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  انقالب يا زوال؟
  

 مانيفست کمونيست

  ]٨[ھفتاد سال بعد-و-صد

٢  
– ١ –  

 ١٨٤٨ مانيفست حزب کمونيست، که در سال ۀ قرن نوزدھم نوشته شده و به اندازۀه در نيمتوان يافت کھيچ متنی را نمی

 ھم امروز نيز تمامی  .چنان اعتبار خويش را حفظ نموده باشدتوسط کارل مارکس و فردريش انگلس انتشار يافت، ھم

 مارکس و  .يان داشت منطبق استبندھای اين متن بر واقعيات معاصر ما بھتر از آن چه که در اواسط قرن نوزدھم جر

 را مطرح نمودند که ئیھاگيریيت بود، نتيجهؤی که در آن زمان به سختی قابل رئھاانگلس با اتکاء به پيشگذارده

  .ًھفتاد سال گذشته کامال تصديق گشته است- و-  وقايع تاريخی يک صدۀحقانيت آن در بوت

 بودند که قادر ئیھاگوتوان ادعا نمود که پيشرسيده است؟ آيا میوحی میھا آيا مارکس و انگلس پيامبرانی بودند که بدان

العاده بودند که قدرت  و يا اين که شايد ادعا شود که موجوداتی خارق به ديدن آينده در به اصطالح گوی بلورين باشند؟

 خود و ۀًو نفر صرفا، ھم در زمان واقعيت، اما، اين است که اين د .ُ پر واضح است که پاسخ منفی است ِاشراق داشتند؟

زند بھتر از ھر کس ھای آن را رقم میگیداری را تعريف نموده و ويژ آن چه را که سرمايهۀ ما، جوھرۀھم در زمان
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 در اين راستا، وی  . مارکس سراسر حيات خويش را به تعميق اين شناخت تخصيص داد .اندديگری درک نموده

  ]٩.[ شرايط انگلستان و فرانسه آغاز نمودۀ را با مطالعبررسی اقتصاد و سياست نوين

داری است، که تفاوت  سرمايهۀداری و از جامع توليد سرمايهۀ يک تحليل علمی موشکافانه از شيو  مارکسۀکتاب سرماي

رد کاوش له را موأقلب مس] سرمايه[ جلد اول  .دھد توليد را با اشکال پيشين به طور دقيق به دست میۀميان اين شيو

، به ]١٠][ابزار توليد[ِ کاال ميان مالکين خصوصی ۀيابی مبادل در اين تحليل، مارکس مفھوم عموميت .دھدقرار می

 اين ۀ بر پاي .سازدخمی روشن می-و-ويژه ظھور و استيالی ارزش و کار اجتماعی مجرد، را بدون ھيچ گونه پيچ

سازد که چگونه پرولتاريا توليد ارزش اضافی، يعنی مازادی ھنمون میزيربنا، مارکس آن گاه ما را به درک اين نکته ر

 ھمين جا بايد يادآوری  .کندتضمين می" دارسرمايه"زند، را با فروش نيروی کار خويش به دار به جيب میکه سرمايه

   .سازدا فراھم می خود شرط انباشت سرمايه رۀکشد، به نوبدار به کيسه مینمود که توليد ارزش اضافی که سرمايه

ھای حيات مدرن اجتماعی و داری، بلکه ھم چنين تمامی رخساره اقتصادی سرمايهۀ ارزش نه تنھا بازتوليد سامانۀسلط

کار ايدئولوژيک که از -و- ای است به ساز مفھوم از خودبيگانگی کاال اشاره .سياسی را در زير فرمان خويش دارد

  .گردداجتماعی بيان میپارچگی کلی بازتوليد طريق آن يک

ِ مسير کلی تحول ۀد خوردند، توانستند ارزش خود را با ارايئيُاين ابزار سياسی و عقالنی که با پيدايش مارکسيسم مھر تأ
ِتاريخی موجوديت سرمايه  که برای بررسی اين واقعيت در خارج از ئیھا تمامی تالش .داری به نمايش بگذارندِ

 نقد  . صورت گرفته، تا کنون نتوانسته است به نتايجی قابل قياس دست يابد–ًلبا عليه آن  يا غا–چارچوب مارکسيسم 

نامد، می" عاميانه"درستی آن را ئی، که وی ب، و به ويژه علم اقتصاد بورژوائی بورژواۀھای انديشمارکس از محدوديت

داری عاجز بوده، ِ از درک ذات وجودی سرمايه از خود بيگانه، کهۀ، اين انديش]ئیعلم اقتصاد بورژوا [ .استادانه است

 آيا آينده با انقالبات سوسياليستی رقم خواھد  .داری است الزم برای ديدن مقصد جوامع سرمايهئیدر عين حال فاقد توانا

 درازا ابد که عمرش را بهيی داری توفيق م يا اين که سرمايه ُداری مھر پايان خواھند زد؟خورد که بر استيالی سرمايه

 اين پرسش را که مانيفست مطرح ئی بورژواۀ انديش .کشانده، و به اين ترتيب راه را برای زوال جامعه ھموار سازد

  .گذاردساخته به طور کلی ناديده می

ش انجاميده، و يا به ازسازی انقالبی جامعه در تماميتيا به ب" طبقاتی ھمواره ۀکند که مبارزدرستی اعالم میمانيفست ب

  ]١١."[شودال مشترک طبقات درگير در اين نبرد ختم میزو

 عزيمت، به تدريج توانستم ۀ من از اين نقط .اين عبارت توجه مرا برای مدت زمان درازی به خود جلب نموده بود

 نابرابر متمرکز بوده و بر اين ايده که دگرش ۀقرائتی از حرکت تاريخ را فرمولبندی کنم که بر مفھوم عينی توسع

ِريخی در روندھای احتمالی متفاوتی به وقوع پيوسته، که به احتمال بيشتر به عوض مرکز از مناطق پيرامون آن نشأت تا
، يعنی پاسخ انقالبی از يک سو و از سؤال در عين حال، سعی نمودم که ھر کدام از دو الگوی پاسخ به اين  .گيردمی

  ]١٢.[سوی ديگر راه زوال، را نيز تشريح کنم

 ۀبندی بديلی را از يک شيو دست يابی به قوانين ماترياليسم تاريخی بر مبنای تجارب جھانشمول، من فرمولۀينبا گز

نھاد ، که تمامی جوامع طبقاتی به آن گرايش دارند را پيش]١٣[گزاری ناروال خراجۀداری، يعنی شيوسرمايه- پيشا

 اروپای فئودالی، و سرانجام، شکل گيری ئیی آن، برپا ساختمان روم باستان، فروپاش– پس، تاريخ غرب  .امنموده

ً اساسا مبين ھمان  –]  ميالدی١٨ تا ١٦ ۀسد] [١٤[ در اقتصاد دولتیئیجو-ھای خودکامه در دوران موازنهدولت

گزار ھای خراجتری، در شمايل دولت خود است که در جاھای ديگر به شکل منسجمۀی، اما، در شکل ويژئگرايش پايه

- بر اساس درک ما از تاريخ، آن گونه که شيوه . آن ياد نمودۀتوان از چين به عنوان بارزترين نمون يافت که میبروز
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- توليد بردهۀشيو [ .گير نبوده استداری عالمبرده] توليد [ۀداری عالم گيرند، شيوخراج گزاری و سرمايه] توليد[ھای 

 توليد فئودالی ۀ به عالوه، شيو .کند بروز میئی روابط کاالۀا توسعً ويژه است که صرفا در ارتباط بۀيک شيو] داری

  .گزاری است خراجۀشکل اوليه و ناکامل شيو

]  توليدۀشيو[ آن را به مثابه تالشی زودرس در راستای ساختمان ئیاين فرضيه، رشد و قوام امپراتوری روم و زوال نھا

گزاری متمرکز در نيروھای مولد به ميزانی نبود که به خراج در واقع، سطح رشد  .گيردگزاری در نظر میخراج

 بدين ترتيب، نخستين تالش ناموفق به گذار اجباری به عدم تمرکز فئودالی ختم  .مقياس امپراتوری روم نياز داشته باشد

 توليد ۀ شيو .دً غرب مجددا ظاھر گرديۀھای مطلق در چارچوب سلطنتئیگرا- ً آن نھايتا تمرکزۀگرديد، امری که بر پاي

 وانگھی، تنھا با آغاز اين مرحله بود که  .گزاری عبور نموددر غرب تنھا پس از اين بود که به سمت الگوی کامل خراج

ترديد اتفاقی نبوده گزاری امپراتوری چين رسيد، امری که بی خراجۀسطح رشد نيروھای مولد در غرب به سطح شيو

  .است

- ترديد موجبات مزيت تاريخیشود، بی میتبيينقوط روم و عدم انسجام سيستم فئودالی ماندگی غرب، که با س- اين عقب

ھای کمونی گزاری و عناصری از شيوه باستانی خراجۀ در واقع، ترکيبی از عناصر معينی از شيو .اش را مھيا ساخت

 اين نکته است که دليل  .رديدپذيری غرب گ انعطافۀرقم زده و ماي] در اروپا[ھای فئوداليسم را غيررومی، مشخصه

گزاری تمام عيار، و اين که چگونه توانست از سطح رشد نيروھای مولد شرق شتابان گذار سريع اروپا را از فاز خراج

پذيری و روند شتابان، در حقيقت،  اين گونه انعطاف .دھدداری را توضيح می سرمايهۀپيشی گرفته، و گذارش به دور

ُساختار نسبتا صلب و تحول بطئی شيوهدر تقابل آشکار با    .گزاری در شرق قرار داشتھای خراجً

ِغربی تنھا نمونه از ساختمان نافرجام -ِترديد، اين مورد رومیبی - در اين زمينه می .گزاری نيستخراج]  توليدۀشيو[ِ

 ۀعثمانی، نمون- عرب- قسطنطنيهمورد :  خويش، نام بردۀِتوان دست کم سه مورد ديگر را، البته ھر کدام با شرايط ويژ

گزار متمرکز آن قدر از شرايط رشد ھای خراج نظامئی در ھر کدام از اين موارد، تالش برای برپا .ھند، و مورد مغول

ً در ھر کدام از اين موارد، احتماال شکل  .شد آن را به شکلی با ثبات برپا ساختتر بود که نمینيروھای مولد پيش

 به عنوان نمونه، در دولت  . باشدئیفئودالی، و کاال-ويژه از شکل توليد دولتی، شبه- ترکيبی خودتوانستهتمرکز می

ھا را پی ھندی-در- ھای پی ناکامیۀ از سوی ديگر، ريش .ای را به عھده داشت کنندهتعيين نقش ئیاسالمی، تمرکز کاال

 در رابطه  .امن کنفوسيوس قياس کردهئيرا در تقابل با آشايد بتوان به محتوای ايدئولوژی ھندو ربط داد، امری که من آن 

  .دانيم، عمر اين امپراتوری بسيار کوتاه بودبا تمرکز امپراتوری چنگيز خان، ھمان گونه که می

   .آوردنظام امپرياليستی معاصر نيز دستگاھی است که ارزش اضافی را در معيار جھانی تحت تمرکز خويش در می

ِداری سرمايه-ھای پيشااش بر شيوهداری و مشروط به سلطهسرمايه] توليد [ۀ قوانين بنيادين شيوۀبر پاي ئیاين تمرکز گرا
ِ من قانون انباشت سرمايه در ابعاد جھانی را به عنوان شکلی  .کندگزار عمل میِپيرامونی فرمان] ِموجود در کشورھای[ ِ

 اين نظام امپرياليستی که به دنبال تمرکز دادن به ارزش  .امدی نمودهبنُاز بيان کارکنش قانون ارزش در اين ابعاد فرمول

و با رشد نيروھای مولد در مرکز نظام مشخص شده، در حالی که ] سرمايه[است، با شتاب در انباشت ] اضافی[

ی دو روی يک نيافتگ- رشد و رشد .شوندناموزون و عقب نگه داشته می] دارینظام سرمايه[ِنيروھای مولد در پيرامون 

  .اندّسکه

توانند روند تکامل خويش را اداره جان نمی بیی جانوران و اشيا .سازندھا ھستند که تاريخ خويش را میاين تنھا انسان

ّبه عنوان بيان سنتز جبريت و دخالت) پراکسيس( کاربست تئوری ۀ ايد .کنند؛ بلکه تحت فرمان آن قرار دارند گری ِ

 جامعه بوده و در طبيعت ۀ ديالکتيکی ميان زيربنا و روبنا نيز ويژۀ رابط .مختص جامعه استانسان، امری است که 
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 اگر  .ً روبنا صرفا بازتاب ضروريات زيربنا نيست .سويه نيست- اين رابطه، اما، يک .توان يافت نمیئیبرای آن ھمتا

شد به آزادی دست توان تصور نمود که چگونه میماند و نمیکه چنين بود، آن گاه جامعه ھمواره از خود بيگانه باقی می

  .يافت

 ديگر فرق گذاشته ۀبه شيو] توليد [ۀً کيفا متفاوت از گذار از يک شيوۀبه اين سبب نظر من اين است که بايد ميان دو گون

دبيگانه رخ داده ِ آگاھی از خوۀناآگاھانه و يا در ساي]  ديگر به طورۀ توليد به شيوۀاز يک شيو[ ھنگامی که گذار  .شود

ات را تغييرھا رخصت چيره شدن بر روند آورد به آنی که طبقات را به حرکت در میئژباشد، به اين معنا که ايدئولو

 طبيعی عمل کرده، و ايدئولوژی نيز خود به تغيير گذار ھم چون يک ۀرسد که پروسندھد، آن گاه اين گونه به نظر می

 در مقابل،  .را به کار گرفت" الگوی زوال"توان اصطالح رای اين گونه گذار می ب .شود از طبيعت میئیعنوان جز

توان سخن از انقالب به ميان ات مورد نظر را بيان کند، آن گاه میتغييراگر و تنھا اگر ايدئولوژی ابعاد واقعی و کامل 

  .آورد

ری را به عنوان يک دستگاه منطقی که جاودانه دا بايد که اين پرسش را ناديده بگيرد تا بتواند سرمايهئیتفکر بورژوا

  .دم زند" پايان تاريخ"است در نظر گرفته، و تا بتواند از به اصطالح 

   

- ٢ -  

 کوتاھی را در ۀداری تنھا برھً عکس، مارکس و انگلس، از ھمان زمان مانيفست، قويا بر اين نظر بودند که سرمايههب

زيستند از داری در عصری که اين دو می توليد سرمايهۀعيت اين است که شيو اما، واق .کندتاريخ بشريت اشغال می

 چيزی  .رفتفراتر نمی] ١٥[ کوچکی در فرانسه، و بخش غربی استان وستفالن پروسۀ، منطقجيممرزھای انگلستان، بل

-م اين، مارکس، اما، می به رغ .داری نام نھاد در مناطق ديگر اروپا وجود نداشت توليد سرمايهۀکه بتوان آن را شيو

تک خطوط مانيفست - اين اميدواری در تک .در اروپا رخ خواھد داد" به زودی"ھای سوسياليستی پنداشت که انقالب

  .آشکار است

 آيا انقالب در انگلستان، که در آن زمان  .البته، مارکس به اين که انقالب در کدام کشور آغاز خواھد شد آگاھی نداشت

  شد؟داری بود، آغاز می کشور سرمايهترينرفتهپيش

 نخست از ۀمارکس، اما، باور نداشت که انقالب در انگلستان ممکن باشد، مگر آن که پرولتاريای اين کشور در وھل

تر بوده، داری عقب سرمايهۀ آيا فرانسه، که از نظر توسع .حمايت از سياست استعماری بريتانيا در ايرلند دست بردارد

 شايد، و کمون   آغاز باشد؟ۀتوانست نقطتر بودند، می ميراث انقالب کبير به لحاظ سياسی پختهۀا به واسطھاما توده

انتظارات وسيعی " عقب مانده "المان انگلس نيز به ھمان دليل از  .د نمودئي اين بينش وی را تأ١٨٧١پاريس در سال 

ھا به اين  آن .ديگر قرار گيرند- اين جا رو در روی يک ممکن است که درئیانقالب پرولتری و انقالب بورژوا: داشت

  :اندنکته در مانيفست اين گونه اشاره نموده

 ۀدارند، اين است که اين کشور در آستان معطوف میالمانشان را به طور عمده به سوی ھا توجهعلت اين که کمونيست

ِتر تمدن اروپارفتهط پيش قرار گرفته که آماده است تا در تحت شرايئیيک انقالب بورژوا  ئی و در حضور پرولتاريائیِ

ًتر نسبت به پرولتاريای قرن ھفدھم در انگلستان، و قرن ھژدھم در فرانسه، به وقوع بپيوندد، و دقيقا به اين رشد يافته

درنگ از درآمدی به يک انقالب پرولتری نخواھد بود که بی - چيزی جز پيشالمان در ئیدليل است که انقالب بورژوا

  ]١٦.[پی آن خواھد آمد
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پروس ارتجاعی از يک سو، و در ديگر ) بيسمارک( در عوض، اتحاد ميان شياد تاريخی  .چنين اتفاقی، اما، رخ نداد

-  راه را برای پيروزی ناسيوناليسم ھموار نموده و انقالب تودهالمان ۀجربز- سو، بورژوازی بزدل و از نظر سياسی بی

 که وی، ھمان گونه که از ئی مارکس در اواخر عمرش نيم نگاھی به سمت روسيه انداخت، جا .ی را به حاشيه راندئ

  .آيد، انتظار داشت که ممکن است قدم در مسير انقالبی بگذاردبر می] ١٧[ھای وی با ورا زاسوليچمکاتبه

 ۀحلق" به عبارتی –رد بيگانه نبود تواند در مناطق پيرامونی سيستم پا بگيپس مارکس با اين ايده که دگرگونی انقالبی می

ھای الزم در اين گيری البته، مارکس در زمان خويش به نتيجه .ً، اصطالحی که بعدا لنين آن را به کار گرفت"سست

 را، مانند والديمير ايليچ لنين و مائو ئیھا بيستم بود که تا کمونيستۀ اين امر نيازمند گذار تاريخ به سد .مورد دست نزد

" ساختمان سوسياليسم در يک کشور"ژی نوينی را تصوير کنند که به عنوان يدونگ، بيابد که قادر باشند ستراتتسه 

ھای رفتپيش: "دھم آن را قدری تعبير کنم به نظر من، اما، اين عبارتی است نارسا که ترجيح می .شناخته شده است

ِ کشورھا تمرکز يافته، و سياست امپرياليسم غالب در قبال  طوالنی گذار سوسياليستی، که در برخی ازۀنابرابر در دور
  ."وقفه عليه آن بوده و تالش برای انزوای مفرط آن است بیۀآن مبارز

ھای  جھانی اين جنبش، پرسشۀبحث بر سر گذار تاريخی درازمدت به سمت سوسياليسم در راستای کمونيسم، و گستر

-  برای خود، شرايط و تأثيرات جھانی شدن سرمايهۀ در خود به يک طبقۀطبقزيادی را پيرامون تبديل پرولتاريا از يک 

  .سازدداری مطرح میسرمايه-  ضدۀگونی در تعابير انديشگاه دھقانان در اين گذار درازمدت، و گونهداری، جای

   

- ٣ –  

 وی زمانی  .پروراندمیداری تسخير جھان را در سر مارکس بيش از ھر کس ديگری به اين نکته آگاه بود که سرمايه

داری را در مبادی آن،  وی اين مأموريت سرمايه . تازه در آغاز راه قرار داشتئیگشادر اين باره نوشت که اين جھان

 و تمام ئیداری را در شکل نھا که باب سه سده گذار از نظام سوداگری به سرمايهامريکايعنی از به اصطالح اکتشاف 

  . قرار دادعيارش گشود، مورد بررسی

بورژوازی از ... ساز آن بوده است  زمينهامريکاصنعت مدرن بازار جھانی را ايجاد نموده است، امری که اکتشاف "

  ]١٨."[شھری داده است توليد و مصرف خصلتی جھانۀطريق استثمار بازار جھانی به عرص

 عبارات بسياری در مانيفست بر اين نکته  . نمودای نوين در تاريخ بشريت استقبال پديدهۀمارکس، از جھانی شدن به مثاب

به تمامی روابط فئودالی، پدرساالرانه، ] در آن جا[ که مسلط شده، ئیبورژوازی، در ھر جا: " برای نمونه .اذعان دارند

بورژوازی روستاھا را به زير حاکميت : "خوانيم که ھم چنين در جای ديگری می ]١٩."[ خاتمه داده استئیو روستا

  .روستا نشينی رھانيده است] ٢٠[ را از انزوای ای از مردمو بدين ترتيب بخش قابل مالحظه... شھرھا در آورده است 

بدوی را نيز به - ًدقيقا به ھمان گونه که روستاھا را به شھرھا وابسته کرده، کشورھای بدوی و نيمه] بورژوازی[

  ]٢١."[، و شرق را به غرب وابسته ساخته استئی را به جوامع بورژوائیکشورھای متمدن، جوامع روستا

 مارکس ھرگز رو به سوی گذشته نداشته و از آن دسته افرادی نبود که حسرت به اصطالح  .اندًکلمات کامال روشن

- ساخت، تا به آن حد که حتا اروپا وی ھمواره نقطه نظرات مدرنی را مطرح می .روزھای خوش گذشته را بخورد

 مارکس فقر در شھرھا را که به موازات رشد و گسترش  . او در اين راستا راه درازی را پيمود .نمايدمحور می

  .گرفتافت ناديده نمیيی داری گسترش مسرمايه
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ِآيا مارکس مانيفست، توانست نتايج سياسی مترتب بر تخريب برزيگران در اروپا، و حتا فراتر از آن، در کشورھای 
داری در جھان ھا در ارتباط مستقيم با گسترش ناموزون سرمايه من به اين پرسش ابی کند؟مستعمره، را به درستی ارزي

  .باز خواھم گشت

نوشتند، ھنوز به اين نکته آگاھی نداشتند که گسترش واقعيت اين است که مارکس و انگلس، ھنگامی که مانيفست را می

ساز نبوده، يعنی اين که به شرق، که تحت تصرف ، ھمگنپنداشتندھا میداری در سطح جھانی، آن گونه که آنسرمايه

ِبود، اين شانس را بدھد که از ايستايشی که به دست تاريخ خويش در آن گرفتار آمده خارج شده و به ايماژ کشورھای 
 کنيم که مارکس با لحنی در برخی متون، مشاھده می .يا کشورھای صنعتی در آيد" متمدن" کشورھای ۀغربی، به جرگ

 مارکس به  . دادتغيير اما، وی بعدھا نظرش را در اين رابطه  . ...کندموافق در رابطه با استعمار ھند برخورد می

  .نامم پی بردمی] ٢٢"[رشد نابرابر"تدريج به آن چه که من آن را 

ای پيرامونی به کشورھ" [رسيدن"داری ھيچ گونه امکانی برای در اين رابطه، اگر که در چارچوب جھانی شدن سرمايه

داشت که با داشت، آن گاه ھيچ نيروی ايدئولوژيک، اجتماعی، و يا سياسی يارای آن را نمیوجود می] کشورھای مرکز

  .موفقيت در مقابل آن بايستد

ھم چون ] داریی سرمايه[قيمت نازل کاالھا"نويسد که چين می" گشايش "ۀمارکس در مانيفست در ارتباط با مسئل

سازد که از ھا را مجبور می آن بدویۀريزد، و به وسيلگينی است که تمامی ديوارھای چين را فرو می سنۀتوپخان

  ]٢٣."[ دست بردارند ھاًبيزاری شديدا ديرپای خود از خارجی

: اين گشايش چگونه به انجام رسيد] بر خالف آن چه که مارکس باور داشت[در حالی که اکنون ما به خوبی آگاھيم که 

ً وگرنه، محصوالت چين غالبا از قابليت  . بريتانيا صورت پذيرفتئی سنگين نيروی درياۀچين به مدد توپخان" يشگشا"

 موفقيت آميز بر ھند ۀدانيم که سلط ھم چنين، می .رقابت بيشتری نسبت به کاالھای مشابه ساخت غرب برخوردار بودند

در واقع، منسوجات ھندی نسبت به منسوجات (نگليسی نبود تر ارفتهنيز به ھيچ روی حاصل به اصطالح صنايع پيش

و ( حاکميت انگلستان بر ھند ۀً بلکه، دقيقا بر عکس، اين سلط ).انگليسی از کيفيت بسيار برتری برخوردار بودند

در بود که موجب جای گرفتن بريتانيای کبير )  صنايع اين کشور توسط حاکميت انگلستانۀتخريب و انھدام سازمان يافت

  .داری قرن نوزدھم گرديدمونيک در سيستم سرمايهمقام ھژه

 مارکس  .اش را از خود بزدايد دوران جوانیۀمحوری مستتر در انديش- تر آموخت که چگونه اروپااما، مارکس مسن

  . دھدتغيير و تحوالت جھان تغييراش را در پرتو دانست که بايد نقطه نظراتمی

 کوتاھی را در تاريخ ۀداری تنھا برھد بر اين نکته که سرمايهئي که مارکس و انگلس، با تأ بود١٨٤٨بنابراين، در سال 

 وقايع  .کند، احتمال بسيار زيادی را برای وقوع يک و يا چند انقالب سوسياليستی در اروپا تصور نمودنداشغال می

 اما،  . اولين انقالب سوسياليستی بود١٨٧١ کمون پاريس در سال  .ھا را بالفاصله اثبات نمودبعدی درستی نظرات آن

 پس از ايجاد  .داری به انجام رسيد سرمايهۀرفتبود که در يک کشور پيش] سوسياليستی[در عين حال ھم آخرين انقالب 

ظر  تاريخ نادرستی ن .، باز يافتالمانھای انقالبی، به ويژه در رفتانترناسيونال دوم، انگلس بار ديگر اميدش را به پيش

 وراء گرايش  .ساخت نبايد کسی را متعجب می١٩١٤ اما، خيانت انترناسيونال دوم در سال  .وی را اثبات نمود

طلبانه، استعماری، و -ھای توسعه احزاب کارگری در سراسر اروپا با سياستئیسورفرميستی اين جريان، ھم

 احزاب متشکل در انترناسيونال دوم آبی گرم امپرياليستی بورژوازی خودی در آن زمان به وضوح نشان داد که از

 ترديدی  . و سپس به چين، حرکت نمود١٩١٧ تحوالت جھانی به سمت شرق، ابتدا به روسيه در سال ۀ جبھ .شودنمی
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توان فرض نمود که وی ھای متأخر وی میکرد، اما، بر اساس نوشتهبينی نمینيست که مارکس اين چنين چيزی را پيش

  .شدزده نمیُ وقوع انقالب در روسيه بھتًاحتماال از

 ۀ مارکس در ژانوي . قرار داردئی يک انقالب بورژواۀدر رابطه با چين، مارکس بر اين باور بود که اين کشور در آستان

بعيد نيست که ... رسند سرانجام به پای ديوار بزرگ چين می ... ئیآن ھنگام که مرتجعين اروپا: " نوشت که١٨٥٠

ھای انقالب  ناسيوناليست ]٢٤."[جمھوری چين، آزادی، برابری، برادری: که اين نوشته بر آن نقش بسته باشدببينند 

چين را اعالم ) ئیبورژوا(سن نيز ھمانند مارکس، با اين تصور بود که جمھوری -  چين به رھبری سون يات١٩١١

َروی و باز ساالران آن در حال پيشتاراند که جنگسن نه توانست که نيروھای رژيم پيشين را ب-  اما، سون يات .نمودند

   .پس گرفتن مناطق از دست رفته بودند، و نه موفق شد که نيروھای مسلط امپرياليستی، به ويژه ژاپن، را پس براند

سازی جناح چپ حزب توسط وی، اين نظر لنين و مائو را شک بر حزب ناسيوناليست چين و پاک- تسلط چيانگ کای

ً دقيقا به  . اصيل را مجالی نيست؛ دوران ما دوران انقالب سوسياليستی استئید که ديگر يک انقالب بورژواد نموئيتأ

 روسيه به اين دليل که قادر بر فائق آمدن بر رژيم کھن نبوده و از اين رو نياز به ١٩١٧ ۀھمان گونه که انقالب فوري

ھای مائوئيست نياز داشت که تنھا کسانی بودند ه انقالب کمونيست چين نيز ب١٩١١فراخوان به انقالب اکتبر بود، انقالب 

  .بخش را داشتندئی به نيازھای ملی و اجتماعی جنبش رھائیگو پاسخئیکه توانا

   .سيستم، بود که دومين انقالب سوسياليستی پس از کمون پاريس به راه افتاد"  سستۀحلق"پس، اين در روسيه، يعنی 

ُ رزا  .ی اروپا نه تنھا از انقالب روسيه حمايت نکرد، بلکه بر عليه آن به نبرد برخاستالوصف، جنبش کارگرمع

ھای اين جريانات  وی قصور، ناتوانی، و خيانت .لوکزامبورگ به اين خاطر به شدت به جنبش کارگری اروپا حمله کرد

  .سخن گفت] ٢٥"[ در به انجام رساندن وظايف تاريخی خويشالمانعدم بلوغ پرولتاريای "را برشمرده، و از 

گر اند، با تأکيد بر نتايج ويران غربی، که سنن انقالبی را رھا کردهۀرفت کارگر در جوامع پيشۀ انفعال طبقۀمن به مسئل

َ يک کل از قبل ۀ که نه تنھا بورژوازی بلکه جوامع امپريال به مثابئیداری و مزاياطلبی امپرياليستی سرمايه-توسعه ِ
 به اين خاطر الزم ديدم که بخش کاملی از خوانش خود در اھميت  .اماند، پرداختهموضع مسلط خويش به آن رسيده

اش سوق داد اختصاص  کارگر اروپا را به سمت نفی وظايف تاريخیۀجھانی انقالب اکتبر را به تحليل آن چه که طبق

  .توان رجوع کرد می١٩١٧ام با عنوان انقالب اکتبر ب در اين باره، به فصل چھارم کتا .دھم

   

– ٤ –  

ًھای انقالبی منحصرا رفتاز اين رو، ترديدی نيست که در مسير طوالنی مدت گذار سوسياليستی و يا کمونيستی، پيش

اين نکته را تازان جامعه  که پيشئیًدر جوامع پيرامونی سيستم جھانی منشاء خواھد گرفت، و آن ھم دقيقا در کشورھا

ممکن نبوده، و به اين دليل بايد که دست " رفتپيش"داری دريافته باشند که از طريق ادغام در روند جھانی شدن سرمايه

 لنين و مائو بر اين باور تأکيد نموده، و اعالم  .به کار ديگری زد، يعنی قدم در مسيری با سرشت سوسياليستی نھاد

  .ھای سوسياليستی آغاز شده است به سر آمده، و از اين پس، عصر انقالبئیواھای بورژنمودند که عصر انقالب

ًگذار سوسياليستی الزاما در يک کشور رخ خواھد داد، و عالوه بر آن : بردگيری به برداشت ديگری راه میاين نتيجه

 آلترناتيو ديگری وجود  . امپرياليسم جھانی منزوی باقی خواھد ماندۀحمل- باری در ميان ضداين کشور به طور مرگ

 که پا در اين ئیھا و کشورھا از اين رو، ملت .زمان در سراسر جھان به وقوع نخواھد پيوستندارد؛ انقالب به طور ھم

  :رو خواھند بود-در-ای رونھند با چالش دوگانهمسير می

  ه راه خواھد افتاد؛که از سوی نيروھای امپرياليستی ب) سرد يا گرم( مقاومت در برابر جنگ دايمی -١
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  .رفت در مسير نو به سمت سوسياليسم ايجاد يک ائتالف موفق با دھقانان برای پيش-٢

 ۀھا بپردازند؛ بلکه اين به عھدنه مانيفست، و بالطبع نه مارکس و نه انگلس، در موضعی نبودند که بتوانند به اين پرسش

  .مارکسيسم امروز است که اين کار را انجام دھد

 دھقانان در مانيفست مطرح ۀکشاند که مارکس و انگلس پيرامون مسئلأمالت مرا به ارزيابی نقطه نظراتی میاين ت

-  در اروپا بود به مسئله میئیھای ناتمام بورژوا مارکس از موضع زمان خويش، که کماکان عصر انقالب .نمودند

ای که ھنوز به شکل توده[در اين مرحله، کارگران بنابراين، : "خوانيم بر اين سياق است که در مانيفست می .نگرد

ِکنند، بلکه با دشمنان دشمنان خويش، يعنی بقايای با دشمنان خويش نبرد نمی] اندنامنسجم بوده و در تمام کشور پراکنده
 است، از آن جا که کل جنبش تاريخی در دستان بورژوازی متمرکز]. [کنندمبارزه می... [داران سلطنت مطلقه، زمين

  ]٢٦."[ھر پيروزی که در اين مسير به دست آيد يک پيروزی برای بورژوازی است] پس

 از اين  . زمين را به دھقانان دادئیاما، ھمان گونه که به ويژه مورد نمادين فرانسه نشان داده است، انقالب بورژوا

ِ مدافعان منشور مقدس مالکيت روست که، دھقانان با اکثريت عظيم خويش به متحدی برای بورژوازی در اردوی ِ
  .خيزندخصوصی تبديل شده و به دشمنی با پرولتاريا برمی

اما، نکته اين جاست که انتقال مرکز ثقل تحول سوسياليستی جھان، که از مراکز مسلط امپرياليستی به کشورھای تحت 

 در وضعيت جوامعی که ھنوز به  .ددھ میتغييرای  دھقانی را به طور ريشهۀ پيرامون منتقل شده، صورت مسئلۀسلط

اند، دستآوردھای انقالبی امکان پذير است، اما، تنھا به شرطی که پيشآھنگ  دھقانی باقی ماندهۀطور عمده جامع

داری سوسياليستی بتواند با به کارگيری استراتژی مناسبی، اکثريت دھقانان را در ائتالفی برای مبارزه بر عليه سرمايه

  .ذب کندامپرياليستی ج

   

– ٥ –  

مارکس و انگلس، نه زمانی که سرگرم ويراستاری مانيفست بودند و نه پس از آن، ھرگز به چيزی به عنوان پتانسيل 

 حاکم بوده ۀھای طبقھای مسلط در ھر دوره ھمواره ايدهايده" کارگر باور نداشتند، زيرا که ۀخودجوش انقالبی طبق

داری  سرمايهۀ کارکرد جامعۀچون ديگران، ايدئولوژی رقابت، که شالوديز ھم به اين دليل، کارگران ن ]٢٧."[است

يابی پرولتاريا در يک طبقه، و بالطبع در يک حزب سياسی، به امر سازمان"پذيرند؛ از اين روست که است، را می

  ]٢٨."[گرددطور مداوم از سوی رقابت ميان خود کارگران مختل می

:  يک پيشآھنگ کمونيستی داردۀ برای خود نياز به مداخلۀ در خود به يک طبقۀا از يک طبقبنابراين، دگرگشت پرولتاري

 کارگر ھر کشوری ھستند، يعنی آن ۀترين بخش احزاب طبقترين و مصممًاز يک سو، عمال مترقی... ھا کمونيست"

 عظيم ۀن بخش نسبت به تودالعموم، ايراند؛ و از سوی ديگر، علیھای ديگر را به پيش میبخشی که تمامی بخش

پرولتاريا از اين مزيت برخوردار است که مسير حرکت، شرايط، و نتايج عمومی بالمآل جنبش پرولتاريا را به روشنی 

  ]٢٩."[کنددرک می

 ھمان گونه که  .حزبی نيست- داری از سيستم تکد نقش اجتناب ناپذير پيشآھنگ از سوی مارکس به مفھوم طرفئيتأ

 کارگر تشکيل ۀھا يک حزب جداگانه را برای مخالفت با ديگر احزاب طبقکمونيست: "کندانيفست بيان میخود وی در م

کنند، تا بدان وسيله بخواھند که جنبش بندی نمی-ھم- ِدرآوردی را سر-ھا ھيچ گونه اصول سکتاريستی منآن... دھند نمی

  ]٣٠."[کنندبندی - خويش شکل داده و قالبۀپرولتاريا را به ميل و سليق
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ھای فکری و عملی را که ھا و جريانًبعدا، مارکس در طرح خويش از يک انترناسيونال پرولتری، ادغام تمامی حزب

 در انترناسيونال اول از جمله  .برند، در اين چنين تشکيالتی ضروری ديداز مخاطبين واقعی کارگری و خلقی بھره می

 البته،  .ھا، و باکونين عضو بودندگرايان انگلستان، پرودن، آنارشيست، اتحاديهالمانھای ھای فرانسه، السالیبالنکيست

ھر زمان که الزم بود چيزی ] در انترناسيونال اول[اش ًمارکس از انتقادات غالبا تند خويش از بسياری از شرکای

ھای ًاحتماال ريشه در اين جدل البته، ممکن است که گفته شود که دليل عمر کوتاه انترناسيونال  .کردفروگذار نمی

 برای تعليم کادرھای آينده بود که  اما، اين سازمان اولين آموزشکده .اش اين باشد شايد ھم که دليل .خصمانه داشته است

  .داری بودنددرگير مبارزه بر عليه سرمايه

  .ھا وجود دارد نقش حزب و کمونيستۀلأدو نگرش به مس

در پاسخ به اين سرزنش که گويا کارگران بر آنند  [ .نبش کمونيستی و ملت مرتبط است ميان جۀنگرش نخست به رابط

در حال حاضر کشوری که به کارگران : "خوانيمدر مانيفست اين گونه می] که کشورھا و مليت را از اساس برچينند

ً دقيقا به اين دليل است که  .ھا گرفتتوان از آنھا ھنوز فاقد آن ھستند را که نمی آن چه که آن .متعلق باشد وجود ندارد

 حاکم در سطح ملی ارتقاء ۀضروری است که پرولتاريا نخست برتری سياسی کسب کند، يعنی که بايد خود را به طبق

 ئیش خود از خصلت ملی، البته نه در مفھوم بورژواخويش را بنا نھد، پس تا اين جايدھد، تا بدين ترتيب بتواند ميھن 

 عليه  پرولتارياۀمبارز: "خوانيم کهدر ھمين رابطه، در جای ديگری در مانيفست می] ٣١."[ استآن، برخوردار

  ]٣٢."[ ملی استۀ نخست يک مبارزۀبورژوازی، اگر چه نه در محتوا، اما در شکل، در وھل

ھا به آن  ندارند؛ آنکنند قرابتیگی میداری، پرولترھا با ناسيوناليسم کشوری که در آن زندهدر چارچوب دنيای سرمايه

، از يک سو، مشروعيت بخشيدن به ئیاش اين است که تنھا کارکرد ناسيوناليسم در دنيای بورژوا دليل .ملت تعلق ندارند

استثمار کارگران کشور مزبور بوده، و از سوی ديگر، موجه جلوه دادن نزاع بورژوازی داخلی بر عليه رقبای 

 اما، اين ھمه در پی پيروزی محتوم انقالب  .باشداش میھای امپرياليستیپروازی- اش و برآورده ساختن بلندخارجی

  .سوسياليستی دگرگون خواھد شد

ِآن چه که در باال آمده به نخستين مراحل گذار درازمدت سوسياليستی در جامعه ِ  در عين  .ھای پيرامونی مرتبط استِ

 کمونيسم ئی ھدف غاۀ افزون بر آن، ايد .ّگردد مد نظر داردذ میھای الزامی موجود در مسيری را که اتخاحال، تفاوت

گونی ميان -  گونهۀ مانيفست اين ايده را که کمونيسم بر پاي .ورزدبر اھميت اين تنوع ملی ميان ملل پرولتری تأکيد می

رشد نبوده بلکه بر عکس،  ھمبستگی به معنای ناديده گرفتن  .بندی نموده استشود فرمولھا، و ملل بنا میافراد، جمعيت

داری است، سيستمی که به رغم ستودن به اصطالح تز سرمايه-  کمونيسم آنتی .به معنای رشد آزاد ھمگان است

  .اند سرمايه طراحی شدهۀآفريند که تحت سلط را نمیئیھا، در حقيقت، از طريق رقابت چيزی جز تاگ"ئیفردگرا"

  : نقل قول کنم١٩١٧جا از کتاب خود با عنوان انقالب اکتبر بينم که در اين در اين رابطه الزم می

ای که حق حاکميت ملی در ّدفاع از حق حاکميت ملی و يا رد آن بدون مشخص نمودن محتوای طبقاتی استراتژی

داری حق  بلوک اجتماعی مسلط در جوامع سرمايه .انگيزاندھای شديدی را برمیچارچوب آن فعال است سوء تفاھم

نمايد، يعنی، استثمار کارگران کند که منافع طبقاتی آن را تأمين میت ملی را ھمواره به عنوان ابزاری تلقی میحاکمي

 در حال حاضر، در متن سيستم جھانی  .زمان تحکيم مواضع آن در سيستم جھانیداری و ھموطنی به دست سرمايه

قرار دارد، حق حاکميت ملی ابزاری ) ، اروپا، و ژاپناياالت متحده( انحصارات مالی تتراپوس ۀليبرال که تحت سلط

   .گاه رقابتی خويش را در درون سيستم محفوظ بدارنددھد که تا بتوانند جایاست که به طبقات حاکم رخصت می

 از نظر حکومت اياالت متحده،  .حکومت اياالت متحده مثال بسيار روشنی در به کارگيری دايمی اين گونه رفتار است
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 انحصاری اياالت متحده قرار داشته و در ۀای است که به طور دربست در خدمت حراست از سرماياکميت وسيلهحق ح

ھای امپرياليستی  قدرت .داندالمللی ارجح میاين راستاست که اين حکومت قوانين داخلی اياالت متحده را بر قوانين بين

 در اتحاديه اروپا ئی اروپاۀھای عمده نيز کماکان رفتار دولتکرده و امروزاروپا نيز در گذشته اين چنين رفتار می

  ]٣٣.[است

کش گفتمان ملی در ستايش از توان درک نمود که چرا مدافعين طبقات زحمتًدقيقا با توجه به اين نکته است که می

  .انديرفتهگذارد، ھيچ گاه نپذمزايای حق حاکميت را، گفتمانی که منافع طبقاتی مستتر در آن را مخفی می

 برای  . تقليل دادئیًبا اين حال، نبايد دفاع از حق حاکميت را صرفا به سطح يک امر ماھوی مختص ناسيوناليسم بورژوا

   . کننده استتعيينِ گذار درازمدت به سوسياليسم، دفاع از حق حاکميت به يک سان ۀحفاظت از آلترناتيو مردمی در دور

 زيرا که نظم  .شودِ راستا، حق حاکميت حتا به يک شرط اجتناب ناپذير تبديل میرفت در ايندر حقيقت، برای پيش

 نخواھد تغييرجمعی طبقات حاکم -گيری دستهھرگز از باال و به توسط تصميم) جھانی اروپا-ھم چنين نظم زير(جھانی 

 دگرگونی  .ور ديگر استرفت نابرابر مبارزات از يک کشور به کش در اين رابطه، ترقی ھمواره حاصل پيش .يافت

اتی است که در چارچوب کشورھای مختلف صورت تغييرمحصول آن )  اروپاۀسيستم اتحادي-و يا زير(سيستم جھانی 

 برای گسترش مبارزات  .شودالمللی قوا ميان کشورھا می توازن بين  خود باعث به ھم خوردنۀپذيرد، که به نوبمی

  .دولت تنھا بستر مناسب باقی خواھد ماند-  متحول خواھد ساخت، ملتای که سرانجام دنيا را کنندهتعيين

خواھانه ، از تجاربی طوالنی از ناسيوناليسم مثبت و ترقی]داریجھانی سرمايه[ھای کشورھای پيرامونی سيستم خلق

ن سبب به طور امپرياليستی بوده، و نافی نظم جھانی تحميلی از سوی مرکز است، و بدي-برخوردارند، که در ماھيت ضد

کنم، زيرا که اين امکان وجود دارد که ً البته، روی صرفا بالقوه بودن اين گرايش تأکيد می .امپرياليستی است- بالقوه ضد

داری ملی بتوان  به اصطالح نظام سرمايهئیاين ناسيوناليسم يک چنين توھمی را بيافريند که گويا ممکن است که با برپا

 به عبارت ديگر،  .اندمرکز به آن رسيده] کشورھای[ھای ملی حاکم بر داریه سرمايهبه سطح رشدی دست يافت ک

امپرياليستی خويش را حفظ -شود که وجه ضدناسيوناليسم در کشورھای پيرامون تنھا به شرطی مترقی محسوب می

 بپذيرد چيزی جز ابزاری در  ھر ناسيوناليسمی که نظم جھانی ليبرال را .نموده و با نظم جھانی ليبرال در ستيز باشد

تر نبوده، و بنابراين زير دست ًدست طبقات حاکم محلی با ھدف شراکت در استثمار مردم خود و نھايتا شرکاء ضعيف

  .کنندھای امپرياليستی عمل میقدرت

 رد کنيم، آن  متضاد از حاکميت ملی دچار سردرگمی شده، و بدين سبب ھر گونه ناسيوناليسمی راۀاگر ميان اين دو ايد

 در اروپا و جاھای – متأسفانه، چپ  . نظم جھانی ليبرال از بين خواھد رفتۀ از چنبرئیگاه ھر گونه امکانی برای رھا

  .افتدً غالبا به دام اين چنين اشتباھی می–ديگر 

- رفت سرمايه پيش که حاصل تر جامعه کارگر است؛ امری که به رغم ساختار سادهۀگی طبق دوم در مورد چند پارهۀنکت

عصر ما، عصر بورژوازی، اما، : " در اين باره در مانيفست اين گونه آمده است .داری است، اما ھنوز وجود دارد

اش بيش از پيش به دو  جامعه در تماميت .دارای يک وجه مميزه است؛ دشمنی طبقاتی در اين عصر ساده شده است

بورژوازی و : گيرندروی ھم قرار می- در- بزرگ که به طور مستقيم رو ۀاردوی بزرگ متخاصم تقسيم شده، به دو طبق

  ]٣٤."[پرولتاريا

 –ِزمان تشتت جھان کارگران از سوی ديگر يابی موضع پرولتاريا از يک سو و ھم يعنی عموميت–اين حرکت دوگانه 

  . بود آشکار است١٨٤٨اکنون بسا بيشتر از آن چه که در سال 
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داری  امروز، در کشورھای سرمايه . ھستيمئی شرايط پرولتارياۀسابق امروز شاھد تعميم بیدر طول قرن بيستم تا به

و در کشورھای  . فروشنداند که نيروی کار خويش را می کارکنانی تقليل يافتهۀًمرکز، تقريبا تمامی مردم به درج

شان را اند که به کلی موقعيتن ادغام شدهھای بازرگانی آن چناپيرامونی نيز دھقانان بيش از ھر زمان ديگری در شبکه

  .اندگان نيروی کار خويش تبديل شدهھا نيز به فروشندهگان مستقل از دست داده، و در واقع آن توليد کنندهۀبه مثاب

تر از جمعيت و ثروت گسترش مفلس شده، و افالس سريع"فرد : اين حرکت با روند افالس آفرينی پيوند خورده است

 اين تز افالس آفرينی که دوباره در سرمايه به آن به طور مبسوطی پرداخته شده، توسط اقتصاددانان  ]٣٥"[.ابدئيم

داری به  در حالی که اين افالس آفرينی اکنون در سطح سيستم جھانی سرمايه .عامی با نيشخند مورد نقد قرار گرفت

 اما، به موازات  .نمود مارکس در زمان خويش تصور میتر است از آن چه کهای آشکارتر و واقعیميزان قابل مالحظه

ِسازد را با اعمال ھا میاند که خطری را که پرولتاريزه شدن عموم متوجه آنداری موفق شدهاين، نيروھای سرمايه
  .المللی، خنثی سازندکش، در سطح ملی و بينھای سيستماتيک با ھدف تشتت آفرينی در ميان طبقات زحمتاستراتژی

   

– ٦ –  

 معاصر ممکن ۀنوشته شده، در نگاه خوانند" نوشتارگان سوسياليستی و کمونيستی"بخش سوم مانيفست که زير عنوان 

 در اين بخش، مارکس و انگلس تفسيری از اشخاص  .است موضوعی باشد که به کلی متعلق به گذشته به نظر برسد

 موضوعاتی که چون ديربازی است که به محاق  .دھندھا را به دست میتاريخی زمان خويش و محصول فکری آن

  .ھا باشد بايگانۀًرسد که بايد منحصرا مورد عالقاند، اکنون اين گونه به نظر میفراموشی سپرده شده

- ھای اخيرتر، يا بھتر است که بگويم معاصر، میھا و گفتمانو جنبش] ھاميان آن[ھای ماندگاری که سانیاما، من از ھم

-شان از منطق گسترش سرمايهطلبان را در ھر شمايلی، به خاطر عدم درک-  مارکس اصالح .امدر شگفت ماندهبينم 

 را که در حرف ئیھا مارکس تمامی آن اند؟ روزگار رخت بربستهۀطلبان از صحن-  آيا اين اصالح .کندداری، رد می

... رسد وقتی که زمان عملکرد سياسی فرا می"اين، کنند، اما به رغم داری را به اصطالح محکوم میخطاھای سرمايه

 بيستم و حال، و ۀھای سد آيا بين فاشيست ]٣٦."[شوند کارگر سھيم میۀگرانه بر عليه طبقدر تمامی معيارھای سرکوب

تی ھا تفاو نوزدھمی آنۀو ھمتايان سد) ئیھای ھندو و بودااخوان المسلمين، متعصب(ھای مذھبی يا به اصطالح جنبش

  ھست؟

شان، ھا، و ھم چنين تالش وی برای شناساندن پايگاه اجتماعیھای آناما، نقد مارکس از رقبای مارکسيسم و ايدئولوژی

ًداری الزاما نبايد از سرمايه- ھای ضدبه ھيچ روی به اين معنا نيست که گويا مارکس بر اين نظر بوده است که جنبش

 ۀدھم که از زاويھای اخير خود ارجاع مین زمينه خواننده را به برخی از نوشته در اي .منابعی متنوع سرچشمه بگيرند

-  نگاشته شده ای يکی از شروط الزم برای به ثمر رساندن مبارزات تودهۀبازسازی يک انترناسيونال نوين به مثاب

  ]٣٧.[اند

   

– ٧ –  

  .ايان ببرمام را بايد با کلماتی برآمده از خوانش خويش از مانيفست به پمقاله

بخش آن است، نظامی که در  که اين سيستم الھامئیداری، در پويا سرمايهۀِای است در عظمت مدرنيتمانيفست چامه

ھمتا نيز ِآواز مرگ اين سيستم بی] مانيفست[ اما، در عين حال،  . نداشته استئیدرازنای تاريخ تمدن به راستی ھمتا

مرج نيآفريده، امری که مارکس ھمواره آن را درک کرده و به ما -و-اش چيزی جز ھرجھست، سيستمی که حرکت
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 – شرايطی ۀای کوتاه از مجموعگيری آن در برھه فراتر از شکل داری عقالنيت تاريخی سرمايه .يادآوری نموده است

  .رسد که سرانجام به اضمحالل آن خواھد انجاميد نمی–اعم از شرايط مادی، سياسی، ايدئولوژيک، و اخالقی 

-رأی بوده انترناسيونال دوم به توسط انگلس دوام يافت ھمۀمن ھمواره با آن نقطه نظری که از مانيفست تا نخستين دور

ِشود به بلوغ درازمدت ام مربوط می که من ارايه نمودهئیھا تحليل .ام، که به باور من نقطه نظر مارکس نيز بوده است
چين، شرق اسالمی، شھرھای ايتاليا، و اروپای (گذاری مناطق مختلف جھان مايه و – به مدت ده سده –داری سرمايه

، و سرانجام افول طوالنی آن که در شمايل دو بحران ساختاری ) نوزدھمۀسد(به اين روند، اوج کوتاه مدت آن ) آتالنتيک

ھا تعميق دادن م از اين تحليلا ھدف .کندبروز می)  تا کنون١٩٧٥، و دومين از ١٩٤٥ تا ١٨٩٠نخستين از (درازمدت 

ھای رفرميستی در داری در تاريخ از سوی جريانگاه سرمايه اين درک از جای ]٣٨.[به بينش مارکس بوده است

 اين بينش آن گاه توسط  .ِمارکسيسم انترناسيونال دوم رھا شده و سپس در بيرون از جريان مارکسيسم رشد نمود

داری تنھا زمانی به انجام خواھد رسيد که بتواند تمامی سياره  سرمايهۀاساس آن وظيفگزين گرديد که بر ديدگاھی جای

داری، که به جھانی سرمايه-  در برابر اين ديدگاه سمج از رشد سراسر .اش ھمگن سازدرفتهرا بنا بر الگوی مراکز پيش

 تحول جھان از طريق روندھای انقالبی را ًداری ديدگاھی کامال غيرواقع بينانه است، ماگرای سرمايهدليل سرشت قطبی

  .بار زوال تمدن استھای مرگنشيب-و- که گسست از تسليم به فراز–سازيم مطرح می

  

  :مراجعات

ی اويو اين مقاله را در نخستين شمارهمانتلی ری  . ويو قرار داده بود مانتلی ریۀای بود که سمير امين در اختيار ماھناماين آخرين مقاله ] ٨[
 )م. (، چاپ کرد]١ـ١٤صص ) ٢٠١٨بر واکت( ھفتاد ۀ پنجم از دورۀشمار[يافت که پس از مرگ وی انتشار می
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