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پیشگفتار ترجمه فارسی
کتابی که در دست دارید ،ترجمهی فارسیِ بخش یکم از کت--ابِ «الفب-ای کمونیس--م :ی--ک بی-انِ
ساده از برنامهی حزبِ کمونیستِ روسیه» است که در اکتبر سال  ،۱۹۱۹در دومین س--الگردِ انقالبِ

کبیرِ روسیه ،به چاپ رسیده است .کل کتاب در  ۱۹فصل نگاشته شده که ترجمهی کن--ونی پنج فص--ل،
کل بخش یکم ،را دربرمیگیرد .عنوانِ بخش یکم «نظ-ری :رش-د و زوالِ س--رمایهداری» و عن-وانِ بخش
دوم «عملی :دیکتاتوریِ پرولتاریا و ساختمانِ کمونیسم» است.
این کتاب توسط اِدِن ۱و سِدار پاول ۲به انگلیسی ترجمه شد و در سال  ۱۹۲۲حزب کمونیست بریتانیا آن
را به چاپ رساند .همین ترجمهی انگلیسی ،مرجعِ ترجمهی فارسیِ کنونی بوده است .نخستین ترجمهی
فارسیِ کتاب در فروردین  ۱۳5۹توسط انتشارات گام چاپ شده بود .در بازنشرِ این اث--ر ،ک--ل متن را ب-ا
متنِ انگلیسی مطابقت داده و بهروزرسانی کردیم .خواننده ب-ا خوان--دنِ اث--ر ،مقص--ود م--ا را از بازنش-رِ آن
درخواهد یافت.
در تمامِ متن ،همهی عبارتهای درونِ قالب [] و نیز همهی پانویسه--ا ،ب--ه ج--ز چن--د م--ورد ،توس--ط م--ا
افزوده شده و برخی جملهها و عبارتها به منظورِ تأکیدِ بیشتر برجسته شدهاند .پانویسهایی ک--ه در متن
اصلیِ کتاب بودهاند ،با نشانهی * در پایانِ پانویس مشخص شدهاند.
همانطور که گفته شد این کتاب در اکتبر  ۱۹۱۹در روسیهی شوروی چاپ شده و اکنون درس--ت پس
از یک قرن ،در اکتبر  ،۲0۱۹م--ا آن را بازچ--اپ میک--نیم ت--ا هم ادای اح--ترام م--ا باش--د ب--ه آن انقالب و
انقالبیون و هم تالشی کوچک در جهتِ گسترشِ اندیشهی کارگری و انقالبی در این مرز و بوم؛ باش-د
که مقبول افتد .میماند ذکرِ این که هر آنچه از اشتباه و قصور در متن مشاهده میشود ،کوت--اهی از م--ا
بوده است؛ پوزشِ ما را پذیرا باشید.
مهر ۱۳۹۸
Eden

1

Cedar Paul
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پیشگفتار
ه--دف م--ا این اس--ت ک--ه «الفب--ای کمونیس--م» ی--ک کت--اب آم--وزش مق--دماتیِ دانشِ کمونیس--تی باشد .
تجربههای روزانهی مبلغان و مروجان به ما نشان داده که وجود چنین کتاب آموزشیای یک نی--از م--برم
است .ه--ر روز ه--وادارانِ ت--ازهای ب--ه م--ا میگروند .ام--ا کمب--ود آموزگ--اران و کتابه--ای آموزش--ی در
مؤسساتی همچون مدارس ح--زبی ب--ه چش--م میخ--ورد .کتابه--ای ق--دیمی مارکسیس--تی ،مانن--د «برنام--ه
ارفورت ،»۱آشکارا دیگر کاربردی ندارند .به سختی میتوان پاسخ به مسائل جدی--د را در آنه--ا ی--افت.
همهی آنچه که پژوهشگرِ امروز نیاز دارد در روزنامهها ،کتابها ،و جزوهها پراکنده است.
ما اکنون میخواهیم این شکاف را پر کنیم .ما الفب-ای خ-ود را همچ-ون ی-ک دورهی مق--دماتی در نظ-ر
میگیریم که باید در مدارس حزبی دنبال شود .تالش ما این است که طوری بنویسیم که ه--ر ک--ارگر و
دهقانی که بخواهد با برنامهی حزب ما آشنا شود ،بتواند خودش به طور مستقل آن را بخواند.
هر رفیقی که این کتاب را به دس-ت میگ-یرد ،بای-د آن را ت-ا آخ-ر بخوان-د ،ت-ا تص-ویری از ه-دفها و
وظیفههای کمونیسم به دست آورد .کتاب طوری نوش-ته ش-ده ک-ه ت-رتیب مط-البش ب-ا برن-امهی ح-زب
مطابقت دارد .برای سادگیِ کار خواننده ،در پایان کتاب ،این برنامه ن--یز اض--افه ش--ده است .۲هری--ک از
مواد برنامه منطبق است با بخشی از این کتاب که به همان نام آورده شده است.
مسائل اساسی با خط معمولی ،و توضیحات مفصل ،نمونهها ،گزارههای عددی ،و غیره با خ--ط ریزت--ری
درج شدهاند .پاراگرافهایی که با خط ریزتر درج شدهاند ،به وی--ژه ب-رای آن دس-ته رفق-ایی اس-ت ک-ه
بدون کمک و مشاوره این کتاب را مطالعه میکنند ،و وقت و م--وقعیت دسترس-ی ب-ه اس--ناد و دادهه--ای
مرتبط با موضوع را ندارند.
1

2

The Erfurt Program

برنامهی ارفورت ،در سال  1891و در جریان کنگرهی حزب سوسیالدمکرات آلمان به تص ویب رس ید .این برنام ه
تحت نظر ادوارد برنشتاین ،آگوست ببل ،و کارل کائوتسکی تدوین شده بود و پس از تصویب ،ج ایگزینِ برن امهی
قدیمیتر ،یعنی برنامهی گوتا ،شد .ف ردریش انگلس ،در ن امهای ب ه کائوتس کی ب ه ت اریخ ژوئن  ،1891ب ه نق دِ
دیدگاههای اپورتونیستی و غیرمارکسیستیِ دربارهی دولت در این برنامه پرداخت.
منظور نویسندگان ،کتاب چاپ اصلی است .در نسخهی فارسی که در دست دارید ،این پیوست وجود ندارد.
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برای آنهایی که میخواهند مطالعهی خود را ادامه دهند ،کتابشناس-یِ چکی--دهای در آخ--ر ه--ر فص--ل
پیوست شده است.
نویسندگان خود به خوبی آگاهند که کتابشان کمبودهای بسیار خواه--د داشت .این کت--اب ب--ه ص--ورت
پراکنده و بدون وقت و فراغتِ کافی نوشته شده است .کمونیستها ناچارن--د تحت ش--رایطی دس--ت ب--ه
کارهای تبلیغاتی بزنند که به ندرت میتوان عادی نامید .این کتاب یک نمونهی ج--الب از همین دس--ت
است :کم مانده بود که این جزوه (به همراه هر دو نویسندهاش) در جریانِ انفج--ار در کمیتهی مس--کو از
بین بروند .با این حال و با وجود تمام کمبودهای این کت--اب ،الزم میدانیم ک--ه هرچ--ه زودت--ر آن را ب--ه
چاپ رسانیم .فقط مایلیم از رفقا بخواهیم ک-ه تجربی-ات عملی خ-ود را ب-رای پختهت-ر ش-دن مط--الب در
اختیار ما قرار دهند.
تمام قطعهه--ای تئوری--ک ،ش--امل بخش اول ،آغ--از بخش دوم ،و ن--یز تم--ام فص--لهای ق--درت ش--وراها،
سازمانِ صنعت ،و حمایتهای کاری و رفاه اجتماعی و بهداشت عمومی ،را بخارین نوشته است .بقیهی
کتاب نوشتهی پرابراژنسکی است .هرچند ،روشن است که هر دو نویسنده مسئولیتِ کاملِ کلِ اثر را ب-ر
عهده میگیریم.
نام کتاب« ،الفبا» ،از وظیفهای ناشی میشود که در برابر خود ق--رار دادهایم .اگ--ر کتابه--ا کمکی ب--رای
رفقای مبتدی و مبلغان باشد ،در آن صورت کار ما بیهوده نبوده است.
ن .بخارین
ای .پرابراژنسکی
 ۱5اکتبر ۱۹۱۹

 / 11الفبای کمونیسم

بخش یکم

نظری :رشد و زوال سرمایهداری
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سرآغاز ـ برنامهی ما

 -۱برنامه چیست؟
هر حزبی هدفهای معینی را دنبال میکند .خواه حزب زمینداران باشد ،یا حزب س--رمایهداران
یا حزب کارگران و دهقانان ،هیچ فرقی نمیکند .هر حزبی باید هدفهای خود را داشته باش--د،
وگرنه حزب نیست .اگر حزبی باشد که از من--افع زمینداران دف--اع کن--د ،آن ح--زب ه--دفهای
زمینداران را دنبال میکند :که چگونه باید زمینها را در دس--ت خودش--ان نگ--ه دارن--د ،چگون--ه
دهقانان را مهار کنند ،چگونه محصول غالت را گرانتر بفروش--ند ،چگون--ه به--رهی اجارهبه--ا را
بیشتر کنند ،و چگونه کارگرِ کشاورز را ارزانتر استخدام کنند.
اگ--ر ح--زبِ س--رمایهداران و کارخ--انهداران باش--د ،این ح--زب ن--یز ه--دفهای خ--ودش را دارد:
بهدستآوردنِ نیروی کار ارزان ،مهار ک--ردن ک-ارگران کارخانهه-ا ،جلب مش-تریهایی ک-ه ت-ا
جای ممکن بتوان کاالها را به ایش--ان گرانت--ر ف--روخت و س--ود بیش--تری ب--رد .ب--رای این منظ--ور
کارگران را بیشتر به کار واداشت و همه چیز را چنان سامان داد که ک--ارگران هیچگ--اه ب--ه فک--ر
«نظمِ اجتماعی» جدیدی نیفتند و با خود بیندیشند که همیشه اربابان و بردهها بوده و هم--واره ن--یز
خواهن-د ب-ود .اینه--ا ه-دفهای کارخ-انهداران اس-ت .آش-کار اس-ت ک-ه ک-ارگران و دهقان-ان
هدفهای کامالً دیگری دارند ،چون من-افع آن-ان ب-ا زمینداران و س-رمایهداران ک-امالً متف-اوت
است .در گذشته گفته میشد« :چیزی که ب--رای ی--ک روس تندرس--تیبخش اس--ت ،ب--رای ی--ک
آلمانی مرگ است ۱».درواقع بسیار درس--تتر اس--ت ک--ه بگ--وییم« :چ--یزی ک--ه ب--رای ک--ارگران
تندرستیبخش است ،ب--رای زمینداران و س--رمایهداران م--رگ اس--ت ».ب--دین مع--نی ک--ه ک--ارگر
1

ضربالمثل روسی
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کاره--ای مشخص--ی ب--رای انج--ام دارد ،س--رمایهدار کاره--ای دیگ--ری ،و زمیندار ن--یز کاره--ای
جداگانهای .با این حال ،اینگونه نیست ک--ه ه--ر زمینداری هم--واره ب--ه ط--ور منطقی فک--ر کن--د
بهترین راه برای بیشترین بهرهکشی از دهقانان چیست؛ بسیاری از زمینداران همواره مس--تاند و
حتا به خود زحمت نمیدهند به گزارشهای مباشرشان نگاهی بیاندازند.
همین اتفاق در مورد دهقانان و کارگران هم رخ میدهد .هستند کسانی که میگویند« :ای باب--ا،
به ما چه ،باالخره ما یکجور با روزگار میسازیم .ما هم همانطور زن--دگی خ--واهیم ک--رد ک--ه
پدرانمان همواره زندگی کردهاند ».اینها هرگز نمیتوانند چیزی به دس--ت آورن--د و حت--ا من--افع
خود را هم نمیشناسند .اما آنهایی که میاندیشند چگون--ه میت--وان ب--ه به--ترین ش--کل از من--افع
خ--ود دف--اع ک--رد ،خ--ود را در ی--ک ح--زب س--ازمان میدهن--د .البت--ه ک--ه همهی اعض--ای طبقهی
(اجتماعی) به تمامی در حزب وارد نمیشود ،بلکه تنها بهترین و پرشورترین بخشِ آن طبقه؛ و
همین بخش است که بقیه را رهبری میکند .به--ترین ک--ارگران و فق--یرترین دهقان--ان ب--ه ح--زبِ
طبقهی کارگر (حزب کمونیست -بلشویک) میپیوندند و پرشورترین زمینداران ،س--رمایهداران
و نوکرانشان یعنی قاضیان ،پرفسورها ،افسران ،ژنرالها و … به حزبِ زمینداران و سرمایهداران
(کادتها ،ح--زب آزادی خل--ق) میپیوندن--د .در نتیج--ه ه--ر ح--زبی از آگ--اهترین بخش طبقهاش
تشکیل میشود .بنابراین زمیندار یا سرمایهداری که در ح--زبی س--ازمانیافته اس--ت ،ب--ا م--وفقیت
بسیار بیشتری میتواند با کارگران و دهقانان مبارزه کند تا کسی که در هیچ تش--کیالتی نیس--ت؛
و درست به همین ترتیب یک کارگرِ سازمانیافته نسبت به کارگر سازماندهی نشده با موفقیت
بیشتری میتواند بر ضد سرمایهداران و زمینداران مبارزه کند .زی--را او ه--دفها و من--افع طبقهی
کارگر را به خوبی درک کرده و میداند که چگونه آنها را دنبال کند و کدام راه کوت--اهترین
راه است.
تمام هدفهایی که یک حزب در دفاع از منافع طبقهی خـود دنبـال میکنـد،
برنامهی حزب را تشکیل میدهد .بنابراین در برنامهی حزب ،آنچــه کــه یــک
طبقهی معین باید دنبال کنــد مشــخص شــده است .از همین رو در برن--امهی ح--زب
کمونیست گفته میشود که کارگران و دهقانان برای چه مبارزه میکنند .برنامه مهمت--رین چ--یز
برای هر حزب است .بر اساس برنامه میتوان همواره قضاوت کرد ک--ه این ح--زب از من--افع چ--ه
کسانی دفاع میکند.
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پیشین ما چگونه بود؟
ِ
 -۲برنامهی
برنامهی کنونی ما مص-وب هش--تمین کنگ-ره ح-زب اواخ-ر م--ارس  ۱۹۱۹میباش--د .ت-ا آن موق-ع
برنامهی نوشتهشدهی دقیقی نداشتیم .فقط برنامهی قدیمی بود که در دومین کنگره حزب ۱۹0۳
تدوین شده بود .زمانی که این برنامهی قدیمی تدوین میشد ،هن--وز بلش--ویکها و منش--ویکها
یک ح--زب مش--ترک داش--تند و برنامهش--ان هم مش--ترک ب--ود .در آن زم--ان س--ازمانیابیِ طبقهی
کارگر تازه آغاز شده بود .کارخانهها و کارگاهها هنوز کم بودند .در آن زمان حتا دعوا بر س--ر
این ب--ود ک--ه آی--ا اص -الً طبقهی ک--ارگر در روس--یه پدی--د خواه--د آم--د ی--ا ن--ه .نارودنیکها- - ۲
بنیانگذاران حزب سوسیالیستهای انقالبی کنونی  --م--دعی بودن--د ک--ه طبقهی ک--ارگر روس--یه
نمیتواند رشد کند ،که کارخانهها و کارگاههای ما رشدِ چندان گستردهای نخواهند داشت .در
سوی دیگر ،مارکسیستها  -سوسیالدمکراتها ( -که بعدها به بلشویکها و منشویکها تقسیم
شدند) ،بر این باور بودند که در روسیه نیز  -همانند هر جای دیگری  -رشدِ طبقهی کارگر ادامه
خواهد داشت و این طبقه مهمترین قدرت انقالبی را تشکیل خواه--د داد .گ--ذرِ زم--ان نادرس--تیِ
نظ---ر نارودنیکه---ا و درس---تیِ نظ---ر سوس---یالدمکراتها را نش---ان داد .ولی هنگ---امی ک---ه
سوسیالدمکراتها در کنگرهی دوم برنامهی خود را تنظیم میکردند (در تدوین آن هم لنین و
هم پلخانف شرکت داشتند) ،هنوز طبقهی کارگر روسیه بس-یار کمت-وان ب-ود .از این رو ،در آن
زمان هیچکس به امکان سرنگونیِ مستقیمِ بورژوازی فکر نمیکرد .در آن زم--ان ب--ه این قن--اعت
میشد که کلکِ ت--زار کن--ده ش--ود ،ب--رای آزادی اتحادیهه--ای ک--ارگران و دهقان--ان و دیگ--ران
مبارزه شود ۸ ،ساعت روزکار برقرار شود ،و از قدرتِ زمینداران کاسته ش--ود .هن--وز کس--ی ب--ه
برقراریِ حاکمیت همیشگی طبقهی کارگر و خ--ارج ک--ردن کارخانهه--ا و کارگاهه--ا از دس--تان
بورژوازی فکر نمیکرد .چنین بود برنامهی قدیمی در سال .۱۹0۳

2

Narodniks

نارودنیکها ،جنبشی اجتماعی در روسیهی دهههای  1860و  1870میالدی بودند که برخی از اعضای آن به تبلیغات
انقالبی علیه حکومت تزاری می پرداختند .ایدئولوژی آن ها به نارودنیچستوو ( )народничествоموسوم ب ود .این
واژه از کلمهی روسی نارود ( ) народبه معنی مردم گرفته شده است که اغلب به «پوپولیسم» نیز ترجمه می شود.
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 -۳چرا باید به برنامهی جدیدی رسید؟
از آن زمان تا انقالب  ۱۹۱۷سالهای زیادی سپری شده و مناسبات به طور بنی--ادین تغی--یر ک--رده
است .در روسیه ،صنایعِ بزرگ گامِ بلندی به پیش برداشته و همپایش ،بر ش--مارِ طبقهی ک--ارگر
افزوده شده است .پیشتر نیز ،در جریان انقالب  ،۱۹05کارگران نیرویش--ان را نش--ان دادن--د و در
زمان انقالب دوم روشن شد که انقالب فقط آنگاه میتواند پ--یروز ش--ود ک--ه ک--ارگران پ--یروز
شوند .با این حال طبقهی کارگر نمیتوانست به آن مختصر چ--یزی ک--ه احتم--اال در س--ال ۱۹05
قناعت میکرد اکتفا کند .طبقهی کارگر دیگر آنچنان نیرومند شده ب--ود ک--ه میبایس--ت ب--دون
چونوچرا خواهان در دست گرفتن کارخانهها و کارگاهها ،سرنگونیِ سرمایهداران ،و برقراریِ
حکومت طبقهی کارگر شود .به سخن دیگر ،از زمان تدوین برنامهی اول شرایط داخلی روسیه
بهکلی تغییر کرده بود و مهمتر این که شرایط خارجی نیز تغی--یر ک--رده ب--ود .در س--ال  ،۱۹00در
تمام اروپا «آرامش و صلح» حاکم بود .در سال  ۱۹۱۷هر انسان هوشمندی میبایست میدید که
جن--گ جه--انی دارد ب--ه ی--ک انقالب جه--انی میانجام--د .در  ،۱۹05فق--ط جنبش ک--وچکی از
کارگران اتریشی و انقالبهایی در کشورهای عقبماندهی ش--رق مانن--د ای--ران ،ترکی--ه ،و چین
پس از انقالب روسیه رخ داد .انقالب  ۱۹۱۷روسیه ،انقالبهایی در غرب و ش--رق جه--ان را ب--ه
دنبال داشت .انقالبهایی ک--ه طبقهی ک--ارگر پ--رچمِ س--رنگونی س--رمایهداری را برافراش--ت .در
نتیجه ،شرایط داخلی و خارجیِ کنونی نسبت به سال  ۱۹0۳بسیار متف--اوت اس--ت .خیلی مس--خره
میبود اگر حزب طبقهی کارگر در حالی که تمام مناسبات تغییر ک--رده ،در س--الهای  ۱۹۱۷ت--ا
 ۱۹۱۹همان برنامهی  ۱۹0۳را نگه میداشت .اگر منشویکها ما را سرزنش کنند که ما برن--امهی
قدیمی خود را «رها کردهایم» ،و در نتیجه آموزشه--ای ک--ارل م--ارکس را ن--یز کن--ار نه--ادهایم،
جواب ما به آنها این است که آموزش مارکس میگوید که برنامه نباید تنها تراوشهای ذهنی
باشد ،بلکه باید از درونِ خودِ زندگی بیرون کشیده شود .زمانی که ش--رایط زیس--تی ب--ه ش--دت
تغییر میکند ،برنامه نمیتواند همانگونه که پیشتر بود باقی بماند .در زمستان باید پالتوی پوست
بپوشیم .در تابستان فقط یک دیوانه پالتوی پوست میپوشد .در سیاست ن--یز چ--نین اس--ت .خ--ودِ
مارکس به ما می آموزد که هر بار شرایط زندگی را به دقت بررسی و طبق آن رفت--ار ک--نیم .این
بدان معنا نیست که ما باید باورهایمان را همانندِ خانم اش--رافزادهای ک--ه دستکش--ش را ع--وض
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میکند ،عوض کنیم .مهمترین هدف طبقهی ک--ارگر تحق--ق بخش--یدن ب--ه ج--امعهی کمونیس--تی
است و این هدف ،هدفِ همیشگی کارگران است .بنابراین آشکار است ک--ه بس--ته ب--ه دوری و
نزدیکیِ شرایطِ کنونی نسبت به این هدف ،خواستهایش هم متف--اوت خواه--د ب--ود .در دوران
حکومت تزاری ،سازمانهای طبقهی کارگر به کارهای زیرزمینی (و مخفی) رانده شده بودند و
حزبِ کارگران طوری تحت تعقیب بود که انگار اعضایش مجرم هستند .اکنون طبقهی کارگر
در قدرت ،و حزبش حزب حاکم است .آشکار است که هیچ آدم هوشمندی نیست که ه--وادارِ
داشتنِ برنامهای یکسان برای سال  ۱۹0۳و شرایطِ کنونی باشد.
بنابراین ،تغییر شرایط داخلی زندگی روسیه و نیز تغییر در اوضاع بینالمللی ،تغییر برنامهی م--ا را
ضروری کردهاند.

 -۴مفهومِ برنامهی ما؟
برنامهی جدید ما (برنامهی مسکو) ،نخستین برنامهای اس-ت ک--ه ی--ک ح--زبِ طبقهی ک--ارگر در
زمانی ک--ه ب--ر س--ر ق-درت اس-ت ،ت--دوین ک--رده اس-ت .از این رو میبایس-ت ح-زب م-ا از تم--ام
تجربههایی که طبقهی کارگر در مدیریت و ساختمان زندگی جدی--د ب--ه دس--ت آورده اس--تفاده
میکرد .این نه فقط برای ما ،بلکه برای طبقهی کارگر و دهقانان فقیر روسیه ،و همچنین ب--رای
رفقای خارجی ما نیز مهم است.
چ--ون از موفقیته--ا و ع--دم موفقیته--ای م--ا ،از اش--تباهها و خطاه--ای م--ا ،ن--ه فق--ط خودم--ان
میآم--وزیم ،بلک--ه پرولتاری--ای بینالمللی ن--یز میآم--وزد .از این رو ،برنام--ه ن--ه تنه--ا ش--امل آن
چیزهایی است که حزب ما میخواهد به آن تحقق بخشد ،بلکه همچنین شامل چیزهایی اس--ت
که تا حدودی به آنها جامهی عم--ل پوش--انده اس--ت .ه--ر عض--و ح--زب بای--د ب--ا تم--ام نکتهه--ای
برنامهی ما آشنا باشد .این مهمترین راهنمای فع-الیت گروهه-ای کوچ-ک ح-زبی و ه-ر ی-ک از
اعضای منفردِ حزب است .چرا که هیچکس نمیتواند عضو حزب باشد مگ--ر این ک--ه برن--امهی
حزب را پذیرفته باشد ،مگر این که آن را درست بداند .اما فق--ط زم--انی میت--وان آن را درس--ت
بداند که شناخته باشدش .البته هستند کسانی که هرگز برنامهای ندیدهاند ،با این حال خود را در
صفوف کمونیستها جا میکنند و به کمونیسم سوگند میخورن--د ،ب--ه این امی--د ک--ه ب--ه چ--یزی
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برسند یا جای گرم و نرمی بیابند .ما ب--ه چ--نین اعض--ایی نی--از ن--داریم ،کس--انی ک--ه ب--ه ج--ز زی--ان
رس--اندن هیچ ک--ار دیگ--ری انج--ام نمیدهن--د .ب--دون ش--ناختِ برنام--ه هیچکس نمیتوان--د ی--ک
کمونیست بلشویک حقیقی باشد .هر کارگرِ آگاه و هر دهقانِ فقیرِ آگ--اهِ روس--ی بای--د برن--امهی
حزب ما را آگاهانه بشناسد .هر پرولتر غیرروس هم باید آن را مطالعه کند ،برای این که بتوان--د
از تجربههای انقالب روسیه بهرهمند شود.

ویژگی علمی برنامهی ما
-۵
ِ
ما پیشتر گفتیم که درست نیست برنامه را تنها به صورت ذهنی تدوین کنیم ،بلکه برنامه بای--د
برداش--تی از زن--دگی باش--د .پیش از م--ارکس ،کس--انی ک--ه خواس--تهای طبقهی ک--ارگر را
نمایندگی میکردند ،گرایش داشتند تصویرهای سحرآمیزی از بهشتِ آینده را ط--راحی کنن--د،
اما از خود نمیپرسیدند که آیا این بهش-ت اص-الً دس-تیافتنی اس-ت ی-ا ن-ه و ک-دامین راه ب-رای
طبقهی کارگر و روستا درستتر است .مارکس به کلی طرز برخورد دیگری را به ما آم--وخت.
او نظم اجتماعیِ اهریمنی ،ناعادالنه و وحشیانهای را که هنوز که هن--وز اس--ت ب--ر سراس-رِ جه--ان
فرمان میراند ،بررَسید و ساختارش را مطالعه کرد .درست ب--ه هم--ان روالی ک--ه بخ-واهیم ی--ک
ماشین یا یک ساعت را مطالعه کنیم .مارکس هم به همین روش ،ساختارِ جامعهی س--رمایهداری
را ،ک--ه در آن کارخ--انهداران و مالک--انِ زمین حک--ومت میکنن--د و ک--ارگران و دهقان--ان زی -رِ
ستم اند ،مطالعه و بررسی کرد .فرض کنیم ما دریابیم که دو چرخ ساعت به هم نمیخورند و ب--ا
هر چرخش--ی بیش از پیش ب--ه هم گ--یر میکنن--د و درگ--یر میش--وند .در این ص--ورت میت--وانیم
بگوییم که این ساعت میش--کند و از ک--ار ب--از میمان--د .ولی م--ارکس ن--ه ی--ک س--اعت ،بلک--ه
جامعهی سرمایه داری را بررسی کرد؛ او آن را به تمامی بررسید ،او زندگی در ش--رایطِ چ--یرگیِ
سرمایه را بررسید .مارکس ،درنتیجهی پژوهشهایش ،به روشنی پی برد که س-رمایه گ-ور خ-ود
را به دست خود میکند ،که این ماشین نابود خواهد شد ،و این ک--ه دلی-لِ ن--ابودیاش رس--تاخیزِ
گریزناپذیرِ کارگران خواهد ب-ود .ک--ارگرانی ک-ه سراس-رِ جه-ان را ب-ازآرایی خواهن--د ک--رد ت-ا
شایسته و زیبندهشان باشد.

الفبای کمونیسم 18 /

مهمترین آموزهی مارکس برای تمام شاگردانش این بود کــه بایــد زنــدگی را
آنگونه که واقعا هست مطالعه کنند .فقط در این صورت است که میتوان یک برنامهی
عملیِ درست نیز تدوین نمود .از این رو آشکار است که چرا برنامهی م--ا ب--ا ارائهی توص--یفی از
رژیمِ سرمایهداری آغاز میشود.
اکنون در روسیه رژیمِ سرمایهداری سرنگون شده است .آن چه که م--ارکس پیشبی--نی ک--رد در
جلوی چشمانمان جریان دارد؛ نظام کهنه فرو میریزد؛ تاجه--ا از س--ر پادش--اهان و قیص--ران ف--رو
میافتد؛ همه جا کارگران به پیشوازِ انقالب و برپ--اییِ حک--ومت ش--وراها میرون--د :ب--رای درک
کاملِ این که چگونه تمام اینها رخ داده است ،باید ب--ه خ--وبی ب--ا ط--بیعتِ سیس--تمِ س--رمایهداری
آشنا باشیم .آنگاه خواهیم فهمید که از هم پاشیدهشدنش گریزناپذیر بود .هنگامی که دری--ابیم
راهِ بازگشتی برای سیستمِ کهنه نیست و پیروزی کارگران تضمین شده است ،آنگ--اه ب--ا ن--یروی
بیشتر و عزم راسختر برای نظمِ اجتماعیِ جدیدِ کارگران مبارزه خواهیم کرد .
کتابشناسی:
 .۱صورتجلسهی کنفرانس آوریل ۱۹۱۷
 .۲اسنادی از تجدیدنظر در برنامهی حزب
 .۳مقالههای بوخارین و اسمیرنوف ،مجله «اسپارتاکوس» شماره 4-۹
 .4مقالهی لنین ،مجله  ، Prosveshchenieشماره  ۱و  ، ۲سال ۱۹۱۷
 .5صورتجلسهی کنگرهی هشتم
پیرامون ویژگی علمی برنامهی مارکسیس--تی ،ادبی--ات تولی--ده ش--ده درب--ارهی سوسیالیس--م علمی را نگ--اه
کنید:

•

«سوسیالیسم تخیلی و علمی» ،ا.گلوبکف

•

«تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم» ،فردریش انگلس

•

«مانیفست حزب کمونیست» ،کارل مارکس و فردریش انگلس

برای مطالعه دربارهی جنبههای عمومی برنامه ،نگاه کنید به:
•

«برنامهی کمونیستهای بلشویک» ،بخارین
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اجتماعی سرمایهدارانه
فصل یک :نظمِ
ِ

 -۶اقتصاد کاالیی
اگر چگونگیِ حرکت و پیشرفتِ اقتصاد در رژیم سرمایهدارانه را مطالع--ه ک--نیم ،خ--واهیم دی--د
که نخستین ویژگیاش تولیدِ کاال است .شاید خواننده بپرس--د« :خب ،چ--ه چ--یزِ چش--مگیری در
این باره هست؟» .نکتهی چشمگیر این است که کاال فق--ط ی--ک ف--رآورده ی--ا محص--ول نیس--ت،
بلکه فرآوردهای است که برای بازار تولید شده است.
فرآوردهای که برای نیاز و استفادهی خودِ شخصِ تولیدکننده ساخته میشود ،کاال نیس--ت .اگ--ر
دهقانی غله بکارد ،محصولش را درو کند ،غله را آرد نماید و برای خودش نان ب--پزد ،ب--ه ط--ور
قطع این نان کاال نیست؛ بلکه تنها یک نان است .تنها هنگامی به کاال تبدیل میشود که خریده
و فروخته شود؛ یعنی برای خریدار ،یا به زبانی دیگر ،برای بازار تولید شده باشد .هر کس آن را
بخرد ،مالکش خواهد شد.
در نظام سرمایهداری تمام فرآوردهها برای بازار تولید میشوند و همهی آنها کاال میشوند .هر
کارخانه یا کارگاهی در شرایط عادی تنها یک ف--رآوردهی معین تولی--د میکن--د ،و ب--ه س--ادگی
میتوان فهمید ک--ه تولیدکنن--ده ب--رای اس--تفادهی شخص--ی خ--ودش آن را تولی--د نمیکن--د .اگ--ر
صاحب یک شرکت تابوتسازی کارگاههایی برای ساختن تابوت داشته باشد ،روشن است که
این تابوتها را نه برای خود و خانوادهاش بلکه برای بازار تولید میکند .اگر یک کارخ--انهدار
روغن کرچک تولید کند ،باز روشن است که اگر هر روز هم یبوست داشته باشد ،تنه--ا مق--دار
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ناچیزی از آن چ-ه را ک-ه کارخان--ه تولی-د میکن-د ب-ه مص-رف شخص-ی میرس-اند .وض-ع تم-ام
فرآوردههای دیگر در سرمایهداری به همین ترتیب است.
در یک کارخانهی دکمهسازی دکمه تولید میش-ود ،ام-ا این میلیونه--ا دکم-ه ن--ه ب-رای دوخت--ه
شدن به جلیقهی صاحب کارخان--ه ،بلک-ه ب-رای ف-روش در ب-ازار تولی-د میش-وند .در ج-امعهی
سرمایهداری هر چیز که تولید میشود برای بازار است؛ از دستکش گرفته تا سوسیس ،کت--اب و
واکس کفش ،ماشین ،عرق ،نان ،چکمه و تفنگ و در یک کالم هر آن چه که تولی--د میش--ود
برای بازار است.
مالکیت خصوصی شرطِ اصلیِ اقتصادِ کاالیی است .پیشهورِ مستقلی که کاال تولی--د میکن--د،
صاحب کارگ--اه و اب--زار تولی--د خ--ود اس--ت .ص--احب کارگ--اه و کارخ--انهدار مال--ک کارگ--اه و
کارخانهاش با تمام ساختمانها و ماشینها و لوازم دیگر است .از زمانی که مالکیت خصوصی و
اقتصاد کاالیی به وجود میآید ،پیوسته مب--ارزه ب--ر س--ر خری--دار و ی--ا رق--ابت می--ان فروش--ندگان
وجود خواهد داشت .حتا زمانی که هنوز صاحب کارخانه و کارگاه و سرمایهدارِ بزرگ وج--ود
نداشت و تنها پیشهورانِ مستقل بودند ،آنها هم با یکدیگر بر سرِ خریدار مبارزه میکردند .ه--ر
کس قویتر و ماهرتر بود ،هر کسی ابزارِ بهتری داشت و زرنگتر بود ،به وی--ژه اگ--ر پ--ولی هم
پسان--داز ک--رده ب--ود ،اغلب ک--ارش میگ--رفت ،مش--تری ب--رای خ--ود ب--ه دس--ت میآورد و
هماوردهایش را نابود میکرد .بنابراین مالکیتِ کوچکِ کار و اقتصاد کاالیی که بر این اس--اسِ
پایهگذاری ش--ده ،در وج--ودِ خ--ود جوانهه--ای م--الکیتِ ب--زرگ را نهفت--ه دارد و م--وجب تب--اهی
بسیاری میشود.
همانگونه که میبینیم ،نخستین ویژگی نظامِ سرمایهداری ،اقتصادِ کاالیی است؛ یعنی اقتص--ادی
که برای بازار تولید میکند.

 -۷انحصاری کردنِ ابزار تولید به وسیلهی طبقهی سرمایهدار
وجودِ اقتصادِ کاالیی تنها ویژگیِ برسازندهی سرمایهداری نیست .اقتصاد کاالیی میتواند بدو ِن
س-رمایهدار هم وج-ود داش-ته باش-د؛ ب-رای نمون-ه ،اقتص-اد پیش--هوری ک-ه تنه-ا تولیدکنن--دگانش
پیشهورانی مستقل باشند .آنها برای بازار تولید میکنند و فرآوردههایش--ان را میفروش--ند؛ پس،
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این فرآوردهها بدون شک کاال هستند ،و تمام تولید یک تولید کاالیی اس--ت .ب--ا این ح--ال ،این
اقتصادِ کاالیی هنوز اقتصاد سرمایهداری نیست ،بلکه فق--ط ی--ک اقتص--اد ک--االییِ س--اده اس--ت.
برای این که این اقتصادِ کاالییِ ساده به اقتصاد س--رمایهداری تب--دیل ش--ود ،بای--د از ی--ک ط--رف
ابزار تولید (وسایل کار ،ماش--ین ،س--اختمان و زمین و دیگره--ا) در م--الکیتِ طبقهی ک--وچکی از
سرمایهدارانِ ثروتمند درآید؛ و از سوی دیگر عدهی زی--ادی از پیش--هورانِ مس--تقل و دهقان--ان از
بین رفته و به کارگرانِ مزدبگیر تبدیل شوند.
ما پیشتر دیدیم که اقتص-اد ک--االیی س--اده در نه--ادش ج-وانهی ن-ابودیِ یکی و ثروتمن--د ش--دنِ
دیگری را در خود دارد .این چیزی است ک--ه درواق--ع رخ داده اس--ت .در تم--ام کش--ورها بیش--ترِ
کارگران پیشهور و استادکارانِ کوچک از بین رفتهاند .آن که فقیرتر بود ابزارش را ف--روخت و
از یک «استادکار» به «انسانی» بدل شد که صاحب هیچ چیز ج--ز دو دس-تِ خ--ودش نیس--ت .ام--ا
آنه--ایی ک--ه کمی ثروتمن--دتر بودن--د ثروتمن--دتر ش--دند؛ کارگاهش--ان را بازس--ازی و بزرگت--ر
کردند ،ماشینآالتِ تازه نصب کردند ،کارگرانِ بیشتری استخدام کردند و به صاحبانِ کارگ--اه
مبدل شدند.
کم کم تمامِ آن چیزهایی که برای تولید ضروری است به دست این ثروتمندان افت--اد :س--اختمان
کارگ--اه ،م--واد خ--ام ،انب--ار ک--اال و مغازهه--ا ،خانهه--ا و کارخانهه--ا ،مع--دنهای فل--ز ،قطاره--ا و
کشتیهای بخار  -خالصه همه ی چیزهایی که برای تولید ضروری است .تمام این ابزار تولید ب--ه
داراییِ انحصاریِ طبقهی سرمایهدار تبدیل شد.
گروه کوچکی از ثروتمندان مالکِ همه چیز است ،تودههای عظیمِ تهیدس-تان مال-ک هیچچ-یز
نیستند به جز دستانی که با آنها کار میکنند .انحصارِ طبقهی س-رمایهدار ب-ر اب-زارِ تولی-د دومین
ویژگیِ اساسیِ نظام سرمایهداری است.

 -۸کار مزدی
آن بسیارانی که بدون هرگونه دارایی باقی ماندند ،تب--دیل ب--ه ک--ارگران م--زدور س--رمایه ش--دند.
دهقان فقیر و پیشهور جز این چه میتوانست بکند؟ یا میبای--د ب--ه عن-وانِ ک--ارگرِ کش--اورزی ب--ه
زمیندارِ سرمایهدار خدمت میکرد ،یا به شهر میرفت و به دنبالِ استخدام در یک کارگاه و ی--ا
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کارخانه میگشت .راه دیگری وجود نداشت .بدین ترتیب کار مزدی به وج-ود آم-د  --س-ومین
ویژگیِ نظام سرمایهداری.
کار مزدی چیست؟ در گذشته هنگامی که برده و سرف وجود داشت ،هر س--رف ی--ا ب--ردهای را
میشد خرید یا فروخت .انسانها با پوست ،مو ،پاها و دستها ،داراییِ شخصیِ ارباب محسوب
میشدند .اربابْ سرفِ خود را در طویله به قصد کش--ت میزد؛ درس--ت مث--ل این ک--ه کس--ی در
حالت مستی مبل یا صندلی را خرد کند .برده و سرف فقط ی--ک داراییِ منق--ول بودن--د .رومی--ان
باستان تمام چیزه--ایی را ک-ه ب--رای تولی-د الزم ب-ود اینط--ور دس--تهبندی میکردن--د« :اب--زار الل»
(اشیاء)« ،ابزار نیمه الل» مانند (گوسفند ،گاو و غیره ،در یک کالم ،جانورانِ زبانبسته) و «اب--زار
سخنگو» مانند (برده و انسانها) .بیل،گاو ،و برده برای ارباب به یک اندازه اب-زارِ ک-ار محس-وب
میشدند و او میتوانست آنها را بفروشد ،بخرد ،خراب کند و یا از بین ببرد.
کارِگر مزدی خرید و فروش نمیشود .آن چه خرید و فروش میشود نیروی ک--ارش اس--ت؛ ن-ه
خودش ،بلکه توانِ کاری اش .کارگرِ مزدی شخصا آزاد است؛ صاحب کارگاه نمیتواند او را
در طویله کتک بزند ،به همسایه بفروشد ،و یا با یک توله سگِ شکاری تاخت بزند  -چیزی که
در نظامِ سرفداری ۱ممکن بود.
کارگر فقط به کار گمارده میشود .حتا چنان به نظ--ر میرس--د ک--ه س--رمایهدار ب--ا ک--ارگر براب--ر
است« :نمیخواهی کار کنی ،کار نکن؛ کسی تو را مجبور نمیکند»؛ صاحبِ کارگاه این ط--ور
صحبت میکند .در واقع کارفرما حتا مدعی است که با دادنِ ک--ار ب--ه ک--ارگران ،ب--ه آنه--ا ن--ان
میدهد.۲

1

Serfdom

سرفداری یا رعیت داری ،به موقعیتِ اجتماعی اقتصادیِ روستاییانِ ناآزاد (سرف) در نظ امِ فئ ودالی اش اره دارد .در
این نظام که در سدههای میانه در اروپا رواج داش ت روس تاییانِ بیزمینْ ک ارِ خ ود را در خ دمت ارباب انِ زمیندار
میگذاشتند .این روستاییان به زمینِ اربابشان وابسته بوده و بخشی از دارایی ارباب محسوب میشدند.
2

بسنجید با واژهی «کارآفرین» (در انگلیسی )Entrepreneur :که به عن وان ج ایگزینی ب رای واژهی «س رمایهدار»
استفاده میشود؛ یکی از کلیدواژههای اقتصاد نولیبرالی که سرمایهدار را همچون شخص ی ک ه ب رای بیک اران «ک ار»
میآفریند بازنمایی میکند ،و طی سه دههی اخیر در ادبیات طبقهی سرمایهدار ایران ب ه گس تردگی ب ه ک ار گرفت ه
میشود.
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البته در واقعیت کارگران و سرمایهداران به هیچ وجه دارای شرایط یکسان نیس--تند .ک--ارگران از
طریق گرسنگی به بند کشیده شدهاند .گرس--نگی آنه--ا را وامیدارد ک--ه خ--ود را اج--اره دهن--د،
یع--نی ن--یروی ک--ار خ--ود را بفروش--ند .ک--ارگر راه دیگ--ری ن--دارد؛ گ--زینهی دیگ--ری ن--دارد .ب--ا
دستهای خالی نمیتواند فرآوردهی «خ--ودش» را تولی--د کن--د .تنه--ا ی--ک ب--ار ،فوالدک--اری ی--ا
بافندگی و یا ساختن واگن را بدون ماشین و ابزار کار امتحان کنید .در سرمایهداری ،حت--ا تم--ام
زمینه--ا ن--یز در م--الکیتِ خصوص-ی اس-ت .آزادی ک--ارگر در ف--روش ن--یروی ک--ارش و آزادی
سرمایهدار برای خرید آن« ،برابری» سرمایهدار و ک--ارگر  --تم--ام اینه--ا در عم--ل هم--ان زنج--یر
گرسنگیای است ،که کارگر را ناچار به کار برای سرمایهدار میکند.
بنابراین اساس کار مزدی عبارت است از فروش نیروی کار ،یا تغییر شکل ۳و تبدیلِ ن-یروی ک-ار
به کاال .در اقتصاد کاالییِ ساده که پیشتر در بند  6از آن سخن رفت ،انسان میتوانست در بازار
شیر ،نان ،پارچه ،چکمه و غیره پیدا کند؛ اما نه نیروی کار .نیروی کار فروخته نمیشد .صاحب
آن ،یعنی پیشهورِ مستقل ،عالوه بر آن صاحب یک خانهی کوچک و وسایل کار بود .او ب--رای
خود کار میکرد ،کاسبیاش را خودش هدایت میکرد ،و نیروی کارش را برای پیشبردِ آن ب--ه
کار میگرفت.
در سرمایهداری بهکلی وضع دیگری است .کسی که در اینجا کار میکند ص--احب اب--زار تولی--د
نیست .او نمیتواند نیروی کارش را برای کاسبی خود به ک--ار ان--دازد .در جنب ب--ازاری ک--ه در
آن پنیر یا ماشین فروخته میش--ود ح--اال بازار کار هم وج--ود دارد ،ج--ایی ک--ه پرولتره--ا  - -ی--ا
کارگران مزدی  -نیروی کارشان را میفروشند.
در نتیجه وجه تمایز بین اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد کاالیی ساده در این اس--ت ک--ه در اقتص--اد
س--رمایهداری ن--یروی ک--ار هم خ--ود ب--ه ک--اال تب--دیل میش--ود .بن--ابراین س--ومین وی--ژگیِ نظ--امِ
سرمایهداری وجودِ کار مزدی است.

Transformation

3

الفبای کمونیسم 24 /

 -۹تضادهای تولید در سرمایهداری
بنابراین سه ویژگی نظام سرمایه داری عبارتند از :تولید برای بازار (تولید کاالیی)؛ انحصار اب--زار
تولید به وسیلهی طبقهی سرمایهدار؛ و کار مزدی ،که اساسش فروش نیروی کار است.
تمام این ویژگیها با این پرسش در ارتباط است که چه رابطهی دوسویهای بین افرادِ درگ--یر در
فراروندِ 4تولید و توزیع وجود دارد؟ وقتی میگوییم «تولید کاالیی» یا «تولی--د ب--رای ب--ازار» ،این
گزارهها اصال به چه مفهوم است؟ این بدان معناست که انسانها برای یکدیگر کار میکنن--د ،ب--ا
این حال هر کس در کسب و کارش برای بازار تولید میکند ،بدون این که از پیش بدان--د چ--ه
کسی کاالیش را خواهد خرید .برای نمونه پیشهوری به نام «جان» و دهقانی ب--ه ن--ام «ج--ورج» را
در نظر بگیریم .جان ،چکمهی ساخت خودش را به بازار میآورد و آن را به جورج میفروشد،
با پولی که از فروشِ چکمه به دس-ت آورده از ج-ورج ن-ان میخ-رد .زم-انی ک--ه ج-ان ب-ه ب-ازار
میرفت نمیدانست که به جورج برمیخ--ورد و ج--ورج ن--یز نمیدانس--ت ک--ه در آنج--ا ج--ان را
خواهد دید .هم این یکی و هم آن دیگری فقط به بازار رفتن--د .زم--انی ک--ه ج--ان ن--ان و ج--ورج
چکمه را خریدند ،این طور به نظر آمد که جان برای ج--ورج و ج--ورج ب--رای ج--ان ک--ار ک--رده
است ،منتها این واقعیت از پیش روشن نب--ود .هی--اهوی ب--ازار این مس--ئله را ک--ه در حقیقت یکی
برای دیگری کار میکند و یکی بدون دیگری نمیتواند زندگی کند ،در خود پنه--ان میکن--د.
در اقتصاد کاالیی انسانها برای یکدیگر کار میکنند ،فقط به طور سازماندهی نشده و ناوابس--ته
به یکدیگر ،و بدون این که خود بدانند که ب--ه یک--دیگر نیازمندن--د .بن--ابراین در اقتص--اد ک--االیی
نقش انسانها به شکل ویژهای تقسیم شده است ،یعنی انسانها در روابط معینی با یک--دیگر ق--رار
دارند .چیزی که در اینجا موردنظر ماست همین رابطههای دوسویهی انسانها است.

4

Process

در فارسی رایج است که واژهی «فرآیند» را برابرِ این واژه میگذارند که معادل نادرستی است .فرآیند ،همچ ون ف را
آمدن ،به معنای نزدیک شدن و پیش آمدن است .اما  processبه معنای پیش رفتن به سوی جلو است .نخستین ب ار
میرشمسالدین ادیب سلطانی بیش از چهل سال پیش بر آن خرده گرفت .محمد حیدری مالیری هم یادداش تی در این
باره نوشت که در ترجمهی کتاب گیورگی گاموف «ستارهای به نام خورشید» (تهران  1٣۵1خ ).چاپ شده اس ت .از
همین رو من واژهی «فراروند» را در برابر این واژه گذاشتهام .برای اطالعات بیشتر در این ب اره ب ه یادداش ت «چ را
فرآیند نه و فراروند آری؟» از محمد حیدری مالیری نگاه کنید.
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وقتی که از «انحصاری شدن ابزار تولید» و یا «ک--ار م--زدی» میگ--وییم ،درواق--ع داریم درب--ارهی
رابطههای دوسویهی انسانها صحبت میکنیم .اصوال معنیِ انحصاری ش--دن چیس--ت؟ این ب--دان
معنی است که اشخاص در شرایطی کار میکنند که صاحبِ ن--یروی ک--ار ب--ا اب--زار تولی--دی ک--ه
متعلق به دیگری است کار میکند .ک--ارگران تحت س--یطرهی ص--احبان این اب--زار تولی--د ،یع--نی
سرمایهداران هستند .به سخن دیگر ،در اینجا باز هم بحث بر س--ر رواب--ط دوس--ویهی انس--انها در
تولی--د فرآوردهه--ا اس--ت .این رابطهه--ای دوس--ویهی انس--انها ب--ا یک--دیگر در فرارون -دِ تولی--د،
مناسبات تولید نامیده میشود.
به سادگی میتوان دید که روابط تولیدی همیشه یکسان نبودهاند .در زمانه-ای بس--یار دور ،ک--ه
انسانها در اجتماعه--ای ک--وچکی زن--دگی میکردن--د ،دوس--تانه ب--ا هم ک--ار میکردن--د (ش--کار
میکردند ،ماهی میگرفتند ،میوه و ریشهی گیاهان را گرد میآوردند) و تمام آنها را بین خود
تقسیم میکردند .این یک ن--وع رواب--ط تولی--دی اس--ت .در دورهه--ای ب--ردهداری ،رواب--ط تولی--د
دیگ--ری ح--اکم ب--ود .در س--رمایهداری ن--وع دیگ--ری از رواب--ط تولی--دی وج--ود دارد .بن--ابراین
گونههای مختلفی از مناسبات تولیدی وج--ود دارد .م--ا این گون--ه مناس--بات تولی--دی را (ان--واع)5
«سیستمهای اقتصادیِ» جامعه یا «شیوههای تولید» مینامیم.
عبارتهای «مناسباتِ تولیدیِ سرمایهداری» و یا به عب--ارت دیگ--ر «ج--امعهی س--رمایهداری» و ی--ا
«شیوهی تولید س--رمایهداری» ،بی--انگرِ رابطهه--ای دوس--ویهی انس--انها در اقتص--اد ک--االیی اس--ت؛
اقتصادی که ویژگیهایش مالکیتِ انحصاریِ گروه کوچکی از س--رمایهداران ب--ر اب--زارِ تولی--د و
کار مزدیِ طبقهی کارگر است.

 -۱۰استثما ِر نیروی کار
پرسش--ی ک--ه اکن--ون پیش میآی--د این اس--ت ک--ه چ--را طبقهی س--رمایهدار ک--ارگران را ب--ه ک--ار
میگیرد؟ هر کسی میداند که این کار به هیچ وجه برای آن نیست که کارخ--انهداران بخواهن--د
شکم کارگران گرسنه را سیر کنند ،بلکه برای این اس--ت ک--ه از آنه--ا س--ود ب--ه دس--ت آورند.
کارخانهدار به خاطر سود کارخانه میسازد ،به خاطر سود کارگر اجیر میکند ،به خ--اطر س--ود،
۵

در متن اصلی واژهی انواع داخل پرانتز قرار گرفته است.
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همواره برای فروشِ گرانتر به همه جا سرک میکشد .انگیزهی تمام برآوردهایش سود اس--ت.
در اینجا به یکی از ویژگیهای جالب جامعهی سرمایهداری پی میبریم .این خودِ جامعه نیس--ت
که چیزهای مورد نیاز و مورد استفادهاش را تولید میکند؛ بلکه طبقهی سرمایهدار کارگران را
ب--ه تولی-دِ چیزه--ایی وامیدارد ک--ه بابتش--ان مبل--غ بیش--تری پ--رداخت میش--ود و از آنه--ا س--ود
بیشتری فراچنگ میآید .برای نمونه ،ویسکی مادهی بسیار زی--انآوری اس--ت و نوش--یدنیهای
الکلی میبایستی فقط برای مصرف صنعتی و پزشکی تولید شود .ب--ا این وج--ود در تم--امِ جه--انْ
سرمایهداران با تمامِ توان به تولید آن میپردازند .چرا؟ برای این که از اعتیادِ مردم به الکل سود
کالنی میتوان به جیب زد.
حال باید برایمان روشن شود که سود چگونه س--اخته میش--ود .ب--دین منظ--ور بای--د این مس--ئله را
دقیقتر بررسیم .وقتی سرمایهدار کاالی تولید شده در کارخانهاش را به فروش میرس--اند ،س--ود
را در شکل پول به دست میآورد .چقدر پول برای ک-االیش دری-افت میکن-د؟ ب-ه قیمتِ ک-اال
بستگی دارد .پرسشی که سپس پیش میآید این است که قیمت چگونه تع--یین میش--ود ،و چ--را
قیمت یک کاال گران و قیمت کاالی دیگر ارزان است؟ فهمیدنش دشوار نیس--ت .هنگ--امی ک--ه
در هر یک از بخشهای تولید ماش--ینهای جدی--دی وارد میش--ود و ک--ارِ تولی--د س--ادهتر انج--ام
میگیرد (یا آن طور که گفته میشود به--رهوری بیش-تر میش-ود) ،قیمت ک--اال هم افت میکن--د.
برعکس اگر تولید دشوارتر و کاالی کمتری تولید شود ،بهرهوری و بازده کار کمتر بوده و در
نتیجه قیمت کاال افزایش مییابد6.
اگر میانگین کاری که برای تولیدِ کاالیی خاص صرف میشود زیاد باشد ،قیمت آن ک--اال ب--اال
خواهد بود و اگر میانگین کارِ کمی مصرف شده باشد ،قیمت کاال پایین خواهد ب-ود .ب--ا ف-رضِ
بازدهیِ میانگینِ تولید صنعتی (یعنی نه به وس--یلهی به--ترین ی--ا ب--دترین ماش--ینآالت و ابزاره--ای
تولید) ،مقدار کارِ به لحاظِ اجتماعیِ الزم ۷برای تولید یک کاال ،ارزش کاال نامی--ده میش--ود.
6

ما اینجا دربارهی تغییرِ قیمت بدون توجه به پول صحبت میکنیم .وقتی میگوییم تغییرِ قیمت ،منظورمان مقدار پ ولِ
کمتر یا بیشتر ،یا جنسِ پول اعم از این که کاغذی یا طال باشد ،نیس ت :تغی یرِ قیمتِ ناش ی از تغی یر در اس تانداردِ
ارزشگذاری [اسکناس ،سکه ،طال و …] میتواند بسیار زیاد باشد ،اما چنین تغییره ایی همهی کااله ا را ب ه ط ور
همزمان تحت تأثیر قرار میدهد ،و از همین رو نمی تواند تفاوتِ قیمتِ یک کاال با کاالیی دیگر را توضیح دهد .برای
نمونه ،گسترشِ استفاده از پول کاغذی (اسکناس) باعثِ افزایشِ چشمگیرِ تورم در همهی کشورها شده است .اما این
گرانیِ جهانی توضیح نمیدهد که چرا یک کاال باید از کاالی دیگر گرانتر باشد*.
Social Labour Requisite
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میبینیم که قیمت به ارزش وابس--ته اس--ت .در حقیقت ،قیمت گ--اهی ب--االتر و گ--اهی پ--ایینتر از
ارزش است ،ولی برای سادگی مطلب فرض میکنیم هر دو یکسان هستند.
اکنون به یاد بیاوریم که دربارهی استخدام کارگرانِ مزدی چه گفتیم .در واقع استخدامِ کارگر،
خریدِ کاالیی ویژه و یگانه است که «نیروی کار» نام دارد .همین که نیرویِ کار ب--ه ک--اال تب--دیل
شد ،همهی چیزهایی که به ک--اال مربوطان--د درب--ارهی ن--یروی ک--ار ن--یز ص--دق میکنن--د ۸.وق--تی
سرمایهدار کارگر را اجیر میکند ،به او قیمتِ نیروی کارش (یا به زب--ان س--ادهتر ،ارزشِ ن--یروی
کارش) را میپردازد .این ارزش با چه چیزی تعیین میشود؟ ما پیشتر دیدیم ک--ه ارزش تم--ام
کاالها با مقدار کاری که برای تولیدشان مصرف میگردد ،تعیین میشود .همین اصل دربارهی
نیروی کار نیز صادق است.
اما منظور از تولیدِ نیروی کار چیست؟ نیروی کار مانند ریسمان و واکس کفش و ماشین نیست
که در کارخانه تولید شود .پس چگونه باید توضیحش دهیم؟ برای فهمِ این مسئله ک--افی اس--ت
به زندگیِ امروزی در دوران سرمایهداری بنگریم .ف-رض ک--نیم ک--ه ک--ارگران همین ح--اال ک--ار
روزانهشان را تمام کردهاند .خسته و کوفتهاند ،همهی انرژی زیستیشان تمام شده اس--ت ،دیگ--ر
نمی توانند بیشتر کار کنند .نیروی کارشان مصرف شده و به پایان رسیده است .برای بازیابیاش
چه چیزی چیز الزم اس--ت؟ خ--وراک ،اس--تراحت ،خ--واب ،تندرس--تی را بازی--افتن ،ت--ا اینگون--ه
نیرویشان بازیابی شود .تازه آن زمان است که امکانِ کارکردن بازپیدا میشود؛ ی--ک ب--ار دیگ--ر،
آنه--ا ن--یروی ک--ار خواهن--د داش--ت .پس خ--وراک ،پوش--اک و س--رپناه  - -و خالص--ه مایحت--اج
ضروریای که کارگر مصرف میکند  --ب--ر تولی-دِ ن--یروی ک--ار ت--أثیر میگ--ذارد .اگرچ--ه بای--د
چیزهای دیگری را هم در نظر گرفت ،چیزهایی مانند هزینههای آموزشی برای کارگرانِ م--اهر
و دیگر هزینهها.
هر چیزی که طبقهی کارگر برای بازیابیِ نیروی کارش مصرف میکند ،دارای ارزش است .در
نتیجه ارزش ن--یروی ک--ار عب--ارت اس--ت از ارزشِ اقالم مص--رفی و ه--زینهی آم--وزش .کااله--ای
مختلف دارای ارزشهای مختلفاند .به همین دلیل ،هر نوع ن--یروی ک--اری ارزش معی--نی دارد.
نیروی کارِ حروفچینِ چاپخانه ارزشی غیر از نیروی کارِ کارگرِ ساده دارد.
8

«حاال که اسم خودت را قارچ گذاشتهای ،پس برو در سبد» (ضرب المثل روس ی) .این جمل ه در نس خهی انگلیس ی
مورد استفادهی ما وجود ندارد ،ولی در متن فارسی مرجع ما هست.
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حاال بیایید به کارخانه برگردیم .سرمایهدار م--واد خ--ام ،س--وخت ،ماش--ینآالت ،روغن ،و دیگ--ر
چیزهای ضروری برای تولید را میخرد؛ سپس نیروی ک--ار میخ--رد ،ک--ارگر اج--یر میکن--د .او
برای همه چیز پول میپ-ردازد .تولی-د آغ-از میش-ود .ک-ارگران ک-ار میکنن-د ،چ-رخ ماش-ینها
میچرخد ،س--وخت میس--وزد ،روغن مص--رف میش--ود ،س--اختمان کارخان--ه مس--تهلک ش--ده و
نیروی کار مصرف میشود .در عوض کاالی جدیدی از کارخانه بیرون میآید .این کاال مانن--د
تمام کاالها دارای ارزش است .اما این ارزش چیست؟ نخست ،این کاال ارزشِ ابزارِ تولیدی که
مصرف شده را در خود جذب میکند :هر چ-یزی ک-ه ب-رای تولی-دش الزم ب-وده  --م-واد خ-ام،
سوخت ،و بخشهای مس--تهلک ش--دهی ماش--ینآالت و دیگ--ر چیزه--ا .اکن--ون همهی اینه--ا ب--ه
ارزش کاال تبدیل شده [و ارزشِ آنها به کاالی جدید منتقل شده است] .سپس ،کار ک--ارگران
نیز به آن افزوده میشود .اگر  ۳0کارگر در ساختن یک ک--اال هرک--دام  ۳0س--اعت ک--ار ک--رده
باشند ،رویهمرفته ۹00ساعت کار مصرف شده است .بنابراین ارزش ک--ل ک--االی تولی--د ش--ده
عبارت است از ارزش مواد مصرف شده (مثال فرض ک--نیم ک--ه این ارزش براب--ر ب--ا  600س--اعت
کار است) به همراهِ ارزش جدیدی که ک-ارگران ب-ا کارش-ان ( ۹00س-اعت) ب-ه آن افزودهان-د،
بنابراین در کل  ۱500 = ۹00+ 600ساعت کار انجام شده است.
اما برای سرمایهدار این کاال چقدر ارزش دارد؟ قیمتِ مواد خام را کام--ل میپ--ردازد ،یع--نی آن
مقدار پولی که با  600ساعت کار برابری میکند .ولی آی--ا در م--ورد ن--یروی ک--ار هم همینط--ور
است؟ آیا تمامِ  ۹00ساعت کار را پرداخت میکند؟ کلیدِ حل معما در همینجاست[ .بر پ-ایهی
چیزی که دربارهی مواد خام گفتیم] گمان بر این است که سرمایهدار تمام ارزش نیروی ک--ار را
برای روزهای کاری میپردازد .این مبلغ چقدر اس--ت؟ ج--واب آن س--اده اس--ت؛ خیلی کم--تر از
 ۹00ساعت .چرا؟ برای این که آن مقدار کاری که برای بازیابی نــیروی کــا ِر من
الزم است یک چیز است و مقدار کاری که میتوانم صرف کنم چــیز دیگــر .من
میتوانم روزانه  ۱0ساعت کارکنم ،در حالی که هزینهی خوراک ،پوشاک و غیره رویهمرفته
حدود  5ساعت کار ارزش دارد .بنابراین من میتوانم بیش از آن چه ک--ه ب--رای بازی--ابی ن--یروی
کارم الزم است ،کار انجام دهم .در نمونهی ما ،خوراک و پوشاکی ک--ه ک--ارگران در س--ه روز
مصرف میکنند ،حدود  450ساعت کار ارزش دارد درحالی که کاری که انجام میدهند ۹00
س--اعت ارزش دارد 450 .س--اعت ب--رای س--رمایهدار ب--اقی میمان--د .این  ۹00س--اعت منب -عِ س--ود
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سرمایهدار را تشکیل میدهد .درواقع ،کاال برای سرمایهدار  ۱050= 450+ 600ساعت تمام شده
است ،درحالی که همین کاال را به مبلغ  ۱500= ۹00+ 600ساعت میفروشد .این  450ساعت
ارزش افزودهای است که به وسیلهی نیروی کار شده است .در نتیجه کارگران نیمی از زمان
کار (مثال  5س--اعت از  ۱0س--اعت ک--ار روزان--ه) را ب--رای بازی--ابیِ دوب--ارهی آن چ--ه ب--رای خ--ود
مصرف کردهاند و نیمی دیگر را به طور کامل برای سرمایهدار کار کردهاند.
اکنون بیایید کل جامعه را در نظر بگیریم .در اینجا آن چه یک سرمایهدار یا یک کارگر انج--ام
میدهد مورد نظر ما نیست .چیزی که برای ما ج--الب اس--ت ،س--اختارِ ماش--ینِ عظیمی اس--ت ک--ه
جامعهی س--رمایهداری ن--ام دارد .طبقهی س--رمایهدار ،طبقهی ک--ارگر را ،ک--ه از نظ--ر کمّی ت--وده
عظیمی را شامل میشود ،به کار میگمارد و در میلیونه--ا کارخان--ه ،مع--دن و جنگ--ل و مزرع--ه
صدها میلیون کارگر چون مورچه ب-ه ک--ار مش-غولاند .س--رمایه ب-ه آنه--ا دس-تمزد ،یع--نی ارزشِ
نیروی کارشان ،را میپردازد تا نیروی کارشان برای خدمت به سرمایه بیوقف--ه بازس--ازی ش--ود.
مبلغ دستمزدِ خودش را میپردازد ،بلکه افزون
طبقهی کارگر با کارش ،نه تنها
ِ
بر این ،درآمدِ طبقات باال یا همان ارزش افزوده را نیز ایجاد میکنــد .این ارزش
افزوده از هزاران جویبار ب--ه جیب طبق-ه ح-اکم س-رازیر میش--ود .بخش-ی از آن ب--ه عن-وان س-ود
کارفرما ،به خود سرمایهدار میرسد؛ بخشی را مالک زمین دری--افت میکن--د؛ بخش--ی دیگ--ر ب--ه
ش--کل مالی--ات ب--ه خ--زانهی دولت س--رمایهداری میری--زد؛ س--همی ن--یز ب--ه دالالن ،بازرگان--ان،
خردهفروش--ان ،و مغازهداره--ا میرس--د ک--ه ب--رای کلیس--اها ،در روس--پیخانهها ،ه--وادارای از
هنرپیشگان ،هنرمندان ،نویسندگان بورژوازی و چیزهای دیگر هزینه میشود.
البته سرمایهداران بخشی از این ارزش افزوده را دوب--اره ب--ه ک--ار میاندازن--د .آن را ب--ه س--رمایهی
خود میافزایند ،و سرمایه بزرگتر میشود .کسب و کارشان را میگسترند ،ک--ارگران بیش--تری
اج--یر میکنن--د ،و ماش--ینآالت به--تری نص--ب میکنن--د .اف--زوده ش--دنِ تع--دادِ ک--ارگران ارزش
اف--زودهی ب--ازهم بیش--تری برایش--ان ایج--اد میکن--د .بنگاهه--ای س--رمایهداری ب--زرگ و بزرگت--ر
میشوند .بدین ترتیب سرمایه هر لحظه پیش میرود و ارزش افزوده انباشت میکند .س--رمایه ب--ا
بیرون کشیدنِ ارزش افزوده از حلقومِ طبقهی کارگر ،و با استثمارِ ک--ارگران ،پیوس--ته بزرگت--ر
میشود.
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 -۱۱سرمایه
حال به روشنی میبینیم ،سرمایه چیست .پیش از هرچیز سرمایه ارزش معینی است :ممکن اس--ت
به صورت پول باشد؛ میتواند به ص--ورت ماش--ینآالت ،م--واد خ--ام ،ی--ا س--اختمانهای کارخان--ه
باشد؛ یا میتواند به صورت فرآوردهی تمام شده (کاال) باشد .سرمایه نوعی از ارزش است ک--ه
در خدمتِ تولید ارزشی جدی--د ،یع--نی ارزش اف--زوده ق--رار میگ--یرد .ارزش--ی اس--ت ک--ه ارزش
افزوده تولید میکند .تولید سرمایهداری ،تولیدِ ارزش افزوده است.
در جامعهی سرمایهداری ،ماشینآالت و ساختمانِ کارخانه شکلِ سرمایه به خود میگیرند .ولی
آیا ماشینآالت و ساختمان همیشه شکلِ سرمایه به خود میگیرند؟ البته که نه .اگر ک -لِ جامع--ه
یک اجتماعِ همیار و مش--ترکالمنافع ۹ب--ود ک--ه ه--ر چ--یزی را [ص--رفا] ب--ه خ--اطر خ--ودش تولی--د
میکرد ،نه ماشینآالت سرمایه محسوب میشد و نه مواد خام .زی--را در این ص--ورت هیچک--دام
وسیلهی خلقِ سود برای گروه کوچکی از ثروتمندان نمیبود .به سخن دیگر ،مثال ماشینآالت،
تنها زمانی به سرمایه تبدیل میشود که داراییِ خصوصیِ طبقهی سرمایهدار باشد ،زمانی ک--ه در
خدمتِ استثمارِ کار مزدی باشد ،زمانی که ارزش افزوده تولید کن--د .ش--کل ارزش مهم نیس--ت.
این ارزش ،که سرمایهدار به وسیلهی آن ابزار تولید و نیروی کار میخرد ،میتوان-د ب-ه ص-ورت
سکه ،اسکناس ،یا ماشینی که کارگران با آن کار میکنند ،یا مواد خ--امی ک--ه ک--اال را ب--ا آنه--ا
تولید میکنند ،یا به صورت کاالی ساخته شدهای که سپس به فروش میرس--د باش--د .بن--ابراین،
هرگاه ارزشْ در خدمت تولید ارزش افزوده قرار گیرد ،سرمایه است.
به عنوانِ یک قانون ،سرمایه همواره نمودهای جدیدی به خود میگیرد .بیایی--د ببی--نیم این تغی--یر
شکلها چگونه رخ میدهند.
 -۱سرمایهدار هنوز نه نیروی کار خریده است و نه ابزار تولید .ولی او س--خت مش--تاق اس--تخدام
ک--ارگر ،خری--د ماش--ینآالت ،تهی--ه به--ترین م--واد خ--ام ،و ذغالس--نگِ ک--افی اس--ت .در ابت--دا،
سرمایهدار چیزی جز پول در دست ندارد .در این مرحله سرمایه به شکل پولی ۱0نمود مییابد.
 -۲با این ذخیرهی پولی به بازار میرود  --البت--ه شخص--ا ن--ه ،بلک--ه ب--ا تلفن ،تلگ--راف ،و ص--دها
خدمتکار .در اینجا خریدِ ابزار تولید و نیروی کار انجام میگیرد .سرمایهدار بدون پول ،ولی در
Commonwealth

9

10 Monetary form
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عوض با کارگر ،ماشینآالت ،مواد خام و سوخت به کارخانه بازمیگردد .حال دیگر هیچ یک
از اینها کاال نیستند .اینها دیگر نمیتوانند کاال باشند؛ چرا که دیگر فروخته نمیشوند .پول به
ابزار تولید و نیروی کار تغییر شکل پیدا کرده است .روکشِ پولیِ س--رمایه از بین رفت--ه و ش--کلِ
سرمایهی صنعتی ۱۱به خود گرفته است.

حاال کار شروع میشود ،ماشینها به حرکت در میآین--د ،چرخه--ا میگردن--د ،اهرمه--ا ب--ه ک--ار
میافتند ،کارگران عرق میریزند ،ماشینآالت مستهلک میشوند ،مواد خ--ام تحلی--ل میروند ،و
نیروی کار تا سرحد مرگ به مصرف میرسد.
 -۳در نتیجه ،تمام مواد خام ،تمام قسمتهای مستهلک شدهی ماشینها ،و نیروی کار به تدریج
ب--ه انب--وهی از کااله--ا تب--دیل میگ--ردد .س--رمایه ظ--اهرِ فریبن--دهای ب--ه خ--ود میگ--یرد؛ تجس -مِ
کارخانهای۱۲اش ناپدید شده ،و شکلِ انبوهی از کاالها را به خود میگیرد .در اینجا ما با شکلِ
کاالییِ سرمایه روبروییم .ولی اکنون ،هنگامی که فراروندِ تولید کامل شده ،تنها شکل ظ--اهری

سرمایه تغییر نکرده است .بلکه ارزشاش افزایش یافته چرا که در جری-انِ تولی-دْ ارزش اف-زوده
به آن اضافه شده است.
 -4ولی سرمایهدار نه برای نیازهای شخصی خود ،بلکه ب--رای ب--ازار ،ب--رای ف--روش ک--اال تولی--د
میکند .آنچه که در انبار خود انباشته است باید به فروش برسد .س--رمایهدار ب--ار اول ب--ه عن--وان
خریدار به بازار رفت ،حال باید به عنوان فروش-نده ب-رود .در ابت-دا میخواس-ت ب-ا پ-ولی ک--ه در
دست دارد کاال هایی (ابزار کار) بخرد .حال کاال در دست دارد و میخواهد پول دریافت کند.
وقتی کاالیش به فروش رسید ،سرمایه دوباره از شکل کاالیی به شکل پولی تبدیل میشود .ام--ا
مقدار پولی که سرمایهدار دریافت میکند با مقداری که در ابت--دا پ--رداخت ک--رد تف--اوت دارد،
چرا که به اندازهی ارزش افزودهی تولید شده افزایش یافته است.
ولی حرکت سرمایه هنوز تمام نشده است .سرمایهی افزایش یافت--ه دوب--اره ب--ه جری--ان میافت--د و
مقدارِ باز هم بیشتری ارزش افزوده کسب میکند .بخشی از این ارزش افزوده به س--رمایه اض--افه
میشود و گردش جدیدی را آغاز میکند .سرمایه مانند گلوله برفی بدون توقف میگردد و ب--ا

11 Industrial capital
12 Factory embodiment
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هر دوری مقدار بیشتری ارزش افزوده به آن ج--ذب میش--ود .ن--تیجهی این رون--د این اس--ت ک--ه
تولید سرمایهداری همواره گسترش مییابد.
بن--ابراین س--رمایهْ ارزش اف--زوده را از طبقهی ک--ارگر ب--یرون کش--یده و س--لطهاش را در هم--ه ج--ا
میگسترد .این ویژگیهای منحصربهفردِ سرمایه دلیلِ رشدِ سریعش است .استثمار یک طبقه ب--ه
وسیلهی طبقهای دیگر در گذشته نیز وجود داشته است .بیایید ،برای نمونه ،ی--ک زمیندار را در
زمانِ رواجِ سرفداری و یا یک بردهدار را در دوران باستان در نظر بگ--یریم .آنه--ا ب--ر گ--ردهی
سرفها و بردگان سوار میشدند .ولی هرچ--ه تولی--د میش--د ی--ا ب--ه وس--یلهی خ--ود زمینداران و
بردهداران ،یا به وسیلهی نوکران و مفتخورهای بیشمارشان خورده ،نوشیده و پوشیده میشد.
تولیدِ کاالیی در مراحلِ آغازینِ رشد خود بود و هیچ چیز نمیتوانس--ت ب--ه ف--روش برس--د .اگ--ر
زمینداران و بردهداران ،سرفها و بردگان خود را مجبور به تولیدِ مقدارِ بسیار زیادی گوش--ت،
نان ،ماهی و غیره میکردند ،همهی اینها فاس--د میش--د .در آن زم--ان م--یزان تولی--د ب--ه ارض--ای
نیازهای حیوانیِ ارباب و خاندانش محدود میگردید .ولی در دورانِ سرمایهداری ک--امال وض--ع
دیگری است .در اینجا نه به خاطر ارضای نیازهای فوری ،بلکه به خاطرِ س-ود تولی-د میش-ود.
در سرمایهداری ،کاال برای فروش و کسبِ سود تولید میشود و هرچه س--ود بیش--تری ب--ه دس--ت
آید ،بهتر اس--ت .این اس--ت علتِ تالش دی--وانهوارِ طبقهی س--رمایهدار .این ح-رص و ول--ع ح--د و
مرزی نمیشناسد .این اساسیترین و مهمترین انگیزهی تولید سرمایهداری است.

 -۱۲دولت سرمایهداری
چنان که دیدیم ،جامعهی سرمایهداری ب--ر اس-اس اس--تثمار طبقهی ک--ارگر اس-توار اس-ت .گ-روه
ک--وچکی از انس--انها ب--ر هم--ه چ--یز حاکمان--د .تودهه--ای ک--ارگران ص--احب هیچ چ--یز نیس--تند.
س--رمایهداران فرم--ان میدهن--د و ک--ارگران اط--اعت میکنن--د .س--رمایهداران اس--تثمار میکنن--د و
کارگران استثمار میش--وند .تم--ام م--اهیت ج--امعهی س--رمایهداری عب--ارت اس--ت از این اس--تثمارِ
بیرحمانهای که همواره افزایش مییابد.
تولید سرمایهداری ابزارِ عملیِ به دست آوردنِ ارزش افزوده است .چرا این ابزار برای مدت زم--انی
چنین طوالنی دوام آورده است؟ به چه دلیل کارگران چنین وضعیتی از امور را تحمل میکنند؟
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به این پرسش نمیتوان به س--ادگی پاس-خ گفت ،ولی ب--ه ط--ور کلی ریش--هی آن را در دو عام--ل
میتوان جستجو کرد :یک ،این که طبقهی سرمایهدار به خ--وبی س--ازماندهی ش--ده و قدرتمن--د
است؛ دوم ،این که بورژوازی غالبا بر مغزهای طبقهی کارگر حکومت میکند.
مطمئنت--رین وس--یلهی در خ--دمت ب--ورژوازی تش--کیالت دول--تی اس--ت .در تم--ام کش--ورهای
سرمایهداری ،دولت چ-یزی ج-ز س--ازمان س-رمایهداران نیس--ت .بیایی--د یکی از کش-ورهایی را ک--ه
مدنظرتان است ببینیم :بریتانیا یا ای--االت متح--ده ،فرانس--ه ی--ا ژاپن .در تم--ام این کش--ورها وزی--ران،
مقام---ات عالیرتب---ه ،و نماین---دگان مجلسْ هم---ان س--رمایهداران ،زمینداران و کارخ---انهداران،
بانکداران و یا خ--دمتکارانِ وف--ادار آنه--ا هس--تند؛ وکیلها ،م--دیران بانکه--ا ،اس--تادان دانش--گاه،
افسران ارتش ،کشیشها و اسقفها که به سرمایهداران خدمت میکنند ،نه به خاطر ترس بلک--ه از
روی میل و اشتیاق خدمت میکنند.
سازمانی که دربرگیرندهی تمام این عنصرهای وابسته به بــورژوازی اســت و بــر
تمام کشور مســلط بــوده و آن را در دســت دارد ،دولت نامیــده میشــود .این
سازمان بورژوازی دو هدف دارد :هدف اول و عمدهی آن سرکوب شــورش و
ِ
ـرداری بیســر و صــدای ارزش افــزوده از طبقهی
ِ
قیام کارگران ،تضمین بهرهبـ
کــارگر و تحکیم شــیوهی تولیــد ســرمایهداری و هــدف دوم مبــارزه بــا ســایر
سازمانهای مشابه (دولتهای بورژوایی دیگر) بر سر تقسیم ارزش افزودهی بــه
دست آمده است .بنابراین دولت سرمایهداری یک سازمان سـرمایهداران اســت
ـازمان
ِ
منافع ســرمایه اســت کــه این سـ
که استثمار را تضمین میکند .تنها و تنها
ِ
راهزنان را هدایت میکند.
در مقابل این درک از دولت بورژوایی میتوان مطالب زیر را بیان ک--رد :ش--ما میگویی--د دولت
کامال بر پایهی منافع سرمایه استوار است ولی حاال نگاه کنید .در تمام کش--ورهای س--رمایهداری
قانون کار وجود دارد که براساس آن کار کودکان ک--امال ممن--وع و ی--ا مح--دود میش--ود و ک--ار
روزانه نسبت به گذشته کوت-اه میگ-ردد و غ-یره .ب-رای مث-ال در آلم-ان در زم-ان ویلهلم دوم،۱۳
1٣

Wilhelm II

آخرین قیصر آلمان و پادشاه پروس بود که از  1۵ژوئن  1888تا  9نوام بر  1918ب ر پادش اهی پ روس حکم رانی
میکرد .او نوه ی ارشد ملکه ویکتوریای بریتانیا بود و با بسیاری از پادشاهان و شاهزادگان اروپا ارتباط داشت.
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بیمهی دولتیِ نس-بتا خ-وب ب-رای ک--ارگران وج-ود داش-ت .در بریتانی-ا لوی-د ج-رج  ،۱4این وزی-ر
دوآتش-هی ب-ورژوازی ب-ود ک-ه ح-ق بیم-ه و بازنشس-تگی س--المندان را ب-ه وج-ود آورد .در تم-ام
کشورهای بورژوازی بیمارستانها ،داروخانههای همگانی و آسایشگاههایی برای ک--ارگران وج--ود
دارد؛ راهآهنهایی ساخته میشود که از ثروتمند تا فقیر هم--ه میتوانن--د از آن اس--تفاده کنن--د؛ در
شهرها شبکههای آب و فاضالب درست میش-ود و غ-یره .همهی اینه--ا ب--رای اس--تفادهی همگ--انی
است .بدین ترتیب بعضی خواهند گفت ک--ه دولت ،حت--ا در کش--ورهایی ک--ه س--رمایه حک--ومت
میکند ،تنها در خدمت منافع سرمایه نیست .بلکه منافع کارگران را نیز در نظر میگیرد .دولت
حتا گاهی صاحبان کارخانه را نیز به خاطر نقض قانون کار مجازات میکند.
این دیدگاهها به دلیلهای زیر نادرست اند :این درست است که ق--درت ب--ورژوازی ن--یز گ--اهی
قانونها و مقرراتی وضع میکند که برای طبقهی کارگر نیز مفیداند ،ولی تمام اینه--ا ب--ه خ--اطر
منافع خود بورژوازی انجام میگیرد .به نم--ونهی راهآهن توج--ه ک--نیم؛ ک--ارگران ب--ا قط--ار س--فر
میکنند ،پس راهآهن برای کارگران نیز س--ودمند است .ام--ا به خ--اطر ک--ارگران س--اخته نمیش--ود.
بازرگانان و کارخانهداران برای حمل کاالهای خود ،برای نقل و انتقال س--ربازان ،ب--رای حم--ل و
نقل کارگران ،و غیره به آن نیاز دارند .سرمایه به راهآهن احتیاج دارد ،بنابراین آن را میسازد و
از این راه من--افع خ--ود را دنب--ال میکن--د .اینه--ا ب--رای ک--ارگران ن--یز س--ودمنداند ولی دولت
سرمایهداری به این خاطر آن را نمیسازد .یا نظافت شهرها که بهداشت شهری نامیده میشود و
بیمارستان ها را مثال بزنیم .در این مورد بورژوازی برای محلههای کارگری نیز همانند محلههای
دیگر اقدام میکند .گو این که این محلهها در مقایسه با محلههای پولدارنشین و مرکز ش--هر ب--ه
کثافت زباله و بیم--اری و غ--یره آل--وده اس--ت .ب--ا همهی اینه--ا ب-ورژوازی در اینج--ا ن--یز ک--اری
میکند .چرا؟ دلیل آن کامال روشن است ،زیرا در غ--یر این ص--ورت بیماریه--ای واگ--یردار در
تم--ام ش--هر گس--ترش یافت--ه و زی--انش ب--ه ب--ورژوازی ن--یز میرس--د .بن--ابراین دولت ب--ورژوازی و
سازمانهای شهری آن در اینجا نیز منافع خود بورژوازی را در نظر میگیرند.
14

David Lloyd George

دولت مرد انگلیسی از حزب لیبرال بریتانیا که به مقام نخست وزیری رسید و ب ه م دت  6س ال در می ان س الهای
 1916و  1922این مقام را در اختیار داشت .لوید جورج همچنین عنوان پدر مجلس را از  1929ت ا آخ ر عم ر در
اختیار داشت.
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یک مثال دیگر؛ در خالل سدهی نوزدهم ،کارگرانِ فرانس--وی روشه--ای کن--ترل زاد و ول--د را از
بورژوازی آموختند .با استفاده از روشهای مصنوعی ،ی--ا خانوادهه--ا اص--ال بچهدار نمیش--وند و ی--ا
بیش از دو بچه به دنیا نمیآورند .فقر ک--ارگران ب-ه ان-دازهای اس-ت ک-ه حف-ظ ی-ک خ-انوادهی
بزرگ برای آنها بسیار مشکل و یا تقریبا ناممکن است .نتیجهاش این است که جمعیت فرانس--ه
تقریبا دیگر افزایش نمییابد .بورژوازی فرانسه دچار کمب--ود س--رباز ش--ده اس--ت .س--ر و ص--دای
بورژوازی درآمده است که «ملت در خطر نابودی است ،افزایش جمعیت آلمانها سریعتر از ما
است و آنها سربازان بیشتری خواهند داش--ت» .اف--زون ب--ر این ،آنه--ا ک--ه ب--ه خ--دمت ارتش در
میآمدند ،سال به سال کمتوانتر بودند :کوتاه ق--د و کمبنی--ه و م--ردنی .ب--ورژوازی ب--ه یکب--اره
دست و دل باز شد :برای بهبود وض--ع طبقهی ک--ارگر ش--روع ب--ه فع--الیت نم--ود ت--ا ک--ارگران در
نتیجهی این بهبود وضع بتوانند بچههای بیشتری به دنیا آورند .زی--را وق--تی س--ر م--رغ بری--ده ش--د،
تخم گذاردناش نیز پایان مییابد.
در تمام این موارد ،بورژوازی به اقداماتی دست میزند که برای کارگران ن--یز مفی--د اس--ت ،ولی
بورژوازی به این وسیله منافع خاص خود را دنبال میکن--د .م-وارد دیگ--ری ن-یز وج-ود دارد ک-ه
اقدامات مفیدی که به وسیله بورژوازی انجام میگیرد در اثر فشار طبقهی کارگر است و تقریب--ا
تمام قانون های کار ازهمین راه ،یعنی با فشار کارگران به وجود آمده است .در بریتانی--ا نخس--تین
کاهش مدت کار روزانه به ده س--اعت در اث--ر فش--ار ک--ارگران عملی گردی--د .دولت ت--زاری در
روسیه اولین قانون کار را در نتیجهی شورشها و اعتصابهای کارگری وض--ع ک--رد .در همهی
این موارد ،دولتی که از دشمنانِ طبقهی کارگر تش--کیل ش--ده اس--ت ،دول--تی ک--ه ی--ک س--ازمان
اقتصادی است ،منافعش را اینگونه میسنجد که« :بهتر است امروز عقبنشینی ک--رد ت--ا این ک--ه
فردا دو چندان امتیاز از دست داد و یا جان خود را به خطر انداخت» .همان طور که کارخانهدار
پس از عقبنش--ینی در براب--ر اعتص--ابکنندگان و پ--رداخت مق--دار ن--اچیزی امتی--از همچن--ان
کارخانه دار است .دولت بورژوازی نیز که پس از تهدید و شورش کارگران ناچار به پرت--اب ب-ه
یک تکه نان میگردد ،همچنان دولت بورژوازی باقی میماند.
دولت سرمایهداری نه تنها بزرگترین و قدرتمن--دترین تش--کیالت ب--ورژوازی اس--ت ،بلک--ه در
عین حال پیچیدهترین سازمانی است که با بخشهای گوناگون خود به همه جا پنجه میاندازد .و
همهی اینها در خدمت یک هدف اص--لی اس--ت :حف--ظ ،اس--تحکام و گس--ترشِ اس--تثمار طبقهی
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ک--ارگر .دولت در مبارزه علیـه طبقهی کـارگر ،از دو نــوع ابـزار مختلــف بهـره
ـال زور و ابــزا ِر بـردگی معنــوی کــارگران .اینهــا مهمتــرین
میبرد :ابزار اِعمـ ِ
ابزارهای دولت بورژوازی را تشکیل میدهند.
در میانِ ابزارهای وحشیانهی زور ،نخست باید از ارتش و پلیس ،زندانها و دادگاهها ،و سپس از
دیگر ارگانهای وابسته به آن از قبیل سازمان جاسوسی و تش--کیالت اعتصابش-کنها و ق-اتالن
اجیر شده و غیره نام برد.
ارتش دولت س--رمایهداری ب--ه ش--یوهی خاص--ی س--ازمان داده ش--ده اس--ت .در رأس آن گ--روه
ِ
افسران عالیرتبه قرار دارند که از صف فرزندان اشرافِ زمیندار ،ب--ورژوازی ب--زرگ و بخش--ی
نیز از میان روشنفکران انتخاب شدهاند .اینه--ا سرس--ختترین دش--منان پرولتاری--ا هس--تند ک--ه از
آغاز جوانی در آموزشگاههای ویژه (در روسیه در بخش کادتها و م--دارس نظ--ام) آموختهان--د
که چگونه باید به سربازان سیلی زد ،چگونه باید از «شرافت افسری» دف--اع ک--رد ،یع--نی چگون--ه
باید سربازان را به صورت بردهی کامل نگاه داشته و آنها را به مهرههای شطرنج تب--دیل نم--ود.
محترمترین این اشراف و بورژواهای بزرگ ژنرالها و دریاساالرهای عالیمقامان--د و ب--ا نش--ان و
بُرّاق.
هیچیک از افسران نیز از طبقات فقیر جامعه نیس--تند .آنه--ا تم--ام س--ربازان را تحت فرم--ان خ--ود
دارند و سربازان طوری آموزش میبینندکه حتا جرأت ندارند بپرسند که به خاطر چه میجنگند و
تنها گوش به فرمان مقامات باالی خود هستند .چنین ارتشی در درجهی اول ب--رای مه--ار ک--ردن
کارگران ایجاد شده است.
در روسیه ،ارتشِ تزاری همواره وسیلهای بوده اس--ت ب--رای س--رکوب ک--ارگران و دهقان--ان .در
زمان الکساندر دوم ،۱5قبل از آزادی دهقانان قیامهای دهقانی بسیاری وجود داش--ت .این قیامه--ا
به وس--یلهی ارتش س--رکوب ش--دند .در س--ال  ، ۱۹05در خاللِ قی--امِ مس--کو ،ارتش ک--ارگران را
سرکوب کرد .ارتش در بالتیک ،قفقاز و سیبری بسیاری را به عنوان مجازات به قتل رس--انید .در
سالهای  ۱۹06تا  ۱۹0۸قیام دهقان--ان علی--ه زمینداران را س--رکوب و از ام--وال زمینداران دف--اع

1۵

Alexander II

تزار روسیه از  18۵۵تا  1881میالدی
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کرد .در زمان جنگ ،کارگران را در ایوانوا -وزنسنسک ۱6در کستروما ۱۷و جاهای دیگر تیرباران
کردند .در همهی این موارد ،افسران و ژنرالها بیش از همه نقش داشتند .ارتشهای خ--ارجی ن--یز
همینگونه رفتار میکردند .در آلمان ،ارتش دولت سرمایهداری همچون عاملِ س--رکوبِ ک--ارگران
وارد عمل شد .اولین قیام ملوانان از طرف ارتش در هم شکسته شد .قیامهای کارگران در برلین،
ه--امبورگ ،م--ونیخ و درتم--ام آلم--ان ب--ه وس--یله ارتش در هم شکس--ته ش--د .در فرانسه ،باره--ا
اعتصابکنندگان از ط--رف ارتش ب--ه گلول--ه بس--ته ش--دند و هماکن--ون ن--یز ک--ارگران و س--ربازان
انقالبی روس--یه [توس-طِ ارتشِ ض--دانقالبیون] تیرب--اران میش--وند .در بریتانیا ،اخ--یرا ارتش باره--ا
قیامهای کارگران ایرلندی و نیمهبردگانِ مصری و قیامها در هند را غرق در خون کرد؛ در خود
بریتانیا ،به اجتماعات کارگری هجوم آورد .در سوییس با هر اعتصابی کمان--دوهای مسلس--ل ب--ه
دست و نیروهای شبهنظامی (که ارتش سوییس خوانده میشوند) بسیج میشوند؛ هرچند ت--اکنون
این نیروهای شبهنظامی به روی کارگران آتش نگشودهاند .در ایاالت متحده آمریکا ارتش بارها
تمام خانههای کارگری را آتش زده و آنه--ا را ب--ا خ--اک یکس--ان ک--رده اس--ت (ب--رای نمونه در
جریان اعتصاب کلرادو) .اکنون ارتشِ دولته--ای س-رمایهداری ب--ه ط-ور مش-ترک انقالبه--ای
کارگری را در روسیه و مجارستان ،درکش--ورهای بالک--ان و در آلم--ان خف--ه ک--رده و ه--رجنبش
انقالبی را در جهان سرکوب مینمایند.
پلیس و ژاندارمری :دولت سرمایهداری عالوه بر ارتش منظم دارای ارتشی متشکل از اراذل
انتخابشده و افراد تمریندیده و تربیتشده ،ب--ه وی--ژه ب--رای مب--ارزه علی--ه ک--ارگران اس--ت .این
سازمان ها (مثال پلیس) در عین حال که مبارزه علیه دزدی و حفظ به اصطالح امنیت شخص--ی و
مادی افراد جامعه را به عهده دارند ،به خاطر بازداش--ت ،تعقیب ،و مج--ازات ک--ارگران ناراض--ی
نگهداری میشوند .در روسیه ،پلیس مطمئنترین حامی زمینداران بزرگ و تزارها بود .در تمام
کشورهای سرمایهداری بیرحمتر از همه اعضای پلیس مخفی (در روسیه پلیس مخفی یا «پلیس
سیاسی» اُخرانا ۱۸نامیده میشود) و اعضای ژاندارمری هستند .عدهی زیادی کارآگاه ،جاسوس،
خرابکار و اعتصابشکن و غیره و در همکاری تنگاتنگ با پلیسِ رسمی در این سازمانها ک--ار
میکنند.
16 lvanovo-Voznesensk
17 Kostroma
18 Охрана
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در این رابطه روشهای پلیس مخفی آمریکا جالب توجه اس--ت .پلیس مخفی آمریک--ا ب--ا تع--داد
زیادی «دفترهای تحقیقاتیِ »۱۹خصوصی و نیمهدولتی در رابط--ه اس-ت .ماجراجوییه--ای مش--هور
نات پینکرتن ۲0در واقع اقداماتی علیه کارگران بود .جاسوسان بمب در اختیار رهبران ک--ارگران
قرار میدادند و آنها را به قت--ل س--رمایهداران تش--ویق میکردن--د .این جاسوس--ان تع--داد زی--ادی
اعتصابش--کن جلب میکردن--د و گروهه--ای مس--لحی از ولگ--ردان درس--ت میکردن--د ک--ه در
فرصت مناسب اعتصابکنندگان را به قت--ل برس--انند .هیچ ک--اری ب--رای این جانی--ان ک--ه توس--ط
دولت «دمکراتیک» سرمایهدارانِ آمریکایی استخدام شدهاند ،به اندازهی کافی ننگین نیست!
قوه قضاییه و دادگستری در دولت بورژوازی وسیلهای ب--رای دف--اع از خ--ود طبقهی ب--ورژوازی
است .این دادگاه در درجهی اول با آنهایی تسویه حساب میکن--د ک--ه ج--رأت کنن--د م--الکیت
سرمایهداری و یا نظام سرمایهداری را مورد حمله قرار دهند .این دادگ--اه ب--ود ک--ه لیبکنشت ۲۱را
محکوم به اعمال شاقه کرد و قاتالن او را تبرئه نمود .زندانهای دولتی ن--یز این تسویهحس--اب را
درست مانند قاضیهای جانی دولت بورژوازی انجام میدهند .تیر آنها متوجه تهیدستان است
و نه ثروتمندان.
سازمانهای دولت سرمایهداری این چنیناند ،س-ازمانهایی ک-ه وظیفهش--ان س-رکوب وحش-یانه و
مستقیم طبقهی کارگر است.
از جمله ابزارهای بردگی معنوی طبقهی کارگر که در اختیار دولت س-رمایهداری اس-ت ،س-ه م--ورد
عمدهی زیر را ذکر میکنیم :مدرسههای دولتی،کلیساهای دولتی و رسانههای دولتی
یا مطبوعاتی که از طرف دولت بورژوازی حمایت میشوند.
بورژوازی به خوبی میداند که تنها از راه زور نمیتواند بر تودههای وسیع کارگران مسلط شود
و ضروری است که مغز کارگران را چنان به دام بیاندازد که انگار در تار عنکبوت گیر افتاده باشد.
دولت بورژوازی کارگران را به چشم حیوان میبیند :این حیوان بای--د کارکن--د ولی گ--از نگ--یرد.
19 Detective bureaux
20 Nat Pinkerton

21

Karl Liebknecht

کارل لیبکنشت ( )1919-1871رهبر کمونیست آلمانی که به همراه رزا لوکزامبورگ فراکسیون اسپارتاکیستها را
در حزب سوسیال دمکرات آلمان تشکیل داد و بعدها به همراه وی حزب کمونیست آلمان را بنیان گذاشت .در س ال
 ،1919کارل لیبکنشت به همراه رزا لوکزامبورگ توسط شبهنظامیان راستگرا به قتل رسید.
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بنابراین نه تنها باید آن را به محض گاز گرفتن تازیانه زد و کشت ،بلکه بای--د همچ--ون س--یرک
آنها را مهار نموده و تربیت کرد .به همین ترتیب ،دولت سرمایهداری متخصصانی برای تحمیق
و رام کردنِ پرولتاریا پرورش میدهد :معلمان و پروفسورهای بورژوازی ،روحانیان ،نویس--ندگان
و روزنام--ه نگ--اران ب--ورژوازی .این متخصص--ان در مدرس--هها از هم--ان س--الهای ک--ودکی
فرمانبرداری از سرمایه ،تحقیر و تنفر نس--بت ب--ه «شورش--یان» را ب--ه ش--اگردان میآموزن--د .ب--رای
کودکان ،داس--تانهای تحریفش--دهی گون--اگونی از انقالب و جنبش انقالبی تعری--ف میکنن--د.
قیصرها ،پادشاهان ،صاحبان صنایع و غیره را میستایند .کشیشها ک--ه ج--یرهخوار دولتان--د ،در
کلیساها فرم--ان الهی را موعظ--ه میکنن--د« :هیچ قه--ری نیس--ت ک--ه از ج--انب پروردگ--ار نباش--د».
روزنامههای بورژوازی این دروغ بورژوازی را چون ناقوس گوشخراش ه--ر لحظ--ه ب--ه ص--دا در
میآورند( .دولت سرمایهداری معموال از انتشار روزنامههای کارگری جلوگیری میکن--د) .آی--ا
در چنین شرایطی خروج از این مرداب برای ک--ارگران س-اده اس-ت؟ ی-ک راه-زن امپریالیس-ت
آلمانی نوشت« :ما نه تنها به پاهای سربازان نیاز داریم ،بلکه به مغز و قلب آنه--ا ن--یز محت--اجیم».
دولت بورژوازی میکوشد طبقهی کارگر را همچون حیوانی اهلی تربیت کن--د؛ کس--ی ک--ه مانن--د
یک اسب کار کند ،و به اندازهی کلوچهی ناچیزی غذا بخورد.
سرمایهداری اینگونه گسترشِ خود را تضمین میکند .ماشین اس--تثمار ب--ه ح--رکت در میآی--د و
همواره از طبقهی کارگر ارزش افزوده بیرون میکشد .دولت سرمایهداری به شدت مراقب است
که بردگانِ مزدور شورش نکنند.

بنیادی سیستم سرمایهداری
ِ
 -۱۳تضادهای
حال ضروری است که بررسی کنیم که آیا جامعهی ب--ورژوازی ی--ا س--رمایهداری خ--وب س--اخته
شده است یا نه .هر چیزی زمانی محکم و خوب است که تم-ام بخشه-ای آن ب-ا هم هماهن--گ
باشند .سازوکارِ یک ساعت را در نظر بگیریم .این ساعت هنگامی خوب و بیعیب کار میکن--د
که هر چرخ با چرخ دیگر و هر دندانه با دندانهی دیگر هماهنگ باشد.
اکنون به جامعهی سرمایهداری بنگریم .به سادگی میتوان دید که به هیچ وجه آن ط--وری ک--ه ب--ه
نظر میآید این جامعه محکم بنا نش--ده اس--ت .ب--رعکس تض--ادهای بس--یار ب--زرگ و ش--کافهای
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مهیبی را نشان میدهد .نخست این که ،در جامعهی س--رمایهداری تولی--د و توزی-عِ کااله--ا ک--امال
ویژگی بار ِز این جامعه است .یع--نی چ--ه؟ ب--ه این
نابسامان است؛ «هرجومرج در تولید»
ِ

معنی که هر سرمایهدار (یا شرکتهای سرمایهداری) مستقل از دیگ--ران ک--اال تولی--د میکن--د .ب--ه
جای آن که جامعه تعیین کند چه نیازه--ایی دارد و ب--ه ه--ر ک--دام چ--ه ان--دازه محت--اج است ،صاحبان
کارخانهها هستند که تصمیم میگیرند چه کاالیی تولید کنند تا سود بیشتری برایشان داشته باشد
و بتوانند رقبای خود را در بازار شکست دهند .از این رو اغلب پیش میآی--د ک--ه ک--االیی بیش از
حد تولید شود (البته م--ا درب--ارهی زمان پیش از جن--گ [جه--انی اول] ص--حبت میک--نیم) .بن--ابراین
امکانی برای فروش آنها نیست .کارگران به علت نداش--تن پ--ول ک--افی توان--اییِ خری-دِ آنه--ا را
ندارند .بنابراین بحران بروز میکند :کارخانهها بسته شده و کارگران بیکار میشوند .هرجومرج
تولیدْ مبارزه در بازار را به همراه میآورد .هرتولیدکنندهای میکوشد مشتریانِ دیگران را به سوی
خ--ود بکش--اند .این مب--ارزه دارای ش--یوهها و ش--کلهای گون--اگونی اس--ت .با مبارزهی دو
کارخانهدار آغاز شده و به جنگ جهانی میان کشــورهای ســرمایهداری بــر س ـ ِر
تقسیم بازارهـای جهـانی منتهی میگـردد .نتیج--ه این ک--ه ن--ه تنه--ا اج--زای ج--امعهی
سرمایهداری باهم همگون نیستند ،بلکه در برخوردِ مستقیم با یکدیگر قرار دارند.
بنابراین اولین علت آش--فتگی ج--امعهی س--رمایهداری ،ه--رج و م--رجِ تولی--د اس--ت ک--ه بحرانه--ا،
رقابته--ای خونب--ار و جنگه--ا را در پی دارد .دومین علت آش--فتگی ج--امعهی س--رمایهداری،
ساختمانِ طبقاتیِ آن است .درواقع جامعهی سرمایهداری یکپارچ--ه نیس--ت ،بلک--ه ب--ه دو جامع--ه
تقسیم شده است .سرمایهداران یکسو و کارگران و تهیدستان سویی دیگر .این دو
جامعه در یک دشمنی مداوم ،آشتیناپذیر و بیپایان به سر میبرند؛ همان چیزی

که ما مبارزهی طبقاتی مینامیم .در اینجا ن--یز مش-اهده میک-نیم ک-ه بخشه--ای مختل--ف
جامعهی سرمایهداری نه فقط با یکدیگر هماهنگ نیستند ،بلکه برعکس در تضادی آشتیناپذیر
قرار دارند.
آیا سیستم سرمایهداری محکوم به نابودی است یا نه؟ پاسخ این پرسش به مالحظاتِ زیر وابس--ته
است .اگر ما فَرگشت ۲۲سرمایهداری را مطالع--ه ک--نیم ،اگ--ر تغییره--ایی را ک--ه در ط--ولِ زم--ان از س--ر
گذرانده بررسی کنیم ،و اگر به این نتیجه برسیم که آشفتگیهایش همواره در حال ک--اهش ب--وده
22
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است ،در آن صورت می توانیم برایش یک زندگی طوالنی آرزو کنیم .اما اگر نه ،به این نتیج--ه
برسیم که با گذشتِ زمان بخشهای مختلفِ ماشینِ سرمایهداری هر روز بیشتر و بیشتر در تص--ادم
با هم قرار میگیرند و شکافهای این جامعه به پرتگاههای گریزناپ--ذیر تب--دیل میش--وند ،در آن
صورت میتوانیم فاتحهاش را بخوانیم.
بنابراین اکنون باید فرگشتِ سرمایهداری را بررسی کنیم.
کتابشناسی:
•

«آموزشِ کوتاهِ دانشِ اقتصادی» ،بگدانف

•

«دکترینهای اقتصادیِ کارل مارکس» ،کائوتسکی

•

«برنامهی ارفورت» ،کائوتسکی

•

«دولت و انقالب» ،لنین

•

«منشأ خانواده ،مالکیت خصوصی ،و دولت» ،انگلس

•

«توسعهی سوسیالیسم :از تخیل تا علم» ،انگلس

پیشتر این واژه به تکامل ،تطور ،یا سیرِ تکاملی ترجمه میشد که معنای نادرس تی ب ه ذهنِ خوانن دهی فارس یزبان
متبادر میکند .چرا که فرگشت به معنای تکامل و یا کاملشدن نیست بلکه به مفهومِ دگرگ ونیِ پیوس ته و ت دریجیِ
است.
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اجتماعی
فصل دو :گسترش و
بالندگی نظمِ
ِ
ِ
سرمایهدارانه

مالکیت
ِ
 -۱۴کشمکش میانِ تولیدِ کوچکـ مقیاس و بزرگـ مقیاس (میان
مالکیت ناشی از سرمایه)
ِ
ناشی از کار و
الف) کشمکش میان سرمایهی کوچک و بزرگ در ص-نایع تولی-دی :کارگاهه-ای ب-زرگی ک-ه
گاهی بیش از ده ه-زار ک--ارگر را دربرمیگیرن-د و دارای ماش-ینهای ب-زرگ و س-نگین هس-تند
همیشه وجود نداشته است .این کارخانهها بر پایهی بقایای صنایع دس--تی و ص--نایع کوچ--ک ک--ه
تقریبا به کلی از بین رفته بودند ،به تدریج به وجود آمده و رشد کردند .ب--رای درک علته--ای
پیدایش این جریان ،باید پیش از هر چ--یز ب--ه این واقعیت توج-ه داش--ت ک--ه در ش-رایطِ م-الکیت
خصوصی و تولیدِ کا الیی ،مبارزه برای جلب خریدار ،یعنی رقابت،گریزناپذیر است .چه کسی
در این مبارزه پیروز میشود؟ کسی ک-ه میدان-د چگون-ه خری--دار را جلب کن--د و او را از گِ--رد
رقبایش پراکنده سازد .خریدار را پیش از هرچیز میتوان از طریق قیمتهای ارزانتر کاال جلب
نمود .۱اما چه کسی میتواند کاال را به قیمتی خیلی ارزانتر بفروشد؟ این نخستین پرسشی است
که باید پیش از هر چیز پاسخ داده شود .کامال واض--ح اس--ت ک--ه کارخ--انهدار ب--زرگ میتوان--د
اجناس را ارزانتر از از کارخانهدار کوچ--ک و ص--نعتگر بفروش--د .چ--ون او میتوان--د کااله--ا را
ارزانتر نیز بخرد .تولیدِ بزرگ -مقیاس در این زمینه دارای امتیازهای زی--ادی اس--ت .پیش از ه--ر
چیز این امتیاز که سرمایهدار بزرگ میتوان--د ماش-ینآالت ،و اب-زار و تجه--یزات به-تری ب--ه ک-ار
اندازد .صنعتگر و استادکار کوچک با تمام نیرو تا آخرین نفس تالش میکند .آنها معم--وال ب--ا
1

در اینجا البته زمان قبل از جنگ [جهانی اول] مورد نظر است .بعد از ویرانیهای جنگ ب ر خالف معم ول فروش نده
دنبال مشتری نخواهد رفت ،بلکه مشتری دنبال فروشنده میگردد*.
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ماشینهای دستی کار میکنند و حتا ج--رأت فکرک--ردن ب--ه ماش--ینهای ب--زرگ و خ--وب را هم
ندارند ،چ-ون ت-وان خری--دش را ندارن--د .س--رمایهدار کوچ--ک هم ق--ادر ب-ه تهی--ه و بهک--ارگیری
جدیدترین ماشینها نیست .هرچه مؤسس-ه بزرگت-ر باش-د از لح-اظ تک-نیکی ک-املتر ،ک--ارش
موفقیتآمیزتر و به همین نسبت هر قطعه کاالی ساخته ش--ده ب--رای س--رمایهدار ب--زرگ ارزانت--ر
تمام میشود.
در کارخانهه--ای ب--زرگِ آمریک--ا و آلم--ان آزمایش--گاههای علمیای وج--ود دارد ک--ه هم--واره
روشهای جدید و بهبودیافتهای کش--ف میکنن--د .بن--ابراین دانش و ص--نعت ب--ه هم میپیوندن--د.
کشفیاتِ این آزمایشگاهها ،جزیی از رازهای همان شرکتهای سرمایهگذاریای هستند ک--ه بهش--ان
وابستهاند ،و فقط در خ-دمت من--افع این ش-رکتها هس--تند .در تولی-دِ کوچک --مقی--اس و ص--نایع
دستی ،یک کارگر به تنهایی تقریبا تمام تولید یک محصول را از ابتدا تا انتها انجام میدهد .در
حالی که با کار ماشینی و تعداد زیاد کارگر ،یکی فق--ط ی--ک قس--مت ،دیگ--ری بخش بع--دی و
سرانجام سومی بخشی دیگر از آن را تولید میکند .با این روش ،که به آن تقس--یم ک--ار میگوین--د،
کار خیلی سریعتر پیش میرود .مزیتهای چ--نین روش--ی را میت-وان در نت-ایج بررس--یای ک--ه در
سال  ۱۸۹۸در آمریکا انجام شده به خوبی مشاهده کرد .نتایج از این قرارند:
تولید  ۱0عدد خیش کشاورزی .کار دستی :دو کارگر که یازده کار مختل--ف انج--ام دادن--د ،در
مجموع  ۱۱۸0ساعت کار کردهاند و مبلغ  54دالر دریافت نمودند .برای تولید هم--ان  ۱0ع--دد
خیش توسط ماشین 5۲ :کارگر با انجام  ۹۷کار مختلف (هرچه کارگر بیشتر باشد انواع کار ن--یز
متن-وعتر اس-ت) م-دت  ۳۷س-اعت و  ۲۸دقیق-ه ک-ار کردن-د و مبل-غ  ۷/۹دالر دری--افت نمودن-د.
(بنابراین مشاهده میشود که در مدت زمانی خیلی کوتاهتر ک--ه اص--ال ب--ا زم--ان ک--ار اولی قاب--ل
مقایسه نیست همان کار به مراتب ارزانتر تمام شد).
تولید  ۱00عدد چرخک ساعت به وسیله کار دس--تی ۱4 :ک--ارگر 45۳ ،ک--ار مختل--ف۳4۱۸66 ،
ساعت کار و مبل--غ  ۸0/۸۲دالر .تولی--د ماش--ینی ۱0:ک--ارگر ۱0۸۸ ،ک--ار مختل--ف ،م--دت ۸۳4۳
ساعت کار و  ۱/۸دالر.
تولید  500یارد پارچه چهارخانه به وسیله کار دستی ۳ :کارگر ۱۹ ،کار مختلف در مدت ۷5۳4
ساعت ۱۳5/6 ،دالر .تولید ماشینی برای تهیه همان مقدار پارچه  ۲5۲کارگر با  4۳کار مختل--ف
در مدت  ۸4ساعت 6/۸۱ ،دالر.
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از این نمونهها فراوان میتوان ذکر ک--رد .همچ--نین بایس--تی توج--ه داش--ت ک--ه تولیدکنن--دههای
کوچ--ک و س--ازندگانِ ص--نایعِ دس--تی نمیتوانند در خیلی از رش--تههای تولی--د همچ--ون س--اختن
موتوره--ای لکوموتی--و ،کش--تیهای جنگی ،اب--زار اس--تخراج مع--دن و … ک--ه ب--ه روشه--ا و
ماشینآالت پیشرفته نیاز دارد ،فعالیت کنند.
تولیدِ بزرگ -مقیاس در همهی زمینهها باصرفهتر است :در ساختمان ،ماشینآالت ،مواد خام ،در
تأمین روشنایی و گرمایش ،در نیروی کار ،در استفادهی دوباره از هدررفتِ تولید و غ--یره .ه--زار
کارگاه کوچک و ی--ک کارخ--انهی ب--زرگ را ک--ه ب--ه ان--دازهی تم--ام این ه--زار کارگ--اه تولی--د
میکند ،در نظر بگیریم .مسلما ساختنِ یک ساختمان ب--زرگ س--ادهتر از س--اختنِ ه--زار س--اختمان
کوچک است .مواد خام در هزار کارگاهِ کوچک بیشتر ه--در میرود (مق--داری از این م-واد گم
شده ،غیر قابل مصرف و یا اسراف میشود و غیره) .تأمین روشنایی و گرمایشِ یک کارخانهی
بزرگ بسیار آسانتر از هزار کارگاه کوچک است .رفت و روب ،نظارت ،تعمیرات و غیره ن--یز
ب--ه م--راتب س--ادهتر اس--ت .در ی--ک کالم ،همهی جنبهه--ای اقتص--ادیِ ی--ک کارخ--انهی ب--زرگ
بهصرفهتر است و بهرهوری بهتری دارد.
همچنین از لح--اظ خری--د م--واد خ--ام و س--ایر نیازه--ای تولی--د ،س--رمایهی بزرگ --مقی--اس دارای
امتیازاتی است .خرید عمده ارزانتر است و کاال هم مرغ--وبتر .ب--ه عالوه کارخ--انهدار ب--زرگ
اطالع--ات بیش--تری از ب--ازار دارد و میدان--د از کج--ا و چگون--ه میت--وان ارزانت--ر خری--د ک--رد.
تشکیالتِ اقتصادیِ کوچک به همان ترتیب در فروش کاالیش نیز از این امتیازات محروم است.
سرمایهدار بزرگ نه تنها بهتر میداند کجا میتوان گرانتر فروخت (ب--رای این منظ--ور ع--امالنی
دارد که همواره در سفر هستند و با تمام بورسها که در آنج--ا همهی اخب--ار مرب--وط ب--ه تقاض--ای
کاال جمع میشود رابطه دارد و تقریبا با تمام دنیا در تماس است) از آن گذشته میتوان-د منتظ-ر
بماند .مثال وقتی قیمت کاالیش زیاد پایین باشد ،در آن صورت میتواند این کاالها را انبار کند
و منتظر بماند تا وقتی که قیمتها دوباره باال برود .در حالی که یک استادکار کوچک قادر ب--ه
این کار نیست .او با آن چه فروخته زندگی میگذراند .همین که کاال را فروخت بالفاصله پولِ
به دست آورده را صرف زندگی میکند .او چیزی مازاد ندارد .به همین علت ناگزیر اس--ت ،ب--ه
هر قیمتی که شده جنس خود را بفروشد وگرنه از گرسنگی خواهد مرد .روشن است که چ--نین
شرایطی زیان بزرگی برای اوست.
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شاید نیاز به گفتن نباشد که تولیدِ بزرگ -مقیاس از یک امتیاز دیگر به نام اعتبار ن--یز برخ--وردار
است .وقتی سرمایهدار بزرگ احتیاج فوری به پ-ول دارد ،همیش--ه میتوان-د وام بگ-یرد .ب-ه ی--ک
«ش--رکت معت--بر» ه--ر ب--انکی ،حت--ا ب--ا به--رهای نس--بتا کم وام خواه--د داد .در ح--الی ک--ه ی--ک
تولیدکنندهی کوچک تقربیا نزد هیچ کس اعتبار ندارد .تازه اگر هم شخصی پیدا شود ،به--رهی
سنگینِ سرسامآوری طلب میکند .بدین ترتیب اس--تادکار کوچ-ک ب-ه آس--انی گرفت--ار چنگ-ال
رباخواران میشود.
تم--ام این مزیته--ای ش--رکتهای بزرگ --مقی--اس ب--ه روش--نی نش--ان میده--د ک--ه چ--را در نظ--امِ
س--رمایهداری از بین رفتنِ تولی--د کوچ--کِ گریزناپ--ذیر اس--ت .س--رمایهی بزرگ ---مقی--اس،
تولیدکنندهی کوچک را ل--ه میکند ،مش--تریانش را میگ--یرد ،ن--ابودش میکن--د ،و صاحبانش را ب--ه
ص-فِ پرولتاریا ران--ده ی--ا دربهدر و ولگ--رد میکن--د .ب--دیهی اس-ت ک--ه اس--تادکارکوچک تالش
میکند به زندگیاش ادامه دهد .او با تمام توان مبارزه میکند ،خودش دس-ت ب-ه ک-ار میش-ود و
کارگران و افراد خانوادهاش را نیز وامیدارد بیش از حد توان کار کنن--د .ولی س--رانجام بایس--تی
جای خود را به سرمایهدارِ بزرگ بدهد .در بیش--تر م--وارد ،کسی ک--ه ب-ه نظ-ر میرس-د اس--تادکاری
مستقل است ،در واقع کامال به سرمایهی بزرگ -مقی-اس وابس-ته اس-ت ،ب-رایش ک-ار میکن-د ،و
بدون اجازهی آن نمیتواند حتا یک قدم بردارد .تولیدکنندهی کوچک در اغلب موارد وابس--ته ب--ه
رباخواران است و استقالل وی فقط ظاهری است .زیرا او در واق--ع فق--ط ب--رای این زالوه--ا ک--ار
میکند .زمانی ریشش دست خری--داری اس--ت ک--ه کااله--ا را یکج--ا میخ--رد و زم--انی دس--ت
مغازهای که برای آن کار میکند .او فقط در ظاهر مستقل است ،در حالی که در واقع به کارگر
مزدوری تبدیل شده ک--ه در خ--دمتِ س--رمایهدارِ مال-کِ مغ--ازهی بزرگت--ر است .گ--اهی ن--یز اتف--اق
میافتد که سرمایهدار ابزار کار و مواد خ--ام در اختی--ار او ق--رار میده--د (ک--ارگرانِ خ--انگی در
روسیه اغلب در چنین شرایطی بودند) .در چنین مواردی روشن است که کارگر خانگی به صورت
پادوی سادهی سرمایه درآمده است .شکلِ دیگری هم از تسلط سرمایه وجود داردکه در ج--وار
شرکتهای بزرگ ،اغلب تعمیرگاههای فنی کوچک هم به وجود میآید .آنه--ا در این ح--الت
در مقابل ماشین عظیم ،پیچ و مهرهی سادهای بیش نیس--تند .در اینج--ا ن--یز کارگاهه--ای کوچ--ک
فق--ط ب--ه ظ--اهر اس--تقالل دارن--د .گ--اهی مش--اهده میش--ود ک--ه چگون--ه اس--تادکاران کوچ--ک،
صنعتگران ،کارگران خانگی ،دالالن و سرمایهداران کوچک ورشکسته از یک رشته تولیدی و
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تجاری خارج شده و به رشتهی تولیدی دیگری که هنوز سرمایهی بزرگ -مقیاس در آن قدرت
نگرفته پن-اه میبرن-د .ب-ه وی-ژه اغلب اس-تادکاران کوچ-ک ورشکس-ته ب-ه دالالن کوچ-ک و ی-ا
فروشندگان دورهگرد و غیره تبدیل میشوند .بدین ترتیب سرمایهی بزرگ -مقیاس قدم به ق--دم
تولید کوچک را در همه جا به تنگن--ا میکش--اند .مؤسس--ات عظیمی ب--ه وج--ود میآین--د و رش--د
میکنند که دربرگیرندهی هزاران نف--ر و گ--اهی ن--یز دهه--ا ه--زار نف--ر ک--ارگر هس--تند .س--رمایهی
بزرگ --مقی--اس فرم--انروای جه--ان میش--ود .م--الکیت ناش--ی از ک--ار شخص--ی از بین میرود و
سرمایهی بزرگ -مقیاس جایش را میگیرد.
به عنوان نم-ونهای ب-رای ن-ابودیِ تولیدِکوچک --مقی-اس در روس-یه ،بیایی--د ک-ارگران خ-انگی را
بررسی کنیم .بعضی از کارگران خانگی (از قبیل دباغان و یا حص--یربافان و غ-یره) ب--ا م-واد خ--ام
شخصی کار میکردند و محصوالت خود را به ه--ر کس میفروختن--د .بع--دها ع--دهای از اینه--ا
(مثل کالهدوزان ،س--ازندگان عروس--ک و اس--باببازی و م--اهوت پ--اککن ،مس--واک و غ--یره)
شروع کردند برای یک سرمایهدار مشخص(فقط یک نفر) کار کنند .در م--رحلهی بع--دی ،آنه--ا
مواد خ--ام را از کارفرمایش--ان دری--افت میکردن--د و ب--ه همین خ--اطر ب--ه بن--دگیِ او درآمدند (مث--ل
قفلسازان پاولوسک ۲و بورماکینو .)۳سرانجام زمانی رسید که سفارشدهنده ب--ه ازای ه--ر تکهی
س--اخته ش--ده ب--ه س--ازندگان پ--ول میداد (مانن--د میخ و سوزنس--ازان ت--ور،4کفاش--ان کیم--ری،5
چادرسازان ماکاریف 6و چاقوسازان در پاولف .)۷بافندگان پارچه هم به چ--نین ب--ردگیای دچ--ار
شدند .در بریتانیا وضع تولید کوچک -مقیاسِ در حال زوال آن چنان ب--د ب--ود ک--ه آنه--ا را «نظ--ام
عرق ریختن »۸نام نهادند .در آلمان در فاصله سالهای  ۱۸۸۲تا  ۱۸۹5تعداد شرکتهای کوچک
 ۸/6درصد کاهش ی--افت ،درح--الی ک--ه ب--ه تع--داد کارخانهه--ای متوس--ط ک--ه دارای ( 6ت--ا )50
کارگر بودند  64/۱درصد و به تعداد کارخانههای بزرگ تا  ۹0درصد افزوده ش--د .از آن زم--ان
به بعد تع--داد قاب--ل مالحظهای از ش--رکتهای متوس--ط از گردون--ه خ--ارج ش--دند .در روس--یه ن--یز
Pavlovsk

2

Burmakino

3

Tver

4

Kimry

5

Makarieff

6

Pavlovo

7

Sweating System
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کارگاهها به سرعت جای ک--ارگران خ--انگی را گرفتن--د .یکی از مهمت--رین رش--تههای تولی--د در
روسیه صنایع نساجی (بافندگی) اس--ت .وق--تی تع--داد ک--ارگران کارگ--اهی و ک--ارگران خ--انگی
شاغل در صنعت پنبه را مقایسه کنیم ،درمیی--ابیم ک--ه ب-ا چ-ه س-رعتی سیس--تمِ کارگ--اهیْ ص--نعتِ
خانگی را تار و مار کرد .این آمار را ببینید:
سال

تعداد کارگران کارگاهی

تعداد کارگران خانگی

۱۸66

۹4٬566

66٬۱۷۸

۱۸۷۹

۱6۲٬6۹۱

50٬۱5۲

۱۸۹4-5

۲4۲٬05۱

۲0٬4۷5

در سال  ۱۸66از هر صد نفر کارگر رشته صنایع پنبه ۷0 ،نفرش--ان ک--ارگر خ--انگی بودن--د .در
سالهای  ۱۸۹4-5از هر صد نفر کارگر فق-ط  ۸نف-ر ک--ارگر خ-انگی بودن-د .در روس-یه تولی--د
بزرگ -مقیاس بسیار سریع رشد کرد ،چرا که سرمایهی خارجی به ط--ور مستقیم ب--ه س--ازماندهی
خود پرداخت .به طوری که در سال  ۱۹0۲تقریبا نصف ( 40درصد) مجموع ک--ارگران ص--نعتی
در شرکتهای بزرگ اشتغال داشتند.
در سال  ۱۹0۳هفده درصد از تمامِ کارگاهها و کارخانههای روس--یه ،در منطقهی اروپایی روس--یه
متمرکز بود .این کارخانهها که در هر ی--ک از آنه--ا بیش از ص--د نف--ر مش--غول ب--ه ک--ار بودن--د،
رویهم  ۷6/۷درصد از مجموع کارگران روسیه را دربرمیگرفت.
پیروزی تولید بزرگ در تمام کشورها با فالکت تولیدکنن-دگان کوچ-ک هم-راه اس-ت .گ-اهی
تمام یک بخش تولیدی و شغلهایش تقریبا به کلی از بین میرود (مانن--د بافن--دگان س--یلزی ۹در
آلمان و بافندگانِ هندی و غیره).
ب -کشمکش میان سرمایهی کوچک -مقیاس و بزرگ -مقیاس در کشاورزی :همان مب--ارزهای
که در سرمایهداری در بخش صنعت بین تولیدِ کوچک -مقیاس و بزرگ - -مقی--اس وج--ود دارد،
در بخش کشاورزی نیز موج-ود اس-ت .وض-ع م-الکی ک-ه امالکش را درس-ت هم-ان ط-ور اداره
میکند که سرمایهدار کارخانهاش را ،وضع دهقانان بزرگ زالوصفت ،دهقان--ان میان--ه ،دهقان--ان
فقیر ،که اغلب خود ن--زد زمینداران و دهقان--ان ب--زرگ ی--ک ک--ار ف--رعی انج-ام میدهن--د و ن-یز
Silesian

9
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دهقانان برده همه درست مثل وض--ع س--رمایهدار ب--زرگ و ص--احب کارگ--اه متوس--ط ،ص--نعتگر،
کارگر خانگی و کارگر مزدی در صنایع است .در ده نیز مانند شهر مالکیت بزرگ وض--عش از
مالکیت کوچک بهتر است.
مالک بزرگ قادر به تهیه اب--زار خ--وب تک--نیکی اس--ت ،ماش--ینهای کش--اورزی (مث--ل ش--خمزن
الکتریکی و بخار ،ماشین دروی غله و علف ،ماشین گردآوری محصول و تخمپاش--ی و ماش--ین
خرمنکوبی و غیره) که بیشتر دهقانان کوچک و میانهحال به آنها هیچگونه دسترس--ی ندارن--د.
همان طور ک--ه کارگذاش--تن ماش--ین گ--رانقیمت در کارگ--اه کوچ--ک ی--ک ص--نعتگر در ی--ک
کارگاه صنعتی کوچک بیمورد است (زیرا نه پ--ولی ب--رای خری--د آن وج--ود دارد و ن--ه باص--رفه
است) به همان ترتیب هم برای دهقانان کوچک میسر نیست که ماشین شخمزنی بخار بخرن--د و
ثمری هم ندارد .برای بهرهبرداری از یک چنین ماشین مرغوبی مقدار زی--ادی زمین الزم اس--ت،
نه یک تکه زمین کوچک که به سختی قادر به تأمین غذای یک مرغ است .بهرهب-رداری کام-ل
از ماشین و دستگاه های فنی بستگی به مقدار زمین دارد .یک خیشِ اسبی وقتی باصرفه است که
حد اقل  ۳0هکتار زمین موجود باشد .یک ماشین چمنزنی و خرمنک--وبی ب--ا  ۷0هکت--ار زمین،
ماشین بخار خرمنکوبی با  ۲50هکتار و باالخره یک خیش بخار با  ۱000هکتار زمین مقرون به
صرفه است .در این اواخر برای آماده کردن زمین از ماشینهای الکتریکی استفاده میش--ود ک--ه
آنها نیز فقط در کشاورزیِ بزرگ -مقیاس قابل استفادهاند.
آبیاری زمین ،خشک کردن باتالقها ،زهکشی ،ساختن شبکههای آبیاری و غ--یره ن--یز از ام--وری
است که اغلب فقط برای مالک بزرگ امکان دارد .کشاورزی بزرگ در زمینه ابزار ،مص--الح و
نیروی کار ،تأمین روشنایی و گرمایش و غیره ن--یز درس--ت مث-ل س-رمایهی ب--زرگ ص--رفهجویی
میکند.
در کشتزارهای بزرگ در هر دسیاتین ۱0مقدار حصاربندی کمتر اس--ت و مق--دار کم--تری دان--ه از
بین میرود .به عالوه مال-ک ب-زرگ میتوان-د دهقان--ان آزم-وده اس-تخدام کن-د و زمینه--ایش را
براساس روشهای علمی آبیاری اداره نماید.
در زمینهی دادوستد و گرفتن اعتبار نیز هم-ان مناس-باتِ موج-ود در بخش ص-نعتی جری-ان دارد:
سرمایهدار بزرگ وضع بازار را بهتر میشناسد ،میتوان-د منتظ-ر بمان-د و میتوان--د تم--ام اجن-اس
 10برابر با  1/092۵هکتار
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مورد نیازش را ارزانتر بخرد و میداند چگونه گرانتر بفروشد .برای سرمایهدار کوچ--ک فق--ط
یک راه باقی میماند؛ این که با تمام نیرو مب--ارزه کن--د .مال--ک کوچ--ک زمین خ--ود را فق--ط از
طریق افزایشِ کار و کاهش نیازهایش ،نیمهگرسنه سرپا نگه میدارد .او تنها از این راه میتوان--د
تحت حاکمیت سرمایهداری ابراز وجود کند .فقر و تنگدستی او با پرداخت مالیاتهای سنگین
تسریع میشود .دولت سرمایهداری باری سنگین به دوش مالک کوچک میگذارد .کافی است
به خاطر بیاوریم که مالیاتهای تزاری چه مفهومی برای دهقانان کوچک داشت« :هم--ه چ--یز را
بفروش ولی مالیات را بپرداز».
به طور کلی میتوان گفت که تولید کوچک -مقیاس در کشاورزی ،ق--درت مق--اومتاش خیلی
بیشتر است تا در صنایع .در شهرها سرمایهداران کوچ--ک و پیش--هوران تقریب--ا ب--ه س--رعت رو ب--ه
ن--ابودی میرون--د ،در ح--الی ک--ه اقتص--اد دهق--انی در روس--تا در تم--ام کش--ورها روی پایهه--ای
محکم تری قرار دارد .با این حال در اینجا هم روندِ فقر اکثریت مردم ادامه دارد .منتها در روستا
به آن روشنی به چشم نمیآید .گاهی یک اقتصاد بر حسب مق--دار زمینش آنق--درها ب--زرگ ب--ه
نظر نمیرسد ،ولی در عمل خیلی بزرگ است .با سرمایهی زیادی مجهز ش--ده و مق--دار زی--ادی
کارگر دارد و این موضوع بخصوص در مورد باغبانان حوالی شهرهای بزرگ به خ--وبی ص--دق
میکند.
بعضی اوقات برعکس چنین به نظر میآید که گویا در برابر ما تعداد زیادی دهقانان کوچک و
مستقل قرار دارند .حال آن که در واقع تقریبا تمام آنها کارگرهای مزدوری هس--تند ک--ه ی--ا در
ملک مجاور استخدام شدهاند و حقوقی میگیرند و یا کارگران موس--می هس--تند و ی--ا ب--ه س--وی
ش--هرها س--رازیر میش--وند .سرنوش--ت دهقان--ان در همهی کش--ورها درس--ت مانن -دِ ص--نعتگران و
ک--ارگران خ--انگی اس--ت .ع--دهی کمی از آن--ان ب--ه رب--اخواران ۱۱خونخ--وار تب--دیل میش--وند
(مش--روبفروشها ،ض--امنها ،دهقان--انِ ثروتمن--دی ک--ه کمکم دارایی خ--ود را بیش--تر میکنن--د)،
قسمت دیگر یا مقاومت میکند و ی--ا ب--ه کلی از بین میرود .ابت--دا ک--ار و س--پس اس--ب خ--ود را
میفروشند و به دهقانان بدون چهارپ--ا تب--دیل میش--وند و بع--د هم تک--ه زمین خ--ود را از دس--ت
11

кула́к

کوالک به دهقانان مرفه و ثروتمند روسی گفته میشود .واژهی کوالک به معنی مش ت اس ت و اش تقاق معن ایی آن
«مشتبسته و خسیس» است.
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میدهند و باالخره یا برای همیشه به شهر پناه میبرند و به کارگر مزدی تبدیل میگردند و یا ب--ه
صورت دهقان ب--رده و بیچ--یز در میآین--د .دهقان--ان ب--دون چهارپ--ا ک--ارگر م--زدی میش--وند و
رباخوار خونخوار که کارگر دارد ،به زمیندار یا سرمایهدار تبدیل میگردد.
بدین ترتیب در بخش کشاورزی مقادیر زیادی زمین ،ابزار ،ماشینآالت و دام به تملک مش--تی
زمیندارانِ سرمایهدار درمیآید و میلیونها کارگر ب--رای آنه--ا ک--ار میکنن--د .میلیونه--ا دهق--ان
وابسته به این عدهی انگشتشمار میشوند.
در آمریکا که سرمایه از هرجای دیگر بالندهتر اس-ت م-زارع ب-زرگی وج-ود دارد ک-ه در آنه--ا
درست مثل یک کارخانه کار میشود .در این امالک مثل کارخانهها فقط یک محص--ول معین
تولید میشود .مزارع بسیار بزرگی وج-ود دارد ک--ه فق-ط مخص-وص باغه-ای ت-وتفرنگی و ی-ا
درخت--ان می-وه اس--ت .در کش--تزارهای ب--زرگِ گن--دم ،ک--ار ب--ا ماش--ین انج--ام میگ--یرد .بس--یاری از
رشتههای تولید کشاورزی در دست عدهی کمی جمع ش--ده اس--ت .ب--رای نمون--ه در آنج--ا ی--ک
«سلطان مرغ» وجود دارد (شخصِ سرمایهداری که تقریبا تمام یا بیشترِ صنعتِ پ--رورشِ جوج--ه در
دستان اوست) ،یا یک « -سلطان تخم مرغ» وغیره۱۲.

 -۱۵وابستگی طبقهی کارگر ،ارتش ذخیره ،کار زنان و کودکان
در نظام سرمایهداری همواره تودهه--ای بیش--تر و بیش--تری از جمعیت ب--ه ک--ارگران م--زدی تب--دیل

میشوند .صنعتگران سیهروز ،کارگران خانگی ،دهقان-ان ،دالالن و س--رمایهداران میانهح-الی ک--ه
ورشکسته شدهاند ،در یک کالم تمام آنهایی ک-ه از گردون-ه ب-ه ب-یرون پرت-اب ش-دهاند ،تم-ام
آنهایی که توسط سرمایهی بزرگ -مقیاس به تنگنا ران--ده ش--دهاند ،ب--ه ص--فوف پرولتاری--ا وارد
میشوند .به موازات انباشت ثروتهای سرشار در دست ع--دهی کمی از س--رمایهداران ،تودهه--ا
هرچه افزونتر بردههای مزدیِ آنها میشوند.
به برکتِ فروپاشیِ پیوستهی قشرها و طبقات متوسط ،تعداد کارگران خیلی بیش--تر از م--یزان نی--ازِ
س--رمایه اف--زایش مییاب--د .از این طری--ق ک--ارگر اس--یر س--رمایهداری میگ--ردد .او بای--د ب--رای
سرمایهداران کارکند و چنان چه نخواهد ،صدها کارگرِ بیکارِ دیگر جای او را میگیرند.
 12البته چنین وضعیتی دیگر تنها ویژه ی آمریکا نیست ،و در همین ایران نیز بارها و بارها با سلطانهای گوناگونی آش نا
شدهایم.
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این وابستگی به سرمایه نه فقط از طریق اضمحالل قشرهای مختلف ،بلکه از طریق دیگری هم
تحکیم مییابد و حاکمیت سرمایه بر طبقهی کارگر هر روز گستردهتر میگردد .به این ت--رتیب
که سرمایه به طور مداوم کارگر اضافه را به خاک سیاه مینشاند و برای خودش ذخ--یره ن--یروی
کار به وجود میآورد .به چه صورت؟ به این روش :م--ا پیشت--ر دی--دیم ک--ه ه--ر کارخ--انهداری
تالشش در این است که از هزینهی تولید کاال بکاهد .به همین علت همواره ماش--ینهای جدی--د
بیشتری به کار انداخته میشود ،ولی معموال یک ماشین جای یک کارگر را میگیرد و بخش--ی
از نیروی او را بیمصرف میسازد .هر ماشین جدیدی که به ک--ار انداخت--ه میش--ود ب--دین مع--نی
است که تعدادی کارگر از کار برکنار خواهند شد .کارگرانی که در کارخانه مش--غول ب--ه ک--ار
بودند به بیکاران تبدیل میشوند .ولی از آنجایی که ماشینهای جدید همواره در تمام رشتههای
مختلف تولیدی به کار میافتند ،واضح است که بیکاری در سیس--تم س--رمایهداری هم--واره بای--د
وجود داشته باشد .تالشِ سرمایهدار بر این نیست که هم-ه ک-ار داش-ته باش-ند و ی-ا ب-ه هم-ه ک-اال
بدهد ،بلکه در این است که تا جای ممکن سود بیش--تری ب--ه چن--گ آورد .ب--دین ت--رتیب قاب--ل
درک است که سرمایهدار نان کارگرانی را آجر میکند که دیگر قادر نیس--تند هم--ان س--ودی را
به او برسانند که پیشتر میرساندند.
در واقع در شهرهای بزرگِ همهی کشورهای س--رمایهداری همیش--ه تع-داد زی--ادی بیک-ار وج-ود
دارد .این--ان ک--ارگران چی--نی و ژاپ--نی هس--تند ک--ه از می--ان اقش--ار دهقان--ان س--یهروز برخاس--ته و
فرسنگها راه به دنبال کار آمدهاند .جوانان روستایی که ب--ه ش--هر آمدهان-د ،دالالن و پیش--هوران
سابق ،و حتا کارگران فلزکار ،چاپخانه و نس--اجی ن--یز در بین آنه--ا دی--ده میش--وند ک--ه س--الیان
متمادی در کارخانهها کار کرده و در اثر به ک--ار افت--ادن ماش--ینهای جدی--د ب--ه خیابانه--ا ران--ده
شدهاند .همه اینها با هم منبع ذخیرهای از نیروی کار را برای سرمایه و یا آن طور ک--ه م--ارکس
مینامید ارتش ذخیرهی کار ۱۳را تشکیل میدهند .وجود یک ارتش ذخیره و بیکاریِ همیشگی،
به سرمایهداران اجازه میدهد طبقهی کارگر را تحت فشار بیشتری ق--رار داده و وابس--تگیاش را
افزایش دهند .سرمایه از یک بخش از کارگران و با کمک ماشین بیش از گذشته بهره میکشد
و این به قیمت از کار برکنارشدن و فالکت بخش دیگ-ری از ک--ارگران تم--ام میش-ود .ام-ا ب--از
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همین به خاک سیاه نشاندهشدگان ،جهت تهدید آن عده از ک--ارگرانی ک--ه در کارش--ان سس-تی
نشان دهند [و یا دست به اعتصاب بزنند] ،به صورت گروگان درخدمت سرمایه قرار دارند.
ارتش ذخ--یرهی ص--نعتی نمونهه--ای تمامعی--اری از وحش--یگری ،فق--ر ،گرس--نگی ،م--رگ و حت--ا
جنایت به دست میدهد .آنهایی که سالهای سال موفق به پیدا کردن ک--ار نش--دهاند کمکم ب--ه
دائمالخمر و باالخره به ولگرد و گدا و غیره تبدیل میش--وند .در ش--هرهای ب--زرگی مث--ل لن--دن،
نیویورک ،هامبورگ ،برلین و پاریس یک ناحیهی کامل شهر مختص س--کونت این ن--وع اف--راد
بیکاره میباشد .در مسکو برای نمونه میتوانیم بازار هیتروف ۱4را نام ببریم .ب--ه ج--ای پرولتاری--ا،
در اینجا قشری به وج-ود میآی-د ک-ه دیگ-ر ک-ارکردن را فرام-وش ک-رده اس-ت .این محص-ولِ
جامعهی سرمایهداری را «لُمپن پرولتاریا» مینامند.
به کار انداختن ماش--ینآالت،ک--ار زن--ان و خردس--االن را ب--ه هم--راه میآورد ک--ه ب--ه وی--ژه ب--رای
سرمایهداران خیلی ارزان و در نتیجه باصرفهتر است .در گذشته پیش از پیدایش ماشین ،برای هر
کاری مهارت ویژهای ضروری بود .گاهی الزم میشد انسان مدت مدیدی یک کار را بیاموزد،
حال آن که بعضی از ماشینها میتوانند حتا توسط کودکان ب-ه ک--ار انداخت-ه ش-وند .آنه--ا ج-ز
حرکت بازو یا پا تا س--رحد م--رگ ،ب--ه چ--یز دیگ--ری احتی--اج ندارن--د و ب--ه همین دلی--ل هم بع--د از
پیدایش ماشین استفاده از کار زنان و کودکان به طور وسیعی گسترش ی--افت .ب--ه عالوه زن--ان و
کودک--ان در مقاب--ل س--رمایهداران دارای ق--درت مق--اومتی نظ--یر م--ردان نیس--تند .آنه--ا رامت--ر و
خجولتراند و بیشتر به گفتههای کشیشها و باالییه--ا ب--اور دارن--د .ب--ه همین دلی--ل کارخ--انهدار
اغلب جای خیلی از مردها را به زنها واگذار میکند و کودکان را وامیدارد تا ش-یرهی جانش--ان
را به سکه های طالی سود تبدیل نمایند.
در سال  ،۱۹۱۸تعداد زنان کارمند و کارگر به شرح زیر بود:
فرانسه  6٬۸00٬000؛ آلمان  ۹٬400٬000؛ ات--ریش و مجارس--تان  ۸٬۲00٬000؛ ایتالی--ا 5٬۷00٬00
 0؛ بلژیک  ۹۳0٬000؛ ای--االت متح--ده آمریک--ا  ۸٬000٬000؛ بریتانی--ا و ول--ز  6٬000٬000؛ در
روسیه ،تعداد زنان مش-غول ب--ه ک-ار پیوس--ته رش-د میک--رد .در س--ال  ۱۹00تع-داد ک--ارگران زن
درحدود  ۲5درصد یعنی یک چهارم کارگران کلیهی کارگاهها بود .در سال  ۳۱ ،۱۹0۸درصد
یعنی تقریبا ی--ک س--وم .در س--ال  45 ،۱۹۱۲درص--د و حت--ا در بعض--ی از رش--تههای تولی--د ،زن--ان
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اک--ثریت را تش--کیل میدادن--د .در ص--نایع نس--اجی مثال در س--ال  ۱۹۱۲تع--داد  45۳٬000نف--ر از
 ۸۷0000نفر ،یعنی بیش از نیمی ( 5۲درصد) از کارگران زن بودند .در سالهای جنگ ،تع--داد
زنان کارگر به میزان وسیعی رشد ک--رد .ک--ار کودک--ان ن--یز ب--ا وج--ود ممن--وعیت در بس--یاری از
نواحی گسترش یافت ،مثال در ایالت متحده آمریک--ا ک--ه س--رمایهداری از هم--ه ج--ا رش--دیافتهتر
است میتوان در هر جایی با کار کودکان مواجه شد.
این وضعیت منجر به از هم پاشیدگی خانوادهی کارگری میگردد .در ش--رایطی ک--ه زن و غالب--ا
کودک در کارخانه هستند ،زندگی خانوادگی به کجا منتهی میشود؟
وقتی زنی به کارخانه میآید و به کارگر تبدیل میشود ،او نیز درست مثل یک کارگر م--رد در
لحظات معین تمام فالکتهای بیک-اری گریب-انگیرش میش--ود .او هم توس--ط س-رمایهداران ب--ه
خ--اک س--یاه نش--انده میش--ود ،او هم در ردی--ف ارتش ذخ--یرهی ص--نعتی ق--رار میگ--یرد ،او هم
میتواند مثل یک مرد کارگر از لحاظ اخالقی کامال منحرف شود .در چنین وضعیتی اس--ت ک--ه
روسپیگری نیز بروز میکند و زنان در خیابانها خ--ود را ب--ه ه--رکس میفروش--ند .زنی ک--ه هیچ
چیزی برای خوردن ندارد و بیکار است و از همه ج--ا ران--ده ش--ده ،چ--ارهای ن--دارد ج--ز آن ک--ه
بدنش را بفروشد و اگر هم کاری موجود باشد ،به قدری دس--تمزد آن ن--اچیز اس--ت ک--ه ب--از هم
برای جبران کمبودِ دستمزد ناچار به خودفروشی است .با گذشت زمان ش--غل جدی--د ب--ه ع--ادت
تبدیل میشود و اینگونه قشر روسپیهای حرفهای به وجود میآید.
تعداد روسپیها در شهرهای بزرگ رقم قابل مالحظهای را تشکیل میدهد و در شهرهایی مانن--د
ه--امبورگ و لن--دن تع--داد این ب--دبختان ب--ه دهه--ا ه--زار نف--ر میرس--د .س--رمایه ب--ا س--ازماندهیِ
فاحشهخانههای بزرگ از آنان همچون منبع سود و ثروت بهرهبرداری میکن--د .دادوس--تد کن--یزان
سفیدپوست یک تجارتِ گس-تردهی بینالمللی است .ش-هرهای آرژان-تین مراک-ز این داد و س-تد
بودند .رقتانگیزتر از همه فحشای کودکان است که در تمام شهرهای اروپ--ا و آمریک--ا توس--عه
یافته است.
هرچه در جامعهی سرمایهداری ماش--ینهای بیش--تر و به--تری اخ--تراع و کارخانهه--ای بزرگت--ر و
بزرگتری ساخته میشوند و میزان فرآوردهها به طور مرتب اف--زایش مییاب--د ،ب--ه هم--ان ان--دازه
ستمِ سرمایه کوبندهتر ،فقر و بیچارگیِ ارتش ذخیرهی صنعتی بیشتر و وابس--تگیِ طبقهی ک--ارگر
و کارگران به استثمارکنندگان زیادتر میشود.
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اگر مالکیت خصوصی نبود و همه چ--یز در م--الکیت اش--تراکیِ همگ--ان ق--رار میداش--ت ،در آن
صورت سیمای جهان به کلی جور دیگری بود .آن وقت تمام انسانها زمان کار خود را کاهش
میدادند و از توانِ خود حفاظت میکردند و با صرفهجویی در کار به آسایش و استراحت خود
توجه مینمودند .اما وقتی س--رمایهدار ماش--ینی ب--ه ک--ار میان--دازد ،فق--ط ب--ه س--ود میاندیش--د .او
ساعتهای کار را کاهش نمیدهد ،چون به زیانش خواهد بود .سرمایهدار از ماشین برای ره--اییِ
انسان استفاده نمیکند ،بلکه آن را برای به بردگی کشیدن انسانها به ک--ار میگ--یرد .با گس--ترشِ
سرمایهداری مقدار معتنابهی از سرمایه برای خرید ماشینآالت ،ساختن بناهای مختلف ،احداث
کوره های عظیم ذوبآهن و غیره مصرف میشود ،ولی برعکس ب--رای م--زد ک--ارگران همیش--ه
مقدار کمتری اختصاص داده میشود .پیشتر ،در دورانی ک--ه هن--وز بیش--تر کاره--ا دس--تی انج--ام
میشدند ،کارمزد بانکها و سایر هزینههای متفرقه کامال ناچیز بود و تقریبا تم--ام س--رمایه ب--رای
دستمزد کارگران مصرف میشد .حاال درست برعکس سابق ،سهم بیشتری از س--رمایه ب--ه خری--د
ماشینآالت و ساختن بناهای مختلف اختصاص مییابد .در نتیج--ه نی--از ب--ه ن--یروی ک--ار ب--ه م--یزان
تعداد افراد فقیری که به پرول-تر تب-دیل میش--وند اف--زایش نمییاب--د .هرچ--ه پیش-رفت تکنی-ک و
فنآوری در سرمایهداری بیشتر میشود ،به همان م-یزان هم فش-ار ب-ار س-نگین س-رمایه ب-ر دوش
طبقهی کارگر افزایش مییابد ،زیرا پیدا ک--ردن ک--ار دش--وار و دش--وارتر و زن--دگی س--ختتر و
سختتر میگردد.

 -۱۶هرجومرج تولید ،رقابت ،بحرانها
در سیستم سرمایهداری همپا با رشد فنآوریِ تولید که به جای مفید بودن ب--رای هم--ه ،ب--ه معن--ای
افزایشِ سود برای سرمایه و بیکاری و بیخانمانی گروه بیشتری از کارگران است ،فقر و بین--وایی
طبقهی کارگر نیز افزایش مییابد .اما رشد این بینوایی ریشههای دیگری هم دارد.
ما پیشتر آموختیم که ج--امعهی س--رمایهداری بس--یار ب--د س--اخته ش--ده اس-ت .م--الکیت خصوص-ی
پ--رچمدار اس--ت و اب--داً هیچ برن--امهای [ب--رای ه--دایت تولی--د] وج--ود ن--دارد .ه--ر کارخ--انهداری
کسبوکارش را مستقل از دیگران اداره میکند .او با دیگران بر س--ر خری--دار مب--ارزه و ب--ا آنه--ا
«رقابت» میکند.

 / 55الفبای کمونیسم

اکنون این پرسش پیش میآید که آیا این مبارزه با گس--ترشِ س--رمایهداری تض--عیف میش--ود ی--ا
تشدید میگردد؟
در نگاه اول چنین مینماید که گویا این مبارزه تضعیف میگردد .تع--داد س--رمایهداران در واق--ع
کمتر و کمتر میشود .بزرگترها کوچکترها را میبلعند .پیشت--ر ه--زاران ص--احب مؤسس--ات
مختلف با هم مبارزه میکردن--د و رق--ابت بیام--ان ب--ود .ح--ال تع--داد این مخالف--ان کم--تر اس--ت،
بنابراین برای آدم این توهم پیش میآید که رقابت نمیبایستی دیگر آن طور بیامان باشد .ولی
در حقیقت ،این ط-ور نیس-ت .جری-ان در واق-ع درس-ت وارون--ه اس-ت .درس-ت اس-ت ک--ه تع-داد
مخالفان کمتر میشود ،ولی هرکدام از آنها از مخالف سابق خود به مراتب بزرگتر و ق--ویتر
میش--ود .مب--ارزهی آنه--ا ک--اهش نمییاب--د ،بلک--ه فزونت--ر هم میگ--ردد؛ ن--ه آرامت--ر ،بلک--ه
سرسختتر از سابق .اگر در تم--ام دنی--ا فق--ط یکی دو س--رمایهدار ح--اکم میبودن--د ،ب--از هم این
دولتهای سرمایهداری با یکدیگر جنگ و جدال میکردند .ب--االخره ک--ار ب--ه اینج-ا هم کش-یده
شد .در ح--ال حاض--ر درگ--یری بین اتحادیهه--ای عظیمی از س--رمایهداران و دولته--ای آنه--ا در
جریان است .آنها نه تنها به وسیلهی پایین آوردن قیمتها ،بلکه ب--ا ن--یروی مس--لح ب--ا یک--دیگر
مبارزه میکنند .بنابراین با پیشرفتِ سرمایهداری رق--ابت فق--ط از لح--اظ تع--داد مخالف--ان ک--اهش
مییابد ،اما پیوسته سرسختتر و مخربتر میگردد۱5.
اکنون باید پدیدهی دیگری بررسی شود ،رویدادی که بحران ۱6نامی--ده میش--ود .بحرانه--ا چ--ه
هستند؟ ماهیت واقعیشان چیست؟ جریان از این قرار است :باالخره روزی آش--کار میش--ود ک--ه
کاالهای مختلف به مقدار خیلی زیادی تولید شدهاند .قیمتها ک--اهش مییابد و کااله--ا در هیچ
کجا فروخته نمیشوند .انبارها انباشته از کاالهای مختلفی هستند که ب--ه ف--روش نمیرون--د ،چ--ون
خریداری وجود ندارد .ب--ه عالوه ک--ارگران گرس-نهی زی--ادی هس--تند ک--ه ب-ا مبل--غ ن-اچیزی ک--ه
دریافت میکنند قادر به خرید چیز دیگری جز آن چه تاکنون میخریدند نیستند .اینجاست ک--ه
بدبختی شروع میشود .در برخی شاخههای صنعتی ابتدا مؤسسات کوچک و س--پس میان--ه درهم
شکسته و ناگزیر بسته میشوند؛ سپس شرکتهای بزرگتر هم ورشکست میشوند .اما هر یک از
شاخههای صنعت به کاالهایی که از شاخههای صنعتیِ دیگر میخرد ،نیازمند اس--ت .دومی هم از
 1۵برای جزییات بیشتر فصل «جنگ امپریالیستی» را نگاه کنید*.
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سومی خرید میکند .برای نمونه ،کارگاهه--ای دوزن--دگی ،پارچ--ه را از کارخانهه-ای پارچهب-افی
میخرند و آنها نیز از ریسندگان نخ میخرند و همینطور ت--ا ب--ه آخ--ر .ح--اال اگ--ر کارگاهه--ای
دوزن--دگی از بین برون--د ،ب--دین مع--نی اس--ت ک--ه دیگ--ر هیچکس از کارخانهه--ای پارچهب--افی
نمیتواند خرید کند و صنایع نساجی در هم میشکند ،تولید پشم هم به همین سرنوش--ت دچ--ار
میشود .همه جا کارخانجات و کارگاهها بسته میشوند ،دهها هزار کارگر ب--ه خیابانه--ا ریخت--ه
میشوند ،بیکاری به طور غیر قابل محاسبهای افزایش مییابد و زندگی کارگران بدتر میش--ود.
با همهی اینها مقدار زیادی کاال موجود است ،انبارها مملو از کاال هستند .قبل از جن--گ باره--ا
چنین وضعی رخ داد .صنعت شکوفا میشود ،فروشگاههای سرمایهداران ب--ه به-ترین وجهی رون--ق
مییابن-د ،ناگه-ان آث-ار ب-دبختی و بیک-اری نمای-ان میش-ود و رک-ود در فروش-گاهها حکمفرم-ا
میگردد .پس از مدتی دوباره شرایط بهبود مییابد ،دورهی جدیدی از فعالیتِ مفرط آغاز میشود که
رکودِ دیگری را در پی دارد .این چرخه دوباره و دوباره تکرار میشود.
چگونه این سیستم جنونآمیز را میتوان توضیح داد که انسانها در عین وفور ث--روت تب--دیل
به گدا میشوند؟ پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست ،اما باید به آن پاسخ داد.
پیشتر دیدیم که در جامعهی سرمایهداری بینظمی ،ی--ا به--تر اس--ت بگ--وییم هرجوم--رج در تولی-د
حکمفرماست .هر کارخانهداری با تصمیمِ خودش ،با مسئولیتِ خودش ،و با خطرپذیریِ خودش
تولید میکند .نتیجهی طبیعیِ چنین شرایطی این است که سرانجام دیر یا زود کااله--ای بس--یار زی--ادی
[بیش از تقاضا] تولید شدهاند  -اض--افه تولی--د رخ خواه--د داد .تا زم--انی ک--ه فق--ط محصول ۱۷تولی--د

میشد و نه کاال ، ۱۸یعنی تا وقتی که تولید برای بازار نبود ،خطرِ اضافه تولید وجود نداش--ت .در
تولید کاالیی وضع کامال طور دیگری است .در اینجا هر کارخ--انهدار ب--ه خ--اطر این ک--ه بتوان--د
برای تولید بعدی جنس بخرد ،باید ابتدا کاالیی را که خودش تهیه کرده به فروش برساند .حاال
اگر ماشینی در اثر هرج و مرجِ تولید در ی--ک مح-ل از ک--ار ب--از بمان-د ،نت-ایج آن ف-ورا ب-ه س--ایر
رشتههای صنعتی س--رایت میکن--د و ی--ک بح--رانِ فراگ--یر ب--ه وج--ود میآی--د .این بحرانه--ا اث--ر
ویرانگری دارند .مقدار زیادی محصول از بین میرود .بقایای تولیدِ کوچک -مقی--اس گ--ویی ب--ا
یک جاروی آهنین از میان برداشته میشود .حتا شرکتهای بزرگ هم اغلب در هم میشکنند.
17 Goods
18 Commodity
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صد البته بیشترین فشار در چنین دورههای بحرانی به طبقهی کارگر وارد میشود.
برخی کارخانهها کامال تعطیل میشوند؛ دیگران تولیدشان را ک--اهش میدهن--د و در تم--ام هفت--ه

کار نمیکنند؛ برخی دیگر هم به طور م--وقت بس--ته میش--وند .تع--داد بیک--اران ب--اال میرود ،ارتش
ذخیرهی صنعتی بزرگتر میشود و همزمان با آن فقر و بدبختیِ طبقهی کارگر افزایش مییابد.
در خالل این بحرانها وضعیتِ طبقهی ک--ارگر ،که در به--ترین زمانه--ا ن--یز ب--د اس--ت ،ب--دتر از پیش
میشود.
برای نمونه به دادههایی درباره بحران  ۱۹0۷تا  ۱۹۱0که تمام اروپ--ا و آمریک--ا  --و در ی--ک کالم
تمام دنیای سرمایهداری را دربرگرفته بود  --اش--اره میک--نیم .در ای--االت متح--ده آمریک--ا تع--داد
بیکاران در بین کارگران عضو سندیکای کارگری به ترتیب زیر افزایش یافت :ماه ژوئن ،۱۹0۷
 ۸/۱درصد؛ اکتبر  ۱۸/5درصد؛ نوامبر  ۲۲درصد؛ دس--امبر  ۳۲/۷درص--د( .در ص--نایع س--اختمانی
 4۲درصد ،در صنایع پوشاک  4۳/6درصد؛ در دخانی--ات  55درص--د) .ب--دیهی اس--ت ک--ه م--یزان
بیکاری عمومی (اگر فقط کارگران متشکل در سندیکاها را در نظر نگیریم) باز هم ب--االتر ب--ود.
در بریتانیا درصد بیکاران در تابس--تان  ۳/4 ،۱۹0۷ت--ا  4درص--د ب--ود .در م--اه نوام--بر ب--ه  5درص--د
رسید ،در دسامبر  6/۱درصد ،و در ژوئن  ۱۹0۸ب--ه  ۸/۲درص--د ب--الغ گردی--د .در آلم--ان درص--د
بیکاران در اوائل ژانویه  ۱۹0۸دو برابر سالهای پیش بود ،مشابه این ارق--ام را در س--ایر کش--ورها
نیز میتوان مشاهده نمود.
در رابطه با کاهش تولید ،برای نمون--ه در ای--الت متح--ده تولی--د چ--دن از  ۲6میلی--ون تن در س--ال
 ۱۹0۷به  ۱6میلیون تن در سال  ۱۹0۸کاهش یافت.
در جریانِ بحرانها ،قیمت کاالها نیز افت میکند .آقایانِ سرمایهدار به خاطر این که س--ود خ--ود
را از دست ندهند حت-ا حاض-رند ب-ه تولی-د ن-یز لطم-ه بزنن-د .ب-رای نمون-ه در آمریک-ا کورهه-ای
ذوبآهن را از کار انداختند .صاحبان مزارع قهوه در برزیل کیسههای قهوه را به دریا ریختند تا
قیمت قهوه را ث--ابت نگهدارن--د .در ح--ال حاض--ر تم--ام دنی--ا از گرس--نگی و کمب--ود تولی--د زج--ر
میکشند که این خود ،پیامدِ جنگهای س--رمایهداری اس--ت .گرس--نگی و کمب--ودْ فرزن-دِ خل-فِ
سرمایهداری است ،س--رمایهداریای ک--ه برافروزن--دهی آتش این جن--گ خانمانس--وز اس--ت .در
دوران صلح ،سرمایهداری در اثر اشباعِ محصول خفه شد ،محصولی که در واقع در خدمت رفاه
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کارگران نبود ،چون آنه--ا ب--ا جیب خ--الی ت--وانِ خری-دِ این فرآوردهه--ا را نداش--تند .از این اش--باع

[محصول] تنها یک چیز عاید کارگران شد :بیکاری با تمام بدبختیهایش.

۱۹

بالندگی سرمایهداری و طبقه ،تشدید مبارزهی طبقاتی
 -۱۷گسترش و
ِ
دیدیم که جامعهی سرمایهداری به دو بیماری ریشهای مبتالست .نخس--ت ج-امعهای اس-ت ب--دو ِن
سازمان [و دچار هرجوم--رج] ،دوم این که از دو جامعه (طبق--ه) متخاص--م تش--کیل ش--ده اس--ت .م--ا
همچنین دیدیم که با گسترشِ سرمایهداری هرجوم--رج تولی--د ک--ه در رق--ابت تجلی مییاب--د ،ب--ه
کشمکش ،بینظمی و وی--رانیِ بیش از پیش میانجامد .از هم پاش--یدگیِ جامع--ه ک--اهش نمییاب--د،
بلکه رشد میکند .همهی اینها پیامدِ تقسیمِ جامعه به دو قسمت ،ب-ه طبق-ات ،اس--ت ک--ه هم--راه ب--ا
گسترشِ سرمایهداری وسیعتر و ژرفتر میشود .در یک طرف تم--ام ثروته--ای روی زمین ن--زد
سرمایهداران انباشته میگردد و در طرف دیگر ،نزد طبقات ستمدیده ،فقط فقر و ب--دبختی و غم
و غصه و زاری یافت میش-ود .ارتش ذخ-یرهی ص-نعتی دربرگیرن-دهی انس--انهای فق-رزده و ب-ه
خاک سیاه نشسته است .سطح زندگی کارگران هم مدام از زن-دگی س-رمایهداران بیش-تر متم-ایز
میش--ود .تف--اوت بین طبقهی ک--ارگر و ب--ورژوازی ن--یز پیوس--ته بزرگت--ر میگ--ردد .پیشت--ر
سرمایهدارانِ کوچک و میانهحال مختلفی وجود داشتند که بسیاری از آنها در رابطهی نزدیک
با کارگران بودند .زندگی آنها چندان بهتر از کارگران نبود .االن دیگر این ط--ور نیس--ت و این
اربابانِ بزرگ حاال طوری زندگی میکنند که پیشتر کسی حتا خوابش را هم ندیده ب--ود .البت--ه
موقعیتِ کارگران هم با توسعهی سرمایهداری بهتر شده است .تا آغاز قرن بیستم مزدِ کار به طور
کلی افزایش مییافت ،اما در همان زم--ان ن--یز م--یزان س--ود س--رمایهداران ب--ا ش--تابِ بیش--تری ب--اال
میرفت .در حال حاضر فاصلهی تودهی کارگران با سرمایهداران از زمین تا آس--مان اس--ت .ه--ر
چقدر نظام س--رمایهداری بیش--تر توس--عه مییاب--د ،ث--روتِ بیش--تری در دس--تانِ گ--روه ک--وچکی از

 19خواننده میتواند برای اطالع از نظریه ی بحران مارکسیستی و مباحثات حواشی آن به دو کتاب زیر مراجعه نماید:
 -1دولت و بحران سرمایه داری ،دیوید یفه ،ترجمه :م .برنا ،چاپ دوم ،زمستان 1٣96
 -2پنجاه سال مبارزه بر سر مارکسیسم ،هنریک گروسمن ،ترجمه :وحید ص مدی ،نش ر ت دارک کمونیس تی ،اس فند
1٣97
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ثروتمندترین سرمایهداران متمرکز میشود ،و به همین نسبت شکاف بین این پادشاهان بیتاج و
تخت و میلیونها پرولتاریای به بردگی کشیده شده عمیقتر میگردد.
اگرچه گفتیم که مزد کار باال میرود ،با این حال سرعتِ افزایشِ سود خیلی بیشتر اس--ت ،و ب--ه
همین دلیل شکاف بین دو طبقه همواره بزرگتر میشود .از آغاز قرن بیستم مزد کار دیگر ب--اال
نمیرود ،بلکه برعکس کاهش مییابد ولی در همین زمان سود ب--ه م--یزان بیس--ابقهای اف--زایش
یافت .در نتیجه در سالهای اخیر ،نابرابریِ اجتماعی نیز با سرعتِ غیرمنتظرهای بیشتر شده است.
آشکار است که رشد این نابرابری ،دیر یا زود میبایستی به برخورد طبقهی کارگر با س--رمایهدار
منجر شود .اگر وضعیتِ اقتصادی کارگران به سرمایهداران نزدیک میشد ،در آن صورت البت--ه
میتوانستیم انتظارِ داشته باش--یم «ص-لح و س--المت روی زمین و ب-رای مردم-انش »۲0ح--اکم ش-ود.
هرچند آنچه در واقعیت رخ میدهد این است که در جامعهی سرمایهداری کارگران ب--ه س-رمایهداران
نزدیک نمیش--وند ،بلک--ه از آنه--ا دور میش--وند .پیام-دِ گریزناپ--ذیرش این اس-ت ک--ه مب--ارزهی
طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی پیوسته تشدید میشود.
نظریهپردازان بورژوازی اس--تداللهای زی--ادی علیه چ--نین دی--دگاهی مط--رح کردهاند .آنه--ا هم--واره
میخواستهاند ثابت کنند که زندگی کارگر در جامعهی سرمایهداری همواره به--تر خواه--د ش--د.
سوسیالیستهای دست راستی هم همان نغم--ه را س--رمیدهند .نویس--ندگان ه--ر دوی این مکتبه--ا
ادعا میکنند که ک--ارگران ب--ه ت--دریج ثروتمن--دتر میش--وند و آنه--ا هم میتوانن--د ب--رای خ--ود
سرمایهدارانِ ک--وچکی بش--وند .این نظری--ه خیلی زود نادرست از آب درآم--د .در واق--ع وض--عیتِ
کارگران در مقایسه با موقعیت سرمایهداران به طور مداوم بدتر شده است .این موضوع میتوان--د
با نمونهای از پیشرفتهترین کشورِ سرمایهداری ،ای--االت متح--ده آمریک--ا نش--ان داده ش--ود .اگ--ر م--ا
قدرت خرید کارگران (یعنی مقدار مایحتاجی که یک کارگر میتواند بخرد) در سالهای ۱۸۹0
تا  ۱۸۹۹را  ۱00در نظر بگیریم ،قدرت خرید در سالهای مختلف به قرار زیر خواهد بود:
 ۹۸/6 ،۱۸۹0؛  ۱00/6 ،۱۸۹5؛  ۱0۳ ،۱۹00؛  ۱0۱/4 ،۱۹05؛ . ۱0۱/5 ،۱۹0۷
این بدان معنی است که سطح زندگی کارگران تقریبا بهبود نیافته و به طور نسبی بیتغی--یر مان--ده
است .مقدار خوراک ،پوشاک و غیره ک--ه ی--ک ک--ارگر در س--ال  ۱۸۹0دری--افت میک--رد براب--ر
 20عبارت اصلی چنین است . ”peace on earth and goodwill towards men “ :برگرفته از انجیل لوقا  . 2:14ترجمه
هزاره نو« :و صلح و سالمت بر مردمانی که بر زمین مورد لطف اویند».
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همین مقدار در سالهای بعدی میباش--د .فق--ط ق--درت خری--د دس--تمزدش ب--ه مق--دار ن--اچیزی ۳
درص--د ب--اال رفت--ه اس--ت .ولی در همین دورهی زم--انی ،میلیونره--ای آمریک--ایی ،بزرگت--رین
کارخانهداران ،سودهای کالنی به جیب زدند و ارزش افزودهای که به کیسههایشان سرازیر ش--د
به مقدار غیر قابل سنجشی رشد کرد .اگر سطح زندگی ،تجمالت ،و درآمدِ سرمایهداران را در نظ--ر
بگیریم ،آشکار است که همهی اینها بارها و بارها افزایش یافتهاند.
مبارزهی طبقاتی از تض--ادِ من--افع طبقهی ک--ارگر و ب--ورژوازی سرچش--مه میگ--یرد .این تض--ادها
آشتیناپذیرند ،مانند تضاد بین گرگ و گوسفند.
هر کس به سادگی میتواند بفهمد که سودِ سرمایهداران در این است که کارگران را تا بیش--ترین
زمانِ ممکن به کار بگمارن--د و ت--ا ج--ای ممکن دس--تمزدِ کم--تری بدهن--د .از س--وی دیگ--ر ،منفعتِ
کارگران در این است که ت--ا ج--ای ممکن س--اعتهای کم--تری ک--ار کنن--د و دس--تمزد بیش--تری
بگیرند .بنابراین روشن است که با پیدایشِ طبقهی کارگر مب--ارزه ب--رای اف--زایش م--زد و ک--اهش
مدت کار روزانه شروع میشود.
این مبارزه پیوسته و بدون وقفه ادامه داشته است .ولی این مبارزه تنه-ا مح-دود ب--ه مب-ارزه ب-ر س--ر
چندرغاز حقوق نیست .در هر جایی ک-ه نظ--ام س--رمایهداری گس--ترش ی--افت ،ت-ودهی ک--ارگران
متقاعد شدهاند که بایستی به خودِ نظ--امِ س--رمایهداری پای--ان دهند .ک--ارگران ش--روع ب--ه اندیش--یدن
کردند که چگونه میتوان یک نظام کارِ عادالنه و رفیقان--ه را ج--ایگزین این نظ--ام منف-ور نم-ود.
آغازگاهِ جنبش کمونیستی طبقهی کارگر چنین چیزی بود.
کارگران در مبارزاتشان شکستهای زیادی را تجربه کردهاند .با این حال جامعهی سرمایهداری
در نه--اد خ--ود پ--یروزیِ نه--اییِ طبقهی ک--ارگر را نهفت--ه دارد .چ--را؟ ب--ه این دلی--ل ک--ه توس--عهی
س-رمایهداری ،تب-دیلِ تودهه--ای وس--یع م--ردم ب-ه پرولتاری--ا را ب-ه دنب--ال دارد .پ--یروزی س-رمایهی
بزرگ -مقیاس یعنی شکست صنعتگران ،پیشهوران ،دالالن و دهقانان .سرمایه بزرگ --مقی--اس
صفوف کارگران مزدی را گستردهتر میکند .با هر گام توسعهی س--رمایهداری ،تع--داد پرولتاری--ا
نیز رشد میکند .درست مثل یک مار چند سر «هایدرا »۲۱میماند ک--ه وق--تی ی--ک س--رش بری--ده
21
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هایدرا یا هیدرا ،نام یک مار آبیِ در اسطورههای یونانی که با بریده شدنِ ه ر ی ک ازس رهایش ،دو س ر ب ه ج ایش
میرویید.
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شود ،فورا ده سر دیگر رشد میکند .بورژوازی با سرکوب قیامهای کارگریْ نظام سرمایهداری
را مستحکم میکند .گسترش نظام سرمایهداری در ضمن باعث نابودی میلیونها مالک کوچک
و دهقان شده و آنها را لگدمالِ سرمایهداران میکند .اما درست از همین راه ،بر تعداد پرولتاریا،
دشمنانِ جامعهی سرمایهداری اف--زوده میش-ود .طبقهی ک--ارگر تنه--ا از لح--اظ تع-داد نیرومن-دتر
نمیشود ،بلکه به هم پیوستگیاش نیز بیشتر میشود .چرا؟ به این دلیل که با گسترش و بالن--دگیِ
سرمایهداری کارخانههای بزرگ هم رش--د میکنن--د .ه--ر کارخ--انهی ب--زرگ در چه--اردیوارش
ه--زاران و در م-واردی حت--ا دهه--ا ه-زار ک--ارگر را گ--ردهم میآورد .این ک--ارگران دوشبهدوش
یکدیگر ک--ار میکنن--د .آنه--ا میبینن--د ک--ه چگون--ه س--رمایهدار ص--احب کارخان--ه استثمارش--ان
میکند .میبینند که چطور ی--ک ک--ارگر ،دوس--ت و رفی--ق ک--ارگر دیگ--ر اس--ت .در حین ک--ار،
کارگرانی که از طریق کار به دور هم گرد آمدهاند میآموزن--د ب--ه ط--ور مش--ترک عم--ل کنن--د،
آنه--ا میتوانن--د خیلی راحتت--ر ب--ا هم ب--ه تف--اهم برس--ند .ب--ه همین علت اس--ت ک--ه ب--ا توس--عهی
سرمایهداری ،نه تنها تعداد کارگران ،بلکه همبستگیِ طبقهی کارگر ۲۲نیز رشد میکند.
هر چقدر کارخانههای بزرگ س-ریعتر بگس--ترند و س-رمایهداری بیش--تر توس--عه یاب-د ،ص-نعتگران،
کارگران خانگی روستایی و دهقانان نیز سریعتر نابود میشوند و ب--ه هم--ان نس--بت ن--یز ش-هرهای
عظیم چند میلیونی سریعتر رشد میکنند و باالخره در یک ناحیهی نسبتا ک--وچکی در ش--هرهای
بزرگ ،تودههای عظیم مردم گ--ردهم میآین--د ک--ه اک--ثریت ب--زرگی از آنها پرولتاریای کارخان--ه
هستند .این اکثریت تمام محلههای کثیف و دودآلود را پر میکنند و گروه کوچکِ اربابان ک--ه
صاحب همه چیز هستند ،در ویالهای مجلل به سر میبرند .کارگران پیوس--ته زی--ادتر میش--وند و
همبستگیشان بیشتر میشود.
تحت چنین شرایطی ،تشدید گریزناپذیرِ مبارزه باید با پیروزی کارگران خاتمــه
پذیرد .دیر یا زود برخوردی شدید بین بورژوازی و طبقهی کارگر رخ میدهد.
بــورژوازی از تــاج و تخت بــه زیــر کشــیده میشــود و طبقهی کــارگ ْر دولت
غارتگران را منهدم میسازد و یک نظام کا ِر نوین ،نظــام کــار کمونیســتی بنــا
ـتی کـارگران
میکند .سرمایهداری با توسعهی خودش ،ناگزیر به
ِ
انقالب کمونیسـ ِ
میانجامد.
22 Working-class Solidarity
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مبارزهی طبقاتی طبقهی کارگر بر ضد بورژوازی ش--کلهای مختلفی ب--ه خ--ود میگ--یرد .در این
مبارزه سه نوع عمدهی تشکیالت کارگری به وجود میآید :اتحادیههای صنفی ،۲۳که کارگران را
برحسب شغلشان گروهبندی میکنند .تعاونیها ،۲4که بیشتر در رابطه با توزیعِ کاال شکل میگیرن--د و
هدفش--ان ره--ایی ک--ارگران از چن--گ دالالن است .و س--رانجام اح--زاب سیاس--ی طبقهی ک--ارگر
(احزاب سوسیالیستی ،سوسیالدمکرات و کمونیستی) ،که برنامهی آنه--ا مب--ارزه ب--رای اس--تقرار
حاکمیت سیاسی طبقهی کارگر است .هرچه مبارزه بین طبقات شدیدتر میشود ،به همان نسبت
ضرورت تمرکزِ همهی بخشهای جنبشِ طبقهی کارگر ب-ر روی ی-ک ه-دف یگان--ه ن-یز بیش-تر
میشود :بران--داختنِ دولتِ ب-ورژوازی .آن ره-برانِ جنبش طبقهی ک--ارگر ک--ه این وض--عیت را ب-ه
درستترین وجهی درک کردهاند ،همواره روی همک--اریِ نزدی--ک بین تم--ام س--ازمانهای طبقهی
کارگر تأکید نمودهان--د .ب--رای نمون--ه ،آنه--ا میگفتن--د وح--دت عملی بین س--ندیکاها و اح--زاب
سیاسی ضروری است و به همین جهت سندیکاها اجازه ندارند «بیطرف» (بیتفاوت نس--بت ب--ه
امورِ سیاسی) باشند .بلکه باید همپای حزب طبقهی کارگر قدم بردارند.
اخ--یراً جنبشِ ک--ارگران ش--کلهای جدی--د دیگ--ری ن--یز اب--داع ک--رده اس--ت ک--ه مهمترینش--ان
شوراهای نمایندگانِ کارگران( ۲5سویتها) ۲6هستند .در این باره بعدتر صحبت خواهیم کرد.
با مطالعهی توسعهی نظام سرمایهداری ،میتوانیم با اطمینان به نتایج زیر برسیم:
تعداد س--رمایهداران ک--اهش مییاب--د ،ام--ا س--رمایهداران ان--دکی ک--ه ب--اقی میمانن--د ثروتمن--دتر و
نیرومندتر میشوند .تعداد کارگران بیش از پیش افزایش مییابد و همپای آن همبستگیشان نیز
 البته نه به آن مقیاس  --بیش--تر میش--ود .تم--ایز بین س--رمایهداران و ک--ارگران هم--واره بیش از پیشمیش--ود .گس--ترش و بالن--دگیِ س--رمایهداری ن--اگزیر ب--ه برخ--وردِ این دو طبق--ه ،یع--نی ب--ه انقالب
کمونیستی میانجامد.

23 Trade Union
24 Cooperative
25 Councils of Workers` Delegate
26 Soviet
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 -۱۸تمرکز ۲۷و تراکمِ  ۲۸سرمایه به مثابه شرایط تحقق بخشیدن به کمونیسم
همان طور که دیدیم سرمایهدار خودش گور خود را میکند .ب--دین ت--رتیب ک--ه گورکن--انش - -
پرولترها  -را میآفریند و هر قدر بیشتر توسعه مییابد ،به همان ان--دازه هم دش--منان خ-ود را بیش--تر

میکند و علیه خود متحد میسازد .اما او نه تنها دش--منان خ--ویش را میپروران--د ،بلک--ه زمینهی
یک سازماندهیِ جدید برای تولیدِ اجتماعی را نیز فراهم میکند؛ یک نظمِ اقتصادیِ ن--وین ک--ه
رفیقانه و کمونیستی باشد .به چه طریق؟ ما به این پرسش هم اکنون پاسخ میدهیم.
پیشتر دیدیم (رجوع کنید به بخش « ،۱۱س--رمایه») ک--ه مق--دارِ س--رمایه پیوس--ته اف--زایش مییابد.
سرمایهدار یک قسمت از ارزش اف--زوده را ک--ه از ک--ارگر ب--یرون کش--یده ب--ه س--رمایهاش اض--افه
میکند .از این طریق سرمایه بزرگتر میشود .سرمایه که بزرگتر شد ،تولید میتوان--د توس--عه
پیدا کند .افزایش س-رمایه و رش--د آن در دس-ت هم-ان ص-احب س-رمایه را ،انباشت ۲۹ی-ا ت-راکم
سرمایه ۳0مینامند.

م--ا همچ--نین دی--دیم (رج--وع کنی--د ب--ه « ،۱۹کش--مکش می--ان تولی--د کوچک ---مقی--اس و
بزرگ -مقیاس») که با تکامل سرمایهداری ،تولید متوس--ط و کوچک --مقی--اس ن--ابود میگ--ردد.
تولیدکنندگان و بازرگانان متوس--ط و کوچ--ک از بین میروند ،از ص--نعتگرانِ مس--تقل ک--ه دیگ--ر
صحبتی نیست .همهی آنها توسط سرمایهدار بزرگ به طور کامل بلعیده میش--وند .ه--ر آن چ--ه
متعلق به این س--رمایهداران میانهح--ال و کوچ--ک ب--ود ،از دستش--ان خ--ارج ش--ده و ب--ه روشه--ای
گوناگون در دست غارتگران بزرگ جمع میشود .از این راه سرمایهی اینان افزوده میگردد.
سرمایهای که پیشتر بین صاحبان بیشتری پخش بود ،اکنون در یک دس--ت متمرک--ز میگ--ردد.
در دست کسی که در این مبارزه پیروز شده است .به انباشتِ چنین سرمایهای که پیشتر پراکنده
بود ،تمرکز سرمایه ۳۱گفته میشود.
تمرکز و تراکمِ سرمایه ،یا انباشتِ آن در دست چند نفر معدود ،هن-وز ب--ه مفه-وم تمرک--ز و ت--راکمِ
تولید نیست .فرض کنیم که س--رمایهدار ب--ا ارزش اف--زودهی انباش--ت ش--ده ،کارخ--انهی کوچ--ک
27 Centralization
28 Concentration
29 Accumulation
30 Concentration of Capital
31 Centralization of Capital
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همسایه را هم خریده و میگذارد همانند قبل به کار ادامه دهد .گرچه در اینجا ن--وعی تجمی--ع و
ادغام انجام شده ،با این حال تولید همانند سابق ادامه مییابد .ولی معم--وال بدینگون--ه اس--ت ک--ه
سرمایهدار تولید را هم تغییر شکل میدهد ،توسعه میدهد و کارخان--ه را هم بزرگت--ر میکن--د.
بدین ترتیب نه تنها ازدیاد سرمایه ،بلکه افزایش تولید نیز ص--ورت گرفت--ه اس--ت .تولی--د توس--عه
مییابد ،مقدار زیادی از ماشینها را در بر میگیرد و هزاران کارگر را گرد هم میآورد .همچنین
پیش میآید که چند دوجین کارخانهی بزرگ تمام نیازه--ای ی--ک کش--ور ب--ه ک--االیی خ--اص را
تأمین نماید .در حقیقت در اینجا کارگران برای تمام جامعه تولید میکنند و کار  -به اصطالح --
اجتماعی میشود .ولی اداره و سودش به سرمایهداران تعلق میگیرد.
چنین تمرکز و تراکمِ تولید ،تنها بعد از تصرف قدرت به دستِ پرولتاریا ،تولیدی واقع--ا رفیقان--ه را
میسر میکند .اگر این اتحاد تولید نمیبود و پرولتاریا در زمان پراکن--دگی تولی--د در ص--د ه--زار
کارگاه کوچک با  ۲تا  ۳کارگر قدرت را در دست میگ--رفت ،س--ازمان دادنِ این کارگاهه--ا و
برپاییِ تولیدِ اجتماعی ،ناممکن میبود .هرچه سرمایهداری بیشتر رشد کند و تولید بیشتر متمرک-ز
ش--ود ،ب--ه هم--ان نس--بت پس از پ--یروزی پرولتاری--ا آس--انتر تحت تس--لط او ق--رار میگیرن--د.
سرمایهداری نه تنها دشمنان خود را میپروراند و نه تنه--ا ب--ه انقالب کمونیس--تی منتهی میش--ود،
بلکه پایهی اقتصادی تحقق بخشیدن به نظمِ اجتماعیِ کمونیسم را نیز ایجاد میکند.
کتابشناسی:
همان کتابهایی که در پایانِ بخش اول ذکر شد ،به عالوهی کتابهای زیر:
•

«دورهی آموزشیِ اقتصاد سیاسی» ،جلد دوم ،بخش دوم «دورهی س--رمایهی ص--نعتی»،
بگدانف و استپانف

•

«مانیفست کمونیست» ،مارکس و انگلس

•

«زیرِ یوغِ امپریالیسم» ،جک لندن

در مورد مسئلهی کشاورزی نگاه کنید به:
•

«مسئلهی کشاورزی» ،کائوتسکی

•

«مسئلهی کشاورزی و منتقدانِ مارکس» ،لنین
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•

«سوسیالیسم و کشاورزی (جوابی به دیوید)» ،کائوتسکی

•

«آمار جدیدی دربارهی توسعهی سرمایهداری در کشاورزیِ ایاالت متحدهی آمریکا»،
لنین

•

«توسعهی سرمایهداری در روسیه» ،لنین

•

«پرسشِ کشاورزی» ،کرژیویتسکی

•

«بازارِ جهانی و بحرانِ کشاورزی» ،الکساندر پارووس
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فصل سه :کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا

 -۱۹ویژگیهای نظام کمونیستی ،تولید در جامعهی کمونیستی
پیشتر دیدیم که چرا نابودیِ نظام سرمایهداری ناگزیر است .هم این-ک در جل-وی چش-مانمان ف-رو

میریزد ،نابود میشود ،چون درآن دو تضادِ بنیادین وجود دارد :از یک طرف هرجومرج تولی--د
که به رقابت ،بحران و جنگ منتهی میگردد و از طرف دیگر ویژگیِ طبقاتیِ جامعه ،که در آن
بخشی از جامعه خود را دشمنِ بخشی دیگ--ر مییاب--د (جن-گِ طبق--اتی) .ج--امعهی س--رمایهداری
ماشین بد ساخته شدهای است که همواره بخش--ی از آن در ح--رکتِ بخش--ی دیگ--ر اختالل ایج--اد
میکند( .مراجعه شود به « ،۱۳تضادهای ج--امعهی س--رمایهداری») .ب--ه همین علت اس--ت ک--ه این
ماشین دیر یا زود باید از هم بپاشد.
آشکار است که جامعهی نوین باید خیلی محکمتر از نظام س--رمایهداری س--اخته ش--ود .ب--ه محض
این که تضادهای حاکم جامعهی سرمایهداری را منفج--ر کنن--د ،بای--د روی ویرانهه--ای این نظ--ام
جامعه ی نوینی بنا شود که در آن تضادهایی که در نظام کهنه مؤثر بودند ،وجود نداش-ته باش-ند.
ویژگیهای شیوهی تولید کمونیستی به قرار زیر است:
 -۱این جامعه باید سازمانیافته ۱باشد؛ خالی از هرجوم--رج تولی--د ،ره--ا از رق--ابت ص--احبکارانِ
خصوصی ،آزاد از جنگ و بحران.
 -۲این جامعه باید بیطبقه ۲باشد؛ نه جامعهای که هر ی--ک از دو بخشاش در جن--گ همیش--گی ب--ا
یکدیگر باشند .این جامعه نمیتواند جامعهای باشد که در آن یک طبقه به وسیلهی طبقهی دیگر
استثمار گردد.
Organized

1

Classless

2
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چنین جامعهای که در آن طبقات وجود ندارد و تولید س--ازمانیافته اس--ت ،فق--ط میتوان--د ی--ک
جامعهی رفیقانه ،یک جامعهی کمونیستیِ مبتنی بر کار باشد.
بیایید این جامعه را از نزدیکتر بررسی کنیم .اساس جامعهی کمونیستی عبارت است از مالکیت
اجتماعی بر تولید و مبادل--ه .ماش--ینآالت ،لکوموتیوه--ا و کش--تیهای بخ--ار ،کارخانهه--ا ،انبارها،
سیلوها ،معادن ،تلگراف و تلفن ،زمین ،و دام هم--ه بای--د در مالکیت جامع--ه باش--ند .همهی اینه--ا
باید تحت کنترلِ جامعه همچون یک کلیت باش--ند ،ن--ه تحت اختی--ارِ ی--ک س--رمایهدار منف--رد ی--ا
مجموعهای از سرمایهداران .اما منظور ما از «جامعه همچون یک کلیت »۳چیست؟ منظور این است
که یک طبقه به تنهایی مالک نیست ،بلکه تمام انسانهایی که جامعه را تشکیل میدهند.
تحت چنین مناسباتی ،جامعه به یک سازمانِ عظیمِ کار برای تولیدِ تعاونی تبدیل میشود .در اینج--ا
از هم پاشیدگی و پراکندگی و هرجومرج درتولی--د وج--ود ن--دارد .در چ--نین نظم اجتم--اعیای،
تولید سازماندهیشده خواهد بود .مبارزه و رقابت بین صاحبکاران وجود نخواهد داشت زیرا در
جامعهی کمونیستی تمام کارخانهها ،کارگاهها ،معادن و دیگ--ر مؤسس--ات تولی--دی فقط در حکم
بخشی از کارگاه تولیدیِ عظیم مردم است که مجموعهی اقتصاد را دربرمیگیرد .پرواضح است
که یک چنین تشکیالت عظیمی مشروط به یک برنامهی عمومی تولی--د اس--ت .وق--تی ک--ه تم--ام
کارخانهها ،کارگاهها ،و تمام تولید کشاورزی به ص--ورت ی--ک ش--رکت تع--اونی بس--یار ب--زرگ
درآید ،بدیهی است که همه چیز باید به ط--ور دقی--ق محاس--به ش-ود .ک-ه چگون-ه نیروه--ای ک-ار در
شاخههای مختلف صنایع تقسیم شوند ،کدام فرآورده و چق--در تولی--د ش--ود ،چگون--ه و در کج--ا
باید ماشینآالت فراهم شود .تمام اینها باید پیشتر ،ولو فقط تقریبی هم باشد ،محاس--به ش--وند و
طبق آن اجرا گردد .س--ازماندهیِ تولی-دِ کمونیس--تی اینگون--ه بای--د انج--ام ش--ود .ب--دون برن--امهی
عمومی ،بدون یک سیستمِ هدایتگر ،بدون محاسبه و ساماندهیِ دقیقْ سازمانیافتگی وجود نخواهد
داشت .ولی در نظم اجتماعیِ کمونیستی چنین برنامهای وجود دارد.
ولی تنها سازمان کافی نیست .اصل قضیه این است که این س--ازمان ،بای--د ی--ک س--ازمان تع--اونی از
همهی اعضای جامعه باشد .وجه تمایز نظام کمونیستی ،عالوه بر سازمان ،در این است که استثمار
را از بین میبرد و تقسیم طبقاتی جامعه را برمیان--دازد .س--ازمانِ تولی--د را میت--وان ب--دین ت--رتیب
مجسم نمود :گروه کوچکی از سرمایهداران ،مجم--وعهای از س--رمایهداران ،هم--ه چ--یز را کن--ترل
Society as a Whole
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میکنند .تولید سازمانیافته است ،هیچ سرمایهداری با سرمایهدار دیگر مبارزه و رق--ابت نمیکن--د
و ب--ه هم--راه یک--دیگر ارزش اف-زوده را از کارگرانش-ان ک-ه ب-ه نیم-ه ب-رده تب-دیل ش-دهاند ب-یرون
میکشند .در اینجا با وجود سازمانیافتگی [تولید] ،کماکان استثمار طبقهای توس--ط طبقهی دیگ--ر
برقرار است .هرچند در اینجا مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید موجود است ،ولی فقط به نفع یک
طبق--ه ،طبقهی س--رمایهدار .این ک--امالً ب--ا کمونیس--م متف--اوت است ،هرچن--د ک--ه در اینج--ا تولی--د
سازمانیافته است .این چنین سازماندهیِ جامعه ،فقط یک تضادِ اساسی جامعه ،یع--نی هرجوم-رج
تولید را برطرف میسازد .اما تضاد بنیادینِ دیگر سرمایهداری را که عبارت است از تقسیم جامعه
به دو اردوگاه متخاصم ،تقویت میکند .مبارزهی طبقاتی ب--از هم بیش--تر تش--دید میش--ود .چ--نین
جامعهای فقط از یک جهت سازمانیافته است ،اما از جنبهی دیگر ،یعنی از نظرِ س--اختارِ طبق--اتی،
کامال ازهمگسیخته است .جامعهی کمونیستی فقط تولید را س--ازمان نمیده--د ،بلک--ه انس--انها را
هم از ستم انسانهای دیگر خالص میکن--د .این جامع--ه در تم--ام بخشه--ای خ-ود س-ازمانیافته
است.
وی--ژگیِ تع--اونیِ تولی--د کمونیس--تی در تم--ام اج--زای این س--ازمان ن--یز منعکس میگ--ردد .تحت
کمونیسم ،مدیر دائمی کارخانه و یا کسانی که در تمام طول زندگیشان همان یک کار را انجام
دهند وجود ندارد .در حال حاضر وضع بدین منوال است؛ شخصی ک--ه کف--اش اس--ت ،در تم--ام
طول زندگیاش چکمه میسازد و غیر از قالبهایش چیزی نمیبیند .اگر شخص قناد است ،در
تمام طول زندگیاش شیرینی میپزد .اگر مدیرکل کارخانه است ،تمام مدت مدیریت میکن--د
و دستور میدهد .اگر کارگر ساده است ،در تمام مدت زندگیاش وظیفه دارد اطاعت کند .در
جامعهی کمونیس--تی اینه--ا رخ نخواه--د داد .در آنج--ا تم--ام انس--انها از ی--ک آم--وزشِ همهجانب--ه
برخوردار خواهن--د ب--ود و از تمام رش--تههای تولی--د سررش--ته خواهن--د داش--ت :ام--روز من وظیفهی
محاسبهی این که چند تا کفش نمدی یا نان فرانسوی برای م--اه آین--ده بای--د تهی--ه ش--ود را انج--ام
میدهم؛ فردا در یک صابونپزی کار میکنم؛ م--اه بعد ممکن اس--ت در رختش--ویی بخ--ار و م--اه
آیندهاش در یک ایستگاه برق کار کنم .این فقط زمانی امکانپذیر است که تمام اعضای جامع--ه
به خوبی آموزش دیده باشند.
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 -۲۰توزیع در نظام کمونیستی
شیوهی تولید کمونیستی بر این پیشفرض استوار است که تولید نه برای ب--ازار ،بلکه ب--رای اس--تفاده

است .در کمونیسم ،کارخانهدار یا دهقان ِمنفرد نیستند که تولید میکنن-د ،بلک-ه مجم-وعهی این
تعاونیِ عظیم همچون یک کل تولید میکند .در نتیجه در اینجا نه ک--اال بلک--ه فق--ط ف--رآورده ی--ا
محصول وجود دارد .این فرآوردهها با یکدیگر مبادل--ه نمیش--وند .این فرآوردهه--ا خری--د و ف--روش
نمیشوند .آنها در انبارهای اشتراکی ذخیره شده و به آنهایی داده میشود که بهشان نی--از دارن--د.
بنابراین پول در اینجا غیرضروری خواهد بود .هرکسی خواهد پرسید :آخر چط--ور؟ این ط--وری
یکی مقدار خیلی زیادی برمیدارد و دیگری خیلی کم .چه امتیازی در این روشِ توزی-ع وج-ود
دارد؟ اینجاست که بایستی نکات زیر گفته شود:
در ابتدا ،شاید در  ۲0یا  ۳0سال اول ،مسلما باید مقررات مختلفی برایش داشته باشیم .ب--رای نمون--ه
برخی فرآوردهها فقط به آنهایی داده خواهد ش--د ک--ه قس--مت وی--ژهای را در کت--ابچهی ک--ار ی--ا
کارت کارشان داشته باشند .بعدها وقتی که جامعهی کمونیستی مستحکم گردید و توسعه یافت،
به این مقررات نیاز نخواهد بود .هر فرآوردهای به حد وفور موجود خواه--د ب--ود .تم--ام زخمه--ای
اکنون ما درمان خواهد شد و آن وقت هر کس میتواند آن ق--در ب--ردارد ک--ه نی--از دارد .ولی آی--ا
انسان ها مایل نخواهند بود بیشتر از میزان مورد احتیاج خود بردارند؟ حتما خیر .در ح--ال حاض--ر
هم هیچ کس به این فکر نمیافتد .مثال در ترام-وا س-ه بلی-ط بخ--رد و آن وقت فق-ط ی-ک ج--ا را
اشغال کند و دو جا را آزاد بگذارد .در مورد تمام فرآوردهها نیز درست همینگونه خواه--د ب--ود.
هر کس از مغازهی اشتراکی همان مق--دار م--ورد نی--ازش را ب--رمیدارد و بس .هیچکس هم ب--رای
فروش مازاد بر احتیاجش تمایلی ندارد ،زیرا هر کس میتواند هرچه الزم دارد و هر موق--ع الزم
دارد دریافت کند .پول هم آن وقت دیگر ارزشی نخواه--د داش--ت .منظورم--ان این اس--ت ک--ه در
ـبت مــیزان کــاری کــه افــراد
آغازین جامعهی کمونیستی ،احتماال به نسـ ِ
روزهای
ِ
انجام میدهند بهشان فرآوردههــایی داده خواهــد شــد .در مرحلههــای بعــدی،
خیلی ساده به هر کس به اندازهی نیازش داده خواهد شد.
اغلب گفته میشود که در جامعهی آینده ،هر کس [تنها] محصول کار خودش را دریافت خواه--د
کرد« .هر قدر کار کرده باش--ی هم--ان را هم دری--افت میک--نی ».این نادرس--ت اس--ت و هیچ وقت
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نمیتواند کامال اجرا گردد .چرا؟ زیرا چنانچه همه به هم--ان ان--دازه ک--ه ک--ار کردهان--د دری--افت
میکردند ،توسعه ،گسترش و بهبودِ تولید ناممکن میبود .همیشه باید بخش-ی از ک--ارِ انج-ام ش-ده
صرفِ توسعه و بهبودِ تولید گردد .اگر م-ا تم-ام محص-ول ک-ار خ-ود را میخ-وردیم و مص-رف
میکردیم ،نمیتوانس-تیم هیچ ماش-ینی ب--ه وج-ود بی-اوریم .ماش--ینها را ن--ه میت-وان خ-ورد و ن--ه
میشود پوشید .برای هر کس آشکار است که بهتر شدنِ زن--دگی ب--ا گس--ترش و بهب--ودِ ماش--ینها
ممکن خواهد بود .روشن است که همواره باید ماشینهای بیشتر و بیشتری ساخته ش--ود .از این رو
بخشی از کار که در داخل ماشینها گنجانده شده ،به کسی ک--ه آن ک--ار را انج--ام داده برگش--ت
داده نخواهد شد .بنابراین هر فرد هرگز نمیتواند تمامیِ محص--ولِ ک--ارش را دری--افت کن--د .ولی
چنین چیزی اصال ضروری نیست [که ه--ر کس--ی تم--امیِ محص--ولِ ک--ارش را دری--افت کن--د] .ب--ا
کمک ماشینآالت خوب ،تولید طوری ترتیب داده خواهد شد که تمام نیازها برآورده شوند.
پس در مراحل آغازین ،توزیعِ فرآوردهها به نسبتِ کارِ انجام شده (البته نه این که به ه-رکس تم-امیِ
محصول کارش داده شود) و در مراحل بعد برحس--ب نیازه--ا ص-ورت میگ--یرد ،چ--را ک--ه ف--راوانی
خواهد بود.

 -۲۱مدیریت در نظام کمونیستی
در جامعهی کمونیستی طبقات وجود نخواهند داش-ت .وق-تی ک--ه طبقهای وج-ود نداش--ته باش--د،
بدین معنی است که دولتی هم وجود نخواهد داشت .
ما پیشتر گفتیم که دولت سازمانِ طبقاتیِ حاکمان است و همیشه توسط یک طبقه ،علی--ه طبق--ه
دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .اگ-ر دولت ب-ورژوایی باش-د ،علی-ه طبقهی ک-ارگر و اگ-ر این
دولت ،دولت پرولتاری--ایی باش--د ،علی--ه ب--ورژوازی ت--رتیب داده ش--ده اس--ت .ولی در ج--امعهی
کمونیستی نه مالک وجود دارد ،نه سرمایهدار ،و نه مزدور؛ به سادگی فقط م--ردم = رفق--ا وج--ود
دارند .نه طبقاتی وجود دارد و نه مبارزهی طبقاتی و نه سازمانِ طبقاتی .و در نتیجه دول--تی هم در
اینجا موجود نیست .دولت در اینجا زائد است .چون مبارزهی طبق--اتی وج--ود ن--دارد .ن--ه کس--ی
هست که بر او لگام زده شود و نه کسی که بتواند چنین کاری کند.
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ولی حاال این پرسش پیش میآید :چگونه میتواند ی--ک چ--نین س--ازمانِ ب--زرگی ب--دون ره--بری
حرکت کند؟ پس چه کسی نقشهی تولیدِ اجتماعی را پیریزی خواهد کرد؟ چ--ه کس--ی نیروه--ای
کار را تقسیم خواهد نم--ود؟ چ--ه کس--ی درآم--د و هزینهه--ای جامع--ه را محاس--به خواه--د ک--رد؟
خالصه چه کسی کلیتِ امور را اداره خواهد کرد؟
پاسخ به پرسشهای باال مشکل نیست .راهبریِ [جهت] اصلی به ادارههای حسابداری و دفترهای
آمار سپرده خواهد شد .در آنج--ا هم--ه روزه م--یزانِ تولی--د و نیازه--ای تولی--د محاس-به خواه-د ش--د.
همچنین اعالم خواهد شد در کجا باید بر میزان نیروی کار افزوده شود ،در کجا کاهش یاب--د ،و
چقدر کار بایستی انجام ش-ود .و از آنج--ا ک-ه هم--ه از هم--ان ک--ودکی ب--ه ک--ار اجتم--اعی ع-ادت
کردهاند ،درک خواهند کرد ک--ه این ک--ار ض--روری اس--ت و زن--دگی ب--ه س--ادهترین وج--ه پیش
میرود .زمانی هم که همه چیز برحسب یک برن--امهی حس--اب ش--ده پیش ب--رود ،هم--ه ن--یز طب--ق
مقررات این دفترهای آمار کار خواهند کرد و دیگر نه وزیری الزم است ،نه پلیس ،نه زندان ،نه
قانون ،نه بخشش  --هیچی .هم--انطور ک--ه در ی--ک ارکس--تر همگی از چوبدس--ت ره--بر ارکس--تر
پ-یروی ک--رده و هماهن--گ ب--ا آن مینوازند ،ب-ه هم--ان ت-رتیب هم-ه از گزارشه--ای آم--اری پ--یروی
مینمایند و طبق آن کار خود را انجام میدهند.
در اینجا دیگر دولتی وجود ندارد.گروه و طبقهای هم موجود نیست ک--ه ب--االتر از س--ایر طبق--ات
قرار داشته باشد .به عالوه در این دفترهای آماری ،امروز یک عده کار میکنند ،و ف--ردا ع--دهای
دیگر .بوروکراسی و کارمندیِ همیشگی از بین خواهد رفت .دولت برای همیشه خواهد مرد.
البته این امر زمانی خواهد بود که نظام کمونیستی به ط--ور کام--ل توس--عه یافت--ه و اس--توار برپ--ا ش--ده
باشد ،یعنی پس از پیروزی کامل و قاطع پرولتاریا؛ آن هم نه بالفاصله .طبقهی کارگر باید زمانِ
زیادی علیه همهی دشمنان خود مبارزه کند؛ مقدم بر همه علیه بقایای دوران گذشته مانند میل ب--ه
تنبلی ،اهمالکاری ،جنایت ،برتریجویی .همهی اینها بایستی برانداخته شود .باید دو س--ه نس--ل
از کسانی که تحت شرایط نوین رشد کردهاند بگذرد ،تا قانونها و مجازاتها ،به وس--یلهی دولت
کارگری برانداخته شود؛ نه تا زمانی که تمام بقایای گذشتهی سرمایهدارانه ناپدید شوند .اگرچه،
در دورانِ دخالتگری [برای نابودیِ بازماندههای سرمایهداری] وجودِ دولتِ کارگران گریزناپذیر
است .به همان ترتیب ،در یک نظام کمونیستیِ توسعهیافته که در آن تم--ام آث--ار س--رمایهداری ب--ه
کلی ناپدید شده باشد ،اعمال زورِ دولت پرولتاریا نیز زوال مییابد .خود پرولتاریا با تمام اقش--ار
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دیگر درهم میآمیزد ،زیرا همگی به تدریج به کار اشتراکی خواهن--د پ--رداخت .پس از چن--د ده--ه،

جهانِ نوینی به وجود خواهد آمد ،با انسانهایی نو و رسومی نوین.

 -۲۲توسعهی نیروهای مولد در نظام کمونیستی (برتریهای کمونیسم)
به محض این که پیروزی به دست آمد و تمام زخمهایمان درمان شد ،نظ--ام کمونیس--تی نیروه--ای
مول--د را ب--ه س--رعت توس--عه خواه--د داد .توس--عه و بالن--دگیِ پرش--تابِ نیروه--ای مول--د در ج--امعهی
کمونیستی بر عوامل زیر استوار است:
نخست ،انرژی انسانی عظیمی که پیشتر صرف مبارزهی طبقاتی میگردید ،آزاد خواه--د ش--د.
فقط مجسم کنید که در ح-ال حاض-ر چق-در ان-رژی ذه-نی ،ت-وان ب-دنی و ک-ار ب-رای سیاس-ت،
اعتصابها ،قیامها ،سرکوب قیامها ،برای دادگاهها ،پلیس ،اعمال زور دولت ،ب--رای کش--مکش
هرروزهی دو طبقهی متخاصم تلف میگردد .هماکنون جنگ طبقاتی ن--یرو و وس--ایل تولی--د عظیمی
را میبلعد .این نیروها آزاد خواهند شد و انسانها دیگر علیه هم مبارزه نخواهند ک--رد .نیروه--ای
آزاد شده به مصرف کار تولیدی خواهند رسید.
دوم ،نیروها و ابزار تولیدی که در اثر رقابت ،بحرانه--ا و جنگه--ا منه--دم ش--ده ی--ا ه--رز میرفتند،
اکنون حفظ میگردند .اگر آدم میخواست فقط زیانهای جن--گ را ب--رآورد کن--د ،مبل-غ بس--یار
هنگفتی میشد .جامعه چقدر در اثر مبارزه بین فروشندگان ،بین خریداران ،و یا خریدار بر ض--د
فروش--نده ،متحم--ل زی--ان ش--ده است .چق--در ن--یرو بیجهت طی بحرانه--ا تل--ف میش--ود .چق--در
هزینههای اضافی در اثر بههمریختگی و هرجومرج تولید تحمیل میش--ود .تم--ام این نیروه--ایی ک--ه
اکنون به هدر میروند ،در جامعهی کمونیستی حفظ میگردند.
سوم ،سازماندهیِ صنعت بر پایهی نقشهای هدفمند صرفا از ه--دررفتهای زائ--د جلوگ--یری نمیکن--د،
چرا که تولید بزرگ -مقیاس همیشه اقتصادیتر نیز است .افزون بر آن ،بهبود تولی--د از جنبهی ف--نی
هم میسر میشود ،چرا که تولید در بزرگترین کارخانهها و به کمکِ بهترین ماش--ینآالت انج--ام
میگیرد .در حالی که تحت سیستم سرمایهداری برای به ک--ار ب--ردن ماش--ین ن--یز م--رز مشخص--ی
وجود دارد .سرمایهدار وقتی ماشین به کار میبرد که از لحاظ نیروی کار ارزان در مضیقه باشد.
حال آن که در صورتِ وجودِ این نیرو ،دیگر سرمایهدار احتیاجی به وارد کردن ماش--ین ن--دارد.
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هدف او به هرحال سود بیشتر است .او فقط م--وقعی ب--ه ماش--ین احتی--اج دارد ک--ه ماش--ین ن--یروی
گرانقیمتِ کار را برایش کاهش دهد ،ولی از آنجایی که در سیستم س--رمایهداری ن--یروی ک--ار
معموال ارزان است ،موقعیت بدِ طبقهی کارگر مانعی برای بهبود تکنیکِ تولید میشود .این ام--ر
به ویژه به طور واضح در کشاورزی دیده میش--ود .در آنج--ا ن--یروی ک--ار همیش--ه ارزان ب--وده و
هست و به همین علت هم گسترش استفاده از ماشینآالت در کار کش--اورزی خیلی کن-د اس-ت.
حال آن که جامعهی کمونیستی برای سود تالش نمیکند ،بلکه تالش--ش ب--رای خ--ود آنه--ایی
است که کار میکنند و در آنجا هرگونه پیشرفت فنی فورا مورد استفاده قرار میگیرد .کمونیسم
به راهی که سرمایهداری میرود ،قدم نمیگذارد .در نظام کمونیس--تی پیش--رفتهای ف--نی هم رخ
خواهد داد زیرا همه از یک آم--وزش خ--وب برخ--وردار خواهن--د ب--ود و آنه--ایی هم ک--ه تحت
سیستم سرمایهداری به حکم اجبار از بین میروند (مثالً کارگر با استعداد) امکان خواهند داشت
استعدادهایشان را کامال رشد دهند.
در جامعهی کمونیستی هرگونه طفیلیگری محو خواهد شد .جایی برای مفتخورهایی که هیچ
ک--اری نمیکنن--د و از کیس--هی دیگ--ران خ--رج میکنن--د ،نخواه--د ب--ود .آنچه ک--ه در ج--امعهی
س--رمایهداری ص--رف بلعی--دن و نوش--یدن و بادهگس--اری س--رمایهداران میش--ود ،در ج--امعهی
کمونیستی برای نیازهای تولیدی صرف میشود .سرمایهداران ،نوکرانش--ان و دستنشاندههایش--ان
(کشیشها ،فاحشهها و غیره) گورشان را گم میکنند و تمام اعضای جامعه ک--ار تولی--دی انج--ام
خواهند داد.
شیوهی تولید کمونیستی نیروهای مولد را به طرز چشمگیری توسعه خواهد داد .به طوری ک--ه ب--ه
هر کارگر در جامعه کمونیستی کمتر از س--ابق ک--ار واگ--ذار خواه--د ش--د .ک--ار روزان--ه هم--واره
کوتاهتر میشود و انسانها از زنجیری که طبیعت به آنها زده ره--ایی خواهن--د ی--افت .همین ک--ه
انسانها توانستند وقت کمتری صرف خوراک و پوشاک نماین--د ،بیش--ترِ وقتش--ان را ب--ه توس--عهی
فکریشان اختصاص خواهند داد .فرهنگ انسانی به اوج بیسابقهای خواهد رسید .این فرهن--گ
یک فرهنگ واقعاً انسانی خواهد بود و ن-ه فرهن-گ طبق-اتی .همزم-ان ب-ا رختبربس-تن اس-تثمار
انسان توسط انسان دیگر ،حاکمیت طبیعت ب-ر انس-انها ن-یز از بین خواه-د رفت .آن وقت ب-رای
اولین بار بشریت یک زندگی واقعا عقالیی و نه یک زندگی حیوانی را در پیش خواهد گرفت.
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مخالفان کمونیسم این امر را همیشه به عنوان یک اشتراکِ مساوی جلوه دادهاند .آنها میگویند
کمونیستها میخواهند همه چیز را ضبط کرده و بین خود به تساوی تقسیم نمایند :ملک ،زمین
و تمام ابزار تولید ،همچ--نین تم--ام اقالم مص--رفی .نظ--ریهای ابله--انهتر از این نظری--ه وج--ود ن--دارد.
وانگهی مقدم بر هر چیز ،چنین تقسیمبندی کلیای ناممکن است .آدم میتواند زمین ،حیوانات،
گاری و پول را تقسیم کند ،اما ریلهای قطار ،ماشینها ،کشتیهای بخار ،دستگاههای پیچی--ده و
غیره را که نمیتوان تقسیم کرد .دوم آنکه چنین تقس-یمی ن-ه تنه-ا خ--یری ب-ه ب-ار نخواه--د آورد،
بلکه یک گام واپسگرایانه برای بشریت خواهد بود .یک چنین تقسیمی تعداد بیشماری خ--رده
مالک به وجود خواهد آورد .اما م--ا از قب--ل میدانیم ک--ه از م--الکیت کوچ--ک و رق--ابت خ--رده
مالکان ،مالکیت بزرگ به وجود میآید .بنابراین چنان چه یک چ--نین تقس--یم مس--اویای تحق--ق
مییافت ،همان چرخهی پیشین بازتولید میشد.
کمونیسم پرولتری (یا سوسیالیسم پرولترى) یک تعاونیِ همسودِ 4عظیم اس--ت .این پیام-دِ توس--عهی
کلیِ جامعهی سرمایهداری و موقعیت پرولتاریا در آن جامعه است .باید می--ان کمونیسم پرول--تری و
چهار مورد زیر کامالً تفاوت قائل شد:
 -1سوسیالیسم لمپنپرولتاریایی (آنارشیسم)
آنارشیستها به کمونیستها ایراد میگیرند که کمونیسم میخواه--د در ج--امعهی آین--ده اقت--دار
دولت را باقی بگذارد .همان طور که دی--دیم این حقیقت ن--دارد .ف--رق اساس--ی در این اس--ت ک--ه
آنارشیستها فکر و ذکرشان بیشتر متوجه تقس--یم اس--ت ت--ا س--ازماندهیِ تولید؛ و از این س--ازمانِ
تولید تصور یک تعاونیِ همسودِ عظیم ندارند ،بلکه آن را به صورت تع--دادی کم--ون کوچک،
آزاد ،و خودمختار میپندارند .یک چنین نظام اجتماعی مسلما نمیتواند بشریت را از یوغِ طبیعت
ره--ایی بخش--د :در چ--نین ج--امعهای نیروه--ای مول--د نمیتوانن--د ب--ه س--طحی برس--ند ک--ه تحت
س--رمایهداری رس--یده بودن--د .زی--را آنارشیس--م تولی--د را بزرگت--ر نمیکن--د ،بلک--ه پراکن--دهاش
مینماید .از این رو جای تعجب نیست وقتی که آنارشیستها در عم--ل هم--واره ب--ه تقس--یم اقالمِ
مصرفی تمایل نشان میدهند و اغلب با سازماندهی تولید بزرگ -مقیاس مخالفت میکنند .آنها
بازگوکنندهی تمایالت و تالشهای طبقهی کارگر نیستند ،بلکه بیانگر تم--ایالت و تالشه--ای
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به اصطالح لمپن پرولتاریا و کارگران آوارهای هستند که تحت سرمایهداری در وضع بدی قرار
دارند ،ولی قادر به هیچ کار مستقل خالقی نیستند.
 -2سوسیالیسم خرده بورژوایی
پشتیبانانِ اصلیِاش نه طبقهی کارگر ،بلکه صنعتگرانِ مس--تقلِ در ح--ال زوال ،خ--رده ب--ورژوازی
شهری و تا اندازهای هم روشنفکران هستند .علیه سرمایهی بزرگ -مقیاس اعتراض میکند ،ولی
ب--ه ن--ام «آزادی» م--الکیت کوچ--ک .غالب--ا ن--یز م--دافع دمکراس--ی ب--ورژوایی در مقاب--ل انقالب
سوسیالیس-تی اس-ت .ب-دین ت-رتیب ک--ه رس-یدن ب-ه ای-دهآل خ-ود را در راهه-ای «مس-المتآمیز»
میجوید :از طریق توسعهی شرکتهای تعاونی و اتح--اد ک--ارگران خ--انگی و غ--یره .ش--رکتهای
تعاونی تحت سرمایهداری اغلب به سازمانهای عادی سرمایهداری تغییر ش--کل میدهن--د و خ--ودِ
اعضای این شرکتهای تعاونی هم بعدا به کلی از بورژوازی غیر قابل تفکیک میگردند.
 -٣سوسیالیسم کشاورزی دهقانی
سوسیالیسم کشاورزی دهقانی شکلهای مختلفی به خود میگیرد ،و بعضی اوقات به آنارشیسم
دهقانی متمایل میشود .ویژگی بارزش این است که هیچ وقت سوسیالیسم را به عنوان یک نظامِ
تولیدِ بزرگ -مقیاس در نظر نمیگیرد و تمایلش ب--ه تقس--یم و تس--اوی اس-ت .وج--ه تم--ایز آن ب--ا
آنارشیسم به طور عمده در این است که خواهان اقتدارِ متمرکزِ نیرومندی است که او را از ی--ک
طرف در مقابل مالک و از طرف دیگر در مقابل پرولتاریا حفاظت نماید .این ن--وع سوسیالیس--م،
سوسیالیس--تی ک--ردنِ مل--ک و زمین ،مختص سوس--یالانقالبیهایی اس--ت ک--ه میخواهن--د تولی--د
کوچک -مقیاس را برای همیش--ه حف--ظ کنند و از طبقهی ک--ارگر و تش--کیل ی--ک تع--اونیِ همس--ودِ
ب--زرگ و متح--د وحش--ت دارن--د .عالوه ب--ر این در ب--رخی از اقش--ار دهق--انی ،ن--وع دیگ--ری از
سوسیالیسم نیز وج--ود دارد ک--ه کم و بیش ب--ه آنارشیس--م نزدی--ک میش--ود .اقت--دار دولت را ب--ه
رسمیت نمیشناسد ولی از طریق خصلت مس--المتآمیز خ--ود از آنارشیس--تها متم--ایز میش--ود
(کمونیسم فرقهگرا مانند دیوخوبور5ها و غ--یره ) .این زمزمهه--ای دهق-انی فق-ط میتوان-د در ط-ول

۵
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به روسی  . Духоборыیک فرقهی مذهبی پروتستان نارودنی و یکی از فرقههای م ذهبی غیرارت دکس در روس یه

هستند.
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سالیان متمادی مرتفع گردد .آن هم وقتی که تودهی دهقانان ،امتیازات تولیدِ بزرگ - -مقی--اس را
درک کرده باشند .در این مورد بعدا باز هم صحبت خواهیم کرد.
سوسیالیسم سرمایهدارانهی بزرگـ مقیاس
 -4بردهداری و
ِ
اینجا حتا سایهای هم از سوسیالیسم موجود نیست .اگر در س-ه م--ورد ب--اال ب-از اث--ری از آن ی-افت
میشد و علیه اعمال فشار نیز اعتراضی صورت میگرفت ،در مورد اخ--یر فق--ط ی--ک لغت اس--ت
ک--ه مزوران--ه ب--ه ک--ار میرود ت--ا بت--وان کارته--ا را به--تر بُ--ر زد .این ش--یوه توس--ط روش--نفکرانِ
بورژوازی به کار گرفته شد و سوسیالیستهای آشتیطلب (حتا کائوتسکی 6و دار و دستهاش) ت--ا
اندازهای آن را پذیرفتند .برای نمونه اندیشههای افالطون ،فیلسوف قدیم یونانی ،از این نوع اس--ت.
این کمونیسم ب--رآن اس--ت ک--ه تش--کیالت ب--ردهداران «رفیقان--ه» و «هم--ه ب--ا هم» ت--ودهی بردگ--ان
بیحقوق را استثمار نماید .در بین بردهداران مساوات کامل برق--رار و هم--ه چ--یز اش--تراکی است.
بردگان هیچ چیز ندارند .آنها بدل به حیوان شدهاند .مسلم است که در اینج--ا حت--ا ب--ویی هم از
سوسیالیسم به مشام نمیرسد .برخی از پروفسورهای بورژوازی نیز ش--بحی از این سوسیالیس--م را
تحت عنوان سوسیالیسم دولتی موعظه میکنند .تنها با این تفاوت که پرولتاریای مدرن تبدیل به
ب--رده میش--ود و س--رمایهداران ب--زرگ در جایگ--اهِ ب--ردهداران مینش--ینند .در اینج--ا ن--یز اث--ری از
سوسیالیسم یافت نمیشود .سرمایهداریِ دولتی بر پایهی کارِ اجباری ساخته میش--ود .بع--داً ب--ه این
موضوع باز خواهیم گشت.
سوسیالیسم خرده بورژوایی ،دهقانی و لمپنپرولتاریایی دارای ویژگی مشترکی هستند .تم--ام این
انواع سوسیالیسمِ غیرپرول-تری ب--یرون از مس-یرِ اص-لیِ فرگش-تِ [اجتم--اعی] ح--رکت میکنند .س-یر
فرگشتِ اجتماعی ۷به سوی بزرگتر کردن تولید حرکت میکند .اما در ن--زد اینه--ا تم--ایلی کلی
برای حرکت به سوی تولید کوچک -مقیاس وجود دارد .از این رو ،این سوسیالیسم چیزی نیس--ت
جز یک رویای اتوپیایی که به هیچ وجه امکان تحقق ندارد.
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 -۲۳دیکتاتوری پرولتاریا
برای تحقق بخشیدن به نظام کمونیستی ،پرولتاریا باید تم--امیِ اقت--دار و ق--درت را در دست داش--ته

باشد  .پرولتاریا تا زمانی که صاحب چنین قدرتی نباشد و تا وقتی که برای مدت معینی به طبقهی
حاکم تبدیل نشده باشد ،نمیتواند دنیای کهنه را سرنگون سازد .خودبهخود قابل فهم است ک--ه
بورژوازی بدون مبارزه ،مواضع خود را تخلیه نخواهد کرد .زیرا برای آنه--ا کمونیس--م یع--نی از
دست دادن قدرت س--ابق ،از دس--ت دادن آزادی مکی--دن خ--ون ک--ارگران ،از دس--ت دادن ح--ق
رانت ،به-ره ،و س--ود .از این روس-ت ک--ه انقالب کمونیس-تی پرولتاری-ا ،تغی-یر ش-کل کمونیس-تی
جامعه ،با خشمآگینترین مقاومت استثمارگران روبهرو میشود .اکنون وظیفهی حاکمیت
کارگری عبارت است از درهمشکستن بیرحمانهی این مقــاومت .ولی از آنجــا
که این مقاومت به طورگریزناپذیری بسیار قوی خواهد بود و حکومت پرولتاریا
هم میبایســتی دیکتــاتوری کــارگران باشــد ،تحت عنــوان دیکتــاتوری نــوعی
حکومت قاطع و مصمم در سرکوب دشمنان تفهیم میگردد .بدیهی است که در
چنین موقعیتی صحبتی از آزادی برای همهی انسانها نمیتواند در میان باشد.
دیکتاتوری پرولتاریا با آزادی برای بورژوازی سر سازش ندارد .این دیکتاتوری
درست از آن جهت ضروری است که آزادی بورژوازی را از او ســلب نمایــد و
دست و پایش را ببندد و هرگونه امکــان مبــارزه بــا پرولتاریــای انقالبی را از او
بگیرد .هر قدر مقاومت بورژوازی بزرگتر باشد ،هرچــه ناامیــدانهتر قــوایش را
جمع کند ،هرچه خطرنــاکتر گــردد ،بــه همــان درجــه هم بایــد دیکتــاتوری
پرولتاریا محکمتر و بیگذشتتر باشد .دیکتاتوریای که در مــوارد اســتثنایی از
اقدام به ترور نیز خودداری نکند .تنها بعد از به زانو درآوردن کامل استثمارگران ،بعد از
سرکوبی مقاومتشان ،وقتی که برای بورژوازی دیگر امکان صدمه زدن به طبقهی کارگر وج--ود
نداشته باشد ،دیکتاتوری طبقهی کارگر خفیفتر خواهد شد .در این می-ان ب-ورژوازی س-ابق ب-ه
تدریج خود را با طبقهی کارگر درهم میآمیزد .دولت کارگری به م-رور از بین میرود و تم-ام
جامعه ،به یک جامعهی کمونیستیِ بدون هرگونه جدایی طبقاتی تبدیل میگردد.
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تحت دیکتاتوری پرولتاریا،که فقط یک دستگاهِ گذراست ،ابزار تولید همان ط--ور ک--ه در ذات
دیکتاتوریِ پرولتاریاست نه به تمام جامعه ،بلکه فقط به پرولتاریا و سازمان دولتیاش تعل--ق دارد.
طبقهی کارگر ،یعنی اکثریت مردم ،تمام ابزار تولید را به طور موقت در انحصار خود میگ-یرد.
به همین علت در اینجا مناسبات تولیدی کمونیستی کامل موجود نیست .در اینجا هن--وز ج--داییِ
طبقاتیِ جامعه وجود دارد .هنوز طبقهی حاکم ،یعنی پرولتاریا ،وجود دارد؛ انحص--ار تم--ام اب--زار
تولید در دستانِ این طبقهی جدید است؛ هن--وز اقت--دارِ دول-تی (اقت--دارِ پرول--تری) وج-ود دارد ک--ه
دشمنان خود را سرکوب کند .اما به همان نسبت که مقاومت سرمایهداران ،مالکان ،بانکداران،
ژنرالها و اسقفهای سابق درهم شکسته میشود ،نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیز ب--دون هرگون--ه
انقالبی به مرحلهی کمونیستی وارد میگردد۸.
دیکتاتوری پرولتاریا نه فقط اسلحهای برای سرکوب دشمن ،بلک--ه در عین ح--ال اه--رمی اس--ت
برای دگرگونی اقتصادی؛ از طریق این دگرگونی ،م--الکیت اجتم--اعی بای--د ج--ایگزین م--الکیت
خصوصیِ ابزارِ تولید گردد .این دگرگونی باید ابزار تولید و مبادله را از چنگ بورژوازی بیرون
آورده و از او «سلب مالکیت» کند .اما چه کسی میتواند و باید آن را انجام ده-د؟ ب--دیهی اس-ت
که این کار یک فرد نیست .اگر این کار را چند نفر و یا حتا گروههای کوچک انجام دهند ،در
بهترین حالتش یک تقسیم حاصل میشود و در بدترین ح--الت ب--ه چپ--اولی س--اده تغی--یر م--اهیت
میدهد .از این رو قابل درک است که سلب مالکیت بورژوازی باید از طریــق قــدرت

ـاتوری
ِ
ـدرت ســازمانیافت ْه همان دیکتـ
ِ
سازمانیافتهی پرولتاریا عملی گردد .این قـ
دولت کارگری است.
از همه طرف علیه دیکت--اتوری پرولتاری--ا مخالفته--ایی ص--ورت میگ--یرد .قب--ل از هم--ه از ج--انب
آنارشیستها .آنها میگویند که با هر نوع اقتدار و هر نوع دولتی مبارزه میکنند ،ح--ال آن ک--ه
کمونیس--تها (بلش--ویکها) پش--تیبانِ حک--ومتِ ش--ورایی هس--تند .ب--ه نظ--ر آنه--ا ه--ر حکوم--تی،
سوءاس--تفاده از ق--درت و محدودس--ازیِ آزادی را در خ--ود دارد .بن--ابراین بای--د تم--ام بلش--ویکها،
حکومت شورایی و دیکتاتوری پرولتاریا سرنگون شوند .آنه--ا معتقدن--د ک--ه هیچ دیکت--اتوری و
هیچ دولتی ضروری نیست .آنارشیستها چنین میگوین--د و معتقدن--د انقالبی هس--تند .این فق--ط
8

الزم است که این مقاومتِ بورژوازی نه فقط ذر سطحِ ملی بلکه همچنین در سطحِ بینالمللی و جه انی درک ش ود و
اقداماتِ دولتِ دیکتاتوریِ پرولتاریا با این مالحظهی اساسی تنظیم شود.
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ظاهر امر است .در حقیقت آنارشیستها چپتر از کمونیستها نیستند ،بلک--ه راس--تاند .چرا
ما به دیکتاتوری احتیاج داریم؟ برای آن که به طور متشکل ضربهی نهایی را بــه
ـال زور
مالکیت بورژوازی وارد آوریم .برای آن که دشمنان پرولتاریا را بــا اعمـ ِ
نابود کنیم .با زور ،این را آشکارا میگوییم .دیکتاتوری پرولتاریا در حکم تبری در
دستان پرولتاریاست .هر کس که مخالف این دیکتاتوری است ،از قاطعیت عمل
ِ
وحشت دارد ،و از این که به بورژوازی صدمهای وارد کند دل آزرده میشود،
انقالبی نیست .وقتی که بورژوازی کامال مغلوب شده باشد ما دیگر به دیکتاتوری
پرولتاریا احتیاجی نخواهیم داشت .ولی تا زمــانی کـه مبــارزه بـر سـر مـرگ و
سرنگونی قاطعــانهی دشــمنانش است .بین
زندگی است ،وظیفهی طبقهی کارگر
ِ
کمونیسم و سرمایهداری باید یک دوران دیکتاتوری پرولتری موجود باشد.
سوسیالدمکراتها (به ویژه منشویک۹ها) هم علیه دیکتاتوری قد علم میکنن--د .این آقای--ان آن
چه را که خودشان در آن موقع در همین باره نوشتهاند به کلی از یاد بردهاند .در برنامهی قدیمی
که ما به طور مشترک با منشویکها روی آن ک--ار ک--رده ب-ودیم ب--ه روش--نی قی--د گردی--ده ک--ه:
«شرط بیتغییر انقالب سوسیالیستیْ دیکتاتوری پرولتاریاست؛ یعنی تسخیر قدرت سیاسی توسط
پرولتاریا .آن قدرتی که به پرولتاری--ا امک--ان میده--د ،هرگون--ه مق--اومت اس--تثمارگران را درهم
شکند ».این برنامه را هر یک ب--ا اس--م خ--ود امض--ا کردن--د .ام--ا در موق--ع عم--ل ،درم--ورد ص--دمه
خ--وردن ب--ه آزادی ب--ورژوازی ،در م--ورد ممن--وعیت روزنامهه--ای ب--ورژوازی ،در م--ورد ت--رور
بلش--ویکی و غ--یره فری--اد اعتراضش--ان بلن--د میش--ود .آن وقته--ا حت--ا پلخ--انف ۱0باکم--ال می--ل،
بیگذشتترین تدبیرها را بر ضد بورژوازی پذیرفت .او گفت ما مج--ازیم ح--ق رأی ب--ورژوازی
را از او س--لب ک--نیم و از این قبی--ل .ح--اال هم--ه اینه--ا را منش--ویکهایی ک--ه اکن--ون ب--ه اردوی
بورژوازی پیوستهاند فراموش کردهاند.
9

در سال  190٣میالدی ،در در دومین کنگره حزب سوسیالدمکرات کارگری روسیه در لندن ،و به دنبال اختالف نظر
والدیمیر لنین و ژولیوس مارتوف ،دو فراکسیون در داخل حزب شکل گ رفت .ش اخه اک ثریت بلش ویک ،و ش اخه
اقلیت منشویک نام گرفت .واژه ی «منشویک» در زیان روسی به معنای «اقلیت» است.

10

Georgi Valentinovich Plekhanov

گئورگی والنتینوویچ پ لخانف ( ،)1918-18۵6از بنیانگ ذاران ح زب سوس یالدمکرات ک ارگری روس یه ب ود .بع د از
انشعاب در حزب ،او به مِنشویکها پیوست.
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در آخر ،عدهای هم از نقطه نظر اخالقی به ما جواب میدهند .میگویند ،م--ا مث--ل هوتنتوتها
قضاوت میکنیم .هوتنتوت میگوید :اگر من زن همسایه را بربایم خوب است ،اما اگ--ر او زن
مرا برباید بد است و بلشویکها هم در هیچ مورد از وحشیها تمیز داده نمیش--وند .زی--را آنه--ا
هم در حقیقت میگویند «اگر بورژوازی به پرولتاری--ا تج-اوز کن--د ب-د اس-ت ،اگ-ر پرولتاری-ا ب-ه
بورژوازی تجاوز کن--د ،خ--وب اس--ت ».آنه--ایی ک--ه این گون--ه س--خن میگوین--د ،اص--ال درک
نمیکنند ،صحبت بر سر چیست .صحبت هوتنتوتها بر سر دو انسان براب--ر اس--ت ک--ه زنه--ای
یکدیگر را با نیتی یکسان میربایند .ام--ا پرولتاری--ا و ب--ورژوازی یکس--ان نیس--تند .پرولتاری--ا ی--ک
طبقهی بسیار بزرگ است ،و در مقایس-هْ ب--ورژوازی ی--ک گ--روه کوچ--ک است .پرولتاری--ا ب--رای
آزادی تمام بشریت مبارزه میکند ،بورژوازی برای استوار نگهداشتن فشار ،جنگها و استثمار.
پرولتاریا برای کمونیسم مبارزه میکند ،بورژوازی برای حفظ سرمایهداری .اگر س--رمایهداری و
کمونیسم هر دو یکی بودند ،آن وقت برای بورژوازی و پرولتاریا هم هم-ان چ-یزی میتوانس-ت
صدق کند که دربارهی هوتنتوتها گفته شده است .حال آن که پرولتاریا به تنهایی برای یک
نظام اجتماعیِ نوین مبارزه میکند .هر آن چه که در این مبارزه پرولتاری--ا را ی--اری کن--د خ--وب
است ،و هر آنچه مانعش شود بد است۱۲.
۱۱

 -۲۴تسخیر قدرت سیاسی
پرولتاریا از طریق تسخیر قدرت دولتی به دیکتاتوری خویش تحق--ق میبخش--د .تس--خیر ق--درت
یعنی چه؟ خیلیها خیال میکنند گرفتن قدرت از دست بورژوازی بسیار س--اده اس--ت .ب--ه هم--ان
سادگی که آدم توپی را از جیب درآورده و در جیب دیگر میگذارد .این نظر کامال نادرس--ت
است و با کمی تعمق خواهیم دید اشتباه در کجاست.
11

Hottentot

هوتنتوت اصطالحی است که در گذشته ب رای ارج اع ب ه مردم انِ خویخ وی ( )Khoikhoiو قبیلهه ای مختل ف
غیر بانتو در آفریقای جنوبی استفاده میشد.
 12خواننده برای درکِ شرایطِ انقالب و دیکتاتوری پرولتاریا و نیز نقدِ منتقدانِ سیاستهای بلشویکها ،میتواند ب ه دو
کتاب زیر از لنین مراجعه کند:
 -1دولت و انقالب
 -2انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد
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قدرتِ دولت یک سازمان است .قدرتِ دولتِ بورژوازی یک سازمانِ بورژوایی است که در آن
به تمام انسانها یک نقش ک--امال معی--نی واگ--ذار گردی--ده اس--ت .در ارتش ژنراله--ا نشس--تهاند،
اعضایی از طبقهی ثروتمندان؛ در باالی نظامِ اداری وزیران هستند ،اعضایی از طبقهی ثروتمندان؛ و
همینطور تا به آخر .در اینجا وقتی که پرولتاریا به خاطر قدرت مبارزه میکن--د ،مب--ارزهاش علی--ه
چه کسی و برای چیست؟ در درجه اول ،علی--ه س--ازمانِ ب--ورژوازی .از این رو وق--تی ک--ه پرولتاری--ا
برای نابودی این سازمان مبارزه میکند ،موظف است که به آن ضربه بزند و آن را ن--ابود س--ازد.
ولی از آنجایی که قدرتِ اصلیِ دولت در ارتش است ،بنابراین برای چ--یره ش--دن بر ب--ورژوازی
پیش از هر چیز الزم است که ارتش بورژوازی را درهم ریخت و نابود کرد .تا وق--تی ک--ه ارتش
گ--ارد س--فید منه--دم نش--ده اس--ت ،کمونیس--تهای آلم--انی ق--ادر ب--ه س--رنگون ک--ردن نس--که ۱۳و
شایدمان ۱4نخواهند بود .تا زمانی که ارتش مخالف صدمه ندیده باشد ،انقالب نمیتوان--د پ--یروز
شود .وقتی که انقالب پیروز ش--د ،ارتش ب--ورژوازی هم تجزی--ه میگ--ردد و از هم میپاش--د .ب--ه
همین علت نیز برای مثال پیروزی بر تزار فقط به معنای انه--دام قس--متی از دولت ت--زاری و از هم
پاشیدگی بخشی از ارتش بود .پیروزی انقالب اکتبر بود که به طور کامل انهدام س--ازمانِ دول-تی
حکومت موقت و انحالل ارتش کرنسکی ۱5را به سرانجام رساند.
بنابراین انقالب ،قدرت کهنه را منهدم میکند و قدرت جدیدی خلق مینماید .بدیهی است که
قدرت جدید اجزایی چند از قدرت کهنه را به همراه دارد ،ولی آنها را به روش متف--اوتی ب--ه ک--ار
میگیرد.

بنابراین تسخیر قدرت دولت ،صرفاً تسخیر س--ازمانِ کهنهی از پیش موج--ود نیست ،بلک--ه خل--ق
یک سازمانِ جدید ،خلق سازمانِ ویژهی آن طبقهای است که در مبارزه پیروز شده است.
این مسئله دارای مفهوم عملی بسیار ب--زرگی اس--ت .ب--رای نمون--ه از بلش--ویکهای آلم--انی ای--راد
گرفته میشود (نظیر ایرادهایی که آن زمان به بلشویکهای روسی میگرفتند) که آنه--ا ارتش
1٣

Noske

14

Scheidemann

1۵

Kerensky

الکساندر فیودورویچ کرنسکی ( ،)1970-1881یکی از مهمترین رهبران انقالب فوری ه  1917روس یه ب ود .او در
دولت موقت گئورگی لووف ابتدا به مقام وزارت دادگستری و سپس به مقام وزارت جن گ رس ید .او در  21ژوئی ه
 1917به مقام نخستوزیری دولت موقت منصوب شد و تا انقالب اکتبر در این پست بود.
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را منهدم کرده و انضباط را کاهش میدهند و عدم اطاعت از ژنرالها را ترویج میکنند .ب--ه نظ--ر
خیلیها این جرم بسیار سنگینی بوده و هست .ام-ا این هیچ چ-یز وحش-تناکی نیس-ت .ارتش-ی ک--ه
طبق دستور ژنرالها و بورژوازی ،علی--ه ک--ارگرانی ب--ه ح--رکت در میآی--د ک--ه هموطنانش--ان هم
هستند ،باید نابود گردد .وگرنه این ارتش ب--ه معن--ای م--رگ انقالب خواه--د ب--ود .بن--ابراین م--ا از
نابودی این ارتش بورژوازی هیچ پروایی ن-داریم؛ ی-ک انقالبی بای--د آن را در ش-مار افتخ-ارات
خود بداند که دستگاه دولت بورژوازی را منهدم کرده است .آنجا که انضباط بورژوازی دس--ت
نخورده باشد ،بورژوازی شکستناپذیر است .اگر بخواهیم بر ب--ورژوازی چ--یره ش--ویم نبای--د از
ضربه زدن به آن هراس داشته باشیم.

طبقات جامعهی سرمایهداری
ِ
 -۲۵حزب کمونیست و
برای این که پرولتاریا در کشوری پیروز شود ،الزم است که متحد و متشکل باشد .که صاحب
حزب کمونیست خودش باشد ،حزبی که میبایستی به روش--نی ببین--د توس--عهی س--رمایهداری ب--ه
کجا منتهی میگردد .حزبی که مناسبات سیاسی واقعی و منافع حقیقی طبقهی ک--ارگر را درک
کند و کارگران را از اوضاع آگاه سازد ،آنها را به صحنهی نبرد هدایت و این ن--برد را ره--بری
کند .هرگز و در هیچ کجا حزبی تمام اعضای طبقهاش را در صفوف خود متحد نک--رده  - -هیچ
طبقهای به این درجه از آگ--اهی نرس--یده اس--ت .معم--وال پیش--روترین اعض--ای طبق--ه وارد ح--زب
میش--وند .آنه--ایی ک--ه ش--جاعترین ،پرانرژیت--رین و در مب--ارزه پیگ--یرترین اف--راد ب--وده و ب--ه
درستترین وجهی منافع طبقاتیشان را درک کرده باشند .از این رو یک حزب نسبت به تعداد
اعضایش همیشه کوچکتر از طبقهای است که منافعش را پیشتازی میکند .ام--ا از آنج--ایی ک--ه
یک حزب موظف به دفاع از منافعی اس--ت ک--ه تش--خیص داده من--افع طبقهاش اس--ت ،در نتیج--ه
احزاب معموال نقش رهبری را ایفا میکنن--د .آنه--ا تم--ام طبق--ه را ره--بری میکنن--د و مب--ارزهی
طبقات بر سر قدرت به صورت مبارزهی احزاب سیاسی برای دستیابی به ق--درت ب--روز مییاب--د.
برای درک سرشت احزاب سیاسی باید رابطهی طبقات مختلف در جامعهی سرمایهداری بررسی
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شود .منافع طبقاتی ناشی از همین رابطههاست .نمایندگی این من--افع طبق--اتی ،اساس--یترین ه--دفِ

احزاب سیاسی است.

۱6

زمینداران :در دورهی اول توسعهی سرمایهداری ،اقتصادِ کشاورزی متکی به کار نیمهب--ردگیِ
دهقانان بود .زمینداران زمینهایشان را در مقابل محصول ی--ا پ--ول ب--ه دهقان--ان اج--اره میدادن--د.
یکی از روش های پرداختِ اجاره بها این بود که کارگر نیمی از وقت خود را به کار در زمینه--ا
و امالکِ زمیندار میپرداخت .تمایل طبقهی زمیندار در این بود که دهقانان به شهر نروند .آنه--ا
به خاطر پابرج-ا نگهداش-تن مناس--بات کهنهی نیمهب--ردگی در روس-تا ،در براب-ر تم-ام اص--الحات
مق--اومت میکردن--د .ب--ه همین علت هم این طبق--ه یکی از مخالف--انِ ص--نایع در ح--ال رش--د ب--ود.
اینگونه زمینداران ،صاحب زمینهای ق--دیمِ اش--راف بودن--د .بیشترش--ان ک--وچکترین ک--اری در
امالکش--ان انج--ام نمیدادند ،بلک--ه انگلوار از ک--ار و کن--ارِ دهقان--ان میزیس--تند .ب--ه اقتض--ای این
موقعیت ،احزاب زمینداران همیشه تکیهگ--اه س--یاهترین ارتج--اع ب--وده و هن--وز هم هست .اینه--ا
احزابی هستند که همه جا بازگشت نظام کهن--ه ،ح--اکمیت زمینداران ،ت--زارِ زمیندار (س--لطان)،
تسلط نجبای «در ناز و نعمت متولد شده» و بردگی دهقانان و کارگران را آرزو میکنند .اینه--ا
همان احزاب به اصطالح محافظهکار (یا به زبانی دیگر ،ارتج--اعی) هس--تند .از آن ج--ایی ک--ه از
ق-دیم نظامی-ان از ردی--ف اش-راف ص--احب زمین برخاس-تهاند ،ج--ای تعجب نیس--ت ک--ه اح-زاب
زمینداران با ژنرالها و دریاساالرها خیلی صمیمی هستند .وضع در تمام کشورها ب--ه همینگون--ه
است.
برای نمونه میتوان یونکر۱۷های پروس (در آلمانی ،زمینداران بزرگ را یونکر مینامند) را مثال
زد که از میان آنها گروه افسران تش--کیل میش--ود .در روس--یه ن--یز اش--راف زمیندار این چنی--نی
داریم ،برای نمونه (به اصطالح) مالکان وحشی« ،آروخس»۱۸ها ،کسانی از قم--اش م--ارکوف دوم
نمایندهی دوما ،کروپنس--کی و دیگ--ران .قس-مت اعظم ش--ورای دولت ت--زاری از نماین-دگان این
طبقه زمیندار تشکیل شده ب--ود .زمینداران ب--زرگ از خان--دانهای سرش--ناس ق--دیمی هس--تند ک--ه
عنوانهای همچون شاهزاده ،کُنت و غ--یره را ی--دک میکش--ند .آنه--ا م--یراثدارانِ واقعیِ نیاک--انی
 16به خواننده پیشنهاد می شود که در این باره حتماً کتاب «مارکسیسم و حزب» اثر جان مالینوکس را مطالعه کند.
17 Junker
18 Aurochs
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اتحادیهی مردم روسیه؛ حزب ناسیونالیست ،به رهبری کروپنسکی؛ اکتبریستهای دست راستی؛
و غیره.
بورژوازی سرمایهدار :من--افع آنه--ا متکی اس--ت ب--ر کس--ب بیش--ترین س--ود ممکن از «ص--نایع
ِ
میهنیِ» در حال توسعه ،یعنی بیرون کشیدن ارزش افزوده از طبقهی ک--ارگر .آش--کار اس--ت ک--ه
منافع آنها کامال با منافع زمینداران س--ازگار نیس--ت .وقتی ک--ه س--رمایه در روس--تا نف--وذ میکن--د،
مناسبات کهنهی آنج--ا را وی--ران نم--وده ،دهقان--ان را از ده ب--ه ش--هر میکش--اند .س--رمایه در ش--هر
پرولتاریای عظیمی را به وجود میآورد ،و در روستا نیازهای جدیدی را بیدار میکن--د .دهقان--انِ
قانعِ سابق شروع میکنند به گستاخ شدن ،به همین علت این تغییرات نوین مورد پسند زمینداران
نیست .از سوی دیگر ،بورژوازیِ سرمایهدار در این تغییرات ن-وین نش-انههای بهب-ود وض-ع م-الی
خود را میبیند .هرچه بیشتر کارگر از ده به شهر کشیده شود ،ب--ه هم--ان نس--بت هم ن--یروی ک--ار
بیشتری در اختیار سرمایهداران قرار میگیرد ،و همچ--نین ارزانت--ر میت--وان آنه--ا را اج--یر ک--رد.
هرچه روستا بیشتر به سمت نابودی سیر کند و هر چه بیش-تر زمینداران کوچ-ک دس-ت از تولی--د
محصوالت مختلف برای مصارف خود بردارند ،به همان ترتیب هم بیشتر مجب--ور خواهن--د ش--د
تمام چیزها را از کارخانهداران بزرگ بخرند .هرچه مناسبات کهنهای که در روستا همه چ--یزش
را خودش تهیه میکرد ،سریعتر متالش--ی ش--ود ،ب--ه هم--ان نس--بت ب--ازار ف--روش ب--رای کااله--ای
کارگاهی گستردهتر میشود و همان طور هم میزان سود طبقهی سرمایهدار باالتر میرود.
از این رو طبقهی سرمایهدار زمینداران قدیمی را س--رزنش میکند( .البت--ه زمینداران س--رمایهداری
هم وجود دارند که امالکشان را به کمک کار مزدی و ماشینآالت اداره میکنند .اینان برحسب
منافعشان به بورژوازی نزدیکتر هس--تند و معم--وال وارد اح--زاب ب--ورژوازی ب--زرگ میش--وند).
بدیهی است که مبارزهی اصلی آنها علیه طبقهی کارگر است .اگر طبقهی کارگر مبارزهاش را
به طور عمده علیه زمینداران و کمتر علیهِ بورژوازی سامان دهد ،مورد استقبال ب--ورژوازی ق--رار
میگ--یرد .مثال در س--ال  ۱۹04ت--ا اکت--بر  . ۱۹05ام--ا وق--تی ک--ه طبقهی ک--ارگر ش--روع ب--ه تحق--ق
بخشیدن منافع کمونیستیاش نموده و علیه بورژوازی برخیزد ،آن وقت ب--ورژوازی ب--ا زمینداران
علی--ه طبقهی ک--ارگر متح--د میش--ود .در ح--ال حاض--ر در تم--ام کش--ورها ،اح--زاب ب--ورژوازیِ
سرمایهدار (احزاب به اصطالح لیبرال) مبارزه سرس--ختانهای را علی--ه پرولتاری--ای انقالبی در پیش
گرفتهاند و در حکم فرماندهی ستادِ سیاسیِ ضدانقالباند.
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دو م--ورد از چ--نین اح--زابی در روس--یه را میت--وان ن--ام ب--رد« .ح--زب آزادی م--ردمی» ک--ه ب--ا ن--ام
دمکراتهای مشروطهخواه ۱۹نیز ش--ناخته میش--وند؛ ب--ه خ--اطر ح--روفِ آغ--ازینِ اس--م حزبش--ان ()C.D

اعضایشان را «کادِت» مینامند .دومی ،حزب «اکتبریستها» است که هماکن--ون تقریب--ا از بین رفت--ه
اس--ت .ب--ورژوازی ص--نعتی ،زمینداران س--رمایهدار ،ب--انکداران و ن--یز قهرمان--انِ همهی اینه--ا
(روشنفکران ،پروفسورهای دانش--گاه ،وکالی دادگس--تری و نویس--ندگان ،م--دیران کارخانهه--ا و
غیره) ،هستهی این احزاب را تشکیل میدهند .در س--ال  ،۱۹05کادته--ا علی--ه ح--اکمیت ف--ردی
غرولند میکردند ،در عین حال که از کارگران و دهقان--ان هم وحش--ت داش--تند .بع--د از انقالب
م--ارس  -،۱۹۱۷آنه--ا ره--برانِ تم--ام اح--زابی ش--دند ک--ه علی--ه ح--زب طبقهی ک--ارگر ،یع--نی علی--ه
بلشویکهای کمونیست قد علم کرده بودند .در س--الهای  ۱۹۱۹-۱۹۱۸ح--زب کادته--ا تم--ام
توطئهها علیه حک--ومت ش--ورایی را ره--بری میک--رد و در حک--ومت ژن--رال دنیکین ۲0و آدم--یرال
کلچاک ۲۱شرکت جست .سخن کوتاه ،این حزب رهبر ارتجاع خ--ونین ش--د و ب--ه ط--ور تم--ام و
کمال با احزاب زمینداران ائتالف ایجاد کرد .زیرا تحت فشارِ کارگران ،تمام گروهه--ای مالک--انِ
ثروتمند در جبههی واپسگرایان متحد میشوند که معموال پرتوانترین حزب رهبریاش میکند.
خردهبورژوازی شهری :ص--نعتگران و کاس--بکاران کوچ--ک ،کارمن--دان و روش--نفکران
کوچک و تمام کارمندان دونپایهی دولت در این دسته جای میگیرند .در واقع اینه--ا طبقهای
را تشکیل نمیدهند بلکه انبوهی رنگارنگ هستند .تمام این عناصرْ کم و بیش به وسیلهی س--رمایه
استثمار میشوند و اغلب بیشتر از تواناییشان ک--ار میکنن--د .خیلی از آنه--ا در جری--ان توس--عهی
سرمایهداری از بین میروند .ولی شرایط کار آنها طوری است که بیشترشان به دلکندن و قطع
امی--د نم--ودن از موقعی--تی ک--ه تحت س--رمایهداری دارا هس--تند پینمیبرن--د .ب--رای نمون--ه ،ی--ک
صنعتگر را در نظر میگیریم .او مثل یک اسب ،کاری است .سرمایه او را به شیوههای مختلف
استثمار میکند .او از طریق رباخوار استثمار میش--ود و همچ--نین از ج--انب مغ--ازهای ک--ه در آن
کار میکند و غیره .با این حال ،صنعتگر خودش را به مثابه یک «آقای مستقل» حس میکن--د:
او با ابزار خودش کار میکند و به ظاهر «مستقل» است .او میکوشد با کارگران جوش نخورد و
19 Constitutional Democrats
20 Denikin
21 Kolchak
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نه از کارگران ،بلکه از اربابان تقلید کند .زیرا او در نهان این امید را میپروران--د ک--ه خ--ود ن--یز
ارباب شود .این است آن چیزی که غالبا او را با وج--ود آن ک--ه همانن--د م--وش کلیس--ا بیچ--اره و
تنگدست اس-ت ،ب-ه اس-تثمارگرانش نزدیکت-ر میکن-د ت-ا ب-ه طبقهی ک--ارگر .اح-زاب خ-رده
بورژوازی معموال زیر پرچم احزاب رادیکال ،جمهوریخواه و بعض--ی اوق--ات هم سوسیالیس--تی
قد علم میکنند (به بند  ۲۲مراجعه شود) .خارج کردن استادکار کوچ--ک از موض--ع نادرس--تش
که نه «تقصیر» او ،بلکه بدبختی اوست ،زحمت و دردسر فراوان دارد.
اح--زاب خردهب--ورژوازی در روس--یه بیش از ه--ر ج--ای دیگ--ر کوش--یدهاند نق--اب سوسیالیس--ت ب--ه
صورتشان بزنند .نمونههایش عبارتاند از حزب «سوسیالیستهای خلقی»« ،سوسیالانقالبیها» ،و تا
ان--دازهای هم منش--ویکها .بای--د توج--ه داش--ت ک--ه سوسیالیس--تهای انقالبی بیش از هم--ه ب--ه
دهقانهای میانهحال و ثروتمند اتکا داشتند.
دهقانان :در مناطق روستایی ،دهقانان موضعی میگیرند که به موضع خردهبورژوازی در ش--هر
شبیه است .دهقانان هم در حقیقت برای خود طبقه نیستند ،چون آنه--ا در ش--رایط س--رمایهداری
همواره در طبقات دیگر تحلیل میروند .در هر روستایی ،بخشی از دهقانان یا به جستجوی ک--ار
میروند ،که بعدا باالخره به پرولتاریا تبدیل میشوند؛ و ی--ا ب--دل ب--ه رب--اخوار طفیلی میگردن--د.
دهقانان میانه نیز از همین عناصر هستند .یک عده از آنها سقوط میکنند و به جرگهی دهقانان
بدون چهارپا میپیوندند ،که بعدا به دهقانان برده ،کارگران فص--لی و ک--ارگران ص--نعتی تب--دیل
میشوند .بقیه کمی به وضعشان سر و س--امان میدهن--د ،پیش--رفت میکنن--د و ب--ه ص--احبان امالک
تبدیل میشوند .برده میگیرند ،ماشین ب--ه ک--ار میاندازن--د  --خالص--ه مقاطعهک--ار و س--رمایهدار
میشوند .به هرحال دهقانان طبقهای را تشکیل نمیدهند .در اینج--ا بای--د دس--تکم س--ه گ--روه از
یکدیگر تمیز داده شود .بورژوازی کشاورزی ،که کارگران مزدی را استثمار میکن--د .دهقان--ان
میانه که روی زمین کوچ--ک خودش--ان ک--ار میکنند ،ام-ا ک--ارگر م-زدی را اس-تثمار نمیکنن-د ،و
باالخره دهقانانِ فقیری که نیمهپرولتاریا و پرولتاریای روستایی را تشکیل میدهند.
مشکل نیست بپ-ذیریم ک-ه تم-ام این گروهه--ا ب-ه مقتض--ای موقعیتش--ان در مب--ارزهی طبق-اتی بین
بورژوازی و پرولتاریا ،هر یک به گونهای موضع میگیرند .دهقانان ثروتمند معموال با بورژوازی
و اغلب نیز با زمینداران بزرگ ،همدست میشوند .ب--رای نمون--ه در آلم--ان کس--انی ک--ه بهش--ان
«دهقانان ب--زرگ» میگوین--د ،ب--ا کش--یشها و زمینداران در ی--ک س--ازمان متح--د هس--تند .همین
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حالت در سویس ،در اتریش و تا اندازهای در فرانس--ه وج--ود دارد .در روس--یه ،طی س--ال ،۱۹۱۸
دهقانان ثروتمند از تمام توطئههای ضدانقالبی پشتیبانی کردن--د .اقش--ارِ نیمهپرول--تری و پرول--تری
مسلما از کارگران در مبارزهشان بر ضد بورژوازی و دهقانان ثروتمند پش--تیبانی میکنن--د .ام--ا این
امر در مورد دهقانان میانه پیچیدهتر است.
اگر دهقانان میانه میفهمیدند که برای اک--ثریت آنه--ا تحت ش--رایط س--رمایهداری راه خ--روجی
موجود نیست و تنها تعداد کمی از آنها میتوانند به ثروتمندان روس--تا تب--دیل ش--وند و دیگ--ران
باید تقریبا یک زندگی گدایی را بگذرانند ،آن وقت تمام آنها مص--مم میش--دند از ک--ارگران
پشتیبانی کنند .اما بدبختی آنها در این است ک--ه برسرش--ان درس--ت هم--ان میآی--د ک--ه ب--ر س--ر
صنعتگران و خردهبورژوازی شهری میآید .هر یک از آنها در اعماق روحش آرزو میکند
ثروتمن--د بش--ود .ح--ال آن ک--ه از س--وی دیگ--ر توس--ط س--رمایهداران ،رب--اخواران ،زمینداران ،و
دهقانان ثروتمن--د تحت فش--ار ق--رار میگ--یرد .ب--ه همین علت هم دهق--ان میان--ه مث--ل پان--دول بین
بورژوازی و پرولتاریا در نوسان است .او نمیتواند کامال در موض--ع ک--ارگران ق--رار بگ--یرد و از
طرف دیگر از زمیندار نیز بیش از اندازه وحشت دارد.
این را به ویژه میتوان به روشنی در روسیه دید .دهقانان میانه از کارگران در مقاب--ل زمینداران و
دهقان--ان ثروتمن--د حم--ایت میکردن--د .ام--ا در عین ح--ال از ت--رس از این ک--ه مب--ادا وضعش--ان در
«کمونها» بدتر شود ،به اندرزِ دهقانان ثروتمند گوش دادند و علیه ک--ارگران برخاس--تند .ولی بع--د
وقتی که خطری از جانب طبقهی زمیندار تهدیدشان کرد (دنیکین  - -کلچ--اک) ،ب--از دوب--اره ب--ه
کمکِ کارگران آمدند.
همین روش در مبارزههای احزاب نیز نمایان میشد .دهقانان میانه زمانی حزب طبقهی ک--ارگر،
حزب بلشویکهای کمونیست ،را همراهی میکردند و زمانی به طرف حزب دهقانان ثروتمن--د و
بزرگ ،یعنی سوسیالانقالبیها ،میرفتند.
طبقهی کارگر (پرولتاریا) :این طبقه از کسانی تشکیل شده که «هیچ چ--یز ج--ز زنجیره--ایش
برای از دست دادن ندارد ».این طبقه نه فقط توسط سرمایهداران استثمار میشود ،بلک--ه در عین
حال همان طور ک--ه پیشت--ر دی-دیم ،در جری--ان توس--عهی س--رمایهداری ب--ه ص-ورت ی-ک ن--یروی
یکدست در میآید که از اشخاصی تشکیل شده که عادت دارند ب--ا هم ک--ار کنن--د و ب--ه ط--ور
مشترک مبارزه نمایند .به همین دلیل طبقهی کارگر پیشروترین طبقه در ج--امعهی س--رمایهداری
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است و به همین علت هم حزب او پیشروترین و انقالبیترین ح--زبی اس--ت ک--ه میتوان--د وج--ود
داشته باشد.
همچنین طبیعی اس--ت ک--ه ه--دف این ح--زب ،انقالب کمونیس--تی اس--ت .در نتیج--ه بای--د ح--زب
پرولتاریا آشتیناپذیر باشد .وظیفهی این حزب السزدن ب--ا ب--ورژوازی نیس--ت ،بلک--ه س--رنگون
ک--ردن و درهم شکس--تن مق--اومت آن اس--ت .این ح--زب بای--د تض--اد آش--تیناپذیر بین من--افع
استثمارگران و استثمارشوندگان را آشکار نماید( .این عبارتها در برنامهی ق--دیمی م--ا ن--یز آم--ده
بود ،برنامهای که به امضای منشویکها ن--یز رس--یده ب--ود .متأس--فانه آنه--ا آن را اساس--ا فرام--وش
کردند و حاال با بورژوازی الس میزنند).
موضع حزب ما در مقابل خردهبورژوازی ،اقشار فقیر غیرپرولتریِ ش--هرهای ب--زرگ ،و دهقان--انِ
میانه چه باید باشد؟
موضع ما بنابر نکات گفته شده ی باال روشن است .ما باید به هر طریقی ثابت و روشن نماییم که
هرگونه امیدی به یک زندگی بهتر تحت شرایط سرمایهداری دروغ و خودفریبی است .م--ا بای--د
صبورانه و پیوسته برای دهقان میانه روشن کنیم ،که او بای--د مص--مم ب--ه اردوگ--اه پرولتاری--ا ق--دم
گذارد ،به همراهِ او به طور مشترک و بدون در نظ--ر گ--رفتن تم-ام مش-کالت ،مب--ارزه نمای--د .م-ا
موظفیم تأکید کنیم که درصورت پیروزی ب--ورژوازی فق--ط دهقان--ان ثروتمن--د ک--ه ب--ه زمینداران
جدید تبدیل میشوند ،پیروز خواهند شد .در ی--ک کالم ،م--ا بایس--تی تم--ام زحمتکش--ان را ب--ه
تفاهم با پرولتاری-ا دع-وت ک-نیم و آنه-ا را ب-ه موض-ع ک-ارگران بکش--انیم .خ-رده ب-ورژوازی و
دهقانان میانه پر از پیشداوریهایی هستند که ناشی از وض--عیتِ زن--دگی آنهاس--ت .وظیفهی م--ا
این است که موقعیت واقعی این مسائل را فاش کنیم :موقعیت صنعتگران و دهقانان کارگر در
شرایط سرمایهداری خالی از هرگون--ه امی--د اس--ت .در ش--رایط س--رمایهداری زمیندار هم--واره ب--ر
گردهی دهقان سوار است .فقط و فقط پس از پیروزی و استحکام ح--اکمیت پرولتاریاس--ت ک--ه
میتواند زندگی نوینی پایهگذاری کن-د .ام-ا از آنج--ا ک--ه پرولتاری-ا فق-ط در پرت-و همبس--تگی و
س--ازمانش و ب--ا کم--ک ی--ک ح--زب ق--وی و مص--مم میتوان--د پ--یروز ش--ود ،م--ا بایس--تی تم--ام
زحمتکشانی را که برایش--ان زن--دگی ن-وین پ-رارزش اس-ت و آموختهان-د ب--ه ش--یوهی پرول--تری
زندگی و مبارزه نمایند ،به صفوف خود فراخوانیم.
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این که وجود یک حزب کمونیست همبسته و آماده به مبارزه دارای چه اهمیتی
است ،را میتوان در آلمان و روسیه دید .با وجودی که آلمان یک پرولتاریــای
توسعه یافته داشت ،با این حال پیش از جنگ در آنجا چنین حزب مبارز طبقهی
کارگر مثل کمونیستهای روسی (بلشــویکها) وجــود نداشــت .تــازه در حین
جنگ ،رفقایی مانند کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ و دیگران شروع کردند
یک حزب کمونیستی متمایز پیریزی کنند .به همین علت هم در سالهای 191۸
و  1919کارگران آلمان با وجود یک رشته قیامها موفق نشــدند بــر بــورژوازی
پیروز شوند .ولی در روسیه ،حزب آشتیناپذیر ما وجود داشت .بــه همین جهت
پرولتاریای روسی دارای یک چنین رهبری خوبی بود و با وجود تمام مشکالت،
اولین پرولتاریایی بود که توانست آن چنان همبسته به پاخیزد و بدانگونه سریع
پیروز گردد .حزب ما از این نظر میتواند برای احزاب کمونیست دیگر سرمشق
باشد .همبستگی و انضباط این حزب در همه جا مشهور است .این حزب در عمل
مبارزترین حزب و رهبر انقالب پرولتری است.

کتابشناسی:
•

«مانیفست کمونیست» ،مارکس و انگلس

•

«دولت و انقالب» ،لنین

•

«صد سال انقالب کبیر فرانسه» ،پلخانف

•

«دورهی آموزشی کوتاه دانشِ اقتصادی» ،بگدانف

•

«زن و سوسیالیسم«( ،بخش دولت آینده) ،ببل

•

«ستاره سرخ» (یک تخیل) ،بگدانف

•

«جامعهی حقوق و کار» ،مقالهای در مجموعه مقاالت «برآوردهایی درب-ارهی فلس--فهی

رئالیستی» ،کُرزاک
در مورد آنارشیسم نگاه کنید به:
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•

«تئوری و عمل آنارشیسم» ،وُلسکی

•

«آنارشیسم و کمونیسم» ،پرابراژنسکی

•

«کمونیسم آنارشیستی و مارکسیسم» ،بازارُف

دربارهی طبقات در جامعهی سرمایهداری نگاه کنید به:
•

«منافع طبقاتی» ،کائوتسکی

در مورد خصوصیت احزاب خردهبورژوازی نگاه کنید به:

•

«هجدهم برومر» ،مارکس

•

«انقالب و ضدانقالب در آلمان» ،مارکس

•

«جنگ داخلی در فرانسه» ،مارکس
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فصل چهار :چگونه توسعهی سرمایهداری به انقالب
فروپاشی
کمونیستی انجامید (امپریالیسم ،جنگ و
ِ
سرمایهداری)

 -۲۶سرمایهی مالی
همان طور که پیشتر دیدیم ،مبارزات همیشگی و ش--دیدی می--ان ف--رد ف--ردِ کارفرمای--ان ب--ر س--ر
خریداران وج--ود داش--ت و در این مب--ارزات همیش--ه پ--یروزی نص--یب کارفرمای--ان ب--زرگ ب--ود.
سرمایهداران کوچکتر مغلوب میشدند و از بین میرفتند ،در حالی که س--رمایه و تم--ام تولی--د
در دس--ت بزرگت--رین س--رمایهداران متمرک--ز میش--د (ت--راکم و تمرک -زِ س--رمایه) .در آغ--ازین
سالهای دههی هشتاد قرن نوزدهم ،سرمایه تا حد زیادی تمرکز یافت--ه ب--ود .ب--ه ج--ای کارفرمای--ان
منفرد ،حاال دیگر تعداد زیادی شرکتهای سهامی یعنی تعاونیهایی ک--ه ب--ر اس--اس اوراق س--هام
تشکیل شده بودند پدید آمدند .البته این «تعاونیه--ا» ،ش--رکتهای س--هامی س--رمایهداران بودن--د.
پیامد این توسعه و گسترش چه بود؟ چرا چ--نین ش--رکتهای س--هامیای ب--ه وج--ود آمدند؟ پاسخ این
پرسش دشوار نیست .هر شرکت جدیدی میبایست مقدار زیادی سرمایه در اختیار داشته باشد.
چنانچه شرکتی با سرمایهی ناچیز تأسیس میشد ،احتمال و بخت بسیار کمی برای ادامهی ک--ار
میداشت .زیرا از همه طرف رقیبان نیرومند ،یعنی کارخانهداران بزرگ ،او را احاطه میکردند.
بن-ابراین اگ-ر ش-رکت نوبنی-ادی میخواس-ت از بین ن-رود و ب--ه زن--دگی و رش-د خ--ود ادام--ه دهد،
میبایست از همان روزهای نخستین بر بنیانهای محکمی استوار میشد .اما بنیانه--ای اس--توار تنه--ا
در صورتی فراهم میشود که مقدار زیادی سرمایه وجود داشته باشد .بر پایهی این نیاز ب--ود ک--ه
شرکتهای سهامی به وجود آمدند .ماهیت آنها در این است که عدهای س--رمایهدار ب--زرگ از
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سرمایههای سرمایهداران کوچک و حتا از پسانداز ناچیزِ گروهه--ای غیرس--رمایهدار (کارمن--دان
دولت ،دهقانان و کارکنان ادارات) سوءاستفاده میکنند .این امر به طریق زی--ر انج--ام میگ--یرد.
هر کس سهم خود را میپردازد و در ازای آن یک برگ سهام دریافت میکند ک--ه ب--ه وی ح--ق
دریافت مبلغ مشخصی از درآمد را میده--د .از این راه ،و ب--ا انباش-تِ مب--الغ کوچ--ک ،س-رمایهی
عظیمی به دست میآید که «سرمایه سهامی »۱نامیده میشود.
همزمان با پیدایش شرکتهای س--هامی ،ب--رخی از نظریهپ--ردازان ب--ورژوازی و همص--دا ب--ا آنه--ا
سوسیالیستهای آشتیطلب ،طلوع عصر جدیدی را نوید داده و اعالم نمودند که سرمایه منج--ر
به حاکمیت ی--ک مش--ت س--رمایهدار نمیش--ود ،بلک--ه ه--ر کارمن--دی ق--ادر اس--ت ب--ا اس--تفاده از
پسان--دازهای خ--ود س--هام بخ--رد و از این طری--ق ب--ه س--رمایهدار مب--دل گ--ردد .س--رمایه هم--واره
دمکراتیزهتر میشود و سرانجام بدون هیچگونه انقالبی تفاوت میان ک--ارگر و س--رمایهدار از بین
میرود.
همهی این حرفها بالهت محض از آب درآم--د و حقیقت ،درس--ت خالف آن را ث--ابت ک--رد.
سرمایهداران ب-زرگ از س-رمایهداران کوچ-ک ب-رای دس--تیابی ب-ه ه-دفهای خ-ود سوءاس-تفاده
کردند .سرعتِ تمرکزِ سرمایه ب-ه م-راتب بیش از گذش-ته شد ،چ-را ک-ه از آن پس ش-رکتهای
سهامی بزرگ به مبارزه با یکدیگر پرداختند.
به سادگی میتوان فهمید که چرا سهامداران بزرگ ،س--هامداران کوچ--ک را آلت دس--ت خ--ود
قرار دارند .از آنجا که سهامدار کوچک اغلب در شهر دیگری زندگی میکند ،قادر به پیمودن
فرسنگها راه برای شرکت در جلسات مجمع عمومی سهامداران نیست .ولی حتا زمانی هم ک--ه
بخشی از این سهامداران کوچک در چ--نین جلس--اتی حض-ور مییابن--د ،ش--رکت آنه--ا متش--کل
نیست .در حالی که سهامداران بزرگ سازمانیافتهاند و همواره بر اساس یک برنامهی مشترک،
هر هدفی که داشته باشند را اجرا میکنند .تجربه نشان داده است که سهامداران بزرگ حتا اگر
فقط یک سوم مجموع سهام را داشته باشند ،میتوانند حاکم و فرمانروای مطلق شرکت شوند.
ولی روندِ توس--عهی ت--راکم و تمرک--ز س--رمایه در اینج--ا خاتم--ه نی--افت .در چن--د ده س--ال گذش--ته
شرکتهای شخصی و شرکتهای سهامی جای خود را به سازمانهای بزرگ سرمایهداران دادند
که با نامهایی چون سندیکاها ،کارتلها ،و تراستها شناخته میشوند.
Joint-stock Capital

1
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ف--رض ک--نیم در یکی از بخشه--ای تولی--د  - -مثال در بخش نس--اجی ی--ا ص--نایع فل--زی  - -تم--ام
سرمایهداران کوچک از بین رفتهاند و تنها پنج یا شش شرکت بزرگ که تقریبا تم--ام کااله--ای
نساجی و فلزی را تولید میکنند ،باقی ماندهاند .آنها با یکدیگر رقابت میکنند و به این منظ--ور
قیمتها را پایین میآورند .این خود باعث میش--ود ک--ه درآم--د کم--تری عایدش--ان ش--ود .ح--اال
فرض کنیم بعضی از این شرکتها ،نیرومندتر و بزرگتر از ش--رکتهای دیگ--ر هس--تند .در این
صورت شرکتهای بزرگتر ،رقابت و مبارزه را تا مرحله فروپاشیِ شرکتهای ضعیفتر ادام--ه
خواهند داد .حاال اگر فرض کنیم که قدرتِ دو رقیبِ باقیمانده در عم-ل یکس-ان اس-ت؛ یع-نی
ان--دازه و مقی--اس تولیدش--ان مش--ابه یک--دیگر است ،از ماشینآالت مش--ابه اس--تفاده میکنن--د ،تع--داد
کارگرانشان تقریبا برابر است و هزینههای تولید یک ک--اال ب--رای ه--ر دو مس--اوی اس--ت .در این
صورت چه خواهد شد؟ در چنین حالتی هیچ ی--ک از ش--رکتها در مب--ارزهاش پ--یروز نخواه--د
ش--د .همهی آنه--ا ب--ه ی--ک ان--دازه ض--عیف میش--وند و درآم--د ه--ر دو رو ب--ه ک--اهش میرود.
سرمایهداران به این نتیجه میرسند که چرا باید علیه یک--دیگر مب--ارزه کنن--د و قیمته--ا را پ--ایین
بیاورند؟ آنها از خود میپرسند بهتر نیست با هم متحد شویم و به طور مش--ترک جیب م--ردم را
خالی کنیم؟ چون اگر متحد شویم دیگر رقابت وجود نخواهد داش--ت ،تم--ام کااله--ا در دس--ت
خودمان خواهد بود و میتوانیم هر قدر مایل باشیم قیمتها را باال ببریم.
از این رو اتحادیهی سرمایهداران ،سندیکا یا تراست به وجود میآید .تفاوت سندیکا با تراس--ت
به شرح زیر است :وقتی یک سندیکا تشکیل میشود ،سرمایهدارانِ ش--رکتکننده در آن ب--ا هم
قرار میگذارند که کاالهای خود را ارزانتر از قیمت تع--یین ش--دهای نفروش--ند و س--فارشها ی--ا
بازار را به طور مشترک بین خود تقسیم کنن--د (ت--و فق--ط در آن منطق--ه میفروش--ی و من در این
منطقه) ،و غیره .رهبری سندیکا اجازهی تعطیل کردنِ هیچ یک از شرکتها را ندارد .هر ک--دام
از شرکتها در حالی که عضو اتحادیه است ،در ضمن تا حدودی استقالل دارد .در ح--الی ک--ه
در یک تراست ،تمام شرکتها آن چنان با یکدیگر درآمیختهاند که هرکدام از آنه--ا اس--تقالل
خود را به کلی از دست میدهد .رهبری تراست مجاز است با در نظر گرفتن منافع تراست ی--ک
شرکت را تعطیل کرده و آن را به محل دیگری منتقل کند .ب-دیهی اس-ت ک--ه س-رمایهداری ک--ه
صاحب چنین شرکتی است ،سود خود را به ط--ور پیوس--ته دری--افت میکن--د ،و حت--ا ممکن اس--ت
سودش بیش از پیش نیز افزایش یابد .ولی م--دیریتِ کلی تحت ح--اکمیتِ اتح--ادیهی نیرومن--د و
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عظیم سرمایهداران ،یعنی تراست ،قرار دارد .سندیکاها و تراستها تقریب--ا ب--ر تم--ام ب--ازار تس--لط
دارند .آنها دیگر از رق-ابت نمیهراس--ند ،زی-را تم-ام رقیب-ان را از بین بردهان--د .ج-ای رق--ابت را
انحصار ۲سرمایهداری ،یعنی سلطهی یک تراستِ واحد گرفته است.
بدین ترتیب ،تراکم و تمرکز سرمایه ،به تدریج به ن--ابودی و فروپاش -یِ رق--ابت انجامید .هرچق--در
رقابت دیوانهتر و سریعتر پیش میرفت ،به همان نسبت سرمایه پرشتابتر متمرکز میش--د .زی--را
سرمایهداران کوچک زودتر منهدم میشدند و در آخر تمرکز سرمایه که در نتیجهی رق--ابت ب--ه
وج--ود آم--ده ب--ود ،ب--اعث ن--ابودی خ--ود رق--ابت گردی--د .حک--ومت انحص--اری اتحادیهه--ای
سرمایهداری ،سندیکاها و تراستها ،جایگزین «رقابت آزاد» شد.
کافی است تنها با چند مثال قدرت عظیم تراستها و سندیکاها را نشان دهیم .در ایاالت متحده
آمریکا ،سهم تولید سندیکاها در سال  ،۱۹00یعنی ابتدای ق--رن بیس--تم ،ب--ه ت--رتیب زی--ر ب--ود :در
صنایع نساجی بیش از  50درص-د؛ ص-نایع شیش--ه  54درصد؛ ص-نایع کاغ-ذ  60درص-د؛ ص-نایع
فلزی (به غیر از آهن و فوالد)  ۸4درصد؛ صنایع آهن و فوالد  ۸4درصد؛ صنایع ش--یمیایی ۸۱
درصد؛ و غیره .بدیهی است که اکنون س--هم این س--ندیکاها در تولی--د ب--ه م--یزان ق--ابلمالحظهای
افزایش یافته است .واقعیت این اس--ت ک--ه ام--روزه ک--ل تولی--د ص--نعتی در آمریک--ا در دس--ت دو
تراست ،یعنی «تراست استاندارد اویل »۳و «تراست فوالد» تمرکز یافت--ه اس--ت .همهی تراس--تهای
دیگر به این دو تراست وابس--تهاند .در آلم--ان در س--ال  ۹۲/6 ،۱۹۱۳درص--د اس--تخراج ذغ--ال در
معادن ذغالسنگ ناحیهی راینلند -وستفالن 4در دست تنها یک سندیکا ق--رار داش--ت .س--ندیکای
فوالد به تنهایی تقریبا نیمی از فوالد کشور را تولید میکرد .همچ--نین تراس--ت ش--کر  ۷0درص--د
بازار داخلی و  ۸0درصد صادرات شکر آلمان را در دست داشت.

2

واژهی  monopolyاز دو واژهی یونانی  monoبه معنای «تنها ،تک ،منفرد» و  poleinبه معنای «فروختن» مش تق
شده است .در روسیه ،زمانی اصطالح  monopolyفقط برای اشاره به انحصار حکومت در خرید و فروش مش روبات

الکلی به کار میرفت .اما انحصار در هر کاالیی میتواند وجود داشته باشد ،و انحصار میتواند توسط یک کارخ انهدار ی ا
گروهی از کارخانهداران ،و یا توسط دولت ایجاد شود*.

٣

Standard Oil

غول نفتی آمریکایی که در سال  1882توسط جان دیویس راکفلر تاسیس شد.
Rhenish-Westphalian
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حتا در روسیه هم شماری از شاخههای صنعت تحت حاکمیت مطلق سندیکاها قرار داشت .یکی
از سندیکاها بنام «پردوگل »5نزدیک به  60درصد از ذغال «دونتز »6را تولید میکرد؛ «پرودامتا»۷
(سندیکای فلزات) کنترل  ۸۸تا  ۹۳درصد تولید را در دست داشت؛ «کرولیا 60 »۸درصد حل--بی
شیروانی را تولید مینمود؛ «پرودواگن »۹سندیکایی بود که بیش از  ۱5درص--د واگنه--ای ریلی
را تولید میکرد؛ سندیکای مس کنترل  ۹0درصد ،و سندیکای شکر کنترلِ تم--امِ تولید ش--کر را
در دست داشتند؛ و غیره .بنا بر محاسبهی یک کارشناس سوییسی ،در آغ--از ق--رن بیس--تم ،نیمی از
تمام سرمایهی جهان در دست تراستها و سندیکاها متمرکز شده بود.
سندیکاها و تراستها تنها شرکتهای تولیدکنندهی کااله--ای مش--ابه را متمرک--ز نمیکنن--د .ه--ر
روز تراستهایی به وجود میآین--د ک--ه بخشه-ای مختل-ف تولی-د را در ب-ر میگیرن-د .این ام-ر
چگونه انجام میگیرد؟
تمام بخشهای تولید ،به ویژه از طریق خرید و فروش ،با یکدیگر در ارتباط هستند .ب--رای نمون--ه
تولید سنگآهن و ذغالسنگ را بررسی کنیم .در اینجا ما با فرآوردههایی سروکار داریم که به
عنوان م--ادهی خ-ام در کارخانهه--ای ذوبآهن و فلزک--اری م-ورد اس-تفاده ق-رار میگیرن-د .این
کارخانهها به نوبهی خود ،مثال ،ماشینآالت تولید میکند و این ماشینها به عن--وان اب--زار تولی--د
در تعدادی از بخشهای دیگر صنایع مورد استفاده قرار میگیرند و همینطور ت--ا ب--ه آخر .ف--رض
کنیم ما صاحب یک کارخانه ذوبآهن باشیم .این کارخانه سنگ آهن و ذغالسنگ میخ--رد.
بنابراین برای صاحبان این کارخانه مهم است که آهن و ذغالس--نگ را ارزان بخرن--د .ولی اگ--ر
سنگ آهن و ذغالسنگ در دست سندیکای دیگری باشد ،چه باید کرد؟ در این صورت می--ان
دو سندیکا مبارزه درمیگیرد .نتیجهی این مبارزه یا پیروزی یکی بر دیگ--ری اس--ت و ی--ا ادغ--ام
آنها .در هر دو حالت سندیکای جدیدی به وجود میآید که دو بخش مختلف تولید را ب--ا هم
متحد کرده است .بدیهی است که از این طریق ن-ه فق-ط دو بخش ،بلک--ه همچ-نین س-ه و ی-ا ده

Produgol

5

Donetz

6

Prodameta

7

Krovlya

8

Prodwagon
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بخش تولی--د میتوانن--د متح--د ش--وند .چ--نین ش--رکتهایی را ش--رکتهای م--رکب (ی--ا مختل--ط)
مینامند.
بدین ترتیب سندیکاها و تراستها نه تنها یک بخش ،بلکه بخشهای مختلف تولید را در یک
سازمانِ واحد یکپارچه کرده و از این طریق م--رحلهای از تولی--د را ب--ا مراح--ل دوم ،س--وم ،چه--ارم
و  ....متحد میکنند .در گذشته ،صاحبان سرمایه در تمام بخشها از یکدیگر مستقل بودند و کل
تولید بین صدها هزار کارخ--انهی کوچ--ک تقس--یم ش--ده ب--ود .ب--ا ش--روع ق--رن بیس--تم ،تولی--د در
تراستهای عظیم که بخشهای مختلف تولید را دربرداشتند متمرکز گردیده بود.
اتحاد میان بخشهای مختلف تولید تنها از طریق تأسیس ش--رکتهای م--رکب ب--ه وج--ود نیام--د.
دراینجا باید به پدیدهای توج--ه ک--نیم ک--ه از این ش--رکتهای م--رکب مهمت--ر اس--ت .منظ--ور م--ا
سلطهی بانکها است .ولی پیشتر باید چند کلمهای درباره این بانکها توضیح دهیم.
ما دیدیم که بعد از رشد قابل مالحظهی تراکم و تمرکز سرمایه ،نی--از ب--ه س--رمایه ب--رای تأس--یس
شرکتهای عظیم پیدا شد .بر پایهی همین نیاز بود ک--ه ش--رکتهای س--هامی ب--ه وج--ود آمدن--د.
بنابراین تشکیل شرکتهای جدید بیش از پیش به مبلغ هنگفتی سرمایه احتیاج داشت.
حال ببینیم سرمایهدار با سود خود چه میکند؟ میدانیم که سرمایهدار بخشی از آن را برای رف-ع
نیازهای خود به کار میب--رد ،مانن--د خ--وراک ،پوش--اک ،و غ--یره .بقی--ه آن را «پسان--داز» میکن--د.
چط-ور؟ آی-ا او میتوان-د ه--ر لحظهای ک--ه مای-ل باش-د کس--ب و ک--ارش را توس-عه ده-د و بخشِ
پسانداز شدهی سودش را برای این هدف به کار اندازد؟ نه ،او به دلی--ل زی--ر ق--ادر ب--ه انج--ام این
کار نیست .اگرچه پول به طور مداوم به دستش میرس--د ،ولی مق--دار آن خ--رده خ--رده اف--زایش
مییابد .کاالها هر از گاهی به فروش میرسند و به همان نسبت پول به ص-ندوق ریخت-ه میش-ود.
این پولها باید به میزانی انباشته شوند که بتوان از آنها برای توسعهی کارخانه اس--تفاده ک--رد .ت--ا
آن موقع پول در صندوق بدون مصرف خواهد بود و نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد .این امر
منحصر به یک ی--ا دو س--رمایهدار نیس--ت ،بلک--ه ش--امل همهی س--رمایهداران میش--ود .در نتیج--ه
همواره سرمایهی آزاد موجود خواهد بود و چنانچه در باال دیدیم تقاضا ب--رای آن ن--یز هم--واره
موجود است .یک طرف پولی وجود دارد که نمیتوان از آن استفاده کرد و از طرف دیگر کس
دیگری هست که به این پول نیاز دارد .به همان سرعت ک--ه س--رمایه متمرک--ز میگ--ردد ،نی--از ب--ه
سرمایهی کالن بیشتر میشود ،و این ب--دان مع--نی اس--ت ک--ه مق--دار س--رمایهی آزاد ن--یز اف--زایش
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مییابد .همین مناسبات است که اهمیت بانکها را باال میب--رد .کارخ--انهدار س--رمایهاش را ب--رای
این که بیمصرف نماند ،به بانک میدهد .بانک هم آن را به کارخانهدارانی قرض میده--د ک--ه
ب--ه آن پ--ول جهت توس--عهی کارخانهش--ان و ی--ا تأس--یس کارخ--انهی جدی--د احتی--اج دارن--د.
سرمایهداران با کمک این سرمایه ،ارزش اف--زودهی جدی--د تولی--د میکنن--د .بخش--ی از آن را ب--ه
عنوان بهره به بانکها می پردازند .بانک نیز بخشی از این بهره را به بستانکاران خود میپردازد و
بخشی از آن را به عنوان سود نگه میدارد .بدین ترتیب ،چرخهای این ماشین عظیم به ح--رکت
درمیآین--د .اکن--ون میت--وانیم بفهمیم ک--ه چ--را ،در خاللِ ب--االترین ف--ازِ رژیم س--رمایهداری ،نقش
بانکها ،اهمیتش--ان ،و فعالیتش--ان ،ب--ه م--یزان قاب--ل ت--وجهی اف--زایش یافت--ه اس--ت .آنه--ا ه--ر روز
س--رمایهی بیش--تری میبلعن--د و هم--واره س--رمایهی بیش--تری در ص--نایع س--رمایهگذاری میکنند.
سرمایهی بانکها پیوسته در صنایع «کار میکند» و خ--ود ب--ه س--رمایهی ص--نعتی تب--دیل میش--ود.
صنایع به بانکه--ا ک-ه آنه-ا را پش-تیبانی ک-رده و ب-ا س-رمایه تغذی-ه میکنن-د ،وابس-ته میش--وند.
سرمایهی بانکی با سرمایهی صنعتی در هم میآمیزد .این شکلی از سرمایه است که با ن--ام س--رمایهی
مالی شناخته میشود .به طور خالصه ،سرمایهی م--الی ،س--رمایهی ب--انکی اس--ت ک--ه ب--ا س--رمایهی
صنعتی پیوند میخورد.
در اثر عاملیتِ بانکها ،سرمایهی مالی بخشه--ای مختل--ف ص--نعتی را بیش از آن چ--ه از طری--ق
ترکیب مستقیمِ شرکتها انجام میگرفت ،در هم میآمیزد و متحد میکند .چرا چنین است؟
یک بانک بزرگ را در نظر بگیریم .چنین بانکی نه فقط به یک ،بلکه به تعداد زیادی کارخانه
و یا سندیکا سرمایه میدهد .بنابراین برایش مهم است ک--ه این ش--رکتها علی--ه یک--دیگر مب--ارزه
نکنند .بانک آنها را متحد میکند .سیاست بانک همواره در این جهت است که تع--داد هرچ--ه
بیشتری از مؤسسات را تبدیل به یک واح--د نمای--د و آن را تحت ره--بری خ--ود درآورد .از این
طریق بانک حاکمیت بر بسیاری از بخشه--ای تولی--د را ب--ه دس--ت میآورد .اف--رادی ک--ه م--ورد
اعتماد بانک هستند ،ریاست تراستها ،سندیکاها و مؤسسات شخصی را عهدهدار میشوند.
در پایان ،به تصویر زی--ر میرس--یم .ص--نایع تم--ام کش--ور در تراس--تها ،س--ندیکاها و ش--رکتهای
مرکب متحد شده و تمام آنها به وس-یلهی بانکه--ا ب--ا یک-دیگر در ارتب-اط ق--رار میگیرن--د .در
رأس تمام زندگی اقتصادی ،معدودی از بزرگترین بانکداران ،ک--ه ک--ل مجم--وعهی ص--نایع را
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اداره میکنن--د ق--رار دارن--د .اقت--دار دولت ک--امال در خ--دمت ارادهی این بانک--داران و ارباب--ان
تراستها است.
این ام--ر را ب--ه خ--وبی میت--وان در آمریک--ا مش--اهده ک--رد .در ای--االت متح--ده آمریک--ا ،دولت
«دمکراتیک» رئیسجمهور ویلسون ۱0چیزی جز خ--ادم حلق--ه بگ--وش تراس--تها نیس--ت .مجلس
همواره آن چیزی را تصویب میکند ک--ه پیشت--ر در م--ذاکرات پش--ت پ--رده از ط--رف رؤس--ای
س--ندیکاها و بانکه--ا اراده ش--ده اس--ت .تراس--تها مب--الغ هنگف--تی ب--رای انتخاب--ات و غ--یره ب--ه
نمایندگان مجلس رشوه میدهند .مایرز ،۱۱یک نویسنده آمریکایی ،گزارش میدهد که تنها در
سال  ۱۹04شرکتهای بیمهی عمر ب--زرگ مب--الغ زی--ر را رش--وه دادهان--د« :میوچ--وال۳64٬۲54 »۱۲
دالر ؛ «ایکویتبل ۱۷۲٬6۹۸ »۱۳دالر ؛ «نیویورک»  ۲04٬0۱۹دالر  .مکآدو ،۱4وزیر دارایی آمریک--ا
و دام--اد ویلس--ون ،یکی از بزرگت--رین رؤس--ای بان--ک و تراس--ت اس--ت .س--ناتورها ،وزی--ران و
نمایندگان مجلس ،کارمندان ساده و ی--ا س--هامداران تراس--تهای ب--زرگ هس--تند .اقت--دار دولت،
ماشینِ حکومتیِ «جمهوری آزاد» چیزی جز کارگاهی برای چاپیدن مردم نیست.
بنابراین میتوان گفت که یــک کشــور ســرمایهداری تحت ســلطهی ســرمایهی
مالی ،در مجموع به یک تراست عظیم مرکب تبــدیل میشــود کــه در رأس آن
بانکها قرار دارند .دولت بورژوازی نقش هیئت اجرایی این تشــکیالت را ایفــا
میکنــد .آمریکــا ،بریتانیــا ،فرانســه ،آلمــان و غــیره چــیزی جــز تراســتهای
سرمایهداری ،تشکیالت عظیم اربابــان ســندیکاها و بانکهــا نیســتند ،کــه صــدها
میلیون بردگان مزدی را استثمار کرده و برآنها فرمان میرانند.

10

Woodrow Wilson

رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا از  191٣تا 1921
11 Myers
12 Mutual
13 Equitable
14 William Gibbs McAdoo
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 -۲۷امپریالیسم
سرمایهی مالی تا ح--دودی هرجومرج موج--ود در تولی--د س--رمایهداری را در ی--ک کش--ور از بین
میب--رد .کارخ--انهداران ک--ه ت--اکنون علی--ه یک--دیگر مب--ارزه میکردن--د ،ب--اهم در ی--ک تراس--ت
سرمایهداریِ دولتی متحد میگردند .اما در این ص-ورت تکلی-ف یکی از بنی--ادیترین تض-ادهای
سرمایهداری چه میشود؟ زیرا ما بارها گفتهایم که سرمایهداری ب--ه خ--اطر نب--ودِ س--ازمانیافتگی و
مبارزات طبقاتی که بر آن اثرگذار است ،محکوم به فروپاش--ی اس--ت .ولی ح--اال اگ--ر یکی از این
تضادها (بند  )۱۳از بین برود ،آیا هنوز هم میتوان از فروپاشیِ سرمایهداری حرف زد؟
مهمترین مسئله برای ما این است که ،در واق--ع هرجوم--رج تولی--د و رق--ابت ب--ه هیچ وج--ه از بین
نمیروند .یا شاید بهتر است بگ-وییم در ی--ک ج--ا از بین میرون-د ،ت-ا درج--ای دیگ--ر ب-ا ش--دت
بیشتری سر باز کند .بیایید این مسئله را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.
سرمایهداری کنونی ،سرمایهداری جهانی است .تمام کشورها بــه هم پیوســتهاند؛
آنها از یکدیگر میخرند و به یکدیگر میفروشند .امروز در جهان هیچ کشــوری
یافت نمیشود که زیر چکمههای سرمایهداری قرار نگرفتــه باشــد؛ هیچ کشــوری
نیست که تمام چیزهایی که نیاز دارد را خودش تولید کند.
اقالمِ بسیاری هست که فقط در جاهای خاص--ی میت-وان آنه-ا را تولی-د نم-ود .پرتق-ال در من-اطق
سردسیر نمیروید؛ سنگ آهن را تنها در جایی میتوان استخراج کرد که مع--دنهایش موج--ود
باش--د؛ قه--وه ،کاک--ائو ،و ک--ائوچو تنه--ا در من--اطق گرمس--یر میروی--د؛ پنب--ه در ای--االت متح--ده،
هندوستان ،مصر ،ترکستان و غیره میروید و از این کشورها به تمام دنیا ص-ادر میش--ود .بریتانی--ا،
آلمان ،ایاالت متحده ،چکسلواکی و روسیه ذغال دارند ،در حالی ک--ه ایتالی--ا ذغ--ال ن--دارد و ب--ه
ذغال بریتانیا و یا آلمان نیازمند است .آمریکا ،هندوستان ،روسیه و روم--انی ب--ه تم--ام کش--ورهای
جهان گندم صادر میکنند.
از سوی دیگر ،بعضی از کشورها پیشرفتهتر از کشورهای دیگ--ر هس--تند و از این رو فرآوردهه--ای
صنایع شهری خ--ود را در بازاره--ای کش--ورهای توس--عهنیافته ب--ه ف--روش میرس--انند .ب--رای نمون--ه
بریتانیا ،ایاالت متحده آمریکا ،و آلمان به تمام جهان فرآوردههای آهن ص--ادر میکنند .آلم--ان،
صادرکنندهی اصلی محصوالت شیمیایی است.
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بنابراین هر کشوری به کشورهای دیگر وابس--ته است .م--یزان رش--د این وابس--تگی را میت--وان در
بریتانیا مشاهده کرد که ناگزیر است سه چه--ارم ت--ا چه--ارپنجم گن--دم و نیمی از گوش--ت م--ورد
نیازش را وارد کند ،و در مقابل بخش بزرگی از فرآوردههای ص-نعتیاش را ب-ه کش--ورهای دیگ-ر
صادر نماید.
حاال بیایید از خودمان بپرسیم آیا سرمایهی مالی به رقابت در ب--ازار جه--انی پای--ان میده--د؟ آی--ا
سرمایهی مالی ،که سرمایهداران را در کشورهای مجزا متحد میکن-د ،س-ازمانی جهانگس--تر [از
اتحاد سرمایهداران کشورهای مختلف] نیز به وجود خواه--د آورد؟ به هیچ وج--ه .هرجوم--رج در
تولید و رقابت در یک کشور ،با اتحاد کارفرمایان منفرد و تشکیلِ تراست س--رمایهداریِ دول--تی
کموبیش از بین میرود .اما کشمکش بین تراستهای سرمایهداریِ دولتی شدیدتر از قبل رش--د
میکند .این همان چیزی است که همواره زمانی که سرمایه متمرکز میشود ،رخ میدهد .زم--انی
که سرمایهدار کوچک از بین برود ،از تعداد رقیبان کاسته میش-ود و تنه--ا س-رمایهداران ب--زرگ
باقی میمانند .کشمکش و مبارزه بین اینها در مقیاس بسیار بزرگتری جریان مییاب--د .رق--ابت بین
کارفرمایانِ منفرد ،جایش را به مبارزه و زورآزمایی تراستها میده--د .ب--دیهی اس--ت ک--ه تع--داد
اینها کمتر از تعداد کارخانهداران است ،ولی به همان نسبت مبارزهشان قهرآمیزتر ،قاطع--انهتر و
مخربتر است .زمانی که سرمایهداران یک کشور رقیبان کوچک خود را سرنگون کردند و در
یک تراست سرمایهداریِ دولتی متشکل گردیدند ،تعداد رقبا باز هم کمتر میشود .حاال رقیبان،
قدرتهای عظیم و غولآسای سرمایهداری هستند .مبارزهی اینها با هزینههای غیر قاب--ل تص--ور
و وی--رانی و ن--ابودیِ دهش--تناک و بیس--ابقهای هم--راه اس--ت .زی--را رق--ابت می--ان تراس--تهای
س--رمایهداریِ دول--تی در زم--ان «ص--لح» ب--ا رق--ابت تس--لیحاتی ش--روع ش--ده و س--رانجام ب--ا جن--گ
خانمانسوز پایان مییابد.
بنابراین ،سرمایهی م--الی رق--ابت را در ی--ک کش--ور از بین میب--رد ،ولی در مقاب--ل ب--اعث رق--ابت
دهشتناک و شدیدی میان دولتهای سرمایهداری میگردد.
چرا رقابت کشورهای سرمایهداری ضرورتا به سیاست تجاوزکارانه و جنگ میانجامد؟ چرا این
رقابت نمیتواند مسالمتآمیز باشد؟ دو کارخانهدار هم که با هم رقابت میکنند ،با کارد ش--کم
یکدیگر را نمیدرند ،بلکه میکوشند با روشهایی مسالمتآمیز مشتریان یکدیگر را بربایند .پس

 / 101الفبای کمونیسم

چرا رقابت در بازار جهانی چنین شکل سرسختانه و مسلحانهای پی-دا ک-رده اس-ت؟ بای--د پاس--خی

جامع به این پرسشها داده شود.
نخست باید ببینیم چه ض--رورتهایی ب--اعثِ ش--د سیاس-تِ ب--ورژوازی در خاللِ گ--ذار از س--رمایهداری
کهن ،که رقابت آزاد در آن شکوفا بود ،ب--ه س--رمایهداری ن--وین ،ک--ه س--رمایهی م--الی در آن ح--اکمیت
مطلق دارد ،تغییر کند.

بیایی--د از به اص--طالح سیاس--ت گم--رکی ش--روع ک--نیم .در مب--ارزهی بینالمللی ،مقام--ات ب--ورژوای

حکومتی ،که همواره پش--تیبان و پاس--دار س--رمایهداران کش--ور خ--ویش هس--تند ،از م--دتها پیش از
تعرفههای [گمرکی] به عنوان یک سالح در مبارزهش--ان استفاده کردهاند .ب--رای نمون--ه ،زم--انی ک--ه
صاحبان کارخانههای نساجی در روسیه از این ک-ه رقیب--ان انگلیس-ی و آلم-انی آنه-ا ،ب-ا ص-دور
کاالهای خود قیمتها را در بازار روسیه پایین آورند نگران بودند ،دولت خ--دمتگزار روس--یه
بالفاصله برای پارچههای انگلیسی و آلمانی تعرفههای گمرکی تعیین کرد .طبیعی اس--ت ک--ه این
اقدام ،ورود کاالهای نساجی را به روسیه مشکل کرد .مثل همیشه کارخانهداران اعالم میکردن--د
که این عوارض گمرکی برای حفظ صنایع ملی ضروری هستند .ولی اگر ما کشورهای مختلف
را در نظر بگیریم میبینیم که هدف واقعی چیز دیگ--ری ب--ود .تص--ادفی نب--ود ک--ه بزرگت--رین و
قویترین کشورها و در رأس آنها آمریکا ،بیش از دیگران در مورد تعرفهها هیاهو میکردند ،و
مقرراتی هم در این مورد وضع کردند .آیا واقعا رقابت خارجی قادر ب--ود ب--ه این کش--ورها زی--ان
برساند؟ «جان ،چی داری بلغور میکنی؟ کی میخواد بهت آسیب برسونه؟ متجاوز تویی!»۱5
معنای واقعی اینها چیست؟ فرض کنیم تولیدات نساجی در یک کشور در انحص--ار س--ندیکاها
یا تراست ها قرار دارد .با وضع مقررات و عوارض گمرکی چه اتفاقی میافتد؟ اربابان سندیکاها
از این راه با یک تیر دو نشان میزنند .پیش از هر چیز ،از رقابت خارجی خالص میش--وند و دوم
این که میتوانند قیمت کاالهایشان را به اندازهای باال ببرند که نزدیک به قیمت کااله-ای تع--رفهدار
باشد .فرض کنیم تعرفهی پارچه دو شیلینگ در هر یارد باشد .اربابان ص--نایع نس--اجی میتوانن--د ب--ه
راحتی قیمت یک یارد پارچهی خود را به  ۲شیلینگ ،یا دس--تکم ب--ه  ۱/۹ش--یلینگ اف--زایش دهند.
اگ--ر س--ندیکایی وج--ود نمیداش--ت ،رق--ابت س--رمایهداران ب--ا یک--دیگر میتوانس--ت قیمته--ا را
 1۵نقل قولی از رمان «دیو کوچک» (روسی ، )Мелкий бес :نوشتهی فیودور سولووب (  )Fyodor Sologubشاعر و
رماننویس روس
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بالفاصله پایین آورد .ولی سندیکایی که رقیب ندارد میتوان--د ب--ا خی--ال راحت قیمته--ا را ب--اال
ببرد .از آنجا که تعرفههای گمرکی زیاد است ،خارجیها وارد بازار داخلی نمیشوند .در داخل
هم همه رقیبان از بین رفتهاند .از این راه ،درآمد دولت از طریق دریافت ع--وارض گم--رکی ب--اال
رفته ،و سندیکا نیز با افزایش قیمتها ارزش افزودهی بیشتری به دست میآورد .این تنها در جایی
میتواند رخ دهد که س-ندیکا ی-ا تراس-ت وج-ود داش-ته باش--د .ام-ا این همهی م-اجرا نیس-ت .در
نتیجهی این سود اضافی ،اربابان سندیکا میتوانند کاالهای خ-ود را ب-ه کش-ورهای دیگ-ر ص--ادر
کنند و با فروش کاال به قیمتی پایینتر از ن--رخ تمامش--دهی آنه--ا ،رقیب--ان خ--ارجی خ-ود در آن
کشورها را ریشهکن کنند .مثال سندیکای کارخانهداران شکر روسیه ،قیمت شکر را در روسیه ب--ه
نسبت باال نگه داشت .در حالی که ش--کر را در بریتانی--ا و ب--رای از بین ب--ردن رقیب--ان خ--ود در آن
کشور به قیمت ناچیزی میفروخت .معروف شده بود که در بریتانیا ب--ه خوکه--ا ش--کر روس--ی
میدهند .بنابراین اربابان سندیکا میتوانند با کمک تعرفههای گمرکی هموطنان خ--ود را ب--ا تم--ام
نیرو سرکیسه کنند و مشتریان خارجی را تحت تسلط خود درآورند.
پیامدهای چنین وضعیتی بسیار مهماند .روشن است که سود ارزش افزودهی اربابان سندیکاها ب--ه
نس--بت انس--انهایی ک--ه گوس--فندوار در داخ--ل مرزه--ای گم--رکی زن--دانی ش--ده و پوستش--ان را
میکنند ،افزایش مییابد .اگر این مرزهای گم--رکی ،منطقهی ک--وچکی را در ب--ر بگ--یرد ،س--ود
زیادی عاید س--رمایهدار نمیش-ود .ولی اگ-ر ناحیهه--ای پهن-اور و پرجمعی-تی باش--ند ،فرص--تهای
سودآوری به همان نسبت بزرگ خواهند بود .آنگ--اه میت--وان در بازاره--ای بینالمللی ق--د علم
کرد و انتظار موفقیتهای بزرگی داشت .ولی معموال مرزهای گمرکی با مرزهای کشوری یکی
هستند .حال چگونه میتوان مرزه--ای کش--وری را توس--عه داد؟ چگون--ه میت--وان ی--ک س--رزمین
خارجی را تصاحب کرد و آن را در مرزهای کشور خود و در سلطه حکومتی خویش گنجاند؟
از طریق جنگ .به این ترتیب است ک--ه س--لطهی س--ندیکاها لزوم-اً ب--ا جنگه--ای تجاوزکاران--ه و
سلطهجویانه در ارتباطی مستقیم است .هر دولت سرمایهداری در فکر گسترشِ مرزه--ای خ--ویش
است؛ همانا این گسترش ،خواستهی اربابان تراستها و سرمایهی مالی است .گسترشِ مرزها چیزی
جز جنگِ ادامهدار نیست.
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به این ترتیب ،سیاست تعرفهای سندیکاها و تراستها ک--ه ب--ا سیاس--ت آنه--ا در ب--ازار جه--انی در
ارتباط است ،به شدیدترین برخوردها میانجامد .ولی در عمل ،عوامل دیگری ن--یز ب--ر گ--رایش ب--ه

سوی جنگ تأثیر میگذارند.
ما دیدهایم که توسعهی تولید باعث انباشت پیوس--تهی ارزش افزوده میگ--ردد .از این رو ،در ه--ر
کشور توس--عهیافتهی سرمایهداری ،هم--واره س--رمایهی م--ازاد ۱6در ح--ال رش--د اس--ت .این س--رمایه
[مازاد] در یک کشور سرمایهداری پپیش--رفته نس--بت ب--ه ی--ک کش--ور عقبافت--اده س--ود کم--تری
میدهد .هرچه در یک کشور سرمایه مازاد افزایش یابد ،به همان نس--بت کوش--ش ب--رای صدور
سرمایه و به کار انداختن آن در کشورهای دیگر بیشتر خواهد بود .سیاست تعرفهای نیز با تم--ام
قوا از چنین کوششی پشتیبانی میکند .مرزهای گمرکی م--انع ورود ک--اال میش-وند .ب--رای نمون--ه
زمانی که کارخانهداران روس مالیاتهای کالنی بر تولیدکنندگان آلمانی بستند ،صدور کاال به
روسیه برای تولیدکنندگان آلمانی مشکل گردید.
وقتی صدور کاال به روسیه برای سرمایهداران آلمانی مشکل شد ،ب--ه دنب--ال راه دیگ--ری رفتن--د .این
راه ،صدور سرمایه [به جای کاال] به روسیه بود .آنها کارخانه و کارگ--اه ایج--اد کردن--د ،س--هام
شرکتهای صنعتی روسی را خریدند و برای ایجاد شرکتهای نوی--نی س--رمایهگذاری کردن--د.
آیا مرزهای گمرکی مانعی در راه آنها بود؟ به هیچ وجه .نه تنها مانعی برای آنها نب--ود ،بلک--ه
به دالیل زیر وسیلهای برای کم--ک ب--ه جلب س--رمایه گردی--د .مق--ررات گم--رکی در روس--یه ب--ه
آلمانیهایی که در روسیه صاحب کارخانه و عالوه بر آن عض--و یکی از س--ندیکاهای «روس--ی»
بودن--د ،ب--رای ب--ه دس--تآوردن س--ود اض--افی کم--ک میک--رد .این مق--ررات همانق--در ک--ه ب--ه
س--رمایهداران روس در چاپی--دن م--ردم کم--ک میک--رد ،ش--امل ح--ال همک--ارانِ آلمانیش--ان ن--یز
میگردید.
سرمایه تنها به خاطر ایجاد شرکتهای جدی--د و پشتیبانی از ش--رکتهای موج--ود از کش--وری ب--ه
کشور دیگر صادر نمیشود .اغلب سرمایه در مقابل به-ره ،یع-نی ب-ه عن-وان وام ب-ه کش-ور دیگ--ر
صادر میشود (بدین مع--نی ک--ه م--یزان ب--دهکاری ملی آن کش--ور اف--زایش مییاب--د و تب--دیل ب--ه
بدهکارِ کش--ور وامدهن--ده میش--ود) .در این م--وارد ،دولت وامگیرن--ده معم--وال خ--ود را موظ--ف
مینماید که کلیه وامه--ای م--ورد نی--ازش را (ب--ه وی--ژه ب--رای جن--گ) از ص--احبان ص--نایع کش--ور
16 Superfluous Capital
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وامدهنده تقاض--ا کن--د .از این راه س-رمایههای هنگف-تی از ی--ک کش-ور ب--ه کش--ور دیگ--ر ص-ادر
میشود .بخشی از این سرمایه ب--رای پروژهه--ای س--اختمانی و ایج--اد مؤسس--ات تولی--دی ب--ه ک--ار
میرود و بخشی دیگر ب--ه عن-وان وام در اختی--ار دولت ق-رار میگ--یرد .تحت س-لطهی س-رمایهی
مالی ،صدور سرمایه به میزان سرسامآوری باال میرود.
برای نمونه آماری ارائه میدهیم که گرچه قدیمی است ،ولی چیزهای زیادی ب--رای آم--وختن دارد.
در سال  ،۱۹0۲فرانسه در  ۲۱کشور ۳0 ،میلیارد فرانک سرمایهگذاری کرده بود .تقریب--ا نیمی از
این سرمایه ،وام دول--تی ب--ود .قس--مت اعظم این وام ب--ه روس--یه پ--رداخت ش--ده ب--ود ( ۱0میلی--ارد
فران--ک) .بای--د ی--ادآوری ک--نیم ک--ه هماین--ک دولت فرانس--ه از این ک--ه اتح--اد جم--اهیر ش--وروی
بدهیهای دولت تزاری را لغو کرده و از پرداخت آنه--ا ب--ه بهرهکش--ان فرانس--وی پره--یز ک--رده،
بسیار خشمگین است .تا سال  ،۱۹05میزان سرمایهی صادر شده از فرانسه به بیش از چهل میلیارد
فرانک رسیده بود .در سال  ، ۱۹۱۱سرمایهگذاری خارجی بریتانیا به چیزی حدود ی--ک میلی--ارد
و ششصد میلیون پوند استرلینگ رسیده بود؛ اگر به این مبلغ سرمایههای صادر شده به مس--تعمرات
بریتانیا را نیز بیافزاییم ،این سرمایه از سه میلی--ارد پون--د ن--یز بیش--تر میش-ود .آلم--ان پیش از جن-گ
تقریبا  ۳5میلیارد مارک سرمایهگذاری خارجی داش-ت .در ی--ک کالم ،ه--ر کش-ور س-رمایهداری
مبالغ هنگفتی سرمایه جهت چپاول کشورهای دیگر از کشورش صادر میکند.
صدور سرمایه ،پیام--دهای مهمی ب--ه دنبال دارد .کش--ورهای ق--وی ب--ر س--ر کش--ورهایی ک--ه در آن
میخواهن--د س--رمایهگذاری کنن--د ،ب--ه مب--ارزه میپردازن--د .ولی در اینج--ا بای--د توج--ه ک--نیم ک--ه
سرمایهدارانی که سرمایهی خود را به یک کشور خارجی صادر میکنند ،تنها با خط--ر از دس--ت
دادن مقداری کاال مواجه نیس-تند ،بلک--ه مب-الغ هنگف-تی را ک-ه از میلیونه-ا و میلیارده-ا تج-اوز
میکند ،به خطر میاندازند .ب-دیهی اس-ت ب-ه همین دلی-ل تمای-ل زی-ادی دارن-د ک-ه کش-ورهای
کوچکی را که در آنها سرمایهگذاری کردهاند ،کامال در چنگ خود گرفت--ه و ارتش خ--ویش
را به پاسداری از سرمایهشان در آن کشورها موظ--ف س--ازند .کش--ورهای ص--ادر کنن--ده س--رمایه
میکوشند به هر قیمتی که شده کشورهای موردنظرشان را در س--لطهی اقت--دارِ حکوم--تی خ--ویش
درآورده و عمال این کشورها را اشغال کنند .کشورهای غارتگر ،به کش--ورهای ض--عیف هج--وم
میبرند .و بسیار روشن است که زمانی فرا میرسد که غ--ارتگران ن--اگزیر ب--ا یک--دیگر برخ--ورد
کنند .این برخوردها واقعا رخ دادهاند .بنابراین صدور سرمایه ،به جنگ منتهی شده است.
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نکتههای دیگری را هم باید در نظر گرفت .با رشدِ سندیکاها و وضعِ تعرفههای گمرکی ،مبارزه بر سر
بازار فروش کاال به میزان وحشتناکی شدت یافته اس--ت .در اواخ--ر ق--رن ن--وزدهم ،دیگ--ر تقریب--ا
کشور آزادی وجود نداشت که بتوان ب--ه آن ک--اال ی--ا س--رمایه ص--ادر ک--رد .قیمت م--واد اولیهای
همچون فلزات ،پشم ،چ--وب ،ذغ--ال و پنب--ه ب--اال رفت .در س--الهای آخ--ر پیش از جن--گ جه--انی
[اول] ،تالش وحشیانهای برای به دست آوردن بازار فروش ،و مبارزهای ب--رای ب--ه دس--ت آوردن
منابع جدیدِ مواد خام شروع شد .سرمایهداران در تمام نقاط جهان برای پیدا کردن مع-ادن جدی-د
ذغال ،فلزات و بازارهای جدید به تالش افتادند تا بتوانند فرآوردههای فلزی ،فرآوردههای نساجی،

و دیگر کاالهایشان را صادر کنند؛ آنها به دنبال مردمِ «تازهای» برای چپاول بودند .در زمانه--ای
ق--دیم ،اغلب در ی--ک کش--ور ،کارخانهه--ای زی--ادی ب--ه ص--ورت مس--المتآمیز ب--ا هم رق--ابت
میکردند و روابط میان آنه--ا «ص--لحآمیز» ب--ود .ب--ا ش--روع حک--ومتِ بانکه--ا و تراس--تها ورق
برگشت .مثال فرض کنیم معادن مس جدیدی کشف میشوند .بیدرن--گ ی--ک بان--ک ی--ا ی--ک
تراست این معادن را در چنگ خود میگیرد ،بر آنها حکومت میکن--د و آنه--ا را در انحص-ار
خود در میآورد .برای سرمایهداران کشورهای دیگر چیزی جز این باقی نمیماند ک--ه بگوین--د:
«آن چه که از گاری پایین افتاده ،از دست رفته است .»۱۷این واقعیت نه تنها در مورد معادن مواد
خام ،بلکه در مورد بازارهای فروش نیز صدق میکند .فرض کنیم سرمایهی خ--ارجی در ی--ک
مستعمره ی دورافتاده رسوخ کند .بالفاصله در آنجا فروش اجناس به مقیاس عظیمی سازماندهی
میشود .معموال دوباره یک شرکت بزرگ جریان را در دست میگیرد .شعبهای از شرکتِ خود
را در آنجا تأسیس میکند و از طریق فشار به نیروی داخلی و هزاران دوز و کل--ک ،تم--ام ب--ازار
فروش را در انحصار خود در میآورد .در عین حالی که دست رقیبان خ--ود را ن--یز از آن منطق--ه
کوتاه میکند .روشن است که سرمایهی انحصاری و اربابانِ تراستها و سندیکاها ن--اگزیر بای--د
طبق خصلت خود عمل نمایند .ما دیگر در «روزگاران خوش گذشته» زندگی نمیکنیم ،بلک--ه
در دوران جنگ میان دزدهای انحصارطلب و چپاولگران هستیم.
بنابراین ،ناگزیر و همزمان با رشد سرمایهی مالی ،مبارزه بر س-ر ب-ازار ف-روش و ب-ازار م-واد خ-ام
تشدید یافته و به برخوردهای خشونتبار میانجامد.
 17ضرب المثل روسی
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در ربع آخر قرن نوزدهم کش--ورهای ب--زرگ غ--ارتگر ،س--رزمینهای متع--ددی را ک--ه متعل--ق ب--ه

ملتهای کوچکتر بودند ،تصرف کردند .بین س--الهای  ۱۸۷6ت--ا  ۱۹۱4ق--درتهای ب--ه اص-طالح
«بزرگ» بیش از ده میلیون مای--ل مرب--ع از س--رزمینها را اش--غال کردند .ب--ه عب--ارت دیگ--ر ،وس--عت
قلمروه--ایی که اش--غال ش--د ،بیش از دو براب--ر وس--عتِ تم-امِ ق-ارهی اروپ--ا ب-ود .تم-ام جه-ان می--ان
غارتگران بزرگ تقسیم شده بود .آنها تمام کشورهای دیگر را به مستعمرهها و مردمان آنها
را به بردگان خود تبدیل کردند.
این هم چند نمونه :بریتانیا از سال  ۱۸۷0به بعد در آسیا ،بلوچستان ،برمه ،قبرس ،برنئوی ش--مالی،
مناطقی در همسایگی هنگکنگ را اشغال کرد؛ «مستعمرههای تنگه »۱۸را توسعه داد .در استرالیا و
اقیانوسیه ،تعداد زیادی جزیره ،قسمت شرقی گینه نو و بخش بزرگت--ر جزای-ر س-لیمان ،جزی-ره
تونگا و غیره را اشغال کرد؛ متصرفات جدیدش در آفریقا عبارتاند از :مص--ر ،س--ودان ش--مالی،
اوگاندا ،آفریقای استوایی شرقی ،سومالیلند ،زنگب--ار ،و پمب--ا .این کش--ور ،دو جمه--وری ب--وئر،
رودزیا ،و آفریقای مرکزی را بلعید و نیجریه را تسخیر کرد و غیره و غیره.
فرانسه ،از سال  ۱۸۷0به بع-د آن-ام ،ت-ونکین ،الئ-وس ،ت-ونس ،ماداگاس-کار و من-اطق وس-یعی از
ص--حرا ،س--ودان و س--واحل گین--ه را ب--ه تص--رف درآورد؛ بخشه--ای از س--احل ع--اج ،داهوم--ه،
سومالیلند و غیره را اشغال کرد .در نتیجهی این اشغالگریها ،مستعمرات فرانسه در اوایل ق--رن
بیستم به مراتب بزرگتر از خاک فرانسه و چیزی حدود بیس--ت براب--ر خ--اک اص--لی آن کش--ور
بودند .مساحت مستعمرات بریتانیا بیش از صد برابر خاک خود این کشور بود.
آلمان از سال  ۱۸۸4به بعد در این غارتگریها شرکت نم--ود و در م--دت کوت--اهی موف--ق ش--د
مناطق وسیعی را چپاول نماید.
روسیه تزاری نیز سیاست غارتگرانه را در مقیاس وسیعی دنبال کرده است .ب--ه وی--ژه در آس--یا،
موجب برخورد با ژاپن شد؛ کشوری که از سوی دیگرِ آسیا دست به غارت زده بود.
ایاالت متحده آمریکا در ابتدا جزیرههای زیادی را در دریای کارائیب به تصرف درآورد .سپس
به مناطق دیگری در خ-ود ق-ارهی آمریک-ا روی آورد .ب-ه وی-ژه سیاس-ت غارتگران-ه آنه--ا در
مکزیک باعث خشم عمومی شده است.
18

Straits Settlements

بخشی از مستعمرههای پادشاهی بریتانیا ،که در آسیای جنوبشرقی و در شبهجزیره ماالیا قرار داشتند.

 / 107الفبای کمونیسم

در سال  ۱۹۱4شش «قدرت بزرگ» رویهمرفته درحدود  6میلیون مایل مربع مساحت داش--تند،
در حالی که مساحت مستمرات آنها بالغ بر  ۳0میلیون مایل مربع بود.
بدیهی اس--ت ک--ه این هج--وم غارتگران--ه در وهلهی اول متوج--ه کش--ورهای ض--عیف و بیپن--اه
میگردید .در ابتدا این کشورها از بین رفتند .هم--ان ط--ور ک--ه در مب--ارزه می--ان کارخ--انهداران و
ص--نعتگران مس--تقل ن--یز ،ص--نعتگران مس--تقل اول از بین رفتن--د .تراس--تهای دول--تی ب--زرگ،
سرمایهداران بزرگِ سازمانیافته ب--رای غ-ارتگری ،کارش--ان را ب-ا متالش-ی ک--ردن حکومته--ای
کوچکتر و تصرف ثروتهایشان آغازیدند .تمرکز سرمایه در اقتصاد جهانی با همین روشه--ای
آشنا توسعه یافت .دولته--ای کوچک از بین رفتن--د و دولته--ای ب--زرگ غ--ارتگر ثروتمن--دتر،
وسیعتر و نیرومندتر شدند.
ولی به محض این که تمام جهان را غارت کردند ،مبارزه می-ان خ-ود آنه-ا ش-دت ی-افت .ن-برد
میان دزدان ،میان کشورهای غارتگر غولآسا بر سر تقسیم دوبارهی جهان ،ن--اگزیر ن--بردی ب--ر
سر مرگ و زندگی بود که اکنون شروع میشد.
سیاست سلطهجویانهای را که سرمایهی مالی در مبارزه برای بازار فروش ،برای منابعِ م--واد خ--ام،
و برای مناطقی که بت--وان در آنه--ا س--رمایهگذاری ک--رد دنب--ال میکن--د ،امپریالیسم مینامن--د.
امپریالیسم زادهی سرمایهی مالی است .همان طور که پلنگ نمیتواند عل--ف بخ--ورد ،س--رمایهی
مالی نیز نمیتوانست و نمیتواند بدون سیاس-ت س--لطهجویانه ،ب-دون چپ-اول ،خش-ونت و جن-گ
وجود داشته باشد .اساسیترین گرایشِ هر یک از تراستهای دولتیِ سرمایهی مالی ،تسلط بر جه--ان
و برپاییِ یک امپراتوری جهانی است .جایی که در آن گروه ک--وچکی از س-رمایهدارانِ ملته--ای
پیروز ،به تنهایی حکومت مطلق را در دس--ت دارن--د .ب--رای نمون--ه ،امپریالیس--ت بریتانی--ایی رؤی--ای
«بریتانیای کبیر»ی را که بر تمام جهان فرمان میراند میبیند .جه--انی ک--ه در آن ارباب--ان تراس--ت
بریتانیایی بر کارگران سیاه ،روس ،آلمانی ،چینی ،هن--دی ،و ارم--نی ،بردگ--انی از همهی نژاده--ا،
سیاه ،سفید ،زرد ،و سرخ فرمان میراند .بریتانیا تقریبا ب--ه این ه--دف رس--یده اس--ت .هرچ--ه بیش--تر
میخورد ،اشتهایش بیشتر میشود .این مسأله در مورد دیگ--ر کش--ورهای امپریالیس--تی ن--یز ص--دق
میکند .امپریالیستهای روسی رؤیای «روسیه کبیر» را در سر میپرورانند؛ امپریالیستهای آلم-انی
در رویای «آلمان بزرگ» هستند؛ و غیره .بدیهی است که این «ب--زرگ»ه--ا [ه--وادارانِ ب--زرگی]،
غارت و چپاولِ دیگران را تمرین کردهاند.
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به این ترتیب ،سلطهی سرمایهی مالی به ط--ور گریزناپ--ذیری تم--ام بش--ریت را ب--ه ژرف--ای جنگی
خونبار بر سر منافع بانکداران و اربابان تراستها میکشاند .جنگی که نه برای دف--اع از کش--ور
خویش ،بلکه به خاطر غارت کشورهای خارجی و ب--رای ب--ه زی--ر س--لطه کش--یدنِ جه--ان توس--ط
سرمایهی مالی کشور فاتح انجام میگیرد .جنگ جهانی بزرگ اول ،در سالهای  ۱۹۱4تا ۱۹۱۸
دارای چنین خصلتی بود.

 -۲۸میلیتاریسم (نظامیگری)
سلطهی سرمایهی مالی و اربابان بانکها و تراستها در پدی--دهی مهم دیگ--ری ن--یز خ--ود را نش--ان

میدهد .در رشد سرسامآور هزینههای تسلیحاتی ارتش ،نیروی دری--ایی و ه--وایی .علت این ام--ر
کامال روشن است .در قدیم هیچ دزدی حتا در خواب هم به فکر تصرف جه--ان نمیافت--اد .ولی
اکنون امپریالیستها درصدند این رویا را به واقعیت تب--دیل کنند .ط--بیعی اس--ت ک--ه کش--ورهای
امپریالیستی تمام نیروی خود را ب--رای مس--لح ش-دن در این ن--برد ب--ه ک--ار میاندازن--د .ق--درتهای
بزرگ همواره به غ-ارتِ م-ال دیگ--ران مش--غول بودهان--د و حواسش--ان هس--ت ک--ه حی-وان وحش-ی
دیگری نظ-یر خودش-ان از پش-ت س-ر آنه--ا را گ-از نگ-یرد .ب-ه همین دلی-ل ه-ر ق-درت ب-زرگی
میبایستی ارتشی داشته باشد که ن--ه فق--ط از عه--دهی کن--ترل مس--تعمرات و س--رکوب ک--ارگران
خودی برآید ،بلکه همچنین ب--رای مب--ارزه علی--ه دزدان دیگ--ر آم--ادگی داش--ته باش--د .از این رو
زمانی که یکی از این نیروها سیستم جدی--د تس--لیحاتی ب--ه ک--ار میب--رد ،ن--یروی دیگ--ر بالفاص--له
میکوشد ،برای این ک--ه عقب نیافت--د ،بیش از پیش ب--ه مس--لح ک--ردن خ-ویش ب--پردازد .این علت
رقابت دیوانهوار در مسابقهی تسلیحاتی است .مسابقهای که در آن هرکشور ،کش--ورهای دیگ--ر را
به تشدیدِ رقابت تش--ویق مینمای--د .کارخانهه--ای عظیم و تراس--تهای ارباب--ان ت--وپ و تفن--گ -
پوتیلوف ،کروپ ،آرمسترانگ ،ویک--رز ،و غ--یره .تراس--تهای تس--لیحات س--ود کالنی ب--ه جیب
میزنند؛ با ستادهای کل ارتش در ارتب--اط هستند و میکوش--ند ب--ه ه--ر نح--وی ک--ه ممکن اس--ت
برخوردهای موجود را تشدید کرده و آتش جنگ را شعلهور سازند؛ زیرا که افزایش سودشان به
جنگ بستگی دارد.
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این تصویری از دنیای دیوانهوارِ جامعهی سرمایهداری ،در روزهای پیش از جنگ ب--زرگ ب--ود.
تراستهای دولتی خود را آمادهی جنگ میکردند؛ در خشکی ،در دریا ،و در آسمان ،همه چیز
برای مبارزهای جهانی آم--اده ب--ود .روزبهروز بخش بیش--تری از بودج--ه دولت ص--رف هزینهه--ای
ارتش میگردید .برای نمونه در بریتانیا ،در سال  ۱۸۷5هزینههای تدارکاتی جنگ  ۳۸/6درص--د،
یعنی قدری بیشتر از یک سوم و در سال  4۸/6 ،۱۹0۸-۱۹0۷درصد ،یع--نی تقریب--ا نیمی از ک--ل
بودجهی دولت را تشکیل میداد .در ایاالت متح--ده آمریک--ا ،هزینهه--ای نظ--امی در س--ال ۱۹0۸
حدود  56/۹درصد از بودجهی دولت را ش--امل میش--د .در کش--ورهای دیگ--ر ن--یز همین وض--ع
حکمفرما بود« .میلیتاریسم پروسی» در تمام تراستهای دولتیِ بزرگ شکوفا بود .اربابان توپ و
تفنگ جیبهای خود را پر میکردن--د ،در ح--الی ک--ه تم-ام جه-ان ب--ا س-رعت سرس--امآوری ب--ه
خونینترین جنگها ،یعنی جنگ جهانی امپریالیستی نزدیک میشد.
رقابت تسلیحاتی میان بورژوازی آلمان و بریتانیا بسیار جالب بود .بریتانیا در س--ال  ۱۹۱۲تص--میم
گ--رفت در مقاب--ل ه--ر دو ت--انکی ک--ه در آلم--ان س--اخته میش--ود ،س--ه تان--ک بس--ازد .ب--ر پ--ایهی
برآوردهای انجام شده ،در  ،۱۹۱۳ناوگان دریای شمال آلمان  ۱۷رزمن--او دری--دنوت ۱۹در براب--ر
 ۲۱دریدنوت بریتانیایی داشت؛ در  ۱۹۱6آلم-ان  ۲6و بریتانی--ا  ۳6رزمن-او از این ن-وع در اختی-ار
داشتند؛ و همینطور تا به آخر.
هزینههای نیروی زمینی و دریایی به ترتیب زیر افزایش یافت:

روسیه
فرانسه
آلمان
اتریش -مجارستان
ایتالیا
بریتانیا
ژاپن
آمریکا
Dreadnought 19

گونهای از رزمناو که در اوایل قرن بیستم رایج بود.

۱۸۸۸
۲۱
۳0
۱۸
۱0
۷/5
۱5
0/۷
۱0

میلیون پوند

۱۹0۸
4۷
4۱/5
40/5
۲0
۱۲
۲۸
۹
۲0
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در عرض  ۲0سال ،هزینههای نظامی دو برابر شد؛ در مورد ژاپن هزینهها  ۱۳برابر افزایش ی--افت.
اندکی پیش از جنگ ،تب تسلیحاتی به هذیان تبدیل شد .فرانسه در سال  ۱۹۱0مبل--غ  50میلی--ون
پوند ،و در  ۱۹۱4مبلغ  ۷4میلیون پوند هزینه کرد .آلمان در سال  ۱۹06مبل--غ  4۷میلی--ون و  ۸00ه--زار
پوند و در  ۱۹۱4مبلغ  ۹4میلیون پوند خرج کرد؛ یعنی در فاص--لهی هش--ت س--ال هزینهه--ای نظ--امی
خود را دو برابر کرد .هزینههای جنگی بریتانیا حتا از اینها نیز خارقالع--ادهتر بود .این کش--ور در
سال  ۱۹00مبلغ  4۹/۹میلیون پوند ،در  ۱۹۱0مبلغ  6۹/4میلیون پوند و در  ۱۹۱4مبلغ  ۸0/4میلیون
پوند برای مصارف نظ--امی هزین--ه ک--رد .در س-ال  ۱۹۱۸هزینهه--ای ن--یروی دری-ایی بریتانی--ا بیش از
مجموع هزینههای تمام قدرتها درسال  ۱۸۸6بود .هزینههای ارتش روسیه تزاری در سال ۱۸۹۲
بالغ بر  ۲۹/۳میلیون پوند ،در  ۱۹0۲مبلغ  4۲/۱میلیون پون--د و در  ۱۹06ب--الغ ب--ر  5۲/۹میلی--ون پون--د
بود .در سال  ۱۹۱4بودجهی جنگیِ روسیه به  ۹۷/5میلیون پوند رسید.
هزینههای ارتش بخش بزرگی از درآم--د ملی را میبلعی--د .ب--رای نمون--ه روس--یه ی--ک س--وم تم--ام
بودجهاش را به تسلیحات اختصاص داده بود و در واقع اگر وامها و بهرهی آنه--ا را ن--یز در نظ--ر
بگیریم ،این نسبت باز هم افزایش مییابد .در روسیه تزاری ه--ر ص--د پون--د ب--ه نس--بت زی--ر خ--رج
میشد:
نیروی زمینی ،دریایی ،و بهرهی وامهای دریافتی

40/۱4

آموزش

( ۳/۸6رتبهی )۱۳

کشاورزی

( 4/06رتبهی )۱0

نظام اداری ،دادگستری ،امور خارجه ،خدمات راهآهن،
بازرگانی و صنعت ،دارایی ،غیره

5۱/۹4

جمع کل

 ۱00پوند

این وضع را میتوان در کشورهای دیگر نیز مشاهده کرد .برای نمونه بریتانیای «دمکراتی--ک» را
ببینیم .در سال  ، ۱۹04هر صد پوند به نسبت زیر خرج میشد:
نیروی زمینی و دریایی

5۳/۸

بهرهی بدهیِ ملی و وجوه استهالکی

۲۲/5

خدمات اجتماعی

۲۳/۷

جمع کل

 ۱00پوند
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 -۲۹جنگ امپریالیستی  ۱۹۱۴تا ( ۱۹۱۸جنگ جهانی اول)
روشن بود که سیاست امپریالیستی «قدرتهای بزرگ» دیر ی--ا زود ب--ه برخ--ورد می--ان آنه--ا منتهی
خواهد شد .کامال واضح است که علت اص-لی ب--روز جن--گ ،سیاس--ت س--لطهجویانهی ق--درتهای
بزرگ بود .تنها یک دیوانه میتواند تص-ور کن--د ک--ه علت ش--روع جن--گ قت--ل ولیعه--د ات--ریش
توسط صربها و یا حملهی آلمان به بلژیک بود .اوایل ،بر سر این که چه کسی مس--ئول ش--روع
جنگ بوده است ،بحثهای بسیاری درگرفت .سرمایهداران آلمانی مدعی بودند ک--ه روس--یه ب--ه
آلمان حمله کرده است و روسها در همه جا جار میزدند که آلم--ان ب--ه خ--اک روس--یه تج--اوز
کرده است .در بریتانیا گفته میشد که انگلیسیها به خاطر حمایت از «بلژیک کوچولو ی دالور»
میجنگند .در فرانسه هم همین حرفها را مینوشتند ،جار میزدند و میخواندند ک--ه فرانس--ه ت--ا
چه حد فداکارانه در حمایت از مردم قهرمان بلژیک میجنگد .همزمان در ات--ریش و آلم--ان هم--ه
جا صحبت از این بود که باید در دف--اع از ملت در مقاب--ل تج--اوز ک--ازاک۲0ه--ای روس ب--ه ی--ک
جنگ کامالً دفاعی دست زد.
سر تا پای این حرفها چرند بود؛ برای فریبِ کارگران بود .بورژوازی نیاز داشت بتوان--د س--ربازان
را ب--ه ش--رکت در جن--گ مجب--ور کند .این اولین ب--ار نب--ود ک--ه ب--ورژوازی از این حرب--ه اس--تفاده
میکرد .پیشتر نیز دیدیم که اربابان تراستها چگونه تعرفههای گمرکی را باال بردند تا ب--ا غ--ارت
هموطنانشان بتوانند بازارهای خارجی را به چن--گ آورند .بن--ابراین تعرفهه--ای گم--رکی ب--رای آنه--ا
وسیلهی حمله بود .ولی بورژوازی اص--رار میورزد ک--ه میخواه--د از ص--نایع ملی دف--اع کن-د .در
ـوغ
مورد جنگ هم همین طور است .ماهیت جنگ امپریالیستی که هـدفش تحمیـل یـ ِ

سرمایهی مالی بر جهان اســت ،این است کــه همهی طرفهــایش متجــاوز هســتند.
اکن-ون این مس-ئله از روز روش-نتر اس-ت .ن-وکران ت--زار اعالم نمودن-د ک--ه آنه--ا از خ--ود دف--اع
میکردند .ولی وقتی که انقالب نوامبر بایگانی وزارتخانهها را گشود ،و زمانی که اس--ناد محرمان--ه
منتشر شدند به طور کامال مس--تند روش--ن ش--د ک--ه هم ت--زار و هم کرنس--کی ،ب--ه اتف--اق متح--دان
Cossaks 20

کازاک یا کُساک ،یکی از تیرههای اسالو که زیستگاه اصلیشان اوکراین و سرزمینهای جن وبغرب روس یه ب وده
است .کازاک همچنین نام یکی از واحدهای نظامی ارتش روسیه تزاری مستقر در اوکراین بود .در زبان فارس ی ،ب ه
اشتباه و به خاطر شباهت آوایی ،در بسیاری جاها واژهی قزاق را به کار بردهاند که کامالً نادرست است.
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فرانسوی و انگلیسی خود تنها به خاطر چپاول و غارت میجنگیدند؛ تا بتوانند قسطنطنیه را اشغال
کنند ،ترکیه و ایران را چپاول کنند ،و گالیسیا را از چنگ اتریش بیرون آورند .اینها اکنون ب--ه
اندازهی دودوتا چهارتا واضح است.
نقاب امپریالیستهای آلمانی نیز سرانجام برداشته شد .تنها باید قرارداد صلح برست -لیتوفسک ۲۱و
تهاجم غارتگرانه آلمانها به لهس--تان ،لیت--وانی ،اوک--راین ،و فنالن--د را ب--ه خ--اطر آورد .انقالب
آلمان بسیاری از مسائل را افشا کرد و حاال نیز بر پایهی اسناد میدانیم که آلم--ان خ--ود را ب--رای
غارت آم--اده ک-رده و ب--رای تص-رف گس--ترهی ب--زرگی از س--رزمینها و مس--تعمرههای خ-ارجی
برنامهریزی کرده بوده است.
اما متفقین «شریف» چطور؟ مشت آنها نیز دیگر باز ش--ده اس--ت .پس از پیم--ان ورس--ای ،۲۲دیگ--ر
کسی شرافت آنان را باور نمیکند .آنها تمام آلمان را غارت کردن--د و ب--ر آن کش--ور دوازده و
نیم میلیارد غرامت جنگی بستند؛ تمام نیروی دریایی ،مستعمرهها ،و بیشتر لکوموتیوهای آنها را
ربودند و حتا گاوهای شیرده را ب--ه حس--اب غ--رامت جن--گ از آنج--ا تاراندن--د .ش--مال و جن--وب
روسیه را چپاول کردند .آنها نیز برای غارت و چپاول میجنگیدند.
بلشویکهای کمونیست در همان آغاز جنگ تمام این واقعیــات را گفتند .ولی در
آن زمان تنها عدهی معدودی حرفهایشان را باور کردند .در ح--الی ک--ه اکن--ون ه--ر
آدم نسبتا عاقلی میتواند این حقایق را ببیند .سرمایهی مالی در هرکجا که باشد دزد خونخوار و
حریصی است :هر ملیتی می خواهد داشته باشد .چه روس باشد ،چه آلمانی ،چه فرانسوی و چ--ه
ژاپنی و یا آمریکایی.
21

22

Brest-Litovsk

عهدنامهی صلحی بود که در تاریخ  ٣مارس  1918میالدی بین بلشویکها و قدرتهای مرکز در جن گ جه انی اول
به رهبری امپراتوری آلمان در شهر برست بسته شد .این معاهده فقط حدود  9م اه پای دار ب ود .آلم ان در  ۵نوام بر
 1918میالدی با این ادعا که بلشویکها برای راهاندازی انقالب در آلمان تبلیغات کمونیستی میکنند ،معاهده را لغو
و روابط دیپلماتیک خود را با شوروی قطع کرد .امپراتوری عثمانی نیز بعد از دو ماه یع نی در م اه می  1918میالدی
معاهده را با تهاجم به حکومت «اولین جمهوری ارمنستان» زیر پا گذاشت.
Treaty of Versailles

پیمان ورسای قراردادی است که در  28ژوئن سال  1919در کاخ ورس ای واق ع در ح ومهی پ اریس ب ه امض ای
دولت های پیروز در جنگ جهانی اول (انگلیس ،روسیه ،فرانسه و آمریکا) و متحدین شکست خورده (آلمان ،عثمانی،
ایتالیا ،اتریش مجارستان) رسید و رسماً به نخستین جنگ جهانی خاتمه داد.
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بنابراین خیلی مسخره است اگر در یک جنگ امپریالیس--تی بگ--وییم این امپریالیس--ت گناهک--ار و
دیگ--ری بیتقص--یر اس--ت؛ ی--ا این ک--ه یکی از آنه--ا متج--اوز و دیگ--ری م--دافع است .چ--نین
ص--حبتهایی ب--رای گم--راه ک--ردن ک--ارگران است .واقعیت این اس--ت ک--ه تم--ام ق--درتهای
امپریالیستی در وهلهی اول به مردمان ضعیف حملهور شده و در زمینهای آنان مستعمرههایش--ان
را برپا کردند .همهی آنها فکر غارت جهان و اعمال سلطهی سرمایهی مالی کشور خ--ویش ب--ر
تمام جهان را در سر میپروراندند.
وقتی چنین جنگی آغاز شد ،ضرورتا به یک جنگ جهانی منتهی میگردد .تقریب--ا تم--ام جه--ان
قطعهقطعه شده و میان «قدرتهای بزرگ» تقسیم گردیده بود ،و تم--ام «ق--درتها» از طری--ق نظ--ام
اقتصاد جهانی با یکدیگر در ارتباط بودند .بنابراین جای تعجب نیس--ت ک--ه جنگی ک--ه درگ--رفت
تقریبا به تمام جهان گسترش یافت.
بریتانیا ،فرانسه ،ایتالیا ،بلژیک ،روسیه ،آلمان ،اتریش -مجارستان ،صربستان ،بلغارستان ،روم--انی،
مونتهنگرو ،ژاپن ،ایاالت متحده آمریکا ،چین و دهها دولت کوچک دیگر به این گرداب خ--ونین
کشیده شدند .جمعیت کل جهان تقریب--ا ی--ک میلی--ارد و نیم اس--ت و تم--ام این جمعیت ب--ه ط--ور
مستقیم یا غیرمستقیم از سختیها و بدبختیهای جنگی که مشتی از سرمایهداران جنایتک--ار ب--ه
آنها تحمیل کرده بودند ،رنج بردند .جهان تاکنون ارتشهایی چنین عظیم و سالحهایی چ--نین
مخوف و خانمانسوز را به خود ندی--ده ب--ود .جه--ان ت--اکنون چ--نین ت-ودهی مقاومتناپ--ذیری از
سرمایه را مشاهده نکرده بود .بریتانیا و فرانسه نه تنه--ا فرانس--ویها و انگلیس--یها را مجب-ور ب--ه تهی
ک--ردن جیبهایش--ان نمودن--د ،بلک--ه جیب ص--دها میلی--ون ب--ردهی مس--تعمراتی سیاهپوس--ت و
زردپوست را نیز خالی کردن--د .این دزدان متم--دن از این نهراس--یدند ک--ه ب-رای مقاص-د خ-ود از
آدم خوارها هم استفاده کنند .تمام این اعمال با زیباترین شعارها توجیه و انجام میشد.
پیشالگوهای جنگ  ۱۹۱4در جنگهای مستعمراتی بود .حمله تجاوزکارانه ق--درتهای «متم--دن»
به چین ،جنگ اسپانیا و آمریکا ،جنگ روسیه و ژاپن در سال ( ۱۹04جنگ بر سر ک-ره ،پ-ورت
آرت-ور ،منچ-وری و غ-یره) ،جن-گ ایتالی-ا و ترکی-ه در س-ال ( ۱۹۱۲ب-ر س-ر تریپ-ولی ،ک--ه ی-ک
مستعمرهی آفریقایی بود) ،جنگ بوئرها در آغاز قرن بیستم که در آن انگستان «دمکراتیک» ب--ا
ش--یوهای وحش--یانه دو جمه--وری آفریق--ای جن--وبی را متالش--ی ک--رد .اینه--ا هم--ه جنگهای
مستعمراتیای بودند که که میتوانس--تند آتش جن--گ جهانس--وز عظیمی را ش--علهور س--ازند.
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چ-یزی نمان--ده ب-ود ک--ه تقس-یم کش--ورها در آفریق--ا ب--ه جنگی می--ان بریتانی--ا و فرانس--ه (من--ازعهی

فاشودا )۲۳و یا میان آلم--ان و فرانس--ه (ب--ر س--ر م--راکش) تب--دیل گ--ردد .در زم--ان تقس--یم آس--یای
مرکزی ،خطر جنگ میان روسیه تزاری و بریتانیا بسیار نزدیک شده بود.
در همان آغاز جنگ جهانی ،تضاد منافع بریتانیا با آلمان بر سر تسلط بر آفریقا ،آسیای کوچ--ک،
و شبهجزیره بالکان باال گرفت .جریان بدین منوال بود که فرانسه که میخواست آلزاس -ل--ورن۲4
را از چنگ آلمان بیرون آورد ،و روسیه که در شبهجزیره بالکان قص--د ب--ه جیب زدن گالیس--یا را
داش--ت ،ب--ا بریتانی---ا متح--د ش--دند .امپریالیس--م غ--ارتگر آلم--ان متح--د اص--لی خ--ود را در
اتریش -مجارستان یافت .امپریالیسم آمریکا از آنجایی که در انتظار تضعیف متقاب--ل کش--ورهای
اروپایی بود ،چندی بعد وارد معرکه شد.
افزون بر نظامیگری ،دیپلماسی پنهانی یکی از منفــورترین روشهــایی اســت کــه در

مبارزه میان قــدرتهای امپریالیستی بــه کــار گرفتــه میشــود .در این شــیوه بــه
قراردادها و توطئههای پنهانی دست میزنند ،بــدون این کــه از قتــل و انفجــار
بهراسند .ه--دفهای اص--لی جن--گ امپریالیس--تی را در واق--ع میت--وان در این قرارداده--ا ک--ه از
یکسو میان بریتانیا ،فرانسه و روسیه و از سوی دیگر می--ان آلم--ان ،اتریش -مجارس--تان ،ترکی--ه و
بلغارستان منعقد گردیده بود ،دید .کامال روشن است که ترور ولیعهد اتریش پیش از جن--گ ب--ا
اطالع جاسوسان متفقین انجام گرفت .ولی دیپلماسی آلمان نیز اعتراض--ی ب--ه آن نداش--ت .ب--رای
نمونه روهرباخ ،۲5امپریالیست آلمانی ،نوشت« :ما باید خوشبخت باشیم از این که ت--وطئهی عظیم
دشمنان آلمان در اثر ترور ولیعهد اتریش ،فرانس فردیناند ،قبل از موعد مق--رر ب--رمال ش--د .اگ--ر
این حادثه دو سال دیرتر اتفاق میافتاد ،برای ما جنگ بسیار مشکلتر میشد ».محرک--ان جن--گ
در آلمان حتا حاضر بودند شاهزادهی کشور خود را ف--دا کنن--د ،تنه--ا ب--ه خ--اطر این ک--ه بتوانن--د
جنگ را آغاز نمایند .هیچ یک از مأموران مخفی بریتانیایی ،فرانس--وی ،ی--ا روس--ی ،از ت--رور آن
شاهزاده جا نخوردند.

23 Fashoda
24 Alsace-Lorraine
25 Paul Rohrbach
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داری دولتی و طبقات
 -۳۰سرمایه ِ
ویژگیهای جنگ امپریالیستی از همهی جنگهای پیشین متمایز بود .نه تنها در ابعاد برخوردها و

اثرات ویرانگرش ،بلکه از این جهت که در هر ک--دام از کش--ورهایی ک--ه ب--ه ط--ور فع--ال در جن--گ
امپریالیستی درگیر بودند ،تمامیِ زیست اقتصادی باید در خ--دمت ه--دفهای جن--گ ق--رار میگ--رفت.
پیشتر بورژوازی تنها در صورت دارا بودن امکانات مالی میتوانست جن--گ ب--ه راه بیان--دازد .در
حالی که جنگ جهانی آن چنان وسیع و طرفهای جنگ چنان کشورهای توسعهیافتهای بودند،
که پول به تنه--ایی نمیتوانس--ت جوابگ--وی خواس--تهای این جن--گ باش--د .این جن--گ ایج--اب
میکرد که کارخانههای فوالدسازی یکی دیوانهوارتر از دیگری توپ و تفن--گ بس--ازند ،ذغ--ال
فقط برای رفع نیازهای جنگ تولی-د ش-ود ،و فل-زات ،پارچ-ه ،چ-رم و غ-یره ،هم-ه چ-یز فق-ط در
خدمت جنگ قرار گیرد .بنابراین بدیهی است که تنه--ا آن تراس--تهای س--رمایهداری دول--تیای
میتوانستند امید به پیروزی داشته باشند ک--ه تولی--د و تراب--ری در کشورش--ان ب--ه ش--کل به--تری ب--رای
پشتیبانی از جنگ سازماندهی شده باشد.
دستیابی به چنین هدفی چگونه ممکن میبود؟ تنها از راه تمرک--ز تولی--د میش--د ب--ه چ--نین ه--دفی
دست یافت .الزم بود همه چیز چنان سازمانددهی شود که تولید ب-ه ط-ور خدش-هناپذیر ادام-ه یاب-د،
خوب سازمان یافت--ه باش-د ،تحت ره-بری مس-تقیم س-ران ارتش و مق-رراتش ق-رار گ-یرد و تم-ام
دستورهای آنان را موبهمو اجرا نماید.
چگونه بورژوازی توانست این کار را انجام دهد؟ موضوع بسیار ساده بود .برای دستیابی به چن--ان
هدفی ،بورژوازی باید تولید خصوصی و سندیکاها و تراس--تهای ب--ا م--الکیت خصوص--ی را در
خ--دمت دولت غ--ارتگرِ س--رمایهداری ق--رار میداد .در خالل جن--گ عمال این برنام--ه اج--را شد.
صنایعْ «بسیج» و «میلیتاریزه» شدند ،بدین معنی ک--ه تحت ره--بری دولت و مقامه--ای نظ--امی ق--رار
گرفتند .برخی خواهند پرسید «اما چگونه؟ با این ک--ار ک-ه ب-ورژوازی درآم-د خ-ود را از دس-ت
می دهد .این کار که به معنی ملی کردن صنایع است! اگر همه چیز در اختیار دولت قرار گیرد،
چه چیز عاید بورژوازی میشود ،و چگونه بورژوازی به چ--نین مع--املهای تن در میده--د؟» ولی
در واقعیت ،بورژوازی به این معامله تن در داد .اما این نکتهی چندان قابل ت-وجهی نیس--ت ،چ--را
ک--ه س--ندیکاها و تراس--تهای خصوص--ی ب--ه دولتِ ک--ارگران داده نش--دند ،بلک--ه ب--ه دولت
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امپریالیستی ،ب--ه دول--تی ک--ه متعل--ق ب--ه خودش--ان ب--ود داده ش--د .بن--ابراین ب--ورژوازی چ--ه ترس--ی
میتوانست داشته باشد؟ سرمایهداران به سادگی گنج خود را از یک جیب درآوردن--د و ب--ه جیب
دیگرشان ریختند؛ از این گنج چیزی کاسته نشد.
هرگز نباید ویژگی طبقاتی دولت را فراموش کنیم .نباید دولت را همچون «نیروی سوم» بپن--داریم
که باالتر و فرای طبقات جای گرفته است؛ دولت از سر تا پا یک سازمان طبق--اتی اس--ت .دولت در
دیکتاتوریِ کارگران یک سازمانِ طبقهی کارگر اس--ت .در حکومت ب--ورژوازی ،درس--ت مانن--د
یک تراست یا سندیکا ،یک سازمان اقتصادی است.
پس میبینیم که بورژوازی سندیکاهای خصوصی را به دولت خویش (نه به دولت پرولتاری--ایی،
بلکه به دولت سرمایهداری غارتگرش) واگذار کرد؛ در نتیجه ب--ا چ--نین تغی--یری هیچ چ--یز از
دست نمیداد .آیا برای کارخانهدار فرضیای چون شولتس یا اشمیت فرقی میکند ک--ه س--ودش
را از حسابداری سندیکا و یا از یک بانک دولتی دریافت کند؟ بورژوازی نه تنها ضرری نک--رد،
بلکه چیزی هم عایدش شد .عایدش شد ،ب--رای این ک--ه در این تمرک--ز ص--نایع ،ماش--ین جنگی
بهتر کار میکرد و امید به پیروزی در این جنگ غارتگرانه بیشتر میشد.
تعجبآور نیست که در تمام کشورهای سرمایهداریای که در جنگ شرکت داشتند ،ب--ه ج--ای
سرمایهداریِ سندیکاهای خصوصی ،سرمایهداریِ دولتی ۲6توسعه یافت .برای نمونه ،علت این که
آلمان توانسته بود موفقیتهایی به دست آورد و تا آن درجه در مقاب-ل هج-وم نیروه--ای دش-من
ک--ه ق--ویتر بودن--د مق--اومت کن--د ،این ب--ود ک--ه ب--ورژوازی ب--ه خ--وبی از عه--دهی س--ازماندهی
سرمایهداریِ دولتی برآمده بود.
گذار به سرمایهداریِ دولتی به شیوههای گوناگونی صورت گرفت .در بیشتر موارد ،انحصارهای
دولتی در تولید و مبادله برقرار شد .بدین معنی که تولید و مبادله ب--ه ط--ور کام--ل در دس--تانِ دولت
بورژوازی قرارگرفت .گاهی این گذار نه یکباره ،بلکه به تدریج انجام شد .ب--دین ص--ورت ک--ه
دولت بخشی از سهام سندیکاها و تراستها را میخرید.
چنین مؤسسهای نیمهدولتی و نیمّهخصوصی بود ،ولی دولت ب--ورژوازی سیاس--ت خ--ود را در آن
پیش میبرد .در ضمن برای مؤسساتی که در دست سرمایهداران خصوصی بودند ،مقررات دولتی
تعیین میگردید .بر این پایه مثال مؤسسات خصوصی موظف بودند مواد خام مورد نیازش--ان را از
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شرکتهای معینی بخرند و این شرکتها مجاز بودند ،تنها به مقدار مشخص و به قیمتی معین ب--ه
آنها جنس بفروشند .دولت شیوههای کاری را تعیین میکرد ،مشخص میکرد چه موادی بای--د
به کار گرفته شود ،و این مواد را جیرهبندی مینمود .از این راه به جای سرمایهداری خصوص--ی،
سرمایهداریِ دولتی به وجود آمد.
تشکیالت پراکندهی ب-ورژوازی تحت س--لطهی س--رمایهداریِ دول--تی ج--ای خ-ود را ب--ه س--ازمان
واحدی ،یعنی سازمانِ دولت داد .تا پیش از جن--گ در کش--ورهای س--رمایهداری س--ازمانِ دول--تیِ
ب--ورژوازی وج--ود داش--ت و در کن--ارش س--ندیکاها ،تراس--تها ،اتحادیهه--ای س--رمایهداری،
تش--کیالت زمینداران ب---زرگ ،اح---زاب سیاس---ی ب--ورژوازی ،اتحادیهه--ای روزنامهنگ---اران،
جامعهشناسان  ،هنرمندان بورژوایی ،اتحادیه کلیساها و روحانیان ،سازمانهای پیشاهنگی پس--ران۲۷
و سپاه کادتها (سازمانهای جوانان گارد سفید) ،دفتره--ای کارآگ--اهیِ خصوص--ی ،و غ--یره ب--ه
وجود آمدند .در سرمایهداریِ دولتی تمام این سازمانهای پراکن-ده ب-ا دولت ج--وش خ--ورده و ب--ه
ش--عبههایی از آن تب--دیل ش--دند ،و هماهن--گ ب--ا نقش--ههای دولت پیش میرفتن--د و فرم--انبردار
دستورهای «سرفرماندهی» بودند .در معدنها و کارخانهها ،فرمانهای فرماندهی س--تاد ارتش اج--را
میگردید .روزنامهها هرچه س--تاد ارتش میخواس--ت مینوش--تند .در کلیس--اها ه--ر آن چ--ه ب--رای
غارتگران در ستاد ارتشِ سودمند بود موعظه میش--د .تم--ام تص--ویرها ،کتابه--ا و شعرهایش--ان ب--ه
دستور ستاد ارتش تولید میشد .آنها ماشینآالت ،تسلیحات ،و گاز سمی و دیگر چیزها را ب--رای
رفع نیازهای ستاد ارتش اختراع میکردند .بدین ترتیب تمام زندگی میلیتاریزه شد ،تا ب--ورژوازی
بتواند منافع خود را در این معاملهی کثیف تأمین کند.
سرمایهداریِ دولتی نشانهای از افزایشِ چشمگیرِ قدرتِ بورژوازیِ بزرگ اس--ت .ب--ه هم--ان نس--بت
ک--ه در دیکت--اتوریِ طبقهی ک--ارگر ب--ا همک--اری هرچ--ه هم--اهنگتر ش--وراها ،اتحادیهها ،ح--زب
کمونیس--ت و غ--یره ،طبقهی ک--ارگر ق--ویتر میش--ود ،دیکت--اتوری ب--ورژوازی ن--یز زم--انی ک--ه
سازمانهای بورژوایی با هم کار میکنند ،نیرومن--دتر میگ--ردد .س--رمایهداریِ دول--تی ب--ا تمرک--ز
بخش-یدن ب-ه س-ازمانهایش و تب-دیل آنه--ا ب-ه ی-ک س--ازمان واح-د ،ق-درت عظیمی ب-ه س-رمایه
میبخشد .دیکتاتوری بورژوازی در سرمایهداریِ دولتی به اوج قدرت خود میرسد.
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سرمایهداریِ دول--تی در دوران جن--گ در تم--ام کش--ورهای س--رمایهداری ش--کوفا شد .در روس--یه
تزاری هم این روند شروع شده بود (به شکل کمیتههای صنایع جنگ ،و انحصارها وغیره) .ولی
پس از انقالب مارس  ،۱۹۱۷بورژوازیِ روس که احساس خط--ر میک--رد ،ب--ه این نتیج--ه رس--ید ک--ه
همراه با قدرت دولتی ،تولید صنعتی هر چه کمتری باید به دست پرولتاری--ا بیافت--د .ب--ه این دلی--ل،
پس از انقالب مارس ،نه تنه--ا از سازماندهی بیش--ترِ تولی--د جلوگ--یری ک--رد ،بلک--ه در ص--نایع ب--ه
کارشکنی پرداخت.
میبی--نیم ک--ه س--رمایهداریِ دول--تی ن--ه تنه--ا اس--تثمار را از بین نمیب--رد ،بلک--ه ب--رعکس ق--درت
بورژوازی را به مراتب بیشتر میکند .با این حال ،شایدمانها ۲۸در آلمان و دیگر سوسیالیستهای
سازشکار میگویند که این کارِ اجباری[ ،همان] سوسیالیسم اس-ت .آنه--ا میگوین--د ب--ه محض
این که همه چیز در دستانِ دولت قرار گیرد ،سوسیالیسم سر بر خواهد آورد .آنها نمیبینند که م--ا
در اینجا با یک دولت پرولتری سر و ک--ار ن-داریم ،چ--را ک--ه دولت در دس-ت کس--انی اس-ت ک--ه
بدخواهان و دشمنان خونی پرولتاریا هستند.
سرمایهداریِ دولتی با اتحاد و سازماندهی بورژوازی ،بر قدرتِ سرمایهداری اف--زوده ،و در هم-ان
حال طبقهی کارگر را به شدت ضعیفتر میکند .تحت سلطهی سرمایهداریِ دولتی ،کارگران به
بردگان سفید دولت سرمایهدار تبدیل ش--دند .ح--ق اعتص--اب از آنه--ا س-لب ش--د؛ آنه--ا بس--یج و
میلیتاریزه شدند؛ هرکه علیه جن--گ ص--دایش را ب--اال ب--رد بالفاص--له تحت عن--وان خی--انت ب--ه وطن
محکوم شد .در بسیاری از کشورها حتا آزادیِ جابجایی را از آنها گرفتند و تعویض محل ک--ار
از یک کارخانه به کارخانهی دیگر را ممنوع کردند .کارگران م--زدیِ «آزاد» ب--ه سِ -رف (رعیت)
تبدیل شدند؛ آنها محکوم به تلف شدن در میدانهای جنگ بودن--د؛ ن--ه ب-رای آرم--ان خودش--ان،
بلکه برای آرمان دشمنانشان .آنها محکوم بودند ت-ا س-رحد م-رگ ک--ار کنن-د؛ ولی ن-ه ب-ه نف-ع
خودشان ،رفقایشان ،یا فرزندانشان ،بلکه به نفع آنهایی که او را شکنجه میدادند۲۹.
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فروپاشی سرمایهداری ،و طبقهی کارگر
-۳۱
ِ
بدین ترتیب جنگ در ابتدا موجب تمرکز و سازماندهی اقتص-اد س--رمایهداری گردی--د .آن چ--ه
که هن--وز س--ندیکاها ،بانکه--ا ،تراس--تها ،و ش--رکتهای م--رکب نتوانس--ته بودن--د انج--ام دهن--د،
سرمایهداریِ دولتی به سرعت به پای--ان رس--اند .ش--بکهای از همهی ارگانه--ایی که تولید و توزی--ع را
تنظیم میکردند ب-ه وج-ود آورد .بن--ابراین ،بیش از پیش ،زمین-ه را ب-رای در دس-ت گ-رفتن تولی-د
بزرگ -مقیاس و متمرکز از طرف پرولتاریا آماده ساخت.
ولی جنگی که تمام سختیها و فشارش متوج--ه طبقهی ک--ارگر ب--ود ،ن--اگزیر ب--ه قی--امِ تودهه--ای
پرولتاری--ا منج--ر شد .وی--ژگی اص--لی این جن--گ آن ب--ود ک--ه ب--ه م--یزان بیس--ابقهای ب--ا کش--تار و
خونریزی همراه بود .سپاهیانِ زیادی با گامهای بزرگ پیشروی کردن-د .بس-یاری از پرولتاری--ا
در میدانهای جنگ کشته ش--دند .گزارشه--ا نش--ان میده--د ک--ه ت--ا م--ارس  ۱۹۱۷تع--داد کش--تهها،
زخمیها و ناپدیدشدگان جنگ بالغ بر بیست و پنج میلی--ون نف--ر ب-ود؛ ت--ا اول ژانوی--ه  ۱۹۱۸تع--داد
کشته شدگان تقریباً به هشت میلی--ون رس--یده ب--ود .ب--رای ش--مارش دقی-قِ از دس--ترفتهگان بای--د
میلیونها بیمار را نیز به این عدد افزود .مثال تنها بیماری س--فلیس ک--ه در زم--ان جن--گ ب--ه م--یزان
وحشتناکی شیوع پیدا کرده ب--ود ،گریبانگیر تقریب--ا تم--ام انس--انهای روی زمین گردی--د .بع--د از
چندی م--ردم از نظ--ر جس--مانی ن--اتوان ش--دند .ب--دیهی اس--ت ک--ه بخش عم--دهی تلف--ات متوج--ه
کارگران و دهقانان گردید.
ک--ار ب-ه ج--ایی کش-یده ب-ود ک--ه در کش--ورهای ش--رکتکننده در جن-گ ،ش--هرها و روس-تاهای
کوچکی به وجود آمدند ک--ه تم--ام س--اکنان آنه--ا را علیله--ا و آس--یبدیدگان جن--گ تش--کیل
میدادند .انسانهایی با ص--ورتهای زخم خ--ورده ،ک--ه نق--اب ب--ه ص--ورت میزدن--د ،و همچ--ون
نشانههایی زنده از سرخوشیِ تمدنِ بورژوایی در غم و اندوه روزگار میگذارنند.
اما پرولتاریا تنها در صحنهی نبردهای وحشیانه قتلعام نشد .بر ش--انههای بازمان--دگان ،وزنهه--ای
سنگین و غیرقابل تصوری نهادند .جنگ هزینههای دیوانهواری به بار آورده ب-ود .در ح--الی ک--ه
کارخانهداران سودهای کالنی از منافع جنگ به جیب میزدند ،برای ت--أمین هزینهه--ای هنگفت
جنگ مالیاتهای عظیمی بر کارگران تحمیل میکردند.
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در کنفرانس صلح پاییز س--ال  ،۱۹۱۹وزی-ر دارایی فرانس--ه اعالم ک--رد ک--ه هزینهه--ای جن--گ در
مجموع برای تمام کشورهای شرکت کننده بالغ بر یک تریلی--ون فران--ک ب--وده است .این اع--داد
برای هر کسی قابل فهم نیستند .بعضیها حتا آنها را تا به حال نشنیدهاند .در ق--دیم فاص--لهی بین
س-تارگان را ب-ا چ-نین اع--دادی بی--ان میکردن-د .اکن-ون از آنه--ا ب-رای بی--انِ هزینهه--ای س--الخیِ
جنایتکاران--ه اس--تفاده میکنند .ی--ک تریلی--ون یع--نی میلی--ون در میلی--ون .س--رانجامِ ت--دبیرِ جنگیِ
سرمایهداران چنین چیزی بوده است .بر پایهی برآوردهای دیگر ،هزینههای جنگ به شرح زیر بود:
میلیون پوند
هزینهی نخستین سال جنگ

۹٬۱00

سال دوم

۱۳٬650

سال سوم

۲0٬4۷0

نیمهی نخست سال چهارم
(پنج ماههی پایانی سال )۱۹۱۷

۱5٬۳50

جمع کل

5۳٬5۷0

از آن زمان تاکنون هزینه های جنگ به مراتب بیشتر شده است .بنابراین جای تعجب نیس--ت ک--ه
اکنون کشورهای سرمایهداری به اخذ مالیاتهای بیشتری از طبقهی کارگر مب--ادرت میورزن--د:
یا از طریق مالیاتهای مستقیم؛ یا مالیات بر اقالم مصرفی؛ یا از طری--ق اف--زایش قیمت کااله--ا ب--ا
انگیزههای وطنپرستانه ،تا بورژوازی هم سهمی در این هزینهها داشته باش--د .قیمته--ا روزبهروز
باالتر رفتند .در حالی که کارخانهداران ،به ویژه آنهایی که کاالهای مورد نیاز جنگ را تولی--د
میکردند ،سود هنگفتی به جیب میزدند.
کارخانهداران روس سود سهام خود را دو برابر کردن--د .در بعض--ی از ش--رکتها س--ودی ک--ه ب--ه
س--هامداران پ--رداخت میش--د ،ش--گفتآور ب--ود .این هم بعض--ی از ارق--ام :ش--رکت ب--رادران
میروسیف 40 ۳0درصد سود سهام پرداخت؛ شرکت سهامی دانشفسکی ۳0 ۳۱درصد؛ کارخانهی
تنباکوی کالفا ۳0 ۳۲درصد؛ و غ--یره .در آلمان ،در س--الهای  ۱۹۱۳ت--ا  ،۱۹۱4درآم--د خ--الص در
30 Mirosyeff Brothers
31 Dansheffsky
32 Kalfa
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چهار شاخهی صنعت ،شامل صنایع شیمیایی ،ذوبآهن ،مواد منفجره ،و صنایع خودروس--ازی۱۳۳ ،
میلیون و در سالهای  ۱۹۱5تا  ۲5۹ ،۱۹۱6میلیون بود ،یعنی در فاصله یک سال دو برابر شد .در
ایاالت متحده آمریکا ،سود «تراست فوالد» در نیمهی نخست سال  ،۱۹۱6س--ه براب--ر بیش--تر از س--ود
نیمهی نخست سال  ۱۹۱5بود .سود آنها از  ۹۸میلیون دالر در سال  ۱۹۱5به  4۷۸میلی--ون دالر در
سال  ۱۹۱۷رسید .حتا بسیاری از شرکتها  ۲00درصد سود سهام پرداختن-د .میت-وان نمونهه--ای
بیش--تری آورد .س--ود بانکه--ا ن--یز اف--زایش چش--مگیری داشت .در زم--ان جن--گ ،س--رمایهداران
کوچک از بین رفتند ،در حالی که نهنگهای بزرگ به میزان ش--گفتانگیزی ب--ر ث--روت خ--ود
افزودند .همانطور که پرولتاریا زیر یوغ مالیات و گرانی قرار گرفت.
در زمان جنگ ،اقالم تولید شدهی اص-لی نارنج--ک و دین--امیت ،ت-وپ و تان--ک ،هواپیم-ا ،گ-از
سمی ،باروت و غیره بود .در ایاالت متحدهی آمریک--ا ش--هرهای جدی--دی مث--ل ق--ارچ گرداگ--رد
کارخانهه--ای باروتس-ازی روییدند .ص-احبان کارخانهه-ای جدی-د باروتس--ازی چن-ان مش-تاقِ
رسیدن به سود بودند که با عجله و بیاحتیاطی در ساخت کارخانهها باعث ش--دند باره--ا و باره--ا
انفجارهایی رخ دهد .مسلم است که سازندگانِ تسلیحات سود عظیمی ب--ه جیب میزدن--د ،و از این
رو کسبوکارش--ان ب-ه ط-رز ح-یرتآوری رون-ق گ-رفت .ولی زن-دگی م-ردم ع-ادی روزبهروز
دشوارتر شد .زیرا میزان تولید محصوالتی که برای خوراک ،پوشاک و غ--یره واقع--ا م--ورد نی--از
بودند ،به تدریج کاهش مییافت .درست است که با باروت و گلوله میتوان ش--لیک ک--رد و از
بین ب--رد ،ولی نمیتوان خ--وراک و پوش--اک م--ردم را [ب--ا اینه--ا] ت--أمین نم--ود .ولی تم--ام ن--یروی
کشورهای شرکتکننده درجنگ برای تولید باروت و تجه--یزات دیگ--ر مص--رف میش--د .تولی--د
واقعی و مورد نیاز بیش از پیش از بین میرفت .نیروهای ک-ار ب-ه ارتش گس-یل میش--دند و تم-ام
تولید صنعتی در خدمت جنگ قرار گرفت .کااله--ای م--ورد نی--از روزبهروز کمی--ابتر ش--د ،ت--ا
جایی که قحطی و گرانیِ بسیار زیادی به وجود آمد .فقدان نان ،ذغال ،تمام اجن--اس س--ودمند ،و
بیش از همه قحطی و فرسودگی جهانی ،پیامدهای جنگ جنایتکارانهی امپریالیستی بودند.
به چند نمونه از کشورهای مختلف توجه کنید:

در فرانسه تولید کشاورزی در سالهای آغازین جنگ به شرح زیر کاهش یافت:
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کویینتال

۳۳

سال

۱۹۱4

۱۹۱6

غالت

4۲٬۲۷۲٬600

۱5٬۸00٬500

محصوالت ریشهای

46٬6۸۹٬000

۱5٬۸60٬000

گیاهان دارای مصرف صنعتی

5۹٬4۲۹٬000

۲0٬44۸٬000

در بریتانیا از ذخیرهی آهن به شرح زیر کاسته شد:
پایان سال ۱۹۱۲

۲4۱٬000

پایان سال ۱۹۱۳

۱۳۸٬000

پایان سال ۱۹۱4

۱0۳٬000

پایان سال ۱۹۱5

۱۱۳٬000

پایان سال ۱۹۱6

۳٬000

پایان سال ۱۹۱۷

600

به عبارت دیگر ،تمام ذخیرهی آهن در پایان سال  ۱۹۱۷به پایان رسید.
در آلمان ،تولید چدن به شرح زیر بود:
۱۹۱۳

 ۱۹٬۳00٬000تن

۱۹۱6

 ۱۳٬۳00٬000تن

۱۹۱۷

 ۱۳٬۱00٬000تن

۱۹۱۸

 ۱۲٬000٬000تن

به خاطر کمبود ذغالسنگ ،تم--ام اقتص--اد جه--ان ب--ا ش--رایط وخیمی مواج--ه گردی--د .در اروپ--ای
مرکزی و غربی ،تولید کنندهی اصلی ذغال سنگ بریتانیا بود .در هم--ان بریتانی-ا ،در اواس--ط س-ال
 ،۱۹۱۸تولید ذغالسنگ  ۱۳درصد کاهش یافت .در سال  ۱۹۱۷حیاتیترین صنایع تقریبا ب--دون
ذغالسنگ مانده بودند :کارخانههای برق فقط یک ششم و کارخانههای نساجی ی--ک ی--ازدهم
ذغال مورد نیازشان را دریافت میکردن--د .همزم--ان ب--ا کنف--رانس «ص--لح» ورس--ای ،تقریب--ا تم--ام
کشورها دچار بحران شدید کمبود ذغالسنگ شده بودند .بسیاری از کارخانهه--ا بس--ته ش--دند و
خدمات راهآهن کاهش یافت .پیامد این وضع ،هرجومرج گسترده در صنعت و ترابری بود.
٣٣

Quintal

(یا به آلمانی  )Zentnerیکای وزن برابر با  100کیلوگرم
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در روس--یه ن--یز وض--ع ب--ه همین من--وال ب--ود .در س--ال  ،۱۹۱۷ب--ه خ--اطر جن--گ ،وض--ع اس--تخراج
ذغالسنگ بسیار وخیم بود .تنه--ا ص--نایع ن--احیهی مس--کو ماهیان--ه  ۱۲میلی--ون پ--ود ۳4ذغالس--نگ
احتیاج داشتند و دولت کرنسکی ،اگرچه ق--ول داده ب--ود ک--ه ش--ش میلی--ون پ--ود ذغ--ال (نیمی از
مقدار مورد نیاز) تهیه کند ،ولی در عمل مقداری که تهیه کرد به شرح زیر بود:
ژانویه ۱۹۱۷

 ۱٬۸00٬000پود

فوریه ۱۹۱۷

 ۱٬۳00٬000پود

مارس ۱۹۱۷

 ۸00٬000پود

جای تعجب نیست که نه تنها صنایع روس--یه «توس--عهی چش--مگیری» نیافتن--د ،بلک--ه تقریب--ا ن--ابود

شدند .در روسیه نیز مانند دیگر کشورهای جه--ان فروپاش-یِ س--رمایهداری داش--ت آغ--از میشد .در
سال  ،۱۹۱۷تحت رهبری کرنسکی ،تعداد کارخانههای بسته شده به ابعاد زیر رسید:
ماه

تعداد شرکتها

تعداد کارگران

مارس

۷4

6٬646

آوریل

55

۲٬۸۱6

می

۱0۸

۸٬۷0۱

ژوئن

۱۲5

۳۸٬455

جوالی

۲06

4۷٬۷54

فروپاشیِ صنایع با گامهای عظیمی به پیش میرفت.
برای به دست آوردن تصویری از میزان رشد گ--رانی ک--ه در اث--ر کمب--ود ک--اال و ت--ورم ارزی ب--ه
وجود آمده بود ،کافی است نگاهی به بریتانیا بیاندازیم ،کشوری که کمتر از دیگ--ر کش--ورها از
جنگ آسیب دیده بود.

٣4

Pood

یکای وزن در روسیه .هر  61پود برابر است با یک تن.
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قیمت متوسط پنج قلم از مهمترین خوراکیها (چای ،شکر ،کره ،نان،گوشت) به شرح زیر بود:
چای و شکر

نان ،گوشت ،کره

میانگین قیمتهای ۱۹05-۱۹0۱

500

۳00

پایان جوالی ۱۹۱4

5۷۹

۳50

پایان ژانویه ۱۹۱5

۷۸6

4۱۳

پایان ژانویه ۱۹۱6

۹46

465

پایان ژانویه ۱۹۱۷

۱۳۱0

56۱

پایان ژانویه ۱۹۱۸

۱۲۲۱

6۸۱

پایان می ۱۹۱۸

۱۲4۷

۷۷۷

در طول جنگ ،قیمتها در بریتانیا به میزان بیش از دو برابر اف--زایش یافتن--د ،در ح-الی ک--ه م-زد
کار در همان زمان فقط  ۱۸درصد بیشتر شد .بنابراین قیمت کااله--ا ش--ش براب--ر س--ریعتر از م--زد
کار افزایش یافت .در کشورهای دیگر ،وضعیت بسیار بدتر بود .به وی-ژه در روس-یه ،ک-ه در اث-ر
جنگ ویران شده و از صدقهسرِ سرمایهداران به گدایی زهواردررفته تبدیل شده بود.
در ایاالت متحده آمریکا که حتا کمتر از بریتانیا از جنگ آسیب دیده بود ،بین سالهای  ۱۹۱۳تا
 ،۱۹۱۸قیمت پانزده کاالی اساسی تا  ۱60درصد افزایش یافته بودند ،در حالی که م--زد ک--ار فق--ط
 ۸0درصد بیشتر شده بود.
سرانجام صنایع جنگی نیز ب--ه علت کمب--ود ذغالس--نگ ،ف--والد و س--ایر م--واد مهم از هم پاش--یده
شدند .تمام کشورهای جهان ،به جز آمریکا ،دچار فقر همگانی گردیدن--د .گرس--نگی ،س--رما ،و
خرابی تقریبا تمام جهان را فرا گرفت .این سختیها به ویژه متوجه طبقهی کارگر ش--د .گ--و این
که کارگران کوشیدند به جنگ اعتراض کنند ،ولی جنگ با تم--ام ق--درتِ دولته--ای غ--ارتگرِ
بورژوایی علیهشان هجوم آورد .طبقهی کارگر در تمام کشورها  -چه جمهوری و چه س--لطنتی -
م-ورد تعقیب بیس-ابقهای ق-رار گ-رفت .ن-ه تنه-ا ح-ق اعتص-اب از ک-ارگران س-لب ش-د ،بلک-ه
کوچکترین عمل معترضانه آنها بیرحمانه سرکوب گردید .سلطهی سرمایهداری اینگونه ب--ه
جنگ داخلی طبقاتی انجامید.
قطعنامه مصوب انترناسیونال سوم دربارهی ترور سفید تصویر تکاندهندهای از اختن--اق ک--ارگران
در دورهی جن--گ ب--ه دس--ت میده--د .میگوی--د« :در هم--ان آغ--از جن--گ ،طبق--ات ح--اکم در
جبهههای جنگ بیش از ده میلی--ون نف--ر را کش--تند و ن--اقص کردن--د و در داخ--ل کشورش--ان ن--یز
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رژیمهای دیکتاتوری خونباری ایجاد کردند .دولت روسیهی تزاری کارگران را به دار آویخت
و تیرباران ک--رد ،برن--امهی ضدیهودیان را س--ازمان داد ،و ه--ر اعتراض--ی را س--رکوب ک--رد .دولت
اتریش قیام کارگران و دهقانان اوکراین و بوهم ۳5را سرکوب ک--رد .ب--ورژوازی بریتانیا ب--رخی از
بهترین نمایندگان مردم ایرلند را قتل ع--ام نم--ود .امپریالیس--م آلم--ان در داخ--ل کش--ورش محی--ط
رعب و وحشت ایجاد کرد و ملوانان شورشیْ اولین قربانیان خشونتِ وحشیانهی آن--ان بودن--د .در
فرانسه ،س--ربازان روس را ک--ه نمیخواس--تند از من--افع ب--انکداران فرانس--وی دف--اع کنن--د ،اع--دام
کردند .در آمریکا ،بورژوازی انترناسیونالیستها را سالخی کرد و صدها نفر از بهترین پرولترها
را به بیست سال زندان محکوم نمود ،و کارگران اعتصابکننده را به گلوله بست».
سیستم سرمایهداری داشت در هم میشکست .هرجومرج تولید منج--ر ب--ه جن--گ ش--ده ب--ود و این
جنگ ،تضاد طبقاتی را به میزان بیسابقهای تشدید نمود .بن--ابراین جن--گ منج--ر ب--ه انقالب ش--د.
سرمایهداری از دو جنبهی بنیادین ش--روع ب--ه از هم پاش--یدن ک--رد( .رج-وع ش-ود ب-ه بن-د  )۱۳دوران
فروپاشی سیستم سرمایهداری آغاز گردیده بود .بگذارید این فروپاشی را ق--دری دقیقت--ر بررس--ی
کنیم.
جامعهی سرمایهداری در تمام بخشها بر مبنای یک مدل ساخته شده بود .یک کارخانه همانن--د
یک ادارهی دولتی یا یک هنگ سلطنتی ،سازمان یافته بود .در باال ثروتمن--دان فرم--ان میدادن--د.
در پایین فقرا ،کارگران و کارمندان فرمان میبردند .در بین آنها مهندسان ،افسران و کارمندان
عالیرتبه قرار داشتند .آشکار است که جامعهی سرمایهداری تا زمانی میتواند به زندگیاش ادامه
دهد که سرباز صفر (کسی از میانِ ک--ارگران) از دس--تورهای افس--ر (کس--ی از می--انِ نجیبزادگ--ان،
اشراف زمیندار ،یا بورژواهای ٍثروتمندتر) اط--اعت کن--د؛ همینط--ور ت--ا زم--انی ک--ه در ادارهه--ای
دولتی ،کارمند دونپایه از دستورهای رئیسانِ ثروتمندش اط--اعت کن--د؛ و همینط--ور ت--ا زم--انی ک--ه در
کارخانهها ،کارگران به اطاعت از مدیرانی با دستمزدهای ب--اال ی--ا کارخ--انهدارانی ک--ه ب--ا ارزش اف--زوده

[حاصل از کار ک--ارگران] زن--دگی میکنن--د ،ادام--ه دهند .ولی به محض این ک--ه تودهه--ای ک--ارگر
٣۵

Bohemia

سرزمینی تاریخی در اروپای مرکزی است که امروزه در بخش غربی جمهوری چک جای گرفته است .این سرزمین به
صورت یک پادشاهی در قلمرو امپراتوری روم اداره میشد و بعدها به امپراتوری هابزبورگ اتریش ض میمه ش د .از
سال  1918تا  19٣9میالدی و دوباره از سال  194۵ت ا  ،1992این س رزمین بخشی از خ اک کش ور چکس لواکی
محسوب میشد و از  199٣به بعد بیشتر خاک کشور چک را این سرزمین تشکیل میدهد.
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درک کنند که به مهرهی شطرنجی در دست دشمنان خود تبدیل شدهاند ،تار و پودی که سرباز
صفر را به افسر ،و کارگر را به صاحب کارخانهدار پیوند میدهد ،پاره خواهد شد .ک--ارگران از
اجرای دستورهای کارخانهدار سر باز میزنند؛ س--ربازان ص--فر از دس--تورهای افسرانش--ان اط--اعت
نمیکنند؛ کارمندان به اطاعت از رئیسان خود تن در نمیدهند .در اینجاست که نظم کهن ،ک--ه
با کمک آن ثروتمندان به فقیران حکومت میکردن--د و ب--ورژوازی ب--ا دس--تانِ ک--ارگران [ب--رای
سرکوبِ خودِ کارگران] تازیانه میس--اخت ،از بین میرود .این مرحل--ه ن--اگزیر ت--ا زم--انی ادام--ه
خواهد داشت که طبقهی جدید ،یعنی پرولتاریا ،بورژوازی را تحت سلطهی خود درآورده و ت--ا
زمان ایجاد نظم نوین ،بورژوازی را به خدمت کارگران وادار کند.
در چنین شرایطی ،که نظم کهن از بین رفته و نظم نوین هنوز به وجود نیامده ،هیچ راه دیگری به
جز پیروزی کامل پرولتاریا در جنگ داخلی وجود ندارد.

 -۳۲جنگ داخلی
جنگ داخلی مبارزهی بسیار شدید طبقاتی است ،و زم--انی رخ میده--د ک--ه جن--گ طبق--اتی ب--ه
انقالب منتهی شده باشد .جنگ جهانی امپریالیستی میان دو گروه از دولته--ای بورژوازی ب--ر س--ر
تقسیم جدید جهان ،با کمک بردگان سرمایه انجام گ--رفت .ولی این جن--گ چن--ان س--ختیهایی
برای کارگران به بار آورد که ناگزیر مبارزهی طبقاتی را به جنگ داخلی میان استثمارکنندگان
و استشارشوندگان تبدیل نمود؛ جنگ داخلیای که مارکس آن را تنها جنگ عادالنه نامید.
ک--امال ط--بیعی اس--ت ک--ه س--رمایهداری به جن--گ داخلی منج--ر ش--ود ،و جن--گ امپریالیس--تی بین
دولتهای بورژوایی به جنگ طبقاتی منتهی شود .حزب ما در آغاز جنگ در سال  ،۱۹۱4زم--انی
که کسی حتا به فکر انقالب هم نبود ،این مطلب را پیشگویی کرد .ک--امال واض--ح ب--ود ک--ه از
یک سو فشار غیرقابل تحمل ناش--ی از جن--گ ب--ر طبقهی ک--ارگر ،خش--م پرولتاری--ا را برخواه--د
انگیخت و از سوی دیگر بورژوازی به علت تضاد شدید منافع میان گروههای غارتگر مختلف
قادر نخواهد بود صلح پایدار را تضمین کند.
اکنون پیشگویی ما به طور کامل تأیی--د ش--ده اس--ت .پس از س--الهای وحش--تناک خ--ونریزی،
قساوت و توحش ،جنگ داخلی علیه استثمارکنندگان آغاز ش--د .جن--گ داخلی ب--ا انقالبه--ای
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مارس و نوامبر  ۱۹۱۷روسیه آغاز شد؛ با انقالبهای فنالن--د ،مجارس--تان ،ات--ریش ،و آلم--ان ادام--ه
یافت؛ و پس از آن انقالب در کشورهای دیگر نیز آغاز گردید .ولی بورژوازی آشکارا قادر ب--ه
ایجاد صلح پایدار نیست .متفقین در نوامبر  ۱۹۱۸بر آلم--ان پ--یروز ش--دند .بع--د از ماهه--ا ق--رارداد
صلحی میان غارتگران منعقد شد ،ولی معلوم نیست که توافقِ نه--ایی کی حاص--ل میش--ود .هم--ه
میدانند که صلحِ ورس--ای پای--دار نخواه--د ب--ود .از هم اکن--ون دع--وا می--ان اس--الوهای جن--وب و
ایتالیاییها ،میان لهستانیها و چکاسلواکیاییها ،لهستانیها و لیتوانیاییها ،و می--ان لتونیاییه--ا و
آلمانیها در گرفته اس--ت .اف--زون ب--ر این ،تم--ام دولته--ای ب--ورژوایی ب--رای حمل--ه ب--ه جمه--وری
پیروزمند کارگران شوروی متحد شدهاند .بنابراین جنگ امپریالیس--تی ب--ه جن--گ داخلیای ختم
میشود ،که از درونش ناگزیر پیروزیِ پرولتاریا بیرون خواهد آمد.
جنگ داخلی نتیجهی هوسهای یک حـزب نیست٣6؛ فرارسـیدنش نـیز تصـادفی
نبوده است .این جنگ مبین انقالب است ،و انقالب کام ً
ال گریزناپذیر بــود ،چــرا
که جنگ غارتگرانهی امپریالیستی چشم تودههای وسیع کارگری را باز کـرده
بود.
تصور رخ دادنِ انقالب بدون جنگ داخلی ،مانند این است که معتقد باشیم انقالب میتوان--د ب--ه
نحو مسالمتآمیز صورت بگیرد .آنهایی که چنین فکر میکنن--د (مانن--د منش--ویکها ک--ه علی--ه
جوانب منفی جنگ داخلی هیاهو راه میاندازند) از م--ارکس ب--ه س-وی سوسیالیس--تهای ماقب-ل
تاریخ ،که فکر میکردند میتوان کارخانهداران را از طری--ق بحث ق--انع ک--رد ،روی میگردانن--د.
مانند کسی که معتقد باشد میتوان با ناز کردنْ ببری را بر آن داشت که دست از بره بِکِشد و ب--ه
خ--وردن عل--ف اکتف--ا کن--د .م--ارکس یکی از پش--تیبانان جن--گ داخلی ب--ود ،یع--نی ب--ه مب--ارزهی
مسلحانهی پرولتاریا علی--ه ب-ورژوازی ب-اور داش-ت .م--ارکس ،در اش--اره ب--ه کم-ون پ--اریس (قی--ام
کارگران پاریسی در سال  )۱۸۷۱مینویسد که کموناردها به اندازهی ک--افی مص--مم نبودن--د .در
اعالمیهی انترناسیونال اول که مارکس نویسنده آن است (کت--ابِ جن--گ داخلی در فرانس--ه) ،ب--ا
لحن سرزنشآمیزی مینویسد« :حتی استوارها و سرپاسبانها ،بهج--ای آنک--ه خل--ع س--الح ش--ده،
چنانکه سزاوارشان بود بازداشت شوند ،روز روشن با استفاده از دروازهه--ایِ ب--ازِ پ--اریس راهیِ
مکان امن ورسای گردیدند« .مردان نظم» (نامی که به ضدانقالبیها داده بودند) ن--یز بههمچ--نین.
 ٣6منظور حزب بلشویک است.
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نه تنها کسی دستی بهرویشان بلند نکرد ،بلکه پرروییشان آنقدر بود که دور هم جمع ش-دند
و چند مح--ل از اس--تحکامات مرک--ز پ--اریس را به تص--رف خ--ود درآوردن--د ...کمیتهی مرک--زی
[گارد ملی] ،از بس از تن در دادن بهجنگ داخلی ،که تییر ۳۷با صدور دستور حمل--ه ش--بانهاش
در مونمارتر ۳۸آغازش کرده بود ،میترسید ،اینبار با ایستادن سرِ جای خود ،بهج--ای آنک--ه ب--ه
دنبال فراریها --که آن زم--ان ک--امالً بیدف--اع بودن--د  --به ورس--ای حملهور ش--ود و بدینس--ان به
توطئهه--ای تییر و دهاتیه--ای مجلس ه--وادارش ی--ک ب--ار ب--رای همیش--ه خاتم--ه ده--د ،اش--تباه
سرنوشتسازی مرتکب شد .کمیتهی مرکزی بهجای این کار دوباره به «حزب نظم» فرصت داد
که روز  ۲6م--ارس ،ک--ه انتخاب--ات کم--ون ب--ود ،از نیروه--ایش در س-رِ ص--ندوقهای رأیگ--یری
استفاده کند ».در اینجا مارکس آشکارا از ن-ابود ک-ردن مس-لحانهی ض--دانقالب در جن--گ داخلی
طرفداری میکند .انگلس نیز مینویسد« :آیا جز این است که کمون پاریس ه--ر روزی را ک--ه ب--ر س--ر

کار بوده مدیونِ اعتمادی است که به اقتدارِ مردمِ مسلحِ مخ--الف ب-ورژوازی داش--ته اس--ت؟ آی--ا م-ا ح-ق
نداریم کمون را برای استفادهی اندک از ق--درتِ اعم--ال زوری ک--ه داش--ت س--رزنش ک--نیم؟» و انگلس
انقالب را چنین تعریف میکند« :انقالب کنشی از سوی بخشی از جمعیت است ،که خواستهاش را ،ب--ه
وسیلهی تفنگ ،سرنیزه ،و توپخانه ،بر بخش دیگر تحمیل میکند».

میبینیم که رهبران سوسیالیسم نیز دیــدگاه بســیار جــدیای از انقالب داشــتند.
برای آنها روشن بود که پرولتاریا قادر بــه قــانع کــردن بــورژوازی از طریــق
استدالل نخواهد بود و ناگزیر است ارادهی خــود را از طریــق جنــگ ،جنــگ
داخلیای که به وسیله تفنگ و سرنیزه و تـوپ انجـام میگـیرد ،بـه بـورژوازی
تحمیل کند.
جنگ داخلی ،دو طبقهی جامعهی سرمایهداری را ،که منافعشان به شدت متضاد است ،اسلحه ب--ه
دست علیه یکدیگر برمیانگیزد .این واقعیت که جامعهی سرمایهداری به دو بخش تقس--یم ش--ده
٣7

Thiers

ماری ژوزف لوئی آدولف تییر ( )1877-1797او از چهرههای کلی دی در انقالب ج والی  ،18٣0ک ه ب ه س لطنت
بوربنها پایان داد ،و انقالب  ،1848که به برپایی جمهوری دوم فرانسه انجامید ،ب ود .او در س الهای  ،1840 ،18٣6و 1848
پست نخست وزیری را در اختیار داشت .پس از شکست فرانسه در جنگهای فرانسه و پروس ،او به عنوان رئیس اج رایی دولت
جدید فرانسه برگزیده شد .زمانی که کمون پاریس در مارس  1871قدرت را تسخیر کرده بود ،تییر به ارتش دس تور داد قی ام
کارگران پاریسی را سرکوب کند.
38 Montmartre
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است ،و اساساً دستکم شامل دو جامعهی جداگانه است ،در دوران عادی مبهم است .چرا؟ ب--رای
این که بردگان بدون اعتراض از اربابانشان اطاعت میکنن--د .ولی در جن--گ داخلی این اط--اعت
کورکورانه پایان مییابد و بخش استثمارش--وندهی جامع--ه علی--ه اس--تثمارکنندگان ب--ه پ--ا میخ--یزد.
بدیهی است که در این شرایط نمیتوان به فکر همزیس-تی مس-المتآمیز طبق-ات ب-ود .ارتش ب-ه
گارد سفید (که از نجیبزادگان ،بورژوازی ،و اعضای ثروتمن--دترِ طبق-ات ب-اال ،و غ-یره تش-کیل
شده) و گارد س--رخ (ک--ه ش--امل ک--ارگران و دهقان--ان است) تقس--یم میگ--ردد .در این زمان
وجود هرگونه مجلسی کــه در آن کارخــانهداران و کــارگران کنــار هم نشســته
باشــند ،نــاممکن میگــردد .آنهــا چگونــه میتواننــد در مجلس بــه طــور
«مسالمتآمیز» کنار هم بنشینند ،در حالی کــه در خیابانهــا بــه هم تیرانــدازی
میکنند؟ در جنگ داخلی یک طبقه علیه طبقهی دیگر قیــام میکنــد .بنــابراین
این جنگ با پیروزی کامل یک طبقه بر طبقهی دیگر خاتمه مییابــد و بــه هیچ
وجه جای مذاکره یا سازش باقی نمیگذارد .تجربهی جنگ داخلی در روســیه
و دیگر کشورها (آلمان و مجارستان) چنین دیدگاهی را کــامال تأییــد میکنــد.
اکنون یا دیکتــاتوری پرولتاریــا میتوانــد وجــود داشــته باشــد یــا دیکتــاتوری
بــورژوازی و نظامیهــا .دولت طبقــات متوســط و احــزاب آنهــا (حــزب
سوسیال انقالبی ،حزب منشویک و غیره) تنها پلی از یک سو به سوی دیگر است.
هنگامی که در مجارستان جمهوری شوراها با کمک منشویکها ســرنگون شــد،
بالفاصله یک حکومت «ائتالفی» روی کار آمـد ولی دیــری نگذشــت کـه یـک
دولت ارتجــاعی جــایش را گــرفت .هــر از گــاهی ،حــزب مشــروطهطلب
سوسیالانقالبی موفق میشد برای مــدتی اوفا ،٣9ترانسولگا ،40یــا ســیبری را بــه
تصرف خــویش درآورد ،ولی دریاســاالر کُ لچــاک کــه تکیهگــاهش بــورژوازی
بزرگ و زمینداران بودند ،در عرض بیست و چهار ساعت آنهــا را تــار و مــار
ـایی دیکتــاتوری زمینداران و بــورژوازی بــه جــای
کــرد .این بــه معنــای برپـ ِ
دیکتاتوری کارگران و دهقانان بود.
39 Ufa
40 Transvolgia
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پیروزی قطعی بر دشمن و برپاییِ دیکتاتوری پرولتاریا  -این است پیامدِ گریزناپذیرِ جن--گ داخلیِ
جهانی.

 -۳۳شکلهای جنگ داخلی و هزینههایش
دوران جنگه--ای داخلی ب--ه وس--یلهی انقالب روس--یه ک--ه ب--ه م--نزلهی ش--روع بخش--ی از انقالب
عمومی جهانی بود ،آغاز گردید .انقالب در روسیه زودتر از دیگ--ر کش--ورها ش--روع ش--د ،زی--را
تجزیهی سرمایهداری در آنجا زودت--ر آغ--از گردی--ده ب-ود [و ن-یز پرولتاری--ا در ح-زب بلش--ویک
سازماندهی و بیانِ سیاسی -طبقاتیاش را بهتر ایج--اد ک--رده ب--ود] .بورژوازی و زمینداران روس ک--ه
قصد تصرف قس--طنطنیه و گالیس--یا را داش--تند و ب--ا متح--دان انگلیس--ی و فرانس--وی خ--ود قتلع--ام
خونینی را شروع کرده بودند ،به علت ضعف و عدم سازماندهی زودتر از پا درآمدند .ویرانی و
قحطی عمومی در روسیه زودتر پدید آمد .درست ب--ه همین دلی--ل ب--رای پرولتاری--ای روس--یه ب--ه
مراتب سادهتر بود که بر دشمنان خویش چیره شده ،برای اولین بار پیروزی را ب--ه دس--ت آورده،
و دیکتاتوری خویش را مستقر سازد.
از این واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت که انقالب کمونیستی روسیه کاملترین انقالب در جه--ان
است و یا این که به هر اندازه که سرمایهداری در کشوری کمتر رشد یافته باش--د ،کمونیس--م در
آن کشور زودتر مستقر میگردد .اگر چنین نظریهای درست بود ،میبایستی سوسیالیسم در ابتدا
در چین ،ایران ،ترکیه و سایر کشورهایی که سرمایهداری در آنها رشد نکرده و پرولتاریا تقربیا
وجود ندارد ،رخ دهد .با چنین نظریهای تمام آموزش مارکس نادرست از آب در میآید.
کسی که چنین استدالل میکن--د ،می--ان دو چ-یز س--ردرگم اس--ت :ی--ک روی س--که آغ--از انقالب
است ،و روی دیگر سکه ماهیت و درجهی کمال آن است .در روسیه انقالب در اثر بیتج--ربگی و
ض--عف توس--عهی س--رمایهداری در این کش--ور ،زودت--ر آغ--از ش--د .ولی درس--ت همین ض--عف و
عقبافتادگی کشور ما که در آن پرولتاریا در اقلیت است ،و تعداد کثیری خ--رده ت--اجر و غ--یره
وجود دارند ،سازماندهی اقتصاد کمونیستی را برای ما مشکلتر کرده است .در بریتانی--ا ،انقالب
دیرتر شروع خواهد شد .ولی در آنجا پرولتاریا بعد از پیروزی قادر است س-ریعتر کمونیس-م را
سازمان دهد ،زیرا اکثریت را تشکیل میده-د و ب-ه ک-ار اجتم-اعی خ-و گرفت-ه اس-ت .تولی-د در
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بریتانیا به میزان غیرقابل قیاسی متمرکزتر است .اگ-ر چ-ه انقالب در بریتانی--ا دیرت-ر آغ-از خواه--د
شد ،ولی به همان نسبت در سطحی باالتر و کمالیافتهتر از روسیه خواهد بود.
خیلیها میپندارند که علت قساوت جنگ داخلیِ ما ،خصلت «آسیایی» روس--یه و عقبمان--دگی
آن است .مخالفان انقالب در اروپای غربی ع--ادت کردهان--د بگوین--د ک--ه در روس--یه «سوسیالیس--م
آسیایی» شکوفا گردیده است و در س--رزمینهای «متم--دن» تغی--یر انقالبی ب--دون بیرحمی خواه--د
بود .همهی اینها چرندیات است .در یک کش--ور توس--عهیافتهی س--رمایهداری ،ن--اگزیر مق--اومت
بورژوازی به مراتب سرسختانهتر خواهد بود .روشنفکران (طبق--ات ب--اال ،تکنیس--ینها ،مهندس--ان،
افسران ارتش ،و غیره) رابطهی نزدیکتری با سرمایه دارند و به همین دلیل با کمونیسم دش--منیِ
بیشتری میورزند .بنابراین جنگ داخلی در این کشورها ناگزیر شدیدتر از روس-یه خواه-د ب-ود.
نم--ونهی آلم--ان ث -ابت میکندک--ه مب--ارزه در کش--ورهای توس--عهیافتهی س--رمایهداری ،ش--کلهای
خشنتری به خود میگیرد.
آنهایی که از ترور بلشویکها شکایت دارن--د ،فرام-وش میکنن-د ک--ه ب-ورژوازی ب--رای حف-ظ
کیس--هی پ--ولش از ب--ه ک--ار ب--ردن هیچ چ--یزی نمیهراس--د .قطعن--امهی مص--وب کنگ--رهی اول
انترناسیونال سوم در این باره چنین میگوید« :زمانی که جنگ امپریالیستی میرفت ت--ا ب--ه جن--گ
داخلی تغییر شکل دهد و خطر نابودی رژیم بیرحمِ طبقهی حاکم (بزرگترین جنایتکارانی که
تاریخ بشر به خود دیده اس--ت) برایش--ان آش--کار شد ،بیرحمی و وحش--یگری آنه--ا ن--یز بیش--تر
شد  ...ژنرالهای روس  -مجسمههای زندهی رژیم ت--زاری ،ک--ارگران را گروهگ--روه ب--ا کم--ک
مستقیم و غیرمستقیم خائنان به سوسیالیسم تیرباران میکنند و هنوز هم این کشتار ادامه دارد .در
زمان حکومت سوسیالانقالبیها و منشویکها در روسیه ،هزاران ک--ارگر و دهق-ان در زن-دانها
به س-ر میبردن-د .ژنراله-ا باره-ا هنگی را ب-ه خ-اطر ع-دم اط-اعت یکج-ا تیرب-اران میکردن--د.
کراسنوف و دنیکین ،که از پشتیبانیِ خیرخواهانهی متفقین برخوردارند ،دهها هزار کارگر را ب--ه
قتل رساندند ،به دار آویختند ،و از هر ده نفر ی-ک نف-ر را تیرب-اران کردن--د .ب-رای ایج-اد ت-رس،
گاهی تا سه روز جس--دها را از چ--وبهی دار پ--ایین نیاوردن--د .در اورال و ترانسولگ--ا ،گروهه--ای
چکاسلواک گارد سفید دست و پای زندانیان را بریدند ،آنها را در رودخانهی ولگا غرق ،و یا
زنده ب--ه گورش-ان کردن--د .در س--یبری ،ژنراله--ا ه--زاران کمونیس-ت را س--الخی کردن--د و تع-داد
بیشماری از کارگران و دهقانان را قصابی نمودند.
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بورژواهای آلمانی و اتریشی خص-لت آدمخ-وارانهی خ-ود را ب-ه ان-دازه ک--افی نش--ان دادن-د .در
اوکراین ،کارگران و دهقانانی را که ربوده بودند و کمونیستهایی را که هموطنان خودش--ان و
رفقای اتریشی و آلمانی ما بودند ،به دارهای آهنی قابلحمل آویختند .آنه--ا در فنالن--د ،یکی از
خانههای دمکراس--ی بورژوایی ،ب--ه بورژواه--ای فنالن--دی کم--ک کردن--د ک--ه ب--ه  ۱۳ت--ا  ۱4ه--زار
پرولتاریا شلیک کرده و  ۱5000زندانی را تا سرحد مرگ شکنجه دهند .در هلس--ینکی ،از زن--ان و
کودکان به عنوان سپر انسانی در مقابل رگبار مسلسل استفاده کردند .پشتیبانی آنها ب--اعث ش--د
که گاردهای سفید فنالندی و حامیان سوئدی آنها بتوانن-د پس از غلب-ه ب-ر پرولتاری--ای فنالن-د،
جشن خون برپا کنند .در تامرفورس 4۱زن--ان و کودک--ان را واداش--تند پیش از س--الخی ش--دن ،ق--بر
خودشان را بکنند .در ویبورگ 4۲هزاران زن و مرد و کودک روس را کشتند.
بورژواها و سوسیالدمکراتهای آلمانی ،درونِ جبهههای خودشان ،خشونتِ واپسگرایانه را به
ح--د اعالی خ-ود رس--اندند .قی--امِ ک--ارگران کمونیس--ت ب--ه خ--اک و خ-ون کش--یده ش--د؛ ک--ارل
لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ 4۳وحشیانه به قتل رسیدند؛ کارگران اسپارتاکیست قتلعام ش--دند.
پرچمی که بورژوازی در لوای آن حرکت میکن--د ،پ--رچم ت--رور س--فید ،ت--رور دس--تهجمعی ،و
ترور فردی است.
همین تصویر را میتوان در سایر کشورها نیز مشاهده کرد .در س--وییسِ دمکراتی--ک ،هم--ه چ--یز
برای تنبیهِ کارگرانی که جرأت پایمال کردن قانونهای سرمایهداری را داشته باشند ،آماده است.
در آمریکا زندان ،قانون [سالخی کردن] لینچ ،44و صندلی برقی ب--ه م--نزلهی نماده--ای دمکراس--ی و
41
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Tammerfors

(به فنالندی :تامپره) شهری در کشور فنالند
Viborg

شهری در روسیه
Rosa Luxemburg

رزا لوکزامبورگ ( )1919-1870رهبر کمونیست آلمانی که به همراه کارل لیبکنشت از بنیانگ ذاران فراکس یون
اسپارتاکیستها در حزب سوسیال دمکرات آلمان و بعدها حزب کمونیست آلمان بودند .او چند روز پس از لیبکنشت
و به دست شبهنظامیان راستگرای آلمانی به قتل رسید.
Lynch Law

لینچ کردن یا قانونِ لینچ ،به زجرکش کردن کسی به دستِ جمعی از افراد گفته میشود .لینچ کردنِ افراد ،ب ه وی ژه
سیاهپوستان ،از اواخر سدهی  18تا سالهای  1960میالدی در ایاالت متحده آمریکا رواج داشت.
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آزادی برگزیده شدهاند .در مجارس--تان و بریتانیا ،در چکس--لواکی و لهس--تان ،همه ج--ا وض--ع ب--ه
همین منوال است .بورژوازیِ جالد از هیچ جنایتی سر باز نمیزند .برای تثبیت حکومت خویش
جینگوئیسم 45را تبلیغ و تشویق میکند ،و برنامهی نفرتانگیز ضدیهودی را سازمان میدهد ،حت---ا
بدتر از برنامههایی که پیشت--ر پلیس ت--زاری روس--یه س--ازمان میداد  ...قتل نماین--دگان ص--لیب س--رخ
روس--یه توس--ط واپسگرای--ان و اوب--اشِ «سوسیالیس--ت» لهس--تانی ،تنه--ا قط--رهای اس--ت از دری--ای
جنایتها و وحشیگریهایی که آدمخواریِ بورژوازیِ درحال زوال ،هنوز و ه--ر روز م--رتکب
میشود.
به همان نسبت که جنگ داخلی گستردهتر میشــود ،شکلهای نویــنی بــه خــود
میگیرد .هنگامی که در تمام کشورها پرولتاریا استثمار میشود ،این نبرد را بــه
انقالبی علیه اقتدا ِر دولتی بورژوازی هدایت میکند .زمانی که پرولتاریا در این یا
آن کشور پیروز شده است و اقتدا ِر دولتی را در دست گرفته است چه خواهــد
شد؟ آنگاه پرولتاریا تمام نــیروی دولــتی ،ارتش پرولــتری و مجموعــه دســتگاه
قدرت را در اختیار دارد و علیه بورژوازی کشور خویش که سرگرم توطئهچینی
و قیامسازی علیه پرولتاریا است ،مبارزه خواهد کرد .در عین حال به عنوان یک
کشور علیه دیگر کشورهای بورژوازی به مبارزه خواهــد پــرداخت .بنــابراین در
طبقاتی واقعی کــه
اینجا جنگ داخلی شکل نوینی پیدا میکند و به یک جنگ
ِ
در آن یک کشور پرولتری علیه یک بورژوایی مبارزه میکند ،تبدیل میگردد.
کارگران فقط علیه بورژوازی کشــور خــویش مبــارزه نمیکننــد ،بلکــه دولت
کــارگری ،جنگی واقعی علیــه کشــورهای ســرمایهداری امپریالیســتی را دنبــال
میکند .هدف این جنگ ،غارت مال دیگــران نخواهــد بــود بلکــه بــه خــاطر
دیکتاتوری طبقهی کارگر است.
ِ
پیروزی کمونیسم و به خاطر استقرا ِر
واقعا هم همینطور شد .بعد از انقالب اکتبر روس--یه ،کش--ور ش--وراها از ه--ر س--و م--وردِ حمل--ه و
تهاجم مجموعه کشورهای سرمایهداری آلم--ان و فرانس--ه ،آمریک--ا و ژاپن ق--رار گ--رفت .هرچ--ه
بیشتر انقالب روس-یه سرمش-ق ک-ارگران س-ایر کش-ورها میش--د ،ب-ه هم-ان نس-بت س-رمایهداریِ
4۵

Jingoism

نوعی ملیگرایی افراطی است که ویژگی اصلیاش سیاست خارجی تهاجمی است.
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بینالمللی اتحاد خود را علیه انقالب مستحکمتر ساخت و کوش--ید اتح--ادی از غ--ارتگران علی--ه
پرولتاریا سازمان دهد .چنین کوششی بنابر دعوت ویلسونِ مکار ،رهبر سرمایهداری آمریک--ایی،
در به اصطالح کنفرانس صلح ورسای صورت گ--رفت .اتحادی--ه غ--ارتگرانهای ک--ه ب--ه وج--ود
آوردند را «جامعهی ملل »46نام نهادند تا وانمود کنند «اتحادیهی مردمان» است .ولی این اتحادیه
در واقع اتحادیهی ملل نیست ،بلکه اتحادیهی س--رمایهداران کش--ورهای مختل--ف و دولته--ای
آنهاست.
این اتحادیه کوششی برای ایجاد یک تراس--ت وحش--تناک ،ب--ا ه--دف محاص--ره و اس--تثمار تم--ام
جهان و سرکوب بیرحمانه طبقهی کارگر و انقالبه--ای ک--ارگری در سراس--ر جه--ان است .ه--ر
حرفی در این زمینه که گویا این سازمان برای خدمت به صلح تشکیل گردیده است ،چیزی جز
داستانسرایی احمقانه نیست .در حقیقت ه--دفی دوگان--ه دارد :اس--تثمار بیرحم--انهی پرولتاری--ا در
سراسر جهان و استثمار تمام مستعمرهها و بردگانشان؛ سرکوب جوانههای انقالب جهانی.
در جامعهی ملل ،آمریکا که به طور سرس--امآوری ثروتمن--د ش--ده اس--ت ،س--از اول را مین--وازد.
اکنون تمام دولت های بورژوازی اروپا به آمریکا مقروض هستند .از آن گذشته ،آمریکا ب--ه این
دلیل که مواد خام ،س--وخت ،و گن--دم در اختی--ار دارد ،بس--یار قدرتمن--د اس--ت .از این رو ه--دف
آمریکا این است که سایر غارتگران را به خود وابسته نماید .در «جامعهی ملل» رهبری آمریکا
تضمین شده است.
از همه جالبتر این است که چگونه ایاالت متحده آمریکا سیاست غارتگرانهی خود را پش--ت
کلمات دلپذیر و بشردوستانه پنهان میکند .آمریکا تحت شعار «نجات بشریت»« ،نجات مردمانِ
به بردگی کشیده شده» و غیره وارد معرکهی جنگ غارتگرانه ش--د .ب--ه نف--ع آمریک--ا ب--ود ک--ه
اروپا تجزیه شود و به یک دوجین کشورهای ظاهرا مستقل ،ولی در حقیقت وابس--ته ب--ه آمریک--ا
تقسیم ش-ود .ب--ه چه--رهی این من--افعِ غارتگران--ه ،نق--اب «ح--ق تع--یین سرنوش--ت مل--ل» زده ش--د.
ژاندارمری سرمایهداری ،گارد سفید ،و پلیس سفید که بنا بر نقشهی ویلس--ون هم--ه ج--ا وظیفهی
46

League of Nations

جامعهی ملل ،سازمانی میاندولتی بود که در دهم ژانویه  1920در پی کنفرانس صلح پ اریس ک ه رس ماً ب ه جن گ
جهانی اول پایان داد ،تأسیس شد .با اینکه وودرو ویلسون ،رئیسجمهور آمریکا ،از مبتک ران بنیانگ ذاری ج امعهی
ملل بود ،به دلیل مخالفت سنا و سیاست انزواطلبی آمریکا ،این کشور هیچگاه به این سازمان نپیوست .طی دههی ٣0
میالدی این سازمان رو به فروپاشی گذاشت و با آغاز جنگ جهانی دوم عمالً از میان رفت.

 / 135الفبای کمونیسم

سرکوب انقالب را به عهده داشت ،ایج--اد ش--د ت--ا کس--انی را ک--ه در نظم عم--ومی اخالل میکردند

مج--ازات کند .در س--ال  ،۱۹۱۹ب--ه ی--ک ب--اره تم--ام امپریالیس--تها ص-لحطلب نامی--ده ش--دند و ب--ا
فریادهای گوشخراشی اعالم داشتند که امپریالیس--تهای واقعی و دش--منان ص--لح ،بلش--ویکها
هستند .طرحهای نابودی انقالب ،در پشت نقاب صلحطلبی و دمکراسی پنهان گردید.
جامعهی ملل تا به حال نشان داده است که واقعا نقش ژاندارم و جالد بینالمللی را ایفا میکن--د.
افسران اجرایی آنها ،جمهوری شوراها در مجارستان و باواریا را سرنگون کردند .آنه--ا هم--واره
درصدد سرکوب پرولتاریای روس هستند :ارتشهای بریتانی--ایی ،آمریکایی ،ژاپ--نی ،فرانس--وی و
غیره در شمال و جنوب و شرق و غرب روسیه همراه با جالدان داخلی علیه پرولتاریا به فع--الیت
پرداختند .جامعهی ملل حتا به اعزام بردههای سیاه علیه کارگران روسی و مجارستانی (در اُدس--ا
و بوداپس--ت) اق--دام ک--رد .در فروم--ایگی و پس--تیِ ج--امعهی مل--ل همین بس ک--ه از غ--ارتگرانِ
دستکش بهدست و «متمدن» اتحادیهی جنایتکاران ک--ه در راساش ژن--رال ی--ودنیش ،4۷ره--بر ب--ه
اصطالح دولت شمال غربی روسیه قرار داشت ،پشتیبانی میکردند .جامعهی مللْ فنالند ،لهستان
و دیگر کشورها را علیه روس--یه ش--وروی تحری--ک میکن--د؛ ب--ا کم--ک کنس--ولهای ق--درتهای
خ--ارجی ،توطئ--ه میکن--د؛ جاسوس--انش پله--ا را منفج--ر میکنن--د؛ ب--ه س--وی کمونیس--تها بمب
می اندازند؛ و اقداماتی نظیر آن .هیچ خیانتی وجود ندارد که جامعهی ملل از انجام آن اِبا داش--ته
باشد.
هر اندازه حملهی پرولتاریا شدیدتر میش--ود ،ب--ه هم--ان ان--دازه اتح--اد س--رمایهداران مس--تحکمتر
میگردد .ک--ارل م--ارکس و ف--ردریش انگلس در مانیفس--ت کمونیس--ت در س--ال  ۱۸4۷نوش--تند:
«شبحی در اروپا در گشت و گذار است  --ش--بح کمونیس--م .هم--ه نیروه--ای اروپ--ای کهن ب--رای
تعقیب مقدس این شبح متحد شدهاند :پاپ و تزار ،م--ترنیخ 4۸و گ--یزو ،4۹رادیکاله--ای فرانس--ه و
پلیس آلمان ».از آن زمان سالهای فراوانی میگذرد .شبح کمونیسم گوشت و استخوان به خود
گرفته است و نه تنها  -اروپای کهن ،بلکه تمام دنیای سرمایهداری علیه آن جبههبندی کردهاند.
با وجود این ،جامعهی ملل قادر نخواهد بود به دو هدف خود ،یع--نی س--ازماندهی تم--ام اقتص--اد
جهان در ی--ک تراس--ت و خ--اموش ک--ردن ش--علههای انقالب جه--انی دس--ت یابد .در می--ان خ--ود
47 Yudenich
48 Metternich
49 Guizot
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قدرتهای بزرگ اتحاد کاملی وجود ندارد .آمریک--ا و ژاپن ب--ا هم دش--منی میورزن--د و ه--ر دو
تسلیحات خود را توسعه میدهند .مس--خره اس--ت اگ--ر فک--ر ک--نیم ک--ه آلم--انِ شکس--ت خ--ورده
میتواند نسبت به غارتگرانِ فداکار ،یع--نی متفقین احس--اس دوس--تی داش--ته باش--د .بن--ابراین در
اینجا هم تَرکی بند نخورده باقی میماند .دولتهای کوچ-ک در جن--گ علی-ه یک--دیگر ب--ه س-ر
میبرند ،ولی مهمتر از آن این که در مستعمرهها (هندوستان ،مصر ،ایرلند وغیره) قی--ام و جن--گ
شروع شده اس--ت .کش--ورهای دربن--د علی--ه اس--تثمارگران متم--دن اروپ--ایی خ--ود قی--ام میکنن--د.
جنبشهای کشورهای مستعمره به جن--گ داخلی و طبق--اتیای ک--ه پرولتاری--ا علی--ه امپریالیس--م و
بورژوازی رهبری میکند ،میپیوندن--د و از این طریق س--لطهی امپریالیس--م جه--انی را تض--عیف و
نابود میکنند .بنابراین سیستم امپریالیستی از یک سو در زیر فش--ار جنبش پرولتاری--ا ،جنگه--ای
جمهوریهای پرولتری و جنبشها و جنگه--ای ملته--ای دربن--د و از س--وی دیگ--ر در ن--تیجهی
تض--ادها و اختالف--ات ق--درتهای ب--زرگ س--رمایهداری ،متالش--ی میگ--ردد« .ص--لح اب--دی» ب--ه
هرجومرج کامل ،و خفقان پرولتاریای جهانی به جنگ داخلی سرس--ختانه تب--دیل میگ--ردد .در
این جنگ داخلی نیروی پرولتاریا اف--زایش مییاب--د و ن--یروی ب--ورژوازی تض--عیف میش--ود .این
مبارزه بدون تردید به پیروزی پرولتاریا منجر میشود.
ولی پیروزی دیکتاتوری پرولتاریا را به هیچ وجه نمیتوان بدون تلفات ب--ه دس--ت آورد .جن--گ
داخلی ،مانند هر جنگ دیگری با از دست رفتن افراد و ارزشهای مادی همراه است .هر انقالبی با
چنین ابعادی همراه است .بنابراین در اوایل جنگ داخلی ،ویرانیای که در اثر جنگ امپریالیستی
به وجود آمده است ،در اینجا و آنجا شدیدتر خواهد شد .زیرا بهترین ک--ارگران بای--د ب--ه ج--ای
کار و س--ازماندهی تولی--د ،تفن--گ ب--ه دس--ت ب--ه جبههی جن--گ برون--د ت--ا در براب-رِ زمینداران و
ژنرال ها از منافع خود دفاع کنند .طبیعی است در این جریان ،زندگی تولیدی آسیب میبیند .اما
این امر برای هر انقالبی گریزناپذیر اس--ت .در انقالب ب--ورژوایی فرانس--ه ،در س--الهای  ۱۷۸۹ت--ا
 ،۱۷۹۳که در آن بورژوازیْ زمینداران فرانسوی را سرنگون ساخت ،جنگ داخلی خرابیه--ای
زیادی در پی داشت .ولی بعد از سرکوب زمینداران و آریستوکراتها ،فرانسه به سرعت شروع
به رشد نمود.
قاب--ل درک اس--ت ک--ه در انقالب عظیمی همچ--ون انقالب جه--انی پرولتاری--ا،ک--ه در آن نظ--ام
اجتماعی استثماریای ،که ساختمانش قرنه--ا ب--ه ط--ول انجامی--ده فرومیپاش--د ،ض--رورتا تلف--ات
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انقالب بیش از پیش زیاد خواهد بود .امروز جنگ داخلی در مقیاس بینالمللی انج--ام میگ--یرد.
بخش--ی از آن ب--ه ص--ورت جن--گ می--ان دولت ب--ورژوایی و دولت پرول--تری پدی--دار میش--ود.
کشورهای پرولتری ،که از خود در برابرِ غارتگران امپریالیستی دفاع میکنند ،ب--ه ی--ک جن--گ
طبقاتی دست زدهاند .این جنگ ،جنگی مقدس است .این جنگ با قربانی شدن هم--راه اس--ت و
هرچه بیشتر گسترش یابد ،تعداد قربانیان و گسترهی ویرانی و هرجومرج بیشتر خواهد بود.
ولی تلفات یک انقالب به هیچ وجه نمیتواند دلیلی علیه خود انقالب باشند .نظام سرمایهداری،
با چند قرن رشد و توسعه ،در اوج شکوفاییاش به جنگ امپریالیستی دهشتناکی رس--ید ک-ه روده--ای
خ--ون ب--ه راه ان--داخت .ک--دام جن--گ داخلی را میت--وان ب--ا این تخ--ریب و ن--ابودی وحش--یانهی
ثروتهای بشر مقایسه کرد؟ روشن است که بشر باید یک بار برای همیشه به س--رمایهداری پای--ان
دهد .به همین خاطر ارزش دارد که جنگهای داخلی را تحمل ک--رده و راه را ب--رای کمونیس--م
که تمام زخمها را درمان کرده و رشد نیروهای مولد جامعهی بشری را به سرعت توسعه میدهد،
بگشاییم.

 -۳۴آشفتگی ۵۰یا کمونیسم
به همان دلیل که جنگ امپریالیستی به جنگ جهانی تبدیل میشود ،انقالب نیز به انقالبی جه--انی
گسترش خواهد یافت .تقریباً تمام کش--ورهای مهم ک--ه ب--ا هم در ارتب--اط ق--رار دارن--د و اج--زای
اقتصاد جه--انی هس--تند ،در جن--گ درگ--یر بودن--د و از طری--ق این جن--گ ب--ه درکی مش--ترک ب--ا
یکدیگر رس--یدهاند .در تم-ام کش-ورها جن-گ وی-رانی هولن-اکی ب-ه وج-ود آورد ،و قحطی و ب-ه
ب--ردگی کش--یده ش--دن پرولتاری--ا را در پی داش---ت .جن---گ ،ازهمگس---یختگی و زوالِ ت---دریجیِ
سرمایهداری را نوید داد ،و سرانجام به شورش علی--ه نظم در ارتش ،در کارخانهه--ا و کارگاهه--ا
منتهی شد .با همین قاطعیت و سرسختی است که این روند به انقالب کمونیس--تی پرولتاری--ا منتهی
خواهد شد.

هنگامی که چنین روندی آغاز ش--ود ،دیگ--ر نمیت--وان از تج--زیهی س--رمایهداری و رش--د انقالب
کمونیستی جلوگیری کرد .هر کوششی برای سوق دادن جامعهی بشری ب--ه س--وی س--رمایهداری
50 Chaos
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کهن از اساس محکوم به شکست است .آگاهی طبقاتیِ تودههای پرولتاریا تا آنج--ا گس--ترش یافت--ه

که آنها دیگر نه میتوانند و نه میخواهند برای سرمایه کار کنند .آنها از کشتنِ یکدیگر برای
منافعِ سرمایه و سیاست استعماری و غیره میپرهیزند .دیگر امکان ن--دارد بت--وان ارتش ویلهلم دوم5۱
را در آلمانِ امروز دوباره زنده کرد .همان طور که دیگر ناممکن است بتوان نظم امپریالیس--تی را
در ارتش دوب-اره برق-رار ک-رد ،همچن-ان ک--ه ن--اممکن اس--ت س-ربازان پرول-تری را ب-ه اط-اعت از
ژنرالهای یونکری واداشت ،و همچنان که ناممکن است بت-وان نظمِ ک--ارِ س-رمایهداری را دوب-اره
مستقر ساخت و کارگران را واداشت برای سرمایهداران و دهقانان برای زمینداران کار کنند .تنها
پرولتاریا میتواند ارتش نوین را به وجود آورد و تنها طبقهی کارگر است ک--ه ق--ادر اس--ت نظم
نوین کار را مستقر سازد.
اکنون تنها و تنها دو راه پیش روی ماست .یا تجزیهی کامل ،معجونِ جهنمی ،5۲توحش و بینظمی
بیشتر ،آشفتگیِ مطلق ،و یا کمونیسم .شکست تم--ام کوش--شهایی ک--ه ب--رای اس--تقرار دوب--ارهی
سرمایهداری در کشوری که تودههایش یک بار سرنوشت خود را در دست داشتهاند انجام شد،
این ام---ر را تأیی---د میکن---د .ن---ه ب---ورژوازی فنالن---د و مجارس---تان ،ن---ه کُلچ---اک و دنیکین و
سکرپادسکی 5۳در موقعیتی نبودند که زیس-تِ اقتص--ادی را بازی--ابی کنن--د .آنه--ا حت-ا نتوانس--تند نظم
خونخوارانهی خود را دوباره مستقر سازند.
تنها راه نجات بشر کمونیسم اســت و از آن جــا کــه کمونیســم تنهــا بــه وســیلهی
ـاجی
پرولتاریا میتواند جامهی عمل به خود بپوشد ،بنابراین پرولتاریــا امــروز نـ ِ
واقعی بشر از ش ِر سرمایهداری ،استثمار وحشیانه ،سیاست اســتعماری ،جنگهــای
ِ
همیشگی ،قحطی ،فروافتادن به وحشیگری و درنــدهخویی و همهی آن چیزهــایی
است که سرمایهی مالی و امپریالیسم به دنبال خود آوردهاند .این اســت اهمیت
بزرگ پرولتاریا .چه بسا که پرولتاریــا در این یــا آن نــبرد و یــا حتــا در
ِ
تاریخی
بعضی از کشورها با شکست روبرو شود ،ولی پــیروزیاش بــه همــان نســبت کــه
بورژوازی محکوم به زوال است ،گریزناپذیر است.
۵1

Wilhelm II

ویلهلم دوم ( )1941-18۵9آخرین قیصر آلمان و پادشاه پروس از  1888تا 1918
52 Hellbroth
53 Skoropadsky
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از آن چه در باال آمد به روشنی میتوان نتیجهگیری کرد که تم-ام گروهه-ا ،طبق-ات ،و اح-زابی
که در فکر یا تصورِ استقرار دوبارهی سرمایهداری هستند و میپندارند که هن--وز دوران پ--یروزی
سوسیالیس--م فرانرس--یده ،در واق--ع آگاهان--ه ی--ا ناآگاهان--ه ،چ--ه بخواهن--د چ--ه نخواهن--د ،نقش--ی
ضدانقالبی و واپسگرایان--ه ایف--ا میکنن--د .تم--ام اح--زابِ سوسیالیس-تِ س--ازشکار متعل--ق ب--ه این
دستهاند .در فصل بعدی به این موضوع بازخواهیم گشت.
کتابشناسی:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«نظامِ اقتصادیِ امپریالیسم» ،کامِنف
«امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلهی سرمایهداری» ،لنین
«اقتصادِ جهانی و امپریالیسم» ،بخارین
«سندیکاها و تراستها در روسیه» ،سیپروویچ
«میلیتاریسم» ،آنتونف
«امپریالیسم چیست» ،پاولوویچ
«راهآهنهای عظیم» ،پاولوویچ
«میلیتاریسم و مارینیسم» ،پاولوویچ
«نتیجههای جنگ جهانی» ،پاولوویچ
«سرمایهی مالی» ،هیلفردینگ
«راه به سوی قدرت» ،کائوتسکی
«امپریالیسم بریتانیا» ،کرژنتسف
«آهن و ذغال ،مبارزه برای آلزاس -لورن» ،لُزُفسکی
«اتریش و جنگ جهانی» ،زینوویف
«فرانسه در زمانِ جنگ» ،پُکرُفسکی
«بریتانیا در زمانِ جنگ» ،هِراسکُف
«سرزمینِ پیروز» ،م .لوریه (الرین)
«پیامدهای جنگ» ،م .لوریه (الرین)
«اتحادِ مثلث و تفاهمِ مثلث» ،زینوویف
«فروپاشیِ سرمایهداری و ساختارِ کمونیسم»ُ ،لمُف
«ساختمانِ سوسیالیسم» ،اُزینسکی
«پاشنهی آهنین» ،جک لندن
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فصل پنج :انترناسیونال دوم و سوم

 -۳۵انترناسیونالیسم جنبش کارگران به مثابه شرط پیروزی انقالب
کمونیستی
انقالب کمونیستی فقط به مثابه یک انقالب جهانی میتواند پیروزمن--د باش--د .ب--رای نمون--ه ،اگ--ر
طبقهی کارگر در یک کشور قدرت را به دست گیرد ،و پرولتاری--ا در کش--ورهای دیگ--ر ،ن--ه از
روی ترس ،بلکه از سرِ تقصیر  ،تسلیم سرمایه باقی مانده باشد ،در آن صورت باالخره دولتهای
غارتگر دولت ک--ارگران را در کش-ورِ نخس--ت در هم میش-کنند .طی س-الهای  ۱۹۱۷ت-ا ۱۹۱۹
تمام ق-درتها میکوش--یدند روس-یهی ش-وروی را ن-ابود کنن-د .در  ۱۹۱۹مجارس-تان ش-وروی را
درهم شکستند .اما آنها قادر به درهمشکس--تن روس--یهی ش-وروی نبودن-د ،زی-را ش--رایط داخلی
قدرتهای بزرگ آن چنان بود که میترسیدند تحت فش--ار ک--ارگران خودش--ان ،ک--ه خواس--تار
دیکتاتوری
ِ
هستی
بیرون آمدن ارتشهای متجاوز از روسیه بودند ،سرنگون شوند .حیات و
ِ
پرولتاریا در یک کشور ،در صورتی که از حمایت کارگران در کشورهای دیگــر
ـت اقتصــادی
سازمان زیسـ ِ
ِ
برخوردار نباشد ،همواره مورد تهدید است .به عالوه،
در چنین کشوری با دشواریهای فراوان روبرو میگردد .چنین کشوری اصال و
یا تقریبا چیزی از خارج دریافت نمیکند؛ از همه طرف محاصره شده است.
اما اگر پیروزی کمونیسم ،در گروی پیروزی انقالب جهــانی و حمــایت متقابــل
کارگران از یکــدیگر باشد ،پس شــرط ضــروری پــیروزی ،همبســتگی بینالمللی
طبقهی کارگر است .همان طور کــه کــارگران در یــک کشــور فقــط هنگــامی
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ـارگران کارخانههــای مختلــف از یکــدیگر
ِ
میتوانند در مبارزه پیروز شوند که کـ
سازمان متحدی به وجود آورند ،و علیه کارخــانهداران مبــارزهی
ِ
پشتیبانی نمایند،
مشترکی را بــه پیش برنــد ،در مــورد کــارگرانی کــه در کشــورهای بــورژوایی
مختلف زندگی میکنند نیز وضع به همین منوال است .آنهــا فقــط وقــتی بــه
پیروزی دست مییابند که شانه به شانهی یکدیگر به پیش بروند ،وقتی که با خودشان
جنگ و جدال نکنند ،وقتی که پرولتاریای همهی سرزمینها متحد شــوند ،وقــتی
منافع مشترکی دارند.
که آنها خود را همچون طبقهی واحدی احساس کنند که
ِ
فقط اطمینان کامل بــه یکــدیگر ،اتحــاد برادرانــه ،و عمــل متحــد انقالبی علیــه
جهانی ضــامن پــیروزی طبقهی کــارگر اســت .جنبش کمونیســتی
سرمایهداری
ْ
کارگری فقط به عنوان جنبش کمونیستی بینالمللی میتواند پیروز گردد.
ضرورت مبارزهی بینالمللی پرولتاریا مدتهاست که تش--خیص داده ش--ده اس--ت .در دههی چهل
قرن گذشته [قرن نوزدهم میالدی] ،در آستانهی انقالب  ،۱۸4۸یک س--ازمان مخفی بینالمللی ب--ه
نام اتحادیه کمونیستها وجود داشت .مارکس و انگلس ره-برانش بودن--د .در کنف--رانس لن--دن،
اتحادیه آنها را موظف کرد که مانیفستی به نام اتحادی--ه بنویس--ند .مانیفس--ت ح--زب کمونیس--ت
بدین ترتیب نوشته شد و در آن مبارزان بزرگِ پرولتاریا برای نخستین بار آموزش کمونیس--تی را
عرضه کردند.
در  ،۱۸64تحت ره--بری م--ارکس «اتح--ادیهی بینالمل--ل ک--ارگران» ،ک--ه ام--روزه بیش--تر ب--ا ن--ام
انترناسیونال اول شناخته میشود ،ایجاد گردید .در انترناس--یونال اول ،بس--یاری از ره--بران جنبش
کارگری کشورهای مختلف گرد هم آمده بودند ،اما همبستگی وجود نداشت .افزون ب--ر این ،این
اتحادیه هنوز متکی به تودههای عظیم کارگری نبود و بیش--تر ب--ه اتح--ادیهای بینالمللی از مبلغ--انِ
انقالبی شباهت داشت .در  ۱۸۷۱اعضای انترناسیونال در خیزشِ کارگران پاریس شرکت جستند
(کم--ون پ--اریس) .ب--ه دنب--ال آن ،تعقیب گروهه--ای بینالمل--ل در هم--ه ج--ا آغ--از گردی--د .این
انترناسیونال که در اثر اختالفات بین طرفداران مارکس و باکونینِ ۱آنارشیست از درون ض--عیف
ش--ده ب--ود ،س--رانجام در س--ال  ۱۸۷4فروپاش--ید .پس از انحالل بینالمل--ل اول ،رش--دِ اح--زاب
1

Bakunin

میخائیل باکونین ( )1876 -1814آنارشیست انقالبی روس و از بنیانگذاران آنارشیسم اجتماعی
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سوسیالدمکرات در کشورهای مختلف آغاز شد .ب--ا اف--زایش س--رعتِ گس--ترشِ ص--نعت ،رش--د این

احزاب نیز سریعتر میشد .لزوم حمایت و پشتیبانی متقابل چنان ملموس گردید که در سال ۱۸۸۹
کنگ--رهی بینالمللی سوسیالیس--تی فراخ--وان داده ش--د ک--ه نماین--دگان اح--زاب سوسیالیس--ت
کشورهای مختلف در آن ش--رکت کردن--د .انترناس--یونال دوم پ--ا ب--ه عرص--هی وج--ود گذاش--ت.
انترناسیونال دوم تا سال  ،۱۹۱4زمانی که جنگ جهانی حکم به مرگش داد ،پابرجا بود .دربارهی
دالیلِ شکستش در بخش بعدی بحث خواهد شد.
مارکس در مانیفست کمونیست رهنمود «پرولترهای سراسر جهان ،متحد شوید!» را اعالم ک--رد.
مارکس با این سطرها مانیفست را پایان میدهد« :کمونیستها عار دارند که مقاص--د و نظری--ات
خویش را پنهان سازند .آنها آشکارا اعالم میکنند که تنه--ا از طری--ق واژگ--ون س--اختن همهی
نظام اجتماعی موجود ،از راه قهر ،وصول به هدفهایشان میسر است .بگ--ذار طبق--ات ح--اکم در
مقابل انقالب کمونیستی بر خود بلرزند .پرولتاریا در این میان چ-یزی ج--ز زنج--یر ب--رای از دس--ت
دادن ندارد .ولی جهانی را به دست خواهند آورد .پرولترهای سراسر جهان ،متحد شوید!»
همبستگی بینالمللی پرولتاریا به هیچ وجه ی--ک بازیچ--ه ی--ا ح--رفِ قش--نگ نیس--ت ،بلک--ه ی--ک
ضرورت حیاتی است و بدون آن جنبشِ طبقهی کارگر محکوم به شکست است.

 -۳۶فروپاشی انترناسیونال دوم و علل آن
هنگامی ک--ه کش--تار ب--زرگ جه--انی در اوت  ۱۹۱4آغ--از ش--د ،اح--زاب سوس--یالدمکرات تم--ام
کشورها (به جز روسیه ،صربستان و کمی بعدتر ایتالیا) ب-ه ج-ای اعالم جن-گ علی-ه جن-گ و ب-ه
جای رهنمون کردنِ کارگران به انقالب ،به ه--واداری از حکومتهای خ--ود پرداختن--د و ب--ا این
موضعگیری حامی خونریزیها شدند.
در یک روز و همزمان ،نمایندگان سوسیالیس--ت در فرانس--ه و آلم--ان ب--ه الیحهی اعتب--ار جن--گ
حکومتهایشان رأی مثبت دادند .احزاب سوسیالیس--ت ب--ه ج--ای قی--امِ عم--ومی علی--ه ب-ورژوازیِ
جنایتکار ،هر یک جداگانه زیر پرچم حکومت بورژوایی خودشان خزیدند .جنگ امپریالیس--تی
از پشتیبانی مستقیم احزاب سوسیالدمکرات برخوردار شد .احزابی که رهبرانش ب--ه سوسیالیس--م
پشت کردند و به آن خیانت نمودند .انترناسیونال دوم پایان ننگینی یافت.
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جالب اینجاست ک--ه مطبوع--ات سوسیالیس--تی و اح--زاب سوسیالیس--تی و رهبرانش--ان ت--ا فاص--لهی
کوتاهی قبل از خیانتشان ،حتا مخالف جنگ بودند .مثال گوستاو ه--روه ،۲خ--ائن ب--ه سوسیالیس--م
فرانسه ،در روزنامهاش به نام «جنگ اجتماعی »۳که سپس در آغ--از جن--گ آن را «پ--یروزی» ن--ام
نهاد ،چنین نوشت« :ما باید به خاطر نجات حیثیتم--ان ،ب--ه اعتب--ار ت--زار ض--ربه ب--زنیم .چ--ه مس--رتی
است ،مردن به خاطر چنین امر افتخارآمیزی ».سه روز قبل از شروع جنگ ،ح--زب سوسیالیس--ت
فرانسه مانیفستی علیه جنگ صادر نم--ود و سندیکالیس--تهای فرانس--وی در مجل--ه خ--ود نوش--تند
«کارگران ،اگر ترسو نیستید اعتراض کنید ».سوسیالدمکراتهای آلمانی چن--دین میتین--گ علی--ه
جنگ برپا کردند .خاطرهی قطعنامهی مصوب کنگرهی بینالمللی بازل در نزد تمام اینها هن--وز
تازه بود ،قطعنامهای که در آن تصریح شده بود ک--ه درص--ورت وق--وع جن--گ ،بای--د تم--ام اب--زار
ممکن به کار برده شود تا «مردم به انقالب برانگیخته شوند و زوالِ س--رمایهداری تس--ریع گ--ردد ».ب--ا
این حال چند روز بعد ،همان احزاب و همان ره--بران درب--ارهی «ل--زوم دف--اع از س--رزمین پ--دری»
(یعنی دفاع از دولت غ--ارتگر ب--ورژوازی خودش--ان) قلمفرس--ایی کردن--د .در ات--ریش« ،آرب--ایتر
تسایتونگ( »4روزنامه کارگر) نوشت که باید از «انسانیت آلمانی» دفاع کرد.
برای درک زوال ننگآمیز بینالملل دوم باید توسعهی جنبش طبقهی ک--ارگر پیش از جن--گ را
بررس--ی ک--نیم .پیش از این درگ--یری ،س--رمایهداری کش--ورهای اروپ--ایی و ای--االت متح--ده بیش--تر
توسعهشان را مدیونِ چپاولِ بیحساب و کتابِ مستعمرهها بودند .اینجا بود که جنبهی نفرتانگیز
و خونین سرمایهداری به طور کامل نمایان شد .با استثمار ظالمانه ،غارت ،تقلب و زور ،ش--یرهی
جان ملتهای مستعمره کشیده شده ،و به سودِ نهنگهای سرمایهی م--الی اروپ--ا و آمریک--ا تب--دیل
شد .به هر اندازه که جایگاه یک تراست سرمایهداریِ دول--تی در ب--ازار جه--انی ق--ویتر ب--ود ،ب--ه
همان نسبت سود کالنتری از طریق استثمار مس--تعمرهها ب--ه چن--گ میآورد .تراس--ت مزب--ور از
بابت این سود اضافی میتوانست به بردگان مزدورش اندکی بیشتر از کارمزد معمولی پ--رداخت
کند .البته نه به تمام ک-ارگران ،بلک-ه تنه--ا ب-ه آنه-ایی ک-ه ب-ه اص-طالح ک-ارگر م-اهر هس-تند.
بنابراین ،این اقشارِ طبقهی کارگر ،به نفعِ سرمایه تطمیع میشدند .آنها بر این بودن--د :ک--ه «اگ--ر
صنایع ما در مستعمرههای آفریقایی دارای بازار فروش باشند ،ب--رای خ--ود آنه--ا به--تر اس--ت .ب--ا
Gustave Herve
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توسعهی صنایع ،سود صاحبان صنایع افزایش مییاب--د و از این رهگ--ذر چن--درغازی هم نص--یب
کارگران میگردد ».بنابراین سرمایه ،با زرخریدِ بخشی از کارگرانِ مزدور که مج--ذوبِ س--همی
از چپاولِ استعماری هستند ،بردگان مزدورش را به دولت خود وابسته میکند.
بنیانگذاران کمونیسم علمی پیشتر به این پدیده اش--اره ک--رده بودن--د .ب--رای نمون--ه انگلس ،در
نامهای به کائوتسکی به سال  ،۱۸۸۲مینویس--د« :از من میپرس--ی ک--ارگران بریتانی--ایی درب--ارهی
سیاست استعماری چگونه فکر میکنند؟ درست همانطور که درب--ارهی سیاس--ت ب--ه ط--ور کلی
میاندیش--ند .اینج--ا هن--وز ی--ک ح--زب ک--ارگری وج--ود ن--دارد؛ فق--ط محافظهک--اران هس--تند و
رادیکالهای لیبرال .در عین حال ،کارگران از مزیتهایی که انحصار بریتانیا در بازارِ جه--انی و
مستعمرههایش به بریتانیاییها میبخشد مشتاقانه بهره میبرند ».شکلِ ویژهای از بن--دگی در این خ--اک

شکوفا شده است؛ دلبستگیِ کارگران ب--ه ب--ورژوازیِ کشورش--ان ،و کُ--رنش در پیش--گاهِ آن--ان .در ۱۸۸۹
انگلس نوشت« :اینجا ،در انگلیس ،زنندهترین پدی--دهْ ح--رمت و ارجمن--دیِ ب--ورژوازی [ن--زدِ ک--ارگران]
است که تا مغزِ استخوانِ کارگران رسوخ کرده است … ریشههای این احترامِ مادرزادی به باالدستها
و بلندپایهگان آنقدر عمیق است که آقای بورژوا به سادگی میتواند کارگران را به دام بیندازد .من ب--ه
راستی باور دارم که محبوبیتِ جان بِرنز 5نزدِ کاردینال مَنینگ 6و اشرافْ بسیار بیش--تر از محب--وبیتش ن--زدِ
طبقهی [اجتماعیِ] خود اوست».
تودههای کارگر نه عادتشان بود و نه در حقیقت امکانش را داش--تند ک--ه مب--ارزهای را در مقی--اس

بینالمللی پیش ببرند .فعالیت سازمانهای آنها در بیشتر موارد متوجه بورژوازیِ خودش--ان ب--ود.
این «بورژوازیِ خودی» هم به خوبی درک کرده بود که برای سیاست استعماریاش ،بخش--ی از
طبقهی کارگر و به ویژه قشر کارگران ماهر را به س-وی خ-ود جلب نمای--د .ره-بران س--ازمانهای
کارگری ،بوروکراسی کارگری ،و نمایندگان پارلمانی کارگران نیز ،که کم و بیش جای گ--رم
و نرمی داشتند و به یک فعالیت «مسالمت آمیز»« ،آرام» ،و «قانونی» عادت ک--رده بودن--د ،ب--ه دام
بورژوازی افتادند.
۵
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John Burns

جان اِلیوت برنز ( )194٣-18۵8سندیکالیست و سیاستمدارِ انگلیسی؛ او در ابتدا سوسیالیست بود ،ولی س پس ب ه
حزب لیبرال پیوست .در سال  1892به نمایندگیِ مجلس و در سال  190۵ب ه مق امِ وزارت در دولت وقتِ انگلیس
رسید.
Henry Edward Cardinal Manning

هنری ادوارد کاردینال منینگ ( )1890-1808اسقف اعظمِ کلیسای کاتولیکِ انگلیس از  186۵تا زمان مرگ.
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پیشتر گفتیم که جنبهی خونین سرمایهداری به ویژه به طرز فاحشی در کشورهای مستعمره قابل
رؤیت بود .در اروپا و آمریکا صنایع خیلی سریع رشد پیدا ک--رد و مب--ارزه طبقهی ک--ارگر کم و
بیش شکل مسالمتآمیز به خود گرفت .از سال  ۱۸۷۱به بعد ،در هیچ کشوری به جز روس--یه ،و
از سال  ۱۸4۸به بعد ،در بیشتر کشورها هیچ انقالب بزرگی رخ نداده بود .همه ب--ه این ای--ده خ--و
گرفته بودند که سرمایهداری از این پس نیز همچنان مسالمتآمیز توسعه خواهد یافت و اگر هم
سخن از جنگهای آینده میرفت ،کس--ی در واق--ع ب--ه آن ب--اور نداش--ت .ولی در بین بخش--ی از
کارگران و رهبرانشان ،این افکار به ت--دریج ج--ای بیش--تری ب--از میک--رد ک--ه طبقهی ک--ارگر ب--ه
سیاست استعماری عالقمند اس-ت و بای-د ب-ا ب-رای دس-تیابی ب-ه این «به-روزیِ ملیِ مش-ترک» ،ب-ا
بورژوازی خودیْ همراه شود .در نتیجه ،شمار زیادی از طبقهی متوس-طِ فرودس--تتر هم ب--ه اح-زاب
سوسیالدمکراس--ی روی آوردند .ب--رای نمون--ه ،در آلم--ان ،در می--ان اعض--ای گ--روه پارلم--انی
سوسیالدمکراتها ،تعداد نسبتاً زیادی م--أمور مالی--ات و ص--ندوقدارانِ رس--تورانهای ک--ارگری
حضور داشتند .در  ،۱۸۹۲از  ۸5عضو پارلمانی سوسیالیست  4نفر چنین ش--غلهایی داش--تند؛ در
 6 ،۱۹05نفر از  ۸۱عضو؛ در  ۱۲ ،۱۹۱۲نفر از  ۱۱0عضو.
عجیب نیس--ت ک--ه در لحظهه--ای بح--رانی ،سرس--پردگی ب--ه دولت غ--ارتگر امپریالیس--تی ب--ر
همبستگی بینالمللی طبقهی کارگر چیره شد.
بنابراین میبینیم که دلیل عمدهی فروپاشیِ بینالملل دوم در این ب--ود ک--ه سیاس--ت اس--تعماری و
جایگاهِ انحصاریِ تراستهای سرمایهداریِ دولتی بزرگ ،کارگران  -و ب--ه وی--ژه «اقش--ارِ ب--االترِ»
طبقهی کارگر  -را به دولت امپریالیستی بورژوازی زنجیر کرده بود.
در تاریخ جنبش کارگری درگذشته نیز دیده ش-ده اس-ت ک-ه ک-ارگران ب-ا اس-تعمارگران خ-ود
همراه شدهاند .مثال زمانی که هنوز کارگر با ارباب خود سر یک میز مینشست ،کارگاهِ اربابش
را چنان میدید که انگار مال خودش است ،و ارب--ابش را ن--ه ب--ه چش--م دش--من ،بلک--ه ب--ه چش--م
«صاحبکار» میدید .فقط به مرور زمان بود که کارگران کارخانههای مختلف شروع کردند ب--ه
متحد شدن علیه تمام اربابان .هنگامی که کشورهای بزرگ به «تراستهای سرمایهداریِ دولتی»
تبدیل شدند ،کارگران در مقابل آنه--ا هم--ان سرس--پردگی را اب--راز داش--تند ک--ه پیشتر در براب--ر
اربابان منفرد نشان میدادند.
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طرف دولت بورژوایی خودشــان را
ِ
تنها جنگ بود که به آنها آموخت که نباید
بگیرند ،بلکه باید به طور مشترک این دولتهای بورژوازی را سرنگون ساخت
برپایی دیکتاتوری پرولتاریا گام برداشت.
و در جهت
ِ

 -۳۷شعار «دفاعِ ملی» و «پاسیفیسم»
رهبران احزاب سوسیالیست و انترناسیونال دوم خیانتشان به آرمانِ کارگران و مب--ارزهی مش--ترک
طبقهی کارگر را این طور توجیه میکردند که ضروری بود که از وطن دفاع کنیم.
پیشتر دیدیم که در یک جنگ امپریالیستی هیچ یک از قدرتهای بزرگ در موض--ع دف--اع از
خود نیستند ،بلکه همگی متجاوزاند .شعار «دفاع از سرزمین پ--دری» (دف--اع از دولتِ ب--ورژوایی)
فرییی بود که این رهبران سردادند تا خیانتشان را روپوشی نمایند.
در اینجا بایستی پرسشی را دقیقتر بررسی کنیم.
نخست این که ،معنی وطن چیست؟ معنای واقعی این کلمه چیست؟ آیا منظور انس--انهایی ک--ه ب--ه
یک زبان صحبت میکنند؛ یا منظور هم--ان «ملت» اس--ت؟ ب--ه هیچ وج--ه .ب--رای نمون--ه روس--یهی
تزاری را در نظر بگیریم .زمانی که بورژوازی روسیه فریاد دفاع از وطن سر داد ،به هیچ وجه ب--ه
سرزمینی فکر نمیکرد که در آن یک ملت ،مثال روسهای سفید ،زندگی میکردند .منظورشان
ملیتهای مختلفی بود که در روسیه س-اکن بودن--د .پس منظ-ور ب-ورژوازی ،در واقع ،چ-ه ب-ود؟
چیزی نبود جز قدرت دولت بورژوازی و زمینداران روسیه .کارگر روسی فراخوانده شده ب--ود
که از این قدرت دولت بورژوازی دفاع کند (در حقیقت نه دفاع ،بلک--ه مرزه--ای این دولت را
تا قسطنطنیه و کراکف ۷گسترش دهد) .زمانی که ب-ورژوازی آلم-ان فری-اد و فغ-ان دف-اع از وطن
سرداده بود ،منظورش دفاع از چه چیزی بود؟ باز هم منظور دف--اع از ق--درت ب--ورژوازی آلم--ان
برای توسعهی مرزهای دولت غارتگر ویلهلم دوم بود.
از این رو باید برای ما روشن شود که آی--ا تحت ح--اکمیت س--رمایهداری ،طبقهی ک--ارگر اص--ال
سرزمین پدریای دارد یا نه .مارکس در مانیفست کمونیست به این پرسش پاسخ داد« :ک--ارگران،
هیچ کشوری ندارند ».چرا؟ پاسخ بسیار ساده است .زیرا کارگران تحت ح--اکمیت س--رمایهداری
Cracow

7

 / 147الفبای کمونیسم

صاحب هیچ قدرتی نیستند ،زیرا در سرمایهداری تمام قدرت در دست بورژوازی است ،زیرا در
نظام سرمایهداری دولت وسیلهای است برای پَس--ت نگهداش--تن و تحت فش--ار ق--رار دادن طبقهی
کارگر .وظیفه کارگران منهدم ساختن دولت بورژوازی است و نه دفاع از آن .پرولتاری--ا زم--انی
کشور خواهد داشت که قدرت دولت را به دست گرفته و صاحب س--رزمین ش--ده باش--د .تنه--ا در
این صورت پرولتاریا موظ-ف ب--ه دف--اع از وطن خ-ویش اس-ت؛ زی-را فق--ط آن هنگ--ام اس-ت ک--ه
پرولتاریا از قدرت خود و آرمانِ خود دارد دف--اع میکن--د و ن--ه از ق--درت و سیاس--ت راهزن--انهی
دشمنان و استثمارگرانش.
بورژوازی تمام این چیزها را ب--ه به--ترین وج--ه میفهم--د .اینه--ا ش--اهدهایی ب--ر این م--دعا هس--تند.
هنگامی که پرولتاریای روسیه قدرت را به دست گرفت ،بورژوازی روسیه با تمام ت--وان مب--ارزه
علیه روسیه را آغاز کرد و به این خاطر با هرکس ،با آلمانیها ،ژاپنیها ،آمریکاییها ،بریتانیاییها
و هر کس و ناکسی متحد شد .چرا؟ چون ب--ا از دس--ت دادن ق--درت در روس--یه ،ق--درت دزدی و
غارتگری و استثمار را از دست داده بود .با این حال ،سرمایهداری برای ن--ابود س--اختن روس--یه
پرولتاریایی ،یعنی قدرت شوراها ،در هر لحظه آماده است .در مجارستان نیز وضع به همین منوال
بود .تا وقتی که قدرت در دست بورژوازی بود ،همه را به دفاع از مجارستان فرا میخوان--د .ام--ا
سپس بالفاصله با رومانیاییها ،چکسلواکیها ،اتریشیها و آنتانت ۸متح--د گردی--د تا پرولتاری--ای
مجارستان را نابود کند .این بدان معنی است که بورژوازی به بهترین وجه میداند ک--ه جری--ان از
چه قرار است .بورژوازی تحت عنوان وطن ،تمام مردم را ب--ه دف--اع از ق--درت ب--ورژواییاش ف--را
میخواند و هرکس را که به این دعوت گردن ننهد ،به جرم خیانتِ بزرگ گ--ردن میزن--د .ولی
از سوی دیگر ،برای نابودیِ سرزمین پدریِ پرولتاریایی از هیچ عملی فروگذار نیست.
پرولتاریا باید از بورژوازی همین نکته را بیاموزد؛ :بای--د وطن ب--ورژوایی را ن--ابود ک--رده و ب--رای
دفاع از آن و کشورگشاییاش هیچ کاری نکند؛ ولی پرولتاریا باید از سرزمین پدریِ خودش ب--ا
تمام قوا و تا آخرین قطره خون دفاع کند.
8

Entente

تفاهم یا ( Entente Cordialeتفاهم قلبی) ،مجموعهای از پیمانهای دوستی بین فرانسه و بریتانی ا ب ود ک ه در 8
آوریل  1904امضا شد و شرایط را برای تفاهم مثلث فراهم کرد .امضای این قرارداد نتیجه سیاستهای وزیر خارجه
فرانسه تئوفیل دلکسه بود که باور داشت اتحاد فرانسه با بریتانیا میتواند امنیت این کشور را با توازن ق وا در براب ر
آلمان و سیستم اتحاد مثلث تأمین کند.
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در اینجا مخالفان ما میتوانند اینگون--ه ای-راد بگیرن--د :بن--ابراین ش--ما اذع-ان داری-د ک--ه سیاس--ت
استعماری و امپریالیسم در توسعهی صنعتی ق--درتهای ب--زرگ س--همی ادا ک--رده و از این طری--ق
لقمه نانی هم از سفره ارباب نصیب طبقهی کارگر شده؟ [اگر اینط--ور باش--د] پس آدم نبای--د از
ارباب خودش دفاع کند و او را در جنگ با رقیبانش یاری دهد؟
اما این به هیچ وجه صحیح نیس--ت .م--ا دو کارخ--انهدار ب--ه نامه--ای ش--ولتس و پ--تروف را ف--رض
میکنیم .اینها در بازار به سر و کله هم میزنند .شولتس به کارگرانش میگوید« :دوس--تان ! از
من با تمام قوا دفاع کنید ،به کارخانه پتروف ،به خود او ،به ک--ارگرانش و غ--یره ت--ا ح--د امک--ان
خسارت وارد آورید .آن وقت کارخانه من حسابی راه خواه--د افت--اد ،من پ--تروف را از پ--ای در
خواهم آورد ،معامالت من رونق خواهد گرفت و به شما هم از این سود اضافه دستمزد خ--واهم
داد ».درست همین حرفها را پتروف نیز به کارگرانش میزند .حاال ف-رض ک-نیم ک-ه ش-ولتس
پیروز شده باشد .آن وقت در آغاز کار شاید دستمزدها هم اض--افه ش--ود ،ام--ا بع--دا هم--ه چ--یز را
دوباره پس خواهد گرفت .حاال اگر کارگران کارخانه شولتس اعتص--اب کنن--د و ب--ه ک--ارگران
پتروف مراجعه نمایند و از آنها کمک بخواهند ،در پاسخ خواهند گفت« :حاال دیگر از م--ا چ--ه
میخواهید؟ شما سر ما کاله گذاش-تید و ح-اال آمدهای-د و از م-ا کم-ک میخواهی-د .بروی-د پی
کارتان ».دیگر غیرممکن خواهد بود که بتوان یک اعتصاب همگ--انی ت--رتیب داد .وق--تی ک--ارگران
متح--د نباش--ند ،س--رمایهداری نیرومن--د خواه--د ب--ود .ح--اال ک--ه رقیب--انش را زمین زده است ،علی--ه
کارگرانی که قدرتشان از هم پاشیده شده برمیخیزد .اگر چ--ه ک--ارگران ش--ولتس ب--رای م--دت
کوتاهی ،از طریق اضافه دستمزد ،حقوق بیشتری دریافت کردند ،ولی بعدا تمام امتی--ازات خ--ود
را از دست دادند .در مب--ارزهی بینالمللی هم وض--ع ب--ه همین ت--رتیب اس--ت .دولت ب--ورژوایی از
یک دسته ارباب تشکیل شده است .حال اگر این دسته به قیمت نابودی دستهی دیگر فربه ش--ود،
میتواند کارگران را نیز با رشوه بخ--رد .درهم شکس--تن بینالمل--ل دوم و خی--انت ره--بران جنبش
کارگری به سوسیالیسم فقط به این علت امکان یافت که رهبران خواهان ازدیاد و دفاع از لقم--ه
نانی بودند که از سفره اربابان نصیبشان شده بود .اما در جریان جنگ ،هنگامی که ک--ارگران در
اثر این خیانت از هم پاش-یده ش-دند ،زی-ر فش-ار س-همگین و همهج-انبهی س-رمایه ق-رار گرفتن-د.
کارگران متوجه نادرستی محاسبه خود شده و پی بردنــد کــه رهــبران احــزاب
سوسیالیستی آنها را در ازای سکهای فروختهاند .باززایشِ سوسیالیسم با این ش--ناخت

 / 149الفبای کمونیسم

آغاز میگردد .به سادگی میتوان فهمید که نخس--تین اعتراضه--ا ،از می--انِ ک--ارگران کم م--زد و
غیرماهر برخاست« .اشرافیت کارگری( »۹برای نمونه ،کارگران چاپ) و رهبران قدیمی ،مدتها
به بازی خیانتکارانهشان ادامه دادند.
همراه با شعار دفاع از سرزمین پدریِ (ب--ورژوایی) ،ب--ورژوازی ح--ربهی دیگ--ری ن--یز ب--رای گم--راه
کردن و تحمیق تودههای کارگری داشت .ما آن را پاسیفیسم ۱0میخ--وانیم .پاسیفیس--م دی--دگاهی
است که طبق آن گویا در همین چارچوب نظ--ام س--رمایهداری ،ب--دون هرگون--ه انقالب و ب--دون
هیچگونه قیام کارگری ،حکومت صلح جهانی برپا خواهد ش--د[ .پاسیفیس--تها میگوین--د] فق--ط
کافی است که دادگاههای داوری برای حل اختالفات بین قدرتها برپا شود ،دیپلماسی پنهانی از
بین برود ،خلع سالح (در آغاز به طور محدود) عملی گردد .با انجام اینها و چند ک--ار ش--بیه ب-ه
این ،همه چیز بر وفق مراد خواهد شد.
خطای اساسی پاسیفیسم در این است که تصور میکند بورژوازی ب--ه تم--ام این چیزه--ا ،از قبی--ل
خلع سالح و غ-یره گ--ردن مینه--د .این ک--امال ابلهان--ه اس--ت ک--ه در دوران امپریالیس--م و جن--گ
داخلی دربارهی خلع سالح موعظه شود .با وج--ود آرزوی پاسیفیس--تها ،ب--ورژوازی خ--ود را ب--ه
خوبی مسلح میکند .حال اگر پرولتاریا خل--ع س--الح ش--ود و ی--ا مس--لح نش--ود ،ب--ه به--ای ن--ابودی
خودش تمام خواهد شد .درست در اینجاست ک--ه ش-عارهای پاسیفیس-تی ب-رای پرولتاری--ا نقش--ی
گمراهکننده دارد .هدف پاسیفیستها این است که طبقهی کــارگر را از مبــارزهی
مسلحانه برای استقرار کمونیسم باز دارند.
بهترین نمونهی ویژگی شیادانهی پاسیفیسم را در سیاست ویلسون و چهارده نکتهاش میتوان دید
که میخواهد زیر سرپوش اهداف بیغرضانه و به ن--ام ج--امعهی مل--ل ،غ--ارت جه--انی و جن--گ
داخلی علیه پرولتاریا را عملی سازد .نمونههای زیر نشان میدهن--د ک--ه پاسیفیس--تها ت--ا چ--ه ح--د
میتوانند پستفطرت باشند .تَفت ،۱۱رییس جمهور س--ابق ای--االت متح--ده ،یکی از بنیانگ--ذاران
جامعهی پاسیفیستهای آمریکا و همزمان یک امپریالیستِ هار بود .فورد ،کارخ--انهدار مش--هور
Aristocracy of labour

10
11

9

Pacifism

صلحطلبی ،آشتیجویی
Taft

ویلیام هاوارد تفت ( )19٣0-18۵7بیست و هفتمین رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در سالهای 1909-191٣
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آمریکایی ،هیئتهایی به سراسر اروپا فرستاد تا دیدگاههای پاسیفیستیاش را جار بزنند؛ در ح-الی
که همزمان داشت میلیونها دالر سودهای حاصل از کارخانههایش را که در خدمت جنگ بودن--د،
به جیب میزد .فراید ،۱۲در کتابچهاش «جنبش صلح» (جلد دوم ،صفحه  ،)۱4۹جن--گ مش--ترک
امپریالیستها علیه چین در سال  ۱۹00را اثبات «برادریِ ملته--ا» قلم--داد میکن--د .او مینویس--د:
«گسیلِ نیرو به چین ،سند دیگری بر روند رو به افزایش ایدهی ص--لح در رواب--ط خ--ارجی اس--ت.
یک اتحادیهی بینالمللی از ارتشها نمودار شد … ارتشها ،همچون نیرویی صلحطلب ،تحت
فرمانِ یک سرفرماندهیِ ۱۳اروپایی به حرکت درآمدند .از نظر ما ،دوستدارانِ ص--لح ،این ی--ک
سرفرماندهیِ جهانی است» (او اینها را دربارهی کنت والدرزه ۱4مینوش--ت ،ک--ه توس--ط ویلهلم
دوم به سمت سرفرماندهی ارتش منصوب شده بود) «تنها پیشقراولِ سیاستمدارهای جهان که
در جایگاهی است که میتواند ایدهآلهای ما در خصوص روشهای مسالمتآمیز را ب--رآورده
کند ».غارت علنی و جهانیِ چین به عنوان «برادری ملتها» نشان داده میش--ود .ب--ا چ--نین اراجیفی،
جامعهی سرمایهداران غارتگر را با روکشی از جامعهی ملل قالب میکنند.

 -۳۸سوسیالشوونیستها
شعارهای دروغینی که بورژوازی از بام تا شام به کمک روزنامههایش به خ--ورد تودهه--ای م--ردم
میداد ،ورد زبان خائنان به سوسیالیسم نیز شد.
احزاب سوسیالیستی کهن تقریبا در تمام کشورها به سه شاخه منشعب شدند:
 -۱خائنین پروپا قرص و بیشرم ،یعنی سوسیالشوونیستها
 -۲خیانتکاران متزلزل و پنهانی ،که شاخهی معروف به «مرکز» را تشکیل میدادند
 -۳کسانی که به سوسیالیسم وفادار ماندند.
بعدها ،از اعضای همین دستهی سوم احزاب کمونیستی تشکیل شدند.

12 Fried
13 Generalissimo

14

Count Waldersee

آلفرد فن والدرزه ،ارتشبد آلمانی که به مدت چند سال رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان بود.
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تقریب---اً در همهی کش---ورها ،ره---برانِ اح---زاب ق---دیمی سوسیالیس---ت ث---ابت کردن---د ک---ه
سوسیالشوونیست هستند .آنه--ا زی--ر پرچم سوسیالیس--م ،نف--رت ب--ه انس--انها ،پش--تیبانی از دولت
غارتگر بورژوایی و ش--عار دروغین دف--اع از وطن را موعظ--ه میکردن--د .در آلم--ان ،ش--ایدمان،
نس---که ،اب---رت ،۱5داوی---د ،هاینه ۱6و دیگ---ران؛ در انگلیس ،هندرسن۱۷؛ در آمریک---ا ،راسل،۱۸
گ--امپرس۱۹؛ در فرانس--ه ،رن--ودل ،۲0آل--برت توم--اس ،گسد ،۲۱ژوهو۲۲؛ در روس--یه ،پلخ--انف،
پترسوف ،۲۳سوسیالانقالبیهای دست راستی (برشکو -برشکوفسکایا ،۲4کرنس--کی ،چرنُف )۲5و
منشویکهای دست راستی (لیبر ،۲6رُسانف)۲۷؛ در ات--ریش ،رنر ،۲۸زایتس ،۲۹ویکت--ور آدلر۳0؛ در
مجارستان ،گارامی ،۳۱بوخینگر ۳۲و دیگران.
بعضی از آنها آشکارا برای سیاست غارتگرانه ،کشورگشایی ،جبران خسارتهای جن--گ ،و
غارت مستعمرهها تبلیغ میکردند .معموالً ب--ه آنه--ا سوسیالامپریالیس-ت گفت-ه میش-د .آنه--ا در
تمام مدت جنگ ،نه تنها از طریق توافق با اعتبارات جنگی ،بلکه همچنین به وسیلهی تبلیغ--ات،
از جنگ پشتیبانی میکردند .مانیفست پلخانف در روسیه ،توسط هوستف ،۳۳وزیر کشور تزاری،
15 Ebert
16 Heine
17 Henderson
18 Russel
19 Gompers
20 Renaudel
21 Guesde
22 Jouhaux
23 Potressof
24 Breshko-Breshkoffskaya
25 Chernoff
26 Liber
27 Rosanoff
28 Renner
29 Seitz
30 Victor Adler
31 Garami
32 Buchinger
33 Hvostoff
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چ--اپ و توزی--ع گردی--د .ژن--رال کرنیلف ،۳4پلخ--انف را در ک--ابینهاش ب--ه وزارت منص--وب ک--رد.

کرنسکی (سوسیالانقالبی) و تزرتلی( ۳5منشویک) قراردادهای مخفیانهی ت--زار را از م--ردم پنه--ان
داش--تند؛ در م--اه ژوئن دس--ت ب--ه تعقیب ک--ارگران پ--تروگراد زدن--د؛ سوس--یال انقالبیه--ا و
منش--ویکهای راس--ت در ک--ابینهی دولت کلچ--اک ش--رکت کردن--د؛ رُس--انف هم یکی از
جاسوسهای یودنیچ بود .در یک کالم ،همانند تمام ب-ورژوازی ،آنه-ا ن-یز پش-تیبانِ غ--ارتگریِ
سرزمین پدریِ بورژوایی و نابودیِ میهنِ شوراییِ پرولتری بودن--د .سوسیالشوونیس--تهای فرانس--ه،
گسد و آلبرت توماس ،هم وارد دولت غ--ارتگران ش--دند؛ آن--ان از تم--ام نقش--ههای ددمنش--انهی
متفقین حمایت کردند .آنها موافق خفه ک--ردن انقالب روس--یه و گس--یل لش--کر علی--ه ک--ارگران
روسی بودند .سوسیالشوونیستهای آلمان نیز در هم--ان دوران س--لطنت ویلهلم دوم ب--ه وزارت
رسیدند (شایدمان)؛ آنها در حالی از ویلهلم پشتیبانی کردند که او انقالب فنالند را در نطفه خفه
کرد ،و اوکراین و روسیه بزرگ را چپاول نمود .اعضای حزب سوسیالدمکرات (ب--رای نمون--ه،
وینیگ ۳6در ریگ--ا) جنگه--ایی را علی--ه ک--ارگران روس و لیتوانی--ایی ره--بری کردند؛ س--پس،
سوسیالشوونیس--تهای آلم--ان ،روزا لوکزامب--ورگ و ک--ارل لیبکنش--ت را ب--ه قت--ل رس--اندند و
قیامهای کمونیستی را در شهرهای برلین ،الیپزیک ،هامبورگ ،مونیخ و غیره وحشیانه غ--رق در
خون کردند .سوسیالشوونیستهای مجارستان تا زمانی که حکومت س--لطنتی در ق--درت ب--ود از
آن حمایت و بعدتر به جمهوری شوراها خیانت کردند .در ی--ک کالم ،سوسیالشوونیس--تها در
همهی کشورها ،خود را به عنوان جالدان واقعیِ طبقهی کارگر نشان دادند.
زمانی که پلخ--انف هن--وز ی--ک انقالبی ب--ود در روزن--امهی روس--ی «ایس--کرا» ک--ه در خ--ارج (در
سوییس) منتشر میشد ،خاطرنشان کرد که قرن بیستم بدون تردید عصر تحقق سوسیالیسم خواه--د
بود ،که مقرر شده ت-ا [این ق-رن] ش-اهد انکش--اف سوسیالیس-م باشد ،ک--ه ب-ه احتم-ال بس-یار زی-اد
شکافی عظیم صفوف سوسیالیستها را دو شقه خواهد کرد ،و مبارزهای س--خت بین این دو دس--ته
در خواهد گرفت .پلخ-انف گفت ک-ه ،درس--ت مانن--د روزه--ای انقالب فرانس--ه ( )۱۷۹۳-۱۷۸۹ک--ه
رادیکالترین ح-زب انقالبی فرانس--ه (ک--ه ب--ا ن-ام مونتانی--ار [کوهنش-ین] ۳۷ش-ناخته میش--د) ،علی--ه
34 Korniloff
35 Tseretelli
36 Winnig

 ٣7به دلیل نشستن بر روی صندلیهای باالی مجلس به این نام معروف شدند.
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میانهروهایی که بعدها به حزب ضدانقالبی (معروف ب-ه ژیرون--دن )۳۸تب-دیل ش--دند ،ی-ک جن-گ
داخلی آغاز کرد ،در قرن بیستم کسانی که زمانی هممسلک بودهاند ،به دو بخش متخاص--م تقس--یم
خواهند شد ،چرا که بخشی از آنان به صفوف بورژوازی خواهند پیوست.
این پیشبینی پلخانف کامال متحقق شد .ولی وقتی ک--ه اینه--ا را مینوش--ت ،پیشبی--نی نمیک--رد که
خود او نیز در میان خیانتکاران خواهد بود.
به این ترتیب ،سوسیالشوونیستها (که گاهی بهشان اپورتونیست گفته میشود) به دشمنان طبقاتیِ
آشکار پرولتاریا تبدیل شدند .آنها در انقالب بزرگ جهانی در ردی--ف س--فیدها علی--ه س--رخها
خواهند جنگید و پا به پای صنف نظامیان ،بورژوازی بزرگ و زمینداران گام خواهند زد .ک--امال
روشن است که ما باید علیه بورژوازی و علیه این گماشتگان و پیش--کارانش مب--ارزهای بیپ--روا ب--ه
راه اندازیم.
خاکسترِ انترناسیونال دوم ،که اعضای این احزاب در تالشاند تا احیایش کنند ،در حقیقت چیزی
نیست جز شعبهای از جامعهی ملل .اکنون ،انترناسیونال دوم سالحی است در دس--ت ب--ورژوازی
در جنگ علیه پرولتاریا.

 -۳۹مرکز
گروه دیگری از احزابی که زمانی سوسیالیست بودند ،احزاب به اص--طالح «مرک--ز» هس--تند .این
نام به این جهت به آنان داده شده که بین کمونیستها از یک سو و سوسیالشوونیستها از سوی
دیگر نوسان میکنند .در روسیه ،منشویکهای دس--ت چ--پی ب--ه ره--بری م--ارتف ۳۹؛ در آلم--ان،
«مستقلها» (حزب سوسیالدمکرات مستقل) به رهبری کائوتسکی 40و هاسه4۱؛ در فرانس--ه ،گ--روه

38 Girondins
39 Martoff

40

41

Kautsky

کارل یوهان کائوتسکی ( )19٣8-18۵4نظریهپرداز مارکسیست آلمانی و از اولین رهبران حزب سوس یالدمکرات
آلمان
Haase

هوگو هاسه ( )1919-186٣از رهبران حزب سوسیالدمکرات آلمان
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ب-ه ره-بری ژان النگه4۲؛ در آمریک-ا ،ح-زب سوسیالیس--ت آمریک-ا ،ب-ه ره-بری هیلک-وئیت4۳؛ در
بریتانیا ،بخشی از حزب سوسیالیست بریتانیا ،و حزب مستقل کار؛ و غیره جزئی از همین معجون
هستند.
در آغاز جنگ ،میانهروها به همراه خائنان به سوسیالیسم ،هوادار دفاع از وطن و مخ--الف انقالب
بودند .کائوتسکی نوشت که «تعرضِ دشمن» وحشتناکترین چ--یز در جه--ان اس--ت ،و مب--ارزهی
طبقاتی باید تا بعد از جنگ به تعویق بیافتد .به باورِ کائوتسکی ،تا زمانی که جنگ در جری--ان اس--ت،
انترناسیونال هیچ کاری بر عهده ندارد .بع-د از برق-راری ص-لح ،کائوتس-کی ب-ار دیگ-ر نوش-ت ک--ه
اکنون همه چیز ویران شده و دیگر به هیچ وجه نمیت--وان ب--ه سوسیالیس--م اندیش--ید .بن--ابراین در
خالل جنگ نباید مبارزهی طبقاتی کرد ،چون به جایی نمیرس--د ،و میبایس--ت ت--ا بع--د از پای--انِ
جنگ منتظر بمانیم؛ در زمان صلح هم اندیشیدن به مبارزهی طبقاتی بیهوده است ،چرا که جن--گ
رمق همه را کشیده است .روشن است که تئوری کائوتسکی موعظهی ناتوانی مطلقی است ک--ه
پرولتاریا را در باتالق فرو میبرد .بدتر از همه این ب--ود ک--ه کائوتس--کی در هم--ان زم--ان انقالب
شروع به تحریک جنونآمیزی علیه بلشویکها نمود .کائوتسکی که آموزشهای مارکس را به
فراموشی سپرده بود ،علی--ه دیکت--اتوری پرولتاری--ا ،علی--ه ت--رور [و قه--ر انقالبی] و غ-یره اق--دام ب--ه
صفآرایی و مقابله نمود .غافل از این که او با این کارش فقط به ترور س--فید ب--ورژوازی کم--ک
میکند .امیدهای او از همان نوع امیدهای پاسیفیستهای معم--ولی اس--ت؛ او دادگاهه--ای داوری
بینالمللی و چیزهایی از این دس--ت میخواهد .بن--ابراین او ش--بیه ه--ر پاسیفیس--ت ب--ورژوای دیگ--ری
است.
البته جایگاهِ کائوتسکی در بالِ راستِ «مرکز» اس--ت .م--ا او را ب--ه عن--وان نمون--ه برگزی--دیم زی--را
نظریهاش یک موردِ نمونهوار از دیدگاه مرکزگرایی [یا سانتریسم] است.
وی--ژگی اص--لی سیاس--ت مرکزگ--رایی در این اس--ت ک--ه مث--ل آونگی درمان--ده بین ب--ورژوازی و
پرولتاری--ا ب-ه پس و پیش ح-رکت کند .روی پاه--ایش س-کندری بخ-ورد ،چ-ون آرزو میکن--د،
آشتیناپذیر را آشتی دهد ،و باالخره در لحظههای بحرانی به پرولتاریا خی--انت کن--د .در جری--ان
انقالب نوام--بر روس--یه ،مرکزگراه--ای روس (م--ارتف و ش--رکا) از عملی--ات قهرآم-یز بلش--ویکها
42 Jean Longuet

4٣

Hillquit

موریس هیلکوئیت ( )19٣٣-1869یکی از بنیانگذاران و رهبر حزب سوسیالدمکرات آمریکا
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شکوه میکردند؛ آنها در نظر داشتند همه را «آشتی» دهند و به همین خاطر ب--ه گارده--ای س--فید
یاری رسانده و انرژی پرولتاریا را در مبارزه تضعیف کردن--د .ح--زب منش--ویک حت--ا آن اعض--ای
حزبی را که با نظامیان همقسم شده و برایشان جاسوسی میکردن--د ،از ح--زب اخ--راج نک--رد .در
روزهایی که پرولتاریا در شرایط دش--واری ب--ه س--ر میب--رد ،این مرکزگراه--ا ب--ه ن--امِ [ه--واداری از
برپاییِ] مجمع مؤسسان و علیه دیکت-اتوری پرولتاری-ا ،اعتص-ابی ب-ه راه انداختن-د .در خالل حملهی
کلچ--اک ،بعض--ی از این منش--ویکها (مانن--د پلس--کوف )44در هم--راهیِ کام--ل ب--ا ت--وطئهگران
ب--ورژوایی ،ش--عار «جن--گ داخلی را متوق--ف کنی--د» س--ردادند .در آلم--ان ،در جری--ان قیامه--ای
کارگری در برلین« ،مستقلها» نقش خائنانهای بازی کردند؛ بدین ترتیب که در حالی که مب--ارزه
در جریان بود ،سیاست «آشتی» را در پیش گرفتند و بدین وسیله ب--ه شکس--ت کم--ک کردن--د .در
میان مستقلها ،تعداد زیادی طرفدار همکاری با اف--راد ش--ایدمان هس--تند .ولی مهمت--ر از هم--ه این
است که آنها برای قیام تودهای علیه بورژوازی تبلیغ نمیکنن-د ،بلک--ه پرولتاری-ا را ب-ا امی--دهای
پاسیفیستی خم--وده و خم--ار میکنن--د .در فرانس--ه و بریتانی--ا ،مرکزگراها ض--دانقالب را «محک--وم
میکنند»؛ در حرف علیه سرکوبِ انقالب «اعتراض میکن--د» ،ولی ب--رای عم -لِ ت--ودهای ،ن--اتوانی
محض نشان میدهند.
در حال حاضر گروه مرکزگرا ،درست به هم--ان نس--بت سوسیالشوونیس--تها زی--انبخش اس--ت.
مرکزگراه--ا ،یا «مری--دان کائوتس--کی» ،درس--ت همانن--د سوسیالشوونیس--تها میکوش--ند ب--ه الش--هی
انترناسیونال دوم جان ببخشند و با کمونیستها «آشتی» کنند .واضح است ک--ه ب--دون قط -عِ رابطهی
نهایی و بدون مبارزه با آنها ،پیروزی بر ضدانقالب ناممکن است.
کوششهای زیادی شد تا انترناسیونال دوم را تحت عنوان پشتیبانیهای خیرخواه--انهی ج--امعهی
ملل غارتگر ،احیا کنند .چرا که در حال حاضر سوسیالشوونیستها درواق--ع آخ--رین پش--تیبانان
زهواردررفتهی نظام سرمایهداری هستند .جنگ امپریالیستی از آنجا توانسته پنج سال تمام ادام--ه
پیدا کند که احزاب سوسیالیستیْ پیمان وفاداری با طبقهی خود را شکستند .احزاب سوسیالیس--تی
سابق به بزرگترین مانع در راه مبارزهی طبقهی کارگر برای سرنگونیِ سرمایه تبدیل شدند .در
خالل جنگ ،هر یک از این احزاب خائن به سوسیالیسم ،درست ه--ر آن چ--ه را ک--ه ب--ورژوازی
میگفت تکرار میکردند .بعد از قرارداد ص--لح ورس--ای ،هنگ--امی ک--ه «ج--امعهی ملل» تش--کیل
44 Pleskoff
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گردی--د ،باقیمان--دهی انترناس--یونال دوم ،یع--نی هم سوسیالشوونیس--تها و هم مرک--ز ،ب--ا هم--ان
شعارهایی که جامعهی ملل سرهم کرده بود ،توافق کردند .جامعهی ملل  -و نیز انترناس--یونال دوم
 بلشویک ها را به ترور ،به نقض دمکراسی ،و به «امپریالیسم سرخ» متهم کرد .اینها به جای اینکه قاطعانه علیه امپریالیسم مبارزه کنند ،از ش--عارهای امپریالیس--تها پش--تیبانی میکنن--د .درس--ت
همان طور که احزاب مختلفِ خائن به سوسیالیسم از مدیران اجراییِ بورژوازی پشتیبانی کردند،
انترناسیونال دوم نیز از جامعهی ملل پشتیبانی میکند.

 -۴۰انترناسیونال سوم
سوسیالشوونیس--تها و مرکزگراه--ا در حین جن--گ ،دف--اع از وطنِ (ب--ورژوایی) ،یع--نی دف--اع از
سازمانِ دولتِ دشمنانِ پرولتاریا ،را شعار خود قرار دادند .نتیجهی منطقی [چنین سیاستی] ،به وجود
آمدن شعار «برج آرامش »45بود ،یعنی تسلیمِ کامل در براب -رِ س--لطهی دولت ب--ورژوازی .موض--وع
کامالً روشن است .وقتی پلخانف یا ش--ایدمان میگوین-د ض-روری اس-ت ک--ه از وطنِ ت-زاری ی-ا
قیصری «دفاع کنیم» ،باید هم اصرار داشته باشند که کارگران به طور مطل--ق هیچ ک--اری نکنن--د
که در کارِ دفاع از دولت غارتگر اخالل کند .بنابراین ،هیچ اعتصابی نبای--د برپ--ا ش--ود ،و هیچ از
حرفی از قیام علیه بورژوازی نباید در میان باشد .سوسیالیستهای خیانتکار اعالم کردن--د ک--ه پیش
از هر چیز باید با دشمن خارجی دست و پنجه نرم کنیم ،بع--د از آن ی--ک فک--ری خ--واهیم ک--رد.
برای نمونه ،پلخانف در مانیفستش اعالم کرد اکنون که روسیه در خط--ر اس--ت ،نبای--د اعتص--ابی
برپا شود .به این ترتیب کارگران تمام کشورها به عقد بورژوازی در آمدن-د .ام-ا از هم-ان آغ-از
جنگ ،گروههایی از سوسیالیس--تهای ص--ادق درک ک--رده بودن--د ک--ه «دف--اع از وطن» و «ب--رج
آرامش» به دستوپای پرولتاریا غُل و زنجیر خواهد زد و اینگونه ش--عارها خی--انت ب--ه پرولتاری--ا
خواه--د ب--ود .ح--زب بلش--ویک در هم--ان س--ال  ۱۹۱4اعالم ک--رد ک--ه جن--گ آش--تیناپذیر علی--ه
بورژوازی ،یعنی انقالب ،امر ضروری است ،نه «برج آرامش» با بورژوازی جنایتکار .نخس--تین
وظیفهی پرولتاریا در هر کشوری این است که بورژوازی خ--ودش را سرنگون کن--د .در آلم--ان،
Party Truce 4۵

به آلمانی  ، Burgfriedenspolitikبه معنای سیاستِ برجِ آرامش ،سیاستی بود که برخی احزاب سوسیالدمکرات در
جریان جنگ جهانی اول در پیش گرفتند.

 / 157الفبای کمونیسم

گروهی از رفقا به رهبری کارل لیبکنشت و رزا لوکزامبورگ شکل گ--رفت .این گ--روه ،ک--ه ن--ام

«انترناسیونال» بر خود نهاد ،همبستگی بینالمللی پرولتاریا را مهمترین وظیفه اعالم ک---رد .بالفاصله
پس از این جریان ،کارل لیبکنشت آشکارا با شعار جنگ داخلی پا به عرصه گذاش--ت و طبقهی
کارگر را به مبارزهی مس-لحانه علی-ه ب-ورژوازی دع-وت ک--رد .ب-ه این ت-رتیب ،ح-زب بلش-ویک
آلمان ،گروه «اسپارتاکیست» ،پدید آمد .در سایر کشورها ن-یز در بین اح-زاب کهن انش-عاب ب-ه
وجود آمد .در سوئد ،بلشویکهایی بودند ک--ه «ح--زب چپ سوسیالیس--تی» را ش--کل دادن--د .در
نروژ« ،چپها» کنترل تمام حزب را به دست گرفتند .سوسیالیستهای ایتالی--ایی در خالل جن--گ
موضع قاطعانهای پیدا کردند .در یک کالم ،به تدریج احزابی به وجود آمدن--د ک--ه م--دافع انقالب
بودند .طی دو کنفرانس در زیمروالد 46و کینتال ، 4۷بنیانهای انترناسیونال سوم گذاشته شد .اما به
زودی روش--ن ش--د ک--ه اف--راد مش--کوکی از «مرک--ز» ب--ه درون جنبش خزیدهان--د ،و در واق--ع فق--ط
مزاحمت ایجاد میکنند .از میان اتح--ادیهی بینالمللیِ زیمروال--د ،گ--روهی ب--ه ن--ام «چپِ زیمروال--د»
شکل گرفت که تحت رهبری رفیق لنین قرار داشت .این گروه ،روی عملک--رد قاطعان--ه ایس--تادگی
ک--رد و ب--ه انتق--اد ش--دید از مرکزگراه--ای زیمروال--د ،ک--ه توس--ط کائوتس--کی ه--دایت میش--دند،
پرداخت.
بعد از انقالب نوام--بر و اس--تقرار ق-درت ش--وراها در روس-یه ،این کش--ور ب--ه پایگ--اه اص-لی جنبش
بین المللی مبدل گشت .برای این که حزب در خارج هم از خائنان به سوسیالیس--م تش--خیص داده
شود ،به همان نام مشهور و رزمجویانهی خود برگش--ت و ح--زب کمونیس--ت نامی--ده ش--د .تحت
ت--أثیر انقالب روس--یه ،اح--زاب کمونیس--تی کش--ورهای دیگ--ر ن--یز تش--کیل گردیدن--د .گ--روه
اسپارتاکوس تغییر نام داد و حزب کمونیست آلمان نامیده شد .در مجارستان ،حزب کمونیست
به رهبری بال کون ،4۸که زمانی ی--ک زن--دانی جنگی در روس--یه ب--ود ،تش--کیل ش--د .در ات--ریش،
چکسلواکی ،فنالند ،و سپس در فرانسه احزاب کمونیستی تش--کیل گردیدن--د .در ای--االت متح--ده،
گروه مرکز ،چپها را از حزب اخراج کرد ،و اخراجشدگان از حزب به هم پیوس--تند و «ح--زب
کمونیست» را بنا نهادند .در بریتانیا ،مذاکراتی برای تشکیل یک حزب کمونیست متحد در پاییز
46 Zimmerwald
47 Kienthal

48

Béla Kun

بال کون ( )19٣8-1886کمونیست انقالبی و رهبر جمهوری شورایی مجارستان در سال 1919
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 ۱۹۱۹آغاز شد .در مجموع ،پس از انشعاب مرکز و چپ ،شکلگیری و توسعهی فع--الِ اح--زاب
کارگری انقالبیِ حقیقی در همه جا آغاز شد .توسعهی این احزاب ،به تشکیلِ یک انترناسیونال
جدی--د ،یع--نی انترناس--یونال کمونیس--تی انجامی--د .در م--ارس  ۱۹۱۹در ک--رملین در مس--کو ،اولین
کنگرهی انترناسیونال کمونیستی برگزار شد که در آن انترناسیونال س--وم ،ی--ا کمونیس--تی ،رس--ما
تأسیس گردید .در این کنگره ،نمایندگان احزاب کمونیست روسیه ،آلمان ،اتریش ،مجارستان،
سوئد ،نروژ ،فنالند ،رفقای کمونیست از فرانسه ،آمریکا ،بریتانیا ،و غیره شرکت داشتند.
کنگره پلتفرم پیشنهادی از جانب رفقای آلمانی و روسی را یکپارچه تأیید نمود .ادامهی کنگ--ره
نشان داد ک--ه پرولتاری--ا پاه--ایش را محکم و مص-مم زی--ر پ--رچم دیکت--اتوری پرولتاری--ا ،ق--درت
شوراها ،و کمونیسم قرار داده است.
بع--د از اتح--ادیهی کمونیس--تها ک--ه در رأس آن ک--ارل م--ارکس ق--رار داشت ،ی--ک ب--ار دیگ--ر
انترناسیونال سوم نامِ انترناسیونال کمونیستی را بر خود نهاد .انترناسیونال کمونیستی ب--ا ه--ر ی--ک از
کارهای خود ثابت میکند که در مسیر مارکس قدم بر میدارد ،یعنی در راه انقالبی گام میزند
که به سرنگونی قهرآمیز نظام س--رمایهداری میانجام--د .عجیب نیس--ت اگ--ر تم--ام عناص--ر زن--ده،
ص--ادق ،و انقالبی موج--ود در می--ان پرولتاری--ای بینالمللی ب--ه انترناس--یونال ن--وین میپیوندن--د.
انترناسیونالی که تمام نیروهای پیشآهنگِ کارگری را متحد میسازد.
انترناسیونال کمونیستی حتا با نامش نیز نشان میدهد که هیچ وجه اشــتراکی بــا
خائنان به سوسیالیسـم نـدارد .مـارکس و انگلس نــیز نـام «سوسـیالدمکرات» را
برازندهی یک حـزب انقالبی طبقهی کـارگر نمیدانســتند« .دمکـرات» داللت بر
کسی دارد که از شکل مشخصی از فرمانروایی هــواداری میکند .امــا همچنــان
که دیدیم ،در جامعهی آینده به هیچ وجه دولتی وجود نخواهد داشت .ولی در
مرحلهی گذار (از سوسیالیسم به کمونیسم) باید دیکتاتوری کارگران حاکم باشد.
خائنان به طبقهی کارگر پا از حد جمهوری بورژوایی فراتر نخواهند گذاشــت.
اما ما میخواهیم به پیشواز کمونیسم برویم.
فریدریش انگلس در پیشگفتار چاپ « ۱۸۸۸مانیفست کمونیس--ت» نوش--ت ک--ه در س--ال ،۱۸4۷
زمانی که مانیفس--ت نوش--ته ش--د ،عن--وانِ سوسیالیس--ت نش--انگرِ «کس--انی ب--یرون از جنبش طبقهی
کارگر [بود] ،که به پش--تیبانی و حم--ایتِ طبق--ات تحص--یلکرده چش--م داش--تند»؛ در ح--الی ک--ه در
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 ،۱۸4۷کمونیسمْ جنبش طبقهی کارگر بود .امروز نیز شاهد چنان چیزی هستیم .کمونیستها فقط به
کارگران تکیه میکنند ،در حالی که سوسیالدمکراتها ب--ه اش--رافیتِ ک--ارگری ،روش--نفکران،
مغازهداران کوچک ،و به طور کلی خردهبورژوازی متکی هستند.
بنابراین ،انترناسیونال کمونیستی به آموزش مارکس تحقق میبخش--د .چ--را ک--ه خ--ود را از وج--ود
شاخههای هرزی آزاد میکند که در مرحلهی توسعهی سرمایهداری در زم--ان ص--لح ،خ--ونش را
میمکیدند .آن چیزی را که ،هفتاد سال پیش ،آموزگار بزرگ کمونیسم بیان کرد ،ام--روز تحت
رهبری انترناسیونال کمونیستی تحقق مییابد4۹.
کتابشناسی:
•

«سوسیالیسم و جنگ» ،لنین و زینُویف

•

«علیهِ جریان» ،لنین و زینُویف

•

«جنگ و بحرانِ سوسیالیسم» ،زینُویف

•

«انقالبِ پرولتری و کائوتسکیِ مرتد» ،لنین

•

«امپریالیسم» ،گُرتر

•

«مانیفس---تهای زیمِروال---د و بولتنه---ای کمیتهی زیمروال---د» ،مجلهی «انترناس---یونال
کمونیستی»

 49خواننده میتواند برای مواجه شدن با ارائهی تفصیلیِ مباحثِ این فصل به کتابِ درخشانِ «پی دایش و تکام لِ طبقهی
کارگر» ،نوشتهی جالل سامانی مراجعه کند .نسخهی الکترونیک کتاب در فضای مجازی موجود است.

تنها راه نجات بشر کمونیسم است و از آن جا که
کمونیسم تنها به وسیلهی پرولتاریا میتواند جامهی
عمل به خود بپوشد ،بنابراین پرولتاریا امروز ناج ِ
ی
ی بشر از شِر سرمایهداری ،استثمار وحشیانه،
واقع ِ
سیاست استعماری ،جنگهای همیشگی ،قحطی،
فروافتادن به وحشیگری و درندهخویی و همهی آن
چیزهایی است که سرمایهی مالی و امپریالیسم به دنبال
خود آوردهاند .این است اهمیت تاریخی بزرگِ
پرولتاریا .چه بسا که پرولتاریا در این یا آن نبرد و یا
حتا در بعضی از کشورها با شکست روبرو شود ،ولی
پیروزیاش به همان نسبت که بورژوازی محکوم به
زوال است ،گریزناپذیر است.
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