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مقدمه
رساله حاضر بحثی است در روشن کردن مفاهیم انقالب ،مرزبندی بین انقالبهای سیاسی و اجتماعی و
آزادیبخش  ...و اثبات این امر که تنها انقالب اجتماعی دوران ،انقالب سوسیالیستی است .در این
رابطه ،مرحله تدارک از مرحله آمادگی شرایط انقالبی تفکیک یافته و ویژگیهای آنها مشخص شده
است.
این بحث نمیتوانست از برخورد به پارهای از نقطه نظرهای انحرافی اجتناب کند .در این رابطه
جوابگوئی به دو مسئله خاص اهمیت داشت.
مسئله اول تاکیدی است که عدهای از مبارزین ایرانی از سالها پیش بر وجود شرایط انقالبی در ایران
گذاشته و تزها و برنامههای خود را بالتبع بر مبنای چنین برداشتی تنظیم کردهاند ،برداشتی که به نظر
ما نادرست بوده و میتوانست منجر به بروز ضایعه و یا تشدید اثرات ضایعات شود .و متاسفانه چنین
شد .این امر که امروز پارهای از این جریانات ــ و بطور اخص چریکهای فدائی خلق ــ به نادرست
بودن و چپروانه بودن چنین برداشتی پیبردهاند میتوانست مایه خرسندی باشد ،اگر نه این بود که
برداشتهای نادرست دیگری جانشین آن نمیشد .جانشینی تز چپروانه آمادگی شرایط انقالبی با تز
بغایت انحرافی عمده شمردن دیکتاتوری شاه ،مجال زیادی را برای خرسندی بدست نمیدهد .به نظر
میرسد که علت این گردش  ۰۸۱درجهای بیشتر در این امر باشد که این رفقا مانند بسیاری دیگر از
مبارزین ایرانی بجای آموختن و تجربه ،تکیه را بر تجربه و تجربه گذاشتهاند؛ بهجای فرا گرفتن
آموزشهای تجارب تاریخ (تئوری) و صیقل دادن آن در پراتیک مبارزه ،اصل را صرفا بر تجارب
ضرورتا محدود سازمان خود نهادهاند .در این جا بدیهی است که چنین روش امپریستی نمیتواند
نوسانات شدید را در خط و مشی و در تزهای ارائه شده بدنبال نداشته باشد.
مسئله دوم عارضه ایست که در هر جریان انقالبی و مبارزاتی که زمانی از شروع آن گذشته باشد ،در
عدهای خود مینماید .عارضه ارتداد .همواره در جریان مبارزات عدهای بدالئل بینشی ،ایدئولوژیک و
یا شخصی (که باز بهمان مسئله بینشی تحویل میشود) از نفس میافتند .عدهای به خلق پشت میکنند و
عدهای خلق را از پشت هدف میگیرند .گروه دوم ــ خائنین ــ هیچگاه نه توانستهاند مسئلهای جدی
بیافرینند .همگامی آنها با دشمن ،اعتبار آنها را (هرچه بوده باشد) در دم نابود میکند و توجیه
گریهای آنها را کسی جز با نفرت روبرو نمیشود ،اما گروه اول ــ مرتدین ،گیجها و بزدالن ــ به
ظاهر در صف خلق باقی میمانند تا از پشت به آن خنجر بزنند .آیههای یاس این یائسهگان ،به صورت
"کشف" مجدد خاک مردههای جوی گذشتگان ،ابزار کار آنها برای توجیه وجود خود و برای منحرف
کردن مسیر رود خروشان حرکت اجتماعی ــ مبارزه ــ بسوی برکه گندیده و پرلجن رکود ،خموشی،
صوفیگری و تخدیر است .وجود سرخوردگان ،هایهوهای چپ روانه اولیه برخی از مبارزین ،و تشدید
انحرافات جوامع به اصطالح سوسیالیستی ،زمینه عینی الزم برای "رشد" انحرافات اخیر را فراهم
میکند و شهودشان ،و نشان دادن ریشههای "تئوریکشان" وظیفه همه کسانی است که شاهد و ناظر
رفتار پر ادبار آنان بودهاند .این وظیفه ،از وظیفه دیگر یعنی مبارزه با چپروی بیفرجام که صرفا
ماده رشد ارتداد را بدست میدهد جدا نیست . .بنا بر این ،دو مسئله مورد بحث در اساس یکی است.
انحراف ،از چپ و از راست.
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قسمت اعظم رساله به بحث متدولوژیک مقوالت فوق میپردازد .در بخش آخر ،به کفایت زمینه مادی
انقالب سوسیالیستی ایران توجه شده است .از آن جا که در بخشهای اول آحاد زمینه مادی به طور کلی
مورد بحث قرار گرفتهاند لهذا در بخش آخر صرفا به آنها ارجاع شده و از تکرار خودداری شده است.
بنا بر این بخش آخر به تنهائی کامل نیست و باید همراه با سایر فصول به صورت یک مجموعه مورد
توجه قرار گیرد.

به امید آینده
گروه اتحاد کمونیستی
۰۵۳۱
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انقالب سوسیالیستی یـــا دموکراتیک
بحثی پیرامون انقالب و مفاهیم مختلف مربوط به آن
برای ارتباط و تبادل افکار و معانی و مفاهیم .الزم است که برداشتهائی یک سان از واژههائی که به
این مفاهیم و معانی اطالق میشود داشت .این ابراز بدیهی ــ یا بهتر بگوئیم منطقا بدیهی ــ در عمل
هزاران بار مخدوش میشود و یکی از موجبات سر در گمیهای تئوریک است .از واژههائی نظیر
انقالب ،ملی  ،دمکراسی ،دموکراتیک ،دیکتاتوری ،نوین ،سوسیالیسم و  ...هرکس برداشتی میکند و
به این جهت زمانی مفاهیم یک سان در قالب عبارت یا واژههای متفاوت ادا میشود و ظاهر تفاوت و
اختالف ایجاد میکند ،و برعکس گاهی مفاهیم کامال متفاوت در قالب واژههای یک سان بیان میگردند
و شبهه وحدت نظر را به وجود میآورند ...مارکسیسم عامیانه به برکت رونق مکاتب مختلف ــ و یا
بهتر بگوئیم در غالب موارد انحرافات مختلف ــ در مارکسیسم و "تعلق" و اصرار همه آنها به چسبیدن
به واژههای مارکسیستی به منظور پوشاندن مفاهیم غیر مارکسیستی  ...موجب شده است که این سر
درگمی بیشتر از آن چه که طبیعی ــ یعنی ناشی از عدم ایضاح و مشخص نشدن تعاریف ــ باشد،
گریبان مارکسیست ها را گرفته باشد .بنابر این کوشش جهت روشن کردن مفاهیم و واژهها از جمله
اولین اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انقالب
در مورد این که انقالب چیست و انواع آن کدام است اتفاق نظر وجود ندارد .واژه انقالب و مفهوم آن
در طول قرون چنان دستخوش تغییر و انقالب شده است که حدی بر آن متصور نیست .ما برای
روشنتر شدن مسئله اشاره مختصری به سابقه آن و برداشتهای مختلفی که مؤلفین و انقالبیون مختلف
از آن داشتهاند را مفید میبینیم.
واژه رولوسیون (انقالب) از ریشه  REVOLUTUSبه معنای چرخیدن و برگشتن است .در قرن هفدهم
این واژه به مفهوم بازگشت به عقب مورد استفاده قرار میگیرفت ،یعنی درست به معنائی مخالف و
عکس معنای امروزی آن .هنگامی که تغییراتی بتدریج در اجتماع واقع میشد (اولوسیون
 EVOLUTIONتحول ،تطور) و بنای کهن را در معرض تهدید قرار میداد ،گاه شاه یا شاهزادگان
بخطر افتاده با یک یورش اوضاع را به وضع سابق باز میگرداندند .این واقعه ،این بازگشت بعقب،
رولوسیون (انقالب) خوانده میشد .اما حقیقت این بود که این بازگشت بعقب صرفا صوری بود.
ش اهزاده جاه طلب جدید ،در حقیقت با یورش خود تکامل تدریجی حاصله در جامعه را علیرغم ادعای
خود نفی نمیکرد بلکه با تشخیص و به رسمیت شناختن عملی آن ،تخت و تاج خود را حفظ مینمود.
جامعه تغییر یافته ولی سلسله سلطنت پا بر جا مانده و یا احیاء شده بود 1.بدین طریق رولوسیون قدیم ــ
چیزی که امروز می توان آن را در رده کودتاها گذاشت ــ علیرغم ادعای بازگشت به عقب ،در واقع
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ــ مثال کالسیک احیاء مجدد سلطنت انگلستان در سال  . ۰۱۱۱الزم به تذکر است که قبل از قرن هفدهم واژه رولوسیون اساسن معنای سیاسی
نداشت و صرفا به معنای گردش ادواری اجسام سماوی بکار میرفت .در دوران رنسانس رولوسیون به معنای "دخالت نیروهای مافوق بشر در
وقایع جهان" در آمد.
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تغییر تحقق یافته پیشرونده را به طور ضمنی و در عمل میپذیرفت .بتدریج اما این جنبه ضمنی و
عملی بیشتر مورد توجه واقع شد تا بحدی که دیگر ادعای بازگشت به گذشته منسوخ گشت و بجای آن
مفهوم کلی تغییر پیشرونده و سریع (یورشوار) جامعه بنا بر اراده قهرمانان از آن مستفاد شد .در مقابل
واژه اولوسیون (تحول ،تطور) تحت همان معنای قدیم به حیات خود ادامه داد.
در فارسی واژههای انقالب ،تحول ،تطور ،ریشههائی بکلی متفاوت از معادلهای غربی خود دارند.
قلب ،حال ،طور ،هیچ یک از این ریشهها معنای مصطلع امروزی این واژهها را بطور دقیق
نمیرسانند و بنا بر این تکیه بر آنها گمراه کننده میشود .معانی و واژهها همراه با تکامل اجتماعی
تغییر میکنند .مفاهیمی که در گذشته موجود نبوده به آنها اضافه میشود و بتدریج چه بسا که مفاهیم
جدید بکلی متضاد با مفاهیم گذشته میشوند .نگاهی به اشکاالتی که در استعمال رسای لغات بسیار
معمول مانند تکامل ،تغییر وجود دارد و در موردی برگردان فارسی متون خارجی را دچار اشکال
میکند و در موارد دیگر ادای مفهوم را دشوار میسازد در اثر انشقاق واژههای فعال معادل از
ریشههای در گذشته مختلف ،و یا برعکس واژههای متضاد از ریشه واحد است .و بنابراین آنچه مهم
است معنای مصطلع و متداول واژه در هر زبان است ،نه ریشهیابی و نه سعی در واژه سازی فارسی
بر مبنای ریشههائی الزاما معادل ریشه واژههای غربی.
این اشکاالت لغوی البته زمانی که مفهوم مورد نظر هم کامال تعریف نشده باشد بیشتر موجب سر در
گمی میشود .ما در زیر به برخی از تعاریف انقالب توسط مؤلفین مختلف اشاره میکنیم تا مشاهده شود
که اشکاالت چقدر زیاد است.
انقالب عبارتست از:
ــ طیف وسیعی از فعالیتهای خارج از چهارچوب قوانین جاری.
ــ تغییرات اجتماعی عمیق بحدی که منجر به تغییر بافت سیاسی جامعه شود .در این حالت قهر در
غالب موارد وجود دارد .همه اینها منجر به ایجاد یک ایدئولوژی جدید میشود.
ــ انقالب تغییر سیاسی به اضافه تغییر سیستم سیاسی است.
ــ انقالب الزاما تغییر قهر آمیز ناگهانی ،سریع جامعه نیست .این تغییر میتواند در طول سالهای
طوالنی حاصل شود .مانند انقالب چین.
ــ انقالب تغییری است در جامعه بخاطر کسب آزادی.
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ــ تغییرات اساسی همه جانبه نه تنها در سازمان سیاسی بلکه همچنین در سامان اقتصادی ،مالکیت
اقتصادی ،و نظام اجتماعی.
ــ ایجاد نظم جدید (در این تعریف ادعا میشود که نه تنها کسب آزادی جزء اهداف انقالب نیست بلکه
کلیه انقالبها آفریننده نوعی استبداد هستند).
ــ تغییر قهر آمیز اجتماعی
ــ مجموعه:
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۰ــ نابودی نظام کهن

ــ توجه شود که ورود مفهوم آزادی در انقالب کامال متاخراست در تعاریف گذشته اساس انقالب تغییر بود و نه آزادی.
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۲ــ دوران اغتشاش عمومی
۵ــ ایجاد نظام یا سیستم سیاسی نوین
ــ شیوه ماوراء قانونی تغییر حکومت.
ــ تالشی موقت یا طوالنی انحصار قدرت توسط دولت ،و از بین رفتن عادت مردم به تبعیت.
ــ تغییر سیاست یا تغییر حکام یا سازمان حکومت توسط قهر یا تهدید به قهر.
ــ تغییر اجتماعی اساسی از پائین ــ از طرف مردم( .در مقابل کودتا که "انتقال قدرت سیاسی از باال"
تعریف میشود).
ــ سه نوع است:
۰ــ جدال بر سرکسب قدرت (کودتا).
۲ــ جدال اتوریتهای بر سر کسب قدرت و تغییر سامان سیاسی (مبارزات ضد
استعماری).
۵ــ تغییرات سامانهای به منظورهای فوق بعالوه به منظور تغییر سامان اجتماعی.
ــ تغییر در رفتار و ارزشهای اجتماعی.
ــ تغییر اساسی در ماهیت دولت ،عملکرد حکومت ،اصول تولید و توزیع اقتصادی ،مناسبات اجتماعی
طبقات ،بویژه در رابطه با کنترل حکومت.
این لیست طوالنی میتواند چند برابر شود .وجود این همه تعریف نمایشگر این است که تعریف جامعی
وجود ندارد .و در حقیقت این به خاطر آن است که پدیدههای مختلف همه به اسم انقالب خوانده
میشوند .از میان این ها سه نوع انقالب را که درادبیات مارکسیستی بدان برمیخوریم میتوان متمایز
کرد:
۰ــ انقالبهای آزادیبخش
۲ــ انقالبهای سیاسی
۵ــ انقالبهای اجتماعی.
در زیر کوشش میکنیم که توضیحی در مورد هر یک از اینها بدهیم ولی تذکر یک مسئله را ضروری
میدانیم:
ما در این جا در توضیحات خود محتوای تغییرات حاصله در جامعه را مد نظر داریم و نه عامل تغییر
و نه شیوه و چگونگی تغییر را .به عبارت دیگر آن چه در ابتدا باید معین شود این است که چه چیز
در جامعه تغییر میکند (یا نمیکند) .سامان اجتماعی؟ سامان سیاسی؟ و یا قدرت حاکمه؟ تقسیم بندی ما
براین مبناست .اما مسلم است که عامل و اجرا کننده تغییر ،این امر که تودهها و یا بخشی از طبقه
حاکمه عامل تغییر(حد آن مربوط به بحث اول است) بودهاند؛ و نیز شیوه تغییر ،مسالمت آمیز بودن یا
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قهر آمیز بودن آن ،مدت زمان ایجاد تغییر و غیره نیز عوامل تعیین کننده هستند و این ها هم بصورت
مضمون و شکل با هم مرتبطند .شیوه از عامل ،و عامل از معلول جدا شدنی نیست و مثال "بخشی از
طبقه حاکمه بطور ناگهانی سامانه اجتماعی را بطور قهرآمیز" تغییر نمیدهد! معهذا همان طور که
ذکر شد در ابتدا باید دید در انقالبهای مختلف چه چیز تغییر میکند و سپس به عامل و شیوه تغییر
پرداخت.
۱ــ انقالب آزادیبخش (ضد استعماری)
انقالب آزادیبخش به معنای کل پروسه ایست که طی آن سلطه مستقیم و جابرانه یک قدرت (کشور،
جامعه) خارجی برجامعه دیگر (جامعه تحت سلطه ،مستعمره) از میان میرود .این اصطالح تا هنگامی
که استعمار نو به شکل فعلی بوجود نیامده بود ،مفهمی رسا بود چون در گذشته استعمار تنها به یک
صورت وجود داشت (نوعی که امروز آن را استعمار کهن میخوانیم) ،سلطه استعمارگر بشکل مستقیم
اعمال می شد و همیشه توام با حضور ارتش و فرمانروایان کشور استعمارگر در کشور مستعمره بود.
امروز که استعمار نو در سطح جهانی بطور عمده جانشین استعمار کهن گشته ،اصطالح انقالب
آزادیبخش به تنهائی ادای معنی نمی کند و باید قیودی برای تعیین و تعریف نوع رابطه استعماری نیز به
آن اضافه شود .انقالب آزادیبخش کوبا با انقالب آزادیبخش الجزایر و آنگوال ،مقوالت کامال متفاوتی
هستند و باید به صورت متفاوت ابراز شوند .مثال انقالب آزادیبخش جوامع نو مستعمره و انقالب
آزادیبخش جوامع مستعمره.
۲ــ انقالب سیاسی
انقالب سیاسی پروسه ایست که طی آن قدرت حاکمه از قشر یا طبقهای به طبقه یا قشری دیگر (ولو از
همان طبقه) منتقل میشود ولی تغییرات حاصله در جامعه علیرغم تغییر رژیم در محدوده روابط تولیدی
واحدی باقی میماند؛ یا به عبارت بهتر موضوع انقالب تغییر روابط تولیدی نیست ،معهذا باید گفت که
در چنین انقالبهائی غالبا قدرت حاکمه در ظاهر در دست همان قشر یا طبقه حاکمه گذشته باقی
میماند ولی منافع طبقه یا قشر جدیدی در جامعه "مورد تشخیص" قرار میگیرد .غالب انقالبهایی که
در دوران فئودالیسم و دوران انحطاط فئودالیسم به وقع پیوست از این زمرهاند (انقالبهای قرن
شانزدهم ،هفدهم ،هجدهم انگلستان) در شق اخیر شراکت در حکومت توسط طبقه جدید میتواند بتدریج
3
شرایط را برای تغییر روابط تولیدی تسهیل کند.
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ــ باید گفته شود در مورد تبیین پروسه انقالب بورژوادمکراتیک انگلستان تفاوت نظرهائی وجود دارد.
ما واقف هستیم که تعریف انقالب سیاسی (برخالف انقالب اجتماعی و انقالب آزادیبخش) نه جامع است و نه مانع .ممکن است حتی پارهای از
کودتاهای بی محتوا در آن بگنجند و بعضی از انقالبهای سیاسی نگنجند .علت اشکال اینست که مقوالت قبل از خلق جامعه آفریده نشده اند! اگر
مواردی که تغییر اساسی در آن ها وجود ندارد و یا مواردی که شامل تغییرات جامع و اساسی هستند به سهولت قابل طبقه بندی باشد (کودتا و یا
انقالب اجتماعی) ،در موارد بینابینی (مانند انقالب سیاسی) واقعیت از مرز مقولههای قراردادی عدول میکند .مقوله بندی برای تسهیل فهم است
و نه برای احکام جاودانه ساختن .از امروز تا ابد میتوان بر سر این مسئله که مثال "شاگرد راننده" در جامعه چه جایگاه طبقاتی دارد جدل کرد.
آیا پرولتاریاست؟ خردهبورژواست؟ به تعاریف کالسیک پرولتاریا و خردهبورژوازی برگردیم تا ببینیم که این جدل انتها ندارد .یعنی جدلی بیهوده
و مزخرف است .کوشش جهت جا دادن همه واقعیات در مقوالت از پیش تعیین شده ،برخورد متافیزیکی است و نه اسلوب تحلیل مارکسیستی.
آیا بر طبق تعریف فوق از انقالب سیاسی تفاوت نام حوادث پرتغال و ایران و عمان چیست؟ آیا هر تغییر سیاسی انقالب سیاسی است؟ نه! مرز
آن کجاست؟ نمیدانیم .آیا اگر این تعاریف نمی توانند مرزها را در همه موارد مشخص کنند پس جامع و مانع نیستند؟ نه نیستند و ما هم چنین
ادعائی نداریم معهذا اگر بتوانند تعریف کاملتر و جامعتری از این مقوله کنند به روشنتر شدن بحث کمک فراوان کردهاند.
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۳ــ انقالب اجتماعی
در پرسه انقالب اجتماعی مناسبات تولیدی ــ و از آن رو مناسبات اجتماعی در کل ــ تغییر میکند؛ و
باز به عبارت بهتر هدف انقالب تغییر اساسی مناسبات تولیدی و اجتماعی است .در ادبیات مارکسیستی
علیالقاعده هر جا که واژه انقالب به تنهائی بکار میرود چنین انقالبی مورد نظر است .این نکته
همیشه رعایت نشده است (حتی در ادبیات کالسیک) و باید رعایت شود 4.بنا بر آن چه گفته شد طبیعی
است که هر انقالب اجتماعی ،انقالب سیاسی نیز هست .ولی هر انقالب سیاسی انقالب اجتماعی
5
نیست.
پروسه انقالب
انقالب (دگرگونی) بطور کلی ،و انقالب اجتماعی بطور اخص ،پروسه ایست که آغاز و انجامی دارد.
اشتباه وخیمی که بسیاری تکرار شده است مبتنی بر پایه عدم تشخیص این مسئله و یا بدتر از آن،
تشخیص آن ولی عدم رعایت این درک در نحوه ابراز آن است .و این بیانگر دید کودتاگریانه از انقالب
است .در مثال کالسیک انقالب اکتبر ،اگر انقالب اجتماعی را محدود به چند روزی که قدرت حاکمه از
دست طبقهای بدست طبقه دیگر منتقل شد بدانیم نشان دادهایم که تفاوت انقالب سیاسی و انقالب
اجتماعی ،تفاوت قیام و انقالب ،و  ......را نمیدانیم .واقعیت این است که انقالب اکتبر ،محقق شدن
نسبی اهداف پروسهای بود که از مدتها پیش آغاز شده وتا مدتها بعد از آن ادامه یافت .انقالب اکتبر
مکمل انقالب ( ۰۰۱۳که رشد نیروهای مولده وقوع آنرا اجتناب ناپذیر کرده بود) ،مکمل انقالب فوریه
(که عمدتا یک انقالب سیاسی بود) ،انتقال قدرت سیاسی به طبقه کارگر (اکتبر) ،و باالخره نقطه آغاز
پیدایش روابط تولیدی سوسیالستی بود .اگر انقالب اکتبر را صرفا محدود به حوادث اکتبر میدانستیم
باید با کسانی که آنرا کودتا ــ و نه انقالب ــ میخواندن هم صدا میشدیم .به عبارت دیگر تلویحا چنین
میگفتیم که انتظار داشتیم که روابط تولیدی ظرف چند روز عوض شود! دیدی مصیبتبار است ،ولی
ب رداشتی است که پشت چنین اظهاراتی خوابیده است .برای ما آنچه بعنوان انقالب اکتبر شناخته میشود
نقطه عطف و آغاز تحقق اهداف پروسه ایست که دهها سال طول کشید و در طول آن ــ و نه در انتهای
آن ــ طی یک قیام مسلحانه در ماه اکتبر ،قدرت سیاسی بدست طبقه کاگر افتاد تا آغاز به ساختن روابط
سوسیالیستی کند 6.اگر ساختمان روابط سوسیالیستی در شوروی به انجام میرسید ــ که نرسید ــ در آن
زمان میتوانستیم بگوئیم که انقالب سوسیالیستی به انجام رسیده است (یعنی دگرگونی تمام شده است) و
بعبارت دیگر ،سوسیالیسم محقق شده است.
در روسیه کسب قدرت سیاسی ،بطور نهائی توسط طبقه کارگر بصورت قیام انجام گرفت (منظور از
قیام حرکت سریع سازمان یافته گروه کثیری از مردم ــ و در این جا عمدتا طبقه کارگر به رهبری
شوراها و حزب بلشویک ــ علیه طبقه حاکمه است ).در چین بصورت جنگ دراز مدت تودهای به
رهبری حزب کمونیست ،در الجزایر بصورت جنگ دراز مدت جبهه آزادیبخش ،در کوبا بصورت
جنگ پارتیزانی به رهبری پارتیزانهای سازمان یافته (و نه حزب و نه جبهه) و  .....بود.
4

ــ بدیهی است که هنگامی که از انقالب مشخص و تعریف شده در جامعه معینی سخن میگوئیم ،یعنی پس از آن که ماهیت انقالب جامعه معینی
را روشن ساختیم ،میتوانیم واژه انقالب را به تنهائی (بصورت معرفه) بکار بریم در این صورت مخاطب در خواهد یافت که منظور ما چه
انقالبی است.
5
ــ الزم به تذکر نیست که در همه موارد سه گانه فوق مراد ما از تغییر ،حرکت در جهت تکامل اجتماعی است و نه بالعکس .حرکت معکوس،
ضد انقالب نام دارد  COUNTER REVOLUTIONو مسئله کامال جداگانه ایست.
6
ــ مراد از ساختمان سوسیالیسم از نظر ما کمک آگاهانه به برداشتن سدهائی است که در پدیداری یا بر آمدن سوسیالیسم ایجاد مانع کرده است.
کوششی است برای تسهیل پدیداری سوسیالیسم .کوشش آگاهانهای است جهت جبران و تصحیح آن کمبودهائی که قابل رفع هستند.
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در پرتغال ادامه جنگ استعماری در افریقا ،به انتها رسیدن امکانات فاشیسم در مقابله با مسائل داخلی و
خارجی ،و نارضائی آشکار توده ،زمینههائی بودند برای انجام انقالب سیاسی و یا انقالب اجتماعی.
سلب قدرت سیاسی از طبقه و (قشر) حاکم در این جا توسط کودتا انجام گرفت .قدرت سیاسی جدید در
ابتدا ترکیبی بود از نمایندگان طبقات سرمایهدار (بخش غیرفاشیست) ،کارگر و خردهبورژوا .کشمکش
نمایندگان طبقات و اقشاری که از فاشیستهای طبقه حاکمه سلب قدرت سیاسی کرده بودند پس از
دوران پرغلیان یک سال و نیمه ،توسط یک کودتای دیگر (کودتای دست راستی نوامبر  )۰۰۹۳منجر
به کسب نهائی قدرت توسط نمایندگان بخش غیر فاشیست سرمایهداران (سوسیال دموکراسی) و به کنار
راندن کارگران شد و لهذا انقالب در حد یک انقالب سیاسی و نه انقالب اجتماعی متوقف گشت .بنابر
این هنگامی که از جنبش انقالبی پرتغال سخن میگوئیم مرادمان پروسه حرکت اعتراضی است که از
مدتها قبل آغاز شده بود ،از سالهای  ۰۰۹۲ــ  ۹۵بطور ملموس و محسوس تشدید یافته بود و باالخره
در جریان و پس از کودتای آوریل ،منجر به سلب قدرت از فاشیستها توسط انواع کمونیستها و
سوسیال دموکراتها گشت و سپس با کودتای نوامبر  ۹۳به تفوق سوسیال دمکراسی (انقالب سیاسی)
منجر شد .کودتای پرتغال را فقط مربوط به جریانات آوریل  ۹۷و نوامبر ۹۳است .انقالب سیاسی
پرتغال را کودتا خواندن بیانگر یک تعصب جاهالنه است .و نیز ،انقالب سیاسی پرتغال را انقالب
اجتماعی دانستن حکایت از بینش سوسیال دمکراتیک از انقالب میکند .این مسئله که سلب قدرت
سیاسی از قشر یا طبقهای توسط جنگ دراز مدت یا کودتا یا قیام و یا حتی انتخابات انجام میگیرد به
خودی خود ماهیت طبقاتی انقالب را مشخص نمیکند ولی این نیز درست است که همان طور که ذکر
شد علیاالصول محتوای انقالب با شیوه مبارزه برای انقالب در رابطه است .فیالمثل با توسل به کودتا
به مثابه شیوهای برای کسب قدرت ،نشانه از عدم اعتقاد به سازماندهی وسیع توده و ضرورت وجود
احزاب طبقاتی است ،و مارکسیستها میدانند که بدون وجود توده آگاه و خواهان تغییر روابط ،و بسیج
و سازمان یافتن آنها ،انقالب اجتماعی عملی نخواهد بود و بدین جهت است که به این شیوه توسل
نمیجویند .همین حکم در مورد کسب قدرت توسط انتخابات یا شیوههای مسالمت آمیز دیگر نیز صادق
است .از نظر تئوریک و در تجربه چنین امری غیرممکن نیست .شاید در کشورهائی در مراحلی خاص
از انکشاف نیروهای مولده و تحت شرایط خاص جهانی چنین امری ممکن باشد .ولی ما زمانی از
احکام عام ،از ممکنات ،خارج از ظرف زمان و مکان ،سخن میگوئیم و زمانی از شرایط مشخص
امروز جهان یعنی عصر امپریالیسم؛ بر مبنای تحلیل مشخص از تناسب قوای انقالب و ضد انقالب
عملکرد امپریالیسم و غیره ،این تحلیل مشحص است که در جهان عصر امپریالیسم ،امکان پیروزی هر
انقالب و بویژه انقالب سوسیالیستی بدون توسل به قهر را به صفر میرساند( .و حال آنکه مثال در
زمان مارکس به نظر او الزاما چنین نبود) .7حکومت منتخب آلنده ،آخرین ــ و نه تنها ــ تجربه تراژیک
در این زمینه بود .احزاب کمونیست سنتی اروپائی تجارب آینده را حتی در حد مبتذلتر ارائه خواهند
داد .مبتذلتر ،بدلیل آن که اینها حتی رفورمیستتر و رویزیونیستتر از حزب سوسیالیست آلنده هستند.
بنا بر این شیوه سلب قدرت از قشر یا طبقه حاکمه بخودی خود معرف مضمون سلب قدرت نیست
معهذا با آن بیرابط نیز نیست .ترکیبی از شرایط مشخص جامعه ،آرایش نیروها ،شرایط تسهیل کننده یا
بطئی کننده ،مسائل داخلی و بینالمللی و  ....شیوه یا صورت کسب قدرت را معین میکند .معهذا باید
گفت که تجارب تاریخی و تناسب قوای انقالبی و ارتجاعی امروزه بیش از همیشه شکل محتمل کسب
7

ــ در مورد این مسئله که مارکس حتی در آن زمان اشتباه می کرد یا نه بحث است .بعضی (آندرسون ،کولتی) این اظهار مارکس را قدری
(فانالیستی) میدانند .لنین در "انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد" پیش شرطهای این اظهار مارکس (فقدان مبلتاریسم و بوروکراسی) را در
عصر حاضر ناموجود میداند و به ضرورت قهر تکیه میکند.
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قدرت را بطرف توسل به مبارزه مسلحانه دراز مدت تودهای متمایل میکند ،بدون این که امکان توسل
به اشکال دیگر را در شرایط خاص کال نفی کند.
آن چه در باال به آن اشاره رفت کسب قدرت سیاسی بود .در انقالب اجتماعی کسب قدرت سیاسی
مقارن آغاز پدیداری روابط سوسیالیستی است .این مسئله عظیمترین تفاوت انقالب سوسیالیستی از سایر
انقالبهای اجتماعی را مشخص میکند .انقالب سوسیالیستی از سایر انقالبهای اجتماعی بکلی متمایز
است .در پارهای از وجوه تمایز ،بحث بیشتری شده و پارهای از وجوه ــ و عطیمترین آن ــ غالبا مورد
غفلت قرار گرفته است .ما به پارهای از این نکات توجه میکنیم:
وجوه تمایز انقالب سوسیالیستی و سایر انقالبهای اجتماعی
درک مکانیستی از ماتریالیسم تاریخی چنین حکم میکند که همواره در طول تاریخ مبارزه طبقات
استثمار شونده علیه طبقه حاکمه منجر به انقالب و از بین رفتن یک نظام و سیادت طبقه حاکمه ،و
جانشین شدن آن توسط نظامی دیگر تحت سیادت طبقهای که قبال تحت استثمار بوده ،شده است .دروغی
به این بزرگی بی نظیر است! هرگز چنین نبوده است و چنین برداشتی مبتذل ،مکانیکی و در هم است و
با ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیک قرابتی ندارد .به تاریخ بر گردیم :در انکشاف (اضمحالل) جوامع
اشتراکی اولیه به نظام بردهداری یا نظام آسیائی و یا ژرمنی ......چیزی بنام طبقه تحت ستم و یا
ستمگر وجود نداشت .اساسا طبقه وجود نداشت .امکان تولید فردی بیش از مصرف فردی ،مالکیت
خصوصی و گرایش در جهت توارث مالکیت ،کمکم ،طبقات را بوجود آورد .بنابر این پیدایش جامعه
طبقاتی اولیه نتیجه جنگ طبقاتی نبوده است .سخافت ماتریالیسم مکانیکی تاریخی در بیان نحوه این
گذار و دگرگونی ،ــ انقالب(!) ــ احتیاج به بحث بیشتر ندارد.
تکامل بردهداری به فئودالیسم نیز بدین صورت نبود که بردگان قدرت سیاسی را در پی یک یا چند
انقالب از بردهداران سلب کرده و خود کسب کنند .نظام بردهداری که امکانات و پتانسیل خود را تباه
کرده بود ــ اجبارا بعلل ماهوی چنین نظامی تباه کرده بود ،و در این تباهی مبارزه بردگان سهم بزرگی
داشت ــ مقهور قبایل ژرمن (واندالها) شد .نظام کلبه نشینان ژرمن ــ که در موطن خود شیوهای که
مارکس آنرا "نظام ژرمن" میخواند ،تولید میکردند ،نظامی که تحت آن خانوارهای مجزا و دور از
هم ،هر یک مالک زمین و جنگل اطراف محل سکونت خود بودند ــ در برخورد با نظام بردهداری
سنتزی بوجود آورد که پارهای از مشخصات نظام ژرمنی و نظام بردهداری را داشت و پارهای از
مشخصات جدید االکتساب را .فیفهای دوران فئودالیسم یاد آور کلبههای ژرمنها و زمین و جنگل
اطراف آن ــ در ابعاد بسیار وسیعتر ــ است .قیود سرواژ و روابط ارباب و رعیتی (یعنی وجود طبقات
که در نظام ژرمنی موجود نبود) یادآور و ادامه انکشاف یافته روابط نظام بردهداری است .مبارزات
گذشته بردگان اثر خود را بصورت "آزادتر" بودن سرف در قیاس با برده در نظام جدید ،بصورت جزء
"انسانها" در آمدن سرف ،با همه محدودیتهایش ،بجای جزئی از "ابزار تولید" بودن برده ،ظاهر
میساخت.
قبل از تباهی بردهداری ،شورشها و عصیانهای بردگان ،حتی آن شورشهائی که نوعی سازماندهی
داشتند و بیشتر قیام بودند تا شورش ،بدیلی (آلترناتیوی) در مقابل نظام موجود نداشتند" .کسب حقوق
مساوی با شهروندان" یا "از میان برداشتن استثمار"  ،تنها مخلوق ذهن "مارکسیستهای مبتذل" قرن
بیستم است که آنرا آویزه "تاریخ" میکنند .بردگان هیچ گاه در طول تاریخ چنین نخواستند ــ و
نمیتوانستند بخواهند ــ که حقوقی مساوی با شهروندان کسب کنند .آنها دیدی از تکامل تاریخ و نظام
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آینده نداشتند و نمیتوانستند داشته باشند .حداکثر خواست آنها ــ حتی در قیامهای وسیع و پردامنه ــ
رجعت به گذشته ،به سرزمینهای خود و برقراری مجدد نظام دیرینه شان بود .قیام اسپارتاکوس بهترین
نمایشگر این محتوای مبارزات بردگان است .فقط یک طبقه در طول تاریخ بوجود آمده است که دیدی
از نظام آینده دارد و آن پرولتاریا است .تعمیم نگرش و دید تاریخی پرولتاریا به بردگان نظام کهن،
نشانه چیزی جز سبک مغزی نیست .همین مسئله در مورد انکشاف فئودالیسم به سرمایهداری نیز
صادق است .شورش های مکرر و متعدد دهقانان در طول تاریخ هیچ گاه محتوا و هدف برقراری نظام
سرمایهداری را نداشت .شورشهای موفق دهقانان نیز چیزی جز نظامها و اوتوپیهای گذار و باالخره
برقراری مجدد نظام فئودالی را بوجود نیاورد .در پس هیچ انقالب بورژوائی ،در هیچ دوران از زوال
فئودالی  ،طبقه دهقان حاکمیت نیافت .اگر عناصری از منشاء دهقانی هم بندرت به حکومت رسیدند،
طبقه دهقان به حکومت نرسید .استثمار و فقر طبقاتی دهقانان ،تحت سلطه عناصر دهقانی که همان
نظام فئودالی را ادامه میدادند ،تداوم یافت .در یک کالم طبقه استثمار شونده ــ و در اینجا سرفها ــ
روابط تولیدی نوینی بوجود نیاوردند و نمیتوانستند بیاورند .اما آنچه در تاریخ واقع شد ،و آنچه ضربه
کاری را بر پیکر فئودالیسم وارد آورد ،به وجود آمدن طبقات جدیدی بود در بطن نظام فئودالی.
انکشاف تدریجی مناسبات سرمایهداری در بطن فئودالیسم ،به وجود آمدن نطفههای بورژوازی و
پرولتاریا ،زمینه مساعد را برای نابودی فئودالیسم فراهم ساخت .این نیروهای نوین بودند که به یاری
عصیانگران قدیمی ــ دهقانان سرف و اصناف ــ توانستند به سلطه و سیادت فئودالیسم خاتمه دهند.
شعار "آزادی ،برابری ،برادری" نه شعار سرفها ــ (که شعار تاریخیشان مالکیت قطعه زمینی
کوچک و محدود بود) ــ بلکه شعار طبقات جدید الوالده ،و دقیقتر بگوئیم شعار طبقهای بود که براساس
روابط تولیدی رو به رشد سرمایهداری ،در حال رشد بود ،و میرفت که قدرت سیاسی را کسب کند (چه
حقانیت تاریخی داشت) .این رشد تدریجی یک مناسبات در بطن مناسبات دیگر و عدم تجانس رشد
نیروهای مولده با ادامه حاکمیت سیاسی (قدرت دولتی) توسط فئودالها ،چگونگی بوجود آمدن
انقالبهای بورژوائی را تعیین میکند و تفاوت عظیم این انقالبها با انقالبهای سوسیالیستی نیز در
همین است.
روابط تولیدی سرمایهداری در بطن روابط تولیدی فئودالی بوجود آمد ،بتدریج رشد یافت و باالخره به
حدی رسید که سلطه سیاسی فئودالیسم را به مصاف طلبید و درهم شکست .اما در مورد سوسیالیسم چه؟
آیا روابط تولیدی سوسیالیستی نیز در بطن روابط تولیدی سرمایهداری بوجود میآیند؟ ابدا! تا روزی که
نهادهای قدرت در دست بورژوازی است یک ذره نا چیز مناسبات تولیدی سوسیالیستی بوجود نخواهد
آمد! سوسیالیستهای تخیلی و سایر ایدئولوگهای خردهبورژوا چنین میاندیشیدند که میتوانند این گونه
روابط را بوجود آورند .آن ها با تعمیم غیرمجاز (و غیر آگاهانه) تاریخ گذشته و نحوه تغییر روابط
تولیدی در آنها به آینده ،تصور میکردند که میتوانند در جامعه سرمایهداری"جزائری" از نظام
سوسیالیستی بوجود آورند تا بتدریج رشد کند و نظام سرمایهداری را پایان بخشد! انجمنهای تولیدی ــ
مصرفی فوریه ،واگذار کردن کارخانهها به کارگران از طرف سوسیالیستهای تخیلی نظیر اون،
کوشش های عبثی بود حاکی از عدم شناخت از ماتریالیسم تاریخی .خواست عادالنه این سوسیالیتها،
خواست غیر علمی و غیر ممکن آنها ،موجب ریشخند درد آلود ــ ولو احترام آمیز ــ مارکس بود! ولی
امروز ارائه چنین نظراتی موجب ریشخند درد آلود ــ ولی بدون احترام ــ مارکسیستهاست .چقدر
دشوار بود که سوسیالیستهای تخیلی متوجه شوند که برقراری سوسیالیستم تکرار تاریخ نیست .چقدر
دشوار بود که نشان داده شود شرکتهای تعاونی با خواست سوسیالیستی آنان ،صرفا یک ناهنجاری
محکوم به زوال در مناسبات سرمایهداری است .میزان دشواری این روشنگری در قرن نوزدهم را از
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صعوبت آن در قرن بیستم میتوان فهمید .هنگامی که پارهای از "مارکسیستهای" امروز ،هم این
تفاوت را در نمییابند انتظار فهم آن از جانب سوسیالیستهای تخیلی گذشته چندان بجا نیست.
بهر حال با آن که پایههای مادی ،پیش شرط های پدیداری مناسبات تولیدی سوسیالیستی در بطن روابط
تولیدی سرمایهداری بوجود میآید ،خود مناسبات بوجود نمیآید .این یک جانب قضیه ،یک تفاوت مهم
است .تفاوت دیگر:
بو رژوازی نیروهای مولده برای رشد خود را حاضر و آماده در بطن فئودالیسم نیافت ،بلکه آن را
بوجود آورد .مانوفاکتورها ،کارخانهها و کشاورزی مکانیزه ،در پروسه روابط فئودالی و توسط
فئودالها بوجود نیامدند .سرمایهدار آنها را بوجود آورد ،رشد داد و همپای آن روابط تولیدی در ابتدا
نسبتا متجانسی را بوجود آورد" .مستخدم" یک کارگاه یا کارخانه در روابط تولیدی "فئودالی" قرار
نمی گرفت ،نیروی مولده و روابط تولیدی در ابتدا تجانس نسبی داشتند .این شرایط نیز در مورد گذار از
سرمایه داری به سوسیالیسم بکلی متفاوتند .نه تنها یک ذره ناچیز روابط تولیدی سوسیالیستی در بطن
سرمایهداری بوجود نمیآید ،بلکه باز بر خالف سرمایهداران که مجبور بودند خود نیروهای مولده جدید
را بوجود آورده و گسترش دهند ،پرولتاریا چنین الزامی ندارد! سادهتر بگوئیم :زمینه مادی ،نیروهای
مولده سوسیالیستی ،در بطن سرمایهداری به رشد فوقالعاده میرسد (برخالف گذار فئودالیسم به
سرمایهداری) ولی روابط تولیدی متناسب با آن ابدا بوجود نمیآید (باز برخالف گذار فئودالیسم به
سرمایه داری) .از این جاست پیدایش قانون اساسی ــ قانون عام ــ اقتصادی سیاسی (عصر بورژوازی)
یعنی عدم تجانس مطلق درجه رشد نیروهای مولده و روابط تولیدی .نیروهای مولده تحت روابط
بورژوائی رشد یافتهاند ولی مناسبات تولیدی به حالت گذشته ــ یعنی به صورت سرمایهداری ــ
باقیمانده است .هرچه نیروهای مولده بیشتر رشد کنند ،از آنجا که روابط ابدا تغییر نه خواهد کرد ،این
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عدم تجانس بیشتر میشود تا آن که غیر قابل تحمل گردد ــ یعنی منجر به انقالب شود.
تفاوت عظیم دیگر:
در انقالبهای عصر بردهداری ،طبقه استثمار شده یعنی بردگان به حاکمیت نرسیدند .در انقالب عصر
فئودالیسم نیز ،طبقه استثمار شونده یعنی سرفها به حاکمیت نرسیدند .در هر دوی این انقالبها طبقه
جدیدی که از طبقات اصلی نظام منسوخ نبود به حاکمیت رسید .و این در انقالب سوسیالیستی چنین
نیست .در این انقالب ــ برای اولین بار در تاریخ ــ طبقه استثمار شونده ،یعنی پرولتاریا ،یعنی یکی از
طبقات اصلی جامعه قدیم ،در جامعه جدید به حاکمیت خواهد رسید .اولین طبقه استثمار شونده در تاریخ
که رسالت رهائی خود را خود بعهده دارد! اولین طبقهای در تاریخ که تحت روابط خودی (در این جا
سوسیالیستی) بوجود نمیآید؛ تحت روابط بیگانه بوجود میآید و تحت روابط خودی به حاکمیت میرسد
تا این که خود را به مثابه یک طبقه نابود کند! و چقدر عظیم است تقاوت این درک با درک مکانیستی
از تاریخ!
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ــ بدیهی است که این تنها بیش شرط انقالب نیست؛ هم چنین شدت عدم تجانس و شدت بروز آن را نباید یکی دانست .هر چه سرمایهداری پیشتر
رود یعنی نیروهای مولده تکامل بیشتری یابند این عدم تجانس بیشتر میشود ولی الزاما کشمکشها و تضادهای اجتماعی ناشی از آن بارزتر
نمی شود .حتی ممکن است ــ چنان چه در غرب واقع شد ــ برای مدتی تصادمات طبقاتی از گذشته کمتر شود .طبیعی است که این به خاطر تاثیر
عوامل دیگر (منجمله چپاول امپریالیستی و امکان انحراف بخشهای بزرگی از طبقه کارگر) است و ناقض قانون اساسی فوق نیست.
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همه اینها چه معنی میدهند؟ و این تفاوتهای عظیم چگونه خود را بیان میکنند؟ چگونه در جهت یابی
انقالبی تاثیر میگذارند و آگاهی به آنها چه تاثیری در روند انقالب ایجاد میکند؟ مشخصتر سخن
گوئیم:
انقالب یا قیام انجامین بورژوائی بیانگر مرحله ایست که بخش بزرگ ــ یا بخش اعظم ــ جامعه تحت
روابط بورژوائی قرار دارد ،هدف انقالب کسب سیادت سیاسی برای تسریع رشد روابط بورژوائی
است  .انقالب سوسیالیستی بیانگر مرحله ایست که درهیچ بخش از جامعه روابط سوسیالیستی وجود
ندارد ولی زمینه مادی برقراری چنین روابطی بوجود آمده است؛ عدم تجانس نیروهای مولده و روابط
تولیدی بحد اکثر رسیده است .هدف انقالب آغاز ایجاد ــ امکان پدیداری ــ روابط سوسیالیستی است.
انقالب بورژوائی مرحله میانی رشد روابط خود (سرمایهداری) و به منظور تسریع آن بود .انقالب
سوسیالیستی برای آغاز پدیداری روابط خودی (سوسیالیستی) است.
در ابتدای پیدایش روابط تولیدی سرمایهداری ،نیروهای مولده رشد بسیار نیافتهاند و روابط تولیدی و
نیروهای مولده کمابیش پا به پای هم رشد میکنند.
در آغاز پیدایش روابط سوسیالیستی .نیروهای مولده رشد بسیار یافته اند و روابط تولیدی بر پایه
نیروهای مولده موجود ،آغاز به تحقق میکنند (البته نیروهای مولده را نیز رشد میهند).
این مسائل گرچه بسیار مهماند ولی هنوز مسائل مهمتری برای توجه وجود دارند:
سرمایهداران و پرولتاریا (و روابط سرمایهداری) ،بطور خود بخود یعنی نه به خاطر عملکرد آگاهی
بلکه به خاطر پیدایش عواملی که خارج از ذهن آنها ،به طور عینی در جامعه بوجود آمده است پدیدار
شدند .آگاهی بورژوائی و ایدئولوگهای آن پس از ایجاد روابط سرمایهداری در بطن فئودالیسم بوجود
آمدند ،ولی باز در مورد سوسیالیسم قضیه خالف این است! آگاهی سوسیالیستی در اثر رشد تضادهای
سرمایهداری قبل از پدیدار شدن روابط سوسیالیستی ،به صورت یک دانش حاصل از تحلیل تضادهای
عینی بوجود میآید (گرچه در ابتدا طبعا همه توده استثمار شونده بدین آگاهی دست نمییابند) .بنا بر این
انقالب سوسیالیستی اولین انقالبی است در تاریخ جهان که با آگاهی از روابطی که در آینده بوجود
خواهد آمد 9ــ نظام سوسیالیستی ــ (قبل از تحقق آن روابط) به وقوع میپیوندد و این عظیمترین و با
معناترین وجه مشخصه این انقالب است .برای این که این وجه در تمام عظمت خود نمایان شود ،آن را
با وجه مشخصه دیگری که قبال بر شمردیم توام میکنیم تا به این حکم تاریخساز برسیم:
انقالب سوسیالیستی اولین انقالب در تاریخ جهان است که پس از انکشاف سرمایهداری ،بر مبنای
آگاهی طبقه استثمار شونده نسبت به وضع خود و شناخت او از کلیات نظام آینده (دانش
سوسیالیستی) و بدست طبقه استثمار شونده برای از بین بردن عدم تجانس رشد نیروهای مولده و
مناسبات تولیدی انجام میگیرد و منجر به سیادت طبقه استثمار شونده میشود تا بتواند آن روابط
تولیدی (و اجتماعی) را که خواست طبقاتی او و ضرورت تاریخ است مستقر کند .اینها ،این
مشخصههای انقالب سوسیالیستی ،همه گویای آنند که ما با پدیدهای از همه جهت نوین ــ یک جهش
کیفی در خود مفهوم انقالب ــ روبرو هستیم .جهش دیالکتیکی ،خود را در مفهوم انقالب نیز نشان
میدهد و چه چیزی طبیعیتر از این؛ پرولتاریا اولین طبقه تحت استثماری است که آگاهانه انقالب
9

ــ طبیعی است که آن چه از مشخصات روابط سوسیالیستی در زمان حاضر قابل بیان است اصولی مانند امحاء طبقات و مالکیت خصوصی
وسائل تولید و از بین بردن موجبات از خود بیگانگی است( ،یعنی صرفا خطوط کلی طراح جامعه نوین و آن هم نه همه خطوط مهم) .جامعه
سوسیالیستی ،مدینه فاضله نیست که همه مشخصات آن بر حسب خواستها و توهمات گوناگون .از بیش قابل تعیین باشد.
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میکند؛ که میداند که چه نمیخواهد و میداند که چه میخواهد .و از این جاست نقش عظیم و استثنائی
آگاهی ــ علم ــ در انقالب سوسیالیستی و از این جا است این حقیقت که بدون دخالت آگاهی
سوسیالیستی ،انقالب سوسیالیستی به وقوع نخواهد پیوست.
قبل از این که پیشتر رویم ،به جواب سئوالی که ممکن است در ذهن پیش آید میپردازیم .چگونه آگاهی
سوسیالیستی قبل از مادیت داشتن (عینیت) سوسیالیسم بوجود میآید؟ مگر نه این است که مطابق حکم
ماتریالیسم دیالکتیک ،ماده مقدم بر شعور است ،و عینیت مقدم بر ذهنیت جواب مثبت است ولی همواره
بطور دیالکتیکی مثبت است .آگاهی ،شعور ،ایده ،از ماده بوجود میآید .این نیمی از حقیقت است .نیم
دوم این است که این آگاهی خود میتواند تحت شرایط عینی مشخص ماتریالیزه شود .و این آن چیزی
است که ماتریالیسم مکانیکی از درک آن عاجز است :ایدآلیستهای عینی ،یعنی آنها که معتقد بوجود
ماده اند ــ و نه ایدآلیستهای ذهنی که آن را اساسا نفی میکنند ــ معتقدند که ماده تجسم مفاهیم،
جوهرهای مجرد از ازل موجود است .در ابتدا مفهوم (یا ایده) وجود دارد و سپس محقق میشود .مجسم
میشود ،ایده از ازل وجود داشته است ،در زمان مناسب (و یا هنگامی که خدا اراده کند) بصورت
شیئی متبلور میشود .ماتریالیست ها همگی معتقد به تقدم ماده بر ایده هستند ولی آنچه مکانیستها را از
دیالکتیسینها جدا میکند این است که مکانیستها از تقدم ماده بر ایده چنین میفهمند که هر ایدهای که
وجود دارد ،ماده آن قبال وجود داشته است و حال آن که دیالکتیسینها معتقدند که هر ایدهای که وجود
دارد ،شرایط مادی پیدایش آن قبال وجود داشته است .تفاوت ماده با شرایط مادی ،تفاوت مکانیسم و
دیالکتیک است .مثالی میزنیم:
اتومبیل همیشه وجود نداشته است .ایدآلیست معتقد است ،که ایده اتومبیل از ازل موجود بوده ،در
شرایط مناسب محقق شده است .ماتریالست دیالکتیسین میگوید ایده اتومبیل قبل از پیدایش شرایط مادی
مناسب (درجه رشد نیروهای مولده ،وجود روابط تولیدی خاص  )...وجود نداشته و پس از آن بوجود
آمده است .مخترع اتومبیل ،کالسکه را عینا میشناخته قدرت محرقه و انرژی حتصله از مواد سوختی
را عینا دیده ،و  ...و  ...و از این شرایط مادی مناسب ،ایده اتومبیل را که قبال وجود نداشته پیدا کرده و
آن (اتومبیل) را ساخته (محقق کرده) است .ماتریالیست مکانیست برای توضیح این پدیده جوابی ندارد،
و الجرم در تحلیل نهائی به علت غائی پناه میبرند یعنی به ورطه ایدآلیسم میغلتد.
در مورد پدیداری سوسیالیسم نیز همین رابطه ــ منتها به صورت پیچیدهتری ــ وجود دارد .ایده
سوسیالیسم (سوسیالیسم علمی) نمیتوانست هزار سال قبل بوجود آید .باید نیروهای مولده و روابط
تولیدی به درجه معینی از رشد میرسیدند ــ یعنی شرایط مادی الزم بوجود میآمدند ــ تا ایده سوسیالیسم
بتواند از این شرایط مادی مناسب بوجود آید .باید علم به درجه معینی از رشد میرسید که ایده
سوسیالیسم علمی بتواند بر پا یه آن تکوین یابد .و زمانی که این ایده بوجود آمد خود تبدیل به نیروئی
میشود درجهت تحقق آن چیزی که پروسه انکشاف (سریع) علم بود ،و علم پیش شرط انکشاف
10
سوسیالیسم است!
تفاوت های دیگری که بین انقالب سوسیالیستی و بورژوائی وجود دارد ،غالبا پذیرفته شده اند و لذا ما
در این جا به بحث در باره آنها نمیپردازیم.
10

ـ امیدواریم که خرده گرفته نشود که ما تنها علم را پیش شرط انکشاف سوسیالیسم دانستهایم .ما علمی را که از پروسه واقعیت انتزاع شود و
جهت انکشاف پروسه واقعیت بکار رود مد نظر داریم و نیاز به تذکر هزار باره نمیبینیم که پیش شرط پیدایش این علم ،انکشاف نیروهای مولده
به درجه خاصی است .این علم ،علم به پروسه واقعیت ،مکانیسم انکشاف آن و حل دیالکتیکی تضادهای آن است ،یعنی علم سوسیالیسم ،یعنی
آگاهی به ماتریالیسم تاریخی و شناخت قوانین آن.
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از این جملهاند :طبقات تحت استثمار برای رفع استثمار از طبقه خود میکوشیدهاند ،پرولتاریا برای رفع
استثمار و ستم از همه بشریت .طبقات در پی جاودانه کردن خود بوده اند ،پرولتاریا در پی نفی همه
11
طبقات و منجمله خود است ،وغیره.
از آن چه در باال گفتیم به این نتیجه ظاهرا بدیهی میرسیم که انقالب سوسیالیستی انقالبی آگاهانه است.
"ظاهرا" بدیهی ،از آن رو که این حکم گاه ابراز میشود بدون این که به دالئل آن توجه شود؛ و نگفته
پیداست که شناخت این دالئل است که رهنمود علمی برای مبارزات بدست ما خواهد داد و نه تکرار
یک حکم درست تحت دالئل و برداشتهای نادرست .و باز معلوم شد که کسب قدرت سیاسی در پروسه
انقالب سوسیالیستی تنها آغازی است برای تسهیل پدیداری روابط سوسیالیستی ،و اگر چنین است چقدر
جاهالنه است تمسخر و استهزاء کسانی که از در "چپ" وارد میشوند و همه کشورهائی که در
دهههای اخیر در آنها انقالب سوسیالیسی شده ولی هنوز روابط سوسیالیستی در آنها مستقر نشده است
را از این جهت بباد تمسخر میگیرند! گوئی انتظار داشتند که بمحض انقالب سوسیالیستی و کسب
قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر ،یک شبه روابط سوسیالیستی مستقر شود و آثار هر نوع روابط
تولیدی دیگری از میان برود 12.اینان غالبا با انگشت گذاشتن روی وجود روابط غیر سوسیالیستی این
کشورها ،وقوع انقالب سوسیالیستی را منکر میشوند و بدین وسیله یک چیز را ثابت میکنند و آن این
که تفاوت انقالب سوسیالیستی با سایر انقالبها را نمیدانند! اگر کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر
آغازی برای پدیداری روابط سوسیالیستی (که قطعا تدریجی خواهد بود) باشد ــ که این خود مشروط
بدان است که طبقه کارگر آگاهی سوسیالیستی داشته باشد ــ انقالبی که انجام شده است سوسیالیستی
است .تنها طی یک پروسه طوالنی ــ که کسب قدرت سیاسی فقط بخشی از آن است ــ سوسیالیسم
مستقر میشود و شالوده برای بنای کمونیسم ریخته میشود .به عبارت دیگر :دوران گذار یا مرحله اول
کمونیسم یا سوسیالیسم (به معنای اعم) که از انقالب سوسیالیستی به معنی بدست گرفتن قدرت شروع
شده با دیکتاتوری پرولتاریا مشخص میشود و به مرحله دوم کمونیسم (کمونیسم به معنی اخص) یا
جامعه بدون طبقه (و بدون دولت) مشخص میشود ،در اصطالح سوسیالیسم (به معنی اخص) نام
گذاشته شده است .در این زمان است که دولت سوسیالیستی به معنای اخص وجود دارد.
ما قبل از پرداختن به مبحث بعد باید تذکر دهیم که تاکید بر ضرورت یکی از پیش شرطهای پدیداری
روابط سوسیالیستی ــ انقالب سوسیالیستی و کسب قدرت حاکمه ــ طبعا به معنای ندیده گرفتن سایر پیش
شرط ها نیست .معذا در یک رساله کوتاه مانند رساله حاضر امکان بررسی تمام مسائل مرتبط مهم
وجود ندارد .در این جا از بحث آمادگی شرایط جهانی ،رشد پرولتاریا در سطح بینالمللی و
همسرنوشتی آن به مثابه یک طبقه و  ...سخن نرفته است .طبیعی است که در فقدان این پیش شرطها،
انقالب ،هر قدر هم در امر کسب قدرت سیاسی موفق باشد موفق به اسقرار13نهائی روابط سوسیالیستی
نخواهد شد و در طول زمان به انحطاط خواهد گرائید .استقرار روابط سوسیالیستی در یک کشور از
جهان سرمایهداری همان قدر غیر علمی و غیر تاریخی است که استقرار جزائر سوسیالیستی اتوپیستها
در درون یک جامعه سرمایهداری.
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ـ مراجعه شود به ایدئولوژی آلمانی.
12
ــ طبیعی است که در این جا توجیه شرایط کنونی کشورهائی که چند دهه از انقالب آنها میگذرد ولی مناسبات تولیدی آنها سوسیالیستی
نیست نمیباشد؛ و بطرق اولی کشورهائی که از این نظر بقهقراء میروند نیز مورد نظر نیستند .برای قضاوت در مورد جوامع باید دید مناسبات
در چه جهتی حرکت می کنند .محکوم کردن این کشورها باید از این جهت باشد که سویه حرکت آنها بطرف گسترش روابط سوسیالیستی نیست و
نه این که چرا هم اکنون سوسیالیسم در آنها مستقر نشده است.
13
ــ در این جا و در سراسر این نوشته هر جا از استقرار روابط سوسیالیستی و نظائر آن سخن میرود مراد برقراری کمونیسم است.
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رابطه دیالکتیکی شرایط مادی و آگاهی
ما تا این جا پایه ابرازات و استنتاجات و احکام خود را ــ ولو آن که تا آن جا که میدانیم پارهای قبال
بدین صورت ارائه نشده بودند ــ بر آموزشهای اساسی مارکسیسم گذاشتهایم ولی از این زمینه باید
گامی فراتر رفته و به آن چه که کمونیستها بعدی و بویژه لنین در تکامل و تطابق مارکس بر شرایط
قرن بیستم ارائه دادهاند ،بپردازیم.
بر پایه برداشت های فوق هنگامی که زمینه مادی ــ نیروهای مولده ــ به درجه معینی از رشد رسید و
پیش شرط مادی پدیداری سوسیالیسم بوجود آمد ،پیدایش آگاهی سوسیالیستی (علمی) ممکن میشود (این
که آگاهی درچه بخشی از جامعه پیدا میشود ،در حاملین علوم یا طبقه پرولتاریا ،بخشی است که به
رساله دیگر مربوط میشود) و این آگاهی منبعث از شرایط مادی بصورت ایجاد روابط سوسیالیستی
ماتریالیزه (مادی) یا رئالیزه (محقق) میشود .ولی این نیز نیمی از حقیقت است ،نیمه دوم ،تاثیر آگاهی
در کشورهای عقب مانده یعنی مسئله ایست که لنینیستها را از انواع اکونومیستی ــ مانند
اسپونتانیستها) جدا میکند.
کمتر کسی است که تشبیه مشهور لنین ،حلقه ضعیف در زنجیر امپریالیسم ،را نشنیده باشد .و کمتر
کسی است که امروزه آن را صراحتا رد کند .ولی در عین حال بسیار نیستند کسانی که در این پذیرش
پیگیر باشند .یعنی آن را در همه تزها و تئوریهای خود پیاده کنند.
مسئله امکان برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در کشور عقب ماندهای مانند روسیه از طرف
کائوتسکی14مطرح شد و پلخانف و لنین و تروتسکی مبلغین جدی آن بودند .ما در این جا آوردن یک
نقل و قول بسیار طوالنی از تروتسکی را مجاز میدانیم چون او بطرزی موجز پارهای از سئوالها
وجوابهای مربوط به این تئوری را ارائه میدهد و موجزتر از آن نمیتوان نوشت .او در فصل چهارم
کتاب نتایج و چشم اندازها [ ۰۰۱۷ــ  ]۰۰۱۱بنام انقالب و پرولتاریا چنین مینویسد:
"انقالب زور آزمائی آشکاریست میان نیروهای اجتماعی در مبارزه برای کسب قدرت ،دولت فینفسه
هدف نیست .صرفا ماشینی است در دست نیروهای غالب اجتماعی .مانند هر ماشین دیگر دارای
موتور ،مکانیزم انتقال و مکانیزم اجراست .نیروی محرک دولت منافع طبقاتی است؛ مکانیزم موتوری
آن آژیتاسیون ،نشریات ،تبلیغات کلیسا و مدرسه ،احزاب ،تظاهرات خیابانی عرض حال دادنها و
قیامهاست .مکانیزم انتقال آن تشکیالت مقننهی معرف منافع کاست  ،casteسلطنت ،قشرممتاز یا طبقه
14

ــ کائوتسکی گرچه خود از اولین مبلغین این تز بود (در نوشته هائی مانند "راه بسوی قدرت" " ،انقالب اجتماعی") معهذا ارتداد او در تغییر
همین تز بدون رد صریح آن نمایان شد .او پ س از انقالب اکتبر با مشاهده کمبودهای موجود اظهار داشت که روسیه کشور عقب ماندهای بود که
انقالب پرولتری در آن زود رس بود .و شاید بهتر بود که به حال خود گذاشته می شد تا برسد و نه این که پرولتاریای روسیه در راهی قدم گذارد
که فقط از طریق قهر بتواند پیروزی را کسب کند .او می گفت "باید قبل از براه انداحتن لوکوموتیو ،از آن چیزی بدانیم" (به نقل از بشریت و
ترور ــ موریس مرلوپونتی) .تروتسکی در جواب به او میگوید" :ایمان اساسی بلشویکی دقیقا این است :فقط هنگامی که بر اسب سوار شویم
اسب سواری را میتوانیم یاد بگیریم" (تروریسم و کمونیسم ــ تروتسکی).
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است که به مثابه اراده الهی (استبداد مطلق) و یا اراده ملت (پارلمانتاریسم) وانمود میشود .و باالخره،
مکانیزم اجرائی آن دستگاه اداری است ،با پلیساش ،دادگاههایش ،زندانهایش و ارتش.
"دولت فی نفسه هدف نیست ،بلکه افزار عظیمی است برای سازماندهی .برهم زنی و دوبارۀ سازماندهی
مناسبات اجتماعی ،بستگی به این که چه دستهایی ادارهاش میکنند ،یا میتواند اهرم نیرومندی برای
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انقالب باشد یا وسیلهای برای رکود سازمان یافته.
"هر حزب سیاسی که سزاوار این نام باشد میکوشد تا قدرت سیاسیی را به چنگ آورد و بدین سان
دولت را در خدمت طبقهای که وی بیانگر منافعش است ،قرار دهد .سوسیال دمکراتها ،به منزله
حزب پرولتاریا ،طبیعتا برای غلبه سیاسی طبقه کارگر تالش میکنند.
"با رشد سرمایهداری پرولتاریا رشد میکند و نیرومندتر میشود .بدین معنی ،انکشاف سرمایهداری در
عین حال پیشترفت پرولتاریا به سوی دیکتاتوری (پرولتاریا) است .اما روز و ساعتی که قدرت بدست
طبقه کارگر منتقل میگردد مستقیما نه به سطح انکشاف نیروهای مولده بلکه به تناسب «قوا» در
مبارزۀ طبقاتی ،به اوضاع بینالمللی ،و باالخره به تعدادی عوامل ذهنی :سن ،ابﺘکار و آمادگی
کارگﺮان بﺮای نﺒﺮد بﺴﺘگی دارد.
"مﻤکﻦ اسﺖ کارگﺮان در کﺸﻮری از لﺤاظ اقﺘﺼادی عقﺐ افﺘاده زودتﺮ از کﺸﻮری پﻴﺸﺮفﺘه به قﺪرت
رسﻨﺪ  .در سال  ۰۸۹۰در پاریﺲِ خﺮده بﻮرژوا ،کارگﺮان آگاهانه قﺪرت را در دسﺖ گﺮفﺘﻨﺪ  .درسﺖ
اسﺖ که فقﻂ به مﺪت دو ماه ،اما ،در مﺮاکﺰ بﺰرگ  -سﺮمایه داری بﺮیﺘانﻴا یا ایاالت مﺘﺤﺪه ،کارگﺮان
هرگﺰ حﺘی بﺮای یک ساعﺖ هم قﺪرت را در اخﺘﻴار نﺪاشﺘه انﺪ  .ایﻦ تﺼﻮر که دیکﺘاتﻮری پﺮولﺘاریا
بﻄﺮزی مکانﻴکوار به انکﺸاف تکﻨﻴک و مﻨابع یک کﺸﻮر بﺴﺘگی دارد تعﺼﺐ ماتﺮیالﻴزم "اقﺘﺼادی"
اسﺖ که به حﺪ ابﺘﺬال ساده شﺪه اسﺖ  .ایﻦ دیﺪگاه کﻮچکﺘﺮیﻦ وجه مﺸﺘﺮکی با مارکﺴﻴزم نﺪارد.
"به نﻈﺮ ما ،انقالب روسﻴه چﻨان شﺮایﻄی ایﺠاد خﻮاهد کﺮد که پﻴﺶ از آنکه سﻴاسﺘﻤﺪاران لﻴﺒﺮالﻴﺰم
بﻮرژوائی فﺮصﺖ ابﺮاز کﻤال اسﺘعﺪادشان را بﺮای حکﻮمﺖ داشﺘه باشﻨﺪ ،قﺪرت میتﻮانﺪ بﺪسﺖ ﻃﺒقه ی
وزی انقالب بایﺴﺘی که چﻨﻴﻦ شﻮد.
کارگﺮ مﻨﺘقﻞ گﺮدد  -و در صﻮرت پﻴﺮ ِ
"تﺮدیﺪی نﻴﺴﺖ که تعﺪاد ،تﺮاکﻢ ،اهمیت فﺮهنگی و سﻴاسی پﺮولﺘاریای صﻨعﺘی به مﻴﺰان انکﺸاف صﻨایع
کاپﻴﺘالﻴﺴﺘی بﺴﺘگی دارد  .اما ایﻦ وابﺴﺘگی بالفﺼﻞ نﻴﺴﺖ  .در هر لﺤﻈه ی معﻴﻦ ما بﻴﻦ نﻴﺮوهای
مﻮلﺪهی کﺸﻮر و قﺪرت سﻴاسی ﻃﺒقاتﺶ عﻮامﻞ گﻮناگﻮن اجﺘﻤاعی و سﻴاسی با ماهیت ملی و بﻴﻦ
الﻤللی وجﻮد دارنﺪ که بﻴان سﻴاسی مﻨاسﺒات اقﺘﺼادی را جابﺠا کﺮده و حﺘی گاهی کامال تغﻴﻴﺮ می دهد.
علﻴﺮغﻢ ایﻦ واقعﻴﺖ که نﻴﺮوهای مﻮلﺪه ایاالت مﺘﺤﺪه ده بﺮابﺮ عﻈﻴﻢ تﺮ از روسﻴه اسﺖ ،نقﺶ سﻴاسی
پﺮولﺘاریای روسﻴه ،حد نفﻮذش در صﺤﻨه ی سﻴاسی کﺸﻮر خﻮیﺶ و امکان نفﻮذش در سﻴاسﺖ جهانی
در آتﻴهی نﺰدیک ،بﻄﺮز غﻴﺮقابل مقایﺴهای بﻴﺶ از پﺮولﺘاریای ایاالت مﺘﺤﺪه اسﺖ.
"کائﻮتﺴکی در کﺘاب اخﻴﺮ خﻮد در بارهی پﺮولﺘاریای آمﺮیکا نﺸان می دهد که مﻴان قﺪرت سﻴاسی
پﺮولﺘاریا و بﻮرژوازی از یک سﻮ و سﻄح انکﺸاف کاپﻴﺘالﻴﺴﺘی از سﻮی دیگﺮ رابﻄه ی مستقیمی وجﻮد
نﺪارد  .او می گﻮیﺪ " :دو حالﺖ کامال مﺘﺒایﻦ با یکﺪیگﺮ وجﻮد دارد  .در یکی از آن دو ،یکی از عﻨاصﺮ
وجه تﻮلﻴﺪ سﺮمایهداری بی انﺪازه ،یعﻨی بﺪون تﻨاسﺐ با سﻄح انکﺸاف ایﻦ وجه تﻮلﻴﺪ ،رشﺪ کﺮده اسﺖ،
15

ــ تذکر این نکته ضروری است که تروتسکی در این جا نوع دولت پرولتری و بورژوائی را متمایز نمیکند و چنین مینمایاند که گویا یک
نهاد واحد ــ دولت ــ بدون تغییرات اساسی عظیم میتواند به عنوان ابزار در خدمت این یا آن طبقه قرار گیرد .این نکته که یکی از انتقادهای
اساسی به دید تروتسکی از دولت را نشان میدهد توسط عدهای از مارکسیستها منجمله نیکالی گراسو مورد تقد قرار گرفته است.
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و در حالﺖ دیگﺮ یک عﻨﺼﺮ دیگﺮ .در یک حالﺖ  -آمﺮیکا -ایﻦ ((عﻨﺼﺮ)) ﻃﺒقهی سﺮمایهدار اسﺖ،
حال آنکه در روسﻴه پﺮولﺘاریاسﺖ .در هیچ کﺸﻮر دیگﺮی به انﺪازهی آمﺮیکا نﻤیتﻮان صﺤﺒﺖ از
دیکﺘاتﻮری سﺮمایه کﺮد ،در حالی که پﺮولﺘاریای مﺒارز در هیچ کﺠا به انﺪازه ی روسﻴه اهمیت پﻴﺪا
نکﺮده اسﺖ .ایﻦ اهمیت بایﺴﺘی افﺰایﺶ یابﺪ و بﺪون تﺮدیﺪ افﺰایﺶ خﻮاهد یافﺖ ،زیﺮا که ایﻦ کﺸﻮر
صﺮفا در همین اواخﺮ اسﺖ که در مﺒارزهی ﻃﺒقاتی مﺪرن شﺮکﺖ کﺮده و صﺮفا در همین اواخﺮ اسﺖ
که تا انﺪازه ای امکان آن را فﺮاهم ساخﺘه اسﺖ  ".کائﻮتﺴکی سﭙﺲ با اشاره به ایﻨکه آلمان می تﻮانﺪ آتﻴه
اش را تا حﺪودی از روسﻴه فﺮا گﻴﺮد ،ادامه می دهد" :واقعا بﺴﻴار خارق العاده اسﺖ که پﺮولﺘاریای
روسﻴه می بایﺴﺖ آتﻴه مان را به ما نﺸان دهد ،نه در رابﻄه با حﺪود انکﺸاف سﺮمایه بلکه تا آنﺠائی که
نﺪای اعﺘﺮاض ﻃﺒقهی کارگﺮ را بﻴان می سازد  ".کائﻮتﺴکی چﻨﻴﻦ یاد آور می شﻮد " :ایﻦ واقعﻴﺖ که
ایﻦ روسﻴه عقﺐ افﺘاده تﺮیﻦ دولﺖ بﺰرگ جهان سﺮمایهداری اسﺖ شایﺪ با بﺮداشﺖ ماتﺮیالﻴﺴﺘی تاریخ
مﺘﻨاقﺾ بﻨﻈﺮ آیﺪ ،که بﻨا بﺮآن  -تکامﻞ اقﺘﺼادی پایهی تکامﻞ سﻴاسی اسﺖ ".و ادامه می دهد " :اما در
واقع فقﻂ با آن بﺮداشﺖ ماتﺮیالﻴﺴﺘی از تاریخ تﻨاقﺾ دارد که تﻮسﻂ مﺨالفﻴﻦ و مﻨقﺪیﻦ ما تﺮسﻴﻢ شﺪه
اسﺖ ،کﺴانی که آن را نه به مﺜابه ی یک روش تﺤقﻴق بلکه صﺮفن به مﻨﺰله ی کلﻴﺸه ای از پﻴﺶ ساخﺘه
در نﻈﺮ می گﻴﺮنﺪ....".
" واخﺮ قﺮن هجدهم درون چارچﻮب انقالب بﻮرژوائی که تکلﻴﻒ عﻴﻨی آن اسﺘقﺮار غلﺒه ی سﺮمایه بﻮد،
مﺸاهده شﺪ که دیکﺘاتﻮری  sansculotteها امکان پﺬیﺮ اسﺖ  .ایﻦ دیکﺘاتﻮری صﺮفا یک رویﺪاد گﺬرا
نﺒﻮد و علﻴﺮغﻢ آن که به سﺮعﺖ در مقابﻞ سﺪهای مﺤﺪود کﻨﻨﺪه ی انقالب بﻮرژوائی در هم شکﺴﺘه شﺪ،
مهﺮ خﻮد را بﺮ تﻤامی قﺮن مﺘعاقﺐ بﺠا گﺬاشﺖ  .در انقالب اوائﻞ قﺮن بﻴﺴﺘﻢ که تکالﻴﻒ عﻴﻨی بالفﺼﻞ
آن نﻴﺰ بﻮرژوائی انﺪ ،اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮی و یا حﺪاقﻞ احﺘﻤال غلﺒه سﻴاسی پﺮولﺘاریا به مﺜابه دورنﻤائی
نﺰدیک پﺪیﺪار می شﻮد  .پﺮولﺘاریا خﻮد به ایﻦ امﺮ خﻮاهد پﺮداخﺖ که غلﺒه اش -چﻨانﭽه بﺮخی واقع
بﻴﻨان مﺒﺘﺬل امﻴﺪوارنﺪ  -صﺮفا "رویﺪادی" گﺬار نﺸﻮد .اما ما حﺘی اکﻨﻮن هم می تﻮانﻴﻢ از خﻮد سﻮال
کﻨﻴﻢ  :آیا ایﻦ اجﺘﻨاب ناپﺬیﺮ اسﺖ که دیکﺘاتﻮری پﺮولﺘﺮی در بﺮابﺮ سﺪهای انقالب بﻮرژوائی می بایﺴﺖ
درهم شکﺴﺘه شﻮد یا آیا مﻤکﻦ اسﺖ دیکﺘاتﻮری پﺮولﺘﺮی در شﺮایﻂ جهانی -تاریﺨی مﻮجﻮد دورنﻤای
پﻴﺮوزی را از ﻃﺮیق شکﺴﺘﻦ ایﻦ سﺪها در بﺮابﺮ خﻮد کﺸﻒ کﻨﺪ؟ ایﻨﺠاسﺖ که ما با مﺴائﻞ تاکﺘﻴک
روبﺮو می شﻮیﻢ  :آیا بایﺪ به همان نﺴﺒﺖ که انکﺸاف انقالب ایﻦ مﺮحله را نﺰدیکﺘﺮ می سازد،
آگاهانه در جهﺖ حکﻮمﺖ ﻃﺒقهی کارگﺮ کار کﻨﻴﻢ ،و یا ایﻨکه بایﺪ در چﻨﻴﻦ حالﺘی قﺪرت سﻴاسی را به
مﻨﺰلهی یک بﺪآوری تلقی کﻨﻴﻢ که انقالب بﻮرژوائی بﺪوش کارگﺮان انﺪاخﺘه ،بهﺘﺮ بﺪانﻴﻢ که از آن
احﺘﺮاز شﻮد؟
آیا بایﺪ از گفﺘار سﻴاسﺘﻤﺪار "واقع بﻴﻦ" ولﻤار Vollmarدر ارتﺒاط با کﻤﻮناردهای  ۰۸۹۰سﺮمﺸقبگﻴﺮیﻢ
" :بﺠای در دسﺖ گﺮفﺘﻦ قﺪرت بهﺘﺮ می بﻮد که به خﻮاب می رفﺘﻨﺪ"......؟ (تاکید از ماست)
این نقل قول از تروتسکی صرفن بیان موجز احکامی است که همان طور که گفتیم کائوتسکی و پلخانف
و بسیاری دیگر نیز مبلغ آن بودهاند و لنین پیگیرتر از هرکس آن را بسط داد .طبیعی است که صرف
آوردن نقل قول جای استدالل و اثبات هیچ حکمی را نمیگیرد .اما این نقل قولها ما را قادر میسازد
که به مارکسیستهای "ناب" به منشویکهای امروزی نشان دهیم که آن چه که آنها امروز به صورت
کشفیات نوین عرضه میدارند و "مسائلی" که ابداع میکنند ،از جمله مطالبی هستند که  ۹۱ــ  ۸۱سال
پیش و بیشتر از آن! مطرح شده بودند ،و مورد بحث قرار گرفته بودند و جواب داده شده بودند! و از
آن مهمتر مبنای سازمان یافتن یک سلسله حرکات اجتماعی موفق بودند.
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به هر حال در همین زمینه مارکس آموزش مهمی دارد که ضروری است بدان توجه کنیم .نامههای
مارکس در جواب زاسولیج دید او را به روشنی نشان میدهد .سئوال اساسی زاسولیج از مارکس این
است:
"شما بهتر از هرکس به فوریت خارق العاده این سئوال در روسیه ،به خصوص برای حزب روسی
سوسیالیستی آگاهی دارید ...در این اواخر اغلب شنیده میشود که تاریخ ،جماعت دهقانی [آخرین مرحله
فرماسیون اجتماعی ابتدائی] را که پدیدهای بدوی است ،محکوم به فنا کرده است ،کسانی که آینده را
پیشبینی میکنند ،خود را شاگردان شما میدانند ...بنابر این شما متوجه میشوید که شا گردان در باره
ای ن مسئله تا چه حد مورد عالقه ماست و چه خدمت بزرگی برای ما خواهد بود اگر شما نظریاتتان را
درمورد سرنوشت احتمالی جماعت دهقانی ما و در مورد این تئوری که تمام کشورهای جهان باید
الزاما تمام مراحل سرمایهداری را پشت سر بگذارند ،ابراز نمائید:
و مارکس در هر سه طرح 16خود چنین جواب داد:
"ولی آیا این بدان معناست که حرکت تاریخی جماعت زراعی به طور اجتناب ناپذیر در این جهت
خواهد بود؟ هرگز ،دوگانگی موجود در جماعت زراعی دو راه برای آن باقی میگذارد :یا مالکیت
فردی بر مالکیت جمعی پیروز خواهد شد و یا بالعکس .مجموعه این حرکت بستگی به محیط تاریخی
دارد که این جماعتها در آن قرار دارند .برای یک لحظه از فقری که بر جماعت [دهقانی] روسی
حاکم است چشم بپوشیم و تنها امکانات تکامل آنرا در نظر بگیریم .جماعت [دهقانی] روسی به مثابه
تنها جماعت [دهقانی] در اروپا هنوز شکل اجتماعی غالب را در زندگی روستائی سرزمین پهناوری
تشکیل میدهد .مالکیت جمعی بر زمین ،زمینه تصاحب را برای آن عرضه میدارد و محیط تاریخی
آن ،یعنی هم زمان بودن آن با تولید سرمایهداری ،شرایط مادی حاضر و آماده کار سازمان یافته
دستهجمعی در مقیاس وسیع را دراختیارش قرار میدهد بنا بر این میتواند دست آوردهای مثبتی را که
سیستم سرمایهداری ببار آورده تصاحب نماید ،بدون این که مجبور به تحمل رنج فراوان باشد .جماعت
روسی میتواند ،رفته رفته یک کشاورزی جمعی را که با کمک ماشین کار میکند ،جایگزین زراعت
مرده نماید .ساحتمان فیزیکی زمین در روسیه این شکل کار را اصوال ایجاب میکند ،بعد از این که این
جماعت در شکل کنونی خود در شرایط عادی قرار داده شود ،میتواند مستقیما تبدیل به مبداء حرکت
بسمت آن سیستم اقتصادی گردد ،که جوامع مدرن در جهت آن حرکت به کنند .و میتواند بدون این که
احتیاج به انتحار داشته باشد ،زندگی نوینی را آغاز کند......
ولی با این غضب الهی ــ یعنی انزوا و فقدان رابطه میان زندگی یک جماعت با جماعت دیگر ،یعنی
این جهان خرده و محلی ــ که گریبانگیر جماعت روسی گردیده و از آن هرگونه ابتکار تاریخی را سلب
نموده است ،چه باید کرد؟ همه اینها در صورت یک ارتعاش عمومی جامعه روسی از بین خواهد رفت
"....
عالوه بر این ،مارکس و انگلس در پیشگفتار چاپ روسی مانیفست ( ۲۰ژانویه  )۰۸۸۲مینویسند:
"ولی در روسیه ..... ،ما بیش از نیمى از اراضى را در مالکیت اشتراکى دهقانان مشاهده میکنیم.
اکنون این سؤال پیش میآید :آیا آبشین روس  -این شکل مالکیت اولیه دسته جمعى زمین که در حقیقت
اینک بسختى مختل و خراب شده  -میتواند بالواسطه به شکل عالى یعنى به شکل کمونیستى مالکیت
16

ــ مارکس سه طرح برای این جواب تهیه کرد که در مورد پاره ای از نکات متفاوتند ولی هرسه ،شامل حکم فوق هستند.
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زمین مبدل گردد؟ یا آن که بر عکس باید بدوا همان جریان تجزیهاى را بپیماید که مختص سیر تکامل
تاریخى باختر است؟
تنها پاسخى که اکنون میتوان به این سؤال داد این است :اگر انقالب روسیه عالمت شروع انقالب
پرولتاریاى باختر بشود ،بنحوى که هر دو یکدیگر را تکمیل کنند ،در آن صورت مالکیت ارضى
اشتراکى کنونى روسیه میتواند منشاء تکامل کمونیستى گردد.17
به نظر میرسد که مارکس از قبل جواب ماتریالیست اکونومیستها را داده بودند ولی ظاهرا بعضی
"مارکسیستها" راغب به توجه به آن نیستند اکنون الزم میبینیم که به چند نکته دیگر در همین زمینه
اشاره کنیم.
گفتیم سوسیالیسم عبارتست از آگاهی خاصی که بر مبنای پیدایش زمینه مادی الزم بوجود آمده است.
این زمینه مادی در کشورهای سرمایهداری غرب بوجود آمد ،قانونمندی تکامل تاریخ و جامعه
سرمایهداری شناحته شد .پایه اساسی وجود طبقات ــ مالکیت خصوصی ــ مشخص شد ،و بدین سان
سوسیالیسم علمی تولد یافت .از این پس ،یعنی پس از تولد ،ما با موجود زندهای سر و کار داریم که
خود یک نیرو است و مانند هر ایدئولوژی دیگر یک تاریخ دارد .برای مثال ــ گر چه واقفیم این قیاس
ظاهرا مکانیکی است ــ شرایط عادی و زمینه خاصی از پیشرفت علوم الزم بود تا قانون جاذبه کشف
شود .ولی آیا هر جامعه خاصی باید این قانون را مجددا کشف کند؟ البته نه .این قانون کشف شده است
و میتوان با آگاهی به آن ،در هر جامعهای از آن به مثابه یک نیروی مادی استفاده کرد .هر جامعهای
مجبور نیست که مجددا از همان مسیر تکاملی برای کشف قانون جاذبه بگذرد .هنگامی که قانون کشف
شد ،مکانیسم شناخته شد ،یا هنگامی که یک سیستم علمی تدوین یافت برای همه بشریت قابل استفاده
خواهد بود .همین مسئله البته بصورت بسیار پیچیدهتری در مورد یک سیستم علمی ،یک برداشت
ماتریالیسم دیالکتیکی از تاریخ و طبیعت ــ مارکسیسم ــ صادق است بدین معنی که این آگاهی
(سوسیالیستی) پس از بوجود آمدن میتواند در شرایطی که محل بوجود آمدن اولیه آن نبود نیز مورد
استفاده قرار گیرد ،و در صورت آماده بودن شرایط ،ماتریالیزه شود" .تئوری میتواند به قهر مادی
تبدیل شود" (مارکس) .اما این یک جانب قضیه است .جانب دیگر آماده بودن شرایط برای ماتریالیزه
شدن این تئوری است .مثالی میزنیم:
در جامعه عقب افتاده و مستعمرهای مانند ویتنام ،عده ای کمونیست که آگاهی کمونیستی خود را از ابتدا
نه بر مبنای پیدایش این تئوری در جامعه خود و بر مبنای ضروریات مادی تولیدی و شرایط عینی آن
جامعه ،بلکه به صورت کسب دانش و آگاهی از دستاوردهای جوامع پیشرفته سرمایهداری مبانی
سوسیالیسم علمی ــ پیدا کردهاند (یعنی آن را توسط بررسی و مطالعه و از طریق کمونیست های
جوامع دیگر آموختهاند) در سالهای  ۰۰۲۱و  ۵۱تصمیم به مبارزه میگیرند .آنها با تحلیل از شرایط
18
اجتماعی ویتنام متوجه میشوند که تضاد طبقاتی و تضاد جامعه مستعمره و متروپل تضادهای اصلی
جامعه را تشکیل میدهند .تضاد با استعمار حتی حادتر هم هست .این کمونیستها میدانند که جامعه
ویتنام فئودالی است .روابط سرمایهداری بحد ناچیزی در آن وجود دارد و پرولتاریا بسیار ضعیف

17

ـ ـ انگلس نیز چهار سال بعد پس از مرگ مارکس ،هنگام جواب دادن به استفسار زاسولیچ در مورد "اختالف ما" (از پلخانف) جوابی در
همین زمینه به او میدهد.
18
ــ ما در این جا به مسئله تضاد اصلی  ،اساسی  ،عمده ،و درست یا نادرست بودن این تقسیم بندی نمیپردازیم و به همین جهت واژه اصلی را
که عامتر است بکار بردهایم.
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است .وظیفه این کمونیستها ــ که فرض میکنیم شخص مارکس هم بمنظور راهنمائی در میان آنها
حاضر باشد! ـ چیست؟ چند الترناتیو در مقابل اینها وجود دارد:
۰ــ این جامعه عقب افتاده است .سوسیالیسم باید بر مبنای زمینه مادی آماده نیروهای مولده پیشرفته ،
بوجود آید .بنا بر این در این جا نمیشود فعالیت کمونیستی کرد باید به زیر پرچم بورژوازی "ضد
استعمار" برویم تا استعمار را بر اندازیم .بورژوازی سپس جامعه را صنعتی خواهد کرد ،پرولتاریا
بوجود خواهد آمد .مبارزات طبقاتی شدت خواهد یافت و ما خواهیم توانست پس از صنعتی شدن کشور،
انقالب سوسیالیستی کنیم( .خالصه همان نصیحتی را بخود میکنند که "دیگران" به حزب کمونیست
ایران کردند).
۲ــ گرچه این جامعه عقب افتاده است ولی ما کمونیستها ــ هر چند معدود ــ قطعا قادر خواهیم بود که
با کوشش خود برغم و بدون در نظر گرفتن شرایط موجود ،سوسیالیسم را بدون گذار از سرمایهداری
مستقر کنیم.
۵ــ عقب ماندگی این جامعه یک فاکت است .کمونیست بودن ما نیز یک فاکت است .عدم وجود
پرولتاریای وسیع نیز یک فاکت است .ما بین دو آلترناتیو فوق (شماره  ۰و  ،)۲آلترناتیو دیگری وجود
دارد.
۰ــ بینش اول یک بینش ماتریالیست افتصادی ــ یک بینش جبری در شرایط مشخص جامعه عقب مانده
ــ و یک بینش اعتذار خواهی (آپولوژیستی) برای بورژوازی است .این بینش تصور میکند که چون
تاریخا بورژوازی رسالت صنعتی کردن پروسه تولید را داشته است ،همیشه چنین خواهد بود و در آینده
نیز فقط بورژواها قادر به چنین اعجازی هستند .آنهائی که کلیگوترند فقط استدالل را پایه استنتاج از
رسالت تاریخی مینهند ،و آنهائی که میخواهند "مشخص" تر صحبت کنند ،دلیل و برهانی هم
میآورند :وجود رقابت آزاد ،بازار و غیره انگیزههائی برای پیشرفت نیروهای مولده ــ صنعتی کردن ــ
است .اگر این انگیزههای مادی (بمعنای مالی) وجود نداشته باشد تحرک الزم برای صنعتی کردن
بوجود بخواهد آمد .اعتذار (آپولوژی) یعنی همین! و همین "دلیل" هم پایه تمامی استدالل رویزیونیستها
را برای تکیه بر انگیزههای مادی تشکیل میدهد" .بشرنفع پرست است" ،باید از این احساس او استفاده
کرد! و چقدر شبیه است این استدالل با استدالالت صریح بورژوازی .اگر دامنه این بحث ادامه یابد و
از این ماتریالیست های اقتصادی پرسیده شود که کشور صنعتی پیشرفته چرا این قدر با انقالب فاصله
دارند و بر عکس چرا در بسیاری از کشورهای غیر صنعتی جنبشهای انقالبی و در بسیاری موارد
کمونیستی وجود دارد .جواب آنها ــ اگر به در و دیوار زدنها را کنار بگذاریم ــ بی جوابی است .نفی
امکان گذار به سوسیالیسم است .و در این حال معلوم نیست چرا هنوز خود را سوسیالیست میخوانند.
این بینش پایه و اساس "اعتقاد" و در واقع توجیه خیانت کسانی مانند نیکخواهها و الشائیها را تشکیل
میدهد .آنها هنوز هم ادعای سوسیالیست بودن را میکنند منتها چون معتقدند نیروهای مولده ،در ایران
رشد کافی نیافته است باید به بورژوازی کمک کرد تا پیشرفت کند .خدمت آنها به رژیم پهلوی ،با این
شیوه استدالل ،منطقی و بجاست .آنها در بینش خود پیگیر هستند! کسانی که این حرف آخر را
نمیزنند ،ولی همان بینش را ارائه میدهند باید بهاین نتیجه منطقی ماتریالیسم خود بیندیشند .چیچرین هم
به میرزا کوچک خان نوشت که فعالیتهای کمونیستی در ایران مضر است .مقاصد ناسیونالیستی و
سازشکارانه نیز ،بنا بر این  ،میتوانند پشت همین شیوه استدالل پنهان شوند.
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۲ــ اما آنهائی که بدون توجه به شرایط و زمینه مادی ،به خیال استقرار نهائی سوسیالیسماند نیز رویا
زدگانی بیش نیستند ،اکونومیسم بینش اول و ولونتاریسم (اراده گرائی) این بینش حتما نباید در عبارت
آشنای برنشتاین یا بالنکی ظاهر شود همین بینش خود را تحت الفاظ و واژهها و عبارت "مارکسیستی"
هم پنهان کرده است و میکنند .جدیدترین مکتب در این بینش دوم را مائوئیستها (و نه مائوتسهدون)
ارائه میدهند و نوترین مکتب اول را تروتسکیستها (و نه تروتسکی) نمایندگی میکنند .ما در رساالت
جداگانه به این مکاتب خواهیم پرداخت .در اینجا تنها به این نکته بسنده میکنیم که اینها در تحلیل
نهائی از یک فلسفه برمیخیزند :جبر ،یکی جبر مکانیستی عینی (متافزیک عینیت ،ماتریالیسم
مکانیکی) را ارائه میدهد و دیگری جبر مکانیستی ذهنی (متافیزیک ذهنیت ،ایدهآلیسم ذهنی هر دو
جلوههائی از اید ه آلیسم هستند( .ما در مورد تقسیم بندی عینیت و ذهنیت نیز بحث خواهیم کرد ونشان
خواهیم داد که تفاوت تقسیم بندی متافیزیکی و دیالکتیکی چیست).
۵ــ برخورد ماتریالیست دیالکتیکی به همین مسئله ،یعنی الترناتیو سوم ،چه میگوید:
در چنین جامعهای ،با شناخت فاکتهائی که شمردیم ،یک مارکسیست تشخیص میدهد که سخن از
استقرار سوسیالیسم نمیتواند باشد بلکه در حالت مناسب ممکن است بتوان شرایطی را بوجود آورد که
در آن سوسیالیسم بتواند آغاز به پدیداری کند .پدیداری کامل ــ استقرار ــ سوسالیسم همان طور که بیان
کردهایم پروسه ایست که میتواند بر حسب زمینه مادی موجود ،طوالنیتر یا کوتاهتر باشد .ولی در هر
حال این پروسه یک آغاز و یک انجام دارد .یک ماتریالیست میداند که تاریخا بورژوازی جوامع
مشابهی را صنعتی کرد .ولی در عین حال نیز تشخیص میدهد که برای صنعتی کردن یک جامعه در
عصر کنونی تنها سرمایهداران نیستند که توانائی الزم را دارند بلکه پرولتاریا نیز بهمین اندازه ــ و
حتی بسیار بیشتر از آن ــ شائق به صنعتی کردن جامعه (منتها تحت روابطی متفاوت) است .دیگر تنها
ایدئولوگ بورژوازی نیست که نیاز به صنعتی شدن جامعه را احساس میکند ،ایدئولوگ پرلتاریا ــ
سوسیالیست (از هر مبدا و منشا طبقاتی گذشته) ــ نیز این احساس را دارد .بنا بر این ،در این عصر،
هم بورژوازی و هم پرولتاریا به این نیاز واقف هستند .تجربه مشخص جوامعی که تحت رهبری
سیاسی سوسیالیستها قرار گرفت ــ مثال مشخص روسیه ،چین ،ویتنام ،کوبا ــ به بهترین وجهی
نمایشگر این است که صنعتی کردن جامعه دیگر تا ابد به کف با کفایت بورژوازی وابسته نیست.
بورژوازی این دستاورد را برای بشریت کسب کرد ولی دیگر آن را در انحصار خود ندارد .19این
بحثها اگر در زمان لنین ،هنگام جدل دو بینش منشویک و بلشویک ،در حد بحث تئوریک میتوانست
توجیه داشته باشد ــ چون هنوز هیچ تجربه تاریخی در مورد آن وجود نداشت و در هیچ نقطهای
پرولتاریا عامل اساسی صنعتی کردن نشده بود ــ امروزه دیگر برای آنان که از واقعیت حرکت میکنند
مسئله حل شده ایست .اکونومیستها و ماتریالیستهای اقتصادی امروزی ،در مقیاس تاریخی از اسالف
منشویک خود بسیار عقبترند.
اگر چنین است ،اگر چنین است که در یک جامعه عقب افتادۀ ما قبل سرمایهداری ،هم نمایندگان
بورژوازی جدید الوالده و هم پیشقراوالن پرولتاریا ــ هرچند تعداد این یا آن کم باشد ــ نیاز به صنعتی
کردن جامعه را درک میکنند .بنا بر این مسئله اساسی این خواهد بود که چه کسی در موضعی قرار
بگیرد که به تواند این پروسه را آغاز کند .این موضع ،یعنی در راس قدرت سیاسی قرار گرفتن ،یعنی

19

ــ ما فعال از این مسئله ثابت شده می گذریم که بورژوازی نه تنها دیگر انحصار صنعتی کردن را ندارد .بلکه پرولتاریا همین کار را با
قاطعیت و وسعت و دامنه بیشتر  .بدون ایجاد سدهای تصنعی بخاطر سود بری انجام میدهد.
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رهبری نهاد دولت را در اختیار در آوردن و آن را از اساس دگرگون کردن است .20واز این روست که
هم بورژوازی می کوشد این قدرت را بدست آورد و هم پرولتاریا ،هر دو با حاکمین سیاسی گذشته
مبارزه میکنند ولی در عین حال برای کسب موقع برتر نسبت به دیگری میکوشند .این که حاکمیت
فئودال ها از بین رفتنی است امری مسلم است ،ولی آن چه که معلوم نیست این است که میان بورژوازی
و پرولتاریا کدام یک برنده خواهد شد .بردن این یا آن ،مسیر تاریخ را عوض میکند .هر دو جامعه را
صنعتی میکنند .هر دو کارخانه خواهند ساخت ولی در حالت اول در این کارخانه روابط تولیدی
سرمایهداری مستقر میشود و در حالت دوم تولید سوسیالیستی .و آیا هنوز چنین ابلههائی یافت میشوند
که معتقد باشند در شرایط امروز نیز هر کارخانه را در ابتدا فقط بر اساس روابط تولیدی سرمایهداری
باید اداره کرد؟ تا بعدا این روابط از بین برود و سوسیالیستی شود!؟ نه هیچ ابلهی به این وضوح چنین
نمیگویند ،ولی بسیارگان هستند که با پیگیری در نتایج منطقی بینش خود ،این حرف را نگفته میزنند.
بنا بر این هنگامی که امروزه در جامعه غیر صنعتی ،اولین تاسیسات صنعتی بوجود میآید ،بر حسب
این که چه طبقهای یا چه کسانی با چه ایدئولوژی آن را بوجود آورده باشند ،بر حسب این که تاسیسات
در مالکیت چه کسی باشد ،بر حسب این که قدرت سیاسی در دست چه طبقهای باشد ،روابطی که در آن
موسسه ایجاد خواهد شد متفاوت خواهد بود .هر طبقهای ،و یا نمایندگان هر طبقهای کوشش جهت آغاز
روابطی میکنند که خواست طبقاتی آنهاست ،این جاست دلیل تاکید مکرر ما بر امر آغاز و نه انجام
پدیداری روابط تو لیدی خاص .بنا بر این هیچ استداللی وجود ندارد که بر مبنای آن در یک جامعه عقب
مانده غیر صنعتی (و غیر سرمایهداری) بشرط وجود آگاهی سوسیالیستی در نیروهائی که مبتکر
صنعتی کردن جامعه هستند ،و قدرت سیاسی را در دست دارند نه توان شرایطی را به وجود آورد که
آغاز پدیداری روابط سوسیالیستی را ممکن یا تسریع کند .پروسه پدیداری روابط سوسیالیستی در یک
جامعه عقب افتاده میتواند آغاز شود ،ولی رشد آن به رشد پروسه صنعتی شدن و گسترش آگاهی
سوسیالیستی وابسته است؛ و انجام آن ،مستقر شدن آن ،با صنعتی شدن بیشرفته جامعه و گسترش
نهائی آگاهی سوسیالیستی و شرایط مساعد انقالب جهانی ،همزمان خواهد بود.21
ما واقف هستیم که در این جا از یکی از امکانات رشد در جوامع عقب افتاده شروع میکنیم .امکان
دیگر و حتی بیشتر ،این است که یا در مبارزه ،سرمایه داران و پرولتاریا ،اولی پیروز شود و یا حتی
در صورت پیر وزی دومی قدرت و توانائی کافی برای تسریع این پروسه وجود نداشته باشد و
سرمایهداران با داشتن امکانات بیشتر۰ :ــ کارگران را از قدرت ساقط کنند و یا ۲ــ کارگران را در
جهت ایجاد روابط بیگانه (سرمایهداری) به کشانند .نمونه اول را در مثال کمون پاریس و نمونه دوم را
در مثال پارهای از کشورهای "سوسیالیستی" مییابیم (صرف نظر از این که در این کشورها،غالب
گردانندگان امور حتی کارگران مسخ شده هم نیستند).
بنا بر این ،سخن بر سر لزوم مبارزه جهت کسب قدرت سیاسی نیست ،سخن بر سر امکان این کسب
(قدرت) هم نیست ،این لزوم و این امکان را تاریخ اثبات کرده است .سخن امروز ،بحث و جدل
امروزی مارکسیستها ،باید بر سر این مسئله باشد که چه عواملی موجب تداوم حکومت کارگران و یا
مسخ شدن و سقوط آنان میشود .نیروی مادی (امکانات) نابرابر پرولتاریا و سرمایهداران ،در یک
20

ــ مراد متالشی کردن دولت بورژوائی و برقراری دولت پرولتری است.
21
ــ مسئله ارتباط ساختمان سوسیالیسم در یک کشور و شرایط جهانی موضوع بحث جداگانه ایست .معهذا الزم به یادآوری میدانیم که از نظر
ما استقرار سوسیالیسم در یک کشور یک شوخی تاریخی است .ما در رساله " کماندار و اهل خرد" (مجموعه استالینیسم) توضیحات بیشتری در
این زمینه دادهایم.
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جامعه معین چگونه ممکن است در سرنوشت کار تعیین کننده واقع شود .برای توضیح این مسئله قدری
به عقب بر میگردیم.
مارکس و انگلس در مورد امکان دگرگونی روابط جماعت زراعی به روابط سوسیالیستی چه پیش
شرطی را ضروری می بینند؟ پیش شرط این است که قدرت سیاسی در جوامعی بدست کارگران بیفتد و
پرولتاریای روسیه بتواند این روابط را در روسیه عوض کند .به عبارت دیگر امکان ایجاد روابط
سوسیالیستی در اجتماع بدوی ،محدود به پتانسیلهای همان اجتماع (اجتماع بدوی ،جماعت زراعی)
نیست .22پرولتاریای اجتماع دیگری ــ پرولتاریائی که در روابط تولیدی متفاوتی از جماعت زراعی
قرار داشت ــ می تواند به این دگرگونی کمک کند .یا بهتر بگوئیم این دگرگونی را بوجود آورد ،مسئله
غیر مارکسیستی تقدم همیشگی شرایط درونی هرجامعه به خارج از جامعه (عمده خواندن شرایط
درونی جامعه) که به یمن اندیشه مائوتسهدون موجب سر در گمی فراوان شده است مربوط به بحث
دیگری است .معهذا در اینجا توجه را به نحوه استالل ماتریالیستی مارکس جلب میکنیم :جماعت
زراعی اگر میخواست بخودی خود رشد کند ،تکامل یابد ،مسیر تکاملی چند هزار سالهای در پیش
داشت ،وجود پرولتاریا در قسمتی دیگر از جهان ــ نه در جماعت زراعی ــ میتواند این پروسه چند
هزار ساله را به حد چند دهه تقلیل دهد.
در مورد شواهد تاریخی این مسئله حتی الزم نیست به تجارب سوسیالیسم بپردازیم .سرمایه ،بسیاری از
نقاط جهان را که در حالت جماعت بدوی بسر میبردند فتح کرد و درنقاطی که برای کل مجموعه
سیستم سرمایه داری ضروری و مفید بود روابط سرمایهداری را بوجود آورد .سرمایهداران واقع بین ــ
که واقع ــ بینی آنها به مسئله ملموس نفع مادی بر میگردد ــ سعی نمیکنند که در این جوامع ابتدا
سیستم بردهداری و سپس فئودالیسم را برای "زمینه سازی" بوجود آورند .تصمیم آنها به ادامه یا تغییر
این یا آن شیوه تولیدی ،بر مبنای محاسبات ملموس آنهاست و نه دگم لزوم عبور از مراحل مختلف
انکشاف ــ بینشی تک خطی از تاریخ .سرمایهداری هنگام فتح جزایر اقیانوس ساکن مستقیما روابط
تولیدی سرمایهداری را در آن جا بوجود آورد .هنگام کشف آمریکا ،بردهداری نه بخاطر لزوم عبور از
دوران بردهداری ،بلکه بخاطر نفع مشخص اقتصادی سرمایهداران بوجود آمد و به همین جهت است که
پس از ناکفائی بردهداری  ،فئودالیسم در همان جامعه بوجود نیامد و سرمایهداری خود را در این
بخشها نیز گسترش داد ،واقع این است که حتی سرمایهداران از مارکسیستهای "ناب" ،از
اکونومیستها و ماتریالیستهای اقتصادی ،به معنای دقیق کلمه واقع بینتر هستند .از این شواهد و
نمونههای بسیار دیگری میتوان آورد .بدین طریق مشاهده میکنیم که هم مارکس

تجارب تاریخی
امکان جهش از مراحل را از نظر تئوریک میدهد و هم تجارب تاریخی آنرا تائید میکند .ولی در عین
حال بسیار مهم است که پیش شرط مارکس ،یعنی کمک پرولتاریای جهانی را در نظر گرفت .بدون
چنین کمکی ،انجام چنین پروسهای بر مبنای امکانات محدود خود جامعه عقب مانده ،غیر ممکن است.
کمک پرولتاریای جهانی بجز انجام انقالب جهانی چه معنائی دارد .یک مثال میزنیم.
جامعه ظفار بسیار بسیار عقب مانده است .بسیاری از انسانهای آن جامعه در مرحله جمع آوری غذا و
صید ماهی ( ماقبل شبانی) بسرمیبرند .کشاورزی هنوز کشف نشده است .معهذا جامعه یک دست
نیست .بخاطر وجود امکانات کار در کشورهای مجاور ،بعضی از ظفاریها مجبور به مهاجرت شدند.
22

ــ روسیه تزاری علیرغم این که یک کشور بود ،یک جامعه واحد نبود و بخشهای مختلف آن تفاوتهای عظیم از نظر استروکتور اجتماعی و
مناسبات تولیدی داشتند و بسیاری از قسمتها بصورت مستعمرات همجوار متروپل بودند.
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در جوامع دیگری زندگی کردند .مناسبات دیگری را دیدند .بعضی از این مهاجرین موفق به کسب
معرفت و آگاهی سیاسی و ایدئولوژیک شدند .چندین نفر از کسانی که در کویت و بحرین کار میکردند
آگاهی کمونیستی مناسبی به دست آوردند ،این ها هنگام مراجعت به موطن خود یا باید به نقل تروتسکی
از گفته ولمار در ارتباط با کموناردهای " ،۰۸۹۰بجای [کوشش] جهت بدست گرفتن قدرت  ...بخواب
میرفتند" و منتظر رشد نیرویهای مولده ،چند هزار سال صبر میکردند ،یا به نیروهای سطان تیمور
و سپس قابوس میپیوستند ،و یا نه! کوشش میکردند که قدرت سیاسی (دولت) را از دست تیمور عصر
حجری بیرون آورند و کمک به ایجاد روابط جدیدی کنند .اینان یا باید منتظر میماندند که استعمارگران
انگلیسی برایشان کارخانه بیاورند و یا برعکس خود باید زمینه را برای این کار فراهم میکردند .به
عبارت درخشان مارکس یا باید مفسر جامعه باقی میماندند و یا آن را تغییر میدادند (و از دشنام نابها
نمیترسیدند که ای آقا ،جامعه عقب افتاده کجا و سوسیالیسم کجا!) یا باید آگاهی ذهنی آنها در حد
گپهای شکوه گزارانه از بدی اوضاع خالصه میشد و یا باید میکوشیدند این آگاهی ذهنی را تبدیل به
نیروی مادی کنند .آنها این راه دوم را انتخاب کردند .اما سئوالی که پیش میآید این است که آیا آنها
قطعا موفق خواهند شد در جامعهای به این حد عقب مانده روابط سوسیالیستی ایجاد کنند؟ جواب ما این
است که امکان آن وجود دارد .کما این که پرولتاریای جوامع دیگر در کسب آگاهی ذهنی ،که خود
بالقوه میتواند بدل به یک نیروی مادی بشود بطورنسبی برخوردارند ،آنها قسمتی از پیش شرط
مارکس را دارند و این چیزی است که میتواند توام با چیزی دیگر تبدیل به نیروی مادی شود .آن چیز
دیگر چیست؟
فرض کنیم این سوسیالیستها قدرت سیاسی را کسب میکردند ،آنها برای تحقق آگاهی خود احتیاج به
ابزار کار ــ ماتلایر الزم ــ داشتند .آنها بایستی میتوانستند جامعه را صنعتی کنند و برای این کار،
کارخانه الزم بود .کارخانه را بالمقدمه در ظفار نمیشد ساخت .باید کمک گرفته میشد .باید
پرولتاریای بینالمللی به آنها کمک میرساند (مجددا به پیش شرط مارکس توجه کنید) ،این که این
کمک توسط پرولتاریای جهانی به قدرت سیاسی رسیده یا نرسیده انجام میشد ،مسئله ایست که به این
بحث مربوط نیست .چگونگی انجام آن مسئلهای دیگر است بی شباهت به نحوه کمک پرولتاریا و
انقالبیون جهان به ویتنام هنگام جنگ نیست .مسئله ما این است که سوسیالیستهای ظفار اگر قدرت
سیاسی را بدست میآوردند ،بشرط داشتن این کمک میتوانستند آغاز به صنعتی کردن جامعه کنند و
این صنایع تازه پا را نیز بالفاصله و از همان ابتدا بر مبنای روابط تولیدی سوسیالیستی بوجود آوردند.
آنها این فرصت را میداشتند که بساختن چیزی آغاز کنند .زمانی میگفتیم آنها کامال موفق شدهاند ،که
توانسته باشند جامعه را صنعتی کرده و روابط سوسیالیستی را در سطح جامعه و نه صرفا در صنایع
تازه پا برقرار کنند .این مسئله نیز که این پروسه ده سال طول میکشد یا پنجاه سال به بحث ما ربطی
ندارد .قدر مسلم این است که  ۳هزار سال طول نمیکشد!
بنابر این در شرایط یک جامعه عقب مانده ،حتی آغاز پدیداری روابط سوسیالیستی مستلزم کمک ذهنی
(ذهنی ← مادی) و ماتریالی پرولتاریای جهانی است .ولی بالفاصله باید پرسید که آیا در صورت
دریافت چنین کمکی باز هم کسب پیروزی مسلم است؟ جواب منفی است .استقرار روابط سوسیالیستی
در این جوامع نیز مانند همه جوامع دیگر تحت تاثیر برآیند نیروها قرار دارد .هر چه جامعه عقبتر،
کمک (عمل) پرولتاریای جهانی کمتر و سطح آگاهی انقالبیون (سوسیالیستها) نازلتر باشد ،این
احتمال ضعیفتر خواهد بود و بر عکس ،در این معادله ،تناسب دیالکتیکی قوای محرکه و بازدارنده

25

26

است که پیروزی یا شکست را تعیین میکند .هرنوع حکم ازلی مبنی بر امکان قطعی یا عدم امکان
قطعی ،همان جبرگرائی متافیزیکی است که شرحش رفت.
پس:
حتی در جوامعی که پرولتاریای وسیع وجود ندارد ،کمونیستهای این جامعه که تحت تاثیر جنبش
کمونیستی و کارگری جهان آگاهی خود را کسب کردهاند نباید به حساب این که در این جامعه پرولتاریا
وجود ندارد شاهد و تماشاچی ــ و یا کمک کننده ــ به بورژوازی باشد تا آنها جامعه را برایشان
صنعتی کنند و پرولتاریا را بوجود آورند! این بینش همان طور که گفتیم بینش چیچرینهاست .در چنین
جوامعی ،با همه اشکاالتی که برشمردیم ،بودن کمونیستها در قدرت سیاسی شرایط پدیداری مناسبات
سوسیالیستی در صنایعی که بوجود خواهد آمد را تسهیل میکند ،بدون این که شماتتی در کار باشد،
مثال دو یمن در اینجا گویاست ،یمن شمالی و جنوبی ده سال پیش از نظر رشد در یک مرحله قرار
داشتند .شاید یمن جنوبی حتی عقبتر بود .در شمال بورژواها ،فئودالها و سران عشایر قدرت را
بدست گرفتند .در جنوب کمونیستها و خردهبورژواهای رادیکال .مسیر حرکت جامعه در جنوب ــ با
همه محدودیتهای فراوانش و علیرغم فقدان کمک پرولتاریا جهانی ــ هزار بار مترقیتر از شمال بود.
چقدر مضحک بود اگر کمونیستهای جنوبی میگفتند ما قدرت سیاسی را نمیخواهیم ،چون جامعه
عقب افتاده است و کاری نمیشود کرد!! اما این که ادامه کار ،نهایت کار چه شود (هرچه شود از شمال
بدتر نمیشود) وابسته به عوامل متعددی است که پارهای در محدوده توانائی آنها و پارهای وابسته به
شرایط جهانی است .امکانات رشد جامعه ،میزان آگاهی کمونیستها ،عمل پرولتاریای جهانی و ....
عوامل مهمی هستند که توام با این کوشش ،برآیندکار ــ پیروزی یا شکست ــ را تعیین میکنند .اگر به
این حقیقت باور داشته باشیم که در این دوران ،سوسیالیسم و تنها سوسیالیسم است که مترقی است .و
تمام مناسبات دیگر ارتجاعیاند ،بنا بر این دیگر نباید تردیدی داشته باشیم که کمونیستها کوشش خود
را فقط در جهتی بکار میبرند که پدیدار شدن سوسیالیسم را تسریع کند .آلترناتیو عصر ،سوسیالیسم
است و تنها انقالب اجتماعی دوران انقالب سوسیالیستی است.
قاعدتا به گفتن نیازی نیست ،معهذا برای باقی نه گذاشتن جای ابهام تاکید میکنیم که ،در معادله فوق
علیالقاعده شرایط مادی تولیدی جامعه (زیربنا) عامل مهم ــ و نه الزاما تعیین کننده ــ را تشکیل
میدهد و گاه نیز عکس آن است .انگلس در سبتامبر  ۰۸۰۱به ژوزف بلوک مینویسد:
" ...وضع اقتصادی پایه است .ولی عناصر مختلف روبنا ــ شکلهای سیاسی مبارزه طبقاتی و نتایج آن
یعنی :نهادهائی که توسط طبقات پیروز پس از یک جنگ موفق بنا میشود ،شکلهای قضائی و حتی
تمام این مبارزات بالفعل در مغز شرکت کنندگانش ،تئوریهای سیاسی ،قضائی ،فلسفی ،نظرات دینی...
ــ نیز اثر خود را بر مسیر مبارزات تاریخی باقی میگذارند .و در بسیاری موارد در تعیین شکل آنها
نقش غالب را ایفاء میکنند".
آن چه عمال در جوامع پس از کسب قدرت سیاسی توسط انقالبیون اتفاق میافتد ،انتقال جدال
ایدئولوژیک از سطح طبقات مختلف جامعه به درون مجموعه حاکمین سیاسی جدید است .جدال
ایدئولوژیهای بورژوائی و پرولتری برای کسب سیادت .مبارزه شدید ایدئولوژیها به خاطر برقراری
روابط تولیدی خودی (متناسب با هر یک) .معهذا باید بگوئیم که در این جدال ،ایدئولوژی تحت لوای
ارائه خواستهای خردهبورژوائی حرکت میکند .بورژوازی نمیتواند در چنین موقعیت انقالبی
خواستهای استثمار گرایانه خود را تصریح کند .این اهداف ،تحت پوشش خواستهای خردهبورژوائی
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متظاهر میشود .جدال بصورت جنگ گرایشهای پرولتری و خردهبورژوائی (رادیکال) تظاهر میکند.
هر حرکت و هر برنامه دولت انقالبی صحنهای خواهد بود برای این جدال ،برای زورآزمائی ،برای
پیروزی این یا آن گرایش .و چه دشوار و طوالنی و چه خونین خواهد بود چنین جدالی .چنین است که
ما میتوانیم انشقاقات و انشعابات درون اردوگاه انقالبیون پس از انقالب را تبیین کنیم .در روسیه
حزب بلشویک در درون خود این دو عنصر ،این دو گرایش را داشت .عنصر پرولتری و عنصر
خردهبورژوائی رادیکال .پس از کسب قدرت سیاسی مبارزه این دو گرایش تشدید یافت ،عوامل متعددی
و از جمله عامل مبارزات و رهبری لنین ،تقویت کننده عنصر پرولتری بودند .ولی سرانجام ،این نبرد
باید تا به آخر ادامه مییافت و یافت .و چه خونین بود این نبرد! اسارتها و تبعیدها ،شکنجهها و
اعدامها و تصفیههای دهه  ۰۰۵۰نمودارهای چشمگیر این مبارزات نهائی خونین بود .مبارزه تا پای
جان بود .در این جا تعادل نیروها باالخره بنفع گرایش خردهبورژوائی رادیکال تمام شد .همان عاملی
که تمام انقالبیون همواره از فقدان آن شکوه میکردند ــ یعنی کمک پرولتاریای جهانی ــ باالخره
بصورت مهلک ضربه خود را فرود آورد .اما سرنوشت کار الزاما و به طور اجتناب ناپذیر تنها به این
صورت نمیتوانست در آید ،اگر عمل پرولتاریای جهانی مساعد شده بود ،اگر گرایش پرولتری قوی
بود (نقش رهبری) و اگرهای دیگر  ،همه میتوانستند موفق شوند ،سرنوشت ،تقدیر ازلی ،سرانجام
انقالب اکتبر و پروسهای که با آن پدیدار شد را به شکست محکوم نکرده بود .در مقابل انقالب ،هم
آلترناتیو پیروزی و هم شکست وجود داشت .و چقدر دردآور است خرده گیریهائی که امروز از جانب
قدریهای شکست طلب بر انقالب اکتبر میرود" :بله! پیداست که وقتی شرایط تولیدی جامعه آماده
نباشد سرنوشت کار اینطور میشود!" ما اظهار این شکستطلبان را با اضافه کردن یک کلمه قبول
داریم! "پیداست که وقتی شرایط تولیدی آماده نباشد سرنوشت کار میتواند این طور بشود" .یعنی
میتواند این طور هم نشود .شدن و نشدنش بستگی به این نیز دارد که شکستطلبی برما غلبه داشته
باشد و انفعال ،یا کمونیست وفعالیت .بستگی به این نیز دارد که شرایط جهانی چگونه و پرولتاریای
جهان در چه وضعی باشد .در این جا نیز مانند همه جای دیگر ،دو بینش بظاهر متفاوت ،جلوههائی از
یک فلسفه هستند .هم استالینیستها که هر آن چه اتفاق افتاده را اجتناب ناپذیر و (بنا بر این موجه)
میدانند در واقع انقالب اکتبر را در روسیه (که اکنون پس از پنجاه سال به همان اندازه از سوسیالیسم
دور است که در ابتدا بود) نفی میکنند .و هم آنها که به خاطر شکست در استقرار سوسیالیسم در
شوروی ،کوشش برای آغاز روابط سوسیالیستی در آن جامعه و سایر جوامع عقب افتاده را نفی
میکنند! ولی آنها که درک مکانیستی از تاریخ ندارند ،آنها که نه جبریگرای اقتصادی و نه بندگان
تاریخ غیرانسانی ــ تاریخ انتزاعی ــ هستند ،میدانند که سرنوشت انقالب اکتبر را در ازل با شکست
ننوشته بودند .کمونیستها گر چه در استقرار نهائی سوسیالیسم شکست خوردند ،معهذا خوب کردند که
انقالب کردند و کوشش کردند .کمونیستهای دیگر هم باید کوشش کنند .انقالب اکتبر عالوه بر این که
امکان پیروزی داشت ،الاقل این فایده را داشت که برای آنها که میخواهند درسی باشد ،حرکت
اجتناب ناپذیر انقالبی در بطن جامعه جوشان بود ،کمونیستها و جنبش آنان نمود این حرکت بودند.
انقالب اکتبر نتیجتا انقالبی ضروری و از این دریچه الزم و درست بود.

27

28

زمینهها ،شرایط انقالبی
ما در صفحات پیش از لزوم کوشش کمونیستها برای کسب قدرت سیاسی سخن گفتیم و اظهار داشتیم
که عقب ماندگی جامعه محملی برای بیکارگی و انفعال یا پیوستن آنها به بورژوازی نمیتواند باشد.
اکنون باید روشن کنیم که این خواست کمونیستها در چه شرایطی میتواند جامه عمل بپوشد .به
عبارت دیگر نکاتی که نمایشگر وجود پیش ــ شرطها برای کسب قدرت سیاسی (به عنوان یکی از
شروط مقدم انقالب اجتماعی) است چه هستند.
در ادبیات انقالبی کمونیستی دائما به شرایط عینی و ذهنی ،آمادگی این یک و عدم آمادگی آن دیگری
برخورد میکنیم ،گر چه ممکن است تعجبآور به نظر برسد ولی ما به تجربه دریافتهایم که همه
کمونیستها از مسئله شرایط عینی و ذهنی درک واحد ندارند و حتی تعاریف یکدیگر را نمیپذیرند.
تصور میکنیم روشن کردن این مسئله به فهم ما از مسئله انقالب کمک میکند.
از هنگامی که طبقات انکشاف یافتند ،یعنی استثمار انسان از انسان سیستماتیک شد و طبقهای ستمگر
بخشی از محصوالت تولید شده توسط بخشی دیگر را تصاحب نموده مایه و ماده نارضائی ،و باالخره
طغیان و شورش و انقالب فراهم گشت .به عبارت دیگر در سراسر تاریخ مکتوب ،شرایط مادی ،به
درجات مختلف برای شورش و انقالب وجود داشته است ،ولی تفاوت بین وجود شرایط مادی برای
حرکتهای اعتراضی تا وجود شرایط تحقق انقالب بسیار است ،و گر نه هر روز انقالب میشد و
میدانیم که چنین نبوده است.
در ادبیات مارکسیستی مکررا سخن از وجود یا فقدان شرایط عینی و ذهنی میرود ولی بسیار به اشتباه
شرایط عینی را مترادف شرایط مادی پنداشته و با تکیه بر وجود و تداوم استثمار حکم میدهند که
شرایط عینی همواره آماده است .بنا بر منطق ایشان ،به مجردی که شرایط ذهنی نیز آماده شد انقالب
بوقوع خواهد پیوست.
اگر شرایط عینی همان شرایط مادی نیست پس چیست؟
شرایط مادی همیشه در حدی وجود دارد ولی میتواند بر حسب باال و پائین رفتن شدت استثمار که خود
بستگی به شیوه تولید و مسائل دیگری نظیر حوادث طبیعی و بینالمللی و  ....دارد ،تشدید شود یا
تخفیف یابد .در دوران سرمایهداری ،رشد نیروهای مولده ،تشدید تضاد کار و سرمایه که بستگی به
میزان مطلق و نسبی انباشت ارزش اضافی دارد ،زمینه مادی یا شرایط مادی انقالب را هر روز
فراهمتر خواهد کرد .ولی این هنوز به معنای وجود شرایط عینی انقالب نیست.
شرایط عینی (انقالبی) عبارتست از شرایط مادی (مناسبات استثماری مشخص) به اضافه عوامل متعدد
دیگر :فقر نسبی پرولتاریا ،وجود بحرانهای سرمایهداری ،وجود جنبش کارگری در سطوح مختلف و
...
تشدید فقر پرولتاریا ــ بیش از یک قرن است که مارکسیستها مسئله فقر مطلق و نسبی را دریافتهاند.
میگفتند
سوسیالیستهای خردهبورژوا و سوسیال فئودالها همواره از ازدیاد فقر مطلق پرولتاریا سخن 
(وهنوز هم میگویند!) و حال آن که مقایسه مختصری بین شرایط زیست پرولتاریای قرن نوزده و
بیست تفاوت بسیار در جهت ازدیاد در آمد آنها را نشان میدهد .خانه و مسکن ،غذا و پوشاک
پرولتاریای قرن نوزدهم با قرن بیستم قابل قیاس نیست .در قرن بیستم بهتر شده است .ولی این فاکت چه
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چیزی را ثابت میکند؟ ایدئولوگهای بورژوازی این را دلیل امتیاز سرمایهداری بر سیستمهای تولیدی
گذشته میدانند .ما هم در این مورد خاص با آنها هم عقیده هستیم .سرمایهداری امکانات بیشتری را در
اختیار جامعه میگذارد ،ولی این ایدئولوگها از این حکم درست به این نتیجه نادرست میرسند که بنا
بر این سرمایهداری نظامی به حق است و باید ادامه یابد .آنها میگویند در ابتدا کارگر روزی ۰۱
ساعت کار میکرد ،امروز  ۸ساعت کار میکند .در ابتدا یک روز تعطیلی داشت امروز دو روز دارد
و در آینده سه روز خواهد داشت .بنا بر این اگر مخربین خرابکاری نکنند و بما سرمایهداران مجال
دهند ،بهشت موعود را بتدریج در روی زمین خواهیم ساخت .آنها در این استدالل خود چند چیز را
فراموش میکنند .اول این که همین دستاوردهای نسبی کارگران عمدتا در اثر مبارزاتشان بوجود آمده
است .آنها بیهوده ،میکوشند امتیازاتی را که پرولتاریا با مبارزات دو قرنی خود بدست آورده است
بحساب نظام خود بگذارند .در جوامعی که مبارزات کارگران رشد نیافته است و تا زمانی که رشد
نیابد ،سرمایهداران بدون چشم داشت اظهار محبت نخواهند کرد.
ثانیا؛ از این مهمتر :بشریت در حال ترقی است و این ترقی حوائج خاص خود را میآفریند .اگر دو
قرن پیش داشتن یک جفت کفش نیمه پاره بهتر از برهنه پائی بود ،و اگر هنگامی که به کارگری کفش
نو میدادند بسیار خرسند میشد ،امروز که امکانات تولیدی بشریت میتواند میلیاردها کفش در ماه
بسازد ،تقدیم یک جفت کفش موهبتی و نشانه لطفی نه خواهد بود! اگر دو قرن پیش ،خانهای را باید با
گذاشتن یک آجر بر آجر دیگر میساختند ،امروزه که امکان ساختن خانههای کارخانهای وجود دارد،
داشتن یک کلبه نعمتی نیست .این مسئله را در مورد هم چیز میتوان تعمیم داد و سپس به این نتیجه
رسید که آن چه پرولتاریا امروزه دارد ،در قیاس با آن چیزی که با سطح فعلی رشد نیروهای مولده
میتواند و باید داشته باشد .بسیاری حقیر است .او به نسبت ،حتی از گذشته هم فقیرتر شده است.
مسئله دیگر باال رفتن حوائج روز مره زندگی پرولتاریا است .اگر دو قرن پیش سواد داشتن از حوائج
ادامه معیشت نبود ،امروزه از ضروریات است .اگر دو قرن پیش احتیاج به ماشین شخصی نبود،
امروزه با مسافاتی که برای رفت و آمد در پیش است ،ماشین از ضروریات است و کارگران که در
جامعه سرمایهداری پیشرفته آن را نداشته باشد از قسمتی از امکان تحرک و معیشت محروم میماند .بنا
بر این پرولتاریای قرن بیستم در رابطه با آن چه باید داشته باشد و در رابطه با آن چه نیاز بداشتن
دارد ،فقیرتر شده است .فقر او به طور نسبی افزایش یافته است در حالی که در آمد او به طور مطلق
افزایش یافته است.
ایدئولوگهای بورژوازی یک نکته دیگر را هم "فراموش" میکنند و آن تفاوت ثروت پرولتاریا و
سرمایهداران است .نگاهی به میزان نجومی درآمد سرمایهداران برای سرخ کردن روی ایدئولوگها و
اعتذارطلبان آنها کافی است .بیچاره سوسیال فئودالها و سوسیالیستهای خردهبورژوا که مسائل به این
سادگی را درک نکرده و بنا بر این هنگام مشاهده اجباری ازدیاد در آمد کارگران ،بنای پوشالی
ایدئولوژیک خود را منهدم میبینند ،و بیهوده نیست که قبل از اجبار به این مشاهده ،جوشنی بسختی
کاسه سرخود بدور مغز خود میپیچند ،واقعیات را منکر میشوند تا واقعیت ایدئولوژیک خود را نبینند!

بحرانهای سرمایهداری
هیچ سیستمی را تا زمانی که در حال شکوفائی ،یعنی ارائه دستاوردهای ملموس و مهم است و تا زمانی
که هنوز امکانات وسیعی در اختیار دارد نمیتوان به طور موفقیت آمیز به مصاف طلبید .در بازی
شطرنج ،همانقدر که هوشیاری یک طرف مهم است ،اشتباه طرف مقابل (یا عدم امکان او) نیز نقش
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دارد .توضیح اجتناب ناپذیری بحرانهای ادواری سرمایهداری و نقش فوقالعاده این بحرانها در ازدیاد
امکان تحرک و بسیج پرولتاریا ،و کم شدن نسبی امکان مقابله و مقاومت بورژوازی ،برای
مارکسیستها آنقدر زائد است که قائدتا بهمین دو کالم هم نیازی نمی بود .نیازی نمیبود اگر نه این بود
که مکاتب التقاطی مائوئیستی و دبرهایستی ،مارکسیسم را برای عدهای اخته نکرده بودند .ما بهمین کالم
بسنده میکنیم که وجود این بحرانها برای تحقق انقالب از ضروریات عینی است .بگفته لنین این
زمانی است که " .....باالئیها نمیتوانند "...نگفته پیداست که در کنار بحرانهای ادواری سرمایهداری،
به بحرانهای دیگری که گریبان آنها را میگیرد هم باید توجه کافی داشت .در تاریخ ،بروز جنگ،
حوادث طبیعی ،و اقلیمی ،ــ قحطی و  ...از عمده ترین فاکتورهای تسریع کننده فراهم آمدن شرایط
عینی انقالب بودهاند و چنین خواهند ماند .بجز اینها بحرانهای مختلف اقتصادی در اثر سیاست بد
اقتصادی و بحران کم مصرف ( )UNSER CONSUMPTIONبه علت تناسب نادرست سطح تولید با
سطح دستمزد (که در نتیجه عمالا قدرت خرید محصوالت تولید شده را از بخش کثیری از افراد جامعه
سلب نموده و محصوالت نمیتوانند به ارزش واقعی خود بفروش برسند) .بحرانهای اقتصادی ناشی از
بحران سیاسی ،بحرانهای اقتصادی ناشی از عوارض روابط کشورهای پیرامون و متروپل ،و باالخره
ترکیبی از عوامل فوق را باید در نظر داشت.

جنبشهای کارگری
آن چه مهمترین مسئله را در ارزیابی شرایط یک جامعه از نظر وجود یا فقدان شرایط انقالبی تشکیل
میدهد میزان حرکات کارگران است .حرکات کارگران همیشه و تحت هر شرایطی وجود دارد ولی
اینها فقط زمانی به عنوان یک نیروی اجتماعی ظاهر میگردد که در سطح اجتماعی ــ و نه به
صورت تحرکات فردی ــ ظاهر شود .هنگامی به حساب میآید که به صورت مبارزات تودههای یک
طبقه و نه به صورت مبارزات عناصر کارگر در آمده باشد .زمانی که طبقه در خود به صورت طبقه
برای خود در آمده باشد .زمانی که خود آگاهی طبقه کارگر بوجود آمده باشد .آنگاه که نه تنها طبقه
کارگر بوجود آمده باشد بلکه خود را به مثابه یک طبقه در جامعه در مقابل طبقه سرمایهدار ببیند.
محصول کار خود را نه متعلق به سرمایهدار بلکه از آن خود بداند و رسالت خود را در تاریخ در بر
انداحتن نظام موجود و ساختن جامعه بی طبقه و آزادی کلیه انسانها از قید روابط استثماری در یابد،
هنگامی که مبارزات کارگری به صورت یک نیروی مادی بتواند در مسیر جامعه اثر بگذارد .بدون
برای خود شدن طبقه ،بدون وجود حرکات وسیع طبقاتی ،بدون به مصاف طلبیدن جدی بورژوازی،
سخنی از امکان تحقق انقالب اجتماعی نمیتواند در میان باشد .این حرکات جزء متشکله شرایط عینی
هستند .ما حرکات و مبارزات طبقه کارگر را جزء متشکله شرایط عینی میشمریم ،در این حال بجاست
که به این مسئله بپردازیم که این مبارزات چگونه خود بوجود میآیند.
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شرایط ذهنی
طبیعی است که شعور از ماده ،شرایط ذهنی از شرایط مادی برمیخیزد .ولی در این جا نیز مکانیست
بودن با دیالکتیسین بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشکار میکند .مکانیست ارتباط مادی و
ذهنی را رابطهای مستقیم و یک طرفه میپندارد ،شرایط مادی یک جامعه به نظر او شرایط ذهنی همان
جامعه را بوجود میآورد و ....
ما چنین فکر نمیکنیم .در ابتدای عصر سرمایهداری این مسئله واقعیت داشت که شرایط مادی ــ رشد
نیروهای مولده ــ باید به درجهای میرسید که آگاهی (سوسیالیستی علمی) بتواند بوجود آید .ولی همان
طور که در صفحات پیش گفتیم اکنون آگاهی سوسیالیستی علمی امری بوجود آمده ،تولد یافته ،است.
این آگاهی دیگر در سطح یک جامعه باقی نمیماند .قابل آموزش ،آموختن و انتقال به جوامع دیگر
است .و بنا بر این در این عصر ،در پارهای از جوامع میتوان سخن از پیشرفتهتر بودن شرایط ذهنی ــ
الاقل در اقشاری از جامعه ــ از شرایط مادی کرد .در ویتنام وجود تضادی عالوه بر تضاد میان
سرمایه و کار ،یعنی تضاد با استعمار و امپریالیسم ،به اضافه آموزش کمونیستها شرایطی را بوجود
آورد که بر حسب آن شرایط ذهنی ــ میزان آگاهی سوسیالیستی موجود ــ از حد رشد نیروهای مولده آن
جامعه باالتر بود .برعکس در جوامعی دیگر ــ و باز به علل دیگر ــ میزان آگاهی ،شرایط ذهنی،
بسیار نازلتر از حدی است که نیروهای مولده آن جامعه میطلبد .امریکا و اروپای غربی و ژاپن (فعال
از بسیاری از جوامع سوسیالیستی میگذریم!) نمونههای بارز این عدم تجانس شرایط مادی و ذهنی
هستند ،جوامعی دیگر مانند ایران نمونههای دیگر را بدست میدهند .اما شرایط ذهنی برای آماده کردن
شرایط تحقق انقالب چگونه خود را اعمال میکنند؟ در میان مارکسیستها انتظار نمیرود کسی علنا
مدعی باشد که آگاهی صرفا به صورت آگاهی نقش دارد (علنا کسی چنین ادعائی نمیکند ولی چه
بسیارند کسانی که در لفافه و استعارهها چنین میگویند) .برای ما آگاهی ،شرایط ذهنی ،خود به طور
پتانسیل یک نیروی مادی است .آگاهی بالقوه میتواند ماتریالیزه شود و به عینیت بدل گردد .مارکس
میگوید "تئوری  ...به مجردی که توده گیر شود به قهر مادی مبدل میگردد" .در مسئله مشخص ما
آگاهی کارگران به صورت یکی از عنصرهای اساسی (عنصر دیگر شرایط مادی است) ،مبارزات
کارگری سازمان یافته و تشکلهای کارگری را بوجود آورده و اعتالء میبخشد . 23این مبارزات و این
تشکلها دیگر ذهنی نیستند ،عینیت دارند و جزء شرایط عینی هستند.
ت عینیت یافته ،به صورت یک کل منسجم
بنا بر این مشاهده میکنیم که چگونه شرایط مادی و ذهنی ِ
شرایط عینی را بوجود آورند .چگونه شرایط عینی و ذهنی که دو مقولهاند کامال بهم مربوطند و در
ارتباط دیالکتیکی قرار دارند .و باز میبینیم که ادعاهائی در ردیف "آماده بودن شرایط عینی و فقدان
شرایط ذهنی" تا چه حد نادرست و بی پایه اند .خالصه میکنیم:
در طول تاریخ ،در جوامع طبقاتی شرایط مادی (روابط استثماری) همیشه در حدی وجود داشته است.
این شرایط در جوامع مشخص مرتبا آمادهتر میشود .شرایط مادی یک جامعه به اضافه آگاهی مکتسب
از شرایط مادی همین جامعه و از جوامع دیگر ،موجب پیدایش شرایط ذهنی میشوند .شرایط ذهنی
خود تحت شرایط معین بدل به نیروی مادی میشود .شرایط مادی ابتدائی ،میزان حدت تضادهای
23

ــ طبیعی است که این آگاهی الزاما آگاهی علمی سوسیالیستی نیست .در غیر این صورت ،یعنی در صورتی که اکثریت کارگران چنین آگاهی
را نداشته باشند و برای سوسیالیسم نکوشند ،مسلما انقالب اجتماعی سوسیالیستی رخ نخواهد داد و عصیانهای عمومی حد اکثر به انقالبهای
سیاسی منتهی خواهد شد.
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درونی سرمایهداری و بحرانهای آن ،و شرایط ذهنی ماتریالیزه شده را مجموعا شرایط عینی
میخوانیم ،چون عینیت دارند .خارج از ذهن انسانها وجود دارند .آگاهی ذهنی انسانها تا زمانی که
ماتریالیزه نشوند ،هیچ تاثیری در آماده کردن شرایط انقالب ندارد .این آگاهی ذهنی باید توده گیر شود
(و نگفته پیداست که توده آن را از روی کتب فرا نمیگیرد ،توده در پروسه مبارزه است که میتواند این
آگاهی را خلق و نیز جذب کند) .و این آن زمانی است که باز به گفته لنین " توده دیگر نمیخواهد."...
بنابر این قبل از ختم این مبحث الزم میبینیم که با جمعبندی مطالب فوق ،جوامع را بر حسب میزان
رشد شرایط انقالبی تقسیم بندی کنیم.
ما قبال گفتیم که انقالب اجتماعی یک پروسه است .و تحقق آن ــ کسب قدرت سیاسی برای تغییر
مناسبات اجتماعی ــ نقطه ایست (ولی نقطه بسیار مهمی است ،نقطه عطفی است) در مسیر آن.
ما دورانی را که در آن شرایط مادی انقالب وجود دارد و بحدی رسیده است که میتواند از منابع خود
جامعه و یا جوامع دیگر 24شرایط ذهنی مناسب را طی یک پروسه ایجاد کند ،دوران تدارک انقالب
میخوانیم .در این دوران تدارک ،وظیفه کمونیستها کمک به تسریع پروسه اعتالء آگاهی ،ایجاد
شرایط ذهنی است (توضیح شکلها و شیوههای مختلف اقدام به این امر در شرایط مختلف  ،موضوع
بحث جداگانه ایست) .هنگامی که این شرایط بوجود آمد و با رشد مبارزات کارگران توده گیر
(ماتریالیزه) شد ،شرایط عینی تحقق انقالب نیز آماده شده است .تنها در این زمان است که میتوانیم
بگوئیم شرایط عینی انقالب آماده است .دوران ماقبل آمادگی ،دوران تدارک است.
و باز نکتهای دیگر:
اگر شرایط مادی آماده باشد و رشد بسیاری کنند ،اگر فقر و مسکنت تودهها به ابعاد وسیع به رسد ولی
شرایط ذهنی آماده نباشد ،جامعه منفجر خواهد شد .عصیانها ،قیامها ،شورشها ــ و اگر مایلید بگوئیم
انقالبها ــ بوجود خواهد آمد .ولی اینها را دیگر نمیتوان گفت انقالب اجتماعی سوسیالیستی .در
جامعه "انقالب" خواهد شد ولی شما میتوانید هر نامی را که میخواهید بر این انقالبها بگذارید.
شرایط بحرانی (بحرانهای مختلف سرمایهداری) ،جنگ ،قحطی ،حوادث طبیعی و غیره میتوانند حتی
در شرایط فقدان شرایط ذهنی ،یک جامعه را ،یک نظام را ،متالشی کنند .در تاریخ بارها و بارها ــ و
شاید بتوان گفت در تاریخ کهن همواره ،و در تاریخ معاصر غالب اوقات ــ چنین بوده است .و اگر
نخواهیم شاهد انقالبهای بینام(!) باشیم ،باید بدانیم که تدارک باید داد .باید بدانیم که در دوران تدارک
انقالب سوسیالیستی هستیم و نه در دوران آمادگی شرایط برای انقالب سوسیالیستی .آنها که چنین
نمیاندیشند ،آنها که شرایط را همواره آماده انقالب میخوانند ،با همین ابراز مشخص میکنند که طالب
چه انقالبی هستند .انقالب بینام و نه انقالب سوسیالیستی!
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ــ اگر درک واقعی مسئله جهانی بودن سرمایه در میان همه مدعیان کمونیسم وجود داشت ما نیاز نمیدیدیم که دائما مسئله یک جامعه و جوامع
دیگر را پیش کشیم .جهان سرمایهداری  ،بیانگر روشن وحدت ارگانیک این جوامع است .ولی از آن جا که ما در این مقاله به توضیح (مکرر
ولی متاسفانه ضروری) این مسئله نه پرداختهایم ،مجبوریم که برای رسا بودن مطلب برای همه ،به این عبارات توسل جوئیم.
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انقالب اجتماعی در جامعه سرمایهداری
برای کسانی که روابط تولیدی سوسیالیستی را جانشین مسلم روابط تولیدی سرمایهداری میدانند ،تنها
انقالب اجتماعی این جوامع ،انقالب سوسیالیستی است ،ولی اگر قضیه بهمین جا خاتمه مییافت ،تعیین
نوع و شکل و آرایش طبقاتی در انقالب همه جوامع سرمایهداری از حل معادله یک مجهولی هم آسانتر
بود .ولی عوامل بسیاری دیگر نیز در تعیین این متغیرها مؤثرند.
در جامعه سرمایهداری پیشرفته ،یعنی در جوامعی که روابط تولیدی سرمایهداری نه تنها رابطه غالب،
بلکه رابطه تولیدی منحصر به فرد را تشکیل میدهد ،یعنی در جوامعی که پرولتاریا اکثریت کمی
نفوس را میسازد ،مسئله ارضی برای بورژوازی مسئله حل شده ایست (وجود روابط سرمایهداری در
تولید کشاورزی ،کار مزدوری و صنعتی شدن کشاورزی همراه با مالکیت خصوصی بر زمین و ابزار
تولید) ،دگرگونی روابط سرمایهداری به سوسیالیستی میتواند از هنگام کسب قدرت سیاسی بالفاصله
شروع شده و طی یک دوران کوتاه به خلع ید کامل سیاسی و اقتصادی سرمایهداران منتهی شود .این
انقالب همان پدیده ایست که ما شرح آن را در پیش بینیهای مارکس و انگلس در مورد سرنوشت
جوامع سرمایهداری پیشرفته مییابیم.
اما ما میدانیم که سرمایه داری زمان مارکس و انگلس با سرمایهداری کنونی تفاوتهای بسیار دارد.
ماهیت سرمایهداری تغییر نیافته است ،هنوز سامان اساسی و یا ستون فقرات سرمایهداری بر مبنای
انباشت ارزش اضافی استوار است ولی تغییرات فراوانی در شیوه و شکل انباشت بوجود آمده است که
جانشینی سرمایه آزاد با سرمایه انحصاری ــ سلطه انحصارات به جای رقابت آزاد ــ پیدایش سرمایه
مالی و باالخره قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم بوجود آورد .فتح بازارهای جدید جهانی توسط
سرمایهداری ،در ربع آخر قرن نوزدهم زمینه مادی مناسب را برای تشدید انحرافات رفورمیستی در
سوسیال دموکراسی و جنبش کارگری غرب بوجود آورد .این انحرافات نه بعلت وسوسه و خیانتهای
رهبری سوسیال دموکراسی ــ چنان که غالبا تصور میشود ــ بلکه بعلت بوجود آمدن زمینه مادی
مناسبی بود که فتح این بازارها و غارت استعماری و امپریالیستی بوجود آورده بود (و بنا بر این
رهبران خائن را در مسند رهبری جنبش کارگری نگاه میداشت و یا شرایط را برای انحرافات رهبری
و تقویت این انحرافات آماده میساخت) .تزریق ثروت بیکران مستعمرات به رگهای سرمایهداری،
جان تازهای در کالبد آن دمید و طبقه کارگر این کشورها را که در گذشته چنان مبارزاتی درخشان کرده
بودند که حتی به طور موقت موفق به کسب قدرت سیاسی هم در مواردی شده بودند ،در یک دوران
رکود نسبی قرارداد .این امر بجز به یمن غارت جوامع مستعمره و ازدیاد امکانات سرمایهداری متروپل
در ایجاد رفاه نسبی و رفورم میسر نبود .مبارزات کارگری در جوامع صنعتی پیشرفته (امپریالیستی) تا
هنگام جنگ دوم جهانی اول رکودی نسبی یافت اما همین عام ِل موجه رکود در غرب ،بیداری در شرق
را بدنبال داشت" .آسیای پیشرفته و اروپای عقب مانده ".انتقال ثروت از مستعمرات به جوامع
امپریالیستی به همان دلیل که باعث رکود نسبی مبارزات کارگران در غرب شد ،بیداری و هوشیاری
نسبی ــ والجرم بروز و تشدید مبارزات ــ در جوامع شرق را به همراه داشت .شرق بیش از آن چه که
مرحله انکشاف سرمایهداری آن میطلبید ،از خود بیداری و هشیاری نشان داد .مبارزات سالهای
 ۰۸۸۱تا ۰۰۰۹سالهای تجربه و تدوین تئوری این مبارزات بود .تئوری و عمل نشان دادند که در
شرایط وجود امپریالیسم جوامعی با رشد نازل نیروهای مولده میتوانند براهی روند که در آن
سوسیالیسم آغاز به پدیداری کند.
33
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هن گامی که این تئوری در حال تکوین بود ،قلت تعداد پرولتاریا و کثرت دهقانان بالتبع سئواالتی را
مطرح میکرد .در روسیه برای حل این مسئله جدلهای فراوانی بین انقالبیون و مبارزین مختلف
بوجود آمد .این جدلها و نقطه نظرهای متعدد ،عمدتا چهار بینش را نشان میدادند.
نارودنیکها به وجود تفاوت عمدهای بین پرولتاریا و دهقانان قائل نبودند و خواهان انقالب
۰
زحمتکشان به منظور به وجود آوردن نظامی غیرفئودالی و غیر سرمایهداری (سوسیالیسم نارودنیکی)
بودند .راه رشد غیر سرمایهداری که امروزه از طرف کشورهای "سوسیالیستی" برای فریب خلقهای
25
جوامع عقب افتاده تبلیغ میشود سلف خود را در این بینش مییابد.
 ۲نظریه منشویکی ــ شرایط خاص جامعه روسیه موجب تحرک پرولتاریا شده است .پرلتاریا باید در
این شرایط ،همگام و همصدا با بورژوازی لیبرال (که با فئودالیسم و استبداد مبارزه میکنند) برای ایجاد
انقالب بورژوا دمکراتیک بکوشد .رسالت تاریخی رهبری انقالب بورژوائی با طبقه بورژواست بنا بر
این پرولتاریا باید به رهبری این طبقه تن دهد تا در اقدامات ضد فئودالی خود موفق شود .پرولتاریا نباید
در این مرحله کاری کند که بورژوازی لیبرال را به ترساند یا از انقالب به رماند .هنگامی که جامعه
سرمایهداری شد و در سطح عالی رشد نیروهای مولده قرار گرفت و تعداد پرولتاریا بیشتر گشت،
پرولتاریا فرصت خواهد داشت که انقالب سوسیالیستی کند .فرزندان خلف این بینش ،رویزیونیستهای
زنگا رنگ امروز ،اکونومیستها و  ...هستند .تفاوت آنان با خائنین همکار رژیم در این است که
رویزیونیستها در ظاهر معتقدند باید برای انقالبی که بورژوازی در آن به سلطه کامل رسد 26مبارزه
کرد و موانع س د راه ــ و از جمله سلطنت عقب مانده ــ را برداشت .خائنین همکار رژیم معتقدند که
انقالب انجام یافته و اکنون مرحله رشد نیروهای مولده است .بنا بر این به انکشاف آن باید کمک کرد.
نظریه لنینی ــ دهقانان ،کارگران و بورژوازی لیبرال خواهان انهدام روابط فئودالی ،هر یک به
۵
دلیلی و تا انداز ه معینی ،هستند .ولی بورژوازی لیبرال در تضاد و وحدت با فئودالها (و سلطنت)
باالخره جانب سلطنت را خواهند گرفت .دهقانان و کارگران تنها طبقاتی هستند که مبارزه با فئودالیسم
را تا به آخر خواهند کرد .هدف کارگران از انقالب از میان بردن بقایای نظام فئودالی ،مبارزه با
استثمار بورژوازی و آغاز کردن به ساختمان روابط سوسیالیستی است .خواست دهقانان مبارزه با قیود
و بقایای فئودالی است که بورژوازی از میان بر نداشته است ،ولی دهقانان یک طبقه یک پارچه را
تشکیل نمیدهند .در میان دهقانان از کوالک ثروتمند تا برزگر بی چیز ،طیفهای مختلفی را از نظر
موضع در پروسه تولیدی تشکیل میدهند .دهقانان بی چیز نه تنها متحدین پرولتاریا در مبارزه علیه
نظام و استثمار فئودالی هستند ،بلکه میتوانند در مبارزه با استثمار سرمایهداری هم شرکت کنند .به
گفته مارکس "دهقان فقط خرافاتی نیست بلکه قادر به استدالل نیز میباشد" ،لنین معتقد بود که سناریوی
تاریخی رهبری دهقانان توسط بورژوازی (و خردهبورژوازی شهری) میتواند در شرایط روسیه
عوض شود و این رهبری را پرولتاریا بدست گیرد .این امر که این تئوری لنین به بهترین وجهی اثبات
تاریخی یافت و جزء واقعیتها در آمد نیازی به توضیح ندارد .در این جا مجمال به نکتهای اشاره
میکنیم که غالبا مورد سوء استفاده تروتسکیستها و اکونومیستهای امروزی قرار گرفته است و از
جانب کامال متفاوتی مورد بهره برداری مائوئیستها واقع شده است.
25

ــ البته این بشرطی است که چنین تبلیغی را باور کنیم .واقعیت این است که این اصطالح پوششی است برای سازش بنفع بورژوازی تحت
القاظ "غیر بورژوائی".
26
ــ پارهای از رویزیونیستها که معتقدند حکومت در دست بورژوازی است (پس غرض حاصل است) حامی آن نوع "انقالبی" هستند که طی
آن جناح فعلی بورژوازی حاکم جای خود را به "جناح سالمتر و واقع بینتر" دهد .همان طور که گفتیم انقالب برای انسانهای مختلف مفاهیم
مختلف دارد!
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لنین در جدل خود با منشویکها به درستی به نقش دهقانان توجه میکرد .فراموش نشود که مخالفین
اصلی این تز بلشویکها ،منشویکها بودند و تزهای بلشویکی در مقابل آنها اقامه میشد .تکیه بر
نقش دهقانان ،درک ضرورت اتحاد دهقانان و پرولتاریا در انقالب اجتماعی روسیه آن زمان .از
عمدهترین دستاوردهای لنینیسم است .معهذا لنین بخوبی میدانست که امکان "استدالل" با دهقانان فقط تا
آن حد وجود دارد که مطابق با خواست تاریخی طبقاتی آنان باشد .او بخوبی میدید که دهقانان در مقابل
اجرای موازین سوسیالیستی می توانند مقاومت کنند و چه بسیار خواهند کرد .او در سال ۰۰۱۳
می نویسند" :ما از جنبش دهقانان تا به حدی که جنبش دمکراتیک و انقالبی [توجه کنید و نه
سوسیالیستی] است ،طرفداری میکنیم( .از همین حاال و آنا) خود را آماده میکنیم که بهمان نسبت که
جنبشی ارتجاعی و ضد پرولتری میشود با آن مبارزه کنیم .تمام چکیده در این وظیفه دوگانه
است"[تاکیدها از ماست] .و باز مینویسد :ما از طریق هر گونه اقدامی ،منجمله مصادره ،از آغاز تا
پایان ،از دهقانان به طور کلی علیه مالکین زمین حمایت و بعدا (حتا نه بعدا بلکه در عین حال) از
پرولتاریا علیه دهقانان به طور کلی حمایت میکنیم" .بنا بر این هر نوع توهمی مبنی بر این که گویا
لنین دهقانان را سوسیالیست(!) و یا به مثابه یک طبقه خواهان برقراری روابط سوسیالیستی میدانسته
است آن قدر مبتذل است که یا حاکی از نفهمیدن یک کالم از لنین و یا نشانهای از غرض ورزی و
دروغگوئی محض است .لنین دهقانان را متحد پرولتاریا علیه فئودالیسم میدانست و نه از ابتدا علیه
نظام سرمایهداری .او آنها را به مثابه یک طبقه متحد پرولتاریا در مبارزات ضد فئودالی یعنی
دمکراتیک( 27که معتقد بود در خصلت و مضمون خود بورژوائی است) میدانست و نه در انقالب
سوسیالیستی .ازآن جا که پرولتاریا را تنها نیروی انقالبی نمیدانست و معتقد بود که دهقانان و
بورژوازی (با همان خصلت دو گانه و تزلزل) به علت حاکمیت سیاسی سلطنت فئودالی بهر حال طالب
انقالب ضد فئودالی هستند ،انقالبی با این آرایش طبقاتی را در مقوله انقالب بورژوا دمکراتیک قرار
میداد .یعنی برخالف خلقیون سوسیالیست معتقد نبود که این اقشار و طبقات (منجمله سرمایهداران)
برای انقالب سوسیالیستی مبارزه خواهند کرد .این که منطق این انقالب بورژوا ــ دمکراتیک به
رهبری کارگران این دگرگونی را در ادامه خود بجائی خواهد کشاند که علیرغم خواست بورژواها و
در تضاد آنتاگونیستی با آنها قرار میگیرد (یعنی دگرگونی سوسیالیستی خواهد بود) امری است که
قابل پیش بینی برای بورژوازی نیست و بر فرض هم که پیش بینی کند فعال کاری نمیتواند بکند.
بورژوازی مجبور است انقالب کند و این امید را دارد که آن را در سطح دمکراتیک نگاه دارد .این
انقالب بورژوا دمکراتیک انقالب نهائی و هدف اوست در صورتی که برای کارگران صرفا مقدمه
ایست برای ادامه انقالب ،انقالب سوسیالیستی .و این فرض نیز تنها زمانی حاصل میشود که کارگران
در راس انقالب باشند .در راس انقالب باشند تا عالوه بر مبارزه ضد فئودالی دگرگونی سوسیالیستی
28
کنند.
به هر حال چنان که گفتیم برای لنین ،انقالب روسیه بصورت انقالب بورژوا دمکراتیک شروع میشد.
عمده شرکت کننده گان در آن را نه بورژوازی و پرولتاریا ،بلکه پرولتاریا و دهقانان تشکیل میدادند.
او آلترناتیو دهقانان را (برخالف منشوبکهائی که بر بورژوازی تکیه میکردند) تبلیغ میکرد .این
بینش همان طور که گفتیم مهر تائید و اثبات تاریخی خورد ،معهذا ما ضروری میدانیم که به یک ایراد
27

ــ واژه دمکراتیک ،مانند واژه امپریالیسم در نوشتههای مارکسیستی مفهوم خاص خود را مییابد .ما در این مورد خواهیم نوشت فعال به همین
بسنده میکنیم که غرض از دمکراسی در این جا" ،آزادیهای مطلوب بورژوازی برابری و برادری" به صورت مسائل روستائی نیست
....غرض خصلت ضد فئودالی است.
28
ــ به این نکته توجه شود که از نظر لنین ــ بر خالف استالیتستها ــ انقالب مرحلهای نیست .یعنی در ابتدا انقالب بورژوا دمکراتیک نمیشود
که صرفا اقدامات ضد فئودالی کند و پس از یک دوران انکشاف انقالب سوسیالیستی کند .این وظایف با هم و در امتدادهم قرار میگیرند.
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متدولوژیک از نقطه نظر اصطالحی که لنین بکار برده است اشاره کنیم و آن اصطالح "دیکتاتوری
دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان" و به عبارت دیگر وارد کردن مفهوم دیکتاتوری دو طبقه است .ما
همان طور که گفتیم به مسئله ضرورت اتحاد دهقانان و پرولتاریا در روسیه که از طرف لنین مطرح
شد اعتقاد داریم و این امر که این اتحاد بر مبنای دمکراتیک (ضد فئودالی) است نیز مورد پذیرش
ماست .ولی اتحاد دموکراتیک را دیکتاتوری دمکراتیک خواندن بنظر ما یک تسامح است .اعمال
دیکتاتوری یک طبقه به انهدام نظام کهن خالصه نمیشود (جنبه سلبی آن) بلکه ایجاد نظامی جدید
(جنبه ایجابی) را هدف دارد .دیکتاتوری معادل اعمال قدرت و خواست طبقاتی جهت ایجاد نظامی
نوین است .در این حال باید پرسید چه نظام نوینی است که هم طبقه دهقان و هم طبقه کارگر طالب
آنست؟ ما قبال اشاره کردیم که لنین خود مانند هر مارکسیست اصیل دیگری دهقانان را به مثابه یک
طبقه خواهان بر قراری سوسیالیسم نمیداند و به مسئله تضاد آنان با کارگران "حتا نه بعدا بلکه در عین
حال" واقف است .خواست طبقاتی دهقانان ،مالکیت خصوصی قطعه زمین است و حال آن که خواست
طبقاتی پرولتاریا نفی هر نوع مالکیت خصوصی است .دهقان و کارگر در منهدم کردن نظام کهن
متحدند ولی برای بر قراری نظام نوین به مثابه طبقات مقابل هم میایستند .نقل قول لنین را تکرار
میکنیم" :ما از دهقانان به طور کلی علیه مالکین زمین حمایت میکنیم و بعدا (نه بعدا بلکه در عین
حال) از پرولتاریا علیه دهقانان به طور کلی حمایت میکنیم ".بنا بر این اتحاد دهقانان و کارگران در
انهدام نظام کهن را دیکتاتوری دمکراتیک دهقانان و پرولتاریا نمیتوان خواند .اینها همان قدر که در
انهدام نظام کهن متحدند در ساختن نظام جدید که وجه دیگر دیکتاتوری است مقابل هم هستند ،تضاد
دارند .دیکتاتوری آراء متضاد غیر ممکن است .یا این دیکتاتوری میکند و یا آن (وبقول لنین از
پرولتاریا علیه دهقانان به طور کلی حمایت میکنیم) .دیکتاتوری دو طبقه غیر ممکن است و اطالق
چنین اصطالحی تسامح است ــ اگر چه تائید میکنیم که ما با محتوای نظر لنین یعنی اتحاد آنها ولی
حمایت از پرولتاریا علیه دهقانان (در مورد تضاد) توافق کامل داریم .ما به خوبی توجه داریم که
بسیاری از کسان با نشان دادن ایراد این اصطالح (و آن هم نه به درستی) سعی در نفی محتوای تئوری
لنین میکنند .این در بهترین حالت معرف نادانی و در بدترین حالت فریبکاری آنان است.
تروتسکی با نظر منشویکها در این مورد مخالف بود .او در سال  ۰۰۲۰مینویسد" :در مورد
۷
مسئله انقالب ارضی که برای سرنوشت انقالب بورژوائی اهمیت حیاتی داشت ،من الاقل از پائیز
 ۰۰۱۲از اولین لحظه فرارم به خارج یک شاگرد لنین بودم "واظهار میدارد که "معهذا من علیه
فرمول "دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقانان "قد علم کردم" (تکیه از ماست) و باز میگوید "در
این جا احتیاج به تکرار نیست که محتویات مشخصی که لنین هر بار با فرمول "دیکتاتوری دمکرتیک"
عنوان میکرد .کمتر از یک فرمول فرضی مشتق میشد تا تجزبه و تحلیل از تغییرات واقعی در رابطه
با نیروهای طبقاتی .احتیاج به تکرار نیست که این محتوای تاکتیکی و سازمانی یک بار برای همیشه به
عنوان یک نمونه کالسیک از واقع بینی انقالب در محتویات تاریخ ثبت شده است .تقریبا در تمام موارد
و بهر حال در تمام موارد م همی که من از نظر تاکتیکی و سازمانی خود را در تضاد با لنین قرار دادم
حق به جانب او بود" (انقالب پیگیر) .به عبارت دیگر او در سال  ۰۰۲۰اظهار میکند که از سال
 ۰۰۱۲در مورد مسئله ارضی شاگرد لنین بوده است .فرمول "دیکتاتوری دمکراتیک دهقانان و
پرولتاریا" را یک تاکتیک لنین و "یک نمونه کالسیک از واقع بینی انقالبی" او میداند که او با آن
مخالف بوده ولی اکنون پی برده است که در این تاکتیک حق به جانب لنین بوده است .یعنی او از
گذشته با محتوای تئوری لنین موافق بوده و اکنون هم با تاکتیک او (فرمول دیکتاتوری دمکراتیک)
موافق شده است .این اظهار او در سال  ۰۰۲۰است .ولی هم او در سال  ۰۰۵۰یعنی ده سال بعد ،در
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بخش اول کتابی که بنا بود بیوگرافی لنین شود در همین زمینه از سه بینش :منشویکی ،بلشویکی و
تروتسکستی صحبت میکند و شرح میدهد که چگونه بینش او از همان ابتدا با لنین متفاوت بوده است.
او در این سال ( )۰۰۵۰از جزوۀ "قبل از نهم ژانویه" (نوشته خودش ۰۰۱۳ــ  )۰۰۱۱نقل قول دیگری
را آورد  :از آن چه گفته شد روشن است که نظر ما نسبت به "دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان" چیست.
اصل مسئله در این نیست که آیا ما آن را از نظر اصولی غیرقابل قبول میدانیم یا نه و یا ما "خواهان"
این شکل همکاری سیاسی هستیم یا نه .ما آن را تحقق ناپذیر میدانیم ــ الاقل به معنای آنی و صریح آن
( "....تاکید ها از ماست) او سپس بینش منشویکی و لنین و خودش را جمعبندی میکند و در پایان
مینویسد :این فرمول بندیهای موجز با روشنی یکسان ،هم تجانس دو بینش آخری را در تضاد و آشتی
ناپذیریشان با چشم انداز لیبرال ــ منشویکی نشان میدهد و هم اختالف بسیار اساسی آنها را در مورد
مسئله خصلت اجتماعی و وظایف "دیکتاتوری" زائیده انقالب( ".سه بینش از انقالب روسیه ــ تاکید از
ماست).
بنا بر این مشاهده میکنیم که تروتسکی  ۰۰۲۰در مورد تروسکی  ۰۰۱۳چیزی میگوید و تروتسکی
 ۰۰۵۰در مورد همان تروتسکی  ۰۰۱۳چیز دیگری .در ابتدا فقط اختالف بر سر فرم ("فرمول") است
(که بعد برای او روشن میشود "محتوای تاکتیکی" نظر لنین درست بوده) .بعدا اظهار میشود اختالف
اساسی در مورد م سئله خصلت اجتماعی و وظایف "دیکتاتوری" وجود داشته است! مشکل است بتوان
واژه دیگری بجز دو گوئی "تاکتیکی" در مورد این ابرازات بکار برد .حقیقت این است که تروتسکی
 ۰۰۲۰میخواست ثابت کند که ادامه دهنده لنین اوست و نه استالین .تروتسکی  ۰۰۵۰استالین را پا
برجا میدید و سخنی دیگر میگفت.
در همین زمینه باز به نکتهای یگر اشاره میکنیم .تروتسکی  ۰۰۲۰در مورد دلیل مخالفت گذشته خود
با "فرمول دیکتاتوری کارگران و دهقانان" میگوید" :من علیه [آن]  ...قد علم کردم ،زیرا در آن این
نقص را میدیدم که این مسئله که دیکتاتوری واقعی به کدام طبقه تعلق خواهد گرفت در آن باز گذاشته
شده بود ".او در همین جروه و هم در سال  ۰۰۵۰مکرر تاکید میکند که دهقانان نمیتوانند پرولتاریا را
کنار بزنند و جای او را اشغال کنند .به عبارت روشنتر او اعتماد دارد که پدیدهای که لنین آن را
"دیکتاتوری دمراتیک دهقانان و کارگران" میخواند در حقیقت فقط میتواند دیکتاتوری پرولتاریا باشد.
یعنی ایراد این است که این فورمول فقط در صورت ظاهر ساز است ولی چون دهقانان بهر حال
نمی توانند دیکتاتوری کنند پس در واقع چنین نیست(یعنی ایراد واقعی ندارد) .با این همه ،چنان که نشان
دادیم در سال  ۰۰۲۰از اختالف بسیار اساسی در مورد خصلت اجتماعی و وظائف دیکتاتوری" سخن
میگوید!
این دوگوئیهای تروتسکی عکسالعمل خود را در تفاوت نظرهای فاحش میان تروتسکیستهای
امروزی مییابد ولی این مسئله ای است که به این بحث مربوط نیست .آن چه مورد نظر ماست این
است که نشان دهیم تروتسکی در سال  ۰۰۱۳چه میگفته و این را نه از گفتههای متناقض بعدی خود او
در مورد آن زمان ،بلکه از نوشتههای همان زمان او میتوانیم پیدا کنیم.
او در این سال مینویسد " :به نظر ما انقالب روسیه شرایطی ایجاد خواهد کرد که تحت آن ،قدرت
میتواند (و در صورت پیروزی انقالب میباید) بدست پرولتاریا بیفتد ،قبل از آن که سیاستمداران
لیبرالیزم بورژوائی فرصت پرورش کامل نبوغ سیاستمداران خود را پیدا کنند [توجه کنید تا این جا
سخن از نقش دهقانان نیست]  ...بورژوازی روسیه در حال واگذاری تمام مواضع انقالب به پرولتاریا
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می باشد .بهمین منوال ناچار به واگذاری رهبری انقالبی دهقانان به پرولتاریا خواهد بود .پرولتاریای به
قدرت رسیده ،در مقابل دهقانان به عنوان طبقهای که آنها را از بند رها کرده قرار خواهد گرفت
[پرولتاریا دهقانان را از بند رها میکند و در مقابل آن قرار خواهد گرفت .باز نقش مثبت (فعال)
دهقانان فراموش شده است]  ...پرولتاریا با حمایت دهقانان با استفاده از تمام قوا سعی خواهد کرد سطح
فرهنگ روستا را باال برده و  ." ....تنها نقشی که حمایت دهقانان دارد پس از انقالب در کمک به باال
بردن سطح فرهنگ روستا است .در برابر رساله مفصل تروتسکی " نتایج و چشم اندازها" که در
حقیقت تز تروتسکی در مورد انقالب روسیه و وظائف آن است یک کالم در مورد نقش دهقانان در
انقالب نمییابیم! مواضع کارگران ،بورژوازی لیبرال و خردهبورژوازی و غیره بدقت مورد بحث قرار
گرفتهاند ،ولی دهقانان یکسره و بکلی در سراسر رساله فراموش شدهاند .تنها جائی که ذکر از نقش آنان
به میان میآید در مورد نقش آنان در دوران بعد از انقالب است و آن هم در ضرورت شرکت آنان در
حکومت (مثال بتوانند در باال بردن سطح فرهنگ روستا 29و غیره مؤثر افتند) او در همان جزوه (قبل
از نهم ژانویه) مینویسد "تنها از طریق قیام مسلحانه پرولتاریا میتوان به راه حل قطعی رسید ،و در
این مسیر مرحله بعدی اعتصاب عمومی (تکیه از ماست) است".
بنا بر این واقعیت این است که تروتسکی بر خالف آن چه بعدا ادعا میکند ،در تزهای اساسی خود در
مورد انقالب روسیه ،نقشی یا الاقل نقش مؤثری برای دهقانان قائل نبوده است .فرمول مورد ادعای او
در سال  ۰۰۵۰مبنی بر "دیکتاتوری پرولتاریا متکی بر دهقانان" ،فرمول اصلی و قبال ارائه شده او
نیست .این فرمول اخیر همان فرمول لنین است با تصحیح اشتباه متدولوژیک آن و همین است که مورد
تائید ماست.
منشویکها و تروتسکی هر دو به دهقانان کم بها میدادند .این نقطه تشابه و وجه مشترک آنها بود.
ولی واقعیات فوریه ــ نه تنها فوریه بلکه واقعیات اکتبر نیز ــ نشان دادند که آنها چقدر اشتباه
میکردهاند .واقعیات بر مبنای خواست ما حرکت نمیکنند ،شرایط جامعه ویژگی حرکت را مشخص
میکنند .اگر جامعهای دهقانی است  ،اگر تعداد پرولتاریا کم است ،اگر حاکمیت جامعه در دست
فئودالیسم است و دهقانان صرفا با خواست ضد فئودالی در انقالب شرکت میکنند یعنی مسئله ارضی
حل نشده است و بورژوازی لیبرال هم همین خواست محدود ضد فئودالی را دارد محتوای انقالب اجبارا
(و حتا بر خالف میل پرولتاریا) خصلت دمکراتیک پیدا میکند چون هیچ طبقه ای بدون خواست
طبقاتی خود در انقالب شرکت نمیکند.

* * *
از آن چه گفته شد به این نتیجه میرسیم که شرایط مختلفی میتواند وجود داشته باشد که همکاری
طبقاتی پرولتاریا و دهقانان را در این یا آن نوع انقالب ضروری کند .انقالب شرایطی که مسئله ارضی
حل نشده و هنوز دهقانان اکثریت جامعه را تشکیل میدهند انقالبی خواهد بود با شرکت پرولتاریا و
دهقانان .هر یک از این دو طبقه تحقق خواست طبقاتی خود را در انقالب میبینند .خواست طبقه دهقان
دمکراتیک (ضد فئودالی) است و خواست پرولتاریا دمکراتیک و سوسیالیستی (ضد فئودالی و ضد
سرمایهداری) ،انقالب اجتماعی مورد نظر ما در این جوامع انجام وظائف دمکراتیک و سوسیالیستی را
بعهده دارد ،به این معنی که از روز اول انقالب ،طبقه پرولتاریا و طبقه دهقان در انهدام نظام کهن
29

ــ جالب توجه است که حتا زحمتکشان ده و اقشار پائینی دهقانان که تشکیل دهندگان کمونهای تولیدی روستائی پس از انقالب خواهند بود .در
نوشته تروتسکی نه در رابطه تولیدی بلکه در باال بردن سطح فرهنگ روستا (وآن هم از طریق حکومت) مورد توجه قرار میگیرد.
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متحد هم هستند و در ساختمان نظام آینده مقابل هم قرار میگیرند 30.باز به تکرار گفته لنین در سال
" ۰۰۱۳ما از طریق هرگونه اقدامی ،منجمله مصادره ،از آغاز تا پایان ،از دهقانان به طور کلی علیه
مالکین زمین حمایت میکنیم و بعدا (حتا نه بعدا بلکه در عین حال) از پرولتاریا علیه دهقانان به طور
کلی حمایت میکنیم (تکیه از ماست) .تسخیر قدرت سیاسی نقطهای در مسیر همکاری پرولتاریا و
دهقانان و نقطه آغاز مبارزه پرولتاریا علیه دهقانان (به مثابه یک طبقه) است .مرحله آغازین پس از
تحقق کسب قدرت سیاسی در پروسه انقالب سوسیالیستی ــ در جوامع عقب مانده سرمایهداری که انجام
وظائف دمکراتیک در رابطه با زحمتکشان غیر پرولتر (اقشار فقیر دهقانان) از تکالیف اصلی است ــ
را مرحله دمکراتیک انقالب سوسیالیستی مینامیم 31.طبیعی است خصوصیات ویژه این مرحله و زمان
آن بستگی به عوامل بیشمار دارد .به طور کلی میتوان گفت که هر چه انکشاف نیروهای مولده در
سطح نازلتر باشد و بورژوازی قبال وظائف ضد فئودالی خود را کمتر انجام داده باشد ،این مرحله
دمکراتیک طوالنیتر خواهد بود و بالعکس .در جوامع پیشرفته این زمان به صفر نزدیک میشود.
عوامل دیگر ،شرایط ذهنی ،نقش رهبری ،عوامل بینالمللی ،مسائل طبیعی و غیره نیز هر کدام تاثیر
بخش هستند .به هر حال دیر یا زود دهقانانی که فقط خواست ضد فئودالی داشتند در مقابل اقدامات
سوسیالیستی در جهت الغاء مالکیت خصوصی به طور کلی مقاومت خواهند کرد و مبارزه با آنها
وظیفه مهمی میشود .اما چگونگی ،شیوه ،این مبارزه طبقاتی بستگی به عوامل متعددی خواهد داشت
که جای بحث آن این جا نیست ،آن چه مسلم است این است که در انتهای این مبارزه طبقهای به عنوان
طبقه دهقان وجود نخواهد داشت .تجربه پارهای از کشورهائی که در آنها انقالب سوسیالیستی شده
نشان میدهد که امحاء طبقه دهقان یعنی تبدیل آنها به پرولتاریا میتواند کال به صورت مسالمت آمیز و
با استدالل پراتیک روزمره زندگی حل شود .دهقانان فقیر و زحمتکش در این پراتیک به مزیت نظام
سوسیالیستی پیخواهند برد ولی این بدان معنی نیست که طبقه دهقان علیرغم خواست تاریخی خود در
ساختن نظام سوسیالیستی شرکت کرده است.
قبل از خاتمه این بخش و پرداختی به مسئله ایران الزم میبینیم که به شکل گیری یک بینش پنجم که در
نحوه تئوریزه کردن انقالب چین در واژههای مارکسیستی خود مینمایاند ،اشاره کنیم.
مشاهده کردیم که یکی از اختالفات منشویکها با بلشویکها بر سر آرایش نیروهای انقالبی بود.
منشویکها مبلغ همکاری بورژوازی و کارگران بودند و بلشویکها مدافع همکاری کارگران و
دهقانان .در اندیشه مائوتسهدون مسئله به این صورت ظاهر میشود که هم بورژوازی و هم کارگران و
هم دهقانان (و البته خردهبورژوازی ) با هم در پدیدهای به اسم "دیکتاتوری دمکراتیک خلق" انقالب
میکنند .آن چه خوبان همه دارند این یک به تنهائی دارد .اثبات این که از دهقانان گذشته ،بورژواها
چگونه مایل به برقراری نظام سوسیالیستی میشوند بعهده مائوئیستها است .کشف خصوصیات
سوسیالیستی طبقات دهقان و سرمایهدار بالشک بسیار جالب است .مائوتسهدون پایه تئوریک و فلسفی
32
همکاری با آن ها را در امکان غیر آنتاگونیستی بودن تضاد پرولتاریا و بورژوازی ملی (!) میریزد.
30

ــ توجه شود که منظور طبقه دهقان است .نه گفته پیداست که اقشار تحتانی دهقانان و نیمه پرولتاریای ده و باالخره کارگران کشاورزی در
پروسه ساختمان نظام آینده نیز بالقوه متحد طبقه کارگراند.
31
ــ گفتهایم و باز تکرار می کنیم که این حکم به معنای آن نیست که پس از انقالب در "مرحله اول" فقط به وظائف دمکرانیک پرداخته میشود.
غرض ابن است که در حین انجام وظائف سوسیالیستی به وظائف دمکراتیک نیز پرداخته میشود.
32
ــ این ادعا را با نظر لنین مقایسه کنید که میگوید:
 ...بکار برد این عبارت که حکومت موقت موظف خواهد بود مبارزه متقابل طبقات متضاد را تنظیم نماید بی نهایت نادرست یا حداقل ناشیانه
است ...موجب بروز این فکر میشود که گویا ممکن است حکومتهائی باشند که ارگان مبارزه طبقاتی نبوده بلکه تنظیم کننده آن باشند ...برازنده
مارکسیستها نیست....
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عمال هم دیدیم که چنین شد و سرمایه داران جهد بلیغی در ساختمان سوسیالیسم در چین کردند و نتایجش
هم از روز روشنتر است 33معهذا باید در این جا به نکته مهمی اشاره کنیم .نادرست دانستن فرمولهای
تئوریک اندیشه مائوتسهدون به هیچ وجه نه به معنای نفی انقالب چین است و نه نفی ضرورت آن.
زمانی که نتوانیم بین واقعیت ،و نحوه توضیح واقعیت تفاوت قائل شویم از ادعای مارکسیست بودن باید
صرف نظر کنیم .اختالف ما با مائوئیست ها در این نیست که انقالب چین خوب بود یا بد .ما معتقدیم که
در هرحال مترقیترین انقالبی که میتوانست در آن شرایط خاص در جامعهای مانند چین به وقوع به
پیوندد کمابیش چنین ماهیتی میداشت (علیرغم اشتباهات متعددش) ارج بسیار ما به این انقالب حماسه
آفرین از آن جهت است که پدیدهای بسیار مترقی بود .در جامعهای با پرولتاریای بسیار بسیار نا چیز در
قیاس با سایر زحمتکشان ،با تعداد انگشت شماری سوسیالیست ،با انبوه عظیم توده دهقانان ،در شرایط
سلطه استعمار و امپریالیسم .اگر طبقاتی که در انقالب شرکت کردند بسیج نمیشدند ،اگر توهمات
اکونومیستی در چین غلبه داشت ،چیانکایچک بجای فرار به تایوان ،حاکم چین باقی میماند .انقالب
عظیم اجتماعی چین این شانس را بوجود آورد که آمادهترین طبقات و عناصری که در آن مقطع خاص
ضد نفوذ امپریالیسم بودند ،و امکان داشت بخشی از آنها بتوانند نظامی بجز سرمایهداری در این
جامعه بوجود آورند ،34در رهبری انقالب قرار گیرند .و این امر که باالخره اینها بردند یا
سرمایه داری خود را بطریقی دیگر در پروسه دوران گذار (که در آن هنوز طبقات وجود دارند) مستقر
خواهد کرد ،به هیچ وجه در این حقیقت که انقالب در زمان خود به رهبری مترقیترین طبقات انجام
گرفت و حداقل امکان پیروزی را بوجود آورد ،تغییر نمیدهد .حتی اگر سرمایهداری در چین مستقر
شود باز این امر از اهمیت انقالبی که در چین انجام شد چیزی نمیکاهد .ما در صفحات پیشین بینش
شکست طلبانه کسانی را که احیاء روابط استثمارگرایانه در جوامعی که در آنها انقالب اجتماعی
سوسیالیستی شده است را به مسخره میگیرند ،مورد بررسی قرار دادیم و در این جا به ذکر مجدد آن
نمیپردازیم .همین را میگوئیم که کسانی که انقالب چین را تائید نمیکنند یا باید آلترناتیو مترقیتری را
از نظر آرایش ممکن طبقات در آ ن انقالب ارائه دهند (آلترناتیوی که امکان پیروزی داست) ،و یا
یکسره بگویند که طرفدار چیانکایچک هستند چون او قائل به ایجاد نظام "از نظر تاریخی ضروری"
یعنی سرمایهداری بود .مخالفت ما با انقالب چین نیست ،بلکه با مفاهیم التقاطی است که در اندیشه
مائوتسهدون وجود دارد و به اسم تکامل مارکسیسم لنینیسم ارائه میشود .ما در رسالهای دیگر به
پاره ای از این مفاهیم برخورد کرده ایم .در این جا به این حکم بسنده میکنیم که محتویات اندیشه
مائوتسهدون تا آن جا که به آرایش طبقاتی و خواستههای انقالب آزادیبخش در آن شرایط خاص مربوط
است مورد تائید ماست .ولی آن چه را که به عنوان مبانی فلسفی و سوسیالیستی آن تلقی میشود التقاطی
و متاثر از مکاتب مختلف میدانیم( .مبانی اقتصادی این اندیشه هم وجود خارجی ندارد) .ما
مائوتسهدون را یکی از انقالبیون بزرگ تاریخ میدانیم که در رهبری انقالب اجتماعی یک جامعه عقب
افتاده عظیم قرار داشت .التقاتی بودن اندیشههای او و مغایر آنها با آموزشهای مارکسیسم ،از احترام ما
نسبت به شخصیت انقالبی او نمیکاهد .او در تاریخ به عنوان کسی که سهم بزرگی در آزادی توده
عظیمی از انسانها از قیود فئودالیسم داشت ،خواهد درخشید.

* * *
33

ــ ما در رساالت جداگانه به مسئله "دیکتاتوری دمکراتیک خلق" و "غیر آنتاگونیستی بودن تضاد سرمایهاران و پرولتاری" در اندیشه
مائونسهدون پرداختهایم.
34
ــ توجه شود که ما ایرادات و اشتباهات اساسی (که همکاری پرولتاریا و بورژوازی را توجیه میکند) را ندیده نگرفته و نقش آنها را در از
بین بردن دستاوردهای انقالب کم نمیدانیم.
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خالصه کنیم:
دیکتاتوری دو یا چند طبقه تناقضی در لفظ و در معناست ــ حکومت چند طبقه ممکن است ولی این
حکومت پس از کمک به تالشی نظام کهن ،به ناچار باید در خدمت پدیداری یک نوع مناسبات تولیدی
قرار گیرد .تعدد نمایندگی طبقات در حکومت به معنای تعدد جهت حرکت جامعه در آن واحد نمیتواند
باشد! دولتی که بر ویرانه متالشی شده فئودالیسم بوجود خواهد آمد ،صرفنظر از این که چه کسانی و
نمایندگان چه طبقاتی در حکومت آن شرکت داشته باشند ،نهایتا یا جامعه را در جهت برقراری
سرمایهداری یا سوسیالیسم هدایت خواهد کرد .این دولت یا نهایتا در خدمت طبقه ایست که روابط
سرمایهداری را میطلبد و یا در خدمت طبقه ایست که روابط سوسیالیستی را میخواهد .این دولت یا
ابزار اعمال قدرت طبقه سرمایهدار است و یا ابزار اعمال قدرت پرولتاریا .و به عبارت بهتر در تحلیل
نهائی یا مبین پرولتاریا و یا سرمایهداران است  .دیکتاتوری هر دو ،بیمعنی و بیپایه و غیرممکن
است.
دیکتاتوری کارگران و دهقانان نیز چنان که در صفحات قبل گفتیم ،نادرست است .دولت مورد نظر یا
در جهت ابقاء مالکیت خصوصی حرکت میکند که دیگر دیکتاتوری طبقه کارگر نیست .یا در جهت
امحاء مالکیت خصوصی میکوشد که دیگر دیکتاتوری دهقان نیست .در یک کالم دیکتاتوری هیچ دو
طبقهای ــ و به طریق اولی هیچ چند طبقهای ــ ممکن نیست .حکومت دو یا چند طبقه ،تشکیل کابینههای
ائتالفی و نظائر آن البته میسر است ،ولی حکومتها و دولتها هرچه باشند در تحلیل نهائی معرف
دیکتاتوری یکی از آن طبقاتند و الغیر .بنا بر این:
کمونیستها همواره برقراری دیکتاتوری پرولتاریا را هدف قرار میدهند .اما طبیعی است که این بدان
معنی نیست که همواره امکان بال فاصله آن وجود دارد .ممکن است در جوامعی ضعف طبقه کارگر و
قدرت طبقات دیگر که مایل به نوعی انقالبند ،شرایطی را بوجود آورد که طبقه کارگر و سایر طبقات
مجبور به تقسیم قدرت سیاسی شوند ،طبقه کارگر مجبور شود که فیالمثل نمایندگان دهقانان را در
قدرت سیاسی شرکت دهد 35.معهذا طبقه کارگر حتا در صورت وجود این اجبار ،کوشش خواهد کرد
که سهم عمده و اساسی قدرت را خود بعهده داشته باشد و نه برعکس .یعنی طبقات دیگر را در خدمت
اهداف خود قرار دهد و نه برعکس .کمونیستها تحت هیچ شراطی خر سواری طبقات دیگر نمیشوند
و به صورت یدککش و کمک کننده رشد جامعه در جهت خواست طبقات مخالف سوسیالیسم قرار
نمیگیرند .هیچ گاه به صورت شریک کوچک در نمیآیند.
طبیعی است که موارد فوق در حاالتی است که تناسب قدرت و یا ضعف نیروهای شرکت کننده در
انقالب بصورتی باشد که جهت حرکت آینده جامعه تقریبا ا قابل پیش بینی باشد .ولی چنان که مکررا
اتفاق میافتد ،در بسیاری از جوامع هم عرصه انقالب و هم پهنه دولت آینده امکان حرکت در یکی از
جهات متباعد را باز میگذارد .به عبارت دیگر در شرایط معینی در پارهای از جوامع این امر که تعیین
کننده نهائی مسیر حرکت جامعه (نیروی رهبری کننده انقالب و پایگاه دولت) چه طبقهای خواهد شد،
35

ــ این اجبار را به بهترین وجهی در تشکیل کابینه ائتالفی بعد از اکتبر مشاهده می کنیم .لنین با آن که در گذشته مدافع دیکتاتوری طبقه کارگر
و دهقان بود ،هنگام تاسیس دولت جدید پس از اکتبر ،تا آخرین نفس با شرکت دهقانان در دولت مخالفت میکرد .تنها هنگامی که در اثر پا
فشاری کنگره دهقانان و تزلزل اکثریت بلشویکها در این مورد ،خطر سقوط کامل و شکست انقالب پیش آمد ،وی اجبارا به شرکت تعدادی از
نمایندگان دهقانان در قدرت موافقت کرد( .رجوع شود به "ده روزی که دنیا را لرزاند")
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مسئله ناروشنی باقی میماند و صرفا پراتیک انقالب است که جهت را روشن میکند .طبیعی است که
در این موارد کمونیستها وظیفه دارند که با شرکت خود در انقالب ،امکان رهبری خود را در عمل
بیشتر کنند ،محتوای انقالب را غنا بخشند و به کوشند تا مسیر حرکت را در جهت اهداف خود سمت
دهند .تنها در چنین شرایطی که امکانات مختلف باز میماند (و به عبارت دیگر جهت از ابتدا قابل پیش
بینی نیست) میتوان سخن از انقالب بورژوا ــ دمکراتیک یا دمکراتیک ملی و نظائر آن برد آن هم با
تشخیص این امر که نتیجه چنین انقالبهائی میتواند بنفع بورژوازی و یا کارگران شود و از قبل معلوم
نیست .حال اگر در نظر گرفته شود که انقالب مترقی بورژوا ــ دمکراتیک در این دوران از عصر
امپریالیسم به علت از بین رفتن بقایای خصوصیات انقالبی در طبقه بورژوا جزء اوهام است .اگر در
نظر گرفته شود که در جوامعی که در آنها مدتها قبل انقالب دمکراتیک ملی و نوین  ....شده ،این
طور به نظر میرسد که آلترناتیو توسعه بورژوازی به علل مختلف (و منجمله عملکرد سرمایه جهانی
و فقدان کمک مؤثر پرولتاریای جهانی) قدرت بیشتری در عمل نشان داده و این جوامع را منحرف
کرده است ،به قلت مواردی در جهان که کسانی میتوانند خواستار انقالبهائی نظیر انقالب دمکراتیک
ملی و نوین در آنها باشند میتوان پی برد .در چنین جوامع بسیار عقب افتادهای البته وقوع "انقالب
دمکراتیک ملی" ای که بنای فئودالیسم را بزیر ضربت بگیرد بهتر از ادامه مناسبات فئودالی است .ولی
همان طور که ذکر شد چنین انقالبهائی به مثابه شمشیر دو دمی هستند که در ادامه خود یا گردن
بورژوازی یا پرولتاریا را خواهند زد .بندبازی در تاریخ جزء موهومات است.
بهرحال این پدیدههای ناهنجار و استثنائی در عصر حاضر صرفا به عنوان یک امکان میتواند در
جوامعی مطرح شود که مناسبات فئودالی در آنها وجود داشته باشد و قدرت سیاسی در دست طبقه
فئودال باشد .در جوامعی که نه تنها سرمایهداری مناسبات تولیدی غالب را تشکیل میدهد بلکه قدرت
حاکم هم در دست بورژوازی است" ،انقالب دمکراتیک ملی" معلوم نیست که چه چیز را هدف خواهد
داشت؟ انقالبی که هدف بالفاصلهاش تغییر روابط تولیدی (سرمایهداری) نباشد ،و طبقه حاکم
(سرمایهدار) را هم نه خواهد تغییر دهد ،همه چیز هست بجز انقالب اجتماعی! در چنین جوامعی سخن
از انقالب دمکراتیک ملی کردن یا نشانه جهالت است و یا عوام فریبی و احتماال هر دو .پدیدهای که در
آن معلوم نیست چه چیز میخواهد دگرگون (انقالب) شود ،و بورژوا و خردهبورژوا و دهقان و کارگر
هم "همگی" آن را میخواهند ،مسلما یک چیز نیست و آن هم انقالب است .اگر نه این بود که در ایران
طیفی از حزب توده تا مائویستها چنین درهم گوئیهائی را نسخه شفا برای جامعه ما جا میزدند ،بحث
آن هم در این عصر مضحک میبود .از این رویزیونیستهای رنگارنگ باید پرسید که انقالب
اجتماعی شما چه چیز را میخواهد عوض کند؟ اگر امحاء مناسبات سرمایهداری و سلطه طبقه
سرمایهدار را هدف دارد پس چرا اسم آن را انقالب سوسیالیستی نمیگذارید ،و اگر اینها هدف نیستند
پس چرا آن را انقالب اجتماعی میخوانید؟ آیا این نیست که شما جاهالنه یا عوام فریبانه میکوشید
حداکثر یک انقالب سیاسی را به عنوان یک انقالب اجتماعی جا بزنید و بدین وسیله ماهیت سازشکار و
رفورمیست خود را به پوشانید؟ آیا این نیست که ایده سازش طبقاتی را میخواهید استتار کنید غافل از
آن که عصر چنین بندبازیهائی بسر آمده است؟
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انقالب اجتماعی ایران
کافی نیست که صرفا به مسئله سوسیالیستی بودن ماهیت انقالب ایران توجه شود .انقالب سوسیالیستی
جوامع مختلف بر حسب عوامل متعدد موجود در هر جامعه رنگ آمیزیهای متفاوتی داشته و وظایف
متفاوتی را در مقابل خود دارد .انقالب سوسیالیستی امریکا یا آلمان غربی ،با انقالب سوسیالیستی ایران
یا کره جنوبی گرچه از نظر ماهیت و اهداف اساسی یکی است ،معهذا با پروبلماتیکهای بسیار
متفاوتی روبروست .در جوامعی که مسئله ارضی (دمکراتیک) بکلی حل شده است و کشاورزی به
صورت یک رشتۀ صنعت در آمده است ،با جوامعی که گرچه مناسبات کار مزدوری سرمایهداری در
کشاورزی حاکم است ولی توده کثیری دهقان بی زمین (و هنوز کارگر نشده) در آن وجود دارد ،و
تولید کشاورزی آن در بسیاری از بخشها عقب مانده و غیر مکانیزه است ،وظایف انقالب (و نه ماهیت
انقالب) تفاوت هائی دارد .در جوامعی که دمکراسی حاکم است ،با جوامعی که استبداد بورژوازی در
آن عریان است ،وظایف مقابل انقالب تفاوتهائی دارد .و باز در جوامعی که در زمره کشورهای
نومستعمرهاند ،وظایف انقالب سوسیالیستی تفاوتهائی دارد .....
این تفاوت ها در اثر وجود یا فقدان عوامل متعدد ،بسیارند و در مورد هر کشور خاص نیز ویژگیهای
خود را دارند .ما بدون آن که بحث این جزئیات را مد نظر داشته باشیم ضروری میبینیم که در خاتمه
رساله حاضر ،پارهای از تفاوتهای برجسته ایران و سایر جوامعی را که در بحث متدولوژیک
صفحات پیش به عنوان مدل قرار داده بودیم ،عنوانوار ذکر کنیم .طبیعی است که بحث مفصل این
ویژگیها مربوط به رسالهای دیگر است که اهم عوامل مؤثر در تعیین اهداف و وظایف انقالب
سوسیالیستی ایران را مضمون بحث قرار داده باشد .رساله حاضر بحثی در ماهیت انقالب بود و نه
بیشتر از آن.
پارهای از ویژگیها
۱ــ طبقه کارگر ــ کارگران صنعتی ایران حدود  ۲/۳میلیون نفر تخمین زده میشوند که همراه با
کارگران کشاورزی ( ۵/۸میلیون نفر) نیرو کار عظیمی را تشکیل داده و در قیاس با مثال روسیه قبل
از انقالب رشد کمی بسیار بیشتری را نشان میدهد .معهذا بدالیل مختلفی که جای بحث آنها در مقاله
حاضر نیست ،رشد کیفی این طبقه در ایران در تناسب با کمیت آن کمتر از حدود انتظار بوده است.
اعتصابات و تظاهرات کارگری صرف نظر از دورانهای کوتاه غلیان عمومی ،تا یکی دو سال اخیر
پراکنده و غیرپیگیر بودهاند .همزمان با بحران جدید اقتصادی و سیاسی رژیم ،میزان مبارزات کارگران
و سطح آنها رشد فوقالعاده یافته است .این مبارزات اگر چه در بسیاری موارد هنوز خود بخودی
هستند ولی آحاد و عناصر ضروری برای سازمان یافتن و پدیداری جوانههای آگاهی سوسیالیستی و
گسترش آن در آنها بسرعت در حال فراهم آمدن است.
 ۲ــ در قرن اخیر شورشها و عصیانهای دهقانی هیچگاه در مقیاس سراسری به وجود نیامده و
تحرکات دهقانی علیرغم وضع معیشت فوقالعاده بد آنان ،در قیاس با جوامعی که برشمردیم (روسیه .
چین) کمتر بوده است ،به طوری که حتا در ادواری که طغیان عمومی اجتماعی در ایران وجود داشت
(جنبش تنباکو و مشروطه ،نهضت ملی ،سالهای ٢۲ــ  ۲۰و امروز) شورشهای دهقانی به ابعاد
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عظیم نرسید و هیچ حزبی که بتوان آن را حزب دهقانی خواند (و یا حزبی که پایه دهقانی داشته باشد)
در سراسر این دوران به وجود نیامد.
انقالب سفید پروسه تجزیه دهقانان را تسریع کرد و عالوه بر به وجود آوردن قشر وسیع کارگران
کشاورز که در فوق بدان اشاره شد ،تعداد قابل توجهی دهقانان کم زمین و میانه حال را از روابط سنتی
خود کند .غالب این دهقانان در سالهای اخیر مختصر مایملک خود را نیز از دست داده و به سرعت به
طرف صفوف کارگران کشاورزی و یا کار در شهرها رانده شدهاند .معهذا هنوز این پروسه پایان نیافته
و دهقانان کم زمین و میانه حال هنوز توده قابل توجهی را تشکیل میدهند .اینها گر چه هنوز بسیاری
از خواستههای تاریخی طبقه دهقان (مالکیت خصوصی قطعه زمین) را با خود حمل میکنند ،معهذا
پراتیک زندگی ،آنها را بیش از پیش به سوی صفوف پرولتاریا حرکت خواهد داد.
۳ــ خردهبورژوازی ــ خردهبورژوازی در ایران از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید بدان توجه
کافی شود و تفاوتهای آن با سایر جوامع در نظر گرفته شود.
تضاد شهر و روستا در جوامع سرمایهداری غربی ،اهمیت شهر در قیاس با روستا ،نقش ساکنین این
شریان مهم سیاسی اقتصادی ــ یعنی شهر را ــ در طول قرن نوزدهم به طور وضوح نشان داد و
تحلیلهای درخشان سه گانه مارکس از انقالبهای قرن نوزدهم ،نقش مهم خردهبورژوازی شهر نشین
را در همه جهات خود روشن کرد .ولی در جامعه روسیه وضع جز این بود .در روسیه شهر هنوز
اهمیت خود را پ یدا نه کرده بود .تا قبل از موج صنعتی شدن روسیه در اواخر قرن نوزدهم ،شهرهای
روسیه حالت فئودالی خود را (محلی برای داد و ستد و ادارات حکومتی و نه مرکز تولید) حفظ کرده
بودند .این وضع رو به تغی یر بود ولی معهذا هنوز به معنای اروپای غربی آن تکامل نیافته بود.
تروتسکی در "نتایج و چشم اندازها" مینویسد" :چهار میلیون پیشهور روستائی همان عناصری بودند
که در اروپا هسته جمعیت شهر را تشکیل داد و به عنوان استاد کار یا شاگرد کاردیده در اصناف
متشکل شده بعدا خود را هر چه بیشتر خارج از اصناف یافتند .دقیقا این طبقه پیشهور بود که طی
انقالب اکتبر بخش عمده توده جمیعت در انقالبیترین بخشهای پاریس را تشکیل میداد ،بخودی خود
این واقعیت ــ عدم اهمیت صنایع شهری ما [در روسیه] ــ نتایج غیرقابل تخمینی برای انقالب ما در
برداشت" .بهمین دلیل است که ما در روسیه همه جا صحبت از کارگران و دهقانان میشنویم و به
خردهبورژوازی شهر به مثابه یک قشر وسیع ،بر خالف انقالبات اروپای غربی قرن نوزدهم ،به طور
خاص بر نمی خوریم .ولی وضع ایران و آرایش نیروهای انقالبی آن از این جهت نیز با روسیه متمایز
است.
خردهبورژوازی ایران به خردهبورژوازی سنتی و خردهبورژوازی جدید تقسیم میشود.
خردهبورژوازی سنتی در ایران بسیار ضعیف شده است و خیل عظیم آنان یا به اردوی کار پیوسته
است و یا از حرفههای سنتی دست کشیده و خود را با نیازمندیهای جدید سرمایهداری تطبیق داده است
و به عبارت دیگر جزء خردهبورژوازی جدید در آمده است .معهذا بقایای خردهبورژوازی سنتی هنوز
نیروئی دارد که در هنگام بحرانهای مختلف خود را میتواند نشان دهد .این نیرو صرفا نیروئی سیاسی
است و از نظر تعیین حر کت اقتصادی جدید تاثیر مهمی ندارد.
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خردهبورژوازی جدید در ایران قشر نسبتا وسیعی را میسازد .وسیع بودن بوروکراسی ،بیکفایتی و
عقب ماندگی سرمایهداری از نظر اجرای تقسیم کار مورد نیاز ،وسعت بخش حدمات ،36وجود گسترده
رشته های غیر تولیدی در اقتصاد (انواع ربا خواری و تجارت خرده پا و غیره) ،وابستگی به امپریالیسم
و وجود گروه کثیری ریزه خوار خوان مؤسسات کوچک و بزرگ سرمایهداری غرب  ...موجب شده
است که صفوف خردهبورژوازی جدید بسیار انبوه باشد .اما این خردهبورژوازی در پروسه ایجاد و
تجزیه مدام قرار دارد .دائما الیههائی از این انبوه تجزیه شده و به صفوف طبقات اصلی جامعه
میپیوندد .عده کمی به طرف رفاء بیشتر و بیشتر حرکت کرده به مدار بورژوازی صعود میکنند و
گروهی مایملک خود را از دست داده و به جانب صفوف پرولتاریا رانده میشوند .معهذا هنوز در
ایران بخش بزرگی موضع خود را حفظ کرده و مشمول تجزیه قرار نمیگیرند .سرمایهداری نوپای
ایران تا هنگام تجزیه کامل این بخش ــ اگر شدنی باشد ــ راه طوالنی در پیش دارد .بهر حال
خردهبورژوازی شهری جمعا توده وسیعی را تشکیل میدهد که عالوه بر معانی اقتصادی آن از نظر
سیاسی بسیار مؤثر است .این قشر بسیار سیاسی است و در حقیقت فعالترین قشر در حرکات و
انقالب های گذشته اخیر ایران بوده است ،از انقالب مشروطه گرفته تا جنبش ملی کردن صنایع نفت .
مبارزات سالهای ٢۲ــ  ۲۰و پس از آن .این قشر به علت خصوصیات ویژه جامعه ایران در غالب
موارد پیشاپیش صفوف حرکت کرده است و هنوز هم تا زمانی که جنبش طبقه کارگر اوج و اعتالء
الزم نیابد به صورت بارزترین قشر باقی خواهد ماند.
بنا بر این به طور کلی میتوان گفت که انقالب ایران از این دو جهت ــ مسئله دهقانان و
خردهبورژوازی ــ به انقالب جوامع سرمایهداری از نظر آرایش طبقاتی نزدیکتر خواهد بود تا به
روسیه و چین.
۴ــ بورژوازی ایران نیز ویژگیهای خود را دارد.
در روسیه سخن از تزلزل بورژوازی لیبرال میرود ،بورژوازی در آن جامعه اولین هدف انقالب
نبود .در اروپا غربی در جریان انقالبهای  ۰۸۷۸بورژوازی به صورت هدف اولیه انقالب در آمد.
در چین بورژوازی لنگان لنگان مبارزه "ضدامپریالیستی" (در معنای محدود ضد استعماری) میکرد.
اما در ایران بورژوازی هدف اولیه انقالب است و اگر کسی دچار توهمات "آشتی پذیر بودن تضاد
کارگران و بورژوازی" نباشد قاعدتا نباید برای ساختمان سوسیالیسم نیز به حمایت و همکاری
بورژوازی ،یعنی کسانی که انقالب سوسیالیستی علیه آنان است ،امیدوار باشد .معهذا در این زمینه
مسائلی را باید در نظر داشت.
بورژوازی ایران به طور کلی به دو بخش بورکرات ــ نظامی و بخش خصوصی تقسیم میشود .بخش
بورکرات ــ نظامی تحت هژمونی شاه و دربار از یک جانب از حمایت طوالنی مجتمع صنعتی نظامی
امریکا (و کارتل های نفتی) برخوردار بوده است و از جانب دیگر کنترل مطلق قدرت سیاسی را در
ایران بدست دارد .قدرت سیاسی در جامعه استبدادیای مانند ایران به معنای کنترل مطلقالعنان نه تنها
بر توده مردم زحمتکش بلکه بر سرمایهداران بخش خصوصی است .بنا بر این طبیعی خواهد بود که
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ــ نگفته پیداست که وسعت بخش خدمات نه در جهت خدمات ضروری جامعه بلکه در جهت نیازهای عمومی است که مبتال به سرمایهداری
در کل و سرمایهداری در ایران به طور اخص است .در جوامع سرمایهداری پیشرفته نیز این بخش وسیعتر از آن است که قبال پبش بینی میشد.
در مرز تقسیم بین بورژوازی و پرولتاریا ،بخش عظیمی به صورت طفیلی به عنوان کارگزاران خدمات جا گرفته است .تشدید تقسیم کار
سرمایه داری از یک طرف موجب تقلیل این بخش میشود و از جانب دیگر با رشد اتوماسیون موجب توسعه آن میگردد.
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سرمایهداران بخش خصوصی هنگامی که شرایط جهانی اجازه دهد(فیالمثل هنگام قدرت یابی جناح
حامی آن ــ صنایع غیر نظامی ــ در کشورهای امپریالیستی) برای شرکت در قدرت سیاسی تقالهائی
کنند و حتا از طریق واسطه هائی ،یعنی نیروهائی که به اندازه خود آنان شناخته شده نیستند (مانند
نمایندگان بورژوازی "ملی" مضمحل شده) سعی در بهره برداری از نارضائی توده مردم کنند .بدیهی
است که حد و حدود این اختالفات درونی سرمایهداران تا آن جا به پیش میرود که منافع آنان در ادامه
استثمار به طور جدی به خطر نیفتد.
در سال های قبل از جنگ جهانی دوم و قبل از یورش همه جانبه امپریالیستی برای فتح بازارهای جهان،
و ادغام آنها در مجموعه سرمایه جهانی ،سرمایهداری داخلی در ایران مانند بسیاری دیگر از نقاط
جهان تحت تصور امکان قدرتیابی و استقالل نسبی از قدرت جهانی داشت و یا استفاده از خواست ضد
امپریالیستی مردم توانست مبارزاتی را برای تحقق اهداف خود سازمان دهد .سالهای دهه بیست و
ابتدای دهه سی سالهای اوج این مبارزات بود ولی باالخره سرمایه جهانی توانست طی یک کودتا و
یک یورش همه جانبه پس از آن ،آخرین امید استقالل سرمایهداری داخلی (ملی) را مبدل به یاس کند و
یکایک سرمایهداران را یا به اردوی خود جلب نماید و یا مضمحل کند .امروز در ایران از یک
بورژوازی بزرگ غیروابسته یا غیر متکی به امپریالیسم نمیتوان نام برد ،سرمایه آن بخش از بازاری
که غالبا بنام بورژوازی ملی از آنها نام برده میشود در مقابل سرمایههای بزرگ ،کاهی در مقابل کوه
است و نیروی قابل مالحظهای را تشکیل نمیدهد.

* * *
در تقسیم بندی طبقاتی اگر مسائلی را که مرزهای افقی طبقات را به طور عمودی قطع میکند در نظر
نه گیریم به نوعی تقلیل طبقاتی دچار میشویم .همواره باید واقف بود که مسائلی نه چندان معدود از
مرز طبقاتی عبور میکنند .این مسائل به خصوص در جوامعی مانند ایران قابل مالحظه هستند .اهم
آنها مسئله نفوذ امپریالیسم و ضرورتن ایجاد احساس ضد امپریالیستی به صورت تقویت احساسات ملی
در طبقات مختلف است .مایه و اساس احساس ملی هرچه باشد ،باید آن را همواره به صورت یک
واقعیت در نظر داشت و توجه داشت که این احساس بویژه در جوامع تحت ستم بسیار قوی است و در
غالب موارد به صورت مثبت (ضد امپریالیستی) ــ و حتا در مواردی انقالبی ــ مؤثر بوده است.
مسئله تقابل ناسیونالیسم در کشورهای پیشرفته و عقب مانده و عملکرد متفاوت آنها مسئله جدیدی
نیست ولی گاه در تحلیلهای طبقاتی نادیده گرفته شده و موجب اشتباهات بزرگ میشود.
همچنین نیازی به تذکر نیست که مسئله ادغام سرمایههای محلی در سرمایه جهانی ،هر قدر هم به
جهانی بودن سرمایه معتقد باشم ،و هر قدر هم که این ادغام به کمال نزدیک شود ،معهذا محدودههای
ملی را نمیتواند نادیده بگیرد .اشتباه وخیمی که از جانب عدهای در ندیده انگاشتن نهاد ملت میشود
بجز تعلق خاطر به جزم خود باخته سرمایه جهانی که متصورن مرزی نمیشناسد چیزی را توضیح
نمی دهد .امحاء مرزهای ملی یک هدف است و نه یک ایده تحقق یافته .نگاهی به عملکرد مرزهای ملی
حتی در جهان سرمایهداری پیشرفته ،بطالن جهان گرائی افراطی را بیش از هر چیز نشان میدهد.
سرمایه ایاالت متحده و آلمان غربی و ژاپن شاید بیش از هر مجموعه دیگری وحدت داشته باشند ولی
حتا در مورد این کشورها نیز مرزهای ملی خود را اعمال میکنند.
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در کشورهائی مانند ایران عالوه بر مسائل فوق ،موضع سوقالجیشی از نظر امپریالیسم غیر قابل
صرف نظر کردن است .ایران تنها کشوری است که بدون این که رسما پایگاه نظامی امریکا داشته
باشد چند ده هزار مستشار نظامی امریکا در آن فعالیت دارند ،کشوری است که امپریالیسم به لحاظ
مختلف تا به آخر در آن خواهد جنگید .بنا بر این تشخیص تغییراتی که وجود امپریالیسم در شکل
انقالب میدهد اهمیت حیاتی کسب میکند .بدون در نظر داشتن مستمر این مسئله ،همان طور که ذکر
شد تحلیل طبقاتی به تقلیل طبقاتی منجر خواهد شد.
بعالوه در هر تحلیل مسائل روبنائی و نیز وجود نهادهائی که از اعصار گذشته تا کنون ادامه یافتهاند
باید مورد توجه قرار گیرند .به عبارت دیگر هر یک از عوامل متشکله فورماسیون اجتماعی کشور
می تواند در لحظاتی در تعیین مسیر جامعه نقش بسیاری مؤثری را ایفا کند ،از این زمرهاند مسئله
مذهب ،وجود ملیتها ،تعداد و قدرت آنها (هم از نظر نفوس و هم از نظر سیاسی) ،میزان رشد
مبارزات ملی آنها و خواست بحق آنها در تعیین سرنوشت خویش.
مسائل دیگری مانند مسئله ایالت نیز کم اعتباری نیستند .گفته میشود که تعداد قبائل کوچ نشین در
ایران بیش از هر نقطه دیگر جهان است .واقعیت هر چه باشد این امر نیز حقیقت دارد که ایالت
بسرعت در حال اسکان ــ تالشی ــ هستند .گسترش روابط سرمایهداری آنها را فراموش نکرده است
(گر جه ایالت به علت فورماسیون خاص خود از سایر فورماسیونها در محدوده این روابط مهار
میشوند) .بهر حال هنوز تا امروز ــ و تا زمانهای طوالنی ــ به مسئله نقش ایالت باید ،توجه کافی
شود.
بررسی دقیق مسائل نامبرده به اضافه مسائل دیگری که علیرغم فرعی بودن در مسیر جنبش و حرکت
خلقهای ایران تاثیر میگذارند ،همچنین مسائل مرتبط با جنبشهای دیگر منطقه  ....وظیفه ایست که در
مقابل کمونیستهای ایران قرار دارد ،ویژگیهای انقالب سوسیالیستی ایران با روشن شدن تک تک این
مسائل مشخص میشود.

۱۳۳۱
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انتشــارات
۱ــ پیرامون تغییر مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران.
۲ــ نکاتی در باره پروسه تجانس.
۳ــ پروسه تجانس ،تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدائی خلق و
گروه اتحاد کمونیستی (دفتر اول).
۴ــ استالینیسم ،تبادل نظر ( ....دفتر دوم).
۳ــ اندیشه مائوتسهدون و سیاست خارجی چین (دفتر سوم).
۱ــ مرحله تدارک انقالبی.
۷ــ مدخلی بر اقتصاد سیاسی (والیه ــ ساالما).
۸ــ مشکالت و مسائل جنبش.
۹ــ بحران جدید سیاسی و اقتصادی رژیم و نقش نیروهای چپ
۱۱ــ چه نباید کرد ؟ نقدی بر گذشته و رهنمودی برای آینده.
۱۱ــ جنگ لبنان (انتشارات مشترک گروه اتحاد کمونیستی و جبهه آزادیبخش
فلسطین).

۱۲ــ آنتی دورینگ.
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