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آقاي حكيمي بهخاطر طرح مخالفت بخشي از كارگران شركت نيشكر هفتتپه با خصوصيسازي در اين شركت كه به اعتصاب و
تظاهرات در سطح شهر كشيده شد ،با عجله نوشتهاي را تحت عنوان »دفاع از سرمايهي دولتي در مقابل سرمايهي خصوصي،
مردهريگ لنينيسم« در آذرماه سال پيش منتشر نمود كه در واقع سه فصل از كتابي است كه قبﻼً منتشر نموده بود بهنام
»دگرديسي كمونيسم ماركس ،از جنبش سرمايهستيز طبقه كارگر به حزب ايدئولوژيك سرمايهداري دولتي« .آقاي حكيمي در اين
نوشته از ابتدا تصميم گرفته بود كه اين حركت را محكوم نمايد و آنهم در چارچوب نوشته قبلي خود؛ در نتيجه همه چيز آماده
بود و فقط كافي بود كه چند خطي بنويسد كه »همانطور كه من گفته بودم «...و در اين رابطه ايشان اصﻼً بهكل مسائلي كه
كارگران هفتتپه و نماينده و سخنگوي آنها مطرح نمود گوش نكرد .چون آنگونه كه آقاي بخشي )نماينده و سخنگوي
كارگران هفتتپه( مطرح نمود در بين كارگران دو نظر وجود داشت .يكي مبني بر بازگرداندن مالكيت دولتي و نظارت كامل
شورايي كارگري بر سوخت و ساز شركت و يكي هم تصرف شركت توسط كارگران و اداره نمودن شورائي آن؛ و پرواضح است كه
اين دو نظر از زمين تا آسمان با هم متفاوت است ،بدون آنكه بخواهيم آنها را تأئيد كنيم و نيز براي قاطينشدن مسائل در
همديگر من فقط به نظرات آقاي حكيمي ميپردازم.
چون آقاي حكيمي ميخواهد سرمايهداري دولتي را محكوم نمايد ،بههمان بخشي ميپردازد كه كارگران هفتتپه مطرح نمودهاند
و خواستار الغاي خصوصيسازي در آن شركت شدهاند .ما در ادامه ميبينيم كه ايشان ادعا ميكند طرفدار مبارزات كارگران تحت
نام مبارزه طبقاتي هست و بهزعم خود بر ماركس و برخﻼف لنين بر مبارزه طبقاتي تأكيد دارد و نه مبارزه ايدئولوژيك .ولي با
اينوجود در اين شرايط بحراني كه بخشي از حركتهاي كارگري ميتواند توجه افكار عمومي را جلب كنند و برخﻼف دخيل
بستن و شكايت بردن به اين و آن ،خواستهاي را بههمراه اعتصاب و عﻼوه بر آن راهپيمائي مطرح نمايند ،آقاي حكيمي بدون
ارزشگذاري به اين دو حركت مشخص )اعتصاب كارگران هفتتپه و فوﻻد اهواز( ،صرفاً روي يك شعار خم شده است و با
چسباندن نه جمعي از كارگران يا حتي نمايندگان ،بلكه همهي كارگران ،بهلنينيسم و البته طرفداري از سرمايهداري دولتي ،كل
اين نوع حركت را زير سئوال ميبرد.
اين خوشحالكننده است كه كسي ادعا ميكند با مبارزه ايدئولوژيك مخالف است و ميخواهد مبارزات طبقاتي كارگران عمده
شود و يا با استناد به ماركس اصوﻻً ايدئولوژي را زير سئوال ميبرد .ولي وقتي بهنوشته ايشان برخورد ميكنيم چه مييابيم؟ او
فقط با اشاره به مخالفت با خصوصيسازيِ كارگران هفتتپه و فوﻻد اهواز ،كل حركت و مبارزات چند ماهه اين كارگران را مورد
سئوال قرار ميدهد .عﻼوه بر اينكه اين برخورد حكمگرايانه و ارادهگرايانه است ،آيا نميتوان آنرا ايدئولوژيك هم خواند؟ او در
مقابله با دركهاي سرمايهدارانهپسند در جنبش كارگري مينويسد» :از جملهي اين دركها يكي همين است كه گويا سرمايه
دولتي نسبت به سرمايه خصوصي براي كارگران مزيتي دارد و مثﻼً براي آنان امنيت شغلي ايجاد ميكند «.آقاي حكيمي در
اينجا بيشتر بعنوان ناظري از بيرون در رابطه با مسائل كارگري ،خود را نشان ميدهد و اين را توهم كارگران نسبت به دولت
سرمايه ميداند .دﻻيل اين توهم را در دو سطح مادي و ذهني ميبيند .ولي در سطح مادي بدين اشاره ميكند كه آويزان شدن
كارگران بهدولت براي مقابله با سرمايه خصوصي بعنوان ضعف و ناتواني و پراكندگي آنان است ،كه خود ناشي از فقدان
سازمانيافتگي شورائي مستقل و سرمايهستيزانه كارگران براي بهزير كشيدن سرمايه اعم از خصوصي و دولتي است .و بعد هم
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اشاره ميكند كه در اينجا قصد ندارد به جنبه مادي مطلب يپردازد و بيشتر ميخواهد جنبه ذهني مسئله را مطرح كند و در اين
رابطه لنينيسم را مقصر ميداند.
اگر در همان سطح مادي كمي تأمل كنيم ،آيا اين را نميبينيم كه كارگران با اين تجربه روبرو هستند كه هر واحدي كه
خصوصي شده است ،يا بهكلي منحل شده است و يا حداقل تعداد زيادي از كارگران تحت نام بازسازي يا تعديل و مازاد بر احتياج
اخراج شدهاند .عﻼوه بر آن چه كسي كه حتي يك هفته بعنوان كارگر در واحدهاي توليدي كار كرده است ،فرق مابين كارخانه
دولتي و خصوصي را نميداند و نميتواند شدت استثمار را در اين دو گونه مديريت تشخيص دهد .آقاي حكيمي بهاين خواسته كه
كارگري خواستار كار در واحدهاي توليدي دولتي باشد و با خصوصي شدن آن مخالفت كند ،شايد بعنوان راستروي و يا وادادگي
در مقابل سرمايه و يا توهم به اصل سرمايهداري برخورد كند .ولي اين را نميداند كه اين مسئله همانقدر توهم است كه كارگري
درخواست دستمزد بيشتري بكند .اگر اين درخواست دستمزد بيشتر زيرپا گذاشتن اصول است ،آن خواسته هم توهم بهسرمايه
است و نبايد طرح شود ،در غير اينصورت چنين كارگراني نهتنها متوهم بهسرمايه نيستند و هيچ اصلي را زيرپا نگذاشتهاند كه
همچنان ضدسرمايه عمل ميكنند .آقاي حكيمي نيازي ندارد نگران چنين زيرپاگذاشتن اصول از جانب كارگران باشد.
اين حقيقت دارد كه كار در واحدهاي توليدي دولتي امنيت شغلي بيشتري دارد تا محيطهاي خصوصي .اگر آقاي حكيمي اين را
تشخيص نميدهد ،حتماً بدين بر ميگردد كه در اين محيطها كار نكرده است .كارگراني كه برخﻼف او از بيرون و از زاويه نظري
و احتماﻻً تاريخي مسائل كارگري را مورد توجه قرار نميدهند ،حتماً بدين نكته پي ميبرند كه كجاي حركت لنگ است و زمينه
تاريخي و نظري اين لنگزدن كجاست؟ كارگران كه بهقول خود ايشان با »آگاهي خودانگيخته« بهمسائل اطرافشان برخورد
ميكنند ،و بهويژه وقتي متشكل نيستند ،كمتر بهمنافع درازمدت خودشان توجه ميكنند بلكه بيشتر مسائل پيش پايشان را
ميبينند و ميخواهند هرچه زودتر بدانها برسند .اينكه چرا چنين است ،دﻻيل زيادي دارد و مسئله فقط بهكارگران ايراني و يا
شرقي و غربي مربوط نميشود و حتي ميتوان گفت مسئلهاي تاريخي است .كارگران از ابتدا تا نوك دماغشان را بيشتر نديدهاند.
در اينجا قصد من بررسي اين مسئله نيست ،فقط ميخواهم بهيك مورد اشاره كنم و آن اينكه متأسفانه نميشود نيروي كار را
نفروخت و آن را ذخيره كرد .اگر كارگر امروز قادر نشود نيروي كارش را بفروشد و بهاي آن را دريافت كند ،نيروي كارش براي
امروز هيچ مابهازائي دريافت نكرده است و آنرا از دست داده است .كارگران بدين خاطر تنگنظر ،نان بهنرخ روز خور،
محافظهكار ،بدون ديد درازمدت هستند و خﻼصه هر صفت بدي كه همه سراغ داريم ،دارا هستند .ولي طرفدار سرمايه دولتي،
آنگونه كه شما آقاي حكيمي از زاويه لنينيستي مطرح مينماييد ،نيستند .از اين نظر خيالتان راحت باشد .آنها بنا بر تجربه خود و
شنيدههاي از همطبقهايهايشان راجع به واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي ،مايل هستند كه در چنين واحدهائي كار داشته
باشند .فهم چنين مسئلهاي نياز به فلسفهبافي عجيب و غريب و رجوع به لنينيسم و ماركسيسم ندارد .من هيچ دفاعي از لنين
نميكنم .اصﻼً فرض را بر اين ميگذاريم كه در اين رابطه حق با آقاي حكيمي است .ولي اينكه بخواهيم لينيسم را نقد كنيم
نميتواند دليلي باشد بر اينكه در هر رابطهاي آنرا مصداق مثال خود قرار دهيم ،ضمن آنكه »لنينيسم« را نميتوان معادل
سرمايهداري دولتي گرفت .چون مجموعه نظرات لنين برخﻼف نظر آقاي حكيمي كه سعي ميكند بهخواننده حقنه كند ،نه از
دوران جواني و نه در دوران پختگي ،فقط حول تشكيل دولت نبوده است بلكه در برگيرندهي بسياري مسائل است ،كه خوانندهاي
كه تا بهحال آثار او را نخوانده است ،خود ميتواند با رجوع به آثار او خود را از سلطهي مانيپوﻻسيون آقاي حكيمي رها كند .چنين
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برخوردي بهلنين اگر نگوئيم از ديدگاه كشف توطئه ،حداقل يك ارزيابي آنارشيستي از ديدگاههاي لنين است كه ريشة آن به
آنارشيستهاي روسي – كروپوتكين ،ماخنو ،ولين ،آرچينوف و غيره و نيز رهبران »حزب كمونيست كارگري آلمان« مانند گورتر و
رهبران به اصطﻼح كمونيسم شورائي مانند پانه كوك و غيره  -برميگردد .اگر كسي مدعي اين امر است ،يا بايد بهصراحت
بگويد با ديدگاههاي آن »پيشقراوﻻن« آنارشيست و شبه آنارشيست موافق است و نظرات آنها را با استدﻻلهاي تازه توسعه دهد
و يا از خود استدﻻلهاي جديدي بياورد .شتردزدي دوﻻ دوﻻ نميشود.
كارگري كه نيروي كارش را ميفروشد ،آخرين امكان و تنها دارائياش را براي زندهماندن بهمعرض فروش ميگذارد .آيا اگر اين
كارگر نياز به تضمين ادامه اين فروش را مطرح كند ،ما ميتوانيم تحت نام زيرپا گذاشتن اصول ،حماقت ،محافظهكاري و يا
اينكه چون فرق بين مالكيت خصوصي و دولتي را نميداند ،او را محكوم كنيم؟ همينجا بگويم كه مطمئناً جرياناتي بنا بر
برداشتهايشان چنين شعارها و نقطهنظراتي را در بين كارگران تبليغ ميكنند ،نميتوان منكر چنين كارزاري شد .ولي طرح
چنين دعوائي در بين كارگران و درست در گرماگرم يك مبارزه كه نيروي بسيار زيادي را از كارگران گرفته است و مورد
شديدترين حمﻼت كارفرما و دولت و خﻼصه تمام اعوان و انصار سرمايه قراردارند و هر آدم نسبتاً آشنا با چنين مبارزاتي ،ميداند
كه چنين فضائي بهچه ميزان ميتواند شكننده باشد ،اگر ضدانقﻼبي و غيرماركسي نباشد حداقل عمل نادرستي است .آقاي
حكيمي براي اينكار آنچنان عجله داشتهاست كه در نبود وقت سه فصل از كتابي را كه قبﻼً منتشر نموده همراه با ياداشتي
تحت نام اعتراض به چنين زيرپاگذاشتن اصول ،بهسرعت بيرون ميدهد كه مبادا وقت از دست برود .اين شتابزدگي نشان
ميدهد كه با وجود ادعاي طرفداري و دلسوزي براي طبقه ،بهچه ميزان از اين طبقه دور است.
بهدليل آنكه آقاي حكيمي براي مستدلكردن حرفهايش يا از ماركس نقل قول آورده است و يا نظرات او را ،البته تكهپاره شده
بعنوان نظر خود مطرح نموده است ،من سعي ميكنم با رجوع به همان نظرات و حتي نقلقولهاي طوﻻني نشان دهم كه چنين
برخوردي اساساً نادرست است.
ماركس در اينكه نيروي كار زنده با خريده شدنش از جانب سرمايه در توليد نقش اصلي را دارد ،بسيار تأكيد ميكند .حتي
مولدشدن سرمايه را از پس نقش نيروي كار زنده و بهكارگيرياش در پروسه توليد و مولدبودنش مطرح ميكند .چون در غير
اينصورت سرمايه فقط نسبتي از پول در بانك و يا در شكل ساختمان و كارخانه ،يعني كار مرده باقي خواهد ماند ،ضمن آنكه از
جانب كارگر هم در صورت عدم فروش نيروي كارش او قادر نيست وسائل زندگياش را بهدست بياورد ،چون براي توليد اين
وسائل زندگي به مواد اوليه و ابزار كار نياز است كه كارگر فاقد آن است .ماركس مينويسد كه »از منظر كارگر ،كاربرد مولد
نيروي كارش زماني ممكن است كه در نتيجهي فروش آن با وسائل توليد ارتباط برقرار كند .بنابراين ،پيش از خريد ،اين نيروي
كار در حالت جدائي از وسائل توليد ،يعني جدا از شرايط مادي كاربرد آن ،وجود داشت .در اين حالت جدائي ،نيروي كار نه ميتواند
مستقيماً براي توليد ارزشهاي مصرفي مالكش بهكار رود و نه براي توليد كاﻻهائي كه مالكش از راه فروش آنها زندگي كند .اما
همينكه اين نيروي كار در نتيجه فروش خويش با وسائل توليد پيوند مييابد ،مانند وسائل توليد ،جزئي از سرمايهي مولد
خريدارش را تشكيل ميدهد) «.كاپيتال؛ جلد دوم ،ترجمه حسن مرتضوي ،انتشارات ﻻهيتا ،تهران  1393،صفحه  (١٤٢ولي
وقتي آقاي حكيمي ميگويد» :كاﻻ شدن نيروي كار و توليد ارزش اضافي است كه سرمايهداري را به يك شيوه توليد متمايز از
فئوداليسم و بردهداري تبديل ميكند «.با اين نظر ماركس كه »از سوي ديگر ،فروشنده كار در مقابل خريدار آن چون نيروي كار
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غير ظاهر ميشود كه بايد تحت كنترل او قرار گيرد و در سرمايهاش گنجانده شود تا اين سرمايه بهواقع بتواند بهعنوان سرمايهي
مولد فعاليت داشته باشد .بهاين ترتيب مناسبات طبقاتي بين سرمايه و كارگر مزدبگير هنگامي كه اين دو
بعنوان خريدار و فروشنده در مقابل يكديگر در عمل ) M-Lاز جانب كارگر  (L-Mقرار ميگيرند ،وجود
دارد و پيشفرض آن است) «.همانجا ،صفحه  ،١٤٣تأكيد از من است( در تقابل قرار ميگيرد.
ساده كردن و يا عاميانه كردن نظرات ماركس عموماً بهآنجا ختم ميشود كه ما خود را خراب ميكنيم وگرنه ماركس محكم سر
جايش ايستاده است .نه شكلگيري اين پروسه بدين سادگي بوده است و نه درك آن بدين سادگي صورت گرفته است .ماركس
هم هيچ ادعاي كشف و شهودي نكرده است .بسياري كسان در اين رابطه كار كردهاند .چه كساني كه با طرح سه منبع سه جزء
بهراحتي به چيزي بهنام ايدئولوژي ماركسيسم ميرسند و مسئله را در حد كشف و شهود ميبينند ،ميخواهند با سادهسازي مسئله
خود را راحت كنند و چه كساني كه ميخواهند با يك تلنگر اين ايدئولوژي را بشكنند و بهدور بياندازند ،بههمان بيماري
سادهسازي مبتﻼ هستند و در خياﻻت خود جمﻼتي از ماركس را كنار هم ميگذارند و بهديگران ميگويند »ديديد كه من گفتم«.
هر دو طرف ماركس را بسيار عزيز ميدارند و برايشان مهم است .ولي ماركسي كه در جمﻼت خاصي طرح شده است ،اصﻼً
ماركس در كليتش نيست.
ماركس در فصل بيست و چهارم جلد اول كاپيتال »بهاصطﻼح انباشت بدوي« بهشرح مفصل زمينههاي شكلگيري سرمايه
ميپردازد .ماركس با ترسيم يك دايره بسته مبني بر ارزش اضافي بهعنوان پيشانگاشت توليد سرمايهداري براي بهوجود آوردن
اين ارزش اضافي كه در نهايت مقدار سرمايهاي را پيشانگاشت خود دارد ،توضيح ميدهد» :بنابراين بهنظر ميرسد كه كل اين
حركت چرخش بهدور دايرهاي باطل است .تنها در صورتي ميتوان از آن خارج شد كه انباشتي مقدم بر انباشت سرمايهداري
)»انباشت پيشين« از نظر آدام اسميت( ،يعني انباشت بدوي را مفروض قرار دهيم؛ انباشتي كه نتيجهي شيوهتوليد سرمايهداري
نيست بلكه آغازگاه آن است) «.كاپيتال ،جلد اول ،ترجمه حسن مرتضوي ،انتشارات آگاه تهران  ،1368صفحه  (٧٦٥ماركس
براي روشن كردن وضعيت اين انباشت به توضيح پروسهاي ميپردازد كه ماﻻمال است از جنايت ،دزدي ،فشار ،زورگوئي ،راندن
مردمان از خانه و كاشانهشان و جدا كردن آنها از وسائل توليد زندگيشان كه در يك دوره طوﻻني باعث بهوجود آمدن يك
بخش وسيع از مردماني در جامعه ميشود كه هيچچيز ندارند و براي زنده ماندن بهدزدي و گدائي ميپردازند .تودهاي كه براي
زنده ماندن حاضر بههر كاري هستند و آنگاه كه توليدي شروع ميشود ،اين مردمان با فروش خود )نيروي كارشان( در قبال
وسائل معاش در پروسه توليد كاﻻئي ارزش اضافهاي را توليد ميكنند كه بخشي از آن با برگشت به توليد بهسرمايه جديد تبديل
ميشود» .بنابراين ،آن حركت تاريخي كه كار را از شرايط بيرونياش جدا ميكند ،در آخرين كﻼم انباشت »بدوي« است زيرا
بهدورهي پيشاتاريخ جهان بورژوائي تعلق دارد «.و در ادامه مينويسد »اما از سوي ديگر ،اين انسانهاي تازه آزادشده تنها زماني
به فروشندگان خودشان تبديل ميشوند كه وسائل توليد و تمامي ضمانتهاي زندگي كه نهادهاي فئودالي پيشين ارائه ميكردند
از كف رفته باشد .و تاريخ اين سلب مالكيت ،در وقايعنامههاي بشري با حروفي از خون و آتش نوشته شده است) «.كاپيتال جلد
اول ،همانجا ،صفحه ٧ـ(٧٦٦
ماركس با بررسي جامعه فئودالي و گذار آن بهسرمايهداري بهعنوان نمونه انگلستان كه كﻼسيكترين نوع اين گذار در آنجا انجام
شده است ،اينرا ميبيند كه »در تاريخ انباشت بدوي ،تمامي دگرگونيهائي دورانساز هستند كه چون اهرم طبقهي سرمايهدار در
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جريان تكوين آن عمل ميكنند؛ اما اين امر بهويژه براي آن لحظاتي صادق است كه تودههاي عظيم مردم ناگهان و به اجبار از
وسائل توليد و زندگي سنتي خود جدا و چون پرولتاريائي آزاد و بيحقوق ،به بازار كار پرتاب ميشوند .سلب مالكيت زمين از
توليدكنندهي كشاورزي يعني دهقانان ،پايهي اين فرايند است) «.همانجا ،صفحه ٨ـ (٧٦٧ماركس در توضيح اين پروسه
مينويسد »بخشي از كارگران مزدبگير كشاورزي دهقاناني بودند كه وقت فراغت خود را با كاركردن در امﻼك بزرگ ميگذراندند
و بخش ديگر از كارگران مزدبگير مستقلي تشكيل شده بود كه هم از لحاظ نسبي و هم از لحاظ مطلق كمشمار بودند .در واقع،
اين بخش اخير نيز دهقاناني بودند كه براي خود روي زمينهايشان كار كشاورزي ميكردند ،زيرا عﻼوه بر مزد خود ،زميني
زراعي بهمساحت  ٤آكر يا بيشتر كنار كلبهها بهآنان اختصاص داده ميشد .عﻼوه بر اين ،آنان مانند دهقانان ديگر ،حق استفاده از
زمينهاي مشترك را براي چراندن دامهاي خود داشتند و ميتوانستند از آنجا براي خود چوب جنگلي ،هيزم ،زغال و غيره تهيه
كنند) «.همانجا صفحه ٩ـ (٧٦٨
چنين جداشدني از وسائل توليد براي ايجاد نيروئي بود كه هيچ چارهاي جز فروش نيروي كارش ،كه تنها چيزي كه برايش باقي
مانده بود كه ميتوانست جدا از خودش آنرا بهفروش بگذارد .من خواندن اين فصل را به خوانندگاني كه آنرا نخواندهاند پيشنهاد
ميكنم تا هم با بخشي از تاريخ شرمآور سرمايهداري آشنا شوند ـ هر چند كه تاريخ اين شيوه توليد سراسر شرمآور است ـ و هم
از گير اين سادهسازيها رها شوند.
شيوه توليد سرمايهداري يك رابطه اجتماعي است .رابطه خريد و فروش نيروي كار كه فقط به صاحب نيروي كار ختم نميشود
بلكه صاحب سرمايه كه خريدار است هم در اين معامله نقش دارد ،يعني اگر ما از رابطهي كار و سرمايه و معاملهاي كه در اين
رابطه انجام ميشود حرف ميزنيم نميتوانيم فقط از يك طرف بنا بهعﻼقهمان حرف بزنيم .هر دو طرف با شركت در اين رابطه
تبديل بهچيز ديگري ميشوند و شرط اين تبديلشدن شركت آنها در اين رابطه است .بنابراين ما يك طرفه نميتوانيم از
سرمايهداري شدن يك رابطه حرف بزنيم بدون آنكه دو طرف رابطه را در اين پروسه شريك بدانيم .ماركس ميگويد »M-L
مرحلهي سرشتنشان تبديل سرمايهي پولي به سرمايهي مولد است ،زيرا اين شرط اساسي تبديل واقعي ارزش سرمايهي پرداخت
شده در شكل پولي به سرمايه ،يعني ارزش توليد كنندهي ارزش اضافي است M-mp .فقط براي هدف تحقق كميت كار
خريداري شده در فرايند  M-Lضروري است .بههمين دليل  M-Lاز اين ديدگاه در مجلد يكم ،پارهي دوم ،با عنوان »تبديل پول
به سرمايه« ارائه شد .در اينجا ما بايد اين موضوع را از جنبهي ديگري ،بهويژه در رابطه با تعين سرمايه بهعنوان سرمايهي پولي
بررسي كنيم.
 M-Lعموماً سرشتنشان دوره توليد سرمايهداري تلقي ميشود .اما بههيچوجه نه به علتي كه هماكنون ذكر كرديم ،يعني به اين
دليل كه خريد نيروي كار بيانگر قرارداد فروش است كه تحويل كميتي از كار را كه بيش از آن چيزي است كه براي جايگزيني
بهاي نيروي كار يعني مزد ﻻزم است و بنابراين ،تحويل كار اضافي ،يعني شرط بنيادي يراي سرمايه شدن ارزش پرداخت شده يا
به بيان ديگر ،براي توليد ارزش اضافي ،تصريح ميكند {M-L} ،بهواسطهي شكلش}سرشتنشان شيوهي توليد سرمايهداري
تلقي ميشود{ ،چون در شكل مزد ،كار با پول خريده ميشود و اين امر ،عﻼمت مشخصهي »اقتصاد پولي« محسوب ميشود.
)همانجا ،صفحه  (١٤١همانگونه كه در قبل اشاره شد اكنون ما نميتوانيم از سرمايه بهعنوان سرمايهي مولد جدا از پروسه توليد
حرف بزنيم .ولي وقتي از سرمايه در شكل مقداري پول حرف ميزنيم ،آن مقدار پول ميتواند در پروسههاي ديگر بوجود آمده
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باشد ،مثﻼً تجارت .ولي آنجائيكه بهعنوان يكي از بنيانهاي سرمايهداري و در پروسه توليد بخشي از آن براي خريد نيروي كار
صرف ميشود ،سرمايهي مولد است و كل اين رابطه در كليتش مطرح است و نه تنها يك بخش از آن.
ماركس بر اين تأكيد دارد كه مقدار سرمايهاي كه صرف خريد نيروي كار زنده و وسائل كار ميشود بايد در تناسب با يكديگر
باشند چون در غيراينصورت يا نيروي كار به هدر ميرود و يا وسائل كار عاطل ميمانند و به كاﻻ كه در برگيرنده ارزش اضافي
است تبديل نميشوند .از اين سخن ميتوان چنين برداشت نمود كه در عينحال كه براي شكلگيري ارزش اضافي و يا بازتوليد
سرمايه ،كار اضافي و يا حضور و فعاليت نيروي كار زنده شرط اساسي است ولي امكان شكلگيري آن به حضور و دخالت وسائل
توليد )كه البته كار مرده نيز ميتوان گفت( ،يا بهسخن ديگر سرمايهاي كه چنين محيطي را ايجاد ميكند ،هم نياز است و بدون
آن تشكيل ارزش اضافي ممكن نيست .ارزش اضافي در يك رابطه شكل ميگيرد و حاصل دخالت مجموعهاي از اين عناصر
است.
آقاي حكيمي مينويسد» :در طول حاكميت بردهداري و فئوداليسم ،توليد كاﻻئي وجود داشته و تعارضي با اين شيوههاي توليد،
يعني استخراج كار اضافي از برده و سرف )رعيت وابسته بهزمين( نداشته است .تنها پس از رواج و حاكميت سرمايه يعني خريد و
فروش يك محصول خاص بهنام نيروي كار براي توليد ارزش اضافي است كه )در جوامع اروپائي( شيوه توليد فئودالي از ميان
ميرود و جاي خود را به شيوهي توليد سرمايهداري ميدهد «.آقاي حكيمي توجه نكرده كه توليد كاﻻئي در برده داري و
فئوداليسم فرعي بودهاند و بخش اصلي توليد غيركاﻻئي بوده يعني توليد براي فروش نبوده است .در ضمن فروش نيروي كار
يعني پرداخت مزد به كاركني كه فاقد وسايل توليد باشد نيز به شكل فرعي و موردي در دورانهاي پيش از سرمايهداري وجود
داشته است .آيا ميتوان تغيير نظام فئودالي توليد را صرفاً بر مبناي تعبيري بهنام تبديل نيروي كار بهعنوان كاﻻ ،بهسرمايهداري
خﻼصه نمود؟ شايد از اين زاويه كه فروش نيروي كار و قرارگرفتن آن در پروسه توليد ،منجر به توليد ارزش اضافي ميشود،
ميتوان بر آن تأكيد نمود .ولي بايد توجه داشت كه زمينههاي زيادي وجود دارد كه بر اساس آنها سرمايهداري ميتواند از درون
نظام فئودالي شكل گيرد و آنرا نفي و خود جايگزين آن شود .از جمله تغيير عمدگي نحوه توليد كه متكي بر توليد كشاورزي بود
كه ديگر جنبههاي توليدي را در خدمت خود گرفته بود ،حتي اين تغييررا از زاويه تغيير محصول ميتوانيم ببينيم .تغيير عمدگي
مالكيت بر زمين كه در تعيينكنندگي نحوهي توليد مؤثر بود .اين تغيير آرام آرام به تعيينكنندگي مالكيت سرمايهي مولد
ميانجامد كه بازرگاني و رابطه مالي منطبق بر شرايط خود را در چارچوب سرمايهداري شكل ميدهد ،ميتواند شيوهي توليد
فئودالي را كنار بزند و خود بهعنوان شيوه توليد سرمايهداري جاي آنرا بگيرد.
ماركس فصل چهارم جلد اول كاپيتال را اينگونه آغاز ميكند» :گردش كاﻻها نقطهي آغاز سرمايه است .توليد كاﻻها و گردش
آنها در شكل تكامل يافتهي خود ،يعني تجارت ،پيشانگاشتهاي تاريخي ايجاد سرمايه را تشكيل ميدهند .تاريخ زندگي جديد
سرمايه با تجارت جهاني و بازار جهاني در سدهي شانزدهم آغاز ميشود .اگر محتواي مادي گردش كاﻻها يعني مبادله ارزشهاي
مصرفي گوناگون را كنار بگذاريم و تنها شكلهاي اقتصادي را بررسي كنيم كه اين فرايند را بوجود ميآورد ،آنگاه پي خواهيم
برد كه محصول نهائي آن پول است .اين محصول نهائي گردش كاﻻ نخستين شكل پديداري سرمايه بهشمار ميآيد«.
من قصدم از رجوع چندباره به ماركس در اين رابطه بدين دليل است كه روشن كنم ساده كردن مسئله توسط آقاي حكيمي
بهشكلي كه در چند جمله ميخواهد كل اين پروسه را كه چندين قرن طول كشيده است تا در شكل تمام و كمال يك شيوه توليد
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خود را در زندگي انسانها نشان دهد ،هيچ فايدهاي ندارد و فقط ميتواند نشاندهي شتاب نادرست مطرح كنندهي آن براي اثبات
نظرات خود باشد ،با اين تعين كه مخاطبين ايشان آدمهاي نهچندان دانائي هستند .سرمايه نه از آسمان افتاده و نه در پروسه
كوتاه و ناگهاني در تاريخ بشريت شكل گرفته است» .سرمايه از لحاظ تاريخي ،همواره با مالكيت ارضي ابتدا بهشكل پول و ثروت
نقدي ،يعني سرمايهي تجاري و سرمايه ربائي ،روبرو ميشود) «.همانجا( خواننده خود ميتواند با رجوع به كاپيتال اين پروسه
تكوين را مطالعه كند كه نه چنين ساده و يكباره بوده است و نه به يك عامل بستگي داشته است.
چيزي كه در نوشته آقاي حكيمي متأسفانه بسيار بهچشم ميخورد ،نه انتقاد بلكه فقط تخريب ،تحريف ،تهمت و افترا است كه از
پس قطعه قطعهكردن نظرات لنين باعث ميشود كه اين نظر را در نزد آقاي حكيمي تقويت كند كه لنين اصﻼً از ابتدا هيچ ربطي
به انقﻼب روسيه نداشته است و از ابتدا بهعنوان عامل نفوذي بورژوازي ،تمام زمينهها را آماده نموده است كه انقﻼب را به چاله
سرمايهداري بكشاند .تمام مسئله سياهبازي بوده است و »درجريان انقﻼب ،شعار »تمام قدرت به ساويتها« صرفاً پوششي بود
براي انتقال تمام قدرت بهحزب بلشويك ،و در عمل اين حزب بلشويك بود كه قدرت دولتي را بهطور كامل و به تنهائي بهدست
گرفت «.يادمان باشد كه آقاي حكيمي در عينحال كه لنين را متهم به توطئه و دروغگوئي ميكند ،كه هيچجا هم در مقابل او
چيزي را پيشنهاد و اثبات نميكند .نه يك كلمه از حرفهاي لنين ميتواند درست باشد و نه او يك قدم درست در جهت انقﻼب
برداشته است .از ابتدا يعني بيست و چهارسالگي كه اولين مقاﻻت خود را مينويسد و تا آخر عمرش توطئه و خيانت ميكند.
ايشان در حرف با ايدئولوژي مخالفت ميكند ولي در مخالفت با لنين يك ايدئولوگ درست و حسابي از آب درميآيد .آئينستيزي
كه آئينمنشانه ميخواهد مجموعه نظرات و كردار كسي را كه ساليان سال و در شرايط متفاوت در جنبش كارگري روسيه فعال
بوده است را از ابتدا يكسره رد كند .اين بدان معناست كه طي اينهمه سال هيچكس كشف نكرد كه لنين عامل نفوذي بوده
است و حاﻻ آقاي حكيمي با كشف و شهود بدين نتيجه ميرسد .چنين بحثي بهنظر من هيچ جاي برخوردي نميگذارد .من چنين
بحثي را بهانه قرار دادهام كه ضمن روشنكردن چنين برخوردهائي ،ساده و عاميانه كردن ديدگاههاي ماركس و غلط بودن آنرا
نشان دهم .انتقاد با فحاشي كامﻼً متفاوت است .هر قدر كه نقد درست و آموزنده است فحاشي و افترابستن نادرست است و فقط
مفتري را برمﻼ ميكند .خواننده اگر توجه كند آقاي حكيمي در سرتاسر نوشتهاش نقلقولها را بهدلخواه خود مثله ميكند،
بهصورتيكه نياز به آوردن نمونه نيست و در نتيجه مقابل خوانندهي خود صادق نيست و شعور خوانندگان را بهريشخند ميگيرد.
همانگونه كه اشاره كردم من نه موافق كل نظرات لنين هستم و نه قصد دفاع از آنها را دارم .ولي بهعنوان كسي كه چنين
نوشتهاي را خوانده است ،وقتي ميبينم يك كتاب سيصد صفحهاي لنين را ايشان با نقل چند كلمه بهدور مياندازد ،بر آن شدم
كه با توضيح باﻻ بدان برخوردي داشته باشم و خوانندگان احتمالي آنرا دعوت به خواندن متون اصلي بكنم كه بهجاي چنين
سادهسازيها ،اصل نظرات را بدون هر تعيير ،حاشيهسازي و احتماﻻً دستكاري ،خودشان بخوانند و بهقضاوت بنشينند.
لنين چند سالي بعد از انقﻼب زنده نماند )در سال  ،١٩٢٤يعني  ٧سال بعد از انقﻼب مرد( .اگر بخواهيم او را بهشيوهي آقاي
حكيمي در انحرافاتي كه از ديدگاه ماركس پيدا كرد و در نتيجه انحرافاتي كه در انقﻼب بوجود آمد ،مورد مؤاخذه قرار دهيم ،بايد
به عدم قدرتگيري شوراها ،سازماندهي حزبي كه از عدهاي رجال قدرتطلب تشكيل شده بود ،عدم برپائي اقتصاد كمونيستي،
عدم پايهگذاري يك انترناسيونال قدرتمند و انقﻼبي ،عدم رشد انقﻼب در كشورهاي ديگر و كمك به اين انقﻼبها از جانب
انقﻼب روسيه ،رشد دوباره بورژوازي بر اثر طرح »نپ« عدم جلوگيري از جنگ داخلي ،عدم برقراري دموكراسي و الخ اشاره كنيم.
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آيا اگر اين ليست را طوﻻنيتر بكنيم لنين را بيشتر زير سئوال نبردهايم و در عينحال ناپختگي و عدم درك علمي خود را از يك
حركت تاريخي و اجتماعي بيشتر نشان ندادهايم.
لنين هرقدر كه قدرتمند بوده است ،چگونه ميتوانسته است تنها كسي باشد كه تعيينكننده سرنوشت آن حركت بزرگ بوده
باشد ،ضمن آنكه اگر از چارچوب تفكر توطئه بيرون بيائيم ،چگونه ميتوان جز از طريق نوشتههاي او و بعضاً اتفاقات تاريخي كه
او در آنها فعال بوده است ،بهاو برخورد كنيم .كاري كه آقاي حكيمي اصﻼً انجام نداده است .من سعي ميكنم با نقل از آقاي
حكيمي بدون آنكه او را تحريف كنم و يا بريده بريده نظرات او را سﻼخي كنم ،نشان دهم كه چرا ايشان اشتباه ميكند ،كه
ميخواهد هر اشتباه و انحرافي را كه در انقﻼب روسيه بوجود آمده است بهگردن لنين بياندازد .آقاي حكيمي ارادهگرايانه ميخواهد
يك حركت تاريخي اجتماعي را حاصل كار يك نفر بداند ،يك نفري كه توطئهگر و از ابتدا قصدش استفاده از قدرت مردم و
بهويژه طبقه كارگر براي بهقدرترساندن سرمايه است ،سرمايهاي كه قدرتمند و با پشتيباني تزار پروسه رشدش را در روسيه
شروع نموده بود .عﻼوه بر آن آقاي حكيمي از لنين ابرمردي درست ميكند كه قادر است نهتنها ميليونها نفر را بهحركت درآورد،
كه آنها را كر و كور در جهت خواستههاي خود شكل دهد .در اين صورت نه تنها ما با يك پيامبر و يا رهبر ،بلكه با يك جادوگر
روبروئيم ،كه ميتواند همه را جادو كند و گورستان را چون بهشتي بدانها نشان دهد.
آقاي حكيمي در توضيحي راجع به فرماسيون سرمايهداري و آنارشي و استبداد حاكم بر پروسه توليد آن و در نتيجه محروميت
كارگر از دخالت در توليد ،مينويسد» :بر اساس درك ماركس ،از ميان برداشتن اين محروميت در گرو الغاي كار مزدي يعني خريد
و فروش نيروي كار و توليد ارزش اضافي است .حال آنكه لنين ـ چنانكه خواهيم ديد ـ »سوسياليسم« را )او مرحله نخست
جامعه كمونيستي را چنين مينامد( ـ نظامي ميداند كه در آن اوﻻً دولت همچنان به موجوديت خود ادامه ميدهد ،ثانياً و مهمتر
از آن ،همهي مردم به »كارگر« تبديل ميشوند و از دولت »مزد« ميگيرند .روشن است كه در چنين نظامي كارگران ،افزون بر
محروميت از هرگونه دخالت در فرايند توليد بهعلت استبداد ناشي از تقسيم كار ،بايد صابون ديكتاتوري ]حاﻻ چرا ديكتاتوري كه
متكي بهقانون است و نه استبداد[ و اقتدار سياسي دولت حزبي را نيز بهتن خود بمالند و با فرمانهائي چون »انظباط كار« و
»شنبههاي كمونيستي« ـ كه پس از انقﻼب اكتبر  ١٩١٧مرسوم و اجرا شد ـ بارآوري كار را بهسود اين دولت بيش از پيش
افزايش دهند«.
اگر توجه شود در اين نقل طوﻻني دو كلمهي در گيومه »كارگر« و »مزد« ظاهراً از كتاب »دولت و انقﻼب« لنين نقل شده است.
البته آقاي حكيمي در صفحه بعد هم باز به اين مسئله اشاره نموده است .او ادامه ميدهد» :اينها همه نشان ميدهند كه
سوسياليسم لنين چيزي جز سلطه مطلق دولت بر اقتصاد نبود ،دولتي كه اقليت مطلق جامعه را تشكيل ميداد ،در مقام كارفرما
عمل ميكرد ،به كارگران مزد ميداد و از آنان ارزش اضافي بيرون ميكشيد تا از محل آن اقتصاد ملي روسيه را ،كه بر اثر جنگ
جهاني اول و جنگ داخلي پس از آن ويران شده بود ،صنعتي كند و به سود طبقهي سرمايهدار دولتي جديد سر و سامان دهد«.
من براي روشنكردن ذهن خوانندهاي كه احتماﻻً نوشته آقاي حكيمي را نخوانده است ،توضيح ميدهم كه ايشان چند خط
پائينتر مينويسد» :بيترديد ،گذار از سرمايهداري به كمونيسم بهويژه اگر با شرايطي چون جنگ داخلي روسيه توأم باشد
ديكتاتوري طبقهي كارگر را ميطلبد و اگر در روسيه بهجاي حزب ،شوراهاي كارگر حاكم بودند آنها ناگزير از اعمال اين
ديكتاتوري بودند «.بعد هم اضافه ميكند كه ديكتاتورياي كه از جانب لنين اعمال شد هيچ ربطي به اين ديكتاتوري نداشت.
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من البته نظر پيشنهادي آقاي حكيمي را نميدانم ،منظورم در مقابل لنين است كه چنانكه بعداً بهاو رجوع خواهم كرد ،روشن و
واضح )البته منظور من در اينجا نه حتماً درست( نظرش را توضيح ميدهد .من اينرا از اين نظر ميگويم كه ايشان مستقيماً
اظهار نظر نميكند ،بلكه ميگويد آنها ]كارگران[ ناگزير از اعمال اين ديكتاتوري بودند .و اگر امروزه چنين انقﻼبي اتفاق بيفتد
ايشان چه ميگويد ،بازهم كارگران ناگزير از اعمال ديكتاتوري هستند؟ اصﻼً اين ديكتاتوري چيست ،چه شكل و عملكردي
دارد؟ و اگر آري چگونه است؟ حاصل اين تفكر مكانيكي ،غيرتاريخي و غيرپراتيكي ،كه بر يك سري حكم بنا شده است،
نميتواند چيزي غير از اين باشد كه بنا بر يك سري برداشتها و فقط با تعويض اسامي ما ميخواهيم ارادهگرايانه احكام خود را
كه از قبل تعيين شده اند ،پياده كنيم.
لنين نه ،بلكه كمونيستها ميبايست در روسيهي آنزمان چه ميكردند؟ دولت را كامﻼً حفظ ميكردند و حتي تصرفش
نميكردند؟ دولت را بدون تغيير تصرف ميكردند و يا آنكه دولت را تخريب ،داغان ) (zerbrechenميكردند و دولتي نوين
مطابق با برنامهها و آرمانهاي پرولتري بنا ميكردند و يا آنكه سرآخر همهي كارهاي آخري را ميكردند ولي هيچ دولتي درست
نميكردند ،چيزي كه مورد نظر آقاي حكيمي است.
لنين در همان كتابي كه آقاي حكيمي مدنظرش است »دولت و انقﻼب« )ترجمهي :پورهرمزان و علي بيات؛ ناشر :پروگروس(
مينويسد» :تفاوت ميان ماركسيستها و آنارشيستها در آن است كه  (١اولي در حاليكه نابودي كامل دولت را هدف خود قرار
ميدهند ،اين هدف را فقط پس از برافتادن طبقات بهكمك انقﻼب سوسياليستي و بهبيان ديگر در نتيجه برقراري سوسياليسم كه
بهزوال دولت منجر خواهد شد ،تحققپذير ميدانند؛ دوميها خواستار نابودي كامل دولت ظرف امروز تا فردا هستند در حاليكه
شرايط عملي شدن اين نابودي را درك نميكنند (٢ .اوليها بر آنند كه پرولتاريا پس از تصرف قدرت سياسي بايد ماشين دولتي
سابق را بهكلي در هم بشكنند و ماشين جديدي كه از سازمان كارگران مسلح به گونه كمون ]پاريس[ تشكيل شده باشد،
جايگزين آن سازد؛ ولي دوميها ضمن اينكه اصرار دارند ماشين دولتي در هم شكسته شود ،در باره اينكه پرولتاريا چه چيزي
جايگزين آن ماشين خواهد ساخت و از قدرت انقﻼبي چگونه استفاده خواهد كرد ،هيچ تصور درستي ندارد؛ آنارشيستها حتي با
استفادهي پرولتارياي انقﻼبي از قدرت دولتي و يا ديكتاتوري پرولتاريا مخالفند (٣ .اوليها خواستار آنند كه پرولتاريا با استفاده از
دولت امروزين خود را براي انقﻼب آماده سازد؛ ولي آنارشيستها اين خواست را نفي ميكنند) «.همانجا ،صفحه (١٢٩-٣٠
خواننده حق دارد از من سئوال كند چرا اين نقلقول را از لنين كه البته در ارتباط با پانهكوك مطرح نموده بود ،آوردم و به نوعي
آقاي حكيمي در اين رابطه بهآنارشيسم وصل شد .خواننده گرامي اگر بهآخرين بخش از نقلقولي كه من از آقاي حكيمي آوردهام
دقت كند ميبيند كه ايشان ميگويد »اگر در روسيه بهجاي حزب ،شوراهاي كارگري حاكم بودند آنها ]هم[ ناگزير از اعمال اين
ديكتاتوري بودند«؛ يعني اعمال ديكتاتوري بدون استفاده از ابزاري كه اين ديكتاتوري را بايد اعمال كند .و يا باز هم در يك
نقلقول ديگر كه از ايشان آوردم گفتند كه» :حال آنكه لنين ـ چنانكه خواهيم ديد ـ »سوسياليسم« را )او مرحله  (...ـ نظامي
ميداند كه در آن اوﻻً دولت همچنان به موجوديت خود ادامه ميدهد« )تأكيد از من است( .بنابراين آقاي حكيمي را بنا
بر تحليلهاي تاكنوني ،جزء اين دسته؛ يعني آنارشيستها ميتوان دستهبندي كرد
آقاي حكيمي ديكتاتوري پرولتاريا را با اما و اگر ميپذيرد .من از اينرو روي اين مسئله تكيه ميكنم و اينكه ايشان سعي ميكند
تمام استدﻻلهاي خود را متكي بهنظرات ماركس نمايد ،در حاليكه ماركس ديكتاتوري پرولتاريا را كه آقاي حكيمي از آن
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بهعنوان ديكتاتوري طبقه كارگر نام ميبرد ،در عينحال كه الزامي و گريزناپذير تلقي ميكند ،در شكل دولت هم نشان ميدهد.
ماركس ميگويد» :بين جامعه سرمايهداري و جامعه كمونيستي دوران گذار اولي به دومي قرار دارد .منطبق با اين دوران ،يك
دوران گذار سياسي نيز وجود دارد كه دولت آن چيزي جز ديكتاتوري انقﻼبي پرولتاريا نميتواند باشد) «.نقد برنامه گوتا ،ترجمهي:
ع ـ م؛ انتشارات پژواك؛ صفحه  (٣٢-٣اينكه لنين ـ و فقط لنين ،نه حزب و نه كل جنبش كارگري بلكه فقط لنين ـ چه
اشتباهاتي كرد و يا اينكه بهقول آقاي حكيمي از ابتدا چنين فكر ميكرده است و قصد داشته است كه دولتي بورژوائي ،و فقط با
برنامه بوجود آورد ـ واقعاً چه شياد بزرگي بوده است اين مرد ،آنهمه سال سر همه را شيره ماليده است ـ و اگر اينرا از آقاي
حكيمي بپذيريم ،ولي از موضع يك ماركسيست ]حتي با همان تعريفي كه ايشان از ماركسيسم ميكند[ هم اگر باشد اين حرف
او ،با توجه بهويژگي و پيچيدگي مسئله دولت در شرايط گذار غلط نيست كه »سازماندهي قدرت دولتي« را ويژگي اساسي درك
ماركسيستي از مبارزه طبقاتي ميداند .بهتر است آقاي حكيمي خود را در جايگاه لنين ببيند تا اهميت قضيه را درك كند .او
مينويسد »بهسالهاي آغازين فعاليت سياسي لنين باز ميگرديم ]يعني لنين  ٢٢تا  ٢٣ساله[ .چنانكه اشاره كردم ،از نظر لنين ،
بديل نظام سرمايهداري نظامي بود كه در آن توليد مبتني بر بازار جاي خود را بهتوليد متمركز و برنامهريزي شدهي دولتي ميداد.
تحقق اين توليد و نظام سياسي متناسب با آن مستلزم مبارزه براي تغيير جامعهي روسيه بود ،و طبعاً لنين ميبايد در پي تدارك
مهمترين ابزار اين تغيير باشد ،تشكيﻼت مشغلهي فكري اصلي لنين در سالهاي آغازين فعاليت سياسياش بهويژه پس از
اقامت در سنپترزبورگ در سال  ١٨٢٣برقراري ارتباط با ماركسيستها براي ايجاد »حزب انقﻼبي« بود كه بتواند بهاتكاي
ايدئولوژي ماركسيسم و با »تكيه بر جنبش كارگري« سوسياليسم خود را در روسيه پياده كند«.
آقاي حكيمي از ابتدا بنا را نه بر مبناي نقد نظري لنين و اشكاﻻت نظري و ديدگاههاي غلط و انحراف او از ديدگاه ماركس ،بلكه
لنين را بهعنوان يك توطئهگر كه در فكر ايجاد پايگاه قدرت و در نتيجه ابزار و دستگاهي براي اعمال آن است ،در نظر ميگيرد.
در اينصورت چه نيازي است كه او را سوسياليست ،ماركسيست و يا حزبگرا و غيره بناميم .او در ادامه نقلقول باﻻ ميگويد كه
لنين بر خﻼف ماركس كه »مبارزه براي ارتقاي جنبش خودانگيختهي طبقهي كارگر بهيك جنبش ضدسرمايهداري خودآگاه و
متكي بهخود« را انتخاب نمود» ،راه دوم را برگزيد ،زيرا فقط اين راه ميتوانست او را بههدفش برساند «.اينكه چنين كاري را
ماركس چگونه انجام داد ،حداقل در اين نوشته توضيحي راجع بهآن وجود ندارد ،يعني خواننده بايد سربسته از آقاي حكيمي
بپذيرد كه ماركس چنين كرد .چگونگي عملكرد ماركس روشن است .ماركس ضمن همكاري نزديك با اتحاديههاي كارگري
اروپائي و سپس بينالمللي بهايجاد بينالملل اول كمك نمود ،ضمن آنكه به سازماندهي كمونيستها پرداخت كه سرانجام به
ايجاد اتحاديه كمونيستها منجر گرديد .و ميدانيم كه »مانيفست حزب كمونيست« براي اين اتحاديه كه ميتوان گفت اولين
حزب كمونيست بود ،نوشته شد .ماركس ميگفت كمونيستها عضو حزب معيني؛ يعني حزب كمونيست هستند .عﻼوه بر آن
ميتوان گفت كه ماركس حداقل تا مقطع كنگرهي گوتا همكاري نزديكي با حزب سوسيالدمكرات آلمان داشت و آنرا حزب
»خودمان« ميدانست و نقدي را هم كه بر برنامه اين حزب در كنگره گوتا نوشت در همين رابطه بود .ولي آقاي حكيمي با تكيه
بر شوراها نقشي براي حزب قائل نيست و حزب را انحرافي از ديدگاه ماركس ميداند .بنابراين اينجا اين سئوال پيش ميآيد كه
اگر ماركس حزب را انحراف از ديدگاه انقﻼبي ميدانست ،چرا خودش را درگير چنين حزبي كرد؟
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تا اينجاي قضيه ديديم كه ماركس هم براي بهسرانجام رساندن فاز اول كمونيسم ،دولتي را پيشنهاد ميكند كه اتفاقاً خيلي هم
متمركز ميبايستي ميبود ،حساب و كتاب كار را انجام ميداد ،مخارج را محاسبه مينمود و غيره .ولي اينكه چنين دولتي در نزد
ماركس آنچنان عمده نميشود كه ريز كارهاي آنرا متذكر شود ،بدين برميگشت كه جنبش كارگري در آن زمان هيچگاه بهآن
ميزاني كه جنبش كارگري روسيه در  ١٩١٧در مقابل وظيفه تخريب و ساختن دولت قرارگرفت ،قرار نگرفته بود .ولي اينكه
ماركس نيز چنين دولتي را ﻻزم ميدانست ،كسي نميتواند شك داشته باشد.
ايدهي دولت نزد لنين بيشتر ملهم از ديدگاههاي انگلس ميباشد و در نتيجه لنين بيشتر در اين رابطه به او رجوع ميكند .پرداختن
به اين نظرات ما را از مسير بحثمان خارج ميكند ،پس بهتر است وارد آن نشويم .دولت را ما بهعنوان يك مسئله زنده و حي و
حاضر جلو چشم خود داريم و در حال حاضر آنرا بهعنوان عامل سركوب طبقاتي مشاهده ميكنيم .بنابراين مسئله بر سر برخورد
با چنين آپاراتي است كه در مقابل ما قرار ميگيرد و اگر به نظرات لنين بخواهيم برخورد كنيم از اين زاويه بايد صورت بگيرد.
لنين در كتاب »دولت و انقﻼب« در رد نظرات و يا بهقول خودش تحريف كائوتسكي از »ماركسيسم« مينويسد» :از نظر
تئوريك« نه اين نكته كه دولت دستگاه فرمانروائي طبقاتي است نفي ميشود و نه اين نكته كه تضادهاي طبقاتي آشتيناپذيرند.
ولي اين مطلب از نظر دور يا پردهپوشي ميشود و آن اينكه اگر دولت محصول آشتيناپذيري تضادهاي طبقاتي است ،اگر دولت
نيروئي است كه مافوق جامعه جاي دارد و »بيش از پيش با جامعه بيگانه ميشود« ،پس پيداست كه رهائي طبقهي
ستمكش نه فقط بدون انقﻼب قهرآميز ،بلكه بدون نابودي آن دستگاه قدرت دولتي نيز كه توسط طبقهي فرمانروا ايجاد شده
و اين »بيگانگي« در آن تجسم يافته است ،امكان ندارد) «.همانجا ،صفحه  ،١١كليه تأكيدات از لنين است(
لنين در اينجا با استناد بهنظرات انگلس حرف ميزند ،حتي اگر نام ماركس را و يا بهكلي ماركسيسم را پيش بكشد .مثﻼً» :اوﻻً.
انگلس در آغاز اين سخنان ميگويد پرولتاريا با بهدست گرفتن قدرت دولتي »دولت را نيز بهمثابهي دولت نابود ميسازد«» .ثانياً.
دولت »نيروي ويژه براي سركوب« است .اين تعريف خيلي عالي و بسيار عميق كامﻼً صراحت دارد و از آن چنين برميآيد كه
»قدرت ويژه براي سركوب« پرولتاريا بهدست بورژوازي ،براي سركوب ميليونها انسان زحمتكش بهدست يك مشت ثروتمند
بايد از بين برود و »قدرت ويژه براي سركوب« بورژوازي بهدست پرولتاريا )ديكتاتوري پرولتاريا( بايد جايگزين آن گردد .معناي
»نابودي دولت بهمثابهي دولت« همين است و »عمل« تصاحب وسايل توليد بهنام جامعه بههمين معناست) «.همانجا صفحه ٢٣
ـ (٢٢
برخﻼف نظر آقاي حكيمي كه قصد دارد ثابت كند كه لنين تئوري دولت ثابت و قدرتمند را قبول داشته است و قصد داشته است
چنين دولت پايداري را درست كند ،لنين ،حداقل در تئوري بهدنبال اثبات اين امر است كه دولت ،كه همان ديكتاتوري پرولتاريا از
نظر ماركس ميباشد امري ﻻزم و در عينحال گذرا است كه با خود طبقه كارگر بايد نابود شود .در نقلقولي از ماركس بدين شك
ميكند كه ماركس شكلگيري دولت را مورد شك قرار داده است و در نتيجه به مانيفست رجوع ميكند تا بتواند اثبات كند كه
اوﻻً وجود دولت براي دورهي گذار ﻻزم است و ثانياً دولت امري گذرا است» .ماركس در كتاب فقر فلسفه مينويسد...» :
طبقهي كارگر در جريان رشد و تكامل بهجاي جامعهي كهنه بورژوائي چنان اجتماعي بهپا ميدارد كه طبقات و تناقض ميان آنها
را از بين ميبرد و ديگر هيچ قدرت صرفاً سياسي وجود نخواهد داشت ،چونكه قدرت سياسي چيزي نيست جز بازتاب رسمي
تناقض ميان طبقات درون جامعهي بورژوائي« در چنين نقلقولي از ماركس لنين دچار اين سردرگمي ميشود كه پس نقش دولت
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چه ميشود و در نتيجه مجبور به رجوع به مانيفست ميشود كه درستي نظر خود را اثبات نمايد و اين از آن بر ميخيزد كه
»ماركسيسم« را يك كل واحد در نظر ميگرفت كه همواره بايد همهي اجزايش در هماهنگي با يكديگر باشد .ماركس در
مانيفست كمونيست اين نظر لنين را تأمين ميكند ...» : .ما ضمن تشريح كليترين مراحل رشد پرولتاريا ،جنگ داخلي كم و
بيش نهان درون جامعه كنوني را تا لحظهاي كه اين جنگ به انقﻼب عيان و آشكار بدل ميشود و پرولتاريا با سرنگون ساختن
قهري بورژوازي حكومت خود برپا ميدارد دنبال كرديم«....
» ...قبﻼً ديديم كه نخستين گام انقﻼب كارگري تبديل پرولتاريا بهطبقهي فرمانروا« )بهمعناي تحتاللفظي :ارتقاء پرولتاريا بهمقام
طبقهي فرمانروا( »و بهدست آوردن دمكراسي است«.
»پرولتاريا از فرمانروائي سياسي خويش براي آن استفاده خواهد كرد كه تمام سرمايه را گام بهگام از چنگ بورژوازي بيرون كشد
و تمام وسايل توليد را در دست دولت يعني پرولتارياي متشكل بهصورت طبقهي فرمانروا متمركز سازد و مقدار نيروهاي مولده را
با سرعتي هر چه بيتر افزايش دهد) «.همانجا ،صفحه  ٢٨تا  (٢٩بنابراين اگر لنين از شكلگيري دولت حرف ميزند ،كه اين
دولت سركوبگر هم هست ،نظرات ماركس را نقل ميكند و آقاي حكيمي اگر چنين نظري را قبول ندارد با ماركس طرف است و
نه با لنين .ولي متأسفانه آقاي حكيمي براي مواجه با چنين نظراتي لنين را دراز ميكند و تحت نام گرايشهاي بورژوائي چنين
گرايشي را مورد حمله قرار ميدهد.
حال كه لنين شكلگيري دولت را بر اساس نظرات ماركس اثبات نموده است ،با خيال راحتتري نظرات خود را مطرح ميكند .او
در همان كتاب مينويسد» :دولت سازمان خاص اعمال زور ،سازمان اعمال قهر براي سركوب طبقهي معين است .ولي پرولتاريا
كدام طبقه را بايد سركوب كند؟ بديهي است كه فقط طبقهي استثمارگر يعني بورژوازي را .زحمتكشان فقط براي درهم شكستن
مقاومت استثمارگران به دولت نياز دارند) «.همانجا ،صفحه (٣٠
لنين در ادامهي كار بهسراغ ديگر نوشتههاي ماركس ميرود و اينبار از كتاب هيجدهم برومر لوئيبناپارت نقل ميكند كه:
»اين قوهي مجريه با سازمان عظيم ديوانساﻻري و نظامي خود ،با ماشين دولتي بسيار پيچيده و غيرطبيعي خود ،با اردوئي
مركب از نيم ميليون كارمند در كنار ارتشي متشكل از نيم ميليون سرباز ،اين موجود انگلي وحشتناك كه تارهاي خود را بر
سراپاي پيكر جامعه فرانسه ميتند و تمام مسامات آنرا مسدود ميسازد «،ـ در دوران سلطنت مطلقه و بههنگام افول فئوداليسم
كه همين موجود به تسريع آن كمك كرد ،پديد آمد ـ » ...سرانجام جمهوري پارلماني در مبارزهي خود عليه انقﻼب مجبور شد
همراه با اقدامات تضييقي ،وسائل كار و مركزيت قدرت دولتي را تقويت بخشد .تمام دگرگونيها بهجاي آنكه اين
ماشين را درهم شكنند ،آنرا تكميل كردهاند« )تكيه روي كلمات از ماست }منظور لنين{( و ادامه ميدهد »ماركسيسم
در اين بحث عالي ،در مقايسه با »مانيفست كمونيستي« گام بلندي بهپيش بر ميدارد .آنجا مسئلهي دولت هنوز بهصورت بسيار
انتزاعي و در قالب مفاهيم و عبارات بسيار كلي مطرح است .اينجا مسئله بهصورت مشخص مطرح ميگردد و نتيجهاي بسيار
دقيق و صريح و عمﻼً ملموس از آن گرفته ميشود :تمام انقﻼبهاي پيشين ماشين دولتي را تكميل كردهاند و حال آنكه بايد
آنرا درهم شكست و خرد كرد) «.همانجا ،صفحه (٣٤
لنين در ادامه در توضيح زوال ضروري دولت مينويسد» :در »مانيفست كمونيستي« از سير تاريخ نتايج كلي گرفته شده حاكي از
اينكه دولت دستگاه سلطه و فرمانروائي طبقاتي است و ما را بهاين نتيجه جبري ميرساند كه پرولتاريا نميتواند بورژوازي را
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سرنگون سازد مگر آنكه نخست قدرت سياسي را بهدست آورد و بهسلطه و فرمانروائي سياسي خود تحقق بخشد و دولت را به
»پرولتارياي متشكل بهصورت طبقهي فرمانروا« بدل سازد ،و اين دولت پرولتري هم بﻼفاصله پس از پيروزي ،جريان زوال خود
را آغاز ميكند ،زيرا در جامعهي فارغ از تضادهاي طبقاتي وجود دولت نه ضرورت دارد و نه ممكن است) «.همانجا ،صفحه  ٣٤تا
(٣٥
لنين باز هم با رجوع بهماركس جنگ داخلي در فرانسه و نقلقول طوﻻني از او نتيجهگيري ميكند كه درهم شكستن دولت
بورژوائي و ايجاد شوراها و تشكيل دولت ،يعني همان ديكتاتوري پرولتاريا »تبديل كميت بهكيفيت« است» .دمكراسي بهنحوي
آنچنان كامل و پيگير كه اصوﻻً قابل تصور است تحقق مييابد و از دمكراسي بورژوائي بهدمكراسي پرولتري ،از دولت )يعني
قدرت ويژه براي سركوب طبقهي معين( بهچيزي كه بهمفهوم خاص آن نيست مبدل ميگردد «.و بعد هم نتيجهگيري ميكند
كه» :ولي ارگان سركوب كننده در اينجا برخﻼف آنچه كه هميشه ،چه در دوران بردگي ،چه در دوران خاوندي )سرواژـ م( و چه
در دوران بردگي مزدوري معمول بود ،اكثريت مردم هستند ،نه اقليت .و چون اكثريت مردم خودشان بهسركوب ستمگران
خويش ميپردازند »قدرت ويژه« براي سركوب ديگر ﻻزم نيست! بدين معني كه زوال دولت آغاز ميشود) .همانجا،
صفحه  ،٥١تأكيدات از لنين است( چنين نمونههائي را بسيار فراوان ميتوان از اين كتاب آورد؛ بدين معنا كه لنين طابقالنعل
بالنعل از ماركس در رابطه با دولت پيروي نموده است .از دولت ارزان ،تا دولت طبقه كارگر ،شكل انقﻼبي و گذراي دولت و غيره
مطابق نظرات ماركس حرف زده است .در آن صورت قراردادن لنين در مقابل ماركس حيرتآور بهنظر ميرسد و اگر آقاي حكيمي
را در اين روابط ،تحريفكنندهي نظرات ماركس و لنين بناميم ،زيادهگوئي نكردهايم و راه خطائي نرفتهايم.
آقاي حكيمي در برخوردهايش نشان ميدهد كه اصوﻻً با سازماندهي حزبي مخالف است ،ولي با طرح مسئله لنين و آموزشهاي
او و بهويژه نظراتش در »چه بايد كرد« اين مخالفت را متوجه لنين ميكند .در رابطه با سازماندهي مبارزه و انقﻼب و غيره از
ايشان حرف زياد شنيدهايم ولي جز كليگوئيهائي از شورا و نه حتي چگونگي سازماندهي آنها ،كسي چيزي از ايشان نشينده
است .صحبت راجع به شوراها و كارگران خودآگاه زياد است ولي اينكه اين كارگران در كجا و چگونه سازماندهي ميشوند و
خودآگاه ميشوند ،معلوم نيست .بهتر است كه آقاي حكيمي قبل از آنكه بهنظرات حزبسازي و مسئله انقﻼبيون حرفهاي كه در
واقع نظرات كائوتسكي است ،برخورد كند ،براي همه روشن كند كه خودش چه ميگويد چون در غيراينصورت ميتوان گفت كه
او بينظري خودش را پشت انتقاد به لنين قايم ميكند .در عمل نيز ما تاكنون جز »كميته هماهنگي «...كه اصﻼً ربطي به
سازماندهي كارگري نداشت و بيشتر تشكيﻼتي باﻻي سر كارگران بود ،چيزي نديدهايم .بنابراين اگر اين انتقاد به لنين پوشش
بيعملي نيست ،پس چيست؟
انسانها بهيكباره و ناگهاني بهحقيقت پي نميبرند ،افسانه درخت سيب را فراموش كنيم .آگاهي امري اجتماعي /تاريخي است.
نخواهيم آنرا مطلق و تمامشده تلقي كنيم ،چون در آن صورت علم بهپايان ميرسد .آلبرت اينشتين تئوري نسبيت را مطرح كرد
و پرواضح است كه او بهتنهايي به اين تئوري نرسيد ،بلكه بسياري كارهاي تحقيقي كرد و از بسياري كارهاي تحقيقي و تجربي
ديگران بهره گرفت تا توانست بهتئوري نسبيت برسد ولي آنهم پايان كار نبود .اثبات آن ساليان سال كار تحقيقي و آزمايشگاهي
برده است و اگر حاﻻ بهآزمايشگاه جامعه برگرديم براي اثبات بسياري از نظريهها ساليان سال وقت و نيرو و كار بهمعناي مبارزه،
طلب ميكند كه در بسياري موارد با شكست روبهرو خواهد شد .برخورد بهچنين دستاوردها و مبارزاتي كه انجام شده است ،اگر از
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زاويه كشف توطئه باشد مطمئن باشيم هيچ سنگي روي سنگ نميتوان گذاشت .اينكه لنين و هر كس ديگر در حد او و يا
پائينتر اشتباه كرده است ،نه باعث خشم و هياهوي كسي ميشود و نه حتي به لنين خدشهاي وارد ميكند .مهم اين است كه ما
بتوانيم اين اشتباهات را مستدل بيان كنيم و راه برونرفتي نشان دهيم .متأسفانه نزد آقاي حكيمي تاكنون چنين پراتيكي را
مشاهده نكردهايم.
قبل از اينكه نظرات آقاي حكيمي را در ارتباط با لنين دنبال كنيم ،ﻻزم است بهچند مسئله كليدي كه ايشان مورد انتقاد قرار داده
است ،بپردازيم .يكي از آن مسائل ،خودانگيختگي است .ايشان جنبش كارگريِ مطرحشده از جانب ماركس را ،جنبش خودانگيخته
مينامد كه از »دو جزء تشكيل ميشود كه در وحدتي بيواسطه با يكديگر بهسر ميبرند .فعاليت مادي خودانگيخته و فعاليت
فكري خودانگيخته .منظور از فعاليت مادي خودانگيختهي كارگر همان كار يا فرايند مادي است كه كارگر در جريان آن با محيط
پيرامون خود سوخت و ساز ميكند ،يعني با مصرف نيروي كار خود براي اين محيط ارزش توليد ميكند و در ازاي آن لوازم بخور
و نمير زندگي خويش را بهدست ميآورد«.
در واقع من نميدانم كه آقاي حكيمي بهكدام بخش از نظريه ماركس اشاره ميكند كه جنبش كارگري اوﻻً شامل فعاليت توليدي
مبني بر ايجاد ارزش ميشود و اينكه اين فعاليت خودانگيخته است؛ يعني طبقه كارگر بيارتباط با عامل بيروني و بهصورت
خودانگيخته ارزش و در نتيجه ارزش اضافي توليد ميكند .ماركس در نقد برنامه گوتا در رد نظرات ﻻسال مينويسد» :از نظر
منافع بورژوازي ،كامﻼً موجه است كه يك قدرت خﻼق فوق طبيعي بهنادرستي بهكار نسبت داده شود ،چرا كه دقيقاً از همين
واقعيت كه كار وابسته بهطبيعت است ،فوراً چنين نتيجهگيري ميشود كه انساني كه مايملكي جز قدرت كار خود ندارد بايد در
هرگونه جامعه و فرهنگي ،بردهي انسانهاي ديگر باشد كه خود را مالك شرايط مادي كار )يعني طبيعت( ساختهاند .پس او تنها با
اجازهي آنها ميتواند كار كند و زنده بماند« )همانجا ،صفحه (١٣-٤
آيا در اينجا هم ما بهكار خصوصيتي طبيعي ندادهايم كه ميخواهيم بگوئيم كه كارگران بهشكل خودبهخودي يا آنگونه كه آقاي
حكيمي گفته است بهصورت خودانگيخته توليد ارزش و ارزش اضافي ميكنند؛ يعني اين در طبيعت كارگران است كه ارزش و
ارزش اضافي توليد كنند .بيچاره سرمايهدار بايد زحمت سازماندهي اين عادت كارگران را بكشد و ضرورتاً نتايج آن را بهرهبرداري
كند .در آنصورت نظم و استبداد محيط كار و استخدام اينهمه محافظ و نگهبان و سركارگر و تكنولوژيهائي كه ميزان كار
ساعت و دقيقه كارگر را تعيين ميكنند و انواع و اقسام شيوهها كه چگونه ميتوان بيشترين كار را از كارگر بيرون كشيد ،همه
حرف مفت ميشود .ضمن آنكه نهتنها توليد ارزش اضافي را خودانگيخته بدانيم بلكه مبارزه طبقاتيِ او هم بدانيم .البته ماركس
در جائي توليد ارزش اضافي كارگران را زمينه سقوط سرمايهداري دانسته است .ولي مبارزه براي ساقط كردن سرمايهداري را
ماركس از جانب كارگران خودانگيخته نميداند ،ضمن آنكه ماركس توليد ارزش اضافي را در چارچوب نظام سرمايهداري تحت
حاكميت استبدادي محيط كار كه از جانب سرمايهدار ايجاد ميشود ،ممكن ميداند و اصﻼً ربطي بهخودانگيختگي ندارد.
بنابراين بايد برگشت و روشن نمود كه خودانگيختگي كه بهنظر من اصطﻼح نادرستي است و عموماً هم در رابطههاي نادرست و
ناواضح و مسئلهساز بهكار برده ميشود ،چيست؟ تصور عموم از چنين اصطﻼحي ،بهويژه بعد از طرح مسئله آگاهي سوسياليستي
كه از بيرون بايد بهدرون طبقه كارگر پمپ شود ،معمول گرديد .در چنين حالتي ـ البته بدون آنكه اين مسئله مورد توجه و يا
اشاره مطرحكنندگان آن باشد ـ اين حركات خودانگيخته ،بيشتر در سطح واكنشهاي غريزي فهميده ميشود .در حالي كه هر
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حركتي خارج از ارگانيسم انسان؛ يعني از جانب انسان در رابطه با محيط اطرافش عملي است اجتماعي و در نتيجه آگاهانه ).(1
اين آگاهانه بودن نسبي است و آگاهي ناظر بر عملكردهاي ما بسته به نوع حركت ما تعيين ميشود .هر چه حركت پيچيدهتر
باشد الزاماً آگاهي ناظر بر آن حركت پيچيدهتر خواهد بود .هرچه حركت گستردهتر ـ در اينجا منظور من از كميت ،يعني
دربرگيرندگي تعداد هرچه بيشتر انسانها ،نيست ،هر چند كه چنين كميتي ميتواند باعث تغيير محتوا و حتي كيفيت حركت و در
نتيجه تغيير كيفيت آگاهي ناظر بر آنهم بشود ـ باشد ،يعني از زاويه مسائلي كه آن حركت دربرميگيرد ،متنوعتر باشد ،آگاهي
ناظر بر آن الزاماً در برگيرندهتر و پيچيدهتر خواهد شد .براي روشن شدن مطلب ميتوان يك حركت در يك محيط كار را با يك
حركت در سطح جامعه مقايسه نمود .پرواضح است كه حركتي كه در سطح جامعه صورت ميگيرد ،در برگيرندگي بيشتري دارد و
الزاماً آگاهي دربرگيرندهتر و پيچيدهتري را طلب ميكند .ولي اصل مسلم آن است كه ما هيچگاه نميتوانيم هيچ حركتي را كه
نوع انساني در محيط خود انجام ميدهد ،از آگاهياش منفك كنيم و تحت نام خودانگيخته و جدا از آگاهي دستهبندي كنيم .اين
برخورد بهحركات انساني ،غيرانسان كردن موجود انساني است ،كه موجودي اجتماعي و داراي كنش اجتماعي است.
انسانها در پروسه حركت خود از آنگاه كه بهعنوان انسان شناخته شده ،حتي اگر آگاهي اوليه او را آگاهي گلهوار بناميم ،آگاهانه
كار كرده است .چه زماني كه با چيزهائي كه طبيعت ،بهشكل شاخه درخت و يا قطعات سنگ در خدمت او قرار ميداد ،تا زماني
كه اين چيزها را خود تغيير ميداد و متناسب با خواستههايش درميآورد ،آگاهانه فكر ميكرد و به كار خود در نسبتهائي آگاهي
داشت .زماني كه در غارها سكني گزيد تا زمانيكه اولين مسكنها را براي خود ساخت ،آگاهانه تصميم گرفت و نقشه كشيد .و
اين كار را در همهي كارهايش دنبال نمود .حاﻻ چگونه ما ميتوانيم از حركت خودانگيخته كارگر كه نسلي از ميليونها نسل
آدميزاد است حرف بزنيم .اين بيرونكردن نظريه كائوتسكي و لنين از در و داخل كردن آن از پنجره نيست؟
كارگران خود قادرند در پس پراتيك خود ،خود را سازماندهي كنند .اين درست است كه رشد سرمايهداري از طرفي هم آگاهانهتر
نسبت بهدورانهاي ماقبل خودش است و از سرعتي چند برابر آنها برخوردار است ولي بايد اين را هم در نظر بگيريم كه اگر
شروع سرمايهداري را قرن پانزدهم بدانيم ،در مقايسه با بردهداري و فئوداليسم و شيوه توليد آسيائي ،عمر چنداني از سرمايهداري
نگذشته است و در نتيجه ميتوان گفت كه سختجاني سرمايه بهاين برميگردد كه هنوز آن شرايطي كه ﻻزم است تا اين شيوه
تغيير يابد مهيا نشده است .ماركس يكي از زمينههاي انقﻼب كمونيستي را كه بايد آماده باشد ،رشد نيروهاي مولد ذكر نمود .حال

اين سئوال پيش ميآيد كه آيا اين نيروها در حال حاضر رشد كافي خود را انجام دادهاند؟ ماركس در كتاب ايدئولوژي آلماني
)ترجمهي :تيردادنيكي؛ شركت پژوهشي پيام پيروز( مينويسد» :اين »بيگانگي«]) [Entfremdungاگر اصطﻼحي را بهكار
بريم كه براي فﻼسفه قابل درك باشد( بهطبع هرگاه فقط دو مقدمهي عملي موجود باشد ميتواند نابود شود .براي اينكه
بهقدرتي »غيرقابل تحمل« يعني بهقدرتي كه انسانها عليه آن دست بهانقﻼب ميزنند ،تبديل ]شود[ ،اين قدرت بالضروره
ميبايست تودهي عظيمي از بشريت را به»بيچيزان« تبديل كند ،و ايضاً در تضاد با جهان موجود ثروت و فرهنگ ]قرار گيرد[.
هر دوي اين مقدمات ،افزايش فزايندهاي را در قدرت توليدي و درجهي تكامل آنرا مسلم ميانگارد و از طرف ديگر ،اين تكامل
نيروهاي مولده )كه در عينحال مستلزم وجود واقعي آمپريك )تاريخي /تجربي( انسانها در هستي جهان ـ تاريخيشان بهجاي
هستي محليشان است( مقدمهي عملي مطلقاً ضروري است ،زيرا بدون آن ،صرفاً محروميت و نياز عموميت مييابد و همراه با
نياز مبارزه براي ضروريات از نو آغاز ميشود و بدينترتيب تمام كثافات قديم مجدداً برپا ميگردد ،و بعﻼوه ،بهاين خاطر فقط
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همراه با تكامل جهانشمول نيروهاي مولده ،مناسبات جهانشمول نيروهاي مولده ،مناسبات جهانشمول ميان انسانها برقرار
ميشود ،كه از طرفي ،در كليه ملل ،بهطور همزمان پديده توده »فاقد مالكيت« را بوجود ميآورد )رقابت جهانشمول( ،هر ملتي را
وابسته به انقﻼبهاي ساير ملل ميسازد ،و سرانجام افراد جهان تاريخي و از لحاظ تجربي جهانشمول را بهجاي افراد محلي
قرار ميدهد .بدون اين؛  (١كمونيسم تنها ميتواند بهعنوان پديدهاي محلي وجود داشته باشد؛  (٢خود نيروهاي مراوده نميتوانند
بهعنوان نيروهاي جهانشمول و از اينرو قدرتهاي غيرقابل تحمل تكامل يابند :آنها »مناسباتي« محلي باقي ميمانند
كه با خرافهپرستي عجين شدهاند و  (٣هرگونه مراوده ،كمونيسم محلي را از ميان خواهد برد .از لحاظ تاريخي ـ تجربي
)امپريك( ،كمونيسم تنها بهمثابه عمل تودههاي پيروزمند »يكباره« و بهطور همزمان ممكن است ،اين امر مستلزم تكامل
جهانشمول نيروهاي مولده و مناسبات از نزديك وابسته بدانهاست) «.ايدئولوژي آلماني ،صفحات  ،٦٠-١تأكيدات همه جا از
ماركس است(
خواننده در اينجا توجه دارد كه ماركس ميخواسته است آنچه را كه براي تغيير يك جامعه از وضعيت سرمايهداري بهدوران
بعدي ضروري ميدانست توضيح دهد .البته ماركس بهشكل كلي ميگويد رشد نيروهاي مولد و شايد همين توضيح كافي باشد
بهشرط آنكه ما بدانيم منظور ماركس از نيروهاي مولد چيست (2) .برگرديم به خود نقلقول و روشن كنيم كه ماركس چه
ميخواسته است بگويد :همه ميدانيم كه ماركس بيگانگي را حاصل حاكميت روابط سرمايهداري ميدانست كه اين شيوهي توليد
ايجاد ميكند و تحت آن بسياري تناقضات را ميپوشاند .انسان بر اثر اين بيگانگي از يك انسان كامل بهنيمه انساني تبديل
ميشود كه سرمايه هركاري كه بخواهد با او ميتواند بكند .بهرحال براي از بين بردن اين بيگانگي كه انسانها بتوانند با كار ،با
خود و با طبيعت يگانه شوند دو مقدمه ﻻزم است .هر چند در حال حاضر بهنظر ميرسد كه اين دو مقدمه آماده هستند ولي آيا
نيروهاي مولدي كه منظور ماركس است آيا بدان سطح از رشد رسيده است ،كه بتواند تحمل انقﻼب بهمعني دگرگوني كامل كليه
مناسبات و روابط »همزمان« در سطح بينالمللي را تحمل كند و روابط نويني را كه كامﻼً با مناسبات حاكم متفاوت و يا بهتر
است گفته شود متنافر است ،پايهگذاري كند؟
بهميكرون تا ميكرون زندگي انسانها در سطح جهاني نگاه كنيم ،آيا در هيچ لحظهي آن يگانگي مشاهده ميكنيم كه اين
يگانگي بخواهد بهيگانگي بينالمللي فرارويد .هر اثري از نوعي يگانگي كه بهشكل نطفهاي ميخواهد شكل بگيرد از همه طرف
آنچنان مورد حمله قرار ميگيرد كه در همان نطفگي خفه ميشود .آيا مبارزه برعليه نظم موجود را ،حال در هر سطحي كه انجام
شود ميتوان از حركت بهسوي يگانگي جدا كرد و در نتيجه آيا هر حركتي را كه مطمئناً با سطحي از آگاهي عجين است ،نبايد
مورد پشتيباني قرار داد و اين اعتماد را داشت كه چنين انسانهائي در ادامه حركتشان و از پس پراتيك خودشان راهشان را پيدا
خواهند كرد و اينكه انتقاد بهمعناي شركت فعال و سازنده در هر حركتي است و در نتيجه آيا هنوز »بيگانگي« عمل نميكند؟
عﻼوه بر اين دو مقدمه ،بايد همزمان سطح جهاني هم آماده شود ،در غير اينصورت ما هم با شخصيتهاي محلي و هم با
كمونيسم محلي روبهرو هستيم كه اولي نميتواند درك جهاني و تأثير جهاني داشته باشد و دومي چون نياز و محروميت در اثر
عدم ايجاد مناسبات و مراوده جهانشمول بين انسانها ادامه پيدا ميكند و مبارزه براي رفع اين نيازها ،تمام كثافات قديم را
مجدداً برپا ميكند» .كمونيسم تنها بهمثابه عمل تودههاي پيروزمند »يكباره« و بهطور همزمان ممكن است ،اين امر مستلزم
تكامل جهانشمول نيروهاي مولده و مناسبات از نزديك وابسته بدانهاست .ضمن آنكه »هرگونه مراوده ]جهانشمول[
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كمونيسم محلي را از ميان خواهد برد «.بنابراين روشن ميشود كه اگر »ابرمردي« چون لنين هم ميخواست و اراده ميكرد ،با
وجود چنين اشكاﻻتي ،انقﻼب اكتبر نميتوانست موفق شود .بنابراين وابستهكردن انقﻼب اكتبر به يك نفر و همهي اشكاﻻت را
در او و نظرات او جستجوكردن اشكاﻻت اساسي دارد كه در نتيجه بايستي كنار گذاشته شود.
بنابراين براي رسيدن بهچنين حدي از رشد تنها يك عامل عمل نميكند ،بلكه مجموعهاي از عوامل هستند كه با هم و بر هم
عمل ميكنند .ولي اين بدان معنا نيست كه پراتيك تاكنوني طبقه كارگر تماماً غلط و انحرافي بوده است و يا ناﻻزم .انسانها آن
كاري را ميكنند كه ميتوانند .تمام كارهائي كه تحت نام مبارزه تاكنون انجام شده است ،ﻻزم ،آگاهانه و منطبق بر شرايط زمانه
و قدرت و توانائي انسانهاي زمانه خود بوده است .اينكه چرا به نتيجهاي مطلوب ،آنگونه كه ما حاﻻ فكر ميكنيم نرسيده است،
هم به نتيجهگيريها ،تجربيات و دانش و شناخت كنوني ما برميگردد و هم تغيير شرايط كنوني بشر بهشكل كلي آن .ضمن
آنكه سرمايهداري هيچگاه بيكار ننشسته است و همواره با انواع و اقسام نقشهها و خيل ايدئولوگها و سياستمداران رنگارنگ در
چارچوب انواع و اقسام برنامههاي اقتصادي /فرهنگي و عمليات پنهان و آشكار پليسي و نظامي بهمقابله با تغيير انقﻼبي پرداخته
است .البته اين بدان معنا نيست كه در چارچوب نظري نميتوان و يا نبايستي گذشته را نقد كرد .ولي مهم اين است كه چه كسي
راجع بهآن حرف بزند و يا چگونه .مشكلِ بحث كنوني ما بر سر تخطئه كردن و كل يك حركت را مورد سئوال قراردادن است كه
چندان خردمندانه نيست.
هر نسلي از انسانها هر قدر هم منتقد خود باشد ،بهدليل آنكه فاصله مطلوب از خود را ندارد ،قادر نيست اشتباهات خود را كامل
ببيند .بايد اين فاصله مطلوب ايجاد شود .گذر زمان چنين فاصلهاي را ايجاد ميكند .آنگاه آيندگان بهتر ميتوانند عملكردهاي
نسل قبلي را ببينند و آنها را مورد نقد و بررسي قرار دهند .آيا ما كه اكنون نسبت بهنتايج عملكرد قبليهايمان چنين بيگذشت
و احتماﻻً تخطئهآميز برخورد ميكنيم ،ضمن آنكه چندان كاري هم نكردهايم ،بهتر و كاملتر از نسلهاي گذشته عمل ميكنيم.
»رسيدن بهرهائي واقعي تنها در جهان واقعي ،بهوسيلهي وسائل واقعي ممكن است ،كه بردگي نميتواند بدون ماشين بخار و
ماشين پنبهريسي جني ،نابود گردد؛ اينكه بطور كلي افراد تا هنگاميكه قادر نباشند خوراك و آشاميدني ،مسكن و پوشاك با
كيفيت و كميت مناسب بهدست آورند ،نميتوانند رهائي يابند .آزادي عملي است تاريخي ،نه عملي ذهني و همانا توسط شرايط
تاريخي]،سطح[ صنعت ،تجارت ،كشاورزي و  ...بهوجود ميآيد) «.ايدئولوژي آلماني صفحات (٤٨ -٩
در عينحال در ماهيت ،نظرات آقاي حكيمي چندان تفاوتي با نظريات لنين ندارد ـ البته اگر مسئله تشكل حزبي را در نظر
نگيريم ،كه در جاي خود تفاوت بزرگي است ـ چه آنجا كه از حركت خودانگيخته كارگران حرف ميزند و يا آگاهي خودانگيخته
را طرح ميكند و چه آنجا كه آگاهي سوسياليستي ،كه چيزي متفاوت ،نه تنها از آگاهي بهشكل كلي است ،بلكه از پراتيك
خاصي جدا از طبقه كارگر بهوجود آمده است .فقط آدمهاي خاصي »كه بههر دليل از رزمندگي ،هوشمندي ،ترقيخواهي و (...
توانستهاند بهماهيت سرمايهداري و بهطور كلي جامعه طبقاتي پي ببرند ،همان كساني هستند كه آوار ايدئولوژي طبقهي سرمايهدار
را از روي كارگران كنار ميزنند و با نشاندادن اين كه طبقهي كارگر براي چه چيزي مبارزه ميكند ]يعني رسالت آنان چيست؟[،
راه را براي خودآگاهي اين طبقه و در نهايت رهائي كارگران بهنيروي خود آنان هموار ميكنند «.بايد گفت كه اين جملهي آخر
بيشتر تعارف است و اينكه مرشد دستي هم روي سر مقلدين خود ميكشد كه دلشان را بهدست بياورد .حاﻻ كه اين »آدمهاي
خاص« تمام كارها را كردهاند ،راهحلها را جستهاند و هدف را تعيين كردهاند ،بهتر است كه خودشان تا بهآخر خط هم بروند .ولي
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اينكه به كارگران احتياج دارند ،براي اين است كه فقط با اين نيروي مادي ميشود نظام را سرنگون كرد .آيا گوشت دم توپ
تداعي نميشود! بنابراين ميبينيم كه تفاوتي وجود ندارد .چون اگر نامبردن از كارگران باشد كه لنين تمام آثارش پر است از نام
كارگران ،خواستههاي طبقه كارگر ،آرمان و برنامه و  ...طبقه كارگر .من در بخش بررسي نظرات لنين در رابطه با دولت بهاين
مسائل بيشتر اشاره خواهم كرد.
برگرديم بهنظرات آقاي حكيمي و ببينيم نكات مشترك و غيرمشترك آنها با نظرات لنين چگونه است؟ تا بدينجا اين خود
كارگران نيستند كه در مبارزهشان و از پس پراتيكشان بهراهحلها ميرسند بلكه كساني ديگر هستند كه بههر دليل از رزمندگي...
چنان موقعيتي را پيدا كردهاند كه بدين حد از آگاهي برسند و بايد باز هم اين ايدهها و اين آگاهي را بهدرون طبقه ببرند و راه را
نشان دهند .درست مثل اينكه جوامع بشري همواره بايد نسل به نسل اين پروسه آگاه شدن را از ابتدا طي كند .آگاهي گلهوار
كسب كند ،به اگاهي از طبيعت برسد و از آگاهي در خود گذر كند و بهآگاهي بر خود برسد .كسي نميداند كه اين آدمهائي كه
بههر دليل رزمندگي ...اين راهها را كشف كردهاند ،چرا بايد نسل به نسل اين پروسه را طي كنند؟ مثﻼً چرا شيميدانان از
كيمياگري شروع نميكنند و يا فيزيكدانان ديگر »يافتم ،يافتم« را فرياد نميكنند؟ فقط آدمهاي اين حيطه خاص است كه بايد
از قعر جنگلها و اگاهيهاي حيواني براي دههاهزار بار ديگر شروع كنند و بهانتهاي آن برسند؟ از طرف ديگر ،چرا اين آدمهائي
كه بههر دليل رزمندگي ...بهچنين نتايجي رسيدهاند ،هيچگاه بدين نتيجه نميرسند كه ازمايشگاه و محل تحقيق آنها جامعه
بشري است و ابژههاي آنها انسانهائي هستند كه خود فكر ميكنند و هر لحظه جاي دانشآموز و آموزگار تغيير ميكند و عﻼوه
بر آن انسانها دائماً در حال تغيير هستند و در نتيجه هيچ »آگاهي سوسياليستي« بستهبندي شدهاي تاب اين تغييرات را نميآورد
و دانشآموزان كه در عينحال آموزگاران هم هستند ،دانش جديدي را طلب ميكنند كه فقط در پروسه پراتيك خودشان كسب
ميشود و حاصل هيچ پروسه ديگري نيست.
چهكسي ميتواند ادعا كند انقﻼب كمونيستي در تمام كشورها دقيقاً شبيه همديگر است ،كه در نتيجه ،آگاهي و يا كليتر بگوئيم،
پراتيك واحدي را طلب ميكند .چگونه ميتوانيم ايدئولوژياي كه بار طبقهي كارگر امريكا شده است را با ايدئولوژياي كه بار
طبقه كارگر مصر شده است ،يكي بدانيم و بخواهيم راه چاره واحدي براي آنها بيابيم .اين كدام اصول ثابتي است كه طبقه كارگر
در مبارزه دسته جمعياش بدان نميرسد و فقط عدهاي كه بههر دليل رزمندگي ...ميتوانند بدان برسد .اين خودانگيختگي چه
صيغهاي است كه ما قادر نيستيم از آن عبور كنيم و همواره چون بختك روي ما ميافتد؟
آقاي حكيمي زمانيكه از اين نظر كه روشنفكران بورژوا ميخواهند بهزعم لنين آگاهي سوسياليستي را بهدرون طبقه كارگر حمل
كنند ،انتقاد ميكند ،كامﻼً حق دارد .ولي آيا اگر بهجاي اين روشنفكران ،چند كارگر را بگذارد ،فكر ميكند ،مسئله حل ميشود؟
باز هم آن آگاهي حاصل يك پروسه ديگر است و حاصل پراتيك كارگران نيست و در نتيجه بايد بهدرون كارگران برده شود!
يعني ما بعد از اينهمه سال بهنظرات كائوتسكي و لنين رسيدهايم؟ ما باز هم كارگران را از چرخه اين كسب آگاهي كنار
گذاشتهايم و آنها را در دسته محرومين از فكركردن قراردادهايم .در اين صورت چهكسي تضمين ميكند كه آن انسانهائي كه
بههر دليل توانستهاند آن برتري را پيدا كنند ،قدرت را بهطبقه واگذار كنند و خود سرور نشوند؟
آگاهي امري ساكن و بيتغيير ،از قبل بهوجودآمده و شكلگرفته و داراي اصول تغييرناپذير نيست و خارج از حوزه پراتيك انساني
شكل نميگيرد .هر راهحلي كه مبارزه طبقه كارگر را يك قدم جلو ببرد از صد طرح و برنامه كه خارج از اين پراتيك شكل گيرد و
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ارائه شود ،بهتر است و مطمئناً آن چيزي است كه سنگبناي آگاهي در خود ،براي خود و براي ديگران را تشكيل ميدهد.
انسانهاي كنوني چنين پروسههائي را پشت سر گذاشتهاند ،خودانگيختگي ،در خود و براي خود حتماً زماني مطرح بودهاست كه
كارگران حتماً ميبايستي پروسه ماشينشكني را پشت سر ميگذاشتند ،بايستي انجمنهاي برادري و سنديكا را ميساختند .حتماً
بايستي به روشنفكران بورژوا و طبقات غيرخودي باج ميدادند و گوشت دم توپ مبارزات آنها ميشدند .ولي آيا ما فكر ميكنيم
كه ميشود با تاختن به لنينهاي گذشته و آنهائي كه در آينده خواهند آمد مسئله را حل كنيم؟ آيا ما بدينشكل رسالتي در حد
لنين براي خود قائل نشدهايم ،بدون آنكه پراتيك او را داشته باشيم؟ آيا فكر نميكنيم كه خود كارگران و پراتيك آنهاست كه
مسئله را تعيين و حل خواهد كرد؟ من مطمئن هستم كه گير قضيه طبقه كارگر جهاني اين مسائل نيست .مسئله آگاهي براي ما
كه در كشوري زندگي ميكنيم كه براي دست يافتن بهلحظهاي از آن با دار و درفش سر و كار پيدا ميكنيم ،تبديل بهعقده شده
است؛ آي اگر كمي آزادي داشتيم چهها كه نميكرديم! و حاﻻ بدين مسئله ،ايدئولوژي سرمايهداري را هم ،كه باز هم از همان
جنس آگاهي است ،اضافه كردهايم و فكر ميكنيم كه اشكال قضيه را پيدا كردهايم .آيا ايدئولوژي سرمايهداري باز هم جزئي از
همان مشكل سرمايهداري نيست؟ كارگر اگر دريابد كه استثمار ميشود ،و راهحل استثمار نشدن را پيدا كند كه ديگر كسي نتواند
او را استثمار كند و يا حداقل راههاي مبارزه با آنرا بيابد ،آيا چنين كارگري نميتواند با ايدئولوژي سرمايهداري مبارزه كند؟ اين
چه مبارزه ضدسرمايهداري است كه قادر نيست همزمان از همهي سدهاي سرمايهداري عبور كند و بايد آدمهاي خاصي پيدا شوند
كه اين موانع را كشف كنند و بهديگران نشان دهند؟ در اينصورت آيا اين طبقه استحقاق رهائي را دارد؟
ما تا زمانيكه درك نكنيم كه آگاهي نميتواند چيز ديگري جز موجود آگاه باشد ،نميتوانيم كمونيسمي را كه ميخواهد جهان
موجود را دگرگون كند و عمﻼً چيزهاي پيشيافته را مورد حمله قرار دهد ،بر پا كنيم .تكيه يكجانبه روي آگاهي و بهويژه آگاهي
فرموله شده ،كه از پيش توسط ديگران تعيين و تدوين شده است؛ حال فرق نميكند كه اين آگاهي توسط روشنفكران انقﻼبي و
يا كارگران انقﻼبي بوجود آمده است كه بههر دليلي پروسه آگاه شدن را جدا از پروسه مبارزه همگاني طبقه كارگر طي كردهاند.
چنين آگاهياي زائد ،غيرﻻزم ،ناكارساز و نامنطبق با مبارزهي طبقه خواهد بود .كليه دستاوردهاي تاكنوني جنبش كارگري،
همچون كليه علوم ديگر زمينهاي است كه بر پايهي آنها كارگران ميتوانند پراتيك خود را بارورتر نمايند .تبديل اين دستاوردها
به آيههاي تغييرناپذير آچمزكردن كارگران است .سياسيشدن مبارزات كارگري نيز كه روزي از جانب ماركس و انگلس هم مورد
تأكيد بود امروزه از جانب خود سرمايهداري انجام ميشود .چون مرز بين مسائل اقتصادي و سياسي آنچنان توسط خود
سرمايهداري مخدوش شده است كه هر خواسته اقتصادي بﻼفاصله بهامري سياسي تبديل ميشود .اين نه فقط در كشورهاي
عقبافتاده كه در كشورهاي پيشرفته سرمايهداري هم اتفاق ميافتد .عﻼوه بر آن همهگير شدن مبارزه بهدليل كارگرشدن اكثريت
قريب بهاتفاق مردمان كشورهاي بهويژه پيشرفتهي سرمايهداري ،درحال شتابگرفتن است و سازماندهي چنين مبارزهاي الزاماً در
سطح اجتماعي است ،و ما در ابتداي اين پروسه هستيم.
سرمايهداريهاي جديد كه بهنام اقتصادهاي در حال گذار خوانده ميشوند ،از دل قرون وسطي اروپا بيرون نيامدهاند بلكه توسط
سرمايهداري مدرن و بهكمك بسياري اقتصاددانان و جامعهشناسان و با طرح و برنامه جديد »اقتصاد شوك« بوجود آمدهاند كه
يكشبه تمام ابزار و وسائل توليد را بهمالكيت خصوصي افراد درآورد .اين سرمايهداري كه از دل كشورهاي »سوسياليستي«
اروپاي شرقي و چين و آسياي جنوب شرقي بيرون آمده است ،كه مردمانش مدتهاست با مالكيت خصوصي آشنائي نداشتهاند و
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مدتي طوﻻني است كه از مالكيت ابزار توليد محروم بودهاند .چنين توده وسيعي كه فقط بيش از يك و نيم ميليارد آن در چين
زندگي ميكنند ،آنچنان بيچيزند كه زندگي كارگري و شهرنشيني و داشتن كار و دستمزد دائمي و قطع نشدني برايشان جنبهي
كامﻼً راضيكنندهاي دارد ،قدرش را ميدانند و شكرگزار آن هستند .هرچند كه چنين دورهاي حتماً چندان طول نميكشد و
ميتوان گفت اين پروسه در حال اتمام است .بنابراين از اين جمعيت كه ميتوان گفت در حدود يكپنجم جمعيت جهان را
تشكيل ميدهند ،بهاين زوديها نبايستي انتظار چنداني داشت .مردمان اروپاي شرقي و روسيه كه هنوز دارند جشنهاي آزادي از
شّر »كمونيسم« را برگزار ميكنند و هر صحبت ضد سرمايهداري در آنجا ترجمه گيرافتادن در چنگال همان كمونيسمي است كه
آنها از آن متنفر هستند .بهاين جمعيت ،مردمان هندوستان و بنگﻼدش بهاضافه كشورهاي آسياي جنوب شرقي و برخي
كشورهاي امريكاي ﻻتين را كه بهتازگي بهمدار سرمايهداري پيوستهاند ،اضافه كنيم ،كه حدود چهار ميليارد نفر را در برميگيرند،
آنگاه پي ميبريم كه چرا طبقه كارگر جهاني در مقابل سرمايهداري چنين ضعيف عمل ميكند.
در اين نگاه بهوضع كارگران كشورهاي پيشرفته سرمايهداري پرداخته نشده است .وضع سرمايهداري از لحاظ رونق و ركود و
رابطهي آن با وضع طبقه كارگر ،فقط ميتواند از زاويه فراواني كار و يا بيكاري بر وضع طبقه كارگر تأثير بگذارد .هر چند در
درازمدت رونق كار سرمايهداري ميتواند با تضمين درازمدت كار براي كارگران ،وضع آنان را تثبيت كند ،مثﻼً بيشترين اعضاء اين
طبقه صاحب خانه شوند ولي در عينحال هر بحراني كه در اين سيستم بهوجود ميآيد نه تنها خيل بيخانمانها را بيشتر ميكند،
كه صاحب خانهها را هم بهاجارهنشين تبديل كند .ولي اگر بهوضع كارگران اروپائي نگاه كنيم ،ميبينيم كه در اثر ساليان سال
دوام سرمايهداري و مبارزهاي كه كارگران كردهاند و توانستهاند بخشي از ارزش اضافي را كه سرمايه چپاول ميكند پس بگيرند،
كارگران اروپائي وضعيتي بهتر از ساير كارگران در جهان دارند .چه از لحاظ تنوع و كيفيت غذائي و پوشاك و چه از لحاظ مسكن
و يا حتي سﻼمت و طول عمر (3) .در همينجا ميتوان نتيجهگيري كرد كه بر پايه چنين وضعيتي نزد ماركس براي حدوث
انقﻼب كمونيستي ،وضعيتي بحراني در ارتباط با طبقه كارگر نميبينيم .كشورهاي تازه سرمايهداري شده و نه در كشورهاي
پيشرفته سرمايهداري ،بر مبناي دو مقدمهاي كه با وجود آنكه رنگين شدن مبارزهي ضدسرمايهداري ميتواند باعث گسترش
اين مبارزه شود ولي در نبود هژموني طبقه كارگر ،قاعدتاً اين مبارزه نيرو و انرژي خود را در رابطههاي بيمورد تلف ميكند،
چنانكه تا بهحال كرده است .جنبش سياتلَ ،اتَك ،اشغال والاستريت و ديگر جنبشها ،همه بدين سرنوشت دچار شدند .جنبش
جليقه زردها هم در آينده بهچنين سرنوشتي دچار ميشود .ولي اين مهم نيست ،مهم آن است كه يك نتيجهگيري ،حتي يك
خطي از آن گرفته شود .يكي از دستاوردهائي كه ميتواند حاصل اين نوع جنبشها باشد اوﻻً جهتگيري بيشتر روي مسائل
طبقاتي ،دستمزد ،نان ،مسكن و جز اينها است .عﻼوه بر آن رسوخ بهديگر كشورها ميباشد.
جنبش جليقه زردها كه در حال حاضر در كشور فرانسه در جريان است بهنظر ميرسد كه دارد نه تنها در فرانسه كه در ديگر
كشورها هم جا ميافتد .هرچند كه تمامي سرمايهداري سعي دارد بههر شكل ممكن آنرا متوقف كند .اگر بخواهيم اين جنبش را
بهشكل كلي توضيح دهيم بايد بگوئيم از ابتدا بعنوان مخالفت با باﻻ رفتن قيمت گازوئيل و بنزين شروع گرديد ولي بهزودي
سياستهاي دولت ماكرون را در زمينههاي اقتصادي و حتي فرهنگي مورد سئوال قرار داد و بهجنبشي براي باﻻ بردن حداقل
دستمزد از  ١١٠٠به  ١٣٠٠يورو ،كاهش عوارض از حقوق بازنشستگان ) (4شدند .ماكرون در مقابل بسياري از اين خواستهها
عقبنشيني كرده است .مثﻼً بهجاي  ١٣٠٠يورو  ١٢٠٠يورو را پذيرفته است و يا ماليات بر سوخت را كه قرار بود وضع كند نقداً
21

ملغي اعﻼم كرده است .در مجموع ميتوان گفت كه اين جنبش تابهحال در برگيرندهترين ،طوﻻنيترين و وسيعترين جنبشي
بوده است كه در دوران كنوني فرانسه بهخود ديده است .اين جنبش در ابتدا توانست طرفداري  ٪٧٥تا  ٪٨٠مردم را بهدست
آورد .ولي در نظرخواهيهاي اخير اين درصد كمتر شده است .عموماً چنين حركاتي بهخشونت كشيده ميشوند ،چه از جانب پليس
و چه بخشي از شركت كنندگان .چون در چنين حركت وسيعي براي سازماندهندگان آن بسيار مشكل است كه جلوي
افراطيهاي راست و چپ را بگيرند و مانع كارهاي آنان شوند .پليس نيز عموماً اين آمادگي را دارد كه چنين تظاهراتي را
بهخشونت بكشاند ،كه تاكنون منجر بهزخميشدن دو تا سههزار نفر گرديده است ،كه از آنجمله كورشدن چند نفر و از جمله يكي
از سازماندهندگان حركت بود .در اين حركت تا بهحال دوازده نفر كشته شدهاند كه عموماً در تصادفات بوده است.
هرچند كه اخيراً اين جنبش بههمراه جنبشهاي سنديكائي مثل سنديكاي »ث ژ ت« و »سو« ،تظاهرات مشترك گذاشتهاند ولي
كﻼً ميتوان گفت كه كارگران متشكل كمتر در اين حركت شركت دارند و بيشتر ميتوان گفت كه بيشتر كارگران نيمهوقت و
بيكار و يا بخش كشاورزي و بازنشستگان در آن شركت دارند .در مجموع ميتوان گفت كه اين جنبش تحت تأثير جريانات چپ
ميباشد و تابهحال در مقابل سازش با دولت مقاومت نموده است .اين جنبش در واقع حاصل وضعي است كه بحران سرمايهداري
ايجاد نموده است و واكنشي به اين وضع است.
باز هم به نوشته آقاي حكيمي باز گرديم و ببينيم ايشان در رابطه با لنين بيشتر چه ميگويند :بهنظر ميرسد كه آقاي حكيمي بين
كار فكري و كار يدي كه ايشان از آن بعنوان كار مادي نام برده ،ديوار چين كشيدهاست .او حاصل كار مادي )يدي( را پرواضح
است كه مادي ميداند ولي حاصل كار فكري را مادي نميداند و يكسره آنرا بهكشيشها و موبدها نسبت ميدهد و حاصل آنرا
ايدئولوژي ميداند .در اينجا نميخواهم ايشان را بيسواد و يا ناتوان از فهم اين مسائل بدانم .ايشان باسوادتر از اين حد هستند
ولي آنچنان در محكومكردن لنين اصرار دارند كه دچار اين اشتباه لپي شدهاند .بهنظر بياوريد كه محصول كار يك آموزگار و يا
پزشك نه امري مادي كه امري ذهني ،حال اگر نگوئيم ايدئولوژي ،ميباشد.
حال اگر بهسراغ كار مادي و يا يدي برويم و از سقراط ،ارسطو و كليه فﻼسفه يونان باستان چشمپوشي كنيم و كار يدي صرف
يك كارگر ايرانخودرو را را در نظر بگيريم ـ كه بهغلط كار يدي ناميده شده است ـ ماهيچهها بهكمك مغز و اعصاب با هم كار
ميكنند و يك لحظه هم مغز را نميتوان از حركات ماهيچهها منفك كرد و حال اگر دانش قبلي و تجربههاي اين كارگر را هم
بدين كار اضافه كنيم ،نقش مغز را پررنگتر از ماهيچهها خواهيم ديد .امكان اين هست كه بر من خرده گرفته شود كه از آقاي
حكيمي خردهگيري ميكنم .ولي اگر خواننده بهچند جمله بعد )يعني در صفحه  (١١رجوع كند ،متوجه ميشود كه آقاي حكيمي
نميخواهد چندان هم منظور ماركس را در اين جمﻼت بيان كند ،بلكه بيشتر برداشت خاص خود را دارد .ايشان كار فكري را در
چارچوب صرفاً آگاهي ميداند ،در حاليكه منظور ماركس كل پروسه توليد است كه مغز و دست را در كنار هم ميديد و آگاهي بر
كار را حاصل اين پروسه ميدانست .چنين تفكيكي ميتواند اين سوءتفاهم را ايجاد كند كه آن بخش از حاكميت كه
ايدئولوژيسازي نميكند كار دستي ميكند و يا كساني كه كار دستي ميكنند اصﻼً مغزشان در اين پروسه دخالت ندارد و صرفاً
ماهيچهها در كار دخالت دارند .ماحصل چنين تفكري اين است كه كارگران فقط وسائل معاش توليد ميكنند )همانگونه كه
ارسطو گفته است( و كليه دستاوردهاي معنوي بشريت حاصل كار فكري است و حتي تأكيد ميكنند »كه اگر كار فكري از كار
مادي جدا نميشد آگاهي انسان در حد همان آگاهي حيواني ،يعني آگاهي بر عمل بيواسطهي خويش باقي ميماند«.
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ماركس بعد از آنكه سه وجه توليد را مبني بر  (١توليد وسائل زندگي و ابزار اين توليد (٢ ،توليد نيازهاي جديد كه بهدنبال رفع
نيازهاي اوليه صورت ميگيرد و  (٣توليد مثل كه ادامه نسل انسان را ممكن ميسازد ،بدين اشاره ميكند كه كل اين پروسه
بهمثابه رابطهاي دوگانه بهمنصه ظهور ميرسد١ .ـ رابطهاي طبيعي و  ٢ـ رابطهاي اجتماعي .و در باره اجتماعيبودن آن توضيح
ميدهد كه »اجتماعي بهمفهومي كه دﻻلت بر همكاري افراد جداگانهاي ميكند« و اين نيروهاي مولد را بعنوان بعد چهارم پروسه
توليد توضيح ميدهد و آنگاه به آگاهي ميپردازد» .فقط اكنون ،بعد از اينكه چهار برهه ،چهار جنبه مناسبات اوليه تاريخي را در
نظر گرفتيم درمييابيم كه انسانها از شعور و آگاهي نيز برخوردارند« و در ياداشت حاشيهاي مينويسد »انسانها داراي تاريخاند،
بهاين خاطر كه ميبايست حيات خود را توليد كنند .چونكه ميبايست حيات خود را توليد كنند .چونكه ميبايست آنرا از اين
گذشته بهطور معيني توليد كنند .اين امر توسط سازمان جسمانيشان تعيين ميشود؛ شعور آنان نيز درست بههمين نحو تعيين
ميشود ـ اما حتي از آغاز هم اين آگاهي »محض« نيست» .ذهن« از آغاز بهلعنت وجود مبتﻼ گشته و »وبال گردن« ماده
ميشود ،كه در اينجا نمود خود را بهشكل ﻻيههاي جنبان هوا ،صوت و بهطور خﻼصه ،زبان بهوجود ميآورد .زبان درست
بهاندازه آگاهي داراي قدمت است ،زبان آگاهي عملي واقعي است كه براي ساير انسانها هم وجود دارد و همانها فقط بهاين
جهت نيز براي من وجود دارد .زبان نيز مانند آگاهي تنها از نياز و ضرورت مناسبات انسانها با يكديگر ناشي ميشود«.
)ايدئولوژي آلماني ،صفحات  ٥٤تا (٥٥
چنين رجوعي بهماركس ،برخﻼف آقاي حكيمي ،نظر او راجع بهآگاهي و شكلگرفتن و ضروري بودن آنرا بيشتر روشن ميكند تا
نقل نقل بريده بريدهي جمﻼت و يا حتي كلمات انتخابي از او تحت نام گفتههاي او .ماركس در ادامهي سطور باﻻ مينويسد» :در
جائيكه رابطهاي وجود دارد ،اين رابطه براي من وجود دارد ،چارپا خود را بههيچچيز »ربط« نميدهد ،او خود را اصﻼً به هيچچيز
»مرتبط« نميسازد .رابطه چارپا با ديگران بهمثابه يك رابطه وجود ندارد ،بهاين جهت آگاهي از همان ابتدا محصولي اجتماعي
است ،و تا زمانيكه اصوﻻً انسانها وجود دارند ،اين چنين باقي ميماند .بهطبع ،آگاهي نخست صرفاً آگاهي مربوط بهمحيط
محسوس بﻼواسطه و آگاهي از رابطه محدود با ساير اشخاص و اشياء خارج از فردي است كه به خودآگاهي ميرسد .در
عينحال همانا آگاهي از طبيعت است كه نخست بهمثابه نيروئي بهكلي بيگانه ،توانمند و مصون از تعرض در مقابل انسانها قرار
ميگيرد ،كه ارتباط انسانها با آن صرفاً حيواني است و انسانها بهسان جانوران مرعوب آن ميشوند .بدينوجه اين آگاهي از
طبيعت ،جانورانه است )مذهب طبيعي( بهاين خاطر كه طبيعت تاكنون بسيار اندك توسط تاريخ دستخوش تغيير شده است .از
جانب ديگر ،آگاهي انسان از ضرورت معاشرت با ساير افراد پيرامون خود سرآغاز اين آگاهي است كه او اصوﻻً در جامعه زندگي
ميكند .اين آغاز بهاندازه خود حيات اجتماعي در اين مرحله ،جانورانه است) «.همانجا ،صفحه (٥٥
آقاي حكيمي بيواسطه و مقدمه و يا با مقدمهچيني لنين را متهم بهبورژوا بودن ميكند .ما قبﻼً ديديم كه او لنين را از دوران
جوانياش بدان متهم نمود كه در فكر رشد روابط سرمايهداري بوده است و بدين خاطر در فكر فراهمكردن ابزار بهقدرترساندن
اين طبقه بوده است .و حاﻻ ميگويد »و لنين نيز چنانكه ديديم بهدرستي ميگويد كه آن آگاهي كه در بيرون طبقهي كارگر
وجود دارد و بايد بهدرون اين طبقه برده شود ،آفريدهي ذهن »نمايندگان دانشور طبقات دارا« و »روشنفكران بورژوازي« است.
بهاين ترتيب ،حزبي كه اين آگاهي را بهدرون طبقهي كارگر ميبرد ،در واقع طبقهي كارگر را نه بهآگاهي پرولتري بلكه بهآگاهي
بورژوائي مجهز ميكند«.
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درست است كه لنين در چه بايد كرد تا حد زيادي نظر كائوتسكي را در مورد لزوم بردن آگاهي به درون كارگران از طريق
روشنفكران غيرپرولتري به طور غيرمنقدانه ميپذيرد اما در همانجا نيز بروشني ميگويد كه كارگراني هستند كه بهطور
مستقل به درك علمي نايل ميشوند و ديتسگن كارگر دباغ آلماني را مثال ميزند كه به فلسفه مادي و نيز به ديالكتيك به طور
مستقل دست يافت )البته خود ديتسگن از آغاز جواني در مبارزات كارگري شركت فعال داشت .مسافرتهاي زيادي به آمريكا و
روسيه و كشورهاي ديگر كرده و به مطالعة آثار متفكران پرداخته بود( .لنين بعدها ،بويژه پس از انقﻼب  ١٩٠٥و پس از تجربة
انترناسيونال دوم بر اين نكته كه خود كارگران ميتوانند و بايد از لحاظ نظري و به طور مستقل به آگاهي طبقاتي سوسياليستي
دست يابند و دست مييابند ،تأكيد دارد .يك مورد بسيار شاخص كه منقدان لنين هرگز به آن اشارهاي هم نميكنند
مقالة لنين زير عنوان »كارل ماركس ،زندگي نامة مختصر ماركس و شرح ماركسيسم« است كه در آن به زندگي و نظرات
ماركس ميپردازد .لنين در اين مقاله كه در سال  ١٩١٤نوشت ،در توضيح سوسياليسم چنين ميخوانيم» :از آنچه گفته شد آشكار
ميشود كه ماركس اجتناب ناپذيري تحول جامعة سرمايهداري به جامعة سوسياليستي را كﻼ و منحصراً از قانون اقتصادي حركت
جامعة معاصر استنتاج ميكند .اجتماعيشدن كار كه با سرعت فزاينده در هزاران شكل به پيش ميرود و خود را به نحو خيره
كنندهاي در نيم قرني كه از مرگ ماركس گذشته در رشد توليد بزرگ ،كارتلهاي سرمايهداري ،سنديكاهاي سرمايهداران و
تراستها نمايان كرده است و نيز افزايش غولآساي ابعاد و توان سرماية مالي ،پاية مادي اصلي فرارسيدن ناگزير سوسياليسم را
تشكيل ميدهند .نيروي محرك فكري و اخﻼقي ]معنوي[ و مجري فيزيكي اين تحول ،پرولتاريا است كه خود
سرمايهداري او را پرورش داده است - «.تأكيد بر كلمات از من است) .ترجمهي :سهراب شباهنگ؛ سايت آذرخش( .به
روشني ديده ميشود كه لنين نه تنها نيروي عملي و مجري فيزيكي بلكه نيروي محرك فكري و اخﻼقي دگرگوني
جامعة سرمايهداري به جامعة سوسياليستي را پرولتاريا ميداند .اين ديدگاه لنين با آنچه در »چه بايد كرد« آمده و
بويژه با ديدگاه كائوتسكي كامﻼ تفاوت دارد.
بدون هرگونه پردهپوشي بايد گفت كه آقاي حكيمي در رابطه با لنين و مسائلي كه در رابطه با مبارزه مطرح نموده است ،بهدليل
آنكه اساس مخالفت خود را با او بر سر حزب گذاشته است ،قادر نشده كه نه زمانه و رشد مبارزه را مورد توجه قرار دهد و نه حتي
اشكاﻻت كار لنين را ببيند .اينكه لنين با پذيرفتن اين نظر از كائوتسكي بهيك نوع آگاهي بهنام آگاهي سوسياليستي كه جدا از
طبقه كارگر و در نزد روشنفكران بورژوازي شكل گرفته است و ميخواهد اين آگاهي را بهداخل طبقه انتقال دهد .آقاي حكيمي
اينرا ميبيند و كل آگاهي او را بورژوايي تشخيص ميدهد و حتي او را در خدمت بورژوازي ميبيند .در حاليكه اگر چارچوب
بافتهشده از تفكر توطئه را كنار بگذاريم ،اشكاﻻت زيادي ميتوانيم به تفكرات و عملكردهاي لنين بگيريم.
شخصيتهائي كه بعد از ماركس در آن دوره زندگي و مبارزه كردهاند ،تماماً چون لنين و حتي نازلتر از او فكر ميكردند و بدين
خاطر است كه جنبش كارگري آنزمان و پس از آن ،در دوران جنگ جهاني اول ،قادر نشد از چنبرهي دعواهاي سياسي فراتر
برود .مثﻼً بهجنبش كارگري آلمان نگاه كنيم آيا اين جنبش قادر شد يك قدم از »جنبش كارگري« فراتر برود؟ لنين در »چه بايد
كرد« در برخورد به »ر ب اف« كه ميگفته است »آدم« كه منظورش فعاليني كه كار سازماندهي بكنند ،نيست ،مينويسد »در
عينحال آدم نيست چونكه رهبر وجود ندارد ،پيشوايان سياسي وجود ندارد .اشخاص داراي قريحهي تشكيﻼتي وجود ندارد كه
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قادر باشند موجبات چنان فعاليت پردامنه و در عينحال واحد و همآهنگي را فراهم نمايند كه در سايه آن بتوان از هر قوه ولي
جزئي استفاده نمود) «.آثار منتخبه ،دوجلدي ،جلد اول ،صفحه (١٢٢
چنين تفكر نخبهگرائي بيصبرانه ميخواهد آگاهي سوسياليستي حاضر و آماده را هر چه زودتر بهدرون طبقه منتقل كند و آتش
بهآن خرمن بزند .اين غلط است كه ما لنين را متهم كنيم كه در فهم و شعور كارگران شك داشته است .ولي از طرف ديگر او
آگاهي سوسياليستي را تمام و كمال و حاضر و آماده ميبيند كه بايستي چون يك بسته بهدرون فضاي مناسب كه او آنرا طبقه
كارگر و مبارزهاش ،ميدانست ،منتقل شود .لنين زادهي شرايط آن زمان بود .و در آن شرايط فراتر از چنين شخصيتي حتماً
نميتوانست شكل بگيرد.
آقاي حكيمي سعي نموده است در برخوردش بهلنين ،او را در تقابل با ماركس نشان دهد و بدين وسيله كليه نظرات او را غلط
نشان دهد ـ كه اين در جاي خود يك برخورد ايدئولوژيك است ـ او با نقلقولهايي از ماركس ميخواهد بهما بگويد كه راوي
نظرات ماركس است كه در مواردي نشان داده شد كه راوي چندان خوبي نيست .يكي از نمونهها نقلقولي از مانيفست است كه
ايشان ميخواهد بهما بقبوﻻند كه ماركس در آنجا از مبارزه طبقاتي حرف زده است كه خالص كارگري است و كمونيستها حق
ندارند كه هيچ طبقه و قشر ديگري را تحت نام مبارزه دمكراتيك قاطي اين مبارزه كنند و لنين را از جمله بدين خاطر و البته در
چارچوب همان بورژوا بودن ،مورد نكوهش قرار ميدهد .و با نقل قول از نامه »جمعي از رفقا« كه بدين مسئله انتقاد داشتهاند،
بهمقابلهي لنين ميرود» .انتقاد دوم »جمعي از رفقا« بهايسكرا اين است كه اين نشريه مبارزه طبقاتي از موضع طبقهي كارگر را
تحتالشعاع مبارزهي سياسي غيرطبقاتي قرار ميدهد و در واقع ائتﻼف با جريانهاي بورژوائي بهقصدمبارزه با رژيم تزاري را
جايگزين مبارزهي سياسي ضدسرمايهداري طبقه كارگر ميكند «.و يا مينويسد »بهعبارت ديگر ،دعواي لنين با اين جريانها
}ليبرالها و اس ار{ بهقول معروف دعوا بر سر »لحاف مﻼ« بود و طبقه كارگرفقط تا آنجا بهدرد لنين ميخورد كه بهسلطهي او
و حزبش بر اپوزيسيون سياسي كمك ميكرد .و اين درست عكس موضع ماركس يعني درآوردن هرگونه جنبش سياسي بهخدمت
مبارزهي طبقه كارگر بر ضد سرمايهداري بود«.
ماركس در مانيفست مينويسد» :پرولتاريا مراحل گوناگون رشد و تكامل را ميپيمايد .مبارزهاش بر ضد بورژوازي موازي با
زندگياش آغاز ميگردد) «.همانجا ،صفحه » (٤٧گاه گاه كارگران پيروز ميشوند ولي اين پيروزيها تنها پيروزيهاي گذرنده
است .نتيجه واقعي مبارزه آنان كاميابي باواسطه آنان نيست بلكه اتحاد كارگران است كه همواره در حال نضج است) «.همانجا،
صفحه » (٤٩هر مبارزه طبقاتي هم خود يك مبارزه سياسي است ،و آن يگانگي كه شهرنشينان قرون وسطي براي ايجادش ،در
اثر وجود كوره راههاي روستائي نيازمند قرنها بودند ،پرولتارياي معاصر بهوسيلهي راههاي آهن در عرض چند سال بهوجود
ميآورد) «.همانجا ،صفحه  (٤٩واي بهحال پرولتارياي كنوني كه در عرض چند ثانيه ميتواند با اقصي نقاط دنيا تماس بگيرد و
نميگيرد.
ماركس ادامه ميدهد» :اين مشكل پرولتاريا بهشكل طبقه و سرانجام بهصورت حزب سياسي هرلحظه در اثر رقابتي كه بين خود
كارگران وجود دارد مختل ميگردد ولي اين تشكل بار ديگر قويتر و محكمتر و نيرومندتر بهوجود ميآيد و از منازعات بين
قشرهاي بورژوازي استفاده نموده ،آنها را ناگزير ميكند كه برخي از منافع كارگران را بهرسميت شناخته شده و بهآن صورت
قانوني داده شود ،از اين قبيل است قانون مربوط بهروز ده ساعته در انگلستان) «.همانجا ،صفحه (٥٠
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عﻼوه بر آن در »نقد برنامه گوتا« ماركس در رابطه با ﻻسال كه ميگويد »رهائي كارگر بايد تنها بهدست طبقه كارگر صورت
گيرد ،چرا كه در مقايسه با طبقه كارگر ساير طبقات ،تودهاي ارتجاعي بيش نيستند «.او مينويسد» :در مانيفست كمونيست آمده
است كه »بين همه طبقاتي كه اكنون در مقابل بورزوازي قراردارند ،تنها پرولتاريا يك طبقه واقعاً انقﻼبي است ،تمام طبقات ديگر،
بر اثر تكامل صنايع بزرگ راه انحطاط و زوال ميپيمايند ،حال آنكه پرولتاريا خود ثمره و محصول صنايع بزرگ است» «.در
اينجا بورژوازي بهعنوان حامي صنايع بزرگ و در مقابل فئودالها يك طبقه انقﻼبي قلمداد شده است ...پس ميبينيم كه
نميتوان بورژوازي را در رديف لردها و طبقه متوسط ،يك توده ارتجاعي خواند) «.نقد برنامه گوتا ،صفحه (٢٤
ماركس ادامه ميدهد كه» :بهعﻼوه مانيفست ميافزايد كه »قشر پائين طبقه متوسط« »بهزمره پرولتاريا« ميپيوندد و سرشتي
انقﻼبي پيدا ميكند .پس ميبينيم كه از چنين ديدگاهي ،اين ادعا كه اين قشر در كنار بورژواها و فئودالها و در قياس با طبقه
كارگر »يك تودهي ارتجاعي« بيش نيست ،ادعاي كامﻼً پوچي است «.آيا در انتخابات گذشته كسي بهصنعتگران ،توليد
كنندگان كوچك و دهقانان اعﻼم كرد كه »همه شما در مقايسه با ما در كنار فئودالها و بورژواها يك تودهي ارتجاعي هستيد«.
)نقد برنامه گوتا ،صفحه (٢٤
اگر ماركس زنده بود بهآن »جمعي از رفقا« ميگفت شما كامﻼً اشتباه ميكنيد كه ميخواهيد در مبارزه سياسي ،طبقه كارگر را
منزوي و از هر متحد نزديك و دوري محروم كنيد .بهتر است عوض اينهمه كارگر كارگرگفتن ،كمي هم بهفكر طبقه كارگر و
آيندهي مبارزهاش ميبوديد .اين منزهطلبي ،آنهم در جامعهاي كه طبقه بهادعاي خود آقاي حكيمي ،در اقليت بود ،بسيار
غيرمعقوﻻنه مينمايد كه بعد از اينهمه سال از بايگانيها چنين نقلقولهائي بيرون آورده ميشود .اين جمعي از رفقا بودند كه
قادر نبودند كمي بهاطرافشان نگاه كنند و دهقانان و خردهبورژواهاي فقير را ببينند و درك كنند كه در انقﻼب آينده آن مردمان
ميتوانند و بايد در كنارشان باشند ،همچنان كه بودند.
آقاي حكيمي توجه ندارد كه در جامعه قرن بيستويكم نهتنها در ايران كه در پيشرفتهترين سرمايهداريها ،كمونيستها
نتوانستهاند اين را جا بياندازند كه كليه دستمزدبگيران ،در هر مقام و منزلتي كه هستند ،چون ممر درآمدي جز از راه فروش
نيروي كارشان ندارند ،همه كارگر هستند و در نتيجه بايد در كنار همطبقهايهاي خود مبارزه كنند .پرستاران ،معلمان و غيره هنوز
خود را جزو اين طبقه نميدانند و بايد آنان را به اين مبارزه دعوت نمود و آنها هم با علم و كُتل خود ميآيند .حاﻻ ايشان ميآيد
و با نقلقول از »جمعي از رفقا« ،خواستار پاككردن مبارزه سياسي طبقه كارگر از هرگونه ناخالصي است ،مبادا دامان طبقه لكهدار
شود .ولي بايد متذكر شوم كه طبقه را زير بار ديگر طبقات و اقشارنبردن با اين مسئله كامﻼً متفاوت است .طبقه كارگر ديگر نبايد
بهديگر طبقات كولي بدهد.

يادداشتها:
 .1آگاهانه از اين نظر كه همه موجودات انساني ،موجوداتي اجتماعي هستند و در نتيجه حركاتشان در محيطي محصور از
انسانهاي ديگر و هم متأثر از آنها و مؤثر بر آنها انجام ميشود .چنين حركاتي متأثر از گذشته و مؤثر بر آينده و محيط اطراف
و در نتيجه تاريخي اجتماعي و آگاهانه است.
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 .2ماركس در توضيح نيروهاي مولد مينويسد »توليد زندگي ،هم توليد زندگيِ خود با كار و هم توليد زندگيِ ديگري با زاد و ولد،
بيدرنگ بهشكل رابطهاي دوگانه پديدار ميشود ،از يكسو بهشكل رابطهاي طبيعي و از سوي ديگر بهشكل رابطهاي اجتماعي
بدين معني ،هنگاميكه از اين رابطه ،تأثير مشترك تعداد زيادي از افراد فهميده شود ،حال اين تأثير مشترك ،تحت هر شيوهاي،
بههر شكلي و با هر هدفي كه ميخواهد باشد .پس ،از آنچه در اينجا گفته شد ،نتيجه ميشود كه يك شيوهي توليد معين با
تأثير مشترك يا يك مرحله معين صنعتي ،همواره با يك شيوهي معين تأثير مشترك يا مرحله اجتماعي در پيوند است .اين شيوه
مشترك ،خود »نيروي مولد« است .پس از آنجائيكه مقدار نيروهاي »مولد« كه انسانها به آنها دسترسي دارند ،وضعيت
اجتماعي را مقرر ميكند ،بايد »تاريخ بشريت« همواره در رابطه با تاريخ صنعت و مبادله مورد بررسي قرار گيرد) «.ايدئولوژي
آلماني ،مجموعه آثار ماركس و انگلس ،جلد سوم ،برلين  1973صفحات  (٢٩-٣٠ترجمه از آلماني است.
 .3در همينجا بايد اين توضيح داده شود كه ميزان دستمزد كارگران برمبناي ميزان هزينههاي زندگي آنها تعيين ميشود و اين
هزينهها برمبناي فرهنگ و سنتهاي تاريخي مردمان هر كشور و يا منطقه و ميزان شركت كارگران در مبارزه براي كسب بخش
بيشتري از حقوق خود تعيين ميشود و جنبه تاريخي دارد .بنابراين اين تعين كه كارگران اروپائي بيشتر از حق خود و احتماﻻً از
بخشي از ارزش اضافي توليد شده توسط كارگران كشورهاي ديگر استفاده ميكنند ،اساساً غلط است.
 .4نوعي عوارض در فرانسه ،عﻼوه بر ماليات از كليه حقوقبگيران كسر ميشود كه در زمان اوﻻند سوسياليست افزايش پيدا
كرد .جليقه زردها يكي از خواستههايشان كاهش اين عوارض است.

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-OR :
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