رھايی ،دانش و سياست از ديدگاه مارکس

١

ارنست مندل
ترجمهی :رامين جوان

گوھر انسان چيزی جز خو ِد انسان نيست
فعاليت نظری مارکس که در سراسر زندگیاش با فعاليتی عملی عجين شده بود ،از ضرورت رھايی
انسان ريشه میگرفت .کار او از اين نظر محصول انديشهی آزادیخواھانهای بود که از عصر روشنگری
رواج يافته بود .ھمان انديشهای که از دوران جنبش اصالحگرايی آغاز و با گذار از انقالب فرانسه و وارثان آن
انقالبی دھهھای  ١٨٢٠و  ،(١٨٣٠ھگلگرايان جوان و اولين گروهھای سوسياليستی در
ھای
)يعنی :دمکرات ِ
ِ
ت سر گذاشته بود .ھدف اصلی انديشهی مارکس را میتوان در يک جمله
پش
را
مختلفی
اشکال
اروپا و امريکا
ِ
خالصه کرد» :برانداختن آن شرايطی که از انسان موجودی خوار ،زبون و درمانده ساخته است«) .نقدی
برفلسفهی حقوق ھگل ،مجموعهی آثار ،ص (٣٨٥
مارکس در سراسر زندگیاش بهاين ھدف رھايیبخش وفادار ماند ،و ھيچگاه آن را فرو ننھاد؛ نه در
طلبی( کارگری و کمونيستی ،نه در جريان
طلبی( خردهبورژوايی بهدموکراسی)
مرحلهی گذار از دمکراسی)
ِ
ِ
شکل بخشيدن بهبرداشت ماترياليستی از تاريخ و اقدام بهپراتيک انقالبی .ما در ھمهی آثار اصلی مارکس و
فريدريک انگلس با اين گوھر بنيادين روبرو ھستيم ،از »ھيجدھم برومر لويی بناپارت«» ،گروندريسه« و
»سرمايه« گرفته تا »جنگ داخلی در فرانسه« و »نقد برنامه گوتا«].[١
فعاليت نظری و سياسی مارکس در واقع برپايه ھمين ھدف استوار بود .ماکسيميلين روبل در سال ١٩٧٥
آن را يک آماج اتيکال میخواند و ديگران فلسفهی پراکسيس .اين جبھهگيری ھرنامی که داشته باشد ،تنھا
میتواند پاسخی از جانب آن دسته از منتقدين بیشمار مارکس بهشمار آيد که مارکسيسم را نوعی مطلقسازی
عوامل تاريخی دانستهاند] [٢مارکس بارھا و بارھا کسانی را مورد حمله قرار داده است که زنجيرهھای خود را
میستايند ،تنھا بدين خاطر که تاريخ آنھا را بهوجود آورده است .در اين مورد بھتر است بهديدگاه صريح و
دقيقی مراجعه کنيم که در يک جملهی ساده و سرراست بيان گشته است :گوھر انسان چيزی جز خو ِد انسان
نيست .اين تعريف را میتوان دستکم از نظر انسانشناسی مستدل نمود .يک مارکسيست معتقد ،يا بهتعبير
مارکس يک انسان کنشگر ھمواره اين وظيفه را در برابر خود دارد که با ھرگونه شرايط اجتماعی غيرانسانی
مبارزه کند .تنھا وقتی میتوان از اين وظيفه دست کشيد که ثابت شود شرايط غيرانسانی بهانسانی کردن آدمی
بهعنوان يک انسان کمک میرساند ،چيزی که البته غيرقابل تصور است .اگر جھنم را بهروی زمين بياورند،
دليلی وجود ندارد که ما درآنجا جا خوش کنيم يا اينکه آن را بهعنوان يک ايستگاه ضروری برای گذار
بهبھشت تلقی نماييم .معلوم است که چنين وضعيتی ھم از نظر حسی و ھم از نظر علمی برای ميليونھا انسان
ھمچنان ناگوار خواھد ماند .مردم جھنم را جھنم میدانند ،و ھيچ سفسطهای قادر نيست آنھا را از بيزاری از آن
باز دارد .اين يک وظيفهای بنيادين است که در کنار مردم عليه شرايط غيرانسانی مبارزه کنيم .اين وظيفهای
است که مارکس در طول زندگیاش پيش روی خود داشت و بايسته است ما که ما ھم آن را در برابر خود قرار
دھيم.
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اين وظيفهای است که بهھرحال بر دوش ماست ،و ما با برداشت ماترياليستی از تاريخ و مشارکت در
نبرد طبقاتی پرولتاريا در جامعهی بورژوايی تنھا بهآن قوام میبخشيم .اين شناخت علمی بهما نشان میدھد که
تاريخ ھمهی جوامع متمدن تاکنون تاريخ مبارزهی طبقاتی بوده است ،و اين تاريخ بر محور منافع مادی
چرخيده است )يعنی :تقسيم توليد اجتماعی ميان توليد ضروری و توليد اضافی( .بنا بهاين نظريه درآمد و
مزايای ھمهی طبقات حاکمه و حتی خود حاکميت در آخرين تحليل از کار اضافی توليدکنندگان برمیخيزد که
با مبارزهی مادی برسر کاھش يا افزايش اين کار اضافی نيز ھمراه بوده است .تقسيم طبقاتی جامعه مرحلهای
اجتنابناپذير از تاريخ است که برای رشد نيروھای مولده ضروری است .اما درعينحال برپايی يک جامعهی
بیطبقهی بهراستی انسانی برپايه تأمين نياز افراد نيز امکانپذير است.
نتيجهگيری ديگری که از اين شناخت حاصل میگردد ،اين است که طبقات زحمتکش در طول تاريخ
بارھا عليه اين استثمار شوريدهاند و در راه برپايی يک جامعهی فارق از ستم طبقاتی کوشيدهاند ،اما در
دورانھای پيشاسرمايهداری و آغاز سرمايهداری بهخاطر شرايط نامناسب مادی و نبود پايه مناسب معنوی و
اخالقی بهآن دست نيافتهاند.
بدينترتيب درمیيابيم که سرمايهداری نوين با شکوفايی نيروھای عظيم توليدی ،برای اولينبار در تاريخ
شالودهی رھايی ھمهجانبه )يعنی :زمينهی جامعهی بیطبقه( را فراھم ساخته است .اما برای نيل بهاين رھايی
اندوزی خصوصی ،و
بايد بهمالکيت خصوصی ،توليد کااليی و اقتصاد بازار و ھمچنين بهرقابت فردی ،ثروت
ِ
ً
خودپرستی ھمهگير پايان داد .تحقق اين اھداف تنھا وقتی امکانپذير است که مبارزهی کمونيستی واقعا با نبرد
ِ
طبقه
جاری
برقراری سوسياليسم ذينفع است ،از نظر اجتماعی بهآن تمايل
در
مادی
نظر
از
که
گردد
ھمراه
ای
ِ
دارد ،و نسبت بهآن از آمادگی ذھنی برخوردار است؛ يعنی طبقهای که ھروقت بخواھد قادر است »ھمهی
چرخھا را از گردش باز دارد و سازمان توليد را ھمچون مجمع توليد کنندگان آزاد و ھمبسته ،خود بهعھده
بگيرد«.
اين طبقه پرولتاريای نوين است ،طبقهای مزدبگير که بهخاطر موقعيش در جامعه بورژوايی و تکامل
مناسبات سرمايهداری با تمامی تضادھايش ،و ھمچنين بهخاطر قابليت تجمع تشکيالتی و ھمبستگی گروھیاش،
توسط خود سرمايهداری برای ايفای چنين وظيفهای بار آمده است.
اين ايدهی مارکس که رھايی تمام بشريت درگرو رھايی کارگران است ،نبايد بهاين سو ِءتفاھم ميدان بدھد
که گويا مارکس با نيل بهاين شناخت بهجای رھايی انسانھا ،تنھا بهرھايی کارگران انديشيده است .موضعگيری
پرشور مارکس برای رھايی بردگان سياه در آمريکا يا بهنفع مليتھای ستمديدهای مانند لھستانیھا و ايرلندیھا،
و نيز پشتيبانی او از قيامھای تایپينگ در چين و سپوی در ھندوستان] [٣و ھمهی اليهبندیھای اجتماعی
ديگری که ھرگز نمیتوان آنھا را پرولتاريا قلمداد نمود ،بهروشنی نشان میدھد که رھايی پرولتاريا از نظر
مارکس تنھا پيشزمينهای برای رھايی ھمهی بشريت است؛ و نمیتواند جای آن را بگيرد .چنانچه درطول
تاريخ احزابی يا »نمايندگانی« از سوی طبقه کارگر و بهنام سوسياليسم ،اشکال تازهی استثمار و شرايط
غيرانسانی جديدی بهوجود آورند ،و حتی اگر اين استثمار و اختناق جديد بخواھد خود را بهلحاظ تاريخی از
انواع سرمايهداری پيشرفتهتر بداند ،بازھم بايد با آنھا مثل احزاب سرمايهداری و پيشاسرمايهداری قاطعانه
مبارزه کرد .ھرچند میدانيم که مارکس ھيچگاه بهطور مشخص بهاين مسئله نپرداخته است؛ اما سؤال اين
استکه آيا میتوان از نگره و آموزش مارکس چنين نتيجهگيری کرد؟ اگر از ياد نبرده باشيم که در ھمهی آثار
مارکس برداشتی ديالکيتکی )و نه مکانيکی( ،ھمهجانبه )و نه تکخطی( از مفھوم پيشرفت تاريخی برجسته
است ،آنگاه چنين نتيجهگيریای موجه خواھد بود.
مارکس و انگلس که ماترياليستھای پیگيری بودند ،برای اندازهگيری پيشرفت مادی بشريت ابزار
کار
سنجشی عرضه داشتند که با آن میتوان ميزان تکامل نيروھای توليدی را برمبنای راندمان توليد و
ِ
اجتماعی سنجيد .بدينترتيب ،میتوان از شکلبندیھای اجتماعی متکامل سخن گفت يا برپايه اين معيار
شيوهھای توليد متوالی را بهعنوان »پيشرفته« يا »ارتجاعی« ارزيابی نمود .برای نمونه ،انگلس در بخش
معروفی از کتاب »آنتی دورينگ« تصريح نموده است که بردهداری کھن نظامی پيشرفته بود؛ زيرا شکوفايی
بینظير ھنر ،فلسفه و دانش باستانی را امکانپذير ساخت .شناختی که ما امروزه ]از تاريخ يونان و رم داريم[،
درستی حکم انگلس را تأييد میکند.
اما اين شالودهی مادی مفھوم پيشرفت بهھيچوجه موجب نشد که مارکس و انگلس قيام طبقات اجتماعی
ستمديده و زحمتکش دورانھای پيشاسرمايهداری و آغاز سرمايهداری را بهعنوان شورش عليه »پيشرفت«

محکوم کنند .برعکس ،آنھا از قيام بردگان عليه بردهداری ،از خيزشھای دھقانی عليه وجه توليد کھن آسيايی،
شکن مراحل آغازين نظام سرمايهداری
از جنگھای دھقانی در سدهھای ميانه ،و از کارگران شورشی و ماشين ِ
پشتيبانی کردند .با اينکه مارکس و انگلس اين مبارزات را محکوم بهشکست میدانستند ،اما از آنھا بهعنوان
ھمگانی بهحق و عادالنه آدمھا عليه شرايط غيرانسانی حمايت میکردند .از اين گذشته ،در
بخشی از مبارزهی
ِ
تداوم تاريخی نبرد با استثمار اجتماعی ،سنت ارزندهای از شيوهھا و اشکال مبارزه و تشکل ،ھمچنانکه ميراثی
از انديشهھا ،آرمانھا ،آرزوھا و اميدھای انقالبی شکل گرفتهاند که با پيکار رھايیبخش پرولتاريا پيوند
نزديکی دارند و بهپيشرفت و شکوفايی آن ياری میرسانند .در کشورھايی که سنت انقالبی پيشاپرولتری وجود
ندارد ،که خوشبختانه شمار آنھا زياد نيست ،يا چنين سنتی سست و ضعيف است ،رشد جنبشھای سياسی
کارگران خيلی دشوار خواھد بود].[٤
در جلد اول »سرمايه« در بخش مربوط بهکاربرد ماشينھا ،اين سرشت دوگانهی مفھوم پيشرفت با
روشنی خاصی بيان شده است .مارکس در برابر ھمهی منتقدين سادهانديش و اخالقگرای سرمايهداری با ديد
علمی خود براين پيشرفت مادی سترگ و ظرفيت آزادکنندهی ماشين تأکيد میورزد؛ نيرويی که میتواند
جایگزين کار اجباری انسانھا گردد .اين اظھارات در دوران رواج ماشينھای خودکار و شکوفايی ميکرو-
خيال
الکترونيک طنينی پيشگويانه دارد .اما مارکس درعينحال در برابر آوازهگران پوزيتيويست و خوش
ِ
بورژوازی میايستد و بر تفاوت ميان »ظرفيت« و »واقعيت« انگشت میگذارد و بر تاثيرات غيرانسانی
کاربرد ماشين در نظام سرمايهداری تاکيد میورزد) .اين ديدگاه را با نظری مقايسه کنيد که بیکاری را
محصول کاربرد ميکرو-الکترونيک در جھان امروز میداند( .او شيوهھای معينی از کاربرد بورژوايی
تکنولوژی و صنعت را ،درست مانند استفادهی خاص بورژوايی از سرمايه ثابت و نظام کارخانهای ارزيابی
میکند که انکشاف آنھا تنھا از طريق تخريب و نابودی دو منبع انسانی امکان پذير :طبيعت و نيروی کار
انسانی .ازآنجاکه کارگران در نظام پيشرفتهی سرمايهداری طبقهای خوار و تيرهبخت و ازخودبيگانه ھستند،
شورش آنھا در مقابل اين شرايط ،مانند خود سرمايهداری پيشرفته است؛ حتی وقتی که اين شورش مستقيماً
بهالغای شرايط غيرانسانی منجر نگردد ،بازھم نيروی محرکهای در خدمت انکشاف اقتصادی و اجتماعی
بهشمار میرود .آنچه مارکس دربارهی سرمايهداری )و جوامع پيشاسرمايهداری( بيان داشته ،در جوھرهی
خو ْد بهتمامی دربارهی جوامع فراسرمايهداری نيز صادق است.
در راه سوسياليسم علمی
معنی ذھنی و در مقابل برونسر
انکشاف سوسياليسم علمی بهعنوان يک دانش که از ضوابط درونسری ]به
ِ
معنی عينی[ نيز پيروی میکند ،الزاما ً با راهکارھای رھايی يکسان نيست .دانش امری بهشدت عينی است و
به
ِ
نمیتواند تابع طرحھای غيرعلمی باشد .علم بهگردآوری ،مشاھده ،تنظيم و تحقيق دادهھای مورد نياز خود
میپردازد؛ سپس میکوشد که اين مواد را درک کند ،توضيح دھد و در مراحل بعدی انکشافاش وارسی نمايد.
ارزش و اھميت علم در اين است که نمیتواند دادهھا را ناديده بگيرد ،در آنھا دست ببرد ،واقعيت »ناگوار« و
پديدهھای پيشبينی نشده را کتمان کند.
دانش ھيچگاه با حقايق مسلم سروکار ندارد ،بلکه مدام گمانهھای نظری طرح میکند که بايد ھمواره با
دادهھا و پديدهھای تازه مورد بررسی انتقادی قرار گيرند .بنابراين دانش از بنياد بهشک و ترديد گرايش دارد.
میدانيم که وقتی از مارکس راجع بهضربالمثل دلخواھش پرسيده بودند ،با ھشياری جواب داده بود» :در
ھمه چيز ترديد کن«! در اين ديدگاه ذرهای جزمانديشی وجود ندارد ،ھرچند که ترديد ھمواره تنھا نتايج گذرای
پژوھش را دربرمیگيرد و بهنيروی حقيقتجويی خود پژوھش کاری ندارد.
نتيجهی ھر پژوھشی بايد طبق اثرات عملی و قدرت پيشگويی مورد ارزيابی قرار گرفته ،تأييد يا
تصحيح شود .بدينترتيب ،اينجا با ترديدی خوشبينانه سروکار داريم که برامکانات نامحدود عمل اجتماعی و
انسانی )طبيعت دوم انسان( مبتنی است .و در نھايت مانند امور رھايی بهبنيادھای انسانشناسانه بازمیگردد.
ھرتئوری علمی میتواند با دسترسی بهدادهھای جديدتر يا متکاملتر در جزء يا در کلْ خطا از آب درآيد.
ِ
آنچه مھم است ،اين استکه در نتيجهگيری بايد از شتابزدگی برحذر بود و دقت نمود که برپايه دادهھای
موقت و گذرا قرار نگيرد) .از نمونهھای اينگونه نتيجهگيریھای عجوالنه ،يکی اين بود که براثر دوران رفاه
پس از جنگ در دھهھای  ١٩٥٠و اوايل  ١٩٦٠عدهای مدعی شدند که در دوران سرمايهداری پسين خطر
بیکاری گسترده برای ھميشه از بين رفته و بحرانھای ناشی از اضافه توليد ديگر خصيصهی ذاتی اين نظام
بهشمار نمیرود(].[٥

تأثيرت قطعی مقطعی میتواند بخشی از شناخت ما را مورد ترديد قرار دھد ،اما بايد روشن شود که اين
تجديدنظر برای شناخت کلی ما چه اھميتی خواھد داشت )در رابطه با دوران تاريخی ،وجه توليد ،طبقهی
اجتماعی ،يک پديدهی تاريخی مانند دولت و غيره( .تفاوت ميان دانش واقعی )که سوسياليسم علمی نيز در اين
شمار است( و پوزيتيويسم و يا تجربهگرايی مطلق در اين نيست که گويا اولی دادهھای تجربی را رد میکند،
درحالیکه دومی بهآنھا توجه دارد .تفاوت آنھا در اين است که علم ھمواره سعی میکند که از طريق کشف
ضوابط درونی و قوانين تکامل ،توضيح ھمآھنگ و قانعکنندهای برای دادهھای مھم ارائه دھد .از عالئم
مشخص تجربهگرايی ،سادهنگری و سطحیگرايی آن است .تجربهگرايان در دانش اقتصاد تنھا بهپديدهھای
مستقيما ً قابل مشاھده توجه دارند .ھيچ دانشمندی در علوم طبيعی جرأت نمیکند که مثالً با دادهھای فيزيک يا
زيستشناسی برخوردی چنين سطحی داشته باشد .پوزيتيويستھا حتی از درک دادهھای تجربی نيز غالبا ً
عاجزاند .مثالً در تحليل رشد فوقالعادهی قيمت طال در سالھای اخير بهجای آنکه علل واقعی آن را دريابند،
تنھا دربارهی تورم اوراق بھادار سروصدا بهپا میکنند؛ يعنی پويايی نابرابر و درازمدت راندمان توليدی کار
در معادن طال )از يک طرف( ،و )از طرف ديگر( در صنايع و کشاورزی را ناديده میگيرند.
مارکس بهمعنی واقعی کلمه يک دانشمند بود .او نظريات علمی خود را در عرصهھای اقتصاد ملی
بهروشنی بيان کرد) :مسئلهی ارزش ،نظريات مربوط بهارزش افزونه ،پول ،سرمايه ،دستمزد ،تئوری قوانين
تحرک وجه توليد سرمايهداری ،تئوری بحرانھا و غيره( .او ھمچنين جامعهشناسی تاريخ را با مطالعهی
خستگیناپذير ھمهی دادهھای علمی روزگار خود ارائه نمود) :برداشت ماترياليستی از تاريخ ،نظريات مربوط
بهطبقات ،دولت و انقالب و غيره( .مارکس از دانشمندان قالبی ،که بهخاطر ثابت کردن يک تز دادهھای علمی
را انکار میکنند و واقعيات را ناديده میگيرند ،بيزار بود .خود او میگفت» :بهنظر من کسی که تالش میکند
دانش را نه با گوھر درونی آن ـھرچند که آنھم میتواند اشتباهآميز باشدـ بلکه با منافع بيرونی بيگانه انطباق
دھد ،آدم پليدی است«.
قدرت سوسياليسم علمی بیگمان از اين واقعيت سرچشمه میگيرد که در بستر يک حرکت اجتماعی و
تاريخی ھدفی رھايیبخش را دنبال میکند :رھايی پرولتاريا و تمامی بشريت از ھرگونه شرايط غيرانسانی.
تاريخ دو قرن اخير بهطور علمی نشان داده است که تضادھای درونی وجه توليد سرمايهداری را ھيچ دولت،
دين ،دستگاه زور» ،جامعهی مصرفی« يا تحميق تودهھا نمیتواند برطرف کند .اين تضادھا از طرفی رشتهی
متناوبی از بحرانھای اقتصادی ،اجتماعی ،فرھنگی ،سياسی ،نظامی ،اخالقی و نظری را باعث میشود که
بهنوبهی خو ْد تابع تحول تاريخی ھستند .و از طرف ديگر ،گرايشی تاريخی بهسمت تشکل افراد وابسته
بهسيستم کار مزدی را موجب میگردد .اين يکی از پيشگويیھای نبوغآميز بود که مارکس با تحليل جامعهی
طبقاتی بهطورکلی و جامعهی سرمايهداری بهنحو احسن بهآن دست يافت .برای اثبات درستی اين حکم کافی
است توجه کنيم که چه تعداد کارگر متشکل در سال  ١٨٤٧-٤٨وجود داشت؛ چه تعداد در سال ١٩٠٠؛ چه
تعداد در سال ١٩٤٨؛ و چه تعداد امروز وجود دارد .چه کسی غير از مارکس میتوانست در نيمهی قرن
نوزدھم بهچنين پيشگويی داھيانهای برسد؟ در دنيای امروز ھيچ کشوری ـحتیـ ھيچ جزيرهی کوچکی ھم يافت
نمیشود که در آن کار مزدی جريان داشته باشد ،اما از نبرد طبقاتی اجتنابناپذير ميان اردوی کار و سرمايه
ْ
مزدبگيران سازمانھای مبارزاتی خود را ـھرچند ابتدايیـ بهوجود نياورده باشند.
نتوان نشان يافت ،ويا
طبقاتی بنيادين و اجتناب
ناپذير پرولتاريای صنعتی مدرن میتواند بهسقوط
اين تشکليابی و اين مبارزهی
ِ
ِ
سرمايهداری ،گذار بهيک جامعهی بیطبقه بيانجامد و تجمع آزادانهی توليدکنندگان ھمبسته و آزاد را بهجای
اجباری موجود بنشاند .بدينترتيب ،پروژهی رھايی برای اولينبار در تاريخ يک سوژه يا محمل
سلسلهمراتب
ِ
انقالبی پيدا میکند که برای تحقق آن در واقعيت ،دارای توانايی ذھنی و عينی است .ديگر الزم بهتکرار نيست
که در اينجا تنھا سخن از يک امکان است ،نه يک جريان قطعی و حتمی تاريخی .در غيراينصورت ]يعنی:
پس وضعيت کنونی[ فعاليت پیگير و روشھای آموزشی و تشکيالتی
قطعيت و حتميت رھايی از
ِ
سوسياليستھا درجھت تأثيرگذاری برآگاھی و تشکل طبقاتی )که توسط خود مارکس و انگلس آغاز شده بود(،
عملی غيرضروری يا بهھرحال کماھميت میبود.
فروپاشی نظام سرمايهداری اجتنابناپذير است .اين تنھا آگاھی قطعی است که از تحليل مارکسيستی
تضادھای درونزای سرمايهداری بهدست میآيد .پساز تجربهی دو جنگ جھانی ،دو بحران اقتصادی جھانی
بهوسعت بحران سالھای  ١٩٢٩تا  ١٩٣٢و بحران امروزين ،ديگر نمیتوان در اين واقعيت شک نمود .اما
اين فروپاشی میتواند بهدو نتيجهی بهکلی متفاوت بيانجامد .ھم میتواند بهپيشرفت سوسياليستی برسد و ھم
بهقھقرای بربريت .پس از تجربهای که با فاشيسم ،آشويتس و ھيروشيما داشتيم ،اينک در دوران مسابقهی

تسليحاتی با جنگافزارھای ھستهای و تھديد فزاينده و مخرب محيط زيست ،اين بیگمان يک شعار عوامفريبانه
نيست ،بلکه يک خطر جدی وھولناک است.
اھميت پرولتاريا )و انقالب پرولتری( بهعنوان يک حامل انقالبی نيز بهنوبهی خود بررشتهای از
کندوکاوھای علمی استوار است :جامعه بهدو اردوی بزرگ مزدبگيران و سرمايهداران بزرگ ،متوسط و
کوچکی تقسيم میگردد که از تعدادشان روز بهروز کاسته میشود ،تشکل اتحاديهای آنھا مدام گسترش میيابد
و مبارزات تودهای آنھا بهطور متناوب باال میگيرد.
تا اينجا پروژهی رھايی عمالً و بهطور کامل با تحليل علمی قوانين تحول جامعهی بورژوايی منطبق بوده
است ،اما از اينجا میتوانند از يکديگر جدا شوند .میتوان تصور نمود که از اين پس شرايط عينی برای
انقالب سوسيالستی نه بهسوی انکشاف و کمال ،بلکه بهسوی رکود و قھقرا برود ،يعنی چنانچه در دراز مدت
)بگذريم از نوسانھای مرحلهای( در بيشتر يا ھمهی کشورھای صنعتی شمار مزدبگيران نه بيشتر ،بلکه
کمتر شود ،از وزنهی آنھا در جامعه مدام کاسته شود ،قابليت آنھا در بهکار انداختن واقعی اقتصاد و سپس
بهعھده گرفتن ادارهی آن کاھش يابد ،ميزان تشکل آنھا خلل پذيرد )مثالً مشاھده کنيم که در سال  ٢٠٠٠تعداد
کارگران متشکل کمتر از سال  ١٩٤٨يا حتی  ١٩٠٠باشد( ،قدرت مبارزاتی آنھا برای مدتی طوالنی ناپديد
گردد ،در آن صورت بايد نتيجه گرفت که پیريزی يک جامعهی بیطبقهی سوسياليستی غيرممکن گشته است.
آنگاه سقوط بهبربريت اجتنابناپذير است .زيرا تاکنون ھيچکس در جامعهی امروزين حامل ديگری غير از
پرولتاريای مدرن برای انقالب بهما نشان نداده است؛ يعنی طبقهای که ھم دارای قدرت عينی ،ھم عالقهی ذھنی
و يا حداقل آگاھی بالقوه باشد که سرمايهداری را سرنگون سازد و بهجای آن يک جامعهی واقعا ً بیطبقه ،بدون
مالکيت خصوصی و بدون توليد کااليی ،بدون پول ،فارق از مال پرستی ،بری از رقابت و بدون دولت ملی
برپا کند.
اما حتی برھان علمی برای اين حکم که سوسياليسم بهمثابه بديل سرمايهداری غيرممکن گشته است
بهھيچوجه نمیتواند تالش برای رھايی را متوقف سازد؛ ]چراکه[ نه تاريخ و نه دادهھای تجربی چنين نظری
را تأييد نمیکنند و بهاحتمال قوی در دھهھای آينده ھم تأييد نخواھند کرد.
دو ھزار سال پيش بردگان ھرازچندگاھی عليه بردگی قيام میکردند ،ھرچند که در شرايط جامعهی آن
روز آزادی آنھا امکانپذير نبود ،حتی اگر قرار باشد که ما در آينده در جامعهای بربرمنش زندگی کنيم ،بازھم
مردم عليه بردگی و ھرنوع شرايط غيرانسانی شورش خواھند کرد .آنگاه نخستين وظيفهی مارکسيستھا بازھم
اين خواھد بود که دوشادوش اين بردگان مبارزه کنند ،اھداف مبارزهی آنھا را روشن نمايند ،اشکال آن را
شور ،رزمندگی و ارادهی آنھا را تقويت کنند .آنگاه وظيفهی
بهکاراترين حد ممکن ارتقاء بخشند ،و
ِ
مارکسيستھا بازھم اين خواھد بود که ھرجرقهی شورش عليه تفرعن و زورگويی ،عليه اختناق و استثمار ،و
عليه آزار و شکنجه را شعلهور سازند .سراسر تاريخ بشريت بهما میآموزد که اين پيکار اجتناب ناپذير است.
حتی اگر دانش میتوانست ثابت کند که سوسياليسم مارکسی برپايهی يک آرمان و يک برنامهی تحققناپذير
استوار است ،اين نظريه بازھم بهمبارزات بنيادين کارگران در راه رھايی مقطعیـمرحلهای الھام میبخشيد؛
حتی بهفرض چنين وضعيت غيرمحتملی ،باز میتوان گفت که مارکس ]و مارکسيستھا[ بیھوده نينديشيدهاند،
بیھوده پژوھش نکردهاند ،بیھوده کشف ننمودهاند و بیھوده مبارزه نکردهاند.
رودلف ھيلفردينگ در بخشی از پيشدرآمد بر کتاب »سرمايه مالی« نظريه جدايی ميان علم و تعھد
سوسياليستی را درحد يک تقابل تناقضآميز جلوه داده است .کارل ُکرش بهاو پاسخ تند و بهحقی داده است؛ اما
در برخی مواضع زياده روی کرده است] .[٦اين درست است که چيزی بهنام »علم پرولتری« وجود ندارد .تنھا
علم موجود علم ناب و خالصی است که قوانين آن از ھرگونه قيد و بند طبقاتی فراتر است .اگر جز اين بود،
معلوم نيست که دانش در يک جامعهی بیطبقه بهچه صورتی درمیآمد .اما اين ھم درست است که بهويژه در
قلمرو علوم نظری )يا بھتر است بگوييم در عرصهی علوم اجتماعی( ،يعنی ھمهی علومی که بهجنبهھای
]زندگی[ انسانھا میپردازند ،ھويت اجتماعی مشخصی دارند؛ بدين معنی که انديشهی آنھا تنھا از منابع »ناب
علمی« مايه نمیگيرد ،بلکه دستخوش پيشداوریھای طبقاتی است و چشمبند اجتماعیـطبقاتی بر ديده
دارند]] .[٧بنابراين[ ،چنين دانشی را بايد از طريق نظری ،تجربی و عملی بهاثبات رساند ،وگرنه در حد
پيشداوری ايدئولوژيک يا يک آگاھی کاذب باقی خواھد ماند .دراينصورت انديشه ديگر علمی نيست ،يا اينکه
تنھا بخشی از آن علمی است ،و وظيفه دانشمند است که ھمواره بکوشد ھستهی علمی را از پوستهی
ايدئولوژيک جدا کند .بهعبارت ديگر ،دانش »بورژوايی« البته وجود ندارد ،اما دانشی وجود دارد که آن را

نظريهپردازان » بورژوايی« ساخته و پرداختهاند؛ يعنی دانشی که با ايدئولوژی غيرعلمی مخلوط شده است.
تاآنجاکه اين دانش علمی است ،بورژوايی نيست؛ اما ازآنجا که بورژوايی است ،ديگر علمی نخواھد بود.
مشکل میتوان باور کرد که دانشمندی که در تنگنای ايدئولوژی ،تفکر بورژوايی و ارزشھای بوژوايی
ْ
حکومت سر دربياورد .تاريخ
گرفتار است ،بتواند از نظريات علمی مربوط بهارزش افزونه ،نظام طبقاتی و
نشان میدھد که دربارهی اين مسائلْ مشکل بتوان بهطور مجرد دست بهمطالعه زد .تجربه ثابت کرده است که
مارکس و انگلس تنھا با قطع رابطهی کامل با جامعه بورژوايی ،ايدئولوژی و اشکال تفکر آن ،و با جبھهگيری
در جھت پرولتاريا توانستند بهنظريات عميقا ً علمی دربارهی ارزش افزونه ،طبقات و دولت دست يابند .از اين
جھت میتوان گفت که حداقل در جامعهی طبقاتی ميان امر رھايی و علم رابطهای وجود دارد .گرچه نه علوم
اجتماعی ،بلکه علوم طبيعی البته میتواند فارغ از ھرگونه طرح رھايیجويانه تکامل پيدا کند.
سرستون سياست مارکسيستی
يادداشتھای مارکس تحت عنوان »تزھايی دربارهی فوئر باخ« را که بهعنوان پيوستار بهکتاب
»ايدئولوژی آلمانی« ارائه شده ،بهيک معنی میتوان لحظهی تولد مارکسيسم دانست .نقطهی اوج اين رساله
جملهای است که میگويد » :فالسفه جھان را بهشيوهھای گوناگون تفسير کردهاند ،درحالیکه مسئله بر سر
تغيير آن است« .انديشهی مارکس با اين جمله از يک وظيفهی انسانشناسانه )يعنی :يک طرح رھايیبخش و
انسانمحور( بهيک رسالت عملیـسياسی روتين روزمره میرسد .تغيير جھان تنھا میتواند توسط انسانھای
مشخص و واقعا ً موجود عملی گردد .اين انسانھا با موجوديت اجتماعی خود در جامعهی بورژوايی )يا
ھرجامعهی
طبقاتی ديگری( بهطبقهی اجتماعی معينی وابسته ھستند .بدينسان ،وظيفه عملی رفع تيرهروزی و
ِ
نگونبختی انسان بهيک وظيفهی طبقاتی و سياسی بدل میگردد .بنابراين ،بايد آن شرايط را بازشناخت که اين
طبقهی اجتماعی بتواند اين رھايی را در عمل تحقق بخشد.
با وجود آنکه رھايی تا حدی از علم قابل تفکيک است )يعنی :میتواند بهعنوان يک پروژه بهحيات خود
ادامه دھد( ،حتی اگر از نظر علمی ھم غيرقابل تحقق باشد؛ معھذا اين پروژه از نظر مارکس و مارکسيستھا
پيوستگی پروژهی رھايی با سياست ،حداقل تا وقتیکه ما واژه سياست
ھمواره با سياست پيوند ناگسستنی دارد.
ِ
جمعی تأثيرگذار درجھت دگرگونی جامعه و دولت(
ت
را در گستردهترين مفھوم آن )به
معنی ھرگونه فعالي ِ
ِ
ِ
بهکار میبريم ،برقرار میماند .بهھمين دليل استکه پيوستگی پروژهی رھايی با سياست تا مرحلهی ازبين
سياسی رھايیبخشی که
رفتن دولت و برقراری جامعه بیطبقه تداوم خواھد داشت .بهھرروی ،ھرگونه فعاليت
ِ
در محدودهی افراد و گروهبندیھای وابسته بهنخبگان باقی بماند ،توان رھايی تودهھای وسيع يا اکثريت عظيم
پيشرو داشته باشد.
را نخواھد داشت ،حتی اگر ھدفی صرفا ً تبليغاتی در
ِ
عمل انقالبی اکثريت عظيم ]مردم[ در آستانهی انقالب سوسياليستی
تجربهی تاريخی نشان میدھد که تنھا
ِ
و در جريان تحقق تمدن سوسياليستی است که میتواند شرايط غيرانسانی زندگی را براندازد و خو ِد انسانھا را
نيز عميقا ً تغيير دھد] .[٨ازآنجاکه اين سياست ،سياستورزی انقالبی است ،ضرورتا ً بايد با فعاليت و زندگی
روزمرهی ]مردم کارگر و زحمتکش[ بيآميزد؛ و حتی در شرايط پيشاانقاليی يا بهھنگام رکود مبارزه طبقاتی
عملی پيوستهای داشته باشد .بهھرروی ،ھرگونه فعاليت سياستی رھايیبخش،
نيز سازماندھی مداوم نظری و
ِ
ً
سوسياليستی و انقالبی بايد از چارچوب و محدودهھای صرفا فردی ،گروھی و فرقهای فراتر برود؛ چراکه
اينگونه سياستورزیھا در جامعه بورژوايی محکوم بهشکست است.
عملی سياست سوسياليستی ،معيارھای برآمده از سوسياليسم مارکسی شناخته
معموالً معيار تحقق و سنجش
ِ
شده است؛ زيرا فقط پيشبرد يک پروژه در پراتيک است که میتواند نشان دھد يک فعاليت سياسی روزمره و
معين )مثالً بنا بهاصطالحات رايج» :استراتژی و تاکيتک«( بر گمانهھای علمی مبتنی است يا نه ،و تا چه حد
درست و کارساز است )نتايج و چشم اندازھا( .ھيچ ابزاری ديگری برای سنجش يک سياست وجود ندارد،
مگر آنکه نتايج عملی را مورد سنجش قرار دھيم] .چراکه[ معيار تحقق يک سياست براساس تأثير آماجھای
استراتژيک آن تعيين میگردد.
اما خو ِد اين ھدف چيست و تأثير فعاليت سياسی در چه مقطعی از زمان بايد سنجيده شود؟ در اين حوزه
است که با دشواری مفھومی و تحليلی بزرگتری روبرو میشويم .آيا ھدف بهسادگی برداشتن »گام بعدی«
است؟ اما درصورتی که اين »گام بعدی« بهشکل مانعی پيشبينی نشده برای برداشتن »گام بعدیتر« درآيد،
وظيفهی ما چيست؟

انقالبی درگير در چنين پروژھايی نيز
آيا ھدف بهسادگی »تغيير شرايط« يا درعينحال تغيير خو ِد فعال
ِ
ھست تا بدينوسيله از تضاد ميان ماترياليسم تکاملگرايانه ،جبرگرايانه و اراده گرايی محض که مارکس در
تز »دربارهی فوئرباخ« بهآن اشاره میکند ،در امان بمانيم؟ آيا »گام بعدی« با نيل بهھدف نھايی
سومين ِ
يکسان است يا حداقل تابع آن میباشد؟ بدينترتيب ،ما با مجموعهای از مسائل پيچيده )از قبيل رفرم و انقالب،
برنامهی حداقل و حداکثر ،برنامهی انتقالی ويا مقوالت مربوطه بهدخالتگری سوسياليستھای انقالبی و
برنامهی عمل کارگران وزحمتکشان( روبرو ھستيم.
میدانيم که جنبش متشکل کارگری از يک قرن پيش برسراين مسائل دچار انشعاب و پراکندگی بوده است.
بهنظر نمیرسد که پراتيک سياسی تاکنون معيار قاطعی برای حل نھايی اين مشکالت ارائه داده باشد.
پراکسيس مبارزهی طبقاتی پرولتاريا )يعنی :سياست مارکسيستی( تا امروز نشان داده است که نمیتوان
از مانوروھای مناسب ،تاکتيکھای درست ،سازشھا و عقبنشينیھای مقطعی بهطورکلی صرف نظر نمود.
چنين چيزی مثل آن است که با دستھای بسته بهمصاف حريفی سراپا مسلح برويم .اما معکوس اين قضيه ھم
درست است .تاکتيکھای بیرويه و مانورھای حساب نشده ،سازشکاریھای بیپايه ،عقبنشينیھای مداوم و
تسليم در برابر »تناسب قوا« )که ھمواره برای انقالبيون مارکسيست »نامساعد« است( ،میتواند بهحذف عمل
سر سوزنی بهھدف نزديک نمیکند ،بلکه مدام
و ابتکار انقالبیـکارگری بيانجامد .چنين سياستی ما را نه تنھا ِ
شکست و ناکامی بهبار میآورد.
انقالبی مارکسيستی با سياستبازی و ماکياوليسم ميانهای ندارد؛ ازجمله بدينخاطر که
سياست واقعبينانهی
ِ
ھدف رھايی ،ھدفی پيش پا افتاده و سطحی نيست .پروژهی رھايی
بخش سوسياليستی خواھان برانداختن ھرگونه
ِ
شرايطی استکه از انسان موجودی خوار و زبون ساخته است .از اينرو ،لنين در  ١٩٢١تروتسکی ،١٩٣٨
انقالبيون مارکسيست] [٩بهروشنی بيان کردهاند که تنھا با
روزا لوکزامبورگ  ١٩١٩و بسياری از ديگر
ِ
تاکتيکھا ،مصالحات و مانورھايی میتوان بهھدف رسيد که سطح عمومی آگاھی طبقاتی پرولتاريا ،روحيه
انقالبی او ،ارداهی مبارزاتی او و عزمش بهپيروزی را ارتقاء بخشند.
جملهبندی معروف لنين را نيز بايد بهھمين روال درک کرد ،آنجا که میگويد» :اخالق کمونيستی وجود
دارد ....اما اخالق ما بهکلی تابع مبارزهی طبقاتی پرولتاريا است« .اين برداشت کامالً درست است؛ زيرا در
نبردی که ميان گروهبندیھای بزرگ اجتماعی و طبقات متخاصم اجتماعی درمیگيرد ،تاکنون احدی اصول
اخالق مطلقی را پيش نکشيده که نزد ھمگان از اعتبار يکسانی برخوردار باشد .کسی که اين واقعيت را انکار
کند يا نادان است و يا رياکار.
کلی تابعيت منافع سوسياليستی از مبارزهی رھايیبخش پرولتاريا تنھا يک چارچوب مجرد برای
اما
طرح ِ
ِ
داوری و سنجش عمل سياسی است .با تکيه برآن بهھيچوجه نمیتوان بهطور مستقيم دربارهی پارهای از
تصميمگيریھای معين بهداوری مشخص دست زد .زيرا اگر با درکی ديالکتيکی و نه مکانيکی با وحدت وسيله
و ھدف ،تئوری و عمل آشنا باشيم ،ھمواره بهحکم نسبتا ً مبھم و موقتی میرسيم که مشخصا ً بهکار مبارزهی
طبقاتی پرولتاريا میآيد ،ھمراه با ضرورت اجتنابناپذير بازنگری انتقادی مداوم تجارب )موقت( و تصحيح
ت( يک کارکرد معين :اينکه چنين روندی را با توجه بهنتايج عملی ـ با کدام
اجزای پيامدھای )ھمواره موق ِ
اولويتھا ،در چه مقطع زمانی ،با چه معيار و مالکی و توسط چه کسی میتوان داوری کرد؟
بهالھام از جملهی مشھوری از ژان ژورس میتوان بهنحوی تناقضآميز نتيجه گرفت که :اندکی »اخالق
سوسياليستی« ما را بهمبارزهی طبقاتی پرولتری و به»استراتژی و تاکتيکھای« ھدفمند میرساند ،بهيک
سياست طبقاتی عميقا ً علمی و بهرھايی »طبقهی کارگر واقعا ً موجود« )يعنی :طبقهی ھمهی مزد بگيران(
برمیگرداند .اين نکته نقطهی ضعف اثر ارزندهی ويليام اش بهنام »مارکسيسم و برداشتھای اخالقی« است.
او با لحنی توجيهگرايانه و غيرانتقادی بهمشکل دموکراسی کارگری و سازمانيابی پرولتری در شرق و غرب،
اگر دقيقتر بگويم بهمسئلهی ديوانساالری در تشکيالت کارگری نزديک میشود ،اما جرأت نمیکند وارد اين
عرصه شود و لُب مطلب را بيان کند .از اين ديدگاه عبارت »وحدت وسيله و ھدف« که برخی از مارکسيستھا
بهکار میبرند ،گمراهکننده ،غيردقيق و نتيجا ً نادرست است )مثالً لوکاچ در  .(١٩٧٤در اينجا با وحدتی
مکانيکی سرو کار داريم که مبنای آن وحدت ميان امور متضاد است که نتايج مترتب بهآن بايد در زمانھای
متوالی مورد ارزيابی قرار گيرد ،برخی از وسائل نمیتوانند بهھدف برسند؛ زيرا با آن در تضاد قرار دارند
)با مراجعه بهبرداشت لوکاچ در »لنين در وحدت انديشه و عمل« بايد بگويم که در پيش گرفتن روشھايی از
اين دست تنھا انکشاف آگاھی طبقاتی کلی يا متوسط را کاھش میدھد( .وسائل ديگری که ظاھراً بهموفقيتھای

مقطعی میرسند ،در دراز مدت دارای چنان عواقب وخيمی ھستند که اگر کسی از اين نتايج مطلع بود ،ھرگز
بهسراغشان نمیرفت) .مثال سياست استالينی اشتراکی کردن اجباری کشاورزی بر روحيه اجتماعی و اخالق
کاری کشاورزان روسيه تأثير بسيار مخربی بهجا گذاشت که تا روزگار ما )يعنی :پس از پنجاه سال( ھنوز
برطرف نشده است.
متأسفانه تصميمگيریھای مقطعی بهاصطالح واقعبينانهی سياستمداران منتسب بهمارکسيسم گاھی نه تنھا
ناظر را بهکورذھنی میکشاند ،بلکه بهطرز حيرتانگيزی توان تحليل انتقادیـعلمی ناظران را فلج نيز میکند.
مثالً آنجاکه رودلف ھانکه مینويسد :صنعتیسازی سريع روسيه در اواخر دھهی » ١٩٢٠تنھا« از طريق
بوروکراسی قابل حصول بود) .مقايسه کنيد با مکاتبات براتدلر-دويچر ،کمونيستھای مستقل ،بهکوشش ھرمان
وبر ،برلين  .(١٩٨١اين بھيچوجه يک شناخت علمی نيست ،بلکه تنھا يک ادعای صرف است .با توسل بهچنين
ْ
تناقضات موجه
توجيھات تاريخگرايانهای میتوان ھررويدادی را بهعنوان تنھا راه برونرفت از تنگنای
ساخت) .آيا بدينترتيب نمیتوان نتيجه گرفت که ھيتلر ھم »تنھا امکان« برونرفت از بحران جمھوری وايمار
يا بحران اقتصادی آلمان در سالھای  ١٩٣٠-١٩٣٣بود؟ و غيره؟(.
برخالف اين برداشت ،مارکسيسم تاريخ را در بيشتر موقعيتھا )واقعا ً نه در ھمهی آنھا( معبر امکانات
گوناگون میداند که حتی تحرکات کوچک در وضعيت اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و تشکيالتی طبقات مختلف
میتواند آن را بهمسيرھای بهکلی متفاوتی بکشاند ،که اگر جز اين باشد ،باز تکرار میکنيم عمل انقالبی لغو و
بیھوده خواھد بود .تاکنون ھيچکس ثابت نکرده که اگر بهجای طرح »انباشت سوسياليستی« که در سالھای
 ١٩٢٨تا  ١٩٣٢پياده شد ،برنامهی اپوزيسيون چپ که کارشناسان اقتصادی برجستهای از قبيل اوگن
پرنوراژنسکی و پژاتاکوف عرضه نموده بودند ،بهاجرا درمیآمد ،نتيجهی بهکلی متفاوتی حاصل نمیگشت.
زيرا بهراستی طرح »انباشت سوسياليستی« بدون اشتراکیسازی اجباری و بهوحشت انداختن کشاورزان )تنھا
با ماليات بستن برتجار و دھقانان ثروتمند( و بدون پايين آوردن سطح زندگی کارگران ھم امکانپذير بود .در
اين صورت تنشھای اجتماعی ھولناک سالھای  ١٩٢٠-٢٢که بهدوران وحشت استالينيستی انجاميد ،پيش
نمیآمد .چنين صنعتیسازیای از نظر سياست اجتماعی و اداری بهجای آنکه بهبوروکراسی متکی باشد،
بهطبقهی کارگر تکيه میکرد و بهجای ديکتاتوری خودکامهی بوروکراسی بهاحيای دموکراسی شورايی واقعی
)يعنی :خود مديريتی کارگران( ياری میرساند.
روشھای سياسی متنوع بهدرک پلوراليسم سياسی در جنبش کارگری میانجامد ،زيرا تنھا عمل است که
میتواند درستی يا نادرستی اين نظر را نشان دھد )حزب و کميتهی مرکزی ،و نيز رھبر و دبيرکل ھميشه
برحق ھستند ،تنھا جمعگرايی است که میتواند خطاھای اجتنابناپذير را بهسرعت تصحيح کند( .اين امر ميان
دموکراسی پرولتری و سوسياليستی با ساختمان سوسياليسم پيوندی ارگانيک برقرار میکند که ديگر مبنای
اخالقی ندارد ،بلکه يک رسالت سياسی دايمی است .اين برداشت در جمله مشھوری از انگلس در نامهاش
بهاگوست ببل تبلور يافته است ،آنجا که مینويسد» :حزب بهدانش سوسياليستی نياز دارد ،و اين يک بدون
آزادی در جنبش قادر بهادامهی حيات نيست«.
بهعبارت ديگر استقالل دانش يک شيئی زينتی برای »زمانھای مناسبتر« نيست .دانش بايد بتواند
تضادھای يک روند و تکامل آن را آزادانه نشان بدھد ،و بدون رعايت موقعيت و مصالح »حزب« تنھا با تکيه
بر معيارھا و ابزارھای دقيق و جامع علمی حقيقت را بازتاب دھد .اين پيششرط مطلقی است برای سياست
سوسياليستی تا مقامات »تحصيل کرده« و »ذيصالح« اين سياست را دور از چشم »تودهھای خام و کمتجربه«
تدوين نکنند ،بلکه تمام نکات تحليلی ضروری برای تصميمگيریھای حساس را بهاطالع آنھا برسانند] .[١٠اين
مشکل در تحليل نھايی بهمضمون رھايی برمیگردد .انقالب سوسياليستی و جامعهی بیطبقه ضربآھنگ
ويژهای دارند که تنھا بهمثابهی طرحھای آگاھانه قابل تحقق میباشند و بهطور صرفا ً »ارگانيک« يا
خودبخودی از انکشاف جامعهی بورژوايی برنمیآيند .سرشت ويژهی پرولتاريا )که در رزمندگی آن است( و
برای اولينبار در تاريخ بهعنوان طبقهای استثمار شده جامعه را متحول ساخته )و برای ھمين بايد قدرت
سياسی را بهدست گيرد( ،مقرر میدارد که اين ھدف تنھا با تشکل و خودسازمانيابی و خودفعاليتی تودهھای
کار و زحمت قابل تحقق است.
اين گفتار با پروژهی ايجاد يک حزب انقالبی منافاتی ندارد .بايد توجه داشت که کارگران و سطح آگاھی
آنھا از نظر اجتماعی ناموزون است و فعاليت تودهای ھمواره شکل ثابتی ندارد .فراموش نشود که چنين
طرحی در موقعيت مشخصی قابل اجراست؛ يعنی :وقتی که يک طبقهی اجتماعی واقعا ً انقالبی که در اکثريت

خود برنامهای را پذيرفته و با استراتژی معينی موافق بوده و سياست مشخصی را بهطور آزادانه و نه مانند
يک )دستور اداری( انتخاب کرده باشد.
بدينترتيب ،رھايی ،دانش و سياست در دو عرصهی مارکسيسم درھم تنيدهاند ،ھم در عرصه تئوری
»ناب« ھم در عرصهی تئوری تطبيقی و ھم در پھنهی سياست عملی روزانه .تنھا آن سياستی که با معيارھای
مارکسيستی ھمساز است ،میتواند در ھمهی حوزهھای کوچک و بزرگ ،آگاھی طبقاتی ،اعتماد بهنفس و
نيروی اقدام گسترده را ارتقا دھد .گوھر مارکسيسم بهبھترين وجھی در دومين بند سرود انترناسيونال بازتاب
يافته است:
ما را از بند رھا نسازند
نه خدا ،نه سلطان و نه ھيچ واالمقامی
نجات ما از رنج و بدبختی
تنھا به دست خود ما خواھد بود.
يادداشتھا:
] [١در اين مورد مراجعه کنيد بهگروندريسه ،١٩٥٣ :ص ٥٩٣؛ و کاپيتال :جلد اول ،ص .٦١٨
] [٢بھترين نمونه آن کتاب کارل پوپر است» :جامعه باز و دشمنان آن«)لندن ] .(١٩٣٥ ،ترجمهی
عزتﷲ فوالدوند ،انتشارات خوارزمی[.
] [٣اين امر البته بهھيچوجه بهاين معنی نيست که مارکس و انگلس در مسائل مربوط بهرھايی تودهھايی
غير از تودهھای طبقه کارگر بهخطا نرفتهاند .موضعگيری منفی انگلس در برابر حق تعيين سرنوشت و
موجوديت ملی مليتھای کوچک اسالو يکی از اين موارد است) :رومن روسدولسکی» ،فريدريش انگلس و
مشکل مليتھای بیتاريخ«(١٩٦٤ ،؛ يا ديدگاه مارکس که جداسازی کاليفرنيا از »مکزيکیھای تنبل« را يک
پيشرفت ارزيابی مینمود.
] [٤توجه بهاين نکته جالب است که نظريهپردازان مرتجع و ضدسوسياليست ،از قبيل نويسندهی مرتد
روسی ايگور چانارويچ ،با دفاع سوسياليستھا از رھايی ھمهی طبقات ستمديده در تاريخ )بدون توجه بهميزان
احتمال پيروزی آنھا( ،ھيچگونه توافقی ندارند .اين عدم توافق با رھايی ھمهی طبقات ستمديده ،درحالی است
که ھمين مرتجعين ادعا میکنند که بهاصول اخالقی پایبند ھستند .آيا اين اخالقی است که در برابر شورش
روزان بهمحاصره افتاده در
بردگان عليه بردهداری بیتفاوت بمانيم يا حتی آن را محکوم کنيم؟ آيا قيام تيره
ِ
ورشو عادالنه نبود؟ آنھا که میگويند اين قيام عادالنه نبود ،بايد پيامدھای »منفی« آن نشان بدھند؟

] [٥دراين مورد میتوان از نويسندگان بیشماری نام برد ،اما تنھا اشاره میکنيم به :جان ستراچی
)سرمايهداری معاصر(١٩٥٦ ،؛ ھربرت ارنبرگ )ميان بازار و مارکس(١٩٧٤ ،؛ و باران-سوييزی )سرمايه
انحصاری .(١٩٦٦ ،در برابر اين آثار بهارنست مندل )سرمايهداری پسين ،(١٩٧٢ ،نگاه کنيد.
اصلی ،منتشره در وين بهسال (١٩٠٩
] [٦رودلف ھيلفردينگ در کتاب »سرمايه مالی« )ص  ،١٠چاپ
ِ
میگويد» :افشای تقدير ارادهی طبقاتی از ديدگاه مارکسيستی وظيفهی سياست علمی يا بهعبارت ديگر سياست
مبتنی برعلت و معلول است .سياست مارکسيسم نيز مثل نظريهی آن از ارزشگذاری بهدور میباشد« .کارل
کائوتسکی ھم نظريات مشابھی در کتابش )اخالق و برداشت مادی از تاريخ( ابراز داشته است .در نقد اين
نظريات مراجع کنيد به» :مارکسيسم و فلسفه« اثر کارل ُکرش.(١٩٣٠) ،
] [٧در اين مورد بھترين نمونه يکی از بزرگترين متفکرين سراسر تاريخ بشر يعنی ارسطو است که
نتوانست خود را از قيد ايدئولوژی مسلط جامعهی بردهداری که در آن میزيست ،رھا کند و لذا بردگان را
»غيرانسان« )يا بهتعبير نازیھا »انسان پست تر«( میدانست.

] ...» [٨ھم برای پرورش اين آگاھی کمونيستی و ھم برای پياده کرد آن ،تحول خود انسان ھا ضرورت
دارد ،و اين تنھا در يک جنبش عملی ،طی يک انقالب امکان پذير است .بدين ترتيب انقالب تنھا بدين خاطر
ضروری نيست که طبقه حاکمه بهھيچ نحو ديگری سرنگون نمیشود ،بلکه بدين خاطر است که طبقهی
بپاخاسته تنھا در جريان يک انقالب است که میتواند خود را از کثافت ديرينه بيرون بکشد و بهپايهگذاری يک
جامعه نو اقدام ورزد) «.ايدئولوژی آلمانی ،کليات آثار ،جلد سوم ،ص (٧٠
] [٩مراجعه کنيد بهلنين در » بيماری کودکی) «...بهنقل از چاپ فرانسوی »آثار منتخب« جلد دوم ،ص
(٧٢١؛ لئون تروتسکی »اخالق آنھا و اخالق ما« )(١٩٣٨؛ روزا لوکزامبورگ »اتحاديه اسپارتاکوس چه
میخواھد؟« ) ،(١٩١٩در مجموعهی آثار ،برلين .١٩٧٤
] [١٠بديھی است که ما مدعی نيستيم که با اين مفاھيم میتوان معجزه کرد و ھمهی مشکالت عمل سياسی
را حل نمود ،بلکه برآن ھستيم که اين ايدهھا زمينهای برای جُستن چنين راهحلھايی است.

