نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست
پیرامون تئوری انقالب ایران
چاپ اول :ایران ،انتشارات سازمان وحدت کمونیستی ،پائیز ١٦٣١
چاپ دوم :انتشارات هواداران س  .و  .ک .در اروپا ،نوامبر ١٨٩٦
چاپ سوم :سایت آرشیواسناد س  .و  .ک .مرداد ١٦٨۷

/http://vahdatcommunisti.org

2

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

3

چند توضیح
 ١ــ پیش نویس جزوۀ "نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست ایران" در ماه های آذر و دی ١٦٣٨
تهیه گردیده .این نقد هنگامی تهیه شد که اتحاد مبارزان کمونیست نیروی نسبتا ً ناشناختهئی در
سطح جنبش کمونیستی ایران بود و هنوز بیش از دو شماره از نشریه تئوریک خود ــ " به سوی
سوسیالیسم" ــ را منتشر نکرده بود.
 ٢ــ متن تنظیم شده این نقد در اواسط سال  ١٦٣١به صورت فتوکپی و در قطع رقعی توسط
هواداران سازمان در ایران به تعداد محدود تکثیر یافت و دست به دست پخش شد.
 ٦ــ این نوشته به صورت کتاب در چاپ رقعی پلی کپی در  ١٩٣صفحه در پائیز  ،١٦٣١تقدیم به
خاطرۀ رفقای در خون غلتیدۀ مان عمر و اسعد جانالی ،با مقدمهئی در توضیح متن و لزوم انتشار
آن ،چاپ و توزیع گردید .چاپ این کتاب اولین فعالیت انتشاراتی بیرونی سازمان بعد از تجدید
سازماندهی بود.
 ٤ــ نظرات ارائه شده در دیگر نوشتههای امک پیرامون مرحله انقالب که بعد از تهیۀ این متن
انتشار یافته است ،نه نافی نظرات گذشتۀ این جریان بلکه در توضیح و تکمیل آنهاست .از این رو
نقد نظریات اولیه امک را می توان نقد نظرات حالیۀ آن نیز دانست.
 ٣ــ این نوشته توسط یکی از رفقا تهیه و تنظیم شده و با آن که در مجموع ــ در رد نظریۀ انقالب
دموکراتیک و تبلیغ انقالب سوسیالیستی ــ بیانگر نظر سازمانی است ،در جزئیات و تاکیدات الزاما
نظر سازمانی نیست.
 ٣ــ این کتاب از روی متن اصلی منتشره در ایران مجددا تایپ و صفحه بندی شده است و این کار
متاسفانه به دلیل برخی از اشکاالت تکنیکی مدت زمانی بیش از انتظار را به خود تخصیص داد.
همچنین تا هنگام چاپ مجدد آن در خارج از کشور ،مقدمه توضیحی سازمان به دستمان نرسیده
است .این مقدمه کوتاه به محض رسیدن به خارج کشور به طور جدا گانه چاپ و تکثیر خواهد شد.

به امید آینده
هواداران سازمان وحدت کمونیستی در اروپا
پائیز ١٦٣١

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

4

فهرست
گرامی باد خاطرۀ دو رفیق کمونیست ٥ ..............................................
♣ مقـــــدمــــــه ٨ ...........................................................................

فصل اول
♣ چرا انقالب ایران دمکراتیک است؟ ١١ ..................................................
♣ خشت آخر "دیوار چین" ٢١ ...............................................................
♣ امک و انتظار فرجام تجزیهئی بی فرجام ...........................................

٢٥

♣ تجزیه و تحلیل "تجزیه  " ...از دیدگاه مارکسیستی ٠٣ .................................

فصل دوم
♣ "شبح" نوینی در گشت و گذار است! ٠٩ .................................................
♣ عیار نوین التقاط ٤٠ .......................................................................
♣ انقالب "بی وقفۀ مارکس  ،انگلس  ،لنین" و نو آوری امک ٥٦ .......................
♣ ده ها رهنمود روشن و صریح و ایظا "نوین" ......................................

٦٥

فصل سوم
♣ متدولوژیک لنین ٧٧ .......................................................................
♣ چند تذکر متدولوژیک در باره تبیین محتوای انقالب ایران ٨٠ ........................
♣ بخش آخر ..............................................................................

٨٨

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

5

گرامی باد خاطرۀ دو رفیق کمونیست
این کتاب به یاد دو رفیق ارزنده و انقالبی سازمان ،رفقا عمر و اسعد جانالی تقدیم میگردد .رفقائی
که بی باکانه در تمام صحنههای مبارزاتی ،چه در زادگاهشان کردستان و چه در سایر نقاط ،با
حضور انقالبی شان و با تعهد کمونیستی شان به سازمان و مبارزات انقالبیاش یاری میرساندند.

رفیق اسعد جانالی
رفیق اسعد جانالی در بوکان متولد شد .در ابتدای کودکی به علت فقر خانواده به دستفروشی پرداخت
و در طی دوران دبستان و دبیرستان همواره مجبور بود تا ضمن ادامۀ تحصیل با کار و کوشش
مخارج خویش را تامین کند.
با آغاز مبارزات تودهئی در سال های  ٥٦و  ٥٧به مبارزه انقالبی روی آورد و سپس به صف
هواداران "سچفخا" پیوست .پس از شروع فعالیت سازمان در کردستان از اولین کسانی بود که با ما
تماس گرفته و به جمع کوچک هواداران سازمان پیوست .رفیق اسعد فعالیتش را با سازمان در
بوکان آغاز کرد و از یاران صمیمی کاک فواد (رفیق ابوشاهین) شد و پس از مدتی مسئول هوداران
سازمان در کردستان گردید .اسعد در دوران فعالیت سازمانی اش در کردستان که از پائیز  ٥٨تا
تابستان  ٦٣به طول انجامید ،منشاء خدمات ارزندئی بود .دورانی که به قول خودش تولدی جدید
یافت و با سیمای انسانی کمونیسم آشناتر گردید .رفیق در راه انجام مسئولیتهای سازمانی اش بارها
جان خویش را در بدترین شرایط به خطر می انداخت و خاطرۀ جانفشانیهایش عزم ما را در ادامۀ
راهی که درآن جان باخت راسختر میکند .از تابستان  ٦٣تا قبل از دستگیری رفیق در تهران فعالیت
میکرد و هنگامی که برای دیدن اقوام خود به میاندوآب رفته بود مورد شناسائی یک چاش محلی
قرار گرفت و در آن جا دستگیر شد .رفیق قبل از دستگیری یادداشت ها و آدرسهای همراه خویش
را که میتوانست مورد استفادۀ جنایتکاران رژیم برای شناسایی دیگر رفقای سازمان قرار گیرد ،از
بین برد .پس از دستگیری ،سالخان رژیم جمهوری اسالمی که از فعالیت وی در سازمان مطلع
بودند وی را تحت شکنجه قرار دادند .ولی رفیق لب از لب نگشود و باالخره در تاریخ ٦٣/٨/٢٥
هنگامی که بیشتر از بیست و یک سال از عمرش نمیگذشت توسط جالدان رژیم به جوخه اعدام
سپرده شد و به این ترتیب قلب پرتوان کمونیست دیگری از سازمان ما در راه سوسیالیسم از تپش
باز ایستاد.
یادش گرامی باد
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رفیق عمر جانالی
رفیق عمر ،برادر کوچکتر اسعد ،فعال سرشناس مبارزات دانش آموزان بوکان و نماینده شورای
دانش آموزان این شهر در تحصن دانش آموزان کردستان در ارومیه ــ که اولین نقطعه های حرکت
جنبش دانش آموزی در دوران پیش از قیام بود ــ پیش از برادر خود به سازمان ما پیوست و از
همان آغاز فعالیتش آن چه در توان داشت ،بی با کانه در راه پربارکردن فعالیتهای سازمان و
جنبش کمونیستی قرار داد .رفیق عمر در دوران تسلط ارتجاع بر شهرهای کردستان در تابستان ٥٨
 ،در بوکان مانده و تا اخراج ارتش و پاسداران مزدور رژیم یک دم از مبارزه باز نایستاد و در آزاد
سازی بوکان نقش فعالی را هم دوش دیگر پیشمرگان مبارز کرد به عهده گرفت .بعد از آزاد شدن
شهرها از سلطه ارتجاع فعلیت سیاسی و علنی خود را با نام سازمان آغاز کرد و پس از آن که رفیق
ابوشاهین (کاک فواد) در نبرهای سنندج به شهادت رسید به دوره مشترک نظامی سازمان و کومهله
در اطراف سردشت اعزام گردید .محل تجمع رفقا در این دوره مورد شناسائی و حمله هلیکوپترهای
رژیم قرار گرفت و رفیق عمر مجروع گردید .اما کماکان به همراه دیگر رفقا به ادامه آموزش
نظامی خود پرداخت .بعد از دوسال فعالیت در کردستان ،رفیق عمر برای تماس نزدیکتر به تهران
آمد و پس از مدتی در بخش انتشارات سازمان به فعالیت پرداخت .به دنبال دستگیری و شهادت
برادرش به کردستان بازگشت و هم زمان با تسخیر مجدد بوکان به روستا رفت .در این زمان ارتباط
رفقا با سازمان به علت اشکاالت تماس گیری و بسته بودن راهها قطع گردید ،اما رفقا علی رغم قطع
ارتباط سازمانی به فعالیت انقالبی خود ادامه دادند .رفیق عمر پس از مدتی تصمیم میگیرد که با
حفظ هویت ایدئولوژیک ،سیاسی و سازمانی تا برقراری مجدد تماس با سازمان ،در نهضت مقاومت
خلق کرد نقش فعال تری ایفا کند و لذا به عنوان هوادار سازمان وحدت کمونیستی و به عنوان یک
کمونیست رزمنده انقالبی به صفوف پیشمرگان کومهله میپیوندد .و باالخره در اواخر اسفند ١٠٦٣
به هنگامی که بیش از  ١٨سال نداشت در حمله و در گیری با پاسدارن رژیم جالد خمینی به شهادت
رسید .و بدین ترتیب رزمنده دیگر از سازمان ما در دفاع از خلق کرد و هموار ساختن راه آزادی و
سوسیالیسم در کردستان به خاک و خون می غلتد.

یادش گرامی باد
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 ...ما با اندیشۀ دگماتیک در مورد جهان فردا پیش انگاری نمیکنیم؛
بلکه برعکس ،ما جهان نوین را تنها در پس انتقاد از جهان کهن
خواهیم یافت  ....اگر ساختن آینده و ترسیم نقشههای قطعی سرمدی
کار ماست ،در مقابل ،آن چه را اینک باید بدان واقعیت بخشیم بهتر
میشناسیم .منظورم انتقاد رادیکال از هر انتظام موجود است؛
رادیکال به این معنا که چنین انتقادی نه از نتایج خویش و نه از
درگیری با قدرتهای مستقر واهمهئی ندارد.
مارکس ــ سپتامبر ١٨٤٠
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مقدمه
هنگامی که اتحاد مبارزان کمونیست (ابتدا تحت نام "سهند" ــ در این مقاله به اختصار ،امک) پا به
میدان مبارزۀ تئوریک گذاشت و به انتقاد از خلقیسم رایج در جنبش چپ ایران پرداخت ،موجب
بروز زمزمه هائی شد :برخی نوید تازهئی را احساس میکردند که توانست در حد خود در افشا و
طرد توهمات خلقیستی سهمی داشته باشد و برخی دیگر ،یعنی خلقیستهای جنبش که خود را
مارکسیست ــ لنینیست می نامند ،با "جریان کوچکی" مواجه شدند که میتوانست در "معبودیت"
ایشان خلل وارد کند .امک نظراتش را تا حدی که میتوانست با تحلیلهائی تئوریک ،اقتصادی،
سیاسی و  ...مستدل میکرد و حتی گرایشهای خلقیستی هم الاقل بر "روشنفکر آکادمیک" بودنش
صحه میگذاشتند .آنان بالطبع نمی توانستند به مبارزۀ مستدل با این جریان به پردازند .و از این راه
در جهت غنای تئوریک جنبش گام مثبتی بردارند .پس از سوئی به خیال این که کسی متوجه نیست،
و به منظور تعمیر دستگاه بینشی فرسودۀ شان ،نظرات امک را به عنوان وسایل یدکی به کار
گرفتند ، 1و از سوی دیگر به افترا علیه امک پرداختند (شبه تروتسکیست ، ... ،روشنفکر ،و
نظایرهم)" .هواداران" (عابدین) که نشسته بودند تا "رهبریت" (معبود) از باال "رهنمود" بدهد و با
جواب دندان شکنی امک را از میدان به در کند ،طبق سنت معمول در این مورد ،پاسخ شنیدند که
جواب به یک جریان کوچک روشنفکری و شبه تروتسکیستی حتی اگر هم دندان شکن باشد ،موجب
"مطرح شدن" آن خواهد شد .و به این ترتیب ،هم چنان که در مورد همۀ جریانهای خارج از
اردوگاه خلقیسم ناب ،در این جا هم به توطئه سکوت متوسل شدند .البته در این مورد سکوت عالمت
رضا نیست .ساکتین نه فقط راضی نیستند ،بلکه میترسند سخن گفتنشان و ورودشان به مبارزۀ
تئوریک با جریانهای مخالف "ضد ــ خلقیستی" باعث فروپاشی دستگاه درهم و برهم ایدئولوژیک
شان شود ،حتی اگر این فروپاشی سرآغازی باشد برای بنیادی واقعا سوسیالیستی .ساختمان
تئوریک سوسیالیسم علمی در سطح جنبش اهمیتی ندارد ،مهم حفظ خویش به عنوان "نطفۀ حزب
کمونیست" آینده است .اما مارکسیسم انقالبی به مبارزۀ خود در همۀ سطوح ،و از جمله در درون
تشکیالت "مقدس" آنها ،ادامه خواهد داد و سکوتشان را خواهد شکست و بینش خلقیستی آنها را
درهم خواهد کوبید :مهم جنبش است ،جنبشی که همواره باید به جنبش سوسیالیستی پرولتری اعتال
یابد.
مضمون عمدۀ مباحثۀ ما با امک را "محتوای اجتماعی انقالب ایران" تشکیل می دهد .هر چند هم
اکنون در سطح جنبش بسیار مسایل مهم دیگر مطرح هستند ،معهذا به گمان ما مساله فوق محور
اساسی (حداقل از لحاظ تئوریک) سایر مسایل است .از آن جا که مباحثه تا حدودی طوالنی خواهد

 1ــ بورژوازی ملی ناگهان "اسطوره" شد! البته فرزند خلفش "خرده بورژوازی ضد امپریالیست ملی و مترقی" جانشین وی گردید.
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بود ،میکوشیم تا حد امکان از طرح و نقد سایر مسایلی که مستقیما و بالواسطه ارتباط نظری به
دیگری موکول کنیم.
مسئلۀ تبیین محتوای انقالب ایران ندارند ،خود داری و آنها را به مقاالت
ِ

ما برای برخورد به نظرات رفقای امک تقریبا همۀ جزواتی که تا کنون ایشان منتشر کرده اند ،به
اضافۀ دو شماره نخست "به سوی سوسیالیسم" را مورد استفاده قرار دادهایم.
در رابطه با متون مارکس ،انگلس ،لنین و  ، ...به واسطۀ اغتشاش و نقص و حتی تحریفات موجود
در ترجمههای فارسی ( که به نمونههائی از آن در جریان مقاله بر خواهیم خورد)  ،متن فرانسوی
این آثار را مرجع قرار دادهایم.
در نقل قولها ،آن چه که به شکل کلمات پر رنگ مورد تأکید قرار گرفته از متن اصلی ،و آن چه
که تأکید بر آن به شکل کلمات پر رنگ مورب مشخص شده از ماست.
در نقل قولها ،آن چه در میان ((

)) آمده نیز از ماست.
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فصل اول
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بخش اول
چرا
انقالب ایران دموکراتیک است؟
در آثار امک و به خصوص در دو جزوۀ "اسطوره بورژوازی ملی" میتوان استدالل تئوریک و در
موردی کنکرت و عمدتا قانع کنندهئی را یافت که مدلولش سرمایهداری بودن ایران است .امک به
درستی میکوشد با تحلیل اقتصادی به خلقیون بفهماند که ایران کشوری است که مشخصات عام یک
جامعۀ سرمایه داری را داراست و ارتباط و وابستگی آن به امپریالیسم حاکی از غارت و چپاول و
نظایر هم نبوده بلکه تابع قانونمندی های تکامل سرمایهداری است .همین موضوع برای ما جای
بسی خوشحالی و امیدواری را فراهم میسازد .چرا که از سوئی ملزم نیستیم به امک چیزی را که
خود معتقد به آن است ثابت کنیم و از سوی دیگری میتوانیم در مباحثۀ خود تا حدودی به تحلیل
اقتصادی خود وی از جامعۀ ایران استناد ورزیم.
اما آن چه که قرائت کلی آثار امک به ما ثابت کرد این است که وی برای تبیین محتوای اجتماعی
انقالب ایران ،نقطۀ حرکت خود را تحلیل از شکلبندی اقتصادی ــ اجتماعی ایران قرار نمیدهد ،بلکه
این تحلیل را در چارچوب پیشفرض اولیۀ خود دائر بر دموکراتیک بودن انقالب ایران به پیش
میبرد.
به هر حال بهتر است ببینیم وی چه دالیلی برای دموکراتیک بودن انقالب ایران عرضه میکند:
"رابطۀ امپریالیستی حاکم ((بر ایران)) شرایط عینی وجود طبقات انقالبی دیگر
را فراهم ساخته است (دهقانان ،خردهبورژوازی در حال تجزیۀ شهری  )...که
در سرنگونی امپریالیسم و امحای استثمار شدید و دیکتاتوری آن ذینفع هستند و
بر علیه نظام موجود به شیوههای مبارزاتی انقالبی دست میزنند .لذا طبقه کارگر
تنها طبقهئی نیست که در انقالب ایران خواهان تحوالت انقالبی است .بنا بر این
انقالب ایران دموکراتیک است ،چون نظام امپریالیستی حاکم در ایران تحت
سلطۀ خود از نظر شرایط عینی (استثمار شدید اقتصادی و سرکوبی سبعانه طبقه
کارگر و طبقات زحمتکش دیگر ((  ) )) ...و هم از نقطه نظر شرایط ذهنی
(وجود طبقاتی در کنار طبقه کارگر ــ عمدتا دهقانان ((  ) )) ...به انقالب ایران
محتوائی دموکراتیک بخشیده است( ".انقالب ایران و نقش پرولتاریا ،خطوط
عمده ،چاپ دوم ،ص .)١٢
بیائید به بررسی این استدالالت بپردازیم .رابطۀ امپریالیسم حاکم شرایط عینی وجود طبقات دیگری
را در کنار پرولتاریا فراهم آورده است .رابطۀ امپریالیستی یعنی چه؟ یعنی رابطهئی ماهیتا
کاپیتالیستی که بالطبع به شیوهئی خاص موجب تضعیف روابط تولیدی ماقبل کاپیتالیستی و تقویت
شیوۀ تولید کاپیتالیستی میشود .وجود این رابطه و حاکمیت آن است که در از میان بردن نظام
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ارباب و رعیتی به مثابه نظام ،خلع ید از دهقانان و گشودن بازار کاالهای سرمایهداری در روستا،
آزاد ساختن نیرو کار از قیود قبلی برای استثمار آن تحت رابطۀ کاپیتالیستی ،و خالصه در تکامل
سرمایهداری ایران نقش عمده را ایفا کرده است .پس آن شرایط عینیئی که رابطه فراهم میسازد
نیز ،هر چند نه تماما ،بلکه اساسا کاپیتالیستی هستند .طبقاتی که در این شرایط تکامل مییابند هر
روز وابستگیها و گرایش های ماقبل کاپیتالیستی خود را از دست داده و به رابطۀ مزبور وابسته
میشوند :یا در پی تکامل آن و یا در پی نابودیاش بر میآیند .طبقاتی که تحت سلطۀ این رابطه
قرار میگیرن د و هنوز از قیود و استثمار قبلی رها نشده تحت استثمار جدید به انقیاد کشیده میشوند،
و به خصوص تکامل از باال و هجوم از بیرون این رابطه (امپریالیسم) موجب فالکت بالواسطۀ
ایشان میشود ،گرایشهای انقالبی از خود نشان میدهند که اساسا ضد کاپیتالیستی است .در نتیجه
(و نتیجه ایجابی گفته امک نیز این است) این طبقات در مبارزۀ پرولتاریا علیه حاکمیت رابطۀ
2
امپریالیستی ــ کاپیتالیستی ،با وی همسو هستند .حتی امک میگوید که اینان در سرنگونی امپریالیسم
ذینفعاند .یعنی در پی نابودی آن رابطهئی هستند که حاکم بر آنهاست" :استثمار شدید اقتصادی" که
کاپیتالیستی است .نتیجه :استثمار شدید کاپیتالیستی طبقۀ کارگر و سایر زحمت کشان همراه با
سرکوبی سیاسی ایشان از یک سو ،و وجود طبقاتی دیگر در کنار پرولتاریا که آنها نیز ،البته نه
همچون پرولتاریا ،معهذا تحت استثمار امپریالیستی قرار دارند از سوی دیگر ،شرایط عینی و ذهنی
(یا ذهنی و عینی!) 3دموکراتیک بودن انقالب ایران است! یعنی این شرایط که ماهیتا و اساسا ضد
امپریالیستی اند ،خصلت ضد کاپیتالیستی انقالب را از حالت بالواسطه خارج کرده و به آن خصلت
ضد امپریالیستی (!!) ــ و در واقع بورژوائی ــ میدهند! (( لنین انقالب دموکراتیک را ،حتی در
شرایط هژمونی پرولتاریا ،اساسا بورژوائی توصیف کرده است .مثال و .ک .هفت مقاله ارضی،
ترجمۀ امک!))
نقل قولی که از امک آوردیم نتیجۀ ایجابی دیگری هم دارد :گفتن این که در انقالب ایران پرولتاریا
"تنها" نیست و طبقات انقالبی دیگری هم در کنار وی هستند و این موجب دموکراتیک بودن انقالب
میشود ،منطقا یعنی این که اگر پرولتاریا در مبارزۀ خویش تنها بود ،انقالب دموکراتیک نمی شد
(فرض کنیم که امک صرف وجود طبقات دیگری در کنار پرولتاریا را دال بر دموکراتیک بودن
انقالب ایران ندانسته و معتقد است که طبقات مزبور مطالبات دموکراتیک و یا غیر سوسیالیستی
دارند .کامال درست است .یکی از علل دموکراتیک بودن انقالب روسیۀ  ١٩٣٥هم همین بود:
مطالبات دهقانی که در حل مسألۀ ارضی خالصه میشد .مهذا تجربه نشان داد که اوال در انقالب
اکتبر همه طبقات انقالبی غیر پرولتری در کنار پرولتاریا مبارزه کردند و ثانیا بسیاری از
خواستهای غیر سوسیالیستی دهقانان پس از انقالب اکتبر بر آورده شد (جنبۀ مربوط به دهقانان در
نپ ،و حتی قبل از آن پذیرفتن برنامۀ اس ـ آر های چپ مربوط به دهقانان) .اما ــ و امک نیز این
را قبول دارد ــ اوال مسألۀ ارضی در ایران دیگر نمیتواند راه حلی کاپیتالیستی داشته باشد و ثانیا
وجود طبقات انقالبی غیر پرولتری که به واسطۀ فالکت ناشی از استثمار امپریالیستی (و نه فئودالی)
در کنار پرولتاریا مبارزه میکنند ،اگر جنبۀ دموکراتیک انقالب را تضعیف نکند ،حداقل موجب
2

ــ ظاهرا منظور امک ،سرنگونی آن "رابطۀ" امپریالیستی حاکم است و نه خود امپریالیسم .چرا که امپریالیسم به مثابه نظام اقتصادی ــ
اجتماعی در ایران وجود ندارد و بنا بر این وطیفۀ سرنگونی آن نیز به در دستور بالواسطۀ پرولتاریای ایران ،بلکه وظیفۀ پرولتاریائی است
که مستقیما و بال واسطه تحت استثمار آن قرار دارد (آمریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و .)..
3
ــ در مورد شرایط عینی و ذهنی ر .ک .همین مقاله ،فصل آخر ،بخش آخر.
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تقویت آن هم نمیشود .البته در میان دهقانان خواست تملک خصوصی زمین وجود دارد ،4ولی آنان
خواستار رهائی از بند سرواژ نیستند ،آنان خواستار رهای از فالکتی هستند که تکامل سرمایهداری
از باال (رابطۀ امپریالیستی) برایشان به ارمغان آورده ،آنان را از بند نظام ارباب و رعیتی رها
ساخته و به استثمار خویش در آورده است .پس حداقل میتوان گفت که وجود دهقانان و مسأله
دهقانی ،تا آن جا که به مقایسۀ شرایط انقالب دموکراتیک روسیه و انقالب کنونی ایران مربوط
میشود ،موجبات دموکراتیک شدن انقالب حاضر را فراهم نمیآورد .اما امک میگوید:
" آن چه به انقالب دموکراتیک روسیه ــ و به این معنا به انقالب ایران ــ خصلت
بورژوائی میدهد (( انقالب ضد امپریالیستی ــ ضد کاپیتالیستی با خصلت
بورژوائی!)) وجود دهقانانی است که پرولتاریای روسیه ((و نیز ایران)) ناچار
است ابتدا "به اتفاق جملگی" آنان حرکت کند" (هفت مقاله در باره مسأله ارضی،
ص .)١٣
اوال ،همان طور که گفتیم ،انقالب دموکراتیک به خودی خود ،و حتی در صورتی که رهبری آن به
دست پرولتاریا بوده و بورژوازی هم در آن شرکت نداشته باشد ،خصلتی بورژوائی دارد .بنا بر این
صرفا وجود دهقانان به انقالب دموکراتیک روسیه خصلتی بورژوائی نمیدهد ،بلکه وجود اقشار
انقالبی ایشان (به عنوان یکی از علل) از خصلت صرفا ً بورژوائی انقالب میکاهد ،یعنی این عامل
همراه با رهبری طبقۀ کارگر باعث میشود که انقالب دموکراتیک ،خصلت بورژوا ــ کالسیک خود
را از دست بدهد .اما چرا به اتفاق "جملگی دهقانان"؟ امک نقل قولی از لنین میآورد" :انقالب ما تا
زمانی که به اتفاق جملگی دهقانان گام برمیداریم ،بورژوائی است" .این اصل مسلمی است که لنین
پس از انقالب اکتبر نیز به آن وفادار میماند (ر .ک .همین مقاله ،ص  )٦٣و مبین این است که
وجود دهقانان بورژوا و خردهبورژوا در کنار طبقۀ کارگر در مبارزهاش معادل است با چشم
پوشیدن موقتی پرولتاریا از برخی مطالبات سوسیالیستیاش از انقالب .اما باید توجه داشت که
شرایط تاریخی روسیۀ آن زمان چنان بود که "جملگی دهقانان" را در تعرض با تزاریسم یعنی یک
نهاد ماقبل کاپیتالیستی قرار میداد و از آن جا که پرولتاریا نیز دشمن بالواسطهاش تزاریسم بود،
پس بالطبع در مبارزۀ خویش تا مدت معینی (تا سقوط تزاریسم) به اتفاق "جملگی" دهقانان گام بر
میداشت .اما در ایران چه؟ چرا امک معتقد است که پرولتاریای ایران نیز در شرایط کنونی باید به
اتفاق "جملگی دهقانان" حرکت کند؟ و حرکت پرولتاریای ایران چه میتواند باشد جز مبارزه علیه
حاکمیت کنونی یعنی نهادی بورژوائی؟ و چه تضمینی وجود دارد که مبارزۀ پرولتاریای شهر و
روستا به اتفاق دهقانان فقیر ،اعتراض و حتی مقاومت دهقانان مرفه را برنیانگیزد؟ آیا بخشهای
مرفه دهقانی و به عبارتی بورژوازی ده حاضراند پرولتاریا را همراهی کنند 5؟! پس دوباره از
امک میپرسیم که ضرورت حرکت پرولتاریا به اتفاق جملگی دهقانان از کجا ناشی میشود؟ امک
پاسخ میدهد:

4

ــ اما خود امک حتی بر آن است (و ما هم با وی موافقیم) که شرایط مناسب برای تشویق دهقانان به تملک دسته جمعی ــ انقالبی زمینها
تحت نظر شوراهایشان وجود دارد .ر .ک" .کمونیستها و جنبش دهقانی پس از حل امپریالیستی مسأله ارضی" ،بخش آخر.
5
ــ رفقای اتحاد چپ همین مسأله را به خصوص در رابطه با نتیجه گیری سیاسی آن از دیدگاهی اصولی و در این مورد قابل قبول مورد
انتقاد قرار دادهاند .ر .ک" .نقدها و بررسیها"  ،دفتر اول ،نقدی بر جزوۀ "کمونیستها و جنبش دهقانی"  ،شهریور  ،٥٩ص  ١٠به بعد.
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"ضرورت حرکت ((پرولتاریا)) به اتفاق جملگی دهقانان قبل از هر چیز از
ضرورت رفع موانع سیاسی معینی مایه میگیرد که خود را به صورت عدم
آمادگی پرولتاریا برای حرکت به سوی سوسیالیسم آشکار میکند" (همان جا).
چون پرولتاریا آماده حرکت به سوی سوسیالیسم نیست ،پس باید به اتفاق جملگی دهقانان و از جمله
دهقانان مرفه حرکت کند! آیا همین حرکت (در صورتی که واقعا میسر باشد) خود بر سر راه
پرولتاریا " موانع سیاسی معینی" ایجاد نمیکند؟ و اگر پاسخ منفی است (که از جملۀ امک چنین بر
میآید) پس چرا پرولتاریا را به حرکت به اتفاق جملگی اهالی ایران (که ظاهرا همۀشان ضد
امپریالیستاند) تشویق نمیکنید؟! به عهده خواننده است که بتواند پاسخ این سئوال را بیابد .اما
منظور امک از "موانع سیاسی" طبعا فقدان دموکراسی الزم برای بسیج پرولتاریا به منظور حرکت
"نهائی" به سوی سوسیالیسم است و روشن است که مسألۀ دموکراسی نیز به نوبۀ خود علتی دارد ،و
امک در این مورد میگوید:
" مسألۀ ارضی در ایران حل شده ،پروسۀ سلب مالیکیت انجام گرفته ،تولید
کاالئی تعمیم یافته و نیروی کار چه در صنعت و چه در کشاورزی کاال شده و
استثمار آن شکل غالب استثمار گردیده است و به این ترتیب "مسألۀ ارضی" در
ایران ــ بر خالف روسیه ــ زیر بنای اقتصادی "مسألۀ دموکراسی" را تشکیل
نمی دهد" _همان جا ص .)١٤
و اتفاقا از جمله پرولتاریای روسیه به همین دلیل ،یعنی به دلیل حل نشدن مسألۀ ارضی ملزم بود به
اتفاق جملگی دهقانان حرکت کند .اما در رابطه با ایران ،هرچند "مسألۀ ارضی حل شده" و زیر
بنای اقتصادی "مسألۀ دموکراسی" را تشکیل نمیدهد ،معهذا چون دمکراسی الزم برای بسیج
پرولتاریا وجود ندارد (و زیربنای آن را باید در جای دیگری جست) پس پرلتاریا باید همانند روسیه
به اتفاق جملگی دهقانان حرکت کند! بسیار خوب ،در این مورد به قدر کافی قانع شدیم .و حال بهتر
است ببینیم این "مسألۀ ارضی" با چه عاملی در ارتباط است:
"نفی کامل دیکتاتوری حاکم در ایران و برقراری حقوق دموکراتیک در جامعه
ضرورت حیاتی بسیج پرولتاریا برای انقالب سوسیالیستی است".
ما کامال موافقیم .اما چه گونه میتوان این کار را انجام داد:
"نفی کامل دیکتاتوری و برقراری دموکراسی مورد نیاز طبقه کارگر مستلزم
نابودی کامل سلطۀ امپریالیسم است( ".انقالب ایران و  ،...ص )٨
باز هم موافقیم .حال روشن شد که "مسألۀ دموکراسی" با سلطۀ امپریالیسم در ایران مرتبط است و
برای حل آن باید این سلطه را در ایران کام ً
ال نابود کرد .خود امک هم به ما میگوید که سلطۀ
امپریالیسم اوال مسألۀ ارضی را از لحاظ کاپیتالیستی حل کرده و نیروی کار را در صنعت و
کشاورزی کاال ساخته و استثمار (مسلما کاپیتالیستی) آن شکل غالب به خود گرفته و ثانیا مسألۀ
دموکراسی زیر بنای اقتصادی مسألۀ ارضی نیست .وانگهی این سلطه اگر نه جملگی دهقانان ،بلکه
اکثریت عظیم ایشان را در تعارض با استثمار امپریالیستی ــ کاپیتالیستی قرار داده است .بنا بر این
حرکت پرولتاریای شهر و روستا به اتفاق اکثریت دهقانان نمیتواند خصلت بورژوائی و دموکراتیک
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به انقالب بدهد .البته عناصر غیر پرولتری که استثمار آنها را به روز سیاه نشاند گرایش
س وسیالیستی ــ پرولتری ندارند و هیچ کمونیستی هم حداقل در جامعۀ سرمایهداری چنین انتظاری از
ایشان ندارد .لیکن مارکسیسم به ما آموخته است که تنها انقالب سوسیالیستی میتواند ایشان را از این
وضع نجات دهد .وانگهی ،پرولتاریا هرگز نمیتواند به انتظار بنشیند تا تجزیۀ طبقاتی کامال در
میان دهقانان صورت گیرد ،یعنی در روستا فقط دو طبقۀ بورژوازی و پرولتاریا در مقابل هم صف
ببندند( .که خود متضمن آن است که ابتدا این تجزیه در شهر صورت گیرد و این نیز مستلزم آن
است که سرمایهداری ایران به حد اعالی تکامل خویش برسد و قس علیهذا!) و آن گاه انقالب
6
خصلت سوسیالیستی بیابد.
ادامه دهیم ،منتها از زاویهئی دیگر .خوشبختانه امک از آن جریانهائی نیست که انقالب دمکراتیک
را هدف نهائی پرولتاریا و جمهوری دموکراتیک خلق را مدینه فاضله خلق میدانند .وی انقالب
دموکراتیک و حل مسألۀ دموکراسی را در رابطه با بسیج پرولتاریا به سوی سوسیالیسم در نظر
میگیرد ،اما در ادامۀ نظرات خویش ما را به حیرت وامیدارد:
"حل مسألۀ دموکراسی خود پیش شرط بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر برای
سوسیالیسم است .کمونیستها نمیتوانند بدون در هم شکستن دیکتاتورى امپریالیستى
حاکم طبقه کارگر را ،با وجود رشد ک ّمى آن ،از شرایط ذهنى الزم (ایدئولوژیک،
سیاسى ،تشکیالتى) براى حرکت به سوى سوسیالیسم برخوردار سازند( ".انقالب
ایران و  ،...ص )١٢
پس قبل از حل مسألۀ دموکراسی نمیتوان طبقه کارگر را مستقال و وسیعا برای سوسیالیسم بسیج کرد.
اما پیش شرط حل مسألۀ دموکراسی چیست؟ "در هم شکستن دیکتاتوری امپریالیستی حاکم" و یا "نابودی
کامل سلطه امپریالیسم" .و چه گونه میتوان این سلطه را کامال نابود کرد؟ هر کمونیستی قبول دارد که
با بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر در مبارزۀ طبقاتی علیه آن .زیرا هیچ یک از طبقات دیگر قادر
نیستند به مبارزه علیه امپریالیسم تا آخر ادامه داده و آن را نابود کنند .نتیجه :آن چه امک به عنوان پس
شرط ! در نظر میگیرد (بسیج مستقل و وسیع پرولتاریا)  ،خودش پیش شرط پیش شرط خودش است!
مگر اینکه بپذیریم بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر برای انقالب سوسیالیستی ،به بسیج مستقل و وسیع
وی برای نابودی کامل امپریالیسم تفاوت دارد ( و یا این که بپذیریم نابودی کامل سلطۀ امپریالیسم بر
ایران معادل است با استقرار جمهوری بورژوائی ملی و اسطورهئی!) .اما در نقل قول امک میتوان
تفاوت دیگری را یافت :این کمونیستها هستند که باید اول دیکتاتوری امپریالیستی حاکم را در هم
شکنند و سپس بروند و طبقۀ کارگر را از شرایط الزم ("ایدئولوژیک ،سیاسی ،تشکیالتی") برخوردار
سازند!! چون تا قبل از درهم شکسته شدن این یکتاتوری کمونیستها "نمیتوانند" پرولتاریا را از لحاظ
ایدئولوژیک بر منافع طبقاتیاش (که ضرورت مبارزۀ مستقل است) آگاه کرده و او را در تشکیالت

6

ــ یکی از عواملی هم که پس از انقالب سوسیالیستی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا معمول شدن بالواسطۀ سوسیالیسم را در همۀ شئون،
مشروط و حتی ناممکن می کند ،همین وجود دهقانانی است که تملک خصوصی و فردی زمین گرایش دارند .این مشکل را پرولتاریا حاکم
می تواند به یاری دفقانان فقیر و توسط شوراهای ایشان به تدریج حل کند (مالکیت دسته جمعی ،تعاونی و  ، )...اما این عامل از قبل به هیچ
وجه نمی تواند موجب سوسیالیستی نبودن انقالب بشود.
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مستقلاش سازمان دهند! آیا خواننده به یاد نطرات رفقای شهید فدائی نمیافتد که میخواستند اول
خودشان (کمونیستها) دیکتاتوری را براندازند تا شرایط برای پیوند با پرولتاریا و "خلق" فراهم شود7؟!
بگذریم و ادامه دهیم .تفاوتی که بدان اشاره کردیم از نظر امک جنبه مهم دیگری هم دارد:
"خفظ استقالل سیاستهای پرولتاریا ،این تنها تضمین به دست آوردن مقام رهبری
انقالب دموکراتیک و بنا بر این پیروزی در آن ،خود مستلزم شناخت مارکسیستی
انقالب دموکراتیک و بر پایۀ آن مرزبندی قاطع ایدئولوژیک ،سیاسی و تشکیالتی
پرولتاریا با تمام طبقات دیگر حاضر در صحنه مبارزه است( ".شیوۀ برخورد به
احزاب بورژوائی ،مقدمه ،ص .)٥
راستش بهتر است حرف این "شناخت مارکسیستی انقالب دموکراتیک" را به میان نیاوریم ،چرا که تا
این جا نمونههائی از آن را دیدهایم و پس از این نیز خواهیم دید .در این جا به خصوص منظور ما این
است که چنان که از نقل قول بر میآید پرولتاریا قبل از "بسیج مستقل و وسیع برای سوسیالیسم" هم باید
از هر لحاظ فوق مستقل بوده ،رهبری انقالب را به دست گرفته ،به نابودی کامل امپریالیسم پرداخته و
سپس از هر سه لحاظ فوق (دوباره؟!) مستقال و وسیعا بسیج شده و به سوی سوسیالیسم حرکت کند .اگر
امک مرحله به مرحله بودن این نظرات را نمیپذیرد (یعنی اگر قبول ندارد که نظراتش در این مورد
"مرحله ایستی" است) ،و اگر حتی استدالل ما هم برایش کافی نیست ،پس ما نمونهئی از "شناخت
مارکسیستی انقالب دموکراتیک" را برایش میآوریم:
"  ...وظیفه فعالیت پراتیک سوسیال دموکراتها این است که مبارزه طبقهی
پرولتاریا را رهبری کنند و این مبارزه را در دو جنبه آن سازمان دهند :جنبۀ
سوسیالیستی (مبارزه علیه طبقه سرمایه داران به منظور در هم کوبیدن رژیم طبقاتی
و سازماندهی جامعهئی سوسیالیستی) ،و جنبۀ دموکراتیک ( مبارزه علیه ابسولوتیسم
به منظور استقرار آزادی سیاسی و دموکراتیزه کردن رژیم سیاسی و اجتماعی
روسیه)" (ج  ،٢ص  ،٠٠٤ترجمه فارسی ،منتخب یک جلدی آثار ،ص )٦٤
میبینیم که از نظر لنین این یک مبارزه است که دو جنبه دارد (تازه اگر ذکر جنبۀ سوسیالیستی قبل از
جنبۀ دموکراتیک را دال بر تقدم اولی بر دومی ندانیم!).
ادامه دهیم ،باز هم زاویهئی دیگر .حال دیدیم از نظر امک پرولتاریا در چه شرایطی باید به سوی
سوسیالیسم حرکت کند  ،...نه ،حال که دیدیم پرولتاریا در چه شرایط باید به نابودی کامل سلطۀ
امپریالیسم بپردازد ،...حال که  ...به هر حال ،حال که دیدیم "کمونبیستها" هیچ ندیدهاند ،بهتر است
بپرسیم نابودی کامل سلطۀ امپریالیسم یعنی چه؟
امک در عمده آثار خویش به درستی میکوشد به خلقیون بفهماند که امپریالیسم "نظام سیاست خارجی"،
"غارت و چپاول برون مرزی" و  ...نظائر هم نیست ،بلکه خود نظامی اقتصادی ــ اجتماعی و متعین
است که ورود سرمایهاش به سایر مناطق جهان موجب گسترش مناسباتی میشود که ماهیتا
کاپیتالیستیاند .امک از خلقیون میخواهد که به خاطر "غارت ثروتهای ملی" میهن شان دل نسوزانند،

7

ــ جالب است که امک در شمارۀ اول نشریه خود فدائیسم را مورد انتقاد شدید هم قرار داده و البته فدائیان کنونی (اکثریت) و فدائیان قدیم
(احمدزاده و  )...را با یک چوب میراند.
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بلکه بکوشند ابتدا چگونگی روابط تولیدی و اجتماعی و سیاسی ایران با امپریالیسم را درک کنند تا
بتوانند به تغییر انقالبی آن بپردازند.
حال بیایید علی رغم آن چه در سطور فوق گفتیم ،بپذیریم که امک معتقد است پرولتاریا برای نابودی
کامل سلطۀ امپریالیسم هم ،از هر لحاظ باید مستقل باشد و کمونیستها نیز از هم اکنون باید به بسیج
وسیع وی اقدام کنند ،و پرولتاریای متشکل در حزب طبقهی خویش رهبری سایر طبقات انقالبی را به
دست گرفته و انقالب دموکراتیک را انجام دهد .اما همین جا سئوالی پیش میآید :چه گونه پرولتاریا
می تواند با انقالبی دموکراتیک و به اتفاق جملگی دهقانان ــ که خصلت بورژوائی به انقالب میدهد ــ
سلطۀ امپریالیسم ،یعنی "رابطۀ امپریالیستی" حاکم را که مبتنی است بر مناسبات تولیدی کاپیتالیستی در
ایران و نه "نظام چپاول برون مرزی" ،کام ً
ال نابود کند؟ آیا میتوان سلطۀ امپریالیسم را که چنین تعریف
شده (یعنی سلطهئی صرفا سیاسی یا حتی استعماری به معنای کالسیک آن نیست) بدون واژگون کردن
مناسباتش که موجب تداوم و تقویت حاکمیت آن رابطه میشوند ،کامال نابود کرد؟ آیا میتوان
"دیکتاتوری امپریالیستی حاکم" را بدون در هم کوبیدن پایههای ساختاری آن در ایران "نفی" کرد؟ مگر
دیکتاتوری روبنای سیاسی ضروری حاکمیت امپریالیسم در جوامع تحت سلطه نیست؟ و مگر این
انقالب نباید به خاطر نفی این دیکتاتوری و نابودی سلطۀ امپریالیسم ،حکومت "بورژواامپریالیستی"
کنونی را سرنگون کند؟ پس آیا انقالبی که بدین ترتیب صورت میگیرد میتواند (بورژوا) دموکراتیک
باشد؟ هم آری و هم نه!
نه ( واین پاسخ ماست) ،از آن رو که هر انقالبی که بخواهد پایههای ساختار امپریالیسم ،یعنی آن
مناسباتی را که حاکمیت امپریالیسم بر آنها استور است درهم بکوبد و انقالبی که مستقیما علیه حاکمیت
بورژوائی و امپریالیستی صورت گیرد ،به ناگزیر انقالبی است سوسیالیستی با مشخصات ویژۀ چنین
انقالبی در یک جامعۀ سرمایهداری تحت سلطه.
آری (و این احتماال پاسخ ضمنی امک است) ،از آن جهت که یک انقالب دموکراتیک هم میتواند علیه
سلطۀ امپریالیسم صورت گیرد ،اما از آن جا که خصلت بورژوائی دارد هرگز قادر نیست سلطه
امپریالیسم را کامال نابود کند ،تنها ممکن است بتواند در حاکمیت سیاسی آن تزلزلهائی (که پس از
چندی ترمیم خواهد شد) به وجود آورد .و آیا خواننده گمان نمیکند بهتر باشد چنین انقالبی را به همان
نامی که شایستۀ آن است بخوانیم :انقالب آزادی بخش ملی (یا به اصطالح "ضد امپریالیستی")!
البته یک انقالب آزادیبخش ملی را طفیلیها و قفیلیهائی از قبیل "بورژوازی ملی و مترقی" و گاهی
اوقات "خان ضدامپریالیست" همراهی میکنند " .جبهه خلق" را میسازند .معهذا همه میدانیم که امک
حداقل بورژواری ملی را به "اسطوره دان" تاریخ انداحته است .لیکن باز هم میگوید:
"انقالب کنونی ایران ،با وجود حاکمیت سرمای ه(( 8خوب دقت کنید :حاکمیت
سرمایه)) دقیقا ً به اعتبار خصلت ضد امپریالیستی خود ،انقالبی دموکراتیک است.
به این جهت ،با وجود عمده بودن مبارزه طبقۀ کارگر و بورژوازی ایران ((باز
خوب توجه کنید :مبارزۀ طبقۀ کارگر و بورژوازی ایران)) ،انقالب ایران بالواسطه

8

ــ خواننده نقل قول قبلی امک (صفحه  ١٢همین مقاله) را به یاد می آورد که در آن از "با وجود رشد کمی صنایع و رشد کمی پرولتاریا و
نیمه پرولتاریا و از میان رفتن فئودالیسم به طور عمده  ...کشور ما هنوز در آستانه انقالب سوسیالیستی قرار ندارد  ".. .این گفته رفقا امک
نیست ،بلکه از "حزب رنجبران" (بورژوازی ملی و مبارزه علیه وابستگی ،ص  )١٥میباشد!
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سوسیالیستی نیست ،بلکه انقالبی دموکراتیک است"( .انقالب ایران و نقش  ،...ص
)١٢
به عبارت روشن تر ،انقالب ایران ،علی رغم حاکمیت قوانین سرمایهداری در درون جامعه ایران ( و
امک به درستی سرمایه را یک رابطۀ اجتماعی تعریف میکند) ،و دقیقا به اعتبار ضد امپریالیستی
بودن ،انقالبی (بورژوا) دموکراتیک (البته از نوع "نوین" ،به رهبری طبقۀ کارگر ،به اتفاق جملگی
دهقانان ،منهای بورژوازی ایران و حتی علیه آن) میباشد! و هر چند مبارزۀ پرولتاریا ایران با
بورژوازی عمده است (ما بالخره تفاوت "عمده" و "اصلی" و "اساسی" و الخ را در واژگان خلقیون
نفهمیدیم) ،معهذا به اعتبار خصلت ضد امپریالیستی انقالب (که البد عمده تر است!) انقالب ایران
بالواسطه سوسیالیستی نیست ! 9یعنی پرولتاریا فعال به طور بالواسط با بورژوازی ایران مبارزه
نمیکند .فعال به آزاد سازی ایران از یوغ امپریالیسم میپردازد و سپس اگر شد حسابش را با بورژوازی
تسویه میکند (چرا؟ زیرا!)
در واقع ،ما این "زیرا" را کمتر میتوانیم در استداللهای خود امک در بارۀ شرایط مشخص ایران
بیابیم .آن چه امک به عنوان "زیرا" به ما ارائه میدهد ،عمدتا یک سری نقل قول از لنین است .پس
بیایید ابتدا چندتائی از این "حجت" های لنین را بررسی کنیم و سپس بکوشیم "زیرا" ی مورد نظرمان را
در تحلیلهای خود امک بیابیم .امک مینویسد:
" پرولتاریا برای رهائی زحمتکشان از یوغ ستم و استثمار فقط و فقط یک راه نشان
میدهد :سوسیالیسم ،که خود در قدم اول در گرو تصرف قدرت سیاسی توسط
پرولتاریاست ((کامال موافقیم ،اما برای تصرف قدرت سیاسی چه الزامی وجود
دارد؟)) پرولتاریا برای کسب قدرت سیاسی نیازمند شرایطی است که در آن مبارزۀ
طبقاتی به گونهئی آشکار ،آزاد و وسیع برپایۀ آموزش سیاسی ،تعلیم و بسیج
پرولتاریا گسترش یابد( ".کمونیستها و جنبش دهقانی  ...ص )٩
با این هم موافقیم .اما خود این شرایط چه گونه به دست میآید؟ امک شکل وجودی این شرایط آزادانۀ
سیاسی را درشرایطی ( ودر واقع در نقل قولی از لنین) میبیند که در آن:
" ...شکلی جدید از مردمان شجاع و آزاد به وجود (آید) ،کشوری جدید و جمهوری
بنا کند که درآن مبارزۀ پرولتری برای سوسیالیسم بتواند آزادانه گسترش یابد" (همان
جا ،ص )١٤
میبینید؟ افکار لنین به جای آن که رهنمون ما باشد ،تبدیل به وصیت های پدر بزرگی شده است که
وارثیناش هر طور که شده ،حتی به قیمت برباد دادن میراث روش شناختی وی ،باید آن را به انجام
رسانند! رفقا" ،کشور جدید و جمهوری" آزاد (بورژوائی) که لنین از آن سخن میگفت ،بدیلی بود در
مقابل اختناق و حکومت مطلقۀ تزاریسم و نه دیکتاتوری امپریالیسم .لنین هرگز در مقابل دیکتاتوری
ناشی از حاکمیت سرمایهداری نمیتوانست بدیل یک جمهوری بورژوائی دیگر و یا حتی " جمهوری
دموکراتیک خلق" و یا "دیکتانوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان" را پیسنهاد کند و هرگز هم چنین
نکرد .این پیشنهاد را وارثین قالبی وی با تحریف افکار او به خورد ما داده اند .پس شما که مدعی
9

ــ در بخشهای بعدی خواهیم دید چرا امک انقالب ایران را سوسیالیستی نمیداند :چون ایران کشور مستعمره است! در واقع بی جا و بی
مورد نقل قول های لنین باعث آن میشود که امک تمامی تحلیلهای خود را در مورد سرمایهداری بودن ایران ،در رابطه با تعیین محتوای
انقالب ،زیرپا بگذارد.
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هستید خلقی نیستید دیگر چرا؟ چرا و چه گونه میتوان در تحلیل خود ،عامل امپریالیسم را که خود از
عوامل مهم از میان رفتن حاکمیت ماقبل کاپتالیستی و روی کار آمدن حکومت بورژوائی در ایران شده،
به جای عامل تزاریسم یعنی حاکمیتی ماقبل پاییتالیستی که به طور بالواسطه باید جایشن را به حاکمیت
بورژوائی میداد ،بنشانید و دموکراتیک بودن انقالب (روسیهئی!) ایران را نتیجه بگیرید؟!
وانگهی ،در رابطه با روسیه نیز ،هنگامی که علیرغم پیش بینی مارکسیستها ،آن شرایط آزادانه و
دمکراتیک در شکل دیگری به جز جمهوری یا دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان به مثابه یک
نهاد سیاسی ،به وجود آمد (فوریه تا اکتبر  ،)١٩١٧لنین برای همیشه آن جمهوری و آن دیکتاتوری دو
طبقهئی را بوسید و کنار گذاشت .آنچه برای وی اهمیت داشت ،همان شرایط و محتوای استراتژی
پرولتاریا بود نه دگم بودن و مقید بودن به "فورمول" ها ،و مگر خود وی در دوتاکتیک نگفته بود:
" روزی فراخواهد رسید که مبارزه علیه حکومت مطلقه به پایان رسیده و دوران
انقالب دموکراتیک در روسیه سپری خواهد شد .در آن هنگام حتی سخن گفتن از
وحدت اراده میان پرولتاریا و دهقانان و دیکتاتوری دموکراتیک و نظایر این ها
مضحک خواهد بود( ".ج  ،٩ص  ،٨٠ترجمه فارسی  ،ص )٢٦٩
و اگر شما اصرار دارید وجوه تشابه میان روسیه و ایران را "طابق النعل بالنعل" به کارگرفته و بر این
مبنا نظرات لنین را در مورد انقالب ایران مورد استفاده قرار دهید ،باید این تشابه را قبل از هر چیز در
سر نگونی تزاریسم به عنوان حاکمین ماقبل کاپیتالیستی در روسیه از یک سو ،و از میان رفتن حاکمیت
ما قبل کاپیتالیستی در ایران از سوی دیگر ،جستجو کنید .و به این ترتیب حتی روش "طابق النعلی" شما
هم نتیجه اش این خواهد بود :در ایران کنونی حتی سخن گفتن از جمهوری دموکراتیک ،انقالب
دموکراتیک و نظایر هم به عنوان بدیلی در مقابل "حاکمیت سرمایه" مضحک است.
خود شما نیز همانند ما معتقدید که لنین هرگز میان دو مرحلۀ دمکراتیک و سوسیالیستی انقالب
"دیوارچین" قائل نمیشد .اما چه گونه؟ از نظر لنین سقوط تزاریسم پیش شرط حرکت بالواسطۀ
پرولتاریا به سوی انقالب سوسیالیستی بود و نه استقرار دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان .در
همان سالهای  ١٩٣٥خود وی گفته بود که از جمهوری دموکراتیک ،تمامی مجموعۀ "اصالحات
دموکراتیک برنامه حداقل" مورد نظر است و نه "یک شکل حکومتی" (ج  ،٨دیکتاتوری انقالبی
دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان) ،و به نظر ما آن "دیوار چین" همین "شکل حکومتی" بود که لنین قائل
نشد اما "بلشویکهای قدیمی" قائل می شدند (رفقا بلشویک بودن بسیار ارزنده است ،اما نه از نوع
"قدیمی" اش!) .از نظر لنین ضبط امالک مالکین بزرگ ارضی و سقوط تزاریسم ،پایان ــ آغاز انقالب
دمکراتیک ــ سوسیالیستی روسیه بود و پس از رهائی روسیه از قید تزاریسم ،پرولتاریای روسیه نه در
اتحاد با دهقانان ثروتمند در مبارزۀ شان علیه کارگران روستائی ،بلکه در اتحاد با پرولتاریای اروپا
میبایست به انقالب سوسیالیستی اقدام کند (ج  ،٢١مقاله "دو خط مشی انقالب") .و اگر چنین عناصر
اعتقادی راسخ در اندیشۀ لنین وجود نمیداشتند ،او هرگز نمیتوانست در عمل میان دو مرحله انقالب
دیوار چین قائل نشود و همانند کامنف ،زینوویف و استالین پس از فوریۀ  ١٩١٧بر استقرار دیکتاتوری
پرولتاریا و دهقانان و به فرجام رساندن انقالب دموکراتیک پای میفشرد و نمی توانست حاصل دوازده
سال مبارزۀ طبقهی پرولتاریا و تحول فکری خود را بدین صورت بیان دارد که:
"دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان اینک در انقالب روسیه (البته به شکل معین و تا
حدودی معین) واقعیت یافته ،زیرا این "فورمول" فقط نشانگر رابطهئی است میان
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طبقات ،و نه یک نهاد سیاسی متعین که به این رابطه ،این همکاری (میان پرولتاریا
و دهقانان) مادیت دهد".
و به جرات میتوان گفت که اگر لنین دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان را به مثابه یک نهاد سیاسی یا یک
شکل حکومتی در نظر گرفته بود و نه همچون یک فورمول (که بارها بر آن تأکید میکند) ،در آن
صورت خودش علیرغم گفتۀ خویش آن "دیوارچین" را میان دو مرحله انقالب قائل میشد .اما لنین
چنین نکرد" .زیرا" وی "فورمولیست" نبود و اعتقاد نداشت که ایده بر واقعیت متقدم است .جهان
نمیتوانست و نمیتواند دقیقا پیرو تئوری که مبین مرحلهئی از تکامل جهان است تکامل یابد .اگر تئوری
آن چه را میدان دیدش قرار دارد به درستی بیان کرده باشد ،در این صورت قادر خواهد بود همراه با
تکامل و تغییر جهان مادی تکامل و تغییر یابد ،عناصر شامل مرور زمان شدۀ خویش را به دور ریزد،
دوباره بر واقعیت مادی پویا انطباقی پویا یابد و در تغییر جهانی مؤثر افتد ،در غیر این صورت جز
جمالت پوچ و تماما دور ریختنی چیزی نخواهد بود .انقالب روسیه بر تئوری منشویکی مهر باطل زد و
تئوری لنینی را که تفسیر صیحیحی از جهان بود ،تغییر داد و خود متأثر از آن تغییر کرد .و اگر قرار
باشد لنین را یکی از "آموزگاران کبیر پرولتاریا" توصیف کنیم ،این عظمت در همین مورد فوق است
ونه در وصایا و پیش گوئیهای پیامبر گونهاش!
وانگهی ،لنین در دوتاکتیک  ...چه گفته بود؟ این که:
" دیکتاتوری دمکراتیک انقالبی پرولتاریا و دهقانان همانند هر آن چه موجود است،
گذشته و آیندهئی دارد .گذشتهاش ،حکومت مطلقه ،سرواژ ،مونارشی ،امتیازات و
 ...است و آیندهاش ،مبارزه علیه مالکیت خصوصی ،مبارزۀ کارگران مزدی علیه
کارفرما ،مبارزه برای سوسیالیسم  ...است".
و مگر در  ١٩١٧لنین همینها را به کامنف گوشزد نکرد؟
رفقای امک! ما به دلیل هر آن چه گفتیم و آن چه از این پس خواهیم گفت ،معتقدیم که اینک نه حکومت
مطلقۀ تزاریستی ،نه سرواژ و نه نظایر هم در ایران حاکمیت دارد و بنا بر این ما در آینده انقالب
دموکراتیک و حکومت ناشی از آن به سر میبریم .شما چه؟ هنوز هم میخواهید در "گذشتۀ" آن سیر
کنید؟
شما هنوز تفاوت حکومت مطلقۀ تزاری که حافظ مناسبات ماقبل سرمایهداری بود را با حکومت
مطلقهئی که حافظ و توسعه دهندۀ مناسبات سرمایهداری است درک نکردهاید و هنوز گویا در عصر
تزاریسم به سر میبرید ،میخواهید دموکراسی بورژوائی را به جای استبداد فئودالی بنشانید .رفقا ،آیندۀ
شما ،گذشته است.

بخش دوم
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خشت آخر «دیوار چین»
ادامه دهیم و ببینیم با توجه به آن چه گذشت ،با توجه به سالها مبارزۀ پرولتاریای جهان و شکستها
و پیروزی هایش که هر کدام دستاوردهای تئوریک تازهئی را همراه داشتاند ،رفقای امک دیگر چه
میگویند .ایشان معتقدند که:
"ضابطۀ تفکیک انقالب دموکراتیک از انقالب سوسیالیستی  ...نه حل مسألۀ ارضی
بلکه حل مسألۀ دموکراسی یعنی شرایط بسیج پرولتاریا برای دست زدن به انقالب
سوسیالیستی است( ".هفت مقاله ،...ص )١٣
و سپس با زبان لنین ادامه میدهند که:
"جدا کردن انقالب دموکراتیک و انقالب سوسیالیستی به وسیله چیز دیگری به جز
درجۀ آمادگی پرولتاریا و اتحاد وی با تهیدستان ،بزرگترین تحریف مارکسیسم،
مبتذل کردن آن و لیبرالیسم را جایگزین آن ساختن است".
جمله اخیر همان است که لنین در آن از عدم وجود "دیوارچین" میان دو مرحله انقالب نیز سخن گفته
است .شاید بتوان گفت که این استدالل امک (که در واقع نیمی از آن استدالل لنین است)  ،منطقیترین
استدالل وی در رابطه با محتوای انقالب حاضر باشد .ما نیز معتقدیم که در صورت پائین بودن درجۀ
آمادگی پرولتاریا (آگاهی بر منافع طبقاتی ،تشکل در تشکیالت مستقل کمونیستی ،همبستگی با سایر
زحمتکشان و رهبری آنها) ،انقالب حاضر سوسیالیستی نخواهد بود .لیکن در عین حال معتقدیم که در
چنین صورتی این انقالب حتی دموکراتیک ( به مفهومی که لنین از آن سخن گفته و نیز به مفهومی که
امک میگوید :به رهبری طبقۀ کارگر ،نابودی کامل سلطۀ امپریالیسم،و )...هم نخواهد بود .یعنی از
انقالب (مگر انقالبی صرفا سیاسی در چارچوب شکلبندی اقتصادی ــ اجتماعی حاضر) هیچ خبری
نخواهد بود .یعنی در شرایط کنونی ایران هیچ تفکیکی نمیتوان میان دو مرحله از انقالب (حتی در
صورتی که کسی به دو مرحلهئی بودن آن قائل باشد) گذاشت .اما در شرایط روسیه چنین تفکیکی وجود
داشت :پرولتاریای روسیه هر چند پیشاپیش سایر طبقات انقالبی ،اما نه با هژمونی تمام و کمال خویش
در انقالب  ١٩٣٥و فوریۀ  ١٩١٧شرکت کرد .وی دراین انقالبها آن طورکه باید و شاید بر منافع
تاریخی ــ طبقاتی خویش و به خصوص بر ضرورت استقرار دیکتاتوری خود هنوز واقف نشده بود.
نبرد پرولتاریا و سایر زحمتکشان ،جنگ امپریالیستی و عدم حمایت بورژوازی امپریالیست از تزاریسم
رو به مرگ ،موجب سرنگونی تزاریسم و روی کار آمدن حکومت بورژوائی شد .این انقالب
دموکراتیک بود .هم دستاورد های دموکراتیک داشت و در آن هنگام به قول لنین روسیه به صورت
کشوری برخوردار از وسیعترین آزادیهای سیاسی در آمد و هم به پرولتاریا امکان داد در تجربۀ
روزمرۀ خود به معنای حکومت بورژوائی پی ببرد ،توهمات خردهبورژوائی خود را به دور ریزد،
خرده بورژواهای دموکرات نا پیگیر را افشا و طرد کند و خالصه لزوم بر چیدن بساط بورژوازی و
استقرار حکومت خود را در یابد .و چنین شد :درجۀ آمادگی پرولتاریا و اتحاد وی با تهیدستان در متن
بحران انقالبی ،برای انجام دادن انقالب دموکراتیک و اعتالی بالواسطه آن به انقالب سوسیالیستی کافی
بود.
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اما در ایران شرایط کامال متفاوت است .در این جا به دست آوردن آزادی سیاسی منوط به سرنگونی ما
قبل کاپیتالیستی نیست ،بلکه به قول امک "کسب دمکراسی  ...منوط به پیروزی مبارزۀ ضد انپریالیستی
(البته نه در معنای "آزادی بخش" آن!) کارگران و زحمتکشان  ...است" (کمونیستها و جنبش دهقانی
 ...ص  )٢٤و پیروزی مبارزۀ امپریالیستی یعنی نابودی کامل سلطه امپریالیسم که خود مستلزم
سرنگونی حاکمیت بورژوائی کنونی است ،و پرولتاریا باید به این منظور متشکل شود ،رهبری تودهها
را به دست گیرد و انقالب کند :در این جا نه فقط میان مرحله دموکراتیک  .مرحله سوسیالیستی هیچ
جدائی و تفکیکی وجود ندارد ،بلکه اساسا چنین مرحلههائی وجود ندارند ،بلکه این انقالب یک فراگرد
واحد است که روند دموکراتیک آن مشروط به روند سوسیالیستی اش میباشد .این خصلت انقالب
پرولتری در یک جامعۀ سرمایهداری تحت سلطه است .آیا پرولتاریا برای نابودی کامل سلطه امپریالیسم
و به دست آوردن آزادی سیاسی به منظور بسیج مستقل و وسیع برای سوسیالیسم ،از پیش نیازمندی
آزادی سیاسی برای بسیج مستقل و وسیع به منظور نابودی کامل سلطه امپریالیسم نیست؟ چرا ،هست.
پس چه باید بکند؟ باید در همین شرایط بجنگد و از هر ذرۀ آزادی سیاسی و موقتی که مبارزهاش فراهم
میآورد بیشترین استفاده را برای بیشترین بسیج شدن بکند و انقالب را نجام دهد و قدرت سیاسی را
تصرف کند .اما بنا به استدالل امک و با توجه به سئوالت فوق گویا باید بپذیریم که پرولتاریا باید
جمهوری آزاد ماقبل جمهوری دمکراتیک خلق تشکیل دهد! امک حتی آن قدر دست و دل باز است که
پیروزی انقالب دموکراتیک را در استقرار انواع و اقسام نهادهای سیاسی و شکلهای حکومتی میبیند.

ظاهرا پرولتاریا حداقل "آزاد" است یکی از آنها را انتخاب کند" :جمهوری دموکراتیک خلق"،
"دیکتاتوری انقالبی کارگران و زحمتکشان"" ،جمهوری" " ،جمهوری انقالبی دموکراتیک" ،
"دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان" و " ،"...یعنی و چند تا نقطه! آیا "دیوار چین" میتواند "ضابطۀ"
تشخیص دقیقی باشد برای "تفکیک" قطوری! که امک میان دو مرحلۀ انقالب قائل میشود و برای
"تفکیک" عظیمی که میان فورمول امکی استقرار جمهوری دمکراتیک و چند تا نقطه ،و فورمول
لنینی دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان وجود دارد؟ نه  ،تفاوت از زمین تا آسمان است!
گفتیم که امک معتقد است "حل مسألۀ دموکراسی خود پیش شرط بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر
برای سوسیالیسم است" .ما نشان دادیم که حل مسألۀ دمکراسی در ایران به صورت استقرار
جمهوری دموکراتیک و چند تا نقطه نه فقط پیش شرط بسیج مستقل و وسیع پرولتاریا برای
سوسیالیسم نیست ،بلکه مضحک است .وانگهی ،پرولتاریا برای انقالب دموکراتیک هم احتیاج به
بسیج مستقل و وسیع دارد .اگر این موضوع را از زاویۀ دیگری نگاه کنیم متوجه میشویم که حتی
"حل مسألۀ دمکراسی" به خودی خود به هیچ وجه "پیش شرط" بسیج مستقل و وسیع طبقه کارگر
برای سوسیالیسم نیست .زیرا اوال از لحاظ تئوریک تشکل دیکتاتوری پرولتاریا و دهقانان یا
جمهوری دموکراتیک خلق و چند تا نقطه ،خود معادل است با نفی استقالل تشکیالتی پرولتاریا،
شریک کردن سایر طبقات با وی و پیوند ارگانیک پرولتاریا با آنها .ثانیا حتی اگر این
جمهوری های دیوارچینی را هم ندیده بگیریم و به تجربه تاریخ توجه کنیم ،می بینیم که حل مسألۀ
دمکراسی (بورژوائی) به خودی خود نه فقط موجبات بسیج مستقل و وسیع پرولتاریا را فراهم
نیاورده بلکه در مواردی مانع از آن نیز شده است .از دموکراسیهای "توده"ئی و جمهوری خلق
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چین (مه در پس همان "دیوار چین" محبوس مانده!) و سایر جمهوریهای "خلقیستی" 10که بگذریم
(چه طور بگذریم؟! پس چرا اینسان که مسألۀ دمکراسی را به طریق به اصطالح "پرولتری" حل
کردهاند هنوز به سوی سوسیالیسم تشریف فرما نشدهاند!؟) ،در کلیه کشورهای امپریالیستی غرب که
دموکراسی بورژوائی ،همچنان که خود سرمایه داری در عالی ترین شکل خود و به درجات مختلف
وجود دارد ،کارگران آزادند انجمن و سازمانهای سندیکائی و سیاسی تشکیل دهند و کمونیستها
مجازند به میان کارگران بروند و به تبلیغ و ترویج و سازماندهی به پردازند ،مع ذالک حتی نشانی
هم از حرکت پرولتاریا به سوسیالیسم به چشم نمیخورد ،بر عکس ،تشکیالت عظیم کارگری عمدتا
در خدمت بورژوازی قرار دارند و خود موجب نفی استقالل طبقاتی پرولتاریا شدهاند .آن چه رواج
دارد رویزیونیسم است و آن چه کورسو میزند ،مارکسیسم .طبعا خواننده ئ رفقای امک خواهند
گفت آن جا جامعهئی امپریالیستی است که شرایط تاریخی اش امکان چنین دمکراسیئی را فراهم
میآورد :از سوئی استثمار امپریالیستی کارگران و زحمتکشان کشورهای تحت سلطه به بورژوازی
امپریالیست امکان میدهد تا طبقه کارگر جامعه خود را در رخوت رفاه جامعه امپریالیستی نگاه
دارد و از سوی دیگر خطری از جانب "کمونیستها" نظام را تهدید نمیکند ،آنها دست باال
سندیکالیستهائی هستند که برای چندرغاز دست مزد و گرفتن مقام و غیره با بورژوازی چک و
چانه می زنند و در ازای آن انقالب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا را رسما و یا عمال نفی
کرده و خالصه طبقه کارگر را فاسد میکنند .و این قیمتی است که آنان برای "حل مسألۀ دمکراسی"
میپردازند.
اما جامعه ایران از چنان شرایطی برخوردار نیست .ما خود گفته ایم که " به خاطر شرایط ویژه
جوامعی مانند ایران ،عقب افتادگی و دفورمه بودن سرمایه داری ،تحوۀ انباشت سرمایه ،عملکرد
امپریالیسم و غیره ،استقرار دموکراسی بورژوائی ((در این جوامع)) ناممکن است"( "...رهائی"
 .)٥٦اگر ضد انقالبیونی با ترویج "راه مسالمت آمیز" و گدائی در آستان بورژوازی و
خردهبورژوازی در پی "حل" مسألۀ دموکراسی هستند ،و حتی اگر بورژوازی یا خردهبورژوازی
حاکم بخواهند در ازای فساد جنبش کمونیستی و کارگری به "حل" مسألۀ دموکراسی بپردازند ،معذا
در عمل فقط میتوانند به "انحالل" آن اقدام کنند .مسلما مبارزه نیروهای انقالبی ،طبقه کارگر و
کمونیستها ،میتواند "در دورانهای عدم تثبیت رژیم در کل و یا جدالهای سخت درونی هیأت
حاکمه که منجر به تغییر توازن قوای آنها میشود ،پارهئی از امکانات دمکراتیک علیرغم میل
هیأت حاکمه به بار آورد (همان جا) .دیکتاتوری پیش شرط ضروری حاکمیت سرمایه در جامعهئی
چون ایران است .اگر سرنگونی رژیم پهلوی (گونهئی از دیکتاتوری بورژوائی) به استقرار
دمکراسی بورژوائی (گونه دیگری از دیکتاتوری بورژوائی) منجر نشد ،و اگر این دیکتاتوری تاج
از سر برداشت ،شنل از تن به در آورد ،عمامه بر سر گذاشت و عبا بر تن کرد ،علتش صرفا افکار
عهد عتیقی و به اصطالح انحصار طلبی مشتی آخوند نیست ،بلکه دلیل آن در حاکمیت سرمایۀ
انحصاری و به اصطالح "سرمایهداری وابسته" بودن ایران است .که نه فقط دموکراسی بورژوائی
در سطح جامعه ،بلکه حتی دمکراسی درونی حاکمیت بورژوائی را هم نمیتواند تحمل کند .پس
"حل مسألۀ دمکراسی" را به خوابهای طالئی زنگ زدۀ "بورژوازی ملی" و طرفداران
10

ــ اگر می بینید نامی از "برادر بزرگتر" نبرده ایم ،علتش این است که پس از ازمیان رفتن طبقات! در زمان استالین و زوال دیکتاتوری
پرولتاریا به حکومت تمام خلق! در زمان خروشچف ،قرار بود تا سال  ١٩٨٣شوروی وارد کمونیسم شود ،و اکنون ما در پایان سال ١٩٨٣
به سر میبریم!!
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سرمایهداری "ملی و مترقی" بسپاریم و به مبارزۀ طبقهئی پرولتاریا روی آوریم که حالل مشکالت
است.
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بخش سوم
امک
و انتظار فرجام تجزیهئی بیفرجام
برگردیم بر سر همان "ضابطۀ تفکیک" (منتها از زاویهئی دیگر!) .گفتیم که امک حل مسألۀ
دمکراسی را منوط به حل مسألۀ ارضی نمیداند چرا که (همانند ما) معتقد است مسألۀ ارضی از
لحاظ کاپیتالیستی حل شده است .معهذا در این مورد امک نکتهئی را متذکر میشود که در خور
توجه است .به عقیدۀ وی اگر چه "مسألۀ ارضی از نظر اقتصادی یعنی از نقطه نظر مکان آن در
استقرار حاکمیت سرمایه بر تولید اجتماعی در کل کشور و رفع موانع فئودالی11بسط این مناسبات
در روستا با خلع ید دهه چهل حل شده است" ،لیکن از آن جا که "علی رغم حل کاپیتالیستی مسألۀ
ارضی ،به خاطر آهنگ کند انباشت سرمایه در روستا ایران ...تجزیۀ جمیعت روستائی به پرولتاریا
و بورژواری در سطح وسیعی به فرجام نرسیده است ،به عبارت دیگر ،با توجه به این واقعیت که
جنبۀ طبقاتی مسألۀ ارضی ((یعنی مسألۀ دهقانی)) حل نشده باقی مانده است" کمونیستها و جنبش
دهقانی ،...ص  ،)٦٤بنابراین انقالب ما فعال دموکراتیک است (یا بالواسطه سوسیالیستی نیست)،
زیرا " ...تنها مبارزۀ مشترک پرولتاریای شهر و روستا علیه کلیت جامعه بورژوائی میتواند به
انقالب سوسیالیستی  ....بیانجامد" (هفت مقالۀ در باره مسألۀ ارضی ،ص .)١٧
این استدالل ظاهرا باید ما را مردد کند :برای انجام انقالب سوسیالیستی ،مبارزه پرولتاریای شهر و
روستا ضرورت است و در ایران هنوز تجزیۀ جمعیت روستائی به پرولتاریا و بورژوازی "در
سطح وسیعی به فرجام نرسیده است".
بیایید ابتدا جوانب این نظر را از لحاظ منطقی مورد برسی قرار دهیم و در ضمن آن نگاهی به
واقعیتهای موجود بیندازیم و سپس بررسی مان را از لحاظ تئوریک کامل کنیم.
نخستین سئوالی که منطقا مطرح میشود این است :آیا تجزیۀ جمعیت شهری به پرولتاریا و
بورژوازی در سطح وسیعی به فرجام رسیده است؟ پاسخ منفی است( .طرفداران انقالب دموکراتیک
حتما خواهند گفت :چه بهتر! پس انقالب ما اصال سوسیالیستی نیست!) ما در شهرها شاهد آنیم که
علی رغم "حاکمیت سرمایه" این تجزیه در سطح نسبتا وسیعی عملی شده است .اهمیت عددی اقشار
میانی مبان بورژوازی و پرولتاریا بسیار بیشتر است .در بسیاری از مناطق شهری بلوچستان و
کردستان حتی شاهد وجود یک پرولتاریا و بورژوازی به معنای دقیق کلمه (صنعتی) نیستیم .تعداد
11

ــ این که ساختار اقتصادی ــ اجتماعی ایران قبل از مسلط شدن شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی ،فئودالیته ( با مشخصات که مارکس و انگلس
برا آن شمرده اند) بوده باشد ،از نظر ما مورد سئوال است .این مسئلهئی است که بررسی مبسوط جداگانهئی را میطلبدو به هر حال در
مورد ماقبل کاپیتالیستی بودن آن ،ما با امک موافقیم اما آن را "نظام ارباب و رعیتی" مینامیم.
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کارگران غیر صنعتی و کارگران کارگاههای کوچک که بنا بر این مستقیما و بالواسطه با
بورژوازی بزرگ روبه رو نیستید ،بسیاری بیشتر از کارگران صنایع بزرگ است .اگر این
بررسی را در مورد سایر کشورهای سرمایه داری به اصطالح "توسعه نیافته" یا "وابسته" انجام
دهیم ،با وضع کم و بیش مشابهی مواجه خواهیم شد .در این کشورها از سوئی اکثریت عظیم مردم
تحت استثمار کاپیتالیستی ــ امپریالیستی قرار داشته و در فقر شدید به سر میبرند و اقلیتی نا چیز از
اکثریت ثروت برخوردار است .معهذا از سوی دیگر نه آن اکثریت عظیم و نه این اقلیت کوچک،
صرفا پرولتاریا و بورژوازی را تشکیل نمیدهند ،بلکه طبقات دیگری هم هستند که هر چند در ابعاد
وسیعی از شیوههای تولید ماقبل کاپیتالیستی کنده شدهاند ،معهذا هنوز در شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی
کامال جا نیفتادهاند .از سوئی بورژوازی این جوامع ،دقیقا به خاطر ساختار اقتصادی غیر کالسیک
جامعه ،از خصوصیات بورژوازی کالسیک برخوردار نیست و از سوی دیگر پرولتاریای این
کشورها نیز نه مولود تکامل خود پو و درونی صنایع ،بلکه حاصل تکامل عمدتا از باالی صنایع
مصرف کنندهئی است که گسترش شان در مقاطع مختلف با سرمایه انحصاری جهانی هماهنگ بوده
باشد (صنایع مونتاژ ،نفت ،)... ،این پرولتاریا نیز خصوصیات پرولتاریای جوامع کاپیتالیستی غرب
را ندارد 12.به جوامع امپریالیستی غرب نگاهی بیفکنیم .اینک صنعت بزرگ هم در شهر و هم در
روستا غلبه یافته ،حدود هشتاد در صد از جمعیت اروپای غربی و آمریکا شمالی در شهرها زندگی
میکنند .لیکن در این جا با پدیده دیگری روبه روئیم که اقتصاد دانان بورژوا بر آن "جامعۀ طبقۀ
متوسط" و حتی "جامعه بی طبقه"! نام نهادهاند .خردهبورژوازی به معنی گستردۀ کلمه اکثریت
جمعیت را تشکیل میدهد .مثال در فرانسه پرولتاریای کشور تنها حدود سی در صد جمعیت را
تشکیل میدهد .در این کشورها هرچند درجۀ استثمار کارگر به واسطۀ درجه باالی بارآوری کار
بسیار باالست ،اما ما با فقر مطلق به مثابه یک پدیده اجتماعی روبه رو نیستیم و به هیچ وجه
نمیتوانیم از تمرکز ثروت در دست عدۀ معدودی بورژوا و فقر اکثریت مردم سخن بگوییم .مثال
کوچکی از فرانسه این مطلب را در مورد کارگران روشن میکند :کارگران کشاورزی ماهر که
چهل در صد کل کارگران کشاورزی هستند ،به طور متوسط ساعتی سی تومان و شست در صد بقیه
ساعتی بیست تومان مزد میگیرند ،و در مورد کارگران صنایع ،حد متوسط این مزد ،ساعتی چهل
تومان است .حداقل مزد ماهانه (کارگران مهاجر غیر فرانسوی) سه هزار تومان و حد اکثر آن
(کارگران ماهر فرانسوی) دوازده هزار توان است و همۀ اینها بدون احتساب کمک هزینههای
13
دولت.
پس در این جوامع نیز تجزیۀ جمعیت به پرولتاریا و بورژوازی ،چندان که امک انتظار دارد در
سطح وسیعی به فرجام نرسیده است ،و هرچند نه فقط مسألۀ ارضی بلکه مسألۀ طبقاتی دیگر از
لحاظ کاپیتالیستی ــ امپریالیستی حل شدهاند ،اما نشانی از "مبارزۀ مشترک پرولتاریای شهر و روستا
برای سوسیالیسم وجود ندارد .پرولتاریائی که حداقل از آن مقدار رفاهی برخوردار است که برای
12

ــ بهتر است آمار کوتاهی را یاد آوری کنیم :در٧٠ــ  ١٩٧٢نسبت جمعیتی که در صنایع ،معادن ،تولید نیروی برق ،آبیاری ،نفت ،گاز و
ساختمان فعالیت داشتند ،از  ١٩/٩درصد کل جمعیت فعال ایران به سی درصد افزایش یافت .اما نسبت جمیعتی که در کارهای کشاورزی
فعال بود ،از  ٥٦/٠در صد به چهل در صد کل جمعیت فعال کاهش یافت .در سال  ١٩٧٥جمع کل کارگران مزدی ایران به پنج میلیون تن
میرسید که از آن دو میلیون کارگران صنایع و کارگاه ها ،هشت صد هزار تن کارگر ساختمانی ،تزدیک به یک میلیون نفر کارگر مزدی
کشاورزی و بقیه (یک میلیون و دویست هزار نفر) در کارهای متفرقه فعالیت میکردند(به نقل از تاریخ ایران ،ترجمه ک .کشاورزی
انتشارات پویش.)١٠٥٩ ،
13
ــ ما فرانک را معادل با دو تومان فرض کردهایم .این اطالعات را از کتاب "مزد و سایر در آمدها" از انتشارات  HATIERپاریس اخذ
کردهایم .دستمزد ماهیانه یک کارگر ماهر ذوب آهن ایران در  ،١٩٧٥هزار و هشت صد تومان بود.
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باز تولید آن رفاه حاضر است هرچه بیشتر به استثمار کاپیتالیستی ــ امپریالیستی تن در دهد ،و
پرولتاریائی که الاقل بخش مهمی از آن به قول مارکس و انگلس "بورژوا شده" ،دیگر پرولتاریای
انقالبی به حساب نمی آید.
14

پس چه شده؟ آیا سخن گویان بورژوازی جهان و ایضا اقتصاد دانان بورژوا ــ بی سواد ایرانی
درست می گویند که تئوری مارکس اعتبار خود را از دست داده است؟ چرا پرولتاریای آمریکا یا
اروپا اکثریت عظیمی را که فقرش هر روز "تشدید" شود تشکیل نمیدهد؟ چرا گرایش نزولی نرخ
سود آن چنان که باید و شاید عمل نمیکند و کار نظام امپریالیستی را فیصله نمیدهد؟ چرا انقالب
سوسیالیستی که قرار بود در "پیشرفتهترین جوامع سرمایهداری" صورت گیرد ،روی نداده است؟ و
دهها چرای دیگر که "منافقین" و پرسندگان بورژوا مطرح مکنند و جوابشان را هر مارکسیستی
میداند (و یا باید بداند) .در رابطه با بحث کنونی کافی است سخن لوکاج را به یاد آوریم که:

"مارکس هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ تاریخی عالم اکبر سرمایهداری عام
را از خالل عالم اصغر کارخانه انگلیسی در نظر قرار میدهد"( .لوکاچ" ،لنین" ،
انتشارات  E.D.Iپاریس ،ص )٢٦
همۀ آن قوانین ماهوی سرمایهداری که مارکس آنها را کشف و تدوین کرده اساسا به اعتبار خود
باقیاند :لیکن در عالم اکبر سرمایهداری ،یعنی در سطح جهانی شمول تکامل سرمایهداری (این
مسأله را در سطور آینده بیشتر خواهیم شکافت).
اکثریت عظیم مردم جهان را تودههائی تشکیل میدهنئ که تحت استثمار سرمایه قرار دارند و در
فقر شدید به سر میبرند ،و اقلیت کوچکی بخش اعظم ثروت جهان را در چنگ خود دارد .اگر
پرولتاریای جوامع امپریالیستی میتواند از رفاهی قابل توجه برخوردار باشد و خموده گردد (رفاه
در جامعۀ سرمایهداری از لحاظ مبارزۀ طبقاتی موجب خمودگی است ،اما در جامعه کمونیستی که
رفاه را برای عموم فراهم میآورد موجب شکوفائی تاریخی بشر میشود) ،علتش این است که
پرولتاریای جوامع تحت سلطه ،یعنی قشر پایینی پرولتاریای جهان  ،در چنان فالکتی به سر میبرد
که دائما در جوش و خروش است .اگر به نظرمیرسد که گرایش نزولی نرخ سود عملی نمیکند،
باید توجه داشت که استثمار جوامع تحت سلطه و فوق سود امپریالیستی و تشدید نرخ استثمار به
بورژوازی جهانی امکان میدهد تا موانعی مقطعی در مقابل گرایش مزبور به وجود آورد (این موانع
پس از چندی دوباره عملکرد گرایش مزبور را باعث میشود) .دیکتاتوری دمکراتیک بورژوائی
برای طبقۀ کارگر جوامع امپریالیستی به قیمت دیکتاتوری تام بورژوائی برای تودههای پرولتر
وسایر زحمتکشان جوامع تحت سلطه تمام شود .نفی این دیکتاتوری ،در هم کوبیدن پایههای
ساختاری آن سرنگونی دولت بورژوازی تحت سلطه امپریالیسم ،معادل اس با نفی آن دموکراسی

14

ــ از جمله حناب دکتر حسن توانایانفر ــ که پس از "زیر و رو کردن" علم اقتصاد و جعل اقتصاد بورژوائی! و قلب ماهیت اقتصاد
مارکسیستی و ایرادهای بنیاسرائیلی گرفتن به مارکس ،سرانجام میفهمد که فردریک لیست "اولین اقتصاد دان غیر مسلمان میباشد که از
دخالت دولت در امور اقتصادی دفاع کرده است" .جناب دکتر که ظاهرا از فکر تحقق "تئوری اقتصاد ملی" فردریک لیست قند توی دلش
آب میشود ،نمیداند و یا شاید به روی خودش نمیآورد که مارکس ،تئوریهای لیست ،این نماینده بورژوازی عهد عتیقی و جاهل آلمان ،را
شدیا مورد انتقاد قرار داده است (ر.ک .مارکس" ،نقد اقتصاد ملی" ،سال  )١٨٤٥به هر حال گویا درست است که فرزند پسر (یعنی
بورژوازی دست دوم ایران) به دائیاش (بورژوازی عهد عتیقی آلمان قرن نوزدهم) شبیهتر است! آیا الزم است که روزی ما هم یک "آنتی
دکتر" بنویسیم؟! (برای آشنائی با آثار و در واقع رونوشت برادارهای "دکتر" ر .ک .به مثال "مقدمهئی بر علم اقصاد" .انتشارات میالد).
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درون امپریالیستی ،نفی آن موانع عملکرد گرایش نزولی نرخ سود ،نفی خمودگی پرولتاریا جامعه
امپریالیستی ،و انفجار انقالب اجتماعی جهان.
البته می توان در انتظار نشست تا تجزیۀ جمعیت به بورژوازی و پرولتاریا در سطح وسیعی به
فرجام برسد و آن گاه صاف و ساده به انقالب سوسیالیستی "دست زد" .پلخانف و منشویکها هم آن
قدر در حین حرافی و نقل قول آوردن به انتظار ننشستند تا زیر پایشان علف (البته علف هرز) سبز
شد .نخستین انقالب سوسیالیستی (به جز انقالب پرولتری .کمون) پیروزمند جهان در کشوری
صورت گرفت که در آن تجزیه جمیعت روستائی و شهری به پرولتاریا و بورژوازی نه فقط در
سطح وسیعی بلکه حتی در سطح نسبی (همانند ایران کنونی) به "فرجام" نرسیده بود .از این هم
باالتر :در بسیاری از مناطق روسیه (به خصوص آسیای شرقی) یا سرمایهداری اصال حضور
نداشت و یا از رواج بسیار کمی برخوردار بود .جمعیت پرولتاریا روسیه قبل از  ١٩١٧به کمتر از
سه میلیون نفر میرسید که بیش از نیمی از ایشان در طی جنگ امپریالیستی و داخلی کشته شدند.
در سالهای  ١٩٣٣هنگامی که لنین از پیشآهنگی پرولتاریا سخن میگفت ،این طبقه بیش از
پانصدهزار تفر را در بر نمیگرفت و هنگامی که انقالب اکتبر در گرفت ،جمیعت روستائی حدود
صد و سه میلیون نفر و جمعیت شهری تنها حدود بیست و دو میلیون نفر بود .معهذا همچنان که
مارکس گفته بود انقالب به پیشاهنگی شهر صورت گرفت.
از این گذشته ،مارکس در مقدمه بر چاپ روسی مانیفست و در نامه هایش به زاسولیچ و در نامه
 ١٨٧٧خویش در جواب ژوکووسکی و نیز انگلس در نامههایش در  ٩٤ــ  ١٨٩٠به دانیلسون،
بارها تأکید کرده بودند که آپشینهای روسیه میتوانند از حالت جماعت دهقانی مستقیما به سوی
کمونیسم بروند( 15در آن هنگام رفقای امک کجا بودند که تذکری رفیقانه در مورد "به فرجام
نرسیدن تجزیۀ جمیعت روستائی به پرولتاریا و بورژوازی" به مارکس و انگلس بدهند؟!) آنها
نمیخواستند به انتظار بنشینند تا مسائل اجتماعی یک یک در هر کشور از لحاظ کاپیتالیستی حل
شود تا به اصطالح شرایط "مادی" انقالب سوسیالیستی فراهم آید .سرمایهداری در اروپا غلبه یافته
بود و اگر انقالب روسیه با انقالب اروپا متقارن میشد ،در آن صورت روسیه میتوانست همراه با
پرولتاریای اروپا به سمت سوسیالیسم حرکت کند بی آن که الزاما ابتدا مرحله سرمایهداری را پشت
سر گذاشته باشد .مارکس و انگلس تئوریهای خویش را در چارچوب یک کشور محبوس نمیکردند
و بر آن نبودند که هر کشوری ابتدا باید خودش همۀ مراحل کالسیک را طی کند و جمیعت آن در
سطح وسیعی به پرولتاریا و بورژوازی تجریه شود و سپس انقالب سوسیالیستی صورت گیرد .این
نوع "انقالب سوسیالیستی" در واقع همان انقالب است که طرفداران سرمایه داری "ملی و مترقی"
(که امک شدیدا و به درستی آنها را مورد انتقاد قرار میدهد) تحت لوای فراهم آوردن "شرایط
مادی" آن ،به خدمت گزاری بورژوازی مشغولاند.
و لنین از همان ابتدای فعالیت خویش در رابطه با مارکسیستهای علنی ،منشویکها و پلخانف،
کائوتسکی ،و سرانجام در مقابل "بلشویکهای قدیمی" چه میگفت؟ هنگامی که تزهای آوریلاش را
مطرح کرد مگر"بلشویکهای قدیمی" نمیگقتند مسألۀ دهقانی هنوز حل نشده است؟ و لنین چه
جوابی به آنها میداد؟ (مثال ر .ک .در بارۀ تاکتیکها ،نامۀ اول).
15

ــ برای نوضیح بیشتر به "انقالب سوسیالیستی یا دموکراتیک" از انتشارات سازمان وحدت کمونیستی مراجعه کنید.
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وانگهی ،نطریۀ لنینی تکامل ناموزن سرمایهداری و حلقۀ سست زنجیر جهانی امپریالیستی حاکی از
چیست؟ آیا در آن جامعهئی که به واسطۀ شرایط خاص تاریخی خویش و بحران جهانی سرمایهداری
 ،به صورت آن حلقۀ سست در آمده و به این ترتیب انقالب سوسیالیستی میتواند در آن صورت
گیرد  ،الزاما تجزیۀ جمعیت به بورژوازی و پرلتاریا در سطح وسیعی به فرجام رسیده است؟!
آن جوامعی که در آنها تجریۀ مزبور در سطح نسبتا وسیعی عملی شده (و نه به فرجام رسیده) ،به
دالیل فوق حلقۀ سست زنجیر جهانی سرمایهداری را تشکیل نمیدهند (مثال کشورهای امپریالیستی)
و کشورهائی که این تجزیه تا حدودی در آنها صورت گرفته ،در حال حاضر به درجات مختلف
یکی از این حلقه زنجیرهای سست هستند.
پس "به فرجام رسیدن (یا نرسیدن) تجزیۀ جمیعت روستائی به پرلتاریا و بورژوازی در سطح
وسیع" معیار سوسیالیستی بودن (یا نبودن) انقالب نیست .اما در هر حال ،این سئوال پیش میآید که
چرا در جوامعی همچون ایران تجزیۀ در سطح وسیعی به فرجام نرسیده است؟ پاسخ امک به این
سئوال را میتوان چنین خالصه کرد:
"به خاطر آهنگ کند انباشت سرمایه در روستای ایران".
ما با این مخالفتی نداریم ،اما در جا میکوشیم مسألۀ را از دیدگاهی دیگر مورد بررسی قرار دهیم .و
این همان بررسی تئوریکی خواهد بود که در سطور قبل قرار گذاشتیم به انجام آن به پردازیم.
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بخش چهارم
تجزیه و تحلیل «تجزیۀ»...
از دیدگاه مارکسیستی
آن چه امک به صورت " به فرجام نرسیدن تجزیۀ جمیعت روستائی در سطح وسیع" مطرح میکند،
جنبهئی از نوعی تکامل سرمایهداری است که در تئوری مارکسیستی افتصاد (و نیز در تئوری
بورژوائی اقتصاد) به "توسعه نیافتگی" و به عبارتی صحیحتر "کم تکامل یافتگی" 16موسوم است.
بارها این سئوال پیش میآید که چرا امپریالیسم پس از نفوذ به جامعهئی عقب افتاده و کمک به تکامل
سریع مناسبات سرمایهداری درآن  ،از این که در جامعۀ مزبور روابط تولیدی کاپیتالیستی را "در
سطح وسیعی" تکامل دهد خود داری میکند .آیا بورژوازی امپریالیست در این مورد از "حسن نیت"
کافی برخوردار نیست؟  .آیا دالیل دیگری وجود دارد؟ در این رابطه اقتصادی بورژوائی مدام از
کشورهای "توسعه یافته" و "توسعه نیافته" یا "در حال توسعه" ( و یا به قول پریزیدنت بنی صدر
"از رشد مانده"!) سخن میگویند و معتقد است که این توسعه نیافتگی چیزی نیست جز محدود بودن
حجم تولید کاالها و ارزشهای مصرفی ،و بنا بر این باید در راه افزایش این حجم کوشش کرد.
می توان گفت که این تعبیر تا حدودی حقیقت دارد ،اما مهم این است که حقیقت مهم دیگری را پنهان
میکند :این کم تکامل یافتگی روابط کاپیتالیستی است که مهمترین وجه آن بیرون کشیدن ارزش
اضافی از گرده کارگران است .در واقع ،اگر همزمان با افزایش آهنگ تولیدات و به موازات آن،
ارزش اضافه افزایش نیابد" ،توسعهیافتن" جامعه تحت سلطه برای بورژوازی (و به خصوص
بورژوازی امپریالیست) "ارزش" چندانی نخواهد داشت .پس میتوان گفت که بورژوازی در این
مورد حقیقتا هیچ "سؤ نیتی" ندارد .وانگهی ،تا هنگامی که انقالب سوسیالیستی روابط تولید
کاپیتالیستی را در هم نکوبد ،هر نوع افزایش حجم تولید و هر نوع "توسعه یافتن" معادل است با
افزایش آهنگ ارزش اضافه (نتها در نظام سوسیالیستی است که میتوان آهنگ تولید را افزایش داد
بی آن که به موازات آن روابط تولیدی استثماری گسترش یابد .برعکس ،هر مقدار افزایش حجم
تولید گامی خواهد بود در راه نابودی کامل استثمار ،و از این لحاظ نیز  ،تنها دشمن بورژوازی ،چه
در کشورهای "توسعه نیافته" و چه در کشورهای "توسعه یافته" ،انقالب سوسیالیستی است) .پس
علت را در کجا باید جست؟

16

ــ  Underdevelopmentــ معدل "توسعه نیافتگی" نه از لحاظ محتوا درست است و نه از نظر معنا لغوی .هنگامی که از جامعۀ
سرمایهداری صحبت میکنیم ،این جامعه نمیتواند از این نظر توسعه "نیافته" باشد ،چرا که در آن صورت سرمایه داری نخواهد بود .این
جامعه تنها میتواند نسبت به سایر جوامع سرمایهداری" ،کم" تر توسعه یا تکامل یافته باشد :جامعه سرمایهداری کم تکامل یافته.
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قانون تئوریکی که مارکس در مورد سرمایهداری به مثابه یک کل پویای تاریخی کشف کرده عبارت
از این که شیوۀ تولید کاپیتالیستی گرایش غائیاش به آن است که در همۀ نقاط جهان همۀ شیوههای
تولیدی ماقبل خود را در هم کوفته و خود را جایگزین آنها سازد( 17هیچ یک از شیوههای تولیدی
قبلی چنین خصوصیت جهانگیری نداشته اند) .معهذا تکامل سرمایهداری ،در ضمن ،در بطن خود
تضادهائی را پدید میآورد که با منفجر شدن در این یا آن قلمروی سرمایه ،تکامل جهانشمول آن را
مورد سئوال قرار میدهند و یا درهم میکوبند .به این ترتیب قبل از آن که جهان شمولی
سرمایهداری فرجام یابد ،الزاما حیاتش پایان خواهد یافت :تنها کل جهانشمول تاریخی ،کمونیسم
است .زیرا پایان دهنده دوران ماقبل تاریخ انسان میباشد.
لیکن عالوه بر جنبشهای پرولتری و انقالبهای سوسیالیستی ،عامل دیگری نیز در عدم تکامل
وسیع سرمایهداری مؤثرند و در این مبحث ،این عوامل مورد نظر ما میباشند که دو عامل 18را،
البته به طور مختصر ،مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همان طوری که گفتیم ،برخی که خود را مارکسیست هم میدانند ،بر این عقیدهاند که بورژوازی
امپریالیست در مواردی از این که روابط تولیدی کاپیتالیستی را در کشور تحت سلطهاش کامال رواج
دهد خودداری میکند و به این ترتیب شرایط "مادی" انقالب سوسیالیستی فراهم نشده (یعنی
سرمایهداری کامال تکامل نیافته و یا "مصنوعا" و یا به "طور کاذب"! تکامل یافته) و بنابراین
"مارکسیستها" وظیفه دارند که مستقیما در بسط روابط مزبور بکوشند و یا بورژوازی ملی (و اگر
نبود خردهبورژوازی ضد امپریالیست) را که گویا به خاطر "تحت سلطه بودن" به تنهائی قادر به
انجام این کار نیست ،در این راه یاری دهند و در مقابل امپریالیسم از وی حمایت کنند.19
اما مارکسیستها چنین اعتقادی ندارند .آنها معتقدند که بورژوازی بهتر از هرکس دیگر منافع خود
را میشناسد و در غیر این صورت هم ،مشاورین! امپریالیستاش از آگاهی طبقاتی کافی برای یاری
کردن به وی برخوردارند .اگر وظیفۀ بورژوازی این است که روابط تولیدی کاپیتالیستی را تکامل
دهد  ،در مقابل " ،حقیقت این است که کمونیستها به محض این که قادر باشند  ،در واژگون کردند
سلطه بورژواها تردیدی به خود راه نخواهند داد" (ایدئولوژی آلمانی  ،چاپ فرانسوی  ،ص .)٢١٠
17

ــ آن چه احتماال امروز میتوان به این قانون افزود این است که تا هنگامی که سرمایهداری وجه مسلط و غالب شکلبندی اقتصادی ــ
اجتماعی جهان را تشکیل میدهد ،در هر جا که انق البی روابط تولیدی آن را متزلزل کرده و یا درهم کوبیده ،سرمایه خواهد کوشید که این
روابط را دوباره احیا کند .این که چه حد در این راه موفق خواهد بود یا نه ،به گسترش یا عدم گسترش انقالب جهانی بستگی دارد.
18
ــ از جمله عوامل دیگر ،مسألۀ محدود بودن (و به عبارت بهتر محدود شدن) میزان ارزش اضافه است .در واقع ،جامعه تحت سلطه بیش
از آن که شاخۀ تولیدی ئی از امپریالیسم باشد ،از سوئی منبع مواد خام و از سوی دیگر شاخه صنایع مصرفی (و بازار کاالئی) آن به حساب
میآید .تکام ل وسیع شیوۀ تولید کاپیتالیستی در جامعه تحت سلطه مستلزم گسترش صنایع بزرگ و به عبارت بهتر تولید و وسایل تولید است.
اما اقدام به چنین کاری از نقطه نظر امپریالیسم ابلهانه است ،چراکه در صورت بخش مهمی از صنایع امپریالیستی تولید کنندۀ مواد و ابزار
مصرف شوندۀ توسط صنایع جامعه تحت سلطه (مثال مونتاژ) زائد خواهد شد .درجه و میزان گسترش صنایع و بنابراین کاپیتالیسم را ،تا آن
جا که به امپریالیسم مربوط شود ،نیازهای تکامل کاپیتالیستی صنایع و جامعه وی تعیین میکنند .از این لحاظ امپریالیسم ترجیح میدهد
جامعۀ سرمایهداری تحت سلطه خود را در حدود وسیع و البته معینی به صورت جامعه ئی مصرف کننده که تولیدش نیز در حد وسیعی به
مصرف وسایل تولید شده توسط امپریالیسم نیاز داشته باشد ،حفظ کند در چنین شرایطی ،دقیقا به علت محدود بودن میزان بارآوری کار،
میزان ارزش اضافه حاصله نیز محدود میشود .در این هنگام امپریالیسم یا به سرزمین "بکر" دیگری روی میآورد و یا به شاخۀ "بکر"
دیگر .بنا بر این ،جامعه سرمایهداری تحت سلطه ،تا هنگامی که سرمایهداری است و تا زمانی که تحت سلطه امپریالیسم است ،صنعتی شدن
و تولیدی شدناش مشروط میباشد.
19
ــ جالب است که نتایج سیاسی این طرز فکر را هم مورد توجه قرار دهیم :در حالی که جنبش خود به خودی کارگران و زحمتکشان علیه
همین نظام سرمایهداری "توسعه نیافته" اوج می گیرد ،و زمینۀ مداخله نیروهای انقالبی ــ کمونیست را برای ارتقاع جنبش فراهم میآورد ،و
مثال در حالی که کارگران بخشی از صنایع دست به اعتصاب یا کم کاری زدهاند ،این "مارکسیستهای از خدا بیخبر"! به کارگران توصیه
میکنند که "تولید ملی را باال ببرند"  ،اعتصاب نکنند و غیره .عالوه بر طرفداری رسمی "سرمایهداری مستقل و ملی" (سه جهانیها) ،این
گرایش را میتوان در میان مخالفین! آنها (طرفداران راه رشد غیر سرمایهداری ،حزب توده و فدائیان اکثریت) ،به روشنی مالحظه کرد.
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در حال حاضر دیگر اهمیتی ندارد که بورژوازی امپریالیست و ملی (وطنی) در رابطه با توسعه
روابط کاپیتالیستی  ،حسن نیت دارند یا سؤنیت ،مهم این است که کمونیستها اینک در این رابطه ،
همواره "سؤنیت" خواهند داشت!
اما در آن زمانها (قرن پیش) که سرمایهداری میتوانست حقیقتا مترقی باشد  ،مارکس در موردی
به حسن نیت بورژوازی برخورد کرد (مقاالتش در بارۀ هندوستان) .بورژوازی بریتانیای کبیر
میرفت که هندوستان را "توسعه" دهد و مارکس نیز از این "حسن نیت" بورژوازی حمایت
میکرد ، 20زیرا معتقد بود که به هر حال سرمایهداری در حال کندن گور خویش است .معهذا باید
گفت که تا مدتی طوالنی ( که مارکس هم گمان نمیبرد چنین طوالنی باشد ).حسن نیت بورژوازی
کار زیادی از پیش نبرد .علت آن هم این بود که ساختارهای اقتصادی ــ اجتماعی ماقبل کاپیتالیستی
هندوستان (به خصوص شیوۀ تولیدی آسیائی)  ،نسبت به ساختارهای ماقبل کاپیتالیستی اروپا (به
خصوص فئودالیته)  ،در برابر جا افتادن شیوۀ تولید کاپیتالیستی مقاومت بسیار بیشتری از خود
نشان دادند .نطفۀ سرمایهداری  ،چنان که در غرب  ،در بطن خود آنها بسته نشده بود  ،از
خصوصیات تاریخی ــ بومی این سرزمین برخوردار نبود  ،ادامۀ روند تکاملی خود پوی این جامعه
به حساب نمیآمد و بنابراین نمیتوانست به سرعت در این سرزمین رواج یابد و جا بیفتد ، 21پس
مدتهای طوالنی ما با همسائی (آرتیکوالسیون) چندین شیوۀ تولیدی مواجه بودیم .در این رابطه آن
چه مارکس در  ١٨٥٧در مدخل "گروندریسه" اظهار داشت نیز تا حدود زیادی میتواند به ما کمک
کند:
" در همۀ فتوحات سه امکان وجود دارد :مردم فاتح یا شیوۀ تولیدی خاص خویش
را به به مردم مغلوب تحمیل میکنند (مثال انگلیسیها در طی همین قرن در
ایرلند و جزئا ً در هند)  ،یا این که میگذارند شیوۀ تولیدی سابق برجای خود بماند
و فقط به اخذ خراج قناعت میکنند (ترکها و رمیها) و یا این که تأثیری دو
جانبه به وجود میآید که چیزی جدید ،یک سنتز  ،را به وجود میآورد ( جزئا
در فتوحات ژرمنها) .در هر سه حالت ،شیوۀ تولیدی چه از آن مردم فاتح باشد و
جه از آن مردم مغلوب و چه از آن شیوۀ تولیدیئی که از آمیزش دو شیوۀ تولیدی
مزبور فراهم آمده  ،برای توزیع جدیدی که ظهور میکند تعیین کننده است .گر
چه این توزیع جدید به عنوان پیش فرض دورۀ تولیدی جدید مطرح میگردد ،
لیکن به این ترتیب خودش به نوبۀ خود مولود تولید است  ،و نه فقط مولود تولید
تاریخی به طور عام  ،بلکه مولود یک تولید تاریخی متعین" (در سهمی در نقد
اقتصاد سیاسی  ،انتشارات سوسیال پتریس).
این اظهارات نظر صریح مارکس پاسخ قاطعی است به همۀ کسانی که انتظار دارند سلطۀ سرمایۀ
جهانی و امپریالیسم بر یک کشور تحت سلطه (مثال ایران) و رواج شیوۀ تولیدی کاپتالیستی در این
کشور  ،دقیقا همان نتایج و شرایط تاریخیِئی را به بار آورد که تکامل سرمایهداری در جوامع
ــ معهذا به یاد داشته باشیم که مارکس صرفا در رابطه با گسترش مناسبات تولیدی کاپیتالیستی و تارخا ً نقش انقالبی برای بورژوازی
قائل بود .از این گذشته ،وی در همین رابطه در نامهئی به انگلس مینویسد ..." :وانگهی ،طریقهئی که بریتانیائیها برای اداره کردن هند
برگزیدهاند  ،همواره آغشته به کثافت بوده و هنوز هم چنین است".
21
ــ مارکس توانست (البته به طور بسیار مبهم) این مقاومت را مشاهده کند و جزئا آن را مورد بررسی قرار دهد (ر.ک .کاپیتال  ،کتاب
سوم  ،جلد اول .ترجمه فارسی  ،جلد سوم  ،بخش چهارم  ،فصل بیستم).
20
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متروپل به بارآورده است  ،و بنابر این شرایط و مقدمات انقالب ضد کاپیتالیستی (سوسیالیستی)
همان باشد که در آن جوامع بوده است (مثال "به فرجام رسیدن (یا نرسیدن) تجربۀ جمعیت  "...و
نظائر هم) .به عبارت دیگر  ،نه بورژوازی امپریالیست میتواند شرایط گسترش و بازتولید سرمایه
و روابط تولید کاپیتالیستی را دقیقا همانند جامعۀ خودش در جامعۀ تحت سلطه ایجاد کند  ،و نه
بورژوازی ملی قادر است این سلطه را کنار زده و تکاملی مستقل به سرمایهداری کشور خویش
بدهد  ،و نه پرولتاریای این کشور میتواند برای انجام انقالب خویش منتظر تکامل روابط
22
کاپیتالیستی " ُخلص" (یعنی "ناکاذب" !) کالسیک باشد.
مارکس بعد ادامه میدهد:
"در همۀ شکلهای اجتماعی  ،این تولید متعین است که برای سایر تولیدات ،و
این روابط ایجاد شده به وسیلۀ آن هستند که برای سایر روابط  ،شأن و اهمیت
شان را تعیین میکنند .این پرتوی است کلی که در آن همۀ رنگهای دیگر
شناورند و این پرتو الوان خاص آن را تغییر میدهد .این اثیری است خاص که
وزن مخصوص همۀ اشکال هستی را که در درونش ظاهرمیشوند تعیین
میکند".
و چند سطر بعد:
"در شکلهای اجتماعی که سرمایه در آنها مسلط است  ،تقدم با عنصر ایجاد
شده به وسیلۀ جامعه و تاریخ میباشد (( ))...سرمایه نیروی اقتصادی ُکال مسلط
جامعۀ بورژوائی است .سرمایه ضرورتا هم مبدأ و هم مقصد را تشکیل میدهد و
باید قبل از مالکیت ارضی بحث شود .پس از بررسی هر کدام از آنها به طور
اخص  ،باید مناسبت دو جانبۀشان با یکدیگر را مورد بررسی قرار داد.
بنا براین قرار دادن مقوالت اقتصادی در تراتُبی که این مقوالت در آن تاریخا
تعیین کننده بودهاند  ،نا ممکن و نادرست است .برعکس  ،تراتُب آنها به وسیلۀ
مناسباتی که در جامعۀ بورژوائی مدرن میان خودشان وجود دارد تعیین میشود
و بر خالف آن چه به نظر میرسد  ،این تراتُب  ،طبیعی یا تراتُب جایگزینیشان
در جریان تکامل تاریخ نیست .رابطهئی که تاریخا میان روابط اقتصادی در
جایگزینی شکلهای مختلف اجتماعی برقرار میشود مورد نظر نیست  ،و تراتُب
جایگزینیشان "در ایده" (پرودون) (بینش مشهور حرکت تاریخ) منظور نمیباشد
 ،بلکه همسائی ((مفصلبندی)) آنها در جامعۀ بورژوائی مدرن مورد نظر است"
24
(همان جا)

23

22

ـ برای مطالعۀ بیشتر در مورد همسائی((مفصلبندی)) شیوههای تولیدی (در این جا فئودالی و کاپیتالیستی) میتوان به خصوص به کاپیتال
 ،کتاب اول  ،جلد سوم " ،انباشت اولیه" رجوع کرد .البته نه به منظور کشف قوانینی برای جامعۀ "نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره (نیمه
سرمایهداری) ایران"! بلکه بیشتر از لحاظ متدولوژی.
23
ـ توجه داشته باشیم که منظور مارکس از "تاریخا" در این جا بیشتر "از لحاظ زمانی" میباشد.
24
ـ این مقاله در "سهمی در نقد اقتصاد سیاسی"  ،انتشارات سچفخا  ،ترجمه شده که از دقت الزم برخوردار نیست.
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در جهان کنونی  ،این "پرتو کلی" و این "اثیرخاص"  ،همان شیوۀ تولید کاپیتالیستی و "روابط ایجاد
شده به وسیلۀ آن" هستند که شأن و اهمیت سایر شیوههای تولیدی (چه ماقبل کاپیتالیستی و چه به
اصطالح "سوسیالیستی") و روابط تولیدیشان را تعیین میکنند و البته خود از آنها تأثیر میپذیرند.
فئودالیسم  ،کاپیتالیسم (یا شیوۀ تولیدی آسیائی  ،کاپیتالیسم) مراحلی به ترتیب  ١و  ٢نیستند بلکه
"تراتُب آنها به وسیلۀ مناسباتی که در جامعۀ بورژوازئی مدرن میان خودشان وجود دارد" تعیین
میشود .و با توجه به نقل قول اولی مارکس  ،میتوان گفت که حاصل فتح جوامع عقب افتاده توسط
سرمایهداری جهانی و کم تکامل یافتگی کاپیتالیستی آنها " ،سنتزی جدید" است که از سوئی شیوۀ
تولید و روابط امپریالیستی بر آن فراتعیُن (تعین کنندگی نهائی) دارد و از سوی دیگر در قبال سایر
شیوههای تولید ماقبل کاپیتالیستی جامعهاش دارای تعیین گنندگی است . .این روابط دو (یا چند) جانبه
را نمی توان به صورت "امپریالیسم و سرمایۀ جهانی ‒‒˂ سرمایهداری وابسته به امپریالیسم"
25
نشان داد.
این نحوۀ تکامل سرمایهداری (تکامل " ُمرکب" اصطالح تروتسکی است  ،که هر چند مقدمات
تئوریک وی با ما تفاوت دارد  ،معهذا از لحاظ این نتیجه گیری  ،این تفاوتها متناقض نیستند) که
تکامل غیر کالسیک است  ،از لحاظ "حل مسألۀ طبقاتی" نیز نتایج خاص خود را دارد  ،و به همین
لحاظ است که مارکس (البته نه در مورد جوامع ما) در همین مدخل گروندریسه (و نیز در کتاب
سوم  ،کاپیتال " ،در بارۀ طبقات"  ،بخشی که نگارش آن ناتمام ماند) از سه طبقۀ اساسی جامعۀ
سرمایهداری نام میبرد  :سرمایهداران  ،مالکین ارضی و کارگران  ،که طبقۀ اخیر بنا به این که در
روابط با کدامیک از طبقات قبلی قرار داشته باشد  ،شرایط و خصوصیات متفاوتی خواهد داشت.
هر چند از لحاظ تئوریک و در تحلیل نهائی (صوری و تجریدی) تکامل سرمایهداری "تجزیۀ
جمعیت به پرولتاریا و بورژوازی" را در سطح وسیع به فرجام خواهد رساند  ،اما اوال این به
شرطی است که سرمایهداری بدون برخورد به مانعی (که در حال حاضر مهمترین مانع  ،انقالب
سوسیالیستی است) به تکامل خویش ادامه دهد .ثانیا  ،به لحاظ شرایط تاریخی مذکور در فوق  ،از
سوئی این تکامل در جامعۀ تحت سلطۀ سرمایۀ جهانی پرولتاریا و بورژوازی خصوصیات کالسیک
تمام عیار نمیباشند 26و از سوی دیگر همین "رابطه امپریالیستی حاکم" بر جامعۀ تحت سلطه مانع
تسریع در فرجام یافتن تجزیۀ جمعیت جامعۀ امپریالیستی به بورژوازی و پرولتاریا در سطح وسیع
میشود.
از سوی دیگر  ،قرائت ویژهئی 27از جلد سوم کاپیتال (جلد اول  ،بخش هفتم) و کتاب سوم آن  ،و
کاربرد روشهای تحلیلی و نتایج عام تحلیلی آن در مورد جهان حاضر  ،احتماال ما را متقاعد کند که
سرمایهداری هرگز نمیتواند سریعا و به خصوص از ریشه شیوههای تولیدی ماقبل خود  ،و به ویژه
25

ـ اگر بخواهیم این روابط را به این طریق (با فلش) نشان دهیم از لحاظ اقتصادی چنین است :امپریالیسم ‒‒˂ ‒‒˂ ˃‒‒ سرمایهداری
کم تکامل یافته ( دو فلش عالمت فراتعیُن و یک فلش عالمت تاثیر متقابل و برگشت تعیین کننده است)  ،و از لحاظ پروسۀ انقالب جهانی:
امپریالیسم ‒‒˂ ˃‒‒ ˃‒‒ سرمایهداری کم تکامل یافته.
26
ـ از جمله این تفاوتها این است که بورژوازی ملی (بومی) تاریخا قادر به انجام وظایف خویش نیست و پرولتاریا هر چند چندان
"متمدن" نیست اما هموا ره در جوش و خروش بوده و بالقوه (و در موارد بسیاری بالفعل) در صف مقدم انقالب سوسیالیستی جهانی قرار
دارد (برخالف پرولتاریای "متمدن" جامعۀ امپریالیستی که عمل انقالبیاش مشروط است به شروع انقالب سوسیالیستی از جامعۀ تحت
سلطه).
27
ـ ویژه به این معنا که در این قرائت به مسألۀ همسائی چند شیوۀ تولیدی و نتایج ایجابی آن توجه داشته باشیم .این قرائت را پییرفیلیپری
انجام داده است و هر چند ما در موردی با نتیجه گیری هایش موافق نبوده ایم  ،معهذا در موارد مورد توافق از اثر وی در نگارش این بخش
استفاده کردیم :
Pierre – Philippe Rey , Les alliances de classes. Ed. Francois Maspero, Paris, 1978.
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جنبههای استثماریشان را  ،نابود و یا در خود مستحیل کند .حتی به نظر میرسد که طی دورهئی
طوالنی (و البته معین) مجبور است یا این شیوهها را حفظ و یا از تضعیف آنها خودداری کرده و
صرفا به جذب تولیدات آنها بپردازد.
عالوه بر دالیل سیاسی ، 28ظرفیت امپریالیسم و کاپیتالیسم برای جذب تولیدات و یا نیروی کار
شیوههای مزبور در یک یا چند مقطع معین نیز در این امر مؤثر است .شیوههای تولید ماقبل
کاپیتالیستی باید به موازات آن که ظرفیت جذب مواد و نیروی کار سرمایهداری باال میرود  ،به آن
مواد و نیروی کار تحویل دهند؛ و به این ترتیب از سوئی به تدریج در باال بردن ظرفیت جذب
سرمایهداری سهمی ایفا میکنند و از سوی دیگر خودشان رو به ضعف و نابودی میگذارند .اما به
خصوص در جامعۀ تحت سلطه که سرمایۀ امپریالیستی به طور ناگهانی حضور می یابد " ،آزاد
سازی نیروی کار" و به عبارتی "خلع ید" به چنان سرعت ناموزونی عملی میشود که تولید
کاپیتالیستی بالفاصله نمیتواند آن را جذب کند :مثال در ایران ناگهان با خیل عظیم روستائیان
مهاجری رو به رو میشویم که به شهرها هجوم آورده و به دنبال کار مزدی میگردند بی آن که
بتوانند آن را بیابند (فالکت بالواسطه حاصل از این نوع توسعه  ،و بروز جنبشهای انقالیی تودهئی
نیز خود موجب میشود تا امپریالیسم به حمایت از حاکمیت سیاسی ماقبل کاپیتالیستی جامعۀ تحت
سلطه برخیزد :این جنبشها از طریق مورد سئوال قراردادن حاکمیت مزبور  ،منافع آنی و آتی
امپریالیسم را نیز مورد سئوال قرار میدهند و اگر حاکمیت جامعۀ تحت سلطه کاپیتالیستی باشد
(ایران کنونی)  ،این مورد سئوال قراردادن و آن حمایت بالواسطهتر است).
بنا بر این انتظار این که "تجزیۀ جمعیت روستائی (و شهری) به پرولتاریا و بورژوازی به فرجام"
برسد  ،و "به عبارت دیگر ...جنبۀ طبقاتی مسألۀ ارضی  ...حل" شود (امک)  ،یعنی انتظار این که
سرمایهداری تکامل کامل خویش را در جامعۀ ایران به فرجام رساند (آن هم تحت شکل کالسیک) و
به این ترتیب یعنی انتظار این که شرایط "مادی" انقالب سوسیالیستی فراهم گردد ؛ و این انتظار در
عمق خود  ،یعنی در زیرپای خود  ،همان علفی را دارد که زیر پای پلخانف و منشویکها و
کائوتسکی سبز شد و زیر پای همۀ طرفداران "سرمایهداری ملی و مستقل" و هر جریان دیگری که
همین مفاهیم را تحت پوشش عبارات از بر کردهئی از کاپیتال ارائه دهد  ،سبز خواهد شد!

28

ـ در این جا ما به دو نمونه از این دالیل سیاسی اشاره میکنیم :
مارکس در آلمان  ١٨٤٨شاهد چنین پدیده ئی بود و آن را مورد بررسی قرار داد  :دلیل بورژوازی برای آن که به توسعۀ روابط تولیدی
کاپیتالیستی در سطح وسیعی نمی پرداخت  ،از لحاظ سیاسی این بود که مبادا این کار به انقالب سوسیالیستی بیانجامد .بیان سیاسی این ترس
ابتدا تردید و سپس خودداری بو رژوازی آلمان از مبارزه با حاکمیت فئودالیتۀ یونکر و پروس بود .سرمایهداری آلمان سرانجام به طریق
خزنده یا به اصطالح مشهور به طریق "پروسی" به صورت شیوۀ مسلط و غالب تولید در آمد .لنین نیز در رابطه با تالش سرمایهداری
اروپا در حفظ نیروهای ماقبل خود (از لحاظ سیاسی)  ،میگوید " :اروپا متمدن و پیشرفته  ...به هنگامهئی تاریخی رسیده است که در آن
بورژوازی حاکم  ،از هر چیزی که عقب مانده  ،مشرف به مرگ و قرون وسطائی است  ،حمایت میکند .بورژوازی در حال نابود شدن با
همۀ نیروهائی که دورانشان به سر آمده یا در مخاطره افتادهاند متحد میشود تا بردگی مزدوری آسیب دیده را حفظ کند" (ج  ، ١٩ص .)٩٤
نمونۀ دوم فرانسه است  ،البته فرانسۀ امپریالیستی  :بورژوازی فرانسه پس از وحشتی که از "کمون پاریس" در وجودش خانه کرده بود (و
هنوز هم کرده است) و به دالیلی مشابه با بورژوازی آلمان  ، ١٨٤٨طی حدود یک قرن ( ١٨٧١تا  )١٨٣٩یا گسترش روابط بورژوازی
را در روستای فرانسه به کندی انجام میداد و یا در مناطقی حتی از آن خودداری میکرد .از این لحاظ "تجزیه جمعیت روستائی به
پرولتاریا و بورژوازی" تا  ١٩٥٨در سطح بسیار محدودی عملی شده بود و فرانسه از این نظر یک کشور امپریالیستی "کم تکامل یافته"
بود .وانگهی  ،انقالب پرولتری کمون در شرایطی صورت گرفت که در روستای فرانسه این تجزیه در ابتدای خود به سر میبرد .در این
رابطه از رفقای امک سئوالی داریم  :اگر در سال های " ، ١٩٥٨مارکسیستی" به شما میگفت که به دلیل عدم "تجزیه  "...انقالب فرانسه
سوسیالیستی نیست و دموکراتیک است  ،آیا شما به عنوان مارکسیستهای بدون "گیومه" به وی نمیخندیدید؟! (در رابطه با مورد فرانسه و
مسأله دهقانی آن  ،ر .ک).
Gervais, Servolin, Weil; Une France sans paysan, Ed. Seuil, Paris, 1965
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وانگهی  ،در رابطه با چنین انتظاری این سئوال مطرح میشود که :با توجه به آن چه گذشت  ،آیا
سرمایهداری کشور تحت سلطه  ،که از سوئی در سیستم جهانی سرمایهداری مفصلبندی (همسا) شده
و تعیّ ُن خود را از سرمایۀ امپریالیستی میگیرد و از سوی دیگر در جامعۀ خود با سایر شیوههای
تولیدی در یک مفصلبندی مرکب قرار داشته و وجه مسلط را تشکیل داده و بر شیوههای مزبور
فراتعی ُّن دارد  ،میتواند بدون کمک به ابقای سرمایۀ امپریالیستی از یک طرف  ،و تأثیرپذیری از
29
شیوههای تولیدی قبلی از طرف دیگر  ،تکامل یابد و "تجزیۀ  "...را به فرجام رساند؟
***
در پایان این بخش بد نیست اطالعات مختصری در مورد وضع روستاهای ایران در اختیار خواننده
(به ویژه رفقای امک) قرار دهیم ،شاید بپذیرند که "تجزیۀ  "...هر چند فرجام نیافته  ،اما چندان
محدود نیست :
"بیش از هشتاد در صد نسق داران که میبایست کمتر از  ٤هکتار زمین (جز
نواحی دریای خزر) دریافت کنند  ،به علت خشکسالیهای پی در پی نمیتوانستند
قوت الیموت خود را از کشاورزی به دست آورند .عالوه بر آن  ،خوش نشینان
که بخش عمدۀ آنها را کارگران کشاورزی تشکیل میدادند و تعدادشان به یک
میلیون و سیصدهزار خانوار یعنی چهل در صد کل ده نشینان میرسد  ،از در
یافت زمین طبق قانون محروم بودند )) ... (( .تا دی ماه  ١٠٤٤طبق مرحلۀ اول
((اصالحات ارضی))  ١٤/١ ،در صد کل خانوادههای روستائی زمین در یافت
کردند و تا پایان  ١٠٤٩این تعداد  ...به  ٢١در صد  ...افزایش پیدا کرد))...(( .
شاید مهمترین پیامد اصالحات ارضی  ،جدائی تولید کننده از وسایل تولید  ،زمین
و ارباب باشد .این جدائی نقش دگرگون سازی در اقصاد ایران داشته و موجب
خواهد شد روابط سرمایه داری در عمق و پهنا با شتاب بیشتری گسترش یابد.
مقررات گوناگونی که در قوانین اصالحات ارضی گنجانده شده مانند محروم
کردن خوشنشینان  ،صیفی کاران  ،گاوبندان  ،از دریافت رمین  ،لغو
اجارهداری از سوئی و ایجاد شرکتهای سهامی کشت و صنعت و معافیت
اراضی مکانیزه از تقسیم از سوی دیگر به تحقق این فرا ُ
شد شدت بیشتری داده
است  ...با اجرای اصالحات ارضی امید به دست آوردن نسق زراعی و حق
ریشه برای خوشنشینان برای همیشه از میان رفته است .عالوه بر آن  ،زارع بر
آن  ،زارع خرده پا که اکثریت زارعین را تشکیل میدهد  ،متوجه شده است که
نباید اسیر قطعه زمین کوچک خود شود .او ترجیح میدهد زمین خود را یا
بفروشد و یا اجاره دهد و برای کار به شهرها روی آورد و یا در دهات اطراف
29

ـ رفقای امک میگویند "تجزیۀ  "...فرجام نیافته و بنابر این ؛ این یکی از دالیل دموکراتیک بودن انقالب است .آیا رفقا به نتیجۀ ایجابی
این استدالل توجه دارند؟! هنگامی که لنین از دموکراتیک بودن انقالب روسیه سخن می گفت  ،به تصدیق خود رفقا ،یکی از وظایف آن را
"رفع موانع بسط مناسبات سرمایهداری" میدانست .مسلما رفقای امک نمیخواهند به انتظار بنشینند تا این تجزیه فرجام یابد :آنان انقالب
دموکراتیک را پیشنهاد میکنند .اما به فرجام رساندن "تجزیۀ  "...الاقل از لحاظ تئوریک بر عهده سرمایهداری (و یا انقالب بورژوا
دموکراتیک) است .بورژوازی ایران هم که ظاهرا در پی فرجام دادن به این تجزیه نیست .پس گویا "جمهوری دموکراتیک خلق" (یا ")"...
باید وظیفه را انجام دهد :اتخاذ ضوابطی توسط جمهوری دموکراتیک خلق برای به فرجام رساندن تجزیۀ جمعیت روستائی به پرولتاریا و
بورژوازی  ،و سپس "مبارزۀ مشترک پرولتاریای شهر و روستا برای انقالب سوسیالیستی" .اما باالخره هر انقالبی باید الاقل یک رژیم
سیاسی را سرنگون کند  :انقالب سوسیالیستی به رهبری پرولتاریا علیه جمهوری دموکراتیک خلق ایضا به رهبری پرولتاریا!
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زیر سایۀ شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و صنعت یا
سرمایهداران ارضی دیگر به کار مزدوری بپردازد ))...(( .روستائی کم زمین
مجبور است به طور عمده از راه فروش نیروی کارش زندگی کند و کشت زمین
((خودش)) مکمل فروش نیروی کار برای تأمین زندگی اوست .در حالی که
کشاورز میانه حال با فروش نیروی کارش کمبود حاصله از کشت زمین خود را
جبران میکند ))...(( .کمتر از پانزده درصد روستائیان نسقدار (یعنی کمتر از
ده درصد خانوارهای روستائی ده) دهقانان ثروتمند ده را تشکیل میدهند...
30
کارمزدی به عمدهترین شکل هستی اجتماعی کار در دهات تبدیل شده است "...
و خالصه یعنی  ،پرولتاریای روستائی  ،نیمه پرولتاریا و زارع خرده پا (که وی نیز به کار مزدی
میپردازد)  ،اکثریت عظیم اهالی روستا را تشکیل میدهند و دهقانان مرفه  ،که رفقای امک مایلاند
"به اتفاق جملگی" ایشان انقالب دمکراتیک را انجام دهند  ،تنها ده تا پانزده در صد از اهالی
روستائی را در بر میگیرند .ما مطمئنیم که قبل از فرجام یافتن تجزیۀ جمعیت روستائی به پرولتاریا
و بورژوازی  ،پرولتاریای انقالبی همراه با همین اکثریت عظیم پرولتاریا و نیمه پرولتاریا و دهقانان
فقر خود نظام بورژوائی را منحل خواهد کرد .شما چه رفقای امک؟!

30

ـ به نقل از "بررسی اصالحات ارضی"  ،نوشته م  .سوداگر ،موسسۀ پازند  ،صفحات  .٩٦ ، ٩٥ ، ٤٤ ، ٤٠الزم به توضیح است که
استفاده از اطالعات کتاب به معنای موافقت با مواضع نویسندۀ آن نیست.
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فصل ّ
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بخش اول

«شبح» نوینی در گشت و گذار است!
اینک در رابطه با مسئلۀ محتوای انقالب ایران به بررسی استدالالتی میپردازیم که امک در دو
شمارۀ نشریۀ خود 31مطرح کرده است .به طور کلی میتوان گفت امک مطالب سابق خویش را در
این دو شماره مورد تأیید و ارجاع قرار میدهد (مثال دو ــ  ، )١١منتها جوانبی از آنها را ظاهرا
کنار گذاشته و جوانب دیگرشان را تدقیق کرده و همراه با استداللهای تازهئی بسط میدهد .ما نیز
بررسی انتقادی خود را بر جوانب اخیر متمرکز میکنیم و می کوشیم استداللهای این دو نشریه را ،
در صورتی که مشابه با دالیل قبلی باشند ،از زاویۀئی دیگر تحلیل کنیم.
عمدۀ این استداللها را میتوان در بحثی انتقادی یافت که امک علیه "سوسیالیسم خلقی" ایران به
پیش میبرد .وی در انتقاد خود به "رزمندگان" و "راه کارگر" ابتدا به مضمون مجادلۀ ایشان ایراد
میگیرد  :ایشان بر سر این که " چه طبقهئی در انقالب باید نابود شود" و "چه سیستمی را باید از
جای برکند" و نظائر هم با هم مباحثه میکنند؛ حال آن که امک معتقد است این مباحثه و مجادله باید
حول "سئوال گرهی انقالب حاضر  ،یعنی محتوای اقتصادی و سیاسی پیروزی انقالب دموکراتیک
ایران از دیدگاه پرولتاریا" (یک ــ  )١٨دور بزند .طاهرا مسألۀ تعیین محتوای اجتماعی انقالب
حاضر از دیدگاه هرسه جریان از پیش حل شده است :این انقالب دموکراتیک است .و اختالف نظر
بر سر تعیین محتوای پیروزی آن میباشد .امک معتقد است که "نتیجۀ منطقی" اعتقاد دو جریان فوق
به "نابودی سیستم سرمایهداری وابسته" با توجه به سایر اظهارات شان  ،در واقع این است که گویا
"وظیفۀ انقالب حاضر نابودی کل سیستم سرمایهداری در ایران است!" (عالمت تعجب از رفقای
امک است)  ،و سپس ادامه میدهد که "پذیرش این حکم" ما را به دو تعبیر (و یا "دو شق") از
انقالب حاضر میرساند:
"  ١ــ انقالب حاضر انقالبی سوسیالیستی است ؛ و
" ٢ــ انقالب حاضر انقالبی دموکراتیک است اما پیروزی آن به معنای نا بودی
سرمایهداری در ایران میباشد" (یک ــ .)١٩
سوم" احتمالی هم این است:
و تعبیر یا "شق ّ
"پیروزی انقالب حاضر  ،نابودی سرمایهداری وابسته و جای گزین شدن آن به
وسیلۀ سیستم سرمایهداری ملی و مستقل است" (از خواننده میخواهیم که این
"شق" را به خوبی به یاد داشته باشد).
همان طور که مطالب بخشهای قبل نشان داد  ،امک با "شق ّاول" مخالف است  ،اما در این جا
برای مردود دانستن این این "شق" به استدالل "نوینی" دست میزند که سریعا به قانع شدن خودش
(و رفقای رزمندگان و راهکارگر!) میانجامد .امک میگوید که انقالب ما بالواسطه سوسیالیستی
31

ـ "بسوی سوسیالیسم"  ،شمارۀ یک  ،مرداد و شمارۀ دو  ،شهریور  .٥٩از این پس برای اختصار مطلب از ذکر نام نشریه خودداری و
فقط به ذکر شماره و صفحۀ آن اکتفا میکنیم  ،مثال به این صورت ( :دو ـ  ، )١٥یعنی شمارۀ دوم  ،صفحه پانزده.
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نیست و وظیفۀ استقرار دیکتاتوری پرولتاریا را ندارد  ،آن هم به این دلیل همه پسند و محکمه پسند!
که حکم سوسیالیستی بودن انقالب را
" یک تروتسکیست منسجم و یک ایدهآلیست پیگیر بر پایۀ "ضرورت نابودی
سیستم سرمایهداری در انقالب حاضر" بی هیچ درنگ و تردیدی صادر میکند و
به این ترتیب گریبان خود را از شر توضیح و توجیه تناقضاتی که اعتقاد به
"ضرورت نابودی سیستم سرمایهداری در یک انقالب دموکراتیک" به بار
میآورد  ،خالص میسازد( .همان جا).
دوم"  ،چون به
پس " ،به این ترتیب" تکلیف انقالب سوسیالیستی معلوم شد .حال برویم بر سر "شق ّ
هر حال اگر هم قانع نشدهاید  ،بدا به حال شما ،چون ک ّل استدالل همین است! "وصلۀ تروتسکیسم نه
به رزمنئگان و نه به راه کارگر" و البته نه به رفقای امک "چسبندگی ندارد" و چون هر سه جریان
با تروتسکیسم (و بالنتیجه!) با انقالب سوسیالیستی "مرزبندی" دارند ــ که البته استداللشان را کسی
تروتسکیستی سوسیالیستی
ندیده است  ،به هر حال ادعایش را دارند ــ بنابر این امک این فرض
ِ
دوم"
بودن انقالب را که "فرض انسجام در انحراف است" ! "پس" میگیرد و به سراغ "شق ّ
میرود.
ولی ما این کا را نمیکنیم " ،فرض" (از همان نوع!) میکنیم که "به این ترتیب" امک با مستمسک
قرار دادن اعتقاد تروتسکیستها به انقالب سوسیالیستی "گریبان خود را از شر" تحلیل مشخص و
32
مستدل "خالص" نکرده است" .فرض" میکنیم که امک معتقد نیست که چون تروتسکیستها
میگویند انقالب سوسیالیستی است  ،پس انقالب سوسیالیستی نیست! آیا ما (یعنی "تروتسکیستهای
منسجم"!) نمی توانیم "فرض" کنیم که چون استالینیستهائی که حتی در استالینیست بودن هم منسجم
نیستند میگویند انقالب دموکراتیک است  ،پس انقالب دموکراتیک نیست؟ (حاال نوبت بلشویکها،
البته نه از نوع "قدیمی" شان  ،است که چند تا عالمت تعجب بگذارند!!!) .نه ما چنین فرض نمیکنیم
 ،چرا که معتقد به شیوۀ استدالل "مقابل به مثل" نیستیم  ،چرا که خود را تروتسکیست نمیدانیم ،
چرا که به استداللهای "شبه لنینیستی" باور نداریم .ما در جزوۀ "انقالب سوسیالیستی یا
دموکراتیک" به استدالل در مورد انقالب سوسیالیستی پرداخته ایم " ،اسم و رسم" ما را هم همه
میدانند  ،و کوشیدهایم استدالل هایمان واقعا منسجم باشد و از این پس نیز خواهیم کوشید (شاید همین
انسجام مایۀ دلخوری رفقا امک شده است) و حال میگردیم شاید نشانی از انسجام این رفقا بیابیم ،
که هم با ر ّد انقالب سوسیالیستی در حال حاضر ،و هم با ر ّد استداللهای "انحرافی تروتسکیستی"
ربط مستدلی داشته باشد .پس جستجو را آغاز کنیم.
نخستین نشانۀئی که مییابیم این است :
"آنها که سابقا منتقدین مقولۀ بورژوازی ملی (( یعنی رفقای امک)) را شبۀ
تروتسکیست" میخواندند  ،اینک خود (( یعنی رزمندگان و راه کارگر)) دقیقا به
شیوهئی منشویکی یعنی "شبه تروتسکیستی" (تروتسکی همیشه منشویک نیم بندی
32

ـ کدام تروتسکیستها؟! جالب این جاست که امک در بیانیۀ نشریهاش مینویسد " :ما  ...در مبارزۀ تئوریک با دیگر گروهها و سازمانها
صراحتا و با اسم و رسم به آنان اشاره میکنیم و بر خالف شیوههای رایج به گوشه و کنایه با "اشباح" جدل نمیکنیم( "...یک ــ  .)٥حال
ت منسجم را!
معلوم کنید "اسم و رسم" اشباح تروتسکیس ِ
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بود) نابودی سرمایهداری را در انقالب دموکراتیک تئوریزه میکنند" (یک ــ
.)٢٥
قانع شدید؟ انقالب حاضر ،سوسیالیستی نیست  ،چون "تروتسکی همیشه منشویک نیم بندی بود"و
چون رفقای امک که ظاهرا بلشویک تمام بند" هستند میگویند دموکراتیک است!
و اگر قانع نشدید  ،بسیار خوب  ،میگردیم شاید نشان دیگری از "بلشویک نوین" رفقای امک بیابیم.
در این جستجو به "پانویسی" میرسیم که در آن رفقای امک تشخیص دادهاند "بد نیست در حاشیه
اشارۀ مختصری به تروتسکیسم" بکنند (دو ــ  )١٧و میگویند که در این جا "منظور از ترتسکیسم ،
تز انقالب داوم اوست" .پس گویا قرار به تهمت و افترا نیست .رفقا میخواهند با نقد مستدل تز
انقالب مداوم تروتسکی انحراف آن را نشان دهند و روشن است که در این میان ما اگر بتوانیم
بفهمیم که ارتباط این تز با مسالۀ "تروتسکیستهای منسجم" چیست  ،نادرستیهای این تز در
کجاست و "تروتسکیستهای منسجم" در کجا و چه گونه این نادرستیها را مورد استفاده قرار
داده اند  ،در آن صورت درک خواهیم کرد که چرا از این لحاظ هم رفقای امک سوسیالیستی بودن
انقالب حاضر را ر ّد میکنند .رفقای امک ابتدا به ارائۀ تز انقالب مداوم تروتسکی میپردازند تا
سپس آن را مورد انتقاد قرار دهند  :به نظر ایشان تروتسکی معتقد است که :
"پرولتاریا میباید در همه حال فوری و بی درنگ برای یک انقالب سوسیالیستی
مبارزه کند .تروتسکی هر چند در حرف کامال منکر لزوم مبارزۀ پرولتاریا برای
دموکراسی و شرکت پرولتاریا در انقالب دموکراتیک نیست  ،اما به دلیل درک
نکردن پروسۀ واقعی انقالب سوسیالیستی  ،یعنی درک نکردن لزوم فراهم بودن
شرایط سیاسی ــ اقتصادی ضروری برای تکامل مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا  ،عمال
نسبت به تعیین و فرموله کردن شرایط تحقق خواستهای سیاسی ــ اقتصادی
پرولتاریا در انقالب دموکراتیک  ،یعنی شرایط پیروزی انقالب دموکراتیک القید
و حتی بیتفاوت است .چنین است که تروتسکی در انقالب  ١٩٣٥روسیه با
شعار لنین "دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا و دهقانان" مخالفت میکند و شعار
"حکومت تزار نه  ،حکومت کارگری" را تبلیغ می نماید".
و سپس به "شیوۀ ایدهآلیستی ناب" تروتسکی و "سپردن سرنوشت انقالب دموکراتیک به دست طبقات
غیر پرولتر" و نظائر هم اشاره کرده و نتیجه میگیرد که "و این دقیقا محتوای منشویستی
تروتسکیسم است".
میگویند یکی از دیگری پرسید  :دختر کدام امام بود که شیر پارهاش کرد؟ و طرف جواب داد  :اوال
دختر نبود و پسر بود  ،ثانیا امام نبود و پیغمبر بود  ،ثالثا شیر نبود و گرگ بود  ،رابعا  ،اصال
پارهاش نکرد! (منظور یوسف است) .و حال ما باید بگوییم که رفقا اوال شعار "حکومت تزاری نه ،
حکومت کارگری" را تروتسکی تبلیغ نکرد  ،ثاتیا این شعار اصال مال تروتسکی نیست و مال
پارووس است  ،ثالثا لنین هم در "نامه هائی در بارۀ تاکتیک" و در هیچ اثر دیگری نمیگوید این
شعار تروتسکی است  ،رابعا شما این اطالعات را از "پانویسی" گرفته اید که وارثین قالبی لنین
وراث قالبی نیز اطالعات خود را
تشخیص دادهاند "بد نیست در حاشیۀ" اثر لنین بنگارند .خامسا این ّ
از "رفیقگ استالین گرفتهاند  ،سادسا هر چه شما در باال گفته اید دروغ محض است  ،سابعا بر
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فرض صحت این جعلیات  ،اصال اینها چه ربطی دارد به تز انقالب مداوم  ،ثامنا  ...ثامنا را
بگذاریم برای بعد.
به جرأت میتوان گفت که تا کنون هیچ یک از منتقدین تروتسکیسم (به جز ما که نحوۀ انتقادمان هم
متفاوت است) نتوانسته اند تحلیلی انتقادی از تروتسکیسم ارائه دهند که مبنای استداللشان را تهمت و
جعل حقایق و فحاشی تشکیل نداده باشد .چنتۀ خالی چنین منتقدینی باعث می شود که بریدهئی از
سخنان لنین را  ،که استالین و شرکاء با تراشیدن جوانبش آن را به سالحی بیسروته علیه تروتسکی
تبدیل کرده اند  ،برای توجیه نظرات خویش به کار گیرند و به این ترتیب هرگز نتوانند راه را برای
انتقادی جدی و اصولی از نظرات تروتسکی باز کنند و بنابر این به تروتسکیستهای کنونی امکان
دهند تا با نشان دادن این فحاشیها و انتقادات بیسروته و پوچ به مظلوم نمائی پرداخته و راست
رویهای خویش را تحت لوای دفاع از تروتسکی توجیه کنند .هیچ یک از "منتقدین مقولۀ"
دوم که در آثار لنین و استالین آمده  ،هرگز اثری از خود
تروتسکیسم جز همان نقل قول های دست ّ
تروتسکی نخواندهاند( .آثار ضالّه؟!) و به تعبیر تحریف شدۀ لنین توسط استالین اکتفا میکنند.
لنین در مقالهئی به سال  ١٩٣٩در رابطه با تروتسکی میگوید:
"وی خصلت بورژوائی انقالب ((روسیه)) را نمیبیند و به روشنی درک نمیکند
که گذار از این انقالب به انقالب سوسیالیستی چه گونه عملی خواهد شد".
رفقای امک همین جمله را گرفته و به آن آب و رنگ زده اند:
"درک نکردن پروسۀ واقعی انقالب سوسیالیستی" با چاشنی "شرایط سیاسی ـ اقتصادی" و
"خواستهای اقتصادی ـ سیاسی" و انواع احکام کلی و مبهم دیگری که در این مورد میتوان به
مطلب اضافه کرد .رفقای امک که مدعیاند به شیوۀ رایج از تروتسکیسم انتقاد نمیکنند (همان جا)
در واقع همان شیوۀ را تحت "لفاظیهای چپ" (همان جا) تعمیق میبخشند!
ما قصد نداریم به دفاع از تروتسکی و تز انقالب مداوم وی به پردازیم و یا حتی آن را مورد بررسی
قرار دهیم (خواننده میتواند به "آثار ضالۀ" خود تروتسکی و نیز از نشریات سازمان وحدت
کمونیستی یعنی "تروتسکیسم  ،سقط دیالکتیک لنینی" مراجعه کند) .اما هر انتقاد و دفاعی باید
مربوط و مستدل باشد .حال آن که انتقادات رفقای امک تا آن جا که ربطی به نظرات خود تروتسکی
ندارد یک پایش  ،و تا آن جا که نه مربوط است و نه مستدل  ،یک پای دیگرش میلنگد .وانگهی ،
اگر آن چه رفقای امک در مورد تز انقالب مداوم تروتسکی و "شبه" (یا شبح!) تروتسکیستهای
منسجم" میگویند  ،صحت هم میداشت  ،باز هم ما میتوانستیم بگوییم  :ثامنا  ،اصال اینها چه
ربطی دارد به سوسیالیستی نبودن انقالب ایران؟!

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

43

بخش دوم

عیار نوین التقاط
همان طور که در اوایل مقاله گفتیم  ،امک در انقالب دموکراتیک خواهان "نابودی کل سلطۀ
امپریالیسم" " ،سرنگونی امپریالیسم" و "امحای استثمار شدید ((اقتصادی)) و دیکتاتوری خشن آن"
است .و همینها را از جمله دالیل دموکراتیک بودن انقالب حاضر میداند .با این حال  ،وی پس از
دوم" میرود  ،یعنی
فیصله دادن به کار تروتسکیسم و بالنتیجه! انقالب سوسیالیستی  ،سراغ "شق ّ
تعبیر و موضع رفقای رزمندگان و راهکارگر :
دوم  :انقالب حاضر انقالبی دموکراتیک است و نابودی سیستم
" ٢ــ شق ّ
سرمایهداری محتوای اقتصادی پیروزی آن را تشکیل میدهد .این یک موضع
التقاطی تمام عیار است  ،انقالب را دموکراتیک ارزیابی میکند  ،اما وظیفۀ
نابودی سرمایهداری  ،که چیزی جز استقرار سوسیالیسم نیست را برای آن
تعریف مینماید" (یک .)١٩
سوم
البته برای کسی که با معیارهای عیار سنجی آشنا نیست  ،یک سئوال شاید به صورت شق ّ
مطرح شود  :انقالب ایران دموکراتیک است  ،اما محتوای پیروزی آن را نابودی کامل سلطۀ
امپریالیسم و امحای استثمار اقتصادی و دیکتاتوری خشن آن تشکیل میدهد .معلوم کنید عیار این
موضع التقاطی را !
اما بیایید این "زرگری" عیارانه را کنار بگذاریم و به مطلب "معیاری" دیگری بپردازیم .در نقل
قول فوق  ،امک نابودی سرمایهداری را چیزی جز استقرار سوسیالیسم" نمیداند (نابودی امپریالیسم
را چه؟!) و این نظر را چند جای دیگر هم مورد تأکید قرار میدهد:
"مارکسیسم از نابودی سرمایهداری تنها یک چیز را اراده میکند  :سوسیالیسم"...
(یک ــ )٢٣
و سپس تعبیر دیگری آمیخته به نقل قولی از لنین ارائه میدهد :
"سرمایهداری و امپریالیسم  ...تنها از طریق انقالب اقتصادی میتوانند نابود
گردند" (لنین) و این انقالب اقتصادی یعنی استقرار سوسیالیسم  ،یعنی نشاندن
مالکیت اجتماعی بر جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله با سازمان
دادن برنامه ریزی شدۀ تولید احتماعی  ...که پیش شرط ضرورت آن ،
دیکتاتوری پرولتاریاست" (یک ــ )٢١
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موافقیم  ،اما نه در معنائی که امک میگوید و نه در استفادۀ نا به جائی که از آن میکند .زیرا رفقا
با "ظرافتی خشن" یک سری احکام تئوریک را به هم جوش میدهند و به این نتیجه میرسند که
انقالب حاضر دموکراتیک است (یا فعال سوسیالیستی نیست)  :چون نابودی سرمایهداری معادل
است با استقرار سوسیالیسم  ،و چون "نابودی سرمایه داری ایران وظیفۀ یک انقالب سوسیالیستی
است" (دو ــ  )١٢و چون "انقالب حاضر نمی تواند نابودی سرمایهداری را در دستور بالفصل خود
داشته باشد" (دو ــ  )٨پس این انقالب نمیتواند سوسیالیستی باشد.

اما آیا مارکسیستهائی که در حال حاضر به ضرورت انقالب سوسیالیستی پی برده و در راه تدارک
آن مبارزه میکنند " ،نابودی سرمایهداری" را در دستور "بالفصل" انقالب سوسیالیستی قرار
میدهند؟ هرگز! و انقالب سوسیالیستی نیز خود به طور بالواسطه یا بالفصل و فوری هرگز نه
معادل با نابودی سرمایهداری و نه برابر با "استقرار سوسیالیسم" نیست  ،بلکه باید به آن منجر
شود 33و کیست که نداند در دوران دیکتاتوری پرولتاریا هم طبقات موجودند و هم بازماندههای
روابط تولیدی سرمایهداری  ،منتها همۀ آنها (از قبیل سرمایه  ،مزد  ،طبقات  ،بورژوازی ،
پرلتاریا  ،دولت و  )...به مثابه پدیدههای اجتماعی جامعۀ سرمایهداری (و پیشتاریخ انسان) رو به
زوال و نابودی میگذارند:
"پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم
تمامی سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد  ،همۀ ابزارهای تولیدی را
در دست دولت  ،پرولتاریای سازمان یافته به صورت طبقۀ مسلط  ،متمرکز کند
و هر چه سریعتر کمیت نیروهای مولد را افزایش دهد" (مانیفست).
اگر منظور رفقا از سوسیالیسم  ،فاز پایینی کمونیسم است  ،پس به هیچ وجه معادل با نابودی
سرمایهداری نیست بلکه "قدم به قدم" به آن منجر میشود (و بنا بر این از این لحاظ انقالب ما
میتواند سوسیالیستی باشد)  ،و اگر منظور رفقا از سوسیالیسم ــ نابودی سرمایهداری  ،فاز باالیی
معین جامعۀ کمونیستی است  ،که ما هم بر آن نیستیم که انقالب سوسیالیستی به طور بالواسطه و
فوری معادل است با نابودی سرمایهداری (استقرار سوسیالیسم)  ،و بنا بر این از این لحاظ هم
انقالب ما میتواند سوسیالیستی باشد .اما رفقا خودشان به صراحت منظور شان از سوسیالیسم را
اعالم میدارند :
"سوسیالیسم  ...پایان دهنده تمامی اشکال آنتاگونیسم اقتصادی در جامعۀ بشری
( ...یک ــ )٢٥
و "سوسیالیسم تنها هدف در خود پرولتاریاست" (دو ــ )٨
ما سنجش "عیار" این التقاط ظریف را به خود رفقای امک وامیگذاریم و به مباحثه مان ادامه
میدهیم.
33

ـ ما در این مورد در کتاب "انقالب دموکراتیک یا سوسیالستی" به طور مفصل توضیح دادهایم .پرولتاریا پس از پیروز شدنش بر
بورژوازی و کسب قدرت سیاسی  ،یکشبه نمیتواند مناسبات اقتصادی سوسیالیستی را در سراسر جامعه برقرار کند .استقرار این مناسبات
یک روند است که مدتها به طول میانجامد .مدتها پس از انقالب سوسیالیستی اکتبر لنین از موجودیت  ٥نوع مناسبات تولیدی در شوروی
سخن میگفت .آن چه پس از انقالب سوسیالیستی شروع میشود (و نه این که فورا به فرجام میرسد) آغاز پیدایش روابط تولیدی
سوسیالیستی و امحاء پا به پای روابط تولیدی غیر سوسیالیستی است ؛ این امر که مدت انجام این روند چقدر طول میکشد در هر جامعهئی
متفاوت است و بستگی به شرایط مادی  ،ذهنی و عینی موجود دارد.
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سوم" امک سرانجام نتیجه میگیرد که رزمندگان و راهکارگر که از طرفی به
در رابطه با "شق ّ
دموکراتیک بودن انقالب معتقدند و از طرف دیگر وظایفی را که به گمان امک بر عهدۀ انقالب
سوسیالیستی قرار دارد از انقالب دموکراتیک طلب میکنند  ،چون حتی از نابودی سرمایهداری هم
برداشت نادرستی دارند (مثال آن را معادل با مصادره و ملی کردن سرمایهها میدانند) بنا بر این
باالخره کارشان به "سرمایهداری ملی" میرسد .این که امک چه پیچ و خمهائی را طی میکند تا
سوم" معرفی کند مورد نظر ما نیست  ،مهم نتیجهئی است
رزمندگان و راه کارگر را طرفدار "شق ّ
که امک میگیرد و پیشنهادی است که به طور ضمنی به دو جریان مزبور میدهد .امک عقیده دارد
که انقالب دمکراتیک نمیتواند سرمایهداری را نابود کند (و این درست است)  ،اما رزمندگان و
راهکارگر ،هر چند نه مانند امک به قول خودش به طریق "تئوریک و منسجم"  ،ولی به هر حال در
تحلیلهای خویش به این ضرورت پراتیک دست یافتهاند که انقالب باید نظام سرمایهداری (وابسته)
را سرنگون کند (و این درست است) .لیکن امک به آنها توصه میکند که دست از این اعتقاد
بردارند و با درک صیح از انقالب دموکراتیک فعال خواهان نابودی سرمایهداری نشوند و آن چه را
بدان دست یافتهاند با تئوری از پیش ساختۀ انقالب دموکراتیک وفق دهند .چرا که در غیر این
صورت " اساس آموزشهای سوسیالیسم علمی و مارکسیسم انقالبی را در مورد انقالب دمکراتیک
و سوسیالیستی و پیش شرطهای سیاسی و اقتصادی هر یک نفی میکنند" (یک ــ  )٢٣جالب است!
ما در جزوۀ "بحثی پیرامون تئوری انقالب" در برخورد به نظرات رفقای رزمندگان گفتهایم که
ضرورتهائی که اینان بدان دست یافته اند در واقع ضرورت انجام یک انقالب ضد کاپیتالیستی یا
سوسیالیستی است .به عبارت دیگر این رفقا نقطۀ عزیمت تئوریکشان (همچون سایر جریانهای
معتقد به انقالب دموکراتیک) تئوری پیش ساختۀ دموکراتیک بودن انقالب بوده است ،معذا فشار
واقعیات و مبارزۀ طبقاتی و مشاهدۀ عملکرد بورژوازی و خردهبورژوازی حاکم و غیره ایشان را
بدان جا رسانده که معتقد شوند همین انقالب دموکراتیک باید سرمایهداری (وابسته) را سرنگون کند
و این اعتقاد با تئوری قبلی شان تناقض دارد .از نظر ما وظیفۀ ایشان این است که برای رفع این
تناقض تئوری خویش را در مورد دموکراتیک بودن انقالب مورد تصیح و تجدید نظر قرار دهند و
آن را با ضروزت انقالب ایران که خود مقداری از آنها را درک کردهاند هماهنگ سازند  ،نه این
که چند گام به عقب بردارند و چون از قبل به تئوری انقالب دموکراتیک باور داشتهاند  ،فعال از
ضرورتی که آن را درک کردهاند (نابودی سرمایهداری) دست بردارند  ،مطابق آداب و رسوم
"تئوریک" عمل کرده و تئوری را بر واقعیت ُحقنه کنند .اما رفقای امک با سر و صدا راه انداختن و
ایرادهای "آکادمیک" گرفتن در واقع بدون درک ارتباط دیالکتیکی میان تئوری و پراتیک (هرچند
در این مورد بسیار هم مینویسند) از رزمندگان و راهکارگر میخواهد که "آموزشهای سوسیالیسم
علمی و مارکسیسم انقالبی"! راست روانۀ ایشان را که تحت "لفاظیهای چپ" پنهان شده  ،نقض
نکنند و انقالب را صرفا برا اساس کتابهائی که امک از حفظ کرده انجام دهند  ،یعنی فعال از
سرنگونی سرمایهداری چشم بپوشند!
بگذریم (ما در دنبالۀ مقاله نیز نمونههائی از این "مارکسیسم انقالبی" را خواهیم دید) .به عقیدۀ امک
آن چه رفقای راهکارگر و رزمندگان "در طول یک سال گذشته در زمینۀ محتوای اقتصادی و سیاسی
پیروزی انقالب حاضر بدان دست یافتهاند  ،تبدیل استنتاج راست از پوپولیسم به استنتاج چپ از آن
است" (و همین استنتاج "چپ" است که در طول دو شماره نشریۀ به سوی سوسیالیسم رفقای امک را
میآزارد و میکوشند ثابت کنند که این "چپ" در نهایت همان "راست" است) و آنان "میان سه جهان
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از یک سو و تروتسکیسم از سوی دیگر" "نوسان میکنند" و این دو قطب هم "با نفی نقش و مکان
انقالب دموکراتیک ما در مبارزه برای رسیدن به سوسیالیسم و با مخدوش کردن رابطۀ میان وظایف
دموکراتیک و وظایف سوسیالیستی پرولتاریا عمال به مانعی بر سر راه تحقق سوسیالیسم بدل
میشوند" و نهایتا هر دو قطب یک نقش دارند  ،هر دو موانعی هستند که لنینیسم باید از سر راه
پرولتاریا جارویشان کند" (دو ــ  ١و .)٨
حال ببینیم رفقای امک که برای رفع موانع موجود در سر راه "پرولتاریا"ی منحصر به فردشان
جارو به دست گرفتهاند خود چه پیش مینهند .امک در مقابل "التقاطی" " ،منشویکی" " ،تروتسکی"
و "سه جهانی" که خواهان "نابودی سرمایهداری در یک انقالب دموکراتیک هستند"  ،دیکتاتوری
پرولتاریا را از قلم انداختهاند  ،مصادره و ملی کردن سرمایهها را با نابودی سرمایهداری عوضی
گرفتهاند و غیره و غیره  ،به ارائه نظرات "اثباتی" خویش میپردازد:
"مصادره  ،ملی کردن و  ...سرمایهداری را نابود نمیکند  ،بلکه سرمایهداری
انحصاری دولتی را به وجود میآورد و بسط میدهد "و" همین سرمایهداری
انحصاری دولتی در دست یک دولت انقالبی و دموکراتیک (( مثال جمهوری
دموکراتیک خلق)) گامی است به سوی سوسیالیسم  ...زیرا یک دولت انقالبی و
دموکراتیک مناسب ترین حالت سیاسی برای به دست گیری قدرت توسط
پرولتاریا (( با "انقالب" علیه آن و یا با کودتای "سیوسیالیستی"!)) و آن گاه
سرمایهداری انحصاری دولتی مناسبترین حالت اقتصادی برای شروع ساختمان
سوسیالیسم است" (یک ــ .)٢٠
امک عقیده دارد که حاالت فوق با پیروزی انقالب دموکراتیک و استقرار جمهوری دموکراتیک
خلق علمی میشوند  ،و البته خودش میگوید که این جمهوری نمیتواند سرمایهداری را نابود کند
سپس اشاره میکند که پرولتاریا برای رسیدن به اهداف خویش با دو دسته شرایط یا پیش شرطهای
سیاسی و اقتصادی روبروست که "از نظر تئوریک متمایز و قابل تفکیک" از یکدیگرند .دستۀ اول
شرایطی که "پرولتاریا در نقابل جامعه سرمایهداری و به مثابه جانشین آن طرح میکند .شرایط که
تحقق آن مستلزم یک انقالب سوسیالیستی  ،استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و نابودی سرمایه داری
است .و به گمان امک در رابطه با این دسته شرایط "هیچ کمونیستی بنا به تعریف نباید ابهام داشته
باشد"  ،بلکه بحث بیشتری بر سر شرایط دوم است:

34

" ٢ـ شرایط سیاسی و اقتصادیئی که پرولتاریا از جامعۀ سرمایهداری طلب
میکند .شرایطی که حاالت معینی را به یک جامعۀ سرمایهداری  ،از نظر
سیاسی و اقتصادی  ،تحمل میکند .و به این اعتبار به خودی خود ناقص مبانی
عام نظام سرمایهداری نیست و لذا در حکم نابودی سرمایهداری نیست .شرایطی
که میتواند و باید در یک انقالب دموکراتیک پیروزمند تحقق یابد"( .دو ـ .)٩
حالت سیاسی این شرایط عبارتست از "جمهوری دموکراتیک خلق یا هر حالت سیاسی دیگر که
بیانگر حاکمیت پرولتاریای انقالبی و متحدین دموکراتش باشد"  .نیز "دمکراتیزه شدن (کردن)
34

ـ مثال میگوید :سرمایهداری ایران  ...در فردای پیروزی انقالب دموکراتیک  ،سرمایهداری متکی بر استثمار امپریالیستی است "...
(دوم ــ .)١٤
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روبنای سیاسی جامعه  "...تبعیت ارگانهای حکومتی از نمایندگان مستقیم مردم  ،جدائی مذهب از
دولت  ،به رسمیت شناخته شدن حق ملل در تعین سرنوشت خویش  ،برابری حقوق زن و مرد ،
آزادی اجتماعات  ،بیان و  "...سایر حقوق دموکراتیک (دوم ـ  ١١و  )١٢و حالت اقتصادی این
شرایط این است که "اوال بتواند با هر چه آزادتر ساختن پرولتاریا از مشقات اقتصادی  ...جامعۀ
سرمایهداری  ...زمینۀ شرکت هر چه وسیعتر او را در مبارزۀ طبقاتی بر علیه بورژوازی و نظام
سرمایهداری به طور کلی فراهم نماید و در مورد "کشاورزان هم اصالحاتی را انجام دهد" تا آنها
را قادر سازد که به آسانی و آزادانه با بورژوازی روستائی (( و تمامی بورژوازی کشور)) به جنگ
بپردازند ( "...دو ـ  )١١و "ثانیا  ...محتوای فوق را در آن اشکال اقتصادی ارائه دهد که پس از
پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا  ،راه را برای تبدیل مالکیت
خصوصی بورژوائی به مالکیت اجتماعی و جانشین کردن اقتصاد برنامه ریزی شده به جای تولید
کاالئی هموارتر نماید" و به طور عام و انتزاعی میتوان گفت که "تمرکز هر چه بیشتر
سرمایهداری در دست یک دولت انقالبی و دموکراتیک  ...مناسبترین حالت اقتصادی برای
پرولتاریاست" و نیز "مصادره و ملی کردن  ،تولید تعاونی  ،اقتصادی جنگی در مناطق آزاد شده
((!))  ،کنترل و نظارت مستقیم کارگری بر تولید و توزیع و  ...اشکال متنوعی از چگونگی تحقق
برنامۀ حداقل پرولتاریا را در انقالب دموکراتیک به دست میدهند" (دو ـ  )١١؛ اما باید توجه داشت
که "از نقطه نظر اقتصادی  ،تحقق این مطالبات (( حداقل)) ابدا به معنای نابودی سرمایهداری
نیست ،به معنای استقرار یک نظام تولیدی "دیگر" نیست  ،بلکه صرفا الگوئی است که پرولتاریا بر
سر راه اقتصاد بورژوازی تحمیل میکند و شرط و شروطی است که بر کارکرد این نظام میگذارد
((  )) ...این واقعیت که برنامۀ حداقل از نظر تئوریک از محدودۀ جامعۀ بورژوائی فراتر نمیرود ،
اما از امکانات عملی بورژوازی فراتر میرود ، 35کلید اصلی بحث و نقطۀ حرکت ما در بررسی
محتوای اقتصادی پیروزی انقالب حاضر است" (دو ـ .)١٢
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ـ این قضیۀ "فراتر نمیرود" و فراتر میرود" را رفقای امک در چند جای دیگر نیز در شکلهای مختلف به عنوان محتوای اقتصادی
پیروزی انقالب دموکراتیک مطرح میکنند ،مثال میگویند  " :دخالت پرولتاریای انقالبی در تعیین طول روز کار  ،دستمزد  ،مرخصی ،
شرایط بیمه و بهداشت  ،چگونگی ادارۀ صنایع  ،اوضاع معیشتی بیکاران و نیز چند و چون موقعیت زحمتکشان غیر پرولتری  ،اساس
مالکیت بورژوائی بر وسائل تولید و مبادله  ،تولید کاالئی و خرید و فروش نیروی کار را نقض نمیکند ؛ اما بی شک بر شرایط سودآوری
و انباشت سرمایه محدودیتها و شروطی میگذارد" و سپس از یک سری مقدمه چینی دیگر نتیجه میگیرند که "این گونه دخالت کردن بدین
معناست که پرولتاریا می خواهد ارزش نیروی کار بیرون از قوانین عام تعیین ارزش کاالها در جامعۀ سرمایهداری تعیین شود .سرمایهداری
کشور تحت سلطهئی چون ایران نیروی کار را به مثابه یک کاالی ارزان میخواهد و بازتولید میکند و مطالبات حداقل ما اعالم میکند که
این خوان یغما میباید برچیده شود .پرولتاریا در مطالبات اقتصادی حداقل خود اعالم میکند که خود او  ،مستقل از این قوانین انباشت
سرمایه  ،و بر مبنای مناسبترین حالت اقتصادی مورد نیاز برای بسط مبارزۀ طبقاتی  ،ارزش نیروی کار و چگونگی مصرف آن را در
پروسۀ تولید  ،تعیین کرده است" و الخ  .رفقا میخواهند پرولتاریا را "از مشقات اقتصادی"اش رها سازند تا بهتر بتواند برای سوسیالیسم
مبارزه کند .اما از سوئی از نظر تئوریک معتقدند که انقالب دموکراتیک و جمهوری آن قادر نیست سرمایهداری را نابود کند و این مطالبات
حداقل نیز در دل سرمایهداری تحقق مییابد .در واقع پرولتاریا و متحدینش حکومت سیاسی را در دل جامعۀ سرمایهداری به دست گرفتهاند
و خودشان ارزش نیروی کار خویش را تعیین مکنند چون در جامعۀ سرمایهداری کنونی ایران این نیرو ارزان است  ،در فردای انقالب
دموکراتیک  ،احتماال پرولتاریا به گرانفروشی نیروی کار خواهد پرداخت! وانگهی رفقا تعیین روزکار  ،حداقل دستمز و  ...را محدودیتها
و شروطی "بر شرایط سود آوری و انباشت سرمایۀ میدانند  ،در واقع ایشان کامال برآنند که مطابق رسوم و آداب آکادمیک رفتار کنند.
چون انقالب دموکراتیک است پس نمیتواند سرمایهداری را نابود کند  ،اما می توتند پرولتاریا و متحدینش را به حکومت برساند  ،و این
حکومت هم اصالحاتی را که از چارچوب سرمایهداری فراتر نخواهد رفت (البته از نظر تئوریک!)  ،در مورد کارگران و زحمتکشان
عملی خواهد گرداند .آیا نمیتوان این اعتقادات رفقای را بدین صورت بیان کرد که  ... " :بورژواها قدرت اقتصادی را به دست دارند و ما
 ،یعنی حکومت زحمتکشان  ،قدرت سیاسی را" ؛ البته این سخنان نه در "فردای انقالب دموکراتیک" بلکه هم اینک در جامعۀئی گفته
می شود که همۀ این مطالبات حداقل پرولتاریا در آن برآورده شده و نه فقط سودآوری و انباشت سرمایه را محدود و مشروط نکرده  ،بلکه
خود یکی از شرایط ضروری آن میباشد  :این جامعه  ،سوئد و این سخنان از آن الوف پالمه هستند .در این مورد ر  .ک.
Ulla Jeannene, le socialisme Suedois; Ed. HATIER, Paris, 1976
به این "مطالبات حداقل پرولتاریا انقالبی" به روایت امک  ،که قرار است پرولتاریا را از مشقات افتصادی رهانیده و راه را برای
سوسیالیسم هموار کند  ،جز سوسیال ــ سندیکالیسم (دموکراتیک!) چه نامی میتوان داد؟
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ظاهرا گویا احتیاجی به تفسیر نداشته باشد و احتماال خوانندۀ آگاه متوجه شده است که ما چرا به این
نقل قول طوالنی (و در عین حال مختصر) از نظرات امک در این مورد اقدام کرده ایم .در واقع
امک آن چه را که وظیفۀ دیکتاتوری پرولتاریاست " ،دموکراتیزه" کرده و به وظایف "دولت انقالبی
دموکراتیک" مبدل ساخته است.
اما بیایید این مسائل را ابتدا از لحاظ تئوریک و پس از آن از نقطه نظر تجربۀ تاریخی پرولتاریا
مورد بررسی قرار دهیم .البته بررسی تئوریک ما عمدتا بر نقل قولهائی از مارکس ـ انگلس ـ لنین
مبتنی نخواهد بود .چرا که اوال این کار مقالۀ ما را طوالنی میکند و ثانیا ما به روش نقل قول
آوردن ،مگر در موارد مشخص ،باور نداریم( .به هر حال ما در این مورد مهم خواننده را به آثار
ایشان ارجاع خواهیم داد).
مارکس ضرورت وجودی یک دوران گذار سیاسی میان سرمایهداری و کمونیسم را که با تصرف
قدرت پرولتاریا (و نه پرولتاریا و متحدینش) شروع میشود نشان میدهد .و در این رابطه تأکید
میکند که الغای دولت بورژوائی (با در هم شکسته شدن آن) با الغای قانون ارزش  ،به طور
بالفاصله معادل نیست .هنگامی که در ابتدا پرولتاریا قدرت سیاسی را تصرف میکند و دیکتاتوری
خویش را برپا میدارد  ،هم طبقات  ،هم شیوۀ تولید سرمایهداری و هم روابط اقتصادی آن هنوز
وجود دارند .با این تفاوت که جای دو طبقۀ اصلی جامعه از لحاظ جایگاهشان در ساختار سیاسی
عوض شده  ،یعنی پرولتاریا نقش طبقۀ مسلط را بر عهده گرفته است .دیکتاتوری پرولتاریا و دوران
گذار به هیچ وجه معادل با یک "نظام تولیدی دیگر" نیست .و همان طور که مارکس میگوید این
دوران گذاری  ،سیاسی است  ،و بنا بر این نمیتواند از خود شیوۀ تولیدی خاصی داشته باشد.
برنامهریزی دولتی اقتصاد در زمان دیکتاتوری پرولتاریا نیز معرف "شیوۀ تولید سوسیالیستی"
نیست  ،بلکه معرف وجود اقتصاد سرمایهداری است که اینک در اختیار پرولتاریا قرار گرفته و
میخواهد با نابود ساختن آن  ،خود  ،بورژوازی  ،دولت و  ...را از میان ببرد و شیوۀ تولیدیئی را
تشکیل دهد که مهمترین مشخصۀ آن عدم وجود روابط و مناسبات تولیدی طبقاتی است.
پرولتاریای به قدرت رسیده با چه وضعیتی (به طور کلی) از لحاظ نیروی مولد و روابط تولیدی
روبه روست؟ برای پاسخ به این سئوال بهتر است نگاه کوتاهی به جامعۀ سرمایهداری بیندازیم :
شیوۀ تولید کاپیتالیستی در روند خود دو فراگرد را تکامل میدهد  :اجتماعی شدن نیروهای مولد ،
دوم
دولتی شدن سیستم مالکیت .در مورد ّاول گویا احتیاجی به توضیح نداشته باشیم .اما در مورد ّ
الزم است توضیحات مختصر بدهیم.
هنگامی که تکامل تضادمند نیروهای مولد در جامعۀ سرمایهداری در تضاد بالفعل با سیستم مالکیت
خصوصی فردی قرار میگیرد  ،به تدریج سرمایهداران مجبور میشوند مالکیت بر پول را از
انباشت سرمایه جدا کنند :بدین طریق که به ایجاد شرکتهای سهامی متوسل شوند .در مقطع معینی ،
و به دالیل گوناگون سرمایۀ خصوصی فردی دیگر نمیتواند به گسترش تولیداتی که گسترش آنها
برای انباشت سرمایه ضروری شده است ،اقدام کند و این وظیفه بر عهده شرکتهای سهامی محول
میشود .اما خود این شرکتها نیز با تکامل دادن نیروهای مولد  ،پس از چندی قابلیت تداوم این
تکامل را از دست میدهند .انباشت سرمایه و بقا و بازتولید آن  ،گسترش هر چه بیشتر تولیداتی را
ایجاب میکند که دیگر نه سرمایهدار منفرد و نه شرکت سهامی  ،هیچ کدام قادر به گسترششان
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نیستند .پس بورژوازی به دولت متوسل میشود تا این مهم را بر عهده گیرد( .ملی کردنهای
کاپیتالیستی).
به این ترتیب تکامل سرمایهداری  ،به خودی خود مالکیت خصوصی فردی را از دو طریق مورد
سئوال قرار میدهد  :از سوئی دولت کاپیتالیستی  ،به نام ک ّل نظام بورژوائی و برای حفظ و توسعۀ
آن  ،وسائل تولیدی را که سرمایهداران منفرد  ،دیگر قادر به ارزش افزائی آنها نیستند  ،تملک
میکند و بنا بر این به طور روز افزونی سرمایهداران منفرد  ،تا آن جا که منفرد باشند  ،از پروسۀ
تولید حذف می شوند و سیستم مالکیت خصوصی فردی به صورت سیستم مالکیت خصوصی دولتی
شده در میآید .از سوی دیگر  ،دولتی شدن وسائل تولید تا حدودی نشان میدهد که بورژوازی زائد
شده و جامعه  ،در صورت عمل انقالبی پرولتاریا  ،میتواند از آن فراگذرد  ..." :بحرانها آشکار
ساخته اند که بورژوازی دیگر قابلیت آن را ندارد که به ادارۀ نیروهای مولد مدرن ادامه دهد .تبدیل
ارگانیسمهای بزرگ تولیدی و ارتباطی و شرکتهای سهامی و مالکیت دولتی  ،نشان میدهد که تا
چه اندازۀئی میتوان به این منظور بورژوازی را کنار گذاشت" (آنتی دورینگ).
سیاست هر روز نقش مهم و مهمتری در ادامۀ حیات سرمایهداری مییابد .بورژوازی به هنگامی که
قدرت دولتی را نیز کامال تحت نفوذ خود داشته باشد  ،بر خطرات ناشی از مسائل مذکور در سطور
قبل آگاه میشود و همین است که در مقاطعی از ملی کردن (دولتی کردن) وسائل تولید به خصوص
زمین و بهرۀ ارضی (رانت) خودداری میکند .این خودداری به خصوص از این لحاظ صورت
می گیرد که دولتی کردن زمین سیستم مالکیت خصوصی فردی را مورد سئوال قرار داده و به طور
بالقوه حاکی از امکان لغو مالکیت خصوصی میباشد (نامۀ مارکس به سورژ ف  ٠٣ژوئن .)١٨٨١
روشن است که انواع و اقسام ملی کردنها ضوابطی هستند که بورژوازی تا ناگزیر نباشد به انجام
آنها مبادرت نمیورزد  ،و معذا این ظوابط به خودی خود هرگز نمیتواند به الغای مالکیت
خصوصی و یا گذار به سوسیالیسم منجر شود  ،بلکه صرفا یکی از شرایطی را تشکیل میدهد که
پرولتاریا در صورت دست زدن به عمل انقالبی (که به هیچ وچه مشروط به وقوع حاالت فوق
نیست) میتواند به آن وسیله سهلتر به لغو سرمایه بپردازد (نامۀ مارکس به انگلس  ،و انگلس به
مارکس در  ١٣و  ١١اوت  ، ١٨٥١و همان نامۀ مارکس به سورژ).
حال باز گردیم به سراغ پرولتاریائی که توانسته از بحرانی انقالبی سود جسته و قدرت سیاسی را
تصرف کند .پرولتاریای حاکم در رابطه با مسایل فوق میتواند با شرایط و اوضاع متفاوتی رو به
رو باشد .مثال در جامعهئی (همانند جوامع امپریالیستی) درجۀ اجتماعی شدن نیروهای مولد بیشتر از
درجۀ دولتی شدن سیستم مالکیت میباشد  ،و یا بالعکس (جوامع تحت سلطه) ؛ پرولتاریای حاکم فقط
آن وسائل تولیدیئی را میتواند بالواسطه به مالکیت حقیقی (و نه صرفا حقوقی) خود در آورد که
از قبل خصلت اجتماعی یا دولتی یافته باشند  ،یعنی آن چه را که قبال دولت بورژوائی بر اساس
نیازهای سرمایهداری دولتی کرده  ،یا آن چه را روند تکامل سرمایهداری از مالکیت خصوصی
فردی خارج و در مالکیت خصوصی جمعی (شرکت سهامی  ،انحصارات) متراکم شده است .پایۀ
مادی مالکیت دولتی پرولتاریا را درجۀ اجتماعی شدن نیروهای مولد تشکیل میدهد " :پرولتاریا
قدرت عمومی را تصرف کرده و به موجب این قدرت  ،وسائل تولید اجتماعی را که از اختیار
بورژوازی خارج شده  ،به مالکیت عمومی تبدیل میکند" (آنتی دورینگ) .معهذا نمیتوان پذیرفت
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که مالکیت دولتی پرولتاریا به طور بالواسطه با مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید معادل باشد .مسلما
ممکن است شرایطی وجود داشته باشد (مثال درجۀ باالی اتحاد وی با خردهبورژوازی زحمتکش) که
پرولتاریا بتواند برخی از سایر وسائل تولید غیر اجتماعی یا غیر دولتی را نیز ملی کند  ،معهذا این
نوع ملی کردن ابتدا به ساکن صرفا خصلتی حقوقی داشته و فاقد اعتبار اقتصادی است .در دوران
گذار مالکیت خصوصی بسیاری از بخشهای بورژوائی جامعه (به خصوص خردهبورژوازی
دهقانی) بر جای میمانند و تا هنگامی که ضوابط اقتصادی دولت پرولتاریا و تکامل انقالب جهانی
امکان لغو تدریجی آنها را فراهم نیاورده باشد  ،مالکیتهای مزبور مانع شکل گیری کامل شیوۀ
تولیدی سوسیالیستی میشوند.
در رابطه با مسألۀ دهقانی  ،ضوابط دولت پرولتاریا  ،به طور کلی ضوابطی است که در چارچوب
حقوق بورژوائی قرار دارد .دولت پرولتاریا در شرایط معینی و در صورتی که درجۀ اتحاد وی با
دهقانان و درجۀ اجتماعی شدن نیروهای مولد کشاورزی امکان دهد  ،به تغییر سیستم مالکیت
خصوصی فردی در کشاورزی میپردازد و به خصوص با ملی کردن زمین بهرۀ مالکانۀ ارضی
مطلق را به مالکیت خود در میآورد (نامۀ مارکس به سورژ)  ،اما ضرورت همبستگی پرولتاریا و
دهقانان که ایجاب میکند تا ضوابط اتخاذ شده توسط دیکتاتوری پرولتاریا باعث نارضایتی گستردۀ
دهقانان و احتماال شورش ایشان علیه دولت پرولتاریا نشود  ،و نیز کم تکامل یافتگی نیروهای مولد
کشاورزی نسبت به صنعت حتی ممکن است دولت پرولتاریا را ملزم سازد که تا مدتی از ملی کردن
زمین خودداری کند (نامه مارکس به واید مایر  ١١ ،سپتامبر  .)١٨٥١به همین دلیل مارکس و
انگلس توصیه میکنند که در صورت لزم در ابتدای امر تنها به ملی کردن امالک بزرگ اقدام شود و
حتی زمین به کسانی که روی آن کار میکنند واگذار گردد (مارکس  ،نامه به واید مایر  ،انگلس ،
مسألۀ دهقانی در فرانسه و در آلمان) و البته خودایشان تذکر میدهند که این کار  ،یعنی حفظ مالکیت
خصوصی با منافع تاریخی پرولتاریا در تضاد است (خطابۀ اتحادیۀ کمونیستها) و به منظور حل
این تضاد پیشنهاد احتمالیشان این است که زمینها به صورت تعاونی اداره شوند ،اما مالکیت
تعاونی و نظائر هم نیز بورژوائی است و باید موقتی باشد ؛ بنا بر این  ،این نوع مالکیت نیز به
تدریج و به موازات تکامل بیشتر نیروهای مولد باید لغو شده و در مالکیت دولتی مستحیل شود.
عالوه ب ر مسائل فوق  ،علل دیگری هم وجود دارد که از معادل بودن بالواسطۀ دوران دیکتاتوری
پرولتاریا با استقرار سوسیالیسم جلوگیری میکند :
 ١ـ برای نابودی نظام سرمایهداری سلطۀ پرولتاریا و حتی غالب شدن شیوهی تولید برنامه ریزی
شده توسط دولت پرولتاریا در بخشی از جهان  ،کافی نیست  .سلطهی سیاسی پرولتاریا در منطقهئی
از قلمروی اقتصادی سرمایهی جهانی و خارج کردن این منطقه از تحت تسلط سیاسی ـ اقتصادی (و
نه از تحت تأثیر) سرمایهی جهانی  ،از چارچوب امکانات نظام جهانی امپریالیستی ـ کاپیتالیستی ،
فراتر نمیرود  ،بلکه امکانات سود آوری و انباشت سرمایه و باز تولید نظام بورژوازی را تا آن جا
به حیطۀ نفوذ این پرولتاریای حاکم مربوط میشود  ،مشروط و محدود میکند .اما خود سوسیالیسم
جنینی قلمرو پرولتاریای حاکم نیز تحت تأثیر سرمایهداری جهان مشروط و محدود میشود ؛ و این
هر دو  ،به تکامل انقالب پرولتری جهان مشروط میباشد  :این انقالب  ،آن امکانات را مشروطتر و
محدودتر (و سرانجام نابود) و این جنین را بزرگ و بزرگتر میکند.
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وانگهی تکامل ناموزون سرمایهداری جهانی  ،یکی از نتایجش اینست که به طور کلی در بخشی از
قلمروی سرمایه (جوامع امپریالیستی) نیروهای مولد خصلتی بیش از پیش اجتماعی یافتهاند بی آن
که در عین حال تماما دولتی شده باشند  ،و در بخش دیگری از این قلمرو (جوامع تحت سلطه)
سیستم مالکیت دولتی شکل غالب به خود گرفته بی آن که در عین حال تمامی نیروی مولد عمدتا
خصلت اجتماعی یافته باشد .و از آن جا که خود همین تکامل ناموزون یکی از دالیل است که
بحرانهای انقالبی را در قلمرو دوم بیشتر و عمدتا دامن میزند و به این ترتیب امکان شروع انقالب
پرولتری از این قلمرو را فراهم میآورد  ،بنا براین پرولتاریائی که در این قلمرو (جوامع تحت
سلطه) به قدرت سیاسی دست یابد به طور بالواسطه تمامی مالکیت دولتی بورژوازئی را میتواند
به مالکیت خود در آورد بی آن که در همان حال بتواند آنها را اجتماعی کند .چرا که اجتماعی
کردن کامل مالکیت بروسایل تولید  ،اوال با اجتماعی کردن حقوقی آنها معادل نیست و ثانیا منوط
به آن است که انقالب پرولتری در جهان و به خصوص در کشورهای امپریالیستی گسترش یابد و
شیوه ی تولید کاپیتالیستی نقش مسلط و غالب خویش را در ساختار کل شکل بندی اقتصادی ــ
اجتماعی جهان از دست بدهد و نتواند بر فراگرد ساختمان سوسیالیسم فرا تعیین داشته باشد  :از این
هنگام به بعد میتوان از آغاز استقرار سوسیالیسم سخن گفت.
کمی به عقب بر گردیم  .پرولتاریائی که در یک جامعهی عقب افتاده و تحت سلطه به قدرت رسیده ،
با دولتی کردن وسایل تولیدی قبال دولتی شده توسط بورژوازی  ،از سوئی بخشهائی از مالکیتهای
خصوصی فردی را در وهلهی اول به صورتی که بودهاند باقی میگذارد ،اما از سوی دیگر با همین
عمل دولتی کردن به خود امکان میدهد تا پیشرفتهترین نیروهای مولد کشور را در اختیار گرفته ،
در جهت سوسیالیسم تکامل دهد و در همان حال مهمترین وجوه تضادهای شیوه تولید کاپیتالیستی
(کاهش نرخ شود و بنابر این بحران) را تا حدود زیادی تضعیف و در مواردی حتی نابود کند  ،و به
این ترتیب تکامل نیروهای مولد را از تحت سلطه (و نه تأثیر) روابط تولیدی کاپیتالیستی خارج
ساخته  ،آنها را در حدود قلمرو خویش آزادانه تکامل داده و باعث میشود که نیروهای مولد روز
به روز خصلت اجتماعی بیشتری بیابند و بدین طریق یکی از شرایط مهم لغو مالکیتهای
خصوصی فردی نیز فراهم گردد .و چنین است که دولتی کردن پرولتری راه را برای اجتماعی
کردن نیروهای مولد میگشاید و به پرولتاریا امکان میدهد تا بر اساس "یک برنامه از پیش تعیین
شده" (آنتی دورینگ) به تولید اجتماعی و سازماندهی آن بپردازد.
پس باز هم تأکید میکنیم که دولتی کردن توسط پرولتاریای حاکم معادل با اجتماعی کردن مالکیت
نیست  ،بلکه راهگشای آن است .در واقع هنگامی که دولت پرولتاریا  ،نه به نام پرولتاریا  ،بلکه به
نام جامعه و برای جامعه مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را لغو کند و آنها را به مالکیت خود
(که در این حال دیگر خود نیست) در آورد و در هیمن حال به موجودیت خویش نیز به مثابه دولت
یک طبقه و خود یک طبقه و به عنوان نایب جامعه  ،پایان دهد است که کمونیسم آغاز میشود :
"نخستین عملی که در آن دولت واقعا به مثابهی نمایندۀ تمامی جامعه تجلی میکند ــ تصرف وسایل
تولید به نام جامعه ــ در عین حال آخرین عمل آن به مثابه دولت است( ".آنتی دورینگ).
هر چند که دولتی کردن توسط پرولتاریا در وهلۀ اول (یعنی صرفا به نام پرولتاریا) از چارچوب
جهانی امکانات نظام بورژوائی فراتر نمیرود  ،معهذا آن را مشروط میکند و در عین حال تفاوتی
ماهوی با دولتی کردن بورژوائی دارد  :بورژوازی با دولتی کردن (ملی کردن) به "سرمایهدار
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جمعی بالفعل" (آنتی دورنیگ) تبدیل میشود  ،حال آن که پرولتاریا با این کار شیوۀ تولید کاپیتالیستی
را برهم زده و پایههای مادی سلطه خویش و نیز زوال سلطۀ خویش را فراهم میآورد ،و در این
معنا است که میتوان پذیرفت " :پرولتاریا قدرت دولتی را تصرف میکند و ابتدا وسایل تولیدی را
به مالکیت دولتی تحول میدهد .اما با این کار  ،خودش را هم به مثابه پرولتاریا از میان برمیدارد ،
و همۀ تفاوتهای طبقاتی و تقابلهای طبقاتی و نیز دولت به مثابه دولت را از بین میبرد" (آنتی
دورینگ).
 ٢ــ تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا و سارماندهی برنامه ریزی شدۀ تولید اجتماعی  ،خصلت
سرمایه بودن (و نه کاپیتالیستی بودن) وسایل تولیدی و نیز ویژگی کاال بودن نیروی کار را تا
حدودی وسیعی از میان بر میدارد .اما در این مورد نیز باید توجه داشته باشیم که در این هنگام
هرچند کارگر بنا بر ارزش کاالئی نیروی کارش مزد نمیگیرد  ،معهذا خود قانون ارزش هنوز
کامال از بین نرفته و مثال هنوز کارگر بنا بر مقدار کارش اجرت دریافت نمیکند  ،بلکه بر اساس
ارزش کارش (برای جامعۀ در حال حرکت به سوی سوسیالیسم) و به صورت پول 36اجرت
میگیرد .بنا بر این اساس توزیع را بارآوری کار (لنین  ،دولت و انقالب  ،تروتسکی  ،تروریسم و
کمونیسم) و صورت آن را پول تشکیل میدهد .طبعا از این جا نمیتوان نتیجه گرفت که هنوز کار
مزدی به مثابه جنبهئی از شیوۀ تولید کاپیتالیستی برجای مانده  ،زیرا اوال ارزش اضافهئی در کار
نیست (ارزش اضافه در مفهوم کاپیتالیستی که به تملک خصوصی سرمایهدار در آمده و دوباره در
پروسۀ بازتولید کاپیتالیستی به کار میافتد)  ،و ثانیا به قول مارکس "صرفا ً مبادلۀ مستقیم پول با کار
 ،نه پول را به سرمایه و نه کار را به کار مولّد ((ارزش اضافه)) تبدیل نمیکند" (تاریخ دکترینهای
اقتصادی  ،چاپ فرانسوی  ،جلد دوم  ،ص  )٢٣٠و ثالثا بازار نیروی کار نیز وجود ندارد.
با توجه به آن چه گذشت  ،برنامه ریزی دولتی (عمل آگاهانۀ ساحتمان سوسیالیسم در جنبۀ اقتصادی
آن) اصل اساسی سیاست اقتصادی پرولتاریای حاکم را تشکیل میدهد  37،ملغی شده  ،اما روابط
تولیدی کاپیتالیستی هنوز هم بطور جزئی به حیات خود ادامه میدهد (و این شیوۀ تولیدی و روابط
آن در بخشهای دیگر جهان هنوز ملغی نشدهاند) بنا بر این برای این که این بقایا نتوانند تأثیر
مخربی در ساختمان سوسیالیسم بگذارند  ،تکامل نیروهای مولد توسط پرولتاریای حاکم باید به
گونهئی صورت گیرد که به آنها هیچ گونه امکان گسترش ندهد  ،یعنی سوی نابودی آنها و به
سوی سوسیالیسم جهت گیری کند .در همین معنا است که در دوران دیکتاتوری پرولتاریا  ،در یک
معنا میتوان گفت که ما با همسایی شیوۀ تولید کاپیتالیستی (رو به نابودی) و شیوۀ تولید سوسیالیستی
(در حال رشد) مواجه هستیم .و تا زمانی که شیوۀ تولید سوسیالیستی  ،آن را نابود نکرده است ،
دیکتاتوری پرولتاریا و برنامه ریزی اقتصادی دولتی ضرورت وجودی را از دست نمیدهد  ،و به
تدریج که سوسیالیسم (در سطح جهانی) غلبه یابد  ،دولت پرولتاریا نیز روبه زوال میگذارد  :در
کمونیسم نه از دولت خبری هست  ،نه از مالکیت (اجتماعی) دولتی و نه از برنامه ریزی دولتی.38

36

ـ استفاده از کوپن و نظائر آن در مواردی به جای پول تغییری در ماهیت "پول" بودن آن نمیدهد.
37
ـ این سیاست اقتصادی  ،بدون اتخاذ سیاسیت انقالبی  ،یعنی کمک به گسترش انقالب پرولتری جهانی  ،تاریخا از اعتبار سوسیالیستی
برخوردار نخواهد بود .در این مورد ر .ک به ایدئولوژی آلمانی  ..." ،برون گستری مبادالت  ،کمونیسم محلی را ملغی خواهد ساخت" ،
ترجمۀ فارسی آن ناقص و مغلوط است .جملۀ اخیر از صفحۀ  ٠٠متن فرانسه نقل شده است.
38
ـ از آن جا که رفقا امک بسیاری از مفاهیم دیکتاتوری پرولتاریا را به "دولت دموکراتیک و انقالبی" شان محول کردهاند  ،پس این تعبیر
ما نیز مخالف با نظر ایشان است  :این رفقا از سوئی سوسیالیسم را پایان دهندۀ همۀ آنتاگونیسمهای جامعۀ بشری وتنها هدف در ـــــــــ˂
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نتیجۀ نهائی این مسایل این است که دوران دیکتاتوری پرولتاریا از لحاظ اقتصادی عبارت است از
دورانی که از سرمایهداری انحصاری دولتی پرولتری تا کمونیسم  ،که در خالل آن از سویی بقایای
شیوههای تولید کاپیتالیستی  ،همراه با دولت و طبقات  ،یعنی خود سرمایهداری انحصاری دولتی
پرولتری رو به نابودی میگذارد و از سوی دیگر و در همان حال اعضای جامعه فرامیگیرند که
خودشان "ادارۀ امور تولید" و زندگی اجتماعی را به دست گیرند و به "کارکن" تحول یابند.
از نقطه نظر مبارزۀ طبقاتی  ،تفاوت این دوران با دوران حاکمیت بورژوائی در این است که در
جامعۀ بورژوائی پرولتاریا در قلمروی حاکمیت سرمایه مبارزه میکرد ،اما در این جا در قلمروی
خویش مبارزه را ادامه میدهد  ،یعنی عنان اجتماعی مبارزۀ طبقاتی را در اختیار دارد .در جامعۀ
بورژوائی  ،پرولتاریا از هر امکانی استفاده میکرد تا برای متشکل شدن  .سرنگون کردن
بورژوازی آموزش یابد  ،اما در جامعۀ تحت حاکمیت خویش همۀ نهادهای سیاسی ــ فرهنگی را به
کار میگیرد تا تودهها را با روحیۀ سوسیالیستی کامل آموزش دهد و شرایط فرهنگی زوال دولت را
فراهم آورد ؛ در آن جامعه بسیج میشد برای سرنگونی دولت بورژوائی و تصرف قدرت سیاسی ،
در این جامعه  ،آزادانه  ،وسیع و بالنده  ،بسیج میشود به سوی کمونیسم.39

***

˃ـــــ خود پرولتاریا میدانند و این یعنی سوسیالیسم به مثابه فاز باالئی یا کمونیسم  ،و از سوی دیگر برای سوسیالسم به برنامه ریزی دولتی
قائل هستند و این یعنی سوسیالیسم به عنوان فاز پائینی جامعۀ کمونیستی.
39
ـ در نگارش مطالب فوق از کتاب زیر استفاده شده است:
J. L. Dallmagne, construction du Socialisme et Revolution; Ed. Maspero, Pari
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در رابطه با تجربۀ تاریخ  ،نمونۀ پرولتاریای حاکم در روسیۀ لنینی  ،مورد ارجاع همۀ کمونیستها
و تا حدود زیادی مورد شناخت ایشان است و بنا بر این به اشارات کوتاهی بسنده میکنیم  :انقالب
سوسیالیستی روسیه که منجر به استقرار دیکتاتوری پرولتاریا شد ،صحت بسیاری از تئوریهای
مارکس ـ انگلس ـ لنین را نشان داد و کمبودهای آن را برطرف کرد (و در عین حال مسایل نوینی
را مطرح ساخت که در مقالۀ حاضر مورد بحث ما نیستند) .سرمایهداری انحصاری دولتی  ،سلب
مالکیت نکردن از بخشهای خردهبورژوائی و حتی در مواردی متوسط آن  ،حل مسئلۀ ارضی
(قبول پیشنهادات اسارها در مورد مطالبات دهقانی) ملی کردنها و باالخره در یک کالم نپ ،
ضوابط ضروری و عمدتا بورژوائیئی بودند که نه در دوران "دولت انقالبی و دموکراتیک" بلکه
تحت دیکتاتوری پرولتاریا صورت گرفتند .بسیاری از مطالبات حداقل به این دوران موکول شدند
(حق ملل در تعیین سرنوشت خویش  ،جدائی مذهب از دولت  ،کنترل کارگری و .)...

***
حال اگر خواننده دوباره نقل قولهائی را که از امک آوردهایم (و یا خود نشریۀ آن را) مطالعه کند ،
بیشتر در خواهد یافت که تقریبا تمامی آن چه که امک به انقالب دموکراتیک .جمهوری دموکراتیک
خلق نسبت می دهد در واقع تعبیری التقاطی و مسخ شده همان ظوابط مربوط به دوران دیکتاتوری
پرولتاریاست .کلیۀ جمالت طوالنی و گیج کنندهئی هم که وی در بارۀ "مناسبترین حالت سیاسی" و
"اقتصادی" برای حرکت نهائی پرولتاریا به سوی سوسیالیسم پشت سر هم قرار میدهد  ،در واقع
مربوط به دیکتاتوری پرولتاریا هستند که امک با عدم درک آنها و به خصوص با عدم درک دوران
دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه دورانی سیاسی  ،چنین آنها را وارونه ساخته است .البته همۀ این
حرفها همواره با جمالتی دائر بر ضرورت سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا و نظایر هم
همراهند  ،اما در عمق شان جز همان "سوسیالیسم خلقی" که امک آن را به رزمندگان و راهکارگر
منسوب میداند  ،چیز دیگری نهفته نیست  ،و اگر باشد هم بهتر از آن نیست  :سوسیال ـ دموکراتیسم
خلقی ـ سوسیالیستی!
و باالخره آیا رفقا که به لحاظ مطالعات تئوریک عمیق! خویش و پس از کشف انحرافات رزمندگان
و راهکارگر ُ " ،معلّق تئوریک" این دو جریان را استهزا میکنند  ،آیا میتوانند به ما پاسخ دهند که
چرا این همه در بارۀ سرمایهداری بودن ایران و ضرورت انقالب سوسیالیستی و "لنینیسم" داد سخن
میدهند و سرانجام (اما در عین حال) نه با یک بلکه با چندین "آکروباسی تئوریک" خودشان به این
نتیجه میرسند که انقالب ایران عمال دموکراتیک است؟! آیا علت این آکروبات بازی این نیست که
رفقا در "معلق تئوریک" تمرین بیشتری کردهاند و ورزیدهتر شدهاند؟!
شاید این یاد آوری به خواننده و رفقای امک بی مورد نباشد که مارتفها و مارتینفها که هیچ کدام
هم هرگز "منشویک نیم بندی" نبودند همواره نقل قولهای مارکس و انگلس و ضرورت انقالب
سوسیالیستی و سوسیالیسم را در مقابل لنین مطرح میکردند و نتیجه میگرفتند که "انقالب ما
بورژوا دموکراتیک است اما به رهبری بورژوازی!" آیا رفقا گمان میبرند  ،اینک  ،در جامعۀ
سرمایهداری ایران ،در مقابل "حکومت بورژوا امپریالیستی" وقت ،اضافه کردن عنصر پرولتاریا
به انقالب دموکراتیک مانع از بورژوا دموکراتیک بودن آن خواهد شد؟ شاید در معنائی بتوان گفت
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آری  :انقالب سوسیال ــ دموکراتیک! اما این چنین انقالبی  ،که این اصطالح امروزه به خوبی
ماهیت و محتوای آن را نشان میدهد پوششی است که در درونش "سوسیال دموکراسی" پنهان شده
است.
مارتفها و مارتینفها  ،موانعی بودند بر سر راه انقالب سوسیالیستی که پرولتاریای روسیه
میبایست آنها را از سر راهش به کناری بروبد .و شما رفقای امک  ،آیا هنوز "جارو" در دست
دارید؟ پس الاقل آن را تمیز کنید!
ظاهرا "کمونیستها"ی ما  ،در هر دو مورد ابهام دارند  ،آن هم نه "بنا بر تعریف"!
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بخش سوم

انقالب «بی وفقۀ مارکس  ،انگلس  ،لنین»
و نوآوری ا م ک
آخرین کشف تئوریک رفقا که ظاهرا برای مرتفع ساختن نقص غرضهای تئوری انقالب
دموکراتیکشان به اختراع آن دست یازیدهاند  ،تئوری انقالب "بی وقفه"ئی است که آن را به مارکس
 ،انگلس و لنین منسوب میکنند ببینیم مقدمات این تئوری و نتایجش کدامند :
"همان طوری که در متون گذشته" خود توضیح دادیم ((و همان طوری که ما در
صفحات گذشته کوشیدیم این توضیحات را "توضیح" دهیم))  ،به اعتقاد ما انقالب
حاضر به حکم شرایط عینی و ذهنی خود نمیتواند انقالب بالواسطه سوسیالیستی
باشد .انقالب حاضر نمی تواند نابودی سرمایهداری را در دستور بالفاصل خود
داشته باشد ((گویا انقالب سوسیالیستی میتواند!)) .ترکیب طبقاتی نیروهای
محرکۀ انقالب ما  ،وجود طبقات و اقشار غیر پرولتری در کنار پرولتاریا که به
شیوۀئی انقالبی برای دستیابی به خواستهای دموکراتیک خود دست به مبارزه
میزنند ((و البُد در انقالب سوسیالیستی  ،در مقابل پرولتاریا و به شیوهئی ضد
انقالبی دست خواهند زد!)) از یک سو  ،و آماده نبودن شرایط ذهنی الزم برای
بسیج پرولتاریا از سوی دیگر  ،انقالب ایران را در چارچوبی دموکراتیک
مشروط و محدود میسازد" ( ،دو ـ .)٨
همین جا این سئوال پیش میآید که  :بسیج پرولتاریا به چه منظوری؟ بلشویکهای "قدیمی" و
منشویکها هم همین عدم آمادگی ذهنی پرولتاریا را به لنین گوشزد میکردند و وی نیز همین سئوال
را در مقابلشان قرار میداد ؛ بسیج برای ساختمان سوسیالیسم؟ مسلما در حال حاضر چنین
آمادگیئی وجود ندارد .اما بسیج برای سرنگونی دولت بورژوائی و تصرف قدرت سیاسی به منظور
بسیج برای ساختمان سوسیالیسم چه؟ بگذارید پاسخ این سئوال را در فصل آخر مقاله مورد بررسی
قرار دهیم.
آن چه تا همین جا جلب نظر میکند این است که ظاهرا عامل فرجام نیافتن تجزیۀ جمعیت روستائی
به بورژوازی و پرولتاریا در سطح وسیع  ،از دستگاه استدالل رفقا امک کنار گذاشته شده  ،معهذا
این را نمیتوان نشانۀ حذف آن از دستگاه بینشی ایشان دانست ؛ به هر حال  ،رفقا ادامه میدهند :
"انقالب کنونی آخرین حلقه در سلسله جنبشها و انقالباتی است که از اواخر قرن
نوزدهم تا کنون بارها با هدف تحوالت بنیادی دموکراتیک در ایران شکل
گرفتهاند و فرجام وظایف ناتمام خویش را به انقالب حاضر سپردهاند"
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خواننده از همین جا میتواند مقدمات ضمنی انقالب "بی وقفه" را مشاهده کند .اما امک با ظرافت
خاصی که وجه مشخصۀ نیش قلم وی است با حذف کلمه بورژوایی از مقابل آن "سلسله انقالبات" ،
بطور بی وقفهئی آنها را به انقالب "دموکراتیک" حاضر جوش داده است .توضیح میدهیم  :معنای
تحوالت بنیادی دموکراتیک چیست؟ آیا هدف آن "سلسله جنبشها و انقالبات" دموکراتیزه کردن
روبنای سیاسی جامعه بوده است؟ آری ؛ اما نه صرفا و وانگهی مضمون اجتماعیشان چه بوده؟ در
واقع  ،این "سلسله جنبشها و انقالبات" همگی در چارچوب فراگرد انقالب بورژوایی ایران صورت
گرفتهاند .سمت و سوی همۀشان هم تقویت نظام بورژوایی و تضعیف نظامهای ماقبل  ،و بر این
بنیاد  ،تحوالت دموکراتیک بوده است .این سلسله انقالبها  ،چه در وجه ضد ارباب و رعیتیشان و
چه در جنبۀ ملی (و به اصطالح ضد امپریالیستی یا آزادیبخش) خود  ،مقاطعی از تحوالت بنیادی
بورژوایی بوده اند  ،و هر چند از برخی جهات بتوان آنها را دموکراتیک خواند معهذا از جمله به
خاطر آن که این انقالبها نه در یک جامعۀ دارای تکامل کالسیک (مثال انگلستان و یا فرانسه) بلکه
در جامعهئی تحت سلطه صورت گرفتهاند  ،هرگز نمیتوانستهاند به موازات کمک به تخریب نظامها
و استبداد ماقبل کاپیتالیستی و استقرار نظام بورژوایی  ،دستاوردهای دموکراتیک پایدار هم داشته
باشند .آیا این انقالبها قادر بودهاند پایههای مادی دموکراسی بورژوایی را در کشوری تحت سلطۀ
امپریالیسم بر پا دارند؟ مسلما نه ؛ اما شرکت تودههای انقالبی مردم در آنها همواره موجبات فراهم
آمدن شرایط دموکراتیک زود گذری را فراهم کرده است که ضرورتهای تکامل سرمایهداری در
چنین جامعه ئی همواره پس از مدت کوتاهی این شرایط را با دیکتاتوری و اختناق جایگزین ساخته
است  ،در این معنا میتوان پذیرفت که این انقالبها وظیفۀ استقرار نظام بورژوایی در ایران را به
اتمام رساندهاند ؛ معهذا انجام وظایف روبنایی دموکراتیکشان " ،ناتمام" مانده است .اما ارتباط این
"سلسله جنبشها و انقالبات" با "آخرین حلقۀ"شان  ،انقالب "دموکراتیک" حاضر چیست؟ آیا منظور
از "تحوالت بنیادی دموکراتیک" به عنوان هدف آنها  ،این است که انقالبات مزبور میخواستهاند
"جمهوری دموکراتیک خلق" را در جامعه مستقر کنند و چون نتوانستهاند حال انجام این وظیفه بر
عهدۀ انقالب حاضر قرار گرفته است؟! طبعا امک میتواند جواب دهد که وقتی از انقالب حاضر به
عنوان "آخرین حلقه در سلسله انقالبات" مزبور سخن میگوید  ،منظورش این نیست که الزاما ،
اهداف خاص این انقالب هم آخرین حلقه در "سلسله اهداف خاص" آن انقالبها باشد .اما چنین
جوابی با جمالت خود امک تناقض دارد ؛ وانگهی  ،به این اعتبار میتوان مثال گفت که انقالب
پرولتری هم "آخرین حلقه" در سلسله جنبشها و انقالباتی است که تا کنون در تاریخ بشر (و به
عبارت بهتر در پیش تاریخ وی) روی دادهاند  ،و این انقالب پرولتری به تحوالت بنیادی کامل منجر
خواهد شد .اما اگر نخواهیم عامگوئی کنیم  ،مثال میتوانیم بگوئیم که بطور مشخص  ،انقالب فوریۀ
روسیه آخرین حلقه در سلسله جنبشها و انقالب  ١٩٣٥و بعد از آن که هم اساسیترین اهداف آن
انقالبات را به فرجام رساند (سرنگونی تزاریسم) و هم نیروهای محرکه و ترکیب طبقاتیاش عمدتا
یکسان بودند (پرولتاریا  ،دهقانان و رهبری پرولتاریا).

اما انقالبهای قبلی ایران هیج تشابه ساختاری اساسیئی با انقالب حاضر ندارند  :آن سلسله
انقال بات بورژوایی بودند و در همین حالت هم بر خالف روسیه  ،رهبریشان بر عهدۀ پرولتاریا
نبود ؛ هدف آنها نابودی نظام کهن و استقرار بورژوایی (و در جنبۀ ضد امپریالیستیشان استقالل
کاپیتالیستی ـ ملی) بود ؛ اما انقالب حاضر  ،به گمان ما و طبق عقیدۀ رفقای امک  ،هدفش از هم
اکنون سرنگونی حکومت بورژوایی  ،نابودی سلطۀ امپریالیسم و کسب استقالل سوسیالیستی است و
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رهبری آن نیز باید بر عهدۀ پرولتاریا قرار داشته باشد .پس این انقالب نه اهداف و نه وسایل
مبارزاتی یکسانی با انقالبات قبلی ندارد  ،و هر چند باید در جریان عملی شدن دستاوردهای
دموکراتیک و یا استقرار دموکراسی (سوسیالیستی) را به دنبال داشته باشد اما دقیقا از آن جا که
همان "سلسله انقالب" قبلی به وضوح نشان دادهاند که اوال دموکراسی (بورژوایی) نهادی در چنین
جامعهئی به دست آمدنی نیست و ثانیا با وسایل مبارزاتی آن انقالبها هم دیگر  ،دموکراسی به دست
نخواهد آمد ،بنابر این انقالب حاضر  ،مشخص  ،یا "آخرین حلقه در سلسله انقالبات" مذکور نیست ،
و یا اگر هست  ،علیرغم آنها  ،انقالب سوسیالیستی است.
ادامه دهیم  ،امک در ادامۀ "بیوقفۀ" تئوری خویش به تفاوت انقالب حاضر نیز اشاره میکند  ،اما
نه برای گرفتن نتیجهئی همانند ما  ،وی میگوید :
"اما این انقالب دموکراتیک  ،از ویژگی خاصی برخوردار است .انقالب حاضر
بر متن بحرانی اقتصادی ظهور کرده است که ریشه در مناسبات سرمایهداری
عصر ما (امپریالیسم) دارد  ،بحرانی که بازتاب بحران جهانی سرمایهداری
عصر ما (امپریالیسم) است  ،بحرانی که به این دلیل از نقطه نظر پرولتاریا
پاسخی جز نابودی سرمایهداری به طور کلی و استقرار سوسیالیسم  ...نمیتواند
داشته باشد  ،یا سوسیالیسم یا سرمایهداری در کشور تحت سلطۀ امپریالیسم".
پس در واقع امک خودش "بیوقفۀ" بودن این انقالب را در رابطه با انقالبات قبلی از نقطه نظر
محتوای اقتصادی  ،نفی میکند و هدف آن را از نقطه نظر پرولتاریا "استقرار سوسیالیسم" میداند.
این عقیده از این لحاظ برای ما امیدوار کننده است  ،اما از لحاظی دیگر تأسف بار  :انقالب حاضر
تفاوتی ریشهئی با آن "سلسله جنبشها و انقالبات" دارد  ،این انقالب بر متن بحران ظهور کرده است
که ریشه در مناسبات سرمایهداری ایران دارد  ،بحرانی که خود بازتاب بحران جهانی امپریالیسم
است و بنا بر این از نقطه نظر "پرولتاریا" (و در واقع رفقای امک) پاسخی جز به نابودی
سرمایهداری به طور کلی و استقرار سوسیالیسم در کشور تحت سلطۀ امپریالیسم نمیتواند داشته
باشد!

این جنبۀ "نوینی" از تئوری انقالب بیوقفۀ مارکس  ،انگلس و لنین" ! استقرار سوسیالیسم در یک
کشور  ،آن هم کشور تحت سلطه !40اگر بحران اقتصادی جامعۀ ما بازتاب بحران جهانی امپریالیسم
است ،پس تا هنگامی که امپریالیسم جهانی به مثابه سرمایۀ مسلط بر جهان  ،نابود نشده  ،چگونه
امکان دارد بتوان سوسیالیسم یعنی "پایان دهندۀ تمامی اشکال آنتاگونیسم جامعۀ بشری" و تنها "هدف
در خود پرولتاریا" را در یک کشور مستقر کرد؟ اگر رفقا سوسیالیسم را به عنوان فاز میانی جامعۀ
سرمایهداری و کمونیستی تعریف میکردند و تکامل و اعتالی آن به کمونیسم را منوط به تکامل و
اعتالی انقالب جهانی میدانستند  ،در آن صورت ما با ایشان هم عقیده بودیم که آری  ،در این معنا
سوسیالیسم در یک کشور (تحت سلطه یا سلطهگر) ممکن است  ،اما جز واژۀ "انترناسیونالیسم" آن
هم بدون ارتباط با این موضوع نشان کوچکی هم از این نوع نگرش به انقالب بیوقفه در آثار رفقای
امک وجود ندارد .و اگر رفقا به این تعریف خودشان وفادارند که سوسیالیسم "آغاز پروسۀ تحول
40

ـ رفقا در جای دیگر باز هم بر این نوع سوسیالیسم تأکید میگذارند " :پرولتاریای ایران پرچم سرخ خود را بر خواهد افراشت و پیشاپیش
زحمتکشان به مصاف امپریالیسم خواهد شتافت و بر ویرانههای نظام سرمایهداری ایران سوسیالیسم را برپا خواهد داشت"( .جزوۀ مبارزه با
امپریالیسم با سرکوب مبارزات کارگران و زحمتکشان  ،فروردین  ، ٥٩ص )١٢
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سرمایهداری به کمونیسم  ...یعنی فاز پائینی جامعه کمونیستی" (یک ـ  )٢١میباشد  ،پس اوال این
سوسیالیسم پایان دهندۀ تمامی اشکال آنتاگونیسم جامعۀ بشری و تنها هدف در خود پرولتاریا نیست ،
و ثانیا آن کمونیسم هم در سطح یک کشور هیچ نوع امکان استقراری ندارد.
به این نوع نگرش "انقالبی" چه میتوان نام داد جز تئوری انقالب بیوقفۀ "مارکس  ،انگلس  ،لنین "
و استالین ؟!
بگذریم ! به هر حال رفقا پس از این مقدمات در سطور بعدی ادامه میدهند :
"لیکن طبقات انقالبی جامعه که بر متن این بحران اقتصادی مبارزات طبقاتی
خود را تا سطح یک انقالب بسط دادهاند  ،خود در عمل  ،به حکم شرایط عینی و
ذهنی حاکم بر انقالب (( که ما قبال دیدیم که چقدر این شرایط عینی ذهنیاند  ،و
چقدر آن شرایط ذهنی  ،عینی!)) نمیتوانند این پاسخ ((یعنی سوسیالیسم)) را
ارائه دهند .این ته یک بن بست تئوریک بلکه تناقضی مادی و عملی در خارج
ذهن ماست" (دو ـ .)٨
مرحبا به این طبقات انقالبی که (معلوم نیست کی و چگونه) مبارزات طبقاتی خود را با سطح یک
انقالب بسط دادهاند! و معهذا در عمل  ،به دلیل شرایط عینی و ذهنی کذایی حاکم بر انقالب ،
نمیتوانند فعال سوسیالیسم را ارائه دهند .واقعیت این است که رفقا این یک بن بست تئوریک است.
شریط عینی و ذهنی در ذهن شما عینی هستند! شرایط عینی و ذهنی (خسته نشدید از این دو کلمه؟!)
حاکم بر انقالب  ،به هیچ وجه نه برای سوسیالیسم  ،بلکه حتی برای انقالب سوسیالیستی (که رفقا
آن را معادل با نابودی سرمایهداری و معمول شدن سوسیالیسم می دانند) هم کفایت نمیکند ؛ بسیار
خوب  ،اما آیا همین شرایط برای انجام انقالب دموکراتیک ـ سوسیال (رفقای امک انقالب
دموکراتیک را به هیچ وجه معادل با معمول شدن سرمایهداری مستقل و ملی نمیدانند!) پیروزمند
کافی است؟ مگر نباید برای همین انقالب دموکراتیک هم طبقۀ کارگر مستقال و وسیعا بسیج شود ،
سازمان طبقهئی خود را جدا از سازمانهای طبقاتی دیگر تشکیل دهد ( ،یا ایجاد کند)  ،رهبری
طبقات انقالبی دیگر را بر عهده گیرد و "حکومت بورژوا امپریالیستی متکی به امپریالیسم" را به
زیر کشد؟ مسلما امک و هر کمونیست دیگری به سئواالت اخیر پاسخ مثبت میدهد .اما کسی که
میگوید شرایط عینی و ذهنی برای سوسیالیسم یا انقالب سوسیالیستی (این دو در نطر امک تفاوتی
با هم ندارند!) فراهم نیستند  ،اوال باید تفاوت میان این شرایط انجام انقالب دموکراتیک را در
وضعیت مشخص ایران نشان دهد و ثابت کند که شرایط عینی و ذهنی برای انجام انقالب
دموکراتیک ایران  ،تاریخا و باز هم در شرایط مشخص ایران  ،فراهم و ضروریاند  ،و اگر نتوان
آن تفاوت را نشان دهد و اثبات اخیر را به عمل آورد (که در سراسر آثار امک خبری از اینها جز
نقل قولهای لنین نیست) آن گاه چه باید گفت؟ مگر یکی از اهداف اساسی همین انقالب حاضر
("دموکراتیک") سرنگون کردن دولت بورژوایی نیست  ،و مگر شما عقیده ندارید که این انقالب
راهگشای انقالب سوسیالیستی باید باشد؟ پس به میان تودههای پرولتر بروید  ،در مبارزاتشان
شرکت کنید  ،آنها را مستقال متشکل سازید و مبارزۀ طبقهئی ایشان را تا سطح یک انقالب واقعی
بسط دهید ،جنبۀ سوسیالیستی ترویج خود را تعیین کنندۀ جنبۀ دموکراتیک آن در نظر بگیرید  ،و
همراه با سایر طبقات انقالبی و به رهبری پرولتاریای کمونیست دولت بورژوایی را سرنگون سازید
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 ،آن گاه خواهید دید که آیا پرولتاریای کمونیست به شما اجازه میدهد نام انقالبش را دموکراتیک
بگذارید و برایش شریک دولتی بتراشید! پرولتاریائی که در رأس تودههای زحمتکش چنین انقالبی
را انجام داده باشد  ،به شما که در آن هنگام از شرایط عینی و ذهنی برای انجام یک انقالب
سوسیالیستی با وی سخن خواهید گفت ،اگر نه "جارو" الاقل لبخند تمسخر آمیز و هشدار دهندهئی را
نشان خواهد داد .پرولتاریائی که بدین طریق در رأس تودههای زحمتکش با دست خود و به یاری
شما  ،رزمندگان  ،راهکارگر و  ...ما (و هر جریان انقالبی دیگری که آرمان تاریخی پرولتاریا را
چراغ راه پراتیک مبارزاتی خویش قرار دهد ((توجه داشته باشید جمله شرطی است)) قدرت سیاسی
را تصرف  ،سرمایهها را مصادره و ملی  ،و کنترل کارگری را بر تولید صنعتی و کشاورزی
اعمال کند و سایر ضوابطی را که امک بدانها اشاره کرده عملی سازد (البته نه در آن شکل التقاتی)
 ،به کسانی که نام حکومتش را "جمهوری دموکراتیک خلق" یا هر نهاد سیاسی دیگری که معرف
دولت اشتراکی وی با سایر طبقات انقالبی بگذارند  ،چه خواهد گفت؟ به گمان ما وی همچون
پرولتاریای روسیه پاسخ خواهد داد که وجود شوراهای سایر زحمتکشان در کنار شورای کارگری ،
بر اشتراکی بودن دولت دیکتاتوری انقالبی نیست  ،که مهم این است که "کدام طبقه در بطن این
حکومت  ،و بدین و سیله در سراسر کشور هژمونی خویش را اعمال میکند" مهم این است که این
پرولتاریاست که با توجه به اهداف تاریخی ـ انترناسیونالیستی و با توجه به شرایط تاریخی به قدرت
رسیدنش و تناسب قوای طبقاتی درون کشور و خارجی تصمیم میگیرد ، 41و اگر شما این پاسخها
را دال بر "تروتسکیست" بودن پرولتاریا حاکم بدانید ،ما به شیوۀ خودتان یک سری نقل قول از لنین
پشت سر هم ردیف میکنیم تا شما بتوانید تکلیف تان را با "عیار التقاط" لنین روشن کنید:
"حکومت کارگران و دهقانان که به وسیلۀ انقالب  ٢٥ـ  ٢٤اکتبر ایجاد شده" ()١
 ،حاصل "انقالب کارگران و دهقانانی" ( )٢و درعین حال "انقالب کارگری
سوسیالیستی که در  ٢٥اکتبر آغاز گردیده" ( )٠میباشد و "به عنوان حکومت
دموکراتیک" مطالبات "اقشار خلق را در نظر میگیرد" ( )٤و میخواهد "به
اتفاق اکثریت دهقانان و با موافقت ایشان  ...به تدریج اما مص ّممانه به سوی
پیروزی نهائی سوسیالیسم" ( )٥حرکت کند و اعالم میدارد که "جمهوری
پرولتری و دهقانانی شوراها  ،نخستین جمهوری سوسیالیستی با ثبات جهان
است" (.)٦
چه میکنید رفقای امک؟ میتوانیم حدس بزنیم که در حال برانداز کردن "معلق تئوریک" لنین
هستید؟ ظاهرا وضع لنین خیلی خرابتر از رفقای راهکارگر و رزمندگان است :اگر این رفقا
میخواهند با انقالب دموکراتیک سرمایهداری را نابود کنند  ،و اگر شما میخواهید با همین انقالب
امپریالیسم را نابود و سوسیالیسم را در کشور تحت سلطه ایران مستقر سازید  ،اما لنین و بلشویکها
با انجام انقالب سوسیالیستی  ،به اتمام وظایف دموکراتیک و بورژواییئی پرداختند که در واقع
همان "تحوالت بنیادین دموکراتیک" ناتمامی بودند که انقالبهای بورژوایی قبلی نتوانسته بودند (و
نمیتوانستند و نمیتوانند و نخواهند توانست) آنها را به فرجام رسانند.
41

ـ " مسایل سوسیالیسم  ...عبارتند از مسایل ساختمان اقتصادی و روابط طبقاتی در لحظهئی که پرولتاریا قدرت دولتی را تصرف میکند؛
این مسایل مستقیما حاصل شرایطی هستند که در آن پرولتاریا دیکتاتوری خویش را برپا میدارد" (لوکاج " ،لنین" انتشارات پاریس ص
 ١ .)١١٣ـ ج  ، ٢٦ص  ٢ ، ٢٥٥ـ ج  ، ٢٦ص  ٠ ، ٢٦٩ـ ج  ، ٢٦ص  ٤ ، ٠٤١ـ ج  ، ٢٦ص  ٥ ، ٢٦٩ـ ج  ٦ ، ٠١٣ ، ٢٦ـ ج ، ٢٦
ص .٠١٤
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اما ما این اظهارات لنین را التقاط نمیدانیم  ،این تداخل برهههای انقالب در یکدیگر و جنبۀ مهمی
از نظریۀ انقالب مداوم مارکسیستی است .مسئلۀ انقالب  ،تصرف قدرت سیاسی  ،اما بسیاری
وظایف دموکراتیک پس از تصرف قدرت سیاسی توسط پرولتاریا به مرحلۀ اجرا گذاشته میشوند ،
یعنی پس از انقالب سوسیالیستی .انقالب سوسیالیستی در روسیه دارای جنبههای بورژوایی است ،
بنا بر این نه فقط از لحاظ تئوریک بلکه عمال نیز با معمول شدن سوسیالیسم معادل نیست .در نقل
قولهای زیر خواننده به روشنی می تواند ببیند که چگونه پس از انقالب سوسیالیستی و استقرار
دیکتاتوری پرولتاریا  ،انقالب بطور بی وقفه در جامعه گسترش مییابد و جنبههای بورژوا
دموکراتیک فراگرد انقالب را به جنبههای سوسیالیستی اعتال میبخشد .لنین مشخص میکند که از
چه لحاظ این انقالب سوسیالیستی بود و از چه لحاظ بورژوایی :
" در اکتبر  ، ١٩١٧ما قدرت را همراه با جمیع دهقانان به دست گرفتیم  ،این
انقالبی بورژوایی بود زیرا مبارزۀ طبقاتی هنوز در روستاها گسترش نیافته بود"
(ج  ، ٢٤ص  )٢٣٠و نیز "در کشوری که پرولتاریای آن میبایست با کمک
دهقانان قدرت را به دست گیرد  ،در کشوری که پرولتاریای آن نقش فاعل انقالب
خردهبورژوایی را ایفا کرده است  ،انقالب ما  ،در ابعاد وسیعی یک انقالب
بورژوایی بود البته تا هنگام سازماندهی کمیتههای دهقانان فقیر یعنی تا تابستان و
حتی پائیز ( "١٩١٨ج  ، ٢٤ص  ، )١٥٥اما باید توجه داشت که "بدون
دیکتاتوری پرولتاریا جمیعت "دهقانی" نمیتوانست مالک ارضی متحد با
سرمایهداری را شکست دهد" (ج  ، ٢٨ص  )٠١٦و نیز "یک سال پس از انقالب
پرولتری در پایتختها ((مراکز بزرگ شهری روسیه)) و تحت تأثیر و با
همکاری این انقالب  ،انقالب پرولتری در دور افتادهترین روستاها نیز در
گرفت" (ج  ، ٢٧ص  .)٠١٤وانگهی " ،اصالحات بورژوا دموکراتیک مولود
انضمامی انقالب پرولتری  ،یعنی انقالب سوسیالیستی می باشند  ...کائوتسکی ،
هیلفردینگ  ،مارتف (( و  ...رفقای  ...بگذریم!)) نتوانستهاند این رابطۀ میان
انقالب بورژوادموکراتیک و انقالب پرولتری سوسیالیستی را درک کنند .اولی به
دومی تحول مییابد  ،دومی در جریان خود مسایل اولی را حل میکند  ،دومی
حاصل عمل اولی را تحکیم می بخشد ؛ مبارزه و فقط مبارزه تصمیم میگیرد که
در چه حدودی دومی میتواند از اولی فرا گذرد" ( ،ج  ، ٢٢ص  )٤٦و به این
طریق است که "ما مسایل انقالب بورژوادموکراتیک را در ضمن و در جریان
راه به عنوان مولود انضمامی عمل اصلی و حقیقتا انقالبی و پرولتری و
سوسیالیستی مان  ،حل کردیم" (ج  ، ٠٠ص .)٤٦
پس باید بپذیریم که وظایف دموکراتیک و سوسیالیستی نه فقط از لحاظ پراتیک  ،بلکه از نقطه نظر
اعتالی انقالب (یا انقالب بیوقفه) و تئوریک نیز از یکدیگر جدا نشدنیاند .لیکن در بخشهای قبل
دیدیم که چگونه رفقای امک اصول "شقّهئی" خویش را همراه با "دو دسته شرایط سیاسی و
اقتصادی از تئوریک متمایز و قابل تفکیک" مطرح میکنند .به هر حال زود قضاوت نکنیم ؛ بهتر
است بررسی "بیوقفۀ" مان را ادامه دهیم .امک پس از ذکر نظراتی که نقل کردیم و ذکر "معلق
تئوریک پوپولیستی" راهکارگر و رزمندگان برای حل این "بن بست تئوریک" اعالم میدارد که "اما
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مارکسیسم ـ لنینیسم  ، ...هم پاسخ بن بست تئوریک سوسیالیستهای خلقی و هم چارۀ انقالب حاضر
را در اختیار دارد" که مسلما از آن جا که تمامی جریانهای چپ ایران " ،پوپولیست" " ،منشویک"
 ،تروتسکیست" و نظائر هم هستند  ،و در واقع پاسخی هم مانند رفقای امک تا کنون ارائه ندادهاند ،
پس باید بپذیریم که این فقط امک است که مسلح به "مارکسیسم ـ لنینیسم" می باشد و پاسخ مزبور را
در اختیار دارد :
"اگر بحران اقتصادی جامعۀ ما را تنها با سوسیالیسم میتوان به شیوهئی انقالبی
حل کرد ،و اگر انقالب حاضر که خود ریشه در این بحران دارد قادر به ارائه
سوسیالیسم نیست ((ک َل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی!)) پس چه باید کرد؟
پاسخ تنها و تنها یک چیز است  ،انقالب بیوقفه ؛ و محتوای پیروزی انقالب
حاضر  ،از نظر سیاسی و اقتصادی نیز جز فراهم آوردن پیش شرطهای گذار
انقالب حاضر به انقالب سوسیالیستی  ،جز ایجاد زمینههای عینی و ذهنی یک
انقالب سوسیالیستی  ،چیز نمیتواند باشد".
البته در چارچوب جامعۀ تحت سلطه  ،این انقالب تا استقرار سوسیالیسم در جامعۀ تحت سلطۀ
امپریالیسم "بیوقفه" ادامه خواهد داشت و از آن پس به "بن بست" ناسیونالیستی بر خواهد خورد!42
یعنی انقالب بیوقفه نه به عنوان فراگرد انقالب جهانی تا محو جامعۀ طبقاتی و بنا بر این محو
ضرورت انقالب پرولتری  ،بلکه به عنوان "چاره"ئی برای انقالب دموکراتیکیی چارهئی که
سراپایش آغشته به تناقض تئوریک و بیماری واگیر "نقل قولیسم"! است (میگوئیم واگیر  ،چون
علیرغم تالشهایمان ما را هم وادار به نقل قول آوردن بیش از حد کرده است!).
به این ترتیب رفقا کم کم به تدوین انقالب "بیوقفه" نزدیک میشوند و پس از سطوری چند ادامه
میدهند که  " :وظیفۀ یک انقالب دموکراتیک از نقطه نظر پرولتاریا رفع موانع بسط مبارزۀ او
برای سوسیالیسم است ،این تکیه چه در بارۀ انقالب حاضر ایران که به اعتقاد ما وظیفۀ رفع موانع
توسعۀ سرمایهداری در ایران را ندارد و چه برای مثال در بارۀ انقالب  ١٩٣٥روسیه که از نظر
اقتصادی وظیفۀ رفع موانع توسعۀ سرمایهداری در روسیه را داشت  ،صدق میکند".
البته به شرطی که انقالب دموکراتیکی در ایران وجود داشته باشد! انقالب روسیه باید موانع توسعۀ
سرمایهداری را رفع میکرد واز جمله بدین طریق موانع مبارزۀ پرولتاریا را برای سوسیالیسم
مرتفع میکرد  ،اما انقالب حاضر در ایران وظیفۀ رفع موانع توسعۀ سرمایهداری را ندارد (بلکه
حتی به اعتقاد خود امک مستقیما علیه حکومت سرمایهداری ایران صورت میگیرد) و معهذا باز هم
بدین طریق (به کدام طریق؟!!) موانع بسط مبارزۀ پرولتاریا را برای سوسیالیسم مرتفع میکند ،
یعنی "صدق میکند"! آخر به چه دلیل صدق میکند؟
42

ـ برای آشنایی بیشتر در این مورد با نگرش امک  ،میتوان به (یک ـ  )١٧رجوع کرد .امک در حال انتقاد از فدائیان خلق به روشنی
پیروزی انقالب را "پیروزی طبقه یا طبقات معینی بر طبقه یا طبقات معین دیگر" معنی میکند ؛ این اشکالی ندارد اما جالب این جاست که
امک آن را در مقابل و در نفی یکی از جمالت رفیق شهید احمدزاده به کار میبرد که گفته است  ... :پیروزی انقالب را باید معنای وسیع
تاریخی در نظر گرفت  ،زیرا پیروزی انقالب نه تنها با تصرف قدرت دولت بلکه با حفظ آن و ادامۀ انقالب هم مشخص میشود" ؛ رفقای
امک این گفته ها را که به گمان ما به خودی خود صیح می باشند  ،با چند عالمت تعجب به مسخره میگیرند .در این جا مهم نیست که رفیق
احمدزاده چه نتایج انحرافیئی از این گفتار میگرفت (نفی نقش حزب و ضرورت تشکیل آن در مرحلهئی معین) ؛ مهم این است که رفقای
امک به "ادامه انقالب" پس از "پیروزی طبقهئی بر طبقۀ دیگر" هیج روی خوش نشان نمیدهند .نبودن حتی یک کلمه دائر بر ادامۀ انقالب
سوسیالیستی در خارج از مرزهای ایران در آثار امک نیز نشان دیگری از همین است.
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به این دلیل که "انقالبات دموکراتیک در کشورهای مختلف در مقاطع تاریخی متفاوت وظیفه و
قابلیت ایجاد تحوالت اقتصادی (( بنیادین یا غیر بنیادین؟)) مختلفی را دارا هستند (( این را میگویند
منطق لفظی یا لفظ بازی))  ،اما زاویۀ برخورد پرولتاریای انقالبی و مارکسیسم ـ لنینیسم به این
وظایف اقتصادی گوناگون  ،همواره یکسان است" به عبارت روشنتر آنها صدق نمیکنند اما این
یکی "صدق میکند"! رونوشت برابر اصل است!
رفقا ما با ادامۀ جملۀ شما موافقیم که "پرولتاریای انقالبی  ...همواره و همه جا در این تحوالت
اقتصادی (( و اجتماعی)) شرایطی را جستجو (( میکند)) که مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا علیه
بورژوازی و برای سوسیالیسم را سهلتر  ،بالندهتر  ،آزادانهتر و بسط یافتهتر سازد"  ،اما چه
اصراری دارید که حتما نام این تحوالت را انقالب دموکراتیک بگذارید؟! انقالب دموکراتیک ١٩٣٥
روسیه میبایست تزاریسم را سرنگون میکرد و از این طریق پرولتاریا را رو در روی بورژوازی
و در مبارزۀ مستقیم و بالواسطه علیه وی قرار میداد ؛ اما انقالب حاضر به گفته خودتان باید
حکومت بورژوایی کنونی را سرنگون سازد ،پس پرولتاریا از هم اکنون  ،و حتی برای مبارزۀ ضد
امپریالیستی خویش  ،رو در روی بورژوازی ایران و متحدین ضد انقالبی ــ ارتجاعیاش قرار
گرفته است ( یا الاقل از لحاظ تئوری انقالب دموکراتیک خود شما باید قرار بگیرد) .پرولتاریای
روسیه پس از سرنگونی تزاریسم شرایطی را به دست میآورد که میتوانست سهلتر  ،آزادانهتر و
 ...به میارزه علیه بورژوازی و برای سوسیالیسم بپردازد؛ اما پرولتاریای ایران با چنین شرایطی
روبرو نیست ؛ پرولتاریای انقالبی ایران باید بورژوازی و متحدینش را از قدرت سیاسی به زیر
کشد و با برپا داشتن حکومت خویش  ،شرایطی را به وجود آورد که در آن بتواند  ،سهلتر
آزادانهتر  ،بالندهتر و  ...به مبارزه علیه بورژوازی جهانی ادامه دهد  ،پس رونوشت برابر اصل
نیست! پس صدق نمیکند و اگر تا فبل از انقالب اکتبر  ،معنای بیوقفه بودن انقالب عبارت بود از
تحول و اعتالی انقالب بورژوادموکراتیک به انقالب سوسیالیستی  ،پس از آن و اکنون در شرایط
کنونی جهانی  ،این معنا عبارت است تحول و اعتالی انقالب پرولتری ایران به انقالب جهانی
سوسیالیستی  ،و فقط در این معنا ما میتوانیم با شما هم عقیده باشیم که "پرولتاریا ((تا هنگامی که
پرولتاریاست)) همواره و همه جا  ،صرف نظر از شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت ((و بدون
اکتفا کردن به پیروزی خویش بر بورژوازی خودی)) خواهان انقالب بیوقفه ((تا "نابودی
سرمایهداری به طور کلی" یعنی در سطح جهان)) است".
اما رفقای امک ظاهرا چنان از رویزیونیسم موجود در میان خلقیون به تنگ آمدهاند  ،که باالجبار به
ارتدکسی پناه میبرند (و البته خواهیم دید که این "ارتدکسی" نیز چه اندازه "ارتدکسی" است) و هر
آن چه را که روزی روزگاری در شرایط مشخص و گاهی حتی به صورت تاکتیک از جانب
کالسیکهای مارکسیسم مطرح میشده  ،به صورت عام تئوریزه میکند :
"سوسیالیسم تنها هدف درخود پرولتاریاست و انقالبات دموکراتیک و ملی (( این
"ملی" دیگر این جا چه میکند؟! امیدواریم با بورژوازی "ملی" ارتباطی نداشته
باشد)) تحوالت ضروری و عملیئی هستند که پرولتاریای انقالبی میباید به حکم
شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه (( نخیر این شرایط کذائی ول کن ما
نیستند!))  ،به ناگزیر مبارزۀ خود را برای سوسیالیسم از دل آن  ،در پرتو
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شرکت پیگیر در آن و بر اساس دستاوردهای آن سازماندهی کند  ،این را
آموزگاران کبیر پرولتاریا بارها و بارها تأکید کردهاند".
قانع شدید؟! جبریسم ناب همین است؛ گویی "آموزگاران کبیر پرولتاریا" این قدر مؤمن به مشیت
الهی بودهاند که "بارها و بارها" بر "ضروری" " ،میباید" و "به ناگزیر" تأکید کردهاند تا مبادا
پرولتاریای انقالبی از راه راست (و در حقیقت نگرش تک خطی تاریخ هم همین صراط مستقیم را
نشان میدهد) منحرف شود! و اگر دست بر قضا در جائی انقالب دموکراتیک نشد و جامعه در
شرایطی قرار داشت که میتوانست مستقیما به انقالب سوسیالیستی دست بزند  ،به خاطر این
ضرورت تاریخی! پرولتاریا باید انقالب سوسیالیستی را دموکراتیک کند! همۀ مراحل باید بدون
استثناء طی شوند .آیا خواننده احساس نمیکند که بوی آشنایی به مشامش میرسد که از نظرات
کبیرترین "آموزگاران پرولتاریا"  ،یعنی استالین  ،بلند میشود؟
بیچاره پرولتاریای چین که در "انقالب دموکراتیک" سفارشی کمینترن استالینی میبایست "حل"
میشد تا بتواند به سوی سوسیالیسم گام بردارد .حتی "وحدت و مبارزه با بورژوازی ملی" به
سفارش مائو هم نتوانست کاری از پیش ببرد؛ فقط خدا میتوانست به داد این پرولتاریا برسد که
ظاهرا هنوز نرسیده است! و بیچاره پرولتاریای غرب که سالها از "شرکت پیگیر"ش در "انقالب
دموکراتیک" میگذرد و هنوز نتوانسته است مبارزۀ خود را برای سوسیالیسم " ،براساس
دستاوردهای آن سازماندهی کند."43
یادت به خیر "تحلیل مشخص از شرایط مشخص"!

43

ـ روشن است که ما نه در مورد چین و نه در مورد غرب نمیخواهیم شرکت پرولتاریا در انقالبهای بورژوادموکراتیک را نفی کنیم؛
چنین انقالبهائی در آن شرایط مشخص وجود داشتهاند؛ مخالفت ما بر سر "تئوریزه" کردن این مسائل آن هم در مورد کشوری اساسا
سرمایهداری است.
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بخش چهارم

دهها رهنمود روشن و صریح و ایضا ً نوین
پس فهمیدیم که "آموزگاران کبیر پرولتاریا" فتاوی ابدی صادر فرمودهاند و مبادا مقلدین ایشان را
سرپیچی از احکام مراجع تقلید!
اما ببینیم که ایشان این فتاوی را در کجا  ،کی و چگونه "بارها و بارها" مورد تأکید قرار دادهاند.
امک معتقد است که "در این خصوص میتوان به دهها رهنمود روشن و صریح از مارکس  ،انگلس
و لنین اشاره کرد" .اما "برای روشن شدن بحث ما" به "همین قدر" یعنی  ٠مورد زیر اکتفا میکند :
١ـ به گفتۀ امک "در مانیفست کمونیست  ...هنگام طرح چگونگی شرکت پرولتاریا در انقالب
دموکراتیک  ١٨٤٨آلمان  ،مارکس و انگلس تصریح میکنند که پرولتاریا تا پیروزی انقالب
دموکراتیک دوشادوش بورژوازی دموکرات (در شرایط  ١٨٤٨آلمان بورژوازی نیرویی ضد
فئودال و دموکرات محسوب میشد) خواهد جنگید و بالفاصله پس از پیروزی انقالب دموکراتیک
مبارزه بر ضد بورژوازی را آغاز خواهد کرد".
فرض کنیم رفقا راست میگویند ؛ آیا از همین جمالت بر نمیآید که انقالب کنونی ایران در شرایط
بسیار متفاوتی صورت میگیرد  ،یعنی در شرایط  ١٩٨١ایران بورژوازی نه فقط نیروی دموکرات
نیست بلکه نیرویی ضد پرولتری محسوب میگردد؟ پس اوال چرا این انقالب دموکراتیک است و
ثانیا آیا پرولتاریا باید طبق شرایط  ١٨٤٨آلمان در آن شرکت کند؟!
سئوال دیگر  :آیا مارکس و انگلس در همان زمان تصریح کردهاند که در صورت شکست انقالب
دموکراتیک پرولتاریا بالفاصله چه باید بکند؟ پاسخ به این سئوال ما را وامیدارد به آثار مارکس و
انگلس مربوط به آن زمان رجوع کنیم و این ارجاع نشان میدهد که فرض اولیۀ ما درست نیست ،
یعنی رفقا در موردی راست نمیگویند.
اوال مسئلۀ همکاری پرولتاریا با بورژوازی در انقالب  ١٨٤٨آلمان در همان مانیفست در بطن
هدفی اساسی طرح گردیده است :
"هدف بالواسطۀ کمونیستها همان هدف همۀ احزاب کارگری است  :تشکل
پرولترها به صورت طبقه  ،سرنگونی سلطۀ بورژوایی  ،تصرف قدرت سیاسی
توسط پرولتاریا".
ثانیا در مورد آلمان مسئله به طور خاص و مشروط طرح شده است :
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"در آلمان  ،حزب کمونیست همراه با بورژوازی مبارزه میکند  ،البته هربار که
بورژوازی علیه مونارشی ابسولوتیست  ،مالکیت ارضی فئودالی و
خردهبورژوازی  ،به طور انقالبی عمل میکند".44
ثالثا حزب کمونیست "آلمان در هیچ لحظهئی غافل از این نیست که آگاهی صریح و واضحی از
آنتاگونیسم قهر آمیز موجود میان بورژوازی و پرولتاریا را در میان کارگران بیدار کند  ،تا در
لحظۀ مساعد  ،کارگران آلمان بتوانند شرایط سیاسی و اجتماعی ایجاد شده توسط رژیم بورژوایی را
به چنان سالح هایی علیه بورژوازی تبدیل کنند که به محض بر افتادن طبقات ارتجاعی آلمان ،
مبارزه بتواند علیه خردهبورژوازی در گیر شود".
پس تا همین جا روشن میشود که انقالب آلمان با انقالب کنونی ایران از ریشه متفاوت است  :در
انقالب آلمان مبارزه علیه فئودالیته و هدف آن به قدرت رسیدن رژیم بورژوایی و بالفاصله مبارزۀ
مستقیم پرولتاریا علیه آن است .اما در ایران قرار نیست بورژوازی به قدرت برسد ،بلکه قرار است
سرنگون گردد.
رابعا  ،مانیفست در  ١٨٤٨و قبل از شروع انقالب آلمان نوشته شده و فرض بر این است که پس از
پیروزی این انقالب  ،پرولتاریا بالفاصله انقالب خود را انجام خواهد داد .اما باید ببینیم که مارکس و
انگلس پس از ورود به آلمان  ،به هنگام شرکت در انقالب ،و پس از شکست آن ،چه نظراتی
داشتهاند و آیا باز هم "بارها و بارها" و لجوجانه بر ضرورت شرکت پرولتاریا در انقالب به
اصطالح "دموکراتیک "45آلمان تأکید کردهاند یا نه.
مارکس و انگلس  ،تجربۀ انقالب بورژوایی فرانسه را که تنها انقالب بورژوادموکراتیک جهان به
معنای کامل کلمه میباشد در پشت سر خود دارند و شاید به همین دلیل است که در رابطه با انقالب
آلمان نیز بسیار خوش بیناند :
"اینک توجه کمونیستها به ویژه معطوف به آلمان است  ،زیرا آلمان در آستانۀ
یک انقالب بورژوایی قرار دارد  ،زیرا آلمان این انقالب را در شرایط
پیشرفتهتری از تمدن اروپا و با پرولتاریائی به مراتب تکامل یافتهتر از انگلستان
قرن هفدهم و فرانسۀ قرن هجدهم به انجام خواهد رساند و در نتیجه  ،انقالب
بورژوایی آلمان نمیتواند چیز دیگری باشد جز پیش در آمد بالواسطۀ یک انقالب
پرولتری" (مانیفست)

44

ـ جالب است که مترجم فارسی مانیفست ((چاپ مسکو)) اظهار لطف فرموده و با افزودن یک صفت "ارتجاعی" در مقابل کلمه
پی؟ مارکس و انگلس را تصحیح کرده است .از سوی دیگر در ترجمۀ دیگری از این عبارت (مارکس و نویه
"خردهبورژوازی" اشتباه لُ ِ
راینیشه تسایتونگ  ،ترجمه سیروس ایزدی  ،انتشارا ت شباهنگ  ،ص  )٠٧حالت شرطی جمله از میان رفته و گفته شده که "چون
بورژوازی روشی انقالبی دارد  "...و نیز خردهبورژوازی هم "اقلب ارتجاعی" ترجمه شده است.
45
ـ می گوییم به اصطالح دموکراتیک  ،زیرا تا آن جا که ما می توانستیم تحقیق کنیم  ،نه در آثار  ١٨٤٨و نه پس از آن و نه قبل از آن ،
مارکس و انگلس هرگز از انقالب دموکراتیک یا بورژوازی دموکرات آلمان نام نبردهاند .در مورد انقالب آنها یا این کلمه را به تنهایی به
کار میبردهاند یا به صورت انقالب بورژوایی ؛ صفت دمکرات هم اغلب در مورد بخش دمکرات خردهبورژوازی به کار رفته است.
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اما باید توجه داشته باشیم که هرچه مارکس و انگلس به انقالب آلمان خوش بین هستند  ،معهذا در
مورد بورژوازی آلمان چندان خوش بین نمیباشند( 46مگر در مقاطع بسیار کوتاهی) .از سوی دیگر
مارکس :
"در آلمان هیچ شکلی از خادمی را بدون درهم شکستن هر شکلی از خادمی
نمیتوان در هم شکست  ،آلمان که به عمق امور میرود  ،نمی تواند انقالب کند
مگر آن که از عمق تا اوج انقالب کند  ،رهایی آلمان رهایی انسان است "...
مارکس و انگلس پس از ورود به آلمان اهم کوشش خود را متوجه فعالیتهای دموکراتیک میکنند ،
و به انتشار نویه راینیشه تسایتونگ (روزنامۀ جدید راین  ،ارگان دموکراسی) و شرکت در
سازمانهای دموکراتیک میپردازند 47بورژوازی آلمان که ابتدا تا حدودی مایۀ امیدواری مارکس و
انگلس شده بود  ،به زودی بی قابلیتی خویش را در عمل نشان میدهد تا آن جا که مارکس در
سپتامبر  ١٨٤٨در همان روزنامه مینویسد " :بورژوازی پروس بر خالف بورژوازی فرانسه
سم
 ١٧٨٩طبقهئی نبود که در مقابل نمایندگان جامعۀ قدیم  ،سلطنت و اشرافیت  ،خود به تنهائی تج ّ
تمامی جامعۀ مدرن باشد ؛ او به نوعی کاست تنرل کرده بود و همان قدر به دربار خصومت
میورزید که به مردم ؛ با هردوی آنها میل مخالفت داشت  ...از همان ابتدا متمایل به خیانت به
مردم و تالش برای سازش با نمایندۀ تاجدار رژیم قدیم بود( "48...نویه راینیشه  ...چاپ فرانسه ،
جلد دوم  ،ص .)٢٢٣
مارکس  .انگلس در حین و پس از انقالب " ١٨٤٨بارها و بارها" تأکید میکنند که بورژوازی آلمان
نمی تواند نقش تاریخی خویش را ایفا کند و حاضر به مبارزۀ پیگیر با رژیم فئودالی نیست (لنین نیز
در این مورد با مارکس هم عقیده است  ،ر .ک  ،جلد  ، ٢١مقالۀ "کارل مارکس"  ،بخش آخر) .در
 ٢٨ماه اوت  ١٨٤٨مارکس در جلسۀ انجمن دموکراتیک وین بر مبارزۀ طبقاتی میان پرولتاریا تأکید
میگذارد ؛ در اوایل همین ماه مارکس و انگلس در یک سلسله مقاالت اظهار میدارند که بورژوازی
آلمان نه فقط حاضر نیست خواستههای خویش یعنی دهقانان را بر آورده سازد بلکه حتی در مقابل
مهمترین وظیفۀ انقالب یعنی از میان برداشتن شرایط فئودالی در روستا  ،مانع میتراشد .در اوایل
نوامبر همان سال مارکس در جلسه اتحادیۀ کارگران کلن تأکید میکند که فقط خیانت بورژوازی
امکان پیروزی ضد انقالب در وین را فراهم آورد در همین سال مارکس مینویسد " :دربار اشرافیت
را قربانی بورژوازی کرد  ،بورژوازی هم مردم را قربانی دربار کرد" و "بورژوازی چنان کوته
بینانه به منافع آنی خویش مقید بود که خودش این متحد خویش ((یعنی دهقانان)) را از دست داد و آن
را آلت دست ضد انقالب فئودالی کرد( .همان جلد دوم  ،ص .)٢٤٧

46

ـ مارکس بدبینی خود را در مورد بورژوازی آلمان و ارتجاعی و کوته نظری و عهد عتیقی بودن آن را به خصوص در اثر خود در
انتقاد به فردریک لسیست بیان کرده است (نقد اقتصاد ملی).
47
ـ در مورد شرایط مشخصی که باعث همکاری پرولتاریا در مبارزۀ بورژوازی علیه ارتجاع فئودالی شدند  ،به خصوص رجوع کنید به
"انقالب وضد انقالب در آلمان" .شاید مطالع ۀ این کتاب روشن کند که علت عدم مبارزۀ بالواسطۀ پرولتاریا برای خواستهایش بیشتر عدم
تشکل مستقل و وسیع وی بوده است و نه ضرورت شرکت در یک انقالب دموکراتیک از پیش تعیین شده.
48
ـ بخشهای بیشتر از این مقاله را میتوانید در "مسایل انقالب دموکراتیک" تألیف ن  .پارسی  ،انتشارات شباهنگ مطالعه کنید .روشن
است که این ارجاع نشان موافقت ما با مواضع نویسنده نیست.
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و باالخره در رابطه با انقالب آلمان هم میگوید که این انقالب فاقد "ارشاد تاریخی" بود و چیزی
نبود جز پژواک انقالب اروپا در یک کشور عقب افتاده  .به جای آن که پیش ُروی قرن خود باشد ،
حداقل پنجاه سال عقبتر از آن بود  ،اصال این انقالبی فرعی بود ( ،همان جا  ،ص.)٢٠٣
آری  ،انقالب فرعی  ،و به عبارتی همان انقالب منحصرا سیاسی  ،همان انقالب جزئی .میبینیم که
واقعیت متحول چگونه نظرات مارکس و انگلس را به تدریج متحول میکند و چگونه جهان بینی
قبلی مارکس را مورد تأیید قرار میدهد .انقالبی که در مانیفست گفته میشد "در شرایط پیشرفتهتری
از تمدن اروپا" به سرانجام خواهد رسید ،شکست خورده به انجام نرسید  ،یعنی جز "پژواک ضیف
انقالب در اروپا در کشور عقب افتاده" چیز دیگری نبود و عالوه بر آن "حداقل پنجاه سال عقبتر"
از قرن خود بود .اما هرچند شکست خورد  ،معهذا انقالب پرولتری را در دستور قرار داد" .ارگان
دموکراسی" که تا اوایل  ١٨٤٩به ندرت مقالهئی در بارۀ مسایل کارگری انتشار میداد  ،از این
هنگام به انتشار چنین مقاالتی پرداخت .انقالب  ١٨٤٨شکست خورد  ،بورژوازی توانست به قدرت
سیاسی راه یابد  ،اما "رژیم بورژوایی" مستقر نشد و اگر هم میشد نمیتوانست "دستاوردهای
دموکراتیکی" برای طبقۀ کارگر داشته باشد .اگر پرولتاریا توانست بسیج شود  ،اگر توانست
لحظههای زود گذر دموکراتیکی به چنگ آورد  ،نه به خاطر "پیروزی انقالب دموکراتیک" و نه
"بر اساس دستاوردهای دموکراتیک آن" بلکه به خاطر مبارزهاش بود  ،مبارزهئی که هر روز جنبۀ
طبقاتی بیشتری مییافت .انقالب "دموکراتیک" آلمان به دنیا نیامده ُمرد! و برای همیشه هم ُمرد!
مارکس در پاسخ به اعتراضات نمایندگان طبقۀ کارگر که وی را سرزنش میکردند که چرا تا این
هنگام به طرح روابط اقتصادیئی که پایۀ مبارزات طبقاتی را تشکیل میدهند نپرداخته است  ،به
تجدید چاپ مقالۀ چند سال پیش خود " ،کارمزدی و سرمایه" در روزنامۀ جدید راین پرداخت و در
مقدمۀ آن به آن سرزنشها چنین پاسخ داد :که در آن هنگام "قبل از هر چیز هدف این بود که مبارزۀ
طبقاتی را در تاریخ روزمرهاش دنبال کرده و به طریق تجربی و بر اساس مواد تاریخی موجود که
49
روز به روز شکل نوینی بخود میگرفتند ثابت کنیم که انقیاد طبقۀ کارگر که توسط فوریه و مارس
تحقق یافته  ،به طور هم زمان به شکست دشمنان این طبقه ـ یعنی جمهوری خواهان بورژوا در
فرانسه و طبقات بورژوا و دهقانی که در تمامی قارۀ اروپا علیه حکومت مطلقۀ فئودالی مبارزه
میکنند ــ نیز منجر شده و  ...اروپا به واسطۀ شکست کارگران انقالبی دوباره به وضع بردگی
مضاعف سابق خویش  ،بردگی انگلیسی ـ روسی  ،در آمد است .نبردهای ژوئن در پاریس  ،سقوط
وین  ،تراژدی ـ کمدی نوامبر در برلین  ،تالشهای بیحاصل لهستان  ،ایتالیا و مجارستان  ،و
فالکت ایرلند از گرسنگی  ،اینها بودند مقاطع عمدهئی که مبارزۀ طبقاتی میان بورژوازی و طبقۀ
کارگر اروپا در آنها صورت گرفت  ،مقاطعی که به ما امکان داد که نشان دهیم که هر جنبش
انقالبی  ،هر قدر هم به نظر رسد که هدفش به دور از مبارزۀ طبقاتی است  ،ضرورتا ً شکست
خواهد خورد تا هنگامی که طبقۀ کارگر انقالبی پیروز شود .و هر رفرم اجتماعی چیزی جز اتوپی
نخواهد بود تا هنگامی که انقالب پرولتری و ضد انقالب فئودالی به طور مسلحانه و در جنگی
جهانی  ،به مقابله با یکدیگر بپردازند"( .همان روزنامه  ،جلد  ، ٠ص  ، ٢٢٥آوریل.)١٨٤٩

49

ـ منظور همان چیزی است که رفقای امک به روایت و تغییر خودشان آن را "انقالبات دموکراتیک" مینامند  ،یعنی انقالبهای  ٢٠و
 ٢٤فوریه در پاریس  ١٠ ،مارس در وین  ١٨ ،مارس در برلین" .انقالبات دموکراتیک بیوقفه"ئی که "انقیاد طبقۀ کارگر را واقعیت دادند!
(مارکس همین انقالبات را از جنبهئی دیگر  ،انقالبات پرولتری میداند .ر  .ک همین مقاله  ،فصل سوم  ،بخش اول).
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یاد بگیرید رفقای امک! از آموزگارانتان بیا موزید .این است معنی "ضرورت" .این است معنی
"بورژوازی دموکرات آلمان" .این است معنای انقالب "دموکراتیک" شما و آلمان !١٨٤٨
مارکس در مقابل ضد انقالب فئودالی  ،انقالب پرولتری را به مثابه یک ضرورت مطرح میکند ،
رفقای امک  ،در مقابل "ضد انقالب بورژوا امپریالیستی" " ،ضرورت" یک انقالب دموکراتیک
مغلوق  ،توخالی  ،بی معنا و منشویکی را فتوا میدهند! مارکس هر جنبش انقالبی را محکوم به
شکست میداند مگر آن که انقالب پرولتری پیروز شود  ،رفقای امک پیروزی انقالب سوسیالیستی
را منوط به پیروزی "یک سلسله انقالبات دموکراتیک میکنند!
حال که معنای "تصریح" مارکس و انگلس را صریحا فهمیدیم  ،آیا میتوانیم پس از گذشت یک قرن
و نیم و شکست بسیاری از انقالبات دموکراتیک از نقطه نظر توقعاتی که امک از آنها دارد  ،باز
هم جمالت مارکس و انگلس را  ،آن هم به روایت خودمان از حفظ تکرار کنیم که "مارکس و انگلس
تصریح میکنند که پرولتاریا تا پیروزی انقالب دموکراتیک دوشادوش بورژوازی دموکرات ...
خواهد جنگید و بالفاصله پس از پیروزی انقالب دموکراتیک مبارزه بر ضد بورژوازی را آغاز
خواهد کرد"؟!
انقالب "دموکراتیک" آلمان شکست خورد  ،بسیاری انقالبات دموکراتیک دیگر هم شکست خوردند ،
بسیاری از آنها نیز پیروز شدند ، 50و بنا بر این هیچ حکم و ضرورت و بایستگیئی در این مورد
وجود ندارد  ،به خصوص در آن جا که انقالب از هم اکنون باید علیه بورژوازی صورت گیرد :
ایران  .اینها فرمول هستند رفقای امک!  :پرولتاریا ‒‒˂ انقالب دموکراتیک ‒‒˂ پیروزی این
انقالب ‒‒˂ انقالب سوسیالیستی! انقالب دموکراتیک شما محکوم به شکست است .چه از نظر
سمی بودن آن را نشان دهیم و چه از نظر "علمی" ؛ چرا که هر
تئوریک که ما کوشیدیم بی ُم ّ
انقالب دموکراتیک و هر جنبش انقالبی و هر رفرم اجتماعی  ،از نقطه نظر پرولتاریا  ،و به
خصوص در شرایط تاریخی امپریالیستی کنونی  ،محکوم به شکست است تا انقالب پرولتری پیروز
شود. 51
 ٢ـ دومین "رهنمود روشن و صریح" آمورگاران کبیر رفقا  ،دو نقل قول از انگلس است .البته رفقا
قبل از آوردن نقل قول انگلس  ،خودشان تفسیر خود را ارائه میدهند:
"انگلس در سال  ١٨٩٤در رابطه با تاکتیکی که حزب سوسیالیست ایتالیا ...
میبایست در انقالب دموکراتیک آینده اتخاذ میکرد  ،همین معنا را (یعنی همان
50

ـ هنگامی که میگوئیم شکست خوردند  ،منظورمان از نقطه نظر وظایفی است که تاریخا بر عهدۀ شان گذاشته شده بود  ،و هنگامی که
میگوئیم پیروز شدند منظورمان پیروزی آنها در مفهومی بورژوایی است.
51
ـ بد نیست نگاهی به آلمان پس از  ١٨٤٨بیندازیم .شیوۀ تولید کاپیتالیستی و حاکمیت سیاسی بورژوایی به تدریج و به همان شیوۀ
"پروسی" نقش مسلط و غالب را در ساختار اجتماعی آلمان به دست آوردند .اما استقرار تدریجی نطام بورژوایی در آلمان  ،هرگز دستاورد
دموکراتیک نهادی بورژوایی را به همراه نداشت  ،بلکه رژیم بیسمارک  ،قانون ضد سوسیالیستی  ،نازیسم و اختناق عظیمی را به بار آورد
که سالها (تا پس از فروپاشی فاشیسم) به طول انجامید و حتی اکنون نیز آلمان دموکراسی بورژوایی در سطح نازلتری از مثال فرانسه
قرار دارد .اما از همان سال ها  ،دیگر انقالب پرولتری در دستور کار طبقۀ کارگر بود و این طبقه هر مقدار تشکل  ،بسیج و استقالل به
دست آورد به یمن مبارزۀ طبقاتی اش برای واژگونی نظام کهن بود؛ انقالبی که مارکس و انگلس سالها انتظارش را کشیدند  ،سرانجام در
 ١٩١٨به اوج خود رسید .پرولتاریای آلمان پانزده سال تمام علیه کل نظام آلمان مبارزه کرد  ،در مونیخ و ساکس تورینگه بورژوازی را
سرنگون کرد  ،در هامبورگ  ،برلین و دهها شهر دیگر قیام های کارگری ارکان نظام را به لرزه در آوردند؛ و سرانجام هر چند علی رغم
یاری انترناسیونال لنینی  ،این طبقه شکست خورد  ،اما به پیروزی دیگر نائل آمد ُ :گردانی از ارتش جهانی پرولتاریا شکست موضعی را
پذیرفت تا ُگردان دیگری از آن در جبهۀ اصلی آن زمان پیروز شود  :جبهۀ انقالب پیروزمند پرولتاریای روسیه.
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معنایی را که در مانیفست و در مورد انقالب "دموکراتیک" آلمان ١٨٤٨
"تصریح" شده بود!)) تکرار میکند".
و سپس رفقا جمالتی از انگلس را نقل میکنند که در آن حرفی هم در مورد انقالب دموکراتیک در
میان نیست:
"سوسیالیستها (( و یا به قول رفقا ،مارکسیستها)) هیچ گاه از دیده دور
نمیدارند که این دورهها ((کدام دورهها؟ انقالب دموکراتیک؟!)) تنها مرحلههائی
هستند که به هدف اساسی میانجامند یعنی به پیروزی پرولتاریا در به دست
آوردن حاکمیت سیاسی همچون ابزار دگرگون ساختن جامعه "...
الخ و الخ  ،و سپس خود رفقا ادامه میدهند که :

"باز هم در مورد چگونگی شرکت مارکسیستها و حزب پرولتاریا در انقالب
دموکراتیک انگلس مینویسد:
و سپس "باز هم" رفقا نقل قولی را میآورند که در آن نشانی از "انقالب دموکراتیک" کذائیشان در
آن وجود ندارد و دوبارۀ "جنبش همگانی و ملی (سراسری)" و شرایط شرکت مستقل سوسیالیستها
در آن سخن گفته شده است.
هرچند رفقا با چسباندن وصلۀ "دموکراتیک" آن هم به روایت خود شان به نظرات مارکس و انگلس
در مورد انقالب مصادره به مطلوب میکنند معهذا بحث ما صرفا بر سر کلمات نیست .روشن است
که مارکس و انگلس انقالب  ١٨٤٨آلمان و انقالب ایتالیا پایان قرن نوزدهم را سوسیالیستی قلمداد
نمیکردهاند .معهذا بیایید در این مورد هم "فرض" کنیم که اصطالح "انقالب دموکراتیک" در ذهن
انگلس جریان داشته اما به عللی و احتماال به خاطر فراموش کاری! یادش رفته آن را به روی کاعذ
بیاورد .پس بهتر است به محتوای این انقالب ایتالیا از دید گاه انگلس بپردازیم و سپس ببینیم رفقا در
نقل این "رهنمود روشن و صریح" تا چه حد روشن بین بوده و تا چه اندازه صراحت داشتهاند :
نخست این که در همان مقاله (انقالب آیندۀ ایتالیا و حزب سوسیالیست)  ،انگلس از خود داری
بورژوازی از نابود کردن "بازماندههای فئودالیسم" و عدم تجدید سازمان تولید ملی "در زمینۀ کنونی
بورژوایی" سخن میگوید و با نقل عبارتی از مارکس و به کار گرفتن آنها در مورد ایتالیا تذکر
میدهد که این کشور "ما  ...نه تنها از توسعه سرمایهداری  ،بلکه از بسنده نبودن رشد آن نیز رنج
میبریم  "...و این که "حزب سوسیالیست بسیار جوان است و به سبب شرایط اقتصادی  ،ضعیفتر
از آن است که به پیروزی بیدرنگ سوسیالیسم امیدوار باشد" و "اگر انقالبی رخ دهد  ،جمهوری
بورژوایی پدید خواهد آمد".
پس انقالب ایتالیا در آن هنگام هنوز هم بورژوایی بوده و به طور خالصه چنین اهدافی داشته است :
نابود کردن بقایای فئودالیسم  ،تکامل سرمایهداری  ،جمهوری بورژوایی و پدید آوردن شرایط و از
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جمله شرایط اقتصادی برای پیروزی سوسیالیسم .و تا همین جا متوجه میشویم که تا چه حدی
انقالب ایتالیای آن زمان با انقالب کنونی ایران از مشخصات تاریخی متفاوتی برخوردار است.52
دوم این که  ،و این مهمتر است  ،رفقا نخستین عبارت انگلس را به طور میان بُر نقل کردهاند  ،به
طوری که خواننده گمان میبرد منظور انگلس از "این دورهها" همان سلسله "انقالبات دموکراتیک"
رفقاست ((" :مارکسیستها)) هیچ گاه از دیده دور نمیدارند که این دورهها  ، "...اما باید به طور
"صریح" بفهمیم که منظور انگلس از "این دورهها چیست .در جمالت قبلی این عبارات که رفقا نقل
آنها را ضروری تشخیص ندادهاند  ،گفته شده " :آنها ((مارکسیستها)) در هر یک از دورههای
رشد مبارزه این دو طبقه  ،فعاالنه شرکت میکنند و هیچ از دیده دور نمیدارند که این دورهها "...
 ،و در چند سطر قبلتر این "دو طبقه" " ،بورژوازی و پرولتاریا" معرفی شدهاند .باری ،این دورهها
 ،یعنی دورههای رشد مبارزه میان پرولتاریا و بورژوازی " تنها مرحلههائی هستند که به هدف
اساسی میانجامند  ،یعنی به پیروزی پرولتاریا در به دست آوردن حاکمیت سیاسی همچون ابزار
دگرگونی ساختن جامعۀ و نه آن دورههای کذائی! "روشن" شد؟!
سوم این که  ،شرایط ایتالیا آن زمان طوری است که انگلس عقیده دارد آزادیهای مورد نیاز طبقۀ
کارگر از قبیل "آزادی مطبوعات  ،اجتماعات  ،اتحادیهها و  "...با پدید آمدن "جمهوری بورژوایی
میسر است و این "آزادی و میدان فعالیت ما را دست کم برای زمانی گسترش خواهد داد .آخر به
گفتۀ مارکس  ،جمهوری بورژوایی یک شکل سیاسی است و تنها در آن جاست که مبارزه میان
پرولتاریا و بورژوازی میتواند به بازگشایی خویش برسد".
پس معلوم شد! یعنی حال میتوان منظور رفقا را از "جمهوری" و مبارزۀ "آزادانهتر  ،بالندهتر ،
بسط یافتهتر و  "...پرولتاریا برای سوسیالیسم فهمید  :رفقا در پی به دست آوردن یک "جمهوری
بورژوایی" هستند! 53چرا؟ چون مارکس و انگلس حکم صادر کردهاند!
اما اینک ما در چه شرایطی قرار داریم؟ آیا کار ما از بر کردن جمالت مارکس و انگلس  ،تعبیر و
تحریف آنها و شمول دادن آنها به هر شرایط مشخص است؟ آیا الزاما آن چه که ایشان در مورد
سرمایهداری دوران خودشان گفتهاند و به خصوص انتظارات سیاسیئی که از آن داشتهاند  ،در
مورد شرایط مشخص جامعۀ ما و انتظارات سیاسی مان از آن " ،صدق میکند"؟ آیا هنگامی که
"جمهوری بورژوایی" (از نوع اسالمیاش) در کشور ما پدید آمده بی آن که دموکراسی بورژوایی
را به همراه داشته باشد  ،باز هم ما باید برای پدید آوردن یک "جمهوری ((بورژوایی))" دیگر که
در آن آزادی های بورژوایی وجود داشته باشد مبارزه کنیم؟ آن هم به اعتبار سخنان "آموزگاران کبیر
پرولتاریا" در بارۀ شرایط مشخص آن زمان؟ در آن زمان قاعدتا دموکراسی بورژوایی به دست
آمدنی بود چون از سویی نظام بورژوایی هنوز جوان بود  ،هنوز نپوسیده بود هنوز بوی گندش بلند
نشده بود و هنوز می توانست با مبارزه علیه فئودالیته و نفی استبداد آن این دموکراسی را به دست
آورد و چرا که تکامل اولیۀ سرمایهداری محتاج به شرایط آزادانه و رقابت آزاد در مفهوم
52

ـ البته رفقا امک معتقدند که فرقی نمیکند و "صدق میکند"! آن هم به دلیل صوری که انقالبات دموکراتیک در کشورهای مختلف و در
مقطع تاریخی متفاوت وظیفه و قابلیت ایجاد تحوالت اقتصادی مختلفی را دارا هستند" اما به هر حال و علیرغم این تفاوتها و اختالفات
همۀ شان "انقالب دموکراتیک" هستند و "زاویۀ برخورد" رفقای امک به نیات "پرولتاریای انقالبی" به آنها "همواره یکسان" است .بر این
اساس نمیتوانیم بپرسیم که  :آیا رفقای امک از "بسنده نبودن" رشد سرمایهداری ایران رنج میبردند؟!
53
ـ میگویید نه! پس رجوع کنید به زیرنویس صفحۀ  ٨٧جزوۀ حاضر و یا (دو ـ  .)١٤در جمهوری دموکراتیک خلق رفقا هم استثمار
امپریالیستی برقرار است!
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کالسیک اش بود؛ و از سوی دیگر بورژوازی در حاکمیت سیاسی قرار نداشت و به شیوۀ خود برای
"به دست آوردن" این حاکمیت مبارزه میکرد .اما اینک عدم وجود دمکراسی در کشور ما ناشی از
حاکمیت فئودالیته یا هر پدیدۀ ما قبل کاپیتالیستی دیگر نیست  ،بلکه ناشی از سرمایۀ انحصاری،
ناشی از خود "جمهوری بورژوایی" است و ما محبوریم آزادیهای الزم برای بسیج پرولتاریا را از
خود همین "جمهوری بورژوایی" بگیریم و برای این کار راههای زیادی در مقابل مان نیست :یا
همراه با بورژوازی "ملی" و خردهبورژوازی "ضدامپریالیست" برای "استقالل  ،آزادی  ،جمهوری
اسالمی" به فریب دادن مردم بپردازیم  ،یا این آزادی را از جناحهای "مترقی" حکومت گدایی کنیم
(چنان که اکثریتیها میکنند) و یا به خاطر به دست آوردن آزادی  ،طبق رهنمود روشن و صریح
مارکس و انگلس " ،فعاالنه" در آن "دورهها" (در معنایی که شرح دادیم) "که به هدف اساسی
میانجامند" شرکت کنیم  ،و ما این راه آخری را برگزیدهایم( .با این پاسخ که مبارزۀ ما دامن
خردهبورژوازی "ضدامپریالیست" را هم میگیرد).
 ٠ـ آخرین "رهنمود روشن و صریح" را رفقای امک از لنین میآورند و سپس به همین قدر" بسنده
میکنند و جالب این است که در این جا نیز قبل از آوردن نقل قول لنین "بازهم" میگویند  :لنین نیز
در برخورد با انقالب دموکراتیک  ، ١٩٣٥دقیقا همین روش را دارد" یعنی همان روشی را که
مارکس و انگلس  ،البته به روایت رفقای امک در مورد انقالب دموکراتیک  ١٨٤٨و  ١٨٩٤آلمان
و ایتالیا داشتهاند! ما شکی نداریم که لنین همواره روش مارکس و انگلس و نه نقل قولهای بی جا و
بیمورد از ایشان را رهنمود خود قرار میداد؛ و شکی نداریم که لنین همواره در پی اعتالی انقالب
بورژوادموکراتیک به انقالب سوسیالیستی و اعتالی این انقالب و پیوند دادن آن به انقالب جهانی
بود .اما بررسی هایمان تا این جا ما را مجبور میکند که در این که رفقا امک نیز روش مارکس ـ
انگلس ـ لنین را رهنمود خود قرار بدهند  ،شک داشته باشیم .به هر حال در این نقل قول لنین  ،البته
کلمات "انقالب دموکراتیک" و "بیوقفه" به کار رفته ،و از این لحاظ رفقا راست میگویند  ،اما
همان طوری که گفتیم بحث ما صرفا بر سر کلمات نیست  ،و محتوای آنها برایمان اهمیت بیشتری
دارد .رفقا پس از این نقل قول لنین  ،و با توجه به آن چه قبال گفتهاند به تدوین "تئوری انقالب
بیوقفۀ مارکس  ،انگلس و لنین" میرسند و رزمندگان و راه کارگر را به خاطر تبدیل آن به "تئوری
انقالبان منطبق" سرزنش میکنند( 54دو ـ .)٩
اما بیایید قبل از بررسی چگونگی این "تئوری" به برداشتهای دیگری که رفقا در صفحات بعد (دو
ـ  ١٢و  )١٠از "بیوقفه" بودن انقالب دارند بپردازیم و سپس به مسئلۀ فوق باز گردیم.
رفقا "باز هم" در ادامه مطلب خود سوسیالیسم را به عنوان نظام بیطبقه و بدون استثمار معرفی
میکنند (دو ـ  )٩و به تکرار دالیل قبلیشان در مورد محدود بودن انقالب حاضر "در چارچوب
انقالب دموکراتیک" میپردازند و از جمله به" مکان اقتصادی ایران به مثابه کشوری تحت سلطۀ
امپریالیسم" به عنوان یکی از دالیل دموکراتیک بودن انقالب حاضر اشاره می کنند و ضرورت
ادامۀ بیوقفۀ انقالب دموکراتیک تا انقالب سوسیالیستی را خاطر نشان ساخته و ناگهان "بیوقفه"
ترمز میگیرند  :یا سرمایهداری در کشور تحت سلطۀ امپریالیسم یا سوسیالیسم ".انقالب رفقای امک
همچون انقالب "رفیق استالین" تا "نابودی طبقات" در یک کشور "بیوقفه ادامه خواهد یافت و از آن
54

ـ رطب خورده منع رطب چون کند؟!
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پس "در چارچوب" یک کشور "سوسیالیستی" محبوس خواهد شد .نادرستی این نظریه آشکارتر از
آن است که بخواهیم رفقا را به آثار مارکس ـ انگلس ـ لنین در مورد ضرورت انقالب جهانی و
نابودی نظام سرمایهداری در سطح جهان و کمونیسم به مثابه یک "جمهوری جهانی" ارجاع دهیم.
اما تأسف بار این است که رفقا با نقل قولی از لنین  ،او را هم در این سوء قصد به انترناسیونالیسم
شریک جرم خود جلوه میدهند .در نقل قول لنین از جمله گفته شده که "جدایی مستعمرات  ...تنها به
وسیله سوسیالیسم قابل تحقق است" و با این توجه به برداشت رفقا از سوسیالیسم ،خواننده ممکن
است گمان برد که گویا منظور لنین نیز در آن مقاله از سوسیالیسم ،نابودی سرمایهداری و جامعۀ
بیطبقه بوده است .اما لنین در همان مقالهئی که رفقا ازآن نقل قول آوردهاند (ترازنامۀ مباحثهئی
پیرامون حق ملل و تعین سرنوشت خویش) پس از اشاره به عقیدۀ مارکس در مورد ضرورت
وجودی یک دوران گذار سیاسی میان سرمایهداری و کمونیسم  ،میگوید " :این حقیقت  ...متضمن
به رسمیت شناختن دولت است تا هنگامی که سوسیالیسم پیروزمند به کمونیسم جامع گذر کند( ".ج
 ، ٢٢ص .)٠٤٧
اما در رابطه با این بخش از مقاله  ،مسئلۀ دیگری اساس انتقاد ما به رفقای امک را تشکیل میدهد.
ابتدا ببینیم نقل قولی که رفقا از لنین آورهاند چیست  ،در این نقل قول پس از اشاره به تفاوت
اقتصادی میان مستعمرات و ملل اروپایی و تغییری که امپریالیسم در این اوضاع آورده  ،گفته شده :
"از جمله مشخصات امپریالیسم صدور سرمایه است .تولید سرمایهداری با
سرعت هر چه بیشتری در مستعمرات اسقرار مییابد به نحوی که خارج ساختن
این مستعمرات از زیر سلطۀ سرمایهداری اروپایی غیر ممکن میشود .قاعدۀ
عمومی این است که جدایی مستعمرات  ،چه از نظر نظامی و چه از نظر ترقی،
تنها به وسیلۀ سوسیالیسم قابل تحقق است .این امر تحت نظام سرمایهداری تنها
در یک حالت استثنایی قایل وقوع است  ،و یا به قیمت یک سلسله انقالبها و
قیامها  ،چه در مستعمرات و چه در متروپل" (به نقل از مقالۀ رفقا  ،دو ـ .)١٠
و سپس رفقا نتیجه میگیرند که :
"لنین به روشنی تنها را رهائی کشور تحت سلطه را در عصر امپریالیسم  ،بر
طبق قاعدۀ عمومی سوسیالیسم میداند .قاعدۀ عمومی دقیقا بیانگر درک لنین از
مناسبات سرمایهداری  ،ویژگیهای عصر امپریالیسم و بحران آن است ((!!))
پاسخ به هر بحران سرمایهداری از دیدگاه میلیون ها انسان تحت استثمار  ،بر
طبق قاعدۀ عمومی  ،تنها یک چیز است  :سوسیالیسم .اما نکتۀ مهم این جاست
که لنین وقوع انقالب سوسیالیستی را به قیمت یک سلسله انقالبات و قیامها
ممکن میداند .انقالب دموکراتیک ایران  ،دقیقا جزء آن "سلسله انقالبها و
قیامها"ست که از دیدگاه منافع زحمتکشان تنها میتواند و باید به یک چیز منجر
شود ـ به سوسیالیسم".
مرحبا رفقا! شما دیگر چرا؟!
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اوال شما در جزوههایتان جامعۀ سرمایهداری "تحت سلطه" را چه معنی کردهاید؟ آن چه لنین میگوید
در بارۀ "مستعمرات" است و اگر به خیال شما وی نظریۀ "یک سلسله انقالبها و قیامها" برای
منجر شدن به سوسیالیسم دارد آن را در رابطه با "مستعمرات" مطرح میکند .میتوانیم بپرسیم چرا
این قدر به خودتان زحمت دادهاید و چندین جزوۀ تئوریک را به "سرمایهداری" بودن ایران
اختصاص دادهاید؟ به گمان شما ایران حتی "نیمه مستعمره ـ نیمه فئودال" هم نیست و در این مورد
ما هم با شما موافقیم .اما آیا "درک لنینی" یعنی "برطبق قاعدۀ عمومی" منطبق کردن نظرات مربوط
به مستعمرات به یک جامعۀ سرمایهداری تحت سلطه؟ پس این است معنای "مکان اقتصادی ایران به
مثابه کشور تحت سلطۀ امپریالیسم"  :مستعمره!؟ بازهم یادت به خیر تحلیل مشخص از شرایط
مشخص!
تمام نشد .شما به تحریف دیگری هم دست زدهاید و برای آن که آن را بهتر نشان دهیم  ،نقل قول
لنین را به روایت (ترجمۀ) خودمان نقل میکنیم:55
"تولید کاپیتالیستی با چنان سرعتی در مستعمرات اسقرار مییابد که قطع
وابستگی این مستعمرات به سرمایۀ مالی ارویا ناممکن میشود .طبق قاعدۀ
عمومی جدایی مستعمرات  ،چه از نظر نظامی و چه از نظر گسترش  ،تنها به
وسیلۀ سوسیالیسم قابل تحقق است .این جدایی در رژیم کاپیتالیستی قابل وقوع
نیست مگر استثنائا  ،و یا به قیمت یک سلسله انقالبها و قیامها  ،چه در
مستعمرات و چه در متروپل" (ج  ، ٢٢ص .)٠٦٠
روشن شد؟! لنین "جدایی مستعمرات" را با وقوع "یک سلسله انقالبها یا قیامها" میسر میداند ،
ولی رفقای امک با تحریف نظر وی میگویند که "لنین وقوع انقالب سوسیالیستی را به قیمت یک
سلسله انقالبات یا قیامها ممکن میداند"! لنین معتقد است که یک سلسله انقالبها یا قیامها چه توسط
مردم مستعمرات و چه توسط مردم متروپل  ،ممکن است بتوان به جدایی مستعمرات یعنی استقالل
سیاسی 56آنها تحقق دهد  ،اما طبق نظرات رفقا امک ظاهرا در این مورد هم "صدق میکند" ایشان
صدق میکند  ،یعنی لنین به روایت امک اعتقاد داشته که چه در مستعمرات و چه در متروپل اول
باید یک سلسله انقالبات دموکراتیک صورت گیرد تا بتواند به انقالب سوسیالیستی بیانجامد! باور
کنید رفقا زشت است تحریف .این حاکی از صداقت نیست.
البته ما با این که هر انقالبی در فراتداوم خود  ،میتواند (و نه الزاما) به انقالب سوسیالیستی منجر
شود  ،موافقیم  ،کامال هم موافقیم و همواره میکوشیم اثبات کنیم که تنها راه رهائی یک کشور
سرمایهداری تحت سلطۀ امپریالیسم و هر کشور سرمایهداری دیگری ،انقالب سوسیالیستی و تداوم
آن تا نابودی امپریالیسم جهانی است .اما در این جا میخواهیم نشان دهیم که رفقای امک چگونه
برای مارکس ـ انگلس ـ لنین " ،تئوری انقالب بیوقفه" تدوین میکنند و سپس آن را به ایران کنونی

55

ـ ممکن است خواننده گمان برد که رفقا امک چوب اشتباه مترجم فارسی را خوردهاند .اما ما معتقدیم که اگر رفقا تمام مقاله را خوانده
بودند و به عبارت بهتر تمام آن را به منظور "درک لنینی" خوانده بودند و نه به خاطر استخراج و کشف و مصادرۀ "تئوری انقالب بیوقفه"
شان  ،در آن صورت مسلما متوجه اشتباه مترجم فارسی می شدند که به جای به کار گرفتن اسم ("جدایی") ضمیر متداول و موهوم "این
امر" را به کار برده است.
56
ـ میگوییم استقالل سیاسی  ،چرا که طبق همین گفتۀ لنین  ،قطع وابستگی از سرمایۀ مالی تنها با سوسیالیسم ممکن است.
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شمول میدهند و ضرورت انجام یک انقالب دموکراتیک را قبل از انجام انقالب سوسیالیستی نتیجه
میگیرند.
بنا بر این یک پای نتیجهگیری رفقا در مورد "تحقق سوسیالیسم از طریق یک سلسله انقالبات
دموکراتیک" در ایران مستعمره! (و در متروپل استعثمارگر!) تا آن جا که به الگو برداری از
سخنان "آموزگاران کبیر پرولتاریا" مربوط میشود  ،و یک پای دیگرش هم تا آن جا که به
استداللهای به اصطالح مشخص ایشان (عینی و ذهنی کذائی!) در بارۀ ایران سرمایهداری مربوط
است  ،میلنگد .و از آن جا که نمیشود گفت هر دو پایش میلنگد  ،پس مجبوریم بپذیریم که اساسا
پا در هواست.
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بخش اول

متدولوژی لنین
همان طور که در اوایل مقاله اشاره کردیم  ،رققای امک هرچند به شیوۀ خود و با تحلیلهای عام
اقتصادی ثابت میکنند ایران کشور سرمایهداری است  ،معهذا نقطۀ حرکت خود را برای تبین
محتوای اجتماعی انقالب ایران  ،نه تحلیل از شکل بندی اجتماعی آن که خود آن را سرمایهداری
میدانند  ،بلکه اصول تئوریک از پیش تعیین شده راجع به وجود حتمی یک انقالب دموکراتیک قبل
از انقالب سوسیالیستی و عامل امپریالیسم قرار میدهند .در واقع و در تحلیل نهائی  ،اثبات
سرمایهداری بودن ایران هیچ تغییر بنیادینی در اصول نظری ایشان در بارۀ محتوای اجتماعی و
تاریخی انقالب به وجود نمیآورد و به صورت اثباتی حاشیهئی باقی میماند که حد اکثر برای مقابله
و رد نظرات تمام خلقی رایج سودمند است  ،در مورد امپریالیسم نیز به مثابه عامل که موجب
دمکراتیک شدن انقالب میشود  ،ایشان در واقع از لحاظ متدولوژی همان کاری را میکنند که
تروتسکیستها  ،زیرا تروتسکیستها هم وجود عامل امپریالیسم را یکی از مهمترین دالیل
سوسیالیستی بودن انقالب میدانند.
ما در سراسر مقاله کوشیدیم از لحاظ گوناگون تناقضات و نادرستیهای روش شناختی و بینشی رفقا
را چه در رابطه با تحلیلهای خودشان و چه در رابطه با برداشتهایشان از نظرات کالسیکهای
مارکسیسم نشان دهیم .اینک بهتر است به طور خالصه ببینیم ـ لنین با چه روشی به تبیین استراتژی
انقالب روسیه پرداخته است و آیا اگر ما هم همان روش وی را در پیش گیریم  ،الزاما به همان
نتایجی در مورد ایران خواهیم رسید که وی در بارۀ روسیه دست یافت؟
بر خالف همۀ کسانی که امروز نقطۀ حرکت خود برای تبیین محتوای انقالب ایران را گفتههای لنین
در بارۀ انقالب روسیه قرار میدهند  ،لنین از همان اوان فعالیت سیاسی خویش اعالم داشت:
"ما معتقدیم که سوسیالیستهای روسیه باید تئوری مارکس را به خصوص توسط
خودشان تکامل دهند  ،زیرا این تئوری فقط مبین آن اصول رهنمودی عامی است
که در هر وضع خاص به گونهئی متفاوت شمول مییابند  ،در انگلستان طور
دیگری تا در فرانسه  ،در فرانسه طور دیگری تا در آلمان و در آلمان طور
دیگری تا در روسیه"( .ج  ، ٤ص  ،٢١٨سال .)١٨٩٩
لنین همواره این "طور دیگر" را در خاطر داشت و همواره روش مارکس را در تحلیلهای خویش
به کار گرفت .روش مارکس چه بود؟ به طور خالصه این بود که وی در کاپیتال از خالل تحلیل
مشخص سرمایهداری انگلستان و به عبارت دقیقتر و به قول لوکاج از خالل تحلیل روابط درونی و
کارکرد کارخانۀ انگلیسی  ،مفهوم تئوریک شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی را تدوین کرد .اما شیوۀ تولیدی
به خودی خود الگوی "نابی" است که در جهان واقع وجود ندارد  ،یعنی به شکل ناب وجود ندارد ،
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و به همین خاطر است که مارکس برای تئوریزه کردن آن به تحلیل موضع مشخصی میپردازد که
ک ّل اجتماعی ـ مرکب تاریخا متعین بوده و متشکل از ترکیب و همبافتگی چندین شیوۀ تولیدی ناب
میباشد که یکی از این شیوهها بر سایرین غلبه و فراتعین دارد .مارکس با تحلیل مناسبات مشخص
موجود در "عالم اصغر کارخانۀ انگلیسی" به تعریف الگوئی تجریدی ـ صوری از عالم اکبر ،یعنی
جهان سرمایهداری دست مییابد که دارای قوانین عام و شاملی است که در هر "عالم اصغر" دیگر ،
"طور دیگری" شمول مییابند .معهذا باید توجه داشت که تعریف یک شیوۀ تولیدی در درون یک
شکلبندی اجتماعی  ،هرگز با تعریف خود این شکلبندی معادل نیست و مارکس هم هرگز چنین
گمانی نداشت است .فیالمثل در شکلبندی اجتماعی کاپیتالیستی  ،شیوۀ تولید کاپیتالیستی وجه غالب
را تشکیل میدهد و نه تمامی وجوه آن را 57از سوی دیگر روابط تولیدی موجود در این شکلبندی
نیز صرفا و خالصا کاپیتالیستی نیستند و باالخره ایده های موجود در جامعه هم تنها ایدههای
بورژوایی نیستند .به عبارت دیگر ما در هر شکلبندی احتماعی ُمتّصف به کاپیتالیستی  ،با همسایی
کاپیتالیسم و شیوههای تولیدی ماقبل آن از سویی و آمادگی شرایط مادی تولید سوسیالیستی از سوی
دیگر ،البته به درجات مختلف  ،رو به رو هستیم .تجسم کوتاهی از جهان حاضر  ،تصویر گویایی
از این همسایی را به دست میدهد( .برای توضیح بیشتر رجوع کنید به همین مقاله ،فصل نخست ،
بخش سوم و چهارم).
به این ترتیب و با توجه به هدف مارکس از نگارش کاپیتال  ،میتوان گفت که بنا بر نظریۀ
مارکسیستی تعریف موضوع مشخص به طریق فوق ،نه فقط یک الزام روش شناختی (متدولوژیک)
بلکه همچنین و به خصوص شرط مقدمی است که بدون آن تبیین و تدوین هیچ نوع استراتژی
پرولتری انقالبی میسر نیست و بدون آن به هیچ وجه نمیتوان محتوای اجتماعی (یعنی تاریخی ـ
اقتصادی ـ سیاسی ـ طبقاتی) انقالب در یک مقطع تاریخی معین از روند تکامل شکلبندی اجتماعی
را مشخص کرد .و به همین لحاظ است که لنین از  ١٨٩٢تا  ١٩٣٢به بررسی و ادراک و تفهیم
موضوع مشخص میپردازد که پرولتاریا با آن رو به روست یا در آن به سر میبرد  :شکلبندی
اجتماعی روسیه.
برای تحلیل این شکلبندی نیز لنین دقیقا روش مارکس را در پیش میگیرد  :روند تشکیل بازار
داخلی سرمایهداری روسیه 58ما در این جا قصد نداریم نتایجی را که لنین چه در رابطه با توسعۀ
سرمایهداری در روسیه و چه در رابطه با محتوای انقالب روسیه بدان دست مییابد مورد بررسی
مفصل قرار دهیم  ،زیرا اوال این نتایج بر هر کس که آثار وی را خوانده باشد روشن است و ثانیا
هدف ما صرفا روشن کردن روش وی میباشد.
هر چند در همان زمانها لنین به رابطۀ سرمایۀ جهانی و تاثیر آن بر سرمایهداری روسیه توجه دارد
(مثال ر .ک .ج  ، ٢ص  ، )١٣٦معهذا این رابطه عنصر ساختاری تحلیل تئوریک وی را تشکیل

57

ـ پوالنتزاس میگوید" :شکلبندی اجتماعی خودش واحدی است مرکب که یکی از شیوه های تولیدی تشکیل دهندۀ آن  ،بر سایرین تسلط
دارد" (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی  ،انتشارات ماسپرو  ،ص .)١١
58
ـ جالب است که این روش لنین دقیقا مطابق با برداشت انگلس در مورد روند توسعۀ سرمایهداری روسیه میباشد .انگلس در نامهئی به
دانیلسون نوشته بود که تغیییرات حاصل از توسعۀ " صنعت مدرن در زندگی تودۀ مردم روسیه و ورشکسته شدن صنعت خانگی  ...و
ورشکستگیئی که به زودی دامنگیر آن دسته از صنایع خانگیئی خواهد شد که برای خریدار سرمایهدار کار میکنند  ،قویا مرا به یاد آن
فصل از کتاب نویسندۀ مان (مارکس) میاندارد که به ایجاد بازار داخلی اختصاص دارد" (ر .ک  .مکاتبات راجع به کاپیتال  ،انتشارات
سوسیال پاریس  ،ص .)٢٧٩
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نمی دهد ، 59بلکه روش وی عبارت است از تحلیل تکامل ارگانیک ـ درونی سرمایهداری روسیه.
اما هدف لنین از تحلیل اقتصادی و اجتماعی ـ درونی جامعۀ روسیه صرفا برآوردن نیازهای
تئوریک ـ آکادمیک نیست  ،بلکه وی میخواهد در ضمن کمک گرفتن از این تحلیل برای
پاسخگویی به سه جریان خلقیسم (نارودنیسم)  ،مارکسیسم علنی و اکونومیسم  ،استراتژی انقالب
پرولتری را مشخص کند.
جدل با هریک از سه جریان فوق به تدقیق یکی از سطوح تحلیل وی میانجامد  :جدل با خلقیون به
تعریف و اثبات ماهیت شیوۀ تولیدی مسلط بر شکلبندی اجتماعی روسیه  ،یعنی سرمایهداری  ،منجر
میشود .در مباحثه با مارکسیسم علنی  ،لنین استراتژی انقالبی پرولتاریا و َرویّۀ تاریخی وی در
قبال شیوۀ تولیدی مسلط را بیان میدارد  ،و باالخره مجادله با اکونومیسم به لنین امکان اجتماعیئی
را که رویّۀ انقالبی پرولتاریا در قبال شیوۀ تولیدی مزبور باید در آن صورت گیرد  ،مشخص سازد.
به طور کلی میتوان مضمون مجادالت لنین با سه جریان مذکور را چنین خالصه کرد :
 ١ـ در رابطه با خلقیسم  :ماهیت شیوۀ تولیدی مسلط بر شکلبندی اجتماعی روسیه چیست؟ در این
شکلبندی کدام طبقه تاریخا اهمیت بیشتری دارد و آیا میتوان نقش رهبری را در انقالب روسیه بر
عهده گیرد؟
 ٢ـ در رابطه با مارکسیسم علنی  :مدلول تاریخی توسعۀ سرمایهداری در روسیه چیست؟ و بنا بر
این از کدام طبقه در مبارزهاش علیه تزاریسم باید حمایت کرد؟ و آیا این حمایت مطلق است یا
مشروط  ،یعنی آیا سایر طبقات اپوزیسیون در این مقطع تاریخی میتوانند بر آورده شدن منافع
خویش را با بر آورده شدن منافع طبقۀ مزبور معادل بدانند؟
 ٠ـ در رابطه با اکونومیسم  :طبقات تعیین کننده در جامعۀ روسیۀ تزاری کداماند؟ اگر پرولتاریا یکی
از این طبقات است پس مبارزهاش را در کدام مکان اجتماعی باید انجام دهد؟ به عبارت دیگر ،
مکانی که استراتژی انقالبی پرولتاریا باید در آن عملی شود کجاست؟ اقتصاد  ،یا سیاست؟
حال میکوشیم پاسخهای لنین را نیز خالصه و نقل به معنی کنیم :
 ١ـ مرکز استدالل لنین در رابطه با خلقیون را اقتصاد تشکیل میدهد و بر این اساس چهار حرکت
استداللی ـ مستند را علیه ایشان به پیش میبرد:
الف  :کشاورزی روسیه تحت نفوذ سرمایۀ تجاری قرار دارد (ج  ، ٠ص  ، )٢٢٧این نفوذ عالوه
بر آن که سلطۀ سرمایه بر کشاورزی را تعیین میکند به خصوص به تجزیۀ دهقانان (البته نه به
فرجام یافتن آن در سطح وسیع!) و به ایجاد بازار داخلی پیشین برای سرمایهداری منجر میشود 60و
تعداد پرولترها و نیمه پرولترهای کشاورزی را افرایش میدهد (ج  ، ٠ص  .)٥٠٧به این ترتیب بر
59

ـ منضور این نیست که لنین به این رابطه کم بها میدهد  ،نه  ،زیرا خود این رابطه در آن اهمیت تعیین کنندهئی در ساختار شکلبندی
اجتماعی روسیه ندارد .باید منتظر بود تا زمان بگذرد  ،تا امپریالیسم به مرحلۀ اساسا برونگستر خویش برسد و روابط و تضادهایش اثر
تعیین کنندهئی بر روسیه بگذارد و هر تحول اجتماعی در روسیه در رابطۀ مستقیم با سرمایهداری جهانی صورت گیرد ؛ آن گاه است که این
رابطه در تحلیل لنینی نیز به مثابه عنصری ساختاری تجلی مییابد و در تبیین استراتژی انقالبی پرولتاریا نقش تعیین کنندهئی به دست
میآورد  :امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلۀ سرمایهداری.
60
ـ و این نیز دقیقا همان روش مارکس است .ر .ک .کاپیتال ،کتاب اول  ،جلد سوم  ،صفحۀ  ١٨٠و پس از آن  ،ترجمۀ فارسی ،جلد اول ،
ص  ٦٧٥و پس از آن.
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خالف نظر خلقیون  ،سیستم بهره برداری کشاورزی و به خصوص صنایع دستی  ،نه در خارج از
روابط کاپیتالیستی تولید  ،بلکه در چارچوب این روابط گسترش مییابد (ج  ، ٠ص .)٢٠٢
ب  :از سوی دیگر تکامل صنایع موجب پدید آمدن طبقۀ کارگر میشود که هر چند از لحاظ ک ّمی و
در مقایسه با دهقانان ضعیف است  ،معهذا "به واسطۀ وضع طبقهئیاش" یعنی به واسطۀ وضعش در
ساختار شکل بندی روسیه " ،نیرومند" میباشد .ساختار صنعتی و تجاری نیز همان ساختار
کشاو رزی نا متجانس است  ،معهذا کل شکلبندی اجتماعی روسیه تحت تسلط شیوۀ تولیدی کاپتالیستی
قرار دارد و بالنتیجه دو قطب طبقاتی تعیین کنندۀ آن عبارت از بورژوازی و پرولتاریا.
پ ـ تسلط شیوۀ تولید کاپیتالیستی  ،مسألۀ بقایای شیوههای تولیدی سابق را از لحاظ تئوریک حل
می کند و هر چند مسألۀ دهقانی به خصوص به واسطۀ وزنۀ عددی خویش اهمیتی تعیین کننده در
تدوین استراتژی انقالب مییابد  ،معهذا حقیقت این است که روسیه دیگر در وضعی قرار دارد که
راه حل خاصی برای بقایای مذبور موجود نیست مگر در شیوۀ تولید کاپیتالیستی و بنا بر این در دو
قطب تعیین کنندۀ آن  ،بوروژوازی و پرولتاریا .لنین در پاسخ به خلقیستها که سرمایهداری در
روسیه را کم اهمیت میشمردند و آن را صرفا "حیطهئی کوچک" قلمداد میکردند میگوید:
"در پایۀ رژیم اقتصادی ما  ،خرید و فروش نیروی کار وجود دارد ،حتی در
میان خرده تولید کنندگان صنعت و کشاورزی هم وجود کسانی که نیروی کار
خود را بفروشند یا نیروی کار دیگران را بخرند  ،استثنایی است .اما در این
مورد هم  ،فقط در صنعت بزرگ مکانیزه است که این روابط به حد اکثر تکامل
خویش میرسند و از شکلهای اقتصادی سابق کامال مجزا میگردند .به همین
دلیل این "حیطۀ" کوچک که در نظر فالن خلقیست این قدر ناچیز است  ،در واقع
ب روابط اجتماعی معاصر را در بر دارد ؛ در بارۀ اهالی این "حیطۀ کوچک"
لُ ّ
یعنی پرولتاریا هم باید گفت که وی به معنای دقیق کلمه پیشاهنگ تودههای
زحمتکشان و استثمار شدگان را تشکیل داده و در صف مقدم ایشان قرار دارد .بنا
بر این نمیتوان فهمید که روابط اساسی موجود میان گروههای مختلف شرکت
کننده در تولید کدامند  ،و در نتیجه نمیتوان نشان داد که گرایش اساسی تکامل
رژیم اقتصادی کنونی به کدام جهت است  ،مگر این که مجموعۀ این رژیم را از
نقطه نظر روابط شکل گرفته در همین "حیطۀ کوچک" مورد بررسی قرار داد"
(ج  ، ٠ص .)٦٢٠
بنا بر این می توان نتیجه گرفت که هر چند شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی در روسیه به طرزی ناموزون
تکامل یافته معهذا تمامی شکلبندی اجتماعی این کشور را تحت تسلط دارد و اصل مرکزی شیوۀ
تولید کاپیتالیستی  ،یعنی خرید و فروش نیروی کار حاکم بر این شکلبندی است .ناموزونی تکامل
سرمایهداری موجب پدید آمدن بخشهای پیشرفته و بخشهای عقب افتادۀ کاپیتالیستیئی میشود که به
موجب آن که بخشهای پیشرفته "لُبّ روابط اجتماعی" سرمایهداری را در خود دارند ،بنا بر این
تعیین کنندۀ بخشهای عقب افتاده میباشد؛ به همین دلیل هم پرولتاریا نقش تاریخی ـ اجتماعی را در
مبارزه علیه شکلبندی اجتماعی روسیه (یعنی علیه شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی و بازماندههای شیوههای
تولیدی سابق) ایفا میکند.
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ت  :و باالخره لنین هم صدا با مارکسیسم علنی معتقد است که شیوۀ تولید کاپیتالیستی در رابطه با
شیوه های تولیدی سابق که هم اینک در بافت اجتماعی روسیه باقی ماندهاند ،مترقی و از لحاظ
تاریخی انقالبی میباشد .یعنی در خارج ساختن اقتصاد روسیه از زیر سرواژ نقش مهمی ایفا
میکند .اما این شیوه از نظر تأثیر بالواسطهاش بر جمیع طبقات تحت استثمار از هر جهت فالکت
بار و ارتجاعی است و در این مورد باید با آن مبارزه کرد( .ر .ک .ج  ، ٢ص .)٦٠٧
 ٢ـ اما لنین فقط در مورد فوق و در اثبات سرمایهداری بودن روسیه به خلقیون  ،با مارکسیسم علنی
توافق دارد و به هیچ وجه نتایج سیاسی آنها را قبول نمیکند .در واقع مارکسیسم علنی  ،اغلب با
ارجاع دادن به "کاپیتال" میکوشد اهمیت و برتری و انقالبی بودن سرمایهداری را به اثبات برساند.
اما این اثبات را منحصرا علیه خلقیون انجام داده و نقش انقالبی بورژوازی را از آن نتیجه میگیرد.
جدل لنین با مارکسیسم علنی 61به این نتیجه میرسد که  :هر چند تکامل سرمایداری در روسیه در
حال حاضر پدیدهئی است مترقی  ،معهذا به هیچ وجه نمیتوان گفت که بر این اساس باید منافع
طبقاتی تحت استثمار  ،تابع مناقع طبقۀ حامل کاپیتالیسم (یعنی بورژوازی) گردد .و لنین بر خالف
مارکسیسم علنی که میخواهد پرولتاریا را دنباله روی بورژوازی بسازد  ،بر استقالل و پیشگامی
پرولتاریا تأکید میورزد .جدل لنین در این رابطه در مبارزات تئوریک بعدی وی علیه منشویسم به
اوج خویش میرسد.
 ٠ـ به جرأت می توان گفت که در همۀ آثار لنین  ،به نوعی مبارزه علیه اکونومیسم جریان دارد .به
هر حال در این مورد مشخص جدل وی به نتایج زیر میرسد :
وجه مشخصۀ تئوری مارکسیستی مبارزۀ طبقاتی دقیقا در این است که به وحدت دیالکتیکی اقتصاد و
سیاست قائل است 62پرولتاریا باید به صورت طبقه متشکل شود و از آن جا که هدف وی تصرف
قدرت سیاسی برای از میان بردن آن شرایطی است که در آن مجبور به مبارزۀ اقتصادی میباشد ،
بنا بر این مکان استراتژیک (و نه تاکتیکی) مبارزۀ وی  ،میدان سیاست است.
با توجه به آن چه گذشت میتوانیم به محتوای اجتماعی انقالب روسیه نزدیک شویم .بهتر است قبال
یک جمعبندی خالصه به عمل آوریم:
ــ شکلبندی اجتماعی روسیه مرکب است از چندین شیوۀ تولیدی و چندین طبقه که از آن میان
پرولتاریا و بورژوازی نقش تعیین کننده را داشته و هر چند قدرت سیاسی در دست طبقهئی دیگر ،
یعنی اشراف یت تزاری قرار دارد  ،معهذا این دو طبقه ماهیت متنازع خویش را از دست نمیدهند ؛
هر چند به طور موقت  ،و در عرصۀ مبارزۀ سیاسی  ،میتوانند با هم همسو باشند.
ــ ویژگی شکلبندی اجتماعی روسیه  ،عبارتست از ناهمگونی میان روساخت سیاسی (دولت تزاری)
و زیرساخت تعیین کنندۀ شکلبندی اجتماعی (یعنی شیوۀ تولید کاپیتالیستی) ؛ و همین ناهمگونی به
طور بالواسطه بورژوازی را در اپوزیسیون سیاسی با تزاریسم قرار میدهد  ،به شرطی که روند
این اپوزیسیون و سایر طبقات درون آن (پرولتاریا و دهقانان) در جریان مبارزۀ سیاسی خویش ،
زیرساخت مسلط روسیه را مورد سئوال قرار ندهند  ،در غیر این صورت بورژوازی از اپوزیسیون
61

ـ ر .ک .محتوای اقتصادی نارودنیسم و انتقادی که آقای استرووه از آن به عمل میآورد (ج  )١و ستمگران زمستواها و هانیبالهای
لیبرالیسم (ج .)٥
62
ـ مثال  :مارکسیسم مبارزۀ اقتصادی و مبارزۀ سیاسی طبقه کارگر را  ،در کلّی تجزیه ناپذیر به هم پیوند زده است" (ج  ، ٤ص .)١٨٣
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خارج خواهد شد ؛ به عبارت دیگر  ،بورژوازی به منظور رفع موانع سیاسی تکامل سرمایهداری
خواهان در اختیار گرفتن قدرت سیاسی است و بدین ترتیب در مبارزه پرولتاریا علیه تزاریسم در
کنار وی قرار میگیرد و اما پرولتاریا به منظور رفع موانع سیاسی مبارزۀ خویش برای سوسیالیسم
با تزاریسم میجنگد .بنا بر این وحدت عمل تاکتیکی پرولتاریا و بورژوازی در بطن خود و از هم
اکنون حاوی تضادی استراتژیک است  :پرولتاریا به محض آن که بخواهد آخرین ضربه را بر
تزاریسم وارد آورد  ،با بورژوازی که میخواهد بالفاصله قدرت سیاسی را در چنگ بگیرد مواجه
خواهد شد  ،و بنا بر این پرولتاریا ضرورتا ضربۀ خویش (با ادامۀ ضربۀ خویش) را بر بورژوازی
وارد خواهد آورد ؛ یعنی جنبۀ دموکراتیک انقالب را به جنبۀ سوسیالیستی آن اعتالء خواهد بخشید.

ــ جنبۀ سوسیالیستی ؟ آری جنبۀ سوسیالیستی انقالب روسیه .و این جنبه دقیقا بدین دلیل وجود واقعی
دارد که شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی دارای واقعیت و تسلط در شکلبندی اجتماعی روسیه است .اما دقیقا
به دلیل آن چه که گذشت یعنی اوال به دلیل ناهمگونی روساخت سیاسی و زیر ساخت اقتصادی ،
دوما به خاطر وجود بورژوازی در اپوزیسیون و سوما به لحاظ حل نشده ماندن مسئله ارضی  ،آن
چه به طور بالواسطه در دستور پرولتاریا قرار دارد  ،جنبۀ دموکراتیک انقالب میباشد و یا به قول
خود لنین :
" در روسیه  ،انقالب سیاسی باید پیش از انقالب سوسیالیستی صورت گیرد" (ج
 ، ٢ص  ، )٠٤٣وظایف سوسیال دموکراتهای روسیه).
پرولتاریا در مبارزۀ خود برای سوسیالیسم با دشمن بالواسطهئی روبرو است که بورژوازی نیست
بلکه تزاریسم است واز این لحاظ به دلیل فوق انقالب روسیه به طور بالواسطه نه سوسیالیستی  ،که
سیاسی یا دموکراتیک است.
ما در مورد سایر مسایل (از قبیل دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا  ،لزوم استقالل ارگانیک پرولتایا
و  )...توضیحی نمیدهیم  ،چرا که در بخش های قبلی اشاراتی کردیم و همچنین در این مورد مسئله
بر هر مارکسیستی روشن است (یا باید باشد).63

63

ـ در نگارش این بخش  ،از کتاب سامی ناییر " ،لنین رویا روی لنینیسم"  ،بهره گرفتهایم .ر .ک :
Sami nair Lenine face au leninisme. Ed. Le Sycomore, Paris , 1979.
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بخش دوم

چند تذکر متدولوژیک
در بارۀ تبیین محتوای انقالب ایران
ما در ضمن انتقاد از نظرات رفقای امک تفاوت موجود میان شرایط کنونی ایران و روسیۀ قبل از
انقالب اکتبر را متذکر شدیم .در این جا قصد آن نداریم که با به کارگیری روش لنین به تحلیل تکامل
ارگانیک ـ درونی سرمایهداری ایران و تأثیر سرمایۀ خارجی بر آن بپردازیم  ،زیرا اوال این کار
احتیاج به یک تحقیق مفصل اقتصادی ـ تاریخی دارد و این از حوصلۀ این مقاله خارج است  ،و ثانیا
در حال حاضر چنین تحلیلی را در توان خود نمی یابیم و فقط متذکر میشویم که در راه آن خواهیم
کوشید.
در این جا تذکر مشخصاتی کلی که مورد توافق رفقای امک و بخش های دیگر از جنبش کمونیستی
هم میباشد میپردازیم :
خرید و فروش نیرو کار  ،و به عبارتی کاالئی شدن نیروی کار و مصرف آن در پروسۀ تولید ،
انباشت ارزش اضافه و سرمایه گذاری آن در سیکل باز تولید و نیز باز تولید سرمایه و باز تولید
شرایط باز تولید سرمایه و باز تولید طبقات به مثابه طبقات خریدار و فروشندۀ نیروی کار  ،از
وجوه شاخص سرمایهداری است که در جامعۀ ایران وجود دارد.
شیوۀ تولید کاپیتالیستی نه فقط شیوۀ مسلط  ،بلکه وجه غالب شکلبندی اقتصادی ـ اجتماعی ایران را
تشکیل میدهد .بقایای شیوههای تولیدی ماقبل کاپیتالیستی در همسایی با شیوۀ تولیدی کاپیتالیستی
بسیار فرسوده شده و در هیچ صورتی  ،پدیدهئی اجتماعی و مستقل به شمار نمیروند و عالوه بر آن
کلیۀ مازاد تولیداتشان جذب بازار سرمایهداری شده ودر حاشیۀ شیوۀ تولید کاپیتالیستی و متأثر از آن
حیات محتضرانۀ خویش را به پایان میبرند .مسئلۀ ارضی از لحاظ کاپیتالیستی حل شده و اربابان و
رعایا به مثابه طبقه از میان رفتهاند  ،هیچ طبقهئی در ایران وجود ندارد که نشانهئی از جامعۀ
بورژوایی را در خود نداشته باشد .پرولتاریا و بورژوازی دو قطب اساسی شکلبندی اجتماعی ایران
را تشکیل داده و بر سایر طبقات فراتعین دارند .میان روساخت سیاسی و زیرساخت اقتصادی
ناهمگونی ماهوی وجود ندارد  :از سویی شیوۀ تولید کاپیتالیستی  ،وجه مسلط و غالب ساختار
اقتصادی شکلبندی اجتماعی ایران را میسازد  ،و از سوی دیگر قدرت سیاسی (هرچند در حال
حاضر دچار ناهمگرایی و نه ناهمگونی است)  ،نه فقط هیچ تضادی با سرمایهداری ندارد  ،بلکه
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خود حاصل و حامی آن است .یعنی حاکمیت سیاسی بورژوایی ، 64روساخت سیاسی مناسبات
اجتماعی ایران را تشکیل داده و در توافق با زیرساخت اقتصادی قرار دارد.
پرولتاریا ایران در مبارزۀ خود (چه برای منافع آنی و چه آتی خویش) با هیچ طبقۀ حاکم ماقبل
کاپیتالیستی روبرو نیست .دشمن بالواسطۀ پرولتاریای ایران  ،چه در میدان مبارزۀ اقتصادی و چه
در میان استراتژیک سیاسی  ،کل حاکمیت بورژوایی است .آلترنانیو پرولتاریا در مقابل این حاکمیت
 ،هیچ چیز دیگری جز حکومت کارگری متکی به سایر زحمتکشان نمیتواند باشد .انقالبی که
پرولتاریا ایران باید رهبری آن را به عهده گیرد  ،از نقطه نظر وی  ،نمیتواند  ،انقالب صرفا
سیاسی  ،جزئی  ،فرعی و دموکراتیک باشد  ،و هر چند دارای جنبههای دموکراتیک است  ،اما از
آن جا که دست یافتن به همین جنبهها نیز مستلزم مبارزه با حاکمیت بورژوایی و حامیان داخلی و
خارجی آن (امپریالیسم) میباشد  ،بنا بر این نمیتواند از هیچ جنبۀ بورژوایی برخوردار باشد.
به خاطر تفاوت مشخص موجود میان وضع تاریخی کنونی ایران و روسیۀ قبل از  ، ١٩١٧تکرار
انقالب دموکراتیک نه فقط بیهوده گویی و طابقالنعل بالنعل گرایی است  ،بلکه عالوه بر آن معادل
است با نقض اصل "تحلیل مشخص از شرایط مشخص"  ،معادل است با نشاندن عامل امپریالیسم به
جای عامل تزاریسم ـ یعنی دو عامل ماهیتا متفاوت ـ در تئوری لنینی انقالب و مسخ این تئوری به
صورت آیهئی نازل شده از آسمان  ،آن چه به خصوص میتواند و باید مورد استفادۀ کمونیستها
قرار گیرد  ،روش شناسی (متدولوژی) لنین در تبیین محتوای انقالب و استراتژی انقالبی
پرولتاریاست.
ممکن است گفته شود پس امپریالیسم چه میشود؟ پاسخ به این سئوال نیز در وهلۀ اول باید توجه نه
به تأثیر فالکت بار و غارتگری آن  ،که تأثیر اقتصادی آن در شکلبندی اجتماعی ایران داده شود .آیا
رابطۀ امپریالسم با ایران و سلطۀ آن موجب تقویت و تسریع سرمایهداری ایران شده است؟ پاسخ
مثبت است .آیا عمده کردن و بالواسطه کردن مبارزه با امپریالیسم آن هم صرفا مبارزه با سلطۀ
سیاسی آن  ،در تحلیل نهایی طرفداری از همان تز "سرمایهداری مستقل و ملی" نیست؟ پاسخ مثبت
است .آیا برای نابودی سلطۀ امپریالیسم  ،یعنی برای خارج کردن جامعۀ ایران از مدار حاکمیت
سرمایۀ جهانی  ،نباید آن روابط تولیدی و آن مناسبات اجتماعی را که شرایط سلطۀ مزبور را در
وجه اقتصادی و سیاسیاش تولید و باز تولید میکند در هم کوفت؟ پاسخ مثبت است .آیا برای این در
هم کوبی  ،نباید در وهلۀ اول حاکمیت سیاسی آن روابط و مناسبات  ،یعنی دولت بورژوایی را در
هم شکست؟ پاسخ مثبت است .آیا پرولتاریا نباید بدین منظور در حزب مستقل سیاسی خویش متشکل
ش ود و رهبری سایر طبقات انقالبی را بر عهده گیرد؟ پاسخ مثبت است .آیا پس از در هم شکستن
دولت بورژوایی و پس از تصرف قدرت سیاسی  ،برای حفظ دستاوردهای انقالب و ادامۀ آن ،
وجود یک دیکتاتوری ضد بورژوایی الزم نیست؟ پاسخ مثبت است .و باالخره آیا چنین فراگردی ،
چنین انقالبی میتواند دموکراتیک باشد؟ نه پاسخ منفی است.
مخالفین نظری سوسیالستی بودن انقالب ایران هیچ دلیل موجهی که در رابطه با شرایط اقتصادی
ایران باشد نمیتوانند بیاورند مگر آن که به دامن تئوریهای مبتنی بر "بسنده نبودن رشد
64

ـ توجه شود که ما از حاکمیت سیاسی بورژوائی سخن میگوییم و نه از حاکمیت سیاسی بورژوازی .و این امر بدان خاطر است که
خرده بورژوازی از نظر تاریخی آلترناتیوی به جز بورژوازی ارائه نمیدهد  ،مناسبات مورد نظر خردهبورژوازی در زمینۀ اقتصادی و
سیاست در تحلیل نهائی بورژوائی هستند.
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سرمایهداری ایران" در غلتند .در این صورت آنان سخنان پیش از انقالب سوسیالیستی ١٩١٧
منشویکها را حتی پس از آن که این انقالب واقع شده است تکرار میکنند .یعنی نه تنها در بینش
منشویک هستند بلکه از تجربه نیز نیاموختهاند  ،اینان باید یکباره به صراحت اعالم کنند که انقالب
اکتبر سوسیالستی نبوده است و خود را از تناقضات رها کنند.
مخالفین نظریۀ سوسیالیستی بودن انقالب ایران  ،هنگامی که دالیل صوری و نقل قولی فراوان دال
بر دموکراتیک بودن انقالب ایران میآورند  ،باید پاسخ دهند که آیا در جهان کنونی ،جائی هست که
بنا به همان دالیل انقالب سوسیالیستی در آن در دستور روز باشد؟ به جرأت میتوان گفت که ایشان
اگر همین روش تحلیلی را حفظ کنند در تحلیل نهائی مجبورند ضرورت وجود انقالب سوسیالیستی
را در جهان کنونی ،عمالً منکر شوند.
مخالفین نظریۀ سوسیالیستی بودن انقالب ایران باید توضیح دهند که چرا به عقیدۀ ایشان در شرایط
تاریخی متفاوت (مثال روسیه تزاری قبل از  ، ١٩١٧چنین به اصطالح نیمه فئودال ـ نیمه مستعمره ،
ایران سرمایهداری به اصطالح وابسته) انقالب دموکراتیک است و حکومت ناشی از آن دیکتاتوری
پرولتاریا و دهقانان (یا جمهوری دموکراتیک خلق) میباشد .چرا وجود شرایط تاریخی ـ عینی یک
جامعه تغییری در این فرمول به وجود نمیآورد و اگر میآورد ،این تغییر چیست؟
و باالخره مخالفین نظریۀ سوسیالیستی بودن انقالب باید الاقل از لحاظ تئوریک و حتی اگر هم شده
توسط نقل قولهای لنین  ،و نه صرفا به طریق جدلی  ،بلکه به طور اثباتی نشان دهند که شرایط
عینی و ذهنی برای انجام یک انقالب سوسیالیستی کدام است  ،و این شرایط چه تفاوتی با شرایط یک
انقالب دموکراتیک به نحوی که آنها میگویند و با اهدافی که آنها برای این انقالب متصورند ،
دارند.
در میان تمام دالیلی که برای رد نظریۀ سوسیالیستی بودن انقالب ایران آورده شده  ،تنها یک دلیل
آن هم دلیلی که هیچ گاه مستقیما از جانب ایشان به طور صریح مطرح نشده  ،میتواند سوسیالیستی
بودن انقالب ایران را مورد سئوال قرار دهد ؛ باقی دالیل که اه ّمشان را ما در این مقاله مورد
بررسی قرار دادیم بالکل مردود میباشد.
اما آن دلیل چیست؟
مخالفین نظرات ما میتوانند سئوال کنند که بسیار خوب ،اگر انقالب سوسیالیستی به سطح باالیی از
تکامل اقتصادی نیروهای مولدۀ یک کشور بستگی ندارد  ،اگر انقالب ایران بنا به تمامی استدالالت
این مقاله نمیتواند در هیچ مفهومی انقالبی دموکراتیک باشد  ،اما همین انقالب در شرایطی که طبقۀ
کارگر از حداقل تشکل طبقهئی سیاسی برخوردار نیست  ،در شرایطی که حزب کمونیستی وجود
ندارد که متشکل از پیشروترین عناصر پرولتاریا بوده و پیشاهنگی پرولتاریا را در عمل انقالبی ـ
هژمونیک وی همراه با سایر طبقات انقالبی بر عهده گیرد  ،و به عبارت صریحتر  ،هنگامی که
شرایط ذهنی از این لحاظ هنوز آماده نیستند شما چگونه میگویید که انقالب سوسیالیستی است؟
سئوال جدی است و پاسخی جدی میطلبد .ما ابتدا به این سئوال به طریق جدلی پاسخ میدهیم و
روی سخن مان به طرفداران انقالبی انقالب دموکراتیک است و نه کسانی که از این نمد کالهی
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برای خود دوختهاند و در حال فریب پرولتاریا میباشند (سه جهانیها  ،حزب توده  ،رهبران
اکثریتی) :
مگر شما با دالیلی که معتقدید واقعی هستند  ،نمیگویید انقالب ایران دموکراتیک است؟ مگر
مرزبندی خود را با سایر طرفداران قالبی انقالب دموکراتیک بدین طریق مشخص نمیکنید که :
انقالب ایران دموکراتیک است  ،اما برای همین انقالب هم وجود حزب طبقۀ کارگر  ،هژمونی
پرولتاریای متشکل و آگاه بر منافع طبقهئی خویش در مبارزۀ انقالبی همراه با سایر طبقات انقالبی
ضروری میباشد؟ مسلما پاسخ شما مثبت است .بسیار خوب  ،حال میپرسیم در شرایطی که حزب
طبقۀ کارگری وجود ندارد  ،در شرایطی که پرولتاریا از هیچ کدام از آن شرایط ذهنی منسوب به
انقالب سوسیالیستی (مذکور در سئواالت فوق که از جانب مخالفین مان مطرح کردهایم) برخوردار
نیست  ،به عبارت صریحتر هنگامی که هیچ یک از شرایط ذهنیئی که خود به آن پیبردهاید آماده
نیستند  ،چگونه میگویید این انقالب دموکراتیک است؟
پاسخ یه این سئوال باید جدی باشد و ما منتظر خواهیم ماند تا کسانی که هنوز هم بر دموکراتیک
بودن انقالب ایران از موضعی انقالبی پای میفشرند مشخصا به این سئوال پاسخ دهند.
اما بهتر است در حاشیه این دو سئوال را که اساسا یکی هستند کمی بیشتر تجزیه کنیم .احتماال این
تفاوت میان ما و رفقای طرفدار تز انقالب دموکراتیک میتواند وجود داشته باشد که  :تا هنگامی که
شرایط مزبور آماده نشوند ( ،وچون این شراط ذهنیاند هیچ گاه به خودی خود آماده نمیگردند و بنا
بر این دخالت ـ و نه تأثیر انحصاری ـ عنصر آگاهی الزم میآید)  ،یعنی تا هنگامی که کمونیستها
اهم کوشش خویش را در راه فراهم سازی این شرایط به کار نبرند و حزب واقعا پرولتری ـ
کمونیستی در جریان مبارزۀ طبقاتی  ،ایدولوژیک  ،تئوریک و دموکراتیک  ،ایجاد یا تشکیل نشود ،
از انقالب  ،به مفهوم فراگرد دگرگون سازندهئی که کمترین مشخصهاش سرنگونی طبقۀ حاکم
میباشد  ،خبری نخواهد بود .جنبش خود به خودی طبقۀ کارگر و سایر تودههای انقالبی  ،در
باالترین حد خود میتواند به تغییراتی در چارچوب نطام بورژوایی  ،تغییراتی که عمدتا سیاسی
میباشند  ،منجر شود  ،یعنی چیزی که اصطالحا آن را انقالب سیاسی میخوانیم  :جایگزینی قشری
از طبقه یا طبقات حاکم به جای قشر یا اقشار دیگری از آن  ،و تا آن جا که ما میدانیم هیچ یک از
جریانات فوق  ،از انقالب دموکراتیکی که مشخصات آن را بیان داشتهاند  ،چنین قصدی ندارند ،
فیالمثل نمیخواهند انقالب سیاسی بهمن ماه را تکرار کنند  ،بلکه در همین انقالب "دموکراتیک" هم
خواهان سرنگونی دولت بورژوایی هستند .پس باز میگردیم بر سر جای اولمان یعنی این که اگر ما
کمونیست ها در فراهم سازی شرایط ذهنی مزبور بکوشیم و این شرایط پدید آید  ،آن وقت الزم
میشود که طرفداران نظریۀ انقالب دموکراتیک  ،این بار نه صرفا از لحاظ تئوریک  ،بلکه از نظر
پراتیک و از لحاظ عینی نیز توضیح دهند که  :این شرایط (حزب کمونیست  ،رهبری آن) با شرایط
ذهنی الزم برای انقالب سوسیالیستی  ،چه تفاوت مشخصی دارند؟ به عبارت دیگر آن مسائلی که
باید برای انقالب سوسیالیستی حل شود  ،آن شرایط ذهنی الزم که باید به وجود آید تا انقالب
سوسیالیستی میسر باشد (و فقدان آنها را دلیل سوسیالیستی نبودن انقالب میشمرند) دقیقا همان
شرایطی هستند که وجود آنها برای اتقالب دموکراتیک از طرف منتقدین انقالب سوسیالیستی
ضروری شمرده میشود! حال میپرسیم آیا این شرایط ذهنی در طول تدارک قابل محقق شدن است
یا نه .اگر هست چرا وقتی محقق شد هنوز انقالب سوسیالیستی نخواهد بود .و اگر قابل محقق شدن
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نیست پس انقالب دموکراتیک به صورتی که این جریانها میگویند نیز عملی نیست و باید به همان
برداشت رنجبری ـ تودهئی رسید که مسلما مورد توافق نیست .هیچ جریان انقالبی لزوم رهبری
هژمونیک طبقۀ کارگر را در انقالب ایران (سوسیالیستی و یا دموکراتیک) رسما نفی نکره است
ولی متأسفانه چنان که مالحظه می شود معنای اصرار آنها بر دموکراتیک بودن  ،عمال جز این
نیست .این سئوال هر لحظه مبرمتر میشود و توضیح میطلبد  :تفاوت شرایط ذهنی انقالب
سوسیالیستی و انقالب دموکراتیک ایران از نظر جریانهای انقالبی چیست؟

نقد نظرات اتحاد مبارزان کمونیست

88

بخش آخر
" حقیقت این است که کمونیستها به محض آن که بتوانند  ،در سرنگونی کردن
سلطۀ بورژواها تردیدی به خود راه نخواهند داد".
مارکس ـ ایدئولوژی آلمانی
آیا این پاسخ مارکس کافی نیست؟ به اعتقاد ما چرا  ،اما خودش سئوال دیگری را مطرح میکند :
کمونیستها چگونه میتوانند؟
بهتر است ابتدا بکوشیم پاسخ به این سئوال اخیر را در میان آثار خود مارکس در همین ایدئولوژی
آلمانی امکان کمونیسم را چنین توصیف میکند " :کمونیسم حرکتی کامال پراتیک است که اهدافی
پراتیک را با وسایل پراتیک ،دنبال میکند"  ،یعنی کمونسیم باید ممکن باشد باید از لحاظ پراتیک
امکان حرکت داشته باشد .اما برای آن که پراتیک باشد چه الزم دارد؟ پاسخ به این سئوال را
مارکس در "سهمی در نقد فلسفۀ هگل" چنین میدهد :
" آیا آلمان میتواند به پراتیکی فرااوج اصول  ،یعنی به انقالبی نائل آید که وی
را نه فقط به سطح رسمی مردمهای مدرن  ،بلکه در فرااوج انسانیئی که آیندۀ
نزدیک این مردمها خواهد بود  ،ارتقاء دهد؟".
یعنی آیا آلمان عقب افتاده قادر است عمال به اصولی دست یابد و از آن اصول فراتر رود و نه فقط
به حد کشورهای سرمایهداری برسد  ،بلکه ضرورتا از این جا نیز فراتر رفته و به کمونیسم نائل
آید؟ و مگر حقیقت ندارد که "  ...در واقع برای ماتریالیست پراتیک  ،یعنی برای کمونیست آن چه
مورد نظر می باشد عبارت است از به انقالب کشیدن جهان موجود  ،مورد حمله قرار دادن و متحول
گرداندن پراتیک آن اوضاعی که با آن مواجه است" (ایدئولوژی آلمانی) ؟ چرا .اما آن اوضاعی که
کمونیست ها با آن مواجهاند  ،اوضاعی است از جمله  ،مادی  ،پراتیک  ،یعنی کمونیست باید به
"انتقاد رادیکال از هر انتظامی موجود" بپردازد و انتقاد رادیکال هم از جمله یعنی "در گیری با
قدرتهای مستقر" (نامه مارکس به آرتوند روز سپتامبر  ، )١٨٤٠اما برای این انتقاد  ،اصولی الزم
است که بتواند به "وسایل پراتیک" تحول یابد  ،یعنی تئوری الزم است  ،تئوری انقالبی ـ پراتیک به
مثابه اسلحهئی برای "انتقاد رادیکال" از هر انتظام موجود سالحی برای "درگیری با قدرتهای
مستقر"؛ و فراگرد این تحول چگونه است؟ مارکس در ادامۀ "سهمی در نقد  "...پاسخ میدهد :
"بدون شک  ،سالح انتقاد نمیتواند جای انتقاد سالحها را بگیرد ،اقتدار مادی را
نمیتوان در هم کوبید مگر با اقتدار مادی؛ اما تئوری نیز همین که تودهها را فرا
گیرد  ،اقتدار مادی میشود؛ و تئوری هنگامی قادر است تودهها را فرا گیرد که
به طور ( ad hominenبرخاسته از انسان و راجع به وی) مبرهن گردد  ،و
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هنگامی به طور  ad hominenمبرهن میگردد  ،که رادیکال شود .رادیکال
بودن یعنی چیزها را از ریشه برگرفتن؛ و ریشه برای انسان  ،خود انسان است".
پس مشخص شد  ،تئوری خود از پراتیک ناشی میشود و به آن باز میگردد  ،اما این بار به سالحی
تبدیل شده است که دیگر برای انتقاد از نظام موجود  ،آن را "تفسیر" نمیکند  ،بلکه مورد حمله قرار
میدهد " ،متحول میسازد" .اما برای آن که چنین شود ،باید رادیکال باشد  ،یعنی ریشهئی باشد ،

برخاسته از تودهئی باشد که میخواهد نمایندگی تاریخی انسان را  ،در مرحلۀ پیشتاریخ وی بر عهده
گیرد  ،یعنی به ریشۀ نیازهای پرولتاریا  ،که هدفش واقعیت دادن به انسان یگانه است  ،دست
بگذارد :
"تئوری هرگز توسط مردم واقعیت نمییابد مگر هنگامی که خود  ،واقعیت
نیازهایشان باشد  ...آیا نیازهای تئوریک به طور بالواسطه نیازهای پراتیک
خواهد بود؟ کافی نیست که اندیشه برای واقعیت دادن به خود ،فشار آورد  ،الزم
است که واقعیت نیز برای اندیشیدن به خویش فشار آورد".
و همین دیالکتیک واقعی است که نقش عنصر آگاهی را که ظاهرا تئوریک است ،به مثابه عنصر
مادی  ،مقدم میدارد و به همین دلیل است که در این جا نیز تقدم مادی بر ایدهئی کامال رعایت
میشود:
بدون تئوری انقالبی  ،هیچ جنبش انقالبی نمیتواند وجود داشته باشد.
و همین است که مارکس میتواند بگوید:
"تنها آزادی ممکن برای آلمان در پراتیک  ،آزادی وی از نقطه نظر تئوریئی
س واالی انسان است".
است که اعالم میدارد  :انسان ا ُ ّ
و کجاست این انسان؟ اینک وجود ندارد .نمیتواند هم موجودی را که تحت استثمار است (پرولتایا)
و هم موجودی را که استثمار میکند (بورژوازی) انسان خواند؛ هیچ کدام انسان نیستند  ،اما یکی از
آنها است که "راز موجودیتش"  ،یعنی "نفی" نظام سرمایه و نظامات ماقبل آن  ،معادل است با نفی
بورژوازی  ،و نفی خودش و بنابر این اثبات پراتیکی انسان  ،یعنی جامعۀ عاری از طبقه ،
جامعهئی که در آن انسان یا خلق میزید  ،نه خلق خدا  ،بلکه مخلوق مادری که در هنگام زایمان
میمیرد  :دیکتاتوری پرولتاریا .ما شاید نتوانیم فرزندان این مادر باشیم اما آیا نمیتوانیم عمال والدین
وی باشیم و در راه زایش او بمیریم؟

***
حال میپردازیم به بررسی مشخص این مسایل  ،البته از لحاظ تئوریک .این امر که پرولتاریا تا چه
هنگامی طبقهئی است در خود و از چه لحظهئی به صورت طبقهئی برای خود در میآید  ،به حد
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کافی روشن است و احتیاج به توضیح ندارد ،در این رابطه به نقل قولی از "منشاء خانواده  ،مالکیت
خصوصی و دولت" اکتفا میکنیم :
"تا هنگامی که طبقه تحت ستم  ،یعنی در حال حاضر پرولتاریا  ،آن قدر پخته
نشده باشد که به آزاد سازی خود بپردازد  ،در اکثریت خویش رژیم اجتماعی
موجود را به عنوان تنها رژیم ممکن در نظر خواهد گرفت  ،و از لحاظ سیاسی ،
سکوئی برای طبقۀ سرمایهدار  ،و جناح افراطی چپ آن را تشکیل خواهد داد".
میبینیم که چقدر مسئلۀ آگاهی طبقهئی پرولتاریا دارای اهمیت است .اما ببینیم که عالوه بر آن چه
گذشت چه شرایط دیگری برای آن که کمونیستها "بتوانند" سلطۀ بورژواها را سرنگون کنند ،
یعنی انقالب بتواند صورت گیرد  ،الزماند .پاسخ کلی را میتوان در همان آماده بودن شرایط عینی
و ذهنی یافت؛ اما خواننده توصیف رفقای امک از این شرایط را به یاد دارد و حال ما میکوشیم
نظر لنینی را که در این مورد به نظریۀ "بحران انقالبی" مشهور است به اختصار مورد مطالعه
قرار دهیم.

لنین استراتژی انقالب را (که آن را فراگردی مداوم و پیچیده میداند) هرگز توسط شرایط اقتصادی
صرف مشروط نمیکند .آن چه در بینشن وی در مورد امکان انقالب از اهمیتی مرکزی برخوردار
است  ،در مفهوم تئوریک ـ پراتیک میباشد  :فعلیت انقالب  ،و بحران انقالبی.
 ١ـ فعلیت انقالب  :هر چند لنین واژۀ فعلیت انقالب را به کار نبرده است  ،اما این مفهوم همواره بر
نظرات وی حاکم است .وی از همان ١٨٩٥همانند سایر سوسیال دموکراتهای روسیه میگوید
انقالب ما دموکراتیک  ،و قریب الوقوع است .پرولتاریا نه فقط باید نیروی رهبری کنندۀ انقالب
باشد  ،بلکه از قراین چنین بر میآید که چنین خواهد بود( .روشن است که منشویکها این نکتۀ
اخیر را قبول ندارند) .دهقانان نه فقط باید برای رسیدن به اهداف دموکراتیک خویش از پرولتاریا
پشتیبانی کنند  ،بلکه عمال نشان میدهند که چنین خواهند کرد .این انقالب هرگز پیروز نخواهد شد
مگر آن که به انقالب سوسیالیستی تحول یابد .یعنی انقالبی واقعا در پیش است و قابلیت آن را دارد
که پرولتاریا بتواند آن را به انقالب سوسیالیستی اعتالء بخشد .به این ترتیب به روشنی میبینیم که
اصل فعلیت انقالب جزو شالودههای استراتژی لنینی است .به عبارت دیگر لنین نزدیکی انقالب را
همچون واقعیتی مشخص در نظر میگیرد .به قول لوکاج مفهوم فعلیت انقالب نه فقط "شالودۀ عینی"
مرحله تاریخی معینی را تشکیل میدهد  ،بلکه عالوه بر آن "کلید درک آن" میباشد  ،یعنی مفهومی
است اخباری ـ توضیحی (ر .ک به "لنین" اثر لوکاج ص  .)٢٧به عبارت دیگر فعلیت انقالب را
لنین برای تبیین  ،تعیین و حل مسایل مطروحه در مرحلۀ معینی از تاریخ به کار میگیرد .این
مفهوم ،حداقل سه اصل اساسی را در بر دارد :
الف  :اصل امکان مشخص انقالب سوسیالیستی؛ لنین این انقالب را همچون وظیفهئی دور دست و
اتوپیک در نظر نمیگیرد  ،بلکه به خصوص از  ١٩١٤به بعد آن را "در دستور روز" قرار
می دهد؛ هر اقدام انقالبی پرولتاریا وسیلۀ پراتیکی است که باید راه گشای این انقالب باشد .در واقع
لنین از ابتدای فعالیت خویش میکوشد انقالب سوسیالیستی را تدارک ببیند .اما وقتی میگوییم انقالب
سوسیالیستی "در دستور روز" قرار دارد  ،معنی این این نیست که این انقالب االن و الساعه قابل
اجرا است .فعلیت انقالب  ،یعنی تعیّنی تاریخی که از سویی تجلیات مختلفی دارد و از سوی دیگر
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در مراحل مختلف و بنا به شرایط مشخص  ،یکی یا چندین تجلی آن بروز میکند  ،عملی میشود و
زمینه را برای فعلیت یافتن سایر تجلیات فراهم میسازد .وانگهی آهنگ تکامل (و یا به قول لنین
"بلوغ") فراگرد انقالبی  ،روندی مستقیم و با سرعت ثابت نیست  ،بلکه لنین این فراگرد را دقیقا
همانند مارکس فراگردی پیش رونده ـ پس آینده  ،توام با حمله و عقب نشینی میداند که به خصوص
تناسب قوای طبقاتی  ،نقش مهمی در آن ایفا میکند .این انقالب هر چند تاریخا و بالقوه  ،انقالبی
مداوم است  ،معهذا ممکن است قطع گردد  ،ممکن است برای مدتی به صورت بالقوه باقی بماند  ،و
ممکن است نه پبوسته  ،بلکه متناوبا فعلیت یابد.
ب  :فعلیت انقالب  ،بانی نقش رهبری کنندۀ پرولتاریاست .پرولتاریا تنها در حال مبارزه میتواند
متشکل شود ،و رهبری انقالب را که در عمق جامعه جریان دارد و گاهی در سطح منفجر می شود،
به دست گیرد و آن را در سراسر جامعه فعلیت دهد.
پ  :و باالخره  ،مفهوم فعلیت انقالب به اصل مهمی مربوط میشود که عبارت است از شکل خاص
رهبری عمل انقالبی  ،عملی که خود شرط امکان انقالب است  :ضرورت سازماندهی حزب سیاسی
مستقل طبقهئی پرولتاریا بر زمینۀ فعلیت خود به خودی جنبش پرولتری.
بنا بر این مشخص است که فعلیت انقالب  ،به هیچ وجه با فعلیت یافتن آن  ،این جا و اکنون  ،معادل
نیست .فعلیت یافتن انقالب را لنین به خصوص در "شرایط یک انقالب" جستجو میکند که نام
مشهوری دارد :
 ٢ـ بحران انقالبی  :فعلیت یافتن مشخص فعلیت تاریخی انقالب در وضعیتی عینی به ظهور میرسد
که لنین آن را به نامهای گوناگونی (که مترادف یکدیگر به کار گرفته شدهاند) مشخص مکند :
وضعیت انقالبی  ،بحران انقالبی  ،یا وضعیت بحران انقالبی.
هر چند لنین قبال نیز این مفاهیم را به کار گرفته  ،معهذا در  ، ١٩١٦ ، ١٩١٥و در خالل انجام
انقالب اکتبر  ،و باالخره پس از تصرف قدرت سیاسی  ،مفهوم بحران انقالبی را تئوریزه میکند.65
عبارت وی در این مورد چنان مشهورند که ما به نقل قول از وی نمیپردازیم و با اشارۀ مختصر به
آنها  ،نتیجه گیری میکنیم :
طبقات حاکم دیگر نتوانند تحت اشکال الیتغیر سابق به سلطۀ خود ادامه دهند  ،بحران در میان
"باالییها" " ،پایینیها"  ،تشدید فالکت ،تشدید فعالیت تودهئی و  ...به مثابه تغییراتی عینی و مستقل
از ارادۀ افراد و گروها و احزاب و طبقات ،که طبق قاعدۀ عمومی بدون آنها انقالب ناممکن است.
اما هر وضع انقالبی به انقالب منجر نمیشود؛ انقالب هنگامی واقعیت خواهد یافت که به تغییرات
عینی مزبور  ،تغییری ذهنی 66افزوده شود :قابلیت طبقۀ رهبری انقالب در پیش بردن عملیات
انقالبی تودهئی برای درهم شکستن حکومت (ورشکستگی اتنرناسیونال دوم)  ،و نیز گرفتاری
طبقات حاکم در کشمکشهای درونی  ،عدم بر خورداری ایشان از توان کافی برای در هم کوفتن
65

ـ ر .ک  :ورشکستگی انترناسیونال دوم  ،بحران فرارسیده است  ،بلشویکها باید قدرت را به دست گیرند  ،مارکسیسم و قیام  ،بیماری
کودکی کمونیسم  ،چپ روی.
66
ـ ما شرایط مادی  ،ذهنی  ،عینی را در دفتر انقالب دموکراتیک یا سوسیالیستی توضیح دادهایم .در جنبش کمونیستی ایران متأسفانه دقت
کافی در به کار برد این مفاهیم به کار نمیرود .در نوشتۀ حاضر ما برای جلوگیری از ایجاد اشکال در انتقال مطلب (به خاطر برداشتهای
متفاوت) همان مفاهیم رایج را بکار گرفتهایم؛ طبیعی است که در بحثهای ایجابی به معانی درست ـ و نارایج ـ آنها توجه خواهد شد.
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عملیات انقالبی  ،مشخص شدن سمتگیریهای تردید آمیز اقشار خردهبورژوایی و افشا شدن
دموکراسی خردهبورژوایی در چشم تودهها  ،تصمیم قاطع پرولتاریا برای درگیری با بورژوازی و
سرنگونی آن (بیماری کودکی .)...
نتایج عمدهئی که از قرائت آثار لنین در این باره میتوان گرفت :
 )١بحران باالیی ها  ،یعنی بحران در روساخت سیاسی  ،عدم امکان طبقه یا طبقات حاکم در ادامه
دادن به سیاست متدوال خویش؛  )٢بحران در زیرساخت  ،یعنی بحران اجتماعی ـ تشدید فالکت
ناشی از حاد شدن بحران اقتصادی و سر شکن شدن آن بر طبقات تحت ستم ؛  )٠در نتیجۀ شرایط ١
و ، ٢تشدید غلیان تودهئی ـ انقالبی  ،استقالل طبقۀ رهبر (پرولتاریا) و حامیان زحمتکش وی در
قبال سایر طبقات  ،به خصوص در قبال سیاست خردهبورژوایی و علیه بورژوازی.
و اینها سه شرط عینی یک انقالب میباشند.
این شروط به وسیلۀ شرط ذهنی تکمیل و مشروط میشوند  :وجود حزب طبقهئی پرولتاریای
کمونیست.
اگر شرایط عینی به خودی خود میتوانند موجد تحوالت عظیمی شوند  ،اما سرنگونی دولت
بورژوایی و تصرف قدرت سیاسی  ،منحصرا به شرط ذهنی فوق که خود بر زمینۀ شراط عینی
مذکور میتواند سریعتر فعلیت یابد  ،بستگی دارد.
این ها شرایطی هستند که در جهان سرمایهداری میتوانند در همه جا و درهیچ جا پدید آیند و هیچ
ربط مستقیمی به درجۀ تکامل اقتصادی یک کشور ندارد  ،بلکه مستقیما از تضادهای رشد یابندۀ
درونی سیستم جهانی سرمایهداری ناشی شده و بالقوه فقط در آن جایی ظهور میکنند که حلقۀ سست
سلسله زنجیر سیستم جهانی سرمایهداری را تشکیل دهد .هیچیک از این شرایط به تنهایی برای
انقالب کافی نیستند و هیچیک از این شرایط جمیعا در همۀ کشورهای سرمایهداری وجود ندارند.
شرط ذهنی به تنهایی نمیتواند به انقالب بینجامد  :حزب بلشویک تا هنگامی که شرایط عینی پدید
نیامده بودند نتوانست قدرت سیاسی را تصرف کند .شرایط عینی به تنهایی نمیتوانند به انقالب منجر
شوند  :دهها قیام و انقالب در نقاط مختلف به واسطۀ آن که حزب پرولتاریا نتوانست از شرایط عینی
به موقع استفاده کند  ،شکست خوردند.
بر این زمینه و فقط بر این زمینه است که کمونیستهای ایران میتوانند و باید پاسخ دهند که تا چه
درجه شرایط عینی و ذهنی انقالب فراهم آمدهاند  ،تا چه درجه فراهم آمدن آنها بستگی به عملکرد
عنصر آگاهی دارد و تا چه درجه خود به خودی است.
به جای آن که بنشینیم و کشمکشهای درون هیئت حاکمه را با "ضد امپریالیست" بودن یک جناح ،
"بعضا خلقی بودن" یک جناح " ،لبیرال بودن" یک جناح دیگر توضیح دهیم  ،به جای این که در پی
یافتن متحدی در درون هیئت حاکمه باشیم  ،باید دریابیم که اینها معرف همان بحران در میان
باالییها هستند ؛ باید در یابیم که اینها به عالوۀ بحران اقتصادی  ،فالکت تودهئی  ،جنگ و نظائر
هم  ،از جمله شرایط عینی انقالب هستند؛ باید در یابیم که این شرایط هم اینک یکی از سستترین
حلقه زنجیرهای جهانی سرمایهداری را به وجود آوردهاند؛ باید دریابیم که شرایط عینی از شرایط
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ذهنی جلو افتاده اند؛ باید دریابیم که بر ماست که از این زمینۀ عینی برای آماده ساختن شرایط ذهنی
استفاده کنیم این شرط را فقط ما  ،و فقط ما میتوانیم بر متن بحران حاضر تحقق بخشیم ؛ این ما
کمونیستها و تنها ما کمونیستها هستیم که بر متن واقعیات جامعه شرایط ذهنی ضروری برای
سرنگونی بورژوازی را باید به وجود آوریم  ،که غلیان تودهئی را در جهت ضرورت نابودی
سرمایهداری سامان دهیم .این ما هستیم که به تودهها باید با تکیه بر تجاربشان واقعیت سرمایهداری
و نه فقط سرمایهداری "وابسته"! ـ را نشان دهیم .این ما هستیم که باید نشان دهیم که امپریالیسم فقط
بر زمینۀ موجود ـ سرمایه داری ـ قادر به باز تولید مناسبات هژمونیک خود است .این ما هستیم که
نباید بگذاریم در ذهن تودهها امپریالیسم یاری جدا از سرمایهداری تصور شود  ،و نه این که با مجرد
و "خارجی" کردن امپریالیسم از سرمایهداری تودهها را از رسیدن به درک ماهیت سرمایهداری
منصرف گردانیم .این ما هستیم که باید به تودهها نشان دهیم که فقر و فالکت آنها مربوط به
"قشزیون مرتجع" نیست ـ و بنا بر این توهم جدیدی حول "لیبرالها" بیافرینیم  ،و ایضا این فقر و
فالکت به خاطر وجود "لیبرالها" نیست ـ و بنا بر این آنها را به حاکمیت کنونی امیدوار گردانیم.
این ما هستیم که باید بگوییم و نشان دهیم که این فقر وفالکت مربوط به نظام سرمایهداری ـ و همه
جناحهای آن ـ  ،مربوط به سرمایهداران ـ "وابسته" و "نا وابسته"! ـ است .این ماییم که باید شرایط
ذهنی نابودی سرمایهداری را فراهم آوریم .خشم و عصیان تودهها را در آن جهت سوق دهیم .ما
میدانیم که این شرایط مهیا و حاضر و آماده نیست .و به همین جهت میگوییم باید آن را فراهم
آورد .دوران تدارک این شرایط است .اگر قرار بود تودهها هم اکنون آگاهانه سوسیالیسم را بخواهند
دیگر نقش ما چه بود؟ رهبری آنها!؟ از کجا میتوانستند تودهها سوسیالیسم را بخواهند در جامعهئی
که کمونیستهای آن هنوز میخواهند سرمایهداران "ملی" " ،ناوابسته"  ... ،را از خشم تودهها مصون
بدارند  ،به جای توجه دادن تودهها به سرمایهداری  ،آنان را متوجه "سرمایهداران وابسته" کنند و به
آنان این تصور را القا کنند که میتوان سیستم سرمایهداری ناوابسته به وجود آورد  ،که البته از فقر
و فالکت در آن خبری نیست!
و اگر رفقایی نیز در این جا و آن جا میگویند که هدف آنها کل نظام سرمایهداری است  ،در این
صورت به ما توضیح دهند که به جای این نظام سرمایهداری چه چیزی را میخواهند به تودهها
آموزش دهند .به تودهها میگویند نظام سرمایهداری را نابود میکنیم و به جای آن چه چیزی را بنا
میکنیم؟ آن چیز را که بنا میکنیم سوسیالیستی است یا آن که نظام سرمایهداری را نابود میکنیم و
دوباره خودمان نظام سرمایه داری میسازیم!؟
تودۀ مردم  ،رفقا! آگاهی سوسیالیستی ندارند .این را هم ما میدانیم هم شما .پس از یکدیگر نپرسیم
که آیا به نظر شما تودهها برای مبارزۀ سوسیالیستی آمادهاند یا نه .این صورت قضیه است .باید دید
حل آن چیست .آن چه شما میگویید حل نیست .ادامۀ وضع موجود در شکل جدید است .ادامه
سرمایهداری تحت رهبری پرولتاریاست .این را انقالب نمیگویند .این انقالب اجتماعی نیست .این
حد اکثر یک انقالب سیاسی است که نظام را تغییر نمیدهد  ،رهبری را عوض میکند .پرولتاریا
خوب را به جای سرمایهداران بد میگذارد .این نه آموزش تودهها  ،که علی رغم خواست شما فریب
تودههاست .اگر ما و شما و سایر کمونیستها رسالتی داریم  ،اگر در آموزش تودهها نقشی داریم  ،و
اگر ادعای رهبری کمونیستها را میکنیم  ،همه در این است که نه دنباله روی تودهها ـ تودههای
ناآگاه  ،تودههائی که خواست سوسیالیستی ندارند (و این را هم ما میدانیم و هم شما) ـ شویم .این کار
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را دیگران ـ غیر کمونیستها ـ به خوبی میتوانند بکنند و میکنند .نقش ما این نیست که در یک
جنبش غیر سوسیالیستی به خیال خود رهبر شویم و بعد به تودهها فواید سوسیالیسم را درس دهیم.
این کار به خواب و رویا بیشتر شباهت دارد تا به واقعیت .این کار به کودتا بیشتر شبیه است تا
انقالب .نقش ما ،رفقا ،این است که شرایطی را فراهم کنیم که تودهها در تجربۀ روزمرۀ شان به نفی
سرمایهداری برسند .از پیدایش توهمهای جدید جلوگیری کنیم .این قدر "وابسته" و "ناوابسته" نکنیم و
نقش ما این است که شرایط ذهنی انقالب اجتماعی را فراهم کنیم .این کار ،ما نیز میدانیم  ،دشوار
است .زمان میگیرد و تدارک میخواهد .اما آن چه شما میگویید زمان نمیخواهد  ،چون اساسا
شدنی نیست .همین االن وجود دارد .نظام سرمایهداری کنونی است  ،با رهبری پرولتاریا .حال این
پرولتاریای غیر منسجم و غیر متشکل  ،بی حزب و  ...چه طور این رهبری را به دست خواهد
گرفت معلوم نیست .و اگر گرفت چرا باید در محدودۀ سرمایهداری بماند  ،باز هم معلوم نیست.
"چون تودهها ناآگاهند" .باز هم تکرار صورت قضیه .اما چگونه تودههای ناآگاه رهبر جامعه خواهند
شد  ،سئوالی است که پاسخش با شماست.
نمی خواهیم سئوالی را با سئوال دیگر پاسخ گوییم  ،ولی مالحظه میکنید که این داستان "مرغ و تخم
مرغ" تا ابد ادامه خواهد داشت .و فقط یک راه هم برای جواب وجود دارد .بیرون آمدن از دایرۀ
خود ساخته مرغ و تخم مرغ .قطع امید از "انقالبهای" بورژوائی  ،دموکراتیک و  .....رها شدن
از چنگ تناقضات .قدرت یافتن در ادامه و گسترش نفی "بورژوازی ملی" به عرصۀ انقالب .یعنی
معتقد شدن به تدارک انقالب سوسیالیستی .نفی "بورژوازی ملی" که شما نیز به درستی در راه آن
کوشیدهاید فقط به معنای "خلع" یک طبقه از طبقات مقدسۀ انقالبی نیست .معنای عمیقتر آن نفی
انقالبی انقالبی است که تحت توهماتی آن چنانی در ذهن کمونیستهای ما جا گرفته است .شما هنوز
ِ
قادر به این نفی نشداید .صرفا بورژوازی ملی را تنرل درجه دادهاید .اما انقالبتان هنوز همان
انقالب است .شما باید در ساختار انقالب قادر به تحول باشید و تا زمانی که چنین نکردهاید  ،نفی
بورژوازی ملی  ،مسئلهئی در سطح  ،کم ارزش و غیر انقالبی خواهد بود .نمیتوان بورژوازی ملی
را نفی کرد  ،ولی اسطورۀ انقالب آن را زنده نگاه داشت.
باید مبارزه کنیم و پرولتاریا را متشکل سازیم  ،باید پرولتاریا را برای انقالب پرولتری متشکل
سازیم و باید دریابیم که :
"هنگامی که همۀ شرایط درونی فراهم آمده باشند ،آن گاه است که بانگ ترکندۀ
خروس ُگلی  ،خبر از روز رستاخیز  ...خواهد داد".
(مارکس  ،سهمی در نقد فلسفۀ حقوق هگل)

پیش به سوی تدارک انقالب سوسیالیستی
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