفهوم كليچ، و همگزامبورگرزا لواپر"
  .)كار"

ير يك تعريف عيني (طبقه در خود) است و نه يك تعريف گب تعريف ما از طبقه مزد -د 
  كنيم. اش نمي اهيگذهني. بدين معنا كه وجودش را منوط به سطح آ
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ال در ثمزدي در بخش كشاورزي (بطور م ت فوق، كاربدين ترتيب، با توجه به مالحظا
" هم به همان اندازه كار مزدي است صنايع خدماتهندوستان)، و يا در بخش به اصطالح "

ها شواهد  اه آمارگذيريم، آنپها را ب ر اين تعاريف و معيارگكه در معادن و صنايع مانوفاكتور. ا
يران در گ"، و نه افول آن. تعداد مزدبجهاني يپرولتارياغير قابل انكاري هستند بر افزايش "

باشند. رقمي كه  ميليون نفر مي ٨٠٠تا  ٧٠٠بخش غير كشاورزي امروزه در سطح جهان بين 
ران بخش كشاورزي را هم بدان گه كارچنانچايم.  و  اه شاهدش نبودهگ چذشته هيگدر 

هاي  يرنده كشورگحتي دربر شود. اين رقم كه ميليارد نفر مي بيافزاييم، اين رقم بالغ بر يك
  باشد توسط آمار ذيل تأكيد شده است. رياليستي نيز ميپام

  يران (به جز بخش نظامي)گتغييرات ساالنه درميزان اشتغال مزدب           
  +٥/٢%  ژنرو

  +٥/٢%  رتقالپ
  +٢/٢%  امريكا
  +١/١%  استراليا
  + ١/١%  ايتاليا

  +٨/٠%  دانمارك
  +٨/٠%  ژاپن

  +٣/٠%  اتريش
  +٢/٠%  فرانسه

     -%   يكژبل
  -١/٠%  بريتانيا

  -٢/٠%  آلمان غربي
   (ILO, Le Travail dans le Monde, Geneva, 1984)مأخذ:                 

 گهاي بزر رفته شده در كارخانهگاما، مسأله كاهش نسبي ميزان كار مزدي به كار 
له كاهش تراكم نسبي كار،  و اين داري كماكان به قوت خود باقي است. يعني، مسأ سرمايه

ايم. از آغاز ركود اقتصادي كنوني  در حالي است كه با تراكم و تمركز بيشتر سرمايه مواجه
ه در چعكس، اما،   ايم. بر رياليستي مواجه بودهپهاي ام رايش در كشورگهمواره با اين 
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ايم. اين  وي كار بودهستره جهاني شاهد افزايش تراكم نيرگه در چهاي نيمه صنعتي، و  كشور
 "قديمي"هاي  ون افول نسبي در به اصطالح شاخهچهم -ل پهاي مترو ديده دركشورپكه اين 

اي است مقطعي  ديدهپ -"جديدهاي " در شاخه گصنايع قبل از ظهور واحدهاي توليدي بزر
رايش درازمدت تبديل خواهد شد را گديده به يك پو منتج از شرايط، و يا اين كه اين 

به  ١٩٩٠يري نهايي برسيم بايد دستكم تا دهه گ نده نشان خواهد داد. براي آن كه به نتيجهآي
  انتظار نشست.

٣  
يري گي خود كار و به كارژمدت و درازمدت تكنولو هاي كوتاه يامدپ ١٩٧٠تا اوايل دهه 

ن رفتگير شاغل)، البته با در نظر گب ران مزدگها بر ميزان اشتغال كامل (يعني كار روبات
، امروزه هم در سطح بسيار نازلي  بوده چهاي مختلف، عمالً هي جابجايي نيروي كار بين شاخه

نين باقي خواهد ماند. به استناد چاي هم كماكان  بيني يشپباقي مانده و براي آينده قابل 
شود كه تا دهه  بيني مي يشپ)، OECDتحقيقات اخير سازمان تعاون و توسعه اقتصادي (

درصد از كل  ٥تا  ٢درصد، و در سطح جهان بين  ٨تا  ٤بين  هاي غربي ركشودر  ١٩٩٠
. اين تحقيقات به تعداد مشاغل جديدي كه )٤(ميزان مشاغل مزدبر موجود كاسته خواهد شد

كند. در  هاي خودكار ايجاد خواهند كرد، اشاره نمي در رشته صنايع توليد روبات و ماشين
" وجود دارد. اما بدبينانو "  "خوش بينان" هاي بيني يشپيري بين گ شمچاين مورد تفاوت 

ها، كه مدعيند كه تعداد مشاغل جديد ايجاد شده در  بيني يشپترين  ر حتي بدبينانهگا
ايان قرن حاضر تعداد پيريم، باز هم در گيزند، را مد نظر بچهاي نوين صنعتي بسيار نا شاخه

 ٨٠رفت (بين گجمعيت فعال را دربر خواهند اي از   مالحظه  ريت قابلثيران كماكان اكگب مزد
  ي شرقي، و شوروي).اروپاهاي غربي،  درصد جمعيت در كشور ٩٠تا 

، به مفهوم عيني كلمه فاقد مبناي عيني ر"گ"افول طبقه كار بدين ترتيب، ادعاي
سترده گوجه بدين معنا نيست كه ما خطر بالقوه بيكاري  چهي  . اين امر، اما، به)٥(است

داري اساساً به دو دليل  ديده در كشورهاي سرمايهپيريم. اين گكم ب  مدت را دست طوالني
  وجود دارد: 

كاهش نرخ رشد اقتصادي در دوران موج طوالني ركود اقتصادي، نرخ رشدي  -الف 
  يك سوم).ژآوري نيروي كار تنزل يافت (انقالب تكنولو كه به زير نرخ متوسط رشد بار
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ني متناسب با رشد جمعيت براي نظام اقتصادي كنوني ناممكن شدن شغل آفري -ب 
  ر كماكان يكسان باقي بمانند).گر كليه عوامل ديگ(حتي ا

هاي مشخص صنايع كه  ها را درآن شاخه ها استفاده از روبات يامدپافزون آن كه ما بايد 
ال ثاند (براي م ر نقش كليدي داشتهگر و جنبش كارگدر سازماندهي و قدرت طبقه كار

يريم. در اين موارد گي غربي) را هم در نظر باروپاايع اتومبيل سازي در امريكا و صن
آميز است، و قبل از اين كه دير شده باشد( متأسفانه نظير صنايع فوالد و  انداز تهديد شمچ

  .)٦(سازي) بايد بدان توجه كامل مبذول داشت كشتي
ميليون نفر  ١٠رقم بيكاران از  مدت ( در غرب هاي بيكاري ساختاري فزاينده دراز يامدپ

ه بيشتر چتوان در هر رسيد) را مي ١٩٨٠ميليون نفر در اواسط دهه  ٤٠به رقم  ١٩٧٠در سال 
هاي  اي كه بنقد در برخي از بخش يگر و نيز خطر سرخوردگشدن طبقه كار  تجزيه

وست و پ ال در بين جوانان سياهثخورد، مشاهده كرد. براي م مي  شمچي جوان به پرولتاريا
شان  ايان تحصيالتپ، كه از زمان )٧(االصل درامريكا و نيز در برخي مناطق در بريتانيا انياييپاس

اند كه آينده بهتري در  ز نتوانستند به شغلي دست يابند و با اين خطر مواجهگتاكنون هر
  انتظارشان نباشد.
سازي را  صنايع اتومبيله در ژوي هاي نوين، به يژهاي تكنولو يامدپي ژاپنهاي  سوسياليست

نين جوانب كيفي اين تغييرات را هم مورد چ. آنان هم)٨(اند مورد مطالعه جدي قرار داده
يدايش اقشار پها، ازدياد سوانح،  ون از دست رفتن مهارتچاند (مساإلي  بررسي قرار داده

الترين دهند كه در صنايعي كه با هاي جديد). اين تحقيقات نشان مي ر و مهارتگجديد كار
سازي ميراياما و نيسان، از  هاي اتومبيل ون كارخانهچاند،  رفتهگها را به خدمت  رقم روبات

انويه ژتا  ١٩٧٤تامبر پدرصد كاسته شده است (درفاصله بين س ١٠ران مولد گميزان تعداد كار
 ران غير مولد درگ). اما، نبايد از نظر دور داشت كه اين كاهش با افزايش تعداد كار١٩٨٢

از اين تحوالت  ژاپن "اتحاديه صاحبان صنايع"ها همراه بوده است. حتي همين كارخانه
به  العمر" "اشتغال مادام ژاپنرا كه در چراني شده است، گار نچچندان راضي نيست و د

  صورت يك قاعده و عرف جا افتاده در آمده است.
(Japan Elononic Journal, Febzi, 1984)  

٤  
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اي طوالني مدت ناشي  سترده و تودهگمسأله افزايش بيكاري ساختاري اسخ جدي به پتنها 
ي در سطح جهاني گاز ركود اقتصادي طوالني كنوني همانا كاهش راديكال ساعات كار هفت

بدون كاهش  ساعت كار در هفته ٣٥ها. طرح فوري  است، البته بدون كاهش دستمزد
 ١٢ر است. به ازاي كاهش گبقه كارها به معناي توزيع حجم كار موجود بين كل ط دستمزد

انياً ثكن كرد، و  درصد را ريشه ١٢توان اوالً بيكاري با نرخ  ر ميگي هر كارگدرصد كار هفت
ري است كه به گايجاد كار براي اين نيروي كار اضافي منجر به وحدت اقشار طبقه كار

يري از تغيير گلواند. براي ج سسته شدهگواسطه بيكاري، و يا وحشت از بيكار شدن از هم 
ابه هدف ثجدي توازن قوا بين نيروي كار و سرمايه و به ضرر نيروي كار، بايد نكته فوق به م

انداز در درازمدت اما بايد  شمچيرد. گري  جهاني قرار گي جنبش كارژمدت در استرات كوتاه
  ساعت باشد. ٢٠ي به گكاهش ساعات كار هفت

" و ذير بودن در سطح جهانپ رقابتالً "ثاي تحت لواي م ونه مالحظه و بهانهگهر 
ذاشته گ" بايد به نفع اين اولويت مطلق اجتماعي به كنار ذاريگ آوري سرمايه سوديا "

ابت كرد كه در سطج جهاني، و نه صرفاً از زاويه يك شركت ثتوان  ي ميگشود. به ساد
است. البته، در نظام ها نيز  ترين راه حل ترين و عقاليي منفرد، اين راه حل مقرون به صرفه

را كه از چباشد،  هاي منفرد مي " شركتعقاليي بودنداري عقاليي بودن به معناي " سرمايه
انجامد، در حالي  ه بيشتر به عقاليي بودن كلي ميچ هر جزيينظر اين نظام عقاليي بودن  نقطه

بينيم كه به  يانجامد. در اين جا نيازي نم مي كليواقع بر عكس به غير عقاليي بودن  كه به
  سترده در سطح ملي و يا جهاني اشاره كنيم.گآميز ناشي از بيكاري  مخاطرات سياسي فاجعه

ي بدون گهاي كاهش راديكال ساعات كار هفت يامدپنظر ماركس در هر دو مسأله، يعني، 
" (و يا مليي "گران در سطح جهاني به جاي همبستگي كارگها، و نيز همبست كاهش دستمزد

داران كامالً صريح و روشن است.  ران و سرمايهگاي و يا شركتي) بين كار ي، ناحيها منطقه
  المللي اول اشاره كنيم: كافي است به خطابيه ماركس به جلسه افتتاحيه بين

كه   رفتن ارتباطات دوستانهگ  اند كه سزاي ناديده ذشته نشان دادهگ"تجارب 
ر، جهت گهاي مختلف به يكدي ورران كشگدهنده كار يوندپبخش و  بايد الهام مي

بخش  باشد، همانا  هاي مبارزات رهايي ي جمعي و مقاومت در تمام عرصهگهمبست
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يوسته بوده است" پهم  راكنده و نابهپهاي  همواره شكست مشترك كليه تالش
  ).١٢-١٣، ص ص ١٦ليسي، جلد گار به زبان انثلس، مجموعه آگ(ماركس و ان

الملل اول ماركس  هاي شوراي عمومي بين بطه با فعاليتماهه خود در را زارش سهگدر 
  كند: نين بيان ميچ

اش در  ر] هم به دليل عدم سازماندهيگ"و حتي تشكالت ملي آن [طبقه كار
ها در  را كه همه كشورچشود.  فراسوي مرزهاي ملي به سهولت با شكست مواجه مي

ذارند. تنها گ ير ميثر تأگكديرداخته و متقابالً روي يپجهاني با هم به رقابت   بازار
يروزي نهايي آن را تضمين پتواند  ر است كه ميگالمللي طبقه كار يك اتحاديه بين

  )٢٢٢، ص ١٦كند". (مأخذ باال، جلد 
الملل اول كه براي  ان هيأت شوراي عمومي بينگهايش به نمايند ماركس در رهنمود

نين بيان چبا قاطعيت بيشتر  رد آمده بودند حتيگنو ژدر  ١٨٧٦ره سال گشركت در كن
  كند: مي

ر در جهت گهاي دي "ما كاهش ساعات كار روزانه، كه بدون آن كليه تالش 
شرط اعالم  يشپانجامد، را بايد به عنوان يك  بهبود و رهايي بشر به شكست مي

  ).١٩٢، ص ١٦داريم" (همان مأخذ، جلد 
  
٥  

كنند از  ترده درازمدت تالش ميسگمبارزه بين نيروهايي كه در جهت بيكاري ساختاري 
ي به دو گاتنگر، بطور تنگي از سوي ديگيك سو، و يك كاهش راديكال ساعات كار هفت

يزه سرمايه براي باال بردن گردد: انگ وايي مربوط ميژنيروي محرك اساسي در جامعه بور
آالت،  ماشين ارزش افزونه نسبي، يعني، رشد عيني (عينيت يافته، ماديت يافته) نيروهاي مولده،

ها از يك سو، و  سازي توليد و روبات كار، خودكار هاي نيمه خود هاي ماشيني، سيستم سيستم
ر. يكي از دستاوردهاي گاز سوي دي  مزدي و سرمايه فشار متقابل مبارزه طبقاتي بين كار

(و نه مكانيكي نوع مالتوس،  رابطه متقابل ديالكتيكيتحليلي ماركس مشخصاً نشان دادن 
  يكاردو و يا السال) بين اين دو بود.ر
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شود كه سطح  روي كار دارد. اين امر موجب مي متناقضير ثارشد مكانيزه شدن 
ها  واسطه ازدياد ارتش ذخيره كار دستمزد ها كاهش يابد، بيكاري افزايش يابد، به مهارت

صادي")، مهاجرت راتي كه بخشاً با باال رفتن انباشت سرمايه ("رشد اقتثمغلوب سرمايه شوند، ا
ي شوند. اما، مشابهاً باال رفتن توليد مكانيزه ثها، خن المللي و نظاير اين نيروي كار در سطح بين

يدايش فشار پشود و در نتيجه موجب  (فيزيكي و يا فكري) ميباال رفتن شدت كار موجب 
عناصر  يامد اخير غالباً از سويپشود. اين  ي ميگاي در جهت كاهش ساعات كار هفت عيني

  اردهپها به دست فراموش س ها و ماركسيست ر، منجمله سوسياليستگراديكال طبقه كار
  .)١٠(شود. ماركس بر اين نكته شديداً تأكيد داشت  مي

ابه امري كه به لحاظ عملي و اقتصادي ثي، به مگاما سرمايه به امر كاهش ساعات كارهفت
نهد و نه با طيب خاطر، بلكه  ردن ميگن وشي است، نه از روي حسن نيت بداپ شمچقابل  غير

  دهد. هاي كار و سرمايه است كه بدان تن در مي س از يك مبارزه شديد بين نيروپتنها 
ناميدش، به هر حال تنها تحت شرايط نسبتاً  نان كه ماركس ميچري، آن گطغيان كار

. فراهم آمدن اين آميز باشد تواند موفقيت ها و آن هم بطور موقت مي مطلوب تناسب بين نيرو
در اشتغال كامل و سازماندهي كار   هاي دوره يامدپتواند ماحصل  مي شرايط مطلوب تنها

يدايش بيكاري باشد. دقيقاً در اواخر پدوران قبل از آغاز موج ركود اقتصادي درازمدت و 
ي) با ي غرباروپاه درژوي در سطح جهاني (و به پرولتاريابود كه  ١٩٨٠و اوايل دهه  ١٩٧٠دهه 

كسب كرده  ١٩٦٠و  ١٩٥٠هاي  اي كه در طي دهه ستردهگيابي  ي و سازمانژاي از انر شتوانهپ
توانست حول  -جهاني دوم  گس از جنپدرازمدت  "شكوفايي" يعني در طي دوران -بود 

ها، و  ي بدون كاهش دستمزدگهاي تضييقات اقتصادي، جهت كاهش ساعات كار هفت سياست
اجتماعي، وارد مرحله جديدي از رو در رويي و به مبارزه طلبيدن با  هاي براي تأمين بيمه

هاي تضييقاتي  ر در برابر سياستگدقيقاً از اين رو است كه مقاومت طبقه كارسرمايه شود. 
و نه رفته گهايي شكل انفجاري به خود  ير شده، و طي دورهگ رفته، همهگآبديده شده، اوج 

دار  يابد. و از همين رو است كه براي طبقه سرمايه رش ميستگتنها در سطح ملي بلكه جهاني 
" تاريخي حل  راهامروزه چندان آسان نيست كه براي خروج از ركود اقتصادي كنوني "

  ذارد.گخود را به اجرا ب
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ير)، نتيجه اين هجوم گب ر (طبقه مزدگطبقه كار انيكگقدرت اري گستردگواسطه  دقيقاً به
اين مرحله نخست از اين فاز اوليه ركود اقتصادي چندان معلوم  طبقاتي سرمايه عليه كار در

نان چ ار آنچداري در آتيه د هاي كليدي سرمايه ي در كشورپرولتاريانيست. احتمال آن كه 
ارش شدند بسيار چدر فرانسه د ١٩٤٠انيا و پدر اس ١٩٣٩در آلمان،  ١٩٣٢شكستي شوند كه ر 

  اندك است.
سوسياليستي در مواجه با  -ري گعنا نيست كه يك راه حل كاروجه بدان م چاما، اين به هي

نين بحراني چاصلي حل   اندازش بسيار نزديك است. مانع شمچبحران كنوني حتمي و يا حتي 
يران و توان رهبري آن هنوز مطلقاً ناكافي گب اهي مزدگسطح آ عيني:است و نه  ذهنيعامل 

-ريگيك راه حل كار امكان عينيم است. اين نكته، اما، بدان معنا است كه دستك
ي دارد، به گها بست سوسياليستي براي حل بحران بشريت وجود دارد. بقيه ماجرا به سوسياليست 

كند (ابقاي فيزيكي نسل  هايي كه اين بحران ايجاد مي ها، به مخاطرات و دشواري هشياري آن
تعميم يافته؛ يعني در نظام  وب اقتصاد بازارچارچبشر)؛ ناممكن بودن خروج از اين بحران در 

داري  داري؛ نياز به تدوين يك برنامه عمل ضدسرمايه ، يعني، سرمايه"توليد ارزش مبادله"
هايشان؛  ونيگوناگرفتن گيران، با در نظر گب ران و مزدگهاي واقعاً موجود كار آمده از نياز بر

هاي سرمايه؛ نياز به ژدر آوردن د  نياز به متحد ساختن اين نيروي مقتدر براي به لرزه
  داري. ون كردن سرمايهگسازماندهي و تشكيالت براي سرن

٦  
هاي آتي تجربه خالف اين  يريم كه دردههگاي فرض بر اين ب ذاريد براي لحظهگحال ب

نكات را نشان دهد: يعني اين كه هم به داليل اقتصادي (روباتيزه شدن صنايع) و هم به داليل 
ايم، از حاال تا اواخر قرن بيستم كار مزدي  ما بدان كم بها داده  خيفته برگسياسي، كه بنابه 

كند  شروع به افول مي عينيبه لحاظ  پرولتاريارو  اي كاهش يابد. از اين بطور قابل مالحظه
 پرولتاريا توان عينيي اين امر پاش)، و در  (هم به لحاظ عددي و هم به لحاظ انسجام دروني

نهد، در آن صورت صرفاً به  سياليزم هم بتدريج رو به كاهش ميبراي انتقال جامعه به سو
فت، بلكه بايد به سوسياليزم و اصوالً هر طرح واقعي گ" بدرود" نبايد "پرولتاريا"

تر به خود اقتصاد بازار و كل نظام  فت و از آن مهمگ" بدرود(ماترياليستي) رهايي بشر هم "
  فت.گ" بدرودداري هم بايد " سرمايه
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ذشته اعتبار خود را گواه تجارب صدسال گترين تزهاي ماركس، كه به  اي ايهپ يكي از
اهش در گير است كه به دليل جايگب كماكان حفظ كرده است، اين است كه تنها طبقه مزد

سازماندهي در  بت" توان بالقوه خودثهاي م وايي، به كيفيتژداري و جامعه بور توليد سرمايه
يك راه حل سوسياليستي بحران بشريت  هاي شرط يشپتعاون، كه ي و گاي، همبست ابعاد توده

بخش و انقالبي براي  خود نقش رهايي ها، اما، به خودي است دست خواهد يافت. اين كيفيت
نين چاي كه از يك  "توان بالقوه اجتماعي" آفرينند، بلكه تنها به يك نمي پرولتاريا

ري، نه دهقانان در گبقه و قشر اجتماعي ديط چردند. اما، هيگ طبيعتي برخوردارند منجر مي
زاران دولتي گها و كار فكران انقالبي، و مسلماً نه تكنوكرات هاي جهان سوم، نه روشن كشور

از توان بالقوه مشابهي برخوردار نيستند. ساير طبقات و اقشار اجتماعي داراي يك توان بالقوه 
ال، تاريخ به دفعات ثيستي) هستند. براي مريالپداري (ضد ام " انقالبي ضد سرمايهمنفيعظيم "

" بتثموجه از توان بالقوه " چمانده به هي هاي عقب ابت كرده است كه دهقانان در كشورث
  اهانه سوسياليستي برخوردار نيستند. گيابي آ براي سازمان

جانبه نيروي كار "زنده" توسط نيروي كار  زيني همهگواسطه جاي ر بهگر، اگاز سوي دي 
ر اين امر نه تنها آينده گها) كار زنده دستخوش يك افول همه جانيه شود، دي " (روبات"مرده

و سوسياليزم را مورد تهديد قرار خواهد داد، بلكه اصوالً بقاي خود اقتصاد بازار و  پرولتاريا
اي  ممكن خواهد ساخت. اين نكته به شكل ساده ه بيشتر و بيشتر غيرچداري را هر  نظام سرمايه

ر مبارز عضو اتحاديه به صورت زير گو بين مديريت كارخانه و يك كارگفتگريق از ط
  شود: ترسيم مي
تان خبري  ر از قدرت اتحاديهگيرند ديگران را بگها جاي كار "وقتي روبات  -

  نخواهد بود".
"در آن صورت از سودهاي شما هم خبري نخواهد بود؟ سودهايي كه شما به  -

ها بدبختانه كاال  يرد، روباتگ وش كاال صورت ميوسيله فر زنيد به جيب مي
  خرند!" نمي

بيني كرد (من بارها به اين نكته اشاره  يشپيش اين تحول را پسال  ١٢٥ماركس بيش از 
ري بود كه گ نبود، او بينش "اقتصاددان قرن نوزدهم"كرده ام كه ماركس صرفاً يك 
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حقق شدند را هم كشف كند). وي در رايشاتي را كه تنها در اواخر قرن بيستم متگتوانست 
  نويسد: روندريسه ميگ

روت واقعي ثه بيشتر رشد كند، به همان نسبت هم خلق چهر گ" اما صنعت بزر
رفته شده در آن وابسته خواهد شد تا به عوامل گكمتر به زمان كار و ميزان كار بكار 

نقش نيرومندشان رفته شده در طي زمان كار، عواملي كه به نوبه خود گر به كار گدي
ها مصرف شده است.  غير قابل قياس با زمان كار مستقيمي است كه براي توليد آن

بردشان  ي وكارژيشرفت تكنولوپه بيشتر به وضعيت كلي علوم و چاين عوامل، اما، هر 
نان در روند توليد جاي نخواهد داشت، بلكه چ ر آنگاند... كار دي در توليد وابسته

شود".  ش مراقب و تنظيم كننده خود روند توليد ظاهر ميانسان بيشتر در نق
  )٧٠٤ -٧٠٥ليكان ص ص پروندريسه، انتشارات گ(

  نويسد: ر ميگو باز در جاي دي
، در برابر اش بنا شده است ايهپروت امروزين بر ثانه، كه گ"سرقت زمان كار بي

د. به آي دهد، بسيار حقير به نظر مي رخ مي گسرقت جديدي كه توسط صنعت بزر
روت از ثشمه عظيم چاش نقش خود را به منزله سر كه كار در شكل مستقيم مجرد آن

بايد به منزله معيار سنجش آن بكار  تواند و نه مي ر زمان كار نه ميگدست دهد، دي
بايست به عنوان معيار سنجش ارزش  رفته شود، و در نتيجه ارزش مبادله نميگ

روت عمومي نيست، ثر شرط رشد گدي ها دهكار اضافي تورفته شود. گمصرف بكار 
اي با پشرط توسعه قواي ذهني كلي بشر نيست. هم كاري تني چند-بيهمانطور كه 

دهد... " (مأخذ باال،  آن توليد متكي بر ارزش مبادله هم عملكرد خود را از دست مي
  )٧٠٥ص 

حقق شود، تواند بطور كامل مت داري نمي واضح است كه اين انكشاف تحت نظام سرمايه
آالت (منجمله  ذاري و تكامل ماشينگ را كه دقيقاً تحت اين نظام، رشد اقتصادي، سرمايهچ

الشعاع انباشت سرمايه قرار دارند، يعني، تابع توليد و تحقق ارزش افزونه،  ها) تحت روبات
داري  سرمايهيش در كتاب پهاي منفرد. همانطور كه بيش از ده سال  يعني، تابع سود شركت

سازي تام و كامل توليد و تكامل  داري خودكار ، تحت نظام سرمايه)١١(اشاره كردم  ينسپ
را كه تحقق اين امر به معناي محو توليد چذير نيست. پ  سترده امكانگروباتيزه شدن در سطح 



��م ��ره  �  ٢در د ع از �ر�

  

٨٢

ول، سرمايه و سود خواهد بود. اما در يك اقتصاد اجتماعي شده، پكااليي، اقتصاد بازار، 
ي گاي در خدمت رهايي بشر خواهند بود. كاهش ساعات كار هفت ر بسيار عاليها ابزا روبات

، به همه مردان و زنان وقت فراغت كافي براي )١٢(سازند ذير ميپ ساعت را امكان ١٠به 
دهد، غناي فرديت اجتماعي همه افراد جامعه را ممكن  شركت در مديريت اقتصاد جامعه مي

دارد، و  مي ان را از ميان برگشوند اداره كننده و ادارهسازد، تقسيم اجتماعي كار بين  مي
  شود. ها مي ويي بين انسانگ زوال تدريجي دولت و حذف زور ثانجام باع سر

داري همانا به درازا كشيدن ركود  ترين بديل تحت نظام سرمايه بدين ترتيب، محتمل
و روباتيزه كردن  اقتصادي طوالني كنوني است، كه با خودكارسازي در سطح بسيار محدود

ها با ظرفيت اضافي عظيم  ديدهپ. و هر دو اين )١٣(بسيار جزيي ابزار توليد همراه خواهد بود
ه چ جانبه براي غصب هر ها)، بيكاري در ابعاد وسيع، فشار همه (يعني توليد بيش از حد كاال

كميت  رايش به ايستايي و كاهش تدريجي درگو  مولدبيشتر ارزش افزونه از روند كار 
هاي  ر (كاهش دستمزدگه بيشتر طبقه كارچ مار هرثاز حد براي است  ران، يعني، فشار بيشگكار

يافته مستقل  سازمان  واقعي و خدمات اجتماعي)، فشار در جهت تضعيف و يا نابودي جنبش
  هاي دموكراتيك و حقوق بشر همراه خواهند بود.  اندازي به آزادي ري، و دستگكار

٧  
داري در به بيرون راندن  ي سرمايهژرايش عمده تكنولوگوندريسه نه تنها رگماركس در 

نين تناقضاتي را كه چ بيني كرد، بلكه هم يشپتدريجي نيروي كار انسان از روند توليد را 
  بيني كرد: يشپشود را هم  ها مي ن آ  يدايشپموجب  داري سرمايهرايش گواسطه اين  به

ها] كه موجب بروز  ايين بودن ظرفيت [خريد آنپيا  اشباع توليد در مقياس عظيم، و -
درصد  ٢٥، بيش از ١٩٨٠ -١٩٨٢هاي  شود. در طول ركود اقتصادي سال مي  ديدهپهمين 

ي، كه از گهاي جن ر توليد ابزارگظرفيت توليد صنعتي در امريكا بالاستفاده باقي ماند. ا
اه ميزان توليدات به مصرف گ يم آناند را هم به اين رقم اضافه كن مصرف نظر توليد بي نقطه

  .)١٤(رسد درصد مي ٥٠حدود   دهنده نرسيده براي اهداف توليد در امريكا به رقم تكان
كار شدن  ديده خودپانسان موجود و  سازي رهاسترده. ماركس توان بالقوه گبيكاري 

وقت براي  ها در صنايع، يعني توان آن در افزايش اوقات فراغت، يري روباتگ صنايع و بكار
اين  رانهگ ستمرايش گها، را در تقابل با  ارتقاي كامل و همه جانبه شخصيت فردي انسان
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آميزي  دهد. او اين تقابل را دقيقاً به عنوان تقابل در هم داري قرار مي ديده تحت نظام سرمايهپ
  بيند. طبقه مي يك جامعه طبقاتي و يك جامعه بي

 ونه اجتماعي توسط اقليتي از جامعه به معنايدر يك جامعه طبقاتي، غصب ارزش افز
تر  ه وسيعچاست، و اين به معناي بازتوليد هر افزايش اوقات فراغت تنها براي اقليتي از جامعه

كنند،  روت ميثكنند، انباشت  سو به كساني است كه آن را اداره مي تقسيم جامعه از يك
كنند، اصوالً فاقد  كه توليد مير به كساني گاندوزند، و از سوي دي دانش و معرفت مي

. در يك جامعه )١٥(ترين علم و دانش هستند و يا به ميزان بسيار اندكي از آن برخوردارند كم
ان گكنند افراد (يعني همه توليد  طبقه غصب و كنترل محصول افزونه اجتماعي توسط همه بي

ايش قابل مالحظه خواهد بود، يعني، افز همه همبسته) موجب كاهش جدي زمان كار براي
ان، يعني به گكنند ان و توليدگكنند رو تقسيم جامعه به اداره . از آنبراي همه اوقات فراغت

كساني كه به دانش و معرفت دسترسي دارند و كساني كه دستشان از بسياري از معارف و 
 شده در باال در بخش  علوم كوتاه است، از بين خواهد رفت. در ارتباط با نقل قول ياد

  نويسد: نين ميچروندريسه ماركس گاي از  برجسته
و براي هر  "ايجاد مقدار زيادي زمان مازاد بر زمان كار الزم براي كل جامعه  

عضو آن (يعني، فرصت براي رشد كامل نيروهاي مولده فردي، و در نتيجه نيروهاي 
ن مراحل وچ  داري هم مولده كل جامعه، ايجاد اين زمان غير كار در مرحله سرمايه

يش از آن به شكل زمان غير كار، وقت فراغت براي تعداد محدودي ظاهر پ
ايجاد زمان آزاد مازاد دارد، و از رايش به گسو همواره  شود... اما اين امر از يك مي

ه اين تناقض بيشتر رشد يابد چ ... هررايش به تبديل آن به كار افزونه گر گسوي دي
انه محصور گوب غصب كار بيچارچتوانند در  ر نميگاين نكته كه نيروهاي مولده دي
ر هستند كه بايد خود مالك كار افزونه خود شوند، گبمانند، بلكه اين توده هاي كار

ر زمان آزاد گنين مسأله تحقق يابد ديچاه كه گ شود. و آن تر مي تر و آشكار واضح
سو زمان  از يكر گام ديگمازاد ماهيت متضاد خود را از دست خواهد داد. در آن هن

ر گهاي يك فرد اجتماعي سنجيده خواهد شد، و از سوي دي كار الزم از طريق نياز
روت عموم ثابه ثر به مگچند توليد دي نان رشد يافته كه هرچ هاي مولده جامعه آن نيرو

روت ثرا كه چبراي همه هم بيشتر خواهد شد،  آزادشود، معهذا، زمان  محسوب مي
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يافته همه افراد جامعه خواهد بود" (مأخذ فوق،  روي مولده رشدواقعي جامعه همانا ني
  ).٧٠٨ص 

، داري سرمايه تحت نظام طورچردازد كه پ ر ماركس به توضيح اين نكته ميگدر جاي دي
نين چ شود. هم بطور سيستماتيك از كار جدا مي -اين محصول كار كلي اجتماعي  -دانش 

داري، يعني دانش، با نيروي كار را بطور  ايهرفتن روباتيزم در سرمگ تقابلي در گونچگ
  ).٢١٦٤، ص ٢لس، جلدگار ماركس و انثكند (مجموعه آ بيني مي يشپيري گ شمچ

  
٨  

اين تناقض جديد در حال رشد، كه نتيجه كاهش ميزان نيروي كار مطلق انساني الزم 
يط كنوني توليد و بايست در شرا ها كه مي ه بيشتري از كاالچبراي توليد، حتي توليد انبوه هر

كند؟ راه  ه شكلي حل ميچداري به  فروش برسند، را سرمايه وايي) بهژتوزيع (يعني شرايط بور
ي امروزي را پرولتاريااست كه  اي انهگجامعه دوداري براي حل اين معضل ايجاد  حل سرمايه

  كند: روه متخاصم تقسيم ميگبه دو 
ارزش افزونه، يعني روند توليد وب روند توليد چارچهايي كه كماكان در  آن -

اند،  ي در آن ادغام شدهگتاز ها) قرار دارند و يا به رايش نزولي دستمزدگداري (به دليل  سرمايه
  "؛ جهان سومهاي به اصطالح " ه در كشورژوي به

جز فروش  هاي مختلف، به اند و از راه رتاب شدهپهايي كه از اين روند به بيرون  و آن -
واسطه نظام خدمات اجتماعي،  الً بهثوا)، مژداران (و يا دولت بور به سرمايه نيروي كار خود

ك، چران كوگ "، و يا با تبديل شدن به دهقانان و صنعتمستقلهاي اقتصادي " ازدياد فعاليت
چندان حاإز اهميت و  هاي نه ها و فعاليت شتن زنان، و يا به ايجاد انجمنگي بازگيا به كار خان

  دهند. ه حيات خود ادامه ميها ب نظاير اين
و نظاير  "نيمه وقت" آينده، به مشاغل هاي بي "، به كارسياهآوردن اجباري به كار "  روي

" از حيطه كار است كه خصوصاً رتاب شدنپبيرون واقع مرحله انتقالي در به " ها به اين
  ران مهاجر شده است.گير زنان، جوانان و كارگ دامن
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  كشور
درصد زنان 

  رگكار
  ٥/٩١    ٤/١١  آلمان غربي

  ٢/٨٩    ٠/٦  يكژبل
دانمارك   

    
٩/٨٦  ٧/٢٢  

  ٠/٦٦  ٨/١٧  امريكا
  ٠/٨٢  ٢/٨  فرانسه
  ٤/٦١  ٣/٥  ايتاليا
  ٥/٨٢  ٣/١١  هلند

  ٨/٩٢  ٤/١٦  بريتانيا
        (ILO, Le Travai dans le Monde, Geneva, 1984)مأخذ:    

رد گ يزي نيست جز يك عقبچاي  انهگ نين جامعه دوچيدايش يك پ دارانه منطق سرمايه
  هاي اجتماعي شده غير مستقيم. دستمزدعظيم تاريخي در مورد مسأله حياتي 

ي غربي، استراليا، كانادا (و به مقياس كمتري در اياالت متحده، اروپار در گطبقه كار
شالوده اوليه  اش عليه سرمايه توانست )، از طريق مبارزات طوالني و تاريخياپنژو  اروپا

بايد هزينه بازتوليد  ها نه تنها مي را به وجود آورد، بدين معنا كه دستمزد ي طبقاتيگهمبست
در  پرولتاريابايد هزينه بازتوليد  نين ميچ را تأمين كنند، بلكه هم بنقد شاغلنيروي كار زنده و 

ران گاش را هم دستكم در سطح ملي تأمين كنند، يعني، تأمين مخارج بازتوليد كار تماميت
آنان. اين است مفهوم تاريخي تأمين خدمات اجتماعي كه   بيكار، بيمار، معلول و خانواده
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داقل آن دهند (بخش اجتماعي شده آن، و يا ح ها را تشكيل مي بخش الينفكي از دستمزد
  شوند). هاي تأمين اجتماعي تأمين مي ها كه از مجراي صندوق بخشي از دستمزد

"، يعني انهگجامعه دو"سرمايه اكنون با اعمال فشار از طرق مختلف براي ايجاد يك 
ران و نظاير گسيخته بيرون راندن كارگردونه رقابت افسارگوقت، كار فصلي، با از   كار نيمه

هاي مستقيم كاهش دهد. اين امر خود  ها را به سطح صرفاً دستمزد مزدخواهد دست ها مي اين
هاي مستقيم هم، در نتيجه افزايش عظيم ارتش ذخيره نيروي  شود كه دستمزد موجب آن مي

  ه بيشتر كاهش يابند.چ ذيري هرپنا ريزگكار صنعتي، بطور 
با ايجاد مشاغل " و موقتيو " "فصلي"ران گداري با ايجاد خيل انبوهي از كار سرمايه

هاي خدمات اجتماعي محرومند، بنقد به اين هدف  مدت كه از كليه مزاياي بيمه بسيار كوتاه
خود دست يافته است. اكنون سرمايه قصد دارد كه در مورد بيكاران هم همين اهداف را 

  ياده كند. پ
 يزي نيست جز يكي ازچ" انهگجامعه دو" داري تحت نظام سرمايه ر،گبه عبارت دي

ر، و افزايش گمار طبقه كارثبردن نرخ ارزش افزونه، نرخ است هاي كليدي براي باال مكانيزم
  رايشات جهانگه از نوع چچند ماهرانه ( اي، هر ونه توجيه و بهانهگحجم و نرخ سود. هر 

 ه اشتياق برايچ، و "تحقق فوري كمونيزم" ه تحت عنوانچه محيط زيستي، چسومي، 
ها)  ، و نظاير اينان"گكنند دارانه مصرف هاي سرمايه ي معيارساز ونگرگ"تغيير و د

ونه گنشيني راز نيستند. در بهترين حالت عقب  دفاع از اين هدف سرمايهيزي جز در خدمت چ
تواند باشد، و در بدترين  وازي و اهداف و مقاصد سرمايه ميژيك بورژدربرابر تهاجم ايدإولو

  داران. ري سرمايهگدكارحالت ياري رساندن مستقيم به حمالت ض
سترش كار بدون دستمزد در گايم، دفاع از  اي مواجه ستردهگزماني كه با بيكاري در ابعاد 

وجه به معناي ايجاد  چهم باشد به هي "اهداف مفيد اجتماعي"ر براي گسطح جامعه، حتي ا
ياري تواند باشد. بلكه معنايش  داري نمي " در بطن جامعه سرمايههاي كمونيستي هسته"

ر است، كه اين خود موجب افزايش مجدد گداران در شقه شقه كردن طبقه كار دادن سرمايه
  باشد. داران مي بردن نرخ سود سرمايه ميزان بيكاري و در خدمت باال

رود. بدين معني كه به همان اندازه كه موانع بسيار  اما، ابعاد مسأله از اين هم فراتر مي
ايجاد  "روباتيزم"ي نوين و ژبخش تكنولو القوه واقعي رهاييدشواري را بر سر راه توان ب
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ونه امتيازي را هم تشديد گ كند، به همان اندازه تقسيم جامعه به دو بخش ممتاز و فاقد هر مي
هايي كه از امكانات و مزاياي داشتن اوقات فراغت و در  كند: يعني تقسيم جامعه بين آن مي

ايه ارضاي پكه تنها بر  -مند شدن از ميوه دانش و تمدن   نتيجه داشتن ظرفيت الزم براي بهره
برخوردارند، و آن كساني كه  -وشاند پتواند جامه عمل بخود ب هاي مادي اوليه مي نياز

ه بيشتر چكنند) كه هر  كشي را برخود تحميل مي محكومند (و منجمله آنهايي كه اين رياضت
ر فصيحي كه ما از ماركس به عاريت (توصيف بسيا"حيوانات باركش" ون چوقت خود را 

  ري كنند.پايم) س رفتهگ
ساز يكي از دو بديلي كه در برابرش قرار دارد بر سر  امروزه بشريت بين انتخاب سرنوشت

كه در ابتداي  - يك كاهش راديكال زمان كار براي همهيك دوراهي واقعي قرار دارد: يا 
و يا ابدي شدن تقسيم جامعه  -ند شروع شودتوا امر با نيم روز كار و يا نصف هفته كار مي

كنند. كاهش راديكال زمان  هايي كه جامعه را اداره مي كنند و آن هايي كه توليد مي بين آن
آيد  ترين عامل رهايي انسان به حساب مي ترين و مهم كه براي ماركس عالي - براي همهكار 

شوند و هم براي اين كه همه  هم براي اين كه همه افراد قادر به كسب معرفت و دانش -
ان همبسته) امر گكنند مديريت جامعه سهيم باشند (يعني، يك نظام توليد بتوانند در خود

روز در  ٦تا  ٥ساعت و به مدت  ٨ذيري است. انساني كه مجبور باشد كه روزانه پنا اجتناب
ري كند پبار س قتذارند و يا در كارخانه به انجام كار سخت و مشگهفته را يا در دفتر كار ب

طور  ر نخواهد توانست نه به معرفت و دانش دست يابد، و نه قادر خواهد بود كه بهگدي
يرد. بدين ترتيب بدون كاهش گ" خود را بر عهده دولتجمعي مديريت كارخانه، محله، و "

تواند باشد. هر  انداز فوق تخيلي و ناكجاآبادي بيش نمي شمچراديكال زمان كار هر دو 
  فريبي. رانگفريبي است و هم دي ري جر اين هم خودگدي ادعاي

 ١٥، ٢٠ي به گبخش روباتيزم در اين است كه با كاهش ساعت كار هفت توان بالقوه رهايي
ياده كردن سوسياليزم و يا كمونيزم را پ، همه افراد ساعت در هفته براي ١٠و يا حتي 

ر با بهترين اهداف هم گ، حتي اانهگدو  جامعهسازد. اما، هر قدمي در راستاي  ذير ميپ امكان
  انجامد. ام برداشتن در جهتي كامالً مخالف ميگواقع به  باشد به

ساعت در هفته آيا كماكان "كار"  ١٥يا  ٢٠كاهش يافته به "كار"  رسش كهپما طرح اين 
ه نين اين نكته كچ . و هم)١٦(ذاريمگ به مفهوم كالسيك آن است و يا نه را فعالً به كنار مي
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اش (دوباره به نقل از ماركس) تا  " فرديمولدههاي " تكامل شخصي يك فرد، يعني فعاليت
، علمي، هنري، ورزشي و حتي صرفاً تفريحي افراد  ي، ابداعيگهاي فرهن ه اندازه از فعاليتچ

ها  ر مجموعه شرايطي كه تحت آنگذاريم، به عبارت ديگ جدا شده است را هم به كنار مي
هاي  شود. هر چند كه حداقلي از فعاليت ) متحقق ميحق تنبل بودن( گفارجمله معروف ال

فت گتوان  فيزيكي و فكري براي رشد سالم جسم و روان ضروري است، اما، به جرأت مي
  شاق و مداوم او نيست.  روي فعاليتگكه خوشبختي و سعادت بشر صرفاً در 

رسد كه از  عرف كلمه، به نظر مياما، سواي تمام مالحظات در مورد آينده كار به مفهوم 
ريخت؛ بدين معنا كه سرنوشت كار بشر و خود بشريت بطور گتوان  يري نميگ يك نتيجه

شان، كه خطرات مسلمي را  ي، علم و سمت و سوي كنونيژمكانيكي و از قبل توسط تكنولو
ي كه در ا وب آن جامعهچارچشود. اين امر در تحليل نهايي توسط  دربر دارند، رقم زده نمي

وب يك جامعه چارچشوند. اين امر كه اين انكشاف در  يابند، تعيين مي ها انكشاف مي آن
يعني  -داري، رقابت آزاد، اقتصاد بازار رخ دهد و يا در يك جامعه سوسياليستي  سرمايه

ان همبسته، توسط اداره، گكنند ي جمعي از طريق حكومت توليدگمالكيت جمعي و همبست
ان بر شرايط كار خود كه فقط محصول كاهش راديكال گكنند كليه توليدتنظيم و نظارت 

  تفاوت از زمين تا آسمان است. -تواند باشد زمان مولد  مي
داري و يا  ران در قبال كار مزدي و نسبت به كار در سرمايهگبرخورد ناروشن و مبهم كار

اند به كارفرمايان (و تو هاي مدرن هم به سهم خود مي بطور كلي نسبت به كار در كارخانه
 انهگجامعه دو ياده كردن يكپشان، يعني  يكژوا) در رسيدن به هدف استراتژدولت بور

  كمك كند.
تنها در شرايط اشتغال كامل و صددرصد  داري تحت نظام سرمايهاين واقعيتي است كه 

اين رو مستقيم) دريافت كنند. از  توانند دستمزد كامل (مستقيم و غير ران ميگاست كه كار
ي گداري مترادف است با افت سريع سطح زند عدم وجود اشتغال كامل در جامعه در سرمايه

  ها خواهد بود. ران (حتي شاغل)، يعني، فقر مادي و معنوي و خفت آنگكار
دارانه كار  ران، اما، در عين حال نسبت به انحطاط فزاينده خصلت سازماندهي سرمايهگكار

اهي گالخصوص تحت شرايط شقه شقه شدن كار (تيلوريزم) آ هاي توليدي، علي و فعاليت
ذارد است كه نياز گ شان رو به بهبود مي يگكنند. و دقيقاً آن زمان كه سطح زند يدا ميپكامل 
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ي و خصوصي گهاي فرهن ، اوقات فراغت بيشتر، تندرستي بيشتر، فعاليت"اغناي كاري"به 
واه خوبي بر اين مدعا هستند، گ ١٩٥٠ -١٩٧٠هاي  سال -يردگ بيشتر ابعاد نويني به خود مي
س از آن خود را به منصه ظهور پو  ١٩٦٨هاي انفجاري ماه مه  اوج اين مسأله در طي رويداد

. امروزه هم اين هوشياري كماكان وجود دارد و از همين رو كارفرمايان و نيز )١٧(ذاشتگ
يزي چرا به صورت  انهگعه دوجامهره چكنند كه  اهانه بسيار تالش ميگوا آژهاي بور دولت

ذاري بسياري هم گ ها بنمايانند و در اين راه سرمايه ه در واقعيت است به تودهچ غير از آن
رداختن هزينه بيكاري تا از اين طريق پر به گكنند: تالش آنان در وادار كردن طبقه كار مي

  يري افزايش دهند.گ شمچبتوانند حجم نرخ سود خود را به ميزان 
آمد خود را با  ران شاغل بايد درگكنند كه كار اي كه مطرح مي فريبانه هاي عوام فرياد

هاي كنوني را  داران نه!)، يا اين افسانه كه عامل واقعي بحران را سرمايهچبيكاران تقسيم كنند (
كه  "كارهاي بيهوده"بينند، و يا ادعاي وجود  ها و خدمات رفاهي مي در باالبودن دستمزد

يك ژيزي نيستند جز سالح ايدإولوچي امروزه گز شرشان خالصي يابيم، جملبايست ا مي
آمد ملي  ران از درگشان عليه كار مزدي و كاهش سهم كار داران در تهاجم طبقاتي سرمايه
  نيست.

٩  
شود و  ي و نابودي طبيعت ميگي كنوني موجب آلودژچند واقعيت دارد كه تكنولو هر

ي ژتهديد قرار داده است، اما، اين ايده كه اين تكنولوكل حيات بشري را مستقيماً مورد 
انديش،  ابه عقايدي تاريكثداند را بايد به م منطق دروني علم مي ذير"پنا "اجتناب نتيجه

  داري مردود دانست. منسوخ و در تحليل نهايي مدافع سرمايه
ر شدن سود ثي در خدمت كاهش هزينه و حداكژ، تكنولوداري تحت نظام سرمايه

يابد. از اين رو است كه  هاي منفرد بوده و در اين راستا است كه رشد و توسعه مي كتشر
اه به حساب منظور گ چي دارند هيپاي كه در  هاي اجتماعي، انساني و محيط زيستي زيان
شوند. و اين تنها نه بدين دليل كه اين مخارج در سياهه محاسبات و حسابرسي قرار  نمي
ردازند)، بلكه به اين دليل كه پ هاي منفرد اين مخارج را نمي كه شركتيرند (بدين معنا گ نمي

ي نوين را ژداران سود حاصل از تكنولو س از آن كه سرمايهپها  اصوالً در اغلب موارد مدت
  شوند. اند است كه اين مخارج و خسارات ظاهر مي مدت به جيب زده و يا ميان  در كوتاه



��م ��ره  �  ٢در د ع از �ر�

  

٩٠

آور  هاي منفرد سود نظر شركت هايي كه از نقطه يژنولونين تكچهاي بسياري از  به نمونه
توان اشاره كرد. براي  بوده اما به لحاظ اجتماعي در درازمدت كامالً غير مسوالنه و مضر مي

هاي احتراقي ــ دروني مورد استفاده در وسايل نقليه، و يا مواد ظرفشويي و نظافت  ال موتورثم
هاي موجود بايد يكي  يك از موارد فوق از ميان بديل اند. در هر بجاي صابون از اين جمله

هاي موجود زمان خود  يژوجه تنها تكنولو چان به هيگشد شد. انتخاب مورد انتخاب واقع مي
هايي  نين انتخابچزينش گهاي فراواني در هر مورد وجود داشتند.  . بوارون، بديل)١٨(اند نبوده

ها تنها  زينشگنبودند. داليل اين  "تكنيكي"ات " و يا ترجيحعلميصرفاً به داليل مطلقاً "
وييم كه اين گبود، شايد بهتر است ب معينآور بودن آن شاخه از صنايع  هاي سود معيار

ي را تعيين كردند، يعني ژهاي صنعت بودند كه مسير تكنولو هاي عمده در اين شاخه شركت
رايي گجبرحال حاضر، اين "ذشته و نه در گدار. نه در  مناسبات قدرت درون طبقه سرمايه

ه كه ما با آن روبرو هستيم چ زند. بلكه آن " نيست كه سرنوشت بشر را رقم مييكژتكنولو
رايي اقتصادي و اجتماعي است كه از مجراي آن منافع مادي يك طبقه گهمانا يك جبر

يا كند. و تا زماني كه يك طبقه و  هايي از آن طبقه خود را اعمال مي اجتماعي و يا بخش
نان قدرت بالفعلي برخوردار باشند كه بتوانند اراده خود را (كه از چ هايي از آن از آن بخش

نين امري رو در رو چشود) به كل جامعه تحميل كنند، همواره با  طريق اين منافع بيان مي
  خواهيم بود.

سير  يابد تنها يمايد و انكشاف ميپ داري مي ي تحت نظام سرمايهژسير تكاملي كه تكنولو
است كه بداليل مشخصي كه در ارتباط خاصي ي ژ، بلكه تكنولو تكامل ممكن نبوده

زيده گوايي هستند، برژداري و جامعه بور ه اقتصاد سرمايهژبا ماهيت و طبيعت وي گاتنگتن
اهي كامل داشت. وي در جلد گشوند. اين ادعاي جديدي نيست و ماركس به اين نكته آ مي

  ويد:گ مي سرمايهاول 
آوري و تحرك كار  ون در صنايع شهري، افزايش بارچ در كشاورزي مدرن، هم" 

عالوه، در نظام  يرد. بهگ به قيمت تضعيف و اتالف خود نيروي كار صورت مي
ر است، بلكه گيشرفت در هنرغارت كارپيشرفتي نه تنها پونه گداري هر سرمايه

خيزي  اال بردن حاصليشرفتي در جهت بپونه گيشرفتي است در هنر غارت زمين؛ هرپ
يشرفتي است در جهت انهدام آن منابعي پزمين در طي يك زمان معين، در عين حال 
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ه كشوري زمينه چتري دارند. هر  خيزي حيات درازمدت كه در مقايسه با اين حاصل
قرار دهد، به همان اندازه هم روند اين  گيشرفت خود را بر اساس صنايع بزرپ

يريد. بنابر اين، گيرد، براي نمونه اياالت متحده را در نظر بگ تر انجام مي تخريب سريع
اي از تركيب روند اجتماعي  ها و درجه اي از تكنيك ارهپدارانه تنها  توليد سرمايه

ر گها، زمين و كار روتثاي آن منابع اصلي كليه پا به پدهد، بلكه  توليد را رشد نمي
  ).٦٢٨ليكان، ص پشارات كند" (سرمايه، جلد اول، انت را نيز نابود مي

دارانه،  ي سرمايهژرايش خاص تكنولوگنين بر اين نكته تأكيد دارد كه اين چ ماركس هم
انجامند،  ه بيشتر ميچه بيشتر و خلق ارزش افزونه هرچهايي كه به توليد هر يژيعني، تكنولو
كار باشند  تنها بايد در خدمت كاهش ارزش نيروي هاي نوين نه اند كه تكنيك مبين اين نكته

آالت، مواد  ايين آمدن هزينه ماشينپتا از آن طريق از هزينه كاالهاي مصرفي كاسته شده و با 
نين بايد چ ذاري هم مقرون به صرفه شود، بلكه همگ ابت) سرمايهثي (سرمايه ژخام و انر

بتوانند در خدمت كاهش و در هم شكستن مقاومت نيروي كار در سطح كارخانه، در سطح 
  يرند:گته از صنعت و يا در سطح جامعه هم قرار يك رش

ر رقيب برتري است و همواره در گآالت، اما، نه تنها در مصاف با كار " ماشين
ون نيروي متخاصمي در برابر او عرض چر است، بلكه همگحال به حاشيه راندن كار

مه جا جار كند، و اين نكته را سرمايه نه تنها عامدانه و با صداي بلند در ه اندام مي
  يرد.گ ري به خدمت ميثون سالح موچزند، بلكه آن را  مي

هاي سرمايه،  تازي ر عليه يكهگهاي ادواري طبقه كار در سركوب اعتصابات و قيام
 ١٨٣٠ه اختراعات از سال چداران است ... تاريخ ترين سالح سرمايه ماشين نيرومند

منحصراً در خدمت سرمايه براي دهد كه همه اين اختراعات  خوبي نشان مي تاكنون به
  )٥٦٢-٥٦٣اند" (مأخذ باال،ص ص  ر بودهگكار  هاي طبقه سركوب شورش

در  ١٩٤٦س از موج اعتصابات عظيم سال پيوتري، پهاي كام ه استفاده از ابزارچتاريخ
. در واقعيت امر، )١٩(كند يري تأييد ميگ شمچطور  اياالت متحده امريكا صحت اين نكته را به

رسيم كه نقش و ميزان  ها و اطالعات به اين نتيجه مي رفتن تمامي دادهگدر نظر س از پ
رسيد، اما، وحشتي كه در  يوتر در كل صنايع امريكا به رقم يك درصد هم نميپكاربرد كام
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ري در گهاي كار شكستن قدرت اتحاديه ها ايجاد كردند براي درهم يري آنگابتداي بكار
  هاي ماشيني بسنده بود. ه ابزارهاي توليدي توليد كنند واحد

همان    " دقيقاها روباتزين شدن نيروي كار انساني با "گراكندن شايعه جايپامروزه هم با 
ري گهاي كار ر و اتحاديهگرا در بين طبقه كار ١٩٤٠هاي اواخر دهه  جو رعب و وحشت سال

  ري است.گدي  ونهگدهد، واقعيت ب اند. اما، همانطور كه جدول زير نشان مي بوجود آورده
  

  ر در صنايع مانوفاكتور در سالگكار ١٠٠٠٠ها به ازاي هر  تعداد روبات
  ١٩٨١  ١٩٨٠  ١٩٧٨  كشور

  ٩/٢٩  ٧/١٨  ٢/١٣  دئسو
  ٠/١٣  ٣/٨  ٢/٤  ژاپن

  ٦/٤  ٣/٢  ٩/٠  آلمان غربي
امريكا
    

٠/٤  ١/٣  ١/٢  

  ٩/١  ١/١    ٠/٢  فرانسه
  ٢/١  ٦/٠  ٢/٠  لستانگان

         L'Observateur de l'OECD, No.123, July 1983 مأخذ:     

  
  خوانيم: مي  Electronic Weekو نيز در نشريه 

ها جلو رود و  يش بينيپيز بر طبق چ  ر همهگزنند كه ا " منابع صنعتي تخمين مي
هم   بيني شده هم برسد باز يشپبه باالترين رقم  ١٩٩٠ها در سال  يري روباتگكار به
دهم درصد تجاوز نخواهد  هاي صنعتي از چند ال دركشوريامدش بر روي ميزان اشتغپ

  كرد".
، با طرح خواست مجهز كردن يوترپران با كامگآشنا كردن كاركه از طريق  ضروري است

اي برايشان ايجاد كند، به مقابله با  كه هزينه آن  يوتر، البته بيپر به كامگمدارس فرزندان كار
 "شخصي"يوتر پميليون كام ٥جاري   در طول سالشود كه  بيني مي يشپرداخت. پاين وحشت 

اي در دستور كار است. متعاقب اين رقابت  در اياالت متحده به فروش رود. رقابت وحشيانه 
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ر بايد گهاي طبقه كار ر سازمانگري و ديگهاي كار ايين خواهند آمند. اتحاديهپها هم  قيمت
اغلين را مورد بررسي و در دستور ران و ساير شگيوتر توسط كارپامر آموزش و كار با كام

" مجهز باشند هوش مصنوعيران خود به اين "گكار خود قرار دهند، صرفنظر از آن كه كار
  و يا نه. 

ر به اين گخواهد نشست، و طبقه كار تنها در آن صورت است كه اين وحشت فرو
ابزار ابه ثبه م هاي قديمي: يعني، ريست كه به ماشينگونه خواهد نگ هاي جديد به همان ماشين
ها شوند، از ابزارهاي  ران بطور جمعي قادر به استفاده از آنگكه به مجرد آن كه كار كاري

  بخش تبديل خواهند شد. هاي رهايي ي به ابزارگخودكام
داري را به عاريه  ي سرمايهژتكنولو  داري نظير شوروي در مجموع هم جوامع فراسرمايه

رب مديريت بوروكراتيك و قدرت انحصاري بوروكراسي، هاي مخ يامدپيرند، و هم از گ مي
برند. در يك نظام خودمديريتي  يعني از عدم وجود آزادي بيان و انتقاد براي عموم رنج مي

نين  چان همبسته، در يك نظام دموكراسي سوسياليستي با تعدد احزاب، اما، گكنند توليد
نين نظامي چبينم كه تحت  ي نميدليل چر در كار نخواهد بود. هيگها و قيودي دي فشار
فكر باشند كه خود و محيط  قدر بي ان با وقوف كامل به خطرهاي موجود آنگكنند توليد

اهي به مخاطرات نه به دليل زيادي معلومات علمي، گزيست خود را آلوده سازند (عدم آ
  بلكه، به دليل كمبود آن است!)

هاي مكانيكي يكنواخت كه  از ابزار جاي استفاده ران بهگبينم كه كار دليلي نمي چهي
شوند،  شان شده و در نتيجه موجب اتالف كار انسان مي ي فيزيكي و روحيگموجب فرسود

ها را براي ممكن ساختن  ها را نداشته، و آن ها و منجمله روبات توانايي كار كردن با ماشين
سرانجام لذت  ي مجدد توليد، اداره جامعه، كسب علوم، ابتكار عمل وگوحدت و همبست

  ي مورد استفاده قرار ندهند.گبيشتر از زند
  

١٠  
رسشي كه از پاسخي بدان داده نشده است، پايم كه  رسشي مواجهپدر اين مرحله، اما، با 

رفته گرسش قرار نپكه بشريت تاكنون در برابر اين  راچها مطرح نشده است،  سوي ماركسيست
ري باقي مانده گن در قلمرو علوم تخيلي و آيندهها سال  س از آن كه طي دهپرسش پبود. اين 
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هاي اخير به لحاظ  ي در دههژهاي عظيم علوم و تكنولو واسطه جهش انجام به بود، اما، سر
رسش اين است كه آيا پتواند مطرح شود. اما،  اي قابل تصور مي شكل مسأله مادي و عيني به

رلشان از دست انسان خارج شوند و هايي خواهد بود كه كنت كار انسان قادر به خلق ماشين
هايي كه از هوش مستقل  آن باشند، يعني ماشين  ي مستقلي از زن و مرد سازندهگصاحب زند

انش را داشته باشند؟ آيا گهايي كه توان بالقوه سركشي عليه آفرينند برخوردار باشند، ماشين
كه  آن  ايي انسان (يعني بيها در مراحلي از تكاملشان قادر خواهند بود كه بدون راهنم روبات

هايي كه  ري خلق كنند؟ روباتگهاي دي ريزي شده باشند) روبات توسط انسان برنامه
  ها بوده و به لحاظ هوشي حتي برتر از انسان باشند؟ شان فراتر از قوه تخيل انسان توليد

ورد از كه در م نين امكاني قابل تصور است. اما، قبل از آنچدر دنياي انتزاعات مسلماً 
نين سرنوشتي چزده شويم و آينده بشريت را به  هيجان  دست رفتن سلطه انسان بر ماشين

نين امري را با احتياط بيشتر مورد چوب مادي كنوني و آتي تحقق چارچمحتوم بدانيم، بايد 
  مالحظه قرار دهيم.

شد. وي همه تركيبات ممكنه بازي باگاسخپبايد  "كامل"يك ماشين شطرنج الكترونيكي 
اين رقم از تعداد كل  شود كه مي ١٢٠به توان  ١٠تعداد تركيبات ممكن بالغ بر رقم نجومي 

ها براي محاسبه كليه اعداد اولي  يوترپ. در حال حاضر كامهاي موجود در دنيا بيشتر است اتم
اش تا به امروز  يدايشپبه زماني بيش از كل عمر دنيا از بدو  رقم دارند ٣٩٧٥١كه كمتر از 

در منطقه  ١٩٨٢تامبر پهاي امروزي توانست در س يوترپبا همين كام هوش انساني. اما، ياز دارندن
رقم بود دست يابد  ٣٩٧٥١وا در ويسكانزين امريكا به يك عدد اول كه داراي پيچآبشار 

  .)٢٠(رسد) متر مي ٦٠(طول اين رقم به بيش از 
ره عصبي گبيليارد  ١٥بي و حدود ميليارد سلول عص ١٥عالوه، مغز انسان از بيش از  به

هاي سال ناتوان از رقابت با  هاي امروزي تا سال يوترپتشكيل شده، و امر مسلمي است كه كام
  اي خواهند بود. يدهچيپاه گنين دستچ

خشك  اين دوستان كله -بدين ترتيب، از آن روزي كه بشر تحت نظارت و سلطه ماشين
كنترل -يعني كار بشر-اريم. و تا زماني كه بشريتآيد، فاصله بسيار د در -ان بشرگو برد

شان را تعيين كنند، اين وضع كماكان ادامه خواهد  توليدشان را در دست داشته و قدرت
ها را محدود و يا  يرد كه افزايش قدرت آنگتواند تصميم ب داشت. انسان در صورت لزوم مي
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يوتري شدن پها و يا كام يوترپمتوقف سازد، يا حتي بطور كلي روباتيزه شدن كام   اصوال
هايي در دست بشر و تابع اهداف مشخص  ها ابزار ها را بطور كلي متوقف سازد. آن روبات

ر گر انسان كنترل كامل بر توليد و ابزارهاي ساخته دستش را داشته باشد ديگبشري هستند. ا
  ري تبديل شود، مواجه نخواهد بود.گبا خطر اين كه ساخته دستش به جادو

م ساختار و قوانين  ايم: مقصود مان رسيده ينك به نكته كليدي موضوع مورد بررسيا
، و نه ثحركت اقتصادي و اجتماعي جامعه بشري است. اين است مسأله اساسي مورد بح

  ر.گ هاي مكانيكي محاسبه توان بالقوه نامعلوم ابزار
مقاصد كار، و در يك  دهي اجتماعي كار، بر اهداف و ر بشر بر جامعه خود، بر سازمانگا

شدنش توسط  ر خطر بردهگصورت دي كالم بر سرنوشت خود حاكم شود، در آن
نين امري از بين رفتن مالكيت چفرض  يشپهاي متفكر وجود نخواهد داشت. اما،  يوترپكام

ابه محرك اصلي براي كار ثبه م "،  رستي مقدسپ"خود  خصوصي، اقتصاد بازار، رقابت، و 
ي همه گايه مشاركت و همبستپيابي كار بر  روي سازمانگين مسأله خود دراجتماعي است. ا

آينه نتوانيم به اين اهداف نايل  ردان. هرگ براي سعادت عموم است، يعني، سوسياليزم خود
اي،  هسته گواسطه جن شماري تهديد خواهد كرد: نابودي به آييم بشريت را مخاطرات بي

رفتن   اي، از دست بودي محيط زيست، فقر تودهافات خود، يعني، ناثشدن در ك  خفه
جهاني. برده ماشين شدن انسان فقط يكي از اين خطرات   سترهگها، و قحطي در  آزادي

  شان هم نباشد. شماري است كه شايد بدترين بي
واسطه  است كه به  عقاليي اين حقيقت نهفته اين، در هسته عقاليي اين ترس غير بنابر

، و تا زماني كه هاي نوين ارتباطات بر تفكر و حساسيت بشر يژتكنولومدت  يرات كوتاهثتأ
هاي ممتاز اجتماعي  روهگهاي نوين ارتباطات جمعي در خدمت اهداف خاص  اين تكنيك

اهي بشر گها) قرار داشته باشند، امكان تحوالت الزم درآ (طبقات حاكم و يا اقشاري از آن
هاي  زين شدن كتاب با نوارگ ر شده است. جايت براي تحقق يك دنياي سوسياليستي دشوار

وهشي فارغ پژهاي بديل متضاد؛ افول انديشه انتقادي و  اندازه ايده ويدإويي، محدود شدن بي
ترين مدت؛ افول تفكر نظري، تحليلي و خالق به جاي  " در كوتاهسودبراي كسب "  از فشار

ي و گوار اشني غليظي از رازچنظرانه (كه عموماً با  گرايي تنگ مند عمل باوري و سود
ها هستند خطرات  شوند)، آري اين " همراهي ميتر جامععقاليي در مورد موضوعات " غير
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كنند و  ها را تعيين مي ي انديشيدن انسانگونچگرا كه نحوه و چها،  يوترپها وكام واقعي روبات
هاي  كه آن نيروان مكانيكي مفلوك، بلگ. اما مقصر اين همه نه اين برد)٢١(دهند شكل مي
ار ثها و آ يامدپشان تنها از مجراي اين  اي هستند كه منافع اجتماعي بالفصل اجتماعي

  يابند. آميزشان تحقق مي فاجعه
ها مجهز نيست  يوتر بهتر و بيشتر از زماني كه به آنپمتشابهاً، مغز انسان با كمك كام

ستم روا كند،  -مارثستم و استقبل از همه بر طبقات تحت  -ر گهاي دي تواند بر انسان مي
واسطه  ي بكشاند. و اين همه بهگمار قرار دهد و به بردثها را سركوب كند، مورد است آن

اي از  هژاين نوع وي "شرارت"يوتر و علوم كاربردي نيست، بلكه محصول پكام "شرارت"
  ست.هايي در بشر ا يزهگها و ان نين وسوسهچجامعه بشري است كه محرك و مشوق ايجاد 

بر  گمرران را بسيج كنيم، البته نه زير شعار "گما بايد عليه اين خطرات خود و دي
. بلكه، شعار ما بايد ها را نابود سازيد!" يوترپ"كام"، و يا دانش و توان بالقوه مخربش

ذاريد بشريت حاكم بر سرنوشت اجتماعي، تكنيكي، اقتصادي و گ"باين باشد: 
امروزه نه تنها تحقق اين شعار ممكن  خود باشد!"همه توليدات كار يدي و ذهني 

  ري ضرورتر است.گاست، بلكه اصوالً از هر زمان دي
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  ها نويس يپ
، كه توسط "آينده كار انساني"اين مقاله براي اولين بار به كنفرانسي تحت عنوان   -١

ايس بوركسل اه ورگفوريه در دانش ١٦تا  ١٤هاي  موسسه مطالعات ماركسيستي در طي روز
  ه شد.ئسازمان داده شده بود، ارا

  توان به منابع زير مراجعه كرد: در بين مطالب فراوان موجود در اين مورد مي -٢
André Gorz, Adieux au proletariat, Paris, 1979; 
Daniel Bell, The Post-Inustrial Society; 
Ralf Dahrendorf, Geht uns die Arbeit aus? Bonn, 1983; 
Eric Hobsbawm, Labour,s Forward March Halted, London, 1980 

 مراجعه كنيد به: -٣

Josef Huber, Die verlorene Unschuld der Oekologie, Franfurt, 
1982; 
Ivan Illich, Le travail fantome, Paris, 1981; 
Club of Rome, The Limites of Gorwth, 1972; 
Rudolph Bahro, From Red to Green, London, 1981; 
Andre Groz, Adieux au Proletariat. 
٤- OECD, Robots industriels, Paris, 1983. 

واضح است كه اين بدان معنا نيست كه در برخي از شاخه هاي مشخص صنعت در سطح  -٥
نايع ال در صثايم (براي م جهاني ما مواجه با كاهش ميزان اشتغال در آن رشته خاص نبوده

سازي و  سازي، كشتي ون نساجي، كفشچ)، و يا كاهش نسبي اشتغال در صنايعي گسن ذغال
، اما، در عين حال ما شاهد اروپااي از نواحي دنيا نظير اياالت متحده امريكا و  ارهپفوالد در 

ه ال ميزان اشتغال در آسيا افزايش يافتثايم، براي م ر بودهگعكس اين روند اشتغال در مناطق دي
  نه كاهش.

 Volkswagen’sدر Winfried Wolf         رجوع كنيد به نتايج تحقيقاتي بسيار ارزنده   -٦

Robot,  Was Tun?, December 1983.   
ري جوانان در بريتانيا و نظاير گافزايش ميزان اعتياد به مواد مخدر در امريكا و رشد اوباش -٧

  باشند. ديده ميپهاي اين  يامدپاين موارد خود از 
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-٨  Saga Ichiro, The Development of New Technology in Japan, 

Bulletin of the Socialist Research Center, Hosei University, Tokyo, 
November 1983. 
 

  كند: به همين نكته اشاره مي Lohn, Preis und Profitماركس هم در جزوه  -٩
ه چكاهش ساعات كار روزانه تا حد معقولش، و هايشان براي  ه در تالشچران گ"كار

بيت ثامي كه قادر به تگشان به هن هاي با كنترل كار افزونه از طريق باال بردن دستمزد
تنها متناسب با زمان كار اضافي  قانوني ساعات كار روزانه خود نيستند، ازديادي نه

كه با اين عمل خود را چها بلكه بيشتر از آن بايد مطالبه كنند.  تحميل شده بر آن
ها با  دهند. آن صرفاً تكليف و تعهدي كه در قبال خود و نسل خود دارند را انجام مي

كنند. زمان  اين اقدام خود صرفاً غضب مستبدانه سرمايه را تا حدودي محدود مي
محدوده تكامل بشر است. انساني كه وقت آزاد در اختيار نداشته باشد، انساني كه 

ها،  جز لحظات كوتاهي براي خوابيدن، غذاخوردن و نظاير اين هتمام اوقاتش، ب
تر  دار تحليل رود، از يك حيوان باركش هم نازل واسطه كار كردن براي سرمايه به

ري، او كسي است كه گروت براي ديثاست. او صرفاً ماشيني است در خدمت توليد 
ارزش، بها،  رفته است"(ماركس،گجسمش خرد شده و روحش خوي حيواني به خود 

  ).٣٢٩ار، ص ثسود، منتخب آ
جامعي را اراإه  ثبح konomieض Zur Kritik der politischenماركس در  -١٠

، فصل دوم، بخش سوم. ٦لس، جلد گار ماركس و انثداده است (رجوع كنيد به مجموعه آ
  توان در نخستين اظهار نظر ماركس در اين باره را مي

 Der zweite Entwurf des Kapitals, Dietz-Verlag, Berlin 1983  يافت. اين
  نوشته قبالً ناشناخته بود.

-١١   Ernst Mandel, Late Capitalism, New Left Books, 1975, P. 

2077. 
ري در فرانسه وجود داشت كه مطالبشان را با نام مستعار گكار -روه سنديكاليستيگيك  -١٢

Adset كتابي تحت عنوان  ١٩٧٧روه در سال گكردند. اين  منتشر ميTravailler Deux 

heures par jour, Le Seuil, Paris  يدا نكرد. در پرسانيد كه بازتاب زيادي  پاچبه
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خوبي  ها، به اين كتاب امكان مادي كاهش راديكال كار روزانه را حتي قبل از ظهور روبات
  دهد. نشان مي

ندان منسجم كنفرانسي كه اخيراً در چ بندي آبكي و نه در اين مورد رجوع كنيد به جمع -١٣
  زار شد.گها بر مورد مسأله روبات

P.h Wibston & K. Perndergast (eds), The A.L. Business,- The 

Commercial Use of Arificial Intellegence, MIT Press, Cambridge, 
Mass, London, 1984. 

بحران كنوني  "تنظيم"داري قادر به  اند كه سرمايه ر كساني كه مدافع اين نظريهثاك -١٤
ام به جلويي در راستاي مكانيزه كردن و گكنند كه هر  خواهد بود اين واقعيت را فراموش مي

كردن توليد همواره همراه خواهد بود با افزايش عظيم حجم كاالهاي توليد  در نتيجه خود كار
دار بتواند آن را غصب كند،  هاشان متحقق شوند و سرماي شده، كه قبل از آن كه ارزش افزونه

ار ماركس و ث، مجموع آ٣٢٥روندريسه، ص گبايد در بازار به فروش برسند (رجوع كنيد به 
  ).٢١٦٤، ص ٦لس، جلد گان

هايي كه با سياست و علم سر و كار دارند (به  كند كه آن ارسطو به اين واقعيت اشاره مي -١٥
هايي كه  كنند و آن مي"اداره" معه را هايي كه جا معناي ماركسيستي كلمه، يعني، آن

شان را تأمين و توليد  يگمعيشت زند رانگديكنند) تنها به اين دليل كه  مي ”"انباشت
  توانند به كار خود ادامه دهند. كنند، است كه مي مي
در مورد رابطه بين كار و اوقات فراغت  Nicomachean Ethicsارسطو در كتاب  -١٦

و  روندريسهگبخشد كه به نظريه ماركس در همين مورد اراإه شده در  اي را تكامل مي نظريه
(در زبان التين  "وقت فراغت"ه ژبسيار نزديك است. كافي است به ريشه وا سرمايه

Lisereتوجه ه كه شخص مايل به انجامش باشدچ آن  ، وقت آزاد براي انجام هر)، يعني ،
  داشته باشيم.

  در اين مورد رجوع كنيد به: -١٧
Danile Linhard, Crise et Travail, Temps Modernes, January1984. 

-١٨  Barry Commoner, The Closing Circle, 1972, London, Jonathan 

Cape. 
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-١٩  Divid F. Nobele, Forces of Production, New Zork, 1984, 

Knopf. 
-٢٠  Reinhard Breuer, Die Pfeile der zeit, Munchen 1984, Mezster 

Verlag. 
  ، تحت عنوان J. David Bolterري به كتابگدر بازن A.J. Ayerاين مسأله توسط  -٢١

 Turing’s Man: Western Culture in the Computer Age, University 
of North California Press, 1983   رفته است. اين بررسي در گمورد ارزيابي قرار

New York Review of Books, March 1, 1984   رسيده است. پاچبه  
اعالم كرده  .Denning Mobile Robotics Inc., Wobuhrn, Mass ,شركت  -٢٢

منعقد كرده كه طبق آن بايد در  .Southern Steel Corpاست كه قراردادي با شركت 
روبات كه نقش زندانبان را بر عهده خواهند داشت به شركت  ٦٨٠آتي تعداد   ظرف سه سال

شود. به نقل  ميليون دالر تخمين زده مي ٢٣تا  ٢٠داد بين  تحويل دهد. ارزش اين قرارمزبور 
 .  The New York Times, January 9, 1985از 
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  بازار ايدئولوژي  بست بن
  

 Jesus Acbaracin  
  

هاي غربي از وجهه  بايد اذعان داشت كه امروزه دراذهان و آگاهي كارگران در كشور
 "بازار"دهي اجتماعي، در مصافش با  به مثابه بديلي براي سازمان"سوسياليزم" و وزنه آرمان 

ها آشكارا  وسيعي از تودههاي  هاي شرقي از ديد بخش بسيار كاسته شده و در كشور
اعتبار شده است. علت اين افول ايدچولوژيكي سوسياليزم را بايد هم در بحران  بي

جستجو كرد، و هم در تهاجمات ايدچولوژيكي كه عليه آن به راه  "سوسياليزم موجود"
  اند. انداخته

نكاتي كه  ام كه به اجزاء اصلي اين تهاجم بپردازم و نشان دهم در اين مقاله سعي كرده
كنند نه به لحاظ محتوا و نه به لحاظ مساإل اساسي  امروزه عليه سوسياليزم مطرح مي

هاي پيشگامان  " آدام اسميت و ساير نوشتهدست نامرييها عمدتاً با [نظريه] " مطروحه در آن
ها هنوز يك  ايدئولوژي   اقتصاد نچوكالسيك تفاوت چنداني ندارند. به همين خاطر اين

ها به بازنگري اساسي چنداني نياز ندارد. معهذا،  دهمي بوده و نقد ماركسيستي بر آنقرن نوز
تهاجمات  ايدئولوژيک اخير داراي خصوصيات ويژه مهم جديدي هستند كه تا حدودي 

هاي  گيري از پيامد اند. اين حمالت از سويي سعي داردند كه با بهره متفاوت از گذشته
كوشند   زاري عليه سوسياليزم راه اندازند، و از سويي ديگر ميكار "سوسياليزم موجود"بحران 

هاي  هاي اقتصادي حكومت كه اقتصاد كينزي را كه در طي چندين دهه بر سياست
هاي غربي حاكم بود، به عقب براند. چرا كه امروزه بخش عظيمي از بورژوازي بر  كشور

اش  اي فاإق آمدن بر بحران كنونيترين شيوه بر اين باور است كه ليبراليزم اقتصادي مناسب
بينم به چند مطلب كلي در مورد تأثيرات اين حمالت بر روي چپ   جا الزم مي است. در اين

  اشاره كنم.
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  ايدئولوژي  قرن نوزدهمي  " "دست نامريي
كه اقتصاد بازار از فضيلت ذاتي  موتور تهاجم  ايدئولوژي  اخير اين استدالل است

دهي اقتصادي ديگري قرار  ت كه آن را برتر از هر نوع سازماناي برخوردار اس ويژه
  دهد، قبل از اين كه به توضيح اين نكته بپردازم الزم است به دو مطلب اشاره كنم. مي

مطلب نخست اين كه قبل از هرچيز بايد هدف از چنين نحوه برخورد به مسأله را روشن 
و "اقتصاد بازار" با وجود اين كه به  هاي "بازار" ساخت. در تمامي اين استدالالت واژه

، بازار نهادي )١(شوند طور يكسان به كار گرفته مي وجه مترادف با يكديگر نيستند، به هيچ
هاي مديدي پس از آن  داري وجود داشته، و احتماالً مدت ها پيش از سرمايه است كه مدت

شد حذف كامل بازار هم وجود خواهد داشت، چرا كه تا زماني كه كمبود وجود داشته با
دهي اجتماعي است كه  اي از سازمان شكل ويژه ”اقتصاد بازار“غير ممكن خواهد بود. اما، 

ها، بلكه توليد كاال و فروش آن به منظور  اش نه ارضاي بالفصل و مستقيم نياز هدف اصلي
كند، اما،  كسب سود است. درست است كه بازار نقش كليدي در اقتصاد بازار ايفاء مي

وجود مالكيت خصوصي بر ابزار توليد، ماهيت كااليي بودن نيروي كار، و اين واقعيت كه 
هايي،  گيرند چه چيز هاي خصوصي هستند كه تصميم مي نه كل جامعه بلكه صاحبان سرمايه

  چطور و براي كي توليد شوند، اهميت به مراتب بيشتري از نكات قبلي دارند.
بلكه  ”بازار“ حمل حمالت  ايدئولوژيک اخير نهكنيم كه م بدين ترتيب مشاهده مي

داري است. شايد در دوران انتقال به سوسياليزم بتوان از بقا و  يعني سرمايه ”اقتصاد بازار“
به دفاع از  ١٩٢٠طور كه تروتسكي در دهه  همان -تداوم برخي از اشكال كااليي دفاع كرد

لزوماً به هدف دفاع از  ايدئولوژي   آن پرداخت، و يا در مراحل نخستين پروتسكايا، و نه
شود.  داري صرفاً به بازار خالصه نمي چرا كه سرمايه -داري، بلكه با اهداف ديگري سرمايه

تر ديگري دارد. معهذا، در ديدگاه حمالت  ايدئولوژيک اخير واژه  ابعاد به مراتب وسيع
ازار نيروي كار و نظار شود كه مفاهيم مالكيت خصوصي، ب كار گرفته مي طوري به ”بازار“

شود با ترويج و  گيرد، يعني كاربرد اين واژه همانا معادل مي ها را خود به خود در بر مي  اين
هاي اين حمالت اين است كه بدون وجود  داري. به واقع يكي از پيامد تبليغ سرمايه

 بدين ترتيب داران خصوصي بازار  آزاد قادر نخواهد بود به فعاليت خود ادامه دهد. سرمايه
  شود. مي ”اقتصاد بازار“مترادف و همسنگ با  ”بازار“
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نكته ديگري كه مايلم بدان اشاره كنم عبارت است از تفاوت موجود بين  ايدئولوژي  
اند  هاي بسياري موجود است كه كوشيده هاي اقتصادي نظريه و نظريه. در سير تاريخ انديشه

و امتيازاتي كه  ”سوسياليزم موجود“. بحران داري را توضيح دهند نحوه كاركرد سرمايه
ها را برديگران  است نه برتري يكي از اين نظريه  بازار از اين رهگذر به انبان خود افزوده

هاي اقتصاد كالسيك، نچوكالسيك و يا كينزي بر  كند  و نه معرف مزيت نظريه  ثابت مي
هاي  ي جديد به پاسخها نظريه ماركسيستي اقتصاد است. امر مسلمي است كه پرسش

جديدي هم نياز دارند، اما، بسط گسترش عملكرد بازار نه باعث تغيير قانون ارزش و 
داري تغييري بوجود  شود و نه در ماهيت ادواري بودن انكشاف سرمايه نابرابري ذاتي آن مي

  دهد. رو است كه حمالت  ايدئولوژيک اخير در حوزه نظري رخ نمي . از همين)٢(آورد مي
هاي بازار نظير اقتصاد ليبرال، اقتصاد كينزي و سوسياليزم علمي، اما، در عمل نقش   ظريهن

چون نظريات و عقايد راهنما در انديشه و اذهان  ها هم كنند. اين ايدئولوژي  را هم بازي مي
ها را به مثابه موضوعات فعال، در دنيايي كه در آن محصورند،  ، و كنش آن مردم نفوذ كرده

دهند. براي مثال، براي اين كه شما متقاعد شويد كه اقتصاد بازار بيشترين  يشكل م
كند و در نتيجه  هاي فردي و حداكثر رفاه و سعادت جمعي را در خود ادغام مي آزادي

باشد، هيچ لزومي ندارد كه با نظريات آدام اسميت،  دهي اجتماعي مي بهترين شكل سازمان
ه باشيد. البته، براي توجيه اين ادعا نظرياتي هم وجود دارند، بارتو و يا مارشال آشنايي داشت
ها نداريد. به همين خاطر است كه حمالت اخير دقيقاً در  اما، شما نيازي به فهميدن آن

  قلمرو  ايدئولوژي  است و نه در حيطه نظري.
عمدتاً يابند، و  ها در دفاع از اقتصاد بازار تكوين مي مباحثات ايدچولوژيكي كه اين روز

گيرند، با اين كه چند ويژگي مهم دارند كه بعداً به  بهره مي "سوسياليزم موجود" از بحران 
هاي بنقد موجود را هم به   ها نظريه ها خواهم پرداخت، معهذا، جملگي آن توضيح آن
ها در  مطابق اين نظريه انسان )٣(آدام اسميت. "دست نامرإي"  گيرند، عمدتاً نظريه خدمت مي

چنان هدايت  كند، اما، يك دست نامريي او را آن شان كار مي كه براي منافع فردي يحال
برند. بطور كلي اين مباحثات ايدئولوژيک به  پيش مي كند كه در نهايت منافع جمع را به مي

ها به  نكات اساسي آن  اي با نظريات بارتو و مارشال ندارند، چكيده ظاهر نوين تفاوت عمده
  قرار زيراند.
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آورد كه منابع توليد فرسوده و  بازار تنها مكانيزمي است كه اين امكان را فراهم مي
اي تخصيص داده شوند كه اوالً سطح توليد به حداكثر ممكن  ضعيف موجود به چنان نحوه

ها  هاي جامعه به بهترين وجهي ارضاء شوند. تقاضا براي اجناس ترجمان نياز رسد، ثانياً نياز
دهد،  ها را جهت مي هاي صاحبان سرمايه و كارخانه گيري وبه خود تصميمبوده و اين به ن

گرفتن عوامل توليد در بازار آزاد به توليد اجناس الزم براي  داراني كه با به خدمت سرمايه
نماي  ها را، كه خود آينه تمام كنند. عرضه و تقاضا توازن قيمت ها اقدام مي ارضاي تقاضا

آمدي كه از  ها با در شوند. صاحبان كارخانه جناس هستند، سبب ميميزان وفور و يا كمبود ا
اند  آورند بهاي تمام عواملي را كه در روند توليد سهم داشته مي  فروش محصوالت بدست

  ها، بهره اعتبارات تقسيم ها، اجاره آمد حاصله از فروش مابين دستمزد پردازند. يعني، در مي
اي باقي خواهد ماند كه  آور باشد افزونه ليد و فروش سودچه كل اين فرايند تو شده و چنان
  دار محسوب خواهد شد. سود سرمايه

آمد  آمد ملي. اين در آورد، يعني در آمد كلي بوجود مي توليد براي كل جامعه يك در
  شود. اند توزيع مي ملي مابين تمام كساني كه در فرايند توليد نقش داشته

شود. مهم  انداز مي اجناس مصرفي شده و مابقي پسبخش اعظمي از اين درآمد صرف 
انداز كند و هم  تواند پس دار مي كند، هم سرمايه انداز مي نيست كه چه كسي پس

اندازشان را به ديگران وام دهند و از اين طريق  توانند پس بگيران. هر يك از آنها مي مزد
اند  شان كه مصرف نكرده مدپاداشي تحت عنوان بهره و يا سود وام بابت آن بخشي از درآ

گذاري و به  ها توسط صاحبان وسايل توليد در فرآشد سرمايه انداز دريافت دارند. اين پس
هاي بيشتري توليد خواهد شد.  كار گرفته شده و فرآورده منظور باال بردن ميزان توليد به

هد داد كه سهم اند اين امكان را خوا افزايش توليد به عواملي كه در تحقق آن شركت داشته
انداز خود افزايش توليد را ممكن ساختند،   بيشتري عايدشان شود. يعني به كساني كه با پس

يعني، مزدبگيران. بدين ترتيب درآمد ملي افزايش خواهد يافت، و اين روند يك مدار 
  كند. اي را طي مي   كامل بسته

اش هر  عمل كند، مكانيزم ذاتياگر بازار به حال خود رها شود كه بتواند كامالً آزادانه 
اي در روند توليد تصميم  چه توليد كننده اش را تصحيح خواهد كرد. چنان اغتشاش دروني

نادرستي اتخاذ كند در بازار تقاضاي كافي براي توليداتش وجود نخواهد داشت و متضرر 
اجباراً صورت وي مجبور است يا نوع فعاليت خود را تغيير دهد و يا  خواهد شد. در اين
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صحنه توليد را ترك كند. وجود بيكاري تنها به دليل باال بودن سطح مطالبات دستمزدي 
شود. افزون آن كه، به منظور تضمين كاركرد  كارگران است كه مانع از اشتغال كامل مي

بهينه نظام جامعه، دولت بايد در اقتصاد مداخله كند. بدين ترتيب اقتصاد بازار مكانيزم تقريباً 
ها را در خود دارد،  ملي است كه در حالي كه حداكثر كارآيي در جهت ارضاي نيازكا

  كند. هاي فردي را هم تضمين مي برخورداري از حداكثر آزادي
  داري امروزي ماركسيزم: نقد نظري سرمايه

چه كه قبالً در اين  نقد ماركسيستي بر تولد مجدد اين  ايدئولوژي  قرن نوزدهمي با آن
  .)٤(تواند داشته باشد اي نمي چناني شده است تفاوت اساسي و آنباره بيان 

هاي جامعه اختصاص   بازار منابع توليدي را به بهترين وجه ممكن در جهت ارضاي نياز
كند، چرا كه  اي از ابهام استتار مي داري اقتصاد بازار را در هاله دهد.  ايدئولوژي  سرمايه نمي

هاي انساني، بلكه توليد كاال براي فروش در بازار و به  نيازدر اقتصاد بازار هدف نه ارضاي 
منظور كسب سود است. بدين ترتيب بازار منابع موجود را نه به همه نيازها، بلكه تنها براي 

دهد، چرا كه كسي هست  دهند تخصيص مي ها كه در بازار خود را نشان مي آن دسته از نياز
داران  هاي اجتماعي را در بطن خود دارد ـــ سرمايه ابرابريكه به ازايشان پول بپردازد. بازار ن

و كارگران، كارگران فكري و كارگران يدي، كارگران متخصص و كارگران ساده، 
هاي اجتماعي در توزيع ناموزون  شاغلين دائمي و شاغلين موقتي و ... ـــ اين نابرابري

وجه نيازهاي افراد را  ه در بازار به هيچهاي مطالبه شد ها تبلور يافته و در نتيجه قيمت آمد در
ها است كه پاإين  آمد اكثريت عظيمي از توده ها هم مبين در كنند. در واقع قيمت بيان نمي

سازد كه بدون دستيابي به اجناس ضروري  ها را مجبور مي آمدشان آن بودن ميزان در
درآمدهايشان اين سركنند، و هم معرف آن اقليت اندكي از جامعه است كه سطح باالي 

دهد كه متقاضي اجناس لوكس باشند. به عالوه از زاويه بازار آن  ها مي امكان را به آن
نظر از همه اهميتشان براي بشر، اصوالً  شان پولي پرداخت نشود، صرف هايي كه به ازاء نياز

وجود خارجي ندارند. امروزه اقتصاد بازار در تالش دست يافتن به حداكثر كارآيي 
ها.  هم به هر قيمتي كه شده و بدون توجه به هزينه اجتماعي آن تصادي و توازن است، آناق

ناپذيري  هاي اجتناب مانده پيامد هاي واپس براي مثال قحطي اتيوپي و يا فقر در كشور
توان در موردشان انجام داد و  شوند كه از نظر اقتصاد بازار كار چنداني نمي محسوب مي
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ه در حيطه اقتصادي بلكه در حوزه اخالقي و از طريق اقدامات خيريه و ها ن برخورد به آن
  ها بايد باشد.  نظاير آن

توان يافت  به غير از عامل غصب ارزش افزونه توسط اقليت، عامل توليدي ديگري نمي
كنند سهمي دريافت كنند. در جامعه  كه به ازاي همان ميزان نقشي كه در توليد ايفاء مي

داران كه ابزار توليد را در اختيار دارند و  و طبقه اساسي وجود دارد: سرمايهداري د سرمايه
كشان، يعني كساني كه به  زنند، و زحمت ها هستند كه سرنوشت منابع توليدي را رقم مي آن

شان است مجبورند آزادانه  دالإل اقتصادي و در ازاي دستمزدي كه تنها وسيله تأمين معاش
شند. اين دو طبقه دو جايگاه كامالً متفاوتي در توليد و حيات نيروي كار خود را بفرو

ها كساني هستند كه در روند توليد به استثمار ديگران  كنند. اولي اجتماعي اشتغال مي
كنند، و گروه دوم آن كساني هستند  پردازند و از اين طريق ارزش افزونه را تصاحب مي مي

تعداد اندكي از افراد بر ابزار توليد مالكيت دارند كه امروزه  شوند. علت اين كه استثمار مي
اند و بخشي از آن را  آمدشان را خرج نكرده ها در گذشته تمامي در اين نيست كه آن

كار انداختنشان در روند  انداز كردند، بلكه دليل آن غصب ارزش افزونه و به پس
كه اين امكان را فراهم  چنان مكانيزمي است گذاري بوده است. در نتيجه بازار آن سرمايه

اي مستمر و ابدي  آورد كه فرآيند غصب ارزش افزونه توسط اقليتي از جامعه پديده مي
آن نبوده بلكه محصول   دار پاداشي براي بردباري صاحب آمد سرمايه شود. بدين ترتيب در

  و چراي مستقيم استثمار ديگران است.  چون بي
وجود آيد را  اغتشاش و مشكلي كه در درونش بهبازار آن مكانيزم كاملي نيست كه هر 

گيرد و بعد از اين  وارونه، ابتدا توليد صورت مي طور خودكار تصحيح كند. به بتواند به
سازند  هايي كه در جامعه خود را متجلي مي يابند كه توليد آيا با نياز مي فراشد است كه در

ه عملكرد بازار طوري است كه خوانايي و مطابقت دارد يا نه. اين بدان معنا است ك
اند  هاي اين تأخير عبارت شوند. پيامد داران آشكار مي اشتباهات رخ داده بسيار دير بر سرمايه

كه بسياري بدان  روند، در حالي ناپذير منابع (كاالها در بازار به فروش نمي از: اتالف اجتناب
بخش، رشد فرايند بيكاري در دهي توليد به قيمت نابودي يك  نياز دارند، تجديد سازمان

تواند نيروي  ها مي آن كه در جامعه نيازهاي ارضاء نشده بسياري وجود دارد كه توليد  حالي
هاي ادواري صنعتي كه يكي از  اي را به خود جذب كند)؛ بحران كار قابل مالحظه

نكشاف فروش در بازار است؛ ركود و توقف ا  از حد قابل  هاي گرايش به توليد بيش پيامد
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هاي مولده. از سوي ديگر هدف كسب حداكثر ممكن سود هم از انكشاف و توسعه  نيرو
كند (نظير انرژي خورشيدي)،  آور نباشند جلوگيري مي توليدات و فنون جديدي كه سود

هم مانعي است بر سر راه استفاده عقالني از منابع تكنولوژيك موجود، و هم آثار و 
آورد (تخريب تدريجي و مداوم محيط  اي را به همراه مي ندهكن هاي مخرب و نابود پيامد

  اي و غيره...) هاي مخرب نظير انرژي هسته زيست، گسترش صنايع نظامي و تكنولوژي
هاي  اما در رابطه با اين ادعا كه مكانيزم بازار هم حداكثر كارآيي و هم حداكثر آزادي

بازار حتي يك مكانيزم نيمه كاملي هم فردي را توأماً در خود دارد بايد گفت كه مكانيزم 
اي كه بدون آن استحكام و قوام بازار از  شود. در اقتصاد بازار تنها آزادي محسوب نمي

توان  استثمار است. بازار را نمي  ي دست خواهد رفت و نظام دوام نخواهد آورد همانا آزاد
بازار يك مكانيزم مجرد برد جدا كرد.  اي كه درآن به سر مي از محتواي سياسي و تاريخي

تواند اشكال مختلفي نظير رقابت آزاد، انحصارات،  نيست، يك چيز واقعي است. بازار مي
ها و نظاير آن را به خود بگيرد. در تمامي اين اشكال تخصيص منابع همواره بعد  مليتي چند

ر اين امر دا دهد، هرچند كه از نظر منافع يك سرمايه از حدوث حادثه، يعني توليد، رخ مي
هاي امريكاي  قابل مهار در كشور تواند مقرون به صرفه هم نباشد. براي نمونه، تورم غير مي

كسي به خود جرأت  دهد، اما، چه التين دقيقاً در چارچوب اقتصاد بازار است كه رخ مي
تواند با  دهد كه در اين مورد از كارآيي بازار سخن به زبان آورد؟ اقتصاد بازار هم مي مي

هاي پارلمانتاريستي، و  هاي خودكامه همزيستي كند و هم با اشكال دموكراسي حكومت
ها به يك شكل نيست. مثالً بهبود نسبي اوضاع  مسلم است كه نحوه عملكردش در همه آن

چنان اختناق سياسي كه تنها  اقتصادي در شيلي آيا نتيجه فضاإل بازار بوده و يا محصول آن
ري پينوشه توانست غصب ارزش افزونه را با زور سرنيزه و به از طريق حكومت ديكتاتو

تواند باعث تشديد فقر و فالكت  بهاي جان هزاران نفر متحقق سازد؟ اقتصاد بازار هم مي
هاي هيجدهم و نوزدهم در اروپا، يا  هاي مردم شود (نظير سده هاي عظيمي از توده بخش

اي در سطح زندگي مردم را به  قابل مالحظهافتاده)، و هم بهبود  هاي عقب امروزه در كشور
هاي غربي در دو دهه قبل از جنگ جهاني اول و دو دهه بعد از  همراه آورد (در كشور

توان صرفاً با بازار توضيح  جنگ جهاني دوم). اين اوضاع كامالً متفاوت از يكديگر را نمي
  داد.
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ه عملكردش ادامه دهد هر چه داري براي اين كه بتواند ب كه نظام سرمايه نكته آخر اين
جايي كه در  اند. يعني از آن شود كه از بازار بيگانه هايي متوسل مي بيشتر و بيشتر به مكانيزم

كنند سهم  ريزي مي هاي توليدي توليدات خود را كامالً برنامه داري معاصر واحد سرمايه
ني كه مستقيماً اختصاص يابند، در مقايسه با ميزا ميزان كاري كه از طريق بازار تخصيص مي

مليتي  هاي چند ريزي شركت اي كاهش يافته است. اين برنامه يابند، به ميزان قابل مالحظه مي
گذارد. امروزه ديگر  هاي توليدي بسيار تأثير مي در مقياسي جهاني بوده و در نتيجه بر واحد

بلكه يك برنامه هاي بازار،  اي است كه نه مكانيزم اين يك واقعيت مسلم و شناخته شده
هاي فورد در گستره جهاني را تنظيم و  بندي شده است كه نقل و انتقاالت كارخانه زمان

هاي  عالوه، بخش رسد. به كند، امري كه ظاهراً بسيار منطقي به نظر مي تعيين مي
ها. خدمات  اي از منابع توليدي نه بر مبناي معيارهاي بازارند و نه بر پايه قيمت مالحظه قابل

هايي هستند كه  هاي غربي نياز هاي كارگران در كشور بهداشتي، خدمات رفاهي، و دستاورد
شوند. بدين ترتيب اين خدمات در  بگيران تأمين مي اشان با كسر مستقيم از حقوق مزد هزينه

يابند بهايي برايش  ها دست مي شوند، يعني مردم در هنگامي كه به آن بازار خريداري نمي
  پردازند. نمي

داري هم مثبت بوده (خدمات رفاهي  هاي اين تغييرات در نحوه عملكرد سرمايه پيامد
اي كه  ها در دوران نسبتاً طوالني بيشتر) و هم منفي (انحصارات، ابر سود افزونه، تثبيت قيمت

افتاده و نظاير  هاي عقب هيچ ارتباطي با عوامل بازار ندارند، ابر استثمار، فقر و فالكت كشور
ها منفي بسيار سنگين آن بر همه آشكارند. بحران اقتصادي توأم با  ). به هر حال پيامدها آن

ها، مشكالت و مساإل ناشي از بازار جهاني  سير صعودي بيكاري و تنزل سطح زندگي توده
داري (مساإل شمال و جنوب، فقر در جهان سوم)، لطمات وارده بر محيط زيست و  سرمايه

  ها هستند. اي بر اثبات آن هها شواهد زند نظاير آن
  

  داري تأللو كاذب سرمايه
در حمالت اخير عليه سوسياليزم و در دفاع از اقتصاد بازار نه تنها به استدالالت ديرينه 

شوند، بلكه حتي از تحوالت واقعي در حيات اجتماعي و  هميشگي و سنتي متوسل مي
  گيرند. شد هم بهره مي " ناميده ميسوسياليزم موجود" چه  بحران ناشي از آن
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چه كه به نقد وجود  گيرند كه آن اين تهاجمات قبل از هر چيز از اين واقعيت بهره مي
اند بر اذهان و افكار  هايي كه تاكنون وجود نداشته خارجي دارد به مراتب بيشتر از چيز

تخصيص  زيستند كه هايي مي گذارند. تا به امروز بخشي از بشريت در كشور ها تأثير مي توده
شد. سرانجام پس از يك تجربه  ها نه توسط بازار بلكه توسط برنامه انجام مي  منابع در آن

ها به پايان رسيد، هرچند كه به بسياري  هفتاد ساله بحث بر سر تداوم حيات و بقاي اين رژيم
 "سوسياليزم موجوداز مشكالت و مساإل، از جمله دموكراسي، نتوانستند پاسخ دهند. تجربه "

هاي بوروكراتيك  هاي غربي، كه حاضر نبودند اين رژيم بر اذهان و آگاهي كارگران كشور
و منحط را الگوي خود قرار دهند، تأثير بسيار منفي بر جاي گذاشت. اما، به هر حال اين 

ها  دهي متفاوت با بازار بودند. به هر رو آن ها در عمل نشان دادند كه شكلي از سازمان رژيم
ند و ديگر معني ندارد كه براي چيزي مبارزه كنيم كه نه وجود خارجي دارد و فرو پاشيد

طور تالش در جهت تعيين يك خط مشي سياسي  همين تواند وجود داشته باشد". "نه مي 
تري خواهد بود. اقتصاد  معني براي دگرگوني تدريجي چيزي كه وجود خارجي ندارد امر بي

اش  موجوديتش همان نكته قوت و ساروج ايدئولوژي کيواقع  بازار وجود خارجي دارد و به
ترين نكته ضعف سوسياليزم  ريزي سوسياليستي وجود ندارد و بزرگ است. در مقابل، برنامه

  دقيقاً در همين امر است.
طريق سعي  كه تهاجم ايدئولوژيک اخير داراي بار اخالقي است و از اين دوم اين

را شكل داده و به نظم مشخصي در آورند. [... تهاجم  شود كه اميال و آمال طبقه كارگر مي
آورد كه منافع فردي  اخير مدعي است كه] بازار خوب است چرا كه اين امكان را فراهم مي

آورد. البته داراي  افراد در مسيري هدايت شوند كه خوبي و خير براي همگان به بار مي
اما، اين معايب نه فقط قابل شوند،  نواقص و معايبي هم هست كه موجب نابرابري مي

ترين  البته مشروط به اين كه اين اصالحات كوچك اند كه بايد هم چنين كرد. صد اصالح
داري "اوليه" با رقم  اي به اصول بازار وارد نياورند. تهاجم اخير، البته، نه از  سرمايه خدشه

داري  گويد، سرمايه مي داري معاصر سخن اي از كارگران مسلول، بلكه از سرمايه مالحظه قابل
اي از رفاه اجتماعي دست يافته است. آري،  مبتني بر دموكراسي كه به درجه قابل مالحظه

اش دقيقاً  اين كه در دنيا گرسنگي و فقر وجود دارد واقعيتي است غير قابل انكار، اما دليل
ست. درست ا  در اين است كه بازار به اندازه كافي در اقصي نقاط كره زمين رشد نكرده

كامه وجود دارد، اما،  ها ديكتاتوري و خود داري حكومت هاي سرمايه است كه در كشور



  ٢در د)�ع از &�ر%�$#م،   ��ره 

  

١١٠

  

ش بر گردن اقتصاد بازار نيست، بلكه مقصر، عوامل ديگري هستند. درست است كه  تقصير
در اقتصاد بازار ممكن است ديكتاتوري سياسي هم وجود داشته باشد، اما، آيا شما يك 

ها وجود داشته  اي غير از اقتصاد بازار در آن دهي سراغ داريد كه سازماننظام دموكراتيكي 
  باشد؟

[تهاجم اخير مدعي است] اما، سوسياليزم چيز بدي است، چرا كه از سويي نظريات و 
گذارانش اشتباه از كار در آمدند؛ نادرست بودن نظريه ارزش كار؛ عدم مبادله  هاي پايه ايده

ها؛ عدم وجود تضاد بين كار و سرمايه. به زعم  گرفته شده در آن  اركاالها بر طبق كارِ به ك
اي كه بازار با آن مواجه است همان مشكل نابرابري گسترده توزيع  اين تهاجم تنها مسأله

ها است. از اين رو طبقه كارگري كه از منافع ويژه خاص خود برخوردار باشد  آمد در
نظريات صرفاً باعث اشتعال هرچه بيشتر آتش تواند وجود داشته باشد. كليه اين  نمي

بايست تا به حال از مجاري دموكراسي پارلمانتاريستي حل  اند كه قاعدتاً مي هايي شده تضاد
ترين مبارزه طبقاتي، چرا كه  هم بدون كوچك بردند، آن شدند و همه از آن سود مي مي

  اند. كس مكمل يكديگرتنها با هم ناسازگار نيستند، بلكه برع رقابت و همبستگي نه
كامگي و  كه] از سوي ديگر سوسياليزم نطفه و جوانه خود [تهاجم اخير مدعي است

استبداد را در بطن خود دارد. اين امر از مقوله ماركسيستي ديكتاتوري پرولتاريا نشأت 
گيرد، كه به واقع يك ديكتاتوري واقعي است. چرا كه حذف بازار در چنين رژيمي  مي

شود كه از طريق آن كل جامعه توانايي آن را  اي مي رفتن آن مكانيزم بنيادي  ينموجب از ب
طور دموكراتيك تصميم بگيرد كه چه چيز توليد كند، چطور و براي چه  داشت كه به مي

كساني. از اين رو بازار مساوي است با دموكراسي و سوسياليزم مترادف است با فقدان 
  آزادي.

در تهاجم اخير] بين آزادي اقتصادي (آزادي استثمار) و  [ بينيم كه بدين ترتيب مي
الشعاع  شود. هر چيز تحت گمي ايجاد مي در آزادي سياسي (آزادي بيان و انديشه ...) سر

  شود. ها مي شود و بازار سرچشمه كليه آزادي اقتصاد واقع مي
اند و  تحققهايي قابل  آخر، تهاجمات اخيز بر محمل آرماني استوارند، چه آرمان دست

اند آيا ارزش آن را دارند كه  حصول  هايي كه قابل كدام غيرقابل حصول، و اصوالً حتي آن
به خاطرشان مبارزه كرد. و نيز مدعي آن است كه وقوع و پيروزي انقالب اكتبر صرفاً 

 و  دليل شرايط زماني آن دروان بوده است. امروزه، اما، در آستانه گام نهادن به قرن بيست به
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اند،  هاي غربي بدان دست يافته اي كه طبقه كارگر كشور يكم، و با توجه با ميزان رفاه نسبي
" منحط و سوسياليزم واقعاً موجودگيري " نمايد. شكل ها ناممكن مي انقالب در اين كشور

ايم، اما، سوسياليزم دموكراتيك كه تا به امروز متحقق  بوروكراتيك را خود شاهد بوده
گاه جامه عمل بر تن نخواهد كرد، چرا كه اصوالً امر ناممكني  ، در آينده هم هيچ نشده

است. تنها چيز ممكن اقتصاد بازار است و اصالحات، آن هم به منظور تصحيح و ترميم 
هايش. و اين تنها چيزي است كه ارزش آن را دارد كه برايش مبارزه  برابريتنگناها و نا

  كرد.
وجه مطالب جديدي نيستند. نكاتي نظير فقدان طبقه  اي از اين استدالالت به هيچ  پاره

هاي صنعتي  كارگر با منافع تاريخي مشخص، و يا عدم امكان تحقق انقالب در كشور
"سوسياليزم واقعاً اند. امروزه، اما، بحران  طرح شدهها پيش م مباحثي هستند كه از دهه

گيري زيركانه بورژوازي از آن در اين شرايط، به اين مباحث قوت و امتياز  و بهره موجود"
بيشتري داده است. بايد اذعان داشت كه در اين زمينه سوسياليزم بر روي زمين محكمي 

و گوش بسته در يك   يست كه چشموجه حاضر ن نايستاده است. طبقه كارگر ديگر به هيچ
پذير است يا نه و در  داند آيا تحقق دارد. در مسيري كه حتي نمي مسير ناروشن گام بر

. ساختار )٥(تر از جامعه كنوني نخواهد بود صورت تحققش آيا جامعه موعود بدتر و ناعادالنه
آن ايفا خواهد دموكراتيك يك جامعه سوسياليستي چگونه خواهد بود؟ بازار چه نقشي در 

كه خود  ها بايد روشن شود. در حالي شان بر آن كرد؟ اين همه سواالتي هستند كه پاسخ
ها را متقاعد ساخت كه بازار  توان آن ها نداريم آيا مي هنوز پاسخ روشني براي اين پرسش

داري در مقايسه با سوسياليزم از موقعيت  چيز بدي است. در چنين شرايطي است كه سرمايه
  تري برخوردار است. يدئولوژي کي برتر و مساعدا

  
  سوسياليزم همچو عنقا از ميان خاكستر پر برخواهد كشيد

صرفاً سوسياليزم نيست كه هدف تهاجمات ايدئو لوژيك اخير واقع شده است. اقتصاد 
هاي  هاي مديدي بر سياست داري پسين طي سال كينزي هم كه در دوران شكوفايي سرمايه

هاي صنعتي غالب بوده، آماج تير اين حمالت قرار گرفته است.  جتماعي كشوراقتصادي و ا
ها دوباره بال و پر  چون عنقا از خاكستر آتش تو گويي كه امروزه ليبراليزم اقتصادي هم

  كشيده است.
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غايي ايدئو لوژي   ، اقتصاد نئوکالسيک ، اين شالوده١٩٣٠تا قبل از بحران اقتصادي دهه 
ميان بورژوازي هژموني و غلبه داشت. اين فرض كه بازار نهاد كاملي است بازار آزاد، در 

ها تنها بازار است كه افزايش تقاضا به ازاي  شد، چرا كه به زعم آن امر مسلمي محسوب مي
 ١٩٢٩كند. براي نمونه، فن ميزس و فن هايك در سال  افزايش توليد را تضمين مي

  نويسند: مي
كه بازار  ترين مانعي وجود نداشته باشد بطوري "اگر بر سر راه رقابت كوچك

گاه با ركود اقتصادي مواجه  بتواند كامالً آزادانه به نقش خود عمل كند، هيچ
  نخواهيم شد".

اقتصاد نوكالسيك بر اين فرضيه متكي بود كه در جامعه متكي به اقتصاد آزاد در 
استثنايي و موقتي بوده كه مجموع اشتغال كامل وجود خواهد داشت، و بروز بيكاري امري 

خود شرايط الزم و ضروري براي بازگشت به حالت عادي، يعني اشتغال كامل، را به وجود 
اي بر عهده دارند  هاي ادواري وجود خواهد داشت، اما، هميشه نقش عيني آورد. بحران مي

ه است از تصحيح و انطباق ظرفيت توليدي با قدرت خريد موجود در جامعه ك كه عبارت
ها از گردونه توليد خارج خواهند شد و اين موجب  ترين بخش افتاده ترين و عقب غير مولد

افزايش بازدهي توليد و ايجاد شرايط جديدي براي بهبود و رجعت به شرايط عادي 
شود. براي اين كه عملكرد اقتصاد در درازمدت بهينه باشد تنها كافي است كه  اقتصادي مي

  ازه داد كه آزادانه نقش خود را ايفاء كنند.هاي بازار اج به نيرو
نداشت. بيكاري به ميزاني رسيد كه  ١٩٣٠هاي دهه  اما اين نظريه هيچ ربطي با واقعيت

اي از بهبود  سابقه بود، وقفه در توليد امري عادي شده بود و هيچ نشانه در تاريخ بي
ري خطرات ادامه چنين دا خورد. براي سرمايه خودي اوضاع و احوال به چشم نمي به خود

دهي نظام توليدي و ثبات پولي بود.  شرايطي به مراتب بيشتر از خطرات عدم تجديد سازمان
داري به منظور تعديل و  هاي عمده سرمايه هاي اصلي سرمايه و حكومتي در كشور گروه

ها  تسكين آثار و عوارض مخرب بحران اقتصادي راه ديگري را در پيش گرفتند. آن
زم اقتصادي را به كنار گذاشتند و مجبور شدند كه به مداخله دولت در اداره اقتصاد ليبرالي

چه كه به اصطالح به "انقالب كينزي" معروف شد. سياست جديد  كشور متوسل شوند، آن
. از آن )٦(ها از سوي طبقات حاكم بود در واقع بيان ايدئولوژيک آگاهانه در تغيير اولويت

كرد.   داري بازي مي اي در كاركرد اقتصاد سرمايه مهم و تعيين كنندهبعد دولت نقش  زمان به
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هايش را با  داري دستورالعمل هاي سرمايه ايدئولوژي  كينزي  ايدئولوژي  غالب شد و دولت
كردند. هدف اول حفظ ميزان تقاضا در بازار، به منظور جلوگيري  دو هدف اصلي پياده مي

هاي جاري دولت كه خصلت  آن بخش از هزينهاز وقوع بحران، و هدف دوم گسترش 
در واقع   برگيري بخشي از مطالبات طبقه كارگر. اين پديده اجتماعي دارند، با هدف در

" معروف شد. اما، اوضاع و احوال كنوني تغيير كامل دولت رفاهيچيزي است كه به "  همان
گر بهترين راه غلبه بر طلبد. پيروزي بورژوازي امروزه بار دي هاي اقتصادي را مي سياست

. و دقيقاً با توجه به اين نكته است كه )٧(بيند اش را در ليبراليزم اقتصادي مي بحران اقتصادي
  توان به قرار زير خالصه كرد: هاي اصلي تهاجم ايدئولوژيک اخير را مي محور

  بازار به مثابه تنظيم كننده غايي  -الف
ه كه دخالت دولت در اقتصاد و آزاد نبودن تالش در قبوالندن و حقنه كردن اين نظري

نظريه   پيدايش بحران اخير بوده است. به زعم اين  كامل و مطلق بازار عامل اصلي و ريشه
علت بروز بحران را نبايد در كاهش ميزان تقاضا و يا كاهش نرخ سود جستجو كرد، بلكه 

ن كننده توليد برجا هاي منفي بر شرايط تعيي ، كه پيامد"كاهش شديد عرضه" بايد در
هاي  در پي قيمت نفت. كارگران اگر به دستمزد  هاي پي گذارند، سراغ گرفت: افزايش مي

شدند، و اگر تغييرات در  هاي موقتي را متحمل مي كردند، اگر بيكاري كمتري قناعت مي
بازار  هاي پذيرفتند، يعني اگر نيرو شرايط كار و يا اقداماتي در راه تثبيت كلي اوضاع را مي

تر  مدت ها كوتاه بحران  داشتند كه با آزادي كامل عمل كنند آنگاه اين امكان را مي
بايست بر  هاي صنعتي مي ها در كشور هاي اقتصادي و اجتماعي دولت شدند. سياست مي

شدند، و  تواند مشكل بحران را حل كند، بنا مي مبناي اين واقعيت كه تنها بازار است كه مي
صورت  . در آن)٨(شد هايي در جهت عدم مداخله دولت در اقتصاد برداشته مي بايست گام مي

دهي توليد و افزايش نرخ سود از طريق كاهش ارزش نيروي  براي آن كه تجديد سازمان
  آمد. وجود مي شد كه بحران به بايست اجازه داده مي شد مي كار ممكن مي

  مداخله دولت بايد كاهش يابد -ب
ت به وضعيت اقتصاد ليبرال قرن نوزدهم نيست، چرا كه اين امر نه مسأله بر سر بازگش

" است. رفاهي  دولت"  پذير است و نه مطلوب. مسأله بر سر عقب كشيدن مرزهاي  امكان
سو اين امر  ها شده است. از يك بحران اقتصادي در مجموع باعث افزايش بدهي دولت

شده است.   هايي از آن خشهاي ناخالص و كاهش مطلق ب آمد موجب كاهش رشد در
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ها شده، و كاهش  گير بودجه خدمات رفاهي دولت افزايش بيكاري باعث افزايش چشم
هاي مستقيم و غيرمستقيم را موجب شده است.  هاي ناشي از ماليات آمد ها كاهش در فعاليت

هاي منفي بحران بر  ها شده است، چرا كه پيامد از سوي ديگر بحران باعث افزايش هزينه
روي كارگران را تا حدودي تخفيف داد (حقوق بيكاري، مزاياي بازخريد و ...) تا 

داري را  هاي سرمايه دهي و تبديل و تحوالت بنگاه كارگران بتوانند مخارج تجديد سازمان
گيري  داري بودجه تسليحات به ميزان چشم هاي اصلي سرمايه متحمل شوند. در كشور

شوند. (براي مثال  آوري بالغ مي ه ارقام نجومي و سرسامها ب افزايش يافته و بدهي دولت
  بدهي دولت اياالت متحده امريكا را در نظر بگيريد)

هايي  يك از نوع خط مشي هاي جاري دولت و نه كسري بودجه هيچ نه افزايش هزينه
ها  داري براي حل بحرانش بدان نياز داشته باشد. بوارونه، هر دو اين نيستند كه سرمايه

يابي به يك راه حل. افزايش نرخ سود كه در نخستين دوره  نعي هستند بر سر راه دستموا
از مرحله توسعه اقتصادي رخ داد، اين امكان را فراهم آورد كه منابع كافي هم جهت تأمين 

اي  هاي دولتي و هم براي افزايش و گسترش خدمات رفاهي، كه بخش قابل مالحظه هزينه
ها، اما، نرخ سود  وجود آيند. بعد شوند، به ها تأمين مي درآمد  اليات براز آن عمدتاً از طريق م

اش افزايش نرخ استثمار بود. اين امر با كاهش مستقيم دسمتزدهاي  كاهش يافت و تنها چاره
ها)، و همچنين  واقعي، دستمزدهاي غير مستقيم (خدمات بهداشتي، فرهنگي و نظار آن

توانست تحقق پذيرد. افزون آن كه باال رفتن سود  دستمزدهاي متأخراني (بازنشستگي)
طلبد كه اين خود مزيد بر علتي بود براي  داران را مي سرمايه كاهش ماليات بر سرمايه

  ها. افزايش كسري بودجه دولت
هاي  عالوه بر نكات فوق مسال پولي را هم نبايد از نظر دور داشت. يكي از ويژگي 

ت كه در آينده هم كماكان به حيات خود ادامه خواهد مرحله ركود اخير تورم واقعي اس
ها نياز  داد. سرمايه براي تحقق ارزش افزونه به يك ميزان حداقل الزمي از افزايش قيمت

كه در صحنه رقابت در بازار جهاني از عرصه  سو، براي آن ها از يك دارد. اما، كليه كشور
كه نرخ تورم داخلي را كاهش دهند. از توليد به خارج پرتاب نشوند، شديداً مايل هستند 

سوي ديگر به منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن كل نظام اقتصادي كشور مجبور هستند 
ها را شديداً تحت كنترل خود داشته باشند. حجم اعتبارات و عرضه پول بايد  كه قيمت

زلي كسري بودجه محدود شوند. اما اين امر تا ميزان معيني روا است. چرا كه وجود حد نا
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هاي دولتي خود در خدمت رشد اعتبارات بخش خصوصي است. با وجود آن كه  هزينه
رشد اعتبارات در بخش خصوصي منبع تورم است، اما، اين امر از زاويه منافع سرمايه چندان 
هم نامطلوب نيست، چرا كه اثرات منفي بحران در ميزان نرخ سود را تا حدودي خنثي 

نظر منافع  كند. بدين ترتيب از نقطه تر مي ليد ارزش افزونه را تسهيلكرده و تحقق تو
تنها بهترين راه حل براي خروج از بحران  داران، كاهش كسري بودجه دولتي نه سرمايه

شان است، چرا كه اين امر هم مانعي است بر سر راه  ترين اقتصادي نيست، بلكه نامطلوب
  و نامطلوبي است براي تورم مداوم.  افزايش نرخ سود و هم منبع ناخواسته

  انگيز مديريت خصوصي كارآ است و مديريت دولتي فاجعه -پ
گيري در اقتصاد مداخله  طرز چشم ها فعاالنه به داري دولت در دوران شكوفايي سرمايه

هاي جاري دولتي، بلكه عمدتاً از  كردند، و آن هم نه فقط در بخش مربوط به هزينه مي
كردند كه در اجراي  ها سعي مي هاي دولتي. در اين دروان دولت طريق ايجاد شركت

هايي  اي بكاهند، و آن حوزه ها منطقه گيرند. از نابرابري  ها صنعتي نقش فعالي بر عهده طرح
از فعاليت اقتصادي را كه براي بخش خصوصي جذابيتي نداشت وليكن وجودشان براي كل 

  گيرند.  نظام ضروري بود، به دست
ها، اما، در  ولتي كردن صنايع در عمل مكانيزمي بود براي اجتماعي كردن زيانهرچند د

كرد. امروزه اوضاعي كامالً  هاي دولتي هم مديريت دولتي نقش مهمي را بازي مي بخش
هاي دولتي متضرر قطع  سو تالش شده كه بقاياي سوبسيد شركت تغيير كرده است. از يك

سپارند، آن هم  آور را به بخش خصوصي مي ودهاي دولتي س شود، از سوي ديگر شركت
شده كه به دليل كاهش   درست در زماني كه بحران موجب آزاد شدن منابع هنگفتي سرمايه

گذاري نيستند. امروزه حتي خدمات اجتماعي و رفاهي هم به بخش  نرخ سود قابل سرمايه
دهد،  اإه ميشوند، ديگر مهم نيست كه چه كسي اين خدمات را ار خصوصي واگذار مي

چه اهميت دارد اين است كه مردم بتوانند آن را تأمين مالي كنند. و مديريت  بلكه آن
هاي بازار باشد  خصوصي برتر از مديريت دولتي است، چرا كه چيزي كه مشمول نيرو

  آور بودنش است. موجوديت و بقايش منوط به سود
در صدد كاهش نقش مداخله تنها  بدين ترتيب، تهاجمات ايدئولوژيک بازار آزاد نه

امري كه تا حدودي امكان ناپذير است، چرا كه تاريخ به عقب باز  -دولت در اقتصاد است
خواهد عملكرد خود دولت را هم به قوانين بازار بسپارد. بدين  بلكه حتي مي -گردد نمي
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جتماعي هاي مديريت متكي به بازار بر همه جوانب زندگي ا ترتيب قرار است قوانين و معيار
  ها. حاكم شود: بر بهداشت، بر فرهنگ و حتي بر زندان

  
  تعريف مجددي از سوسياليزم

هاي غربي در دوران شكوفايي بعد از جنگ  احزاب سوسياليست و كمونيست كشور
جهاني دوم در جنبش كارگري هژموني كسب كردند. پيدايش و انكشاف تحوالت بعدي 

"سوسياليزم موجود" و  ابطه با نحوه برخوردشان با هر دو گرايشات سياسي فوق عمدتاً در ر
  بحران آن شكل گرفتند.

" را سوسياليستيها به اصطالح " احزاب سوسياليست نظام بوروكراتيك حاكم در كشور
ها در  اي كه نظام اجتماعي اين كشور مردود دانسته و شالوده خود را بر پايه تصوير منفي

د بر جاي گذاشته بودند، بنا كردند. اين احزاب مبلغ انظار كارگران كشورهاي غربي از خو
اين نظريه شدند كه سوسياليزم دموكراتيك نه از طريق انقالب، بلكه از طريق اصالح 

اش، تحقق خواهد گرفت. اين احزاب  ها و گسترش دموكراسي عدالتي داري، رفع بي سرمايه
ها مترادف با  پذيرفتند. اين چه در تئوري و چه در عمل هم بازار و هم اقتصاد بازار را

" بودند كه آن را به عنوان هويت مشخصه خود به توده قبوالندند، و در رفاهي  دولت"
هايي كه حكومت را در دست داشتند سعي در گسترش و بسط آن داشتند. با شروع  دوره

بحران اين احزاب هم هرچه بيشتر به راست چرخيدند، ابتدا حزب سوسياليست فرانسه، 
هاي سريعي به  دموكراسي سوإد به سرعت گام دنبال آن حزب اسپانيا و سرانجام سوسيال به

دموكرات براي آن كه در انتخابات پيروز شوند هنوز هم  راست برداشتند. احزاب سوسيال
هاي  چنان سياست مجبورند كه بر بخشي از طبقه كارگر تكيه كنند. امروزه اين احزاب آن

هاي  ها را از سياست آن  هاي توان سياست اند كه به دشواري مي كرده اقتصادي ليبرالي اتخاذ
هايي كه اين احزاب امروزه بر مسند حكومت  ريگان و يا مارگريت تاچر تميز داد. در كشور

شان با راست ديگر نه چون در گذشته در حوزه اقتصاد بلكه در  هاي قرار ندارند تفاوت
هاي اخالقي است  صرفاً بر سر مباحث و معيارشان  قلمروي ايدئولوژيک است. تفاوت

هايي چون همبستگي، تعاوني، تالش در راه استقرار برابري، فقر زدايي و ..) درحوزه  (واژه
اند و از اين لحاظ به  ها هم بازار و هم اقتصاد بازار را كامالً و دربست پذيرفته اقتصادي آن

  اند. ليبرال تبديل شده
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كردند. به  هويت مي " همسوسياليزم موجودواره خود را با "احزاب كمونيست، اما، هم
ها نه بازار را پذيرفتند و نه اقتصاد بازار را، و اتحاد شوروي را به مثابه نظام  لحاظ نظري آن

دادند. زماني كه استالينيزم جوانبي  دهي اقتصاد جامعه نوين الگو قرار مي بديل براي سازمان
اي از اين احزاب، نظير  ها به نمايش گذاشت پاره نه تلويزيونكريه خود را بر صح  از چهره

بدل شدند. با وجود آن  "كمونيست اروپايي"احزاب كمونيست اسپانيا و ايتاليا، به احزاب 
بودند، معهذا، هويتشان كماكان با   طلب بدل شده كه احزاب كمونيست به احزاب اصالح

ها را تحت تأثير قرار داده  حران اخير عميقاً آنحذف بازار و اقتصاد بازار گره خورده بود. ب
ها نظير احزاب كمونيست فرانسه و پرتقال كماكان به دفاع از مواضع  است. برخي از آن

شان نه فقط بازار بلكه اقتصاد بازار را هم كامالً  فشارند، اما، اكثريت اشان پاي مي تاكنوني
  .)٩(اند پذيرفته

بود  بايست اين مي " براي جريان اصلي چپ ميموجود سوسياليزميكي از دروس بحران "
داري به سوسياليزم بازار نبايد كامالً حذف شود و بايد نقشي  كه در دوران انتقال از سرمايه
هاي كسب  بايد از همان نخستين روز مي -داري سرمايهيعني  -را بازي كند، اما، اقتصاد بازار

ست. همگي در سراشيبي  ايدئولوژي  كن شود. دريغا كه چنين نشده ا قدرت ريشه
هم صرفاً  داري درغلتطيدند.  ايدئولوژي  سوسياليستي صحنه را ترك گفته است، آن سرمايه

  نويسد: ريزي پيروز شده است. تربورن مي بدين خاطر كه بازار در نبرد با برنامه
 "پيروزي ارتش كنستانتين بر ماژنسيو بود كه سلطه مسيحيت بر امپراطوري روم

  .)١٠(طور كه شمشير اعراب پيروزي اسالم را" را رقم زد، همان
"نظم " و سوسياليزم موجودشايد اين همان چيزي باشد كه امروزه در رابطه با بحران "

  نويسد: در شرف وقوع است. در جاي ديگري مي نوين جهاني"
رغم قدرت  ديدگان و فرودستان نارضايتي سر بلند كرد و علي "در بين ستم

  گير شد". م زمان گسترش يافت و همهحاك
كند، اما، امروزه شايد بتوان همين  هرچند كه وي اين نكته را در مورد دين بيان مي

  مطلب را در مورد  ايدئولوژي  هم بيان كرد.
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  ها نويس پي
سياري از خورد، بلكه در ب اين سردرگمي و گيجي نه تنها در زندگي روزمره به چشم مي -١

شود.  هاي غربي هم مشاهده مي هاي كشور منابع و كتب اقتصادي مورد تدريس در دانشگاه
  هاي: براي مثال رجوع كنيد به كتاب

Economics, by Samoelson and Norhaus, Mc Graw- Hill,  
Economics, by Dornbush, Fischer and schalenseem Mc Graw- Hill. 
Political Economy, by phelbs,1985. 

برند.  كار مي اي عليه ماركسيزم به " را به عنوان حربهسوسياليزم موجودامروزه فروپاشي " -٢
پردازان  اما، حتي در آن ايامي هم كه ماركسيزم محكم بر روي پاهايش قرار داشت، نظريه

اي كردند كه وجودش اثباتي بر صحت اصول ماركسيزم نيست. بر بورژوا مصراً پافشاري مي
  در كتابش موسوم به:w. Fellnerكنيم به نظريات  اي مي مثال اشاره
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Emergence and Content of Modern Economic Analysis, Mc Graw- 
Hill, 1960. 

شد. در  هاي غربي تدريس مي هاي كشور در اكثر دانشگاه ١٩٧٠و  ١٩٦٠هاي  كه در دهه
  آمده است: فصلي از كتاب كه به ماركسيزم اختصاص دارد چنين

هاي پيشرفته  "اگر زماني برسد كه ماركسيزم خود را بر مناطقي خارج از كشور
ها آزادانه  داري مستقر سازد، يقيناً بدين خاطر نخواهد بود كه مردم آن كشور سرمايه

اند. اين كه در كشورهايي كه  و از روي استقالل رأي و انديشه اصولش را پذيرفته
هاي غربي شده است بدين علت بوده است  ر نهادهاي كشورماركسيزم بديلي در براب

هاي اقتصادي اجتماعي ماقبل  اند به موقع ساختار ها نتوانسته كه اين كشور
داري خود را اصالح كنند، كه اقدامات روشنگرانه نابسنده بوده و در  سرمايه

  مجموع آينده روشني در پيش رو نداشتند."
توان در منابع دانشگاهي آن ايام سراغ  قبيل استدالالت را ميهاي بسيار ديگري از اين  نمونه

  گرفت.
وجه مطالب جديد نيستند، كافي است به آثار  هيچ  در اثبات اين كه نكات فوق به -٣

استوارت ميل و يا مارشال مراجعه كنيم. به هر  ها اوليه نظير آدام اسميت، جان مارژيناليست
قرن نوزدهم بودند. در رابطه با مسأله اعتبار سوسياليزم  گان متعلق به حال همگي اين نويسند

  مندرج در كتاب  Von Misesو  Von Hayekبررسي نظريات 
Collectivist Economic Planning, by F.A Von Hayek, London, 
1935. 

  هاي: عصرش در كتاب دانان ليبرال آلماني هم و يا نظريات اقتصاد
Die Lever von der Wirtschaft, Viena,1937. 
Die Grundlagen der Nationaloknomie, 1939. 

ترند، چرا كه استدالالت نويسندگان اخير به استدالالت امروزين  از نويسندگان پيشين جالب
  شباهت بيشتري دارند.

امروزه گفتن اين كه ماركسيزم  ايدئولوژي  قرن نوزدهم بود، هم مد روز شده است و  -٤
اي كه ماركس به  داري وجه درست نيست. آن سرمايه لب، اما، به هيچهم باب طبع. اين مط

داري  هاي امروزين شباهت بيشتري دارد تا به سرمايه تحليل آن پرداخت به مراتب به واقعيت
داري فقط به اروپاي غربي آن هم تا  عصر ماركس. در نيمه دوم قرن نوزدهم اقتصاد سرمايه
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ي شمالي و به چند شهر در افريقاي جنوبي و استراليا ها غربي رود دانوب، امريكا كرانه
داري بر بخش كوچكي از كره زمين حاكم بود و حتي در  شد. سرمايه محدود مي

اي از مردم در بخش كشاورزي به كار مشغول  هاي صنعتي هم اكثريت قابل مالحظه كشور
چنين  داد. هم ل ميبودند، كه نتيجتاً طبقه كارگر اقليت بسيار قليلي از جمعيت را تشكي

 ١داري و مابقي چندان محسوس نبود (نسبت  هاي سرمايه تفاوت در ميزان ثروت بين كشور
توان سراغ گرفت كه چين  شناسي را نمي دان و يا تمدن بود) و براي مثال هيچ اقتصاد ٨/١به 

يل آن " به تحلسرمايه" را فروتر از اروپا ارزيابي كرده باشد. نظامي كه ماركس در كتاب 
داري قرن  داري امروزي دارد تا به سرمايه پردازد به مراتب شباهت بيشتري به سرمايه مي

  نوزدهم. در همين رابطه رجوع كنيد به كتاب:
The Age of Empire, 1875- 1914, E, J. Hobsbawn, London, 1987. 

 The Task of Historicalپري آندرسون در موخره كتابش به نام:  -٥

Materialism جا و قابل تأملي را در مورد جامعه سوسياليستي مطرح  نكات كامالً به
هاي سياسي سوسياليزم دموكراتيك  هايي از اين قبيل كه ساختار كند. او با طرح پرسش مي

هاي نوين چگونه  ريزي سوسياليستي چگونه بايد باشد؟ انسان خواهند بود؟ برنامه  چگونه
ي سوسياليستي با سطوح متفاوت پيشرفت چه نوع ارتباطات ها خواهند بود، مابين كشور

  گيرد كه: المللي بايد وجود داشته باشد؟ چنين نتيجه مي بين
كند كه در غرب  "حتي صرف اشاره و طرح اين مساإل ما را متوجه اين نكته مي

  اند."  ها تا چه اندازه به اين مساإل كم بها داده ماركسيست
شك به لحاظ  خير نظام بوروكراتيك، سواالت فوق بيبا در نظر گرفتن بحران ا

  آيند. ايدئولوژيک نكات ضعف سوسياليزم به حساب مي
 General Theory ofكينز در صفحات پاياني كتابش تحت عنوان؛ -٦

Employment, Interest and Money  ترين منبع نظري بورژوازي در مورد كه جامع 
اش  داري در برخورد به بحران اقتصادي ي دولت سرمايههاي اقتصاد تغييرات الزم در سياست

  نويسد: فشارد. وي مي شود، بر نقش تئوريك اين انقالب پاي مي محسوب مي
"نظريه جديد روزي خود را بر كرسي خواهد نشاند، چرا كه عامل تعيين كننده 

رفته نظرياتند و نه منافع مادي. صرفاً كمي زمان الزم است تا در مجموع تماماً پذي
  شوند. به هر حال، اما، سرانجام روزي پذيرفته خواهد شد".
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اي، منازعات  داري رنجور از بيكاري توده كرد. به واقع منافع مادي سرمايه او اشتباه مي
اجتماعي و بحران عميق بود كه راه را براي پذيرفته شدن نظريات كينز هموار كرد. نظريات 

هاي بورژوازي  تغييرات آگاهانه در ارجحيت وي فقط نيروي محرك ايدئولوژيک براي
  بودند.

كند، بلكه همچنين  تهاجم ايدئولوژيک اخير نه فقط به فضيلت و برتري بازار اشاره مي -٧
دهد. به واقع از همان آغاز بحران اخير،  هاي الزم براي غلبه بر بحران را هم اراإه مي سياست

ها كامالً مشهود بوده است. بررسي  يبرالروي نظريات ل نشيني اقتصاد كينزي و پيش عقب
دهند كه از همان  به خوبي نشان مي EECو  OECD, IMFهايي نظير  گزارشات سازمان

هاي بانفوذ تحت تأثير  هاي اين سازمان تا چه اندازه توضيحات و توصيه ١٩٧٠هاي دهه  سال
جانبه  ترش كمي همهاند. امروزه، اما، با يك گس و آكنده از اين تهاجم ايدئولوژيک بوده

  ايم. ايدئولوژيک بازار آزاد مواجه
عدم دخالت دولت در اقتصاد در عين حال پاسخي است براي ملزومات انباشت سرمايه،  -٨

سازد. الزمه ايجاد يك بازار  چرا كه تمركز و تراكم سرمايه در سطح جهاني را ممكن مي
كي، گمركي و قانوني موجود است، واحد اروپايي در از ميان برداشتن موانعي عيني، تكني

شوند. هدف  هاي مختلف اروپايي ناشي مي موانعي كه از وجود مقررات متفاوت در كشور
جايي  ها وضع مقررات جديدي است كه آزادي عمل بيشتري را براي جابه آن از تغيير 

ايي هاي اروپ نظر حكومت حال از نقطه كاالها، سرمايه و نيروي كار تضمين كند. در عين
اي است هم براي كاهش دخالت دولت در اقتصاد، و هم براي اتخاذ  بازار واحد حربه

هاي اجتماعي و اقتصادي در هر يك از اين  ترين سياست گرايانه ترين و واپس ارتجاعي
  ها. ها در ساير كشور آن  كشورها و اعمال

توان  يم است كه ميكه در دام تناقضات گرفتار آإ آن از اين طريق، و بي "تنها     -٩
مدعي شد كه بازار يكي از عوامل كارآيي اقتصاد و نيروي محركه آن محسوب 

شود. معهذا، اهداف اجتماعي و محيط زيستي يك تحول در خور حمايت به  مي
شوند ... ملزومات اعمال  هاي ذاتي بازار زاده نمي خوديِ خود از مكانيزم

تنها به توزيع مجدد منابع و قدرت خواهد  ها هايي در راستاي رفع نابرابري سياست
  ".هاي انباشت انجاميد و نه حذف پايه
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عبارات فوق كه از گزارش آشيل اوكتر، دبير كل حزب كمونيست ايتاليا، به كنگره 
دهد كه احزاب كمونيست كامالً و  هيجدهم آن حزب آورده شده، خود به خوبي نشان مي

 اند. هدربست  ايدئولوژي  بازار را هضم كرد

١٠ - Goran Therborn, The Ideology of Power and The Power of 

Ideology, London, 1980. 
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  جايگاه رزا لوكزامبورگ در جنبش كارگرينقش و 
طور كه بايد و شايد شناخته نشده  جايگاه رزا لوكزامبورگ در جنبش كارگري هنوز آن

هاي او  است. از آغاز افول سلطه استالينيزم بر جنبش كمونيستي همگي در تأكيد لياقت
تعلق  ١٩١٤هاي  ياي ماقبل سالبه دنكنند كه او " اً اضافه مي  اند. ولي اغلب فور القول متفق
كنند اين است كه اينان اصوالً  چنين با او برخورد مي ". اما، مشكل اصلي كساني كه ايندارد

" براي اين افراد رزاكنند. بدين معني كه اهميت " تاريخ را با ضوابطي صرفاً ذهني بررسي مي
ه موضوعاتي كه رزا مبتني است بر تمايالت ذهني و شخصي محقق مورد نظر در برخورد ب

ها برخورد كرده است: مثالً طرح نظريه امپرياليزم از جانب وي؛ و يا  در طول حياتش بدان
نظرگرايي برنشتاين؛ يا نظريه  چون و چرايش از ماركسيزم در مقابل تجديد دفاع بي

اش از اصول دموكراسي كارگري در برابر  ها، و يا سرانجام دفاع انگيختگي توده خود
  ها. هاي بلشويك روي زياده

ليكن به مجرد آن كه با ضوابط عيني به جنبش كارگري بنگريم، يعني اين قانون 
وچراي ماترياليزم تاريخي كه در تحليل نهايي اين وجود مادي است كه آگاهي را  چون  بي

كند و نه برعكس، را در مورد خود ماركسيزم بكار بنديم، آنگاه مشكل برطرف  تعيين مي
بايد تغييراتي كه  آغاز از بررسي تحوالت واقعيات اجتماعي است كه مي  به واقع با شود. مي

آيند، منجمله تفاسير گوناگون، غناي  مي  المللي پديد هاي جنبش كارگري بين در انديشه
ماركسيزم و يا از محتوا تهي شدنش را بررسي و تبيين كرد. در چنين چارچوبي است كه 

 ١٩١٩و چه در سال  ١٩١٤انديشه جنبش كارگري چه در قبل از ديگر نقش رزا در تكامل 
  رسد. گسسته و پراكنده به نظر نمي

") تاكتيك كهن امتحان شدهدموكرات آلمان (" سال تاكتيك حزب سوسيال براي مدت سي
المللي طبقه كارگر مسلط بود. به واقع اگر از تجربه تك افتاده كمون  كامال بر جنبش بين

ي ناچيز از جنبش كارگري كه تحت نفوذ آنارشيزم بودند بگذريم، نيم ها پاريس و بخش
دموكراسي نشان خورده است را در مقابل  قرن تاريخ مبارزه طبقاتي كه با مهر سوسيال

ها در  داريم. اين چيرگي تا بدان حد نفوذ داشت كه حتي كساني كه مانند لنين و بلشويك
گونه، كماكان خوانندگان  ند، با اعتقادي مذهبيسطح ملي، عمالً از آن تاكتيك بريده بود

  دادند. چون نمونه تاكتيكي خدشه ناپذير رجوع مي خود را به مدل آلمان، هم
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متعددي برخوردار بود.   هاي افتخار " از پشتوانه نشانتاكتيك كهن امتحان شدهدر حقيقت "
مهم، مدافع آن بود. هاي  رغم برخي ترديد انگلس هم در پانزده سال آخر زندگي خود، علي

بر چاپ  ١٨٩٥اي بود كه در سال  كه در واقع همان مقدمه -" اشنامه سياسي وصيتوي در "
از آن نوعي اساسنامه پديد  -"، اثر ماركس، نوشتطبقاتي در فرانسه  مبارزهجديد كتاب "

ها به اكثر  بار ١٨٩٥ -١٩١٤هاي  هاي اين مقدمه در فاصله سال ترين بخش آورد. مهم
 ١٩١٨ -١٩٢٩هاي  دموكرات در فاصله سال هاي اروپايي ترجمه شدند. احزاب سوسيال انزب

نيز به تعقيب اين كليشه ادامه دادند. تا اين كه سرانجام بحران اقتصادي جهاني و بحران 
  ثمر پايان داد: دموكراسي خود به اين عملكرد بي سوسيال

و اشغال كليه مناصبي كه در دسترسي  "همه جا از نمونه آلمان، يعني استفاده از حق رأي
  جا آغاز تدارك نديده يك حمله مردود شناخته شده است ....  اند. همه است تقليد كرده ما

ريزند، به انضمام  ها مي دموكراسي به صندوق شان را به نفع سوسيال دو ميليون نفري كه آراي
ترين و  اند، وسيع يستادهها ا آن جوانان و زناني كه از حق رأي محرومند و در پشت سر

دهند.  " آن را تشكيل ميگروه ضربتترين توده ارتش جهاني پرولتاريا، در حقيقت " منسجم
انگيختگي،  كند ... رشد آن به همان خود آراء را نمايندگي مي  چهارم كل اين توده بنقد يك

حكومتي  ناپذيري و آرامش يك روند طبيعي است. ناتواني كليه اقدامات ثبات، مقاومت
توانيم روي دو ميليون و  رو ما مي اند. از اين گيري از آن كامالً آشكار شده براي جلو

هزار رأي دهنده حساب كنيم. اگر به همين روال جلو رويم، تا پايان اين قرن بخش  پانصد
بورژوازي و چه دهقانان خرد را به خود جلب خواهيم  عمده اقشار مياني جامعه، چه خرده

هاي ديگر  اي در كشور كه تمام قدرت بدل شدن به آن قدرت تعيين كنندهكرد. تا 
  خواه ناخواه در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند، به رشد خود ادامه خواهيم داد...  بايست مي

اي وقفه ناپذير براي حفظ اين رشد، تا جايي كه خود به خود به نيروي فراتر از نظام  مبارزه
تر  كه روز به روز قوي -"گروه ضربتتناب از تحليل بردن اين "حكومتي تبديل شويم، اج

اي   ين است آن وظيفه اساسيهاي پيشگام و حفظ آن تا روز نبرد نهايي، ا در نبرد -شود مي
  ).١"( رو داريم شپي كه در

  دموكراسي آلمان متن انگلس را رسواگونه مثله دانيم كه رهبران سوسيال البته امروز مي
داد را از متن  چه كه بوي انقالب مي كلي تحريف كردند و آن ناي آن را بهكردند، و مع

انگلس حذف كردند. ولي نكته حاإز اهميت اين كه نوشته باال حق را كامالً به جانب 
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دهد كه عبارت است از، سازماندهي حداكثر اعضاء ممكن،  " ميتاكتيك كهن امتحان شده"
آراء در انتخابات، هدايت اعتصابات اكثر  آموزش حداكثر كارگران و كسب حد

كار)،  ها، كسب قوانين اجتماعي (عموماً كاهش هفتگي  شده براي افزايش دستمزد حساب
  مابقي خودبخود به چنگ خواهد آمد.

سير حوادث هم بر اين تاكتيك قديمي كه ديگر حالت تقدس به خود گرفته بود مهر تأييد 
يافت و  دموكراسي بطور محسوس افزايش مي زد. در هر انتخابات جديدي آراي سوسيال

شدند و با رشد خود كليه جوانب زندگي  هاي كارگري بطور مداوم تقويت مي سازمان
" كه تكامل مداوم آگاهي اي ديگر جامعهگرفتند و خود را به مثابه " مي اجتماعي را در بر

رفتند، فقر كاهش  ها باال مي كردند. دستمزد ساختند را برجسته مي طبقاتي را ممكن مي
چنان  يافتند. روند پيشروي آن يافت و خدمات رفاهي در جامعه گسترش مي مي

رسيد كه نه فقط طرفداران كه حتي مخالفين را هم مات و مبهوت  ناپذير به نظر مي مقاومت
  كرده بود.

" يشروي مقاومت ناپذيرپتر از واقعيت بود. اين " ولي چون هميشه آگاهي همواره عقب
" در ارتش ذخيره نيروي كارداري جهاني، كاهش محسوس " گيري سرمايه بي از اوجبازتا

مستعمره توسط  هاي مستعمره و شبه وفوق استثمار كشور -بويژ در اثر مهاجرت -اروپا 
-امپرياليزم جهاني بود. اما، از آغاز قرن بيستم منابع تغذيه اين تعديل تناقضات اقتصادي

دن گذاردند. از آن به بعد نه تعديل بلكه تشديد تناقضات اجتماعي در غرب رو به خشكي
آميز بلكه  چه در پيش رو بود نه پيشرفت مسالمت اجتماعي در دستور كار بود. آن

ها داخلي بودند. به دنبال مرحله  بخش ملي و جنگ هاي آزادي هاي امپرياليستي، جنگ جنگ
هاي واقعي  ت كاهش دستمزددهه ركود اقتصادي و در حقيق شكوفايي و بهبود شاهد دو

  رفت كه شروع شود. آمده بود و دروان انقالب مي بوديم. دوران تكامل تدريجي به سر
" معنا و مفهوم خود را بكلي از تاكتيك كهن امتحان شدهدر يك چنين دوران جديدي "

آميز براي پرولتارياي اروپا بدل  داد و از يك عامل سازماندهي به يك دام فاجعه دست مي
به اين حقيقت پي نبردند. حتي لنين  ١٩١٤شد. اكثريت عظيم معاصرين او تا قبل از اوت  مي

هاي غرب امپراتوري روسيه درك نكرد. تروتسكي مردد بود.  اين نكته را در رابطه با كشور
دار ضرورت تغيير  اهميت رزا در آن است كه اولين كسي بود كه بطور روشن و شيوه
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تيك جنبش كارگري در غرب را مقابل تغييرات شرايط عيني، يعني اساسي استراتژي و تاك
  عصر امپرياليزم كه تازه پا به عرصه حيات گذارده بود، درك كرد.

  "تاكتيك كهنه امتحان شدههاي مبارزه رزا لوكزامبورگ بر عليه " ريشه
ترين  بين توسط تيز كم و بيشاين واقعيت عيني جديد البته از اواخر قرن نوزدهم 

ها درك شده بود. پديده گسترش امپراطوري مستعمراتي از آغاز عصر  اركسيستم
امپرياليزم، به مثابه سياست سرمايه بزرگ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. هيلفردينگ آن 

ها و  ها، تراست نام دارد، برپا كرد. ظهور كارتل سرمايه ماليعمارت قابل تمجيد را كه 
چه تجديدنظرطلبان آن را دستاويزي براي اعالم  گرفتند (اگرانحصارات مورد توجه قرار 
يابد و به اين دليل تناقضات آن  داري بيشتر و بيشتر سازمان مي اين تز خود كردند كه سرمايه

يابد (مطابق معمول، هر كجا بروي آسمان همين رنگ است). بعد از كنگره  داإم كاهش مي
دموكراسي هلند و جناح  ين، جناح چپ سوسيالدموكراسي اشتوتگارت بد گماني لن سوسيال

هاي کائوتسکي با تجديد  دموكراسي بلژيك و ايتاليا در رابطه با سازش چپ سوسيال
طلبي در  طلبان، بويژه در زمينه مبارزه بر عليه جنگ امپرياليستي باال گرفت. فرصت نظر

اي (با  يا منطقه هاي تاكتيكي اين يا آن گروه ملي سياست انتخاباتي، مخصوصاً پيمان
در بلژيك و طرفداران ژورس در فرانسه) با  P.O.P"دوواز"ها در آلمان، اكثريت 

ها همه پراكنده و ناقص بودند.  بورژوازي ليبرال مورد انتقاد شديد قرار گرفت. منتها اين
كه بيش از هميشه  -" تاكتيك كهنه امتحان شدهالخصوص كه به جايگزين كردن " علي

  به استراتژي و تاكتيك نويني منتهي نشد. -س را پيدا كرده بود حكم آيه مقد
در اين زمينه در غرب روسيه در پيش گرفته  ١٩٠٠-١٩١٤تنها كوشش جدي كه در فاصله 

بيني او، از  شد توسط رزا بود. اين لياقت استثنايي صرفاً از نبوغ انكار ناپذير او، روشن
شد، بلكه  يزم و پرولتارياي جهاني ناشي نميچون و چرايش با آرمان سوسيال همبستگي بي

اي بود كه عمل و انديشده  قبل از هر چيز مولود شرايط تاريخي و جغرافيايي، يعني اجتماعي
  آن تولد و تكامل يافت. او در بطن 

دموكرات، حزب لهستان و  موقعيت استثنايي او در مقام عضو رهبري در دو حزب سوسيال
داد كه ثبت و ضبط دو گرايش متضاد  باني قرار مي پست ديده حزب آلمان او را در نوعي

يكي فرو رفتن خطرناك در كارهاي روزمره و يكنواخت  - دموكراسي جهاني سوسيال
هاي  آمدن اشكال و شيوه كار در آلمان و ديگري بر بوروكراتيك و بيش از پيش محافظه
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توانست در زمينه تاكتيك  و ميكرد. پس ا را تسهيل مي - نوين مبارزه در امپراطوري تزار
اي را انجام دهد كه تروتسكي در زمينه  هاي جسورانه جنبش كارگري همان دگرگوني

" نبودند كه به پيشرفتههاي " هاي انقالبي پديد آورده بود. ديگر ضروتاً كشور انداز چشم
دادند. بر عكس اين جنبش كارگري  شان را نشان مي " آيندهمانده واپسهاي " كشور
هاي پيشرفته غرب تحوالت  " (روسيه و لهستان) بود كه به كشورمانده واپسهاي " كشور

  داد. كردند را نشان مي تاكتيكي مبرمي كه بايد اتخاذ مي
مقاله مفصلي به  ١٨٩٦البته در اين زمينه نيز پيشاهنگاني هم وجود داشتند. پارووس در سال 

" در مقابل خطر اي اعتصاب سياسي تودهچاپ رساند كه در آن امكان استفاده از سالح "
أي عمومي را مورد مالحظه قرار گرفته بود. الهام بخش اين مقاله خود  كودتا بر عليه حق ر

العمل در مقابل حمله به حق  در مورد عكس ١٨٩٣اي بود كه کائوتسکي در سال  قطعنامه
كه چنين  خود به اين رأي عمومي به كميسيون كنگره سوسياليستي زوريخ اراإه داد و انگلس

افتاده  ها همه اقداماتي پراكنده و تك خطري اوضاع آبستن آن است اشاره داشت. اما اين
  يك به پردازش استراتژي و تاكتيك نويني نيانجاميدند. بودند. هيچ
هاي كارگري روسيه و لهستان وسيعاً آشنايي داشت. از سوي ديگر  سو با جنبش رزا از يك

يكي بحران ناشي  -و بحران سياسي كه در اواخر قرن اروپا را تكان دادند از مطالعه عميق د
جهت كسب حق رأي  ١٩٠٢از ماجراي دريفوس در فرانسه و ديگري اعتصاب عمومي 

بهره گرفت. اين تجربه دوگانه رفته رفته موجد انزجاري عميق نسبت  -عمومي در بلژيك 
ها به موقع  ه اين انديشه در او شد كه اگر تودهبه پارلمانتاريزم كوركورانه و اعتقادي راسخ ب

يعني مبارزات انتخاباتي هميشگي يا  -جهت پاگذاردن در عمل سياسي فرا پارلماني 
" تاكتيك كهن امتحان شدهآموزش نبينند و آماده نشوند، " -هاي صرفاً اقتصادي  اعتصاب

 ١٩٠٥جربه انقالب " مسلماً با شكست مواجه خواهد شد. ولي تروز تعيين سرنوشتدر "
تاكتيك روسيه بود كه رزا لوكزامبورگ را قادر ساخت عناصر پراكنده يك نقد جامع به "

ديگر پيوند دهد. اگر با ديدگاه امروزي به گذشته بنگيريم  " را به يككهن امتحان شده
دموكراسي جهاني  نقطه پايان نقش اساساً مترقي سوسيال ١٩٠٥يابيم كه سال  شك در مي بي
هاي مترقي را  رود كه دنباله گرايش اي گنگ به شمار مي زند و آغازگاه مرحله نشانه مي را

 ١٩١٤شوند تا به فاجعه  افزون عوامل ارتجاعي رفته رفته ظاهر شده و تقويت مي با تأثير روز
  آميزد.  درهم مي -منجر گردند 
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ين انفجار انقالبي بعد روسيه بايد بخاطر بياوريم كه آن اول ١٩٠٥براي درك اهميت انقالب 
بود! طبيعي بود كه يك انقالبي پرشوري همچون  -سال  ٣٤يعني بعد از  -از كمون پاريس 

ها و مشخصات ويژه آن را با موشكافي بسيار بررسي كند، و  رزا لوكزامبورگ، تمام پديده
نتايج الزم جهت درك سرنوشت انقالب آتي اروپا را از آن استخراج كند. ماركس و 

  و كمون پاريس انجام داده بودند. ١٨٤٨گلس همين كار را در رابطه با انقالب ان
روسيه در جهت پردازش استراتژي و تاكتيك بديلي  ١٩٠٥يكي از مشخصات ويژه انقالب 

هاي متوالي، مباحثه ميان  دموكراسي جهاني نقشي اساسي ايفا كرد. طي دهه براي سوسيال
ها از سوي ديگر، هواداران  دموكرات سو و سوسيال يكها از  ها و سنديكاليست آنارشيست

" (انتخاباتي يزآم مسالمتو اساساً " اي سازمان يافته عمل تودهرا در مقابل  عمل مستقيم اقليت
اي از هر دوره  بيني نشده روسيه تركيب پيش ١٩٠٥و سنديكايي) قرار داده بود. ولي انقالب 

سازماني و  تنها به حالت بي هايي كه نه ، ولي تودهها عمل مستقيم تودهرا به نمايش گذارد: 
زشان خود را براي عمل  رو دادند، بلكه در طي عمل آن گي رضايت نمي انگيخته خود

  دادند. تر فردا سازمان مي جسورانه
لنين و رزا هردو بر اين حقيقت، كه كمتر در غرب مورد توجه قرار گرفت، انگشت 

كم ناقوس مرگ سنديكاليزم انقالبي روسيه بود. از ميان در ح ١٩٠٥گذارند كه انقالب  مي
هاي روسيه  دموكرات جهت بود كه سوسيال هاي انقالبي در روسيه از آن رفتن سنديكاليست

اي مخالفت نكردند و به  تنها با اعتصاب توده و لهستان (يا دستكم جناح راديكال آن) نه
ترين سازمانده و مبلغ آن  عكس، پرشور بر عاملي ترمز كننده در مقابل آن مبدل نشدند، بلكه

  فاإق آمدند. " عمل انقالبي -عمل تدريجيگانگي " گشتند. يعني قطعاً بر دو
ها داشت،  كه انعكاسات عميقي در چندين كشور باختر امپراطوري تزار ١٩٠٥تجربه انقالب 

ق رأي تر از همه دراتريش باعث برپا شدن يك اعتصاب عمومي شد كه به كسب ح و مهم
سالي كه از زندگاني او باقي مانده بود ديگر  ١٤عمومي انجاميد، رزا را مجذوب خود كرد. 

هاي اساسي آن به پرولتارياي آلمان بود: بايد از  ناپذير جهت انتقال درس تنها كوشش وقفه
اي انقالبي را تدارك  مطلق كردن كار تدريجي دست برداشت. بايد از نو مبارزات توده

مويد  ١٩١٨و انقالب آلمان در سال  ١٩١٧ع جنگ جهاني، انقالب روسيه در سال ديد. وقو
  اين بودند كه ديد او درست بود.

  رزا چنين نوشت: ١٩٠٥در روز يكم فوريه 
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"ولي براي سوسيال دموكراسي جهاني نيز قيام پرولتارياي روسيه پديده نويني است كه ابتدا 
مان ديالكتيكي باشد.  ، هر چقدر هم كه انديشهبايد با تمام وجود جذبش كنيم. همه ما

ها ايمان  مان به اليتغير بودن چيز ي گراهاي ناعالجي هستيم، و در آگاهي فور متافيزيك
توان فهميد گوركن جوان  گونه و انقالب است كه مي داريم... تنها هنگام انفجار آتشفشان

پاي  ي مشغول خالي كردن زمين زيرحرارت  سريع و عميقي انجام داده است، و با چه  كار چه
جامعه بورژوايي اروپاي غربي است. سنجيدن پختگي سياسي و انرژي انقالبي نهفته در طبقه 

گرفتن ارتفاع قله   هاي محلي مثل اندازه كارگر با آمار انتخاباتي و تعداد اعضاء حوزه
  مونبالن به كمك متر خياطي است."

  دهد: ادامه مي ١٩٠٥و در اول مه 
مسأله اساسي اين است: بايد اين نكته درك و عميقاً جذب شود كه انقالبي كه در "

ها در جريان است شتاب عظيمي به مبارزه طبقاتي جهاني خواهد داد، كه به  امپراطوري تزار
چندان طوالني با اوضاع انقالبي و  هاي اروپاي كهن نيز در مهلتي نه نوبه خود ما را در كشور

  ديدي روبرو خواهد كرد."وظايف تاكتيكي ج
طلب از نوع  هاي اصالح ) در برابر سنديكاليستJENAدركنگره ينا( ١٩٠٥سپتامبر  ٢٢و در

  آشفت كه: ربرت اشميت بر
شنود  اند مي اي ايراد شده هايي را كه تا اينجا درباره اعتصاب سياسي توده "وقتي آدم صحبت

خود بپرسد كه آيا امسال واقعاً سال خواهد سرش را ميان دو دست بگيرد و از  واقعاً مي
كه هنوز ده سال با آن فاصله داريم؟ هر روز اخبار  انقالب شكوهمند روسيه است يا اين

زمينه را   كنيم. هر روز مراسالت دريافت شده دراين ها مطالعه مي انقالب را در روزنامه
بيند  آيا ربرت اشميت نمي رسد نه چشم بينا داريم نه گوش شنوا... نظر مي خوانيم، ولي به مي

بيني كرده بودند فرا رسيده است؟  اي را كه استادان ما، ماركس و انگلس پيش كه آن لحظه
گذرد و اگر واقعاً هيچ چيز از آن نياموزيم  مان مي انقالب روسيه از مقابل چشمان

  هايي بيش نيستيم". كودن
بدون  ١٩١٧نقالب روسيه در سال دانيم كه حق با او بود. همانطور كه پيروزي ا امروز مي

ها هزار كادر كارگر روسي در مكتب آن فرا گرفتند،  چه ده ، بدون آن١٩٠٥تجربه انقالب 
هاي  بود، تجربه مبارزات فراپارلماني، پيشاانقالبي و انقالبي در سال نهايت دشوارتر مي بي

بدون رفتن در آب  نمود. را در آلمان تسهيل مي ١٩١٨-١٩١٩پيروزي انقالب  ١٩١٤پيش از 
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توان آگاهي انقالبي كسب  توان شنا كردن آموخت. بدون تجربه عمل انقالبي نمي نمي
 ١٩٠٥شد تجربه  نمي ١٩١٤تا  ١٩٠٥هاي  نمود. اگر اين درست است كه درآلمان سال

روسيه را تقليد كرد، اين نيز درست است كه امكان دگرگون كردن بنيادي عملكرد روزمره 
اسي، معطوف كردن آن به سمت پراتيك و آموزش بيش از پيش انقالبي، و دموكر سوسيال

  ها جهت رويارويي با طبقه بورژوا و دولتش صد در صد وجود داشت. آماده كردن توده
هايي كه روز به روز بيشتر از  با امتناع از انجام اين چرخش، با منجمد شدن در ميان فرمول

"، عقب ناپذير سوسياليزم اجتنابهايي چون پيروزي " شدند، فرمول هر معنا و محتوا تهي مي
” آميز قدرت آرام و مسالمت" بورژوازي و دولت بورژوا در مقابل "ناپذير اجتنابنشيني "

را  ١٩٣٣و  ١٩١٩، ١٩١٤هاي  تلخ سال  دموكراسي بذر محصول پرولتاريا، رهبران سوسيال
  پاشيدند.

  اي بحث اعتصاب توده
 ١٩٠٥" را كه بعد از انقالب اي اعتصاب تودهبايد بحث " كه مي در يك چنين محتوايي است

ترين  ينا (به عبارتي چپ ١٩٠٥كنيم. كنگره   دموكراسي در گرفت، بررسي در ميان سوسيال
مانهايم،  ١٩٠٦بود)، كنگره  ١٩٠٥، كه البته علت آن فشار انقالب ١٩١٤كنگره قبل از 

رزا لوكزامبورگ كه هر دو به مسأله  از کائوتسکي و يك جزوه از  انتشار يك جزوه
ميان رزا لوكزامبورگ و کائوتسکي در   " اختصاص داده شده بودند، بحثاي اعتصاب توده"

كك، مراحل اصلي اين بحث را تشكيل   و بحث ميان کائوتسکي و پانه ١٩١٠سال 
  دادند. مي

دموكراسي  سوسيال توان بطور خالصه چنين بيان كرد: رهبران بندي اين بحث را مي استخوان
چرند عمومي" “هاي متوالي ايده اعتصاب عمومي را تحت عنوان  كه طي دهه بعد از آن

بود ابتدا اكثريت  كوبيدند. چرا كه به زعم ايشان جهت موفقيت اعتصاب عمومي الزم مي
در بلژيك به خود لرزيدند. با  ١٩٠٢-١٩٠٣كارگران سازمان يابند، با اعتصاب عمومي 

" آغاز نشد مگر با هزار و يك ترديد و آميز مسالمتمه تجديد نظر در مفاهيم "وجود اين ه
و   ) اختالف شديدي ميان رهبران سنديكاJenaدر كنگره ينا ( ١٩٠٥دلي. در سال  دو

رهبران حزب بروز كرد، كه در طي آن رهبران سنديكا كار را به جايي كشاندند كه 
روند و اقكار خود را در روسيه و لهستان به اجرا پيشنهاد كردند هواداران اعتصاب عمومي ب

فصاحت و بالغت وارد صحنه شد و رهبران  بگذارند. ببل، با مالحظه و ترديد ولي نه بي
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" غير لحاظ اصولي بهاي " سنديكا را مورد انتقاد قرار داد و پذيرفت كه اعتصاب سياسي توده
م ميان دو جريان سازشي صورت ) و كنگره مانهايJenaممكن نيست. مابين كنگره ينا (

شود و رهبران  بار ديگر صلح در تشكيالت برقرار مي ١٩٠٦گيرد. در مانهايم، در سال  مي
توازن " صندوق و "تشكيالتسنديكا تنها افرادي بودند كه البته پس از رسيدگي به وضع "

از دوران اي را داشتند. بعد  " اعالم اعتصاب منجمله اعتصاب سياسي تودهصالحيت" "قوا
" از سر تاكتيك كهن امتحان شدهناخوشايند انقالب روسيه بار ديگر به خير و خوشي "

  گرفته شد.
سازد. و منتظر فرصتي است تا ضربه بزرگ را جهت استراتژي و تاكتيك  سوزد و مي رزا مي

رسد.  فرا مي ١٩١٠روس در سال نوين فرود بياورد. لحظه مناسب آغاز مبارزات انتخاباتي پ
كند كه هزاران هزار  ها جلسه برگزار مي ها با پافشاري خواهان عمل هستند. رزا ده توده

" پليس، تظاهرات ممنوعياتجويند. بعد از جنگ و گريز با " كارگر در آن شركت مي
 جويند. ولي نفر در آن شركت مي ٠٠٠/٢٠٠شود كه  اي در پارك برلن برگزار مي عمده

چه براي او مهم است  آيد: آن ها خوشش نمي دمكرات از اين تكان رهبري حزب سوسيال
است. پس اين آغالش در نطفه خفه گشت.  ١٩١٢براي سال   "انتخابات خوب" تدارك يك 

حزب، يعني كارل کائوتسکي بود كه در رأس مبارزه تإوريك  " نگهبان ارتدكس" و اين بار 
ه چپ قرار گرفت، و مقاالت و جزوات مالنقطي متعددي كه و سياسي آپارات حزب بر علي

ها منعكس بود، در اين زمينه  اي آشكارا در آن عجز كامل از درك ديناميزم جنبش توده
  انتشار داد.

بندي پديد آمده است. در  رسد كه نوعي دگرگوني در صف در نگاه اول چنين به نظر مي
نه) با آپارات حزب كه ببل  و پاول زينگر آغاز قرن رزا و کائوتسکي ( جناح چپ و ميا

(Paul Singer طلب  نظر باشند و همگي در مقابل اقليت تجديد محور آن هستند متحد مي
و در كنگره مانهايم  ١٩٠٥آمده است قرار دارند. در سال   كه در اطراف برنشتاين گرد

-کائوتسکي-اتحاد ببلطلبان پيوسته است و  نظر آپارات سنديكايي علناً به اردوگاه تجديد
پس اين دگرگوني عظيم در طي گذشت چهار   آيد.  تر از هميشه به نظر مي رزا محكم

) چگونه پديد آمد؟ بايد گفت مفروضات اجتماعي و ايدإولوژيك مسأله ١٩٠٦-١٩١٠سال (
همانند سال  ١٩٠٠با ظواهر امر بطور محسوس تفاوت دارند. ببل و آپارات حزب در سال 

هوادار  كار و " بودند. يعني از بيخ و بين محافظهتاكتيك كهن امتحان شده" هوادار ١٩١٠



١٣٢ ٢در د$�ع از ��ر�"!�م ���ره 

كه اعتقاد يا حتي شور سياسي  (البته بدون آن وضع موجود در بطن جنبش كارگري بودند
كردند). برنشتاين و  اي نامعلوم موكول مي آن را به آينده  خود را رها كنند، صرفا

" تاكتيك كهن امتحان شدهتعادل شكننده ميان "طلبان خطر دگرگون كردن  نظر تجديد
ها به سوسياليزم،   (يعني عملكرد روزمره رفرميستي)، تبليغات سوسياليستي، ايمان و اميد توده

كشيدند. به اين دليل بود كه ببل و  ها با حزب را پيش مي وحدت حزب و وحدت توده
كه آب از آب تكان  ،  براي آن رانهكا آپارات با او مخالفت كردند: با اهدافي اساساً محافظه

  نخورد. 
باعث  -و انعكاسات عصر امپرياليزم درخود آلمان -روسيه  ١٩٠٥ولي زماني كه انقالب 

هاي دروني جنبش كارگري شد و آپارات در آستانه انشعاب قرار گرفت،  تشديد تنش
ل وحدت با درست بعد از كنگره ينا، ببل، ابرت ، و شايدمن وحدت آپارات را در مقاب

" اولويت تشكليالت"  ها صحبت از  كارگران راديكاليزه شده برگزيدند. زماني كه آن
كردند منظورشان همين بود. از همان زمان برش آپارات از جناح چپ آغاز شد. چرا كه  مي

هم نه  " را، آنشده تاكتيك كهن امتحاناين بار جناح چپ بود كه خطر دگرگون كردن "
كشي با جناح  بلكه در عملكرد روزمره مطرح كرده بود. خط -ناه كبيرهگ-فقط در تإوري 

  چپ ديگر قطعي بود.
اي كه براي مدتي ناروشن ماند موضع کائوتسکي بود: آيا او در كنار آپارات بر  تنها مسأله

  عكس در كنار چپ بر عليه آپارات؟ عليه چپ قرار خواهد گرفت يا بر
اي مهم سرنوشت او را  ي به چپ گراإيد. ولي واقعهکائوتسکي مدت ١٩٠٥بعد از انقالب 

به رشته تحرير  راه قدرتاي تحت عنوان   کائوتسکي جزوه ١٩٠٨قطعي كرد. در سال 
) معلق ١٨٩٥اي كه از زمان مقدمه معروف انگلس ( آورد كه در آن او به بررسي مسأله ر د

تاكتيك كهن (" كش زحمت راه گذار از مرحله جلب اكثريت تودهمانده بود، پرداخته بود: 
هايي كه وي در اين جزوه به كار برده بود در  . فرمولبه تسخير قدرت سياسي") امتحان شده

برداشتن  شوند. حتي از ميان گونه آغالش انقالبي را شامل نمي مجموع معتدل بودند و هيچ
ري و اياالت دموكراتيزه كردن امپراطوسلطنت هم سخني گفته نشده بود (تنها محتاطانه، از "

كار و فرومايه اين جزوه  " سخن رفته بود). ولي از ديدگاه رهبري بوركراتيزه، محافظهآن
گفته    سخنان خطرناك بسياري در بر داشت. مثالً از امكان انقالب صحبت شده بود، مثال

آميز و بي  لوح نيست كه گمان كند كه بطور مسالمت كس آنقدر ساده هيچشده بود كه "
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ها  ". اين فرمولاز سوي دولت ميليتاريزه به دموكراسي گذار خواهيم كرد هيچ كنش
". رهبري تصميم باعث شوند كار به دادگاه بكشد" بودند. حتي ممكن بود "خطرناك"

  گرفت آن جزوه را سر به نيست كند.
درام بود كه سرنوشت کائوتسکي را همچون يك -دنبال آمد يك پرده كمدي چه به آن

وريسين قطعي كرد. ابتدا او به كميسيون كنترل حزب متوسل شد، كه حق را به انقالبي و تإ
". باالخره کائوتسکي پذيرفت كه به خفت سانسور تن خيرگفت " او داد. ولي ببل هنوز مي

چه را كه ممكن بود باعث بد نامي شود از نوشته  : او آننوشته خود را مثله كنددر دهد و 
پا افتاده تبديل كرد. در اين كشاكش بود كه  ا به اثري پيشخود برداشت و در نتيجه آن ر

استخوان و فاقد شخصيت نمودار شد. برش از رزا، گرايش به  کائوتسکي همچون فردي بي
و تسليم ننگين  ١٩١٠-١٩١٢سانتريزم، بر عهده گرفتن نقش نوكر آپارات حزبي در مباحثه 

  اشان در اين واقعه بسته شدند. ، همه نطفه١٩١٤
ن كه مسأله تسخير قدرت و وارد كردن مسأله انقالب در يك استراتژي متكي بر عملكرد اي

ها شد يك امر  يكنواخت و روزمره رفرميستي آزمون قطعي کائوتسکي و همه سانتريست
المللي  دموكراسي بين مسأله اساسي سوسيال ١٩٠٥تصادفي نبود. اين مسأله در واقع از سال 

  بود.
آمدن  دهد كه عناصر سانتريزم به نقد قبل از فرود نشان مي اه قدرتربررسي نسخه اوليه 

چند كه در نسخه اوليه اين اثر كه در توصيف  شمشير بوروكراسي موجود بودند. چون هر
زنند (مانند امپرياليزم، ميليتاريزم، اختناق، رشد  عناصري كه به تخاصم طبقاتي دامن مي
تاكتيك معهذا فلسفه بنيادي آن همان فلسفه " اقتصادي، و غيره) موشكافي زيادي شده،

است، تمركز سرمايه در خدمت  " است: گسترش صنعتي در خدمت ماكهن امتحان شده
بيني ناپذيري رخ دهد، و غيره.  كه حادثه پيش ناپذير است مگر آن است، صعود ما اجتناب ما

مخالفين ما ريطي كه "گرا تنها براي ش فرضيه كنار گذاشتن اين سياست صبر و انتظار قدري
بيني شده  پيش -مثالً يك كودتا يا يك جنگ جهاني -"اي بزنند دست به عمل احمقانه

فرموله كرده فراتر نرفته  ١٨٩١چه كه پارووس درسال  است. خالصه كنيم اين تحليل از آن
  است.

. انقالب اي در اين اثر ابداً سخن در ميان نيست " و انفجار تودهاعتصاب انقالبياز مسأله "
كشيده شده كه نشان داده شود گشاينده مرحله نويني از   روسيه تنها از اين باب پيش
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باشد (كه درست است) و اين مرحله، به ميانجي تناقضات ميان  انقالبات در شرق مي
هاي امپرياليستي انعكاسات عميقي در جوامع غربي خواهد داشت (كه باز هم صحيح  گروه

ها را تشديد خواهد كرد. ولي پيرامون  ثباتي آن ي دروني و بيها شك تنش است) و بي
كشان در غرب  اي زحمت ثباتي، و انقالب روسيه بر شيوه مبارزه توده تأثيرات اين بي

اند. به  ، عامل ذهني و ابتكار سياسي كامالً از قلم افتاده اي گفته نشده است. عنصر فعال كلمه
خصم و نشستن و آماده كردن خود براي ساعت انتظار سرزدن عمل احمقانه از جانب 

هاي صرفاً تشكيالتي، اين است كل خرد سانتريستي کائوتسکي، كه  موعود به ميانجي شيوه
ورشكستگي  ١٩٣٤بعدها به حكمت ماركسيزم اتريشي امتداد پيدا كرد تا اين كه در سال 

  كامل آن آشكار شد.
بحث حياتي از اين زمان بطرز بارزي  هاي اين برتري رزا لوكزامبورگ، در تمام زمينه

شان  ربط و آمار و ارقامي كه به كمك شود. در مقابل مأخذ تاريخي بي آشكار مي
گاه بطور زودرس و ناپخته آغاز  انقالب هيچكه "-كوشد تز خود را  کائوتسکي مي

ي ها در بادي امر توضيح بر حق نشان دهد. رزا از ناپختگي شرايط همه انقالب -شود" نمي
  دهد: بس ژرف اراإه مي

خودي خود عامل بسيار مهمي است براي ايجاد  "پرولتاريا بهتهاجمات زودرس"... اين "
شرايط پيروزي نهايي. چرا كه پرولتاريا تنها و تنها درآتش مبارزات طوالني و سرسختانه آن 

ماده هاي عظيم نهايي آ پختگي سياسي الزمي كه او را براي به انجام رساندن دگرگوني
  ).٢(كند" سازد، كسب مي مي

، يعني زماني كه اين سطور را به رشته تحرير در ١٩٠٠در حقيقت رزا لوكزامبورگ از سال 
آورد. اولين عناصر يك نظريه از شرايط ذهني الزم براي پيروزي انقالب را فرموله كرده 

كه  . تا جاييگاه از حيطه بررسي شرايط عيني خارج نشد كه كائوتسكي هيچ بود. در حالي
كند اصالً واقعي است! ولي رزا كه براي  اي كه رزا طرح مي حتي منكر آن گشت كه مسأله

 ١٩١٠اي بس حساس داشت، در مباحثه سال  ها شامه  زندگاني و جوشش دروني و عمل توده
كند: يعني اين امر را كه نشستن  مسأله كليدي استراتژي كارگري در قرن بيستم را طرح مي

اي است، و اگر فقدان نتايج و  ها امر بيهوده جويي توده ناپذير مبارزه ظار برخاست وقفهبه انت
  غلتطند. عملي در به ورطه بي  ها را مأيوس كند، امكان دارد باز هاي رهبري آن رهنمود
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چنان اعتصاب عمومي "كه  كند كه جهت موفقيت يك هنگامي كه کائوتسکي مطرح مي
  بايست همه كارگران سازمان يافته "ابتدا ميرا از حركت باز دارد  ها قادر باشد همه كارخانه

برد. تاريخ خود بطالن  " را تا حد ابتذال باال مي"اولويت تشكيالت او در حقيقتباشند"، 
دهد. چرا كه به نقد  كند و حق را به رزا لوكزامبورگ مي عقايد او را آشكار مي

مام حيات اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن را اند ت هاي عمومي متعددي موفق شده اعتصاب
يافته بودند. اعتصاب عمومي  كه تنها بخش ناچيزي از كارگران سازمان فلج سازند، در حالي

چون و چراي اعتصابات عمومي در  اي كهن است. نقش بي تنها آخرين تأييد تجربه ٦٨مه 
زا است، چرا كه سرنگوني رژيم سلطنتي در انقالب اخير ايران مويد صحت نظر ر

ترين سازماندهي و تشكليالتي برخوردار بودند.  كشان و كارگران ايران از كم زحمت
جنبش كند كه " هنگامي كه کائوتسکي در مخالفت با رزا لوكزامبورگ مطرح مي

" و به اين دليل براي يك بيني است انگيخته توده سازمان نايافته همواره غير قابل پيش خود
بورژوايي يك  رود در حقيقت آن بينش خرده عاملي خطرناك به شمار مي" حزب انقالبي"

" بر اساس يك انقالبكند " رساند كه گمان مي كارمند حزبي را به منصه ظهور مي
رود. رزا هزار بار حق داشت در مخالفت با او  بندي دقيقاً از قبل تعيين شده، به پيش مي زمان

دموكراسي روسيه يا  حزب انقالبي، مانند سوسيال بر اين حقيقت تأكيد كند وجه تمايز يك
انگيختگي  لهستان دقيقاً در ظرفيتي است كه در تشخيص و درك تمام جوانب اين خود

جا، انرژي آن را در آن مسير  دهد، و از آن ها از خود نشان مي ناپذير و مطلوب توده  اجتناب
  د.كن انقالبي كه سازمانش بيانگر و سمبل آن است هدايت مي

كار قادر است رزا را متهم سازد كه در  فقط يك استالينيست بوروكرات و محافظه
" داده و در بيش از حد بهاها " انگيختگي توده روسيه به خود ١٩٠٥هايش از انقالب  تحليل

  ".كم گرفته است دستعوض نقش حزب را "
رد (امري كه اثباتش " متهم كانگيختگي خودحتي اگر بتوان رزا را به پيروي از نوعي تئوري 

ناپذيري  هاي او در مورد اجتناب چندان ساده نيست) تجلي اين تإوري مسلماً نه در تناقض
در اين مورد صد در صد  -ها در روند انفجار انقالبي است  عمل و ابتكار خود انگيخته توده

ين عمل و كه براي پيروزي انقالب كافي است بر ا نه در نوعي توهم به اين -حق با او بود 
 -كه در حقيقت معادل همان اولي است  -انگيخته اتكاء كرد، و نه در اين توهم  ابتكار خود

بايد انقالب را به پيروزي  انگيخته است كه سازماني كه مي كه از بطن همين عمل خود
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گرايان امروزي عزيز است  انگيخته گيرد. اين افكار كودكانه كه نزد خود برساند شكل مي
  رزا لوكزامبورگ ندارد. ربطي به

دهد اين  اي در طرح رزالوكزامبورگ مي "جايگاه ويژهاي سياسي اعتصاب تودهعاملي كه به "
 ها جهت كردن توده اي سياسي ابزار اساسي آموزش و آماده است كه به نظر او اعتصاب توده

ردن شرايط ها و فراهم ك هاي انقالبي آتي است (به عبارت بهتر: آموزش دادن آن رويارويي
ها بتوانند به ميانجي عمل خود اين آموزش را كامل كنند). او  كه توده مناسب جهت آن

هاي انتقالي تدوين كند، از كل تجربه مبارزات  كه يك استراتژي در جهت خواست آن بي
اي كه به مبارزه انتخاباتي،  گذشته اين نتيجه را گرفته بود كه بايد به عملكرد روزمره

شود پايان داد.  " خالصه ميبراي سوسياليزماقتصادي و تبليغات مجرد " هاي اعتصاب
  چنين عملكردي بود. اي جهت فرا رفتن از يك " براي او وسيلهاي اعتصاب سياسي توده"

كند، يعني برخورد با تشكيالت دولتي، ارتقاء  اي كه رزا لوكزامبورگ مطرح مي كل برنامه
انداز انقالبي روشن، كه وقوع  ي، همه از يك چشمها، آموزش انقالب آگاهي سياسي توده

شد. اگر لنين  كرد ناشي مي هاي انقالبي در برهه نسبتاً كوتاه مدت را مجسم مي بحران
گذاري كرد ولي اين اعتقاد را تا  بلشويزم را بر اساس اعتقاد به فعليت انقالب در روسيه پايه

يد گفت اين رزا است كه براي اولين بار  به سراسر اروپا تعميم نداد. با ١٩١٤قبل از سال 
 ١٩٠٥يك استراتژي سوسياليستي متكي بر فعليت انقالب در اروپا را از همان فرداي انقالب 

  روسيه طرح كرده است و اعتبار انجام اين مهم از آن او است.
هاي بوروكراتيك جنبش  از نقشي كه سازمان گويانه او بينانه و حتي پيش شناخت واقع

توان به روشني در نطقي كه در  هاي انقالبي بازي كنند را مي ري در شرايط بحرانكارگ
  در كنگره ينا ايراد كرد، مشاهده كرد: ١٩٠٥سپتامبر 
نشان دادند كه در طي يك اوضاع انقالبي اين  ١٨٤٨هاي سابق و مخصوصاً انقالب  "انقالب

پارلمان هستند كه بايد جلوي ها نيستند كه بايد مهار شوند، بلكه اين نمايندگان  توده
  )٣شان را گرفت..."( خيانت

تر  از اين هم تلخ ١٩٠٠، سخنان او در سال ١٩٠٦-١٩١٠هاي  آميز سال در اثر تجربه يأس
  است:

"اگر اوضاع انقالبي با تمام بالندگي خود گسترش يابد، اگر امواج مبارزه بنقد تا اين حد 
ها  بر حزبي كاري ساخته نخواهد بود. يعني تودهاوج بگيرد، ديگر از هيچ ترمزي و هيچ ره
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سادگي رهبراني را كه در مقابل طوفان جنبش قرار گيرند كنار خواهند زد. چنين چيزي  به
ممكن است روزي در خود آلمان هم پيش آيد. ولي به گمان من از ديدگاه منافع 

  )٤دموكراسي در پيش گرفتن اين مسير ضروري و مطلوب نيست"( سوسيال
باران افتد كه گفت: " اختيار ياد جمله معروف بازرگان در طي انقالب ايران مي نسان بيا

  خواستيم، سيل آمد". مي
دموكراسي به راه تدارك  يعني، كشاندن سوسيال -" رزا طرح بزرگدر محتواي اين "

است كه وحدت  -"تاكتيك كهن امتحان شدهالوقوع و رها كردن " مبارزات انقالبي قريب
  شود. هاي او متجلي مي مجموعه فعاليت دروني

چه وجود اين  اگر -شخصي به نظريه امپرياليزم نبود   تحليل امپرياليزم تنها ناشي از عالقه
هايي بود كه  معهذا، هدف اساسي آن بر مال كردن يكي از ريشه -ناپذير است  انكار  عالقه

ه آلمان باالخص از آن تغذيه داري در مجموع و جامع تشديد "تناقضات دروني جهان سرمايه
  كرد. مي

به همين ترتيبت انترناسيوناليزم براي رزا لوگرامبورگ يك مقوله تبليغاتي كم و بيش 
ها  افالطوني نبود بلكه در رابطه با دو ضرورت اساسي، يكي جهاني شدن تدريجي اعتصاب

ود كه مطرح سازي پرولتاريا جهت مبارزه بر عليه جنگ جهاني ب و ديگري مسأله آماده
دموكراسي  شد. مبارزه انترناسيوناليستي مستمري كه رزا براي بيست سال در سوسيال مي

انداز انقالبي و يك انتخاب استراتژيك بود. درست  جهاني به پيش برد ناشي از يك چشم
  اي" و تحليل عميق از امپرياليزم. "اعتصاب سياسي توده مثل مبارزه او براي 
تي و ضد سلطنتي او نيز به همين ترتيب بايد درك شوند. برخالف مبارزه ضد مليتاريس

نقش  عقيده بسيار شايع، كه برخي از هواداران رزا لوكزامبورگ هم در دامن زدن به آن بي
" (يا حتي ترس) از جنگ در تنفراند، مبارزه ضد ميليتاريستي رزا نبايد تنها در رابطه با " نبوده

هر چيز، بايد در رابطه با نقش دولت بورژوا، دولتي كه جهت نظر گرفته شود بلكه، قبل از 
  بايست به زير كشيده شود، فهميده شود. پيروزي انقالب سوسياليستي مي

  نويسد: در اين رابطه مي ١٨٩٩وي در سال 
داري و هم طبقه بورژوا هر دو درميليتاريزم متمركز  "قدرت و حكومت هم دولت سرمايه

دموكراسي تنها حزب سياسي است كه به دالإل اصولي با  وسيالشوند. همانطوري كه س مي
كند و به همان ترتيب هم اين مبارزه اصولي بر عليه ميليتاريزم به اصل  ميليتاريزم مبارزه مي
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دموكراسي تعلق دارد. كنار گذاشتن مبارزه بر عليه تشكيالت نظامي در نهايت  ذاتي سوسيال
  ).٥(شود" تماعي موجود منتهي ميدر عمل نفي مبارزه بر عيه نظام اج

 رفرم يا انقالبو سال بعد در مالحظاتي كه پيرامون خدمت نظام وظيفه اجباري در 
نگاشت، قاطعانه تكرار كرد كه اگرچه در ظاهر خدمت اجباري شرايط مادي تسليح عمومي 

ه با رزترين شود ك به شكل ميليتاريزم مدرن نمايان ميآورد. اما، اين امر " مردم را فراهم مي
است اين عبارات روشن و درخشان  ". كافيتجلي سلطه بر خلق و ماهيت طبقاتي دولت است

دار و مريز کائوتسکي  در باره  هاي كج پردازي را با سخنان تو خالي برنشتاين  ويا عبارت
  است تا به كجا. مقايسه كنيم تا ببينيم تفاوت ره از كجادموكراتيزه كردن امپراطوري""

كردند كه با  هايي كه او را متهم مي ي كه رزا شاهد آن بود كه چگونه همان رفرميستزمان
". بعد از آورد خطر ريخته شدن خون كارگران را پيش مياش "هاي ماجراجويانه" تاكتيك"

خون كارگران را در مقياس هزار بار بيشتر، آن هم نه براي منافع خودشان كه  ١٩١٤اوت 
، بر زمين ريخته، خشمي سراپاي وجودش را فرا گرفت. خشمي براي منافع استثمارگران

دموكراسي ديگر الشه متعفني بيش  سوسيالگر جمالت زيرين بود: " قابل درك كه الهام
هستند كه دنيا به   ترين جانياني شرم هاي آلمان بزرگترين و بي دموكرات "سوسيالنيست"، 

  ".خود ديده است
شدند. اگر او در  اش بود ناشي مي ه حاكم بر زندگاني" كطرح بزرگيحتي خطاهاي او از "

به درستي   ها در روسيه حقيقتاً به خطا رفت، اگر چه ها و منشويك ارزيابي خود از بلشويك
كه از رژيم فوق متمركز و آهنيني كه بر  " لنين مبارزه كرد در حاليگرايي فوق تمركزبا "

ر باطناً روي آموزش سوسياليستي حزب خودش در لهستان حاكم بود، دفاع نمود، اگ
هاي كارگري كه قادر  كه به ساختن كادر  كرد حال آن پيشگام كارگري زياده حساب مي

شوند  انگيخته وارد صحنه مي هاي عظيمي را كه در آستانه انقالب به طور خود باشند توده
يك گرايش و  در زمينه ايجاد ١٩٠٦داد، اگر به همين دليل از سال  رهبري كنند كم بها مي

كرد (تشكيل حزب جديد  دموكرات كوتاهي مي يافته در حزب سوسيال جناح چپ سازمان
ها آشكار شود غير ممكن  كه خيانت رهبران در عملكردي ملموس براي توده قبل از آن

و حزب كمونيست جوان آلمان خيلي گران   انجمن اسپارتاكيستها براي  بود). امري كه بعد
كه  ها ناچاراً در بحبوحه بحران انقالبي انجام گرفت حال آن گزينش كادرتمام شد، چرا كه 

ها، همه و  شد، آري اين بايست در ده سالي كه گذشته بود جهت اين كار بهره گرفته مي مي
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شد، چرا  اي ناشي مي گماني فزاينده او به آپارات، مأموران حزبي و دبيران حرفه همه از بد
  زديك ديده بود و خيلي زودتر از لنين به آن پي برده بود.ها را از ن كه او ضرر اين
ها قبل در باره  به همان نتايجي رسيد كه رزا لوكزامبورگ سال ١٩١٤لنين در سال 

چه براي  دموكراسي آلمان مطرح كرده بود. و از آن چنين نتيجه گرفت كه آن سوسيال
ي است كه برنامه آن و وفاداري "، بلكه آن سازمانسازمانپرولتاريا اساسي است نه صرفاً "

اش به آن برنامه تضمين كند كه آن سازمان موتور و نه ترمز برخاست  عملي و روزمره
، زماني كه فهميد براي درهم شكستن تزمز ١٩١٨ها خواهد بود. رزا نيز در سال  انقالبي توده

جل شده بود، شان ديگر كامالً مس انقالبي بودن دموكرات، كه ضد كارگزاران حزب سوسيال
انگيخته آنان كافي نيست، به همان نتايج لنين  اي و انرژي خود گيري جنبش توده اوج

پيرامون ضرورت سازماني جداگانه پيشگامان انقالبي رسيد. ولي ارجي كه در زمينه تكامل 
است بس عظيم است. او اولين كسي بود كه مسأله  ماركسيزم انقالبي معاصر سزاوار رزا

هاي  اي در كشور هاي توده رساندن قيام  تاكتيك ماركسيستي جهت به پيروزي استراتژي و
  داري پيشرفته را طرح كرد و در راه تحقق آن قدم برداشت. سرمايه

  
  

  ها: يادداشت
١-  

Marx - Engels, Oeuvre Choisies, Tome I , pp. 131-133, Moscow, 

Edition de progres, 1955. 

٢- 

Rosa Luxembourg: Am Gewنhlte Reden und schniten. 

  ,٢٤٥مأخذ باال ص  -٣
٤-  

Die Manem shek debatte, New Zeit, p.231. 1910 

  .٤٧، ص ٢مأخذ شماره  -٥
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١٩٢٠-١٩٢١   
  سال هاي تاريك لنين و تروتسكي

  ارنست مندل
  مترجم: شايان 

كامل قرار داشت. سطح  يدر پايان جنگ داخلي، اقتصاد شوروي در آستانه فروپاش
تا سطح  ١٩١٧درصد و نسبت به سال  ١٨به ميزان  ١٩١٤توليدات صنعتي در مقايسه با سال 

ميليون نفر بالغ  ٣بر  ١٩١٠ا صنعتي كه در سال ير. تعداد پرولتا)١(درصد كاهش يافته بود ٢٤
. اين واقعيت دارد كه تعداد مزدبران، )٢(هزارنفر مي رسد ٠٠٠/٢٠٠به  ١٩٢١مي شد در سال 

خصوصا  در بخش ادارات دولتي سريعاً رشد مي كند و تعداد اعضاي اتحاديه هاي 
ميليون  ٥تا  ١٩٢٠ط سال نفر بود، در اواس ٠٠٠،٧٠٠مشتمل بر  ١٩١٧كه در سال کارگري   

درصد كاهش مي يابد.  ٣٠. معهذا، جمعيت شهري تا ميزان )٣(نفر افزايش مي يابد
سنگي، بيماري و امراض واگيردار بيداد مي كنند، فقر و درنتيجه دلسردي شديد ناشي از گر

  .)٤(ان فشار وارد مي آوردگرآن بيش از همه بر کار
ري حزب بلشويك تصميم مي گيرد كه اقتصاد ن اوضاع و احوالي است كه رهبيدر چن

(نپ ) را اتخاذ  سياست اقتصادي نوينرا رها كند و مشي جديدي موسوم به  يجنگ
كند كه در آن تا حدودي مناسبات بازار مجاز شمرده مي شوند. با اجراي اين سياست 
جديد رشد كامالً ئشم گيري در توليدات صنعتي، خصوصاً بخش كشاورزي مشاهده مي 

. اين عقب نشيني در جبهه )٥(ان هم افزوده مي شودگرشود كه بالطبع بر تعداد کار
دش سياسي اي همراه بود كه درابتداء ممنوعيت احزاب و گراقتصادي، وليكن، با يك 

امدش بود و كمي بعد با ممنوعيت جناح يوه هاي سياسي درخارج از حزب كمونيست پگر
  در درون حزب كمونيست كامل شد.

ن اقدامات جديد يك تناقض و پارادوكس وجود داشت. در حالي كه پيش تر از در اي
را  ياين حكومت سعي كرده بود كه حداكتر دموكراسي سياسي منطبق با شرايط جنگ

فتن جنگ داخلي روش كامال   متفاوتي را در پيش مي گرفراهم آورد، اما، به مجرد پايان 



    ٢در د��ع از ��ر����م،  ���ره  
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م يك اشتباه تراؤيك و اسفناكي از سوي لنين و . به نظر ما در اين كه اين اقدا)٦(گيرد
ترين شك و شبهه اي وجود  چک و كل كميته مركزي حزب بود، جاي كوتروتسکي  

  در سال هاي آخر حياتش مي نويسد:تروتسکي  ندارد. 
سون، ممنوعيت جناح ها در درون حزب را به دنبال ي"ممنوعيت احزاب اپوز 

ن شد كه هر گونه تفكري بر خالف رهبران داشت. ممنوعيت جناح ها منجر به اي
ممنوع شود. يكتاپرستي حزبي كه ساخته و پرداخته پليس بود به مصونيت 
  بوروكراتيكي اي انجاميد كه انواع بي بند و باري ها و مفاسد از آن سرچشمه

  .)٧"(فته استگر
يان مي "، همين مطلب را بنخستين سال انقالب اكتبرويكتور سرؤ در كتابش به نام "

  كند:
" با نبود احزاب، كه از طريق بيان عقايد متفاوتشان منافع طبقات و اقشار  

فته گرمختلف اجتماع را نمايندگي مي كنند، از شوراهاي محلي و شوراهاي ملي 
تا شوراي كميسارياي خلق كه تنها كمونيست ها آن ها را اداره مي كنند، همگي 

ن حزب است كه در مورد تمام مساإل در يك خالء عمل مي كنند. چرا كه اي
تصميم مي گيرد و تنها وظيفه ساير نهاد ها صحه گذاردن بر تصميمات حزب 

  .)٨(است"
ن ئرخشي دو فرضيه مي توانست وجود داشته باشد. اولي كامالً نادرست يدر توجيه چن

دت ي تا حدودي نادرست (يعني، با توجه به اوضاع و احوال آن زمان در كوتاه ميگرو د
مي توانست درست باشد، اما، در درازمدت كامالً نادرست). داوري كامالً نادرست مي 

امد هاي يتوانست ناشي از اين باور باشد كه عليرغم پيروزي در جنگ داخلي، اما ، بواسطه پ
در مرحله نخست اقتصاد قحطي و سپس نپ به واقع خطر ضد انقالب نسبت به گذشته مي 

" را با خود حمل مي اكونوميزمبيش از "چيزي   اين موضع مسلماًتوانست فزوني بگيرد. 
كرد. اين موضع محتمل بسيار عجيب مي نمود، چرا كه كل سنن لنين و حزب بلشويك تا 

ن بينشي را نشان مي دادند. با توجه به شرايط كوالك ها در يآن زمان همواره خالف چن
ه لحاظ سياسي بسيار ناهمگون و فاقد آن سال ها كه در سرتاسر روسيه پراكنده بودند، ب

ترين تشكيالت سياسي بودند، حتي از نوع ابتدايي اش، به سختي مي توان باور  چک كو
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زم فرانسه ياليداشت كه آن ها از ارتش هاي كلئاك، ورانگل، دنكين و پيلورسكي كه امپر
  را هم در پشت سر خود داشتند، خطرناك تر مي توانستند باشند.

ش بر زمين محكم تري قرار داشت: يبه نظر مي رسد كه استدالل دوم پا در ديد اول
دانده بود شوق و ميل به يك زندگي گرپايان جنگ كه صلح و آرامش را به جامعه باز 

به واسطه  يگران بلشويك. از سوي دگرآرام تر را به توده ها نويد  مي داد، منجمله به کار
  وحشتناكي از تعدادش كاسته شده بود، بلكهنه فقط به طرز  گرجنگ داخلي طبقه كار

جذب  گردكالسه هم شده بود. توليد شديداً افت كرده بود، و بهترين عناصر طبقه كار
ارتش و دستگاه دولتي شده بودند. توده ها عالقه  خود را به مساإل سياسي از دست داده، و 

نقالب آتي روزبه روز تمايل و آمادگي شان براي مقاومت در برابر خطر احتمالي ضد ا
ن شرايطي براي دفاع از انقالب مي بايست هرچه بيشتر به كادرهاي يكمتر مي شد. در چن

طبقاتي برخوردار بودند اتكا ء كرد، كه اين امر به نوبه خود اتكاء و  يحزبي كه از آگاه
  .)٩(ژه را طلب مي كرديوابستگي هر چه بيشتر به دستگاه هاي و

ز شرايط روسيه شوروي در آستانه نپ در مجموع دقيق است. ن توصيفي ايبي شك چن
سش كليدي كه روند رويداد ها كجا به خطا رفتند و يا مي پراين تحليل، اما، به اين 

امد اقداماتي كه شوراها و يتوانستند به خطا روند را مطرح نمي كند. يعني، اين پرسش كه پ
وانست باشد؟ در واقعيت امر، با پياده دموكراسي درون حزبي را تحديد مي كردند چه مي ت

فته شد. تعداد مزدبگيران نه تنها به گرجامعه  يكردن برنامه نپ به سرعت جلوي فروپاش
فت، و دستمزد هاي واقعي افزايش يافتند. گررسيد، بلكه از آن هم پيشي  ١٩١٦ميزان سال 

في رشد يافتند. زندگي فرهنگي شكوفا شد. مهارث ها هم از نظر كمي و هم به لحاظ كي
هر چه بيشتر در اعمال مستقيم قدرت  گربدين ترتيب، شرايط مادي براي آن كه طبقه كار

ادعاي  يگرد ١٩٢٤در سال  گردر گير شود فراهم آمده بود. ادعاي دكالسه بودن طبقه كار
ايش عدم عالقه به فعاليت گر يگر. در اين سال ها د١٩٢٧بي ربطي بود، چه رسد در سال 

  كامالً وارونه شده بود.  ١٩٢٠سياسي و دلسردي سال هاي اوليه دهههاي 
فته گربه هر  حال با توجه به جو محدوديت و نيز سلطه دستگاه هاي دولتي، از سر 

گسترش راديكال و اساسي دموكراسي شدن فعاليت هاي سياسي توده ها امر ناممكني بود.
امد هاي منفي سياست يبدين ترتيب پ. شورايي و حزبي پيش شرط اصلي تحقق اين همه بود



    ٢در د��ع از ��ر����م،  ���ره  

  

١٦٤

داني گر، كه مانع از  خود ١٩٢٠-٢١هاي نادرست رهبري حزب بلشويك در طي سال هاي 
چ وجه يان شد، در تتبيت روند بوروكراتيزه شدن نقش داشته و به هگرو خو د مديريت کار

  نمي توان آن ها را انكار كرد.
ل هايش كه زاييده شرايط آن سال ها و به متأسفانه در همين ايام بود كه لنين از تحلي

  اقتضاي زمان بود، يك تإوري عام مي سازد. وي مي نويسد:
"ديكتاتوري پرولتاريا، اما، از مجراي تشكيالتي كه كل طبقه را در بر گيرد قابل 
پياده  كردن نيست، چرا كه در تمام كشور هاي سرمايه داري (و نه فقط در كشور  

اهنوز بسيار تكه تكه، بسيار خوار يپرولتار قب افتاده ترين آن ها)ما، يعني، يكي از ع
  و بسيار فاسد است. 

ارا در بر گيرد نمي تواند بطور مستقيم يپرولتار ... آن تشكيالتي كه كل
  را اعمال كند. اين ديكتاتوري را فقط توسط پيشگام طبقه، كه ايپرولتار ديكتاتوري

  .)١٠("ذب كرده باشد، مي توان پياده كردانقالبي طبقه را در خود ج  يانرژ
در اين سال ها يافت، تروتسکي  مفاهيم كم  و بيش مشابهي هم مي توان در آتار 

" كه بد ترين نوشته اش محسوب مي شود. براي كمونيزم و تروريزمخصوصاً در كتاب "
  كمينترن مي گويد: هگرکندر دومين تروتسکي  نمونه 

ي حكومت لهستان در باره انعقاد قرارداد صلح "ما امروز پيشنهادي از سو
دريافت كرده ايم. چه كسي بايد در باره اين مسأله تصميم بگيرد؟ ما شوراي 
كميسارياي خلق را داريم. اما، اين نهاد خود در برابر چه كسي بايد پاسخگو باشد، 

ل و به متابه يك توده بي شك گرداشته باشد؟ آيا طبقه كار تچه كسي بر آن نظار
حول پيشنهاد مزبور و اين كه  بي نظم بايد آن را كنترل كند؟ خير، به منظور بحپ

 گرداد يا خير؟ ما كميته مركزي حزب را فرا خواهيم خواند. اپاسخ آيا بايد بدان 
مجبور به ادامه جنگ شويم لزوماً بايد لشكر هاي جديدي تشكيل دهيم. در 

رويم؟ واضح است كه به حزب روي جستجوي يافتن بهترين افراد سراغ كي مي 
مي  آوريم. به كميته مركزي آن. و كميته مركزي هم براي اعزام كمونيست ها به 
جبهه براي كليه كميته هاي محلي دستورالعمل صادر خواهد كرد. در ساير موارد 
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مجبوريم همين  يگرئون مسأله ارضي، مسأله خوار بار، و بطور كلي در همه موارد د
  .)١١("پيش بگيريمروش را در 

  حتي از اين بدتر: 
شعار خطرناك تري را مطرح مي كند. آنان از اصول کارگري   سون ي"اپوز   

ان در انتخاب نمايندگان را باالتر از گردموكراسي بت ساخته اند. آنان حق کار
حزب قرار مي دهند. تو گويي حزب محق نيست كه ديكتاتوريش را اعمال كند. 

در کارگري   آيد كه ديكتاتوري حزب موقتاً با دموكراسي   شايد موردي پيش
تناقض قرار گيرد... الزم است اين روحيه را كه حزب به لحاظ تاريخي حق آب و 

) حزب بي اعتناء به تزلزالت موقتي طبقه ١٢گل دارد را در بين خود بپرورانيم.(
به زنگ مكلف است ديكتاتوري اش را حفظ كند. اين هوشياري و گوش  گركار

بودن از نظر ما يك عنصر وحدت زاي اجتناب ناپذير و مسلمي است. شالوده 
نيست، کارگري   ديكتاتوري همواره و در هر زماني بر اصول فرمال دموكراسي 

البته تنها روشي است كه از مجراي آن توده ها هرچه کارگري   معهذا، دموكراسي 
  .)١٣(بيشتر به حيات سياسي كشانيده مي شوند"

" را به كار مي گيرد، در حالي كه تزلزالت موقتيواؤه " تروتسکي  انسان از اين كه 
مي   گفتيسخن مي گويد سخت دچار  ش گرلنين از انحرافات و فساد درازمدت طبقه كار

در اين ايام تا حدودي شبيه لنين است: قدرت تروتسکي  ايي نزد گرشود. بينش جانشين 
  ي رهبران حزبي اعمال شود.بايد توسط اليگارشي غير رسم

ک كامالً نادرستي يژه به تعميم تئوريک از يك شرايط موقتي و وين توجيهات تئوريچن
مي انجامد. اما، اين همه از آن چه در ديد اول به نظر مي رسد مبهم تر است، چرا كه لنين 

انقالبي طبقه را جذب   يانرژ  كه پيشگاميمشخص نمي كند كه منظورش از "
چ وجه هسته مركزي حزب، ي" چه كساني است. مسلم است كه منظورش به هاستكرده 
" نمي تواند باشد. اين كه لنين، اين ماركسيست بسيار كميته مركزي لنينييعني"، 

" قلمداد كند، بسيار مضحك پيشگام طبقهصد نفري را "چندده و يا حتي  چندفرهيخته، 
حزب كه تعدادشان به  گراعضاي كار مي نمايد. شايد منظورش اعضاي حزب بود. و يا

ان حزب هستند كه گرمنظورش آن بود كه اين کار گراما، ا صد هزار نفري مي رسيد. چند
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را اعمال كنند، در آن صورت دموكراسي در شوراها و در  "ديكتاتوري پرولتاريابايد "
" و يهسته مركزدرون حزب امر ضرور و بي ئون و چرايي مي بود. آيا او قشري بين "

ن يتوده حزبي را در مد  نظر داشت؟ شاهدي براي اين ادعا در دست نيست، براي يك چن
" را پيشگامبينشي هم پايه عيني بسيار كمي مي توانست وجود داشته باشد. آيا او مقوله "

متالً،  -فتگرفراتر از حزب مي ديد، بطوري كه برخي از اقشار ميانه را هم در بر مي 
ان؟ مقوله فوق در اين باره صراحت گرمنتخب خود کارکارگري   يه هاي نمايندگان اتحاد

  " اشاره مي كند.تسمه نقاله" و " ئرخ دنده هااني ندارد، چرا كه به كر         ات به "چند
" پيشگام طبقهچ گاه مقوله "يترين ابهامي نيست كه لنين ه چک در اين نكته جاي كو

دولت كه نه تنها  -نمي برد، چه رسد به دستگاه حزب  را براي اشاره به دستگاه حزبي بكار
 ١٩٢٤تا زمان مرگش در سال  ١٩٢٢انتخابي نبود، بلكه كامالً هم انتصابي بود. او از اوايل 

اني ها و وحشت بسياري در رابطه با رشد بوروكراسي از خود نشان مي داد و عزم خود گرن
در سخنراني اي كه در  ١٩٢٢مارس  ٢٨). در ١٤را جزم كرده بود كه به جنگ آن رود(

ه  حزب كمونيست ايراد كرد "مصراً خواستار جدايي و تفكيك كامل گربرابر يازدهمين  کن
). هشت ماه بعد در گزارشش به ١٥دستگاه حزبي از دستگاه هاي دولت شوروي شد"(

  ه  كمينترن مي گويد:گرچهارمين  کن
دبختي ما بود. اين دستگاه اغلب فتيم، اين بگر"ما دستگاه دولتي كهن را تحويل 

كارمندان دولت در كار  ١٩١٧عليه ما  عمل مي كرد. پس از تسخير قدرت در سال 
ما اخالل مي كردند. اين امر ما را بسيار به هراس انداخت و ملتمسانه به آن ها 

"، آن ها همگي بازگشتند، آن هم بدبختي ما بود. امروزه ديدگرلطفا  بر يم. "گفت
يك ارتش عظيمي از كارمندان دولتي هستيم، اما، ما فاقد آن نيروي به  ما صاحب

واقعي  تاندازه كافي با فرهنگ و فرهيخته اي هستيم كه بتواند بر  آن ها نظار
ن است. در اين جا، اين  باال ها، جايي كه يداشته باشد. در اغلب موارد عمالً چن

ه به طريقي كار مي كند و امور قدرت سياسي را اعمال مي كنيم، كم و بيش دستگا
پيش مي رود، اما، در آن پايين، كارمندان دولت دلخبواهانه و سرخود عمل مي 

بر آن ها نيست، اعمالشان اغلب نه تنها در خالف جهت نظارتي چ گونه يكنند. ه
كردن اقدامات ما هستند است. فكر  خنثي اقدامات ما هستند، بلكه حتي با هدف 
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هزار، و در خارج از  چندنه بيش از چيزي   ين باال ها در مجموعمي كنيم كه در ا
ده هزار از خودمان هستند، اما، در آن پايين به هر حال صد ها  چندخودمان حدود 

هزار كارمند دولتي وجود دارد كه از ايام تزاري و جامعه بورؤوايي به ما به ارث 
  .)١٦(ل مي كنندرسيده اند كه هم آگاهانه و هم ناخواسته عليه ما عم

" به بهتر است كمتر باشد، ولي بهتر باشدلنين در آخرين مقاله اش تحت عنوان "
  شكوه مي گويد:

نخواهيم بگوييم نكبت آور، كه  گر" دستگاه دولتي ما ئنان رقت انگيز است، ا
  ).١٧كه بايد فكر كرد همانا مبارزه عليه معايبش است"(چيزي   به اولين

  ه  يازدهم مي بينيم:گرر گزارشش به  کنباز همين نكته را د 
كمونيست كه مصدر مصادر و مناصب هستند را  ٤٧٠٠شهر مسكو، با تنها  گر"ا

ماشين بوروكراتيك عظيم را هم در نظر بگيريم، آنگاه  گردر نظر بگيريم، و نيز ا
بايد از خود بپرسيم كه چه كسي هدايت مي كند و چه كسي هدايت مي شود؟ 

شود كه اين كمونيست ها هستند كه اين توده عظيم را هدايت مي عي مدكسي  گرا
كنند بايد كامالً در ادعايش شك كرد. واقعيت اين است كه اين كمونيست ها 

شبيه چيزي   نيستند كه هدايت مي كنند، بلكه آن ها خود هدايت مي شوند. اين جا
مي كردند آن حكايتي كه در دوران كودكي در كالس درس تاريخ برايمان نقل 

را فتح مي كند. ملتي كه فتح مي  يگراتفاق افتاده  است: بعضي اوقات ملتي ملت د
ي را مغلوب مي نامند. اين مسأله اي ساده و بسيار يگركند را ملت فاتح و آن د

قضيه به اين  يگرروشن است. اما، بر سر فرهنگ اين دو ملت چه  مي آيد؟ د
عالي تري برخوردار باشد فرهنگ خود را ملت فاتح از فرهنگ  گرسادگي نيست. ا

تحميل مي كند. اما در حالت معكوس آيا باز هم اين كشور مغلوب است كه تمدن 
ن موردي در پايتخت اتحاد شوروي رخ نداده  يخود را تحميل مي كند؟ آيا شبيه چن

كمونيست (تقريباً به اندازه يك لشكر نظامي، و همگي از بهترين  ٤٧٠٠است؟ آيا 
  .)١٨(زير نفوذ يك فرهنگ بيگانه رفته اند"ها) 

  اني هاي لنين، اما، در وصيت نامه اش به اوج خود مي رسد:گردل ن 
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فتيم... گر"در واقع امر، ما دستگاه دولتي كهن را از تزار و بورژوازي تحويل 
سنگي گراينك با فرا رسيدن صلح و ازضاي نياز هاي حداقل در رابطه با قحطي و 

  خود را وقف بهبود دستگاه اداري كنيم.   بايد تمام هم
ي يگرعضو كميته مركزي بهتر از هركس د گردوجين كار چندفكر مي كنم 

كرده و آن را بازسازي كنند. كميسارياي  تمي توانند بر دستگاه اداري ما نظار
ت اين مهم را بر عهده دارد، تابت كرده مسئوليكه کارگري   بازرسي دهقاني و 

اني كه به عضويت كميته گرهده انجام وظايفش بر  نمي آيد... کاراست كه از ع
مركزي در مي آيند ترجيحاً بايد از كساني باشند كه سابقه خدمت طوالني در بدنه 

ان بنقد به آن سنت ها و گرهاي شوراها را ندارند... چرا كه اين دسته از کار
  ند.تعصباتي كه قرار است عليه شان مبارزه كنند خود آلوده ا

ان اقشار پاييني باشند كه گركميته مركزي بايد عمدتاً از کار گركار ياعضا
قاي مقام تحداقل در پنج سال گذشته در بدنه هاي مختلف حكومت شوروي ار

مستقيم و يا غير مستقيم شامل حالشان نمي  گرنداشته اند، كساني كه مقوله استتمار 
  ). ١٩شود"(

ها كه مواضعش به اين شدت نبود و كلمات ماليم تري را به كار  حتي پيش تر
همه ما در لجنزار بوروكراتيك فاسد مي گيرد در نامه اي مي نويسد: "

مان ها" غرق شده ايم. الزمه مبارزه عليه اين فساد، اقتدار عظيم، پ"دپار
مان ها گه اند، پعقل سليم و اراده اي پوالدين است. همه اين دپار

  .)٢٠("ن تصويب نامه ها و فرامين گه اندهمه اي
" حمله مي كند به يگر"بازرسي دهقاني و كاروقتي لنين در وصيت نامه اش به 

. اين مويد تغيير )٢١(واقع مسوول اين كميساريا، يعني ، استالين را مورد هدف قرار مي دهد
بازرسي ارياي "از كميستروتسکي  موضعش نسبت به گذشته است كه در مقابل انتقاد هاي 

ه  يازدهم انتخاب استالين به گرفته بود و به  کنگر" جانب استالين را يگردهقاني و كار
. در پي يك سلسله تجارب سخت و ناخوشايند )٢٢(مقام دبير كلي حزب را توصيه كرده بود

 در مبارزه عليه بوروكراسي رو به رشد بود كه لنين تمام هم اش را در مبارزه عليه استالين
  .)٢٣(موجب برخورد شديد بين آن دو مي شود گرجستانمتمركز مي كند. سرانجام مسأله 
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ي قرار مي دهد. در اين منازعات ئنان گرلنين در وصيت نامه اش گذشته را مورد بازن
كلمات و عباراتي را بكار مي گيرد كه در طول حياتش حتي يك بار هم مورد استفاده قرار 

ز اين كه زودتر از اين نتوانسته بود عليه باند بوروكراتيك در نداده بود. براي نمونه ا
من در برابر دزه نبرد را آغاز كند، مي گويد "يبه رهبري استالين اردژونک گرجستان
". و در جريان اين نبرد است ا روسيه و جهان كامال  احساس گناه مي كنميپرولتار

دستگاه مركزي حزب كمونيست كه متوحشانه متوجه مي شود كه در پروراندن هيوالي 
حول استالين تا چه اندازه خود سهيم بوده است. او با تالشي مذبوحانه كوشيد تا در جريان  

به ياريش، دست و تروتسکي  ه  دوازدهم حزب با تهاجمي همه جانبه و يا فراخواندن گرکن
  .)٢٤(پاي اين هيوالي وحشتناك را قطع كند
فراخواند. او از رشد وحشتناك بوروكراتيزم در "لنين مرا به اطاقش در كرملين 

دستگاه هاي شوروي و ضرورت يافتن يك راه حل فوري براي اين معضل عظيم 
ژه اي در كميته مركزي را پيشنهاد داد و ي. او تشكيل يك كميسيون وگفتسخن 

م: " والديمير پاسخ گفتاز من خواست كه نقش فعالي در آن بر عهده بگيرم. در 
ن به نبرد كنوني عليه بوروكراتيزم موجود دستگاه هاي شوروي اعتقاد ايليئ، م

چ وجه نبايد بر  آن چه كه مي گذرد ئشم يراسخ داشته و سخت معتقدم كه به ه
ان، متخصصين، اعضاي حزبي و غير حزبي در پايتحت و گرفرو ببنديم. کار

اريشان به اين و شهرستان ها، حتي در دفاتر ناحيه اي و محلي عمدتاً بر اساس وفاد
وه حاكم در كميته مركزي گريا آن فرد سرشناس و صاحب قدرت در حزب و 

است كه دستئين و انتخاب مي شوند. هر بار كه عليه يك صاحب منصب جزء 
ن يمبارزه مي شود، يك رهبر مهم حزبي را در مقابل خود مي بينيم. با توجه به چن

  مهم را تقبل كنم." اوضاع و احوالي من نمي توانم اين مأموريت
  (نقل به معني):گفتلنين براي لحظه اي به فكر فرو رفت و سپس 

، من به شما پيشنهاد يك مبارزه عليه بوروكراتيزم در دستگاه يگر"به بيان د
شوروي را مي دهم و شما گسترش اين نبرد به منظور مبارزه عليه بوروكراتيزم در 

  د". داخل دفتر سياسي حزب را پيشنهاد مي دهي
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ن جمله بندي يغيرمترقبه زير خنده زدم، چراكه يك چنپاسخ در واكنش به اين 
پاسخ سرراست از ايده اي كه در مخيله داشتم را خود انديشه نكرده بودم. در 

  ن باشد".ي" فرض كنيم كه چن   مگفت
  لنين در ادامه مي گويد: " بسيار خوب، پس پيشنهاد يك بلوك را مي دهم". 

  م: "چه شعفي باالتر از ايجاد يك بلوك با يك انسان خوب". گفتپاسخ من در 
ژه در كميته يتوافق كرديم كه ابتكار عمل دادن پيشنهاد يك كميسيون و

مركزي، جهت مبارزه عليه بوروكراتيزم بطور اعم و در دفتر سياسي بطور اخص، بر 
  .)٢٥(يشتر بيانديشدعهده لنين باشد. او قول داد در باره جزإيات تشكيالتي اين قضيه ب

) دبير خانه لنين و با همدستي رهبران حزب به آگاهانه نااستالين با كمك (آگاهانه و يا 
ه  دوازهم آماده كرده بود، گر" را كه لنين براي  کنبمبيموفق شد كه "تروتسکي  استتناي 

در ميدان  ه  برگزار شد، ماه ها بود كه لنينگرکن  ١٩٢٤كند. زماني كه در ماه مه  خنثي 
ه  نامه لنين را محصول بيماريش دانست و مدعي شدند كه گرسرخ مسكو آرميده بود.  کن

). كليه نمايندگان و رهبران تباني كردند كه جلو انتشار ٢٦" نيست(لنين واقعياين نامه "
وصيتنامه لنين را بگيرند. به اين ترتيب مي توان ادعا كرد كه لنين در اسارث دستگاه استالين 
مرد، چرا كه دستگاه به او اجازه نداد نه تنها به متابه يك رهبر سياسي، بلكه حتي به عنوان 

  يك عضو ساده حزب نقش سياسي اش را بازي كند.
براي لنين در ماه هاي آخر عمرش هنوز معلوم نبود كه چه نهادي بهتر از همه مي 

تگاه حزبي كه خود تا مغز و توانست مبارزه عليه بوروكراسي را به پيش ببرد. مسلماً دس
استخوان بوروكراتيزه شده بود، نمي توانست اين وظيفه را بر عهده داشته باشد. كميته 

كه کارگري   صد چندكه مايل بود كه توسعه يابد و  چندمركزي هم نمي توانست باشد هر
عضويت  هنوز در روند توليد كار مي كردند و كارگزار تمام وقت دستگاه نشده بودند را به

ان؟ او مسأله را از زواياي مختلف گرحزب؟ توده وسيع کار گرآن در آورند. اعضاي كار
  نهايي برايش بيابد.پاسخ مورد بررسي همه جانبه قرار داد اما نتوانست يك 

در طي تروتسکي  بوخارين حاضر نشد كه عليه رهبري به اعضاي حزب متوسل شود. 
ه كل اعضاي حزب متوسل مي شد و گاه نبرد خود را متردد بود. گاه ب ١٩٢٣-٢٧سا ل هاي 

به بعد بود كه با مورد  ١٩٢٧به مبارزه عليه بدنه هاي رهبري محدود مي كرد. تنها از سال 
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ديد. گراموضعش روشن تر شده و از انسجام بيشتري برخوردار يخطاب قرار دادن كلپرولتار
ي برايش باقي يگرچ راه ديهترميدوري  تجاعكامل روشن شده كه عمق ار يگرامروزه د

نگذارده بود. تنها مسأله اي كه باقي مي ماند اين است كه آيا او نمي بايست همين روش را 
  فت؟گردر پيش مي  ١٩٢٣از همان سال  

لنين در پيروزي جناح استالين را  ١٩٢١كه سهم اشتباهات سال نويسندگاني آن دسته از 
والً تغييري را كه در تناسب نيروهاي اجتماعي امر مسلم و بي ئون و چرا مي دانند، اص

چ يك يهو نه تروتسکي  نه لنين و نه  ١٩٢٣شوروي رخ داد را ناديده مي گيرند. در سال 
بوروكراسي در جامعه، همئون پايگاه  از جناح هاي حزب نمي توانست بدون نابودي 

تماميتش عليه  كل حزب در گرامروزه، توده ها را به لحاظ سياسي فعال كند. تنها ا
تروتسکي  بوروكراسي بسيج مي شد، شايد بخت موفقيت وجود مي داشت. سال ها بعد 

  ن توضيح مي دهد:يارزيابي اش از مسايل آن ايام را چن
ان، خبرنگاران، مورخان، شرح حال نويسان و جامعه شناسان گر"منتقدان، تبليغ   

باهات و روش هاي مبارزاتي در مورد اشتچپ  آماتور تاكنون بكرات به اپوريسيون
ه شده كه از زاويه مبارزه براي كسب قدرت گفتشان پند و اندرز داده اند. متالً 

نادرست و غير عملي بود! نحوه برخوردشان به مسأله چپ  سونياستراتؤي اپوز
سون ئپ، اما، نه مي توانست قدرت را كسب كند و نه يكامالً نادرست بود! اپوز

چ وجه يله اميد بسته بود، به يقين انديشمندترين رهبرانش به هاصوالً به اين مسأ
سون ئپ، و اصوالً از نظر يك سازمان ماركسيستي ين نمي انديشيدند. براي اپوزيچن

و انقالبي، مبارزه براي كسب قدرت تنها در شرايط يك خيزش انقالبي قابل تصور 
و حتي بعد ها از خيزش  ١٩٢٠است... اما، كامالً به وارون، در اوايل سال هاي دهه 

  .)٢٧(ترين نشاني نبود" چک انقالبي در روسيه شوروي كو
ويكتور دانيلف كه بررسي بسيار درخشاني از پيكارهاي جناح هاي مختلف حزب 

نويسد :"نبرد عليه قدرت  اراإه مي دهد، وقتي مي ١٩٢٠-٢٣كمونيست در طي سال هاي 
)، كامالً در اشتباه ٢٨نه صرفاً قدرت فردي)" (فردي همواره نبرد براي قدرت است (البته 

ما آن را اتبات مي كند. كسي كه به انقالب پرولتري باور دارد تنها بايد براي پاست و بح
اقدرت را تسخير كند و آن هم ازطريق بسيج همه جانبه و فعال ياين مبارزه كند كهپرولتار
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رنوشت يك كودتاي محكوم به خود طبقه . در غير اين صورت مبارزه براي قدرت يا س
فت، و يا از آن هم بدتر هم ئون يك زنداني به اسارث طبقه گرشكست را به خود خواهد 

  بيگانه در خواهد آمد، كه در مورد شوروي،اين بيگانه بوروكراسي بود.
رغم  ي، عل١٩٢٠-٢١در سال هاي تروتسکي  ايانه لنين و گرآيا فرمولهاي جانشين 

اي كه موجب نابودي  يدئولوژيه بوروكراسي به انكشاف آن ايلشان ع يمبارزات بعد
حزب بلشويك شد، مدد رسانيدند؟ بي ترديد تا حدودي آري، اما، به مراتب كم تر از آن 
چه اغلب تصور مي شود. چرا كه رهبران و كادر هاي حزبي در انتخاب بين موضعي كه در 

-٢٣و آن موضعي كه در سال هاي  بيان شده و نادرست بود از يكسو، ١٩٢٠-٢١سال هاي 
، يگربود از سوي د ١٩١١تا سال  بلشويکي سنت  يطرح شد و در راستاي مشي كل ١٩٢٢

 ١٩٢٣سون سال يآزاد بودند و حق انتخاب داشتند. بسياري از بلشويك هاي قديمي به اپوز
ان داد كه متردد بود. بدين ترتيب ترازنامه آن ها نش ١٩٢٣پيوستند. بوخارين تا اوايل سال 

اكتريت كادرها مشي غلط را انتخاب كردند. آن هم نه به اين دليل كه لنين آن ها را گمراه 
  كرده بود ، بلكه هر يك داليل خود را داشتند.

امروزه با دسترسي به اسناد جديدي كه براي اولين بار انتشار يافته اند مواضع لنين روشن 
ه  دهم لنين هنوز در مورد مسأله اساسي دموكراسي رگتر شده اند. به نظر مي رسد كه تا  کن

اين نكته كامالً اتبات شده كه در حالي كه  يگرنامطمإن و متزلزل بود. امروزه دکارگري   
لنين مخالف وجود جناح در درون حزب بود، اما، در عين حال با ريازانف تازه كار كه 

استه بود و نه تنها مدافع حق ايش هم بود شديداً به مخالفت برخگرحتي مخالف وجود 
ه  بر اساس گرايشات مخالف در  کنگرايش بود بلكه حتي خواستار حضور نمايندگان گر

ايشات گرن خواهان حضور نمايندگان جناح ها و يوزنه اشان بود. به همين ترتيب او هم چن
نحل مکارگري   سون ييكف، رهبر اپوزپنمنحل شده در كميته مركزي بود. زماني كه شليا

 گرمشده، ترسش را از اختناق بيان مي كند، لنين در بي پايه بودن واهمه اش مي گويد: "
  ".ديدگرنسخه تكتير نشد و در سرتاسر حزب توزيع ن ٢٥٠٠٠٠پالتفرم شما در 

ه  حزب لنين مطالبي به شرح گرافزون آن كه، به استناد آندري سوروكين، در همين  کن
  ه به ئاپ نرسيد:چ گايزير ايراد مي كند كه ه
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"به هر حال، ظهور كوالك ها و رشد مناسبات خرده بورؤوايي اجباراً موجب 
پيدايش احزاب سياسي در خور حالشان هم مي شود...معضلي كه ما با آن رو در 
رويم اين نيست كه به اين احزاب اجازه  رشد دهيم يا خير، چرا كه اين ها به هر 

مناسبات اقتصاد خرده بورؤوايي بوجود خواهند  حال بطور اجتناب ناپذيري از بطن
آمد. تنها راهي كه در برابر ما قرار دارد، و آن هم يك راه حل محدود، انتخاب 

  بين شكل تمركز و هماهنگ فعاليت اين احزاب است".
ن استنباط مي شود كه سوروكين مي خواهد به ما بفهماند كه لنين در ياز اين كلمات چن

حزبي در قالب يك  چندي بود. يعني، لنين نياز عيني به يك نظام يگردحال برداشتن قدم 
  را به رسميت مي شناخت: "تمركز" نيروهاي سياسي

"او اين جا و آن جا بر اين مطلب پاي مي فشرد كه منشويك ها و سوسيال 
رولوسيونرها، يعني احزاب سوسياليستي اي كه در جناح راست منشويك ها قرار 

ين خاطر كه در تعاوني ها بتوانند مشكالت اقتصادي را مرتفع سازند داشتند، تنها بد
و  تكمونيست ها نظاربايد اجازه فعاليت داشته باشند. آن هم به شرط آن كه"

"... وي در سال هاي آخر عمرش نفوذ كامل بر آن ها را داشته باشند
طرح  گون سازد. درگرپيگيرانه در انديشه اين بود كه نظام دولت شوروي را د

يادداشت هايي براي تبليغ در مقاله اش با عنوان " ١٩٢٢برنامه اي كه در سال 
  .)٢٩(" نوشت او به كرات از قانوني شدن منشويك ها سخن مي گويد"انگر

تراؤدي واقعي انقالب اكتبر در صحنه تاريخ اين بود كه كادرهاي رهبري حزب 
، آن هم نه با يگرميدند، اما خيلي درا سرانجام فه تيزمبلشويك خطر خود كامگي و بناپار

خيلي دير شده  يگرد ١٩٣٠. براي اجتناب از افراط هاي اواسط دهه )٣٠(هم و نه هم زمان
بود. اين تأخير اساساً ناشي از عدم فهم يك پديده اجتماعي جديدي بود، يعني، ظهور و 

كليه اين كادر ي. تقريباً گرقدرت يابي يك بوروكراسي صاحب امتيازي در بطن دولت كار
  ها بهاي دير  فهميدن شان را با از دست دادن جانشان پرداختند.
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-٨  V. Serge, Year One of  the Russian Revolution, London 1972, 

P. 264. 
ه  دهم حزب گر، در  کنگرسون كاريفلزكار و رهبر جناح اپوز گرشلياپنيكف، كار -٩

ل رفيق لنين به خاطر اعماريشخندانه لنين را خطاب قرار مي دهد و مي گويد: "
اي كه وجود خارجي ندارد به شما تبريك يبه نام پرولتار ايديكتاتوريپرولتار

". وي علي رغم اشتباهات بسيارش، معهذا، انتقادات اساسي اي عليه دستگاه مي گويم
  هم اين انتقادات را اتحاذ كرد.چپ  سونيبه بعد، اپوز ١٩٢٣حزبي داشت كه از سال 
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ل دموكرات روسيه ه  حزب سوسياگراين اصطالح را پلخانف براي اولين بار در  کن -١٢
  ابراز داشت.
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شوروي در حال  ته بود كه بناپارگفت ١٩٢٠در اواسط دهه  ينسکيشايعه بود كه درژ -٣٠
صعود از پلکان قدرت است و همه رهبران اصلي حزب بلشويك را نابود خواهد كرد. اما، 

بود كه اين نقش را بازي مي تروتسکي  ، يگركه در آن زمان از نظر وي، و نيز افراد داين 
 چ وجه روشن و مسلمي نبود.يكرد و نه استالين، نكته به ه
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