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پيشگفتار
اين مجموعه ﺷامﻞ نوﺷتارهايی است که در آنها از زوايای مختلف بهنقد
"مارکسيسم اومانيسم" پرداختهام.
نوﺷتار "فقر بديﻞ ،انقﻼب محال!" که در بهمن  ١٣٩۵نگاﺷته ﺷده به نظرات پی
تر هيوديس از "مارکسيستهای اومانيست" و نويسنده کتاب "درک مارکس از بديﻞ
سرمايهداری" میپردازد .اين نوﺷتار ضمن نقد آرای اين نويسنده نگاهی به مراحﻞ
مختلف تکامﻞ فکری مارکس داﺷته و مفاهيمی چون "ضرورت و آزادی در جامعه
کمونيستی"" ،ديکتاتوری پرولتاريا و سوسياليسم بهعنوان دوران گذار به کمونيسم"،
"پرولتاريا به عنوان سوژه انقﻼب" را نزد مارکس مورد بررسی قرار میدهد.
بخش نخست "واقعيت انقﻼب فرهنگی چين" به تحريفات اين نحله فکری در
ارتباط با انقﻼب فرهنگی چين پاسخ میدهد .اين نوﺷتار برای اولين بار در تارنمای
نقد اقتصاد سياسی در تيرماه  ١٣٩٣انتشار يافت.
بخش دوم "واقعيت انقﻼب فرهنگی چين" در تابستان  ١٣٩۴منتشر ﺷد .اين
نوﺷته به نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی اختصاص دارد .در
پرتو تجارب انقﻼبهای پرولتری در قرن بيستم و به مباحثی چون نقش دولت
سوسياليستی و رابطه آن با "حق بورژوائی" و فرايند الغاء دولت میپردازد.
"مارکسيسم اومانيستی يا مارکسيسم تقلبی!" نقدی است بر نظرات حزب
کمونيست کارگری در دوره متأخر که تحت عنوان "کمونيسم انسانی" فرموله ﺷده
است .اين نقد نخستين بار در نشريه "حقيقت" ارگان »حزب کمونيست ايران
)مارکسيست – لنينيست – مائوئيست(« ﺷماره  – ۶مهر  ١٣٨١منتشر ﺷد .اين
نوﺷتار تاريخچه اومانيسم ،نسبت مارکسيسم با اومانيسم و دﻻيﻞ رجعت بخشی از
نيروهای چپ به اومانيسم و ماهيت سياسی طبقاتی اين رجعت را در بردارد.
7

"پيشدرآمدی بر تئوری ازخودبيگانگی" ،نگاهی انتقادی است به کتاب دست
نوﺷتههای اقتصادی  -فلسفی  ١٨۴۴مارکس .اين نوﺷتار نخستين بار در نشريه بذر
 ٢٧خرداد  ١٣٨٧منتشر ﺷد.
از آنجائی که در پلميک با "مارکسيستهای اومانيست" به تجربه کمون پاريس
بارها اﺷاره میﺷود .نوﺷتار "اولين ديکتاتوری پرولتاريا در تاريخ – کمون پاريس"
نيز ضميمه اين مجموعه ﺷده تا به خوانندگان در درک عميقتر از اين رويداد مهم
تاريخی ياری رساند .اين نوﺷتار نخستين بار در نشريه حقيقت ﺷماره  ۵٠ﺷهريور
 ١٣٨٩درج ﺷد.
اگرچه مسئوليت فردی اين مجموعه نوﺷتارها بر عهده نگارنده است اما هر يک
به طريقی و به درجات متفاوتی مهر کار جمعی را نيز بر خود دارند .در پرتو نگاه
امروز ،برخی نکات انتقادی و تکميلی را در پانويس های متن اضافه کردم .اين
اضافات با ذکر تاريخ مشخص ﺷده اند.
سپاسگزار کليه رفقايی هستم که با ارائه نظرات خويش مرا در تکميﻞ و اصﻼح
اين مجموعه و همچنين ويراستاری و انتشار آن ياری رساندند.
اميد آنکه اين مباحث ﺷوقی برانگيزانند و به جدل بر سر مسائﻞ پايهای جنبش
کمونيستی دامن زنند تا کمونيسم نوين در ايران پايه گيرد و قوام يابد و کمونيستها
بتوانند نقش پيشاهنگی خود را در عرصه نظری و عملی بازيابند و با سازمان دادن
انقﻼب کمونيستی به امر رهايی بشريت ياری رسانند.
اميد بهرنگ
اول ماه مه ٢٠١٩
 ١١ارديبهشت ١٣٩٨
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فقر بديل؛ انقﻼب محال!
نقد و معرفی کتاب "درک مارکس از بديل سرمايهداری"
نويسنده :پی تر هيوديس
مترجم :حسن مرتضوی ،فريدا آفاری
نشر روزبهان  /پاييز ١٣٩۴

طی سالهای اخير کتابهای فراوانی درباره مارکسيسم – مشخصا ً اقتصاد
مارکسيستی – در ايران ترجمه و منتشرﺷده است .اغلب اين آثار متعلق به افراد
دانشگاهی و آکادميسين هايی است که هريک خود را از منظری متفاوت پيرو
مارکسيسم میدانند .انتشار اين آثار میتوانند مفيد و مثبت باﺷند و هر يک بهنوبه خود
به جوﺷش فکری فعالين چپ در داخﻞ و خارج از کشور خدمت کنند .اما متأسفانه
برخورد بسياری از روﺷنفکران و فعالين چپ چنين نيست ،بخش عمدهای بیتفاوتاند
و برايشان محتوی و درستی يا نادرستی اين آثار چندان مهم نيست ،میخوانند و می
گذرند و حداکثر میگويند "اوه چه جالب!" آنان ارتباطی ميان ايدههای مندرج در اين
آثار با پراتيک تغيير جهان و پيشبرد مبارزات انقﻼبی در جامعه و بهطورکلی تدارک
امر انقﻼب پرولتری نمیبينند .در مقابﻞ کسانی هم هستند که اين کتابها را به هويت
خويش بدل میکنند .حول آثار ترجمهﺷده استادان دانشگاههای آمريکا ،کانادا،
انگليس ،فرانسه و ژاپن "مکتب فکری" به راه میاندازند و به جان هم میافتند.
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تعصب و پيشداوری جای بحثوجدل علمی را میگيرد .ﺷگفتی اينجاست که اغلب
نويسندگان اين آثار ترجمهﺷده نه خود چنين ادعايی داﺷتهاند و نه به فکرﺷان خطور
میکرد روزی در کشوری "حول ترجمه اين يا آن اثر" )و بدتر از آن حول مترجمان
اين آثار( اينهمه مکتب فکری "مارکسيستی" به راه افتد و هر يک ،ديگری و به
طوری کلی گذﺷتگان را تجسم خطا بداند و خود را ذات حقيقت پندارد .اينيکی از
آسيبهای جامعه روﺷنفکری ايران در کﻞ و نشانه سردرگمی و آﺷفته فکری فعالين
چپ ايران است.
علت اين امر را بايد در فقدان روش و رويکرد علمی در ميان اغلب فعالين چپ
دانست .هنوز بسياری در مورد اينکه مارکسيسم را علم بدانند دچار ترديدند يا
درکشان از علمی بودن مارکسيسم بهﺷدت به تجربهگرايی آغشته است .علمی دانستن
مارکسيسم ملزومات خويش را داراست .داﺷتن انديشه آزاد و تفکر انتقادی ،اولين
ﺷرط ﻻزمه برای ورود به ساحت علم است .البته نمیتوان تفکر انتقادی در رﺷتهای
داﺷت اگر بهطور نسبی بر دانش انباﺷت ﺷده در آن زمينه مسلط نبود .نمیتوان برای
دانش انباﺷت ﺷده بشر در زمينهای احترام قائﻞ بود اگر آن را حاصﻞ تﻼش و پشتکار
هزاران هزار آزمايشگر بیباک و متفکر جسور ندانست .چگونه میتوان بدون تسلط
بر اصول ،مفاهيم و ﺷالودههای مارکسيسم ،ادعاها و نوآوریهای واقعی يا دروغين
را از يکديگر تشخيص داد .چگونه میتوان بدون اطﻼع از پراتيک انقﻼبی صدها
ميليون انسان در گوﺷه و کنار جهان ،بهطور مشخص پراتيک جنبش کمونيستی بين
المللی طی  ١٧٠سال گذﺷته ،در مورد راستی و ناراستی تاريخ يک جنبش به
قضاوت نشست .چگونه میتوان بدون توجه به تکامﻞ مفاهيم علمی و در نظر داﺷت
تداومها و گسستهای اين مسير تکاملی ،تشخيص داد که کدام تئوری منطبق بر
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واقعيت عينی است و از انسجام منطقی ﻻزمه برخوردار است ،کدام نيست .برای
همين مارکس تأکيد کرد که "برای علم ﺷاهراهی وجود ندارد و خوﺷبختی رسيدن به
قلههای درخشان آن فقط نصيب کسانی میﺷود که به خستگی باﻻ رفتن در جادههای
پرفرازونشيب آن نينديشند".
غالبا ً بسياری نگرش علمی را با علمگرايی اﺷتباه میگيرند و درکشان از علم
کاربردی و فنی است .حالآنکه پايه و مبنای روش و رويکرد علمی تأکيد بر عينيت و
تائيد حقيقت و احترام گذاﺷتن به رويارويی نظريه با ﺷواهد تجربی است .تأکيد بر
عينيت و تائيد حقيقت ما را در برابر پيشداوری و تعصب مصون نگه میدارد .تأکيد
بر عينيت به اين معنا که جهان بيرونیای هست که ويژگی آن از هر يک از افراد
انسان و در حقيقت از کﻞ انسانها مستقﻞ است .بدون برخورد با جهان به آنگونه که
هست ،بدون انطباق نظريه با واقعيت عينی نمیتوان صحبت از کشف حقيقت کرد.
بدون فهم دﺷواریها ،پيچيدگیها و پيوند مستقيم و غيرمستقيم ميان نظريه و ﺷواهد،
ميان تئوری و آزمونهای تجربی ،نمیتوان دريافت که کدام نظريه يا تئوری بهطور
واقعی به تجارب انسجام میبخشد و بهدرستی واقعيت را بيان میکند ،راه را برای
آزمايشهای جديدتر باز میکند و بهعبارتديگر راه را برای دخالت گری و تغيير در
واقعيت میگشايد .درعينحال بدون به رسميت ﺷناختن جدال ميان گرايشهای مختلف
نمیتوان به کشف حقيقت ياری رساند .تاريخا هر رﺷته علمی ﺷاهد رويارويی بين
نظريههای مهم برای درک عميقتر واقعيت بوده است .ارج نهادن به رويارويی ميان
نظريههای مختلف و روﺷنی بيان و اثبات انسجام نظری از ملزومات ديگر رفتار و
رويکرد علمی است.
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با هدف تقويت نگرش علمی – انتقادی و از منظر سنتز نوين علم کمونيسم تﻼش
میﺷود به کتاب "درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری" بپردازيم ١.نقد اين کتاب ازآن
رو اهميت دارد که نهتنها به آرای يکی از متفکران بزرگ تاريخ میپردازد بلکه
موضوعی بس حياتی و جذاب را در بردارد .موضوعی که چالش روز بوده و از
فوريت عملی برخوردار است چراکه آينده بشريت بدان گرهخورده است .پرواضح
است که اگر بديلی در مقابﻞ بنبستی که نظام سرمايهداری – امپرياليستی فراهم
آورده ،طرح نشود و عملی نگردد ،ﺷاهد رنج بيشتر مردم جهان ،تباهی بيشتر زندگی
ها و تخريب فزونتر محيطزيست و قهقرای ارتجاعیتر در جهان خواهيم بود.
*****
کتاب "درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری" نخستين بار به زبان انگليسی در سال
 ٢٠١٢و در سال  ١٣٩۴به زبان فارسی منتشر ﺷد ٢.کتاب از يک مقدمه طوﻻنی،
چهارفصﻞ ،يک نتيجهگيری و يک پيوست تشکيﻞﺷده است.

 ١برای آﺷنايی با جوانب گوناگون سنتز نوين به کتاب "کمونيسم نوين" اثر باب آواکيان رجوع کنيد.
اين کتاب در تارنمای حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا قابﻞدسترس است.
 ٢پی تر هيوديس از "مارکسيستهای اومانيست" است که خود را پيرو آرای رايا دونايفسکايا می
دانند .دونايفسکايا در دورهای از مشاوران ترتسکی بود .او به دليﻞ اختﻼفی که با ترتسکی در مورد
تحليﻞ از ماهيت جامعه ﺷوروی داﺷته از وی رویگردان ﺷد .او معتقد بود زمانی که رهبران
ﺷوروی اعﻼم کردهاند قانون ارزش در جامعه ﺷوروی عملکرد دارد ديگر بايد آن جامعه را سرمايه
داری دانست" .مارکسيستهای اومانيست" در طيف مارکسيستهای هگلی میگنجند .آنها هگﻞ را
چندان ايدئاليست نمیدانند و بيشتر بر آثار دوران جوانی مارکس – مارکس اومانيست  -تأکيد می
کنند .ازنظر مشی سياسی بيشتر طرفدار انتقادات سوسيال دمکراتيک رزا لوکزامبورگ از لنين
هستند.

12

نويسنده در مقدمه تحت عنوان "چرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش
کندوکاو میکنيم؟ چرا اکنون؟" ضمن توضيح موضوع و هدف پژوهش خود تﻼش
میکند تمايزات فکری خود را درزمينهٔ تبيين سرمايه و سرمايهداری و نقد از آن با
برخی از آکادميسين ها و اقتصاددانان معاصر چپ همانند اونو ،پوستون ،کريس
آرتور ،تونی اسميت و تونی نگری روﺷن کند.
در فصﻞهای بعدی ،نويسنده به پژوهش در آثار مارکس میپردازد و سعی میکند
آنچه مارکس در دورههای مختلف زندگی خود درباره جامعه پسا سرمايهداری نوﺷت
را بازخوانی کند و ارزيابی خود را از نظرات مارکس در هر دوره و بهطورکلی
ارائه دهد.
فصﻞ يک به موضوع ازخودبيگانگی و چگونگی فرا رفتن از آن در آثار مارکس
جوان میپردازد .فصﻞ دوم به نکاتی که مارکس در مورد جامعه بسا سرمايهداری،
هنگام تهيه پيشنويسهای کتاب کاپيتال و ديگر آثارش قبﻞ از نگارش کتاب کاپيتال
ابراز داﺷته اختصاص دارد .فصﻞ سوم به آنچه مارکس در خود کتاب کاپيتال در اين
زمينه گفته اﺷاره دارد .فصﻞ چهارم عمدتا ً ﺷامﻞ فرازهايی از جمعبندی مارکس از
تجربه کمون پاريس و همچنين نوﺷته کوتاه و معروف "نقد برنامه ُگتا" است .در
خاتمه نويسنده بهطور مختصر ارزيابی خود را از ديدگاههای مارکس در مورد
جامعه آينده بيان میکند .پيوست کتاب گزيدهای از يادداﺷت مارکس درباره فصﻞ
منطق در پديدارﺷناسی روح هگﻞ است.
پی تر هيوديس با روايت خود از مارکس چند تز و نتيجه مهم در کتاب خود جلو
میگذارد که بحث حول آنها از اهميت بيشتری برخوردار است .ازنظر او:
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 - ١کمونيسم هدف نهايی جامعه انسانی نيست .هدف ايجاد جامعهای است که نياز
به توليد يا بازتوليد مادی بر آن حاکم نباﺷد.
 - ٢تفاوتی ميان سوسياليسم و کمونيسم موجود نيست.
 - ٣هسته مرکزی ساماندهی جامعه آينده بايد لغو ازخودبيگانگی انسان باﺷد.
 - ۴جامعهای سوسياليستی است که در آن قانون ارزش هيچ نقشی ايفا نکند.
 – ۵تجربه ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم ربطی به درک مارکس از جامعه
آينده نداﺷته است.
انتظارات و متد
همانگونه که گفته ﺷد بحث در مورد موضوع بديﻞ سرمايهداری از ضرورتهای
سياسی زمانه است و از فوريت عملی برخوردار است .بهويژه در ﺷرايطی که
بورژوازی بينالمللی با تمامی امکانات و ذخاير نظری – سياسی خود طی چند دهه
اخير تﻼش کرده که با خاک پاﺷاندن و تحريف تجارب انقﻼبی گذﺷته به مردم جهان
حقنه کند که راهحﻞ ديگری غير از قبول نظام سرمايهداری موجود نيست .افزون بر
اين روزمره ﺷاهد آن هستيم که چگونه به خاطر فقدان افق ،دورنما و بديﻞ انقﻼبی
اغلب مبارزات و خيزشهای تودهای در گوﺷه و کنار جهان به هرز میروند و مردم
به اﺷکال گوناگون مجبور میﺷوند از ميان قطبهای مختلف ايدئولوژيک سياسی
ارتجاعی و تاريخا منسوخ ،از ميان بد و بدتر يکی را انتخاب کنند که نتيجهای جز
پراکندگی ،تجزيه و تﻼﺷی مبارزاتشان ندارد.

14

مضاف بر اين ،کنکاش در آرای مارکس درزمينهٔ مختصات جامعه آينده نيز امر
مثبتی است .برای خوانندهای که خواهان آﺷنايی بيشتر با روند فکری مارکس در اين
زمينه در دورههای مختلف بوده مطالعه اين کتاب تا حدی میتواند مفيد واقع ﺷود.
تمرکز اين کتاب حول درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری در حيطه اقتصادی
است .هيوديس کمتر به مختصات درک مارکس در حيطه روبنای جامعه آينده می
پردازد .اينکه نهادهای سياسی و اﺷکال ايدئولوژيک در جامعه آينده چه ﺷکلی به
خود خواهند گرفت ،بحثی به چشم نمیخورد .اينکه بشر چگونه بر پديدههايی چون
دولت ،قانون و ارتش فائق خواهد آمد سخنی در ميان نيست .تئوری دولت و چگونگی
اضمحﻼل آن ،که يکی از خدمات مهم و برجسته تئوريک مارکس بوده در اين کتاب
تقريبا ً حضوری ندارد .مارکس نهتنها درک خود از بديﻞ سرمايهداری – به عبارتی
مختصات کلی هدف نهايی – را جلو گذاﺷت ،بلکه در تمامی دورههای زندگیاش
تﻼش کرد راه رسيدن به اين هدف را نيز توضيح دهد و به حداکثر از تجارب انقﻼبی
زمانه خود – مشخصا ً انقﻼب کمون پاريس – درس گيرد .هيوديس بهجز کتاب جنگ
داخلی در فرانسه و نقد برنامه ُگتا به ديگر آثار سياسی مارکس نمیپردازد .بهويژه
آثاری که مارکس در آنها اظهارات مهمی در مورد ضرورت ديکتاتوری انقﻼبی
پرولتاريا کرده است .اين جدل برانگيزترين مقوله سياست پرولتری و راهحﻞ
کمونيستی برای تغيير جهان تقريبا ً جای چندانی در کتاب هيوديس ندارد.
خواننده کنجکاو در کتاب هيوديس درزمينهٔ "راه رسيدن به هدف" نيز با بحث
جدی روبرو نمیﺷود .هيوديس از کنار بحثهای "ويران گرايانه" مارکس میگذرد و
فقط به درک مارکس از "ساختن" میپردازد" .ساختن نو" بدون "ويران کردن کهنه"
ممکن نيست .هيوديس فقط بهحکم مارکس مبنی بر "اينکه طبقه کارگر نمیتواند
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ماﺷين کهنه دولتی را در جهت منافع خود بکار گيرد بلکه بايد به دورش بيندازد"
اﺷاره میکند )البته هيوديس بهجای واژه خرد کردن ،دور انداختن را بکار برده
است( ولی در مورد اينکه چگونه میتوان اين ماﺷين را خرد کرد و به دور افکند،
حرفی نمیزند .تقريبا ً در سراسر کتاب هيچ اﺷاره مشخصی به چگونگی سازمان
دادن امر انقﻼب پرولتری و ابزارهای ضروری برای پيشبرد آن نمیﺷود.
در اين کتاب تجارب سياسی نيز حضور چندانی ندارد .نويسنده با نگاه و
درنظرداﺷتن مجموعه تجارب موج اول انقﻼبهای پرولتری ) (١٨۴٨ – ١٩٧۶به
مسئله بديﻞ نمیپردازد .بهغيراز تجربه کمون پاريس تجارب سياسی انقﻼبهای ديگر
موردتوجه قرار نمیگيرد .هر يک از انقﻼبها )حتی اگر بنا به ديد هيوديس پرولتری
نبوده باﺷند( بهنوبه خود با تضادها و پيچيدگیهای معينی روبرو بودند که از زاويه
سياسی درسآموزند .اينکه طبقه کارگر چگونه بايد با پيچيدگیهای سياسی مشخص
روبرو ﺷود و تضادها را حﻞ کند ،امر تئوريک پيشينی نيست .خود بخشی از تکامﻞ
تئوری در مورد چگونگی پيشبرد امر انقﻼب است .برای مثال نمیتوان بهراحتی در
مورد اينکه انقﻼب به ناگزير نخست در يک کشور معين )يا برخی از مناطق جهان(
صورت میگيرد نه يکباره در تمامی جهان ،چشم فروبست و به اين معضﻞ مهم و
واقعی نپرداخت .يا اينکه چگونه زمانی که کشور انقﻼبی مورد هجوم متحدانه تمامی
قدرتهای امپرياليستی و سرمايهداری قرار میگيرد بايد از خود دفاع کند و چگونه
میتوان و بايد از تضادهای ميان دﺷمنان برای حفظ خود سود جست .اينها مسائﻞ
سياسی واقعیاند که هر خيزش انقﻼبی  -خواه پرولتری ،خواه غير پرولتری  -با آن
ها روبروست .هيوديس حتی درزمين ٔه کمون پاريس نيز چندان به پيچيدگیها و
مشکﻼت سياسی که کمون با آن روبرو بود نمیپردازد .بهويژه از منظر امروز و
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جمعبندیها و بحثهايی که بعد از مارکس صورت گرفته است .برای مثال پاسخی
برای علت اساسی ﺷکست کمون و عدم ديرپايی آن ندارد .اينکه کمون چگونه بايد به
تضاد ميان پيشرفت انقﻼب در پاريس با ديگر مناطق فرانسه میپرداخت يا چگونه
بايد به معضﻞ فقدان رهبری متمرکزی میپرداخت که بتواند همه نيروها را متحد و
همراه کند ،فرصت بخرد و ﺷکست را به تعويق اندازد .يا چگونگی برخورد به اقشار
و طبقات غير پرولتری مانند دهقانان که از وزنه و جايگاه نسبتا ً مهمی در جامعه آن
زمان فرانسه برخوردار بودند .موضوعات سياسی مهمی که بعدها لنين از آنها جمع
بندی کرد و درسهايش را برای پيروزی انقﻼب اکتبر روسيه به کاربرد.
اگرچه مقدمه کتاب بهنقد و بررسی آرای برخی اقتصاددان چپ – مشخصا ً در
مورد درک از کاپيتال مارکس و قانون ارزش  -میپردازد اما آرای مهمترين صاحب
نظران که تاريخا نقش تعيينکننده در انباﺷت دانش بشر درزمينهٔ قانون ارزش داﺷته
اند ،مسکوت گذاﺷته میﺷود .کسانی که نقش مستقيم در تئوری و پراتيک جنبش
کمونيستی – مشخصا ً درزمينهٔ ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم  -داﺷتهاند .از لنين
تا استالين تا مائو .میتوان مخالف اين رهبران بود ،میتوان مخالف حزب و حزبيت
بود اما نمیتوان درزمين ٔه مبارزه تئوريک بهراحتی از کنار غولهايی گذﺷت که
آتوريته تئوريک احزاب کمونيست بودهاند ،حرفی برای گفتن داﺷتهاند ،آثار مهمی
نگاﺷتهاند .هر محققی بنا بر درکش میتواند مخالف يا موافق تجربه يا تجربههايی
باﺷد اما وجدان علمی حکم میکند که نبايد از کنار دانش انباﺷت ﺷده بیتفاوت گذﺷت
سر خود را چون کبک زير برف کرد .برای مثال درزمينهٔ بديﻞ اقتصادی سرمايه
و ِ
داری چشم بر مباحث پيشرفتهای بست که در دهه ﺷصت ميﻼدی در جنبش
کمونيستی ،عمدتا ً از جانب مائوئيستها و همچنين آکادميسين های مارکسيست بر سر
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"سوسياليسم چيست؟" جاری بود .يا کتاب بسيار مهم و تاريخی چون اقتصاد سياسی
ﺷانگهای را ناديده انگاﺷت .کتابی در مورد تجربه ساختمان سوسياليسم در چين زمان
مائو با مقدمه و مؤخره راهگشای ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست که در سال
 ٢٠٠٠منتشر ﺷد .متأسفانه اين محدودنگری به ضعفی آﺷکار در سراسر کتاب
"درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری" بدل ﺷده است .اين امر نهتنها مانع برخورد
خﻼقانه علمی  -انتقادی به خود مارکس میگردد بلکه سرزندگی و ﺷادابی را از بحث
بديﻞ سرمايهداری میستاند.
البته ارائه مختصر ديدگاههای متفکران مختلف توسط هيوديس در مقدمه و برخی
صفحات ديگر برای خوانندهای که آﺷنايی چندانی با نظرات برخی مفسران امروزی
اقتصاد سياسی مارکس ندارد خالی از فايده نيست .نبايد منکر ﺷد که برخی نکات در
معرفی و نقد آرای ديگران طرح میﺷود که تازگی دارند .برای مثال هيوديس نشان
میدهد که چگونه ديدگاههای مختلف با تأکيداتی که بر آثار مارکس در دورههای
مختلف میگذارند راه را برای برداﺷتهای مختلف باز میکند .چگونه برخیها که
عمدتا ً بر کاپيتال تأکيددارند ،گروندريسه و آثار جوانی مارکس را ناديده میگيرند،
برخی ديگر فقط بر کتاب گروندريسه مارکس به زيان کاپيتال تأکيد میکنند و اساسا ً
به جلدهای دوم و سوم کتاب سرمايه توجهی ندارند .هيوديس مدعی است که هر دو
گروه فوق چيزی درباره واپسين کارهای مارکس نمیگويند و درمجموع با تکهتکه
کردن تفکر مارکس کليتش را نمیفهمند .پرسش اصلی اينجاست که آيا هيوديس از
کار مارکس در کﻞ سر درآورد يا خير؟ آيا با نگاه "تازه" هيوديس میتوان کليت
مارکس را فهميد؟ چگونه میتوان از سرهمبندی التقاطی  -تفننی دوری جست و به
يک کليت بخشی درست دستيافت؟ چگونه میتوان مارکس و "تناقضات" ميان
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افکار دورههای مختلفش را بدون تکيهبر تکامﻼت مارکسيسم ،دانش امروزی و
تجارب انقﻼبی کسبﺷده فهميد؟
مارکس مانند هر متفکر بزرگی ،دورههای تکاملی مختلفی را از سر گذارند.
مارکس در دورههای مختلف ايدههای گاها متضاد در مورد جامعه آينده ابراز داﺷته
است .البته اين امر برای کسی که برای اولين بار در حال پايهگذاری علم معينی
است ،طبيعی است .کشف قوانين تاريخ تحت عنوان علمی به نام ماترياليسم تاريخی
پروسه و زمان برده است .مارکس هم میبايست با تفکرات قبلی خود و ديگران دست
وپنجه نرم میکرد؛ آنها را سره ناسره میکرد هم سنتزی از ايدههای درست )قبلی(
و ايدههای جديد خود ارائه میداد .مسيری که مدام با تداوم و گسست از ديگران و
گسست از خود همراه بود .زمان برد تا مارکس اصول ،مفاهيم و ﺷالودههای علمی به
نام مارکسيسم )به عبارت صحيحتر کمونيسم( را بهعنوان علم رهايی جامعه تدوين
کند .در اين پروسه مارکس میبايست از تفکرات بورژوا دمکراتيک اوليه خود
گسست کند ،از ايده آليسم به سمت ماترياليسم گذر کند ،تا درک عميقتر و صحيحتری
از تاريخ و قوانين حاکم بر آن دست يابد .برای همين مهم است که درک ﺷود که هر
اثر مارکس متعلق به چه دوران فکری ،در مسير کدام جهتگيریها و بر بستر کدام
وقايع سياسی و تجارب مهم و محدوديتهای تاريخی بوده است .تنها از اين طريق
است که حتی میتوان خطاها يا محدوديتهای نظری مارکس در هر دوره تاريخی را
درک کرد .البته که تفکر مارکس در کليت آن قابﻞدرک است اما در پرتو تجارب
انقﻼبی و تئوریهای توليدﺷده در جنبش کمونيستی بايد بدان نگاه انتقادی داﺷت تا
عناصر غيرعلمی در تفکرش – هرچند بسيار فرعی و درجه دوم – را ﺷناسايی کرد.
مارکس را نبايد همچون پيامبری بیخطا و بدون محدوديت تاريخی فرض کرد و
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"اعمال نادرست" جنبش کمونيستی را به گردن گناهان و بدفهمی "پيروان ﺷرورش"
انداخت .تنها با نگاه انتقادی ،به دورههای مختلفی که مارکس از سر گذراند تا
مارکسيست ﺷود و توانست افکارش را به بهترين وجهی تکامﻞ دهد ،میتوان بهتر از
قبﻞ اساس تفکر مارکس را "کليت بخشی" کرد ،دوباره بر صحت آن تأکيد نمود و از
آن دفاع کرد.
کتاب "بديﻞ سرمايهداری" فاقد چنين متدی است .هيوديس تقريبا ً نهتنها انتقادی بر
هيچ دورهای از مارکس را برنمیتابد بلکه ناتوان از نشان دادن کليت واقعی تفکر
مارکس درزمينهٔ بديﻞ سرمايهداری است .با کنار هم چيدن دلبخواهی برخی مفاهيمی
که مارکس در هر دوره بکار برد و جمع حسابی آنها ،نمیتوان به کليت تفکر
مارکس در مورد جامعه آينده پی برد .طنز ماجرا اين است که هيوديس در پرتو نگاه
امروز خويش – خاصه جمعبندی يکجانبه و غلطی که از تجربه ﺷوروی
سوسياليستی دارد  -به مارکس مینگرد و بر مبنای پيشداوریها امروزیاش اين يا
آن جنبه – غالبا ً غير عمده مارکس  -را به ﺷکﻞ غلطی برجسته میکند.
"آزادی راستين" يا فرار از ضرورتها؟
يکی از محوریترين تزهای کتاب هيوديس اين است که کمونيسم هدف نهايی
جوامع انسانی نيست و مرحله ديگری هم پسازآن خواهد آمد .بهنوعی اين تز همچون
نخ تسبيحی فصﻞهای مختلف کتاب را به يکديگر متصﻞ میکند .رجوع هيوديس
برای اثبات اين تز ،اثر "دستنوﺷتههای اقتصادی فلسفی  "١٨۴۴مارکس است.

هيوديس بر اين نقﻞقول مارکس تأکيد میکند که »کمونيسم ﺷکﻞ ضروری و اصﻞ
پويای آينده نزديک است ،اما کمونيسم به معنای دقيق کلمه هدف تکامﻞ انسانی و
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ﺷکﻞ جامعه انسانی نيست) «.از دستنوﺷتهها  ...نقﻞﺷده در صفحه  ١٠٨کتاب درک

از بديﻞ سرمايهداری( هيوديس در تفسير از اين جمله مارکس ادامه میدهد که »اگر
کمونيسم هدف فعلی اما هدف نهايی نيست ،مارکس درواقع برای چه چيزی میکوﺷد؟
به نظر میرسد هدف او همان چيزی است که آن را "تماميتی از تجلیهای انسانی
زندگی" مینامد .وی به اين جامعه جديد چون جامعهای استناد میکند که "انسان را
در غنای تمامعيار هستیاش میآفريند – انسانی غنی که عميقاً از موهبت تمامی
حواس بهعنوان واقعيت پايدارش بهرهمنداست) «".ص  (١٠٩هيوديس در جمعبندی

از کتاب "دستنوﺷتهها  "...مینويسد» :مارکس در دو سطح به جامعه آينده مینگرد
يک سطح – ايده کمونيسم که وظيفهاش حذف مالکيت خصوصی و کار بيگانه ﺷده
است .ديگری تحقق آزادی که بیانتهاتر و تعريف آن و حتی دادن نامی به آن دﺷوار
است .زيرا مستلزم بازگشت بشريت به خود بهعنوان موجودی حسی است که تماميت
نمودهای زندگی را به نمايش میگذارد .مارکس اين را "پيشرفت واقعی" میداند«.
)ص (١١٠

٣

در بخشهای بعدی کتاب ،هيوديس تﻼش میکند رد پای اين تفکر اوليه مارکس

در مورد کمونيسم را در ديگر آثارش دنبال کند و آن را با عباراتی چون "تحقق
آزادی راستين"" ،تحقق فرديت آزاد" و "ارضای نيازها و توانمندیهای انسان"
تکميﻞ نمايد .و سرانجام خود چنين نتيجهگيری کند که در جامعه کمونيستی »روابط
انسانی هنوز تابع ضرورت طبيعی مصلحت بيرونی خواهد بود .جامعه تحت حاکميت
 ٣منظور از "موجودی حسی" اين است که انسانهای جسمانی ،بالفعﻞ  -يا بهعبارتیديگر واقعيت -
را با تمام حس خود درک میکنند درحالیکه نظام سرمايهداری فقط بر "حس داﺷتن" تأکيد میکند و
انسانها را از لذت بقيه حواس و "آﺷکار ساختن تماميت توانمندیهای فکری ،حسی ،و معنوی"
محروم میکند.
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توليد مادی باقی میماند .اما قلمرو راستين آزادی فراسوی همه اينهاست ) «.ص

 (٢٧٧و »مارکس البته افق خود را به مرحله اوليه سوسياليسم يا کمونيسم محدود
نمیکند .وی درباره اين مرحله اوليه ،بهعنوان جزئی از درک چيزی به بحث می
پردازد که برای تحقق مناسبات اجتماعی گستردهتر در مرحله باﻻتر کمونيسم ﻻزم
است .مارکس اين مرحله را بهعنوان گذار به فراسوی ضرورت طبيعی درک میکند
– نه به معنای اينکه کار به معنای دقيق کلمه به پايان میرسد ،بلکه به اين معنا که
نياز به توليد يا بازتوليد مادی ديگر بر جامعه حاکم نيست) ٤ «.ص  - ٢٩١تأکيدات
از ماست(
در اينجا ما با دو معضﻞ روبرو هستيم .يکم ،درک مارکس جوان از کمونيسم،
ديگری برداﺷت هيوديس از آن .هيوديس در فصﻞ اول کتاب خود اﺷاراتی به برخی
محدوديتهای فکری مارکس قبﻞ از نگارش کتاب "دستنوﺷتهها "....میکند .اينکه
مارکس هنوز از "نظام سرمايهداری گسست کامﻞ نکرده بود" هنوز "مفهوم
پرولتاريا را کشف نکرده بود" و "تمايزی بين کار و نيروی کار" نمیگذاﺷت .اما
هيوديس فراموش میکند بر مهمترين محدوديت فکری مارکس هنگام نگارش "دست
نوﺷتهها  "...انگشت گذارد .يعنی عدم گسست کامﻞ مارکس از ايده آليسم – مشخصا ً
ايده آليسم هگلی .اين نکتهای است که هيوديس در جمعبندیهايش نهتنها از آن دوری
 ٤هيوديس در ادامه توضيح میدهد که بعد از گذر از اين مرحله جامعه بهجايی میرسد که »تبعيت
بردهوار فرد از تقسيمکار و از اين طريق رفع تضاد بين کار فکری و جسمانی" الغا میگردد .اين
امر بدون نيروهای توليدی تکامﻞيافته ميسر نيست .اما اين نيروهای توليدی نيستند که جامعه جديد را
میآفرينند در عوض مردان و زنان زنده اين جامعه را میآفرينند .هيوديس از رايا دونايفسکايا وام
میگيرد و مینويسد "زيرا وسايﻞ توليد نيست که نوع جديدی از انسانها را به وجود میآورد بلکه
انسانهای جديد هستند که وسايﻞ توليد را میآفرينند و ﺷيوه جديد فعاليت است که نوع جديدی از
انسان ،انسان سوسياليست را میآفرينند«.

22

میجويد بلکه مدام تﻼش میکند رگههای ماترياليستی که امروزه در فلسفه هگﻞ کشف
ﺷده را به رخ کشد .هر نسبتی که مارکس با هگﻞ داﺷته باﺷد يا هر رگه ماترياليستی
که در فلسفه هگﻞ موجود باﺷد واقعيت تاريخی غيرقابﻞانکار اين است که مارکس در
آن مقطع در حال گذار از ايده آليسم به ماترياليسم و درک عميقتر و صحيحتر از
قوانين حاکم بر تاريخ بود ٥.اين گذار در فاصله کوتاهی با نگارش تزهايی در مورد
فوئر باخ در بهار سال  ١٨۴۵و کتاب ايدئولوژی آلمانی در نوامبر همان سال به پايان
رسيد .اين آثار بيان تسويهحساب قطعی با تفکرات قبلی بودند.
مارکس دوران "دستنوﺷتهها "...هنوز تضاد ميان نيروهای توليدی و روابط
توليدی را بهعنوان سنگ بنای جامعه و مبارزه طبقاتی را بهعنوان نيروی محرکه
تاريخ تحليﻞ نکرده بود .مارکس در آن کتاب از پول حرف میزند نه از سرمايه ،به
"ازخودبيگانگی" کارگر میپردازد نه استثمار طبقه کارگر .مفاهيم مهم و کليدی چون
روابط توليدی و نيروهای توليدی ،زيربنا و روبنا هنوز توسط مارکس مفهومسازی
نشده بودند .به عبارتی هنوز مارکس راز تاريخ را کشف نکرده بود .تأکيدات مارکس
درزمينهٔ تعاريفش از "انسان ،ذات انسانی ،انسان نوعی"و "آﺷتی ذات و وجود" و
"ازخودبيگانگی" و" آزادی" در آثار جوانیاش را بايد در چارچوب فوق قرارداد تا
محدوديتهای اين تعاريف و فرمولبندیها روﺷن ﺷود .به عبارتی مشخصتر هنوز
مارکس به درک علمی از ضرورتها )به معنای ﺷرايط و محدوديتهای زير بنايی
 ٥البته هيوديس آگاهانه قضاوت درست مارکس از هگﻞ را ناديده میگيرد .آنجائی که مارکس
درباره دورينگ میگويد» :او بهخوبی میداند که روش پيشروی من هگلی نيست ،چون من يک
ٔ
ماترياليست هستم و هگﻞ يک ايده آليست .ديالکتيک هگﻞ ﺷکﻞ بنيادی همهٔ ديالکتيکهاست ،اما فقط
پسازآنکه از هيئت راز آميز خود تهی ﺷده باﺷد ،و اين دقيقا ً همان چيزی است که روش مرا ]از
روش وی[ متمايز میسازد)«.از نامه مارکس به کوگلمان (١٨۶٨
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طبيعی و اجتماعی( دست نيافته بود و رابطه درستی ميان ضرورت و آزادی )به
معنای قابليتها و افق انسانها( برقرار نکرده بود .به اين معنا هنوز مارکس کشف
نکرده بود که انسانها بهنوعی اسير "جبر تاريخ" هستند و نمیتوانند در هر دوره
تاريخی هر جور که دلشان خواست زندگی کنند .انسانها بدون اينکه بخواهند يا خود
انتخاب کرده باﺷند مجبورند درگير نوعی از توليد و روابط توليدی معينی ﺷوند که
توسط اراده خودﺷان تعيين نشده است ٦.اين روابط همواره بهمثابه يک نيروی
"خارجی" عمﻞ میکند اين نيرو که مقابﻞ تمامی انسانها قرارگرفته ،بنا به خواست
هيچکس )منجمله هيوديس( و هيچ زمان "درونی" نخواهد ﺷد .اين ضرورتی است
ب چنين ضرورتی است که معنا
که بايد با آن دستوپنجه نرم کرد .آزادی در چارچو ِ
پيدا میکند و ممکن میگردد .همان اندازه انسان از ضرورت نيروی جاذبه آزاد است
که از ضرورت روابط اجتماعی توليد .ظهور مارکسيسم بهمثابه علم ،اساسا ً با کشف
اين ضرورت )که برای اولين بار در کتاب ايدئولوژی آلمانی فرموله ﺷد( همراه بود.
تمامی کارهای مارکس – بهويژه کارهای واپسين او  -تأکيد بر اين کشف مهم و غنا
بخشيدن بدان بود.
 ٦مارکس چراغ راه مطالعات خود را در کتاب "درآمدی بر نقد اقتصاد سياسی" چنين برمیﺷمرد:
»انسانها در توليد اجتماعی موجوديت خود ،وارد روابطی مشخص و ضروری میﺷوند که خارج
از اراده آنهاست ،يعنی روابط توليدی منطبق بر آن مرحله مشخص از تکامﻞ نيروهای مادی
توليدی ،مجموعه اين مناسبات توليدی ساختار اقتصادی جامعه را تشکيﻞ میدهد؛ اين زيربنای واقعی
است که روبنای سياسی و قانونی از آن برمیخيزد و اﺷکال مشخص آگاهی اجتماعی مربوط به خود
را دارد .اين ﺷيوه توليد زندگی مادی ،روند زندگی اجتماعی سياسی و فکری را در کليت خود تعيين
میکند .اين آگاهی انسانها نيست که موجوديتشان را تعيين میکند بلعکس موجوديت اجتماعیﺷان
است که آگاهیﺷان را تعيين میکند) «.مارکس ،پيشگفتار و مقدمه کتاب "درآمدی بر نقد اقتصاد
سياسی" نقﻞﺷده در مقاله "دمکراسی :بيش از هرزمانی میتوانيم و بايد بهتر از آن را به دست
آوريم" – اثر باب آواکيان درجﺷده در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره ١٣٧١ ، ١٧
– به فارسی(
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اما اين واقعيت دارد که اينجاوآنجا مارکس و انگلس حتی در آثار واپسين خود –
مانند کاپيتال يا آنتی دورينگ  -از "عبارات ابهامآميزی" چون "قلمرو راستين
آزادی" يا "به کنترل جمعی درآوردن طبيعت توسط بشر" نيز استفاده کردهاند .اگرچه
هيوديس خود بر درک اساسا ً درست مارکس بر رابطه انسان و طبيعت و ضرورت
هماهنگی عقﻼنی ميان انسان با محيطزيست تأکيد میکند اما بهراحتی از کنار نقﻞقول

های نقﻞﺷده از گروندريسه چون »تکامﻞ همهجانبه سلطه انسان بر نيروهای طبيعت،
چه طبيعت خويش و آنچه بهاصطﻼح طبيعت ناميده میﺷود) «.ص  – ١٧١تأکيدات
از ماست( يا نقﻞقول طوﻻنی که از جلد سوم کاپيتال میآورد ،میگذرد .درست جايی
که مارکس به تصوير مشخصتر جامعه آينده میپردازد:

»قلمرو آزادی بهواقع فقط هنگامی آغاز میﺷود که کار تعيينﺷده بر اساس
ضرورت و مصلحت بيرونی پايان يابد؛ اين قلمرو بنا به خود ماهيتش فراتر از سپهر
توليد مادی به معنای دقيق کلمه قرار دارد .همانطور که انسان بدوی بايد با طبيعت
کلنجار برود تا نيازهايش را برآورده و زندگیاش را حفظ و بازتوليد کند ،انسان
متمدن هم بايد چنين کند ،و بايد در همه ﺷکﻞهای جامعه و تحت همه ﺷيوههای توليد
چنين کند .اين قلمرو ضرورت طبيعی با تکامﻞ او گسترش میيابد ،زيرا نيازهای او
نيز گسترش میيابند .آزادی در اين سپهر }ضرورت{ میتواند فقط عبارت از اين
باﺷد که انسان اجتماعی ﺷده ،توليدکنندگان همبسته ،بر سوختوساز انسانی با طبيعت
به ﺷيوهای عقﻼنی حاکم هستند و آن را تحت کنترل جمعی خود میآورند ،بهجای
اينکه توسط آن بهعنوان نيروی کور تحت سلطه قرار گيرند؛ و اين امر را با صرف
کمترين انرژی و در ﺷرايطی که ﺷايسته و مناسب طبيعت انسان باﺷد تحقق می
بخشند .اما اين هميشه در قلمرو ضرورت باقی میماند .قلمرو راستين آزادی ،تکامﻞ
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نيروهای انسان بهعنوان غايتی در خود ،فراسوی آن آغاز میﺷود ،گرچه صرفاً می
توان با اين قلمرو ضرورت بهعنوان پايهاش ﺷکوفا ﺷود) «.ص  – ٢۵٢تأکيدات از
ماست(
در اين نقﻞقول در درجه اول ،مارکس درک علمی ماترياليستی تاريخی خود از
آزادی و ضرورتی که بشر با آن مواجه است را جلو میگذارد .مارکس بهدرستی و
بهاندازه کافی بر ضرورت بهعنوان مبنا و پايه تأکيد میکند و به همان اندازه بر
امکان تبديﻞ ضرورت به آزادی انگشت میگذارد .برخﻼف هيوديس که دنبال جامعه
ای است که نياز به توليد مادی بر آن حاکم نباﺷد ،مارکس از حفظ و بازتوليد زندگی
در هر ﺷيوه توليدی سخن میراند .منجمله در جامعه آيندهای که به تصوير میکشد.
قابﻞذکر است که بهطورکلی هيوديس رويکرد خوﺷی نسبت به مفاهيمی چون آزادی
و ضرورت و کﻼً علمی به نام ماترياليسم تاريخی ندارد ٧.او هر آنجايی که مارکس
از زاويه ضرورت و آزادی در مورد جامعه آينده سخن میراند ،سريعا ً گذر میکند و
آگاهانه آنها را ناديده میانگارد.
حال در پرتو نگاه تکامﻞيافته امروز ،ما بايد از کنار عبارات ابهامآميز مارکس
"مانند قلمرو راستين آزادی" و "طبيعت را تحت کنترل جمعی درآوردن" و "تکامﻞ
همهجانبه سلطه انسان بر نيروهای طبيعت" بگذريم يا آنها را نقد کنيم و کنار
بگذاريم .هيوديس نهتنها از چنين متدی برخوردار نيست بلکه اين عبارات ابهامآميز

 ٧اين رويکرد منفی هيوديس موجب میﺷود که وی بهطور کﻞ به کتاب "ايدئولوژی آلمانی" اثر
مشترک مارکس و انگلس رجوعی نکند .کتابی که در آن مارکس اظهارات مهمی در مورد پيشﺷرط
های رهايی واقعی انسان در جامعه کمونيستی و نقد ديگر نحلههای سوسياليستی زمانه خود ابراز
داﺷته است .اين اظهارات در برخی مواقع تصحيح فرمولبندیهای است که در "کتاب دستنوﺷتهها
 "...بهکاربرده است.
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را بهدلخواه خود تفسير کرده و آنها را به سمت نهايت ابهام منطقی میراند .چگونه
میتوان بر طبيعت سلطه يافت؛ چگونه میتوان نوع بشر را که خود بخشی از
طبيعت است تحت کنترل خود درآورد؟ چگونه میتوان از آزادی راستين و انسان به

عنوان هدف غائی سخن راند .يا همانند انگلس در کتاب آنتی دورينگ از "جهش نوع
بشر از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی" سخن راند.
کمونيسم قطعا ً جهشی تعيينکننده در تاريخ بشر خواهد بود و در آن آزادی بشر
بعد کامﻼً جديدی به خود خواهد گرفت .اما معنای کمونيسم رسيدن بشر به آزادی
مطلق نيست .يا بهزعم هيوديس بهگونهای که بر جامعه "ديگر ضرورت توليد و
بازتوليد مادی حاکم" نباﺷد .مسئله اين است که ضرورتها بهويژه ضرورت توليد و
بازتوليد مادی  -در جامعه کمونيستی همچنان برقرار خواهند بود ،ضرورتها باقی
خواهند ماند ،دائما ً عوض خواهند ﺷد و نوع بشر به ناگزير با مصافها و تنگناهای
جديد و با فرصتها و مسيرهای جديد روبرو خواهد ﺷد .به اين معنا بشر هرگز نمی
تواند "کامﻼً آگاهانه" تاريخ خود را بسازد .هميشه ﺷناخت وی از واقعيت عقب می
ماند .جامعه کمونيستی ،تضادهای خود را دارد .در جامعه کمونيستی نيز تضادهای
ميان ضرورت و تصادف هميشه عناصر غيرمنتظره جديدی را به صحنه میآورد که
بشر بايد با آن دستوپنجه نرم کند .اگر چنين به کمونيسم نگاه نشود ،کمونيسم بهمثابه
"پايان تاريخ" قلمداد خواهد ﺷد .هيوديس برای فرار از "پايان تاريخ" دانستن
کمونيسم – که در جنبش کمونيستی همراه با درک اجتنابناپذيری کمونيسم سابقه
طوﻻنی دارد – بهزعم خود مرحله ديگری پس از کمونيسم میآفريند که درواقع به
معنای دقيق کلمه ،تاريخ کامﻼً پايان میيابد .تاريخ جوامع بشری با تضاد ميان نيروی
توليدی و روابط توليدی رقم خورده و خواهد خورد .ايده آليستی است اگر کسی فکر
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کند زمانی خواهد رسيد که بر جامعه بشری اين تضاد حاکم نباﺷد .البته هيوديس با
تکيه به بحثهای مارکس در مقابﻞ کسانی که جامعه کمونيستی را جامعهای تصوير
میکنند که در آن نياز به کار کردن بهکلی از بين خواهد رفت ،دﻻيﻞ نسبتا ً قانعکننده
ای میآورد .اما خود دنبال تحقق جامعهای است که ديگر نياز به توليد و بازتوليد
مادی بر آن حاکم نباﺷد.
برخﻼف تصور هيوديس و دنبالهرویاش از "عبارات ابهامآميز"مارکس ،بشر
هرگز به نقطهای نخواهد رسيد که خود را بهصورت هدف غائی ببيند و بتواند تمامی
"نيازها و توانمندیهای" خويش را ارضا کند يا "تماميت توانمندیهای فکری ،حسی
و معنوی" خود را آﺷکار کند .زيرا نيازها و توانمندیها امری در خود ،ثابت و ذاتی
نيستند .نياز و توانمندیها مدام پابهپای تکامﻞ نيروهای توليدی و روابط توليد تعيين
خواهند ﺷد و تغيير خواهند يافت .با ضرورتهای جديد ،آزادیها جديد در برابر

انسان ظهور میکند .به قول مائو» :تاريخ بشريت ،تاريخ رﺷد مداوم از قلمرو
ضرورت به آزادی است .اين پروسه را انتهايی نيست «.ناگفته نماند که اين مائو بود
که در "گفتگو پيرامون مسائﻞ فلسفی" در بحبوحه انقﻼب فرهنگی تأکيد کرد که
"آزادی تنها درک ضرورت نيست بلکه تغيير آن نيز هست" و کمونيسم را بهعنوان
هارمونی بزرگ موردانتقاد قرار کرد .اين مﻼحظه نقادانه مائو از انگلس درزمينهٔ
رابطه ميان آزادی و ضرورت و تحول و درک علمیتر از جامعه کمونيستی امروزه

در سطح باﻻتری توسط باب آواکيان تدوين ﺷد .او میگويد» :تا آنجا که به جامعه
کمونيستی مربوط میﺷود ،تفاوت اساسی اين نيست که در آنجا ديگر با ضرورت
مواجه نخواهيم بود .يا هيچ معيار و محدوديتی – نهفقط در طبيعت که به لحاظ
اجتماعی نيز – وجود نخواهد داﺷت ،بلکه تفاوت در اين است که موجودات بشری به
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صورت فردی و در درجه اول به لحاظ جمعی میتوانند با ضرورت مواجه ﺷوند ،به
آن بپردازند و تغييرش دهند؛ بیآنکه تقسيمبندیهای طبقاتی و ساير روابط ظالمانه
اجتماعی و ايدههای منطبق بر آن مانعشان ﺷود .يکی از موانع ،تحريف و دفرمه ﺷدن
درک واقعيت از پشت منشور روابط آﺷتیناپذير اجتماعی و طبقاتی و ايدهها و ديدگاه
های منطبق بر آن است .کمونيسم آزادی مثبت را در يک بعد کام ً
ﻼ نوين تصوير می
کند و در آينده تجسم خواهد بخشيد :مردم به ﺷکﻞ فردی اما در درجه اول بهصورت
مشترک و از طريق عمﻞ متقابﻞ و مرتبط با يکديگر )که اين ﺷامﻞ مبارزه غير
آنتاگونيستی هم هست( به تغيير و تحول عميق جامعه و طبيعت )و رابطه ميان اين
دو( میپردازند و بر اين فرايند تأثير میگذارند؛ تا مداوما حيات مادی و فکری و
فرهنگی جامعه بهمثابه يک کﻞ و نيز افراد تشکيﻞدهنده آن را بهبود بخشند«.

٨

هيوديس "فرديت آزاد" را نيز همچون مفهوم آزادی ايده آليزه میکند .همانگونه
که ضرورت و آزادی يک وحدت اضداد را تشکيﻞ میدهند ،فرد و جمع )يا فرد و
جامعه( نيز يک وحدت اضداد مشخص را تشکيﻞ میدهند .وحدت ديالکتيکی بين فرد
و جامعه موجود است و نمیتوان يکی را به نفع ديگری قربانی کرد .مضاف بر اين
نمیتوان جنبه عمده اين تضاد )منافع جمعی( را ناديده انگاﺷت .نه جامعه جمع حسابی
تکتک افراد است نه انسانها بهطور فردی با ضرورتهای پيشاروی جامعه روبرو

میﺷوند .در جامعه آرمانی هيوديس "سرانجام فرد بالفعﻞ چون سوژه مطلق ظاهر
 ٨باب آواکيان" ،کمونيسم و دمکراسی جفرسونی – انتشارات حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا
 ٢٠٠٨نقﻞﺷده در "آجيت :تصويری از بازمانده گذﺷته" مقالهای از اسحاق باران و کی .جی آ.
مندرج در مجله "خطوط تمايز" .ترجمه فارسی اين اثر در تارنمای حزب کمونيست ايران
)مارکسيست – لنينيست – مائوئيست( قابﻞدسترس است .قابﻞذکر است که اين اثر منبع مهمی برای
درک عميقتر و صحيحتر از رابطه ميان ضرورت و آزادی و ضرورت و تصادف است.
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میﺷود ".و "فرديت آزاد" کامﻼً متحقق خواهد ﺷد .هيوديس در برابر تمامی نقﻞقول
هايی که مارکس در آنها در مورد چگونگی متحولﺷدن طبقه کارگر ،آزادی انسان
ها ،آزادی جامعه سخن میگويد بهدلخواه "فرد آزادﺷده" قرار میدهد )برای نمونه
رجوع ﺷود به صفحات  ٢۵٩و  (٢۶٠او روابط اجتماعی را به روابط ميان افراد
تقليﻞ میدهد .حالآنکه اين روابط اجتماعی )در جوامع طبقاتی روابط طبقاتی( است
که روابط ميان افراد را تعيين میکند نه برعکس.
مسئله صرفا ً اين نيست که مارکس اينجاوآنجا چگونه از عباراتی چون "فرديت
آزاد" ،سود جست ،مسئله درک علمی مارکس از رابطه فرد و جامعه است ٩.حتی

زمانی که مارکس از "فرديت آزاد" سخن میراند آن را "متکی بر تکامﻞ همگانی
افراد و تبعيت بهرهوری اﺷتراکی و اجتماعی که در تملک اجتماعیﺷان است" می
داند) .ص  (١۶٢مارکس همواره و بهروﺷنی در بدنه آثارش تأکيد میکند که فرديت
در جامعه طبقاتی درون روابط طبقاتی ﺷکﻞ میگيرد و توسط اين روابط کامﻼً
مشخص تعيين میﺷوند و برای عناصر يک طبقه امکان ندارد که بر ﺷرايط اجتماعی
موجوديتشان غلبه کنند مگر اينکه آن را در کليتش نابود کنند.

١٠

 ٩مارکس در ايدئولوژی آلمانی تأکيد میکند که» :هر فردی فقط در محدوده جامعه واجد وسايﻞ
پرورش استعدادهای خويش از همه جهات است ،بدينسان آزادی ﺷخصی تنها در درون جامعه
ممکن است ....در جامعه واقعی افراد آزادی خود را در و از طريق گرد همآيیﺷان به دست می
آورند«.
» ١٠در روابط پولی و نظام مبادلهای توسعهيافته پيوندهای وابستگی ﺷخصی ،پيوندهای خونی،
تربيتی و غيره از هم میگسلد و بیاعتبار میﺷود ،يا حداقﻞ بندهای اﺷخاص با هم جنبه خصوصی
پيدا میکند؛ )و همين مايه ﺷيفتگی دمکراتهاست( و افراد مستقﻞ به نظر میرسند )هرچند اين
استقﻼل توهمی بيش نيست و درواقع بيشتر بیاعتنايی و به يکديگر است تا استقﻼل( و بهظاهر
آزادند که با يکديگر برخورد کنند و در محيطی آزاد به مبادله با يکديگر بپردازند .اين استقﻼل
ظاهری فقط هنگامی است که ﺷرايط هستی ،روابطی که پايه و مايه پيوندهای اجتماعی افراد با
يکديگرند ،در نظر گرفته نشود )و همين خود نشان میدهد که ﺷرايط مذکور خود کامﻼً آفريده جامعه
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درست است که در جامعه همواره انسانها همچون افرادی مجزا زندگی و کار
میکنند اما نقش آنها در توليد و در جامعه توسط روند کلی توليد اجتماعی و تقسيم
کار اجتماعی ،ﺷکﻞگرفته و تعيين میﺷود .قطعا ً در جامعه کمونيستی آينده افراد نقش
کيفيتا متفاوتی ايفا میکنند به اين دليﻞ که ديگر اسير روابط متخاصم طبقاتی و تبعيت
بردهوار از تقسيمکار اجتماعی نيستند .اما کماکان بين فرد و جامعه تضادی موجود
است .البته مارکس به اين تضاد چندان نپرداخت و تنها و بهدرستی در مانيفست

کمونيست تأکيد کرد که در جامعه آينده "رﺷد آزاد هر فرد ﺷرط رﺷد آزادی همگان"
خواهد بود .از برخی ﺷباهتهای ظاهری فرمولبندیهای هيوديس با برخی نقﻞقول
های مارکس که بگذريم .هيوديس درکی جلو میگذارد که در اساس با کليت تفکر
مارکس در تضاد است.
هيوديس نعﻞ وارونه میزند .ازنظر او در سوسياليسم نيازهای "انسان غنی"،
"توسط نيازهای حسی مشخص افراد فراهم میﺷود) ".ص  (١۶١هيوديس نيازهای
جامعه در کﻞ و نيازهای جمع در کﻞ را به نيازهای حسی افراد تقليﻞ میدهد و به
طورکلی تبعيت افراد از منافع گستردهتر جامعه )در سوسياليسم و کمونيسم( را کنار
میگذارد .بهظاهر هيوديس برای رفعورجوع برخی اﺷکاﻻتی که درزمين ٔه رابطه فرد
و جامعه در جوامع سوسياليستی پيشين به چشم میخورد ،بر "فرديت آزاد" و "فرد
بالفعﻞ بهمثابه سوژه مطلق" تأکيد میکند .ازآنجايیکه چشم بر تجربه )با تمامی

اند اما به نظر طبيعی و خارج از نظارت افراد آدمی ،میرسند  ...بااينهمه بررسی دقيقتر اين
مناسبات خارجی ،اين ﺷرايط نشان میدهد که غلبه بر آنها برای توده افراد يک طبقه و غيره بدون
نابود کردن آنها ممکن نيست) «.مارکس ،گروندريسه – نقﻞﺷده در مقاله "دمکراسی :بيش از
هرزمانی میتوانيم و بايد بهتر از آن را به دست آوريم" – اثر باب آواکيان درجﺷده در مجله
انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره  ١٣٧١ ،١٧به فارسی(
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دستاوردها و کمبودهايش( و مباحث و جمعبندی تئوريک از اين تجارب و بهطورکلی
واقعيتهای اجتماعی میبندد ،به گذﺷته رجوع میکند .به امانوئﻞ کانت! به اصﻞ
"طﻼيی" اخﻼق کانتی" :انسان نه بهعنوان وسيله بلکه بهعنوان هدف غائی" .اصﻞ
اخﻼقی که نه در جوامع طبقاتی کاربرد دارد و نه در جامعه کمونيستی .زيرا متکی
بر ضرورتها – روابط توليدی اجتماعی – نيست .در جوامع طبقاتی مبتنی بر
استثمار که با تمايزات عميق طبقاتی و جنسيتی و نابرابریهای گسترده اجتماعی رقم
خورده ،برخورد افراد به يکديگر بهصورت هدف غائی بیمعناست .در جامعه
کمونيستی نيز همواره ميان منافع گستردهتر جامعه با نقش افراد تضادی باقی خواهد
ماند .تضادی عينی که مانع از آن خواهد ﺷد که هر فرد و نيازهايش را بهمثابه هدف
غايی ديد .در آن جامعه همه نمیتوانند بسيج ﺷوند که به نيازهای يک فرد پاسخ دهند.
نيازهای جامعه به لحاظ کمی و کيفی قابﻞ قياس با نيازهای يک فرد نيست .مگر
نيازهای يک فرد چه ميزان است که برای تأمين آن نياز به اقدام تمامی جامعه باﺷد.
رابطه ديالکتيکی ميان فرد و جامعه موجود است اما منافع فرد هرگز نمیتواند باﻻتر
يا حتی همسنگ روابط اجتماعی درون جامعه و جهان باﺷد و اين مسئله حتی زمانی
که تمايزات طبقاتی محوﺷدهاند ،صادق خواهد بود .به هر ميزان هم که بشر پيشرفت
کند منافع و مصالح جامعه در کليت خود هميشه نسبت به منافع اين يا آن فرد اولويت
خواهد داﺷت .در جامعه کمونيستی نيز جايگاه فرد و روابط ميان افراد بهعنوان
جزئی از دگرگونی روابط ميان نيروهای اجتماعی ،دچار تغيير میﺷود.
البته هيوديس برای اثبات ديدگاهش دوباره سراغ مارکس جوان )ﺷايد بهتر است
گفته ﺷود نوجوان( میرود که تعلقاتی به کانت داﺷته است .مارکسی که هنوز تحت

تأثير اين ايده قرار داﺷت که "بايد به خود و ديگران چون غايتی در خود نگريست".
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چنين نحوه استدﻻل در ارتباط با متفکری بزرگ که مدام در حال کنکاش و گسست از
تعصبات بورژوا دمکراتيک و ايدههای غلط بود ،بيشتر به کار کسانی میآيد که خود
يا به جهانبينی بورژوائی آغشتهاند که فرد را مبنای تحليﻞ از جامعه قرار میدهند يا
میخواهند همهچيز را به ﺷکﻞ ذهنی و منطقی حﻞوفصﻞ کنند) .يا هر دو!( کسانی که
فراموش میکنند به واقعيت فرايند تکاملی ايدههای يک متفکر بزرگ نظر افکنند .آن
هم متفکر انقﻼبی بزرگی چون مارکس که همواره در پروسه کشف حقيقت ،با حقيقت
همراه میﺷد و مدام خود را تصحيح میکرد.
برخورد گزينشی؛ تحريف ديﮑتاتوری پرولتاريا!
کمتر کسی است که مارکس را بشناسد اما نداند که مقوله ديکتاتوری پرولتاريا
جايگاه کليدی در نزد او داﺷته است .اين مقوله آنچنان از اهميت تاريخی برخوردار
است که مارکس بزرگترين خدمت خود را کشف و توضيح آن دانست.

١١

نمیتوان

در مورد درک مارکس از بديﻞ سرمايه حرف زد بدون اينکه مهمترين و تاريخیترين
فرازهای مارکس در اين زمينه را يادآور نشد .مارکس مدت کوتاهی پس از انتشار
مانيفست در جمعبندی از انقﻼبهای  ١٨۴٨مشخصا ً در کتاب "نبردهای طبقاتی در
فرانسه" درک دقيق و روﺷنی از مفهوم سوسياليسم و وظيفه ديکتاتوری پرولتاريا
» ١١هيچ امتياز ويژهای به خاطر کشف وجود طبقات مدرن يا مبارزه ميان اين طبقات به من تعلق
نمیگيرد .خيلی پيش از من ،تاريخدانان بورژوا تکامﻞ تاريخی اين مبارزه طبقاتی را توضيح داده و
اقتصاددانان بورژوا آناتومی اقتصادی طبقات را ارائه داده بودند .آنچه من انجام دادم و تازگی داﺷت
نشان دادن اين نکات بود (١ :وجود طبقات صرفا ً با مراحﻞ تاريخی خاص در تکامﻞ توليد پيوند می
خورد (٢ .مبارزه طبقاتی ضرورتا ً به ديکتاتوری پرولتاريا میانجامد (٣ .اين ديکتاتوری خود تنها
مرحله گذاری به امحا کليه طبقات و به يک جامعه بی طبقه است) «.از نامه مارکس به ويدماير در
نيويورک نقﻞﺷده در مقدمه کتاب امريکا در سراﺷيب اثر ريموند لوتا(
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جلو گذاﺷت .اين جمﻼت آنچنان سرراست ،تيز ،برنده،و صريح و روﺷن هستند که
تفسيری برنمیتابند .مارکس بعدازاينکه در مانيفست کمونيست بر "گسست از
مالکيت" و "گسست از ايدههای سنتی" و ضرورت تبديﻞﺷدن پرولتاريا به طبقه حاکم
تأکيد کرد با جمعبندی از قوانين حاکم بر مبارزه طبقاتی ،مختصات جامعه آينده -

سوسياليسم – را چنين توضيح داد» :سوسياليسم اعﻼن تداوم انقﻼب ،ديکتاتوری
طبقاتی پرولتاريا بهمثابه نقطهگذار ضروری است بهسوی نابودی کليه تمايزات
طبقاتی ،نابودی کليه روابط توليدی که اين تمايزات بر روی آنها بناﺷدهاند ،نابودی
کليه روابط اجتماعی که منطبق بر اين روابط توليدی هستند و دگرگون کردن کليه
افکاری که از اين روابط اجتماعی نتيجه میﺷوند) «.مارکس – "نبردهای طبقاتی در
فرانسه"(
اين جمﻼت درک عميق مارکس از پروسه دستيابی بشر به جامعه آينده و امکان
پذيریاش را نشان میدهد .اين جمﻼت صرفا ً سلبی نيستند ،بلکه به ﺷکﻞ همهجانبه
رئوس و مختصات کلی جامعه کمونيستی را نيز نشانه میروند .مارکس تأکيد میکند
جامعهای کمونيستی است که ديگر در آن از تمايز طبقاتی ،روابط توليدی
استثمارگرانه ،روابط اجتماعی ستمگرانه و ايدههای سنتی حافظ اين روابط خبری
نباﺷد.
همهکسانی که بهگونهای میخواهند خود را از زير بار تجارب انقﻼبهای قرن
بيستم و ربط آنها با تئوریهای مارکس و مشخصا ً تعريف مارکس از سوسياليسم
رها کنند ،اين عبارات کليدی و تاريخی مارکس را مسکوت میگذارند .مسئله فقط
"اکونوميسم " و "اقتصادگرايی" هيوديس در معرفی درک مارکس از بديﻞ سرمايه
داری نيست ،پای حذف ،سانسور و برخورد گزينشی در ميان است .جهانبينی
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هيوديس مانع از ديدن –آنچه عيان است  -میﺷود .مانع از ديدن اينکه سوسياليسم يک
دوران گذار است ،میﺷود؛ مانع از ديدن نياز به قدرت دولتی انقﻼبی میﺷود که
بنيادهای جامعه را بهگونهای تغيير دهد که ديگر پايه مادی دولت از ميانرود.
هيوديس با انگشت نهادن بر "تناقضات" مارکس درزمينهٔ دولت ،درک مارکس را
دفرمه میکند .او نخست ادعا میکند که مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه
برخﻼف آنکه در مانيفست گفته که پرولتاريا در درجه اول بايد به ﺷکﻞ طبقه حاکم
درآيد ،از نابودی ماﺷين دولتی سخن میراند) .ص  (٢۵٧ ،٢۵۶هيوديس با تفسير
خود از تجربه کمون پاريس نتيجه میگيرد که "دولت ابزار اصلی دگرگونی انقﻼبی
نيست ".برای اثبات اين ادعا هيوديس دوباره سراغ مارکس جوان میرود .مارکسی

که در سالهای  ١٨۴۵ – ١٨۴٧گفته» :هنگامیکه پرولتاريا پيروز ﺷود ،بههيچوجه
به سويه مطلق جامعه بدل نمیﺷود ،زيرا فقط با محو خود و ضد آن پيروز میﺷود.
آنگاه پرولتاريا ناپديد میﺷود) «.ص  (١١٩هيوديس بهدلخواه از کلماتی چون "سويه
مطلق" و "ناپديدی پرولتاريا" نتيجه میگيرد که "پرولتاريا به طبقه حاکم بدل نمی
ﺷود ".هيچ تمايزی بين حال – جامعه برخاسته از جامعه پيشين – با جامعه آينده و
هيچ تفاوتی بين هدف و مراحﻞ گوناگون و هيچ تضادی ميان هدف با راه رسيدن به
هدف موجود نيست .اين ديگر استدﻻل نيست سفسطه است .حتی اگر از
پيشگفتارهايی که مارکس و انگلس بعدها بر مانيفست کمونيست در تأکيد ديکتاتوری
پرولتاريا نوﺷتهاند ،بگذريم .کافی است مستقيما ً به سهگانه سياسی مارکس )نبردهای
طبقاتی در فرانسه ،هجدهم برومر و جنگ داخلی در فرانسه( رجوع کنيم تا درک
مارکس از دولت و اهميت مقوله ديکتاتوری پرولتاريا را دريابيم .آنقدر اين مقوله
جايگاه برجسته در تفکر مارکس دارد که هيوديس جرئت آن را به خود نمیدهد که
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کﻞ اين مفهوم را زير سؤال برد .او ﺷروع به بازی با کلمات ،بندبازی ميان دورههای
مختلف مارکس و تفسيرهای مندرآوردی خود میکند .نخست میگويد منظور
مارکس "ديکتاتوری انقﻼبی پرولتاريا" بود نه "ديکتاتوری پرولتاريا" ،سپس
ديکتاتوری پرولتاريا را به "حکومت خود پرولتاريا" و "حکومت خود پرولتاريا" را

به "دولت کارگران" تبديﻞ میکند) .ص  (٢٨٣که »بهتدريج سلطه فراگير سرمايه را
از طريق ﺷکﻞهای دمکراتيک مشورت و مشارکت از بين میبرد« )ص  (٢٨٣ﺷکﻞ
حکومتی که برخﻼف سرمايهداری کامﻼً دمکراتيک و فراگير است) ".ص (٢٨۴
خلط مبحث عجيبی بين مفهوم "دولت" و "حکومت"

١٢

صورت میگيرد تا

هيوديس گريبان خود را از مقوله ديکتاتوری پرولتاريا بهعنوان "دولت دوران گذار"

رها کند و حکم دهد که »اين مفهوم که مرحله پائين تر سوسياليسم يا کمونيسم مظهر
"ديکتاتوری پرولتاريا" است که در آن توليد ارزش هنوز حاکم خواهد بود ،يعنی
مفهومی که عمدتاً گفتمان انديشه "مارکسيستی" پابرجا در سده بيستم را تعريف می
کرد با انديشه مارکس بيگانه بود)«.ص  (٢٨۴به بحث قانون ارزش اﺷاراتی خواهيم
داﺷت اما هيوديس هر کاری کند نمیتواند اين جمله تاريخی مارکس در کتاب

نبردهای طبقاتی در فرانسه يعنی "سوسياليسم ،اعﻼن تداوم انقﻼب ،ديکتاتوری
طبقاتی پرولتاريا بهمثابه نقطهگذار ضروری" را رفعورجوع کند .مفهوم و مضمونی
که مارکس دوباره در "نقد برنامه ُگتا" بر آن تأکيد کرد .هيوديس قادر به درک پايه
های اقتصادی – اجتماعی موجوديت دولت در دوران سوسياليسم نيست و حاضر
 ١٢مفهوم دولت يا سيستم دولتی ناظر بر موقعيت طبقات اجتماعی مختلف در دولت است .به اين
معنا که دولت ابزار سلطه طبقه حاکم بر طبقه يا طبقات محکوم بوده و ديکتاتوری – دمکراسی
دوروی سکه دولت هستند .درحالیکه سيستم حکومتی اﺷاره به ﺷکﻞ ساخت قدرت سياسی دارد که
میتواند اﺷکال گوناگون به خود گيرد.
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نيست که اين واقعيت عينی را به رسميت ﺷناسد که حتی پس از سرنگونی سرمايه
داری هنوز طبقات موجودند ،مبارزه طبقاتی موجود است و جامعه به ناگزير بايد بر
پايه دستور کاری )دستور کار پرولتاريا يا بورژوازی( امورات خود را پيش ببرد.

١٣

هيوديس برای راحتی خيال خود حکم ديگری نيز میدهد» :فرقی بين سوسياليسم
و کمونيسم نيست .اينها دو مرحله متمايز از هم نيستند  ....اين برساخته استالينيست
ها بوده است که برای دوران سوسياليسم ﺷاخص هر کس بهاندازه کارش را طرح
کردند و برای کمونيسم ﺷاخص هر کس بهاندازه نيازش را) «.ص  (٢۶۴اين است
عصاره تفکر هيوديس در مورد رابطه سوسياليسم و کمونيسم .هيوديس هنگام بررسی
"نقد برنامه ُگتا" که در آن مارکس ميان سوسياليسم و کمونيسم تفاوت میگذارد ،می

نويسد» :اين نخستين بار در تمامی نوﺷتههای مارکس است که وی بهصراحت به دو
"مرحلهٔ جامعه جديد اﺷاره میکند .اينها دو مرحله متمايز نيستند که به ترتيب
"سوسياليسم" و "کمونيسم" نامگرفته باﺷند .به نظر مارکس ،اصطﻼحات
"سوسياليسم" و "کمونيسم" – همراه با "همبستگی آزاد"" ،جامعهای از فرديت آزاد"
يا صرفاً "جامعه جديد" – کام ً
ﻼ مترادفاند .تصور بعدی که "سوسياليسم" و
"کمونيسم" بيانگر مرحلههای متمايز تکامﻞ اجتماعیاند – محصول اصلی جزم
استالينيستی – برای انديشه مارکس بيگانه بود و فقط پس از مرگ او وارد واژهنامه
"مارکسيسم" ﺷده است) «.ص (٢۶٢
يکم ،کسی که بدون هرگونه پيشداوری "نقد برنامه ُگتا" را بخواند تفاوت اساسی
ميان دو مرحله سوسياليسم و کمونيسم را درک میکند .مارکس روﺷن و آﺷکار بر دو
کيفيت متفاوت انگشت میگذارد .جامعهای که هنوز در آن "حق بورژوايی" موجود
 ١٣برای بحث بيشتر در اين زمينه به بخش "الغا دولت يا اﺷاعه توهم" در مقاله "نقش و جايگاه قانون
ارزش در جامعه سوسياليستی" در همين مجموعه رجوع کنيد.
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است و "نقص" دارد و "بهاندازه کار" در آن توزيع صورت میگيرد و جامعهای که
ديگر در آن از "حق بورژوايی" و از اين "نقص" خبری نيست و "کار معيار"
پرداخت نيست .درست است مارکس در "نقد برنامه ُگتا" تمايﻞ داﺷت که سوسياليسم
را مرحله پائين تر جامعه کمونيستی بداند اما کسی که اندک آﺷنايی با فرايند افکار
مارکس داﺷته باﺷد اين تفاوت پايهای را درک خواهد کرد .اين حق بورژوايی است
که پايه عينی نابرابری در جامعه سوسياليستی بوده و وجود دولت را کماکان
ضروری میسازد .دولت هم برای دفاع از اين حق ،هم برای محدود کردن اين حق
در جهت تحول بيشتر جامعه و جهان به سمت کمونيسم ضروری است .دولتی
متناقض که مختص جامعه در حال گذار است .مارکس بر تمايز ميان دو مرحله
سوسياليسم و کمونيسم تأکيد زيادی نکرد زيرا بنا به محدوديتهای تاريخی که به
لحاظ تجربی با آن روبرو بود گذار از سوسياليسم به کمونيسم را کوتاهمدت تصور
میکرد .توجه داﺷته باﺷيم که تجربه کمون پاريس فوقالعاده کوتاهمدت بوده و نمی
توانست پيچيدگیها تحوﻻت آتی را رو آورد .باوجوداين ،مارکس در مورد ماهيت
گذاری سوسياليسم و ضرورت وجودی قدرتی دگرگونکننده که بتواند تمايزات
طبقاتی ،روابط توليدی استثمار کننده ،روابط اجتماعی ستمگرانه و ايدههای سنتی
حافظ اين روابط را مدام محدود و محدودتر کند ترديدی نداﺷت .چگونه میتوان
موجوديت جوامع طبقاتی ،جابجايی عظيم تاريخی را بدون استفاده آگاهانه از نيرويی
قدرتمند تغيير داد.
دوم ،اولين بار لنين اين تقسيمبندی را در کتاب دولت و انقﻼب انجام داد .کتابی که
بخش مهمی از آن جمعبندی مشخص و همهجانبهتر از کمون پاريس در پرتو "نقد
برنامه ُگتا" بود .فصﻞ پنجم کتاب دولت و انقﻼب به اين موضوع مهم اختصاص
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دارد .لنين پايههای اقتصادی سياسی تفاوت بين اين دو مرحله و چگونگی زوال دولت
را روﺷن کرد.
سوم ،البته زمان برد و نياز به کسب تجربه انقﻼبی و تئوری پردازی نوين بر پايه
اين تجارب بود تا قوانين حاکم بر اين دوره گذار و پيچيدگیهای حاکم بر اين فرايند
روﺷن ﺷود .با "تئوری پردازی ذهنی و منطقی" و "تفسيرهای مندرآوردی" از
اظهارات مارکس نمیتوان به بديﻞ واقعی دستيافت .مارکس با تيزبينی تاريخی تنها
چارچوب و جهتگيریهای جامعه آينده را جلو گذاﺷت.
نکته آخر ،هيوديس به ﺷکﻞ مبهمی از نوعی دوران گذار به مرحلهای سخن می

راند که با »مرحله پايينتر سوسياليسم يا کمونيسم برابر نيست .زيرا در مرحله پايين
تر مارکس ،گسستی تعيينکننده و کيفی از سرمايهداری رخ میدهد) «.ص (٢٨٣
اينکه مرحلهای که هنوز "گسست تعيينکننده و کيفی از سرمايهداری در آن رخ
نداده" چه نامی دارد ،مشخص نيست .هيوديس با کلماتی چون "جامعه آزاد"" ،فرديت
آزاد"" ،دمکراسی فراگير" و "ﺷکﻞهای دمکراتيک مشورت و مشارکت" میخواهد
معضﻞ "دولتمداری در دوران گذار پيشنهادی خويش" را حﻞوفصﻞ کند .انگاری
تأکيد بر کلماتی چون "آزادی – فرد – دمکراسی" بهطور خودکار ضد دولتاند و می
توانند دولت را محدود و سرانجام نابود کنند .آزادی برای انجام چهکاری؟ فرد در چه
چارچوبی؟ دمکراسی برای چه طبقهای؟ خود پرسشهايی هستند که در هر دوره
تاريخی معين توسط "اراده و قدرت حاکم" بر جامعه تعيين میﺷوند .نام اين "اراده و
قدرت" در دوره گذار هر چه باﺷد ،از همان مکانيسم و کارکرد دولت برخوردار
است .دمکراسی ﺷکلی از دولت است .بدون ديکتاتوری ،دمکراسی معنايی ندارد.
"اراده و قدرت جمعی" برابر با اراده و قدرت تکتک افراد نيست .هيچ دولت
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طبقاتی برابر با دولت تکتک اعضای طبقه نيست .ديکتاتوری پرولتاريا نيز "دولت
کارگران" نيست .دولت يک طبقه است .تفاوت است ميان در نظر گرفتن منافع تک
تک کارگران و اعمال اراده فردیﺷان )يا حتی اين يا آن قشر کارگران در هر مقطع
معين( با منافع تاريخی جهانی پرولتاريا که رهايی تمامی بشريت را در سطح جهانی
هدف قرار داده است .ﺷکﻞهای دمکراتيک مشورت و مشارکت در جامعه
سوسياليستی که کيفيتا با اﺷکال بورژوايی متفاوتاند روش و ﺷرط ضروری برای
تحقق اين اهداف و حﻞ تضادهای گوناگون )منجمله منافع قسمی و حال با منافع کلی
و آينده( هستند ،اما بهخودیخود بهکارگيریﺷان به معنای حﻞ تضادها نيست.
دمکراتيکترين قدرتها نيز نيازمند رهبریاند .اگر هم چنين رهبری موجود نباﺷد
در پروسه به وجود خواهد آمد مسئله بر سر ماهيت اين رهبری است :آگاهانه است يا
ناآگاهانه و از خوانش درست و علمی از واقعيت تضادمند جامعه و جهان برخوردار
است يا خير؟ اين کليدیترين موضوع در تفکر هيوديس و بررسی او از تضادهای
جامعه سوسياليستی و درک وی از بديﻞ سرمايهداری جايی ندارد.
آرمان از واقعيت برمیخيزد ،اما!
هيوديس در مقدمه کتابش در بحثی نسبتا ً طوﻻنی بهنقد کسانی میپردازد که در
جستجوی نسبت سوژه و ابژه در آثار اقتصادی مارکس بهويژه کتاب کاپيتال هستند.
او برخورد اين مفسران اقتصادی مارکس را به دو رويکرد ابژکتيويستی و
سوبژکتيويستی تقسيم میکند .ازنظر وی ابژکتيويستها کسانی هستند که درمجموع
نقش و جايگاه چندانی برای عامﻞ انسانی بهعنوان سوژه رهايیبخش قائﻞ نيستند و از
بين رفتن نهادهايی چون بازار ،مناسبات پولی و مالکيت خصوصی را تنها ﺷرط
40

سوسياليسم قلمداد میکنند .سوبژکتيويستها نيز کسانی هستند که مهمترين سهم مارکس
را در درک او از سوژه انسانی میدانند که مدام با رانش سلطهجوی سرمايه می
جنگند و میکوﺷند آن را ملغی کنند .سوبژکتيويستها معتقدند اگر سرمايه در يک
سطح سوژه باﺷد در سوی ديگر نيز بايد کار يک سوژه باﺷد .ازنظر آنان مقاومت
سوژه کار است که مراحﻞ گوناگون تکامﻞ سرمايهداری را رقم میزند .ازنظر
سوبژکتيويستها نيازی به ترسيم خطوط جامعه آينده نيست .جامعه جديد چنان در
مبارزات روزمره درون ماندگار است که نيازی به بيان نظری هدفی نهايی نيست.
هيوديس معتقد است ابژکتيويستها و سوبژکتيويستها از زاويههای مختلف حرف
چندانی درباره جامعه پساسرمايهداری ندارند .البته خود او بين اين دو ديدگاه ،ميانه
را میگيرد و ادعا میکند که رايا دونايفسکايا با برقراری رابطه صحيح ميان منطق
هگﻞ و منطق کاپيتال توانسته درک بهتری از جايگاه سوژه و پرولتاريا بهعنوان
سوژه رهايی ارائه دهد.
در موقعيتی نيستيم که در مورد تکتک اقتصاددان معاصری که موردنقد هيوديس
قرارگرفتهاند قضاوت کنيم.

١٤

اما میتوان در مورد آثار مارکس – مشخصا ً سوژه

کتاب کاپيتال و کﻼً جايگاه پرولتاريا بهعنوان سوژه  -به چند نکته مهم اﺷاره کرد.
هدف مارکس از نوﺷتن کاپيتال ،بر مﻸ کردن راز جامعه مدرن بود .برای همين
مارکس بررسی کليت سيستم نه عناصر درون آن را موضوع کار خود قرارداد .او
 ١٤در اين حد ﻻزم به اﺷاره است که پروژه اقتصاد سياسی تونی اسميت در کتاب "جهانیسازی"
نوعی بازسازی مجدد سوسيالدمکراسی و دولت رفاه است .کريس آرتور نيز در کتاب "ديالکتيک
جديد و سرمايه" به دنبال کار گذاﺷتن فنری در اقتصاد سوسياليستی است که نظام بهطور خودکار
کار کند تا ماندگاریاش حفظ ﺷود .آنتونی نگری نيز به دنبال کمونيسمی بدون انقﻼب است) .برای
نقد نظرات نگری رجوع ﺷود به مقاله "درباره امپراتوری :کمونيسم انقﻼبی يا "کمونيسم" بدون
انقﻼب" درجﺷده در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره  (٣٢اين ترجمه اين مقاله در
تارنمای حزب کمونيست ايران )م ل م( قابﻞدسترس است.
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در درجه اول میخواست بداند اين نظام چگونه کار میکند و در بازتوليد خود با چه
موانعی روبرو است .او در بررسی نظام سرمايهداری همه حيطهها )توليد ،مصرف،
توزيع و مبادله( را در نظر گرفت .برای مارکس در کتاب کاپيتال ،بررسی پرولتاريا
بهخودیخود چندان مهم نيست زيرا پرولتاريا خود بخشی از سوختوساز نظام است.
به اين معنا ،موضوع يا سوژه کتاب کاپيتال کشف منطق کلی سرمايه است نه توضيح
اجزای بيشمار آن ،منجمله جزء مهمی چون پرولتاريا .درمجموع کتاب کاپيتال نشان
میدهد که پرولتاريا توان آن را دارد که راه رهائیبخش را به ﺷرايط مادی متصﻞ
کند و به سوژه بالفعﻞ بدل ﺷود.
اما اين واقعيتی است که مارکس تا زمانی که مارکسيست ﺷود ،ايدههای مختلفی
در مورد پرولتاريا بهعنوان سوژه طرح کرد .بدون در نظر داﺷت تکامﻞ فکری
مارکس نمیتوان به درک درستی از جايگاه پرولتاريا بهعنوان سوژه تاريخ دست
يافت .قبﻞ از گسست از هگﻞ ،مارکس بر مبنای الگوی "ايده مطلق" هگﻞ ،پرولتاريا
را "ايده مطلق" دانست .هگﻞ معتقد بود کسانی که روح زمانه هستند انقﻼب میکنند.
کمی بعد مارکس از اين منطق هگلی مشخصا ً از اين تفکر که کدام قهرمان يا ﺷاه يا
فيلسوف است که میتواند منشأ تغيير باﺷد ،گسست کرد .البته تکيهگاه او در اين
گسست فوئرباخ بود .در اين دوره – که مصادف است با کتاب "دستنوﺷتهها "...
همچون فوئرباخ به مفهوم انسان تکيه میکند .ازنظر او انسان است که منشأ تغيير
است؛ انسانی که ازخودبيگانه ﺷده و بايد دوباره به ماهيت و ذات خود بازگردد .يعنی
به زمانی برگردد که ازخودبيگانه نبود ،تا بتواند سوژه تاريخ ﺷود .اين دورهای است
که مارکس هنوز از چارچوب تفکرات بورژوا دمکراتيک کامﻼً گسست نکرده بود.
در چنين دوره گذاری است که میگويد "فلسفه مغز انقﻼب و پرولتاريا قلب آن است".
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با گذر از اين مرحله است که مارکس به اين نتيجه مهم و تعيينکننده میرسد که با
امر پيشينی از قبﻞ طرحﺷده ،نمیتوان جهان را تفسير کرد و تغيير داد .تغيير انقﻼبی
هم نيازمند ايده صحيح است و مهمتر از آن نيازمند نيروی اجتماعی معين .اين هم
زمان است با دورهای که اروپا به صحنه خيزشهای انقﻼبی گسترده بدل ﺷده بود و
نيروی انفجاری به نام پرولتاريا خود را درصحنه اجتماعی نشان داد .در اين مقطع
تاريخی ،مارکس پرولتاريا را بهعنوان سوژه تاريخ کشف میکند .اما هنوز اين کشف
خصلت تجربی دارد .خصلت تجربی که بهنوبه خود مهم است و تفاوت اين طبقه با
ديگر طبقات جامعه و تاريخ را نشان میدهد ،اما هنوز با مفهومسازی کامﻞ علمی
فاصله دارد .فاصله است بين تأکيد بر موقعيت زندگی روزمره و ويژگیهای تجربی
طبقه کارگر )مانند فقر و نداری ،به ﺷکﻞ متمرکز و جمعی درگير توليد بودن و
روحيه همکاری و  (...تا مفهومسازی از پرولتاريا و تأکيد بر نقش و رسالت تاريخی
– جهانی اين طبقه.
در گروندريسه است که مارکس ضمن بازگشت دوباره به منطق هگﻞ" ،سوژه
انسانی" را کنار میگذارد و به مطالعه سيستم روی میآورد .همانطور که در پروسه
آغازين هر پژوهشی پيش میآيد ،گروندريسه هنگام مطالعه و بررسی جوانب خاص
با برخی غلوهای آگاهانه همراه است .در کتاب کاپيتال مارکس به پختگی کامﻞ می
رسد و بررسی ماترياليستی عميق سيستم را وظيفه خود قرار میدهد .او در اين
مقطع عليرغم اتخاذ روش بیطرفانه علمی ،پيشاپيش میداند که چه نيرويی سيستم را
بهسوی انقﻼب میراند .از اين زاويه در کاپتيال اينجاوآنجا بيشازاندازه بر پرولتاريا
بهعنوان سوژه آماده مصرف تأکيد میکند .نوعی جانبداری پيشينی – در مورد
احتمال و چگونگی تغيير – در کاپيتال موجود است .بايد توجه داﺷت که هدف کتاب
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کاپيتال ارائه برنامه سياسی نيست بلکه ارائه يک تجزيهوتحليﻞ نظاممند از منطق
سرمايه و نظام سرمايهداری است .اما اين امر کامﻼً واضح است که مارکس در
بررسیهايش نهتنها بهاصطﻼح امروزی "ساختارگرا" نيست و به سوختوساز و
کارکرد و ماهيت سيستم بهصورت ساختاری ايستا و صلب نگاه نمیکند .بلکه نشان
میدهد که در اين سيستم انسانهايی با گوﺷت و پوست وجود دارند که نقش ايفا می
کنند و نهتنها امکان آن را دارند که به آگاهی در مورد سيستم دست يابند بلکه قادرند
آن را بهکلی تغيير دهند.

١٥

منظور از ذکر اين تاريخچه ،آن است که بگوييم جمﻼت يکسويه با تأکيدات
متفاوت در مجموعه آثار مارکس در مورد سوژه و پرولتاريا موجود است .او هنگام
تحليﻞ از کليت اين سيستم در برخی موارد بر اين يا آن لحظه معين تأکيد و آن را
برجسته میکند .اگر کسی بخواهد همانند هيوديس با درک تکخطی به مارکس
بپردازد ،در فهم دقيق او ﺷکست خواهد خورد .بدون جمعبندی کلی از افکار و عقايد
مارکس )بهويژه آثار مهمی که در مورد مبارزه طبقاتی منتشر کرده( نمیتوان دقيقا ً

 ١٥هيوديس به پيروی از دونايفسکايا اين مسير و ظرافتها در تئوری مارکس را به عامﻞ بيرونی
نسبت میدهد .ازنظر دونايفسکايا مارکس تحت تأثير افتوخيز جنبش کارگری قرار داﺷته و
»گروندريسه را در دهه ساکت و آرام  ١٨۵٠نگاﺷت يعنی زمانی که طبقه کارگر به جنبش درنيامده
بود .به همين دليﻞ عدم انطباقی بين عوامﻞ عينی و سوبژکتيو در تحليﻞهای مارکس موجود است و
مارکس فقط بر ﺷرايط مادی برای حﻞ کشمکشها و تضادها تأکيد میورزد) «.ص  (١٨٣به
کاربست منطق تجربه گرايانه مانع از درک ظرافت و پيچيدگی در پروسه مفهومسازی تئوريک
است .انگار مارکس بهعنوان يک دانشمند و انقﻼبی پيگير با افت و خير جنبش کارگری قضاوتهای
تئوريکش باﻻ و پائين میرفت .مارکس عليرغم اينکه در تمام طول حياتش بهغيراز يکی دو دوره
کوتاه ﺷاهد انقﻼب و جنبش انقﻼبی نبود همواره نسبت به وقوع انقﻼب پرولتری اعتماد استراتژيک
داﺷت .چراکه عميقا ً به اين درک رسيده بود که» :آنگاهکه ارتباط درونی درک ﺷود؛ پيش از آنکه
ﺷرايط موجود در عمﻞ فروبپاﺷد ،کﻞ اعتقاد نظری مبنی بر ضرورت ابدی آن ،ورﺷکسته میﺷود«.
)از نامه مارکس به کوگلمان (١٨۶٨
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پی برد که مارکس چه میگويد .بهعبارتديگر بايد در جايگاه تاريخی باﻻتری قرار
گرفت ،به سنتز باﻻتری دستيافت تا دقيقا ً مارکس را درک کرد .انسانها همواره از
اين امتياز برخوردارند که در پرتو نگاه امروز میتوانند به گذﺷته بنگرند .اما تنها با
تکيه به تکامﻼت فکری و سنتزهای جديد است که کمونيستها بهتر میتوانند ،اهميت
کشفهای گذﺷته را دريابند ،درستتر و دقيقتر آنها را بفهمند و به روش بهتر و
کامﻞتری آنها را دوباره اثبات کنند.

١٦

هيوديس در کتاب خود بهدرستی تﻼش میکند که نشان دهد مارکس درمجموع در
دورههای مختلف آرمانهای خود را از دل واقعيت بيرون کشيده است .ازنظر او

»تشخيص ايده آزادی در خود واقعيت درونمايهای است که بر همه آثار بعدیاش
)مارکس( حاکم است) «.ص  (۶۵اين واقعيتی است که مارکس نه يک اتوپيست ،بلکه
يک ماترياليست ديالکتيسين پيگير بود .او همواره از دل واقعيت تضادمند ،دنبال
تغيير واقعيت بود .راهحﻞهايش مبنای مادی داﺷت .مارکس ضرورت مادی کمونيسم
و امکان پذيريش را به طريقی علمی اثبات کرد .به اين معنا حساب خود را از تمامی
تفکراتی که کمونيسم را يک آرزو يا فرضيه يا ايده ستايشانگيز میدانستند  -که در
هر دوره تاريخی امکانپذير است  -جدا کرد .مارکس نشان داد تنها با ﺷکﻞگيری
نظام سرمايهداری و ﺷکﻞگيری طبقهای به نام پرولتاريا برای اولين بار به معنای
واقعی پايه مادی برقراری جامعه کمونيستی ﺷکﻞگرفته و امکان گذر به جامعهای

 ١٦در دوره کنونی بدون تکيهبر کتاب "چه بايد کرد؟" لنين و همچنين اثر "چه بايد کرد غنیﺷده"
باب آواکيان امکان دستيابی به درک درست از مقوله سوژه و چگونگی تبديﻞﺷدن پرولتاريا به
عنوان سوژه رهايی ميسر نيست .در ادامه متن خواهيم ديد که هيوديس چگونه حلقه ﺷناخت مهمی که
لنين در مورد اهميت جايگاه آگاهی کسب کرد را منحﻞ می کند.
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عالیتر فراهمﺷده است .اين کمونيسم ربطی به کمونيسم جوامع اﺷتراکی اوليه ،يا
احيا آن يا بازگشت به مبدأ تاريخ ندارد.
اما مارکس در دورههای مختلف تکامﻞ فکريش ،گاها از روشها  -به عبارت
دقيقتر از دﻻيﻞ و مثالهای فلسفی  -مشخصی برای ضرورت برقراری جامعه
کمونيستی سود جست که به برداﺷتهای مختلف و نادرست پا داده است .اين بستری
است که هيوديس از آن سود میجويد تا ميله "سوژه – ابژه" و "آرمان – واقعيت" را

هر زمان که خواست به اين يا آنطرف خم کند .هيوديس بين "يکپارچگی آرمانيت و
واقعيت" )ص  (۶١و آرمانيت به معنای اينکه "انسانها ذاتاً موجود آزادی هستند"
)ص  (٧٠تاب میخورد .او از "وارونگی سوژه و محمول در زندگی واقعی" )ص
 (٧۵به سمت ظهور "فرد بالفعﻞ بهعنوان سوژه مطلق" ) (١٧۴میرود .او از

مارکسی که میخواهد »به جهان نشان دهد که بهواقع برای چه چيزی میجنگد و
آگاهی چيزی است که جهان بايد کسب کند ،حتی اگر هم نخواهد) «.ص  (٨٣بهطرف

مارکسی کشانده میﺷود که »به نحو منسجمی در سراسر زندگیاش معتقد بود که
آگاهی انقﻼبی خودجوش ستمديدگان در واکنش به رﺷتهای از ﺷرايط مادی خاص پديد
میآيد و چنين آگاهی به تودهها از بيرون انتقال داده نمیﺷود) «.ص  (١١٨هيوديس
از اين زاويه مارکس را در مقابﻞ لنين قرار میدهد و با متمايز کردن "آگاهی طبقاتی
و سوسياليستی که خودجوش از تودهها برمیخيزد" از "نظريه و فلسفه انقﻼب" ،به

اين نتيجه میرسد که »آهنگ درون ماندگار واقعيت راه را برای بديﻞ باز میکند ،اما
به نظر نمیرسد ظهور آن بديﻞ به اين دليﻞ تضمينﺷده است) «.ص  (١١٨نتيجه
بندبازی بين "آرمان و واقعيت" و " سوژه و ابژه" روﺷن است ،هيوديس نمیداند
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چگونه آرمان به واقعيت بدل میﺷود .زيرا دست او درزمينهٔ راه رسيدن به هدف،
دخالت سوژه در ابژه و تحقق آرمان خالی است.
مارکس همواره در جستجوی آرمان از ميان واقعيت بود .به اين معنا که می
دانست اگر قرار باﺷد نظام سرمايهداری عوض ﺷود ،تغيير آن دلبخواهی نيست.
انسانها از آزادی عمﻞ نامحدود برخوردار نيستند .تنگناهايی است که نمیتوان از
انسان يا فرد بالفعﻞ بهعنوان "سوژه مطلق" سخن راند .به عبارتی جادههای تغيير
يک سيستم ،اختياری نيست .واقعيت همواره محدوديتهای خود را اعمال میکند و
اين امر دامنه آزادی انسانها را تعيين میکند .بهگونهای که هر طور دلشان خواست
نمیتوانند برای تغيير سيستم اقدام کنند .اهميت – "آرمانی"  -پرولتاريا بهعنوان
سوژه تاريخ از اين بهاصطﻼح "محدوديت عينی" برمیخيزد .واقعيت عينی است که
نقش پرولتاريا را در تاريخ مهم میکند .يعنی اينکه پرولتاريا در اين سيستم دارای
موقعيتی است که اگر ﺷرايط او تغيير يابد ،ﺷرايط همه تغيير خواهد يافت .اين
تغييری جهانﺷمول است زيرا تغيير کﻞ بشريت را با خود به همراه میآورد .اگر
ﺷرايط مادی که پرولتاريا را توليد و بازتوليد میکند از بين برود ،تمام نظام ازهم
گسيخته خواهد ﺷد .ازاينرو پرولتاريا نشانه اختصاری است .به قول مارکس راز
بدبختیهای امروزی بشر است ،راز ﺷرايط معاصر و بردگی مدرن بشراست .راز
يا نشانهای که برای درک کليت نظام راهگشاست .برای گسست از تمامی لحظات
سيستم نظام سرمايهداری ،درواقع نقش استراتژيک و بنيادين پرولتاريا در سوخت
وساز نظام سرمايهداری و توليد و بازتوليد آن است که اين طبقه را بهعنوان نفی
مشخص سيستم مطرح میکند .اين نفی مشخص نه صرفا ً به معنای وجود تجربی يا
عناصر اين طبقه است ،نه حتی اين يا آن بخش طبقه در هر مقطع خاص .همان
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روابط اجتماعی که پرولتاريا تجسمش است عناصر انقﻼب پرولتری را در بخشهای
ديگر جامعه )زنان ،جوانان ،روﺷنفکران ،مليتهای تحت ستم ،کشاورزان زحمتکش
 (....نيز میآفريند .وجود عينی پرولتارياست که موجب میﺷود ديگر بخشهای
جامعه نسبت بهتمامی جوانب کليت سيستمی که با آن روبرو هستند حساس ﺷوند.
ازاينرو همهکسانی که از اين سيستم در رنجند پتانسيﻞ آن را دارند که جز عناصر
انقﻼب پرولتری باﺷند چراکه هيچ انقﻼب ديگری بهواقع آنان را رها نمیکند .آنان
نيز چون اعضای طبقه کارگر اگر به رسالت تاريخی – جهانی پرولتاريا آگاه ﺷوند،
يعنی بهضرورت از بين بردن کليه روابطی پی برند که موجب تمايز طبقاتی و همه
ﺷکﻞهای ستم و استثمار و تبعيض نابرابری میگردد ،میتوانند کمونيست ﺷوند و به
امر رهايی بشريت ياری رسانند .فقط پرولتاريا نيست که پتانسيﻞ دستيابی به راهحﻞ
را داراست .نيروهای اجتماعی ديگر نيز در سطوح مختلف و به اﺷکال گوناگون
توان بالقوه آن را دارند که جذب اين راهحﻞ ﺷوند.
اما هر بالقوهای ،بالفعﻞ نمیﺷود اگر ﺷرايط مهيا نشود .اگر انسانها آگاه نشوند،
توان بالقوه ،بالفعﻞ نخواهد ﺷد .مسئله سوژه ،بﻼ واسطه و مستقيم به مسئله آگاهی
ارتباط دارد نياز به درک درستی درزمين ٔه آگاهی ،پايه مادی آگاهی ،چگونگی
دستيابی بدان و نقش و تأثير آگاهی است .جنبشی که پرولتاريا میآفريند نهتنها حاصﻞ
ﺷرايط مادی خاصی است بلکه هدفش تغيير ﺷرايط مادی و همچنين تغيير خود انسان
های درگير در آن جنبش است .اين جنبش از پايه مادی مشخصی برخوردار است.
آگاهی از اين پايه مادی برمیخيزد .تمثيلی بگوييم از ماده "بخار" آگاهی متصاعد می
ﺷود .اين "بخار" زمانی که از ماده برخاست ،در هوا نمیماند برمیگردد به آن پايه
ای که از آن برخاسته و آن را عوض میکند و دوباره به ماده تبديﻞ میﺷود .دوباره
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از ماده جديد "بخار" برمیخيزد و بدل به آگاهی میﺷود .تا زمانی که انسان و جامعه
انسانی موجود باﺷد چنين روندی که مارپيچی تکامﻞ میيابد تکرار میﺷود .يعنی
تئوريزه کردن ﺷالوده و درعينحال کمک به تغيير آن و دوباره تئوريزه کردن آن .از
درون اين فرايند – تبديﻞ ماده به آگاهی و بازگشت آگاهی به ماده  -سوژه ظهور پيدا
میکند .سوژه خودبهخود توليد نخواهد ﺷد .هيچيک از بازيگران روی صحنه ،سوژه
آماده مصرف نيستند ،بلکه بايد سوژه ﺷوند .مسئله کليدی ،درزمينهٔ سوژه "بودن و
بايستن" و يا "بودن و ﺷدن" است .برای همين مارکس بر آگاهی پرولتاريا تأکيد کرد
و گفت پرولتاريا ،يا انقﻼبی است يا هيچ .لنين اين مسئله را عميقا ً دريافت و بر
ﺷکاف بين "بودن و ﺷدن" و ﺷکاف ميان "عنصر آگاهی و عنصر خودانگيخته"
تأکيد کرد .برخﻼف تصور هيوديس مفهوم "آگاهی از بيرون" به معنای محدود انتقال
آگاهی توسط روﺷنفکران به ميان کارگران نيست .هرچند کسانی که به "فلسفه و
نظريه انقﻼب" دست پيدا میکنند ،باﻻخره بايد آن را به ميان کارگران و ديگر اقشار
و طبقات ستمديده ببرند و ايدههای رهائیبخش را با مبارزات تودهها متصﻞ کنند.
مگر اينکه معتقد باﺷيم "آگاهی انقﻼبی طبقاتی سوسياليستی خودجوش در ميان توده
ها" برای امر انقﻼب کافی است .مفهوم "آگاهی از بيرون" به معنا پا را از "مدار
خريدوفروش نيروی کار" بيرون گذاﺷتن است ،به معنای پا را از تقسيمکار ميان کار
فکری و يدی بيرون نهادن است .به معنای پا را بيرون کشيدن از حلقه آگاهی جزئی
و قسمی و روزمره بهقصد کسب آگاهی از کليت نظام است .پا را از حلقه "بودن"
بيرون گذاﺷتن بهقصد "ﺷدن" است .اين تضاد است که ايجاد ابزاری بهعنوان حزب
پيشاهنگ کمونيست را ضروری میکند .اينکه هيوديس بهطورکلی بر اين ابزار برای
حﻞ تضاد ميان "بودن" و "ﺷدن" تأکيد نمیکند خود بيان عدم درک درست از مقوله
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سوژه است .او مانند تمامی مارکسيستهای هگلی کارگران را سوژه آماده مصرف
میداند .حالآنکه تا زمانی که طبقه کارگر به "فلسفه و نظريه انقﻼب" دست نيابد ابژه
نيروهای سياسی وابسته به طبقات ديگر است.
هيوديس بين "آهنگ درون ماندگار واقعيت که راه را برای بديﻞ باز میکند" با
"به نظر نمیرسد ظهور بديﻞ تضمينﺷده باﺷد" در نوسان و ﺷک و ترديد است.
واقعيت بهطور خودبهخودی راه را برای بديﻞ باز نمیکند .واقعيت دستوپا ندارد که
بديﻞ بسازد .اين انسانها هستند که از دل واقعيت ،بديﻞ بيرون میکشند و در برابرش
قرار میدهند .ارائه بديﻞ ملزومات خود را داراست .در مرکز اين ملزومات سوژه
انسان آگاه و دخالت گر قرار دارد که خود جزئی از همان واقعيت اجتماعی است.
انسانی که هم عامﻞ ساختن واقعيت است هم مشاهدهگر آن.
هيوديس ميان "آهنگ درون ماندگار" با "فقدان تضمين" سرگردان است .او
درمان سرگردانی و ﺷک گرايی اش را در فرايند خودبهخودی و سر برون آوردن
ناگزير جامعه نو از جامعه کهنه جستجو میکند.
مارکس نه "مﺨبر" تاريخ بود نه "قابله" آن!
هيوديس در کتابش بهکرات از دو مفهوم فلسفی "ازخودبيگانگی" و "نفی نفی"
برای ارائه بحث بديﻞ سرمايهداری نزد مارکس استفاده میکند .مارکس و انگلس در
دورههای مختلف ،از اين دو مفهوم برای توضيح برخی مثالها و نظراتشان سود
جستند .هردوی اين مفاهيم ميراث فلسفی هگﻞ بودند .هرچند مارکس و انگلس به
روش خود اين مفاهيم را بکار بردند اما قبول و به کاربست اين دو مفهوم در جنبش
کمونيستی بينالمللی همواره جدل برانگيز بود .هر يک از اين دو مفهوم بهنوبه خود
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به گرايش تاريخ گرايانه و پيروزی کمونيسم بهعنوان امری اجتنابناپذير در ميان
کمونيستها پا دادهاند.
مارکس در آثار جوانی خويش مشخصا ً در"دستنوﺷتهها  "...برای توضيح
مختصات جامعه آينده از مفهوم "ازخودبيگانگی" سود میجويد و بهگونهای "رفع
ازخودبيگانگی" و "بازگشت بشريت به خود" را دستور کار تاريخ و انسان میداند.
انسانی که بهواسطه مالکيت خصوصی از سرﺷت خويش بيگانه ﺷده و بايد با نفی آن
به "ذات انسانی" خود دست يابد .البته مارکس بهدرستی از اين مفهوم برای توضيح
بيگانگی کارگر با روند کار و نظارت بر آن و بيگانگی از محصول در نظام توليدی
سرمايهداری نيز سود میجويد .اما قابﻞتوجه است که مارکس در ادامه کارهايش به
مرور کمتر به مفهوم "ازخودبيگانگی" رجوع میکند و درمجموع آن را کنار مینهد.
در مانيفست کمونيست ذکری از آن نمیﺷود ،در گروندريسه اﺷاراتی بدان هست .در
کاپيتال اساسا ً مفهوم کيفيتا متفاوت ديگری به نام "بتواره گی کاﻻيی" )فتيشيسم
کاﻻيی( جايگزين میﺷود تا حاکميت اﺷياء )کاﻻها( بر اهداف توليد ،بر پروسه کار،
بر رابطه ميان انسانها و انسانها با محصولی که خود خلق کردهاند توضيح داده
ﺷود .او وارونگی نظام سرمايهداری را اساسا ً از طريق مفهوم جديد و متفاوت "بت
واره گی" اثبات میکند.
استفاده از مفهوم ازخودبيگانگی ،سابقه ديرينهتری از هگﻞ دارد .برخی
پژوهشگران طرح اين مفهوم را به کشيشی به نام کالوين که در قرن ﺷانزده ميﻼدی
میزيست نسبت میدهند .کالوين از نخستين طرفداران اصﻼح دينی بود که عقيده
داﺷت آدمی به سبب "گناه اوليه" و رانده ﺷدن از بهشت با خدا بيگانه ﺷده است .بعدها
مفهوم "ازخودبيگانگی" در انديشه آلمانی مشخصا ً در فلسفه هگﻞ راه پيدا کرد .هگﻞ
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اين مفهوم را در چارچوب تفکر فلسفی خود به کار گرفت .مارکس بيشتر بعدی
اقتصادی به اين مفهوم بخشيد .اﺷکال اين مفهوم در بعد فلسفی آن است که دستور کار
از قبﻞ تعيينﺷده برای کﻞ تاريخ و بشر تعيين میکند :دستور کاری به نام "رفع
ازخودبيگانگی" .مارکس در دستنوﺷتهها تﻼش کرد با کمک اين مفهوم حتی

ضرورت کمونيسم را توضيح دهد و آن را »ادغام مجدد يا بازگشت آدمی به خويشتن
يعنی فرا رفتن ازخودبيگانگی آدمی آگاه« معرفی کند.

١٧

همانگونه که پيشتر گفته ﺷد ،اين درک مارکس از کمونيسم هنوز از بنياد مادی
مستحکم – يعنی تکيه به تضاد ميان نيروهای توليدی و روابط توليدی و مبارزه
طبقاتی بهعنوان نيروی محرکه تاريخ  -برخوردار نيست .مارکس میخواهد کمونيسم
را بر پايه "طبيعت عام انسان" و "انسان باوری و طبيعت باوری" توضيح دهد.
هرچند مارکس تﻼش دارد که مفهوم گستردهتری از کمونيسم بهعنوان "حﻞ معمای
تاريخ" جلو نهد ،اما "بازگشت آدمی به سرﺷت خويش" را ايده آليزه میکند و
کمونيسم را رجعتی ساده به حالت قبلی بشر قلمداد میکند ،يعنی دورهای که بشر
هنوز ازخودبيگانه نشده بود.

 ١٧ازنظر مارکس در "دستنوﺷتهها  "...کمونيسم عبارت است از» :بازگشت کامﻞ آدمی به
خويشتن بهعنوان موجودی اجتماعی )يعنی انسانی( است :بازگشتی آگاهانه و کامﻞ در چارچوب در
چارچوب کﻞ ثروت رفاه حاصﻞ از تکامﻞ قبلی )جامعه( .اين کمونيسم که ناتوراليسمی )طبيعت
باوری( کامﻼً رﺷد يافته است ،با اومانيسم )انسان باوری( يکسان است و بهعنوان اومانيسمی کامﻼً
رﺷد يافته با ناتوراليسم برابر است :کمونيسم راهحﻞ واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با آدمی
است) «.دستنوﺷتههای فلسفی اقتصادی  – ١٨۴۴مارکس ترجمه حسن مرتضوی  -انتشارات آگاه
ص (١۶٩
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اين رجعت ساده به حالت قبلی بشر و تحقق عملی تمامی "حواس انسان" )به
عنوان امری پيشينی( نزد هيوديس با مفهوم "نفی نفی" کامﻞ میﺷود ١٨ .او از مفهوم
 ١٨هگﻞ با ارائه مفاهيمی چون "نفی"" ،نفی درونی" و "منفيت مطلق" نظم و قاعده تغيير پديده
ها را کشف کرد .او با کمک اين مفاهيم نشان داد که خاستگاه تغيير در درون خود پديده قرار دارد
و"نفی درونی" نيروی محرک تکامﻞ پديدههاست؛ به معنايی تضاد کليد هستی و تغيير است .هگﻞ با
تکيه به مفهوم "نفی" به مقابله با درکهای ماترياليسم مکانيکی پرداخت که تغيير را مساوی با تغيير
مکان در مدارهای از قبﻞ تعيينﺷده میدانستند .طبق نظريهای که توسط نيوتن و دکارت عنوان می
ﺷد .آنان معتقد بودند از وقتی خدا پروسهای را خلق کرد هيچ تغييری مگر تغيير مکان يا اضافه و کم
ﺷدن که در دايرههای معينﺷده و منظم انجام میگيرد ،نمیتواند صورت گيرد .هگﻞ با نظاممند کردن
دو َرانی نامحدود آنان وارد آورد .اين
ديدگاه ديالکتيکی ضربه اساسی به درک نادرست تکامﻞ َ
پيشرفتی تعيينکننده بود .اما هگﻞ خود مدلی از نحوه تکامﻞ ارائه داد که چندان با واقعيت – يا همه
واقعيت – منطبق نبود .او فکر میکرد پديدهها يا عناصری از پديدهها وقتی توسط ضد خود نفی می
ﺷوند ،دوباره بازگشته و نفیکننده نخستين خود را – البته در سطحی باﻻتر  -نفی میکنند .اين مدل
بعدها قانون نفی نفی نامگذاری ﺷد .نبايد مقوله "نفی" را با قانون "نفی نفی" همانند دانست .اﺷتباه
جان قانون نفی يا قانون مبارزه اضداد است.
نشود ،نفی ديالکتيکی ِ
مشهور است که هگﻞ با تکيه به سهپايه؛ تز )برنهاد( و آنتیتز )برابرنهاد( و سنتز )همنهاد( مدلی
برای نحوه تغيير و تکامﻞ ارائه داد که جهانﺷمول است .هرچند اين اصطﻼحات بيشتر با فلسفه
فيخته مربوط است و در فلسفه هگﻞ کمتر با اين اصطﻼحات روبرو هستيم اما اين سهپايه مشغوليت
هميشگی هگﻞ بود .طبق اين سهپايه همواره سنتز بايد بهگونهای صورت پذيرد که تز را در برداﺷته
باﺷد .آنتیتز بايد بهگونهای انجام ﺷود که سنتز امکانپذير باﺷد ،سنتزی که حتما ً پديدهای که در ابتدا
نفیﺷده بود را در سطحی متفاوت و کيفيتا عالیتر دربرگيرد .درواقع نفی اول بايد آنچنان صورت
گيرد که نفی دوم امکانپذير باﺷد و نقطه آغاز را هم در برداﺷته باﺷد .اين امر نهتنها خصلت
"اجباری" و "ضروری" به نفی دوم میبخشد ،بلکه نوعی بازگشت به مبدأ )البته در سطحی باﻻتر(
را اجتنابناپذير میداند.
مارکس در آثارش از مثالهای متعدد تکامﻞ سه پايهای سود میجويد .انگلس نيز در آنتی
دورينگ قانون "نفی نفی" را "يک قانون بسيار عام و به همين دليﻞ بينهايت مهم و فراگير در تکامﻞ
طبيعت ،تاريخ و تفکر" خواند .رواج مفهوم "نفی نفی" بيانگر تنگناهايی نيز بود که در ماترياليسم
علوم طبيعی آن روزگار وجود داﺷت .تفکر علمی آن زمانه بهطورکلی جبر باور بود .در آن
روزگار ،هدف از تجربه آزمايشگاهی )با حذف پيچيدگیها( صرفا ً نشان دادن جبری بود که در
زيرمجموعه بغرنج زندگی واقعی پنهان بود .درک غالب از پيشرفت ،کموبيش پيوسته و تکخطی
بود .به قول اريک هابسبام )تاريخنگار( در قرن نوزده لوکوموتيو طبيعت هر چه بود ،اجازه پرش
نداﺷت .انفجار و آﺷوب هنوز در علم جايی نداﺷت .هرچند بهجرئت میتوان گفت که مارکس استثنا
بود و اساسا ً تاريخ را ناپيوسته و تناقضآميز میديد ،اما اين محدوديتهای علوم طبيعی تأثيرات منفی
– البته کامﻼً فرعی و درجه دوم خود را – به مارکس و انگلس نيز تحميﻞ کرد .اين جوانب منفی در
کتاب "آنتی دورينگ" ﺷکﻞ متمرکزتری به خود گفت .در اين کتاب گرايش به درک مستقيمالخط –
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"نفی نفی" نيز بهگونهای سود میجويد که "خود جنبی" و "آهنگ درون ماندگار

واقعيت" را برجسته کند .ازنظر هيوديس مارکس توانست »مفهوم هگلی خود جنبی
از طريق منفيت مطلق را از آن خويش کند)"«.ص  (١٠٨و به اين نتيجه برسد که
»کمونيسم راستين موضع نفی نفی است) «.ص (١٠٧

يک ،دو ،سه از تکامﻞ مشاهده میﺷود .هرچند انگلس نويسنده اصلی اين اثر بود ،اما کتاب مورد
تأييد مارکس نيز بود.
بعدها ،لنين در دفترهای فلسفی )دفتر هگﻞ( نسبت به کاربرد جهانﺷمول قانون "نفی نفی" ﺷک
کرد و بين آنچه هميشه هست با آنچه معمول است تفاوت قائﻞ ﺷد .او نوﺷت »هيچ جای ﺷگفتی نيست
نفی نفی جريان يابد ،چراکه
که گاهی تکامﻞ يک پديده اجتماعی طبق الگوی هگلی :برنهاد – نفی – ِ
بهطورمعمول اين امر در طبيعت بدين گونه رخ میدهد «.در پی مبارزات فلسفی در ﺷوروی پس از
پيروزی انقﻼب اکتبر ،استالين در جمعبندی از اين مباحث از "نفی نفی" بهعنوان يک قانون نام نبرد
و آن را مسکوت گذاﺷت .تنها در دوران انقﻼب فرهنگی چين بود که مائو قانون "نفی نفی" را به
چالش کشيد و نادرستیاش را بهعنوان قانون ديالکتيک اعﻼن کرد .مائو ضمن تأکيد بر مقوله "اثبات
نفی ،اثبات نفی" و اﺷاره به »تکامﻞ اﺷيا و پديدهها در حلقهای در زنجير اتفاقات که هم اثبات است و
هم نفی« روش ديالکتيکی آناليز و سنتز را پيش نهاد .آناليز به معنای ﺷکسته ﺷدن و تفکيک پديده به
اضداد تشکيﻞدهندهاش و قطبی ﺷدن و مبارزه اضداد است و سنتز به معنای غلبه جنبه نو بر جنبه
کهنه از طريق آن مبارزه غلبه مغلوب پيشين بر غالب پيشين و ظهور فرايندی کيفيتا نوين میباﺷد.
اين چالش مائو مستقيما ً به جمعبندی از ﺷکست ﺷوروی و درک علمیتر از سوسياليسم ربط داﺷت،
چراکه اغلب کمونيستها تا آن زمان سوسياليسم را پديدهای ايستا و مطلق میدانستند و آن را آخرين
حد رﺷد جامعه و آخرين نفی جامعه پيشين میدانستند .اين نقد همچنين همراه بود با مخالفت مائو با
اغلب کمونيستهايی که کمونيسم را بهعنوان نتيجه نهايی قانون "نفی نفی"" ،هارمونی بزرگ" و
جامعهای بدون تضاد قلمداد میکردند.
در دوران اخير ،باب آواکيان ،بحث مائو را بسط و گسترش داد و عناصر متافيزيکی اين قانون
را بيشتر ﺷناسايی کرد .عناصر متافيزيکی که به گرايش "اجتنابناپذيری" در مارکسيسم پا داد .اين
سايه کمرنگ از يک خط در تفکر مارکس ،بعدها در بين کمونيستها تشديد يافت و بهصورت طرز
فکری نادرست درآمد و تثبيت ﺷد .باب آواکيان ضمن تأکيد بر ديدگاه ديالکتيکی مارکس و انگلس به
عنوان جهشی عظيم و بیسابقه در دانش بشری نشان داد که سنتز عميق و همهجانبه آنان ﺷامﻞ "نفی
نفی" که از هگﻞ به ارث رسيده بود ،نشد .ازنظر او خط سير "نفی نفی" و گرايش "اجتنابناپذيری"
بخشی از عناصر غيرعلمی در تفکر مارکس و انگلس و ديگر رهبران کمونيسم بود که بايد بهکلی
کنار گذاﺷته ﺷود.
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غيرقابﻞانکار است که مارکس و انگلس در آثارﺷان از مثالهايی سود جستند که
مفهوم فلسفی "نفی نفی" را به ميان آورد .انگلس در کتاب آنتی دورينگ "نفی نفی"
را بهعنوان يک قانون مهم ديالکتيک فرموله کرد .اين مقوله "نفی نفی" بعدها به
درک تاريخ گرايانه )به اين معنا که حرکت طبيعت و تاريخ هدفمند است( در جنبش
کمونيستی بينالمللی پا داد .انگار حرکت طبيعت و تاريخ پيشاپيش از دستور کاری
برخوردار است که "حتمی" و "اجتنابناپذير" است .طبق قانون "نفی نفی" و مثال
معروف انگلس ،جوامع اﺷتراکی اوليه توسط جامعه طبقاتی نفیﺷدهاند ،اين نفی اول
به ناگزير با نفی دومی روبرو خواهد ﺷد که به جامعه کمونيستی منجر میﺷود .نفی
دوم بايد بهگونهای صورت گيرد که نفی اول را دربر گيرد .به زبان سادهتر ،فرزندان
بايد ﺷبيه پدربزرگ و مادربزرگ خود باﺷند .اين تفکر به برداﺷتی قدرگرايانه و
مکانيکی از روند حرکت تاريخ پا میدهد .استفاده مارکس از "نفی نفی" در برخی
موارد – هرچند بسيار فرعی  -به "حتميت و اجتنابناپذيری" پا داده است .برای مثال

در کاپيتال او مینويسد» :ناقوس مرگ مالکيت خصوصی سرمايهداری به صدا
درمیآيد .از سلب مالکيت کنندگان سلب مالکيت میﺷود  ....اين نخستين نفی عبارت
از نفی مالکيت خصوصی فردی مبنی بر کار مالک است .اما توليد سرمايهداری که
با ضرورتی همانند ضرورت حتمی و بیامان يک قانون طبيعت پيش میرود موجب
نفی خود میﺷود .اين نفی نفی است«.
اما هيوديس با ستايش از "نفی نفی" دنبال نوعی راحتی خيال است .دنبال "آهنگ
درون ماندگار واقعيت" است که بهطور خودجوش و با خودپويی درونی به بديﻞ و
سوژه پا دهد و نيازی بهنوعی دخالت گری از "بيرون" مانند لنين نباﺷد؛ نيازی به
خلق ابزارهای ضروری برای پيشبرد انقﻼب آگاهانه نباﺷد .خيالمان راحت است،
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زيرا واقعيت و تاريخ با ماست .اين تصوير دنباله روانه و عاجزانه از تاريخ و
واقعيت به دو کار میآيد ،يکم انقﻼب را به محال وامیگذارد ،دوم ،جامعه بديﻞ را
جامعهای گﻞوبلبﻞ و بی تضاد تصور میکند که با موتور خودکار "مشورت و
مشارکت دمکراتيک" پيشرفت میکند ،از کمونيسم گذر میکند و به مرحله ارضای
"همه حواس انسانی" میرسد .تأکيد هيوديس بر اين قول مارکس در کاپيتال معنادار

است» :تکامﻞ نيروهای توليدی کار اجتماعی ،رسالت و توجيه تاريخی سرمايه است.
به اين دليﻞ ،ناآگاهانه ﺷرايط مادی برای ﺷکﻞ باﻻتری از توليد را میآفريند) «.ص
 (٢٩۴درست است سرمايه ناآگاهانه ضرورت گذار به نظام باﻻتری را فراهم می
آورد اما اين ضرورت بهخودیخود به آزادی مثبت بدل نمیﺷود؛ اگر انسانها از
آزادی منفی پيروی کنند و از دخالت آگاهانه در نهادهای جامعه دوری جويند.

هيوديس دنبال مارکسی است که »به ايده سوسياليسم و کمونيسم هستی نمیبخشد،
وی آن را از حرکت خود سرمايهداری استخراج میکند .بهبيانديگر ،نهفقط مارکس
معتقد است که جامعه جديد از درون زهدان جامعه کهن ظهور خواهد کرد بلکه به
همين دليﻞ وی نقش خود را چيزی بيش از قابلهای نمیداند که به زايمان آن کمک می
کند .مارکس با توضيح گرايش سرمايهداری به انحﻼل و فروپاﺷی به جنبش
کارگری ،قادر میﺷود عناصر عمده آن جامعه جديد را بدون اينکه در آرمانﺷهر
باوری گرفتار ﺷود توضيح دهد) «.ص  – ٢٩۴تأکيدات از ماست( ظاهرا ً هيوديس
بر مارکس "واقعگرا" و مخالف "آرمانﺷهر" تأکيد میکند .اما اين "واقعگرايی"
روی ديگر سکه ايده آليسم "سوژه مطلق" است .درواقع "سوژه و آزادی مطلق
انسانی" در برابر تيغ برنده واقعيت به کرنش و خودرويی در میغلتد .درست است
ايده سوسياليسم و کمونيسم از ضرورت و واقعيات جامعه برخاستهاند اما بهنوبه خود،
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به واقعيت نيز "هستی" دگرگونه میبخشند .به قول مائو "ماده به ﺷعور پا میدهد،
ﺷعور نيز به ماده بدل میﺷود ".سوسياليسم و کمونيسم از دل "گرايش سرمايه به
انحﻼل و فروپاﺷی به جنبش کارگری" بيرون نمیآيد .نظام سرمايهداری بارها و به
اﺷکال گوناگون انواع مختلف فروپاﺷیها را تجربه کرده است اما تا زمانی که دستان
قدرتمند انسانهای آگاه تحت رهبری کمونيستی بکار نيفتاد و نيفتد سوسياليسمی
بيرون نيامد و نخواهد آمد .نظام سرمايهداری اگر با انقﻼب آگاهانه روبرو نشود می
تواند از درون هر دور فروپاﺷی خود را کارآمدتر بازسازی کند .اين منطق سرمايه
است.
هيوديس با وامگيری از افﻼطون که فيلسوفان را بهمثابه قابله دانش تصور می
کرد ،وظيفه مارکس )و بهطورکلی مارکسيستها( را همچون قابله ،کمک به زايمان
میداند .بگذريم که مارکس از مفهوم قهر بهعنوان قابله جامعه کهنی که آبستن جامعه
نو است سخن راند .اما رابطه زايمان و قابله روﺷن است .قابله چه بخواهد يا نخواهد
نوزاد توسط نيرو و رانش طبيعی بدن زن متولد خواهد ﺷد" .طبيعت باوری"
هيوديس کار دستش میدهد .وظيفه قابله کمک به پيشرفت يکروند طبيعی است.
قابله تا حد محدود و معينی میتواند دخالت کند و به بيرون آمدن نوزاد از رحم مادر
ياری رساند .اما وظيفه کمونيستها فراتر از قابلگی است .بين کمک به يکروند
طبيعی با رهبری و خلق يک وضعيت جديد مشخصا ً جنبش انقﻼبی که بخواهد جامعه
را زير و کند ،تفاوتی بنيادين و کيفی موجود است .بهواقع حرکت طبيعی موجود است
اما اين موج طبيعی ذات بورژوايی را در بطن خود حمﻞ میکند" .طبيعت" و "ذات"
سرمايهداری خودرويی است .وظيفه دائمی کمونيستها خﻼف موج "طبيعی" رفتن

57

است .زيرا هر آنچه در نظام سرمايهداری "طبيعی" است مهر بورژوايی بر خود
دارد .تنها با تکيه به آگاهی است که میتوان از خودرويی دوری جست.
"آهنگ درون ماندگار واقعيت" سطوح مختلفی دارد .آگاهی نيز بخشی از واقعيت
درون ماندگار است که سازوکار و قانونمندیهای خاص خويش را داراست که بايد

به رسميت ﺷناخته ﺷود .به قول مارکس »انسان زنده حقيقی است که همه کار انجام
میدهد«.

١٩

) (١٩سرنوﺷت از قبﻞ تعيينﺷده و اجتنابناپذيری در انتظار تاريخ

موجود نيست .وظيفه کمونيستها اين نيست که به مردم "خبر" تولد نوزادی را بدهند
يا به مردم بگويند قطار تاريخ به کدام سو روان است .کمونيستها "مخبر" نيستند که
هرازچندگاه اعﻼن کنند که اين قطار چه بخواهيد يا نخواهيد به ناگزير به سمت
کمونيسم میرود ،پس بشتابيد و سوار آن ﺷويد .واقعيت اساسی اين است که قطار
انقﻼب بايد مدام طی حرکت خويش آگاهی ﻻزمه را توليد کند در غير اين صورت
کمونيسمی در کار نخواهد بود و بهراحتی قطار میتواند وارد مسيرهای ديگری ﺷود
که اصﻼً نشانی از کمونيسم در آنها نباﺷد ،اصﻼً نوزادی در کار نباﺷد .نياز به
تئوری و رهبری کمونيستی است تا در هر گام ،سمت حرکت تضمين ﺷود .هيچ
گرايش خودبهخودی "سرمايه به انحﻼل و فروپاﺷی" نمیتواند جايگزين اين وظيفه
مهم گردد .کمونيستها بايد در پرتو دانش و تجربه کسبﺷده از زمان مارکس تاکنون
به طريق علمی به مردم توضيح دهند که سيستم چگونه کار میکند و چرا نابودی آن
ضروری و امکانپذير است و در اين مسير افکار غلط تودهها و روندهای فکری
» - ١٩تاريخ هيچ کاری انجام نمیدهد ،مالک ثروت سرﺷار نيست ،نمیجنگد .انسان ،انسان زنده
حقيقی است که همه کار انجام میدهد ،مالک است و میجنگد  ...تاريخ موجود جداگانهای نيست که
هدفهای خود را داﺷته باﺷد و انسان را چون افزار دستيابی به اين هدفها به کار گيرد .تاريخ
چيزی نيست جز فعاليت بشر که هدفهای خود را دنبال میکند) «.ايدئولوژی آلمانی(
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خودبهخودی را به چالش گيرند .تنها در جريان مبارزه آگاهانه عليه خودرويی و تأکيد
بر درک ضرورتهای هر دوره و توليد آگاهی ﻻزمه برای دگرگونی اين ضرورت
است که بهواقع انسانهای جديد متولد میﺷوند .انسانهايی که آگاهانه و داوطلبانه در
امر تغيير خود ،جامعه و جهان سهم میگيرند.
لولويی به نام قانون ارزش!
اهميت بحث قانون ارزش در فهم نظام سرمايهداری روﺷن است .ترسيم جامعه
بديﻞ بدون درک عميق و همهجانبه از نقش و عملکرد اين قانون اساسی سرمايهداری
ميسر نيست .طبق اين قانون در نظام سرمايهداری ،ارزش کاﻻ توسط زمان کار
اجتماعا ﻻزمی که برای توليد آن بهکاررفته تعيين میﺷود و مبادله کاﻻيی بر پايه
اصﻞ مبادله ارزشهای برابر صورت میگيرد .پرسش اصلی در ارتباط با قانون
ارزش ،اين است که چگونه میتوان از ﺷر اين قانون خﻼص ﺷد؟ آيا در جامعه
نوينی که هنوز مهر و نشان جامعه سرمايهداری را به ناگزير بر خود دارد میتوان
يکﺷبه و با صدور فرمان اين قانون را ملغی کرد؟ ﺷاخص اصلی غلبه يا عدم غلبه
قانون ارزش بر يک جامعه چيست؟ چگونه و با انجام چه اقداماتی میتوان مدام نقش
و دامنه عملکرد اين قانون را محدود و محدودتر کرد؟
در اين نوﺷتار قصد آن نيست که بحث مفصلی درزمين ٔه قانون ارزش ارائه
ﺷود.

٢٠

تنها به مهمترين اظهارات هيوديس در اين زمينه خواهيم پرداخت .تکيهکﻼم

او اين است که جامعهای سوسياليستی است که در آن قانون ارزش هيچ نقشی در
 ٢٠در اين زمينه به مقاله "نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی" در همين مجموعه
رجوع کنيد.
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جامعه نداﺷته باﺷد .هيوديس با پيروی از رايا دونايفسکايا حکم میدهد که چون در
زمان استالين ،اقتصاددانان ﺷوروی به عملکرد قانون ارزش اذعان داﺷتند .پس
ﺷوروی جامعهای سرمايهداری بوده است .قابﻞذکر است رهبران ﺷوروی  -مشخصا ً
استالين  -هيچگاه ابراز نکردند که قانون ارزش بر جامعه ﺷوروی حاکم است بلکه
فقط تأکيد داﺷتند که اين قانون هنوز در حيطه محدود – وسايﻞ مصرف – عمﻞ می
کند .فرق است بين نقش و عملکرد يک قانون در يک جز با غلبه آن قانون بر کﻞ
جامعه .مسئله صرفا ً کاربرد درست و صادقانه کلمات نيست .مسئله درک پيچيدگی
های جامعه سوسياليستی بهعنوان دوران گذار است؛ جامعهای که از دل جامعه
سرمايهداری بيرون میآيد و بايد به جامعه کمونيستی گذر کند .مارکس اين واقعيت
دوران گذار را ديد و ازاينرو بهدرستی تشخيص داد که مهمترين مهر و نشان جامعه
کهنه آن است که هنوز در اين جامعه "هر کس بهاندازه کارش" دريافت میکند.
اصلی که از يکسو بيان لغو استثمار است و از سوی ديگر بيان وجود نابرابریهايی
است که مارکس آن را "حق بورژوائی" ناميد .زيرا توان انسانها به لحاظ جسمی،
فرهنگی ،مهارتهای فنی و موقعيت خانوادگی نابرابر است .مارکس با تکيه به اين
واقعيت تأکيد کرد که هنوز در جامعه آينده تعيين ارزش باقی است» .پس از الغا ﺷکﻞ
توليد سرمايهداری ،اما هنوز با حفظ توليد اجتماعی ،تعيين ارزش همچنان باقی
خواهد بود .به اين مفهوم که تنظيم زمان کار و توزيع کار اجتماعی بين گروههای
توليدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه اينها را در برمیگيرد ،پيش از هر
زمان اساسی میﺷود) «.سرمايه جلد  / ٣نقﻞﺷده در کتاب سرمايه مارکس چگونه
ﺷکﻞ گرفت؟ – رومن رودلسکی( يعنی هنوز جامعه مجبور است از قانون ارزش
برای تنظيم محاسبات بر مبنای کار سود جويد .تا زمانی که جامعه تحوﻻت اساسی
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تری را )هم در زيربنا هم روبنا( از سر نگذرانده باﺷد و نتواند بر مبنای "هرکس به
اندازه توانش و بهاندازه نيازش" )که تنها در سطح جهانی امکانپذير است( عمﻞ کند،
استفاده از ارزش بهعنوان مبنای محاسبه در برخی زمينهها ناگزير است .اما استفاده
از اين قانون تيغ دو لبه است زيرا قانون ارزش" ،تنظيمکننده بیطرف" اقتصاد
جامعه نيست .از يکسو جامعه ناگزير است از آن برای انجام برخی تنظيمات سود
جويد از سوی ديگر خود اين استفاده از جنبههای منفی برخوردار است که اگر مدام
محدود نشود میتواند نابرابریهای ناﺷی از حق بورژوايی را گسترش دهد و به
نابرابریهای بزرگتر و حتی احياء سرمايهداری منجر ﺷود .استالين درزمينهٔ محدود
کردن دائمی نقش و عملکرد قانون ارزش ،تأکيد چندانی نکرد و فکر میکرد قانون
ارزش فقط در حيطه کاﻻهای مصرفی )نه حتی درزمين ٔه توليد ،مشخصا ً در مبادﻻت
ميان بخشهای مختلف توليدی تحت مالکيت و کنترل دولت( عملکرد دارد .تنها پس
از تجربه ﺷکست و احيا سرمايهداری در ﺷوروی بود که مائو درک تئوريک روﺷنی
درزمينهٔ چگونگی مقابله با قانون ارزش )در زيربنا و روبنا( جامعه جلو نهاد و تأکيد
کرد که "توزيع برحسب کار در جامعه سوسياليستی تفاوت اندکی با جامعه کهن
دارد".
هيوديس از مارکس ﺷکايت دارد که چرا مارکس در جامعه سوسياليستی هنوز

کار را مبنای مقياس قرار میدهد و با خود سخن میگويد که اگر »اصﻞ حاکم بر
چنين جامعهای "از هر کس بنا به توانايیاش ،به هرکس بنا به کارش }باﺷد{  ...اگر
چنين باﺷد نمیتوان درک کرد که مرحله پائين تر سوسياليسم يا کمونيسم با آنچه در
سرمايهداری است چه تفاوت چشمگيری دارد ،حتی اگر کارگران کنترل سياسی بر
فرآيند اقتصادی داﺷته باﺷند .عملکرد کارگران همانند سرمايهداری بر اساس ﺷدت
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کار سنجيده میﺷود ،ﺷدت کاری که در رابطه با مزدبگيری انعکاس میيابد) «.ص
 ٢٧٢و (٢٧٣
جدا از خلط مبحث هميشگی ميان سوسياليسم و کمونيسم )و به رسميت نشناختن
سوسياليسم بهعنوان دوران گذار ،بهعنوان يک ﺷيوه توليدی معين و بهعنوان يک
ﺷيوه حاکميت مشخص( هيوديس نمیتواند درک کند که در جامعه گذار هنوز توليد
کاﻻيی در جوار توليد سوسياليستی و خاک سرمايهداری در کنار خاک سوسياليستی
موجود است .جامعه سوسياليستی کماکان جامعه طبقاتی است ازاينرو بهعنوان يک
جامعه طبقاتی به قول مائو تفاوت اندکی با ديگر جوامع طبقاتی دارد .هرچند
چارچوب و جهتگيری آن کيفيتا با سرمايهداری متفاوت است و هدف متفاوتی پيش
رو دارد" .مقياس بر مبنای کار" همان "نقصی" است که مارکس در ارتباط با جامعه
سوسياليستی بر آن تأکيد میکند .در اين جامعه هنوز طبقات و دولت موجودند؛ هنوز
جامعه مجبور است از قانون ارزش برای قيمتگذاری توليدات برحسب مقدار کار
اجتماعی ميانگين تا حدی سود جويد؛ هنوز کار ميانگين اجتماعی مورداستفاده قرار
میگيرد تا در زمان کار اختصاص دادهﺷده به توليد يک محصول صرفهجويی ﺷود.
هنوز جامعه با دولت متناقضی روبرو است که از يکسو به قول لنين نوعی "دولت
بورژوايی بدون بورژوازی است" )زيرا مبنايش دفاع از حق بورژوايی است( از
سوی ديگر با کنترل فرايندهای سياسی و اقتصادی و انجام تحوﻻت زيربنايی و
روبنايی )مشخصا ً محدود کردن حق بورژوايی به ﺷکﻞ تدريجی يا جهش وار( جهت
گيری جامعه به سمت کمونيسم را تضمين میکند .به اين معنا معيار تعيينکننده آن
است که چه کسانی "کنترل سياسی بر فرآيند اقتصادی داﺷته باﺷند ".و آيا کنترلشان
از محتوی درستی برخوردار است يا خير؟ بهعبارتیديگر از خط ايدئولوژيک
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سياسی درستی برخوردارند يا خير؟ خطی که دائما ً از دامنه ﺷکافها و نابرابریهای
اجتماعی میکاهد و واقعا ً جامعه را به سمت کمونيسم هدايت میکند.
هيوديس با وصلهپينه کردن کلمات و عبارات میخواهد ،از اين مفهوم مارکس
)در نقد برنامه ُگتا( که چرا حتی در جامعه سوسياليستی "کار بهعنوان مقياس بايد بر
اساس ﺷدت يا مدت تعريف ﺷود؟" ﺷفاعت کند .هيوديس پيشنهاد میدهد که بهجای
"ﺷدت کميت برون داد"" ،برون داد انرژی" بگذاريم تا مسائﻞ حﻞوفصﻞ گردند.

)ص  (٢٧٣او فکر میکند در اين صورت »ﺷدت افزودهﺷده را میتوان بدون نقض
اصﻞ جبران بنا به زمان کار بهحساب آورد ،تا زمانی که برون داد انرژی و نه برون
داد کميت محصول بهعنوان عامﻞ تعيينکننده در نظر گرفته ﺷود) «.ص  (٢٧٣به

عقيده او اگر بر مبنای انرژی صرف ﺷده زمان کار واقعی را بسنجيم ديگر»هيچ
توليد ارزﺷی وجود ندارد ،زيرا توليد بنا به ميانگين انتزاعی که در پشت سر
توليدکنندگان عمﻞ میکند انجام نمیﺷود .به اين دﻻيﻞ ،اين ادعا که بحث مارکس
درباره " ﺷدت يا مدت" مستلزم "توزيع بنا به کار" است ،کام ً
ﻼ قابﻞقبول میﺷود«.
)ص  (٢٧٣عجب خيال و مانور بيهودهای!! انگار با تعويض نامها ،ماهيت پديدهها
نيز عوض خواهند ﺷد و تضادهای عينی از ميان برداﺷته خواهند ﺷد .هيوديس فکر
میکند با استفاده از سيستم اندازهگيری متفاوت میتواند بر اختﻼف قد و وزن ميان
انسانها فائق آيد .نه "ﺷدت و مدت صرف ﺷده" نه "انرژی صرف ﺷده" هيچکدام
قادر نيستند حق بورژوايی )حق به نابرابری( که در جامعه سوسياليستی موجود است
را دور بزنند و به کناری نهند.
چشمبند "فرديت آزاد" به هيوديس اجازه نمیدهد که اين جمﻼت مارکس در نقد
برنامه ُگتا را ببيند که در جامعه سوسياليستی محاسبه و "جبران کار" نه به ﺷکﻞ
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فردی که کماکان در حد ميانگين به مقياس يکسان يعنی کار صورت میگيرد .کماکان
ميزان معينی از يکﺷکﻞ کار در کليت خود با ميزان مشابهی از ﺷکﻞ کار مبادله

ﺷود .مارکس در نقد برنامه ُگتا تأکيد کرد که» :مبادله ارزشها برابر در قالب تبادل
کاﻻ فقط در حد ميانگين برقرار است و نه در هر مبادله انفرادی« .جامعه مجبور
است عليرغم ممنوع بودن استثمار و خريدوفروش نيروی کار" ،مبادله کاﻻيی" را تا
حدی بکار برد .زيرا هنوز از ساختار اقتصادی اجتماعی فرهنگی پيشرفتهای
برخوردار نيست .تضاد ميان کار فکری و يدی ،ﺷکاف ميان ﺷهر و روستا ،کارگر و
دهقان ،زن و مرد موجود است .هنوز جامعه مجبور است تا حدی با کمک قانون
ارزش ،حجم توليدات را محاسبه کند ،از تمام پتانسيﻞهای توليدی مبتنی بر ﺷرايط
واقعی سود جويد ،مرتبا ً متدهای توليد را بهبود بخشد ،هزينههای توليد را پائين آورد،
قيمتهای معقول تعين کند و حسابرسی اقتصادی را بکار برد .بدون تکيه به حد
ميانگين اجتماعی انجام اين امور غيرممکن است.
افزون بر اين هيچ توليدی بدون مبادله امکانپذير نيست .هيوديس خواهان جامعه
ای هست که در آن ديگر مبادلهای در کار نباﺷد .او ا ُتوپی "آزادی راستين" و
فراروی "از حاکميت توليد مادی را در سر میپروراند ".که در آن ديگر از "بده و
بستان" خبری نباﺷد .او از اين بحث مارکس که ديگر در جامعه کمونيستی کار مبنای
قياس نخواهد و هر کس بهاندازه نيازش دريافت خواهد کرد اين نتيجه را میگيرد

»"از هر کس بنا به توانايیاش ،به هرکس بنا به نيازش" بيانگر تکامﻞ چشمگيری در
قياس با مرحله پائين تر است ،زيرا توزيع ديگر بر پايه مبادله همارزها عمﻞ نمیکند.
مرحله پايينتر بيانگر گسست ريشهای از توليد کاﻻيی است ،زيرا مبادله همارزهای
مشخص و محسوس  -مبادله فﻼن مقدار از ساعات کار با بهمان مقدار جنس و
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خدمات توليدﺷده در آن مقدار زمان واقعی  -وجود دارد .چنين مبادلهای در مرحله
باﻻتر سوسياليسم و کمونيسم رخ نمیدهد" .از هرکس بنا به نيازش" يک بده و بستان
نيست .چنان نيست که گويی نيازهای فرد فقط تا حدی برآورده میﺷوند که منطبق با
تجلی مجموعه معلومی از توانايیها باﺷند .اگر چنين اصلی حاکم باﺷد ،روابط انسانی
هنوز تابع ضروريات طبيعی و مصلحت بيرونی خواهد بود .جامعه تحت حاکميت
توليد مادی باقی میماند .اما قلمرو راستين آزادی فراسوی همه اينهاست) «.ص
 – ٢٧٧تأکيدات از ماست( درست است اصﻞ کمونيستی "هر کس بهاندازه نيازش"
يک بده بستان رايج نيست .تکامﻞ جامعه به مرحلهای که اين اصﻞ بر آن حاکم باﺷد،
صرفا ً بيان تحولی اقتصادی نبوده بلکه بيان تحول ايدئولوژيک فرد کارکن نسبت به
کار نيز هست .يعنی انجام کار بهعنوان نياز نه اجبار ،يعنی انجام کار داوطلبانه بدون
چشمداﺷت به پاداش و انگيزههای مادی .فراگيری رويکرد کمونيستی نسبت به کار
در درجه اول بيان "ريشهایترين گسست از مناسبات مالکيت و ريشهایترين گسست
از افکار سنتی" و گسست همهجانبه از ايدئولوژی بورژوايی است .اما برخﻼف
تصور هيوديس چه بخواهيم نخواهيم ﺷکلی از "بده  -بستان" باقی خواهد ماند.
کمونيسم به معنای پايان "مبادله" نيست .زيرا هرگز زمانی نخواهد رسيد که توليد )به
اين يا آن ﺷکﻞ( توسط واحدهای جداگانه در جامعه بهپيش برده نشود و درنتيجه نياز
بهنوعی مبادله )هرچند نه مبادله کاﻻيی( نباﺷد .در جامعه کمونيستی ،تطابق ميان
مالکيت اجتماعی و تصاحب همگانی مطلق نخواهد بود بلکه نسبی است .همواره بشر
با عدم تطابقی ميان "ﺷيوه تصاحب و ﺷيوه مالکيت" روبرو خواهد بود ،چراکه دخﻞ
و تصرف در طبيعت و سازمان دادن توليد تا حد معينی فقط در سطح کلکتيوهای
مجزا امکانپذير است و اين کلکتيوها مجبورند فرآوردههای خود را با يکديگر مبادله
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کنند .عدم تطابق ميان "ﺷيوه تصاحب و ﺷيوه مالکيت" برخاسته از تضاد يا عدم
تطابق بين نيروهای توليدی و روابط توليدی )و زيربنا و روبنا( است که در ﺷرايط
مختلف و مراحﻞ گوناگون به اﺷکال متفاوت بروز خواهد يافت .هرچند که اين عدم
تطابق به ﺷکﻞ تمايزات طبقاتی بروز نخواهد يافت .آرزوی الغای "مبادله" در
"قلمرو آزادی راستين" فقط بيان تفکر متافيزيکی و ايده آليستی است.

پاسخ هيوديس به پرسش »اما دقيقاً چگونه میتوان توليد ارزش را نابود کرد؟«
)ص  (٢٢۴نيز جالبتوجه است .او پاسخ میدهد» :اين پرسش بر موضوع زمان
متمرکز است با ايجاد انجمنی آزاد از افراد که آگاهانه توليد و توزيع محصول
اجتماعی را برنامهريزی میکنند ،کار ديگر تابع ديکتاتوری زمان بهعنوان نيرويی
بيرونی ،انتزاعی و نفوذناپذير نخواهد بود که بر توليدکنندگان صرفنظر از اراده و
نيازﺷان حکومت خواهد کرد  ...کار دوباره بهطور مستقيم اجتماعی خواهد ﺷد اما بر
مبنای آزادی .هنگامیکه ديکتاتوری زمان مجرد بر عوامﻞ اجتماعی در فرايند واقعی
توليد الغا ﺷود) «.ص  (٢٢۴نه ا ُتوپيسمی در اين پاسخ است نه واقعگرايی در آن .اين
پاسخ نيست ،توتولوژی )همانگويی( است" .قانون ارزش بد است زيرا بد است .وقتی
نابود میﺷود که الغا ﺷود ".هر نوع ديکتاتوری بد است منجمله "ديکتاتوری
زمان".

٢١

کافی است "انجمن آزاد از افراد  "...فرمان اعدام اين ديکتاتور را صادر

کنند تا "کار مستقيم اجتماعی" ﺷود .درواقع دستان هيوديس درزمين ٔه راهحﻞ خالی
است .او در بهترين حالت ،هدف را راهحﻞ جا میزند .کﻞ فرايند را به نقطه بدل می
" ٢١ديکتاتوری زمان" هيوديس را با اين عبارت مارکس در ارتباط با مبنای سنجش ثروت در
جامعه آينده مقايسه کنيد» :آنگاه ،سنجش ثروت ديگر بههيچروی با زمان کار نيست بلکه با زمان
خواهد بود) «.گروندريسه(
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کند .نمیتوان فرايندی که ما را به هدف میرساند با خود هدف يکسان انگاﺷت .راه
حﻞ يعنی ترسيم مسيری که ما را به هدف میرساند .در جنگ ،فاتح کسی است که هم
نقشه جنگ را طراحی میکند ،هم راهحﻞ ﻻزم را میبايد هم مسئوليت اجرا را بر
عهده میگيرد .تمام بحث بر سر اين است که چگونه بايد معضﻼت و پيچيدگیهای
گوناگون اين مسير – مشخصا ً مهر و نشان باقیمانده از جامعه کهن و تضادهای
نوينی که سربلند میکند – را يکبهيک حﻞ کرد تا به توليد مستقيم اجتماعی کامﻞ
دستيافت .چگونه میتوان از ﺷر بقايای توليد کاﻻيی و تضاد بين ارزش مصرف و
ارزش در جامعه نوين خﻼص ﺷد؟ بقايای توليد کاﻻيی که در کنار ديگر بخشهای
توليد که مستقيما ً اجتماعیاند ،قرار دارند .چگونه بدون بحث در مورد مالکيت
خصوصی و الغای آن و برقراری ﺷکﻞ مالکيت اجتماعی و تکامﻞ همهجانبه آن می
توان از توليد اجتماعی مستقيم سخن گفت .چگونه میتوان از توليد اجتماعی
سوسياليستی بزرگی که ميليونها ،دهها و صدها ميليون انسان را در برمیگيرد سخن
گفت اما از پيچيدگی روابط ميان "انجمنهای آزاد" با يکديگر سخن نگفت.
هيوديس تحت عنوان مرزبندی با "کمونيسم دولت ساﻻر" بهنقد کسانی میپردازد
که مالکيت دولتی را ﺷاخص سوسياليسم میدانند .اينکه صرفا ً بر پايه ﺷکﻞ مالکيت
نمیتوان در مورد سوسياليستی بودن يک جامعه قضاوت کرد يک امر است اما
نفهميدن اهميت جايگاه نظام مالکيت در تغيير و تحول جامعه امر ديگر .اين اوليه
ترين درس مارکسيسم است که هنگام مطالعه جامعه عمدتا ً بايد ﺷيوه مالکيت بر ابزار
توليد آن را مورد تأمﻞ قرارداد .الغای مالکيت خصوصی پيشﺷرط اصلی هرگونه
تحول سوسياليستی است .هرچند که اين تنها ﺷرط نبوده و بايد به تحوﻻت در ديگر
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حيطههای روابط اجتماعی توليد )مانند نظام توزيع و روابط بين انسانها هنگام کار(
و همچنين روبنای جامعه نيز توجه جدی کرد.
تحوﻻت در نظام مالکيت ،نظام توزيع و روابط بين انسانها هنگام کار و تغييرات
در روبنا هر يک بهنوبه خود اهرمهای تعيينکننده در راه رسيدن به اهداف عالی
هستند .نمیتوان اين تحوﻻت و اهرمهای ضروری را به کناری نهاد و در انتظار
"الغای يکﺷبه ديکتاتوری زمان"" ،لغو يکﺷبه ازخودبيگانگی" و "رسيدن يکﺷبه
به توليد اجتماعی مستقيم" با صدور فرمان "انجمنهای آزاد" بود .اين "ناب گرايی"
نيست ،نوعی تقليﻞگرايی در پوﺷش "ناب گرايی" است.
*****
جمﻊبندی کنيم :کتاب "درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری" ،روايتی غيرواقعی
از افکار و ايدههای مارکس درزمين ٔه بديﻞ است .در اين کتاب خواننده با مارکس از
ﺷکﻞ افتاده و تحريفﺷدهای روبروست که نهايتا ً عاجز از طرح بديﻞ بوده و قادر نشد
راهی برای خﻼصی از سرمايهداری – مشخصا ً قانون ارزش – جلو بگذارد.
"اقتصادگرايی و اکونوميسم افراطی" هيوديس ،بحث بر سر بديﻞ را دچار بنبست
میکند .نه از اقدام سياسی برای سرنگونی نظام سرمايهداری در اين کتاب خبری
هست و نه از تأثيرات و دخالت روبنا بر زيربنای اقتصادی جامعه بعد از انقﻼب.
درواقع کتاب قادر نيست حتی چارچوبی بهعنوان راهحﻞ در اختيار خوانندگان خويش
قرار دهد .ازآنجايیکه نمیتوان يکﺷبه بر قانون ارزش فائق آمد ،هيوديس بهظاهر با
"دست باﻻ گرفتن" ،عمﻼً سطح توقعات خوانندگان کتاب خود را پائين میآورد.
غرولندها و بدوبيراه گفتن دائمی به قانون ارزش توسط وی جای چندانی در ترسيم
مختصات بديلی که او جلو میگذارد ندارد .او به دليﻞ غيرممکن بودن برقراری
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سوسياليسم در يک کشور حداکثر دوران گذار دمکراتيکی را در تصور خويش دارد
که در آن برخی اقدامات ترقیخواهانه "با مشورت و مشارکت تودهها" انجام میگيرد
تا وقت گﻞ نی فرارسد .به همين دليﻞ هيوديس ازنظر بديﻞ اقتصادی نيز قادر نيست
از افق توزيع عادﻻنه فراتر رود.

٢٢

انگيزه اصلی هيوديس در نگارش اين کتاب به گفته خودش نفی و انکار "کمونيسم
دولت ساﻻر" در اتحاد جماهير ﺷوروی سوسياليستی و اروپای ﺷرقی و ايضا ً چين
است .ازنظر او جوامع سوسياليستی که در قرن بيستم به ظهور رسيدهاند ربطی به
نظريههای مارکس نداﺷتهاند .آن تجارب ازنظر وی تراژدیهايی بودند که تحت نام
مارکسيسم صورت گرفتند و به جنايت پا دادند .او میخواهد با روايتش از مارکس،
خود را از ﺷر »گذﺷتهای که چون مرده بر دوش زندگان سنگينی میکند« رها کند.
) (٢٩۵البته وی هيچ تفاوتی بين مراحﻞ مختلفی که جامعه ﺷوروی  -بهويژه پس از
به قدرت رسيدن رويزيونيسم خروﺷچفی  -از سر گذراند و همچنين تفاوت تجربه
ساختمان سوسياليسم در چين دوران مائو با ﺷوروی زمان استالين نمیگذارد .از اين
زاويه نويسنده تابع " ُمد روز" استُ " .مد روز" به اين معنا که انگار کسی هر چه
بيشتر مراحﻞ و حلقههای ﺷناخت پيشين و مرزبندیهای تاريخا ﺷکﻞگرفته و
دستاوردهای انقﻼبی گذﺷته را نفی ،انکار و منحﻞ کند راديکالتر و انقﻼبیتر است.
 ٢٢هيوديس در زيرنويس صفحه  ١۵٨کتاب خويش ،ضمن نقد مالکيت دولتی بهعنوان ﺷاخص
سوسياليسم در مقابﻞ "راه بوليواری به سوسياليسم" تأکيد دارد که »مقصود اين نيست که بگوييم ملی
کردن صنعت و دارايیای که مالکيت خارجی دارد اقدامی مهم و ترقی خواهانه نيست .میگوييم که
اين امر برای اينکه سرﺷت نشان جامعهٔ را سوسياليستی يا حتی درحرکت به سوسياليسم بدانيم کافی
نيست «.يک بام و دوهوا هيوديس قابﻞتوجه است؛ از يکسو بهزعم وی چنين اقدامی در ﺷوروی و
چين قابﻞ دفاع نيست و "فاجعه آفريد" اما در کشورهايی چون ونزوئﻼ قابﻞ دفاع است.
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مسيری که هيوديس طی کرده ،مسير "خﻼصی از بار گذﺷته" نبوده بلکه بازگشت به
مردگان است .بازگشت به افق و آمال برابری طلبانه بورژوا دمکراتيک .انسان
باوری بورژوايی چارچوب و مبنای نقد وی به گذﺷته است .او از دريچه "فرد،
فرديت و منافع فردی" به جهان مینگرد .جهانی را آرزو دارد که در آن فرد با هيچ
"اجباری" و جامعه با هيچ "ضرورتی" روبرو نباﺷد .نيازی به اعمال هيچ "زوری"
برای رسيدن به اهداف نباﺷد .او از يکسو با روابط غيرانسانی و ارزشهای سرمايه
داری "بيگانه" است اما به همان اندازه از مبنای اصلی اين روابط و چگونگی از
ميان بردن ﺷان نيز "بيگانه" است .يعنی از روابط توليدی حاکم بر جامعه و نيروی
اجتماعی که توان سرنگون کردن اين سيستم را دارد ،بيگانه است .اين تفکر مختص
روﺷنفکران خردهبورژوايی است که افق ديدﺷان به قول مارکس از افق ديد
دکانداران فراتر نمیرود.
هيوديس بهدرستی بر ضرورت طرح بديﻞ در مقابﻞ سرمايهداری انگشت می
گذارد اما نيات مثبت و حسنه وی بهعنوان يک پژوهشگر به بهشت ختم نمیﺷود.
فرجام خوﺷی در انتظار پژوهشی نيست اگر پژوهشگر از متد و رويکرد علمی
تخطی کند ،تعصبات و پيش قضاوتیهای خود را بهجای واقعيت گذارد و در برخورد
به آرای يک متفکر بزرگ گزينشی و دلبخواهی عمﻞ کند و يا بخواهد همهچيز را با
پيشداوری و به طريق ذهنی و منطقی حﻞوفصﻞ کند و بهطورکلی به تاريخ مباحث و
نظريههای تاريخا توليدﺷده در اين زمينه و تجارب مهم تاريخی بیاعتنا باﺷد.
تنها در پرتو تکامﻼت علم کمونيسم است که میتوان جايگاه واقعی مارکس را
درک کرد .نياز به نورافکن قدرتمندی چون سنتز نوين است تا قلهای که مارکس فتح
کرد ،درخشانتر از گذﺷته جلوه کند؛ تا از تجربههای تاريخی انقﻼبی و غنی از
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دوران مارکس تاکنون درس گرفته ﺷود؛ تا از اهداف و اصول بنيادين کمونيسم که
درستیﺷان مشخص است فعاﻻنه دفاع ﺷود و جوانبی که نادرستیﺷان آﺷکارﺷده يا
ديگر قابﻞ بکار بست نيستند ،نقد و کنار گذاﺷته ﺷود .تنها از اين طريق میتوان به
تثبيت کامﻞتر محکمتر کمونيسم بر يک ﺷالوده علمی ياری رساند و بهراستی راه را
برای انقﻼب پرولتری بهعنوان بديﻞ واقعی گشود .انقﻼبی که بيش از هر زمان ديگر
ضرورت زمانه در سراسر جهان است.
بهمن ١٣٩۵
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مائو تسه دون ) (١٩٧٧نقدی بر اقتصاد اتحاد شوروی -ترجمه بینا ،بیتا – باز تﮑثير از
هواداران اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران( – سوئد
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مائو تسه دون ) (١٣٩۴گفتگو درباره مسائل فلسفه  -ترجمه شهاب آتشﮑار – نشر مير
لنين ،وﻻديمير ايليچ ) (١٣٩٢دفترهای فلسفی )دفترهای هگل( ترجمه حسن مرتضوی نشر
روزبهان – تهران
لنين ،وﻻديمير ايليچ ) (١٣۵٣دولت و انقﻼب ،آثار منتﺨب  -ترجمه بینا - ،انتشارات
سازمان انقﻼبی حزب توده ايران در خارج از کشور ،تجديد چاپ  -بیجا
استالين ژوزف (١٣٨۴) ،مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی -
مترجم بینا  -انتشارات حزب کار ايران )توفان(
آواکيان ،باب ) (١٣۶۵خدمات فناناپذير مائوتسه دون  -گروه مترجمين  -انتشارات اتحاديه
کمونيستهای ايران )سربداران(  -بهويژه فصل سوم و ششم
آواکيان ،باب ) (١٣۶۶فتح جهان؟ آنچه پرولتاريای جهانی ناگزير انجام خواهد داد  -گروه
مترجمين  -انتشارات اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران( – کميته کردستان
آواکيان ،باب ) (١٣٩٣دولت و آزادی ،ترجمه منير اميری  -نشر آتﺶ

آواکيان ،باب ) (١٣٩٢پرندهها نمیتوانند کروکوديل بزايند اما بشر میتواند افقها را در
نوردد ،پار ٔه نﺨست انقﻼب و دولت  -گروه مترجمين  -انتشارات حزب کمونيست ايران )مارکسيست
– لنينيست – مائوئيست(
آواکيان ،باب ) (١٩٨٣دروی اژدها ،درباره بحران مارکسيسم و قدرت مارکسيسم .به زبان
انگليسی ،انتشارات آمازون
Bob Avakian - For a Harvest of Dragons: On the Crisis of Marxism
& the Power of Marxism ١٩٨٣
لوتا ،ريموند ) (١٣٨۶اقتصاد مائوئيستی و راه انقﻼبی بهسوی کمونيسم  -گروه مترجمين -
ناشر حزب کمونيست ايران )م ل م( اين کتاب برای اولين بار در دسامبر سال  ١٩٧۵در چين تحت
عنوان »اصول اساسی اقتصاد سياسی« منتشر شد .نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که
اين کتاب را تحت رهبری چان چون چيائو )از رهبران انقﻼب فرهنگی چين که در زندان درگذشت(
نوشتند .تاريﺨچ ٔه اين کتاب در مقدم ٔه کتاب ويرايﺶ شده توسط لوتا ذکرشده ،همراه با پيشگفتار و
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مؤخرهای مفصل از لوتا .ترجم ٔه فارسی اين کتاب در بﺨﺶ کتابﺨانه تارنمای حزب کمونيست ايران
)م.ل.م( موجود است.
ولف ،لنی ) (١٣۶٩مدخلی بر علم انقﻼب – گروه مترجمين – انتشارات اتحاديه کمونيست
های ايران )سربداران(
لوتا ،ريموند ) (١٣٩۵تاريخ واقعی کمونيسم – ترجمه منير اميری – انتشارات حزب
کمونيست ايران )مارکسيست – لنينيست -مائوئيست(

لوتا ،ريموند و دونيا ،نايی و ک .جی .آ )» (١٣٩١سياست رهايیبﺨﺶ« آلن باديو،
کمونيسمی در قفس بورژوايی ،ترجمه بینا  -انتشارات حزب کمونيست ايران )م ل م(
پرتو ،م ) (١٣٩٠کندوکاو در سنتز نوين  -انتشارات حزب کمونيست ايران )م ل م(

سی آر ) (١٩٧٩چين ،ديﮑتاتوری پرولتاريا و پروفسور بتلهايم )يا چگونه از رويزيونيسم
انتقاد نﮑنيم(  -گروه مترجمين  -انتشارات اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران(
باران ،اسحاق و کی  .جی آ ) (٢٠١۴آجيت :تصويری از بازمانده گذشته – گروه مترجمين
حزب کمونيست ايران )مارکسيست – لنينيست – مائوئيست(
زاپاتا ،رنه ) (١٣٨١تاريخ مبارزات فلسفی در شوروی – ترجمه محمدجعفر پوينده – نشر
چشمه – تهران
پﻼنتی بونژور ،گی ) (١٣٨٠مقولههای فلسفه معاصر شوروی – ترجمه محمدجعفر پوينده –
نشر چشمه – تهران
اينوود ،مايﮑل ) (١٣٨٨فرهنگ فلسفی هگل – ترجمه حسن مرتضوی – نشر تيﮑا – تهران
استيس ،والتر ترانس ) (١٣٨١فلسفه هگل جلد اول و دوم – ترجمه حميد عنايت – شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی – تهران
کاپلستون ،فردريک ) (١٣۶۶تاريخ فلسفه ،جلد هفتم از فيشته تا نيچه – ترجمه داريوش
آشوری – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – تهران
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واقعيت انقﻼب فرهنگی چين
بﺨﺶ نﺨست :انقﻼب فرهنگی چين ،چه نبود؟!
نقدی بر مقاله فريدا آفاری

١

روزگار غريبی است .بحران جنبش بينالمللی کمونيستی و ضعف کمونيستها در
تأثيرگذاری بر روندهای سياسی جهان امروز ،به ظهور پديدههای منفی در همه
صحنههای مبارزه طبقاتی پا داده است .گرايش به عقب در همه زمينهها به چشم می
خورد .سطح توقعات سياسی بهﺷدت پائين آمده و اغلب فعالين چپ دچار بیتحرکی
فکری و رخوت تئوريک ﺷدهاند .پرسشگری و حقيقتجوئی جای خود را به تکرار
پيشفرضها و پيشداوریها داده؛ ايدئولوژی جايگزين علم ﺷده؛ اطﻼعات جای
دانش را گرفته و ژورناليسم بهعنوان تحقيق علمی جا زده میﺷود.
به تعبير مارکس اگر زمانی زندگان ،لباسهای مردگان را به عاريت میگرفتند،
امروز مردگان لباسهای زندگان به تن میکنند .اگر زمانی محتوی بر گفتار برتری
داﺷت اين بار محتوی از گفتار رخت بربسته است .کهنه ،نو قلمداد میﺷود و
برعکس ،نو کهنه .در مقطعی از تاريخ قرار داريم که بيش از هرزمانی نياز به جدا
کردن سره از ناسره است .بدون ترسيم مرز تمايز ميان درست و نادرست و حقيقت و
 ١اين مقاله به نام "ﺷارل بتلهايم و انقﻼب فرهنگی مائو" در تارنمای نقد اقتصاد سياسی قابﻞدسترس
استwww.pecritique.com .
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کذب نمیتوان از کمونيسم انقﻼبی دفاع کرد و مهمتر از آن چارچوب تئوريکی نوينی
را برای پيشروی جنبش کمونيستی فراهم آورد.
*****
سخن گفتن از انقﻼب فرهنگی چين برای اکثريت جنبش چپ ايران تابو است .اگر
زمانی هزاران هزار کمونيست متشکﻞ در احزاب و سازمانهای کمونيستی در سطح
جهانی که متأثر از انقﻼب فرهنگی چين بودند و نسبت به اين انقﻼب حساسيت فوق
العاده داﺷتند و با الهام از درسهايش به دنبال سازمان دادن انقﻼب در گوﺷه و کنار
جهان بودند ،اگر زمانی انقﻼبيونی چون حميد مؤمنی از رهبران سازمان چريکهای
فدايی خلق ايران يا سيامک زعيم از رهبران اتحاديه کمونيستهای ايران دغدغه
فکریﺷان اين بود که لحظات مهم اين انقﻼب را دنبال کنند و از مبارزه دو خط ميان
جناح راست و چپ حزب کمونيست چين سر درآورند ،امروزه بسياری از فعالين
چپ ،با فشار دادن دکمه حذف بر صفحه ذهن خويش سعی میکنند اين تجربه انقﻼبی
را همچون بسياری از تجارب انقﻼبی ديگر قرن بيستم پاک کنند.
در چنين اوضاعی بايد به استقبال مقاله فريدا آفاری رفت .جنبه مثبت اين مقاله در
آن است که فضا را برای بررسی و جمعبندی از يکی از مهمترين تجارب انقﻼبی
قرن بيستم و مهمتر از آن بحث حول آلترناتيو جامعه آينده مهيا میکند .نقد مقاله ايشان
در چند بخش تنظيمﺷده که بهمرور انتشار میيابد.
بخش اول – پاسخی به تحريفات :انقﻼب فرهنگی چين چه نبود؟
بخش دوم – نقش و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی بهعنوان جامعهای
در حال گذار
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بخش سوم  -انقﻼب فرهنگی چين واقعا ً چه بود؟ اهميت تاريخی انقﻼب فرهنگی و
محدوديتهای آنچه بود؟

٢

اما قبﻞ از ورود به بحث ،ذکر چند نکته مهم در ارتباط با متد و روحيه مقاله
فريدا آفاری ضروری است.
برخورد علمی :ماترياليست هستيد يا ايده آليست؟
ما با پديده بغرنجی به نام انقﻼب فرهنگی روبرو هستيم که تاکنون تفاسير سياسی
– تئوريک گوناگونی از آن صورت گرفته است .اين انقﻼب مانند هر انقﻼبی در
تاريخ مدافعان و مخالفان طبقاتی خود را دارا است .اگر به دنبال کشف حقيقت هستيم
بايد به واقعيت همانگونه که هست برخورد کنيم و اين اوليهترين ﺷرط برخورد علمی
به هر پديده است .طبقات مختلف با واقعيتهای عينی متفاوت روبرو نيستند و
"حقايق" متفاوت برای طبقات مختلف موجود نيست .اين امر ﺷامﻞ تجربه انقﻼب
فرهنگی و تاريخچه آن نيز میﺷود .انقﻼب فرهنگی چين نيز يک واقعيت مشخص
است و نه چند واقعيت .درنتيجه قضاوت تاريخی در مورد اين رويداد تاريخی را نمی
توان بر مبنای تفاسير يا خاطرات اين يا آن فرد يا بر مبنای اين يا آن فرمول از پيش
تعيينﺷده صورت داد .بايد ماترياليست پيگير بود و مانند هر دانشمندی بهگونهای
 ٢برای آﺷنايی با سير انقﻼب فرهنگی ،جدلهای مهم در مورد آن و جمعبندی انتقادی و تاريخی از
آن خواننده میتواند به اين آثار کليدی رجوع کند :
تاريخ واقعی کمونيسم اثر ريموند لوتا دفتر اول ،فصﻞ چهارم؛ دفتر دوم بخشهای ٧ – ١۶
سياست رهايیبخش آلن بديو ،کمونيسمی در قفس دنيايی بورژوايی اثر ريموند لوتا و ديگران ،فصﻞ
چهارم
انقﻼب فرهنگی در چين ،مصاحبه با باب آواکيان
ترجمه فارسی اين آثار در تارنمای حزب کمونيست ايران )مارکسيست – لنينيست  -مائوئيست( قابﻞ
دسترساند.
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نظاممند )سيستماتيک( به واقعيت مادی برخورد کرد؛ مستند سخن گفت؛ در منابع
مورد رجوع دقت کرد .از ظاهر به باطن و از سطح به عمق رفت و واقعيت را در
کليتش ديد ،با تمامی تضادهای ريزودرﺷتش و نه فقط يک جنبه و يک وجه را که
اتفاقا ً از طرف مخالفين انقﻼب فرهنگی درباره آن بسيار بزرگنمايی و تحريف
صورت گرفته است.
بهطورقطع میتوان برای فهم انقﻼب فرهنگی به هر برداﺷت مثبت يا منفی از آن
و بهطورکلی به هر نوﺷته و سندی دراينارتباط توجه کرد تا از جوانب گوناگون اين
انقﻼب ﺷناخت کسب کرد ،اما معلوم نيست چرا بايد همانند فريدا آفاری بر مبنای
ارزيابی ﺷارل بتلهايم در مورد اين انقﻼب به قضاوت نشست .درست است در دهه
ﺷصت و اوايﻞ دهه هفتاد ميﻼدی ،بتلهايم نقش مؤثری در ﺷناساندن جوانبی از انقﻼب
فرهنگی در سطح جهانی بهويژه در فرانسه داﺷت اما او نه تئوريسين اين انقﻼب بود
و نه نمايندهاش .مهمتر از همه ،درک عميق و جمعبندی صحيحی از اين پديده نداﺷت.
میتوان در مورد نقش و جايگاه تئوريک بتلهايم به قضاوت نشست .درکش را از
اقتصاد سوسياليستی و قوانين آن به نقد کشيد .میتوان پروسه تکاملی افکار و ايدههای
وی و نقاط قوت و ضعفش را موردبررسی قرارداد ٣.میتوان داوریهايش در مورد
انقﻼب فرهنگی را موردنقد و بحث قرارداد اما نمیتوان بر پايه افکار و تئوریهای
بتلهايم به داوری در مورد انقﻼب فرهنگی برخاست .برای مثال با توجه به موضوع
مرکزی موردعﻼقه فريدا آفاری ،آيا درکی که بتلهايم از قانون ارزش ارائه داد
 ٣برای نمونه میتوان به مقاله "چين ،ديکتاتوری پرولتاريا و پرفسور بتلهايم )يا چگونه از
رويزيونيسم انتقاد نکنيم( اثر سی.آر در نشريه انقﻼب ارگان تئوريک کميته مرکزی حزب کمونيست
انقﻼبی آمريکا ،ﺷماره  ،۵نوامبر  ١٩٧٩رجوع کرد .ترجمه اين اثر به فارسی در بخش کتابخانه
تارنمای حزب کمونيست ايران )مارکسيست – لنينيست – مائوئيست( قابﻞدسترس است.
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مطابق با همان درکی بود که حزب کمونيست چين مشخصا ً مائو و گروه چهار نفر
داﺷتند

٤

يا همينطور در مورد نقش مالکيت دولتی يا برنامهريزی سوسياليستی و

غيره؟ آيا چنين برخوردی علمی ،مستند و نظاممند است؟ چنين قضاوتی بيشتر يک
قضاوت ايدئولوژيک ماقبﻞ مدرن است .بهتر است بگوييم" :گنه کرد در بلخ آهنگری
– به ﺷوﺷتر زدند گردن مسگری" نمیتوان به خاطر درکهای خاص بتلهايم از
انقﻼب فرهنگی ،حقيقت را به دار کشيد و چنين نتيجه گرفت که رهبری انقﻼب
فرهنگی هم همان درکهای بتلهايم را داﺷته است .يا بهجای رجوع مستقيم به
اظهارات مائو در مورد انقﻼب فرهنگی از زبان کسان ديگر بگوييم که مائو چه
درکی از انقﻼب فرهنگی داﺷت.

٥

 ٤گروه چهار نفر نامی است که به "چيان چين" ،چان چون چيائو"" ،يائو ون يوان" ،وان هون ون"
از اعضای کميته مرکزی حزب کمونيست چين و رهبران انقﻼب فرهنگی و نزديکترين ياران مائو
داده ﺷده است .اين گروه پس از کودتای  ١٩٧۶دستگير و محاکمه ﺷدند .چيان چين و چان چون
چيائو در دادگاه به دفاع از انقﻼب و کمونيسم برخاستند و به حبس ابد محکوم ﺷدند .هر دو تن پس از
سالها بازداﺷت در زندان جان سپردند .برای آﺷنايی با افکار و زندگی چيان چين میتوانيد به مقاله
"بلندپروازیهای انقﻼبی يک رهبر کمونيست" در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره
 – ١٩سال  ١٣٧٢در تارنمای حزب کمونيست ايران )م ل م( رجوع کنيد.
 ٥برای مثال آفاری در مقالهاش از موريس مايزنر ،چين ﺷناس آمريکايی درک مائو از انقﻼب
فرهنگی را چنين تعريف میکند» .انديشه مائو بر مبنای اين ايمان نهاده ﺷده که مردم میتوانند به

کمک ايدههای مناسب و اراده باوری ،بر کليه موانع مادی فائق ﺷوند و واقعيت اجتماعی را مطابق با

آرمانهايشان ﺷکﻞ دهند) «.از کتاب چين مائو و بعدتر( يکم ،مائو چنين درکی نداﺷت و از هيچيک
از آثار وی نمیتوان چنين برداﺷتی کرد .دوم ،خود مائو در آثار و سخنرانیهای مختلف خود درک
خود را از انقﻼب فرهنگی و ضرورت آن را به ﺷکلی صريح و روﺷن جلو نهاد .برای مثال میتوان
به سند گفتگوی مائو با هيئت نمايندگی نظامی آلبانی در اول ماه مه  ١٩۶٧رجوع کرد .مائو در آن
سخنرانی اهداف ،ﺷيوهها و مراحﻞ مختلف انقﻼب فرهنگی را توضيح میدهد – .ترجمه فارسی اين
اثر در نشريه جهانی برای فتح ﺷماره  ١سال  ١٣۶٣قابﻞدسترس است (.چه دليلی دارد که بهجای
رجوع مستقيم به مائو از زبان يکی ديگر بگوييم که مائو چه درکی داﺷت .اين ﺷيوه حتی درخور نام
ژورناليسم نيز نيست.
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قصد اين مقاله پرداختن به آرای بتلهايم و جايگاه او نيست .ولی میتوان گفت که
نقد آفاری از بتلهايم نه عميق است نه منصفانه .در مقاﻻت آفاری اين چارچوب فکری
بتلهايم نيست که موردنقد قرار میگيرد و مشکﻞ بتوان به پلميک با چند عبارت نام
»نقد« نهاد .آنهم نقد آرای محققی که حداقﻞ چندين کتاب مهم درزمينهٔ تجربه جوامع
سوسياليستی در قرن بيستم نوﺷته است .بتلهايم عليرغم سرنوﺷت تلخ و تراژيکی که
داﺷت  -بدين معنا که اعتقادش را به سوسياليسم کامﻼً از دست داد  -در دوره پلميک
با پﻞ سوئيزی نقشی مثبت در دامن زدن به بحثهای تئوريک در مورد "چيستی
سوسياليسم" داﺷت .او تحت تأثير مباحث حزب کمونيست چين نقاب از چهره
ﺷوروی برداﺷت و دروغين بودن سوسياليسم در ﺷوروی آن سالها را نشان داد.
خدمتی را که بتلهايم در اين زمينه صورت داد محققين ديگر آن دوره )همچون رايا
دونايفسکايا که درصحنه سياست خواهان وحدت چين و ﺷوروی در مقابﻞ آمريکا
بودند( قادر به انجامش نبودند .همچنين موضعگيری بتلهايم عليه کودتا رويزيونيستی
سال  ١٩٧۶در چين نقشی مثبت در تشخيص درست از نادرست ايفا کرد.

٦

البته

خدمت بتلهايم دوگانه و متضاد نيز بود .او از زاويه سوسيالدمکراسی به دفاع از
انقﻼب فرهنگی برخاست و به درک بورژوا دمکراتيک از آن دامن زد .او با عينک
تعصبات خردهبورژوايی نسبت به دمکراسی ،سوسياليسم را مترادف با "دمکراسی
فراگير" ،ضديت با هرگونه اقتدار و دست برداﺷتن دولت از اعمال جبر میدانست.
بتلهايم قادر نشد پيچيدگیهای جامعه سوسياليستی و تضادهای واقعی که اين جامعه با
آن دستوپنجه نرم میکند را درک کند .ازجمله تضاد ميان زيربنا و روبنا و اهميت
 ٦رجوع ﺷود به کتاب چين پس از مائو – نوﺷته بتلهايم -ترجمه عباس ميﻼنی – انتشارات روزبهان
– ١٣۵٧
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روبنا در جامعه سوسياليستی ،ضرورت رهبری در جامعه سوسياليستی ،تضاد ميان
رهبری کننده و رهبری ﺷونده يا تضاد ميان حزب و تودهها .او قادر نشد درک
درستی از ماهيت مبارزه دو خط در حزب کمونيست چين ارائه دهد و دﻻيﻞ اصلی
اينکه چرا در سطح رهبری حزب مقرهای فرماندهی بورژوايی ﺷکﻞ میگيرد .اغلب
فعالين و متفکران مائوئيست فرانسه که تحت تأثير بتلهايم بودند به چنين درکهای
غلطی از انقﻼب فرهنگی آغشته بودند .امروزه يکی از ﺷخصيتهای ﺷاخص آن آلن
باديو است که تاريخ دهساله انقﻼب فرهنگی را محدود به دوره دوساله  ۶۶تا  ۶٨می
کند .دورهای که "خوب" بود زيرا "دمکراسی تودهای از پايين" برقرار بود و بقيه
اين دوره دهساله "بد" بود زيرا دوباره اتوريته حزب و دولت احيا ﺷد.

٧

ناتوانی در جمعبندی از ﺷکست انقﻼب چين ،بسياری مانند بتلهايم را به انحﻼل
طلبی کامﻞ و ضديت با انقﻼب و چپ کشاند .ﺷايد بتوان ميان اين سرانجام تلخ و آن
نقطهضعفهای تئوريک فصﻞ مشترکهايی يافت .اما مسئله اصلی پايان يک دوره
از انقﻼبهای پرولتری بود که قربانيان خود را از صفوف جنبش کمونيستی و
محققان طرفدار سوسياليسم میگرفت .ايفای نقش فعال بهعنوان حلقه واسط ميان دوره
ای که پايانيافته بود و آغاز دوره جديد نيازمند کسانی بود که هم میبايست استوارانه
از دستاوردهای دوره قبلی دفاع میکردند و هم ضعفهای تئوريک سياسی آن انقﻼب
ها را بهطورجدی مورد ﺷناسايی ،بازبينی و نقد علمی قرار میدادند.

 ٧برای نقد درک و جمعبندی آلن باديو از انقﻼب فرهنگی میتوانيد به کتاب "کمونيسمی در قفس
دنيای بورژوايی" اثر ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست رجوع کنيد .اين اثر در تارنمای حزب
کمونيست ايران ) م ل م ( قابﻞدسترس است.
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اگر کسی خواهان قضاوت تئوريک جدی در مورد انقﻼب فرهنگی چين است بايد
در درجه اول به اسناد مکتوب خود اين انقﻼب رجوع کند .بايد مستقيما ً به تئوری و
پراتيک حزب کمونيست چين تحت رهبری مائو در رابطه با اين رويداد بپردازد .به
هيچ طريقی نمیتوان اين مسئله را دور زد يا از آن گريخت.
اگر میخواهيد در مورد اين واقعه داوری تئوريک کنيد بايد حداقﻞ سراغ اين
برويد که چه تئوریهای در رأس آن انقﻼب قرار داﺷت ،درک رهبران درگير در
ماجرا چه بوده ،آنها با چه مشکﻼت و پيچيدگیهای روبرو بودهاند و چه راهحﻞهايی
در برخورد به اين مشکﻼت جلو گذاﺷتند .اگر به دنبال اين هستيد که درک انقﻼبيون
چينی از نقش و جايگاه قانون ارزش و چگونگی مقابله با آن و بهطورکلی روابط
توليدی سوسياليستی را بفهميد بايد سراغ کتاب "اقتصاد سوسياليستی ﺷانگهای" برويد
و آن را موردنقد و ارزيابی قرار دهيد ٨.اگر میخواهيد در مورد تضادهای درون
نظام مالکيت سوسياليستی قضاوت کنيد و درک رهبران را از ادامه انقﻼب دريابيد
بايد به سند مهم و تاريخی "درباره ضرورت اعمال همهجانبه ديکتاتوری پرولتاريا
بر بورژوازی" نوﺷته چان چون چيائو يکی از رهبران اصلی انقﻼب فرهنگی رجوع
کنيد ٩.اگر میخواهيد تفاوت تجربه چين و ﺷوروی را درزمين ٔه برنامهريزی
سوسياليستی بفهميد بايد سراغ کتاب "نقد اقتصاد سياسی ﺷوروی" – مائو و مقاله

 ٨کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم" با مقدمه و مؤخرهای بسيار مهم از
ريموند لوتا در سال  ١٩٩۴منتشرﺷده است .برگردان اين اثر به فارسی در تارنمای حزب کمونيست
ايران ) م ل م( قابﻞدسترس است.
 ٩اين مقاله در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره  – ١۴سال  ١٣۶٩قابﻞدسترس است.
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معروف "ده مناسبات بزرگ" و مجموعه سخنرانیهای وی در مورد انقﻼب فرهنگی
برويد.

١٠

بحث اين نيست که نبايد به آرای کسانی چون بتلهايم که تﻼش کردند اين واقعه را
بهطور قسمی درک ،معرفی يا جمعبندی کنند رجوع کرد .اما در صورتی میتوان به
آرای بتلهايم برای نقد و قضاوت در مورد انقﻼب فرهنگی چين تکيه کرد که قبﻞ از
همه ثابت ﺷود که تئوریهای وی بهدرستی – حداقﻞ بهطور نسبی  -اين انقﻼب را
بازتاب میدهد .برای فريدا آفاری ،بتلهايم صرفا ً بهانهای است برای ارائه پيشداوری
های مغرضانه و وصلهپينه کردن چند فرمول از پيش تعيينﺷده که بهظاهر منطقی و
مستند میآيند .متد غيرعلمی او نشان میدهد که هدف کشف حقيقت نيست بلکه اعﻼم
موضع در مخالفت با انقﻼب فرهنگی است آنهم بدون يک پژوهش منصفانه ،علمی
و مستدل.
عدم برخورد آفاری به تئوریهای راهبردی انقﻼب فرهنگی يادآور برخوردی
است که چند سال پيش )در لندن  -مارس  (٢٠٠٩توسط گردانندگان کنفرانسی به نام
"در باب ايده کمونيسم" به سرپرستی ژيژک صورت گرفته بود .در آن کنفرانس می
خواستند درباره ايدههای مارکس صحبت کنند اما چندان به خود مارکسيستهای
متشکﻞ اجازه بيان نمیدادند .آنان میخواستند در مورد تجربهای صحبت کنند که
 ١٠کتاب "نقد اقتصاد ﺷوروی" مقاله "درباره ده مناسبات بزرگ" از جلد  ۵مجموعه آثار مائو.
درباره سخنرانیهای مائو در دوره انقﻼب فرهنگی رجوع کنيد به:
-Mao Tse-tung Unrehearsed – talk and letters ١٩۵۶- ١٩٧١ – Edited and
– introduced by Stuart Scram – translated by John Chinnery and Tieyun
Penguin Books – ١٩٧۴
-The secret speeches of chairman Mao (From the hundred flowers to the great
leap forward) _ Harvard contemporary china series۶- ١٩٨٩
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اساسا ً حاصﻞ پراتيک احزاب کمونيست بود ولی حاضر نبودند به جمعبندیهای آنان
گوش فرا دهند .آفاری نيز میخواهد در مورد انقﻼب فرهنگی قضاوت کند اما هيچ
برخوردی به تئوریهايی که مائو و ديگر رهبران انقﻼب فرهنگی جلو گذاﺷتند،
صورت نمیدهد.
واقعيت اين است که رهبران حزب کمونيست چين هيچگاه فرصت جمعبندی همه
جانبه از انقﻼب فرهنگی را نيافتند .داﺷتن چنين توقع از کسانی که درگير نبرد مرگ
و زندگی بودند هنوز نبردﺷان پايان نيافته بود توقع غير ديالکتيکی است .در ادامه
نيز ،رهبران اصلی اين انقﻼب توسط رويزيونيستهای چينی يا به قتﻞ رسيدند يا به
زندان افتادند .بدين ترتيب جمعبندی از انقﻼب فرهنگی – مشخصا ً ﺷکست انقﻼب
سوسياليستی در چين – اساسا ً بر عهده نسﻞ بعد افتاد .کسانی که به اين انقﻼب وفادار
مانده بودند .اين وفاداری اساسا ً در جنبش انقﻼبی انترناسيوناليستی بازتاب يافت.

١١

تاکنون صحيحتر و عميقتر و همهجانبهتر از هر جريانی ،حزب کمونيست انقﻼبی
آمريکا به رهبری باب آواکيان وظيفه جمعبندی از انقﻼب فرهنگی را انجام داده
است .اسناد و کتابهای مهمی در اين زمينه منتشرﺷده که اين تحقيقات و سنتزها را
بازتاب میدهند.

١٢

 ١١جنبش انقﻼبی انترناسيوناليستی مجموعهای از احزاب مائوئيست جهان بود که در سال ١٩٨۴
تشکيﻞ ﺷد .اين جنبش نقش مهمی در تثبيت خدمات مائو و دستاوردهای انقﻼب فرهنگی داﺷت .مجله
انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ارگان اين جنبش پس از انتشار  ٣١ﺷماره متوقف ﺷد.
 ١٢برخی از اين آثار عبارتاند از "خدمات فناناپذير مائو تسه دون" – باب آواکيان؛ "مائو پنجمی
بود" )همراه با اسناد مبارزه دو خط در ميان حزب کمونيست چين( – اثر ريموند لوتا؛ "انقﻼب و
ضدانقﻼب در چين" – مجموعه مقاﻻت ،نقد نظرات انور خوجه به نام "حمله دگما رويزيونيستی
عليه انديشه مائو را در هم ﺷکنيم" بهويژه آثار چندساله اخير حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا مشخصا ً
متن سخنرانیهای ريموند لوتا در دانشگاههای آمريکا و مصاحبه با باب آواکيان به نام "انقﻼب

84

جديت در مبارزه نظری يعنی درگير ﺷدن با سرسختترين مدافعان يک نظريه و
ﺷنيدن يک نظريه از جانب افرادی که بهتر از همه آن نظر را بيان میکنند .بنابراين
فريدا آفاری اگر خواهان مقابله با "انقﻼب فرهنگی مائو" است بايد سراغ قویترين و
مسلط ترين مدافعانش برود.
برخورد تاريﺨی :شرمساريد يا سرفراز؟
فريدا آفاری خط بطﻼن بر تجربه انقﻼب فرهنگی و کﻼً تجربه انقﻼب چين کشيده
است؛ از آن دوران بهعنوان ايام تيرهوتاری يادکرده که مارکسيستها بايد از آن
ﺷرمگين باﺷند .او برای اثبات نظريات خود به تحريف فاکت ها میپردازد ،بهانه می
گيرد ،دروغ و بهتان میبندد و سراسر اين تجربه و کﻼً تمامی تجارب انقﻼبها و
دولتهای سوسياليستی قرن بيستم را منفی ارزيابی میکند .پرسش اين است که چنين
برخورد متعصبانه و خصمانه به انقﻼب فرهنگی و کﻼً انقﻼبهای قرن بيستم از کجا
ناﺷی میﺷود؟ ريشههای اين تعصب در چيست؟
تاريخ ،علم است و بیطرفی علمی ﺷرط ﻻزم برای هر پژوهش تاريخی است .با
نگاه تعصبآلود نمیتوان به قضاوت تاريخی صحيح دستيافت .قطعا ً هر تعصبی از
ماهيت ايدئولوژيک – سياسی  -طبقاتی معينی برخوردار است .ﺷما میتوانيد طرفدار
انقﻼب پرولتری باﺷيد يا نباﺷيد اما واقعيتهای تاريخی را نمیتوانيد منکر ﺷويد.
روز را ﺷب ،درست را نادرست و حقيقت را ياوه قلمداد کنيد .ﺷما میتوانيد هر نامی
که خواستيد بر انقﻼب چين و انقﻼب فرهنگی بگذاريد ،اما فاکتها را نمیتوانيد
فرهنگی در چين ،فرهنگ و هنر ،دگرانديشی و جوشوخروش  ...و پيشبرد انقﻼب بهسوی کمونيسم
" فوريه  ٢٠١٢ﺷماره  ٢۵٨نشريه انقﻼب ارگان حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا
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تحريف کنيد .هر ناظر بیطرف میتواند از دور تفاوت چين امروز را با چين زمان
مائو دريابد و حتی تفاوتهای ميان اين دو سيستم را بفهمد .کافی است نگاهی به
تفاوت زندگی اکثريت مردم چين در اين دو دوره بيندازد تا معنای تفاوت نظام
سوسياليستی را با نظام سرمايهداری بفهمد .فقط کافی است نگاهی به موقعيت متفاوت
زن در چين امروز با چين زمان مائو بيندازد تا عمق مسائﻞ را دريابد.

١٣

میتوان

هزاران مثال ،ارقام و آمار در زمينههای مختلف زد )که بايد زد( ،میتوان نمونههای
گوناگون از ضعف و قوتهای چين سوسياليستی آورد) ،که بايد آورد( میتوان از
گسستهای راديکال و اﺷتباهات کناریﺷان جمعبندی کرد )که بايد کرد( اما تا زمانی
که معيارهای علمی برای ارائه يک قضاوت تاريخی صحيح روﺷن نباﺷد نمیتوان
مدعی پژوهشی جدی و کشف حقيقت بود .واقعيت بﻼفصلی جلوی روی ما است که
نيازمند روش و خوانش صحيح است.
اين آموزه را از مارکس داريم که تاريخ را چگونه ببينيم و چگونه در مورد آن
قضاوت کنيم :نخست توجه کنيم که آدميان در هر دوره چگونه میزيستند و از دوره
تاريخی پيشين چه چيزی به ارث بردند و چه امکاناتی در اختيار داﺷتند يعنی درگير
و وارث چه روابط توليدی مشخصی بودند و چگونه فکر میکردند .چگونه ضرورت
ها را تشخيص دادند .چگونه به تغيير و تحول انقﻼبی جامعه ياری رساندند .تأثيرات
اين تغييرات چه بود .چه چيزهايی را توانستند تغيير دهند و چه چيزهای را نتوانستند
و چرا؟ در پروسه ايجاد تغييرات و دگرگونیها با چه مشکﻼت و پيچيدگیهای عينی
روبرو بودند .آيا راهحﻞ بهتری برای تغيير انقﻼبی در مقابلشان قرار داﺷت؟ چه
 ١٣رجوع کنيد به کتاب نيمی از آسمان )درباره رهايی زنان در چين( ١٩٧٣ -اثر کلودی بوروايﻞ
ترجمه منير اميری .اين کتاب در تارنمای حزب کمونيست ايران ) م ل م( قابﻞدسترس است.
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اﺷتباهاتی انجام دادند و کدام ﺷرايط اجتماعی  -تاريخی به اين اﺷتباهات پا داد .آيا
مجموعه دانش و تجربه بشری در آن مقطع اين اجازه را بدانها میداد که از
اﺷتباهات سبک يا سنگين دوری گزينند؟ اﺷتباهاتشان ناﺷی از درکهای غلط بود يا
محدوديتهای ﺷناخت؟
معموﻻً اوليهترين گام در پژوهش برای ارائه قضاوت تاريخی اين است که پديده
نوينی که متولدﺷده را با دوران قبلش مقايسه کنيم؛ چين بعد از انقﻼب را با چين قبﻞ
از انقﻼب مقايسه کنيم .به بيانی سادهتر پرسش اين است که انقﻼب چه دستاوردهای
واقعی داﺷته است؟ آيا اين دستاوردها مهم بودند يا خير؟ برای مثال اگر مردم چين
ديگر از گرسنگی نمیمردند از اهميتی برخوردار است يا خير؟ اينکه مردم چين در
فاصله کوتاهی از فقر مطلق ،اعتياد و تنفروﺷی و بيگاری رها ﺷدند و بر طول
عمرﺷان افزوده ﺷد ،مهم هست يا خير؟ اينکه فروش کودکان در چين بعد از انقﻼب
از بين رفت مهم است يا خير؟

١٤

قياس بعدی ،میتواند مقايسه پديده با پديدههای نظير و همدورهاش باﺷد .میتوان
انقﻼب چين را با "انقﻼب" گاندی در هند مقايسه کرد .تحوﻻتی که چين دوره مائو از
سر گذراند را با تحوﻻتی که هند از سر گذراند در مقابﻞ هم قرارداد و اين پرسش را
طرح کرد چرا چين توانسته بود فجايع انسانی ناﺷی از روابط توليدی را از ميان
ببرد ،اثرات ناﺷی از بﻼيای طبيعی را محدود کند اما هند همچنان اسير آن فجايع و
بﻼيا باقیمانده بود .حداقﻞ میتوان از واقعبينی اقتصاددانانی چون آمارتيا سن برنده

جايزه نوبﻞ به زبان خودش بهره گرفت که» :هرچند هند هرگز از "قحطی منتج از
اوضاع سياسی" مانند "جهش بزرگ بهپيش" در چين رنج نبرده است اما هند
 – ١٤رجوع کنيد به کتاب "چين سرخ" اثر ادگار اسنو صفحات  ۶٣و ٢٢٧
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برحسب بيماری ،ضايعات و طول عمر ،در همان دوره  ۴ميليون نفر در سال بيش
از چين مرگومير داﺷت ".درنتيجه فقط در همين يک محدوده جغرافيايی ﺷاهد آن
چنان مرگومير ناﺷی از "اين تجربه ﺷکستخورده کاپيتاليستی" هستيم )که تا
 ١٩٨٠به رقم صد ميليون نفر رسيد( که بيش از مرگومير منتسب به "تجربه
ﺷکستخورده کمونيستی" در همه جهان از سال  ١٩١٧به اينسو است«.

١٥

میتوان چين را حتی با کشورهای صنعتی پيشرفته آن دوران مقايسه کرد .حتی
موقتا ً میتوان اين واقعيت را که رﺷد صنعتی کشورهای امپرياليستی که عمدتا ً بر پايه
غارت و استثمار ديگر مردم جهان صورت گرفته و میگيرد را ناديده انگاﺷت.
درست است چين از زاويه سطح رﺷد نيروهای توليدی از کشوری مانند اياﻻتمتحده
آمريکا بسيار عقب بود اما روابط توليدی کدام پيشرفتهتر بود؟ اينکه ميزان مرگ مير
کودکان در پرجمعيتترين ﺷهر چين يعنی ﺷانگهای از ميزان مرگومير کودکان در
نيويورک کمتر بوده نشانی از پيشرفتهتر بودن چين از زاويه روابط ميان انسانها
هست يا خير؟ میتوان تعداد زندانيان )و ﺷرايط زندگیﺷان در زندان( در ﺷهری
چون پکن را که از دو سه هزار نفر تجاوز نمیکرد را با تعداد زندانيان در ﺷهری
چون نيويورک در همان دوره مقايسه کرد و حکم داد کدام نظام قضايی پيش رفتهتر
بوده است .میتوان پروسه ساده طﻼق در چين دوره مائو را با پروسه پيچيده طﻼق
در فرانسه آن دوره )حتی امروز( مقايسه کرد و ميان اين دو داوری کرد ١٦ .میتوان

 ١٥به نقﻞ از صفحه  ٢٠کتاب "نبرد بر سر گذﺷته چين"
Gao,Mobo (٢٠٠٨) The battle for China,s past –Mao and the cultural
revolution – London – Pluto Press
 ١٦رجوع ﺷود به کتاب "کارنامه سفر چين" اثر محمدعلی اسﻼمی ندوﺷن و مقالهای از مصطفی
رحيمی در مورد سيستم جزايی کمونيستها که در آن دوره مائو با دوره تنگ ﺷيائوپينگ مورد قياس
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کيفيت رﺷد اقتصادی چين )از زاويه تأمين نيازهای مردم و برابری ميان آنان ،رفع
نابرابری ميان مناطق ،کاهش ﺷکافها و ناموزونیها ميان بخشهای مختلف
اقتصادی و  (...را با کيفيت رﺷد اقتصادی کشورهای صنعتی مقايسه کرد و به
داوری نشست.

١٧

اما مهمتر و اساسیتر از همه میتوان از زاويه ضرورتها و آزادیهای عصر
کنونی يعنی عصر سرمايهداری که با تضاد اساسی ميان توليد اجتماعی و مالکيت
خصوصی رقم میخورد داوری کرد .عصری که امکان از ميان بردن هر ﺷکلی از
ستم و استثمار را فراهم آورده است .عصری که به تعبير مارکس در يک دوره گذار
تاريخی میتوان با اعمال ديکتاتوری پرولتاريا برای محو "چهار کليت" تﻼش کرد و
گامهای تعيينکنندهای برای محو تمايزات طبقاتی ،محو روابط توليدی استثمارگرانه،
محو روابط اجتماعی ستمگرانه و محو ايدههای سنتی برخاسته از اين روابط،
برداﺷت ١٨ .میتوان معيار مارکس مبنی بر اينکه انقﻼب پرولتری چکامه خود را از
آينده میگيرد به داوری نشست و حکم داد که انقﻼب چين عليرغم همه محدوديتهای
تاريخی و اﺷتباهات فرعی و درجه دوم در جهت از بين بردن تمايزات طبقاتی و
تبعيضات جنسيتی ،کاهش ﺷکاف ميان ﺷهر و روستا و کار فکری و يدی بود يا در
جهت گسترش اين تمايزات ،تبعيضات ،ﺷکافها و نابرابریها؟ با نگاهی دور از

قرارگرفته است .همچنين رجوع ﺷود به کتاب "ديوار دو طرف دارد" که فصلی از آن به پروسه
طﻼق در چين اختصاص دارد.
 ١٧رجوع ﺷود به کتاب چين سرخ اثر ادگار اسنو صفحات  ٢٢٧و ٢۵١
 ١٨رجوع ﺷود به کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه ترجمه باقر پرهام صفحه ١۴۵
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تعصب میتوان از ميان فاکت های بیﺷمار به جستجوی حقيقت برخاست و آن را
يافت.
اما پژوهشگر ما چشم و گوش خود را عامدانه بر روی اين واقعيتها بسته است و
مرغش يک پا دارد .آفاری مدعی است چين از همان فردای انقﻼب ،نظام سرمايه
داری دولتی را برقرار کرده ،تفاوتی ميان دوران پسا مائو با قبﻞ از او وجود ندارد و
مائو در حال "انباﺷت اوليه سرمايه" برای تنگ ﺷيائوپينگ بوده است .به چنين
ادعايی در بخش قانون ارزش بيشتر خواهيم پرداخت .اما چنين ادعايی قبﻞ از آنکه
نشانه درک غلط از قوانين حاکم بر جامعه سوسياليستی باﺷد بيشتر نشانه نشناختن
نظام سرمايهداری است .نشانه توهم داﺷتن نسبت به قوانين و عملکرد نظام سرمايه
داری و توان بورژوازی در عصر کنونی است .تکليف توان تاريخی بورژوازی –
درواقع ناتوانی بورژوازی در پيشبرد تحوﻻت انقﻼبی – را مارکس در همان دوره
انقﻼبهای  ١٨۴٨اروپا روﺷن کرد .حتی در قرن بيستم هم که بورژوازی بومی در
برخی کشورهای تحت سلطه نقشی در ضربه زدن به مناسبات ماقبﻞ سرمايهداری و
مخالفت با سلطه امپرياليسم ايفا کرد ،غالبا ً قبﻞ يا پس از کسب قدرت در نيمهراه
متوقف ﺷد و به سازش و خيانت به تودهها تن داد .اگر کسی فکر کند تحوﻻت
راديکال اقتصادی – اجتماعیای که چين در فاصله زمانی کوتاهی از سر گذراند از
عهده بورژوازی چين برمیآمده و بيانگر عملکرد قانون ارزش بوده ،بورژوازی،
قانون ارزش و خشونت نهفته در اين قانون را نشناخته است .قانونی که تحت عنوان
"مبادله ارزشهای برابر" منبع توليد و بازتوليد ﺷنيعترين نابرابریها و تبعيضها در
جهان امروز است.
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اما ماجرا در اين نقطه خاتمه نمیيابد .هر قضاوتی مسند قضاوت را نيز نشانه می
رود .قضات چه کسانی هستند؟ چه امری محکوم میﺷود و چرا حقيقت مورد دفاع
قرار نمیگيرد؟ آيا اين کمونيستها هستند که بايد به دليﻞ سازمان دادن انقﻼبهای
پرولتری در قرن بيستم ﺷرمسار تاريخ باﺷند يا بورژوازی که عامﻞ اصلی ﺷکست
اين انقﻼبها بود؟ اين است پرسش کليدی! فرق است ميان ﺷکست با ورﺷکستگی.
ﺷکست مارکسيستها نه به دليﻞ غلط بودن ايدههايشان بلکه عمدتا ً به دليﻞ عوامﻞ
عينی بود .آنان درگير نبرد نابرابر بودند و توازن قوا در سطح جهانی به نفع آنان
نبود .هرچند که اﺷتباهات کناری و غير عمده به ﺷکستشان پا داد ،اما عامﻞ اصلی
ﺷکست اين اﺷتباهات نبود .چند قرن به درازا کشيد تا نظام و قدرت طبقه بورژوازی
تثبيت ﺷود .طبقهای که میخواست ﺷکلی از ستم و استثمار را جايگزين ﺷکﻞ ديگری
کند .بدون ﺷک اين پروسه برای طبقهای که خواهان از بين بردن هر ﺷکلی از ستم و
استثمار است بسيار طوﻻنیتر و پيچيدهتر و دﺷوارتر است.
به تعبير مارکس ﺷرم احساسی انقﻼبی است و درست است که انسانها نسبت به
خطاهايشان احساس ﺷرم کنند ،اما اين ﺷرم زمانی واقعی است که متکی بر جمعبندی
و سنتز درستی از خطاها و جايگاه عينی خطاها باﺷد .درعينحال ﺷرم مقولهای
اخﻼقی نيز هست و يکی از ﺷاخصهای مهم ايدئولوژی است .اينکه از امری
ﺷرمسار باﺷيم يا نباﺷيم بستگی به نوع نگاهمان به خود ،به جهان و به تاريخ دارد.
برای مثال میتوان از جنگهای داخلی آمريکا – جنگ ﺷمال عليه جنوب بردهدار
– در سالهای  ١٨۶١ – ۶۵نام برد .خونينترين جنگ قرن  ،١٩که در آن از
جمعيت سیميليونی آن زمان آمريکا حدود  ٩٠٠هزار نفر کشته ﺷدند .اين جنگ
اساسا ً بر پايه اختﻼفات ميان طبقه حاکم آمريکا )ﺷمال صنعتی با جنوب عقبمانده(
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ﺷکﻞ گرفت به اين معنا امری بود که عمدتا ً از باﻻ آغاز ﺷد نه از پايين و بر بستر
مقاومت تودهای بردگان سياه .حتی در مراحﻞ اوليه جنگ بورژوازی ﺷمال ترديد
داﺷت که به تودههای سياه تکيه کند .تقريبا ً دو سال پس از آغاز جنگ يعنی ژانويه
 ١٨۶٣بردگی ملغی اعﻼن ﺷد .بورژوازی ﺷمال با اکراه حاضر به قبول ثبتنام
سياهان در ارتش و مسلح کردنشان ﺷد) .آنهم با جيره غذايی کمتر از سفيدپوستان(
اگرچه آن جنگ به بردگی پايان بخشيد اما امروزه روﺷن است که به رهايی سياهان
منجر نشد .ستم و استثمار نيمه فئودالی نيروی کار سياه جايگزين بردگی ﺷد و تا
جنگ جهانی دوم در منطقهای به نام »کمربند سياه« در جنوب امريکا ادامه يافت .بعد
از جنگ جهانی دوم بود که روند پرولتريزه ﺷدن سياهان آغاز ﺷد و ستم نژادی
اﺷکال جديدتری به خود گرفت .بدون ﺷک جنگ داخلی آمريکا رنج و مرارتهای
زيادی برای بسياری از انسانها از هر دو طرف به بار آورد .بدون ﺷک در آن
جنگ مردم ﺷاهد انتقامجويیهای بیرحمانه ،بيشازاندازه و گاها بیمورد بودهاند .اما
تاريخ در مورد اين جنگ چگونه قضاوت کرد؟ به خاطر اينکه جنگی خودانگيخته و
از پايين نبود محکومش کرد؟ به خاطر اينکه به رهايی کامﻞ و قطعی سياهان منجر
نشد ،محکومش کرد؟ میدانيم که چنين نيست .اينکه بردگان سياه مجبور نشوند
هرروز بر سر مزرعه ﺷﻼق بخورند يا ﺷاهد تکهتکه ﺷدن بدن همکاران خود توسط
سگهای ﺷکاری هنگام فرار نباﺷند؛ درگير ﺷدن در چنين جنگی که  ٩٠٠هزار نفر
در آن قربانی ﺷدند ناگزير و ضروری بود .تنها با نگاه به ريشهها است که میتوان
به قضاوت تاريخی دستيافت نه چرخيدن حول رويدادهای جزئی و فرعی .داوری
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صحيح در مورد يک رويداد تاريخی تنها با پی بردن به ديناميکهای واقعی آن
رويداد و درک قوای اجتماعی  -طبقاتی بزرگتر درگير در آن ممکن است.

١٩

معموﻻً مردم مترقی و نيروهای چپ در دفاع از جنگ داخلی آمريکا – عليرغم
اينکه از منظر تاريخی تحولی بورژوايی محسوب میﺷود -ترديدی به خود راه نمی
دهند .حتی در دفاع از موضع مارکس در قبال اين جنگ و نامههايش به آبراهام
لينکلن کتاب منتشر میکنند ٢٠ .اما وقتیکه پای انقﻼبهای قرن بيستم به ميان میآيد
متزلزل میﺷوند .اين مسئلهای ايدئولوژيک است .به چندمعنا:
يکم ،بيانگر فصﻞ مشترک اين قبيﻞ نيروها با افکار و ايدئولوژی حاکم بر جهان
است .بيان فصﻞ مشترک با تفکرات رايج بورژوا دمکراتيک است .اين قبيﻞ نيروها
بهراحتی به رويدادهايی چون جنگ داخلی آمريکا يا حتی انقﻼب بورژوايی فرانسه
) ١٧٨٩با همه اﺷتباهاتی که داﺷت( امتياز میدهند اما انقﻼبهای روسيه و چين را
به دليﻞ برخی اﺷتباهات کناری و غير عمده برنمیتابند .حتی با در نظر داﺷتن اينکه
برخی از اين اﺷتباهات – بهويژه در تجربه ﺷوروی سوسياليستی دوران استالين
بسيار جدی ،دردناک و غيرضروری بودهاند .اين امر نشانه آن است که ما در دوره
و زمانهای زندگی میکنيم که درکهای بورژوا دمکراتيک از کمونيسم بيداد میکند و
آرمانهای قرن هجدهمی ،ﺷعارهای دمکراتيک بورژوايی تحت عناوين برابری و
اومانيسم بهﺷدت ايده آليزه میﺷوند .قطعا ً فهم انقﻼبهايی که بيان گسستی راديکال از
 ١٩برای آﺷنايی با تاريخ جنگ داخلی امريکا میتوان به کتاب "تاريخ مردمی امريکا" اثر هوارد
زين و کتابهای "عصر انقﻼب" و "عصر سرمايه" اثر اريک هابسبام رجوع کرد.
 ٢٠برای نمونه میتوان به کتاب "قوميت و جوامع غير غربی" اثر کوين آندرسن با ترجمه حسن
مرتضوی اﺷاره کرد.
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روند تاريخ خودبهخودی بشر و تفکر غالب در عصر بورژوايی بودهاند ،کاری آسان
نيست بهويژه برای کسانی که قالبهای ايدئولوژيک و ارزﺷی بورژوا دمکراتيک
قرن هجدهم را بهعنوان ﺷاخص سوسياليسم پذيرفته باﺷند.
دوم ،عليرغم اينکه طبﻞ رسوايی کارزار ضد کمونيستی بينالمللی که توسط
بورژوازی بعد از فروپاﺷی بلوک ﺷرق به راه افتاد به صدا درآمده اما اثرات آن
کارزار هنوز باقی است .بسياری هنوز تحت تأثير تحريفات و حذفهايی هستند که
بورژوازی از تاريخ انقﻼبهای قرن بيستم کرده است .تحريفات در مورد وقايع و
دستاوردهای اين انقﻼبها و حذف نقش مستقيم و غيرمستقيم اقدامات عملی
بورژوازی در به ﺷکست کشاندن اين انقﻼبها .ذهنها مسموماند و کمونيستها
نيازمندند که با تمام توانشان سمزدايی کنند و واقعيت تاريخ و واقعيت آن تجارب را با
تمام نقاط قوت و ضعفش از زير آوار بيرون بکشند و به منظر داوری و نقد علمی و
منصفانه قرار دهند.
و سرانجام اينکه ما با ظهور گرايش قدرتمندی در ميان بسياری از منتسبين چپ
مواجه هستيم که مخالفت با تجارب انقﻼبی قرن بيستم ،برای آنها پوﺷشی است برای
مخالفت با انقﻼب .آنها خود را منتقد نظام و مبلغ مارکس میدانند؛ حتی خواهان
برقراری "جامعه کمونيستی" هستند اما اين امر را بدون انقﻼب ،خشونت ،قهر و
بدون اﺷتباهات ناگزير میخواهند .در نزد صاحبان اين ديدگاه معلوم نيست که چگونه
و با استفاده از چه ابزارهايی بايد به اين هدف رسيد .چگونه بايد قدرت سياسی
بورژوازی را درهم ﺷکست و قدرت سياسی پرولتری برقرار کرد .به اين معنا با
گرايشی "ضد – انقﻼبی" روبرو هستيم .منظور اين نيست که اين قبيﻞ نيروها
"ضدانقﻼب" اند بلکه درواقع اميدی به انقﻼب و تغيير راديکال سيستم ندارند .در
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بهترين حالت در حيطه "نظری" با تعابير خود از مارکس دفاع میکنند ولی در حيطه
عملی از اصﻼحات در سيستم فراتر نمیروند .آنهم درست در زمانهای که جهان
نياز دارد بار ديگر انقﻼب پرولتری بهعنوان تنها راهحﻞ واقعی رهايی بشر از دهشت
های اين سيستم به ميدان آيد.
برگرديم به صحنه علم تاريخ و ضرورت برخورد ديالکتيکی به تاريخ .دفاع از
دستاوردهای موج اول انقﻼب پرولتری ) (١٨۴٨ – ١٩٧۶صرفا ً مسئلهای اخﻼقی
نيست .نشانه چگونگی برخورد علمی و مارکسيستی به مسئله ﺷناخت است .اين
تجارب بخشی از "دانش انباﺷت ﺷده" بشر درزمينهٔ تغيير جامعه و جهاناند .هيچ
تئوری علمی بدون توجه به دانش انباﺷت ﺷده پيش از خود و روﺷن کردن نسبت خود
با "دانش انباﺷت ﺷده" نمیتواند مدعی درستی و تکامﻞ خود باﺷد .بدون دفاع از آن
دستاوردها حتی نمیتوان بهنقد درست دستيافت ،همانطور که بدون نقد نمیتوان
محکم از آن تجارب دفاع کرد .دفاع بدون نقد ،دگماتيسم و بیثمری به بار میآورد و
نقد بدون دفاع ،به انحﻼل طلبی و سردرگمی و گيجی منجر میﺷود .برای فهم و
توضيح بهتر بحث ديالکتيک دفاع و انتقاد بايد به سراغ تئوری مارکسيستی ﺷناخت و
مقولهای رفت که همه علوم با آن روبرو هستند يعنی "منحنی ﺷناخت" و "منحنی
يادگيری" که بر اساس آن ،ﺷناخت از چيستی سوسياليسم و ماهيت جامعه
سوسياليستی نيز خود فرآيندی تاريخی ديالکتيکی است و در پروسه ديالکتيکی
پراتيک – تئوری  -پراتيک در حال تحول و تکامﻞ بوده است .پروسهای که مدام امر
تداوم و گسست را به ميان میآورد .تداوم افکاری که کماکان صحيحاند و گسست از
افکاری که نادرستاند يا زمانی صحيح بودند اما ديگر با واقعيات پويای مادی نمی
خوانند .واقعيت اين است که در اواخر قرن نوزدهم و طی قرن بيستم پروسه ﺷکﻞ-
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گيری و تکوين جنبش پرولتری گامهای نخستين خود را پشت سر میگذاﺷت و
ﺷناخت بشر از ماهيت اين انقﻼبها و چيستی سوسياليسم نيز مراحﻞ اوليه خود را
طی میکرد .اگرچه مارکس و انگلس در جريان کار فکری و سياسیﺷان و بر اساس
روش علمی درستشان تعابير و ﺷاخصههای تئوريک عمدتا ً درستی از جامعه
سوسياليستی و دولت ديکتاتوری پرولتاريا را مشخص کردند اما اين چارچوب هرگز
نمیتوانست توضيحدهنده ابعاد ناﺷناخته جامعه سوسياليستی و تبيينکننده اجزای
گوناگون آن باﺷد .نياز به عملی کردن آن تئوریها ،کسب تجارب جديد و تئوريزه
کردن مجدد آن تجارب بود .اين بحثی است کامﻼً ماترياليستی و منطبق با تئوری
مارکسيستی ﺷناخت .تنها بر چنين بستری است که میتوان از تﻼشها برای پيشرفت
عملی و تکامﻞ تئوریها سر درآورد ،محدوديتهای تاريخی و اﺷتباهات را عميقا ً
فهميد و ﺷناخت خود را درزمينهٔ چگونگی تغيير انقﻼبی جهان تکامﻞ داد .زمانی که
با ديد گسترده تاريخی و موﺷکافی نقادانه علمی به تجارب انقﻼبی قرن بيستم بنگريم
جايی برای ﺷرمساری باقی نمیماند.
پاسﺨی به تحريفات :انقﻼب فرهنگی چين چه نبود؟
فريدا آفاری در مقاله خود )البته عمدتا ً از زبان ديگران( نسبتهايی به مائو و
انقﻼب فرهنگی چين میدهد که واقعيت ندارند .برخیها بهانهاند و بيشتر به کار
فضاسازی منفی عليه اين انقﻼب میآيند ،برخی ديگر تحريف و بهتان آﺷکارند تا از
آن برای نتيجهگيریهای دلبخواهی استفاده ﺷود .اغلب اين بهانهها و تحريفات به ﺷيوه
ای ژورناليستی و سطحی و غير محققانه طرح میﺷوند .به اين صورت که فﻼنی يا
بيساری اينها را گفته و مسئوليتش بر عهده آفاری نيست .مجبوريم به برخی از اين
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تحريفات بپردازيم تا حشو و زوائد کنار زده ﺷوند و هسته اصلی بحث در مورد
انقﻼب فرهنگی چين رو بيايد.
 - ١بهانه گرفته میﺷود که مائو از ادبيات نژادپرستانه عليه سياهان استفاده می

کرد و »همواره از واژهی سياه برای توصيف زﺷتی و پليدی استفاده میکرد درحالی
که در همان زمان جنبش مدنی سياهان ﺷعار "سياه زيبا است" را رواج داده بود«.
میتوان بهدرستی و همواره نسبت به بار جنسيتی ،نژادی و طبقاتی که در همه زبان
ها موجود است ،هشدار داد و خواهان پاﻻيش آن ﺷد .هرچند مائو تﻼش داﺷت که از
واژه تاريکی برای نشان دادن زﺷتی يا جوانب منفی يک پديده استفاده کند اما اگر
کسی میخواهد واقعيت را دريابد بايد به موضع سياسی مائو در مورد جنبش سياهان
آمريکا بپردازد .اين مائو بود که برای نخستين بار بهعنوان رهبر يک کشور
سوسياليستی در سال  ١٩۶٣بيانيهای در پشتيبانی از مبارزه بر حق سياهان عليه
تبعيض نژادی در نظام سرمايهداری امپرياليستی آمريکا منتشر کرد .اين مائو بود که
درست چند روز پس از قتﻞ مارتين لوترگينگ در  ١۶آوريﻞ  ١٩۶٨و ﺷورش توده
های سياه فراخوان معروف ،تاريخی و تحريک آميزش را در حمايت از مبارزه
سياهان آمريکا عليه سرکوب قهرآميز صادر کرد ٢١ .اين دفاع و مهمتر از آن افکار
انقﻼبی او بيشترين تأثير را بر بخش راديکال جنبش سياهان در آمريکا – مشخصا ً
حزب پلنگان سياه  -داﺷت .اين حزب بود که جمله مشهور مائو مبنی بر اينکه "قدرت

 ٢١متن فارسی اين بيانيه در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح جهانی ﺷماره  ١٢سال ١٣۶٨
درجﺷده است.
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سياسی از لوله تفنگ بيرون میآيد" را همراه با پخش گسترده آثار مائو به ميان توده
ها برد و جنبش انقﻼبی قدرتمندی را سازمان داد.

٢٢

 - ٢از قول رايادونايفسکايا بهانه گرفته میﺷود که مائو برای توجيه وحدت با
چيان کايچک کتاب "درباره تضاد" را نوﺷته است .بهانه اين است که چرا مائو فلسفه
را در خدمت سياست قرارداد .خود مائو بارها اذعان داﺷت که فلسفه بايد در خدمت
وظايف سياسی زمان خود باﺷد و هر فلسفهای در خدمت وظايف زمان خود قرار
دارد.

٢٣

انکار اين مسئله پوﺷشی برای پنهان کردن ماهيت طبقاتی فلسفه است .در

تاريخ جنبش کمونيستی )و حتی فراتر از آن تاريخ جهان( هيچکس بهاندازه مائو
فلسفه را به ميان تودهها نبرد .بحث میتواند بر سر محتوی و درستی و نادرستی
نتايج فلسفی از وقايع و رويدادهای سياسی باﺷد نه خود رابطه ناگزير فلسفه و
سياست .فلسفه بهعنوان راهنمای پژوهش از ﺷناخت علمی و حقايق عينی تأثير می
گيرد ،مدام تحت تأثير ﺷناخت و حقايق بيشتری که توسط علوم طبيعی و علوم
اجتماعی کشف میﺷوند ،تکامﻞ میيابد .اين امر ﺷامﻞ بحثهای فلسفی مائو نيز
هست" .درباره تضاد" مائو صرفا ً پاسخی تنگنظرانه و پراگماتيستی به وظايف
روزمره سياسی نبوده بهويژه آنکه مائو در حال احيای هسته اصلی تفکر ديالکتيکی
بود که آن زمان توسط استالين مخدوش ﺷده بود .کافی است "درباره تضاد" مائو با
کتاب "ماترياليسم تاريخی ماترياليسم ديالکتيک" استالين مقايسه ﺷود تا دريافت که

 ٢٢عﻼقهمندان به تاريخ حزب پلنگان سياه میتوانند فيلم سينمايی  black panterرا مشاهده کنند.
اين فيلم تاريخ اين حزب را بازتاب داده است.
 ٢٣رجوع ﺷود به کتاب نقد اقتصاد ﺷوروی اثر مائو در تارنمای حزب کمونيست ايران ) م ل م(
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چگونه مائو اساسا ً به مطالعات لنين در مورد هگﻞ تکيه کرد و بحث وحدت اضداد را
بهعنوان اساسیترين اصﻞ ديالکتيک غنا بخشيد.
 - ٣بهانه گرفته میﺷود که مائو درک وارونهای از رابطه زيربنا و روبنا ارائه

داده و فکر میکرد »اصﻼحات سياسی و فرهنگی میتواند بهجای تغييرات در
زيربنای اقتصادی به عوامﻞ اصلی و تعيينکننده تبديﻞ ﺷود «.يکم اينکه در هيچيک
از آثار تئوريک مائو مانند "درباره تضاد"" ،درباره پراتيک" و "ايدههای صحيح
انسان از کجا سرچشمه میگيرد" و "نقد اقتصاد ﺷوروی"  -چنين حکمی ديده نمی
ﺷود .البته مائو از درک ماترياليستی مکانيکی که تا آن زمانبر جنبش بينالمللی چپ
غالب بود گسست کرد و بر تداخﻞ ديالکتيکی ميان زيربنا و روبنا بارها تأکيد کرد و
نشان داد که عليرغم اينکه در کﻞ زيربنا نقش تعيينکنندهای نسبت به روبنا دارد اما
در مقاطعی اين روبناست که نقش عمده در تعيين ماهيت و تکامﻞ زيربنای اقتصادی
جامعه ايفا میکند .انقﻼب يعنی در درجه اول تغيير اساسی در روبنای جامعه ،تنها
پسازاين تغيير روبنايی است که میتوان صحبت از تغييرات زيربنايی کرد .وانگهی
نقش روبنا در جامعه سوسياليستی نسبت به جامعه سرمايهداری برجستهتر است و به
ناگزير کشمکش در روبنا حادتر و پيچيدهتر میﺷود .برخﻼف جامعه سرمايهداری
روابط توليدی سوسياليستی پس از کسب قدرت سياسی ﺷکﻞ میگيرد نه قبﻞ از آن.
نيروی خﻼق و قوه محرکه جامعه سرمايهداری خودروئی و آنارﺷی است و سرمايه
داری نيازی به برنامهريزی آگاهانه ندارد .اين جامعه سوسياليستی است که فقط با در
رأس قرار دادن آگاهی و برنامهريزی ساخته میﺷود .اين امر خود نقش کليدی روبنا
و آگاهی را نشان میدهد .ﺷعار "انقﻼب کنيد توليد را باﻻ ببريد" خود انعکاسی از
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اين درک درست در جريان انقﻼب فرهنگی بود .که در ادامه بيشتر بدان خواهيم
پرداخت.
 - ۴از قول يک "متفکر مارکسيست" هندی )به نام پارش چاتوپاهيای( بهانه

گرفته میﺷود که »در انديشه مارکس مقولهای به نام "انقﻼب فرهنگی" و جدا از
انقﻼب اجتماعی وجود ندارد ،و مائو میپنداﺷت که مبارزه طبقاتی در جامعه
سوسياليستی نيز ادامه پيدا میکند «.گويی قرآن غلط خوانده ﺷد و مارکس پيغمبری
بود که همهچيز منجمله چگونگی آغاز انقﻼبها را پيشبينی کرده بود و تاريخ می
بايست نعﻞ به نعﻞ بر طبق گفتههای او به پيش میرفت .درست است مارکس صحبت
از انقﻼب فرهنگی نکرد ،اما بهروﺷنی از ادامه انقﻼب سخن گفت .انقﻼب فرهنگی
ﺷکلی بود که ادامه انقﻼب تحت ديکتاتوری پرولتاريا در ﺷرايط چين به خود گرفت.
اين کمونيستهای چينی بودند که برای نخستين بار مفهوم "چهار کليت" مارکس را
از زير آوار تحريفات رويزيونيستی بيرون کشيدند و تعريف دقيق و عميق و همه
جانبه و چندوجهی که مارکس از مضمون انقﻼب پرولتری در کتاب نبردهای طبقاتی
در فرانسه ارائه داده بود را فراگير کردند .در مفهوم "چهار کليت" مارکس بهوضوح
از ضرورت نابودی کليه ايدههای سنتی صحبت میکند که از روابط توليدی
استثماری و روابط اجتماعی تبعيضآميز نشئتگرفتهاند و سوسياليسم را دوران
انقﻼب مداوم برای محو "چهار کليت" از طريق اعمال ديکتاتوری پرولتاريا تعريف
کرد ،با چنين سنتزی آيا نمیتوان چنين نتيجه گرفت که دقيقا ً انقﻼب فرهنگی چين
تجلی پراتيک واقعی و درست بحث مارکس است؟
درست است در چين ،مبارزه در جبهه فرهنگ و هنر جرقه اين انقﻼب را زد ،اما
اين انقﻼب همه عرصههای روابط توليدی و اجتماعی چين را در برگرفت .مشکﻞ
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جای ديگری است .غالب "متفکران مارکسيستی" که آفاری بدانها رجوع میکند
درک غلطی از جايگاه فرهنگ دارند و کﻼً مخالف انقﻼب درزمين ٔه فرهنگ هستند.
اغلب آنان فکر میکنند نقطه عزيمت فرهنگ سوسياليستی همان فرهنگ بورژوايی
است و جامعه سوسياليستی فرهنگی را که از جامعه کهن به ارث برده دستنخورده
باقی میگذارد.

٢٤

و اتفاقا ً برخﻼف مارکس که در مانيفست بر راديکالترين گسست

از مناسبات سنتی مالکيت و راديکالترين گسست از ايدههای سنتی تأکيد میکرد،
"انقﻼب اجتماعی" اين بهاصطﻼح "متفکران مارکسيست" حيطه فرهنگ را در
برنمیگيرد.

٢٥

وانگهی مارکس غير از ارائه طرح و چارچوب کلی در مورد جامعه آينده چگونه
میتوانست قوانين حاکم بر پديدهای را که هنوز ﺷکﻞ نگرفته و ساخته نشده را کشف
کند؟ مائو با تکيه به تجربه چين و ﺷوروی توانست قوانين حاکم بر مبارزه طبقاتی
تحت سوسياليسم را کشف کند و اين بزرگترين و تاريخیترين خدمت او به علم
کمونيسم بود .البته اين مارکس بود که بر ضرورت انقﻼب دائم تأکيد کرده بود.
انقﻼب هم معنای خود را دارا است حتما ً آماجی دارد و حتما ً نيروهايی در موافقت يا

 ٢٤آفاری از مايزنر نقﻞ میکند که »ﻻزم است آن فرهنگی را که سرمايهداری به ما داده درک کنيم
و سوسياليسم را با ﺷروع از آن بسازيم  ...لنين مانند مارکس فرض میکرد که يک جامعه
سوسياليستی وارث کليه دستيابیهای فرهنگی و مادی پيشينيانش است و از آن نقطه ﺷروع میکند.
مائو برعکس فقدان فرهنگ يا فقدان "فرهنگ متعالی" را يک حسن میدانست «.چنين ديدگاهی
صرفا ً امتياز دادن به فرهنگ بورژوازی و عدم گسست از آن نيست بلکه بهطور ضمنی بيانگر
ديدگاه ﺷوونيستی ارو سنتريک هم هست که جوامع غير غربی را فاقد فرهنگ میداند.
 ٢٥برای آﺷنايی با نظرات مائو در مورد هنر میتوانيد به "سخنرانی در محفﻞ ادبی هنری ينان" جلد
 ٣منتخب آثار و همچنين فصﻞ  ۵از کتاب "خدمات فناناپذير مائو تسه دون" اثر باب آواکيان رجوع
کنيد.
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ضديت با آن با يکديگر درگير میﺷوند .درک "پارش چاتوپاهيای" بيشتر ﺷبيه درک
طرفداران ﺷوروی سابق يا "سوسياليسم واقعا ً موجود" است که مدام طبقاتی بودن
جامعه سوسياليستی را انکار میکردند .اين درک ريشه در فرمولبندیهای نادرستی
داﺷت که نخستين بار توسط استالين جلو گذاﺷته ﺷد و بعدها توسط امثال خروﺷچف
تکامﻞ کيفی ارتجاعی يافت .استالين در نيمه دهه  ١٩٣٠مدعی ﺷد که با برخی
تحوﻻت سوسياليستی که در ﺷوروی صورت گرفته ديگر طبقات آنتاگونيستی وجود
ندارند و منبع تمام تضادهای اجتماعی بايد در فعاليتهای بقايای استثمارگران و
جاسوسان يکی از قدرتهای امپرياليستی نهفته باﺷد .چنين درک غلطی به عوارض
ناگوار و دردناکی در تجربه ﺷوروی پا داد.

٢٦

 – ۵تاريخ از زبان رايا دونايفسکايا تحريف میﺷود .نقﻞقول از او آورده میﺷود

که ليوﺷائوچی رئيسجمهوری چين »به اين سبب خلع ﺷد که با سياست مائو مبنی بر
عدمحمايت از ويتنام در برابر امپرياليسم آمريکا و سياستهای فاجعهبار مائو در به
بار آوردن کودتای ناموفق اندونزی مخالفت کرده بود «.پيروان رايادونايفسکايا می
پندارند که دروغ هر چه بزرگتر باﺷد باورش آسانتر است .تحريف هم حدی دارد.
اين تحريف تاريخ نيست ،وقاحت تاريخی است .کسی که سادهترين و ابتدايیترين
کتابهای تاريخ دهه ﺷصت را ورق بزند دروغين بودن اين بهتان را درمیيابد .اين
سخنان در مورد دورهای گفته میﺷود که اوج کمکهای چين به ويتنام بود .انقﻼب
فرهنگی نقش مهمی در گسترش کمکهای سياسی نظامی چين به ويتنام داﺷت.
تظاهرات وسيع تودهای و کارزار يک روز حقوق برای کمک به جنگ ويتنام
 ٢٦برای بحث بيشتر در اين زمينه به مقاله "دادگاههای جمهوری اسﻼمی؛ دادگاههای استالين" در
نشريه حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران ) م ل م( ﺷماره  ۴٧و ) ۴٨سال  (١٣٨٨رجوع کنيد.
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سازمان داده ﺷد .چين آن زمان نقش مهم و تعيينکنندهای در افشای سياست همزيستی
مسالمتآميز ﺷورویها داﺷت .آفاری در مقالهاش میگويد چين با دادن امتيازهايی به
آمريکا موجب تقويت آمريکا در جنگ ويتنام ﺷد .میتوان برخی سياستهای خارجی
– متأثر از تئوری سه جهان – را که در اواخر دوران مائو  -در اوايﻞ سالهای هفتاد
ميﻼدی – )نه در دهه ﺷصت ميﻼدی( اتخاذﺷده را موردنقد قرارداد اما خوب است
يک مورد از امتيازهايی که چينیها در دوران جنگ ويتنام به آمريکايیها داده بودند
برﺷمرده میﺷد .با حرف بیاساس و بی سند که نمیتوان مدعی پژوهشگری ﺷد.
عﻼوه بر اين هيچ سند تاريخی موجود نيست که نشان دهد اين مائوئيستها بودند
که در اندونزی کودتا کردند يا قصد کودتا داﺷتند و ﺷکست خوردند و اين امر منجر
به قتﻞعام صدها هزار از اعضای آن حزب ﺷد .حزب کمونيست اندونزی به دليﻞ
راستروی نهتنها هيچ اقدام مستقلی برای کسب قدرت نکرد بلکه از سوکارنو
)نماينده بورژوازی ملی اندونزی که در رأس قدرت بود( دنبالهروی کرد و اين
سياست بود که به فاجعه انجاميد .اين امپرياليسم آمريکا بود که در اندونزی کودتا کرد
و به قتﻞعام ميليونی پرداخت .چرا آفاری سعی دارد تقصير کودتای آمريکايی را به
گردن مائو بيندازد؟!

٢٧

 - ۶تحريف ديگر ،بنا بر ﺷواهد موريس مايزنر آمار داده میﺷود که بهواسطه
انقﻼب فرهنگی طی سالهای  ١٩۶۶تا  ١٩٧۶بيش از چهارصد هزار نفر در
سراسر چين به قتﻞ رسيدند ،ميليونها نفر دستگير ﺷدند و به زندان يا اردوگاههای
کار اجباری در روستاها فرستاده ﺷدند ،ميليونها نفر تبعيد ﺷدند و ميليونها نفر ديگر
 ٢٧در اين زمينه رجوع ﺷود به سند تاريخی انتقاد از خود حزب کمونيست اندونزی ) (١٩۶۶مندرج
در مجله انترناسيوناليستی جهانی برای فتح ﺷماره  ٢۴سال .١٩٩٨

103

مورد ﺷکنجه جسمانی يا روحی قرار گرفتند .انگار ماﺷين آمار سازی مايزنر فقط با
اعداد ﺷش رقم به باﻻ کار میکند.

٢٨

حتی بنگاههای رسمی بورژوازی در مورد

"کشتار"های انقﻼب فرهنگی چنين ادعايی نکردهاند .آنها بيشتر بر آمار مرگومير
 ۵٠ ،٣٠ ،٢٠ميليونی دوران "جهش بزرگ بهپيش" طی سالهای پايانی دهه ١٩۵٠
انگشت میگذارند و آنها را بهحساب جنايات مائو واريز میکنند ٢٩ .حتی دار و دسته
تنگ ﺷيائوپينگ و حکام کنونی چين که صدمات زيادی از دوران انقﻼب فرهنگی
خوردند چنين ادعايی نکردند.
در دوره کنونی ،آمار سازی در مورد تعداد "قربانيان" کمونيسم به قماری بدل
ﺷده است جهت تحريف هر چه بيشتر واقعيت انقﻼبهای سوسياليستی .اينکه آفاری
در ميان صدها کتابی که در مورد انقﻼب فرهنگی منتشرﺷده سراغ چنين منابعی می
رود جای پرسش است اما اين حداقﻞ وظيفه يک پژوهشگر است که منابع مختلف را

 ٢٨احتماﻻً مايزنر آمار کسانی را که داوطلب اعزام به روستاها ﺷدند را نيز در جدول تبعيدیها و
ﺷکنجهﺷدهها قرار داده زيرا طبق منطق فکری او يا "عقﻞ متعارف" هيچ آدم عاقلی نبايد ﺷهر را
رها کند و عازم روستا ﺷود حتما ً زوری در کار بوده است.
 ٢٩آمار مربوط به مرگومير در دوران جهش بزرگ بهپيش ناصحيح است چون مبنا را جمعيتی
قرار میدهد که طبق برآوردها قرار بوده تا اواسط دهه  ۶٠رﺷد کند .يعنی با رﺷد سطح کيفی زندگی
مردم پس از انقﻼب چين ،حزب کمونيست چنين ارزيابی میکرد که تا اواسط دهه  ۶٠بايد جمعيت
چين به فﻼن عدد برسد اما در جريان قحطی و خشکسالی که در جريان جهش بزرگ اتفاق افتاد،
رﺷد جمعيت با اين آهنگ پيش نرفت و لذا آن عدد متحقق نشد اما دستگاههای ايدئولوژيک
بورژوازی کسر جميعت چين در پايان دهه  ۵٠نسبت به آن عدد احتمالی را به ليست "جنايت" ها و
"قتﻞعام"های مائو افزودند!!! برای بحث بيشتر در اين زمينه به مصاحبه با ريموند لوتا تحت عنوان
"واقعيت کمونيسم چيست؟" رجوع ﺷود .اين مجموعه مصاحبهها به فارسی در ﺷمارههای مختلف
نشريه آتش قابﻞ دسترس است.
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باهم مقايسه کند تا تصوير واقعی از يک واقعه تاريخی کسب کند و اعتماد
خوانندگانش را به بازی نگيرد.

٣٠

از رقم نجومی و عجيبوغريب ميليونها زندانی ،تبعيدی و ﺷکنجهﺷده که بگذريم
واقعا ً به رقم چهارصد هزار نفر فکر کنيد .بايد حداقﻞ يک جنگ داخلی ﺷديد در
 ٣٠پرسش ما اين است که چرا آفاری در ارزيابیاش از انقﻼب فرهنگی چين و تجربه سوسياليسم در
چين سراغ پژوهشهای محققين و روزنامهنگاران عمدتا ً غير مائوئيستی که سعی کردند واقعيتها را
منعکس کنند نمیرود .مانند
موبو گائو
Gao,Mobo
٢٠٠٨ The battle for China,s past –Mao and the cultural revolution – London
– Pluto Pres
ژان دوبيئر
– Daubier,Jean (١٩٧۴) A history of the Chinese Cultural revolution
translated by Richard Seaver – New York – Vinage Book
جان رابينسون
– Joan Robinson (١٩٧٢) The Cultural revolution in China – London
Penguin Books
ويليام هينتون ) (١٣۵٨) ،(William Hintonنقطه عطف در چين – ترجمه د.برتاف – تهران –
نشر پژواک
فليکس گرين )) (Felix Greenديوار دو طرف دارد( و ادگار اسنو )چين سرخ(
در اينجا ﻻزم است که نگاهی به يکی از منابع "بیطرف" آفاری يعنی سيمون ليز بيندازيم.

 :Simon Leysاسم واقعی او  Pierre Ryckhmansاست .اولين نوﺷتهاش »عادات جديد
مائو« بود که در سال  ١٩٧١منتشر ﺷد Les Habit neufs du Président Mao .او
ازجمله کسانی بود که میگفت مائو در حال نابودی هنر و فرهنگ سنتی چين است .علت اينکه اسم
سيمون ليز را انتخاب کرد ،اين بود که ناﺷرش گفت اگر به اسم واقعی آن کتاب پر از دروغ و بهتان
را منتشر کند ديگر نمیتواند به چين سفر کند .در دهه  ١٩٧٠بهﺷدت از سوی مائوئيستهای
فرانسوی زير انتقاد بود .بهويژه از طرف نشريه  Tel Quelخود وی در مورد آن دوران میگويد:
»روزنامه لوموند  Le Mondeبه من اتهام تکرار دروغهای ساختهﺷده توسط سيا را میزد)«.به
نقﻞ از ويکيپيديای فرانسوی تحت نام خودش (.سيمون ليز يکی از خدمتگزاران "پروپاگاندهای
دروغين" که معرف حضور همهی آدمهای سياسی جدی که ﺷناخت از کارکرد دولت آمريکا دارند
بود .عصبانيت نيروهای انقﻼبی از او به دليﻞ "انتقاد" نبود .آش آنقدر ﺷور بود که روزنامه لوموند
به او انتقاد کرده که پروپاگانديست سيا نباﺷد.
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جريان میبود تا چنين کشتاری صورت میگرفت.

٣١

تقريبا ً هر ساعت بايد  ۵نفر

کشته ﺷوند تا چنين رقمی طی ده سال حاصﻞ ﺷود .انقﻼب فرهنگی ،يک انقﻼب بود،
هزينههای خود را هم داﺷت .چه براثر زيادهرویهايی که تودهها میکردند و چه در
زدوخوردهای خيابانی که ميان گروهبندیهايی سياسی )برخی با ماهيتهای سياسی
متضاد و برخی با ماهيتهای فرقهای و سکتاريستی( صورت میگرفت .بخشهايی
از مردمآزار و صدمه ديدند و حتما ً افرادی نيز قربانی ﺷدند .زمانی که خيزش تودهای
گسترده به راه میافتد ،وقوع چنين رويدادهای تلخ ناگزير است بهويژه اينکه بسياری
مواقع ضدانقﻼب نيز با همان پرچم و همان ﺷعارها عمﻞ میکند .بااينوجود بدون
خيزش تودهای گسستی از اوضاع عقبمانده صورت نمیگيرد .اگر مبارزه به ورای
مرزهای غيرقابﻞقبول نرود ،تغييرات اساسی هرگز صورت نمیگيرد .اين ديالکتيک
پيشرفت تاريخ و مبارزه طبقاتی است .اما واقعيت آن است که آنتاگونيسمی که انقﻼب
فرهنگی ﺷاهدش بود آنقدر ﺷديد نبود که اينهمه کشتار در آن صورت بگيرد.
عليرغم اينکه راستها در مقابﻞ انقﻼب مقاومت کردند اما مقاومتشان متمرکز و
نظامی نبود .عﻼوه بر اين تعداد مقاماتی که راه سرمايهداری را در پيشگرفته بودند
به قول مائو حداکثر  ۵درصد بوده و پراکنده بودند.

٣٢

اما آنچه مهم است سياست

رسمی مائو بود که مخالف برخورد قهری با مخالفان بود .اينکه هيچيک از رهبران
مخالف )برخﻼف تجربه منفی ﺷوروی( به قتﻞ نرسيدند خود نشانه برخورد از نوع
 ٣١برای مقايسه در جنگ کره که جنگی متمرکز فشرده و سهساله و تقريبا ً بينالمللی بود و يک
ميليون سرباز چينی در آن ﺷرکت داﺷت تعداد کشتههای چينیها  ١۵٢هزار نفر با  ٢٨٣هزار
مجروح بود.
 – ٣٢رجوع ﺷود به منبع ﺷماره  - ۴گفتگو مائو با هيئت نمايندگی نظامی آلبانی.
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کيفيتا متفاوت بود .باب آواکيان نقﻞ میکند که مائو در مصاحبهای در سال  ١٩٧١با
ادگار اسنو از اينکه برخی زيادهرویها و برخی روشهای غيراصولی که مردم در
جريان مبارزه اتخاذ کردند بسيار ناراحت بود .از اينکه "گاردهای سرخ" بهجای
اتحاد گسترده در ميان مردم پيرامون مسائﻞ بزرگ انقﻼب فرهنگی در مقاطعی به
فرقه بازی درونی کشيده ﺷده بودند بسيار آﺷفته بود" .گاردهای سرخ" درگير
جروبحثهای فرقهای ﺷده و درگير زدوخورد با يکديگر ﺷده بودند .حتی در مواردی
بر سر اين موضوع که کدام جناح انقﻼبی است و ديگران همه ضدانقﻼبیاند وارد
درگيری مسلحانه ﺷده بودند .درگيریهايی که به دانشگاه پکن هم کشيده ﺷده و علت
اصلی حضور کارگران )بهزعم آفاری ارتش؟!( و تعطيلی دانشگاه اين بود .مائو حتی
از عمﻞ کﻼهبوقی گذاﺷتن بر سر افرادی که موردانتقاد قرارگرفته بودند انتقاد کرد و
در ادامه مانع انجام آن ﺷد.

٣٣

زمانی که انقﻼب چين با کودتای راستها ﺷکست خورد .انتقاد بسياری از چپ
های دنيا به مائو اين بود که اگر او مانند استالين عمﻞ میکرد و امثال تنگ
ﺷيائوپينگ را به قتﻞ میرساند چين به چنين سرنوﺷتی دچار نمیﺷد! اما برای مائو
ويارانش روﺷن بود که مسئله با کشتن اين يا آن رهبر مخالفان حﻞ نمیﺷد پای
تضادهای عينی و نيروهای اجتماعی بزرگتر و پروسه تاريخی طوﻻنیتری در
ميان است.
 ٣٣گذاﺷتن کﻼهبوقی بر سر افرادی که موردانتقاد قرارگرفته بودند در چين يک سنت سياسی بود اما
بعدها مائو مانع از تدوام و تکرار اين کار ﺷد) .از کتاب تاريخ انقﻼب فرهنگی پرولتاريايی در چين
اثر ژان دوبيئر ص (١۴١
– Daubier,Jean (١٩٧۴) A history of the Chinese Cultural revolution
translated by Richard Seaver – New York – Vinage Book
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اين ادعای موريس مايزنر نيز بههيچوجه واقعيت ندارد که مائو ،لين پيائو را سر
به نيست کرد .اسناد و خاطراتی که در اين زمينه منتشرﺷده خﻼف اين ادعاست .حتی
ضد کمونيستیترين کتاب سالهای اخير )مائو داستان ناﺷناخته – اثر هاليدی و
چانگ( که در مورد مائو نوﺷتهﺷده ،مرگ لين پيائو را به مائو نسبت نداد .کتابی که
تﻼش کرده مائو را از کودکی تشنه خون و قدرت نشان دهد .در اين کتاب ذکرﺷده که
لين پيائو هنگام فرار به سمت ﺷوروی در اثر سقوط هواپيمايش در مغولستان به دليﻞ
اتمام سوخت کشته ﺷد.

٣٤

 – ٧اصلیترين دليﻞ آفاری در رد انقﻼب فرهنگی بر پايهيک تحريف بزرگ
صورت گرفته است .آفاری مدعی است که عليرغم اينکه طی سالهای  ١٩۶۴تا
 ١٩٧۵ميزان توليدات صنعتی و کشاورزی چين افزايشيافته و چين با رﺷد اقتصادی
روبرو ﺷده بود سطح زندگی تودههای مردم بهبود نيافت .به نظر میرسد اين يکی از
ﺷاخصهای مهم آفاری در محکوميت انقﻼب فرهنگی است .اما واقعيت چه بود؟
 ٣٤طبق روايت کتاب "مائو داستان ناﺷناخته" زمانی که لين پيائو در مبارزه سياسی ﺷکست خورد و
منفرد ﺷد به فکر توطئهچينی و قتﻞ مائو افتاد .اما هيچيک از توطئههايش به دليﻞ نفوذ مائو در ميان
پايههای ارتش امکانپذير نبود .او پس از ناکامی در اجرای طرحهايش همراه با همسر و پسر و چند
نفر ديگر از ياران سياسیاش با هواپيما به سمت ﺷوروی فرار کرد .هواپيمايش به دليﻞ اتمام سوخت
در استپهای مغولستان سقوط کرد .يک دليﻞ عجله لين پيائو در روز فرار اين بود که دخترش که از
هواداران مائو بود نهتنها حاضر به همراهی با سفر آنان نشد بلکه سريعا ً به دفتر حفاظت محله خود
اطﻼع داد .نويسندگان کتاب مدعیاند که اين اطﻼعات را بر مبنای مصاحبه ﺷفاهی با دختر،
خدمتکار و نزديکان لين پيائو و همچنين افسر کا گ ب که از ﺷوروی برای تحقيق در مورد اين
ماجرا به مغولستان سفرکرده بود به دست آوردند.
در مورد ﺷناخت از خط لين پيائو هم میتوان به سند "پيرامون دار و دسته ضد حزبی لين پيائو"
درجﺷده در کتاب "مائو پنجمی بود" اثر ريموند لوتا رجوع کرد .باب آواکيان نيز در تحليﻞ از اين
مبارزه جزوه مهمی به نام "چرخش دهه ﺷصت هفتاد" نوﺷته است که به نکات بسيار مهمی در
ارتباط با موقعيت چين درصحنه جهانی و در دورهای که خيز انقﻼبی دهه ﺷصت فروکش کرده و
تأثيرات آن بر مبارزات خطی درون حزب کمونيست چين اﺷاره دارد.
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درست است که چين کشور فقيری بود و سطح زندگی مردم نمیتوانست قابﻞمقايسه
با کشورهای امپرياليستی باﺷد .ولی بهجرئت میتوان گفت در برخی زمينهها
وضعيت مردم چين بهطور نسبی بهتر و پيشرفتهتر بود .از زاويه آماری نگاهی گذرا
به برخی ﺷاخصهايی که سطح زندگی تودههای مردم چين را در دوره مائو نشان می
دهد بيندازيم:
طبق آمار درآمد ملی سرانه طی سالهای  ١٩۵٢تا  ٢ ٢٪ ،١٩۶۶رﺷد داﺷت در
فاصله  ١٩۶۶تا .۴ ۴٪ ،١٩٧۶

٣٥

ميزان مصرف سرانه در چين در فاصله سالهای  ١٩۵٢تا  ١٩٧۵دو برابر ﺷد.
 ٣٦چين بهعنوان کشوری که ساليان سال از گرسنگی رنج میبرد در اوايﻞ دهه ٧٠
ميﻼدی توانست اين معضﻞ را حﻞ کند.
خدمات بهداﺷتی رايگان يا کمهزينه برای همگان فراهم ﺷد .متوسط هزينه ساﻻنه
پزﺷکی برای دهقان چينی  ١تا  ٢دﻻر بود .در مناطق روستايی مشکﻞ تغذيه حﻞ ﺷد
و گرسنگی و بيماری عمومی رخت بربست .قبﻞ از انقﻼب فرهنگی ،دوسوم صندوق
بودجه خدمات پزﺷکی درمانی در مناطق ﺷهری مصرف میﺷد درنتيجه انقﻼب
فرهنگی اين نسبت به  ۴٠درصد کاهش يافت ٣٧.يک کف معين برای مصرف تثبيت
ﺷد و اجازه داده نمیﺷد که ميزان مصرف مردم از آن پايينتر برود .قيمت
 ٣٥نقﻞﺷده در کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم" با مقدمه و مؤخره ريموند
لوتا – از منبع " S.Ishikawaرﺷد اقتصادی چين از سال  – "١٣۴٩فصلنامه چين ژوئن ١٩٨٣
 ٣٦به نقﻞ از کتاب "اقتصاد سياسی چين" اثر کارل ريسکين )نشر دانشگاه آکسفورد  (١٩٨٧نقﻞﺷده
در کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم"
 ٣٧مقاله "واقعيت کمونيسم چيست" مصاحبه با ريموند لوتا و همچنين کتاب "اقتصاد مائوئيستی و
مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم"
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محصوﻻت صنعتی نظير ابزار و کود ﺷيميايی در چين دوران مائو نسبتا ً ثابت نگه
داﺷته ﺷد و همزمان حکومت مدام قيمت خريد محصوﻻت کشاورزی را افزايش می
داد.

٣٨

همانطور که گفته ﺷد در سال  ١٩٧۵نرخ مرگومير کودکان در ﺷانگهای که
بزرگترين ﺷهر چين است پايينتر از نيويورک بود .اميد به زندگی که قبﻞ از انقﻼب
 ٣٢سال بود به  ۶۵سال در  ١٩٧۶رسيد .به گفته ويليمز تحليﻞگر مسائﻞ چين
) (٢٠٠۵Williemsدرمجموع سیوپنج ميليون سال بر طول عمر مردم چين افزوده
ﺷد.
ثبتنام در مدارس ابتدايی طی سالهای  ١٩۶۵ – ٧٧از صد و پانزده ميليون نفر
به صد و پنجاه ميليون نفر افزايش يافت .طی همين سالهای ثبتنام در مدارس دوره
متوسطه از  ١۵٠ميليون نفر به  ۵٨٠ميليون نفر رسيد يعنی تقريبا ً  ۴برابر افزايش
يافت.

٣٩

سيستم درجهبندی دستمزدها در کﻞ کشور پس از انقﻼب فرهنگی  ٨رتبهای ﺷد.
يعنی باﻻترين سطح حقوقی که يک مقام اداری دريافت میکرد هشت برابر دستمزد
پايه يک کارگر با کمترين سطح مهارت بود .در بخش صنايع باﻻترين حد دستمزد که
به برخی مديران و کارکنان فنی پرداخت میﺷد  ۵برابر دستمزد کارگران غير ماهر
بود .يعنی نرخ تفاوت دستمزد پنج به يک بود در حالی بود که در بسياری از
کشورهای جهان سوم در آفريقا و آسيا نرخ تفاوت دستمزد از  ٣٠به يک حتی  ۵٠به
يک ،غيرعادی نبود.

٤٠

 ٣٨به نقﻞ از کتاب "اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم" – ريموند لوتا
 ٣٩همانجا
 ٤٠همانجا
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دولت آگاهانه به باز توزيع منابع مالی توسط حکومت در مناطق فقير پرداخت.
استانهای محروم با يارانهای که از حکومت دريافت میکردند میتوانستند بيشتر از
آنچه درآمدهای خودﺷان اجازه میداد هزينه کنند.

٤١

برای کاهش نابرابری صنعتی ميان مناطق در اوايﻞ دهه  ١٩٧٠ميﻼدی بيش از
 ۵٠٠هزار کارگر ماهر ﺷاغﻞ در ﺷانگهای )از استانهای ساحلی( به بخش صنايع
در استانهای داخلی چين اعزام ﺷدند ٤٢ .آيا با چنين ﺷاخصهايی هنوز میتوان چشم
بر واقعيت بست و گفت سطح زندگی مردم چين تغييری نيافته بود .جالب اينجا است
که منبع رجوع اصلی آفاری در موردنقد انقﻼب فرهنگی يعنی موريس مايزنر
مخالف نتيجهگيری آفاری است .مايزنر معتقد است سطح زندگی مردم چين باﻻ رفته
بود و نبايد اندازهگيری سطح زندگی را به سطح دستمزد تقليﻞ داد .او میگويد که
آموزشوپرورش ،بهداﺷت و افزايش طول عمر نيز ازجمله ﺷاخصهای مهم در
ارتباط با سطح زندگی حساب میﺷوند .عﻼوه بر اين مايزنر برخﻼف بسياری از
تحليلگران که باﻻ رفتن سطح زندگی را به دوران تنگ ﺷيائوپينگ نسبت میدهند
معتقد است که از اوايﻞ دهه هفتاد ميﻼدی چين ﺷاهد باﻻ رفتن اين سطح ﺷد.

٤٣

 ٤١همانجا
 ٤٢همانجا
 ٤٣رجوع ﺷود به اين مقاله Maurice Meisner The significance of the chiese
revolution in world history
موريس مايزنر – اهميت انقﻼب چين در تاريخ دنيا )مرکز پژوهشهای آسيا – (١٩٩٩
موريس مايزنر استاد دانشگاه در آمريکا بود که در بررسی تاريخ معاصر دنيا بهويژه چين تخصص
داﺷت .او خود را "مدافع" انقﻼب چين میدانست از اين ديدگاه که انقﻼب  ١٩۴٩و تحوﻻت بعدازآن
يک انقﻼب ضروری بورژوايی برای يک جامعه عقبمانده فئودالی است .حمﻼت مايزنر به سياست
ها و جهتگيریهای مائو و انقﻼبيون چينی در دورههای مهم بعد از انقﻼب )مشخصا ً جهش بزرگ
بهپيش و انقﻼب فرهنگی( از اين زاويه انجام میﺷود که اين تحوﻻت به رﺷد اقتصادی و نيروهای
توليدی کشور ضربه زده است .بهطورکلی مايزنر ازنظر سياسی در زمره کسانی است که تحوﻻت
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برخورد ايدئولوژيک آفاری فقط ﺷامﻞ حذف آثار طرفداران انقﻼب فرهنگی نيست
بلکه حتی ﺷامﻞ حذف ارزيابیهای مثبت منابع مورد رجوع خودش هم میﺷود!!
 - ٨آفاری مدعی است که انقﻼب فرهنگی در مراحﻞ نخست آن سناريوی برنامه
ريزیﺷده از باﻻ بود و نه انقﻼبی تودهای و خودانگيخته .بعدازاينکه مردم – بهويژه
کارگران ﺷانگهای  -به ميدان آمدند و "خواستار حکومت کارگران و پاسخگو ﺷدن
رهبری حزب" ﺷدند مورد سرکوب توسط "پاسداران سرخ کارگری" طرفدار مائو
قرار گرفتند) .جالب است که آفاری کلمه گارد را به "پاسدار" برمیگرداند؟! اين نيز
بخشی از فضاسازی منفی عليه انقﻼب فرهنگی است(.
آفاری برای رد انقﻼب فرهنگی از تحريفات تراژيک به قصههای کميک گذر
میکند و تصويری کاريکاتور گونه و غيرممکن از انقﻼب فرهنگی نشان میدهد.
گويا مائو بهعنوان يک صحنهگردان در اتاق فرمان نشسته بود و با فشار دادن دگمه
های مختلف همه امور را کنترل میکرد .حالآنکه منابع جدی تاريخی غربی نيز
چنين مسئلهای را تأييد نمیکنند .بهعنوان کسی که خود را مارکسيست میداند رو
آوردن به "تئوری سناريو" بيشتر بيان ناتوانی در ارائه تحليﻞ طبقاتی از يک رويداد
تاريخی است.
انقﻼب فرهنگی يک خيزش تودهای و مبارزه انقﻼبی بود .سناريو خواندن خيزﺷی
که صدها ميليون نفر را در برگرفت بيشتر بيان کمآوردن استدﻻل و اوج سادهانگاری
است .حتی برای توضيح رويدادها در سادهترين اﺷکال حکومتی در جوامع طبقاتی
اوليه نيز چنين سادهانگاریهايی کاربرد ندارد .با چنين منطقی حتی سادهترين توطئه
سوسياليستی را در کشورهايی که گرفتار روابط عقبافتاده و ماقبﻞ سرمايهداری هستند ناممکن می
دانند.
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چينیهايی که جناحهای مختلف بورژوازی عليه يکديگر سازمان میدهند را نمیتوان
توضيح داد .آفاری بهجای تحليﻞ از تضادهای بنيادين جامعه و تحليﻞ طبقاتی از
اوضاع و ﺷرايط سياسی در سطح ملی و بينالمللی همهچيز را به سناريوی برنامه
ريزیﺷده مائو نسبت میدهد .بررسی روند انقﻼب فرهنگی و مبارزه بر سر آن در
سطح رهبری حزب نشان میدهد که مائو هرگز دارای قدرت مطلق و خارج از حد
نبود بلکه در برخی مقاطع توازن قوا به نفع او نبود و مائو بسيار کوﺷيد اين توازن را
به سود خط خود تغيير دهد .او برای منفرد کردن و ﺷکست دادن رهروان راه سرمايه
داری در درون کميته مرکزی حزب و افرادی مانند ليوﺷائوچی ،تنگ ﺷيائوپينگ و
بعدها لين پيائو هرگز چنان اختيارات و آزادی عملی نداﺷت که با يک فرمان بتواند
پيش برود بلکه روند پيچيدهای از مبارزه خطی در جريان بود و مائو در بسياری از
مواقع ناچار از عقبنشينیهای تاکتيکی و موقت بود) .در بخشهای بعدی با مرور
تاريخ انقﻼب فرهنگی بيشتر به اين اتهام آفاری خواهيم پرداخت(.
فقط کافی است اﺷاره ﺷود که دهه ﺷصت ميﻼدی ،دهه توفانی بود .موجی انقﻼبی
سراسر جهان را در برگرفته بود .انقﻼب فرهنگی چين نيز جزئی از اين موج انقﻼبی
بود که بهنوبه خود تأثيرات تعيينکنندهای بر کﻞ اين موج داﺷت .موجی که سرنوﺷت
از پيش تعيينﺷدهای نداﺷت .با هيچ سناريويی نمیﺷد اين موج را به راه انداخت يا
مسيرش را از قبﻞ تعيين کرد .جهان مانند توپی به هوا پرتابﺷده بود و مشخص نبود
که چگونه چرخ میخورد و در کجا فرود میآيد .اوضاع سياسی چين نيز چنين بود،
گرهگاهی سياسی ﺷکﻞگرفته بود .انقﻼب فرهنگی مانند هر انقﻼبی صحنه حضور
طبقات مختلف با جهتگيریهای متفاوت و متضاد بود ،مانند همه انقﻼبها با اوضاع
سياسی پيچيدهای روبرو ﺷد .اغلب گرايشهای طبقاتی مختلف درون جامعه در حزب
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نيز بازتاب يافته بودند و اين امر بهنوبه خود بر پيچيدگی مبارزه میافزود .عمﻼً
حزب کمونيست به صحنه مرکزی مبارزه بدل ﺷده بود .عدم درک اين مسئله – يعنی
چرايی ﺷکﻞگيری مبارزات خطی در حزب و رابطه آن با محرکهای بنيادين جامعه
سوسياليستی – و صفبندیهای طبقاتی بسياری را به اين نتيجه سادهانگارانه می
رساند که همهچيز يک سناريوی برنامهريزیﺷده بود و بر اساس قدرت مطلق مائو
جلو رفت.
آفاری در تناقض ميان سناريوی برنامهريزیﺷده از باﻻ با انقﻼب تودهای
خودانگيخته از پائين گيرکرده است .از يکسو انقﻼب فرهنگی سناريوی برنامهريزی
ﺷده و از باﻻ بود .از سويی ديگر به خيزش کارگری – در ﺷهری مانند ﺷانگهای پا
داد .تصويری که آفاری از خيزش ميليونی ﺷانگهای میدهد ،خيزﺷی که منجر به
سرنگونی مقامات ﺷهر ﺷانگهای ﺷد اساسا ً نادرست است و بيشتر نزديک به خوانش
باديو از تجربه کمون ﺷانگهای است.

٤٤

طبق اين خوانش گويا هر آن چيزی که از

باﻻ آغاز و رهبری ﺷود بد و غلط است و هر آن چيزی که خودانگيخته باﺷد و از
پايين ﺷروع ﺷود خوب است و درست .اما واقعيت خيزش ﺷانگهای چيز ديگری بود.
يکم اينکه اين خيزش بدون حمايت و رهبری جناح انقﻼبی حزب موفق به سرنگونی
مقامات ﺷهر نمیﺷد و مهمتر از آن زمانی که تودهها مقرهای فرماندهی راستها را
سرنگون کردند بهجای آن مقر فرماندهی ديگر يعنی کميتههای انقﻼبی را نشاندند .از
دل رهبری اين خيزش عظيم تودهای بود که کادرهايی چون "چان چون چيائو" رو
آمد و بعدها عضو کميته مرکزی حزب ﺷد .يک رابطه ديالکتيکی ميان جناح انقﻼبی
 ٤٤برای بحث دقيق در مورد تجربه کمون ﺷانگهای به فصﻞ چهارم کتاب "کمونيسم در قفس دنيای
بورژوايی" که ريموند لوتا در نقد آرای آلن باديو نوﺷته ،رجوع کنيد.
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حزب با خيزش تودهای موجود بود .جناح انقﻼبی حزب هم تﻼش میکرد به خيزش
تودهای جهت بدهد ،و هم از آن ياد بگيرد و ابتکار عمﻞ تودهها را فراگير کند و هم آن
را در خط و مسير درستی هدايت کند .برای مثال نگارش روزنامه ديواری ابتکار
عمﻞ يک استاد زن در دانشگاه پکن بود که جهت افشای مقامات دانشگاه پکن
مورداستفاده قرارگرفته بود .جناح انقﻼبی اين ابتکار عمﻞ انقﻼبی را در سراسر چين
گسترش داد.

٤٥

آفاری قادر نيست موقعيت متضاد قدرت سياسی در جامعه سوسياليستی در آن
مقطع را درک کند .واقعيت اين بود که بخشی از رهبری حزب )و نه همه رهبری(
راه سرمايهداری در پيشگرفته بود و میخواست کﻞ جامعه را به قهقرا و به سمت
سرمايهداری ببرد .هدف انقﻼب فرهنگی گسستن جامعه از اين راه و انداختن به جاده
ای ديگر بود .برای رسيدن به اين هدف نيز نياز به حفظ ،تحکيم و گسترش و
نوسازی قدرت انقﻼبی بود.
آفاری به ستايش حرکت از پايين و خودانگيخته میپردازد .از ديد او خيزﺷی
اصالت انقﻼبی دارد که خودانگيخته باﺷد .اين ستايش از خودانگيختگی آنهم پس از
تجارب چند دهه اخير در گوﺷه و کنار جهان منجمله تجربه انقﻼب  ۵٧جای پرسش

 ٤٥در  ٢۵می  ١٩۶۶نخستين روزنامه ديواری بزرگ در دانشگاه پکن منتشر ﺷد .اين روزنامه
ديواری توسط  ٧نفر ازجمله يک استاد فلسفه ،زنی به نام نی يوآن تزو ) (Nieh Yuan-tzuنوﺷته
ﺷده بود .در اين اطﻼعيه حملهای ﺷده بود به دو عضو دولت در دانشگاه و رئيس دانشگاه که قصد
دارند ابعاد انقﻼب فرهنگی و مشارکت دانشجويان و اساتيد در پروسه انقﻼب را محدود و مهار کنند
و در مقابﻞ بر حضور هر چه بيشتر تودهها در انقﻼب و در نقد عملکرد رهبران و رؤسای دانشگاه
و غيره تأکيد ﺷده بود .اين خبر بعدا ً به گوش مائو رسيد و او خواست اين عمﻞ در تمام چين فراگير
ﺷود .اين روزنامه ديواریها نقش مهمی در به راه انداختن ﺷور انقﻼبی و اعتمادبهنفس در ميان توده
ها در انتقاد نسبت به رهبران داﺷت) .رجوع ﺷود به ژان دوبيئر صفحه  ۴۴و (۴۵
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بسيار دارد .برای مثال انقﻼب  ۵٧يک خيزش اصيﻞ ،انقﻼبی ،تودهای ،خودانگيخته
و از پائين بود .اما آنچه جهتگيری و نتايجش را تعيين کرد رهبریاش بود.
خودانگيختگی نه ارزش است ،نه سدی نفوذناپذير در برابر رهبری بورژوايی.
هر خيزش خودانگيخته دير يا زود رهبری خود را پيدا میکند .اگر پيشاهنگ انقﻼبی
آن را رهبری نکند کسان ديگری آن را رهبری خواهند کرد .اين امر در مورد انقﻼب
فرهنگی نيز صادق بود با اين تفاوت که رهبری بايد يکبار ديگر پيشاهنگی خود را
در پيشبرد انقﻼب اثبات میکرد و قدرت سياسی انقﻼبی نيز بايد بار ديگر مشروعيت
خود را از عمﻞ انقﻼبی تودهها کسب میکرد و تحوﻻت اقتصادی اجتماعی عميقتری
را در جهت کاهش نابرابریها و تبعيضات بهپيش میبرد .همه اينها مربوط است به
ديناميکهای متضاد جامعه سوسياليستی که در بخش بعدی اين مقاله بدان خواهيم
پرداخت.
تير ١٣٩٣
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واقعيت انقﻼب فرهنگی چين
بﺨﺶ دوم :نقﺶ و جايگاه قانون ارزش در جامعه سوسياليستی
نقدی بر مقاله »شارل بتلهايم و انقﻼب فرهنگی مائو« – اثر فريدا آفاری

زمانی که جامعهای:
بتواند با سلب مالکيت از مﻼکين بزرگ و سرمايهداران کﻼن ،بزرگترين
جابجايی ثروت در تاريخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثريت
مردم خود فائق آيد؛ در فاصله چندساله قادر ﺷود بر معضﻞ اعتياد هفتاد ميليون نفر
از جمعيت خود چيره ﺷود و تنفروﺷی را از ميان بردارد؛
برای نخستين بار در تاريخ ،زمين را نه بر مبنای خانواده بلکه بر مبنای
فرد)ميان زن و مرد( تقسيم کند ،قوانين ازدواج و طﻼق را بر مبنای تبعيض مثبت و

در جهت رهايی زنان وضع کند و راهنمايش اين اصﻞ باﺷد که »هر کاری که مردان
میتوانند انجام دهند زنان نيز میتوانند و برعکس هر کاری که زنان نيز انجام می
دهند مردان نيز میتوانند«؛
کارکنانش داوطلبانه يک روز حقوق خود را برای کمک به جنگ رهايیبخش
ويتنام و ديگر جنبشهای ملی و آزادیبخش جهان اختصاص دهند؛
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ﺷعار اول دوستی بعد رقابت را بر ميدانهای ورزﺷی حاکم کند؛

١

آن جامعه از قانون ارزش پيروی نمیکند و کسب سود در فرماندهی آن قرار
ندارد .اين واقعيت بﻼفصﻞ جامعه چين پس از انقﻼب سال  ١٩۴٩بهويژه در دوران
انقﻼب فرهنگی ) (١٩٧۶-١٩۶۶بود که در دهه ﺷصت ميﻼدی در ميان بسياری از
انقﻼبيون جذبه ايجاد میکرد و در گوﺷه و کنار جهان بسياری از نسﻞ جوان را به
کمونيسم انقﻼبی جلب کرد.
اين نيز واقعيت دارد با از کف رفتن چين انقﻼبی در سال  ،١٩٧۶ديگر جامعه
ای سوسياليستی در جهان موجود نيست .فقدان چنين جامعهای باعث تيرگی چشمانداز
مردم جهان ﺷده است ،افقها را پايين آورده و فضايی ايجاد کرده که در آن بهظاهر
راهحلی برای مشکﻼت جهان موجود نيست .ﺷکست سوسياليسم در چين و پيشتر در
ﺷوروی ) (١٩۵۶بسياری را به اين نتيجه رساند که ديگر مدل سوسياليستی کاربرد
نداﺷته و اگر اين مدل درست بود ،ﺷکست نمیخورد .اين تفکر در ميان بخشی از
افرادی که هنوز خود را طرفدار سوسياليسم میدانند ،بهگونهای ديگر بازتاب يافته
است .برخی از آنان بهجای برخورد ديالکتيکی به ﺷکست و جمعبندی علمی از نقاط
قوت و ضعف جوامع سوسياليستی قرن گذﺷته )ﺷوروی زمان لنين و استالين و چين
دوران مائوتسه دون( به اين نتيجه رسيدهاند که آن تجارب هيچ ربطی به سوسياليسم

 ١بسياری از جوانان و نوجوانان دهه پنجاه ﺷمسی رفتار بازيکنان تيم فوتبال چين در بازیهايی
آسيايی سال  ١٩٧۴در تهران را به خاطر دارند .اعضای اين تيم هنگامیکه گﻞ میخوردند ،تيم مقابﻞ
خود را تشويق میکردند .اين رفتار تماﺷاگران ايرانی را مبهوت کرده بود .در چين نيز تماﺷاچيان
چينی بدون تعصب هر تيمی را که بازی خوب ارائه میداد ،تشويق میکردند .با احيا سرمايهداری
در چين و غلبه ارزشهای بورژوايی ،امروزه تماﺷاچيان چينی جزو بدترين و متعصبترين
تماﺷاچيان فوتبال در جهان هستند.
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نداﺷته و بايد سوسياليسم "از نو تعريف" ﺷود و خود را از ميراث تاريخیاش "رها"
کند .ميراثی که گويا ناگوار و زيانبار بوده است.
ايدهها و افکار فريدا آفاری متکی بر نظرات چنين طيف سياسی است که ماهيت
سوسياليستی اين جوامع را تحت عنوان سرمايهداری دولتی به زير سؤال میبرند.
هسته اصلی نظری او اين است که به دليﻞ عملکرد قانون ارزش در اين جوامع نمی
توان آنها را سوسياليستی خواند؛ زيرا طبق باور آفاری و همفکرانش از مارکس،
جامعهای سوسياليستی است که قانون ارزش در آن هيچ نقشی نداﺷته باﺷد .ازآنجاکه
آفاری خود را طرفدار سوسياليسم مارکس میداند ،در اين قسمت از مقاله در ابتدا به
افکار و ايدههای اصلی مارکس در مورد جامعه سوسياليستی رجوع خواهيم کرد ،بعد
به چارچوب کلی نظرات آفاری در مورد سوسياليسم نگاهی خواهيم انداخت و
سرانجام به مفهوم تئوريک قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن در جامعه
سوسياليستی خواهيم پرداخت .سرانجام نشان خواهيم داد چگونه برخورد صوری و
فرمال به اين قانون نهتنها موجب انحﻼل دستاوردهای انقﻼب پرولتری در قرن بيستم
بهويژه انقﻼب فرهنگی چين میﺷود بلکه عمﻼً امکان انقﻼب و برقراری جامعه
سوسياليستی را منتفی میکند.
مارکس ،جامعه سوسياليستی و حق بورژوايی
مارکس با کشف قوانين حاکم بر روند تاريخ موفق ﺷد از دل جامعه سرمايه
داری ،چارچوب و مختصات کلی جامعه آينده را ﺷناسايی کند .در جريان انقﻼبهای
 ١٨۴٨در اروپا مارکس توانست با تکيه به واقعيات مفهوم کلی و رايج از انقﻼب را
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که متعلق به گذﺷته بود را بهکلی دگرگون کند ٢ .ﺷعار "انقﻼب مرد زندهباد انقﻼب"
را که مارکس در جمعبندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه فرموله کرده بود ،بيانگر
پايان يک دوران و آغاز دوران جديد بود .اين ﺷعار به معنای پايان رسالت
بورژوازی و آغاز رسالت تاريخی – جهانی طبقهای به نام پرولتاريا بود .تا آن زمان
"مردم" به مفهومی عام بهعنوان نيروی محرکه انقﻼب محسوب میﺷدند .مارکس
مفهوم پرولتاريا را بهجای مفهوم مردم نشاند .او با بررسی واقعيتهای عينی نشان
داد که مردمی يکدست موجود نيستند .برابری و برادری ميان طبقات موجود نيست و
طبقه جديدی ﺷکﻞگرفته که در توليد و بازتوليد نظام سرمايهداری نقشی استراتژيک
دارد ،طبقهای که راز نظام سرمايهداری را در خود حمﻞ کرده و سوختوساز
آنتاگونيستی اين نظام را بهصورت فشرده به رخ همگان میکشد .او نشان داد که تنها
اين طبقه قادر است نوع ديگری از انقﻼب را سازمان دهد که کيفيتا با انقﻼبهای
قبلی متفاوت است .مارکس مفهوم نظری جديدی از امر انقﻼب جلو نهاد که متکی بر
ﺷناخت صحيح از نظام سرمايهداری بود .او در سند مانيفست کمونيست اعﻼم کرد

که انقﻼب کمونيستی فرايند »راديکالترين گسست از روابط سنتی مالکيت و راديکال
ترين گسست از ايدههای سنتی« است؛ و در کتاب نبردهای طبقاتی در فرانسه نوﺷت:

»سوسياليسم اعﻼن تداوم انقﻼب ،ديکتاتوری طبقاتی پرولتاريا بهمثابه نقطهگذار
ضروری است بهسوی نابودی کليه تمايزات طبقاتی ،نابودی کليه روابط توليدی که
اين تمايزات بر روی آنها بناﺷدهاند ،نابودی کليه روابط اجتماعی که منطبق بر اين
روابط توليدی هستند و دگرگون کردن کليه افکاری که از اين روابط اجتماعی نتيجه
 ٢برای آﺷنايی با تفکر رايج در مورد مفهوم انقﻼب قبﻞ از انقﻼبهای  ١٨۴٨در اروپا میتوان به
کتاب عصر انقﻼب اثر اريک هابسبام رجوع ﺷود.
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میﺷوند) «.مارکس  (١۴۵ :١٣٨١اين عبارات در جريان انقﻼب بزرگ فرهنگی
پرولتاريايی در چين با واژههای "دو گسست" و "چهار سرنگونی" يا محو "چهار
کليت" در داخﻞ چين و در جهان فراگير و معروف ﺷد .تمامی تﻼشهای نظری و
عملی بعدی مارکس اين بود که ثابت کند چرا چنين انقﻼبی امکانپذير است و چرا
سرمايهداری ﺷرايطی را فراهم آورده که بتوان بهسوی محو "چهار کليت" حرکت
کرد و چرا بشر قادر است حيات اقتصادی-اجتماعی متفاوتی را سازمان دهد.

٣

تا قبﻞ از مارکس متفکران انقﻼبهای بورژوايی انسان را با مفهوم حق تعريف
میکردند و هدف انقﻼب را رسيدن به "برابری حقوقی" ميان انسانها میدانستند.
آنان چهبسا صادقانه میانگاﺷتند اين تنها راه مقابله با درد و رنجهای بشر است .حال
آنکه مارکس با کشف قوانين حاکم بر تکامﻞ و حرکت جوامع بشری )که در ادبيات
مارکسيستی ،ماترياليسم تاريخی نام گرفت( نشان داد موضوع اساسی "حق" نيست
زيرا "حق" در هر دورهای خود برخاسته از روابط اقتصادی-اجتماعی معين بوده و
توسط آن مشروط میﺷود .از ديدگاه مارکس ،مسئله بر سر تغيير موجوديت جوامع به
آنگونهای که هست ،بود .او نشان داد جوامع بشری با گذر از پيچوخمهای گوناگون و
از قبﻞ تعيين نشده ،امروزه به مرحلهای رسيدهاند که امکان آن فراهمﺷده تا بشر
موجوديت سازمان اجتماعی خود را بهکلی تغيير دهد و جامعهای را سازمان دهد که
ديگر بر اساس روابط استثمارگرانه و سلسلهمراتب اجتماعی استوار نباﺷد .مارکس

 ٣برای مثال میتوان تعريف مارکس از انقﻼب را با تعاريفی که امروزه بسياری از جريانهای چپ
از انقﻼب دارند مقايسه کرد .در اغلب موارد درک اين جريانها از انقﻼب "رسيدن حق به حقدار"
يا ﺷکﻞ گرفتن "انسان حق مدار" يا "حکومت انسانی" يا تأمين "برابری اقتصادی" ميان افراد يا "به
قدرت رسيدن طبقهای که قدرت اقتصادی را در دست دارد" است .چنين فرمولبندیهايی در ادبيات
سياسی گروههايی چون »سازمان انقﻼبی کارگران ايران – راه کارگر«»،حزب کمونيست کارگری
ايران« و »حزب کمونيست ايران« قابﻞمشاهده است.

121

فرايند اين تغيير را به ﺷکلی درخشان هرچند نکته وار در اثر تاريخی خود به نام نقد
برنامه ُگتا توضيح داد و تﻼش کرد مختصات پايهای جامعه سوسياليستی را بهدوراز
خيالپردازیهای ا ُتوپيستی و سوسياليسم تخيلی ترسيم کند.
مارکس در اين اثر مهم و موﺷکافانه ضمن تأکيد دوباره بر دوران گذار سياسی

که نيازمند دولت ديکتاتوری پرولتاريا است خاطرنشان کرد» :در اينجا ما با يک
جامعه کمونيستی ،نه به صورتی که بر ﺷالودههای خود رﺷد کرده و تکامﻞيافته
است ،بﻞ برعکس ،تازه از درون يک جامعه سرمايهداری سر برون کرده است،
روبرو هستيم .جامعهای که از هر لحاظ – اقتصادی ،اخﻼقی و ذهنی – هنوز نشانه
های مادر زادی جامعه کهنه را يعنی جامعهای را که از دل آن برون آمده است ،با
خود دارد) «.مارکس  (٢٠ :١٣٧۵مهمترين خدمت تئوريکی نقد برنامه ُگتا در اين
زمينه مفهومسازی تفاوت اقتصادی سوسياليسم و کمونيسم بود که در دو ﺷعار يا دو
اصﻞ تبيين ﺷد :ﺷعار "هر کس بهاندازه کارش" و ﺷعار "هرکس بهاندازه نيازش".
جامعه سوسياليستی با ﺷعار "هر کس بهاندازه توانش و به هر کس بهاندازه کارش"
ﺷناخته میﺷود .اصلی که منطبق بر سطح عمومی تکامﻞ روابط توليدی در جامعه
سوسياليستی است .در اين جامعه هر فرد معادل کاری که صورت میدهد کاﻻهای
مصرفی دريافت میکند .البته پسازاينکه مقدار معينی از اين کار برای کسانی که
قادر به کار کردن نيستند و برای ديگر خدمات و نيازهای عمومی جامعه اختصاص
داده میﺷود .البته اين نوع توزيع يعنی توزيع برحسب کار هنوز مهر و نشان جامعه

کهن را بر خود داﺷته و به قول مارکس »حق برابر هنوز در اصﻞ "حق بورژوايی"
است) «.همان(٢١ :
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حق بورژوايی اﺷاره به آن روابط اقتصادی و اجتماعی متبلور در قانون و
سياست دارد که مدافع برابری صوری است اما درواقع عناصر نابرابری را در
بردارد؛ يعنی در ظاهر برابری است ولی در واقعيت عدم برابری .در يک نگاه کلی
و گسترده میتوان به کليه روابطی که در جامعه سوسياليستی بذر روابط کاﻻيی و
روابط اجتماعی سرمايه دارانه را در خود نهفته دارند ،حق بورژوايی اطﻼق کرد.

ازنظر مارکس وجود حق بورژوايی بيانگر نقايص جامعه سوسياليستی است» .برای
پرهيز از اينهمه نقايص ،حق بهجای آنکه برابر باﺷد ،میبايست نابرابر باﺷد«.
)همان (٢٢ :تا زمانی که محصوﻻت برحسب ميزان کار تقسيم میﺷوند ،نابرابری
"حق بورژوايی" به حيات خود ادامه خواهد داد .تازه آن دورانی که به قول مارکس

»تبعيت بردهوار فرد از تقسيمکار و همراه با آن تضاد ميان کار فکری و کار يدی نيز
از ميان رفت؛ پسازآنکه کار نهفقط وسيلهای برای زندگی بﻞ به نياز اوليه زندگی
مبدل ﺷد؛ پسازآن که با تکامﻞ همهجانبه فرد ،نيروهای توليدی نيز رﺷد کرد و همه
چشمههای ثروت تعاونی با فراوانی بيشتر جريان يافت؛ تازه در آن هنگام است که
افق تنگ بورژوايی را میتوان يکسره درنورديد و جامعه خواهد توانست بر پرچم
خود چنين نقش کند :از هر کس بهاندازه توانايیاش به هر کس بنا بر
نيازهايش)«.همان (٢٢ :بهواقع مفهوم "حق بورژوايی" اساسیترين مفهوم برای فهم
محرکهای جامعه سوسياليستی ،تضادها و نواقص آن است .جالب اينجا است آفاری
همانند بسياری از "مارکسيستها" نقد برنامه ُگتا را میخواند اما چنين مفهومی را
ناديده میگيرد و ارزش و اعتباری برای آن قائﻞ نمیﺷود) .در ادامه نوﺷتار به دﻻيﻞ
اين امر و توضيح بيشتر مفهوم حق بورژوايی خواهيم پرداخت(.
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تأکيد مارکس بر خصلت گذاری جامعه سوسياليستی و ضرورت ايجاد دولتی به
نام ديکتاتوری پرولتاريا راهگشا بود .واضح است مارکس نمیتوانست درزمين ٔه
مختصات جامعه آينده از ايدههای کلی فراتر رود .تجارب بيشتری ﻻزم بود تا قوانين
حاکم بر جامعه سوسياليستی بهويژه درزمينهٔ اقتصادی خود را نشان دهند و توسط
رهبران کمونيست مفهومسازی ﺷوند و آگاهانه به کار گرفته ﺷوند؛ اما اين ايدههای
کلی مارکس )هرچند در قالب نکات بريدهبريده( بسيار مهم و تعيينکننده بودند .اين
ايدهها بر تجزيهوتحليﻞ مارکس از نظام سرمايهداری و امکانات و راهحﻞهايی که اين
نظام به لحاظ مادی برای تغيير خود فراهم میآورد ،تکيه داﺷتند .مارکس آنقدر
ماترياليست بود تا در مورد جزئيات و قوانين حاکم بر پديدهای که هنوز ساخته نشده،
اظهارنظر نکند .میدانيم مارکس و انگلس به حداکثر تﻼش کردند از تجربه کمون
پاريس درس بگيرند و جهتگيریهای پايهای جامعه آينده را روﺷن کنند .ولی عمر
کمون پاريس کوتاه بود و در سطح اقتصادی نتوانست يک ﺷيوه توليدی نوين برقرار
کند و دستاورد مهمی در اين زمينه از خود بهجای گذارد تا قوانين و کاستیها و

ويژگیهای آن هر چه بيشتر عيان ﺷود .به گفته مائو »برای فهم قوانين عينی ،انسان
ها بايد فرايندی طی کنند) «.مائو  (۶٣ :١٩٧٧مارکس نتوانست ﺷاهد يا درگير فرايند
ساختمان سوسياليسم باﺷد درنتيجه در مورد اينکه پروسه محدود کردن حق بورژوايی
و گذر از اصﻞ "هر کس بهاندازه کارش" به اصﻞ به "هرکس بهاندازه نيازش" و به
طورکلی در مورد مبارزه طبقاتی در دوران سوسياليسم ذهنیگرايی نکرد .باوجوداين
بدون تکيه به چارچوب و جهتگيریهای کلی که مارکس پيش نهاد و از خصلت
علمی برخوردار است ،مائوتسه دون و ديگر رهبران چين سوسياليستی هرگز نمی
توانستند تضادها و معايب جامعه سوسياليستی را دريابند و فرمولبندی کنند و در
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مورد خطر احيا سرمايهداری در يک کشور سوسياليستی هشدار دهند و امروز نيز
بدون خدمات پايهای مارکس نمیتوان در مورد کليت تجربه جوامع سوسياليستی قرن
بيستم به قضاوت نشست.
اين هم واقعيتی است که مارکس درمجموع دوره گذار از سرمايهداری به
کمونيسم را کوتاهمدت میديد .او انتظار داﺷت بتوان فورا ً همه ابزار توليد به مايملک
همگانی بدل ﺷود و بهمحض اينکه توليد بیبرنامه مبتنی بر کسب سود جای خود را
به توليد برنامهريزیﺷده و مبتنی بر رفع نيازها دهد ،ديگر خصلت کاﻻيی از توليد
محصوﻻت موردنياز جامعه زدوده ﺷده و مبادله در برابر پول و دستمزد پولی در
مرحله سوسياليستی از بين میرود .برخی از اين امور با واقعيت خوانايی نداﺷت .نه
در تجربه ﺷوروی و نه در تجربه چين به دليﻞ وجود جمعيت گسترده دهقانی و توليد
خرد اين امکان وجود نداﺷت که فورا ً مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد مشخصا ً زمين
اجرا ﺷود و توزيع محصوﻻت مصرفی با استفاده از پول صورت نگيرد و همچنين
به ازای مزد ،پول پرداخت نشود.
مهمتر از آن مارکس پيچيدگی پيشبرد تحوﻻت سوسياليستی را در نظر نگرفت.
به عبارتی صحيحتر نمیتوانست در نظر بگيرد .سوسياليسم يکﺷکﻞ منحصربهفرد
از جامعه در حال گذار است .اين خصلت گذرا بودن در تمامی سطوح اقتصادی،
سياسی ،اجتماعی و ايدئولوژيک جامعه مطرح است .مارکس اگرچه خصلت عمومی
دوره گذار را تشريح کرد و جنبه عمده آن يعنی تغيير در ﺷالوده اقتصادی جامعه را
روﺷن کرد ،اما سختی و پيچيدگی و ماهيت طوﻻنیمدت مبارزه برای متحول کردن
روبنای جامعه را تشخيص نداد .تجربه کمون عليرغم جهتگيریهای صحيح و
ابتدايی ،نيز به لحاظ زمانی آنقدر محدود بود که اجازه رؤيت اين پيچيدگیها را نمی
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داد .مارکس زمانی گفته بود» :اين روابط )توليدی( که از بطن اﺷکال رﺷد نيروهای
توليدی بيرون میآيند به دست و پای آنها زنجير میزنند ،در اين موقع يک دوره
انقﻼب اجتماعی فرامیرسد .تغييرات حاصله در پايههای اقتصادی دير يا زود منتهی
به دگرگونی روبنا میگردد) «.مارکس نقد اقتصاد سياسی /نقﻞﺷده در کتاب خدمات
فناناپذير مائو تسه دون اثر باب آواکيان  (٣١۴ :١٣۶۵در اين عبارت گرايشی به
چشم میخورد تا پروسه تغيير و تحول در روبنا پروسهای کمابيش منفعﻞ دانسته ﺷود
که به دنبال تغييرات در زيربنای اقتصادی صورت میگيرد .حتی در نقد برنامه ُگتا

نيز چنين گرايشی ديده میﺷود .آنجايی که میگويد» :با الغای تمايزات طبقاتی ،همه
نابرابریها اجتماعی و سياسی برخاسته از آن خودبهخود ناپديد خواهد ﺷد) «.مارکس
) (٢٨ :١٣٧۵تأکيد از ماست( حالآنکه تجربه نشان داد با رفع تمايزات طبقاتی
مشکﻼت ديگر جامعه خودبهخود و بهراحتی حﻞ نخواهند ﺷد .به مبارزهای طوﻻنیتر
و همهجانبهتر در هر حيطه خاص – مشخصا ً در عرصه روبنای جامعه  -نياز است.
اين گرايش غلط  -هرچند بهصورت بسيار فرعی و غير عمده – بعدها تأثيرات منفی
و زيانباری بر جنبش کمونيستی بينالمللی گذاﺷت.

٤

 ٤برای مثال میتوان به تأکيد يکجانبه و غلط بر رﺷد نيروهای توليدی بهعنوان ﺷاخص اصلی
سوسياليسم اﺷاره کرد .لنين سوسياليسم را »ﺷوراها بعﻼوه الکتريفيکاسيون« تعريف کرد .استالين
برخی از جوانب تئوری رﺷد نيروهای توليدی را اتخاذ کرد و ﺷعار »تکنيک همهچيز را تعيين می
کند« و سپس مفهوم مرتبط با اين تکنيک مدرن يعنی کادرهای مسلط بر فنّاوری همهچيز را تعيين
میکنند را فرموله کرد .ترتسکی فکر میکرد اگر تراکتور به روستايی وارد ﺷود دين خارج میﺷود
و ﺷعار »يا تراکتور يا دعا« را جلو گذاﺷت ترتسکی برای دستيابی به صنعتی ﺷدن از سازماندهی
ﺷبهنظامی کارخانهها برای مجبور کردن کارگران به افزايش توليد جانبداری میکرد و با تقليﻞ
سوسياليسم به توزيع فکر میکرد با وفور محصول و توزيع آن ديگر نيازی به دولت و بوروکراسی
نخواهد بود.
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اين گرايش درعينحال به پروسه طوﻻنیمدتی که برای تحول زيربنای اقتصادی
جامعه ضروری است ،اهميت کافی نمیدهد .تحول سوسياليستی صرفا ً نمیتواند
عرصه مالکيت را در برگيرد و متحول ساختن ديگر جوانب روابط توليدی يعنی
چگونگی توزيع و روابط ميان انسانها در فرايند کار و توليد و بهطورکلی حذف
تقسيمکار مختص جوامع طبقاتی زمانبر است .اگرچه مارکس از لزوم غلبه
بر"تبعيت برده وارانه فرد از تقسيمکار" و گذر کردن به ورای افق تنگ حق
بورژوايی و گسست راديکال از مناسبات مالکيت و ايدههای سنتی صحبت کرد اما به
زمان و مبارزه برای انجام اين گسستهای راديکال توجه کافی نکرد .همانطور که
گفته ﺷد او توانست بهدرستی جهتگيریهای مهم جامعه سوسياليستی را تراز بندی
کند اما نمیتوانست برخی از مهمترين ويژگیها و تضادهای معين آن را پيشبينی
کند .اين کار عمدتا ً توسط مائو صورت گرفت که دو پراتيک مهم ساختمان سوسياليسم
را در قرن بيستم ﺷاهد بود و موفق به جمعبندی از آنها ﺷد .اين پروسه و تأکيد بر
خدمات مائو بعدها توسط باب آواکيان رهبر حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا سنتز ﺷد.
)آواکيان (٣٧٧-٢٩٩ :١٣۶۵
امروزه در پرتو تئوریهای مارکس و همچنين در پرتو تجارب انقﻼبهای
پرولتری ،روﺷنتر از زمان مارکس میتوان در مورد مختصات جامعه سوسياليستی
اظهارنظر و بر سه ويژگی اساسی آن تأکيد کرد :جامعه سوسياليستی بيان حاکميت
توليدی خاص و يک دوره گذار است.
طبقاتی معين ،ﺷيوه
ِ
»يکم ،سوسياليسم يکﺷکﻞ حاکميت طبقاتی است که پرولتاريا )در اتحاد با ساير
قشرهای مردمی بهويژه دهقانان فقير در ملﻞ ستمديده جهان سوم( از طريق آن بر
نيروهای بورژوايی و استثمارگر قديم و نوخاسته حکم میراند.
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دوم ،سوسياليسم يک ﺷيوه توليدی است که در آن مالکيت اجتماعی جای مالکيت
خصوصی بر ابزار توليد را گرفته و بهجای سود ﺷخصی ،نياز اجتماعی به هدف و
معيار توليد اجتماعی تبديﻞﺷده است.
سوم ،سوسياليسم يک دوره گذار است که با مبارزات حاد طبقاتی و تحوﻻت
عميق رقم میخورد .هدف اين مبارزات و تحوﻻت که بخشی از فرايند انقﻼب جهانی
محسوب میﺷود محو طبقات و تمايزات طبقاتی در مقياس جهانی است) «.لوتا،
(۴۴ :١٣٨۶

٥

در ادامه تﻼش خواهيم کرد با نقد ديدگاه و چارچوب نظری فريدا آفاری در
مورد سوسياليسم بر اين سه ويژگی پرتو بيشتری بيندازيم.
پروسه گذار يا پروسه خيال!
خوﺷبختانه فريدا آفاری در مقاله ديگری درک خود را از دوره گذار جلو گذاﺷته
است .توجه به چارچوب نظری وی در مورد فرايند دوران گذار ،بحث حول قانون

ارزش را سهﻞتر میکند .آفاری میگويد -١» :دورهٔ گذار دورهای نيست که صدسال
به طول بيانجامد .برعکس دورهای کوتاه است -٢ .ديکتاتوری پرولتاريا نه
احياء يک دولت مرکزی است و نه ديکتاتوری «.او برای اثبات احکامش ما را به
 ٥در کتاب اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم ،کتاب آموزﺷی ﺷانگهای وجوه
گوناگون جامعه سوسياليستی – در جزييات  -توضيح داده میﺷود .در اين کتاب برای اولين بار در
تاريخ جنبش کمونيستی بينالمللی بر پايه تجربههای بزرگ ساختمان سوسياليسم در ﺷوروی و مهمتر
از آن در چين قوانين حاکم بر اقتصاد سوسياليستی مفهومسازی میﺷود .ويژگی برجسته اين کتاب آن
است که درزمينهٔ چون مالکيت ،مبادله ،مصرف ،توزيع و برنامهريزی و مصرف فردی و جمعی و
 ...بهطور مشخص به چگونگی محدود کردن حق بورژوايی میپردازد .در فرصتهای آتی به
موارد مشخص تجربه چين انقﻼبی در اين زمينه خواهيم پرداخت.
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تجربه کمون پاريس رجوع داده و ادامه میدهد» :نوﺷتههای مارکس درباره کمون
پاريس نشان میدهد که او ﺷکﻞ خودفرمانی غيرمتمرکز تودههای زحمتکش زن و
مرد در کمون پاريس را "ﺷکﻞ سياسی سرانجام کشفﺷده برای پرداختن به رهايی
اقتصادی کار" میدانست و کمون را ستايش میکرد چون مفهوم دولت را نفی کرده
بود .او )مارکس( همچنين میپنداﺷت که رهايی پرولتاريا همانا الغای طبقهٔ پرولتاريا
است و نه ادامهٔ آن) «.آفاری :درباره سرمايهداری دولتی و دوره گذار/پاسخ به
پرويز صداقت(
نخستين پرسش از پژوهشگری که خود را مارکسيست میداند اين است که
برچه پايهای حکم میدهد اين فرايند دورهای کوتاهمدت است؛ بر پايه چه دادههای
تئوريک يا ﺷواهد عملی يا تاريخی زمان مشخص کمتر از صدسال تعيين میﺷود؟
اين نوع زمان تعيين کردن هيچ سنخيتی با روش علمی ندارد .مسئله اساسی فهم
فرايندهايی است که دوره گذار را رقم میزند .بهجای تعيين زمان بهتر است درک
کنيم که اين فرايندها با چه تضادهايی رقم خورده ،اين تضادها در تجربههای گذﺷته
چگونه پاسخ گرفتهاند و در آينده آنها را چگونه بايد حﻞ کرد .البته میتوان همچون
آفاری چشم بر تجارب انقﻼبی قرن بيستم بست .میتوان با برداﺷتی وارونه از تجربه
کمون پاريس آن را ايده آليزه کرد و محدوديتهايی تاريخی مارکس در ﺷناخت از
قانونمندیهای حاکم بر دوره گذار را فضيلت دانست اما نمیتوان چشم بر واقعيات
عينی بزرگ و تضادهای پيچيدهای که تجربه چين و ﺷوروی با آن روبرو ﺷدند و مهم
تر از آن واقعياتی که جوامع امروزی با آن روبرو هستند ،بست .تا جايی که به
مارکس برمیگردد مارکس در همان حدی که دانش و تجربه زمانهاش اجازه میداد
بر ضرورت مبارزات طوﻻنی برای عبور از سرمايهداری به کمونيسم تأکيد کرد.
129

خود آفاری در نوﺷتهای ديگر از مارکس نقﻞ میکند »ﻻزم است مبارزاتی طوﻻنی،
سلسلهای از فرايندهای تاريخی را درنوردد که ﺷرايط و انسانها را دگرگون کند«.
)آفاری :درک مارکس از بديﻞ سرمايهداری( همچنين مارکس در بيست سال قبﻞ از
کمون در جمعبندی از مبارزه طبقاتی در فرانسه متذکر ﺷد طبقه کارگر با گذر از
جنگهای طوﻻنی داخلی و بينالمللی ﺷرايط موجود را دگرگون کرده ،و خود نيز
متحول ﺷده و برای اعمال قدرت سياسی آماده میﺷود .حتی اگر اين دورانديشی
مارکس در جمعبندی از کمون پاريس نبود فقط کافی است نگاهی به تجربه تاريخی
به قدرت رسيدن بورژوازی و تثبيت نظام سرمايهداری که چند صدسال به درازا
کشيد بيندازيم تا غلط بودن حکم آفاری مبنی بر کوتاه بودن دوره گذار را دريابيم.
چگونه برای طبقهای که صرفا ً خواهان جايگزينی ﺷکلی از ستم و استثمار بهجای
ﺷکﻞ ديگری بود اين پروسه چند قرن به درازا کشيد اما برای طبقهای که میخواهد
موجوديت خود را ملغی کند و کﻞ روابط تبعيض و بهرهکشی را ريشهکن سازد،
صدسال زمان زيادی است؟
همانطور که پيشتر گفته ﺷد درمجموع مارکس دوره گذار را کوتاهمدت میديد
و اين امر در جمعبندی از تجربه دوماهه کمون پاريس منعکس است .حتی لنين نيز
فکر میکرد نسﻞ بعد از او ﺷاهد برپايی جامعه کمونيستی خواهد بود ٦ .اما واقعيات
بهگونهای ديگر رقم خورد .حال آيا ما بايد به ﺷيوه جزم گرايانه و غيرعلمی به آن
درکهای اوليه بچسبيم يا به روش ديالکتيکی و ماترياليستی بکوﺷيم مشکﻼت را
کنگره کشوری
 ٦برای نمونه به سخنرانی لنين تحت عنوان »وظيفه سازمانهای جوانان« در سومين
ٔ
سازمان کمونيستی جوانان روسيه در  ٢اکتبر  ،١٩٢٠رجوع ﺷود .لنين در پايان آن سخنرانی می
گويد پسازآنکه الکتريفيکاسيون عملی ﺷود ،نسلی که اکنون  ١۵سال دارد ،پس از  ١٠تا  ٢٠سال
آينده در جامعهٔ کمونيستی زندگی خواهد کرد) .منتخب آثار ،لنين ،فارسی ،صفحه (٧٨٠
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دريابيم و خوانش صحيحی از واقعيت و تضادهای عينی دوره گذار کسب کنيم و بر
پايه ﺷناخت کسبﺷده ،حتی محدوديتهای مارکس و ديگران را ﺷناسايی کنيم؟ آيا ما
بايد به مارکس همچون پيامبر برخورد کنيم يا به گونه خود مارکس عمﻞ کنيم و
برخوردی علمی و تاريخمند با پديدهها داﺷته باﺷيم؟ مارکسی که بدون تغيير راه و
جهتگيری اساسیاش مدام از واقعيات عينی درس میگرفت و ايدههايش را در پرتو
واقعيات و پراتيک ،تغيير و تکامﻞ میداد و همواره آماده بود ايدههای نادرست را به
دور افکند .مارکس اگر زنده میماند و مثﻼً يک يا دو تجربه طوﻻنیتر از دولت
سوسياليستی را میديد ،آنگاه اگر میخواست به مارکسيسم و روش علمی خودش
وفادار باﺷد بايد بر اين باور که دوران گذار بهسوی کمونيسم کوتاهمدت خواهد بود،
تجديدنظر میکرد.
علت اصلی اينکه دوره گذار خصلت طوﻻنیمدت به خود میگيرد را بايد در
اين مشکﻞ تاريخی جستجو کرد که در عمﻞ انقﻼب در يک کشور – يا بخشهايی از
جهان  -به وقوع میپيوندند و امکان آن نيست يکباره در تمامی جهان انقﻼب
سوسياليستی صورت بگيرد .تجربه موج اول انقﻼبهای پرولتری )(١٩٧۶ - ١٨۴٨
اين مشکﻞ تاريخی را رو آورد .پرولتاريا مجبور است تحت ﺷرايطی تحوﻻت
سوسياليستی را در يک کشور يا بخشی از جهان بهپيش برد که هنوز دنيا تحت سلطه
سرمايهداری  -امپرياليستی قرار دارد .مسئله فقط به توان سياسی – نظامی امپرياليسم
محدود نمیﺷود .هرچند تجربه نشان داد چگونه اين توان عليه اين انقﻼبها به کار
گرفته میﺷود و بورژوازی بينالمللی از هيچ تﻼﺷی برای محدود نگهداﺷتن اين
انقﻼبها و نابودی آنها فروگذار نمیکند - .امری که آفاری تمايﻞ به ناديده انگاﺷتن
آنها دارد  -اما مسئله اساسیتر اين است که تسلط ﺷيوه توليد سرمايهداری بر جهان
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تأثيرات مادی و ايدئولوژيک بسيار وسيعی بر جوامع سوسياليستی میگذارد و
دستاوردهای اين جوامع را محدود و منحرف میکند .اين تأثيرات کشش قدرتمندی را
در ميان اقشار و طبقات مختلف جامعه سوسياليستی باقی میگذارد يا ايجاد میکند.
)آواکيان /نقﻞﺷده در لوتا (١٣٨۶
در نظر بگيريد امروزه کشور سوسياليستی موجود باﺷد و نخواهد از فرآوردهای
چون "آی پد" يا "آی فون" استفاده کند .کاﻻی بسيار "زيبا و کارآمدی" که روابط
زﺷت و خونينی که برای توليدش ضروری است را پنهان میکند .روابطی که متکی
بر استثمار وحشيانه کارگران و غارت دهشتناک طبيعت است .مشکﻞ بتوان همه
مردم را قانع کرد تا پشت هر لمسی بر صفحه "آی پد" فواره خون و تخريب مشاهده
کنند ٧ .بحث بر سر نفی استفاده عاقﻼنه بشر از فنّاوری نيست بلکه در نظر گرفتن
عوارض اجتماعی و طبيعی آن و مقابله با کششهای قدرتمندی است که نظام و دولت
های سرمايهداری در سطح جهانی در مقابﻞ جوامع سوسياليستی قرار میدهند.
اين واقعيت که دولتهای سوسياليستی تاکنون مجبور بودهاند بهعنوان جزايری
که محصور دريای سرمايهداری و تﻼطمات آن هستند ،عمﻞ کنند ،تأکيدی است بر
 ٧چين دوران مائو نيز با چنين معضﻞ مشابهی درزمين ٔه استفاده يا عدم استفاده از اتومبيﻞ ﺷخصی
روبرو بود .عليرغم روﺷنگریهايی که در مورد اتومبيﻞ ﺷخصی و مضرات آن برای جامعه و
طبيعت انجام میدادند ،کمونيستها بهراحتی قادر نبودند تمايﻞ مردم )بهويژه بخشهايی از طبقات
ميانی( را در استفاده از اين قبيﻞ محصوﻻت از بين برند .تمايلی که بعدها امثال دن ﺷيائوپينگ بر آن
سوار ﺷده و سرمايهداری را احيا کردند .درنتيجه احيا سرمايهداری ،چين امروزه به بزرگترين
بازار اتومبيﻞ جهان )حدوداً بيست ميليون اتومبيﻞ در سال( بدل ﺷده و تا  ۵سال ديگر مجموع
اتومبيﻞهای اين کشور به دويست و سی ميليون واحد خواهد رسيد .ﺷهرهای بزرگ چين به آلوده
ترين ﺷهرهای جهان بدل ﺷده و طبق آمار رسمی تنها در سال  ،٢٠٠۵نهصد هزار نفر به بيماری
تنفسی کشنده مبتﻼ گشتند.
به نقﻞ از برنامه پخشﺷده در تلويزيون آر تهARTE-TV : LE dessous des cartes (la :
)chine
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اينکه ايجاد جامعه سوسياليستی کوتاهمدت نبوده و هدف نهايی و پايان کار نيست .نمی
توان حصاری به دور جامعه سوسياليستی کشيد و آن را از تحوﻻت جهانی در
عرصههای گوناگون از اقتصاد ،سياست ،هنر و فرهنگ ايزوله کرد .تضادهای
جامعه سوسياليستی به همه دنيا ربط داﺷته و حﻞ آن جزئی از يک پروسه جهانی
است .واﻻترين وظيفه پرولتاريايی که در يک کشور به قدرت رسيده صرفا ً اين نيست
که سوسياليسم را درون مرزهای يک کشور توسعه بدهد و از آن دفاع کند ،هرچند
اين وظيفهای بسيار مهم است .ازاينرو دولت سوسياليستی بيش از هر چيز بايد به
مثابه "منطقه پايگاهی" برای حمايت از انقﻼب جهانی پرولتری و گسترش آن عمﻞ
کند .تضاد ميان انقﻼب در يک کشور با انقﻼب جهانی تضادی واقعی و جدی است
اين تضاد دامنه و ميزان پيشبرد تحوﻻت سوسياليستی در يک کشور را مشروط و
محدود میکند .به دلبخواه نمیتوان فرمان پيشروی جهش وار داد و فکر کرد بدون
محدوديت میتوان تحوﻻت سوسياليستی در يک کشور را عمق بخشيد .اگر رابطه
صحيحی ميان عمق بخشيدن به تحوﻻت سوسياليستی در يک کشور و گسترش انقﻼب
در صحنه جهانی موجود نباﺷد اين تحوﻻت میتواند به ضد خود بدل ﺷود .اگر جامعه
سوسياليستی که از همان ابتدا در محاصره است به فرايند انقﻼب جهانی ياری
نرساند ،قادر به حفظ خود و پيشروی نيست .دولت سوسياليستی بدون به ميدان آوردن
پروسههای انقﻼبی ديگر در صحنه جهانی نمیتواند دوام خود را طوﻻنیتر کند .با
تکيه به روندهای انقﻼبی در کشورهای ديگر و ارتباط فزاينده با جنبشهای انقﻼبی به
ويژه در کشورهای پيشرفتهتر سرمايهداری و نارضايتی مردم اين جوامع از روابط
سرمايهداری میتوان حتی با تمايﻼت اقشاری در جامعه سوسياليستی که اوج زندگی
را در مصرف کاﻻهايی چون اتومبيﻞ و تلفن همراه و غيره میبينند ،مقابله کرد.
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باوجوداين تکامﻞ انقﻼب در يک کشور حد معينی دارد .تنها با اولويت قرار دادن
منافع انقﻼب جهانی در کﻞ میتوان بر ديوارههای اين حد فشار آورد و در هر مقطع
بيشترين پيشروی انقﻼبی را تضمين کرد .تأثيرات تضاد ميان انقﻼب در يک کشور با
انقﻼب جهانی بر جوامع سوسياليستی قرن بيستم انکارناپذير بوده که نيازمند جمعبندی
نقادانه عميقتر و همهجانبهتری از تجارب مثبت و منفی در اين زمينه است.

٨

عﻼوه بر اين مشکﻞ تاريخی ،تغيير ﺷالوده اقتصادی جامعه آسان نيست.
سوسياليسم ﺷالوده اقتصادی بنيادا متفاوت از سرمايهداری را میطلبد .از ميان بردن
روابط کاﻻيی که از سرمايهداری به جامعه سوسياليستی به ارث رسيده پيچيده است.
در جامعه سوسياليستی نمیتوان يکﺷبه بر توليد کاﻻيی فائق آمد .هرچند با در هم
ﺷکستن ماﺷين کهنه دولتی و کسب قدرت سياسی و انجام اقدامات اوليه و قاطعی
چون منع استثمار و سلب مالکيت از بورژوازی و برنامهريزی دولتی گسست مهمی
از چارچوب اقتصاد سرمايهداری صورت میگيرد و جامعه ﺷاهد جهش تعيينکننده
ای درزمينهٔ محدود کردن توليد کاﻻيی خواهد بود اما کﻞ توليد کاﻻيی و "حق
بورژوايی" را نمیتوان به يک ضربت از ميان برد .محو "حق بورژوايی" بهمثابه
"نشان مادر زادی" که جامعه سوسياليستی از جامعه سرمايهداری به ارث برده،
نيازمند پيشبرد تحوﻻت اساسیتر و زمان طوﻻنیتر است.

 ٨برای بحث بيشتر درزمين ٔه تضاد ميان انقﻼب در يک کشور و پيشبرد انقﻼب جهانی به کتاب فتح
جهان اثر باب آواکيان رجوع ﺷود .در اين اثر که در اوايﻞ دهه هشتاد ميﻼدی نگاﺷته ﺷده ،چارچوب
مهم و تعيينکنندهای در جمعبندی از دو تجربه چين و ﺷوروی در برخورد به اين تضاد جلو گذاﺷته
ﺷده است و در آن مفهوم انترناسيوناليسم پرولتری عمق بيشتری يافته است.
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خﻼصه ،دوره گذار از سرمايهداری به کمونيسم نهتنها فرايندی ساده ،تکخطی
و کوتاهمدت نيست بلکه فرايندی دﺷوار ،پيچيده و طوﻻنی با حداکثر گسستهای
ممکن در هر مقطع زمانی معين است .طوﻻنی است زيرا فرايند گذار به کمونيسم
امری جهانی است و در يک کشور ميسر نيست .پيچيده است زيرا بايد بر تضادهای
عديدهای فائق آيد .دﺷوار است زيرا با مبارزه طبقاتی گسترده در سطح ملی و بين
المللی گره میخورد .مبارزهای که مارپيچی و جهش وار تکامﻞيافته و با پيشرفتها
و عقبگردهای معين همراه است .تنها در اين چارچوب پيروزیها و ﺷکستهای
انقﻼبهای پرولتری در قرن بيستم قابﻞفهم و تبيين میباﺷند.
آفاری تمايزی ميان جامعه سوسياليستی و جامعه کمونيستی نمیگذارد .درک وی
از جامعه سوسياليستی بهعنوان دوره گذار منطبق بر واقعيت نيست .ازنظر وی

»دوره گذار دورهای است که در آن انقﻼب سوسياليستی در يک کشور رخداده... ،
در اين مرحله دولت ،پليس و ارتش رسمی الغا ﺷده  ...تقسيمکار فکری و يدی تا حد
ممکن کاهش خواهد يافت ... .اگر جنبشهای درون اين کشور در اين دورهٔ گذار
بتوانند با ايجاد همبستگی بينالمللی با تودههای کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه،
الهامبخش انقﻼبهای سوسياليستی در اين کشورها ﺷوند و حاکميت "زمان کار ﻻزم
ازلحاظ اجتماعی" بر فرايند توليد در سطحی جهانی الغا ﺷود ،توليد ارزش و پول به
عنوان نماد ارزش نيز الغا میﺷود ... .در اين صورت میتوان گفت مرحله پايينی
جامعه کمونيستی آغازﺷده است«.

٩

دوره
)آفاری :درباره سرمايهداری دولتی و
ٔ

گذار /پاسخ به پرويز صداقت(
 ٩متن کامﻞ گفته آفاری ازاينقرار است» :دوره گذار دورهای است که در آن انقﻼب سوسياليستی در
يک کشور رخداده ،يعنی اکثريت مردم آن جامعه خواستار الغای مالکيت خصوصی وسايﻞ توليد،
القای کار بيگانه ﺷده و الغای تبعيضات جنسی ،جنسيتی ،قومی ،مذهبی و نژادی ﺷدهاند .در اين
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التقاط و ايده آليسم در ﻻبهﻻی اظهاريه فوق موج میزند .به چند دليﻞ :يکم ،اگر
دولت و پليس و ارتش ملغی ﺷده است يعنی تقسيمکار فکری و يدی هم ملغی ﺷده
است .چون دولت نهادی تخصصی است که بازتاب تقسيم جامعه به طبقات و آثار
برجایمانده از تقسيم جامعه به طبقات مانند تضاد کار فکری و يدی است .دوم،
آفاری دوره بندی خود را با کلماتی چون "تا حد امکان" و "اگر" مشروط میکند.
بحث در مورد همين "حد امکان"ها و "اگر"ها است که توسط ﺷرايط سياسی،
اقتصادی و اجتماعی معين در سطح ملی و بينالمللی تعيين و مشروط میﺷوند .سوم،
چه تفاوت کمی و کيفی بين مرحله پايين جامعه کمونيستی با مرحله باﻻيی آن موجود
است .مشخص نيست دوره گذاری که در آن دولت ،پليس ،ارتش در سطح ملی و
حاکميت زمان کار ازلحاظ اجتماعی و توليد ارزش و پول در سطح جهانی ملغی
ﺷده ،چه دوره گذاری است .چه فرقی بين اين بهاصطﻼح مرحله پايينی با مرحله
مرحله دولت ،پليس و ارتش رسمی الغا ﺷده و در عوض تعاونیهای کارگر و کميتههای غيرمتمرکز
محلی باهم در سطح ملی هماهنگی میکنند تا در حد امکان ﺷرايط توليد ،يعنی فرايند کار ،زمان کار،
نوع محصول توليدﺷده و نحوه توليد و توزيع را بر اساس تصميمگيریهای مشترک پيرامون نيازها
و محدوديتهای خود و جامعه در جلسات روزانه جمعی و دمکراتيک تعيين کنند .تقسيمکار فکری و
تقسيمکار فکری و يدی تا حدی ممکن کاهش خواهد يافت ،قوانين تبعيضآميز عليه زنان و اقليتهای
ستم ديده لغو خواهد ﺷد .بهداﺷت و آموزشوپرورش رايگان خواهد بود و نظام آموزشوپرورش با
هر نوع جزمانديشی مقابله خواهد کرد .دمکراسی همچنين در آزادی رسانهها ،تشکيﻼت و انتخابات
دوره گذار بتوانند با ايجاد
به عمﻞ گذاﺷته خواهد ﺷد .اگر جنبشهای درون اين کشور در اين
ٔ
همبستگی بينالمللی با تودههای کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه ،الهامبخش انقﻼبهای
سوسياليستی در اين کشورها ﺷوند و حاکميت "زمان کار ﻻزم ازلحاظ اجتماعی " بر فرايند توليد در
سطحی جهانی الغا ﺷود ،توليد ارزش و پول بهعنوان نماد ارزش نيز الغا میﺷود .درنتيجه در فرايند
توزيع نيز هر فرد میتواند بر مبنای مدتزمان کار واقعی يا انرژی مصرفﺷده در حين کارش
مجموعهای از وسايﻞ مصرفی موردنيازش را انتخاب کند که مدتزمان برابری صرف توليد آن
ﺷده .در اين صورت میتوان گفت مرحله پايينی جامعه کمونيستی آغازﺷده است .در غير اين
صورت گسست از ﺷيوه توليد سرمايهداری و روابط اجتماعی مرتبط با آن حاصﻞ نخواهد ﺷد «.در
ادامه به جوانب ديگر اظهارات آفاری خواهيم پرداخت.
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باﻻيی موجود است .بهظاهر آفاری تﻼش میکند به مرحله گرايی درنيفتد اما در عمﻞ
اغتشاش تئوريکی به وجود میآورد که خﻼف ديدگاه مارکس است .مارکس کﻞ
مرحله سوسياليسم را دوره گذار از سرمايهداری به کمونيسم میدانست .سوسياليسم
يک مرحله مشخص از تکامﻞ جامعه است .اين مرحلهای است که عمدتا ً توسط
موجوديت نوع خاصی از دولت به نام ديکتاتوری پرولتاريا و با قوانين مربوط به
خود در حيطه اقتصاد ،سياست و فرهنگ مشخص میﺷود .اين قوانين بازتاب
خصلت متضاد و گذرای اين مرحله هستند .درست است مارکس سوسياليسم را مرحله
يا فاز پايينی جامعه کمونيستی قلمداد میکرد و چندان بر تفاوت کيفی ميان اين دو
مرحله تأکيد نکرد ،اما بههيچوجه معتقد به دوره گذار از سرمايهداری به سوسياليسم
نبود و سوسياليسم و کمونيسم را نيز يک نظام اقتصادی اجتماعی واحد نمیدانست.
روﺷن است نظامی که بر مبنای "به هرکس بهاندازه کارش" استوار است ،نمیتواند
بيانگر همان نظام اقتصادی – اجتماعی باﺷد که مبنايش "به هرکس بهاندازه نيازش"
میباﺷد .يا جامعه در حال گذاری که به قول مارکس در آن يک طبقه ،دولت يعنی
ديکتاتوری خود را حفظ و اعمال میکند نمیتواند همان نظامی باﺷد که هيچ دولت و
کمونيستی بی طبقه بعد از هزاران سال
طبقهای در آن موجود نيست .گذار به جامعه
ِ
جامعه طبقاتی )که ﺷامﻞ خود سوسياليسم نيز میﺷود( نمیتواند بيانگر يک جهش
کيفی عظيم نباﺷد .تمايز قائﻞ نشدن بين سوسياليسم و کمونيسم و قائﻞ نشدن سوسياليسم
بهعنوان دوره گذار بين سرمايهداری و کمونيسم تاريخا نتايج ايدئولوژيک  -سياسی
زيانباری داﺷته و به تقويت گرايشهای راست و رفرميستی دامن زده است .يکی از
اين الگوها "سيستمهای اجتماعی در حال گذار" است .مدلی که اغلب ترتسکيست ها
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پيش میگذارند ١٠ .آنان چون امکان برقراری سوسياليسم در يک يا چند کشور را نفی
میکنند ،دوره گذاری – بورژوا دمکراتيک يا سوسيال دمکراتيکی -فرموله میکنند تا
جوانب يا اﺷکالی از سوسياليسم را با سرمايهداری در هم آميزند تا بتوانند بهدلخواه
خود آنها را در زمان مقتضی تجزيه کرده جامعه را در جهت سوسياليسم رﺷد دهند.
البته بدون آﺷفتگیهای انقﻼبی و انقﻼب اجتماعی ضروری برای عبور از يک ﺷيوه
توليدی به ﺷيوه ديگر.

١١

دامنه ايده آليسم آفاری حتی به کمونيسم نيز تسری میيابد .او قوانين پايهای
ماترياليسم تاريخی که مارکس بنيان نهاد را زير سؤال میبرد و مدعی میﺷود

»مارکس نظريه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه بهعنوان امری فرا
 ١٠برای مثال میتوان به مقاله تراب ثالث به نام »درباره ديکتاتوری انقﻼبی پرولتاريا« که در نشريه
کندوکاو ،ﺷماره دوم ،خرداد  ١٣٩۴منتشرﺷده رجوع کرد .نويسنده ضمن دفاع از مقوله ديکتاتوری
پرولتاريا عاجز از توضيح پايههای اقتصادی آن بوده و اين ديکتاتوری را به حق ويژه پرولتاريا
تقليﻞ میدهد.
 ١١اين مائو بود که برای نخستين بار در نقد اقتصاد ﺷوروی درک رايج در مورد گذار به کمونيسم
را موردانتقاد قرارداد» :گفتهﺷده در سوسياليسم گروه اجتماعی يا طبقهای که منافع آن با کمونيسم در
تضاد باﺷد وجود ندارد و درنتيجه ،گذار به کمونيسم بدون يک انقﻼب اجتماعی صورت خواهد
پذيرفت .بدون ﺷک گذار به کمونيسم امری نيست که در آن طبقهای طبقه ديگر را سرنگون کند .ولی
به اين معنا نيست که يک انقﻼب اجتماعی رخ نخواهد داد ،زيرا جايگزينی يک نوع روابط توليدی
توسط روابط توليدی ديگر يک جهش کيفی بهعبارتديگر ،يک انقﻼب است  ...گذار از "توزيع
برحسب کار" در دوران سوسياليسم به "توزيع برحسب نياز" در دوران کمونيسم را بايد انقﻼبی در
روابط توليدی ناميد  ...در جريان تحول اين جامعه ،حتما ً مسائلی با "گروههای دی نفعی" که با
نهادهای موجود دمساز ﺷده و مايﻞ به تغيير آن نيستند ،پديدار خواهد ﺷد .برای مثال اگر قانون توزيع
برحسب کار به اجرا درآيد آنان میتوانند با کار بيشتر ،حقوق بيشتری دريافت کنند ،ولی زمانی که
تغييری صورت پذيرد و قانون "توزيع برحسب نياز" به مرحله عمﻞ گذارده ﺷود ،چهبسا آنان از
وضع جديد ناراحت و ناراضی باﺷند .ساختمان يک نظام نو همواره مستلزم نابودی نظامهای کهنه
است .بدون ويرانی سازندگی ميسر نيست .اگر ويرانی ضروری است ،پس جبرا ً نارضايتیهايی نيز
پديد خواهد آورد) «.مائو (۴۶ – ۴٧ :١٩٧٧
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تاريخی .بهعبارتیديگر در جامعهای که مبتنی بر اختﻼف طبقاتی نباﺷد ديگر ﺷيوه
توليد زندگی مادی عامﻞ تعيينکننده در زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود«.
)آفاری :گفتوگويی با فريدا آفاری درباره مسائﻞ زنان(

اين چه ﺷرايطی است که »ديگر ﺷيوه توليد زندگی مادی عامﻞ تعيينکننده در
زندگی اجتماعی و فکری نخواهد بود« .مگر میتوان فکر و ايده را از ﺷرايط مادی
توليد جدا کرد .میگويند انسانها غالبا ً بهشت را بر مبنای آرزوها ،خياﻻت و
محروميتهايی که کشيدهاند تصوير میکنند نه آنگونه که خواهد بود و آيندگان در
مورد آن فکر خواهند کرد .آفاری نيز همچون "مارکسيستهای هگلی" میخواهد
کمونيسم را بر مبنای تحقق عقﻞ و ايده مطلق هگﻞ تعريف کند .کمونيسم برای وی
مکانی است که روند تعالی ايده به کمال مطلق میرسد و از اجبار به زندگی اقتصادی
رها میﺷود؛ فکر و روابط اجتماعی هر جور خواستند زندگی و عمﻞ میکنند و به
هر جهت میروند و تکامﻞ میيابند .به باور آفاری در جامعه کمونيستی زندگی
اجتماعی و فکری از دست ضرورتهايی که ﺷيوه توليد به انسانها تحميﻞ میکند
فارغ خواهند ﺷد؛ ديگر ﺷيوه توليد بهعنوان يک ضرورت نقش تعيينکنندهای ايفا
نخواهد کرد و به عبارت دقيقتر مفاهيمی چون تضاد ميان نيروهای توليدی و روابط
توليدی يا تضاد ميان روبنا و زيربنا در آن جامعه کاربردی نخواهند داﺷت .اين اوج

ايده آليسم و منحﻞ کردن مفاهيم پايهای علم مارکسيسم است .آفاری میگويد» :مارکس
نظريه خود را در مورد جوامع طبقاتی مطرح کرده و نه بهعنوان امری فرا
تاريخی« .بدون ﺷک ،انسانها صدها سال بعد به نظريات مارکس بهعنوان يکی از
بزرگترين متفکران تاريخ برخوردی متفاوت از امروز خواهند داﺷت؛ اما مفاهيمی
چون ﺷيوه توليد ،نيرویهای توليدی ،روابط توليدی ،زيربنا و روبنا که مارکس
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توضيح داده برای سراسر فرايند تکامﻞ جامعه کاربرد دارند .هم جوامع غير طبقاتی
کمونهای اوليه بر مبنای اين مقولهها قابﻞ توضيحاند هم در جامعه کمونيستی آينده
کماکان ضرورت توليد و درنتيجه روابط توليد و همچنين تضاد ميان نيروهای توليدی
و روابط توليدی موجود خواهند بود .هرچند تضاد ميان آنها ديگر از خصلت
آنتاگونيسم طبقاتی برخوردار نخواهد بود .در جامعه کمونيستی انسانها آگاهانه و
داوطلبانه خود و جهان را تغيير میدهند اما در آن جامعه نيز ميزان آزادی انسانها
در حيطه زندگی اجتماعی و فکری توسط ضرورتهای عينی تعيين و مشروط می
ﺷود .مائو عليه درک غلط حاکم بر اغلب کمونيستها که جامعه کمونيستی را بی
تضاد میپنداﺷتند و آن را يک هارمونی بزرگ تصوير میکردند جنگيد) .مائو
 (١٩٧٧روﺷن است زمانی که بشر بهطورقطع از عصر سرمايهداری عبور کند ،آن
وقت همهچيز از نو تعريف خواهد ﺷد ،پديدههايی چون دولت و طبقه ناپديد خواهند
ﺷد و ﺷرايط مادی بشری بهکلی دگرگون میﺷود تا بدان حد که به تعبير مارکس
تاريخ واقعی تازه آغاز خواهد ﺷد .بدون ﺷک در چنان آيندهای ضرورتهای پيش
پای بشر هم تغيير خواهند کرد اما کماکان بشر با ضرورتها و آزادیهايی روبرو
است که افکار و اعمالش را ﺷکﻞ خواهند داد .هرچند محتوی و ﺷکﻞ آنها برای ما
قابﻞ پيشبينی نيستند اما کماکان در چارچوب ﺷيوه توليد کمونيستی تعيين خواهند ﺷد
و تضادهای آن جامعه راهحﻞهای خاص خويش را طلب میکنند.
الغاء دولت يا اشاعه توهم!

آفاری میگويد» :دوران گذار دورهای است که در اين مرحله دولت ،ارتش و
پليس رسمی الغاء ﺷده« و »ديکتاتوری پرولتاريا نه احياء يک دولت مرکزی است
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و نه ديکتاتوری« .البته آفاری به فرايندی که منجر به الغای دولت و ارتش و پليس
میﺷود اﺷارهای ندارد و چشم بر تضادها و پيچيدگیهای واقعی که انقﻼبها با آن
روبرو ﺷدهاند میبندد .او بهظاهر به تئوریهای مارکس وفادار است اما درکش از
سوسياليسم و انقﻼب سوسياليستی نسبتی با ديدگاه مارکس ندارد .مارکس همواره
خواهان زوال دولت بوده اما اين تحريف آﺷکار است که مخالفت کلی و عمومی
مارکس با دولت را مخالفت با هرگونه قدرت دولتی در دوره گذار بدانيم .ضديت
مارکس با دولت به تشخيص ضرورت و امکان از بين بردن تمايزات طبقاتی ارتباط
داﺷته زيرا دولت خود برخاسته از تمايزات طبقاتی است .مارکس تشخيص داد که
دولت بافرمان لغو نمیﺷود بلکه فرايند لغو آن جزئی از فرايند از بين بردن کليه
تمايزات طبقاتی )به عبارتی محو "چهار کليت"( است .ملغی کردن دولت وجود نوع
ديگری از دولت را الزامآور میکند .به اين دليﻞ مارکس بهوضوح بر ديکتاتوری
پرولتاريا بهعنوان گام ضروری برای زوال دولت تأکيد کرد .فقط کافی است به جدل
های تئوريک مارکس و انگلس با آنارﺷيستها در مورد دولت رجوع ﺷود.

١٢

مارکس با خوانش صحيح از واقعيت جامعه طبقاتی بهطورکلی و ﺷناخت از قوانين
حاکم بر جامعه سرمايهداری به ﺷکﻞ اخص ،ضرورتی به نام ديکتاتوری پرولتاريا
را تشخيص داد و بر آن تأکيد کرد .میتوان برای درک ديدگاههای مارکس به آثار
گوناگون او رجوع کرد اما بهتر است بهجای ذکر اين يا آن نقﻞقول همانند مارکس به
واقعيات رجوع کنيم تا دريابيم چرا دولت ديکتاتوری پرولتاريا ضروری است.
ويژگیهای اين دولت چيست و در چه پروسهای میتوان از دست آن خﻼص ﺷد.
 ١٢برای مثال میتوان به دو نوﺷتار »نظری کلی بر کتاب "دولتگرايی و آنارﺷی"« باکونين اثر
مارکس و »درباره اتوريته« اثر انگلس رجوع ﺷود .ترجمه فارسی اين دو نوﺷته در تارنمای
آذرخش قابﻞدسترس است.
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قبﻞ از پاسخ به اين پرسشها ﻻزم است بر چند نکته مهم تأکيد کنيم:
يکم ،دولت در يک فرايند تاريخی  -جهانی معين ﺷکﻞگرفته و تنها در يک
فرايند تاريخی  -جهانی میتواند زوال يابد .درنتيجه زوال دولت صرفا ً محصول
تکامﻞ داخلی جامعه سوسياليستی نبوده و نخواهد بود .همانگونه که اﺷاره ﺷد تا
زمانی که بر بخشهايی از جهان سرمايهداری حاکم باﺷد ،نياز به دولت سوسياليستی
برای دفاع از کشور سوسياليستی و دستاوردهای انقﻼب و همچنين پيشروی انقﻼب و
ممانعت از احيا سرمايهداری ضروری است .در عالم خيال میتوان فرايند زوال
دولت را نرم و راحت تصور کرد اما واقعيات سخت و زمينیاند .تجربه تمامی
انقﻼبهای قرن بيستم مهر تأييدی بر اين واقعيات است .هيچ انقﻼبی نبوده که با جنگ
های تجاوزکارانه ،توطئههای مسلحانه ،تحريمهای اقتصادی  -سياسی روبرو نشده
باﺷد .بورژوازی بينالمللی تمام تﻼش خود را برای سرنگونی نظامهای نوپا يا
منحرف کردن ماهيت انقﻼبها بهکاربرده و خواهد برد .درنتيجه احکامی چون ملغی
ساختن دولت و ارتش و پليس پيشاپيش نشانهٔ ﺷکست طلبی يا تسليم در مقابﻞ
بورژوازی بينالمللی است .يکی از دﻻيﻞ مهم ﺷکست سريع کمون پاريس اين بود که
ابزار ﻻزم )ارتش قدرتمند( تحت فرماندهی واحد )رهبری بهاندازه کافی قوی و
متمرکز( برای دفاع از خود نداﺷت.
دوم ،بديهی است پس از سرنگونی بورژوازی يکﺷبه نمیتوان با يک حکم يا
فرمان دولتی طبقات را ملغی ساخت .جامعهٔ دوره گذار کماکان يک جامعه طبقاتی
است .اساسیترين پرسش در ارتباط با جامعه طبقاتی اين است که :سمتوسوی
جامعه توسط حاکميت کدام طبق ٔه مشخص ،تعيين میﺷود .مفهوم ديکتاتوری طبقاتی
اﺷاره به اين حاکميت دارد .اگر از تعاريف عاميانه از ديکتاتوری – و هراسی که
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امثال آفاری از اين کلمه دارند  -بگذريم ،اعمال ديکتاتوری طبقاتی يعنی اينکه يک
طبقه دستور کار جامعه يعنی چارچوبها ،اهداف و جهت حرکت جامعه را تعيين می
کند و به عبارت مشخصتر حتی آن را به ديگران ديکته میکند .آيا جامعه
سوسياليستی مانند هر جامعه طبقاتی نياز به دستور کار معين دارد يا نه و نياز به
نيرو و قدرت و ساختار و رويکرد معين دارد که اين دستور کار را به اجرا گذارد يا
خير؟ مسئله اساسی ماهيت سياسی طبقاتی و چگونگی اجرای اين دستور کار است.
اگر طبقه کارگر سلطهاش را بر جامعه اعمال نکند طبق ٔه ديگر يعنی بورژوازی اين
کار را انجام خواهد داد .تا زمانی که جامعه به طبقات تقسيمﺷده باﺷد ،بورژوازی
حتی در ﺷکﻞ سرنگونﺷدهٔ آن نهتنها لحظهای کوتاه نخواهد آمد بلکه هر آن توانايی و
امکانش را دارد تا قدرت خود را احيا کرده و دوباره در رأس جامعه قرار گيرد.
تا آنجايی که به سرکوب نيروهای مدافع نظم سرمايهداری در سطح ملی و بين
المللی و دفاع از دستاوردهای انقﻼب برمیگردد ،فهم ضرورت برپايی و حفظ قدرت
 عليرغم هر نامی که بدان داده ﺷود  -چندان مشکﻞ نيست؛ اما آنچه کماکان حفظنهادی به نام دولت را در جامعه سوسياليستی ضروری میکند ،روابط اقتصادی -
اجتماعی حاکم بر جامعه است .دولت بخشی از ساختار عينی جامعه است .خصلت
هر دولتی توسط تقسيمکار اجتماعی مشخصی که خود جزئی از آن است و روابط
توليدیای که بايد نهايتا ً به آن خدمت کرده و بازتوليدش کند ،تعيين میﺷود .پايه يا
عامﻞ اساسی حفظ دولت سوسياليستی را نيز مانند تمامی دولتها بايد در اين تقسيم
کار و روابط توليدی حاکم بر جامعه جستجو کرد .تا زمانی که در جامعه ،اصﻞ "به
هر کس بهاندازه کارش" موجود باﺷد ،نهادی به نام دولت ضروری است .زمانی لنين
گفت» :دولت پرولتری به يک معنا دولت بورژوايی بدون بورژوازی است) «.نقﻞ
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ﺷده در خبرنامه پکن ١۴ ،نوامبر  ،١٩٧۵ﺷماره  ۴۶ص  (٢٣به اين دليﻞ که در
جامعه سوسياليستی هنوز جوانب معينی از حق بورژوايی کماکان موجوديت داﺷته و
دولت از آن حفاظت میکند .تا زمانی که "حق بورژوايی" – يا اصﻞ "هر کس به
اندازه کارش"  -موجود باﺷد ،دولت هم موجود خواهد بود .دولت پرولتری بهعنوان
يک دولت اين حق – يعنی توزيع برحسب کار  -را به رسميت میﺷناسد ،از آن
حمايت میکند و اجازه میدهد اين حق باقی بماند .دولت ديکتاتوری پرولتاريا حتی به
درجاتی مردم را مجبور میکند که بدان گردن گذارند .علت اساسی اينکه مارکس
عليرغم ضديت تام و تمامش با دولت برای سراسر دوران گذار دولتی به نام
ديکتاتوری پرولتاريا را ضروری میدانست در اين بود که میفهميد به دليﻞ وجود
حق بورژوايی ،نهادی به نام دولت ضروری بوده و حفظ آن به ناگزير برخاسته و
وابسته به وجود چنين حقی است؛ اما اين يک وجه يا کارکرد دولت سوسياليستی
است .وجه ديگر  -يا وجه متضاد و مهمتر آن  -اين است که دولت پرولتری وظيفه
عبور از جامعه طبقاتی و از بين بردن خود را نيز در دستور کار قرار داده است؛
يعنی از يکسو وجود اين دولت برخاسته از حق بورژوايی است اما درعينحال مدام
بايد اين حق را محدود کند تا بتواند کليه روابطی که نهادی بهعنوان دولت را موجب
میﺷود و آن را ضروری میکند را محو کند .بدون محو اين روابط ،زوال دولت
ميسر نيست .مدعی ملغی ﺷدن دولت – تحت هر عنوان و ﺷکﻞ  -بدون از بين رفتن
حق بورژوايی درواقع ابدی دانستن دولت )آنهم با ماهيت بورژوايی( به اين يا آن
ﺷکﻞ دگر است .به اين معنا دولت سوسياليستی با يک مشکﻞ يا تناقض اساسی روبرو
است ،به اين صورت که دولت سوسياليستی کماکان بهعنوان يک دولت ابزار سلطه
طبقاتی است و مهر و نشان جامعه کهن را بر خود دارد ،هرچند که هدفش خاتمه
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بخشيدن به هر ﺷکلی از سلطه و تمايز طبقاتی و هر ﺷکلی از دولت باﺷد .فهم اين
ديالکتيک در تشخيص اينکه چه جامعهای سوسياليستی است يا خير ،تعيينکننده است.
چرا دولت سوسياليستی همزمان مجبور است هم از حق بورژوايی دفاع کند هم
آن را محدود؟ از يکسو جامعه سوسياليستی بدون تکيه به اين حق نمیتواند بر کليه
اﺷکال و روابط کهنه و نابرابر اقتصادی اجتماعی فائق آيد .بدون تأکيد بر حق
برابری ،تضادها آﺷکار نمیﺷود و نابرابریها ﺷناخته نخواهند ﺷد .بر پايه اينکه هر
کس بر مبنای ميزان کارش از جامعه دريافت میکند ،اجازه استفاده يا استثمار از کار
ديگران به فردی داده نمیﺷود؛ اما در جوهر اين استفاد ٔه برابر از "کار خويش"
نابرابری نيز نهفته است؛ زيرا بهطور رسمی افراد از اين نظر برابرند که جامعه از
يک معيار واحد – يعنی کار – برای اندازهگيری در توزيع فرآوردههای مصرفی
ميان آنها استفاده میکند؛ اما در واقعيت ﺷرايط کارگران باهم فرق میکند :برخی
قویترند و برخی ضعيفتر ،سطح فرهنگی و مهارت فنی برخی باﻻتر از سايرين
است بنابراين ميزان کاری که همه کارگران به جامعه ارائه میدهند باهم برابر نيست
و حق برابر که در اصﻞ "توزيع برحسب کار" نهفته است بهطور غيرمستقيم و
تلويحی درآمد نابرابر ميان افراد را به رسميت میﺷناسد و به ظرفيت توليدی کارگر
بهصورت يک امتياز طبيعی برخورد میکند .تحت ﺷرايطی که در مقابﻞ کار برابر
مزد برابر پرداخت میﺷود سطح زندگی کسانی که قوی و ماهر بوده يا بهاصطﻼح
نانخور کمتری دارند باﻻتر است و کسانی که وضعشان عکس اين باﺷد سطح زندگی
پائين تری دارند .نتيجهٔ اين وضع ،نابرابری است .البته اين نابرابری با نابرابری در
جامعه سرمايهداری بنيادا متفاوت است؛ اما کماکان در مقايسه با جامعه کمونيستی و
اصﻞ "از هر کس بهاندازه توانش ،به هر کس بهاندازه نيازش" اين وضع يک
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"نقص" محسوب میﺷود .به کار بردن معيار يکسان برای همگان – يعنی پرداخت
بر مبنای ميزان کار – موجب تقويت نابرابری نيز خواهد ﺷد که اگر جلوی آن گرفته
نشود جامعه عقبگرد خواهد کرد .به اين دليﻞ دولت سوسياليستی بايد مدام حق
بورژوايی را محدود کند.
حق بورژوايی در اﺷکال گوناگون در جامعه سوسياليستی به موجوديت خود
ادامه خواهد داد و تأثيرات ايدئولوژيک خود را بر جامعه اعمال خواهد کرد .اين حق
بهطور مدام در تضادهای ميان اﺷکال گوناگون مالکيت سوسياليستی بر ابزار توليد،
موقعيت افراد و روابط متقابﻞ ميان آنها هنگام توليد و ﺷکﻞ توزيع فرآوردههای توليد
خود را نشان میدهد .علت اينکه نمیتوان بهسرعت از ﺷر اين حق راحت ﺷد آن

است که »حق هرگز نمیتواند از تکامﻞ ساختار اقتصادی جامعه و از سطح رﺷد
فرهنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر رود) «.مارکس  (٢٢ :١٣٧۵هنوز جامعه از
تضاد ميان زن و مرد ،ﺷکاف ميان ﺷهر و روستا و مناطق پيشرفته و عقبمانده،
تقسيمکار ميان کار فکری و يدی رنج میبرد .با صدور فرمان نمیتوان اين ﺷکافها
را پر کرد و تضادها را از ميان برد و اين حق را ملغی ساخت .مسئله اساسی ايجاد
ﺷرايطی است که به محو اين حق ياری رساند .دولت پرولتری نمیتواند با فرمانی
حق بورژوايی را ملغی کند ،بلکه تنها میتواند آن را به سمت مرگ تدريجی هدايت
کند تا پايههای عينی وجود خويش را نيز محو کند .ضرورت اساسی وجود دولت
ديکتاتوری پرولتاريا در همين نکته اساسی نهفته است .تکرار کنيم ديکتاتوری
پرولتاريا از يکسو بهعنوان دولت بهنوعی خود بازتاب اين حق بورژوايی بوده و از
جوانب معينی از حق بورژوايی که کماکان موجوديت قانونی داﺷته حفاظت میکند،
از سوی ديگر با تغيير در ﺷرايط اقتصادی اجتماعی جامعه و توانمندسازی تودهها
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ﺷرايط را برای محدود کردن مدام و نابودی کامﻞ اين حق فراهم خواهد کرد .اين
خصلت متناقض دولت سوسياليستی است؛ بهاندازهای که از موجوديت حق بورژوايی
حفاظت میکند مانند همه دولتها هنوز مهر و نشان جامعه طبقاتی را بر خود دارد و
بهاندازهای که اين حق را محدود میکند؛ به از بين بردن پايههای مادی خود ياری می
رساند و زمينهساز جامعه کمونيستی خواهد ﺷد که در آن ديگر از نهادی به نام دولت
خبری نخواهد بود.
تضاد اينجا است که ازيکطرف برقراری اصﻞ توزيع فرآوردههای مصرف
ﺷخصی برحسب کار ،ازلحاظ تاريخی ضروری است و نمیتوان آن را ارادی و
دلبخواهی نفی کرد يا يکﺷبه از ميان برد از طرف ديگر ،حق برابری که در اين
اصﻞ توزيعی تجسميافته کماکان حق بورژوايی است و زمينه و ﺷرايطی است که
سرمايهداری میتواند از آن سربلند کند .اين مسئله بيانگر خصلت متضاد جامعه
سوسياليستی است .جامعهای که در آنهم خاک کمونيستی موجود است هم خاک
سرمايهداری .به درجاتی که خاک سرمايهداری )به عبارت دقيقتر حق بورژوايی(
محدود ﺷود و خاک کمونيستی گسترش يابد )روابط اقتصادی اجتماعی کمونيستی
تکامﻞ يابد( ،امکان برقراری جامعه کمونيستی  -البته در سطح جهانی -ميسر خواهد
ﺷد .درنتيجه آنچه ماهيت سراسر دوران گذار را رقم میزند مبارزه بر سر تحديد يا
عدم تحديد حق بورژوايی و درنهايت محو اين حق است .اين بزرگترين دستاورد
تئوريکی و پراتيکی انقﻼب فرهنگی چين محسوب میﺷود .بهطور مسلم از ميان
بردن نهايی اين حق نيازمند تحوﻻت اساسی در يک کشور و پيشبرد انقﻼب در
سراسر جهان است .اين تحوﻻت همانطور که مارکس تحت عنوان "چهار کليت"
توضيح داد همهجانبه ،چندﻻيه و چندوجهی بوده و صرفا ً نمیتواند ﺷامﻞ رﺷد فزاينده
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نيروهای توليدی يا وفور محصوﻻت موردنياز جامعه باﺷد بلکه اين تحول وجوه
ديگر ازجمله کﻞ روبنا و فرهنگ مشخصا ً تحول ايدئولوژيک تودههای کارکن را نيز
در بردارد .نياز به جهشی فکری و "گسست راديکال از ايدههای سنتی" است تا
انسانها آگاهانه و داوطلبانه بخواهند بر مبنای توانشان کار کنند و بر مبنای نيازﺷان
دريافت کنند.
آيا بدون وجود دولت يا قدرت مرکزی میتوان حق بورژوايی را محدود کرد؟
آفاری طرفدار »ﺷکﻞ خودفرمانی غيرمتمرکز تودهها است «.ظاهرا ً نقطه رجوع
آفاری تجربه "مثبت" کمون پاريس و نقد دو تجربه "منفی" چين و ﺷوروی است.
البته بدون اﺷارهای به دﻻيﻞ ﺷکست سريع کمون و اينکه کمون فرصت آن را نيافت
کوچکترين تجربهای در سطح رابطه خود با مناطق ديگر فرانسه کسب کند .عﻼوه
بر اين آفاری با يکسان انگاﺷتن اين دو تجربه بزرگ از زاويه رابطه قدرت مرکزی
و قدرت محلی و تضادهای ميان آنها ،به واقعيتهای تاريخی عمﻼً بیتوجه است.
درزمينهٔ حﻞ صحيح تضاد ميان اعمال قدرت در سطح مرکزی و قدرت در سطح
محلی  -ازجمله حﻞ تضاد ميان برنامهريزی مرکزی و برنامهريزی محلی -کمونيست
های چينی با نقد اﺷتباهات مدل سوسياليسم در دوران استالين ،کيفيتا به گونه ديگری
عمﻞ کردند ١٣ .اما مشکﻞ امثال آفاری نقد دو تجربه بزرگ يا برجسته کردن تجربه
کمون پاريس نيست ،بلکه درک غلط و وارونه و در بهترين حالت يکجانبه از قدرت
سياسی و چگونگی اعمال آن است .متأسفانه در ميان اغلب نيروهای چپ ،بحث در
 ١٣برای مثال رجوع ﺷود به مقاله ده مناسبات بزرگ در جلد  ۵منتخب آثار مائو تسه دون و همچنين
مؤخره ريموند لوتا بر کتاب اقتصاد مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم – کتاب آموزﺷی
ﺷانگهای به نام »تئوری و پراتيک برنامهريزی مائوئيستی :دفاعيهای برای يک سوسياليسم عملی و

رؤياپرداز«.
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مورد اين يا آن ﺷکﻞ قدرت سياسی جايگزين بحث پايهای کارکرد و وظايف اساسی
دولت سوسياليستی ﺷده است .مشخص نيست قدرت سياسی کسبﺷده به هر نام و
عنوان يا ﺷکلی که باﺷد چه تضادهايی را بايد حﻞ کند و چه وظايفی را در دست گيرد
تا بر بستر آنها بتوان در مورد ﺷکﻞ مناسبش سخن راند .در بهترين حالت درک
بسياری از قدرت انقﻼبی "سپردن کارها به مردم" و يا همچون آفاری "غيرمتمرکز
کردن" قدرت مرکزی است .انگار قدرت سياسی ﺷيرينیای است که طبقه کارگر پس
از کسب قدرت بايد آن را ميان تودهها پخش کند تا تودهها مزه آن را بچشند و مدافع
آن ﺷوند .اگر بتوان با توزيع برابر ثروت ،نظم سرمايهداری را از ميان برد در آن
صورت با توزيع يا پخش قدرت سياسی -چه به ﺷکﻞ خودمختاری محلی يا
خودفرمانی تودهها -نيز میتوان به زوال آن دستيافت .حالآنکه ازنقطهنظر
مارکسيستی زوال دولت با پرسش ديگری گرهخورده است .صورتمسئله واقعی
تغيير بنيادهای جامعه و هدايت آن به جهت ديگر است .بدون تغيير و تحولی عظيم
امکان چنين جابجايی نيست .برای چنين تغيير و تحولی نياز به قدرتی دگرگونکننده
است .هراندازه اين قدرت دگرگونکننده قویتر باﺷد امکان اين جابجايی و رسيدن به
مکان و ﺷرايطی که دولت زوال يابد ،بيشتر خواهد ﺷد .بهطورقطع يکی از مشخصه
های اساسی اين قدرت دگرگونکننده ،تکيه به تودهها در هر سطح و زمينهای است؛
اما معضﻞ اين است که بدون دگرگون کردن تام و تمام مناسبات اقتصادی  -اجتماعی
حاکم بر جامعه يا بهعبارتیديگر تغيير زمينبازی ،تودهها بهعنوان بازيگران اصلی
نيز نقش کامﻞ خود را ايفا نخواهند کرد و زمينه مادی برای زوال دولت فراهم
نخواهد گشت .دولت قویتر يعنی دولتی که تودهها را توانمند میسازد تا بيشتر درگير
اداره و کنترل جامعه ﺷوند تا دگرگونیهای اجتماعی بيشتری توليد ﺷود .منظور از
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قویتر بودن دولت افزايش بوروکراسی و ارتش نيست بلکه داﺷتن توان و نيروی
ﻻزمه برای تغيير است .توان و نيرويی که بتواند وزنههای غولآسايی چون محو
»چهار کليت« را بلند کند.
بهطورقطع اﺷکالی چون خودمختاری يا خودفرمانی برای درگير کردن بيشتر
تودهها در حيات سياسی جامعه و اعمال قدرت تودهای ﻻزم است اما کماکان نياز به
برنامهريزی مرکزی و بالطبع قدرت مرکزی است تا بتوان هرگونه نابرابری در
ميان تودهها و مناطق و … را از بين برد .مشکﻞ بتوان جهان کمونيستی آينده را
بدون وجود نوعی از برنامهريزی مرکزی در سطح جهانی تصور کرد .غيرقابﻞ
تصور است که بتوان تضادهای پيچيده جهان را توسط کمونهايی جدا و مستقﻞ از
يکديگر  -مانند دوران کمونهای اوليه – حﻞ کرد .در جهان کمونيستی آينده نيز
کماکان نياز به قدرتی دگرگونکننده نه »قدرت سياسی« باقی خواهد ماند تا به
ضرورتهای پيش پای جامعه پاسخ داد .به قول مارکس در جامعه کمونيستی
»حکومت عامه جنبه سياسی خود را از دست خواهد داد) «.مارکس (۶٩ :١٩٧۵
ولی ضرورتش را از دست نخواهد داد .در جامعه سوسياليستی بدون وجود قدرت
مرکزی قوی ،وجود اﺷکال خودمختار يا خودفرمان تودهها در هر منطقه يا زمينهای
قادر نخواهد بود نابرابریها ،ﺷکافهای عظيم و تضادهای بهجامانده از نظم کهنه را
از ميان بردارد .اﺷکال خودفرمانی در بهترين حالت با تکيه به اصﻞ »به هر کس به
اندازه کارش« ،خود میتواند منبع حفظ نابرابری يا ايجاد نابرابریهای جديد ﺷود.
برای مثال تنها با اعمال قدرت مرکزی ،نابرابریهای ميان مناطق ،ناموزونیهای
رﺷد صنعتی و تضاد ميان صنعت و کشاورزی و سطح رفاه در ميان بخشهای
مختلف اهالی را میتوان تغيير داد .چه کسی يا نهاد قدرتی بايد تعيين کند که فردای
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انقﻼب ،اهالی مناطق خودمختار يا خودفرمان محلی در تهران و اصفهان از بخشی
از مازاد کار خود به نفع مناطق عقب نگهداﺷته ﺷدهای چون بلوچستان و کردستان
بگذرند .از حﻞ تضادهای پيچيده و گوناگون ديگر در حيطه تغيير اساسی درزمين ٔه
توليد و توزيع و رابطه با ديگر کشورهای جهان و غيره بگذريم.
وانگهی ،هر ﺷکﻞ از خودفرمانی يا قدرت محلی به ناگزير – در پاسخ به
ضرورتهای عينی پيشاروی يعنی حﻞوفصﻞ مسائﻞ کﻼنتر جامعه و جهان – به
يک قدرت مرکزی پا میدهد .مسئله برخورد آگاهانه به اين ضرورت و ماهيت
طبقاتی اين قدرت -چه در ﺷکﻞ مرکزی و چه در ﺷکﻞ خودفرمانی -است .بدون
قدرت مرکزی انقﻼبی ،خودفرمانی و ﺷرکت واقعی تودهها در اعمال قدرت ميسر
نيست .زمانی انگلس در نقد آنارﺷيستها گفت آنان فکر میکنند با تعويض نام يک
پديده ماهيت آن نيز تغيير خواهد يافت .قدرت دولتی زمانی زوال خواهد يافت که پايه
های عينیاش ناپديد ﺷود .بدون تغيير آن روابط اجتماعی که دولت را ضروری می
کند نمیتوان صحبت از زوال دولت کرد .اين تغيير به تحوﻻت سوسياليستی و مبارزه
طبقاتی در سراسر دوران گذار گرهخورده است .ساده ﺷدن امور دولتی معنايش ،آب
رفتن تدريجی دمودستگاههای اداری يا پخش اتوريته آن در ميان مردم نيست .فرايند
ساده ﺷدن دستگاه دولتی و زوال نهائیاش نه تکخطی است نه صرفا ً کمی و تدريجی
بلکه مانند اغلب فرايندهای پيچيده با جهشهای کيفی معين تحول خواهد يافت .زوال
دولت را بايد به ﺷکﻞ فروريختن در خود ديد .همانند ساختمان کهنهای که با انفجار
پايههايش در خود فرومیريزد .از اين زاويه دولت سوسياليستی عجيبترين دولتی
خواهد بود که جوامع بشری تاکنون به خود ديده است .اگرچه تجربه ساختمان
سوسياليسم در ﺷوروی در اين زمينه اسير محدوديتهای زياد بود اما تجربه چين
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سوسياليستی خصوصا ً سالهای انقﻼب فرهنگی چين بهطور عينی جلوهای از ساده
ﺷدن دستگاه دولتی و مشارکت بيشتر تودهها در اداره جامعه بود.

١٤

انگلس در آنتی دورينگ از هگﻞ نقﻞ میکند که راهحﻞ هر مشکلی را بايد در
خود آن پديده جست .به اين معنا راهحﻞ دولت ،در خود دولت نهفته است .برای از
ميان بردن قدرت ،نياز به قدرت است .برای از ميان بردن نهادی که انبوه کهنسال
زور و اجبار بوده ،نياز به قدرت متمرکز ،قوی و کارآمد است .بدون ﺷک دولتی که
وظيفهاش از ميان بردن پايههای عينی خود میباﺷد از ديناميک خاصی برخوردار
است .از يکسو قدرتی دگرگونکننده است از سوی ديگر کماکان قدرت سياسی است -
به همان معنای سلطه يا اعمال حاکميت طبقه معين .تنها با سوارﺷدن بر پشت اين
تضاد میتوان تا مقصد نهايی )زوال دولت( پيش رفت .اين قدرت دگرگونکننده با
جامعهای طبقاتی همراه با کليه تضادهايش روبرو است .اين قدرت دولتی نهتنها از
يکسو در مقابﻞ کسانی که خواهان در هم ﺷکستن انقﻼب و احيای نظم قبلی هستند از
خود دفاع میکند درعينحال بايد از مردم نيز در مقابﻞ خود دفاع کند .از حقوق مردم
در مقابﻞ سو استفادههای قدرت حفاظت کند) .آواکيان  (١٣٩٣از اين زاويه است که
سازوکارهای قدرت دولتی ،قوانين اساسی حاکم بر آن و چگونگی ﺷيوهها و اﺷکال
حاکميت از اهميت اساسی برخوردار خواهد ﺷد ١٥ .پخش و نامتمرکز کردن قدرت بر
مبنای قدرت متمرکز بخشی از کارکرد ضروری دولت سوسياليستی است.
 ١٤کتاب »ديوار دو طرف دارد« اثر فليکس گرين گزارش دست اولی از ساده ﺷدن دستگاه اداری و
قضايی در چين بعد از انقﻼب فرهنگی ارائه میدهد.

 ١٥برای بحث بيشتر در اين زمينه عﻼقهمندان میتوانند به کتاب »پرندهها نمیتوانند کرکووديﻞ
بزايند اما بشر میتواند افقها را درنوردد« اثر باب آواکيان و »قانون اساسی برای جمهوری
سوسياليستی در ﺷمال امريکا )طرح پيشنهادی(« از انتشارت حزب کمونيست انقﻼبی آمريکا رجوع
کنند .ترجمه هردو اثر در تارنمای حزب کمونيست ايران ) م ل م( قابﻞدسترس است.
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آفاری فقط خواهان الغای فوری دولت نيست او الغای فوری طبقه را هم مطالبه

میکند؛ زيرا ازنظر وی ،مارکس »میپنداﺷت که رهايی پرولتاريا همانا الغای طبقهٔ
پرولتاريا است و نه ادامهٔ آن« .درست است مارکس اعتقادی به جاودانگی طبقات
ازجمله جاودانگی پرولتاريا نداﺷت .اين تصور مارکس متکی بر واقعيات و امکاناتی
بود که نظام سرمايهداری فراهم آورده بود .مارکس تنها در اين طبقه راز رهايی کﻞ
جامعه را مشاهده کرد و تأکيد کرد رهايی اين طبقه به رهايی کﻞ بشريت گرهخورده
است؛ اما مارکس درک سادهانگارانهای از پروسه الغای طبقه يا بهتر است گفته ﺷود
طبقات نداﺷت .میگوييم طبقات زيرا با به قدرت رسيدن طبقه کارگر همه آحاد جامعه
تبديﻞ به پرولتاريا نخواهند ﺷد .برای همين از همان زمان انتشار مانيفست کمونيست

مارکس تأکيد کرد که پرولتاريا »از راه يک انقﻼب ،خويش را به طبقه حاکم مبدل
میکند و بهعنوان طبقه حاکم مناسبات کهن توليد را از طريق اعمال جبر ملغی
سازد) «.مارکس  (۶٩ :١٩٧۵کسب قدرت سياسی به پرولتاريا امکان میدهد رسالت
تاريخی – جهانی خود را عملی کند .در طول تاريخ هيچ طبقهای بدون کسب قدرت
سياسی نتوانست اراده خود را عملی کنند .بورژوازی نيز تا زمانی که به قدرت
سياسی دست نيافت ،نتوانست کامﻼً بهصورت يک طبقه عمﻞ کند .به اين معنا که
جامعه را بر مبنای منافع و منطق طبقاتی خود سازمان دهد .طبقه کارگر قبﻞ از کسب
قدرت در اﺷکالی چون انجمن ،کلوپ ،حزب ،ميليشيا ،ارتش و اتحاديههای اقتصادی
و غيره متشکﻞ میﺷود ،اما تنها با کسب قدرت است که واقعا ً بهصورت يک طبقه
میتواند اراده کامﻞ خود را جهت تغيير جامعه به عمﻞ درآورد؛ زيرا به ابزاری
)دولت( دست میيابد که میتواند از يکسو از منافع تاريخی  -طبقاتیاش به ﺷيوه
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مؤثر و قطعی حفاظت کند و از سوی ديگر جامعه را در جهتی سوق دهد که بهتدريج
به الغای طبقات منجر ﺷود .از اين زاويه دولت برای پرولتاريا عامﻞ اجرايی و تعيين
کنندهای در جهت تغيير بنيادين جامعه و تاريخ است.

١٦

پرولتاريا بالقوه ﺷيو ٔه توليد

ديگری را نمايندگی میکند که متکی بر استثمار ،کاﻻ و پول نيست .اين يکی از دﻻيﻞ
پايهای است که نشان میدهد چرا منفعت اين طبقه در محو "چهار کليتی" است که
مارکس بر آن تأکيد کرده است.بدون سلطه پرولتاريا بر جامعه ،پيروزی ميسر نيست
و بدون پيروزی کامﻞ يعنی رهايی جامعه ،سلطه او نيز پايان نمیيابد .تفاوت دولت
پرولتری با ديگر دولتهای تاريخ آن است که پرولتاريا تنها طبقهای است که خواهان
نابودی خويش است و میتواند ﺷرايط را برای نابودی خويش متحول کند و به
صورت اهرمی تاريخی در جهت رهايی بشريت عمﻞ کند .تفکر رايج در ميان اغلب
کمونيستها اين است که پرولتاريا با رهايی خود ،بشر را رها میکند .حالآنکه
برعکس منافع اساسی پرولتاريا در رهايی بشريت است.
تأکيد بر رسالت تاريخی – جهانی اين طبقه ،با پيشبرد منافع خاص اين طبقه در
يک جامعه سوسياليستی همواره با تضاد همراه است .پافشاری بر "حق ويژه"
پرولتاريا در جامعه میتواند به ضد خود بدل گشته و جامعه را دچار رکود و رخوت
کند .اگر پرولتاريا قوای محرکه پيشرفت جامعه سوسياليستی را محدود به "حقوق"
 ١٦بدون کسب قدرت سياسی نقش پرولتاريا بهعنوان سوژه توسط جامعه کامﻼً به رسميت ﺷناخته
نخواهد ﺷد .اغلب مارکسيستها مشخصا ً مارکسيستهای هگلی طبقه را سوژه حاضر و آماده می
دانند .سوژه آماده به مصرف .حالآنکه يکی از معضﻼت مهم انقﻼب پرولتری رابطه با خود اين
سوژه است .اغلب اوقات اين سوژه انقﻼبی نيست بلکه ابژه است .ابژهای که مورداستفاده ديگران نيز
قرار میگيرد .نياز به پروسهای است تا اين طبقه از وضعيت ابژه بودن گذر کند و سوژه ﺷود .به
طور مسلم نقش آگاهی کمونيستی و حزب کمونيست در اين پروسه کليدی است .اما تا زمانی که اين
طبقه به ابزار دولت دست نيابد نمیتواند بهمثابه سوژه تام و تمام در تاريخ ايفای نقش کند.
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خويش سازد قادر به هدايت صحيح جامعه نخواهد ﺷد .پاسخ به اين معضﻼت و ديگر
مشکﻼت و پيچيدگیهای جامعه سوسياليستی "الغای فوری طبقات" نيست چون عملی
نيست .الغای طبقات فرايندی است که بايد طی ﺷود .فرايندی که کماکان مهر مبارزه
طبقاتی بر آن خورده و مدام دو راه را در برابر جامعه ،دولت و حزب قرار میدهد
راه سوسياليستی يا راه سرمايهداری :محدود کردن حق بورژوايی يا گسترش حق
بورژوايی .صدور فرمان الغای پرولتاريا از سوی امثال آفاری هم ناديده انگاﺷتن
نقش دولت پرولتری بهعنوان عامﻞ تغيير بنيادين جامعه است و هم نفی مبارزه
طبقاتی و همچنين نديدن رابطه بين منافع عام و خاص پرولتاريا و چگونگی حﻞ
تضاد ميان آنها .بهطورقطع نبايد درکی محدود از منافع تاريخی -جهانی پرولتاريا
ارائه داد و يا اين منافع تاريخی را به منافع اين يا آن بخش از کارگران و ديگر توده
های کارکن تقليﻞ داد يا دولت پرولتری را مترادف با دولت کارگران پنداﺷت .جايگاه
استراتژيک پرولتاريا از موقعيت فیالفور و زندگی روزمره عناصر پرولتر
سرچشمه نمیگيرد .تحول جامعه درگرو تحول همه طبقات منجمله تحول طبقه
کارگر است .وحدت اضدادی ميان منافع عمومی با منافع خاص در هر مقطع و دوره
زمانی مشخص موجود است .اين تضاد يا وحدت اضداد نيازمند حﻞ صحيح و
برخورد آگاهانه است .برای همين دولت ديکتاتوری پرولتاريا بايد تحت هدايت حزبی
انقﻼبی قرار داﺷته باﺷد که بتواند با درک صحيح از واقعيات تضادمند جامعه
سوسياليستی آن را به سمت جامعه کمونيستی هدايت کند.

١٧

 ١٧تقليﻞ دادن مفهوم طبقه به اين يا آن بخش طبقه را باب آواکيان تحت عنوان Reification
)جسميت بخشيدن( موردانتقاد قرارداد .جسميت بخشيدن به پرولتاريا اﺷاره به نظريهای در جنبش
کمونيستی بينالمللی دارد که منافع اساسی پرولتاريا بهمثابه يک طبقه و احساسات ،نظرات و برنامه
هايی که منطبق بر آن منافع اساسی تاريخی – جهانی است را با موضع ،احساسات ،نظرات و برنامه
هايی که در هر مقطع معين در ميان اين يا آن بخش از پرولتاريا طرفدار و حامی پيدا میکند را
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اکنون بر بستر و چارچوب کلی فوق میتوانيم مشخصتر به مفهوم قانون ارزش
و نقش و جايگاهش در جامعه سوسياليستی بپردازيم.
قانون ارزش و جامعه سوسياليستی
قانون ارزش مفهومی است که مارکس با کمک آن واقعيتی به نام توليد کاﻻيی
را تئوريزه کرد .طبق اين قانون ،ارزش کاﻻ توسط زمان کار اجتماعا ﻻزمی که
برای توليد آن بهکاررفته تعيين میﺷود و مبادله کاﻻيی بر پايه اصﻞ مبادله ارزش
های برابر صورت میگيرد .برای مثال ارزش يک کفش توسط کار اجتماعا ﻻزم –
يک ساعت کار  -که برای توليدش ضروری است محاسبه میﺷود و تنها زمانی می
تواند با جوراب مبادله ﺷود که ارزش نهفته در جوراب نيز همان مقدار باﺷد .اگر
زمان کار اجتماعا ﻻزم برای توليد  ٢٠جفت جوراب معادل يک ساعت کار باﺷد،
يک جفت کفش فقط با  ٢٠جفت جوراب قابﻞمبادله است .در توليد کاﻻيی ارزش
مبادله يک کاﻻ بر ارزش مصرف آن غلبه دارد .برای مثال ارزش مبادله محصولی
چون کفش يا جوراب بر نياز مصرفی آنها تقدم دارد.
مفهوم قانون ارزش ريشه در واقعيت عينی داﺷته و رابطه ميان فعاليتهای
کاری مردم را نشان میدهد و همچون ديگر مقوﻻت اقتصادی تنها مظهر نظری و
تجريد روابط اجتماعی توليد است .قانون ارزش مانند ديگر مفاهيم مورداستفاده در

مخلوط میکند .اين گرايش چه در ﺷکﻞ تلويحی يا صريح در ميان کمونيستها موجود بوده و تقريبا ً
تا زمانی که باب آواکيان آن را به نقد نکشيده بود بدون چالش برجایمانده بود .در پرتو اين نقد نه
مفهوم طبقه را به مفهوم تجربی آن میتوان تقليﻞ داد نه انقﻼب پرولتری را میتوان به رهايی
پرولتاريا تقليﻞ داد و نه حتی منافع تاريخی – جهانی اين طبقه را به منافع پرولتاريای آگاه و انقﻼبی
که در يک کشور به قدرت رسيده تقليﻞ داد) .به نقﻞ از کندو و کاو در سنتز نوين /م .پرتو(
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ديگر رﺷتههای علمی ،تجريد صحيح واقعيت است .اين مفهوم حاصﻞ مطالعه عميق،
گسترده و همهجانبه مارکس از جامعه سرمايهداری بوده و بيانگر متد علمی وی
)ماترياليسم ديالکتيک( میباﺷد .مارکس میبايست همزمان هم موضوع موردمطالعه
را بشناسد ،هم روش علمی خود را برای تبيين اقتصاد سياسی فرموله کند .مارکس به
ﺷکﻞ خﻼقانهای نيروی تفکر انتزاعی خود را به کار گرفت و با برقراری پيوند ميان
منطق سرمايه با تاريخ سرمايهداری ،واقعيت اقتصادی  -اجتماعی جامعه مدرن را با
تمامی غنا و پيچيدگیهايش توضيح داد .او با اين مفهومسازی راز ساختار درونی
جامعه بورژوايی را آﺷکار کرد و بهعبارتیديگر ژن جامعه سرمايهداری را به
همگان ﺷناساند.

١٨

مارکس نشان داد که در جامعه سرمايهداری رابطه ميان انسانها به ﺷکﻞ رابطه
ميان اﺷيا درمیآيد .بهجای اينکه انسان بر اﺷيا مسلط باﺷد اﺷيا بر انسان مسلط می
ﺷود .اﺷياء هستند که با يکديگر ارتباط برقرار میکنند :پول با ﺷیء معين مبادله می
ﺷود و بار ديگر آن ﺷیء جای خود را به پول میدهد و اين پروسه ادامه میيابد.
مارکس اين رابطه را ﺷیء ﺷدگی کاﻻيی )فتيشيسم( خواند و نشان داد که رابطه ميان
مردم به ﺷکﻞ برابر سازی ميان اﺷيا يا کاﻻها درمیآيد و افراد بهمثابه صاحبان برابر
کاﻻ ظاهرﺷده و بهواسطه کاﻻهايشان با يکديگر روبرو میﺷوند و با يکديگر به
رقابت میپردازند .تحت چنين روابطی مردم صرفا ً به ﺷکﻞ افراد بیﺷماری جلوه می

 ١٨در علم زيستﺷناسی ژن ماده پيچيدهای است که در هنگام تقسيم میتواند همانند خود را به وجود
آورد .ژن نشانه چيدمان اسيدهای آمينه است و حاوی کليه اطﻼعاتی است که بايد بيان ﺷوند .از روی
اطﻼعات موجود بر روی ژن پروتئين ساخته میﺷود و پروتئينها هرکدام فعاليت خاصی را در بدن
موجود زنده انجام میدهند .انواع گوناگون موجودات زنده دارای مخزن ژنتيکی متفاوتاند ولی
مخزن ژنتيکی هر يک از انواع ثابت است.
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کنند که برحسب اتفاق صاحب اين يا آن کاﻻ هستند .تملک آنها بر کاﻻهای معين به
نظر اتفاقی میآيد يا محصولی از تﻼش و فعاليت فردی آنها بهمثابه توليدکنندگان
مستقﻞ و خصوصی نظر میرسد .اين واقعيت که آنها بخشی از يک تقسيمکار
اجتماعی بزرگتر )در سطح جامعه و جهان( هستند و نيز طريق خاصی که آنها
معيشت خود را میگذرانند يا ثروت انباﺷت میکنند ،در پرده میماند و ناديده گرفته
میﺷود.
تحت نظام سرمايهداری کاﻻها نه برای استفاده مستقيم توليدکنندگان بلکه برای
مبادله توليد میﺷود و هيچکس نمیتواند مطمئن باﺷد که تقاضا برای اين يا آن کاﻻی
مشخص چقدر خواهد بود .برابر سازی ميان کاﻻها و مبادله آنها با يکديگر و تنظيم
عرضه و تقاضا و کﻼً تخصص يابی منابع جامعه به هر رﺷته کاری از طريق قانون
ارزش تنظيم و کنترل میﺷود .طبق اين قانون ارزشهای برابر نهفته در هر کاﻻ بايد

با يکديگر مبادله ﺷوند .به قول مارکس افراد بايد »با واگذاری محصول کار خود،
مالک محصول کار ديگران ﺷوند) «.مارکس  (١٣٨۶محصوﻻت هم خصوصیاند
هم کاﻻ .خصلت اجتماعی محصول توسط نظام مالکيت پنهان میﺷود و تنها هنگام
مبادله خصلت اجتماعی آن ظاهر میﺷود .به عبارتی در نظام سرمايهداری ،کار
زمانی اجتماعی میﺷود که با کارهای ديگر طی مبادله ،برابر سازی ﺷود .کار افراد
مستقيما ً بهعنوان کار اجتماعی ظاهر نمیﺷود بلکه کار اجتماعی تنها به ﺷکﻞ ارزش
تبارز میيابد .کار بهطور عام ،مجرد از ﺷکﻞ خاصش مبنايی را فراهم میکند که
محصوﻻت کار مشخص يا ارزشهای مصرفی بتوانند در مقادير معينی با يکديگر
مبادله و برابر ﺷوند.
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در سرمايهداری برابری "ذاتی و طبيعی" انسانها پوﺷشی میﺷود برای
برابری ميان ارزشهای برابر .منظور از اين برابری "ذاتی و طبيعی" انسانها،
برابری تعداد انگشتان دستوپا يا ظاهر و قيافه انسانها و توانايیهای طبيعی )که می
تواند متفاوت باﺷد( نيست بلکه برابری ميان داﺷتههای هر يک از آنها است .اگر
انسانی صاحب  ٢٠جفت جوراب است ديگری هم يا بايد صاحب همان مقدار جوراب
باﺷد يا اينکه مالک کاﻻيی مانند کفش باﺷد که بتواند با  ٢٠جفت جوراب برابری کند.
بهظاهر تنها از طريق اين برابر سازی است که به کسی اجحاف نمیﺷود؛ اما
مارکس با تجزيهوتحليﻞ از سرمايهداری نشان داد که از دل اين "برابری" چگونه
ﺷنيعترين استثمار و افراطیترين نابرابریها به ﺷکﻞ مدام توليد و بازتوليد میﺷود.
او نشان داد که تصاحب ارزش اضافه کارگران و کنترل بر نيروی کار آنان در لفافه
اين برابری پوﺷانده ﺷده و قانون ارزش بهطور اخص توليد ارزش اضافی و تبديﻞ آن
به سرمايه به نيروی پيونددهنده و هدايتکننده اصلی جامعه بدل ﺷده و همه روابط
حاکم بر جامعه سرمايهداری بر مبنای اين قانون ﺷکﻞ میگيرد.
قانون ارزش در جامعه سرمايهداری تنها مبادله کاﻻها – برای مثال مبادله ميان
کفش و جوراب  -را برحسب مقادير کار اجتماعی ﻻزمی که برای توليد آنها صرف
ﺷده تنظيم نمیکند ،بلکه در جريان تنظيم مبادله ميان کفش و جوراب  -توزيع کار و
ابزار توليد بين ﺷاخههای مختلف توليد را هم تنظيم میکند .اينکه چه ميزان از کار با
استفاده از چه ابزار توليدی )و با چه فنّاوری( صرف توليد کفش يا جوراب ﺷود را
نيز تعيين میکند؛ اما اين کار طبق يک نقشه و برنامه آگاهانه و از قبﻞ صورت
نگرفته بلکه به ﺷکﻞ کامﻼً خودبهخودی انجام میﺷود .اين عمﻞ خودبهخودی توسط
قانون ارزش سامان میيابد .قانون ارزش مانند نخ تسبيحی بخشهای مختلف نظام
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سرمايهداری را به يکديگر متصﻞ کرده و همچون تسمهنقالهای حرکت بخشهای
مختلف کاری را از يک جز جامعه بهجز ديگر منتقﻞ کرده و آنها را کارآمد میکند؛
اما همه اين امور خودبهخودی بوده و توليد اجتماعی با هرجومرج بهپيش میرود که
نتيجهاش ببار آوردن ضايعات ،بحران و تخريب نيروهای توليدی و طبيعت است.

مارکس در نامه به کوگلمان نوﺷت» :جوهر جامعه بورژوايی دقيقاً عبارت است
از اينکه از قبﻞ نقشه آگاهانهای برای تنظيم اجتماعی توليد وجود ندارد« )مارکس
مجموعه مکاتبات /نقﻞﺷده در کتاب آمريکا در سراﺷيب( مارکس با مفهوم قانون
ارزش عملکرد خودبهخودی "تنظيم اجتماعی توليد" را توضيح داده و منطق نهفته در
آن را آﺷکار کرد .او نشان داد که چگونه در ﺷکﻞ ارزﺷی کار انسان تمام ژنهای
سرمايهداری موجود است و عملکرد اين ژنها در تمامی جوانب زندگی اقتصادی و
اجتماعی قابﻞمشاهدهاند.
تجربه ساختمان سوسياليسم در ﺷوروی موجب ﺷد مفهوم قانون ارزش عميقتر
درک ﺷود .طی دهه  ٢٠ميﻼدی مباحث جدی ،حاد و خﻼقانهای در اين زمينه جريان
داﺷت.

١٩

اينکه آيا اين قانون در جامعه سوسياليستی عملکرد دارد يا خير؟ و در

صورت عملکرد ،نقش آن در جامعه چيست يا چه بايد باﺷد؟ پرسشهايی بود که پاسخ
میطلبيد .عليرغم اينکه توليد کاﻻيی ادامه داﺷت و حفظ جوانبی از آن هنوز
ضروری بود ،برخی منکر عملکرد قانون ارزش در ﺷوروی میﺷدند .حالآنکه

 ١٩برای مثال میتوان به کتاب نظريه ارزش مارکس اثر ايزاک ايليچ روبين منتشرﺷده در اواخر
دهه بيست ميﻼدی اﺷاره کرد .اثری که تﻼش کرده نظريه ارزش مارکس را توضيح و بسط دهد .اين
کتاب اگرچه تأکيدات مارکس بر اهميت ﺷکﻞ ارزش را برجسته میکند ،چندان به نقش ارزش در
حيطه توليد نمیپردازد .تأکيدات روبين عمدتا ً بر حيطه مبادله است و کمتر به روابط توليدی
استثمارگرانه و رابطه ارزش با ارزش اضافه میپردازد.
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استالين جمعبندی و تأکيد کرد» :آنجا که کاﻻ و توليد کاﻻيی است ،قانون ارزش هم
نمیتواند نباﺷد) «.استالين  (١٩ :١٣٨۴استالين بر تفاوتهای نقش و عملکرد قانون
ارزش تحت سرمايهداری و سوسياليسم انگشت نهاد و گفت که اين قانون نقش تنظيم
کننده در اقتصاد سوسياليستی بازی نمیکند؛ اما استالين عمدتا ً نقش و عملکرد اين
قانون را تنها در حيطه وسايﻞ مصرف مشاهده میکرد .مائو در نقد استالين متذکر ﺷد
که حتی ابزار توليد نيز برخی خصوصيات کاﻻيی خود را حفظ میکنند و روابط
کاﻻيی باﻻجبار در مبادله محصوﻻت حتی در خود بخش دولتی منعکس میﺷوند.
خطای استالين بیربط نبود به درک عمومی و رايج در آن دوره که سوسياليسم را
مترادف با برقراری صنعت مدرن و بزرگ تحت مالکيت دولتی میدانستند .مائو اين
الگو را موردنقد ،بازنگری و تغيير قرارداد و درک صحيحتری از قوانين اقتصادی
سوسياليستی و مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم جلو نهاد .مائو همچون استالين تأکيد
کرد که قانون ارزش کماکان به عملکرد خود ادامه میدهد و بايد اين نکته را در
برنامهريزی در نظر گرفت ولی هرگز نبايد اجازه داد که نقش تنظيمکننده داﺷته باﺷد
و تا زمانی که اين ژنها در جامعه سوسياليستی به حيات خود ادامه دهند هر آن می
توان ﺷاهد احيای سرمايهداری بود .مائو بر محدود کردن مدام نقش و عملکرد اين
قانون نيز تأکيد نهاد و درکی همهجانبه از چگونگی فرايند محدود کردن اين قانون در
زيربنا و روبنای جامعه ارائه داد.

٢٠

تجربه ساختمان سوسياليسم در چين و ﺷوروی نشان داد که کاﻻ در جامعه
سوسياليستی هنوز دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است؛ يعنی دارای ماهيتی
 ٢٠برای بحث بيشتر در اين زمينه به کتاب نقد اقتصاد ﺷوروی نوﺷته مائو و کتاب اقتصاد
مائوئيستی و مسير انقﻼبی بهسوی کمونيسم ،کتاب آموزﺷی ﺷانگهای رجوع کنيد.
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دوگانه است .هرچند که ارزش مصرف بر ارزش مبادله غلبه دارد ،هنوز ارزش کاﻻ
کماکان توسط زمان کار اجتماعا ﻻزم برای توليد آن محاسبه میﺷود و هنوز ارزش
کاﻻها برحسب پول و برحسب قيمت بيان میﺷوند که همه اينها میتوانند زمينه را
برای گسترش نابرابری و رﺷد بورژوازی نوخاسته فراهم کنند؛ اما درعينحال اين
توليد کاﻻيی در جامعه سوسياليستی برای رفع نيازهای اجتماعی سازمان میيابد و در
مقايسه با توليدی کاﻻيی سرمايهداری که سازمانيافته و برنامهريزیﺷده نيست ،اين
ﺷيوه توليد بهطور برنامهريزیﺷده و در چارچوب برنامهريزی کلی دولتی انجام می
ﺷود و مهمتر از همه در مقايسه با جامعه سرمايهداری دامنه کاﻻها )محصوﻻتی که
کاﻻ هستند( بسيار محدودتر است ،نيروی کار ديگر کاﻻ نيست ،زمين ،منابع معدنی و
ساير منابع طبيعی نيز ديگر کاﻻ نيستند .اين جوانب متضاد در اﺷکال گوناگون مبادله
خود را نشان میدهد .جامعه هم ﺷاهد مبادله کاﻻيی است هم مبادله سوسياليستی
محصوﻻت .مبادله کاﻻيی تحت سوسياليسم عليرغم تفاوتهای کمی و کيفی که با
مبادله کاﻻيی تحت سرمايهداری دارد کماکان از همان صفات مشخصه عمومی مبادله
کاﻻيی برخوردار است و هنوز بيان مبادله ميان برابرها و ايفای نقش قانون ارزش
است .درصورتیکه مبنا و هدف مبادله سوسياليستی محصوﻻت تأمين نيازهای دولت
و مردم است و قيمت اين دسته از محصوﻻت بهطور خودبهخودی در بازار ﺷکﻞ
نگرفته ،بلکه توسط دولت سوسياليستی معين میﺷود؛ حتی اگر سودی در برنداﺷته
باﺷد .باوجوداين تا زمانی که به درجات گوناگون مبادله کاﻻيی باقی بماند حق
بورژوايی به ناگزير خود را اعمال میکند .اگر دولت سوسياليستی مدام اين حق را
محدود نکند سرمايهداری بهسرعت رﺷد خواهد کرد .بدون فهم اين ديالکتيک نه
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محدوديتها و نقصهای جامعه سوسياليستی قابﻞﺷناسايی خواهند بود و نه امکانات و
پتانسيﻞها برای زوال نظام کاﻻيی در اﺷکال جنينی آن تشخيص داده میﺷوند.
مثله کردن قانون ارزش
قانون ارزش تجريد واقعيت است .ﺷناخت از جهان بدون چنين تجريدهای علمی
ممکن نيست؛ اما هستند کسانی که با رويکرد نادرست سرزندگی را از اين تجريدهای
علمی میستانند و دنيای ذهنی خود را جايگزين پيچيدگی زندگی واقعی میکنند .همان
گونه که برخی ديگر نيز اين تجريدها را به موارد مشخص تقليﻞ داده و در تحليﻞ
نهايی واقعيت را بهصورت قطعات مجزا از هم تصوير میکنند .فريدا آفاری هر دو
رويکرد نادرست را باهم ترکيب کرده تا واقعيت عينی نقش و عملکرد قانون ارزش
در دوران سوسياليسم را منکر ﺷود .يکبار درک مارکس از جامعه سوسياليستی –
دوران گذار و ديکتاتوری پرولتاريا – و واقعيتهای انقﻼبهای سوسياليستی قرن
بيستم بهويژه انقﻼب فرهنگی توسط آفاری مثله میﺷود و اين بار مفهوم قانون
ارزش.
آفاری در سلسله مقاﻻتی که تحت عنوان سرمايهداری دولتی نگاﺷته

٢١

 ،می

گويد تا زمانی که در يک جامعه ﺷکلی از مبادله کاﻻيی موجود باﺷد آن جامعه
سوسياليستی نيست .ازنظر آفاری وجود هرگونه مبادله کاﻻيی نشانه حاکميت قانون
ارزش و درنتيجه سرمايهداری بودن آن جامعه است .بر پايه چنين درکی وی تﻼش
میکند ثابت کند نظام مالکيت ،ﺷاخص مهمی برای تشخيص نظام سوسياليستی
 ٢١مجموعه اين مقاﻻت تحت عنوان "تئوریهای مارکسيستی پيرامون سرمايهداری دولتی" در
اينترنت قابﻞدسترس است .به بخش منابع رجوع کنيد.
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نيست ،همچنين اقتصاد برنامهريزیﺷدهٔ مرکزی بهجای برنامهريزی بر پايه آنارﺷی
و رقابت ميان سرمايهها ،نيز اهميت چندانی ندارد و تنها معيار اساسی برای جامعه

سوسياليستی آن است که »هر کس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسايﻞ معيشت
دريافت میکند و نه بر مبنای زمان کار ﻻزم ازلحاظ اجتماعی يا ميانگين اجتماعی که
پشت سر توليدکنندگان و بدون کنترل آنها تعيينﺷده است) «.آفاری :درک مارکس از
بديﻞ سرمايهداری( ازنظر آفاری معيار تعيينکننده موقعيت نيروی کار است به اين

معنا که »هر کس بر مبنای زمان کار واقعی خود وسايﻞ معيشت دريافت میکند«.
يعنی کارگر بايد به همان اندازه واقعی که کار میکند ،دريافت کند .در بهترين حالت
اين درک محدودی از لغو نظام کار مزدی است.

٢٢

بگذريم از اينکه آيا اصوﻻً می

توان ميانگين جمعی را به کنار نهاد و از مقولهای بهعنوان زمان کار واقعی فردی
سخن راند.

 ٢٢اگرچه آفاری سعی میکند حساب خود را از پيروان لغو کار مزدی جدا کند؛ اما به لحاظ تئوريک
درزمينهٔ اختصاص همه مازاد اجتماعی به کارگران ﺷانهبهﺷانه آنان میسايد .فعالين لغو کار مزدی
با پرداخت "کار اضافه" به کارگران میخواهند بهاصطﻼح سوسياليسم برقرار کنند .اين دورنمای
آنان يادآور وعده توزيع درآمدهای نفتی به آحاد جامعه است .اين نظريات ربطی به مارکس،
سوسياليسم و کمونيسم ندارد؛ و بيشتر بيان تفکر آنارکو سنديکاليستهايی است که هدف غايیﺷان
کنترل کارخانه و تصاحب کامﻞ محصول توسط توليدکننده مستقيم است .مارکس همواره خواهان لغو
نظام کارمزدی بوده نه کار مزدی .نظام به معنای مجموعهای از روابط توليدی و اجتماعی است که
مدام توليد و بازتوليد میﺷود .منظور مارکس از لغو نظام کار مزدی لغو مالکيت خصوصی سرمايه
دارانه بوده است .بهعﻼوه لغو کار مزدی بدون لغو نظام کار مزدی نهتنها به سوسياليسم نمیانجامد
بلکه بهعنوان ﺷعاری ارتجاعی بازگشت به گذﺷته فئودالی و دوران اصناف را هدف قرار میدهد.
اصنافی که برای خود کار میکردند و اسير کار مزدی نبودند .رﺷد چنين افکاری بیربط به ساختار
طبقه کارگر در ايران نيست .در ﺷرايطی که بخش اعظم نيروی کار در کارگاههای کوچک زير ده
نفر يا تحت عنوان کارکنان فاميلی مشغول به کارند ،تمايﻞ بسياری از کارگران ﺷراکت در کارگاه يا
باز کردن کارگاه مشابه است تا بهاصطﻼح صاحباختيار کار خويش باﺷند و مزدبگير کسی نباﺷند.
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"دريافت اندازه واقعی کار توسط کارگر" تصوير ديگری از "دريافت بی کم
وکاست عوايد کار" است که مارکس در "نقد برنامه ُگتا" آن را موردتوجه و نقد قرار

داده و نشان داده که نمیتوان »عوايد کار بی کموکاست و با حق برابر به همه
اعضای جامعه تعلق گيرد «.زيرا همواره بخشی از "عوايد کار" يا کﻞ محصول
اجتماعی بايد کسر و صرف توليد و بازتوليد کﻞ نظام ﺷود.

٢٣

آفاری برای اثبات احکام خود ما را به نقد برنامه ُگتا رجوع میدهد و میگويد

ازنظر مارکس » :در "مرحله اول" جامعه کمونيستی ،ﺷيوه توليد منحصربهفرد
جامعه سرمايهداری ،يعنی استخراج ارزش اضافه لغو خواهد ﺷد بهعبارتیديگر او
)مارکس( میپنداﺷته که با استفاده از مدتزمان و ﺷدت کار هر توليدکننده بهعنوان
مبنای دريافت سهمی از وسايﻞ مصرفی اصﻞ "مبادله برابر" تحقق میيابد؛ يعنی
اصلی که سرمايهداری ادعای آن را میکند اما با عدم پرداخت اجرت بخشی از کار
کارگر و تبديﻞ آن به ارزش اضافه ،به آن عمﻞ نمیکند .مارکس ادعا میکند که
برخﻼف جامعه سرمايهداری که در آن "مبادله برابر" يا برابری حقوق با مدتزمان
و ﺷدت کار ،در مورد فرد توليدکنندگان جامعه صادق نيست ،در "مرحله اول"
جامعه کمونيستی اين مبادله برابر تحقق میيابد) «.آفاری :تئوریهای مارکسيستی
پيرامون سرمايهداری دولتی – بخش اول(
 ٢٣مارکس در نقد برنامه ُگتا ،مواردی که از کﻞ محصول اجتماعی کسر میگردد را اينگونه برمی
ﺷمارد» :سهمی برای تجديد وسايﻞ مستهلکﺷده توليد؛ سهمی اضافی برای گسترش توليد؛ صندوق
ذخيره يا بيمه برای رويارويی با حوادث و آسيبهای ناﺷی از سوانح طبيعی؛ هزينههای عمومی
بخش اداری که مستقيما ً به توليد بستگی ندارد؛ بخشی برای برآورده ساختن نيازهای همگانی جامعه؛
صندوقی برای از کار افتادگان و مانند آنان «.البته مارکس هزينه دفاعی – نظامی را از قلم انداخت.
کمونيستهای چينی بعدها هزينه يا کمکها برای پيشرفت انقﻼب جهانی را نيز به اين موارد اضافه
کردند.
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اين تحريف آﺷکار مارکس است .مارکس در هيچ کجای نقد برنامه ُگتا از تحقق
واقعی مبادله برابر-چه داخﻞ گيومه چه خارج از گيومه -صحبت نمیکند .هر آنجايی
که از مبادله ارزشهای برابر و حقوق برابر سخن میراند بﻼفاصله يادآوری میکند
که اين حق در مضمون خود مانند همه حقوق ديگر حق به نابرابری است .حتی
زمانی که در مورد "مدتزمان و ﺷدت کار" میگويد باز از اين "حق برابر" به

عنوان "حق نابرابر" نام میبرد و تأکيد میکند» :برای آنکه کار بهمثابه يک مقياس
ارزش به کار رود بايد ازنظر مدت يا ﺷدت تعريف ﺷود ،وگرنه ديگر مقياس سنجش
نخواهد بود .اين حق برابر ،همان حق نابرابر در برابر کار نابرابر است) «.مارکس
(٢١ :١٣٧۵
برای آنکه خواننده دريابد مارکس حقيقتا ً چه گفته ،ناچاريم سخن کامﻞ وی را

نقﻞ کنيم .مارکس میگويد» :روﺷن است که در اينجا همان اصلی برقرار است که
مبادله کاﻻها را تا آنجا که مبادله ارزشهای برابر مطرح است ،تنظيم میکند ،اما
محتوا و ﺷکﻞ تغييريافتهاند ،زيرا در اوضاعواحوال تغييريافته هيچکس نمیتواند هيچ
چيز سوای کار خود ارائه کند و از سوی ديگر هيچچيز جز وسايﻞ مصرفی فردی
نمیتواند به مالکيت افراد درآيد؛ اما تا آنجا که به توزيع اين وسايﻞ ميان توليدکنندگان
منفرد مربوط میﺷود ،همان اصلی برقرار است که در مبادله مقادير معادل کاﻻ
برقرار است :مقدار معين کار در يکﺷکﻞ با مقدار معادل آن در ﺷکﻞ ديگر مبادله
میﺷود؛ بنابراين ،در اينجا حق برابر هنوز در اصﻞ يک "حق بورژوايی" است،
هرچند اصﻞ و عمﻞ ديگر در مقابله با يکديگر نيستند ،هرچند مبادله ارزشهای برابر
در قالب تبادل کاﻻ فقط در حد ميانگين برقرار است و نه در هر مبادله انفرادی .به
رغم اين پيشرفت ،اين حق برابر هنوز مقيد به يک محدوديت بورژوايی است :حق
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توليدکنندگان متناسب با کاری است که عرضه میکنند و برابری در آنجا نهفته است
که سنجش بر مبنای يک مقياس يکسان ،يعنی کار ،انجام میگيرد) «.مارکس :١٣٧۵
) (٢١تأکيدات از خود مارکس است(
مارکس تﻼش میکند نشان دهد در سوسياليسم نيروی کار کاﻻ نيست و با
اجتماعی ﺷدن مالکيت اجتماعی کسی نمیتواند کار ديگری را تصاحب کند ولی
هنوز »همان اصلی که مبادله کاﻻها را تنظيم میکند« برقرار است ،هرچند در
محتوی و ﺷکﻞ تغييريافته است؛ اما درنهايت هنوز اين اصﻞ ،اصلی کهنه است.
چراکه توزيع برحسب کار کماکان از همان اصلی پيروی میکند که مبادله کاﻻيی يا
مبادله ارزشهای برابر را تنظيم میکند يعنی مبادله ميزان معينی از يکﺷکﻞ کار با
همان ميزان از ﺷکلی ديگر مبادله میﺷود .همانگونه که در فوق گفته ﺷد اين نوع
توزيع )توزيع برحسب کار( تفاوت اندکی با جامعه سرمايهداری دارد و پتانسيﻞ آن را
داراست که موجب رﺷد سرمايهداری در جامعه ﺷود .به همين دليﻞ به اصﻞ هر کس
بهاندازه کارش نمیتوان بهعنوان اصلی ابدی که بايد تحکيم ﺷود نگاه کرد .فرق است
ميان "کار کمونيستی" با "کار سوسياليستی" چراکه در جامعه کمونيستی کار ديگر
صرفا ً وسيلهای برای زندگی نبوده بلکه به خواست درجه اول زندگی بدل خواهد ﺷد
و فرد کارکن انتظار آن را ندارد که در مقابﻞ خدماتش در مقابﻞ جامعه پاداﺷی بگيرد
غير از تأمين نيازهايش .مشخصه کار کمونيستی کار بدون دستمزد در خدمت جامعه
است.
مارکس ايده آليست نبود .او به دنبال کشف قوانين حاکم بر پديدههای اقتصادی
بود .او دريافت جامعه سوسياليستی نمیتواند بدون نقص باﺷد .اين نقص ريشه در آن
دارد که جامعه نو از دل جامعه کهنه بيرون میآيد .به اين دليﻞ هنوز قانون ارزش
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هرچند از فرماندهی اقتصاد پايين کشيده ﺷده اما بهمثابه ميراثی از جامعه سرمايه
داری باقی میماند و کماکان به ايفای نقش بهويژه درزمين ٔه تقسيم محصوﻻت و تقسيم

کار ميان افراد ادامه خواهد داد .مارکس در کتاب سرمايه متذکر ﺷده بود که »پس از
الغا ﺷکﻞ توليد سرمايهداری ،اما هنوز با حفظ توليد اجتماعی ،تعيين ارزش همچنان
باقی خواهد بود .به اين مفهوم که تنظيم زمان کار و توزيع کار اجتماعی بين گروه
های توليدی مختلف و سرانجام حسابرسی که همه اينها را در برمیگيرد ،پيش از
هر زمان اساسی میﺷود) «.سرمايه جلد  / ٣نقﻞﺷده در کتاب سرمايه مارکس چگونه
ﺷکﻞ گرفت؟ – رومن رودلسکی( مارکس در آن حدی که امکان داﺷت فرايند کلی
نقش قانون ارزش را در جامعه سوسياليستی نشان داد اما ﺷناخت دقيقتر از اين روند
و پيچيدگیهايش نيازمند تجربه ساختمان سوسياليسم بود .تجاربی که نشان داد توسعه
روابط توليدی سوسياليستی درگرو محدود کردن دائمی اين قانون است .امثال آفاری
خود را طرفدار سوسياليسم میدانند اما حاضر نيستند نواقص آن را دريابند .ديدن اين
نواقص و برخورد ايده آليستی و ا ُتوپيک با سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی ،در
عمﻞ به تسليم در مقابﻞ آن نواقص منجر خواهد ﺷد .آنان حاضر نيستند از افق تنگ
حق بورژوايی )در اينجا توزيع برحسب کار که هنوز مهر جامعه کهن را بر خود
دارد( فراتر روند .به همين دليﻞ خوانش آنان از نقد برنامه ُگتا دلبخواهی ،گزينشی و
حذفی است .آنان آﺷکارا مفهوم "حق بورژوايی" را ناديده میانگارند .امثال آفاری
نقد برنامه ُگتا را میخوانند اما مفهوم بسيار مهم "حق بورژوايی" را نمیبينند.
ايستادن بر جايگاه حق بورژوايی است که مانع از مشاهده مفاهيم کليدی و تعيينکننده
ای میﺷود که سياه روی سفيد نقش بسته است.
٢٤

٢٤

از منظر حق بورژوايی به دنيا نگاه کردن صرفا ً خطای تئوريک ببار نمیآورد .اين منظر در
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مفهوم قانون ارزش حاوی و بيانگر جوانب گوناگون توليد اجتماعی سرمايه
دارانه است .اين مفهوم کليتی کامﻼً مرکب است .نظريه ارزش مارکس با نظريه
ماترياليسم تاريخی او پيوند دارد و موضوعش فعاليت کاری يا توليدی مردم است.
اين نظريه هم ناظر بر رابطه اجتماعی ميان مردم است ،هم ناظر بر ﺷکلی است که
اين رابطه به خود میگيرد و هم اﺷاره به فرايند توليد دارد .مارکس عملکرد قانون
ارزش را در ارتباط با تمامی مقوﻻت مشخص اقتصادی نشان داد .صرفا ً با نگاه به
تبارزات اين قانون قادر به درک صحيح آن نخواهيم ﺷد .برای مثال همچون آفاری
نبايد قانون ارزش را صرفا ً به مبادله برابرها تقليﻞ داده و آن را معيار تشخيص
ماهيت يک نظام توليدی قرار دهيم .حالآنکه ،اين مبادله بر پايه کار بشر در همه
صحنه سياست به خودفريبی و توهم پا میدهد .برای مثال میتوان به دفاع فريدا آفاری از محسن
مخملباف اﺷاره کرد .فيلمساز مرتجعی که تمام انرژی خويش را زمانی در خدمت گسترش
بنيادگرايی اسﻼمی و تثبيت رژيم جمهوری اسﻼمی قرارداد و در دوره مبارزات سال  ١٣٨٨مردم
ايران تمام تﻼش خود را برای به انحراف کشاندن مبارزات مردم و ترميم نظام جمهوری اسﻼمی
بکار برد و با حمايت از امثال ميرحسين موسوی برای احيای "عصر طﻼيی خمينی" تﻼش کرد و
امروز هم از اسراييﻞ يکی از ارتجاعیترين دولتهای جهان طلب میکند که »بهجای حمله به ايران
به نيروهای دمکرات ايرانی کمک کند «.آفاری در تارنمای اينترنشنال مارکسيست اومانيست در ٢۴
جوﻻی  ٢٠١٣در مقالهای به نام »روﺷنفکران ايرانی تابوها را در مورد بهاييان و اسراييﻞ می
ﺷکنند« در مورد مخملباف )و نوری زاد( مینويسد» :اين دو تن بهعنوان دو سينماگر که قبﻼً حامی
فعال رژيم ايران بودند ولی ازآنرو برگرداند و به مدافعان سرسخت حقوق بشر تبديﻞ ﺷدند ...
هرکدام توانستند از تعصبات عليه اقليتهای مذهبی گسست کنند و احساسات بخشی از اهالی ايران را
که از بنيادگرايی و زورگويی متنفرند ابراز کنند .آنها بهروﺷنی ديالوگ مهمی را آغاز کردند و
ﻻزم است ﺷجاعتشان موردحمايت قرار گيرد «.آفاری فراموش میکند که ميزان ﺷجاعت مخملباف
را بر مبنای "قانون ارزش" محاسبه کند .امثال مخملباف بهخوبی ارزش مصرف و مبادله موضع
گيریهای سياسی خود را در بازار جهانی سياست میداند و میداند چگونه متاع گنديده خود را آب
کند .بر "ﺷجاعت" مخملباف مهر و ارزشهای طبقه حاکم خورده است .اينکه ،چه رابطهای ميان نقد
قانون ارزش و دفاع از ﺷجاعت مخملباف برقرار است را فريدا آفاری بايد تعيين کند .قاعدتا ً
مخاطبين آفاری انتظار دارند کسی که بهاصطﻼح کوچکترين "امتيازی" به قانون ارزش نمیدهد،
در عرصه سياست نيز متد و مواضع راديکالی اتخاذ کند.
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مقوﻻت اقتصادی از مبادله نيروی کار تا بهای زمين تا بهره سود و سرمايه و مزد
حضور دارد .در همه اين موارد ما ﺷاهد عملکرد يک قانون جهانﺷمول هستيم؛ مانند
هر قانون جهانﺷمول ،اين قانون در تضاد با موارد کنکرت يا مشخص خود قرار
دارد .عام در خاص حضور دارد اما خاص همه عام نيست .درک ديالکتيکی و
صحيح از عملکرد قانون ارزش و چگونگی محدود کردن آن درگرو فهم وحدت
اضدادی است که بين جهانﺷمولی اين قانون و موارد کنکرت )يا مصداقهای عملی(
آن موجود است.
کلی کامﻼً متفاوت ،مانع از عدم درک اجزا و نقش
عدم درک چارچوبهای ِ
متفاوت آنان میﺷود .اجزای مشترک در چارچوبهای متفاوت میتوانند محتوی و
ﺷکﻞ متفاوتی به خود بگيرند .قطره آب ،قطره آب است؛ ولی در چارچوب يک
فنجان با در چارچوب يک دريا نقش ،تأثير و عملکرد قطره آب متفاوت است .قانون
ارزش ،قانون ارزش است ،اما در چارچوب نظام سرمايهداری نقش و عملکردش با
نقش و عملکردش در چارچوب نظام سوسياليستی متفاوت است .فرق است بين زمانی
که قانون ارزش قانون مسلط بر جامعه باﺷد بازمانی که اين قانون نقش مسلط ايفا نمی
کند و مدام محدود میﺷود .مارکس بارها تأکيد کرد که پديدهای واحد ممکن است بسته
به ﺷکﻞ اجتماعیاش در پرتوی متفاوت ظاهر ﺷود .همانطور که وسايﻞ توليد در
کارگاه پيشهوری سرمايه نيستند ،عملکرد محدود قانون ارزش در جامعه سوسياليستی
نيز نشانه سرمايهداری بودن يک جامعه نيست .در نظام سوسياليستی ،اين قانون تنها
کيفيت مبادله پذيری کاﻻها را منعکس میکند ،اينکه چه فرآوردهای بايد توليد ﺷود و
چگونه توليد ﺷود بر مبنای منطق ديگری )منطق ديکتاتوری پرولتاريا( صورت می
گيرد و برنامهريزی میﺷود.
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در اقتصاد سوسياليستی پروسه ايجاد ارزش تابع پروسه کار سوسياليستی و
فعاليت آگاهانه تودهها است .ارزش مبادله ،تابع ارزش مصرف است و صرفهجويی
در زمان کار تابع سياستهای انقﻼبی پرولتری )در جهت محدود کردن ﺷکافها؛
تمايزات درون جامعه( و بهوسيله اين سياستها تنظيم میگردد .تحت سوسياليسم کار
اجتماعی بهطور آگاهانه تخصيصيافته و در تطابق با نيازهای جامعه و منافع انقﻼب
پرولتری جهانی سازمان میيابد .تنها اين ﺷاخص است که تعيين میکند بهواقع کارگر
"صاحبکار" خويش هست يا اينکه نيروی بيگانه و متخاصمی بر کار سلطه دارد.
)لوتا(١٣٨۶ :
اما برای اينکه بيشتر بر تفاوتهای عملکرد قانون ارزش در سرمايهداری با

سوسياليسم پرتوافکنيم و به قول مارکس »تغيير محتوی و ﺷکﻞ اصﻞ مبادله ارزش
های برابر« را دريابيم ﻻزم است بر ديگر جوانب مهم قانون ارزش انگشت بگذاريم.
قانون ارزش :نيروی کار ،مالﮑيت و رقابت
مارکس تأکيد کرد در جامعه سوسياليستی ميزان معينی از يکﺷکﻞ کار با همان
ميزان از ﺷکلی ديگر مبادله میﺷود .اين کار کماکان توسط مبادله ارزشهای برابر
تنظيم میﺷود .آيا وجود اين نوع مبادله که هنوز مهر توليد کاﻻيی را بر خود دارد
ماهيت جامعه سوسياليستی را زير سؤال نمیبرد؟ چرا باوجوداين نقص و وجود اين
نوع مبادله میگوييم جامعه سوسياليستی است؟
دليﻞ عمده آن است که تحت سوسياليسم نيروی کار ديگر کاﻻ نيست .میدانيم
کاﻻيی عموميتيافته قرارداد و مبادله اين
تبديﻞ نيروی کار به کاﻻ در مرکز توليد
ِ
کاﻻی منحصربهفرد در مقابﻞ سرمايه ،اساسیترين مبادله در جامعه سرمايهداری
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است .زمانی که مارکس میگويد در جامعه سوسياليستی هيچکس نمیتواند »سوای
کارش ارائه دهد« ،يعنی اينکه اساسیترين وجه مبادله ملغی میگردد و اين نشانه پايه
ایترين تغيير در جامعه سوسياليستی است .امثال آفاری بهمحض مشاهده ﺷکلی از
مبادله ،فرياد وامصيبتا سر میدهند و عملکرد قانون ارزش را خﻼف سوسياليسم می
دانند .اين امر تقليﻞ مفهوم قانون ارزش به محاسبه هزينهها و مبادله برابرهای صرف
است .مارکس هيچگاه مبادله را بهخودیخود و جدا از ساختار اقتصادی-اجتماعی
جامعه تحليﻞ نکرده و نظريه ارزش خود را بر مبنای تحليﻞ صرف عمﻞ مبادله مجزا
از اين ساختار بنا نکرده است .مبادله برابرها فقط يک جنبه از عملکرد قانون ارزش
است .علت اينکه بهطور عينی زمان کار اجتماعا ﻻزم مبنای اين مبادله قرار می
گيرد ،عموميت يافتن توليد کاﻻيی – ازجمله امر تعيينکننده تبديﻞ نيروی کار به کاﻻ
است؛ زيرا تبديﻞ نيروی کار به کاﻻ ،مالکيت را از کار جدا ساخته و به سرمايهدار
اين قدرت را میدهد که بدون ارائه معادلی ،کار ديگران )و محصول آن را( تصاحب
کند .به قول مارکس در حقيقت مالکيت سرمايه دارانه بر ابزار توليد است که مانع از
آن میﺷود که کارگر دستمزدی محصول کار خويش را تصاحب کند) .مارکس
(١٣٨۶
مبادله کاﻻها از قديماﻻيام رواج داﺷت .تعميم توليد کاﻻيی بدون تغييرات اساسی
ديگر ميسر نبود .سرمايهداری بدون سلب مالکيت از دهقانان ،ﺷکﻞگيری
مانوفاکتورها و تبديﻞ نيروی کار به کاﻻ ،غارت مستعمرات ،بردهداری ،ستم بر زنان
و قتﻞعامهای بیﺷمار بهعنوان ﺷکﻞ عالی و رﺷد يافته توليد کاﻻيی ظهور نمیکرد.
توليد کاﻻيی بذری بود که از آن سرمايهداری سر برآورد؛ اما هر بذری برای اينکه
ببار نشيند نيازمند ﺷرايط معين -آبوهوا و خاک مساعد – است .بسيار مواقع بذرها
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میتوانند ببار ننشينند .قانون ارزش میتوانست غلبه نيابد اگر تغييرات اساسی – که
در مرکزش تبديﻞﺷدن نيروی کار به کاﻻ بود  -صورت نمیگرفت .بههرحال توليد
کاﻻيی به اين ﺷکﻞ مشخص تکامﻞ و عموميت يافت .نفی ديالکتيکی توليد کاﻻيی تنها
زمانی صورت میگيرد که مؤلفههای مهمی که بهمثابه ﺷرايط مساعد عمﻞ کردند،
دچار تحول اساسی ﺷوند.

اين از خدمات بتلهايم بود که در کتاب خود به نام محاسبه اقتصادی و اﺷکال
مالکيت بر وحدت ديالکتيکی زمان کار اجتماعا ﻻزم با امر تملک کار اضافه تأکيد
کرد .او نشان داد که زمان کار اجتماعا ﻻزم با رجوع به تصاحب کار اضافه تعيين
میﺷود .در چارچوب دستيابی به هدف کسب سود است که زمان کار اجتماعا ﻻزم
تعيين میﺷود .سرمايهداری برای کسب حداکثر سود با حداقﻞ سرمايه ضروری است
که زمان کار اجتماعا ﻻزم را کاهش دهد .اين ميﻞ مفرط سرمايه به کسب توليد بيشتر
در ازای کار کمتر است که موجب کاهش زمان کار اجتماعا ﻻزم و افزايش ﺷدت
قوه محرکهٔ آنارﺷی سرمايه و رقابت
کار و نرخ استثمار میگردد .اين ميﻞ زير فشار ٔ
کور سرمايه توليد میﺷود .رقابت از يکسو سرمايهداران را وادار میکند که ازلحاظ
اندازه و بهرهوری فزاينده سرمايهگذاری با رقبايشان برابری کنند .از سوی ديگر
کارگران را نيز وادار میکند که استاندارد "اجتماعا ﻻزم" را برای بهرهوری کار
حفظ کنند و خود را هر بار با معيارهای جديدی که رﺷد نيروی توليدی ببار میآورد
تطبيق دهند و قابليتهای کاری خود را ارتقا دهند .هم کارگر هم سرمايهدار پيشاپيش
مقيد به اين فرايند هستند .هر آنجايی که قانون ارزش بر توليد و مبادله مسلط گردد و
ارزان ﺷدن کاﻻها )از طريق رقابت دائمی ميان سرمايهها( تحميﻞ ﺷود ،به ناگزير
توليد ارزش اضافه نيز افزونتر خواهد ﺷد .سلطه قانون ارزش بر کليت مناسبات
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استثماری اجتماعی استوار است .بدون سازماندهی استثمار در حيطه توليد ديگر
نمیتوان از سلطه قانون ارزش بر جامعه سخن راند .درنتيجه در جامعهای که ديگر
کسی حق خريدوفروش نيروی کار ديگری را نداﺷته باﺷد ،ضربه اساسی به سلطه
قانون ارزش وارد میآيد و امکان جهش وار برای محو اين قانون فراهم میﺷود.
بدون ﺷک جامعه سوسياليستی نيز مانند هر جامعهای نيازمند سازوکاری برای
توليد و مصرف مازاد اجتماعی است .در چنين جامعهای تصاحب کار توسط کارگر
بهطور مستقيم و فردی صورت نمیگيرد .اينجاست که اهميت نظام مالکيت خود را
نشان میدهد .تنها با برقراری مالکيت اجتماعی بر ابزار عمده توليد میتوان حق
بورژوايی را بهطورقطع درزمينهٔ مالکيت ساقط کرد و بر اين مبنا عملکرد قانون
ارزش را بهعنوان تنظيمکننده توزيع محصوﻻت و تقسيمکار ميان افراد به کناری

نهاد .به اين دليﻞ بود که مائو تأکيد کرد» :مارکس ،هنگام مطالعه اقتصاد سرمايه
داری ،عمدتاً مالکيت ابزار توليد را در اين نظام مورد تأمﻞ قرارداد و اين امر را
وارسی کرد که چگونه نحوه توزيع ابزار توليد تعيينکننده نحوه کاﻻهای مصرفی
است .در يک جامعه سرمايهداری ،سرﺷت اجتماعی توليد با ماهيت خصوصی
مالکيت در يک تضاد اساسی قرار دارد .مارکس با بررسی کاﻻ آغاز کرد و از اين
طريق روابط بين مردم را که در پس کاﻻ )روابط بين اﺷيا( نهفته بود ،عيان ساخت.
البته در جامعه سوسياليستی ،کاﻻ کماکان ماهيتی دوگانه خواهد داﺷت ،ولی به برکت
ايجاد مالکيت عمومی ابزار توليد و به اعتبار اين واقعيت که نيروی کار ديگر کاﻻ
نيست .دوگانگی کاﻻ در سوسياليسم با دوگانگی آن در سرمايهداری يکسان و يکی
نيست .روابط بين مردم ديگر در پس روابط کاﻻيی نهفته و پنهان نيست .درنتيجه،
اگر هنگام مطالعه جامعه سوسياليستی از الگوی مارکس پيروی کنيم و از بررسی
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دوگانگی کاﻻ بياغازيم ،چهبسا که کار ما تأثير منفی بجا بگذارد و مسائﻞ را مغشوش
کند و درک آنها را برای مردم حتی دﺷوارتر سازد) «.مائو (١٢٠-٢١ :١٩٧٧
آفاری اهميت چندانی برای نظام مالکيت قائﻞ نبوده و برايش اين مسئله علی
السويه است .او الغای مالکيت خصوصی را پيشﺷرط اصلی تحول سوسياليستی نمی
داند ٢٥ .تأکيد او بر "دريافت بر مبنای زمان کار واقعی" است .چنين تأکيدی موجب
گيجی و سردرگمی در تشخيص مؤلفههای اصلی نظام سوسياليستی میگردد .درست
است که تجربه احيا سرمايهداری در ﺷوروی و چين نشان داد که سرمايهداری از
اﺷکال گوناگون مالکيت – ازجمله مالکيت دولتی – میتواند استفاده کند و ﺷکﻞ
مالکيت سد نفوذناپذيری در برابر عملکرد قانون ارزش نيست و مالکيت خصوصی
سرمايه دارانه لزوما ً در ﺷکﻞ ﺷخصی ،فردی يا حقوقی ظاهر نمیﺷود و میتواند در
اﺷکال اجتماعی گوناگون پديدار ﺷود .اما الغای مالکيت خصوصی طريق تعيينکننده
ای است تا دولت سوسياليستی بتواند اقتصاد جامعه را از نو سازمان دهد.
تصاحب ارزش اضافه را در درجه اول بايد بهصورت تصاحبی که به ﺷيوه
خصوصی )در هر ﺷکلی( توسط يک طبقه که ابزار عمده توليد را به انحصار خود
درمیآورد ،ديد .طبقهای که الزاما ً بهصورت بلوکهای مستقﻞ و مجزای سرمايه
تقسيم میﺷود .اينجا وجه ديگر عملکرد قانون ارزش به ميان میآيد .يک تبارز مهم و
 ٢٥رجوع ﺷود به مقاله "چرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش کندوکاو میکنيم؟ چرا
اکنون؟" اثر پيتر هيوديس -ترجمه مشترک حسن مرتضوی و فريدا آفاری در اين مقاله در نقد
اقتصاددانی به نام اونو آمده»:ادعای آنان مبنی بر اينکه کار بيگانه ﺷده نسبت به منطق سرمايه
بيرونی است ،درحالیکه بینظمی بازار و مالکيت خصوصی نسبت به آن درونی است آنان را به اين
نتيجهگيری سوق داده که الغای مالکيت خصوصی پيشﺷرط اصلی برای جامعهٔ پسا سرمايهداری
است .همين آنان را به دفاع از ديدی نسبتا ً سنتی از"سوسياليسم" میکشاند«.
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تعيينکننده قانون ارزش ،رقابت ميان سرمايههاست .رقابت ،سرﺷت سرمايه و

خصلت حياتی آن است .به قول مارکس »رقابت آزاد ،رابطه سرمايه با خويشتن به
مثابه يک سرمايه ديگر است؛ اين عملکرد واقعی سرمايه است) «.مارکس
گروندريسه  /نقﻞﺷده در کتاب آمريکا در سراﺷيب( در سرمايهداری هر واحد
سرمايه ،ديگر سرمايهها را در بازار به مصاف میطلبد ،هيچکدام از آنها نمیتوانند
ساکن و ثابت بمانند و موقعيت کنونی خود را حفظ نمايند .رقابت تنها سازوکاری
است که زمان کار اجتماعا ﻻزم توسط آن تعيينﺷده و مداوما تغيير میيابد .رقابت به
عنوان تبارزی از عملکرد کورکورانه قانون ارزش تقسيمکار اجتماعی را تنظيم می
کند .اين تنظيمی آنارﺷيستی بوده که با ناموزونیها و جابجايیها و با جهشها و وقفه
های پیدرپی بهپيش رفته و پشت سر و خارج از کنترل صاحبان کاﻻ انجام میگيرد.
به قول مارکس »قانون ارزش تنها بهعنوان قانون درونی در قبال عوامﻞ فردی به
مثابه يک قانون کور طبيعت ،نفوذ خود را در اينجا اعمال کرده و موازنه اجتماعی
را ميان نوسانات تصادفی آن حفظ میکند) «.سرمايه جلد  / ٣نقﻞﺷده در کتاب آمريکا
در سراﺷيب( اينجاست که نقش برنامهريزی آگاهانه مبتنی بر نياز اجتماعی در
سازمان دادن توليد اجتماعی برجسته میﺷود .جلوگيری از رقابت مبتنی بر سود
توسط برنامهريزی سوسياليستی ابزار مهم ديگری است که عملکرد قانون ارزش را
محدود میکند .معنای اين امر آن نيست که تمايز سوسياليسم و سرمايهداری را صرفا ً
در برنامهريزی بدانيم .دولت سرمايهداری نيز به ﺷکلی از برنامهريزی استفاده می
کند اما برنامهريزی سرمايه دارانه بر بستر آنارﺷی همگانی توليد اجتماعی پيش می
رود و آن را ﺷدت میبخشد .تفاوت برنامهريزی در سوسياليسم و سرمايهداری
ماهوی است .در سوسياليسم کار اجتماعی بر مبنای نيازهای جامعه تخصيص میيابد.
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رقابت ميان بنگاهها و رﺷتههای مختلف توليدی و سود و زيان مبنای توليد يک
محصول يا فرآورده نيست .به همين دليﻞ برای تأمين نيازهای تودهها ضرر دادن
برای بعضی رﺷتهها و محصوﻻت ﻻزم است .برای مثال حتی اگر "سودی" در
برنداﺷته باﺷد ،ﻻزم است منابع مالی خاصی برای مناطق عقبمانده يا محصوﻻت
کليدی بهويژه درزمين ٔه کشاورزی تخصيص داده ﺷود؛ هزينه اياب ذهاب ،مسکن و
درمان همچون چين دوران مائو ساليان سال در سطح درصد بسيار کمی از دستمزد
باقی بماند و ...
آفاری برای کماهميت نشان دادن نقش برنامهريزی متمرکز دولت سوسياليستی
در جامعه )که متفاوت است با برنامهريزی محلی توسط توليدکنندگان مستقيم در يک
محﻞ يا يک منطقه يا يک رﺷته توليدی( و فقدان رقابت پشت نقﻞقولی از مارکس
پنهان میﺷود تا توجيهی برای مثله کردن چندباره مفهوم قانون ارزش کسب کند .او
میگويد مارکس در فصﻞ قانون عام انباﺷت سرمايه اﺷاره دارد که امکان آن هست
در يک جامعه معين لحظهای برسد که کﻞ سرمايه اجتماعی در دستان يک سرمايهدار
واحد يا ﺷرکت سرمايهداری واحد متمرکز ﺷود .آفاری با تکيه به اين نکته میخواهد
نتيجهگيری کند که رقابت ميان سرمايههای متعدد نه جزئی از ماهيت سرمايه است و
نه ﺷاخص مهمی در عملکرد آن درنتيجه از بين رفتن رقابت معيار مهمی برای
تشخيص سوسياليسم از سرمايهداری نيست .کسی که اندک آﺷنايی با آثار اقتصادی
مارکس داﺷته باﺷد ،میداند که مارکس دوره به دوره تﻼش کرده تا به حداکثر
مکانيسم رقابت را دريابد و کارکرد تضاد آنارﺷی و ارگانيزاسيون )آنارﺷی در سطح
تقسيمکار اجتماعی و ارگانيزاسيون يا استبداد در تقسيمکار درون يک کارگاه( را به
عنوان ﺷکلی از تضاد اساسی عصر سرمايهداری يعنی تضاد ميان مالکيت
177

خصوصی و توليد اجتماعی توضيح دهد .جالب اينجاست که مارکس در ﺷروع فصﻞ
قانون عام انباﺷت اﺷاره میکند که هدف توضيح تأثير رﺷد سرمايه بر سرنوﺷت
طبقه کارگر است .اينکه سرمايه به هر ﺷکلی تمرکز يا تراکم يابد در کارکرد اساسی
اش نسبت به طبقه کارگر تغييری صورت نمیگيرد و انباﺷت سرمايهداری همواره
ريشه در تصاحب کار پرداختنشده دارد که منوط به خريدوفروش نيروی کار است.
حالآنکه مارکس در آثار گوناگونش  -ازجمله کتاب سرمايه  -نشان میدهد که اجبار
به انباﺷت از وجود سرمايههای متعدد نشئت میگيرد .اين عمﻞ متقابﻞ سرمايههای
متعدد است که موجب تشديد استثمار و تحول مداوم نيروهای توليدی میﺷود ٢٦.حتی
اگر همچون آفاری فرض کنيم که زمانی همه سرمايههای جهان در دستان يک فرد
متمرکز ﺷود ،بار ديگر ذات رقابت آن را به سرمايههای متعدد تقسيم میکند .يک
سرمايه واحد هرگز قادر نيست بر تناقضات دائمی ميان حيطه توليد ،توزيع ،مصرف
و مبادله در رﺷته معين خود فائق آيد و مدام گرايش بدان دارد که به سرمايههای
متعدد تقسيم ﺷود .ريموند لوتا اقتصاددان مائوئيست پايههای عينی مسئله مربوط به

رقابت ميان سرمايه را بهروﺷنی توضيح میدهد» :پايه مادی و به بيانی بذرهای
رقابت در جامعه طبقاتی در موجوديت عرصههای مستقﻞ است .واحدهای توليدی
قابﻞتفکيک يا گروههايی از اين واحدها ،ﺷاخههای مختلف توليدی ،تفاوتهای بخشی
و منطقهای کشاورزی ،صنعت ﺷهر و روستا و در موجوديت مراکز مهم تصميم
گيری )وزارت خانهها و ادارات( در يک ﺷکﻞبندی اقتصادی به هم وابسته و ادغام
 ٢٦برای بحث بيشتر در اين زمينه به مقاله »درباره نيروی محرکهٔ آنارﺷی و ديناميکهای تغيير«
اثر ريموند لوتا در نشريه حقيقت ﺷماره  /۶۶دی  ١٣٩٢ارگان حزب کمونيست ايران )مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست( رجوع کنيد.
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ﺷده قرار دارد) «.لوتا  (١٣٩٣در حقيقت قانون تمرکز و تراکم سرمايه خود معلول
منطق رقابت بين سرمايههای متعدد است نه علت آن .قانونی که به ﺷکﻞ گرايشی
عمﻞ کرده و به علت تداخﻞ با روندهای ديگر میتواند از ﺷدت و ضعف آن کاسته
ﺷود .حتی به فرض آفاری اگر همه سرمايهها در يک جامعه مفروض به يک قالب
درآيند باز به دليﻞ درگير ﺷدن در رقابت جهانی دوباره "تکهپاره" ﺷده و بهصورت
سرمايههای متعدد درمیآيند .بهويژه در عصر امپرياليسم که روند انباﺷت سرمايه
بيش از هرزمانی بينالمللی ﺷده است.
بحث بر سر جايگاه رقابت در نظام سرمايهداری ،صرفا ً بحثی در خود نبوده،
بلکه برای ﺷناخت همهجانبه و عميق از ذات سرمايه و قوای محرکه آن میباﺷد .تنها
با درک صحيح از جايگاه رقابت است که میتوان راه غلبه بر آن را نشان داد .نه
قانون ارزش قابﻞتقليﻞ به رقابت ميان سرمايههای متعدد است و نه تحت عنوان اينکه
رقابت خود محصول يا ﺷکﻞ مشخصی از عملکرد قانون ارزش است ،میتوان از
بررسی نقش و جايگاه ويژهاش بهعنوان نيروی محرکه سرمايهداری چشمپوﺷی کرد.
قانون ارزش بهعنوان يک تجريد علمی و تاريخی متکی بر تمامی جوانب حيات و
تکامﻞ اقتصادی جامعه سرمايهداری است .مارکس اين مفهوم تئوريک را بکار برد
تا بتواند زندگی واقعی را نشان دهد نه اينکه دنيای واقعی را اسير تجريدات ذهنی
خود کند .او مفهوم قانون ارزش را بکار برد تا بتواند منطق و کارکرد سرمايه و
پيچيدگیها و ﻻيههای گوناگونش را توضيح دهد ٢٧ .تبديﻞ کردن قانون ارزش به يک
 ٢٧اين تأکيد مارکس در مورد فهم متد و تشخيص ﻻيهها و سطوح مختلف بررسی ماده حياتی است:
» برای بسط مفهوم سرمايه ضروری است که نه با کار بلکه با ارزش و دقيقا ً با ارزش مبادلهای در
حرکت از پيش تکامﻞيافته گردش آغاز کرد .گذار مستقيم از کار به سرمايه همانقدر ناممکن است
که گذار مستقيم از نژادهای انسانی به بانکدار يا از طبيعت به موتور بخار) «.گروندريسه – (١٩٧٣
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تجريد ذهنی صرف يا مثله کردنش مانع ﺷناخت از سرمايهداری و مهمتر از آن مانع
از دستيابی به راهحﻞ درست برای نابودی نظام سرمايهداری است.
آفاری با تعميم عملکرد قانون ارزش در حيطه توزيع به کليه روابط توليدی در
جامعه سوسياليستی به کليت بخشی خودسرانهای دست میيازد که با متد علمی
مارکس و درک علمیاش از مختصات جامعه سوسياليستی در تضاد کامﻞ قرار دارد.
سرمايهداری اژدهايی چند سر است .اين اژدها را نمیتوان به يک ضربت نابود کرد؛
اما میتوان با قطع سرها و ﺷريانهای حياتیاش نابودی نهايیاش را تدارک ديد .تنها
با درهم ﺷکستن ماﺷين دولتی ،با ملغی ساختن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ،با
از بين بردن رقابت ،با محدود کردن دائمی حق بورژوايی میتوان راه را برای محو
نهايی قانون ارزش فراهم کرد .کسی که بخواهد اژدها را صرفا ً با ژنهايش تعريف
کند و بخواهد قبﻞ از قطع سر ،ژنها را نابود کند ،يا توسط اژدها خورده خواهد ﺷد
يا زندگی خود را با ﺷمارش تعداد ژنهای اژدها تلف میکند.
ا ُتوپی سوسياليسم خودکار و اخﻼقی!
مارکس نشان داد جامعه سوسياليستی عليرغم گسست از سرمايهداری هنوز
نواقص مهمی دارد .عدم درک درست از دﻻيﻞ اين نواقص در روبنا و زيربنای
جوامع سوسياليستی تا کنونی موجب دلسردی بسياری از کسانی ﺷده که مدافع انقﻼب
سوسياليستی بودهاند .عموم اين افراد بهجای تشخيص صحيح ساختارها و
سازوکارهای جامعه سوسياليستی دنبال "تئوریهای ناب" و بیربط به تجارب
انقﻼبی میگردند تا سوسياليسم را بهگونهای بازتعريف کنند که از چنين نواقصی
برخوردار نباﺷد .آفاری نيز دنبال بديلی است که نواقص جامعه سوسياليستی را
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نداﺷته باﺷد .اين امر در خود اﺷکالی ندارد؛ اما اگر افراد علمی برخورد کنند درمی
يابند چنين کاری ميسر نيست ،سوسياليسم بدون نقصی در کار نيست .اﺷکال عمده
اين قبيﻞ افراد اين است آنچه را هم که در رابطه با تحقق سوسياليسم درستیاش در
عمﻞ ثابتﺷده را منحﻞ میکنند .به اين دليﻞ هيچگاه نمیتوانند بگويند چگونه میتوان
به الگوی بادوامتری دستيافت .غالبا ً هرگاه ميان پديده واقعی با ايده آلها ﺷکافی به
وجود آيد ،افراد تﻼش میکنند اين ﺷکاف را با تئوریهای تفننی  -تخيلی خويش پر
کنند .میگوييم تئوریهای تفننی و تخيلی زيرا چنين بديﻞهايی نه متکی بر دانش
انباﺷت ﺷده قبلی بوده ،نه ناظر بر تجارب انقﻼبی و آگاهی توليدﺷده توسط اين
تجارب تاريخیاند .بهطور مشخص آفاری به پيروی از پی تر هيوديس نويسنده کتاب
مفهوم بديﻞ سرمايهداری نزد مارکس به دنبال آن است که تئوری "سوسياليسم"
مارکسی را با تئوری اخﻼق کانتی درهم آميزد تا جامعهای ايده آل برقرار ﺷود.

آفاری در مصاحبه با راديو زمانه میگويد» :تنها با الغای معيار انتزاعی )"زمان کار
ﻻزم ازلحاظ اجتماعی" يا هر نوع ميانگين انتزاعی( در سطح جهانی و جايگزين
کردن آن با ميزان انرژی صرف ﺷده توسط هر توليدکننده بهعنوان معيار جبران کار
است که ما خواهيم توانست به عدالت اجتماعی دستيابيم ... .تنها در چنين ﺷرايطی
)تحقق عدالت اجتماعی( است که انسانها يکديگر را نه بهعنوان وسيلهای صرف
بلکه غايتی در خود تلقی خواهند کرد؛ يعنی آنچه کانت در مبانی متافيزيک اخﻼق
»دستور مطلق« ناميده» :چنان عمﻞ کن که هميشه انسانها را ،چه خود و چه ديگری
را ،هرگز نهتنها بهعنوان يک وسيله که همواره غايتی در خود تلقی کنی« )آفاری:
گفتوگويی با فريدا آفاری درباره مسائﻞ زنان( طبق منطق آفاری تا زمانی که در
سطح جهانی "معيار انتزاعی زمان کار ﻻزم ازلحاظ اجتماعی" )بهعبارتیديگر
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قانون ارزش( ملغی نشود ،عمﻼً امکان برقراری سوسياليسم در يک کشور ميسر
نيست .از اين سپر انداختن در مقابﻞ سرمايهداری که تاريخ خود را در جنبش
کمونيستی بينالمللی دارد ،بگذريم؛ مسئله در هم آميختن مفاهيمی چون اخﻼق و
عدالت با مفاهيم اقتصاد سياسی است .آفاری میپندارد که زمانی که "معيار انتزاعی

زمان کار ﻻزم ازلحاظ اجتماعی" برچيده ﺷود ،اصﻞ پايهای اخﻼق کانت »انسان نه
بهعنوان يک وسيله بلکه غايتی در خود« عملی خواهد ﺷد.
هدف سوسياليسم نه صرفا ً تحقق عدالت اجتماعی يا رسيدن حق به حقدار است
نه تحقق اصﻞ اخﻼقی کانت .هدف جامعه سوسياليستی تغيير اساسی حيات اقتصادی و
سازمان اجتماعی کار است .بحث بر سر ناعادﻻنه بودن نظام سرمايهداری نيست
بلکه به سر رسيدن دوره تاريخی آن است .برقراری عدالت اجتماعی در عصر
کنونی تنها با تحقق محو "چهار کليت" ميسر است .روﺷن است که نظام سوسياليستی
به درجات زيادی عدالت اجتماعی را برقرار میکند اما مساوی با برابری طلبی
مطلق نيست .به لحاظ ايدئولوژيک مساواتطلبی تنها به دنبال توازن در توزيع کاﻻها
و امتيازات اجتماعی است .حالآنکه تمرکز و دستور کار اصلی جامعه سوسياليستی
تغيير راديکال ساختارهاست .کسانی که به اخﻼق کانتی برای رنگ و لعاب زدن به
سوسياليسم رجوع میکنند ناتوان از تشخيص تضادهای واقعی جامعه سوسياليستی و
پيچيدگیهای سخت زندگی زمينیاند و با تکيه به اخﻼق میخواهند مشکﻼت روابط
اجتماعی را رفعورجوع کند .کانت اصول اخﻼقی خود را بهعنوان امری ازلی و
ابدی مطرح میکرد که نه از روابط اجتماعی بﻞ از ماورا لطبيعه ناﺷی ﺷده است.
چگونه میتوان مارکسيست بود و بهجای آنکه اخﻼقيات را متکی بر ماترياليسم کرد،
ماترياليسم را متکی بر اخﻼقيات کرد .دفاع از اصﻞ اخﻼقی کانت ،سنتز اين يا آن
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ايده صحيح يک متفکر بورژوا يا تکرار کلمات قصار تاريخی نيست .دفاع از ايده
آليسم محض است .آفاری با قرض گرفتن از بانک ايدئولوژی بورژوايی میخواهد،
»دين« سوسياليسم قرن بيستم را بپردازد.

٢٨

نهتنها در جامعه طبقاتی مبتنی بر استثمار ،اصﻞ کانتی در نظر گرفتن »انسان
نه بهعنوان وسيله بلکه بهعنوان هدف غايی« را بههيچوجه نمیتوان عملی کرد ،بلکه
اين اصﻞ را حتی در جامعه سوسياليستی و کمونيستی نيز نمیتوان بکار بست؛ زيرا
متکی بر ضرورتها )روابط توليدی و اجتماعی( نيست .در جامعه بورژوايی طبقه
حاکم هرگز نمیتواند با اعضای پرولتر بهمثابه ابزار رسيدن به هدف خود يعنی
کسب سود رفتار نکند .در جامعه سوسياليستی نيز پرولتاريا نمیتواند با بورژوازی
سرنگونﺷده و کسانی که خواهان تسلط قانون ارزش و احيا سرمايهداریاند برخورد
 ٢٨جالب اينجاست که آفاری هر زمان که خواست به »ذخاير بورژوايی« رجوع میکند اما به
ديگران هشدار میدهد که تحت تأثير »ذخاير سوسياليستی« قرار نگيرند .برای نمونه هشدار وی به
اقتصاددانان راديکال ايران مايه تأسف است .آفاری در خاتمه جوابيهای که به نقد پرويز صداقت از
نوﺷتههای خويش داده او را از رجوع به آرای اقتصاددانی چون ديويد هاروی بر حذر میدارد به
اين دليﻞ که» :ديويد هاروی در کتاب معمای سرمايه ،مائو را بهعنوان ديالکتيسينی برجسته
موردستايش قرار میدهد و میپندارد که بهاندازه کافی به جوانب مثبت جهش بزرگ بهپيش و انقﻼب
)درباره سرمايهداری
فرهنگی ،يعنی تأثيرات عميق آنها بر "مفاهيم فکری" پرداخته نشده است«.
ٔ
دولتی و دوره گذار – پاسخ به پرويز صداقت( ديويد هاروی عليرغم هر درکی که از اقتصاد سياسی
و سوسياليسم دارد از منش علمی برخوردار هست که با واقعيت به همانگونه که هست برخورد
نمايد .البته هرکسی حق دارد هر هشداری که خواست به ديگران بدهد اما خوب بود آفاری به هنگام
غوطه خوردن در منابع بورژوايی در ارتباط با تاريخ انقﻼب فرهنگی چين سوزنی به خود میزد و
توجه میکرد که تاريخدانی چون موريس مايزنر نويسنده کتاب »چين مائو و بعدتر« که منبع رجوع
اصلی آفاری بوده ،دارای چه افکار و گرايشهای سياسی و حتی دارای چه مقامی بوده است .گفتنی
است که موريس مايزنر در دهه هشتاد در دوران ريگان در ارتباط با چگونگی روابط امريکا و چين
در نشريه »فارين افيرز« ارگان وزارت خارجه دولت امريکا مقاله مینوﺷته است .ما برخﻼف
آفاری کسی را از خواندن اين يا آن منبع نهی نمیکنيم .مهم نيست حقيقت از زبان چه کسی بيرون می
آيد .ممکن است در منابعی که کامﻼً غرض ورزانه بوده و با پيشداوریهای بورژوايی هم نگاﺷته
ﺷده باﺷد ،عناصری از حقيقت به چشم خورد که فکر کردن بدانها ضروری باﺷد .کسی که از
حقيقت بهراسد ،آزاد نيست.
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نکند و آنها را بهمثابه غايتی در خود تصور کند .باب آواکيان در نقد اين اصﻞ

اخﻼقی کانت میگويد» :کارکرد واقعی دنيا ،کارکرد دنيايی که با تقسيمات عميق
طبقاتی و نابرابریهای عميق اجتماعی رقم خورده و نيروی جبر آنارﺷی و توليد و
مبادله کاﻻيی به آن سمتوسو میدهد ،اجازه نمیدهد که ﺷما حتی در روابط ﺷخصی
اصﻞ کانتی را در واقعيت پياده کنيد .ضرورت ﺷما و ساير افراد را تحت تأثير قرار
خواهد داد و اجرای اين اصﻞ را حتی در چارچوب روابط ﺷخصی ناممکن خواهد
کرد .جامعه و بهطورکلی جهان با تقسيمات و نابرابریهای عميق که جای خود دارد.
حتی در جامعه کمونيستی هرگز اينطور نخواهد بود که افراد نيازی به تبعيت از
منافع گستردهتر جامعه و به مفهوم کلی نداﺷته باﺷد  ...اگرچه در اين زمينه تفاوت
کيفی ميان جامعه سوسياليستی و بهمراتب بيشتر جامعه کمونيستی با سرمايهداری
موجود است .هرگز ما با جامعهای روبرو نخواهيم ﺷد که هر فرد با فرد ديگر بهمثابه
يک واحد مستقﻞ رفتار کند؛ يعنی ﺷرايطی که در آن با هر فرد بهمثابه هدف رفتار
کرد و او را بهمثابه هدف در نظر گرفت) «.آواکيان (١٣٩٣
ارتباط افراد با يکديگر در همه دورههای تاريخی توسط روابط توليدی اجتماعی
رقم میخورد .جايگاه فرد و چگونگی برخورد به فرد و اخﻼقيات ﻻزمه در برخورد
به فرد به مجموعه روابط حاکم بر جمع گره میخورد .همواره ميان منافع گستردهتر
امور جمعی يا جامعه )حتی جامعه کمونيستی( با نقش افراد تضادی وجود دارد .اين
امر به معنای نفی نقش افراد و لگدمال کردن حقوق آنان نيست بلکه به رسميت
ﺷناختن تضادی عينی است .آفاری به اخﻼق کانتی پناه میبرد تا ﺷکاف ميان واقعيت
جامعه سوسياليستی )که با همه نواقصش کيفيتا برتر از جامعه سرمايهداری است( را
با ايده آل خود پر کند .حالآنکه تنها زمانی که خود را بر واقعيت يک پديده – همان
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گونه که هست – متکی کنيم قادر خواهيم بود از اخﻼقی کردن و ايده آليزه کردنها
دوری جوييم.
برای مثال میتوانيم اﺷارهای به نقش قانون ارزش و رابطهاش با مسئله زنان در
جامعه سوسياليستی داﺷته باﺷيم و ببينيم آيا میتوان آنگونه که آفاری فکر میکند با

احتساب »ميزان انرژی صرف ﺷده توسط هر توليدکننده بهعنوان معيار جبران کار«
به "عدالت اجتماعی" دستيافت و زمينهای را فراهم کرد که زن و مرد با تکيه به
اصﻞ اخﻼقی کانت بهصورت "غايتی در خود" به يکديگر نگاه کنند؟
اگر همچون آفاری نخواهيم دنبال خلق ماﺷينحسابی باﺷيم که ميزان دقيق
انرژی مصرفﺷده توسط هر فرد را اندازهگيری کند تا بتوان آن را بهطور فردی
جبران کرد ٢٩ .بايد دوباره به مارکس و مفهوم حق بورژوايی بازگرديم .مارکس در
نقد برنامه ُگتا تأکيد کرد اين محاسبه و "جبران کار" نه به ﺷکﻞ فردی که کماکان در
حد ميانگين و به روش زمان – کار صورت میگيرد .مارکس در نقد برنامه ُگتا بر

نقش تبادل کاﻻ فقط در حد ميانگين و نه هر مبادله انفرادی تأکيد کرد و گفت »برای
آنکه کار بهمثابه يک مقياس ارزش به کار رود بايد ازنظر مدت و ﺷدت تعريف
ﺷود ،وگرنه ديگر مقياس سنجش نخواهد بود «.و اين نتيجهگيری مهم را انجام داد که
 ٢٩مارکس در جلد اول کتاب سرمايه بهوضوح بر مفهوم زمان – کار و نقش دوگانه آن در جامعه
آينده تأکيد میکند».از يکسو ،تقسيم اجتماعی کار بر اساس يک برنامه معين ،سهم متناسبی از
وظايف اجتماعی مختلف را که بايد برای رفع نيازهای متفاوت به آنها اختصاص داده ﺷود تنظيم می
کند .از سوی ديگر زمان -کار همچنين مﻼک سهمی است از کﻞ محصول که به او تعلق میگيرد و
میتواند به مصرف فردیاش برسد) «.سرمايه  (١٠٨ :١٣٨۶مقايسه کنيد مفهوم زمان – کار را با
مفهوم تعيين انرژی مصرفﺷده برای جبران کار هر فرد .قابﻞتوجه است که در چين سوسياليستی از
نظام پوئن – کاری برای تعيين سهم هر فرد استفاده میﺷد .در کمونهای خلق افراد يک گروه کاری
بهطور جمعی در مورد کميت و کيفيت هر فرد کارکن نظر میدادند و "ارزش" کار يک فرد را
تعيين میکردند .حتی رفتار و رويکرد خدمت به جمع و در نظر داﺷتن منافع کار کلکتيو جزو پوئن
های کاری حساب میﺷد .اين روش به محدود کردن حق بورژوايی و گسترش کار سوسياليستی
خدمت میکرد.
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»درواقع جبران کار هر فرد ،همان حق برابر است که چيزی جز حق نابرابر در
برابر کار نابرابر نيست) «.مارکس  :١٣٧۵ص  (٢١يعنی هر فردی که بتواند
ازنظر فکری و يدی از ديگری برتری داﺷته و کار بيشتری عرضه کند ،يا ساعاتی
بيشتر کار کند يا از مهارتهای کاری متفاوتی برخوردار باﺷد ،در عمﻞ بيش از
ديگری از جامعه دريافت میکند؛ و اين کماکان يک نابرابری است که اگر محدود
نشود دوباره میتواند به احيا نابرابریهای بزرگ قبلی منجر ﺷود.
يکی از عرصههای مهمی که حق بورژوايی در جامعه سوسياليستی ،به ﺷکﻞ
برجستهای خود را نشان میدهد تفاوتهای کاری ميان زن و مرد است .تا زمانی که
توزيع برحسب کار بر مبنای ﺷعار هر کس بهاندازه کارش بر جامعه سوسياليستی
حاکم باﺷد ،ﺷکاف ميان زن و مرد بر جای باقی خواهد ماند .تا زمانی که "ميزان
انرژی صرف ﺷده ،معيار جبران کار" باﺷد ،اين ﺷکاف ادامه خواهد يافت؛ زيرا به

قول مارکس اصﻞ هر کس بهاندازه کارش »استعدادهای نابرابر فردی را بهطور
ضمنی میپذيرد و توانايیهای متفاوت توليدی را چون امتيازات طبيعی قبول دارد«.
)مارکس  (٢١ :١٣٧۵بدون ﺷک تحقق ﺷعار برابری دستمزد ميان زن و مرد
پيشرفتی است اما هنوز با رهايی کامﻞ و واقعی زنان فاصله دارد؛ زيرا در جامعه
سوسياليستی نيز زن و مرد به لحاظ فيزيکی و "صرف انرژی" میتوانند متفاوت
باﺷند ،به دﻻيﻞ تاريخی )مشخصا ً ميراثی که از جامعه کهن باقیمانده( زنان بهطور
عموم از دانش و مهارتهای کاری کمتری میتوانند برخوردار باﺷند و در تقسيمکار
اجتماعی میتوانند نقشهای متفاوتی ايفا کنند ،به علت عادت ماهانه ،زايمان و
نگهداری از فرزند بسياری از زنان نمیتوانند بهاندازه مردان کار کنند و انواع و
اقسام تفاوتهای ديگر .بدون رويکرد تبعيض مثبت – يعنی اتخاذ روش نابرابر که
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برابری ظاهری را به چالش گيرد  -نمیتوان تأثيرات اين تفاوتهای واقعی را خنثی
کرد .برای مثال در چين سوسياليستی زنان در دوران عادت ماهانه حق داﺷتند کمتر
کار کنند .يا در کمونهای روستايی زنان و مردان برحسب نيازهای خانوادگی درآمد
دريافت میکردند .بدون تحديد مدام حق بورژوايی در تفاوتهای کاری ميان زن و
مرد )در زيربنا و روبنای جامعه( نمیتوان صحبت از نابودی ستم بر زن کرد .بدون
تغيير بنيادين در روابط اجتماعی نمیتوان برابری واقعی ميان زن و مرد را برقرار
کرد .تا زمانی که نهادی به نام خانواده )بهعنوان سازهای مهم در زيربنا و روبنای
جامعه( موجود است چگونه میتوان از زنان خواست که به مردان خويش بهمثابه
هدفی غائی نگاه کنند .مگر اين نگاه غالب امروزی زنان به مردان )بهعنوان هدف
غايی زندگی مشترک( نيست که درنهايت موجب پوچی زندگیﺷان میﺷود .بدون
گسست از ايدئولوژی "هرکس بهاندازه کارش" و تحول ايدئولوژيکی مردان و زنان
نمیتوان "عدالت واقعی" برقرار کرد .اين ﺷکافها واقعیاند و با هيچ اندرز اخﻼقی
– ازجمله دستورات مطلق اخﻼقی کانت با رنگ و لعاب مارکسيستی  -پر نخواهند
ﺷد .اين ﺷکافها و نابرابریهای واقعی مانع از آن خواهند ﺷد که مردان و زنان
بتوانند بهصورت هدفی در خود به يکديگر بنگرند.
همانگونه که قانون ارزش میتواند هر نوع تفاوت )سنی ،ملی ،قومی ،زبانی،
نژادی ،مذهبی ،جنسيتی ،گرايش جنسی و  (...را به نابرابری ،تبعيض و ستم بدل
کند ،محدود نکردن مدام حق بورژوايی نيز میتواند ،ماهيت جامعه سوسياليستی را
زير سؤال برد .اين حق را يکبار برای هميشه نمیتوان محدود کرد ،تنها با تداوم
تحوﻻت سوسياليستی عميقتر در زيربنا و روبنای جامعه میتوان اين حق را به
گوﺷه راند .تحوﻻتی که با تکيه به ﺷالودههای مادی سوسياليستی در زيربنای
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اقتصادی )مشخصا ً نظام مالکيت سوسياليستی( و اهرم قدرت سياسی  -يعنی
ديکتاتوری پرولتاريا  -میتواند صورت گيرد؛ اما اين ﺷالوده مادی بهگونهای خودکار
عمﻞ نمیکند .اينکه حق بورژوايی محدود ﺷود يا خير به خط ايدئولوژيک سياسی
صحيح حاکم بر حزب و دولت پرولتری وابسته است .به اين معنا که بايد درک
صحيحی از محرکها و تضادهای جامعه سوسياليستی و مبارزه طبقاتی در سطح
ملی و بينالمللی موجود باﺷد تا جامعه پيشروی کند .اين يک فرق اساسی ميان
سوسياليسم با سرمايهداری است .قوانين اقتصادی حاکم بر جامعه سوسياليستی دارای
هدايتکننده خودکار نيست که جامعه را به مقصد کمونيسم بهپيش راند .بسياری از
ناقدان دو تجربه بزرگ از سوسياليسم ،دنبال تعبيه موتور خودکار در اقتصاد
سوسياليستیاند .دنبال اتومبيﻞ دندهاتومات هستند که خود مسير را طی کند و با کم
وزياد ﺷدن سرعت ،دنده نيز تغيير کند .بدان گونه که اقتصاد سرمايهداری عمﻞ می
کند.

٣٠

آنها قانون ارزش را نقد میکنند اما درک نمیکنند که تفاوت بنيادين

بورژوازی با پرولتاريا در اداره امور جامعه اين است که بورژوازی میتواند به
 ٣٠برای نمونه میتوان به نظرات کريستوفر جی .آرتور نويسنده کتاب »ديالکتيک جديد و سرمايه«
اﺷاره کرد .او در فصلی از کتاب تحت عنوان »يک ساعت بدون فنر :سنگنوﺷتهای بر مزار
ﺷوروی« میگويد در ﺷوروی فنر جامعه سرمايهداری کنار گذاﺷته ﺷد اما جامعه قادر نشد ،فنر
جديدی جايگزين کند تا »يک سيستم انداموار ديگر از سوختوساز اجتماعی ريشه دواند« .ازنظر او
ﺷوروی »فاقد هر موتور درون ماندگار بازتوليدی« بود؛ »سوختوساز منظم نداﺷت« و در دستيابی
به »ﺷکﻞ و محتوی اندام وارگی جديد« ناکام بود و سيستم ﺷوروی نتوانست »يک نوع خودگردانی
بر اساس يک منطق درونی خاص« بيافريند .آرتور سوسياليسم را نوعی ماﺷين اقتصادی و مجموعه
ای از نهادهای سياسی میداند که با نظم تيکتيک ساعت کار میکند .حالآنکه سوسياليسم مبارزهای
بیوقفه برای دگرگونی تمامی نهادها و روابط اجتماعی ،تولد ارزشها و رفتارهای نوين و برقراری
کنترل همهجانبه مردم کارکن بر جامعه است تا بتوانند بر همه جوانب جامعه احاطه يافته و آنها را
تغيير دهند و کليه تمايزات طبقاتی را محدود و سرانجام محو کنند .آرتور با ا ُتوپی »موتور درون
ماندگار بازتوليد« ،طرفداران سوسياليسم را به دنبال نخود سياه میفرستد.
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خودرويی يعنی عملکرد قانون ارزش و دست نامريی بازار تکيه کند ،حالآنکه
پرولتاريا نمیتواند به اين خودرويی تکيه کند .نيروی خﻼق و قوه محرکه سرمايه
داری خودرويی و آنارﺷی است .درحالیکه قانون پايهای اقتصاد سوسياليستی برنامه
ريزی آگاهانه برای رفع نيازهای فزاينده جامعه و انقﻼب جهانی است .منطق سامان
يابی جامعه سرمايهداری متکی بر خودرويی است .درصورتیکه پرولتاريا بايد مدام
با خودرويی در هر زمينهای مقابله کند .پيشرفت جامعه سوسياليستی درگرو محدود
کردن عملکرد قانون ارزش است .به اين دليﻞ در رأس قرار داﺷتن دائمی آگاهی
کمونيستی – که ايستا نبوده و تکامﻞ يابنده است  -اهميت حياتی میيابد .بايد کسانی
)کسانی که مدام توسط تضادهای عينی جامعه به جلو رانده میﺷوند( باﺷند که عميقا ً
نسبت به عملکرد قانون ارزش و قوانين حاکم بر تکامﻞ اقتصاد جامعه سوسياليستی
آگاه باﺷند .اين قوانين عينی هستند و نمیتوان اراده گرايانه ،تغييرﺷان داد .يکﺷبه
نمیتوان از روی سرمايهداری پريد و فرمان الغای تام و تمام قانون ارزش را صادر
کرد .میتوان اين قوانين را بهطور صحيح ﺷناخت و به آنها اتکا کرد و از آنها سود
جست ،قوای مخرب برخی قوانين را جهت داد يا دامنه عملکردﺷان را محدود کرد.
از سوی ديگر دامنه عملکرد قوانين سازنده را که به هدف تغيير جهان عينی خدمت
میکند گسترش داد .کسانی که به دنبال تعبيه موتور خودکار در اقتصاد سوسياليستی
هستند درواقع به دنبال معاف کردن تودهها از امور سياسیاند .عليرغم هر انگيزهای
اين پيام را به تودهها میدهد که نگران نباﺷيد؛ سوسياليسم از خود مراقبت میکند!
نيازی به دخالت آگاهانه ﺷما – مشخصا ً در صحنه مبارزه طبقاتی  -نيست .آنهم در
ارتباط با نظامی که به لحاظ ﺷکﻞبندی تاريخی بسيار پيچيده و بیثبات بوده و فرايند
طوﻻنی و دﺷواری را برای جهش بهسوی کمونيسم پيش رو دارد.
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*****
در مقابﻞ ﺷکست تجربه سوسياليسم در قرن بيستم بسياری خواهان بازگشت به
مارکس و تجربه کمون ﺷدهاند .اين بازگشت )درواقع بازتعريف مارکس( بازتاب
ناباوری آنها به جهشهای تکاملی جديد و انحﻼل عالیترين ﺷناخت علمی کسبﺷده
درزمين ٔه ساختمان سوسياليسم است .آنان در عقبگرد خويش نقطهای را در گذﺷته
انتخاب کرده و بدون توجه به جوهره نظريات مارکس روايت خود را از سوسياليسم
ارائه میدهند .آنان مارکس جديدی اختراع کرده و به طريق ابزارگرايانه از مارکس
استفاده میکنند تا انحﻼل گری خويش را توجيه نمايند .دليﻞ اصلی نديدن جوهره
تئوریهای مارکس اين است که به وی از بلندای دانش مارکسيستی تکامﻞيافته نظر
نمیاندازند.
انقﻼب فرهنگی چين نقش بزرگی در تاريخ جنبش بينالمللی کمونيستی ايفا کرد.
اين انقﻼب در نظر و عمﻞ بر پيچيدگیهای ساختمان سوسياليسم پرتو افکند و درک
عميقتری از اينکه سوسياليسم چيست ،جلو نهاد و سرآغاز گسست جدی از پارهای
انحرافات و درکهای غلط و سنتی از ساختمان سوسياليسم ﺷد .بدون اين انقﻼب
زمينه برای درک عميقتر و پيشرفتهتر از کمونيسم فراهم نمیﺷد .انقﻼب فرهنگی
قلهای بود که توسط پرولتاريای بينالمللی فتح ﺷد؛ کمونيستها از فراز اين قله بهتر
میتوانند اطراف را مشاهده کنند و روﺷنتر از قبﻞ خدمات رهبران گذﺷته را مشاهده
کنند .اما بسياری از "مارکسيستها" حاضر به پذيرش دستاوردهای تئوريکی و
پراتيکی آن عليرغم برخی کمبودهايی که هر انقﻼبی میتواند داﺷته باﺷد ،نيستند .هر
کس اين دستاوردها را درنيابد بهواقع جوهره نظرات مارکس در مورد سوسياليسم را
نيز درک نخواهد کرد .احيای تئوریهای مارکس در مورد مختصات جامعه
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سوسياليستی )مشخصا ً امر "دو گسست" و محو "چهار کليت"( همراه با تکامﻞ آن
توسط مائو و کمونيستهای چينی باعث کشف جوانب مهم فراموشﺷد ٔه جوهره
نظرات مارکس در مورد سوسياليسم نيز ﺷد .اين هم واقعيتی است که امروزه فقط با
اتکا به مارکس نمیتوان خصلت ،ديناميک و حرکت جامعه سوسياليستی را درک
کمونيستی مارکس در انقﻼبهای روسيه و چين و جمع بست
کرد .به کاربست دانش
ِ
تئوريک آن تجارب توسط لنين و مائوتسه دون دانش بشری را از فرايند تاريخی
جهانی انقﻼب کمونيستی جهش وار تکامﻞ داده است .جمعبندیهای عميقتری که باب
آواکيان از مرحله اول انقﻼبهای کمونيستی تحت عنوان سنتز نوين ارائه داده
راهگشا بوده و هر کمونيست جدی بايد بدان توجه و تکيه کند و در گام نخست درگير
بحثهای حول آن ﺷود.
ذهنيت ﺷکستخورده و مهمتر از آن خرد متعارفی که ناتوان از رفتن به "ورای
افق حق بورژوايی" است ،مانع اساسی است که چشمانداز متفاوتی که انقﻼب فرهنگی

چين از پروسه پيشرفت انقﻼب سوسياليستی ترسيم کرده ،درک ﺷود» .گﻞهای خيالی
زيادی بر زنجيرهای عريان و خشن نشستهاند« که بايد مورد نقد قرار گيرند تا
»بتوان زنجير را به دور افکند و گﻞهای زنده و واقعی را از ﺷاخه چيد) «.مارکس
نقد فلسفه حق هگﻞ(
تابستان ١٣٩۴
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منابﻊ مورداستفاده
مجموعه مقاﻻت فريدا آفاری
آفاری ،فريدا ) (٢٠٠٨تئوریهای مارکسيستی پيرامون سرمايهداری دولتی  -بﺨﺶ اول:
هيلفردينگ ،بوخارين ،دونايفسﮑايا
آفاری ،فريدا ) (٢٠٠٩تئوریهای مارکسيستی پيرامون سرمايهداری دولتی  -بﺨﺶ دوم:
فريدريﺶ پولوک و »اولويت سياست«
آفاری ،فريدا ) (٢٠١٠تئوریهای مارکسيستی پيرامون سرمايهداری دولتی  -بﺨﺶ سوم:
تونی کليف و قانون ارزش
آفاری ،فريدا ) (٢٠١٣اقتصادهای نوظهور :نو ليبرال يا سرمايهداری دولتی؟
آفاری ،فريدا ) (٢٠١٣درک مارکس از بديل سرمايهداری
آفاری ،فريدا ) (٢٠١۴شارل بتلهايم و انقﻼب فرهنگی مائو
آفاری ،فريدا ) (٢٠١۴دربارهٔ سرمايهداری دولتی و دوره گذار /پاسخ به پرويز صداقت
آفاری ،فريدا ) (٢٠١۴بازهم درباره شارل بتلهايم ،انقﻼب فرهنگی مائو ،سرمايهداری
دولتی و بديل آن /پاسخ به پرويز صداقت
آفاری ،فريدا ) (٢٠١۴گفتوگويی با فريدا آفاری درباره مسائل زنان – راديو زمانه خرداد
١٣٩٣
هيوديس ،پی تر ) (٢٠١٣چرا درک مارکس را از فرا رفتن از توليد ارزش کندوکاو میکنيم؟
چرا اکنون؟ مقدمه کتاب درک مارکس از بديل سرمايهداری  -ترجمه حسن مرتضوی و فريدا آفاری
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منابﻊ اصلی تئوريک
مارکس ،کارل و انگلس ،فريدريﺶ ) (١٩٧۵مانيفست حزب کمونيست -ترجمه بینا  -طبﻊ و
نشر جمهوری خلق چين  -پﮑن ،اداره نشريات زبانهای خارجی
مارکس ،کارل ) (١٣٨٨سرمايه نقدی بر اقتصاد سياسی جلد يﮑم  -ترجمه حسن مرتضوی -
نشر آگاه  -تهران – چاپ دوم  -بهويژه پار ٔه يﮑم
مارکس ،کارل ) (١٣٧۵نقد برنامه ُگتا  -ترجمه آ .برزگر  -نشر نويد  -برلين ،آلمان فدرال
مارکس ،کارل ) (١٣٧٩نبردهای طبقاتی در فرانسه – ترجمه باقر پرهام – نشر مرکز-
تهران
مائو تسه دون ) (١٩٧٧نقدی بر اقتصاد اتحاد شوروی -ترجمه بینا ،بیتا – باز تﮑثير از
هواداران اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران(  -سوئد
لنين ،وﻻديمير ايليچ ) (١٣۵٣دولت و انقﻼب ،آثار منتﺨب  -ترجمه بینا - ،انتشارات
سازمان انقﻼبی حزب توده ايران در خارج از کشور ،تجديد چاپ  -بیجا
استالين ژوزف (١٣٨۴) ،مسائل اقتصادی سوسياليسم در اتحاد شوروی سوسياليستی -
مترجم بینا  -انتشارات حزب کار ايران )توفان(
آواکيان ،باب ) (١٣۶۵خدمات فناناپذير مائوتسه دون  -گروه مترجمين  -انتشارات اتحاديه
کمونيستهای ايران )سربداران(  -بهويژه فصل سوم و ششم
آواکيان ،باب ) (١٣۶۶فتح جهان؟ آنچه پرولتاريای جهانی ناگزير انجام خواهد داد  -گروه
مترجمين  -انتشارات اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران( – کميته کردستان
آواکيان ،باب ) (١٣٩٣دولت و آزادی ،ترجمه منير اميری  -نشر آتﺶ

آواکيان ،باب ) (١٣٩٢پرندهها نمیتوانند کروکوديل بزايند اما بشر میتواند افقها را در
نوردد ،پار ٔه نﺨست انقﻼب و دولت  -گروه مترجمين  -انتشارات حزب کمونيست ايران )مارکسيست
– لنينيست – مائوئيست(
لوتا ،ريموند ) (١٣٨۶اقتصاد مائوئيستی و راه انقﻼبی بهسوی کمونيسم  -گروه مترجمين -
ناشر حزب کمونيست ايران )م ل م( اين کتاب برای اولين بار در دسامبر سال  ١٩٧۵در چين تحت
عنوان »اصول اساسی اقتصاد سياسی« منتشر شد .نگارندگان گروه کارگران شانگهای بودند که
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اين کتاب را تحت رهبری چان چون چيائو )از رهبران انقﻼب فرهنگی چين که در زندان درگذشت(
نوشتند .تاريﺨچ ٔه اين کتاب در مقدم ٔه کتاب ويرايﺶ شده توسط لوتا ذکر شده است همراه با
پيشگفتار و مؤخرهای مفصل از لوتا .ترجم ٔه فارسی اين کتاب در بﺨﺶ کتابﺨانه تارنمای حزب
کمونيست ايران )م ل م( موجود است.
لوتا ،ريموند و شانين ،فرانک ) (١٣٩٣آمريﮑا در سراشيب – ترجمه منير اميری – نشر
آتﺶ

لوتا ،ريموند و دونيا ،نايی و ک .جی .آ )» (١٣٩١سياست رهايیبﺨﺶ« آلن باديو،
کمونيسمی در قفس بورژوايی ،ترجمه بینا  -انتشارات حزب کمونيست ايران )م ل م(
پرتو ،م ) (١٣٩٠کندوکاو در سنتز نوين  -انتشارات حزب کمونيست ايران )م ل م(

سی آر ) (١٩٧٩چين ،ديﮑتاتوری پرولتاريا و پروفسور بتلهايم )يا چگونه از رويزيونيسم
انتقاد نﮑنيم(  -گروه مترجمين  -انتشارات اتحاديه کمونيستهای ايران )سربداران(

منابﻊ ديگر
روبين ،آيزاک ايليچ ) (١٣٨٣نظريه ارزش مارکس  -ترجمه حسن شمس آوری  -نشر
مرکز  -تهران
بتلهايم ،شارل ) (١٣۵٨محاسبه اقتصادی و اشﮑال مالﮑيت  -ترجمه سعيد سجاديان -
انتشارات پژواک ،تهران
بتلهايم ،شارل و شاری ير و مارشی زی يو ) (١٣۵٩ساختمان سوسياليسم در چين  -ترجمه
مهرداد  -انتشارات پژواک  -تهران
روسدولسﮑی ،رومن ) (١٣٨٩سرمايه مارکس چگونه شﮑل گرفت جلد  - ٢ترجمه سيمين
موحد  -نشر ورجاوند و قطره  -تهران ،بهويژه – بﺨﺶ ششم محدوديتهای تاريﺨی قانون ارزش
موستو ،مارچلو ) (١٣٨٩گروند ريس ٔه کارل مارکس  -ترجمه حسن مرتضوی  -نشر تيﮑا –
تهران  -فصل دوم مفهوم ارزش در اقتصاد مدرن
آلبريتون ،رابرت ) (١٣٨٩بازبينی فراسوی سرمايه – ترجمه فروغ اسد پور  -نشر بيدار
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فاين ،بن ) (١٣٨٩عنصر تاريﺨی اخﻼقی در تعيين ارزش – ترجمه فروغ اسد پور  -نشر
بيدار
آرتور ،کريستوفر جی ) (١٣٩١ديالﮑتيک جديد و سرمايه – ترجمه فروغ اسد پور -نشر
پژواک – فصل دهم ،ساعت بدون فنر ،سنگنوشتهای بر مزار شوروی
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مارکسيسم اومانيستی يا مارکسيسم تقلبی!
 ...و آنﮑه اولبار اومانيسم و مارکسيسم را در ايران به هم آميﺨت!

مدتی است که حزب کمونيست کارگری ايران پرچم "کمونيسم انسانی" را در
دست گرفته است .آنها مدعی ﺷدهاند که بزرگترين خدمت منصور حکمت

بازگرداندن اومانيسم به مارکسيسم بود .او بود که "انسان را به کمونيسم برگرداند و
ارزش انسان و خوﺷبختی و رفاه و آزادی را در محور کمونيسم قرارداد ١ ".بهظاهر
ادعای بزرگی است .برای اينکه ببينيم واقعا ً اين ادعا چقدر بزرگ است و يا چقدر
موجب بزرگی مدعی میﺷود بايد نگاهی به مضمون اومانيسم بيندازيم و تفاوتهای
آن با ايدئولوژی کمونيستی را دريابيم ،و به ارزيابی سياسی از اين ادعا و ماهيت
طبقاتی آن بپردازيم.
نگاهی به اومانيسم و تاريﺨچه آن
اومانيسم چيست؟ اومانيسم يک سيستم نظری است که مبتنی بر احترام به هويت
و حقوق انسانی و ارزش انسان بهمثابه يک فرد میباﺷد .ﺷالوده اين ديدگاه احترام به
مالکيت خصوصی و فردگرايی است .اومانيسم گرايشی مترقی در تاريخ تفکر بشر
 ١به نقﻞ از متن سخنرانی حميد تقوايی در مراسم بزرگداﺷت حکمت بنام "او ضرورت زمانه بود"
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بود .اومانيسم اساسا ً در قرن  ١۵و  ١۶ميﻼدی يعنی دوران رنسانس ،ﺷکﻞ جنبش
آگاهانه به خود گرفت .اومانيسم بهعنوان يک عنصر مهم ايدئولوژی بورژوائی در
مقابﻞ فئوداليسم قرار گرفت و بهعنوان يک جريان مقتدر فکری نقشی مثبت و
روﺷنگر در برابر ايدئولوژیهای قرونوسطايی مذهبی ايفاء کرد .انگلس در توضيح

اين تقابﻞ گفت »اگر زمانی خداوند مرکز جهان مذهبی بود ،اکنون انسان در مرکز
جهان غيرمذهبی قرار گرفت «.از ميان اومانيستهای مشهور دوره رنسانس میتوان
از لئوناردو داوينچی ،جوردانو برونو ،گاليله و ﺷکسپير و توماس مونستر و
فرانسيس بيکن و  ...نام برد.
اومانيسم با نگرﺷی نسبتا ً ماترياليستی ،در مقابله با استبداد و رياضت کشی مذهبی
خواستار آزادی فرد و تأمين حقوق انسانی و تأمين نيازهای مادی افراد بود.
بورژوازی در قرن  ١٨و  ١٩ميﻼدی با پرچم اومانيسم عليه اﺷرافيت فئودالی جنگيد.
نمايندگان اومانيسم بورژوائی که خود را نماينده تمام خلق میدانستند بر اين باور
بودند که انسان موجودی است اجتماعی و انسانها برحسب ذات و فطرت و طبيعت
خود ازنظر حقوقی برابرند و از همين رو عدالت اجتماعی بايد بر اساس تأمين
تساوی حقوق افراد پديد آيد .اومانيستها که طرفدار مالکيت خصوصی بورژوائی در
مقابﻞ مالکيت فئودالی بودند خواهان نظامی بودند که فطرت طبيعی انسان در آن به
بهترين نحو پرورش يابد.
زمانی که بورژوازی به قدرت رسيد ،اومانيسم با محدوديتهای تاريخی خويش
روبرو ﺷد و ايده آلهای آن در تضاد با کارکرد واقعی سرمايه و مالکيت خصوصی
قرار گرفت .با استقرار جامعه بورژوائی ،پوچی ﺷعار "آزادی ،برابری ،برادری"
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خود را نشان داد و ماهيت تکاملی که به فرد وعده دادهﺷده بود هم آﺷکار ﺷد .انسانها
اين بار اسير بردگی مزدی ﺷدند .اين نتايج ،ياسی تلخ برانگيخت.
در عکسالعمﻞ به چنين ياسی پارهای از اومانيستها مانند سن سيمون و فوريه و
آئون به سمت ديگری گرايش يافتند و بعدها به اومانيستهای خردهبورژوا يا
سوسياليستهای تخيلی معروف ﺷدند .يعنی کسانی که با دفاع از منافع توده زحمتکش
از نظام سرمايهداری سخت انتقاد میکردند ولی قادر به درک قوانين عينی تاريخ و
ارائه راهحﻞ و ابزار مؤثر برای رسيدن به يک جامعه واقعا ً عادﻻنه نبودند.
در جهان امروز عليرغم اينکه ازنظر ايدئولوژيک و به لحاظ تاريخی دوره
اومانيسم بسر آمده است ،اما ازنظر سياسی کماکان هستند اومانيستهای که از
خصلت ترقیخواهانهای برخوردارند .اومانيستهای راديکال و پيگيری که عليه
امپرياليسم و فئوداليسم نبرد میکنند و به درجات مختلف تمايﻞ دارند که با کمونيست
ها همکاری داﺷته باﺷند .کمونيستها نيز برای پيروزی انقﻼب به چنين همکاری و
اتحادی نيازمندند.
مارکسيسم و اومانيسم
مارکسيسم در گسست از اومانيسم پا به عرصه وجود نهاد .اينيکی از مشخصه
های مهم ظهور مارکسيسم بهعنوان ايدئولوژی طبقه کارگر بود.
اين واقعيت دارد که مارکس و انگلس در نوﺷتههای اوليه خود تا حدودی تحت
تأثير افکار اومانيستی قرار داﺷتند .آثاری که در آن کمونيسم با اومانيسم يکسان
انگاﺷته میﺷد و کمونيسم "اومانيسم در عمﻞ" خوانده میﺷد .اين افکار در ارتباط
نزديک با تأثيرات مارکس و انگلس از ماترياليسم مکانيکی و سوسياليسم تخيلی قرار
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داﺷت .ولی بعدها که مارکس و انگلس به درک مادی از تاريخ نائﻞ ﺷدند و قوانين
ماترياليسم تاريخی را فرموله کردند ،توانستند خود را از اين تأثيرات و مشخصا ً از
اومانيسم برهانند.

٢

آنها تأکيد کردند که ماهيت انسان را نمیتوان تنها از اين زاويه که يک موجود
طبيعی است ،تعيين کرد و حقوقش را بر مبنای ذات ،فطرت و جوهره طبيعی توضيح
داد ٣ .ماهيت انسان امری مجرد نيست که ويژه فرد خاص انسانی باﺷد .ماهيت انسان
درواقع عبارت است از مجموعه مناسبات اجتماعی .انسان در وراء جامعه نمیتواند
به انسان بدل ﺷود ،نمیتواند انسان باﺷد و انسان بماند .فرديت انسان و انسانيت او از
اجتماعی بودنش جدا نيست.
 ٢در مورد اين گسست مشخصا ً نسبت مارکس با روﺷنگری به مقاله "مارکسيسم و روﺷنگری" از
باب آواکيان نشريه "کارگر انقﻼبی" ﺷماره  ٢ ،١١٢٩دسامبر ٢٠٠١رجوع کنيد .فرازهايی از اين
مقاله در کتابچه "آجيت :تصويری از بازمانده گذﺷته" مقالهای از اسحاق باران و کی .جی آ .مندرج
در مجله "خطوط تمايز" موردبحث قرارگرفته است .اين کتابچه در تارنمای حزب کمونيست ايران
)مارکسيست – لنينيست – مائوئيست( قابﻞدسترس است) .اضافهﺷده در اسفند (١٣٩۵
 ٣از اين قبيﻞ توضيحات و استدﻻﻻت در آثار رهبران حزب کمونيست کارگری ايران درزمينهٔ
تأمين حقوق انسانها فراوان است .فیالمثﻞ دليﻞ اصلی منصور حکمت برای آزادی بيان اين است که
"انسان يکبار به دنيا میآيد بايد حق داﺷته باﺷد حرفش را بزند" ،و يا در مورد حق پناهندگی می
گويد "چرا هر چرندهوپرندهای مجاز است هر وقت دلش خواست از اين دنيا به آن سر دنيا برود ولی
وقتی نوبت انسان میرسد هزار جور مانع در مقابلش درست میکنند ".يا مانند تقوايی ضديت با
رقابت و کشت و کشتار را اينگونه تبيين میکند که "رقابت در ذات بشر نيست؛ کشتن در ذات بشر
نيست" )نقﻞقولها از متن سخنرانیهای اصغر کريمی و حميد تقوايی در مراسم بزرگداﺷت لندن
برگرفته ﺷد(.
ً
يعنی استدﻻﻻتی منطقی و کامﻼ مجرد از جهان عينی .حالآنکه هيچ مسئله اجتماعی را نمیﺷود به
صورت ايده مجرد و منطق خالص و بدون ارتباط با وضع واقعی جهان مطرح و حﻞ کرد .همان
طور که مارکس در نقد برنامه ُگتا گفت "حق هرگز نمیتواند از ساختار اقتصادی جامعه و از سطح
رﺷد فرهنگی مبتنی بر اين ساختار فراتر رود" آن نقدی از نابرابری حقوقی ميان انسانها ،پيگير،
راديکال و جدی است که نقطه عزيمتش نقد مناسبات اقتصادی اجتماعی موجود باﺷد نه اينکه با
رجوع به "ذات" و "فطرت طبيعی انسان"” اين نابرابریها را موردانتقاد قرار دهد.
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مضافا ً آنان تأکيد داﺷتند که در جامعه طبقاتی انسانها به طبقات تقسيم میﺷوند و
هر طبقه بسته بهجای معينش در توليد يک خصلت معين دارد .اين خصلتهای
انسانی قابﻞتغيير هستند و هيچ خصلت از پيشساختهای بنام خصلت انسانی وجود
ندارد.
بدين طريق مارکس و انگلس توانستند بر جنبه تجريدی اومانيسم هم غلبه يابند و
سوسياليستهای تخيلی را به سبب درکشان از انسان و باورﺷان به مختصات ابدی
انسانی موردنقد قرار دهند .آنها اعﻼم کردند که انسانيت بهطور عام و آزادی
ﺷخصيت بهطور عام وجود ندارد .ماهيت يا سرﺷت انسان دارای جنبه تاريخی است.
فیالمثﻞ در دوره بردهداری يا فئوداليسم اصوﻻً چيزی بنام سرﺷت کمونيستی موجود
نبوده چون هنوز جامعه سرمايهداری به وجود نيامده بود که حداقﻞ جوانههای
کمونيسم خود را نشان دهد و برخی از انسانها از خصلت کمونيستی برخوردار
ﺷوند .فقط از طريق مبارزه طبقاتی و استقرار مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد و
محو استثمار است که میتوان به سعادت و تکامﻞ فرد و همگان نائﻞ ﺷد .تنها رهايی
کار از سرمايه است که میتواند مايه رهايی عمومی انسانها ﺷود .تنها در داخﻞ
آزادی جمع است که آزادی فرد میتواند معنا و مفهوم داﺷته باﺷد و تنها در قيام عليه
بردگی سرمايهداری است که انسان میتواند از برده به آزاد و از اسير به انقﻼبی بدل
گردد.
بر همين مبنا آنها با سرﺷت فرضی و جاودانی و تغييرناپذير انسان مخالفت
کردند .گفتند که سرﺷت انسان با تحول مناسبات اجتماعی که در درون آن انسان
زيست میکند تغيير و تحول میيابد .انسان با تغيير طبيعت دائما ً ﺷرايط زندگی خود

200

را عوض میکند ،زمينه موجوديت خود را دگرگون میکند و مناسبات اجتماعی را
نيز تغيير میدهد و بدينسان دائما ً و مرتبا ً خودش را نيز تغيير میدهد.
نتيجه آنکه انسان خود آفريننده ﺷرايط مادی )اجتماعی( خويش است .اين نکتهای
گرهی و پايه اساسی بود که مارکسيسم در مقابﻞ اومانيسم جلو گذاﺷت .نکتهای که
درک عميق از آن مارکسيسم را از تمامی مکاتب ايده آليستی که در اين مورد برای
عوامﻞ مافوق طبيعی و معنوی نقش تعيينکننده قائﻞ میﺷدند جدا کرد و مرز قاطعی
ميان مارکسيسم با ديگر مکاتب ماترياليستی قبﻞ از آن کشيد که به طبيعت فعال و
اجتماعی انسان و به اهميت پراتيک اجتماعی در زايش و تحول انسان توجه نداﺷتند.
مارکس و انگلس نشان دادند که اومانيسم و مارکسيسم دو جهانبينی متضاد هستند
و نبايد اومانيسم را باﻻتر از کمونيسم قرارداد و يا بين آنها سازش ايجاد کرد.
کمونيسم برخﻼف اومانيسم که با اتکا به تئوری "طبيعت عام انسان" موعظه برادری
میکند خود را بر تحليﻞ طبقاتی و مبارزه طبقاتی متکی میکند و طريق علمی
دستيابی به جامعهای عادﻻنه را نشان میدهد.
با موعظه انساندوستی و نوعدوستی نمیتوان از ﺷر جامعه طبقاتی راحت ﺷد.
با "انساندوستی بدون مرز"

٤

حاکم غلبه يافت .انساندوستی
نمیتوان بر طبقات
ِ

پرولتاريا مرز روﺷنی ميان طبقات محکوم و حاکم میکشد .و بين سرﺷت انسانی
طبقه کارگر و تودههای زحمتکش که تحت ستماند با سرﺷت انسانی بورژوازی که
ستمگر است ،فرق قائﻞ میﺷود .رودرروئی اين دو "سرﺷت" اجتنابناپذير است ،از
همين رو جنگ طبقاتی ناگزير است.

 ٤عنوان سخنرانی اصغر کريمی در مراسم بزرگداﺷت حکمت
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بيک کﻼم ،مارکسيسم نشان داد که در جامعه طبقاتی بر هر چيزی مهر و نشان
طبقهای معين خورده است و اين بيشتر از همه ﺷامﻞ خود "انسان" میﺷود .در هر
عصری درک انسان از "انسان و انسانيت" و از "حقوق و حرمت انسان" متفاوت
بوده است .درک انسان از خودش و حقوق اش در هر يک از اعصار بردهداری،
فئودالی و سرمايهداری با يکديگر کامﻼً متفاوت بوده است.
مشخصه جامعه کمونيستی نيز تحقق چيزی به نام "سرﺷت" و "حرمت" و
"حقوق" عام و مجرد بشر نيست ـ زيرا چنين چيزی اصﻼً موجود نيست ـ بلکه
مشخصهاش ظهور مناسبات اجتماعی نوين است .يعنی ظهور جامعهای که در آن
دولت برمیافتد؛ طبقات از ميان میروند؛ هر ﺷکلی از ستم طبقاتی ،جنسيتی ،ملی،
نژادی از آن رخت برمیبندد؛ از مقوﻻتی نظير جنگ ،فقر ،بيکاری ،ملت ،مرز و
مذهب خبری نيست؛ و تضاد ميان ﺷهر و روستا ،کارگر و دهقان ،زن و مرد و کار
فکری و يدی حﻞ میﺷود .جامعهای که در آن توان توليدی و وفور همگانی  ٥به آنجا
میرسد که امکان مادی تحقق اصﻞ "به هر کس بهاندازه نيازش" فراهم میآيد و
ﺷعور اجتماعی آنقدر تکامﻞ میيابد و تفکر کمونيستی آنچنان همگانی میﺷود که
اصﻞ "از هر کس بهاندازه توانش" داوطلبانه به اجرا درمیآيد .بهتبع آن ،در چنين
جامعهای انسان نوينی هم ظهور میيابد؛ انسانی که درکی کيفيتا متفاوت ازآنچه تابه

 ٥در پرتو صدماتی که نظام سرمايهداری به محيطزيست وارد آورده است بايد نگاهی دوباره به مفهوم "وفور
همگانی" انداخت .هرچند بشر نيازمند تأمين مايحتاج رﺷد يابنده زندگی خود بهگونهای است که بتواند بر
ﺷکافهايی چون ﺷکاف ميان ﺷهر و روستا و ﺷکاف ميان کار فکری و يدی فائق آيد اما اين "وفور" به معنای
غارت طبيعت نيست .بشر حتی در نظام کمونيستی از آزادی عمﻞ يکجانبه برخوردار نيست و در اين زمينه با
محدوديتهايی روبرو است که بايد در نظر گيرد .تأکيد يکجانبه کمونيستها بر تأمين رفاه عمومی موجب می
ﺷد كه در کشورهای سوسياليستی – بهويژه تجربه ﺷوروی  -برای رﺷد نيروهای توليدی فشار بیحسابی به
طبيعت و نيروهای طبيعی صورت گيرد و بيشازحد طبيعت مورد مصرف و تصرف قرار گيرد و رابطه
ديالکتيکی ميان انسان و طبيعت برای حفظ محيطزيست در نظر گرفته نشود) .اضافهﺷده در اسفند (١٣٩۵
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حال از خود داﺷت ،خواهد داﺷت .انسانی که داوطلبانه و آگاهانه خود و جهان را
تغيير میدهد.
سابقه جدل بر سر اومانيسم در جنبﺶ کمونيستی
اگرچه مارکس و انگلس بهطور قاطعی با اومانيسم تعيين تکليف نمودند .اما
هرازچندگاه در ميان مارکسيستها کسانی پيدا میﺷوند که به اﺷکال مختلف نغمه
اومانيسم ساز کنند و خواهان سازش و التقاط ميان اين دو باﺷند.
اين مسئله انعکاسی از ايدههای رايج و غالب جامعه بورژوائی در صفوف احزاب
و سازمانهای کمونيست بوده و هست و از دﻻيﻞ عينی مشخصی هم برخوردار است.
يکی از مهمترين دﻻيﻞ توليد و بازتوليد اومانيسم وجود قدرتمند مناسبات ماقبﻞ
سرمايهداری در بخشهای بزرگی از جهان است .مناسباتی که با اتکا به روابط
اربابورعيتی و مريد و مرادی ،موجب سرکوب حقوق فردی انسانها میﺷود .در
اغلب کشورهای تحت سلطه ،مناسبات نيمه فئودالی که توسط سلطه امپرياليسم نيز
حفاظت میﺷود اکثريت تودهها از اوليهترين حقوق دمکراتيک خويش محروماند.
حقوقی که با تحوﻻت دمکراتيک انقﻼبی قابﻞ تحقق است.

٦

عليرغم اينکه در کشورهای امپرياليستی مردم از حقوق بورژوا دمکراتيک
برخوردارند اما هرازچندگاه بورژوازی به خاطر بحرانهای خود ،به اين حقوق
 ٦بیﺷک وجود مناسبات نيمه فئودالی در بخشهايی از جهان يا در هر کشور معين ،زمينه مادی
برای به رسميت نشناختن حقوق دمکراتيک مردم هست .اما يکجانبه است اگر تمامی بی حقوقی
تودهها به اين وجه از مناسبات تقليﻞ داده ﺷود .در بسياری از کشورهای تحت سلطه بی حقوقی مفرط
تودهها لزوما ً ربطی به پايه مادی مناسبات مقابﻞ سرمايه دارانه ندارد .سرمايهداری میتواند تحت
ﺷرايط معين به اﺷکال گوناگون ديکتاتوری عريان رو آورد و بهراحتی از اﺷکال مدرن و همچنين
سنتی و عقبمانده ماقبﻞ سرمايه دارانه در روبنا به حداکثر سود جويد) .اضافهﺷده در اسفند (١٣٩۵
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دستدرازی میکند .که خود مقاومت تودهها را در اين کشورها موجب میﺷود و
بخشا به تعصبات بورژوا دمکراتيک پا میدهد.

٧

تاريخ جنبش بينالمللی کمونيستی ﺷاهد مشاجرات حادی درزمينهٔ رابطه
مارکسيسم و اومانيسم بود .اين مسئله در مبارزه کمونيستهای انقﻼبی چين به
رهبری مائو عليه رويزيونيست های ﺷوروی در دهه  ۵٠و  ۶٠ميﻼدی بهطور
برجستهای رو آمد.
رويزيونيست های ﺷوروی برای توجيه سازش طبقاتی از اومانيسم بورژوائی
سود جستند .آنها در اسناد فلسفی و برنامه حزبی جديدی که ارائه کردند ،به تبليغ
اومانيسم پرداختند .آنان بودند که از اومانيسم بهعنوان "عامترين تجسم کمونيسم" نام

بردند و نوﺷتند »ايدئولوژی کمونيسم ،انسانیترين ايدئولوژیهاست  ...اومانيسم در
وسيعترين معنای کلمه با کمونيسم يکی است«.

٨

آنها تﻼش بسيار کردند که مفهوم اومانيسم بورژوائی را با کمونيسم علمی يکسان
کنند و کمونيسم علمی را با اومانيسم بورژوائی کامﻼً مخلوط سازند؛ اين امر در
تطابق بود با تجديدنظرهای اساسی که در مارکسيسم کرده بودند .اين خلط مبحث

 ٧بايد توجه داﺷت که ﺷکستهای پرولتاريا در ﺷوروی و چين ،موجب تقويت گرايش اومانيستی
ﺷد .بهويژه پس از ﺷکست پرولتاريا در ﺷوروی در ميانه دهه  ۵٠ميﻼدی و سالهای متعاقب آن و
همچنين به خاطر پايه طبقاتی خردهبورژوائی برخی نيروهای مترقی در کشورهای امپرياليستی ،اين
گرايش به درجات و اﺷکال مختلف رﺷد کرد .بروز مکاتب اومانيستیای چون “اگزيستانسياليست
ها”و “مکتب فرانکفورتیها”بخشا عکسالعملی به برخوردهای دترمينيستی )جبرگرايانه( و
اکونوميستی حاکم بر جنبش کمونيستی بينالمللی کمونيستی در دهه سی و چهﻞ ميﻼدی هم محسوب
میﺷد.
 ٨اين قبيﻞ عبارت برای نخستين بار در برنامه حزب کمونيست ﺷوروی مصوب کنگره  ٢٢و برخی
کتابهای پايهای فلسفی رويزيونيست های ﺷوروی بکار برده ﺷد.
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توسط آنان توجيهی برای اتخاذ مشی سياسی ضدانقﻼبی بود که اتخاذ کردند .آنها
تحت عنوان تئوری "سه مسالمتآميز" و "حزب و دولت تمام خلقی"

٩

در مقابﻞ

امپرياليستها تسليم ﺷدند و خلقهای جهان را به سازش با امپرياليسم آمريکا
فراخواندند .آنها تحت عناوينی چون اومانيسم و جلوگيری از رنج و مصائب انسانها
و جلوگيری از قساوت و خشونت با اعمال قهر انقﻼبی و جنگهای رهائیبخش از
جانب پرولتاريا و خلقهای ستمديده جهان مخالفت کردند و در سرکوب جنبشهای
آزادیبخش با امپرياليستهای آمريکائی به همکاری پرداختند.
در مقابﻞ ،اين حزب کمونيست چين به رهبری مائوتسه دون بود که به افشای
رويزيونيست های به قدرت رسيده در ﺷوروی پرداخت .آنان در عرصه فلسفی دست
به مبارزه جدی عليه تلفيق اومانيسم و کمونيسم زدند ١٠ .آنها بر اين قول مائو تأکيد

داﺷتند که »آيا چيزی بنام سرﺷت انسانی وجود دارد؟ البته که وجود دارد .اما فقط
سرﺷت انسانی مشخص ،نه سرﺷت انسانی مجرد .در جامعه طبقاتی هيچ سرﺷت
 ٩تئوری ضدانقﻼبی "سه مسالمتآميز" يعنی "گذار مسالمتآميز ،همزيستی مسالمتآميز و رقابت
مسالمتآميز" و تئوری "دولت تمام خلقی و حزب تمام خلقی" تئوریهايی بودند که توسط خروﺷچف
در کنگره بيست حزب کمونيست ﺷوروی جلو گذاﺷته ﺷد .او با اتکا به تئوری "سه مسالمتآميز"
ضرورت اعمال قهر انقﻼبی در گذار از سرمايهداری به سوسياليسم را نفی میکرد و سازش و تبانی
با امپرياليستها را در آن دوره تبليغ میکرد .تئوری "دولت تمام خلقی" اش ناظر بر ملغی ساختن
ضرورت ديکتاتوری پرولتاريا در ﺷوروی و احياء سرمايهداری در آن کشور بود .تئوری "حزب
تمام خلقی" نيز ناظر بر نفی موجوديت حزب پيشاهنگ طبقه کارگر و جايگزين ساختنش با يک
حزب بورژوائی بود.
اين نظريههای بهطور همهجانبهای در مجموعهای بنام "نه تفسير" توسط حزب کمونيست چين در
اوايﻞ سالهای  ۶٠ميﻼدی نقد ﺷد و نقطه عزيمت نوينی را برای جنبش کمونيستی بينالمللی جلو
گذاﺷت.
 ١٠بهطور نمونه اين مبارزه در سندی بنام “وظايف پيکارجويانه ای که در برابر کارکنان فلسفه و
علوم اجتماعی قرار دارد”منعکسﺷده است .اين سند در اوايﻞ دهه  ۶٠ميﻼدی منتشر ﺷد.
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انسانی نيست که خصلت طبقاتی نداﺷته باﺷد ،سرﺷت انسانی مافوق طبقاتی وجود
ندارد .ما معتقد به سرﺷت انسانی پرولتاريايی ،سرﺷت انسانی تودههای مردم هستيم،
درحالیکه طبقه مالکان ارضی و بورژوازی معتقد به سرﺷت انسانی طبقات خودﺷان
هستند ،با اين تفاوت که اين مطلب را به زبان نمیآورند و سرﺷت انسانی طبقات خود
را بهمثابه يگانه سرﺷت انسانی موجود قلمداد میکنند«.

١١

با اتکا به چنين بينشی

حزب کمونيست چين به افشای اهداف واقعی رويزيونيست ها پرداخت و فراخوان
انقﻼب قهرآميز به پرولتاريا و خلقهای تحت ستم داد.
کمونيستهای چينی نشان دادند که برخﻼف ديدگاه مارکسيستی که وجود اجتماعی
انسان را تعيينکننده فکر او میداند ،پيروان "اصالت بشر" برای فکر بشر تقدم قائﻞ
میﺷوند و از همين رو به ايده آليسم در میغلتند .اينکه چگونه اعتقاد به تئوری
"طبيعت عام انسانی" که فطرت و ذات بشر را مقدم بر تمايزات طبقاتی و خصائﻞ
متضاد طبقاتی قرار میدهد در عرصه سياست به نفی مبارزه طبقاتی میرسد.
اين مبارزه يکی از مهمترين مبارزاتی بود که در جبهه فلسفی در مقابﻞ
رويزيونيست های ﺷوروی سازمان داده ﺷد و بهطور تنگاتنگی گرهخورده بود با
مبارزه عليه رهروان سرمايهداری در خود چين .مبارزهای که بعدها به انقﻼب کبير
فرهنگی پرولتاريای منجر ﺷد .انقﻼبی که درنتيجه آن کمونيستها به درک عميقتر و
همهجانبهتری از پروسه تغييرات دوران گذار از سوسياليسم به کمونيسم دست
يافتند.

١٢

 ١١به نقﻞ از "سخنرانی در محفﻞ ادبی و هنری ينان" منتخب آثار مائو ،جلد سوم
 ١٢يعنی درک عميقتر از نکته مرکزی ﺷناخت از تغييراتی که پروسه جهانی انقﻼب کمونيستی را
رقم میزند آن چيزی که مارکس و انگلس آنها بهصورت دو گسست و چهار سرنگونی تبيين کردند.
دو گسست يعنی» :انقﻼب کمونيستی راديکالترين گسست از مناسبات سنتی مالکيت است؛ بنابراين
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تحت تأثير اين مبارزه در سطح بينالمللی ،در ايران احسان طبری از تئوريسين
های اصلی حزب توده به مقوله مارکسيسم و اومانيسم پرداخت .او مقالهای طوﻻنی
تحت عنوان "مارکسيسم و هومانيسم"

١٣

نوﺷت و در آن بر پايه همان استدﻻﻻت

رويزيونيست های ﺷوروی به دفاع از "اومانيسم سوسياليستی" و "مارکسيسم
اومانيستی" پرداخت .البته تنها استعدادی که از خود نشان داد ريشههای اومانيسم را
در عرفان ايرانی هم جستجو کرد ١٤ .درواقع اولين کسی که در جنبش سياسی ايران
هيچ جای تعجب نيست که تکوين آن ،راديکالترين گسست از ايدههای سنتی را ﺷامﻞ ﺷود «.و چهار
سرنگونی يعنی »کمونيسم اعﻼم ادامهدار بودن انقﻼب است؛ اعﻼم اينکه ديکتاتوری طبقاتی
پرولتاريا نقطهگذار ضروری به محو تمايزات طبقاتی بهطورکلی ،به محو کليه مناسبات توليدی که
ﺷالوده آن تمايزاتاند ،به محو کليه مناسبات اجتماعی که منطبق بر اين مناسبات توليدی هستند ،و به
دگرگون کردن کليه ايده هائی است که از اين مناسبات اجتماعی نتيجه میﺷوند «.اين تبيينی است که
با اتکا به آن هر کمونيستی قادر است کمونيسم دروغين را از کمونيسم راستين تشخيص دهد .با
معيارهای مشخص و واقعی و ماترياليستی حرکت به سمت کمونيسم را محک بزند .نه معيارهای
ايده آليستی چون ميزان اومانيسم در کمونيسم يا ميزان رﺷدی که فطرت آدمی میکند .چراکه آنچه در
جريان و در پی دو گسست و چهار سرنگونی تغيير میکند جهانبينی انسان و درک نوينی است که
انسان از خود و جهان به دست میآورد.
 ١٣درجﺷده در دنيا "نشريه تئوريک سياسی کميته مرکزی حزب توده ايران"دوره دوم ،سال پنجم
ﺷماره اول ،بهار سال ١٣۴٣
 ١٤عارفمسلکی يکی از خصيصههای رويزيونيست های تودهای بود .آنها در سازش با ايدئولوژی
و فرهنگ حاکم ،همواره به عرفان ايرانی امتياز میدادند و بدين گونه میخواستند ﺷکﻞ ايرانی برای
ايدئولوژی خود فراهم آورند .احسان طبری زمانی نوﺷت نسلی که برای به ثمر رساندن انقﻼب
مبارزه میکند نسلی است که به خاطر ازخودگذﺷتگی مغبون واقع میﺷود .اين ديدگاه خﻼف ديدگاه
کمونيستی است که فلسفه زندگی را مبارزه و مبارزه را خوﺷبختی میداند .البته آن روی سکه تئوری
"نسﻞ مغبون"يا "نسﻞ فدا" اين است که همواره اينان از نسﻞهای بعدی طلبکارند ،بهويژه زمانی که
به قدرت برسند حاضر به قبول تغييرات انقﻼبی نيستند و در مقابﻞ آن میايستند.
چنين ديدگاه مشابهی را منصور حکمت نيز در مصاحبه راديوئی که با وی در مورد زندگی ﺷخصی
اش ﺷده بود بهگونهای ديگر بيان کرد .او گفت ژوبين رازانی از منصور حکمت ناراضی است.
چراکه منصور نگذاﺷت آنجوری که ژوبين دلش میخواست زندگی کند .فیالمثﻞ ژوبين دوست
داﺷت فوتباليست ﺷود ،اما منصور حکمت مانعش ﺷد .اين ديدگاهی غير ماترياليستی از زندگی و
مبارزه است .ديدگاهی که ﺷرکت در مبارزه طبقاتی را اجبار میداند نه پايه و فلسفه زندگی .ديدگاهی

207

سعی کرد اومانيسم )درواقع رويزيونيسم( را به مارکسيسم گره بزند احسان طبری
بود و اين "افتخار" را نصيب خود کرد .اين کار نه افتخار بزرگی بود و نه نتايج دل
انگيزی ببار آورد .که اين بار کسانی پيدا ﺷوند و اختراعی که چهﻞ سال پيش يک
رويزيونيست قهار بنام خود ثبت کرد را دوباره بنام خود ثبت کنند .يکبار احسان
طبری اومانيسم را به مارکسيسم "بازگرداند" نتيجهای جز سازشکاری ،تسليم طلبی
و خفت و سرافکندگی ببار نياورد .بهتراست هيچ مارکسيستی اگر بخواهد مارکسيست
باقی بماند دنبال چنين "بازگرداندنهايی" نباﺷد.
"کمونيسم انسانی" در خدمت چه سياستی است؟
هر بينش و فلسفهای پشتوانه سياست طبقاتی معينی است" .بازگرداندن اومانيسم
به مارکسيسم" هم به يک نياز سياسی مشخص پاسخ دهد و هم از خصلت طبقاتی
مشخص برخوردار است.

که اجبار مبارزه طبقاتی را مانع از آن میداند که فرد بنا به ميﻞ خودش زندگی کند .اين همان تئوری
اصالت بشر است که مبارزه طبقاتی را مانند سدی در برابر فوران چشمهای میداند که نمیگذارد به
جريان تکامﻞ طبيعی خود بازگردد و نمیگذارد فرد از تمام قيدوبندها و هرگونه مداخله خارجی رها
ﺷود.
حالآنکه مسئله اساسی اين است آنچه "جريان تکامﻞ طبيعی خود" نام دارد توهمی بيش نيست و مهر
مناسبات بورژوائی بر آن خورده است .همانگونه که اجسام بدون اتکا در سقوط آزاد بهسوی مرکز
جاذبه زمين کشيده میﺷوند .رها ﺷدن از قيدوبندهای مبارزه طبقاتی ،نيز چيزی جز جذب ﺷدن به
سمت نيروی مسلط يعنی ايدئولوژی بورژوائی نيست .فقط با اتکا به جهانبينی پرولتری و مبارزه
مدام عليه جهانبينی بورژوائی میتوان مانع از چنين سقوطی ﺷد .هرچقدر فرد آگاهانهتر در مبارزه
طبقاتی ﺷرکت کند آزادتر است .حتی يک فوتباليست هم ناچار است درگير مناسبات معينی ﺷود و
سمت مشخصی اتخاذ کند .يا به مقابله با ارزشها و مناسبات حاکم بر فوتبال برخيزد و سمت مردم را
اتخاذ کند يا در مقابﻞ مناسبات قدرت سر فرود آورد.
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همانطور که خود پيروان کمونيسم کارگری تأکيد میکنند" ،کمونيسم انسانی"ﺷان
پاسخی بود به فروپاﺷی ﺷرق و کارزار ضد کمونيستی که بورژوازی پسازآن در
سطح بينالمللی به راه انداخت.
نيروهای مختلف منتسب به چپ در مقابﻞ اين کارزار عکسالعمﻞهای متفاوتی از
خود نشان دادند .برخی بهکلی مارکسيسم را رها کردند .برخی مدافع "سوسياليسم
انسانی" ﺷدند .برخی از طرفداران سابق ﺷوروی بزرگترين ضعف سيستم ﺷوروی
را کمبود دمکراسی بورژوائی دانستند ،و برخی همچون حزب کمونيست کارگری
"اومانيسم" را قاطی مارکسيسم کردند .اکثريت نيروهايی که به نقد مائو از سوسيال
امپرياليسم ﺷوروی و درک عميق وی از خصلت متضاد جامعه سوسياليستی مسلح
نبودند ،هر يک به درجات مختلف در مقابﻞ حمﻼت بورژوازی سر فرود آوردند.
"کمونيسم انسانی" منصور حکمت ﺷکﻞ خاص سر فرود آوردن اين جريان در مقابﻞ
اين تعرض بورژوازی بود .کمونيسم "کارگری"ﺷان در مقابﻞ اين حمﻼت تاب
نياورد ،به کمونيسم "انسانی" دگرديسی يافت" .کارگر معترض" زود رنگ باخت و
"انسان مدرن و متمدن" جايگزينش ﺷد .کمونيسم پوﺷش اومانيسم ﺷد و آمال و
آرزوهای بورژوا دمکراتيک بهعنوان کمونيسم جا زده ﺷد .اين است مضمون واقعی
کمونيسمی که بقول رهبران اين حزب توسط منصور حکمت "بشدت زمينی ،خاکی،
ساده و قابﻞفهم" ﺷد کمونيسمی که مشخصهاش پائين آوردن افق ديد و پائين آوردن
سطح توقعات طبقه کارگر و مردم ،به حد توقعات بورژوا دمکراتيک بود.
اومانيسم حزب کمونيست کارگری درعينحال برای جهتگيریهای سياسی
جديدی که اين حزب در مقابﻞ روی خود قرار داده ،پشتوانه نظری فراهم میآورد.
تنها با سازش و التقاط ميان اومانيسم با کمونيسم است که میتوان سازش طبقاتی را
209

هم معقول جلوه داد" .سناريوی سياهوسفيد" نوﺷت .از مدرنيسم امپرياليستی در مقابﻞ
سنتگرائی فئودالی به دفاع برخاست ،در پی ائتﻼف با نيروهای سفيدی چون سلطنت
طلبان برآمد .تنها با اتکا به اصالت انسان است که میتوان منکر تضادهای مهمی
چون تضاد ميان زن و مرد و ملﻞ ستمگر و ملﻞ ستمديده ﺷد .بهتحقير جنبش زنان
پرداخت و با جنبش ارتجاعی که بورژوازی تحت عنوان “پروﻻيف ها”)طرفداران
زندگی – مخالف سقط جنين( به راه انداخت ،هم صف ﺷد .ستم ملی را نفی کرد؛
رابطه ملت ستمديده با ملت ستمگر را مخدوش کرد ،ﺷوونيسم ملت غالب را با
ناسيوناليسم ملت مغلوب يکی گرفت و عمﻼً با ﺷوونيست های فارس همراه ﺷد .و
سرانجام در مقابﻞ استدﻻﻻت "اومانيستی" امپرياليستها برای لشکرکشی به
افغانستان سر فرود آورد و هورا کش خجالتی چنين تجاوزهايی ﺷد .اين است کاربرد
سياسی "کمونيسم انسانی" در ﺷرايط امروزی و ماهيت واقعی و زﺷت آن.
اومانيسم حزب کمونيست کارگری درعينحال بيان دمساز ﺷدن اين حزب با
روندی است که طی سالهای اخير در بين روﺷنفکران چپ به راه افتاده است.
ناتوانی طبقه کارگر در رهبری انقﻼب ايران و ﺷکست پرولتاريا در چين و ﺷوروی
بسياری از روﺷنفکران ايران را مدافع انقﻼب دمکراتيک نوع کهن کرده است.
روندی که به دليﻞ حاکميت مذهبی بيشازپيش تشديد ﺷده است .بسياری از اين قبيﻞ
روﺷنفکران به اين نتيجه رسيدند که تا خود بورژوازی تحوﻻت دمکراتيک را به
سرانجام نرساند ،امکان انقﻼب سوسياليستی نيست .درنتيجه وظيفه روﺷنفکران اين
است که به بورژوازی کمک کنند تا جامعه تحوﻻت بورژوا دمکراتيک را از سر
بگذارند يا خود پرچم بورژوازی را در دستگيرند .حزب کمونيست کارگری با پرچم
اومانيسم )يعنی پرچم بورژوازی متوسط و اقشار مرفه خردهبورژوازی( میخواهد
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خود را پرچمدار پارهای تحوﻻت دمکراتيک جا بزند .مسئله اين نيست که کمونيستها
نمیتوانند و نبايد پرچم تحوﻻت دمکراتيک ،ضد فئودالی و ضد امپرياليستی را در
دستگيرند بلکه مسئله اصلی اين است که طبقه کارگر بايد با هدف کسب قدرت
سياسی ،رهبری اقشار دهقانی و ديگر زحمتکشان را در انجام انقﻼب دمکراتيک
نوين به دست گيرد .در عصر امپرياليسم جوامعی چون ايران تنها با انقﻼب
دمکراتيک نوين )يعنی انقﻼبی که رهبریاش طبقه کارگر است و بﻼفاصله به
سوسياليسم گذر میکند( میتوانند تحوﻻت دمکراتيک را از سر بگذرانند .از مناسبات
عقبمانده نيمه فئودالی و مناسبات اسارتباری که امپرياليسم بر آنها تحميﻞ کرده،
رها ﺷوند.

١٥

 -١۵امروزه با توجه به توسعه و غلبه سرمايه داری در اغلب کشورهای تحت سلطه ،نيازمند مفهوم
سازی صحيح تر در زمينه محتوی ،ﺷکﻞ و نام انقﻼب هستيم .اينکه هر کشور در چه سطح از
تکامﻞ سرمايه دارانه قرار داﺷته باﺷد ،تغييری در اين واقعيت نمی دهد که تنها راه برای حﻞ
معضﻼت تمامی کشورهای جهان پيشبرد انقﻼب کمونيستی است .اين امر برخاسته از اين واقعيت
عينی است که کليه واقعيت های سياسی اقتصادی درجهان و در هر کشور در پرتو تضاد اساسی
عصر – تضاد ميان مالکيت خصوصی و توليد اجتماعی – قابﻞ توضيح و تغيير هستند .بدون تکيه به
اين پايه مادی و چارچوب و جهت گيری تعيين کننده آن نمی توان مﻼحظات تاکتيکی در هر کشور
را بدرستی تعيين کرد و از مرحله گرايی فاصله گرفت .تشخيص مراحﻞ ضروريست اما مرحله
گرايی فاجعه است.
مارکس در بدنه آثارش ثابت کرد که دردهای گوناگون جامعه تنها يک راه حﻞ دارد .اين راه حﻞ هم
نامش انقﻼب کمونيستی است .اگر چه اين انقﻼب بر منافع يک طبقه معين پافشاری می کند اما مسئله
اش صرفا رهايی اين طبقه نيست .در اين انقﻼب فقط کارگران ﺷرکت نمی کنند ،همچنين اين انقﻼب
فقط متعلق به طبقه کارگر نيست .تحريک آميز بگوئيم انقﻼب کمونيستی صرفا نه با پرولتاريا
صورت می گيرد نه برای پرولتاريا انجام می ﺷود .تاکيد بر منافع پرولتاريا از آن رو است که نشان
می دهد که چگونه منطق استراتژيک سرمايه داری در موقعيت عينی اين طبقه متبلور می گردد و
تجسم می يابد .به دليﻞ منطق و کارکرد سيستم سرمايه داری ،اين طبقه نقشی ويژه و استراتژيک در
اين انقﻼب دارد .آنچه که اين طبقه را به کلی از ساير طبقات تاريخ متمايز می کند ،خواست اين طبقه
برای از بين بردن همه طبقات – منجمله خودش – است .از اين زاويه انقﻼب کمونيستی را نمی توان
محدود به رهايی اين طبقه خاص کرد .به همين دليﻞ توجه به نام گذاری صحيح انقﻼب مهم است .اين
نيز واقعيت دارد که پس از مارکس به دﻻيﻞ گوناگون )درست و نادرست( به تدريج تغييراتی در اين
نامگذاری ها صورت گرفت .انقﻼب کمونيستی به انقﻼب سوسياليستی تغيير يافت ،انقﻼب
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اين کار تنها با در رأس قرار دادن تنها ايدئولوژی رهائیبخش عصر ما يعنی
ايدئولوژی کمونيستی ميسر است .نه ايدئولوژیهای کهنهای که عمرﺷان بسر رسيده
است .با ايدئولوژی اومانيستی که دوره تاريخیاش بسر رسيد نمیتوان وظايف اين
عصر را پاسخ داد .با اتکا به اين ايدئولوژی نمیتوان انرژی انقﻼبی طبقه کارگر و
تودههای ستمديده را برای ساختن جهانی بهکلی متفاوت از جهان کنونی به حداکثر
رها ساخت .اين ايدئولوژی در بهترين حالت وعده گر دمکراسی بورژوائی است.
دمکراسی که بقول لنين اگرچه يک پيشرفت تاريخی نسبت به قرونوسطاست ،مع
ذلک هميشه محدود ،ناقص ،و دروغ و فريب ،بهشتی برای غنی و تله و فريب برای
فقير میباﺷد .از همين رو بازگشت به اومانيسم بازگشت به گذﺷته است .حالآنکه
نگاه طبقه کارگر و کمونيستها به آينده است .همانطور که مارکس زمانی در رابطه

با انقﻼب پرولتری گفت» :انقﻼب اجتماعی قرن نوزدهم چکامه خود را از گذﺷته
سوسياليستی به انقﻼب دو مرحله ای تقسيم ﺷد ،انقﻼب دمکراتيک تحت رهبری طبقه کارگر فرموله
ﺷد ،انقﻼب پرولتری به انقﻼب کارگری بدل ﺷد ،برنامه انقﻼب به برنامه حداقﻞ )دمکراتيک( و
حداکثر )سوسياليستی( تقسيم ﺷد و ديوار چين ميان آنها کشيده ﺷد ،انوع و اقسام برنامه های انتقالی
و دوران گذار دمکراتيک به سوسياليسم طراحی ﺷدند ،قطعا برخی از اين نامگذاری ها آﺷکارا غلط
بودند ،برخی ديگر غلط مصطلح بودند و برخی ديگر ناﺷی از روياروئی با ضرورت های عينی
پيش پای کمونيستها در انقﻼب های گوناگون در قرن بيستم بودند .از همان نوع ضرورتهای تاکتيکی
متفاوتی که مانيفست کمونيست نيز بدان توجه داﺷت .اما آنچه که به مرور بويژه پس از ﺷکست
سوسياليسم در چين و ﺷوروی کمرنگ ﺷد ،محتوی انقﻼب کمونيستی و نام حقيقی اش بود .نه به اين
معنای کودکانه که فردای کسب قدرت سياسی فورا کمونيسم برقرار خواهد ﺷد بلکه تاکيد بر دورنما
و افقی است که بايد مدام در بين توده ها به عنوان تنها راه حﻞ انقﻼبی ضروری و ممکن طرح ﺷود
و تمامی اقدامات و گامها با آن سنجيده ﺷود .از اين زاويه بايد بر نام گذاری صحيح تاکيد ﺷود.
انقﻼب کمونيستی ،يعنی تاکيد بر اهداف و جهت گيری های پايه ای و نهائی عليرغم مراحﻞ و
موقعيت های خاصی که اين انقﻼب با آن روبرو است ،يعنی به قول مانيفست کمونيست نماينده آينده
در زمان حال بودن و پيوند زدن حال با آينده است .يعنی تاکيد دائمی بر رسالت تاريخی – جهانی
پرولتاريا )نه تاکيد بر منافع قسمی ،بخشی ،رﺷته ای و کشوری اين طبقه( ،تاکيد بر ﺷرکت تمامی
توده های ستمديده در اين انقﻼب از اين منظر که اين انقﻼب صرفا در خدمت منافع کارگران نيست
بلکه در خدمت رهايی کﻞ بشريت است) .اضافه ﺷده در فروردين (١٣٩٨
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نمیتواند بگيرد ،اين چکامه را فقط از آينده میتوان گرفت .اين انقﻼب تا همه
خرافات گذﺷته را نروبد و نابود نکند قادر نيست به کار خويش بپردازد .انقﻼبهای
پيشين به يادآوری خاطرههای تاريخی جهان ازآنرو نياز داﺷتند که محتوی واقعی
خويش را بر خود بپوﺷانند .انقﻼب قرن نوزدهمی به اينگونه يادآوریها نيازی ندارد
و بايد بگذارد که مردگان سرگرم دفن مردههای خويش باﺷند تا خود به محتوای
خويش بپردازد .در گذﺷته ،مضمون بهپای عبارت نمیرسيد اکنون عبارت است که
گنجايش مضمون را ندارد«.

١٦

رهبران حزب کمونيست کارگری ايران کمی بهاندازه چند قرن دير به دنيا آمدهاند.
آنها به اومانيسم بهمثابه "يادآوری خاطرههای تاريخی جهان ازآنرو نياز دارند که
محتوی واقعی خويش را بر خود بپوﺷانند ".مشکﻞ آنها در مقابله با استبداد مذهبی
حاکم بر ايران اين است که فکر میکنند جهان از عصر امپرياليسم به دوران قرون
وسطی بازگشته است و درنتيجه بايد پرچم بورژوا اومانيستهای قرن هيجده را
برافراﺷت ١٧ .اين خود ﺷکلی از توليد و بازتوليد تعصبات بورژوا دمکراتيکی است
که ريشههای قدرتمندی در جوامع تحت سلطهای مانند ايران دارد .تعصباتی که مدام
در مقابﻞ کمونيستها سربلند میکند و کمونيستهای هيچگاه نبايد در مقابﻞ آن سر
فرود آورند .سر فرود آوردن در مقابﻞ آن به معنای خلع سﻼح ﺷدن در مقابﻞ
 ١٦به نقﻞ از کتاب مارکس بنام “هجدهم برومر لوئی بناپارت”صفحه  ،١۵ترجمه باقر پرهام ،نشر
مرکز
 ١٧به نظر طنزآميز میآيد که امروزه کسی اومانيسم را ضرورت زمانه بداند اما کافی است اين دو
جمله حميد تقوايی در سخنرانیاش را کنار هم بگذاريم تا برداﺷت اين حزب از عصر تاريخی و
نيازهای عصری که در آن بسر میبريم را دريابيم" .منصور حکمت را از تاريخ معاصر بگيريد به
قرونوسطی میرسيد"" ،او )به عبارتی دقيقتر اومانيسم( ضرورت زمانه بود".
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بورژوازی و دست ﺷستن از مارکسيسم و انقﻼب است .مارکس حق داﺷت زمانی که
با چنين "مارکسيستهايی" روبرو ﺷد فرياد برآورد که" :من تخم اژدها کاﺷتم اما
خرمگس درو کردم!" اين است حکايت واقعی "مارکسيسم اومانيستی" حزب
کمونيست کارگری ايران!
مهر ١٣٨١
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پيﺶدرآمدی بر تئوری "ازخودبيگانگی"
با نگاهی به کتاب دستنوشتههای اقتصادی  -فلسفی  ١٨۴۴مارکس

چند سالی است که تئوری "ازخودبيگانگی" در محافﻞ چپ ايران رواج يافته
است .کتابهای زيادی دراينارتباط به فارسی ترجمهﺷده و مقالههای بسياری در اين
زمينه نگاﺷته ﺷده است .برخی از گرايشهای چپ با تکيه به اين تئوری مبلغ انسان
گرايی )اومانيسم( ﺷدهاند .بیجهت نيست که عباراتی چون "به نام انسان و انسانيت"
سر تيتر برخی از اعﻼميههای دانشجويان چپ ﺷده است .عباراتی که در بهترين
حالت بکار مخدوش کردن مبارزه طبقاتی میآيد.

١

اغلب اين گرايشها برای اثبات نظرات خود به بحثهای مارکس در کتاب
"دستنوﺷتههای اقتصادی -فلسفی  " ١٨۴۴رجوع میدهند .بسياری از آنان تئوری
"ازخودبيگانگی" را ا ُس و اساس اقتصاد سياسی مارکسيستی و کﻼً مارکسيسم قلمداد
میکنند.
 ١بين "اومانيسم" با "رهايی بشريت" تفاوت کيفی موجود است .اومانيسم به دليﻞ محدوديتهای ذاتی راه
رهايی بشر را نشان نمیدهد .تماميتگرايی و جهانﺷمولی اومانيسم از عينيت برخوردار نبوده و منطبق بر
واقعيت مادی جامعه و جهان نيست .در عصر سرمايهداری تنها ايدئولوژی و تئوری کمونيستی است که قادر
است کليت جهان را در برگيرد و همه روندها را بر مبنای علمی توضيح دهد و مدعی تماميت بخشی و
عموميت دادن باﺷد و بر پايه درست و واقعی جهانﺷمول باﺷد .کمونيسم علم رهايی جامعه است نه علم رهايی
يک طبقه .اين علم به ما نشان میدهد که چرا پرولتاريا بايد مدعی رهايی همگان باﺷد .با ظهور سرمايهداری
برای نخستين بار طبقهای در تاريخ ﺷکﻞ گرفت که رهايیاش درگرو رهايی بشريت است .اين طبقه زمانی
رها خواهد ﺷد که ديگر طبقهای موجود نباﺷد) .اضافهﺷده در اسفند (١٣٩۵
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طرفداری از اين تئوری در سطح بينالمللی نيز از تاريخچه معينی برخوردار
است .دفاع از اين تئوری جزئی از روندی بوده که به بازگشت به "مارکس جوان"
معروف ﺷده است .رجعت به "مارکس جوان" يکی از مشخصههای "مارکسيسم
غربی" است" .مارکسيسمی" که محصول ﺷکست انقﻼبهای کارگری در غرب در
زمان لنين و عدم حضور جنبش انقﻼبی تودهای از آن زمان به بعد در کشورهای
غربی )با برخی استثناها( میباﺷد" .مارکسيستهای غربی" به دنبال توضيح
تئوريک اين مسئله بودند که چرا عليرغم رﺷد گسترده نيروهای توليدی در اين قبيﻞ
کشورها ،طبقه کارگر به انقﻼب روی نمیآورد .آنان بخشی از پاسخ خود را در
نظريههای "ازخودبيگانگی" و "ﺷیء ﺷدگی" يا "بت وارگی" يافتند .آنان بر اين پايه
رسالت اصلی خود را صرفا ً "مبارزه" در حيطه ايدهها عليه بورژوازی ترسيم
کردند .سيمای مشخصه رجعت کنندگان به "مارکس جوان" مخالفت اساسی آنها با
لنينيسم بود .اين مخالفت را میتوان تا حدی عکسالعمﻞ نسبت به اﺷتباهات کمونيست
ها در دوران استالين و کمينترن و کﻼً برخوردهای ماترياليسم مکانيکی رايج در آن
دوره )که به نقش روبنای ايدئولوژيک -سياسی توجه چندانی نداﺷتند( دانست .ناتوانی
در تحليﻞ از دﻻيﻞ عقبگرد و احيا سرمايهداری در جامعه ﺷوروی نيز يکی ديگر از
مشخصههای "مارکسيسم غربی" بود .اين تفکر عمدتا َ روحيه خردهبورژوازی
ناراضی در کشورهای امپرياليستی را بيان میکرد که قادر به درک پيچوخمها ،افت
و خيرها و معضﻼت واقعی پيشاروی انقﻼب پرولتری نبوده و درعينحال ﺷاهد
برخی ضعفهای پرولتاريا در حفظ قدرت خويش بوده است و از روابط بورژوايی
حاکم نيز احساس "بيگانگی" میکرد .بحث "ازخودبيگانگی" مارکس در کتاب
"دستنوﺷتهها  "...از اين زاويه موردتوجه آنان قرار گرفت.
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*****
مارکس در کتاب "دستنوﺷتهها  "...به اﺷکال گوناگون ازخودبيگانگی کارگر
تحت نظام سرمايهداری میپردازد .اينکه چگونه کارگر از فرآورده کار خويش
بيگانه است؛ با فرايند توليد بيگانه است؛ از زندگی ذاتی نوع انسان بيگانه است و
سرانجام از ديگر انسانها هم بيگانه است.
مارکس مفهوم "ازخودبيگانگی" را از فلسفه هگﻞ اقتباس کرد و از آن برای نقد
سرمايهداری و مالکيت خصوصی سود جست .اما مفهوم ازخودبيگانگی سابقه ديرينه
تری دارد .برخی از پژوهشگران طرح اين مفهوم را به کشيشی به نام کالوين
) (١۵٠٩ – ١۵۶۵از نخستين طرفداران اصﻼح دينی نسبت میدهند که عقيده داﺷت
آدمی به سبب "گناه اوليه" برای هميشه با خدا بيگانه ﺷده است .بعدها ايده
"ازخودبيگانگی" تحت تأثير الهيات پروتستان به يکی از مشخصههای انديشه آلمانی
ب تفکر فلسفی خود به کار گرفت.
تبديﻞ ﺷد .هگﻞ نيز اين مفهوم را در چارچو ِ
مارکس بعدی اقتصادی به اين مفهوم بخشيد.
تاريخ جنبش بينالمللی کمونيستی ﺷاهد بحثوجدلهای بسيار بر سر اين مفهوم
و بهطورکلی جايگاه و مقام کتاب "دستنوﺷتهها  "...بوده است .اينکه تا چه حد افکار
تکامﻞيافته مارکس در سالهای بعد را میتوان تداوم اين کتاب دانست .بهويژه آنکه
مفاهيم و بيان بکار گرفته توسط مارکس برای توضيح سرمايهداری )بهويژه در کتاب
"سرمايه"( دستخوش دگرگونیهای مهمی ﺷد .اگرچه مارکس اصطﻼح
"ازخودبيگانگی" را در کتابهای "گروندريسه" و "سرمايه" نيز بکار گرفت اما کﻼً
استفاده از اين اصطﻼح در نوﺷتههای مارکس پس از  ١٨۵٨رو به کاهش گذاﺷت.
مشخصا ً در نوﺷتههای او ديگر نشانی از تعبيرات بکار رفته در دستنوﺷتهها مانند
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"انسان نوعی"" ،بازگشت انسان به خود" ،بازگشت به ذات نوعی انسان" و "آﺷتی
ذات و وجود" نمیبينيم .علت اين امر را بايد در کشف قوانين ماترياليسم تاريخی و به
طور مشخص کشف نظريهٔ علمی ارزش اضافی توسط وی در سالهای بعد دانست.
يعنی کشف قوانين علمی حاکم بر تاريخ و کشف راز بزرگ نظام سرمايهداری.
رازی که در "دستنوﺷتهها  "...کوچکترين اﺷارهای بدان نشده است .در "دست
نوﺷتهها "...مارکس از پول حرف میزند ولی نه از سرمايه؛ به ازخودبيگانگی
کارگر میپردازد ولی بیآنکه به استثمار طبقه کارگر اﺷاره کند .مارکس در آن دوره
هنوز به تبيين علمی استثمار کار توسط سرمايه دست نيافته است.
بدون نگاه تاريخی به تکامﻞ مارکس نمیتوان به ارزيابی درستی از "دست
نوﺷتهها "...دستيافت .مارکسی که در "دستنوﺷتهها  " ...ظاهرﺷده هنوز از پاره
ای جهات مارکس ايده آليست است .يا بهتر است گفته ﺷود مارکسی در حرکت از ايده
آليسم به سمت ماترياليسم .مارکسی که طرفدار اومانيسم است .ﻻزم به ذکر است که
اومانيسم حتی در راديکالترين ﺷکﻞ خود يعنی نوع "کمونيستی" اش به لحاظ فلسفی
کماکان آغشته به ايده آليسم است.

٢

همانطور که در فوق گفته ﺷد مارکس در دوران تکامﻞيافتگیاش نيز از مفهوم
"ازخودبيگانگی" برای توصيف رابطهای که ميان کارگر و سرمايهدار برقرار است
)يعنی فروش نيروی کار به ازای مزد برای به کار انداختن توليد( استفاده کرده است.
 ٢اومانيستها ماهيت انسان را تنها از زاويه يک موجود طبيعی تبيين میکنند .آنان حقوق انسانی را
بر مبنای ذات ،فطرت و جوهره طبيعی توضيح میدهند نه بر مبنای مجموعه مناسبات اجتماعی
حاکم بر هر دوره تاريخی مشخص .اين پايه تفکر ايده آليستی ﺷان است .آنان فرديت انسان را از
اجتماعی بودنش و جنبه تاريخی مشخص اش جدا میکنند و با تبليغ "طبيعت عام انسان" غالبا ً
موعظه برادری کرده و از تحليﻞ طبقاتی و مبارزه طبقاتی دوری میجويند .اين پايه سازش طبقاتی
ﺷان در عرصه سياست است.
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اما در "دستنوﺷتهها "...بيگانگی از کار مفهومی وسيعتر به خود میگيرد .مارکس
در اين کتاب نظريه ذات انسان و نفی آن در جامعه طبقاتی را به هم گره میزند.
برای مثال در آن کتاب آمده است که فعاليت آزادانه و آگاهانه صفت مشخصه انسان
است.
در اينجا او اين "ذات" يا "صفت" انسان را به ﺷکلی غير تاريخی و مافوق
ﺷرايط مادی  -بهويژه ﺷرايط مادی جامعه  -طرح میکند .بهگونهای که انسان در هر
مقطع زمانی میتواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد .اين برخورد ماترياليستی
نيست .در تعريفی که در اين کتاب از جامعه کمونيستی نيز طرح میﺷود اين مسئله
بيشتر نمايان میﺷود .مارکس در اين کتاب کمونيسم را:
"ادغام مجدد يا بازگشت آدمی به خويشتن يعنی فرارفتن از ازخودبيگانگی آدمی
آگاه" میﺷناسد) .صفحه  ١۶٩کتاب "دستنوﺷتهها ("...
در اينجا نيز موقعيت انسانی و بازگشت آدمی به خويشتن ايده آليزه میﺷود و
کمونيسم رجعتی ساده به حالت قبلی بشر قلمداد میﺷود يعنی زمانی که هنوز
ازخودبيگانه نشده بود.
حتی زمانی که "دستنوﺷتهها" تﻼش میکند مفهوم گستردهتری از کمونيسم را
جلو نهد رگههای اين برخورد فوق قابﻞمشاهده است.
ازنظر "دستنوﺷتهها  "...کمونيسم عبارت است از:
"بازگشت کامﻞ آدمی به خويشتن بهعنوان موجودی اجتماعی )يعنی انسانی(
است :بازگشتی آگاهانه و کامﻞ در چارچوب کﻞ ثروت و رفاه حاصﻞ از تکاملی قبلی
)جامعه( .اين کمونيسم که ناتوراليسمی )طبيعت باوری( کامﻼً رﺷد يافته است ،با
اومانيسم )انسان باوری( يکسان است و بهعنوان اومانيسم کامﻼً رﺷد يافته با
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ناتوراليسم برابر است :کمونيسم راهحﻞ واقعی تعارض آدمی با طبيعت و آدمی با
آدمی است ٣ .راهحﻞ واقعی تعارض ميان هستی و ذات ،ميان عينيت يافتگی و اثبات
خويشتن ،ميان آزادی و ضرورت ،ميان فرد و نوع .کمونيسم معمای تاريخ حﻞﺷده
است و خود را راهحﻞ )اين معما( میداند) ".صفحات  ١۶٩و  ١٧٠کتاب "دست
نوﺷتهها ("...
اين تصويری اومانيستی  -ناتوراليستی از کمونيسم است .کمونيسمی است بدون
بنياد مادی مستحکم و اين ديدی از تاريخ است که هنوز تضاد بين نيروهای توليدی و
مناسبات توليدی را بهعنوان سنگ بنای تحليﻞ از جامعه مدنظر قرار نداده است و
هنوز به نقش مبارزه طبقاتی بهعنوان نيروی محرکه در تغيير جوامع طبقاتی و
رسيدن به کمونيسم پی نبرده است .از همين رو عجيب نيست که چنان تصويری از
کمونيسم در خدمت راديکال ﺷدن قشری از خردهبورژوازی قرار گيرد که با ﺷدت
"بيگانگی" خود را از روابط غيرانسانی و ارزشهای سرمايهداری احساس میکند
ولی همچنان از مبنای مادی اصلی آن -يعنی روابط توليدی حاکم بر جامعه  -و از
نيروی مادی که عمﻼً ﻻيق سرنگون کردن آن هست يعنی پرولتاريای انقﻼبی
نيز"بيگانه" است.
البته در تصوير ارائهﺷده فوق از کمونيسم توسط مارکس نهتنها بذر بلکه
بسياری از جوانب کمونيسم علمی و ماترياليستی که مارکس پس از مدت کوتاهی آن
ها را سنتز کرد نيز بچشم میخورد" .دستنوﺷتهها  " ...درعينحال حرکت مارکس
را بهسوی درک عميقتر و صحيحتر از تاريخ ،يعنی بهسوی ماترياليسم ديالکتيکی و
تاريخی نيز نشان میدهد.
٣

انگلس نيز زمانی کمونيسم را "تطابق نوع بشر با طبيعت و خود" توصيف کرده است.
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اما امروزه بازگشت به "مارکس جوان" يا مارکس دوران "دستنوﺷتهها "...
قبﻞ از هر چيز بيان عقبگردی ايدئولوژيک است .حمايت از "مارکس جوان" در
مخالفت با "مارکس پير"  -مارکس کامﻼً ماترياليست و بيشتر انقﻼبی  -بيان روندی
قهقرايی است .روندی که بیارتباط با بحران جنبش کمونيستی بينالمللی نبوده و
نيست .بحرانی که بهواسطه عدم اتکا به مارکسيسم و تکامﻞ بعدی آن تشديد يافته
است.
*****
علت اينکه امروزه بحث "ازخودبيگانگی" در جنبش چپ ايران به يکی از جدل
های ايدئولوژيک مهم بدل ﺷده کامﻼً ربط دارد به وجود بحران ايدئولوژيک کلی در
جهان و مسائﻞ بیثبات کنندهای که به انواع و اقسام ايدئولوژیهای بنيادگرايانه
ارتجاعی پا داده است .بیثباتی و ناامنی که در اثر رﺷد گلوباليزاسيون سرمايه دارانه
به وجود آمده و زندگی ميلياردها انسان را تهديد میکند.
مضاف بر اين ﺷکستی که جنبش نوين کمونيستی در انقﻼب  ١٣۵٧متحمﻞ ﺷد
و پاگيری ايدئولوژی مذهبی در ايران موجب سرخوردگی بسياری از کمونيستهای
ايران ﺷد .کسانی که عمﻼً آرمان کمونيسم را ﺷکستخورده )و يا غيرقابﻞ تحقق( می
دانند .بسياری از اين افراد يا جريانات چپ قبﻼً نيز از اين زاويه به کمونيسم نظر
مساعد داﺷتند که آن را ﺷکﻞ تکامﻞيافته انديشههای دمکراسی غربی )نه گسست
بنيادين از آن( میدانستند و امروزه در مقابﻞ روند رو به افزايش تاريکانديشی در
جهان واقعا ً احساس "بيگانگی" میکنند! آنان درد را نه در مناسبات اجتماعی حاکم
بر جهان که در عوارض وضع موجود )آنهم آنطور که برايشان جلوه کرده( می
بينند.
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بعضی از آنان در مواجه با استبداد مذهبی در ايران فکر میکنند جهان از عصر
امپرياليسم به قرونوسطی بازگشته است .درنتيجه بايد مجددا ً پرچمی که اومانيستها
در قرن  ١٨برافراﺷته بودند را دوباره در دست گرفت .اين امر خود بيانگر ﺷکلی از
توليد و بازتوليد تعصبات بورژوا دمکراتيکی است که ريشههای قدرتمندی در جوامع
عقبماندهای چون جامعه ما دارد .جامعهای که مردم در آن از اوليهترين حقوق
دمکراتيک و آزادیهای فردی برخوردار نيستند و پيشبرد تحوﻻت انقﻼبی و
دمکراتيک از ضرورت و فوريت خاصی برخوردار است .اين ﺷرايط مدام به درک
های بورژوا دمکراتيک از کمونيسم پا میدهد .جستجوی مارکس اومانيست و ايجاد
سازش ميان اومانيسم و مارکسيسم جلوه امروزی اين درکهای نادرست است.
خرداد ١٣٨٧
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کمون پاريس
اولين ديﮑتاتوری پرولتاريا در تاريخ

شﮑست يا ورشﮑستگی؟
جنبش بينالمللی کمونيستی با يک تقاطع تاريخی مهم روبرو ﺷده است .يک
دوره از مبارزه پرولتاريای جهانی برای سرنگونی نظام سرمايهداری جهانی به پايان
دوره ديگری هستيم .اينکه دور بعدی چگونه رقم
رسيده است ،ما در آستانه ورود به
ٔ
خواهد خورد به تﻼشهای نظری و عملی کمونيستها وابسته است.
مرحله اول با تولد مارکسيسم ) (١٨۴٨و سپس کمون پاريس ) (١٨٧١آغاز ﺷد
و با انقﻼب اکتبر در روسيه ) (١٩١٧و انقﻼب فرهنگی در چين سوسياليستی
) (١٩۶٧ادامه يافت و سرانجام با ﺷکست انقﻼب در چين در سال  ١٩٧۶به پايان
رسيد .بشريت برای نخستين بار در طول تاريخ ﺷاهد تﻼش آگاهانه برای تغيير
سازمان اجتماعی )از روابط توليد اجتماعی تا روبنای سياسی( بر پايهای نوين بود.
طبقه کارگر رهبری کننده اين تﻼش عظيم برای دستيابی به جامعهای فارغ از ستم و
استثمار بود .اين تﻼشها به ﺷکست انجاميدند .پرولتاريا قادر نشد در آن دور از
مبارزه طبقاتی بورژوازی را در سراسر جهان سرنگون کند و قدرت سياسی در
ﺷوروی و چين سوسياليستی را نيز از کف داد .اين واقعيت بزرگ عينی – يعنی
فقدان دولتهای سوسياليستی در جهان امروز -سرمنشأ تأثيرات عميق بر صفوف
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جنبش کمونيستی و سمت تحوﻻت جهان کنونی ﺷد .نيازمند زمان بود تا اين واقعيت
عينی در سطح ذهنی نيز خود را منعکس کند .هنوز جنبش بينالمللی کمونيستی
برخورد موزونی با اين واقعيت نداﺷته و ندارد .اغلب کسانی که خود را کمونيست
میدانند چشم خود را بر اين واقعيت بزرگ میبندند .بسياری از آنها حاضر به
رويارويی با اين ﺷکست عظيم و مواجهه با سؤاﻻت و مسائلی که اين ﺷکستها ببار
آوردند ،نيستند .اين امر موقعيت خطرناک و بحرانی برای جنبش کمونيستی در سطح
بينالمللی ببار آورده است .بدون يک جمعبندی علمی -انتقادی از تجارب مثبت و
منفی مرحله قبﻞ و سنتز علمی آنها قادر به از سر گذراندن اين بحران نخواهيم بود.
تنها با ترکيب ديد گسترده تاريخی با موﺷکافی فعال و انتقادی تجارب انقﻼبی – به
ويژه تجارب سترگ و تعيينکننده  -و درس گيری از آنها میتوان به استقبال دور
دوم انقﻼبهای پرولتری رفت .در اينجا تمرکز بحث حول دورهٔ اول است .اينکه آن
دوره چگونه رقم خورد ،چه دستاوردها و کمبودهايی داﺷت و چرا بدون دفاع و تکيه
به دستاوردها و جذب درسهای مثبت و منفی آن نمیتوان افق و راه روﺷنی برای
رهايی بشريت ترسيم کرد.
از پرسش بسياری از مردم که بهمحض روبرو ﺷدن با يک کمونيست طرح می
کنند ،ﺷروع کنيم.
مگر کمونيسم ﺷکست نخورد؟ چرا ﺷما هنوز دنبال تحقق يک امر ﺷکست
خورده هستيد؟ مگر تجربه ﺷکست انقﻼبهای پرولتری در قرن بيستم برای اثبات
اينکه کمونيسم غيرممکن است ،کافی نيست؟
بهطور مسلم هر کمونيستی نيز بهنوعی در ذهن خود با اين قبيﻞ پرسشها
کلنجار میرود .مگر میتوان با اين مسئله کلنجار نرفت .آنهم در دورهای که تمام
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بلندگوهای بورژوازی در سطح بينالمللی  -بهويژه پس از فروپاﺷی ﺷوروی )در
ابتدای دهه  ٩٠ميﻼدی که ديگر کشوری سوسياليستی نبود و فقط ماسک سوسياليسم
را بر چهره داﺷت(  -به کارافتادهاند تا به مردم ثابت کنند که ايده کمونيسم يک پروژه
ورﺷکسته است .يک امر روﺷن است ،کمونيستها بايد به ﺷکست خود اذعان کنند.
به اين معنا که امروزه کشور سوسياليستی در جهان موجود نيست و نزديک به چهار
دهه است که کمونيستها در کشوری قدرت سياسی کسب نکردهاند.
بورژوازی مدام تبليغ میکند که کمونيسم ورﺷکسته از آب درآمد .به دليﻞ آنکه
از ابتدا کمونيسم ايدهای غلط و اتوپيايی بود .تحميﻞ وهم و خيال به واقعيت بود.
ازنظر بورژوازی کمونيستها ﺷکست خوردند زيرا میخواستند يک ايده غيرواقعی
را بر طبيعت بشر تحميﻞ کنند .آنها میگويند به همين دليﻞ کمونيسم به فاجعه ختم ﺷد
و ﺷکستش اجتنابناپذير بود.
آيا تصويری که بورژوازی از ﺷکست ما ارائه میدهد درست است؟ آيا واقعا ً
تجربه کمونيسم فاجعه بود؟ ما ﺷکست خورديم اما اين ﺷکست نشانه غلط بودن ايده
های ما نبود و نيست .ﺷکستی بود که اساسا ً به عوامﻞ عينی يعنی بهتناسب قوای
نامساعد در سطح بينالمللی بستگی داﺷت .نگهبانان نظم کهن توانستند ذخاير و قوای
خود را عليه انقﻼب سوسياليستی به آرايش درآورده و بکار گيرند و کشورهای
سوسياليستی نوپا را ﺷکست دهند.
ما میتوانيم بهدرستی تأکيد کنيم که ﺷکست خوردن در چند نبرد ،نشانه تعيين
سرنوﺷت کلی جنگ نيست .ما کماکان میتوانيم بر اين حقيقت عينی تأکيد کنيم که
سرنگونی يک طبقه و گذر از يک نظام اقتصادی اجتماعی به نظامی ديگر پروسهای
بسيار طوﻻنی است .تثبيت قدرت بورژوازی در مقابﻞ قدرت فئودالها و نظام
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فئوداليسم چند صدسال به درازا کشيد .تثبيت قدرت پرولتری و گذر به کمونيسم نيز
بسيار طوﻻنیتر و پيچيدهتر خواهد بود زيرا هدفش از ميان بردن نظام طبقاتی است
نه نشاندن يک نظام طبقاتی بر جای قبلی.
اما بااينوجود واقعيت اين است که امروزه نمیتوانيم در اين حد از استدﻻل باقی
بمانيم .مهم است که در اين زمينه بهگونهای علمی رفتار کنيم .به اين معنا که قبﻞ از
هر چيز بهدوراز هرگونه تعصب و چشم بستن بر واقعيات ،بهدرستی توضيح دهيم
که چرا کشورهای سوسياليستی نوپا ﺷکست خوردند .بايد از سطح به عمق رويم و
مانند هر دانشمندی ثابت کنيم که چرا آزمايشهای انجامﺷده نشانه غلط بودن نظريه
کمونيسم نبوده ،بلکه هنوز اين نظريه و مفاهيم اساسی برخاسته از آن  -با تکيه به
همان آزمايشهای بهاصطﻼح ﺷکستخورده  -از اعتبار برخوردار بوده و کماکان
صحيح است .برای اين کار بايد ببينيم آنچه همگان از آن بهعنوان ﺷکست ياد میکنند،
چه بود؟ واقعا ً چه اتفاقاتی افتاد؟ معانی و ارزشهای آن اتفاقات چه بود؟ آيا واقعا ً
فاجعه بود؟ آيا کسب قدرتی که توسط پرولتاريا در چند کشور صورت گرفت واقعا ً
نشانه غلط بودن نظريه کمونيستی مارکس است؟
اينکه مارکس چگونه تئوریهای خود را از دل واقعيات عينی بيرون کشيد
مستلزم بحثی جداگانه است بااينحال به اين نکته بايد اﺷارهکنيم مفاهيمی که او در
ارتباط با کمونيسم و ضرورتش جلو گذاﺷت اساسا ً درست بود و هنوز منطبق
برجهانی است که در آن زندگی میکنيم .مارکس برنامه کمونيستی خود را هم از
واقعيت جهانی که در آن زندگی میکنيم بيرون کشيد و هم جهانی که میتوانيم در آن
زندگی کنيم .او بر مبنای واقعيات جامعه کنونی مختصات جامعه آينده را پيشبينی
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کرد .اما اين پيشبينی خيالی نبود بلکه متکی بر امکاناتی بود و هست که جامعه
سرمايهداری از خود بروز میدهد.
برای اثبات ﺷکست يا ورﺷکستگی بايد به تاريخ رجوع کرد .بدون تحريفهای
ارتجاعی يا خودستايیهای بی محتوی .آنگونه که واقعا ً بود و گذﺷت .به قول هوارد

زين )تاريخدان مترقی معاصر که چندی پيش درگذﺷت(» :کسی که تاريخ نمیداند
مانند آن است که ديروز به دنيا آمده است «.بدون آﺷنايی با تاريخ و عملکرد کمونيسم
طی  ١۶٠سال گذﺷته ،مشکﻞ بتوان از ايدههای آن قويا ً دفاع کرد .آنهم در دورانی
که ما با بزرگترين مغزﺷويی تاريخ توسط بورژوازی بينالمللی روبرو هستيم.
تاکنون صدها ميليارد دﻻر به اين مغزﺷويی اختصاصيافته است .روزی نيست که
يک مقاله يا کتاب پر از تحريف و دروغ در رابطه با کمونيسم و تاريخ کمونيسم
منتشر نشود .استالين را که بساط فاﺷيسم در اروپا را جمع کرد با هيتلر برابر می
کنند ،لنين را يک ماکياوليست بیرحم جلوه میدهند ،مائو را با چنگيز خان مقايسه
میکنند و چون اتهام قتﻞعام به او را نمیتوانند ثابت کنند ،سراغ اين میروند که
فردی تشنه قدرت و "زنباره" بود .بايد پرسيد اگر کمونيسم مرده و ايدهاش ورﺷکسته
است پس چرا اينهمه دروغ و بهتان به يک ايده "مرده" زده میﺷود.
بورژوازی در ارتباط با تاريخ گذﺷته کمونيسم دو روش مشخص را دنبال می
کند .روش تحريف و حذف .نخست اهداف ،روشها و واقعيتهای زنده انقﻼبهای
پرولتری را تحريف میکند .سپس تمام تﻼشهای تبهکارانه خود  -مانند محاصره و
حمله نظامی ،فشار بیوقفه اقتصادی و بمباران دائمی ايدئولوژيک را  -که برای خفه
کردن اين انقﻼبها به کاربرد  -حذف میکند.
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بورژوازی از طريق اين تحريف و حذف میخواهد درخشانترين دوران
تاريخی که بشر با آن روبرو ﺷد را از ذهنيتها پاک کند تا سطح توقعات
ايدئولوژيک  -سياسی مردم را کاهش دهد .چون تا زمانی که مردم در سر آرزوهای
بزرگ نپرورانند و به اين آگاهی دست نيابند که امکان تحقق آنها هست ،بورژوازی
میتواند گريبان خود را حتی از حادترين بحرانها خﻼص کند.
در مواجهه با چنين وضعيتی و برای مقابله با مغزﺷويیهای بورژوازی چه بايد
کرد؟ در مقابﻞ تجربه تاريخی مرحله اول انقﻼبهای پرولتری چه رفتاری بايد اتخاذ
کنيم؟ آيا بايد عقب نشينيم و اجازه دهيم آن دستاوردهای رهائیبخش دفن ﺷوند .بدون
ﺷک اين بزرگترين جنايت در حق بشريت و آينده جهان خواهد بود.
يا مانند برخیها خود را تافته جدا بافته از ديگران دانسته و بر کﻞ تجربه جنبش
کمونيستی خط بطﻼن کشيده و بگوييم اين تجربهها ربطی به مارکسيسم نداﺷته و
مدعی ﺷروعی از همان مبدأ ﺷويم .روش بازگشت به مرحله اول يک ايده و پروژه
از هيچ پايه و متد علمی برخوردار نيست .اين برخورد بيان سر فرود آوردن در
مقابﻞ تبليغات بورژوازی و نشانه عجز و ناتوانی در ارائه يک جمعبندی علمی از
گذﺷته است.
يا مانند برخی ديگر به ﺷيوهای دگماتيک خواهان تکرار همان تجارب قبلی
ﺷويم و چشم بر خطاها و درکهای غلط که تأثيرات بسزايی در ﺷکست و نوع
ﺷکست کشورهای سوسياليستی داﺷتند ،ببنديم.
در بررسی مرحله اول انقﻼبهای پرولتری به دستاوردهای اين انقﻼبها
خواهيم پرداخت و نشان خواهيم داد که اين انقﻼبها با اتکا به قدرت سياسی کسبﺷده
توسط پرولتاريا ،چه تحوﻻت عظيمی را در چه سطحی و با چه کيفيتی برای مردم به
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وجود آورد .تحوﻻتی که تا پيش از آن حتی به ذهن طبقات ديگر نمیرسيد و آن
طبقات حتی جرئت نمیکردند به اينگونه تحوﻻت نزديک ﺷوند چه رسد به آنکه آن
را ﺷالوده يک نظام اجتماعی نوين قرار دهند ،يعنی از بين بردن انباﺷت فقر و ثروت
در دو قطب ،از بين بردن تمايز ميان زن و مرد ،تمايز ميان کار فکری و يدی ،ميان
ﺷهر و روستا .متفکرين طبقات ديگر حتی به فکرﺷان نمیرسيد که چنين تحوﻻتی
مطلوب و ممکن است .آنان همه گونه توجيه را برای رد آنها در انبان داﺷتند.
ما نيز در پروسه اين تکامﻼت و تغييرات بيشازپيش آموختيم که انقﻼب
پرولتری يعنی چه و چه بايد باﺷد .در طی اين پروسهها از اﺷتباهات خود درسهايی
بيرون کشيديم .مفاهيم خود را بررسی کرديم .در ارتباط با اولين تﻼشهايمان برای
انقﻼبهای پرولتری و در گامهای آغازين نقاط ضعف و محدوديتهای خود را معين
کرديم .ما از تجربه گذﺷته خويش دفاع میکنيم ،چراکه جنبه عمده آنها صحيح بود و
هست .اما آگاهيم که اين جهشهای واقعی رخداده در قرن بيستم خالی از اﺷتباهات
نبودهاند و بدون نقد اﺷتباهات و ضعفها در عملکرد و تفکرمان که نقش درجه دوم و
فرعی نسبت به بدنه عظيم دستاوردهای انقﻼبهای سوسياليستی داﺷته قادر به دفاع
مؤثر و جدی در مقابﻞ حمﻼتی که امروزه به تجربه کمونيسم میﺷود نخواهيم بود.
ديالکتيک دفاع از بدنه گسترده و غنی انقﻼبهای پرولتری در نقد علمی اﺷتباهات،
ضعفها و محدوديتهای تاريخی آنها است .بهويژه آنکه اين انقﻼبها مانند هر
آغاز ديگری آغازی کامﻞ و ناب نبودند .هيچ آغازی در هيچ زمينهای نمیتواند بدون
ضعفها و اﺷکاﻻت باﺷد .نمیتواند بازتاب کامﻞ و بینقصی از آيندهای باﺷد که آن
را نمايندگی میکند.
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تا زمانی که طبقات و مبارزه طبقاتی موجود است ،ﺷکست انقﻼبهای
سوسياليستی نيز امکانپذير است .بعد از پيروزی انقﻼبهای پرولتری در کشورهای
مختلف و استقرار نظام اجتماعی سوسياليستی ،طبقات چه در سطح آن کشورها و چه
در سطح جهانی به بقای خود ادامه میدهند .تنها با پيروزی انقﻼب کمونيستی جهانی
است که اين وضعيت عوض میﺷود و طبقه بورژوازی ديگر نخواهد توانست ذخاير
مادی و فکری خود را برای مغلوب کردن راه کمونيسم به ميدان آورد و مانع تغيير
جهان و محو جامع ٔه طبقاتی ﺷود .ما ﺷکست خورديم چون دﺷمن هم به لحاظ فکری و
هم به لحاظ مادی از ما قویتر بود .از يکسو انقﻼب در چارچوب کشورها انجام می
ﺷود و از سوی ديگر تا زمان انقﻼب در سطح جهان ،امکان اين ﺷکست خواهد بود.
جهان قادر نيست راهحﻞ يکبار برای هميشه برای تمام جهان در يکزمان ارائه دهد.
بنابراين دوران گذار از سرمايهداری به کمونيسم ،پيچيده بوده و بهطور ناموزون
پيش خواهد رفت.
اما رابطه بين اﺷتباهات ما با اين ﺷکستها نيز بايد بهدرستی تئوريزه ﺷود .در
درجه نخست بايد اﺷتباهات تجزيهوتحليﻞ و از آنها جمعبندی ﺷود .برخی از اين
اﺷتباهات بسيار جدی بودند و نتايج وخيمی ببار آوردند .هدف از پرداختن به اين
اﺷتباهات معذرتخواهی از بورژوازی نيست .بلکه برای انقﻼبی کردن درکهايمان
و تجزيهوتحليﻞ علمی برای پيشرفتهای بعدی است.
ما در متن بررسی ﺷکست انقﻼبهای سوسياليستی هم تأثيرات تعيينکننده
چرخشهای نامساعد در اوضاع عينی )در سطح ملی و بينالمللی( را نشان خواهيم
داد و هم تأثيرات اﺷتباهاتی که در مواجهه با مشکﻼت عظيم در خطمشی رهبری اين
انقﻼبها رخ داد .اﺷتباهاتی که موجب نامساعدتر ﺷدن اوضاع ﺷد .هرچند اين
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ضعفها و اﺷکاﻻت علت عمده ﺷکست نبودند ولی به ﺷرايط ﺷکست ياری رساندند.
تفاوت است ميان علت ﺷکست با عوامﻞ تقويتکنند ٔه آن .اﺷتباهات ما علت ﺷکست
نبودند ،بلکه راه را برای ﺷکست سهﻞتر کردند و برای نيروهای مخالف وضعيت را
آسانتر ساختند.

زمانی مارکس در مورد انقﻼبهای پرولتری گفت ...» :انقﻼبهای پرولتری
 ...مدام از خود انتقاد میکنند ،پیدرپی حرکت خود را متوقف میسازند و به آنچه
انجاميافته به نظر میرسد بازمیگردند تا بار ديگر آن را از سر بگيرند ،خصلت نيم
بند و جوانب ضعف و فقر تﻼشهای اوليه خود را بیرحمانه به باد استهزا میگيرند،
دﺷمن خود را گويی فقط برای آن بر زمين میکوبند که از زمين نيروی تازه بگيرد و
بار ديگر غولآسا عليه آنها قد برافرازد«.

١

تنها با چنين روحيه انقﻼبی و نقادانه و متد علمی است که میتوان از تجارب
غنی مرحله اول انقﻼب پرولتری برای دستيابی به سنتز نوينی از علم انقﻼب
کمونيستی دستيافت .تجاربی که بهاندازه کافی مواد و مصالح ﻻزم را در اختيار ما
برای انجام اين وظيفه قرار داده است.
تجربه کمون پاريس
قبﻞ از بررسی تجربه کمون پاريس ) - (١٨٧١و همچنين انقﻼب اکتبر روسيه
) (١٩١٧و دو انقﻼب در چين )انقﻼب دمکراتيک نوين و سوسياليستی در سال
 ١٩۴٩و آغاز »انقﻼب در انقﻼب« به نام انقﻼب فرهنگی در سال  - (١٩۶۶بايد بر
يک واقعيت تاريخی بزرگ تأکيد گذاريم .امروزه بسياری از مردم جهان با ايدههای
 ١به نقﻞ از کتاب »هجدهم برومر لويی بناپارت« اثر مارکس ،برگردان باقر پرهام ،نشر مرکز
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پيشرو آﺷنا هستند و بدان باور دارند .ايدههايی نظير :استثمار بد است ،ستم بر زن
ناپسند است ،نژادپرستی زﺷت است ،فخرفروﺷی يک ملت به ملت ديگر حماقت
است ،تلفيق دين و دولت نشانه عصر جاهليت و بردگی بشر در مقابﻞ قوای
مهارنشدنی طبيعت و جامعه طبقاتی است ،اعدام بايد برچيده ﺷود ،همه بايد از حق
بيان برخوردار باﺷند و انسانها بايد از آزادیهای فردی و حقوق برابر برخوردار
باﺷند ،اين حق اوليه هر انسان است که امکانات اوليه زندگی از سرپناه و مسکن و
بهداﺷت و خﻼصه رفاه اجتماعی برخوردار باﺷد و  ...برخی از اين ايدهها و نرمهای
اجتماعی ناﺷی از آن در سطح گستردهای در جهان برای مردم مترقی جاافتاده است.
اما کمتر کسی فکر میکند که اين ايدهها و نرمها در چه زمانی و توسط چه کسانی در
جوامع امروزی طرحﺷدهاند و مهمتر از آن توسط چه قدرت سياسی عملی ﺷدند .البته
برخی از اين ايدهها را بورژوازی تحت عنوان "حق برابر" به رسميت ﺷناخت و
جنبه قانونی بدانها بخشيد .بورژوازی مدعی حﻞ مشکﻼت جوامع بشری بود اما
سريعا ً "حق برابر" محدوديتهای تاريخی خود را در رفع اين مشکﻼت نشان داد.
فروش و استثمار نيروی کار مبتنی بر توليد و مبادله کاﻻيی ،بشر را با دهشتهای
ب
ديگر روبرو کرد .در بسياری از نقاط جهان حتی وظايفی که تاريخا در چارچو ِ
نظام سرمايهداری ،قابﻞ تحقق بوده ،ﻻينحﻞ باقی ماندند.
اين انقﻼبهای پرولتری بودند که نهتنها به ﺷکﻞ راديکالی وظايف دمکراتيک
ب "حق برابر" رفتند و
بهجامانده از قبﻞ را عملی ساختند بلکه ورای افق و چارچو ِ
نقطه رجوع ديگری را آفريدند .تاريخ انقﻼبهای پرولتری يعنی تاريخ ايدهها و
اقدامات پيشرويی که بشر برای نخستين بار بهطور واقعی برای حﻞ مشکﻼت بنيادين
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جوامع طبقاتی مانند تقسيم جامعه به طبقات ،تضاد ميان کار فکری و يدی ،تضاد ميان
زن و مرد و ﺷهر و روستا و کارگر و دهقان آگاهانه در دستور کار خود گذاﺷت.
ب تجربه کمون پاريس بهعنوان اولين حکومت کارگری جهان از
در اين چارچو ِ
اهميت زيادی برخوردار است .حکومتی که حدوداً دو ماه و نيم )از  ١٨مارس تا ٢٨
مه  (١٨٧١دوام آورد .اين حکومت حاصﻞ انقﻼب کارگران و تودههای زحمتکش
پاريس عليه بورژوازی و اﺷراف بود .اين انقﻼب در هنگامه جنگ ارتجاعی خونين
و بیرحمانهای که ميان امپراتوری پروس به رهبری بيسمارک و امپراتوری دوم
فرانسه تحت رهبری لويی بناپارت – برادرزاده ناپلئون – صورت گرفت .صد و
پنجاههزار نفر از طرفين در آن جنگ ارتجاعی جانباخته و مردم فرانسه دچار
فﻼکت و بدبختی ﺷده بودند ،در اثر ﺷکست و تسليم لوئی بناپارت پاريس به محاصره
پروسی ها درآمد ،مردم پاريس که برای مقابله با ارتش پروس ) در  ٢۵۴گردان
سيصد و پنجاههزار نفره( مسلح ﺷده بودند ،دريافتند که قبﻞ از هر چيز ﻻزم است با
توطئههای اﺷراف و تسليم طلبی بورژوازی خودی مقابله کنند .ﺷرح جزييات اين
انقﻼب در اين نوﺷتار ممکن نيست.

٢

اما برای نخستين بار وضعيتی در تاريخ به

وجود آمد که توده کارگر – همراه با خردهبورژوازی راديکال ﺷده در پاريس در يک
اقدام تودهای و با تکيه به نيروی مسلح تودهای که گارد ملی خوانده میﺷد ،قدرت را
در يک ﺷهر به دست گرفتند .آنچه اين انقﻼب را از انقﻼبهای پيشين )بهويژه قرن
نوزدهم( متمايز میکرد ،گسست از افق و اهداف بورژوايی بود .چراکه هدفش تکميﻞ

 ٢برای کسب روايت دستاول از وقايع کمون پاريس به کتاب »تاريخ کمون پاريس« اثر ليساگاره
) (١٨٧۶رجوع کنيد .اين کتاب به زبان فارسی )با ترجمه بيژن هيرمن پور( در تارنمای انديشه و
پيکار قابﻞدسترس است .اطﻼعات مربوط به رويدادهای کمون عمدتا ً برگرفته از اين کتاب است.
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نهاد دولت نبود بلکه از بين بردن آن بود .ايدئال کموناردها فراتر از جمهوریخواهی

بورژوايی بود .آنان مردم فرانسه را در بيانيهﺷان به انقﻼبی مدرن فراخواندند» :که
از کليه انقﻼبهايی که تاريخ را روﺷنی بخشيدهاند وسيعتر و بارآور تر« باﺷد.
میتوان از طريق خاطرات ﺷاهدان عينی و گزارشها با تصاويری از اين
انقﻼب آﺷنا ﺷد.

»يک روز بعد از انتخابات کمون  ٢٧مارس  -دويست هزار نفر به ﺷهرداری
مرکزی آمدند تا نمايندگان برگزيده خود را در آنجا مستقر کنند .ﺷيپورها فرمان حمله
میدادند و توپهای کمون در کناره رودخانه میغريدند .ناگهان صداها آرام گرفت.
اعضای کميته مرکزی و کمون ،با ﺷالهای قرمز بر دوش روی پﻼتفرم ظاهر ﺷدند.
رانويه يکی از رهبران کمون گفت :ﺷهروندان قلب من بيش از آن از ﺷادی سرﺷار
است که بتوانم نطق کنم فقط به من اجازه دهيد که از مردم پاريس به خاطر سرمشق
بزرگی که به جهان دادند تشکر کنم.
يکی از اعضای کميته نام کسانی را که انتخابﺷده بودند اعﻼم کرد .طبﻞها
برای ادای احترام به صدا درآمد و دسته موزيک با همراهی دويست هزار نفر سرود
"مارسييز"  ٣خواند و همه قلبها از ﺷادی میطپيد و همه چشمها از اﺷک پر بود.
هرگز پاريس به اينگونه به تحرک درنيامده بود.
کميته مرکزی کام ً
ﻼ حق داﺷت که در عين هيجان ندا سر دهد که پاريس امروز
صفحه تازهای در کتاب تاريخ گشود و نام قدرتمند خود را در آن ثبت کرد«.
 ٣سرود مارسييز ،از سرودهای انقﻼب بورژوايی فرانسه است که اکنون سرود ملی اين کشور
است .خواندن آن توسط کموناردها نشانه آن بود که کمون هنوز عميقا ً از مفاهيم انقﻼب بورژوائی
گسست نکرده بود و البته هنوز انجام چنين گسستی زود بود بعد از کمون بود که سرود واقعی کمون
يعنی انترناسيونال توسط اوژن پوتيه سروده ﺷد.
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»اينيکی از آن نقطه عطفهای بزرگ تاريخ بود که در آن خلقی میتواند از نو
ﺷکﻞ بگيرد«.
بهراستی کمون پاريس سمبلی ﺷد برای جهانی که میتواند از نو ﺷکﻞ بگيرد.
اما اين حکومت تحت محاصره ارتش پروس با انواع دسيسهها و توطئهچينی و
سرانجام جنگ داخلی از جانب اﺷراف و بورژوازی فرانسه روبرو ﺷد .جنگی که در
دو هفته آخر ماه مه  ١٨٧١به اوج رسيد .بورژوازی ،کمون را در خون غرق کرد.
با خون مدافعان قهرمانش ،با چند تصوير از اين قهرمانی آﺷنا ﺷويم.

»باريگاردها سريعاً افزايش يافتند .باريگارد خيابان ريولی که میبايست
ﺷهرداری را حفظ میکرد در ميدان سن ژاک و تقاطع سن دنی برپاﺷده بود۵٠ .
کارگر کار ساختوساز را انجام میدادند درحالیکه انبوهی از کودکان گاریهای
دستی پر از خاک را از ميدان میآوردند .اين کار با چند متر عمق و ﺷش متر ارتفاع
با سنگرها ،روزنهها و ساختمانی به محکمی قرارگاههای نظامی که بنای آن می
بايست چند هفته طول میکشد در عرض چند ساعت ساخته ﺷد«.
»يک گردان کوچک ازلحاظ تعداد ﺷايد  ٢٠٠نفر ولی مصمم در سکوت راه می
رفت .بر دوش آنها تفنگ هم ديده میﺷد .اينها افراد معتقد به انقﻼب اجتماعی بودند
که چشموهمچشمیهای ﺷخصی آنها را از ديگران دور نگهداﺷته بود«.
سرانجام ارتش ورسايیها  -محلی که در آن نمايندگان بورژوا و ارتش "تی ير"
پناه گرفته بودند -وارد پاريس میﺷود و قتﻞعامها را آغاز میکند.

»زنی که کودک خود را در آغوش داﺷت هنگام اعدام از زانو زدن خودداری
نمود و خطاب به همراهانش فرياد زد :به اين کثافتها نشان دهيد که راه با قد
برافراﺷته مردن را میدانيد«.
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»هرگز زنان چنين پرتعداد به صحنه نيامده بودند بیهراس از مرگ و آسيب با
تنپوﺷی از زخمهای وحشتناک .گوشهايشان پر از فريادهايی بود که از پيکرهای
ريشريش زخميان برمیخاست .پس مصممانه تفنگ به دست میگرفتند و میرفتند تا
همان زخمها و دردها را پذيرا ﺷوند چه بیهراس در سنگر چه بیرحم درنبرد چه
خونسرد پای ديوار هنگام تيرباران«.
بیجهت نبود که روزنامه تايم در آن دوره نوﺷت» :اگر ملت فرانسه فقط از
زنان تشکيﻞﺷده بود چه ملت وحشتناکی میﺷد«.
طی آن دو هفته پاريس مدام با صحنههايی از تيرباران جمعی مردم روبرو بود.
اسيران بدون هيچ ترحمی در خيابانها تيرباران میﺷدند .سرهنگی نام اسيری را
پرسيد .او جواب داد »زندهباد کمون مرگ بر آدمکشها« او را فورا ً به کنار ديوار
رانده و تيرباران کردند.
در آخرين جلسه اعضای ﺷورا و کميته مرکزی کمون دلسکلوز وزير جنگ

کمون اعﻼم کرد »تمام اعضای کمون با حمايﻞهای خود از همه گردانهايی که در
بولوار ولتر جمع میﺷوند سان ببينند آنگاه در پيشاپيش آنها بهطرف نقاطی که بايد
فتح گردد حرکت کنند«.
»دلسکوز با ورود به باريگارد به چپ پيچيد و از تختهسنگها باﻻ رفت .برای
آخرين بار صورت جدی او در قاب ريشسفيدش چرخيده بهسوی مرگ بر ما ظاهر
ﺷد ناگهان ناپديد گرديد انگار صاعقه او را زده باﺷد .او به ميدان ﺷاتودو افتاد«.
هراس بورژوازی از دلسکلوز تا بدان حد بود که حتی پس از مرگ هم توسط دادگاه
های بورژوازی به مرگ محکوم ﺷد.
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در گوﺷهای ديگر اوژن وارلن را میبينيم» .عضو کميته مرکزی کمون،
کارگری که بهتنهايی و صرفاً با قدرت اراده خود و با صرف ساعات نادری که ﺷب
ها پس از کارگاه و برای مطالعه برايش میماند خود را آموزش داد .آموختن نه با اين
قصد که به بورژوازی راه يابد آنچنانکه خيلیها کردند ولی بهقصد آموزش و رهايی
مردم .او يکی از اعضای فعال انترناسيونال اول بود و از ابتدای تا انتها کمون فعاﻻنه
کارکرد .از معدود کموناردهايی بود که با نظريات مارکس آﺷنايی داﺷت .زمانی که
در  ٢٨مه در خيابانی دستگير ﺷد .به مدت يک ساعت او را روی زمين کشاندند با
ضربه ﺷمشير سرش را ﺷکافتند و پس از تيرباران مثلهاش کردند«.
آنچه اين قهرمانی را از ديگر قهرمانیهای تاريخ جدا میکرد چشمانداز و
برنامه اجتماعی بود که در رأسش قرار داﺷت .محرکشان امری کامﻼً زمينی و
مشخص بود :ساختن دنيايی نو که در آن انسانی توسط انسانی ديگر مورد بهرهکشی
قرار نگيرد و کسی مورد ستم واقع نشود .علت اينکه همه با ﺷعار "زندهباد کمون" به
استقبال مرگ میرفتند آيندهای بود که کمون نمايندگی میکرد ،آيندهای که در اقدامات
خاص کمون فشردهﺷده بود .اقداماتی که بشر برای نخستين بار با ضرورت انجامش
روبرو ﺷده بود .برای همين ﻻزم است ببينم که اين حکومت در طول عمر کوتاهش
چه کرد و دستاوردهايش چه بود؟
کمون اولين حکومت در جهان بود که پليس منکرات پاريس را منحﻞ کرد؛
خدمت سربازی اجباری را حذف کرد و ارتش دائمی را ملغی کرد ،تسليح عمومی
خلق را جايگزين ارتش سنتی کرد و اعﻼم کرد که گارد ملی يگانه نيروی مسلحی
است که هر ﺷهروند میتواند عضو آن ﺷود .جالب اينجاست که در تمام طول عمر
کوتاه اين حکومت در پاريس تقريبا ً از بزهکاری و جنايت خبری نبود .دستگيریها
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در حکومت بورژوازی در دورههای زمانی مشابه به رقم  ٣٠تا پنجاه هزار می
رسيد ،اما در دوران کمون به  ٨٠٠تا  ٩٠٠نفر تنزل يافت .ديگر جسدی در سردخانه
ها ديده نمیﺷد ،دزدی صورت نمیگرفت.
کمون وظايفی را که انقﻼب بورژوايی فرانسه ناتمام گذاﺷته بود به سرانجام
رساند .يعنی ،برای نخستين بار در تاريخ بشر جدايی دين از دولت رسما ً اعﻼم ﺷد.
جنايات کشيشان افشا ،اموال کليسا جزو اموال عمومی اعﻼم گرديد و هرگونه کمک
دولتی به نهادهای مذهبی لغو و آموزشوپرورش از کنترل کليسا خارج ﺷد .به قول
مارکس علم برای اولين بار در تاريخ از قيد زنجيرهای اسارت پيش دواریهای
طبقاتی و قدرت حکومتی حاکم بر آن رها ﺷد.
ﻻئيسيته به معنای امروزیاش بهواقع دستاورد کمون بود .که تازه سیوچهار
سال بعد بورژوازی فرانسه ﺷکﻞ دستوپاﺷکستهای از آن را قبول کرد.
کمون اولين دولتی بود که حکم اعدام را به مصاف طلبيد .يعنی همانطور که
ارتش را ملغی کرد گيوتين و اعدام را هم ملغی اعﻼم کرد .در روز  ١۶آوريﻞ
 ١٨٧١گردان  ١٣٧گارد ملی مأمور يافتن و سوزاندن دستگاه گيوتين ﺷد .آن دستگاه
در غوغای ﺷادمانی عمومی مردم درمﻸعام سوزانده ﺷد.
کمون اولين دولتی بود که اتباع کشورهای ديگر بهراحتی میتوانستد به
عضويت آن درآيند .وزير کارش لئو فرانکﻞ ،کارگری از آلمان بود و فرمانده کﻞ
قوايش ياروسﻼو دمبروسکی افسری انقﻼبی از لهستان بود که در روزهای نبرد از
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پای درآمد .اين بدعتی در تاريخ بشر بود چراکه کموناردها عميقا ً باور داﺷتند که
پرچم کمون پرچم جمهوری جهانی است.

٤

برای اولين بار اين حکومت بين فرزندان مشروع و نامشروع )که آن زمان
پديده نسبتا ً گستردهای بود( تمايزی قائﻞ نشد و همه آنان را تحت حمايت خود قرارداد.
کمون زنان بيوه و يتيمان جنگ را بدون تمايز تحت پوﺷش خود قرارداد .ازجمله
زنان سربازانی که در جنگ با کمون کشته میﺷدند .کمون فرمان تأسيس مهدکودک
ها را صادر کرد و اعﻼم کرد که وظايف کارکنان اين بخش نبايد ابدی باﺷد و بايد به
صورت دورهای بين آنها تقسيم ﺷود تا از خستگی و طاقتفرسايی ناﺷی از تکرار
يک کار جلوگيری گردد.
برای اولين بار حکومتی بر پا ﺷد که از اقتدار خود برای از بين بردن نابرابری
های اجتماعی استفاده کرد .مزد همه کارکنان دولتی برابر با مزد کارگر اعﻼم گرديد.
فرمان تقليﻞ ساعات کار روزانه به هشت ساعت صادر ﺷد .کار سخت ﺷبانه
کارگران نانوايی ممنوع اعﻼم ﺷد ،جريمه کارگران توسط کارفرمايان  -که امری
رايج بود -لغو ﺷد .کارگاههايی که رهاﺷده بودند در اختيار کارگران قرار گرفت تا با
تعاون و همکاری و همياری خودﺷان راهاندازی ﺷوند .پرداخت کرايههای به تعويق
افتاده از اکتبر  ١٨٧٠تا آوريﻞ  ١٨٧١لغو ﺷد .اين موضوع مهمی برای مردم
 ٤کمون در  ١٣آوريﻞ تخريب ستون »واندوم« را بهعنوان سمبﻞ استعمار ملتهای مستعمره و
تبعيض ميان ملتها تصويب کرد .در بيانيه کمون در اين زمينه چنين آمده است» :ازآنجاکه کمون،
ستون سلطنتی ميدان واندوم را يادبود توحش و سمبﻞ خشونت و مظهر افتخارات دروغين و تأکيدی
بر نظامیگری و نفی حقوق بينالمللی و تجسم دﺷنام دائمی غالبان عليه مغلوبان و تهديدی مستمر
عليه يکی از سه اصﻞ جمهوری فرانسه ،يعنی برادری میﺷناسد ،فرمان يک ماده زير را صادر می
کند :ستون واندوم ويران خواهد ﺷد «.پيشنهاد اين اقدام توسط هنرمند نقاﺷی به نام "گوستاو کوريه"
پيشنهادﺷده بود) .به نقﻞ از مقاله حماسه کمون پاريس و ارائه تأملی چند ،نوﺷته تراب حقﺷناس،
مندرج در نشر نقطه ﺷماره  ،۶تابستان (١٣٧۵
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تهيدست پاريس و خردهبورژوازی فقير بود .مؤسسات گرو گيری اموال برچيده ﺷد.
درب موزهها برای نخستين بار بهطور مجانی بروی عموم باز ﺷد .آزادی نشر و بيان
گسترده ﺷد .آموزش رايگان اعﻼن ﺷد و کميسيونی برای آموزش زنان تعيين ﺷد .و
اولين "آموزﺷگاه حرفهای دختران" در ﺷشم ماه مه افتتاح گرديد.
هر يک از اعضای کمون منتخب مستقيم مردم و بهراحتی قابﻞ عزل بودند.
نمايندگان کمون مرتبا ً مردم را در جريان مباحث و تصميمگيریهای خود قرار می
دادند ،روزنامهها حتی روزنامههای طرفدار نظم کهن آزاد بودند ،قوه قضاييه انتخابی
و بسيار ساده ﺷد .دستگاهی اداری و قضايی با چهارصد هزار کارکن که بار سنگينی
بر مردم بود بسيار ساده و محدود ﺷد .کمون نشان داد که فقط انقﻼب میتواند عدالت
را اجرا کند .مارکس به کمون لقب دولت ارزان داد .برای اولين بار مخارج دستگاه
نظامی و غرامت جنگی از دوش مردم  -بهويژه دهقانان  -برداﺷته ﺷد.
اينها ﺷمهای از اقدامات کمون بود .هرچند که کمون فرصت اجرای بسياری از
مصوبات و قرارهای خود را نيافت .ولی آنها پيشرفتهترين اقداماتی بودند که صد و
چهﻞ سال پيش مردم جهان با آن روبرو ﺷدند .اين فاکت های تاريخی هم ماهيت
کمون بهعنوان اولين حکومت کارگری را به ما نشان میدهد و هم راز قهرمانی
مردم پاريس را بر ما آﺷکار میکند .بهتر میتوان فهميد که چرا دستهدسته با ﺷعار
زندهباد کمون پای ديوار در مقابﻞ جوخههای اعدام میايستادند .و البته میتوان علت
عمق سبعيت و انتقامگيری بورژوازی فرانسه را هم فهميد .بورژوازی با قتﻞعام در
حال تنبيه مردمی بود که طعم آزادی و رهايی را برای مدت کوتاهی چشيده بودند.
مردمی که از ايدههايی پيروی میکردند که مهر جامعه آينده را بر خود داﺷت.
مردمی که نشان دادند میتوان اين ايدهها را عملی کرد.
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کمون در يک نبرد نابرابر ﺷکست خورد .اهميت تاريخی برپائی کمون چنان

عظيم بود که مارکس در بحبوحه برپايی کمون در مکاتبهای نوﺷت» :نقطه عزيمت
جديدی که دارای اهميت تاريخی  -جهانی است پا به عرصه ظهور نهاده است ٥ «.و
دو روز پس از ﺷکست کمون خطابيه معروف خود به نام جنگ داخلی در فرانسه را

ايراد داﺷت و با جمعبندی از نقاط قوت و ضعف کمون از آن بهعنوان »پيامآور
پرافتخار جامعه نوين« يادکرد.
کمون به دﻻيﻞ گوناگون ﺷکست خورد .اصلیترين عامﻞ ،توازن قوای نامساعد
به حال کمون بود .عليرغم تﻼشهای انقﻼبی برای برپايی کمون در ﺷهرهای ديگر
فرانسه ،پاريس تنها ماند .فرانسه نيز در اروپا تنها بود و اروپا نيز بهعنوان مهد
پرولتاريا هنوز در سطح جهانی تنها بود .زيرا نظام سرمايهداری در حال گسترش
در سطح جهان و اقبالش در حال صعود بود .به اين معنا ﺷکست کمون پيشاپيش رقم
خورده بود .اما قهرمانی کموناردها ميراث انقﻼبی بزرگی را بر جای نهاد .در يک
مبارزه ﺷکست خوردن يا بدون مبارزه ﺷکست را قبول کردن ،تفاوت است.
دستاوردهای ﺷکست در اثر مبارزه هزاران بار بهتر از پيروزیهايی است که آسان

به دست میآيد .به قول ويکتور هوگو» :جسدها بر خاک افتاده اما ايدهها برپا ايستاده
اند«.
اما کمون از ضعفهای مشخصی برخوردار بود .مهمترين ضعف کمون اين
بود که از يک فرماندهی سياسی واحد برخوردار نبود .درک رهبران کمون از
سرنگونی بورژوازی و پيشبرد تحوﻻت انقﻼبی و ساختن جامعهای نوين بر خرابه
های جامع ٔه کهن بسيار ابتدايی بود .کمون از خود قاطعيت نشان نداد .کموناردها به
 ٥منتخب مکاتبات مارکس انگليسی صفحه ٣٢٠
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راحتی میتوانستند در ابتدا اردوی بورژوازی را مورد تعرض قرار دهند ،به
ورسای حمله کنند و ضربه کاری بدان وارد آورند و با مصادره بانکها ارتش دﺷمن
را از پشتوانه مالی محروم سازند .اما از چنين اقداماتی سرباز زدند .ملغی ساختن
ارتش حرفهای موجب آن ﺷد که بهضرورت سازمان دادن يک ارتش حرفهای انقﻼبی
بهايی داده نشود .رويارويی ارتش غيرحرفهای با ارتشهای اروپا که به کمک
بورژوازی فرانسه آمده بودند غيرممکن بود.
کمون پاريس بيان گسست از انقﻼبهای بورژوايی بود اما اين گسست همهجانبه
صورت نگرفت ،هنوز به نشانههای کهن آغشته بود .کمون تﻼش داﺷت بهعنوان يک
جمهوری قانونی به رسميت ﺷناخته ﺷود؛ تا حدی هم طبيعی بود چراکه کمون از
اتحاد گرايشهای مختلف کارگری و جمهوری خواهان راديکال خردهبورژوا تشکيﻞ
ب جمهوری بورژوايی
ﺷده بود .کمون سعی میکرد اقدامات خود را در چارچو ِ
قانونی جلوه دهد .برای مثال عليرغم اينکه زنان نقشی حياتی و قهرمانانه در ايجاد
کمون و درنبرد برای دفاع از کمون بازی کردند؛ در کمون همچنان جايگاهی درجه
دوم داﺷتند به دليﻞ درکهای حاکم و بخشا ضد زن رايج در ميان پرودونيستها  ٦که
 ٦بسياری از رهبران کمون تحت تأثير افکار پرودون )يکی از بنيانگذاران مکتب آنارﺷيسم در قرن
 (١٩قرار داﺷتند .مارکس در کتاب "فقر فلسفه" نظرات کلی پرودون را بهنقد کشيد .اما به ديدگاههای
وی در مورد زنان برخورد نکرد» .نظرات پرودون در برخورد به زنان در بسياری زمينهها بشدت
ارتجاعی بود .به عقيده وی ،فقط دو ﺷغﻞ برای زنان متصور بود :تنفروﺷی يا خانهداری .او که
زنان را "جانوران زيبا" میناميد بر اين اعتقاد بود که هرکس از برابری زنان دم زند ناگزير به
عشق آزاد و محکوم کردن ازدواج و محکوم کردن زنانگی ،حسادت و نفرت نسبت به مردان و
عطش جنسی رفع نشدنی دچار میﺷود.
زمان تأسيس انترناسيونال اول )حدود هفت سال قبﻞ از برقراری کمون پاريس( نيز مبارزهای در اين
زمينه در جنبش کمونيستی درگرفته بود .اکثريت قاطع هيئت نمايندگی فرانسه عليه عضويت زنان در
اين تشکيﻼت رأی داد .استدﻻلشان اين بود که :جای زن در کنار آتش خانه است و نه در مجمع بحث.
کار و بررسی مشکﻼت انسانها به مردان مربوط میﺷود .کار زنان ،بچهداری و رتقوفتق امور
خانه کارگر است .ازنظر هيئت نمايندگی فرانسه :نام پدر ،بزرگترين نام کره ارض است :نانآور.
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نقش مهمی در رهبری کمون ايفا میکردند ،به زنان حق رأی اعطا نشد .چراکه
اعطای حق رأی به زنان خﻼف قوانين جمهوری بود .بهطور رسمی زنان نمی
توانستند نماينده کمون ﺷوند ،هرچند که زنان انقﻼبی اراده خود را به کرسی می
نشاندند و نقش راديکال خود را ايفا میکردند
هنوز پرولتاريای فرانسه اهميت مبارزات مردم در مستعمرات فرانسه را
درنيافته بود .برای نمونه کمون قادر نشد ﺷورش مردم الجزاير عليه مستعمره چی ها
فرانسه را به ذخيره سياسی انقﻼب خود بدل کند .همزمان با کمون در الجزاير
ﺷورﺷی تودهای عليه بورژوازی فرانسه جريان داﺷت .کمون برنامه روﺷنی برای
دهقانان که آن زمان اکثريت جمعيت فرانسه را تشکيﻞ میدادند نداﺷت .باوجوداينکه
سعی کرد با برخی اقدامات پيامهای راديکالی به دهقانان ارسال دارد.

نقش زنان هم در جامعه مهم است .بخش کار زن ،خانواده است که يک ستون اصلی کﻞ بنای جامعه
است .پناهگاه آرامشبخش قلبهای غمگين ،روانهای مضطرب و رنجيده .اگر زن وظيفهای ديگر
به دوش بگيرد به نفع جامعه نيست!
به گفته آنان :زن بايد به تربيت فرزندان بپردازد اگرچه بهطور بﻼ واسطه نيروی هدايتکننده ،پدر
است .اگر زن درگير کار صنعتی ﺷود ديگر نمیتواند از وظايف طبيعیاش پيروی کند .ما چنين
چيزی را نه در جامعه کنونی قبول میکنيم و نه بهويژه در جامعه تجديد سازمانيافته سوسياليستی
فردا!
عليرغم مخالفتهای جدی با اين نظرات ،عضويت زنان در انترناسيونال اول رأی نياورد .و اختيار
عضوگيری زنان به واحدهای محلی واگذار ﺷد) «.به نقﻞ از مقاله »زنان آتشافروز« ،باربد کيوان(
قابﻞتوجه است که مارکس تحت تأثير حضور زنان در کمون قرار گرفت .او در کنفرانس سپتامبر
 ١٨٧١انترناسيونال اول در لندن ضمن حمايت از نقش پرﺷور زنان در کمون ،پيشنهاد داد که بخش
های منحصر به زنان ايجاد ﺷود چراکه زنان زيادی به کار مشغولاند ،نقش مهمی در زندگی ايفا می
کنند و در کارخانهها کار میکنند و در اعتصابات ﺷرکت میکنند و بيش از مردان ﺷور و ﺷوق
دارند و ترجيح میدهند تا خودﺷان با يکديگر بحثهايی را ترتيب دهند) .به نقﻞ از جلد دوم بينالملﻞ
اول ،مجموعه و اسناد ،اثر ژاک فريمون ،نقﻞﺷده در کتاب مارکسيسم و آزادی اثر رايا دونايفسکايا،
برگردان حسن مرتضوی و فريدا آفاری ،نشر ديگر(
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هرچند توازن قوای نامساعد به معنای بيشازحد قوی بودن دولت بورژوازی و
متحدينش ،علت اصلی ﺷکست کمون بود اما مجموعه ضعفهای فوق به اين ﺷکست
ياری رساند .در مرکز اين ضعفها ،فقدان رهبری قدرتمند قرار داﺷت .رهبری که
با تکيه به ﺷناخت علمی هم قادر باﺷد در برابر حمﻼت ضدانقﻼبی اجتنابناپذير از
سوی نيروهای طرفدار نظم کهن ايستادگی کند و هم تحول عميق جامعه را در
عرصههای اقتصادی و اجتماعی و سياسی و فرهنگی و ايدئولوژيک بهپيش برد.
کمون از چنين رهبری محروم بود.
امروزه برخی کمونيستها بهجای نگرش علمی به تجربه کمون ،آن را رمانتيزه
میکنند .کمونارديسم را بهجای کمونيسم نشانده و فقدان رهبری پيشاهنگ سازمانيافته
و متحد به حول يک ديدگاه علمی مارکسيستی را از فضايﻞ کمون معرفی میکنند .اما
درواقع ،اينيکی از بزرگترين نقاط ضعف کمون و يکی از عوامﻞ عمدهای بود که
به ﺷکست کمون در فاصله بسيار کوتاهی بعد از استقرارش خدمت کرد .به قول لنين

»حزب طبقه کارگر وجود نداﺷت .طبقه کارگر از آمادگی و تعليم درازمدت
برخوردار نبود .هنوز تجسم روﺷنی از وظايف و راهحﻞها موجود نبود .يک
تشکيﻼت جدی سياسی پرولتری وجود نداﺷت ٧ «.فقدان چنين رهبری و حتی تﻼش
برای عملی کردن فوری تدابيری که اساسا ً به نابودی هرگونه رهبری نهادينهﺷده می
انجاميد  -مانند مخالفت با تمرکز قدرت در دستان کميته مرکزی کمون تحت عنوان
مخالفت با ديکتاتوری  -يکی از علﻞ عمده ناتوانی و سرانجام ﺷکست کمون بود.
فقدان چنين رهبری موجب ﺷد عمﻼً به ضدانقﻼب فرصت داده ﺷود تا قادر به جمع

 ٧در يادبود کمون ،اثر لنين
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آوری قوا ﺷود ،بهسوی پاريس حرکت کند و با وارد آوردن ضربه مرگبار ،کشتار
هزاران نفر از مصممترين جنگاوران کمون را عملی کند.
ازنقطهنظر تاريخی حتی اگر کمون موفق به درهم ﺷکستن حمﻼت ضدانقﻼب
میﺷد و ادامه حيات میداد ،با چالش بزرگتری روبرو میﺷد .يعنی با امر تجديد
سازماندهی و متحول کردن کﻞ جامعه و نهفقط ﺷهر پاريس بهمثابه پايتخت .قدرت
کمون در پاريس ،دورهای درخشان اما بهﺷدت کوتاه بود .کمون در صورت ادامه
حيات میبايست يک اقتصاد بنيادا جديد و متفاوت خلق کند :يک اقتصاد سوسياليستی.
کمون میبايست اين کار را در کشوری انجام دهد که کماکان بخش بزرگ آن را
کشاورزان ُخرد )دهقانان( تشکيﻞ میدادند .کمون میبايست بر نابرابری و ستم عميق
و ريشهدار در سنت ،بهويژه بر زنجيرهايی که طی هزاران سال زنان را اسير کرده
است غلبه میکرد .در اين موارد هم نقاط ضعف و محدوديتهای تاريخی کمون

آﺷکار بود .مائو بهدرستی در جمعبندی از کمون عنوان کرد» :اگر کمون پاريس
ﺷکست نمیخورد و به پيروزی میرسيد ،آنگاه به عقيده من ،تا حاﻻ ديگر به يک
کمون بورژوايی تبديﻞﺷده بود «.بهاينعلت که برای بورژوازی فرانسه و همچنين
بورژوازی بينالمللی امکان نداﺷت به طبقه کارگر اجازه برخورداری از اينهمه
قدرت سياسی را بدهد.
باوجوداين تجربه انقﻼبی کمون بر غنای تئوری انقﻼبی افزود و مانند هر
انقﻼبی مفاهيم و واژگان سياسی جديدی را به ميان آورد .زمانی مارکس بر پايه
واقعيات جامعه سرمايهداری و درس گيری از انقﻼبها در تاريخ تشخيص داده بود
که چگونه سرمايهداری ﺷرايط را برای از بين بردن تمايزات طبقاتی ،روابط توليدی
استثمارگرانه ،و روابط اجتماعی ستمگرانه و واژگون کردن انديشههايی که از اين
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روابط اجتماعی برمیخيزند ،امکانپذير کرده است .مارکس دريافته بود که انجام
چنين تحوﻻتی ،آسان نيست و يکﺷبه و بافرمانی نمیتوان آنها را عملی کرد .او
تشخيص داد که نياز به دوران گذاری است ،دوران گذاری که با ديکتاتوری طبقه
کارگر و انقﻼب مداوم رقم میخورد .تجربه کمون بر اين مسئله مهم پرتو افکند .آنها
فهميدند که بدون درهم ﺷکستن کامﻞ ماﺷين دولتی کهنه )بهطور مشخص در هم
ﺷکستن ماﺷين بوروکراتيک  -نظامی( و جايگزين ﺷدن آن باقدرت دولتی کيفيتا
متفاوت نمیتوان اين کار را صورت داد .اين دو با اصﻼحيهای که بعدها بر مانيفست
کمونيست نوﺷتند بر اين نکته  -که حاصﻞ تجربه کمون بود  -اکيداً تأکيد کردند .آنها
نام اين دولت گذار را ديکتاتوری پرولتاريا ناميدند.
انگلس در مقابﻞ کسانی که از اسم ديکتاتوری پرولتاريا وحشت داﺷتند؛ همانند

ﺷرايط امروزی که ما با آن روبرو هستيم گفت» :خيلی مايليد بدانيد اين ديکتاتوری
چه گونه چيزی است؟ نگاهی به کمون پاريس بيندازيد ،خواهيد ديد که اين همان
ديکتاتوری پرولتارياست«.

٨

ديکتاتوری که متکی بر ابتکارات مردم و وسيعترين

دمکراسی برای تودهها است .کمون عليرغم ضعفها و عمر کوتاهش اولين
ديکتاتوری پرولتاريا در جهان بود .ديکتاتوری پرولتاريا به اين معنا که طبقه
پرولتاريا از اتوريته و قدرت برآمده از انقﻼب تودهها سود میجويد تا بر نابرابریها،
ستمگریها و استثمار و افکار و ارزشهای کهن فائق آيد و موجوديت بشر را بهکلی
دگرگون سازد .عمر کوتاه کمون نشان داد که اين کار امکانپذير است هرچند مبارزه
طوﻻنی و بسيار پيچيده است .تجربه کمون دريچهای ﺷد تا چشم همگان بر حقايقی که
مارکس کشف کرده بود باز ﺷود» .غرش توپهای پاريس در همهجا موجبات تشديد
 ٨از مقدمه انگلس بر جنگ داخلی فرانسه
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تبليغات انقﻼبی سوسياليستی ﺷد«.

٩

ﺷکست کمون راه پيروزی انقﻼبهای پرولتری

بعدی را باز کرد.
مبارزه قهرمانانه پرولتاريا در کمون پاريس و ﺷکست حکومت دوماههاش
سؤاﻻت نوينی را در مقابﻞ کمونيستها قرارداد .چگونه میتوان در برابر واکنش
مسلحانه بورژوازی ايستادگی کرد؟ چگونه بايد قدرت نوين را سازمان داد که در
مقابﻞ حمﻼت دﺷمنان محفوظ بماند؟ چگونه میتوان قدرت سياسی را برای مدت
طوﻻنیتری حفظ کرد؟ اين امر توجه و تمرکز کمونيستها را بر ايجاد ابزاری که
بتواند پيروزی را تضمين و حفظ کند ،گشود .البته فرصت محدود و درکهای ابتدايی
به کموناردها اجازه نداد که پيچيدگیهای انجام تحوﻻت اجتماعی که آغازگرش بودند
را دريابند .تحوﻻتی که هدفش ساده کردن هر چه بيشتر نهاد دولت به لحاظ اداری -
نظامی و فراهم آوردن ﺷرايط برای زوال نهايی اين نهاد بود .تجربه کمون پاريس دو
مفهوم يا دو مقوله علمی را که از واقعيات مبارزه طبقاتی منتج ﺷده بود به ميدان
آورد .مقوله حزب و ديکتاتوری پرولتاريا .تدوين و توضيح عميقتر ،همهجانبهتر و
کامﻞتر اين دو مقوله عمﻼً بر عهده لنين قرار گرفت .بیجهت نبود که لنين در
بحبوحه انقﻼب روسيه  -چند ماه قبﻞ از انقﻼب اکتبر  -در مخفيگاه خود به جمعبندی
دوباره از درسهای کمون در کتاب دولت و انقﻼب پرداخت و راه را برای پيروزی
انقﻼب اکتبر گشود.
شهريور ١٣٨٩

 ٩در يادبود کمون ،اثر لنين
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