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سمیر ا مین « مد یر عا مل مجمع سوم جها نی در داکر ( )Dakerسینیگال
ونویسنده بسا کتاب ها وبویژه دراین آواخر کتا ب ها در مورد امپریالیزم مد رن ،
سرما یه داری انحصا ری ما لی و قا نون ارزش ما رکس (درنشریه ما نتلی ربیو سا ل
«. »8102این بار اخرین مقا له توسط سمیر امین قبل از مرگ اش به ما نتلی ربیو
فرستا ده شد و او درخوا ست کرده بود که چا پ ونشر این مقا له را به تاخیر بیاندازیم
تا آنکه چا پ ونشر این مقا له در سوسیا لوسکی پرگلد ()Socioloski Pregled
زیور چا پ یا فت واینک که ا کنون برای مطا لعه شما قا بل دسترس ا ست.
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هیچ متن دیگری درقرن نزدهم نگا شته نشده ا ست آ نطوریکه ما نیفیست کمونیست
درسا ل( )0282توسط کا رل مارکس و فردریک انگلس نوشته وتدوین شده تا جا یکه
امروز پاراگرافهای متن این نشریه کا م ً
ال با واقیعت های معا صر بهتر ازآنچه که در
سال ( )0282بکا ر رفته به وا قیعت کنونی نسبت به عصر ودوران آنها که درآنوقت
به مشکل قابل رویت بود انطباق وبستگی دارد .مارکس وانگلس از طرح ها وادعاهای
خود انچنان نتیجه گیری کردند که تحوالت ( )071سا ل تا ریخ بعد ازآن تما م گفته
های آنها را مورد تا ید قرار میدهد .
آ یا مارکس وانگلس پیامبران الهام بخش بودند ؟ ویا که جادوگرانی که توان نگاه
کردن به توپ کرستال را بگونه ای استثنایی با توجه به بینش خود داشتند؟ نه  ،بلکه
آنها به ساد گی بهتر ازهرکس دیگر درعصر وزمان خود صاحب درک ویا فهم بیشتر
بودند  ،آنطوریکه آنها نظام سرمایه داری را بهتر تعریف وتوصیف می کنند .مارکس
تما م عمر خودرا وقف به تجزیه وتحلیل باشیوه بررسی دوگا نه اقتصا د مد رن کرد او
تحلیل وارزیا بی اش را با مثا ل از انگلستان وسیا ست جد ید با اوردن ومقایسه کردن
مثا ل از اقتصا د وسیا ست فرانسه آغاز کرد (. )0
سرمایه ما رکس (کا پیتا ل) تحلیل د قیق علمی ازشیوه تولید سرما یه داری وجا معه
سرما یه داری ارا یه میدهد .وآن به این مفهوم که این شیوه تولید چگونه از فرما سیون
های قبلی متفا وت است (جلد اول) .ما رکس با تحلیل خود در درون پرابلم رخنه میکند
و بطور مستقیم معنی و مفهوم تعمیم مبا دالت کاالی بین صا حبا ن امالک خصوصی
را توضیح میدهد ( پد یده ای که در محدوده آن منحصر به دنیای مدرن سرما یه داری
است  ،گرچه که مبادالت کاالیی پیش از آن نیز وجود دا شته ا ست ).بویژه با ظهور
وتسلط ارزش وکا راجتماعی انتزاعی  .مارکس از این یا فته ویا فوند یشن خود بما این
درک وفهم را داد تا بد ا نیم که چگونه پرولتا ریا چه مرد ویا چه زن نیروی کار خودرا
باالی «مرد پولد ا ر » بفروش میرسا ند به نحوه ای که تولید ا رزش اضا فی را که
سرما یه دار از آن تولید به نفع خود سوء استفاده میکند ،پرولتاریا آن را تضمین میکند.
که به این ترتیب سرمایه دار شرایطی را برای تجمع سرما یه بد ست می آورد  .تسلط
ارزش نه تنها برتولید نظام اقتصادی سرمایه داری ا ست بلکه به هرجنبه ای از زندگی
اجتماعی وسیا سی مد رن نیز مسلط است .
مفهوم بیگانگی کاالبه میکانیزم ایدیولوژیک اشا ره دارد که از طریق آن وحدت کلی
باز تولید اجتماعی بیا ن میشود .
این ابزار های فکری وسیا سیی که با توسعه وپیشرفت مارکسیزم مورد تایید قرار
گرفته است ویا قانونمندی خودرا بوجود می آورد،ارزش خودرا در پیش بینی درست
تحوالت تاریخی واقعی سرمایه داری نشان داده است  ، .نه تالش برای فکرکردن
درمورد این واقیعت خارج از مارکسیزم ویا اغلب ًا دربرابر ویا در ضد یت به آن –
منجربه نتا یج قا بل مقا یسه ا ست .ا نتقا د مارکس ازمحد ودیت های تفکر بورژوازی
وبویژه ازعلم اقتصا د آن که او به درستی آنرا بعنوان «عا میا نه» توصیف میکند کام ً
ال
استا دا نه ا ست .ازآنجا که نمیتوانند بفهمند که اساس ًا درواقیعت سرمایه داری یعنی چه ؟

این اندیشه ای بیگا نگی رانیز نمیتواند تصورکنند که جامعه سرمایه داری به کجا میرود ؟
ویا درآینده چه میکند ؟ آیا آینده وسرنوشت آن توسط انقالب سوسیالیستی متوقف خواهد
شد ؟ وسلطه ای سرمایه داری را این انقالب پایان خواهد داد؟ یاکه سرمایه داری موفق
خواهد شد تا روزهای زندگی اش را طوالنی کند ؟ به این ترتیب راه را برای فروپاشی
جامعه باز میکند ؟ بورژوازی فکر میکند واین سوال را آنچه که مانیفست طرح کرده
است نادیده میگیرد .
ما د رحقیقت درما نیفست میخوانیم که اینجا جنگ ومبا رزه ا ست که هر با ر چه
دربا زسا زی جا معه انقالبی بطورکلی یا درخرابی وویرا نی  ،طبقات متضاد به پایان
میرسد ؟ این جمله توجه من را برای مدت طوالنی بخود جذ ب کرده است که از آن
به بعد من به تتدریج به خواندن حرکت وجنبش تا ریخ با تمرکز برمفهوم توسعه
نابرابرفرایند های مختلف که برای تحول آن ا ست وبه احتما ل اغلب بجای ازحوافی آن
به مرکز تشکیل شده ا ست مکث نمودم – من همچنین تالش هایم را برای روشن کردن
هریک از دو مد ل پاسخ به این مسابقه وچالش را انجام دادم یعنی راه انقال بی وراه
ناپد ید شد ن (. )3
ا نتخا ب قوانین ما تریا لیزم را ازتخریبات وگزند جهانی میتوانم به ارمغان اورم
وآن اینکه من یک اصطالح جاگزین منحصر بفرد با شیوه تولید قبل از سرمایه داری ،
شیوه تولید فرعی که تما م جوامع طبقا تی به آن شیوه متما یل اند پیشنها د مید ارم ،
تاریخ غرب  ،ساختا ر دوران رومی با ستان و فروپا شی آن  ،ایجا د اروپایی فیودالی
ودرنهایت تبلور دولت های مطلق العنان دوران ما رکا نتیلیتی ( )marcantilityوبه
این ترتیب دریک فرم خاص بیانگر یک تما یل اسا سی درجای د یگری به سمت
وساخت وساز کمتری از دولت های تکمیل شده ا ست که قوی ترین نمونه ای آ ن
چین ا ست .خواندن شیوه تولید فرما سیون دوران بردگی از تا ریخ جها نی همگا نی
وعمومی نیست همانطور که شیوه تولید فرعی وسرمایه داری است که کام ٌ
ال خا ص
است وبه شدت درارتباط با گسترش روابط کاال ظاهر میشود .عالوه براین شیوه
تولید فرماسیون فیودالی  ،به شکل ابتدایی ونا قصی ا ز نوع شیوه تولید فرعی ویا
شا خوی وابسته است .
این نظریه فرضی با ایجاد ومتعا قبا با ازهم پاشید گی وتجزیه روم با ستا ن بعنوان
یک تالش زودهنگا م درسا خت وسا زشیوه تولید فرعی وا بسته مید ا ند .سطح توسعه
نیروهای مولده نیا ز به تمرکز شیوه تولید فرعی درمقیا س امپرا توری نداشت -بد ین
ترتیب این اولین اقدام ناچیزوغیرممکن پس از گذشت انتقا ل اجبا ری از راه وطریق
از هم تکه وپاره شدن نظام فیودالی که برمبنای آن مرکزیا بی دوبا ره درچا رچوب
سلطنت های مطلق غرب قرار گرفت  ،که تنها پس از آن شوه تولید درغرب مد ل
کا مل شیوه تولید فرعی را درنظرگرفت طوریکه تنها درآغا ز این مرحله شروع شد
که سطح توسعه نیروهای تولیدی درغرب عرض اندام کرد ویا بوجود آمد که باشیوه
تولید کا مل فرعی ا مپراتوری چین سا زگا ر بود که البته این خود بی تردید هیچ
تصا دفی نسیت .
عقب ما ند گی غرب به نسبت خا می ونارس بودن اش وبا تکه وپا رچه شد ن نظام

فیودالی  ،قطع ًا مزیت تاریخی آن را بد ست میدهد ،که در واقع ترکیبی ازعناصرخاصی
از شیوه تولید فرعی با ستا نی وشیوه تولید بربریت جمعی متصف به فیودالزم بوده
که انعطاف پذیری را به غرب داد ،این خود توضیح میدهد که اروپا به سرعت تجا رب
کا مل مرحله از شیوه تولید فرعی را ازآن خود میسا زد وهرچه زودتر ازسطح توسعه
نیروهای مولده شرق سبقت می جوید ویا تفوق می یا بد که به ا ین شکل به مرحله
سرمایه داری منتقل میشود ،این انعطا ف پذیری وسرعت در رسیدن به شیوه تولید فرعی
نوع شرقی با سختی وبا اهستگی پله های تکا مل را پیمود.
بدون شک وشبهه پرونده ویا مورد روم غربی تنها نمونه ویا نوع از نا رسا یی ویا
شکست خورده سا خت وسا ز فرعی ( )tributaryنبود .ما میتوانیم حد اقل سه مورد
ویا حالت دیگرازاین نوع مورد را که هرکدام آن شرایط خا ص خودرا داشتند شناسایی
کنیم  :مورد یا حا لت بیزانس عرب عثما نی  ،مورد ویا حا لت هند وستا ن و مورد
ویا حالت مغول که درهریک ازاین موارد تالش های برای جابجا شدن وارتقای سیستم
های متمرکز فرعی یا شا خوی متشکل ازنیروهای تولیدی بسیارمحکم صورت میگرفت
درهریک ازاین سه مورد فوق الذ کراشکا ل متمرکز،احتما ًال ترکیبی خاص ازابزارهای
دولتی  ،پا را فیودالی ومفهوم کاالیی ( )commodity meansبود  .بعنوان مثا ل :
دردولت اسالمی  ،تمرکز کاال نقش تعین کننده ای ایفا کرد .درهندوستان با درنظرداشت
محتوای ایدیولوژی هند وها ناموفق ومواجهه به شکست شد  ،که من با کا نفیوسیانیزم
(  = Confucianismتعالیم کنفوسیوس این بود که خیر و شر باهم دیگر یک انسان
را می سازد و انسا ن چه خود بداند چه نداند از هردو جنبه ا ستفا ده میبرد ...ازویکی
پیدیا توسط این قلم ) مخا لف هستم  ،با توجه به مورد تمرکز امپراتوری چنگیز خان
همانطور که میدانیم بسیا ر کوتاه مد ت بود .
سیستم امپریا لیست معا صریک سیستم متمرکز سا زی ما زاد تولید درمقیاس جها نی
است ،که این تمرکز بر اسا س قوا نین ا سا سی شیوه تولید سرما یه داری و با داشتن
شرایط تسلط وحاکمیت بر شیوه های قبل ازسرمایه داری وبه موضوع پیرامون صورت
میگیرد .من قا نون تجمع سرما یه را در مقیا س جها نی بعنوان قا نون ارزش عملیا تی
دراین مقیاس آماده کرده ام  ،سیستم امپریالیستی بخاطر تمرکز ارزش  ،با شتا ب یا با
عجله انبا شت وتوسعه نیروهای مولده درمرکز سیستم مشخص میشود  .درحا لیکه آنها
در حومه وپیرامون به عقب افتاده تغیر شکل یافته اند ویا می یا بند.
توسعه وعد م توسعه دوطرف یک سکه ا ست .
فقط مردم تا ریخ خودرا میسازند  ،نه حیوانات ونه هم آشیای بی جا ن که موضوع
تکامل تتدریجی خودرا کنترول میکنند وبرای آنها  ،موضوع مربوط بخود شا ن ا ست
مفهوم رویه ای ( تمرین) برای جامعه  ،خا ص ا ست .وآن بعنوان بیان سنتیز جبرگرایی
ومداخله انسا ن  ،رابطه د یا لکتیک زیرساخت ها وسا ختا رهای مجتمع همچنا ن برای
جامعه مختص ومنا سب ا ست که در طبعیت معادل ویا همسان ان موجود نیست  ،ا ین
ساختا رهای فوق العاده انعکا س نیا ز زیرساخت ها نیست اگرا ینطور می بود ،در آ ن
صورت جا معه ازخود بیگا نه می بود  .ونمیتوانست بیبیند که چگونه میتواند در آزادی ویا
رهای خود موفق شود .

پس به همین دلیل است که ما پیشنهاد میکنیم که دونوع توصیف متفاوت انتقال یا
گذار از یک شیوه تولید به شیوه تولید دیگر را ازهم متما یز وتشخیص تفریقی نمود ،
ا گر این گذار یا انتقال درناخود اگاهی ویا با اگاهی بی نظیر صورت گیرد  ،یعنی که
اگر ایدیولوژی که بر طبقات تاثیر میگذارد به آنها اجازه ندهد که روند تغیر وتحول را
کنترول کنند این فرایند ظاهر میشود .هما نطور که اگرعملیا ت بطورهمگون ویا مشا به
 ،طبیعت را تغیر دهد درآ نصورت ا ید یو لوژی میتواند بخشی از ا ین طبیعت برای
این نوع انتقا ل که ما به آن میتوانیم عبارت (مُد ل زوال یا انحطا ط ) را بدهیم بگویم
درعوض اگر ایدیولوژی بتواند درک وفهم تغیرات دلخواه را درکل بد ست گیرد یا
کسب کند درآنصورت فقط میتوانیم از انقالب صحبت کنیم .
فکرمیکنم که بورژوازی این سوال را نا د یده میگیرد تا قادر به فکر کردن به نظا م
سرما یه داری بعنوان یک سیستم منطقی برای ابد یت با شد ویا قا د ر به فکر کردن
ویا ا ند یشید ن به « پا یا ن » تا ریخ با شد.
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برعکس مارکس وانگلس از زما ن نشر ما نیفیست قویا ً پیشنها د میکنند که
سرما یه داری تنها یک پرانتیز مختصر درتا ریخ بشریت ا ست  .بهر صورت شیوه
تولید سرمایه داری درزمان خود فراتر ازانگلستان  ،بلژیک  ،مناطق کوچکی از شما ل
فرانسه ویا هم قسمت غربی پروس ویستنفا ل بجلو نرفت  .وهرگز در سایر نقاط اروپا
موجودیت آن قا بل مقیا س نبود  ،با وجود ا ین تفاوت واوضاع  ،مارکس قب ً
ال تصور
میکرد که انقالب های سوسیالیستی به (زودی) دراروپا اتفاق می افتد  .چنا نچه این
انتظار در هرخط ویا درهرسطر ما نیفست مشهود بود .
البته مارکس نمید ا نست که انقالب بزودی درکدام کشور آغا ز خواهد شد ،آ یا این
کشورانگلستا ن خواهد بود ؟ یعنی یگانه کشوری که درآن وقت درحال پیشرفت سرما یه
داری بود ؟ نه  ،مارکس فکر نمیکرد که این ممکن با شد  ،مگر اینکه اگر پرولتا ریای
انگلیس بتواند خودرا از قیدوبند استعمار ایرلند آزاد کند  ،یا ا ینکه این کشور فرانسه
با شد ولی پیشرفت های سرمایه داری اش جلوتر نیست یا بهتر انکشا ف نیا فته ا ست
اما بلوغ سیا سی مردم اش پیشرفته ا ست که آن بلوغ سیا سیی را ازا نقالب کبیر فرانسه
به ارث گرفته اند که میتوان کمیون پاریس سا ل ( )0270را بگونه شاهد ودلیل روشن
تذ کر داد ویا به دلیل که فردریک انگلس انتظا رات زیا دی از ا لما ن عقب ما نده
د ا شت وآن اینکه انقالب پرولتری وانقالب بورژوازی میتوانستند دراینجا با یک دیگر
در هم امیزی صورت گیرد  ،آنها درمانیفیست این ارتباط را چنین ذکر میکنند :
« این کشور درآستانه ای انقالب بورژوازی قرار دارد که تحت شرایط تمدن پیشرفه تر
اروپا یی توام با موجودیت پرولتا ریا ی پیشرفته تر نسبت به انگلستان در قرن هفدهم
ودرفرانسه درقرن هژدهم ا ست .پس به این د لیل که انقال ب بورژوازی درا لما ن
میتواند تنها مقد مه ای برای انقال ب پرولتا ریا با شد .که ا لبته ا ین اتفا ق نیا فتد.
وحد ت درتحت زعامت «بیسمارک » قالبی مرتجع تا ریخی جها نی بی رحم پروسیا
( )prussiaبا سیا ست بیطرفی سیا سیی  ،بورژوازی الما ن را اجا زه داد تا ملیگرایی

را پیروز کند وشورش مردم را به حا شیه راند  .ما رکس در پا یا ن عمر خود نگا ه
خودرا بطرف روسیه معطوف کرد وبه ا ین ترتیب مارکس ا ین شهود را با دریافت
مکاتبات خود از ویرا زاسومیچ {(ورا ایوانوفنا زاسولیچ (به روسیВера :
( )Ивановна Засуличزاده  ۷۲ژوئیه  - ۹۴۸۱درگذشته  ۴مه  )۹۱۹۱مبارز،
نویسنده و انقالبی کمونیست روسی بود.
او از بنیانگذاران «گروه رهایی کارگر» (به همراه پلخانف) بود .این گروه در ۹۴۴۱
میالدی در سوئیس تأسیس شد .به سفارش همین گروه بود که او بسیاری از آثار مارکس
از جمله کتاب ما نیفست حزب کمونیست را به زبا ن روسی ترجمه کرد .ا نتشا ر این
کتا بها در روسیه ،به تأ سیس حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه انجامید.
زاسولیچ از نسل قدیمی رهبران کمونیست روسیه بهشمار میآمد که به جوانترهایی چون
والدیمیر لنین پیوست و نشریه ایسکرا را با هم بنیان گذاشتند.
او بخاطر شرکت در ترور یکی از مأ موران حکومت تزار ،در بین سو سیا لیست ها
معروف و محبوب بود .کارل مارکس و فردریک انگلس در مقدم ٔه ترجم ٔه روسی کتا ب
مانیفست حزب کمونیست ،از او به عنوان «ورا زاسولیچ قهرمان» یاد کردهاند.
در تنشهای داخلی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه زاسولیچ به منشویکها
پیوست و ازرهبران منشویک ها شد .ازویکی پیدیا توسط این قلم )} دا شت که گذ ا ر
انقالب میتواند از حا شیه وجوا نب سیستم « پیوند های ضعیف» در زبا ن بعدی
والدیمیر ایلیچ لینن آغا ز شود ،بهرصورت مارکس در زمان خود تمام نتیجه گیری ها
را خود دراین زمینه تحمیل میکرد ولی در زمان حیات خود به هیچکدام ازاین نتایج
د ست نیا فت ،.ضروربود ه منتظر بمانیم که تاریخ به قرن بیستم تحویل شود تا با والدیمر
ایلیچ لینن و ما تسیتونگ کمونیست ها بتوانند یک ا سترا تیژی جد ید را تصور کنند
که ساختن سوسیالیزم دریک کشور واجد شرایط است .اصطالح نا منا سب که من به
آن ترجیح میدهم یک عبا رت طوالنی می با شد  « :پیشرفت ها ی نا منا سب درمسیر
طوالنی از انتقا ل سوسیا لیستی ا ست که دربرخی از کشورها متمرکز شده ا ست ،
درحا لی که استراتیژی امپریالیزم غالب ًا بطور مداوم مبارزه میکند وبه د نبا ل انتزاع
جدی ا ست .
بحث مربوط به گذار تاریخی طوالنی به سوسیالیزم درجهت کمونیزم ودامنه وسیع این
جنبش  ،مجموعه ای از سواالتی راجع به تغیر پرولتاریا از یک طبقه بخود به یک
صنف برای خود ،شرایط وا ثرات جها نی سا زی سرما یه داری  ،جا یگاه د هقا نا ن
گذار طوالنی ودرتنوع بیا ن اند یشه ضد سرمایه داری ا ست

ویرا زاسومیچ
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مارکس بیش از هرکسی متوجه شد که سرمایه داری ماموریت فتح جها ن را درنظر
دارد او درعصر وزمان خود درمورد این ما موریت وقوانین سرمایه داری نوشته بود ،
که این فتح از تکا مل خود خیلی دور نبود او یعنی مارکس این ماموریت سرمایه داری
را از ریشه ها یش با کشف امریکا که ا ز گذراند ن سه قرن از ما رکنتیلیزم سرمایه
داری بشکل نها یی کا مل آغاز شد درنظر گرفت .
هما نطور که درمانیفسیت نوشت  :صنعت مد رن وجد ید بازار جهانی را ایجاد کرده
است که کشف امریکا راه وجاده را دررسیدن به بازار سنگفرش وهموار نمود  ،استثما ر
از با زار جها نی با توجه به یک کرکتر جها نی ( کوسموپولیتیک) به تولید ومصرف
درهرکشور بورژوازی راه یا فت (.)5
ما ر کس ازجهانی شدن این پدیده نوظهور وجدید درتاریخ بشریت استقبال کرد که
عبارت متعدد به ارتباط آن درما نیفیست نشان میدهد بگونه مثا ل :بوژوازی درهرکجایی
که دست باال داشته باشد تما می روابط فیودالی  ،پد رساالری وروحانی را به پا یا ن
رسانده ا ست (.)6همچون :بورژوازی کشوررا درتحت کنترول حاکمیت شهر قرارمیدهد،
بدین ترتیب بخش قا بل توجهی از جمیعت را ا ز ولگردی وسبک مغزی ( طغیا نگری)
وزندگی روستایی نجات داد .درست همانطور که این کشور را وابسته به شهر ها ساخت
است  .وبا این شکل کشورهای بربر ونیمه بربر را به کشورهای متمدن  ،ملل دهقانان
را در ملل بورژوازی وشرق را در غرب دروابستگی قرا ر داد ( )7کلما ت واضح
است که مارکس هیچگا ه این حاالت را درگذ شته ند یده بود وبد ین اصل وبرهه از
روزهای خوب قدردانی کرد  ،او همیشه یک نقطه نظر جد ید ومد رن به نقطه از
ظاهرشد ن ایروسنتریزم ( اروپا مرکزی) را بیا ن کرده ا ست  .او در ا ین مسیر به راه
طوالنی مبا رزه اش ادامه دا د .با اینحا ل بربریت کارگر شهری بعنوان پرولتاریا
تحریف شد؟ مارکس از فقر شهری سرما یه داری که با ا نبسا ط سرمایه داری همراه
است بی خبر نبوده ویا ا ز آن اغما ض نکرده ا ست .
آیا مانیفیست مارکس بدرستی پیامدهای سیا سیی ویرانی وخا نه خرابی دهقا نا ن را
درخود اروپا وحتی بیشتر درکشورهای استعمار اندازه گیری کرد ؟ من به این سواالت
در رابطه مستقیم با اوصاف نابرابر استقرار سرمایه داری درسراسر جهان باز میگردم.
مارکس وانگلس درما نیفیست هنوز نمی دا نند که ا ستقراروانکشاف سرمایه داری در
سرتا سرجهان هما هنگ نیست که تصورمیکنند.یعنی که به فتح ویا تسخیر شرق فرصتی
برای خروج ازاین بن بستی که تاریخ به رخ آنها بسته با توجه به تصویر از کشورهای
غربی  ،کشورهای متمد ن یا کشورهای صنعتی تبد یل شود  .ما رکس چند ین متن یا
عبا رات به ارتباط استعما ر هند دریک چشم آنداز توهین آمیز پیشکش نموده است  .اما
ما رکس بعد ٌا ذهن خودرا تغیر داد  .این عالیم ویا کنا یه ها بجای ارایه ویا پیشکش
یک استدالل منظم دقیق و سیستمیک تا ثیر گذ ا ر ازتخریب مشهود برای فتح استعما ر
است یعنی استعما ر را توانمند میسا زد که به تسخیروفتح خویش ادامه دهد .مارکس سپس
به تتد ریج از آنچه که من بنا م توسعه نا برابر می نا مم اگاه میشود یا به عباره دیگر
ساختا رمنظم تقا بل بین مراکز تسلط وحوزه های تحت تسلط ودرنتیجه  ،عد م امکا ن

پذیری د سترسی ویا رسید ن درچارچوب جها نی شد ن سرما یه داری (امپریالیزم با
سرشت و یا طبیعت آن) با ابزار سرما یه داری  .با این ترتیب اگر امکان پذ یر شد ن
د سترسی درجها نی شد ن سرما یه داری ممکن شود هیچ نیروی سیاسیی ،اجتماعی ویا
ایدیولوژیک موفقانه قادربه مخا لفت نخواهد بود.
واما درمورد چین با توجه به طرح سوال مارکس درمانیفیست میگوید :قیمت های
ارزا ن کاال همچو گلوله های سنگین توپ که با ضربه آن د یوار های کلبه ای چینی را
باز نمود وازبین برد تاجایکه موجب تنفر شدید وحشیان لجوج در تسلیمی به خا رجی ها
میشود.)2( .
ما میدا نیم که این گونه با ز کردن کا ر با زکردن عملی نبود  .ا ین حکم ویا کا نون
نیرو دریا یی بریتا نیا بود که چین را با ز کرد .محصوالت چینی اغلب رقابتی تر از
محصوالت غربی بود  ،ما همچینن مید ا نیم که صنعت پیشرفته انگلیس بگونه موفقانه
به انگلیس اجازه داد که هند را درتحت سلطه خود قرار دهد(باوجودیکه پارچه های هندی
نسبت به پارچه های انگلیسی با کیفیت ومرغوب بود ) برعکس باالثر تسلط انگلیس باالی
هند ( تخریب سازمان یافته بخاطر ازبین بردن صنایع هند) شرایط طوری مساعد شد که
هژمونی بریتا نیا در نظا م سرمایه داری درقرن نزدهم تثبت شود .
با اینحا ل ما رکس مسن تریا د میگیرد که چگونه ازیوروستنریزم ()Eurocentrism
زمان جوانی،خودرا آزاد ورها سازد ،ما رکس میدانست که چگونه میتواند دیدگاه های اش
را درپرتو سیرتکا مل جها ن تغیر دهد.
درنتیجه ما رکس و انگلس در سا ل ( )0282با احتما ل قوی وقوع یک یا چند
انقالب سوسیالیستی را در اروپا ی زمان خود تصوروتا یید کردند که سرمایه داری تنها
یک پرا نتیز کوتا ه در تا ریخ ا ست ،اما حقا یق به زودی به آنها ثا بت ساخت – کمیون
پا ریس در سا ل ( )0270اولین انقالب سوسیالیستی بود با این حا ل که آن نیز اخرین
انقالب دریک کشور سرمایه داری توسعه یافته بود  .انگلس با ا یجا د بین الملل دوم
امید را در پیشرفت های انقال بی جد ید بویژه درا لما ن ازد ست داد تاریخ صریح ًا
اشتباه اورا ثا بت کرد .با اینحا ل خیا نت بین الملل دوم درسا ل(  )0108نباید کسی را
متعجب کند  ،فراتررفرم  ،رفرمیستا ن  ،همپوشا نی احزاب کا رگری درتما م اروپا ،
درآنزما ن با سیا ست های امپریا لیستی  ،بورژوازی واستعمارگرایان نشا نگرآن بود که
از احزاب بین الملل دوم آنتظا ر آن برده نمیشد  ،خط مقد م تحول جهان به سمت شرق
به روسیه درسا ل ( )0107وسپس به چین حرکت کرد  .مطمین ًا ما رکس این را پیش
بینی نمیکرد اما متون بعدی او بما اجا زه می داد که فرض کنیم که او احتما ًال توسط
انقالب روسیه شگفت زده نخواهد شد .؟
با توجه به چین  ،مارکس فکرکرد که این یک انقالب بورژوازی بود که در دستورکا ر
بود  .درماه جنوری سا ل ( )0251ما ر کس نوشت  :هنگامیکه مرتجعین اروپایی ما...
درنها یت به د یوار بزرگ چین برسند  ،که مید ا ند اگر آنها افسا نه ای را بنویسند ،
جمهوری خلق چینیی ( ، )Republique Chinoiseآزادی –برابری – برادری
( )Liberte Egalite Fraterniteانقالب ملی مردم ( ) Komomtangسا ل

( )0100از سن یات سن ( )Sun Yat Senنیز همچو ما رکس تصور کرد ،
اعالم (جمهوری بورژوازی ) جمهوری چین  ،با این وجود سن یا ت سن درشکست
دادن نیروهای رژیم قد یمی که جنگ ساالران  ،سرزمین را دوبا ره بد ست آوردند یا
دراثر تسلط قد رت های امپریا لیستی بویژه جا پا ن موفق نشد  ،کویمینتان چیا نک
کای شیک در طرح ویا برنا مه خود استدالل ها ویا تیزس های لینن وما تستونگ را
تا ید کرد که هیچ راهی معتبر برای انقالب بورژوازی وجود ندارد .دوران ما یکی از
دوران های انقال با ت سوسیا لیستی ا ست  ، .هما نطوریکه انقالب ماه فبروی سا ل
( )0107روسیه کهنه وقد یمی نبود وبه همین دلیل برای انقالب اکتوبر ،انقالب چینی
( )0100خواستا رانقالب کمونیست های ما ویست شد که تنها آنها قا در به پا سخگویی
به ا نتظا رات رها یی  ،همزما ن ملی واجتماعی بودند .
موضوع قابل تذکر اینکه روسیه «پیوند ضعیف » دراین سیتم بود که پس از کمون
پاریس به انقالب دوم سوسیالیستی آغاز کرد واما این انقالب پیشتیبانی نشد اما با جنبش
کارگری اروپا یی مبارزه کرد  ،روزا لوکزامبورگ در این رابطه با ا ستفاده از طرح
ویا درافت جنبش کارگران اروپایی استفاده میکند اوبه ارتباط شکست وخیا نت و « نا
رسای ی یا نا پختگی پرولتاریا یی الما ن » راجع به تحقق وظا یف تاریخی شا ن
صحبت میکند )01( :
« من این عقب نشینی از طبقه کار گر را در این د نیای غرب توسعه یا فته که سنت
های انقالبی خودرا رها کرده وبر اثرات وتاثیرات خرابکارانه ومخرب درحال توسعه
امپریالیستی سرمایه داری مهر تا ید را حک نموده وبه آن نزدیک شده اند واز مزایایی
جوامع امپریا لیستی بعنوان که یک کل بود ویا باشد ( ونه تنها از بورژوازی شا ن)  ,و
بخود موضوع مسلط گرفته است نکوهش میکنم وآن اینکه وظیفه آنها ها این است که
از وظایف تا ریخی خود بویژه با درنظرداشت شرایط لوکزامبورگ استفا ده کنند  -من
توجه خوا نند گا ن را به فصل دوم کتا ب خود دربا ره انقالب اکتوبر سال ()0107
میخواهم .».
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پیشرفت های انقالبی د ر راه طوالنی گذ ار سوسیا لیستی یا کمونیستی بدون شک
وشبهه منحصر بفرد بطور ا نحصا ری درجوامع حا شیوی نظام ویا سیستم جهانی دقیق ًا
درکشورهای که در آن هنرمندان پیشتا ز درک وفهم شا ن را بکا ربرده اند چنین احسا س
کرده اند که این ممکن نیست به مرزی برسیم که با جامعه سرمایه داری جهانی مدغم
شویم وبا درنظرداشت همین اصل باید کاری دیگری را از پیش ببریم ویا کار د یگری
را انجام دهیم یعنی پیشروی بخا طر گذار به جا معه دارای ماهییت سوسیا لیستی لینن
وما د ستونگ دراین مورد گفته اند که زمان ما دیگر عصر انقال با ت بورژوازی نه
بلکه درعوض عصر انقالبا ت سوسیا لیستی ا ست .
این نتیجه گیری به دنبال چیزی دیگری ا ست  :گذار به سوسیالیستی شاید در کشوری
که ضرورت آنرا می بیند رخ دهد یا درآن کشور گذار صورت گیرد واما افزون به آن
این کشورکه درآن گذ ا رسوسیالیستی صورت گرفته ا ست باالثر حمال ت و تال ش های

امپریالیزم معمو ًال به انزوا کشانیده خواهد شد لهذا دراینجا دیگر کدام بدیلی وجود نخواهد
داشت ویا دراینجا انقالب جهانی همزمان نیز وجود نخواهد داشت  ،بنا براین  ،ملت
ها وکشورها درگیر در این راستا با مسابقه ویا با چالش دوگانه مواجه می شوند()0
مقاومت دایمی دربرار جنگ ( چه گرم وچه سرد ) که توسط نیروهای امپریالیستی انجام
میشود ( )0پیشروی با وحد ت ویک پا رچگی اکثریت دهقا نا ن در مسیر جا ده
سوسیا لیسم که نه ما رکس ونه هم انگلس به پا سخ همچو سواالت ازآن درما نیفست
چیزی گفته اند  .واما این هردو پس از آن توانستند درمورد این سواالت چیزی بگویند
واین مسولیت مارکسیست ها زنده است تا دراین مورد چیزی ارایه نمایند .
این بازتاب ها به تعین دید گاه های مارکس و انگلس در ما نیفست مربوط به دهقا نان
ارزیابی میشود .مارکس خود را در زما ن خود قرار می دهد ،که هنوز هم زما ن انقالب
های ناتمام بورژوایی در اروپا بود .در این زمینه ،ما نیفست می نویسد" :در این مرحله
پرولتاریا با دشمنان خود مبارزه نمی کند ،بلکه د شمنا ن  ،دشمنا ن آنها ،بقایای پادشاهی
مطلق  ،و صا حبا ن زمین .... ...ا ست و هر پیروزی که به د ست می آید ،پیروزی
بورژوازی است. »00"« .
اما انقالب بورژوازی زمین را به دهقانان کشور داد  ،همانطور که نمونه ای آن را
میتوان درفرانسه نشا ن داد ،لذا دهقا نا ن با اکثریت بزرگ خود متحد بورژوازی در
اردوگاه مدا فعا ن ازملکیت های خصوصی مقد س ود شمن پرولتا ریا میشوند.
با ای نحا ل ا نتقال مرکزجاذبه تحول ودگرگونی سیوسیالیستی درجها ن ازمراکز مسلط
امپریالیستی به حوزه های تحت سلطه ای به اصطالح دهقانان مسخ شده ویا مود یفای
انتقال می یابد  ،پیشرفت های انقالبی درشرایط از جوامع که هنوز قسمت بیشتر انها
دهقانان باقی مانده اند ممکن است که این پیشرفت ها تنها درصورت ایجا د ویا مستقر
شود که پیشقد ما ن سوسیا لیست بتوانند استراتیژی را بکا ر گیرند که اکثریت دهقا نان
را درمبارزه علیه سرمایه داری و امپریالیستی باخود مدغم کنند.
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مارکس وانگلس نه در زمان تدوین وتالیف مانیفیست ونه بعد ازآن هر گز به پوتانسیل
انقالبی خود جوش طبقه کار اعتقاد نداشتند  ،چرا که «ایده های حاکم در هرعصروزمان
عقاید طبقه حاکم برآن نیست » پس بادرنظرداشت این اصل کارگران مانند دیگران درگیر
دراید یولوژی رقا بتی که سنگ بنای عملکرد جامعه سرما یه داری ا ست میشوند  ،پس
ازاینرو سازمان پرولتاریا بخا طر ادامه طوالنی مبا رزه خود به یک صنف وطبقه وبه
تبع آن به یک حزب سیاسی با رقابت دربین خود کارگران ضرورت دارد )03( .
بنا برآن تبد یل ویا انتقا ل دادن پرولتا ریا ازیک صنف بخودی به یک صنف برای
خود نیا زبه مداخله فعا ل کمونیست های پیشتا زوچیز فهم دارد ....چونکه این کمونیست
های پیشتا ز ،ازیکطرف بخش پیشرفته ترین وقاطع ترین اعضای طبقه کارگر هرکشور
هستند وازسوی دیگرکتله بزرگی اند که همه دیگران را یعنی پرولتاریا را به نسبت داشتن
امتیازوبرتری ازفهم ودرک وشرایط وبخا طرکسب نها یی نتایج درخط درست راهپیما یی
وراهنما یی سوق میدهند. »08«.
تا ی ید نقش اجتناب ناپذیر پیشگا ما ن بعنوان مدافع وخیرخواه برای یک حزب واحد

برای کا رل ما رکس ا همیت و مفهومی ندارد  ،آنطوریکه او در ما نیفیست می نویسد:
« کمونیست ها هرگز یک حزب جدا گا نه ومخا لف سایر احزاب کا رگری را تشکیل
نمیدهند ویا نمی سا زند « آنها هیچ اصول فرکسیونی ویا فرقه ای را در بین خود راه
نمیدهند که جنبش پرولتری را به آن شکل دهند ویا قالب بندی کنند» )05( .
ما رکس با درک وفهم از مفهوم واهمیت آنچه که باید یک سازمان پرولتاریای بین
المللی عرض اندام کند ویا ایجاد شود ،ضرورت آن دیده میشود که تمام احزاب  ،جریانات
فکری واند یشوی وعملگرا در ا دغا م باهم  ،شوندگان واقعی به نفع کارگران شوند که
با ید درنظر گرفته شود  .آنچنانیکه در نخستین همایش بین الملل سا زمان ها واحزاب
شامل  :بالنکیستهای فرانسوی  ،السالین های ( )Lasaliansالمانی  ،اتحا د یه های
کارگری انگلیس  ،پرودن ( ، )proudhonانارشیستها  ،و باکونین ها حضور داشتند ،
ومطمین ًا که مارکس فا رغ ازانتقا د بسیا ری از همکا ران اش نبود ومیتوان گفت که
جرو بحث های خشن ومتضاد ومتقابل یکی از روح زنده از این گردهما یی فشرده بود
با این وجود این گردهمایی اولین مدرسه برای آموزش کا درها درآینده بود که درگیر
مبا رزه با سرما یه داری میبا شند ویا که میشوند .
دونظر ویا دومالحظه به ارتباط سوال مبنی بر نقش حزب و کمونیستها وجود داشت :
نخست :ا یجا د ارتباطات مربوط به جنبش کمونیستی بین کمونیست ها وملت  ،هما نطور
که میتوانیم درمانیفیست بخوانیم « کارگران میهن ندارند .ما نمیتوانیم از آنها چیزی را
بگیریم که آنها اص ً
ال چیزی را بدست نیاورده اند ویا ماترسی نداریم ازاینکه چیزی را که
آنها بدست نیاورده اند ازدست بدهیم – لذا قبل از همه پرو لتاریا باید برتری سیا سی را
بعنوان رهبر طبقه کارگر دریک کشور بخاطر رشد وانکشاف طبقه پیشتاز کشوردردست
گیرد وخودش خودرا ملت سازد گرچه که این احسا س تا هنوز در بورژوازی نیست
(.)06یعنی این مفهوم نه درمعنی ما دی بود ن ا ش ولی در شکل ا سا س ًا درا بتد ا یک
مبا رزه ملی علیه بورژوازی است )07( ».
پرولتا ریا در د نیا ی سرما یه داری  ،نا سیو نیا لیزم ( ملیگرایی) خود را در کشور
خود به اشتراک نمیگذارد ،آنها تنها متعلق به آ ن کشور نیستند وبه همین دلیل ا ست که
درد نیا ی بورژوازی تنها عملکرد هما نا ملیگرایی است که به آن مشروعیت داده اند .که
ازیک سو به استثما ر کارگران کشور می پردازند واز سوی دیگر بورژوازی آ نها را
بخا طر بد ست آوردن سود ومنافع خود علیه رقبای خارجی خود مورد استفاده قرارمیدهند
که تحقق این امر ازجاه طلبی های کلی امپریالیستی شمرده میشود که در نها یت امر
پیروزی انقالب سیوسیا لیستی این همه چیز هارا تغیر میدهد وبرآرما نهای بورژوازی
خط بطالن می کشد.
این خواسته ویا مطلب فوق الذ کر به اولین مراحل طوالنی از گذ ا ر سوسیا لیست به
جوامع پیرامون مربوط میشود ،این همچنین ضرورت احترام به تنوع الزم افراد در
جاده ها را نیز بیان میکند وعالوه براین مفهوم هد ف نها یی کمونیزم اهمیت این تنوع
ملی ملل پرولتری را تقویت میکند ،مانیفست قب ً
ال ایده های را مطرح کرد که کمونیزم
از تنوع افراد ،گروه ها وملل ساخته شده ا ست که از همبستگی نیز مستثنی نمی با شد
واما به مفهوم توسعه آزاد هم ا ست کمونیزم انتی تیزس ( )antithesisسرمایه داری

ا ست که برغم ستا یش از فرد گرایی در واقع از طریق رقا بت شبیهه سا زی ها که
توسط سلطه سرمایه داری شگل گرفته اند  ،تولید میکند. .

دراین راستا از آنچه که من دراین آواخر به ارتباط انقالب اکتوبر
( )0901نوشته ام نقل قول میکنم :

حما یت یا رد حاکمیت ملی سبب سوء تفاهمات شد ید می شود تا زما نی كه محتوای
صنفی استراتژی در چارچوب آن عملكرد شنا سا یی نشده با شد .بلوک اجتماعی غالب در
جوامع سرمایه داری همیشه حا کمیت ملی را به عنوان وسیله ای برای ارتقاء منا فع
طبقا تی خود یعنی بهره برداری سرمایه داری از کار خا نگی و همزما ن تقویت موقعیت
آن در نظام جها نی ،در نظر می گیرد .امروزه در چا رچوب نظا م جها نی لیبرال که
تحت سلطه ی انحصارات ما لیه یی سه تایی (ایاالت متحده ،اروپا ،ژاپن) است ،حاکمیت
ملی ابزار است که اصنا ف طبقا تی را قا در می سا زد تا موقعیت های رقا بتی خود را
در سیستم حفظ کنند .دولت آمریكا واضحترین مثا ل از ا ین مداومت را ارائه می دهد:
حكومت به عنوان محا فظت انحصا ری از سرما یه انحصا ری ایاالت متحده در نظر
گرفته می شود و به همین ترتیب قانون ملی ایاالت متحده اولویت باالتر از قوانین بین
المللی ا ست .که این نیز عمل قدرتهای امپریالیستی اروپا در گذ شته بوده و همچنا ن در
عمل از کشورهای بزرگ اروپا در ا تحا د یه اروپا ا ست.
با درنظر دا شت این موضوع آیا کسی متوجه میشود که چرا در گفتگوها ی ملی
درستا یش از فضلیت حا کمیت مخفی کردن منا فع ومصا لح طبقه کارگر دربنگاه که
کارمیکنند همیشه برای همه کسا نی که ازطبقه کارگر دفاع میکنند غیر قا بل قبول است
با این وجود ما نباید دفاع از حاکمیت را به این چگونگی یا ( ، )modalityملیگرایی
بورژوازی کاهش دهیم  ،دفاع از حاکمیت برای حفا ظت ازجا گزینی مرد می در راه
طوالنی برای سوسیالیزم تعین کننده نیست  .این حتی یک شرایط اجتنا ب ناپذیر برای
پیشرفت دراین سمت وجهت است .دلیل آن اینست که نظم جهانی ( توام با نظم فرعی
جهانی اروپایی آن ) هرگز از طریق تصمیمات جمعی طبقات حا کم ازیک سو بد ست
نمی آید .پیشرفت دراین زمینه همیشه نتیجه انکشا ف نابرابر مبا رزات ازیک کشور به
دیگری ا ست  ،.تغیر وتحول نظام جهانی (با نظم فرعی سیستم اتحادیه اروپا) محصول
ازآن تغیرات درچارچوب دولت های مختلف است  .که به نوبه خود تعا دل بین المللی
از نیروها را بین خود آنها تغیر میدهد دولت ملی تنها چارچوبی برای استقرار مبارزات
قاطع است که درنها یت امر به تغیر وتحول جها ن می پردازد.
افراد ویا مردم از حوزه ها وازپیرامون نظا م یا سیستم که ذات ًا قطبی هستند ،تجربیات
طوالنی ای ازملیگرایی مثبت ومترقی دارند  ،که ضد امپریالیستی است  ،ونظم جها نی
اعمال شده (تحکم) بواسطه مراکز قدرت را رد می کنند وبا همین اصل بطور باالقوه
ضد سرما یه داری اند .من فقط بطور باالقوه می گویم  :زیرا این نا سیونالیزم همچنین
ممکن ا ست توهم یک ساختا راحتما لی ازیک نظا م سرمایه دا ری را بوجود آورد که
بتواند سرما یه داری ملی را حا کم دراین مراکزقدرت سازد یا به عباره دیگر ،ناسیونالیزم
درحوزه های فراما سویی ( جوانب) تنها درشرا یطی درحا ل انکشا ف و پیشرفت با قی

مانده میتواند که ضد امپریا لیست ومخا لف نظم جها نی لیبرا ل با شد .هر ناسونالیزم
دیگر میتواند ( تنها نما ینده با شد ) که نظم جهانی را قبول کند .وبه ابزار طبقا ت حا کم
محلی که قصد شرکت را دراستثمار مردم خود در ادغا م با سایرشرکای ضعیف دا شته
با شد تبد یل شود به این صورت بعنوان قدرت های فراملی امپریالییت عمل کند .
سردرگمی میان این دو مفهوم وانطباق حاکمیت ملی ویا درنتیجه رد هرگونه ناسونالیزم
امکان خروج ازنظم جها نی لیبرال را ازبین می برد  ،متا سفا نه ،درسمت چپ در اروپا
ودر د یگر نقا ط اکثر ًا موجب طغیا ن چنین سردرگمی میشود .
نکته دوم مربوط به تقسیمبندی طبقا ت کا رگر  ،برغم ساده سا زی جا معه مرتبط به
پیشرفت سرما یه داری که درما نیفیست مطرح شده ا ست چنین است « :عصر ما ،
دوران بورژوازی  ،دارای این ویژه گی متما یز ا ست که مخا لفت های طبقا ت را ساده
کرده است یعنی جامعه بطورکلی بیشتربه دو ا ردوگاه بزرگ خصما نه تقسیم میشود وبه
دوطبقه بزرگ واصلی بطورمستقیم با یکدیگرروبرومیشوند-بورژوازی وپرولتا ریا (.)01
این حرکت یا جنبش دوجا نبه تعمیم موقیعت پرولتاریا وبطور همزمان تقسیم جها ن ،
دنیای کارگران ،امروزه بیشتر قا بل مالحظه تر از آن ا ست که درسا ل ()0282
زما نی که به این وضا حت به سختی قا بل مالحظه و رویت نبود .
ما درطول قرن بیستم تا عصرو زما ن خود شاهد بودیم وآن یعنی یک تعمیم یا
عمومیت بد ون پیش شرط  ،شرایط پرولتاریا  ،و اما ا مروز در مرکز سرما یه داری
تقریب ًا کل جمیعت در استخدام به کار ویا وظیفه مواجه اند که فروش نیروی کا ر آنها
بمراتب پا ین آمده ا ست و در حوزه ها یا در محالت پیرامون دهقا نی  ،اکثر دهقا نا ن
به شبکه های تجاری متصل شده اند که وضیعت خودرا بعنوان تولید کننده های مستقل
نابود کرده اند  .وانها را تحت سلطه قراردادی ها ویا پیما نکا ران فرعی قرارداده اند .
که درواقع به وضیعت فروشند گا ن درآمده اند که نیروی کا رشا ن کاهش یا فته است .
این حرکت با فرایندها ویا با روند های پافشاری همراه بوده است  :فرد دچار ضعف
میشود،دزدی سریعترازجمیعت وثروت گسترش می یابد ( ،)81این نا فرما نی درسرمایه
داری پدیدار وتقویت شد  ،وهد ف انتقا دات طعنه آمیز ذریعه اقتصا د دانان عا میا نه
و زود هنگام بود ودرعین حا ل تا هنوز درسطح ومقیاس نظام سرما یه داری جها نی ،
تنها یگانه ترازی برای تحلیل وتجزیه همه جا نبه واقیعت ا ست  ،این فقرزدایی قا بل
مالحظه ای  ،قا بل مالحظه ترو واقعی تر از تصورما رکس ا ست  .با اینحال به موازات
این  ،نیروهای سرمایه داری موفق به تضعیف خطر شده اند که پرولتری شدن عمومی
را نشا ن میدهد والبته با اجرای ستراتیژی های سیستیماتیک با درنظرداشت هدف تقسیم
بندی طبقا ت کا رگر در سطوح ملی وبین المللی .
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بخش سوم ما نیفست تحت عنوان " اد بیا ت سوسیا لیست و کمونیست" می تواند به
د سترس یک خواننده معا صر قرار گیرد که واقعا به گذ شته تعلق دارد .ما رکس و
انگلس در اینجا به تفسیری درباره موضوعات تاریخی و تولید فکری آنها که به زما ن
خود مربوط می شوند ،ارائه می دهند .که ا زبه مد تهای طوالنی فراموش شده است ،این

سواالت به نظر می رسد امروز بخا طر نگرانی صرف ًا با یگا نی می شود یا درارشیف
ضبط وثبت میشود .
با اینحا ل من اخیرا با تقا بل های سخت وسنگین درحا ل دوام ودرحقیقت معاصر ،
حرکت ها وگفت وشنود ها روبرو هستم  .مارکس همه اصالح طلبان را با همه ریفورم
های شا ن که هیچ یک ازمنطق استقراروگسترش سرما یه داری شنا ختی نداردند محکوم
میکند ، .ایا اینها اکنون از صحنه نا پد ید شده اند ؟ ما رکس دروغ ها ی سرمایه داری
را محکوم وتقبیح میکند اما با این وجود  ،درعمل سیاسیی  .....درتمام اقدامات اجبا ری
علیه طبقه کارگر شرکت میکنند ( )80آیا در مطا لبا ت فا شیست های قرن بیست
وامروز و در ادعا های جنبش مذ هبی ( اخوان المسلمین  ،هندوها وبودیسم متعصب)
کدام تفاوت قابل مالحظه دیده میشود ؟
انتقا د ما رکس از رقبا ما رکسیسم و ایدئولوژی های آنها ،و نیز تالش های او برای
شنا سا یی محیط اجتماعی که سخنگوی آنها ا ست ،به این معنا نیست که برای مارکس و
برای ما ،جنبشها ی ضد سرمایه داری معتبر نبا ید الزاما متنوع با شند  ،توجه خواننده را
به منا بع الها م بخش .به برخی از نوشته های اخیر من در مورد ا ین موضوع معطوف
میدارم که از منظر بازسازی یک بین المللی جدید به عنوان یک شرط برای اثربخشی
مبارزات مردمی و دیدگاه های آینده که تصور می شود مطمح نظر با شد.
با کلمات که با خواندن ما نیفیست من را دنبا ل میکنند نتیجه میگیرم .
« مانیفیست سرود وشعار برای شکوه وعظمت مدرنیتی سرمایه داری از پویا یی ویا
قدرت تحرک است که آن را الهام بخش بدون داشتن موا زی ویا برابر درطول تاریخ
طوالنی تمدن چیره می سا زد اما هما نطور که ما رکس همواره بما درک آنرا داده و
یادآور شده است ،در عین حال آواز سحر این سیستم اینست که خود این جنبش چیزی بیش
از یک نسل از هرج و مرج نیست .عقالنیت تاریخی سرمایه داری در یک زمان کوتاه از
تمام شرایط  -مواد ،سیاسی ،ایدئولوژیک و اخالقی – فراتر از تولید آ ن نخواهد بود ،که
منجر به فروپاشی آن خواهد شد.
من همیشه این دیدگاه را که من به آن اعتقاد دارم از مارکس ،از مانیفست تا اولین عصر
بین المللی دوم که انگلس زندگی می کرد یعنی که انگلس درقید حیا ت بود ،به اشتراک
گذاشته ام .تجزیه وتحلیل ها یی که من پیشنها د دادم مربوط به رسید ن بلند مد ت سرمایه
داری  -ده قرن ا ست و سهم منا طق مختلف جها ن در این بلوغ (چین  ،شرق اسالمی ،
شهرهای ایتا لیا و در نها یت آتالنتیک اروپا) ،کوتاه مد ت آن قرن( نوزدهم) و در نهایت
کاهش طوالنی آن ا ست که خود را از طریق دو بحران نظام مند طوالنی (اول از 0211
تا  ،0185دوم از سال  0175تا امروز) ظاهر می سازد .این تحلیل ها هدف از عمق آن
چیزی است که در مارکس فقط یک شهود بود ( )83.این دیدگاه از جایگاه سرمایه داری
در تاریخ توسط جریانات اصالح طلب در مارکسیسم در دومین بین الملل و پس از آ ن
خارج از مارکسیسم توسعه یا فت .این یک دید گاه بود که طبق آ ن ،سرمایه داری تنها
زما نی کا رخود را انجام می دهد که بتواند با هما هنگ کردن این سیا ره با توجه به مدل
مراکز توسعه یافته خود موفق شود .علیه این د یدگاه پا یدار توسعه جها نی شدن سرمایه
داری ،که به سا دگی غیر واقعی ا ست ،زیرا سرمایه داری در طبیعت خود قطبی ا ست،

 واما شکست را با. ما چشم انداز دگرگونی جهان را از طریق فرآیندهای انقالب می بینیم
.تسلیم شدن به نا بودی مرگبا ر از فروپاشی تمد ن
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