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«در مرحله اى از انکشاف، نیروهاى مادى 
مولده در جامعه در تقابل با روابط موجود 
تولیدى... که تاکنون در چهارچوب آن کار 
کرده اند، قرار مى گیرند. این مناسبات از 
اشکالى براى توسعه ى نیروهاى مولده به 
زنجیرهاى آن بدل مى شوند. آن گاه دوران 
انقالب اجتماعى فرا مى رسد.»(مارکس)

آغازگاه فعالیت سوسیالیزم انقالبى، شناخت 
واقعیت دورانى است که در آن به سر مى برد. 
«پیش فرض هاى ما نه دل بخواهند و نه 
فعالیت  واقعى،  افراد  از  ما  دگماتیک... 
آغاز  حیات شان  مادى  شرایط  و  آن ها 

مى کنیم.»(مارکس، ایدئولوژى آلمانى) 
ماهیت  ُکلى  شناخت  به  ما  ا نکته،  این 
نمى شود  خالصه  موجود  وضع  کاپیتالیستى 
و باید ویژگى هاى امپریک مرحله ى تاریخى 
و مشخص سرمایه دارى را نیز در بر بگیرد. 
براى توضیح واقعیت ُکلى و تاریخى، اقتصاد 
سیاسى مارکس، حتا با گذشت یک قرن و نیم، 
هنوز تازگى خود را از دست نداده است. به 
گفته ى بسیارى از «سرمایه شناسان»، مطابقت 
«سرمایه» ى مارکس با واقعیت روز، از برخى 
لحاظ حتا دقیق تر از زمان نگارش آن شده 
است. هم راه با توسعه ى یک نظام اجتماعى، 
منطق درونى قوانین حاکم بر آن نیز در خود 
کتاب  در  شد.  خواهد  برجسته تر  واقعیت 
در  گرایشى  جمله  یک  در  گاهى  مارکس، 
منطق سرمایه دارى پیش بینى شده که تحقق 
مادى آن در تاریخ و یا آشکار شدن آن براى 
ناظرین یک قرن به درازا کشیده است. هرچه 
سرمایه دارى جلوتر مى رود، «کاپیتال» مارکس 
دقیق تر مى شود! تغییرات نظام سرمایه دارى 
در چند دهه ى اخیر، «کاپیتال» را به یکى از 
فهم  و  درك  منابع  کارآمدترین  و  زنده ترین 
جهان تبدیل کرده است و مگر تیراژ چاپ اش 
در سطح جهانى چیزى غیر از این را اثبات 
مى کند. اما نیاز ما چیزى بیش از این است. 
«کاپیتال» مارکس بیش از هر چیز تئورى نظام 

سرمایه دارى است؛ بنابراین، هر چند درباره ى 
ادوار قبل از پیدایش سرمایه دارى و مراحل 
کاالیى  («دوران  سرمایه دارى  خود  اولیه ى 
و  اشارات  اولیه»)،  انباشت  «دوران  یا  ساده» 
توضیحاتى دارد، اما نه کتابى است که هدف 
آن دوره بندى تاریخى سرمایه دارى بوده باشد 
بعد  واقعیت  درباره ى  مى تواند  طبعا  نه  و 
ازخودش (دوران بعد از «رقابت آزاد») مطالب 
زیادى داشته باشد. براى تشریح برداشت خود 
مارکس از مفهوم «دوران انقالب اجتماعى» نیز 
نمى توان اشارات مستقیمى در «سرمایه» پیدا 
کرد. به گفته ى خود او، نمى توان «کاپیتال» 
مرحله ى  از  مشخص  تحلیل  جاى گزین  را 
انکشاف سرمایه دارى مشخص کرد. این امر 
هم به معناى تحلیل مشخص از رشد سیستم 
سرمایه دارى در یک کشور خاص است و هم 

در سطح اقتصاد جهانى.
مى توان به دو جنبه ى این مساله اشاره کرد. 
اول این که ما امروز در کدام مرحله ایم ـ به 
همان معناى مارکس، یعنى مرحله ى انکشاف 
تضاد بین نیروهاى مولده و مناسبات تولیدى؟ 
و دوم این که ربط «دوران انقالب اجتماعى» 
با این مراحل مشخص انکشاف در چیست؟ 
اهمیت چنین مساله اى روشن است. براى یک 
«کمونیست رزمنده» مهم است که قبل از وقوع 
بحران انقالبى بتواند تشخیص دهد که جامعه 
در حال ورود به چنین دورانى است. و اگر 
چنین تشخیصى ممکن است، چگونه؟ و در 

کدام دوره ى مشخص از رشد؟ 
این ها سئواالتى بودند که در سنت مارکسیستى 
در دوره ى بین الملل دوم به شکلى جدى و 
تحت عنوان «مساله ى دوران» مطرح شدند. 
که  شد  ارائه  تئورى هایى  طرف،  یک  از 
سقوط»  «تئورى هاى  عنوان  تحت  مى توان 
(از هم پاشى خودبه خودى سرمایه دارى در 
مرحله اى از رشد) جمع بندى کرد. در جناح 
چپ جنبش کارگرى، به ویژه پس از بحران 
به  که  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  سرمایه دارى 

نظام  قریب الوقوع  سقوط  پیش بینى هاى 
مى داد،  نیز  «عملى»  جنبه اى  سرمایه دارى 
این گونه تئورى ها رایج بود. از طرف دیگر، 
تئورى هایى ارائه مى شد که بر اساس کشف 
سرمایه دارى  نظام  خود  در  تغییرات  آخرین 
به  آن  (مرحله اى)  تدریجى  تکامل  امکان 
سوسیالیزم را «اثبات» مى کرد. و البته در جناح 
راست و طرف داران سیاست هاى رفرمیستى 
این  نیز  سوسیالیزم»)  به  پارلمانى  «راه  یا  (و 

گونه تئورى ها محبوب بود. 
در  اولیه  انقالبى  ـ  سوسیالیستى  تئورى هاى 
طى همین مباحثات شکل گرفت و بنابراین، 
و  باال  انحراف  دو  به  بود  برخوردى  هم 
بحث هاى  دو.  هر  به  آغشته  ناچار  به  هم 
حزب  انقالب،  مفهوم  دربــاره ى  تئوریک 
انقالبى و یا مرحله بندى انقالبات بورژوایى 
و سوسیالیستى و مفهوم گذار به سوسیالیزم 
نظر  از  بنابراین،  دارد.  تعلق  دوره  همین  به 
سوسیالیزم انقالبى بازگشت به پاسخ هایى که 
به سئواالت باال داده شد، مهم است؛ چرا که 
انعکاس انحرافات آن دوره را در بسیارى از 

جریانات امروز مى توان مشاهده کرد. 
جمع بندى مباحثات آن دوران نیازمند مجال 
گفت  مى توان  ُکلى  طور  به  اما  است،  دیگر 
درك  جهان  در  انقالبى  سوسیالیزم  گرایش 
یک  به  دست رسى  و  مقوالت  این  اهمیت 
جمع بندى اولیه را مدیون تجربه ى بلشویکى 
و انقالب اکتبر است. در سرلوحه ى فهرست 
تفاوت هاى بلشویزم با رهبرى رفرمیست و 
برداشت هاى  دوم،  بین الملل  اپورتونیست 
متناقض از دوران قرار داشت. چه در ادبیات 
خود بلشویک ها و چه در تفاسیرى که بعدها 
تکرار  کرات  به  که  مقوله اى  شد،  نوشته 
مى شود همین مساله ى دوران است. در واقع، 
بلشویک ها را مى توان در یک جمله خالصه 
کرد: کسانى که دوران خود را «دوران فعلیت 

انقالب» مى دانستند. 
از  انشعاب  روند  که  داد  نشان  مى توان 

دوران کنونى
تراب ثالث
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بین الملل دوم و ایجاد بین الملل کمونیستى 
دوران  از  متفاوت  درك  همین  اساس  بر 
«زیمروالد»  کنگره ى  قطع نامه ى  شد.  آغاز 
اعالم  دوران  از  درك  همین  استناد  به  دقیقا 
مى کند که در همه ى کشورهاى سرمایه دارى 
اروپایى، انقالب سوسیالیستى تنها راه مقابله 
با جنگ هاى امپریالیستى است. قطع نامه هاى 
اول  کنگره ى  چهار  برنامه اى  و  سیاسى 
کمینترن نیز بدون چنین درکى قابل توضیح 
جریانى  آن  گفت  مى توان  واقع،  در  نیستند. 
کند،  رد  را  انقالب»  «فعلیت  مفهوم  که 
نمى تواند خود را بلشویک ـ لنینیست بنامد. 
سنت اند  آن  بر  متکى  که  سوسیالیست هایى 
را  آن  مبارزاتى  روش هاى  و  خواست ها  و 
سرمشق خود قرار داده اند نیز آگاهانه یا غیر 
آگاهانه با چنین پیش فرضى از مفهوم دوران 

آغاز مى کنند. 
بدین ترتیب، بسیارى از جریانات سوسیالیستى 
در جهان، منجمله ایران، که به شکلى غریزى 
به  پذیرفته اند،  را  انقالب»  «فعلیت  مفهوم 
یک  مدافعین  استدالالت  ضمنى،  صورت 
قرن پیش آن را نیز به شکلى مکانیکى جذب 
کرده اند. اولین درسى که باید از مارکس فرا 
را  دوران  یک  متفکر  که  است  این  گرفت، 
نمى توان از دورانش جدا کرد. بدون نقد این 
نسبیت تاریخى نمى توان همان تئورى ها را 
عینا تکرار کرد. این درباره ى خود نوشته هاى 
مارکس نیز صدق مى کند. بنابراین، حتا اگر 
مفهوم فعلیت انقالب براى توضیح وضعیت 
اوایل قرن بیستم درست بوده باشد، باید اثبات 
کرد که امروز نیز چنین است. ثانیا، این که 
بلشویک ها به این مفهوم درست دست یافتند، 
الزاما اثبات نمى کند روش دست یابى به آن 
نیز درست بوده است یا این که به درك کاملى 
از آن دست یافته اند. فراموش نکنیم که ُکل 
سوسیال دموکراسى انقالبى اواخر قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیستم خود از سنت بین الملل 
دوم بیرون آمده بود و نظریه ى انقالبى هنوز 
نتوانسته بود برش از «مارکسیزم ارتدوکس» آن 
دوران (کائوتسکیزم) را تکمیل کند. آیا درك 
خود بلشویک ها از دوره بندى سرمایه دارى 
که به واسطه ى آن فعلیت انقالب را استنباط 
مى کردند، درست بود؟ ثالثا، حتا اگر مفهوم و 
روش بلشویک ها هر دو درست باشند، سئوال 
مهم تر این جاست که تجزیه و تحلیل آن ها 
از اوضاع آن زمان چه مناسبتى با امروز دارد؟ 
به روز  را  بلشویزم  صحیح  جوهر  باید  پس، 
کرد. اگر «فعلیت انقالب» محصول مرحله ى 
پس  است،  سرمایه دارى  رشد  از  مشخصى 

چنان چه امروز نتوانیم آن را براساس وضع 
موجود بیان کنیم، با درکى متعلق به یک قرن 

پیش به جنگ مسایل امروز رفته ایم!  
وضعیت  از  درست  شناخت  براى  بنابراین، 
موجود نمى توان از مرورى بر همان نظریات 
که بر افکار ما سنگینى مى کنند، آغاز نکرد. 
باید بر اساس بررسى کارنامه ى تاریخى آن 
نظریات و در پرتو تحوالت بعدى سرمایه دارى 
به  هم  و  جدیدى  نظرى  جمع بندى  به  هم 
شناخت مشخص و عملى ترى از دوران فعلى 
برسیم. البته، نظریات سوسیالیست هاى اوایل 
قرن بیستم را نمى توان در مقاله اى مختصر 
جمع بندى کرد و هدف این نوشته نیز اداى 
چنین وظیفه اى نیست(1)، اما مى توان با تاکید 
بر پاره اى نکات محورى آن، مبحث دوران 

را آغاز کرد. 

مفهوم سرمایه دارى
بار  اولین  براى  شاید  بیستم  قرن  اوایل  در 
پس از انتشار «کاپیتال»، نگاه سوسیالیست ها 
جهانى  نگاهى  سرمایه دارى  تولید  وجه  به 
مى شود. در اغلب مباحثات این دوره، توضیح 
و  جهانى»  «اقتصاد  نظیر  مقوالتى  تشریح  و 
«سرمایه دارى جهانى» (یا «نقش سرمایه دارى 
در جهان») امرى متداول بود. این البته تحول 
بسیار مثبتى بود، اما مثبت به نسبت انحرافات 
بر  نبود.  نیز  بزرگى  کشف  عالوه،  به  قبلى! 
سرمایه دارى  مارکس،  خود  تئورى  اساس 
یافته»  تعمیم  کاالیى  تولید  «نظام  مثابه  به 
نظامى است ذاتا جهانى. یا به عبارت دیگر، 
این ذات هنگامى خود را بهتر نشان مى دهد 
که جهانى دیده شود. سرمایه دارى از همان 
ابتداى ظهورش در دوران تولید کاالیى ساده، 
یعنى حتا در دوران انباشت اولیه، نشانه هاى 
این ذات را بر پیشانی اش حمل مى کند. آیا 
بدون جنگ هاى صلیبى، غارت طالى آمریکا، 
به  هندوستان،  و  چین  نقره ى  و  طال  غارت 
اولیه  سرمایه ى  و...  آفریقا  کشیدن  اسارت 
متمرکز  اروپایى  کشور  چند  در  مى توانست 
اوایل  در  اروپا  صنعتى  سرمایه ى  ُکل  شود؟ 
قرن نوزدهم به اندازه ى مجموع غارت طال 

و نقره ى دنیا در دو قرن قبل اش نبود! 
سرمایه دارى  از  قبل  جهانى  بازار  که  این 
وجود داشته، واقعیت تاریخى مهمى در درك 
سرمایه دارى است. در نظام سرمایه دارى اگر 
سرمایه نباشد، کاال تولید نخواهد شد و اگر 
کاال تولید نشود، سرمایه شکل نخواهد گرفت. 
فقط  سیستمیک  و  منطقى  رابطه ى  این  اما، 
اما،  دارد.  معنى  «سیستم»  یک  تشریح  براى 

نقطه ى  شکل گیرى سرمایه دارى،  تاریخ  در 
شروع مبادله است. مارکس نشان مى دهد که 
سرمایه ى اولیه باید در مبادله ى کاالهایى که 
در نظام هاى غیر سرمایه دارانه تولید شده اند، 
شکل بگیرد. سرمایه دارى معاصر نیز نخست 
به شکل سرمایه ى تجارى و در بازار جهانى 
بدون  خاص.  کشورى  در  نه  و  دواند  ریشه 
قرون  در  جهانى  مبادالت  چشم گیر  رشد 
سرمایه دارى  میالدى،  شانزدهم  و  پانزدهم 
شکل  نیز  هجدهم  و  هفدهم  قرون  صنعتى 
نمى گرفت. و علت رشد روابط سرمایه دارى 
در کشورهاى اروپاى شمالى و غربى این بود 
که توانستند به واسطه ى صنعت کشتى سازى 
پیش رفته تر، کنترل راه هاى دریایى تجارت 
بنابراین،  بگیرند.  دست  در  را  بین المللى 
به  مبادالت  افزایش  سود  سهم  بیش ترین 

جیب آن ها رفت. 
پس، مارکس نقدا به ما یاد داده بود که باید 
دید  تاریخى  هم  را  مشخص  سرمایه دارى 
و هم جهانى؛ اما، رشد و توسعه ى اولیه ى 
سرمایه دارى به مثابه یک نظام مدرن در سطح 
دولت ـ ملت هاى متفاوت به این توهم که 
سرمایه دارى نیز همانند وجوه تولیدى پیشین، 
نظامى است ُعمدتا محلى دامن زد. هنوز هم 
حتا بسیارى از مارکسیست هاى «برجسته» از 
سرمایه دارى انگلیسى و آمریکایى و فرانسوى 
و... صحبت مى کنند و نه از سرمایه دارى در 
انگلیس یا آمریکا یا فرانسه... اما، واقعیت اوایل 
هم چون  آشکار  چنان  (واقعیتى  بیستم  قرن 
جنگ جهانى امپریالیستى)، سوسیالیست هاى 
انقالبى را هر چه بیش تر به سویى سوق داد 
سرمایه دارى  جهانى  اقتصاد  ساختارهاى  که 
را به مثابه واقعیتى ُکلى تر و تعیین کننده تر 
از مجموعه ى عددى اقتصادهاى مشخص و 
محلى درك کنند. این نگاه جهانى اولیه هنوز 
از نواقصى برخوردار بود؛ بدین معنى که در 
سطح تئوریک هنوز از ُکل، یعنى سرمایه در 
جهان، آغاز نمى کرد و شکل گیرى این ُکل 
را بر اساس ترکیب سرمایه هاى ملى توضیح 
مى داد. اما، از طرف دیگر، همین نگاه امپریک 
خود  مشخص  ساختارهاى  درك  ضرورت 
اقتصاد جهانى و یا تقسیم کار در سطح جهانى 

را براى مارکسیست ها برجسته ساخت. 
درك همین مساله، که در جهان قدرتى فراتر 
از قدرت کشورها شکل گرفته است (قدرت 
سرمایه در اقتصاد جهانى)، دست آورد بزرگى 
براى سوسیالیست هاى انقالبى و کمک بزرگى 
در راه تدوین تئورى انقالب جهانى محسوب 

مى شود. 
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نگارش  از  قبل  حتا  مارکس،  خود  البته، 
«کاپیتال»، به چنین پدیده اى اشاره کرده بود 
و نقشه ى او براى جلدهاى بعدى «سرمایه» 
نشان مى دهد که قصد داشت درك خود از 
سرمایه دارى به مثابه یک ُکلیت سیستمیک را 
با توضیح «اقتصاد جهانى» در جلد پایانى کامل 
کند. مفهوم اقتصاد جهانى، نخست توسط او، 
در همان اولین مطالعات اش از اقتصاد سیاسى 
با  ارتباط  در   «1844 «دست نوشته هاى  در 
قدرت  به  او  مى شود.  مطرح  جهانى»  «بازار 
این بازار، که به واسطه ى تغییرى در عرضه 
و تقاضاى چند کاال «امپراتورى ها را به نابودى 

مى کشاند»، اشاره دارد.(2) 
با  جهانى  نگاه  این  دوم  بین الملل  در  اما، 
نگاهى ناسیونالیستى و متکى بر تئورى هاى 
نیروهاى  تکامل  مراحل  داروینیستى  شبه 
مولده در یک کشور جاى گزین شد. در تقابل 
سوسیالیست هاى  «رسمى»،  تئورى  این  با 
انقالبى اوایل قرن بیستم در عمل در مى یابند 
(یا  جهانى  اقتصاد  از  شناختى  بدون  که 
دقیق تر، عمل کرد سرمایه در مقیاس جهانى) 
نمى توان به شناخت اوضاع کشورها رسید. به 
عبارت ساده تر، این ُکلیت به چیزى بیش از 
مجموعه ى اجزاى خود بدل شده است. دقت 
شود در آن زمان هنوز تمام جهان سرمایه دارى 
امروز)،  اندازه ى  به  نه  (دست کم  بود  نشده 
چه  آن  مى کردند  درك  مارکسیست ها  اما 
در ُکلیت اقتصاد جهانى مى گذرد اساسى تر 
است؛ و بر این ُکلیت، سرمایه حاکم است. 
این  به  بیستم  قرن  اوایل  از  گفت  مى توان 
که  بداند  باید  دیگر  سوسیالیستى  هر  طرف، 

این ُکل است که حرکت اجزا را تعیین مى کند 
و نه بالعکس. در همان نگاه اول به جرات 
مى توان گفت این دریافت نه تنها یک قرن 
پیش نادرست نبودف که صحت آن امروزه دو 
صد چندان شده است. البته، باید دید تحوالت 
اخیر سرمایه دارى چه جوانبى از برداشت هاى 
آن دوره را کم رنگ یا پُر رنگ کرده است. 

دوران افول سرمایه دارى
نکته ى دوم در مباحثات انقالبیون، آینده ى 
خود نظام سرمایه دارى بود. مطالعه ى روند 
ُکلى سرمایه دارى تا به امروز نمایان گر سه 
است.  افول  و  شکوفایى  پیدایش،  مرحله ى 
تاریخى  ـ  مرحله اى  دوره بندى  گونه  هر 
کند  روشن  باید  نخست  نیز  سرمایه دارى 
سرمایه دارى در کدام یک از سه مرحله ى ُکلى 
فوق قرار دارد. سوسیالیست هاى انقالبى آن 
دوره اعتقاد داشتند که «سرمایه دارى جهانى» 
جهانى)  اقتصاد  در  غالب  سرمایه دارى  (یا 
وارد  بیستم  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  از 
مرحله ى سوم و آخر، یعنى «دوران انحطاط 
جزوه ى  عنوان  است.  شده  اضمحالل»،  و 
«باالترین  مثابه  به  امپریالیزم  درباره ى  لنین 
مرحله ى سرمایه دارى» اشاره به چنین نظرى 
دارد. لنین آن را دوران «طفیلى گرى» سرمایه 
نامید. تعریف او از دوره ى افول تعریفى است 
که خود مارکس نیز به کار برده است، یعنى 
دوره اى که سرمایه (و یا مالکیت خصوصى 
بر وسایل تولیدى) نقش مترقى اولیه ى خود 
در تولید اجتماعى را از دست داده است و 
عمل کردى انگلى از خود نشان مى دهد (به 

قول لنین، نقش مالک خصوصى در تولید به 
سود  دریافت  و  سهام  کوپن  کردن  سنجاق 
ساالنه خالصه مى شود). حتا در زمان مارکس، 
صنعت بزرگ، «سرمایه ى خصوصى» (به مثابه 
مالکیت یک گروه کوچک خانوادگى) را از 

بین برده بود. 
شکوفایى  دوران  با  افول  دوره ى  تفاوت 
برآوردهاى  ساده ترین  در  را  سرمایه دارى 
وجه  یک  کرد.  مشاهده  مى توان  اقتصادى 
لحاظ  (از  که  این  با  افول  دوران  در  تولید 
سطح رشد نیروهاى مولده) مى تواند نیازهاى 
اجتماعى را رفع کند، اما در واقع قادر به این 
کار نیست. اگر سرمایه در دوره ى شکوفایى 
هر که را از وسایل تولید جدا مى ساخت در 
نظام جدید جذب مى کرد، در دوره ى انحطاط 
انبوه  به  را  انسان  میلیون  چندین  ساله  هر 
در  توسعه  مى افزاید.  آوارگان  و  تُهى دستان 
دوران شکوفایى تقسیم هرچه بیش تر جامعه 
به دو بخش دارا و ندار را مخفى مى ساخت، 
اما توسعه در دوران افول میلیاردها انسان را از 
آن چه دارند نیز ساقط مى سازد. امروزه فقط 
کافى است به یک مساله نگاه کرد، تا مفهوم 
انحطاط درك شود. دنیا در حال از بین رفتن 
است، و سرمایه دارى نیز مى داند، اما جلوى 

راه نجات آن را گرفته است. 
را  نقالب  ا فعلیت  ى  مقوله  ها  بلشویک 
استنتاج  دوران  از  مفهوم  همین  اساس  بر 
کمینترن  که  بود  اساس  همین  بر  مى کردند. 
انقالبات  «دوران  وارد  تاریخ  کرد  اعالم 
که  چرا  است؛  شده  سوسیالیستى»  کارگرى 
در دوران انحطاط سرمایه دارى، تضاد کار و 
سرمایه در خود تولید اجتماعى به اوج خود 
مى رسد. بنابراین، اعتقاد داشتند در دورانى به 
سر مى برند که «شرایط عینى» براى انقالب 
شده  فراهم  جهانى  مقیاس  در  سوسیالیستى 
است. هدف اعالم شده از تشکیل بین الملل 
آن  براى  ذهنى»  شرایط  کردن  «آماده  سوم، 
بود. و باز هم بر اساس همین دیدگاه بود که 
پس از انحطاط بین الملل سوم و تبدیل آن به 
ابزار سیاست خارجى بوروکراسى حاکم در 
مسکو، جناح چپ کمینترن از «فقدان عامل 
ذهنى» و یا «بحران رهبرى پرولترى» صحبت 
مى کرد. باید بررسى کرد این برداشت تا چه 
اندازه درست بود و امروزه تا چه اندازه کارایى 
دارد.(3) اما، درباره ى این نکته نیز در همان 
اگر  حتا  گفت  مى توان  جرات  به  اول  نگاه 
دوران لنین، دوران طفیلى گرى سرمایه نبود، 
مثل روز روشن است که امروزه دیگر چیزى 

جز این نیست! 

وجه تولید سرمایه دارى به دست تاریخ به زباله دان نخواهد رفت. انقالب اجتماعى الزم است. و اگر سرنگون 
نشود، میوه نیست که خودبه خود بگندد، بلکه به حیات خود در هیاتى منحط تر ادامه خواهد داد. 
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اما، از دو نکته ى باال مهم تر درك این مساله 
انگلى  و  شدن  جهانى  پدیده هاى  که  بود 
«مرحله ى  محصول  خود  سرمایه،  شدن 
است.  سرمایه دارى»  رشد  از  مشخصى 
متناسب  دوره  آن  مارکسیست هاى  بنابراین، 
دنبال  به  پایانى،  و  سوم  مرحله ى  این  با 
برجسته ساختن آن تغییراتى رفتند که مسبب 
فرسودگى این نظام شده بود. بدین ترتیب، 
سلطه  و  افروزانه  جنگ  سیاست  ریشه هاى 
طلبانه ى سرمایه دارى جهانى در اوایل قرن 
بیستم (و باید تاکید کرد به درستى) بر اساس 

همین تغییرات مرحله اى توضیح داده شد. 
تئورى هاى مارکسیستى به دو جنبه ى کلیدى 
انحصارات  پیدایش  یعنى  تغییرات،  این 
(پیدایش امکان کنترل انحصارى بر بازارها) 
و سلطه ى سرمایه ى مالى بر سرمایه ى صنعتى 
(استقالل سرمایه از تولید و شناور شدن در 
مقیاس جهانى)، اشاره داشت. بدین ترتیب، 
تاکید  دوره  آن  انقالبى  سوسیالیست هاى 
یک  صرفا  «امپریالیزم»  پدیده ى  که  داشتند 
دیگر  سیاستى  با  که  نیست  مقطعى  سیاست 
جاى گزین شود، بلکه نتیجه ى اجتناب ناپذیر 
این مرحله از رشد سرمایه دارى است. پیدایش 
انحصارات و قدرت گیرى سرمایه ى مالى به 
شکل گیرى «الیگارشى هاى مالى بین المللى» 
انجامیده است که دولت ـ ملت ها را به ابزار 
سیاست خارجى خود تبدیل کرده اند و براى 
حراست از سرمایه هاى صادراتى به جنگ بر 

سر دنیا نشسته اند. 
استراتژى انقالبى بین الملل سوم در کشورهاى 
بود.  متکى  تحلیل  همین  بر  نیز  عقب افتاده 
از  حراست  بــراى  جهانى  سرمایه دارى 
سرمایه ى صادراتى به کشورهاى عقب افتاده 
از طرفى باید از رشد مستقل سرمایه ى بومى 
پیدایش  نتیجه ى  (در  مى کرد  جلوگیرى 
شکاف بین سرمایه ى «ملى» و «کمپرادور») و 
از طرف دیگر به زور قلدرى نظامى و جنگ، 
نیروهاى وابسته به خود (یعنى على االصول 
ائتالفى از بورژوازى دست نشانده و طبقات 
مى نشاند.  قدرت  بر  را  سرمایه دارى)  ماقبل 
آستانه ى  در  گفت  مى توان  جرات  به  مثال 
عظیم  اکثریت  استراتژیک  نگاه   ،57 انقالب 
مارکسیست هاى ایرانى که خود را بلشویک 
برداشت  همین  دقیقا  مى دانستند  لنینیست  ـ 
چند  هر  کلیدى  نکات  این  آیا  اما،  بود.  باال 
مى توانند  هم  هنوز  خود  زمان  در  درست 
شرایط امروزه ى ما را توضیح دهند؟ از آن 
سرمایه دارى  خود  سر  بر  کنون  به  تا  زمان 

جهانى چه آمده است؟ 
ارزیابى صحت و سقم تحلیل هاى بلشویک ها 
چه براى دوران خود و چه امروزه را باید به 
بعدتر موکول کرد، اما باید دست کم رئوس 
سپارد:  خاطر  به  را  آن  قبول  مورد  و  ُکلى 
به  بخواهد  که  آن  از  قبل  دوران،  مساله ى 
بدهد،  جوابى  انقالبات  مرحله ى  مساله ى 
مرحله اى  واقعیت  شناخت  از  باید  نخست 
نظام سرمایه دارى در مقیاس جهانى آغاز کند. 
هنگامى  فقط  سیاسى»  «فعالیت  معنى،  بدین 
آگاهانه است که متکى بر شناخت مشخص 

از ویژگى هاى مرحله اى این نظام باشد.  

رشد و انحطاط
رشد  مراحل  مشخص  شناخت  از  باید  پس 
کدام  در  جهان  در  سرمایه دارى  کرد.  آغاز 
مرحله از رشد و توسعه قرار دارد و تغییرات 
مرحله  این  در  جدید  ساختارى  و  مهم 
مشخص تر  باید  هنوز  همین  اما،  کدام اند؟ 
اعتقاد  به  زمانى؟  چه  تا  زمانى  چه  از  شود: 
فعلى،  دوره ى  آغاز  مفسرین،  از  بسیارى 
«سرمایه دارى پسین»، به وضوح پس از پایان 
جنگ هاى جهانى است. تفاوت این دوره با 
دوران جنگ و انقالبات، که با انقالب اکتبر 
روشن  تاریخ نگارى  هر  براى  شد،  گشوده 
است. در واقع، بسیارى از مشخصات دنیاى 
فعلى ما در همان دو دهه ى اول پس از پایان 
جنگ جهانى دوم ساخته و پرداخته شده اند. 
اما، خود این دوره نیز باید به دو مرحله ى 
جهانى  جنگ هاى  از  شود:  تقسیم  مشخص 
 1970 دهه ى  اقتصادى  بحران هاى  تا  دوم 
رفاه  دولت  «طالیى»  دوران  با  (مصادف 
در  سازى»(4)  آغاز «جهانى  از  و  اجتماعى) 
دوران  با  (مصادف  کنون  تا   1980 دهه ى 

نئولیبرالیزم).  
دوران  این  واقعیت  در  که  پدیده اى  اولین 
چشم گیر  میزان  گرفت،  نادیده  نمى توان 
رشد سرمایه دارى در دوره ى بعد از جنگ 
جهانى است که از جمع تمام دوره هاى قبلى 
بیش تر است. بر اساس آمار موجود، حجم 
تولید ناخالص در اقتصاد جهانى در این دوره 
شکل  در  است.  شده  برابر  هشت  از  بیش 
چنان  دست خوش  جهانى  سرمایه دارى  نیز 
درجه اى از تغییر و تحول شده است که حتا 
بیست سال پیش قابل پیش بینى نبود. همین 
جا شاید ادعا شود با توجه به این تغییرات، 
مفهوم دوران انحطاط و فعلیت انقالب با خطر 
از دست دادن اعتبار روبرو شده است. چگونه 
نظامى در حال افول مى تواند چنین درجه اى 

از توسعه و تحول را به خود ببیند؟ و اگر در 
دوره افول مى تواند دست به چنین توسعه اى 
بزند، از مفهوم فعلیت انقالب چه چیزى باقى 
مى ماند؟ ضرورى است قبل از پرداختن به 
خود این تغییرات، مفهوم مارکسیستى دوران 
انحطاط و فعلیت انقالب را بازتر کنیم. همین 

جا سوءتفاهم هاى بسیارى نهفته است. 
گاهى   (actuality) فعلیت  که  این  با  اوال، 
است،  شده  ترجمه  هم    (reality)واقعیت
واقعیت  با  فعلیت  مقوله ى  کرد  تاکید  باید 
یکى نیست. فعلیت داشتن انقالب به معناى 
مارکسیست ها  نیست.  آن  داشتن  واقعیت 
و  کم  را  مقوله  این  مارکس)  خود  (منجمله 
مى برند.  کار  به  آن  هگلى  معناى  به  بیش 
از نظر هگل، فعلیت جایى است که پدیدار 
 (appearance and essence) ذات  و 
یکى مى شوند؛ یعنى آن چه به عنوان امکان 
(possibility) در بطن وجود دارد، در ظاهر 
فعلیت  معنى،  این  به  مى شود.  آشکار  هم 
وقتى  است.  واقعیت  و  امکان  بین  فاصله 
صحبت  انقالب  فعلیت  از  مارکسیست  یک 
بطن  در  موجود  تناقضات  آن  یعنى  مى کند، 
اجتماعى، که ضرورت نظام بعدى را  تولید 
با خود حمل مى کنند، در سیاست (مبارزه ى 
طبقاتى) نیز ظاهر شده اند؛ یعنى در ظاهر این 
وضعیت (در نحوه ى زیستن جامعه)، عالئم 
جوهر انقالبى درونى دیده مى شود. به عبارت 
ساده تر، تناقضات جامعه ى سرمایه دارى به 
اندازه اى شدت یافته اند که توده ها مى توانند 
به ضرورت انقالب سوسیالیستى واقف شوند. 
پایان این روند مى تواند به واقعیت انقالب 
قریب الوقوع  انقالب،  فعلیت  پس  بینجامد. 
بودن انقالب نیست. اما، در ضمن از امکان 
انقالب هم چیزى بیش تر است. باید درجه اى 
از فعالیت انقالبى نیز وجود داشته باشد که 
بتوان از فعلیت انقالب صحبت کرد. به همین 
خاطر، جدا کردن شرایط «عینى انقالب» از 
شرایط «ذهنى» آن را نباید به طور مکانیکى 
برداشت کرد؛ یعنى نمى توان در فقدان کامل 
شرایط ذهنى از فعلیت انقالب صحبت کرد. 
آن موقع، همان خواهد شد که امروزه داریم. 
خود  مى توانند  دهر»  دوجین «عالمه ى  یک 
را عامل رفع بحران رهبرى پرولترى بدانند. 

البته، در دوره ى انحطاط یک نظام، ضرورت 
سرنگونى اش برجسته تر مى شود در نتیجه بنا 
به تعریف انقالب، فعلیت مى یابد. اما، فعلیت 
یک مفهوم ُکلى ترى است و الزاما به دوره ى 
ندارد.  اشاره  سرمایه دارى  رشد  از  خاصى 
ضرورت اجتماعى کردن مالکیت همواره در 

اقتصاد جهانى و امپریالیزم
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ذات تولید سرمایه دارى وجود دارد؛ چرا که 
تولید براى انباشت سرمایه با تولید براى رفع 
بنابراین،  است.  تضاد  در  اجتماعى  نیازهاى 
دالیل و شرایط مختلفى مى تواند این امکان 
اولیه ى  دوران  در  حتا  ببخشد،  فعلیت  را 
ربطى  چه  پاریس  کمون  مثال  سرمایه دارى. 
داشت؟  سرمایه دارى  انحطاط  مرحله ى  به 
اما، با درکى کائوتسکیستى از مفهوم انحطاط 
این طور برداشت مى شود که پس در دوره ى 
حتمى  سرمایه دارى  سقوط  انقالب،  فعلیت 
است. پوزیتیویزم و تکامل گرایى از تحوالت 
جامعه ى بشرى چیزى بیش از همین مراحل 
کرد.  نخواهد  درك  تاریخى  اجتناب ناپذیر 
مثال نزد این طرز تفکر، تاریخ نمى تواند به 
عقب برگردد؛ چرا که فعالیت بشرى، یعنى 
نقشى  مسیر  این  تعیین  در  ذهنى»،  «عامل 
ندارد. تو گویى در همین ایران خودمان، نه 
برنگشته ایم.  عقب  به  بار  صد  که  بار،  یک 
زیگزاگ هاى  همان  هم  تاریخ  در  بنابراین، 
وجه  مى شود.  منعکس  اجتماعى  زندگى 
تولید سرمایه دارى به دست تاریخ به زباله دان 
نخواهد رفت. انقالب اجتماعى الزم است. و 
اگر سرنگون نشود، میوه نیست که خودبه خود 
بگندد، بلکه به حیات خود در هیاتى منحط تر 

ادامه خواهد داد. 
شکست انقالب اکتبر و به دنبال آن شکست 
رشد  به  مستقیم  طور  به  اروپایى  انقالبات 
فاشیزم و جنگ جهانى دوم انجامید و چیزى 
نزدیک به 80 میلیون کشته به جاى گذاشت. 
نظامى  شکست  از  بعد  جهانى  سرمایه دارى 
فاشیزم، اما از همه ى امکانات همان فاشیزم 
کارگر  طبقه ى  طرفى  از  تا  کرد  استفاده 
جهانى را هرچه بیش تر به عقب براند و از 
رشد  براى  را  مساعدى  شرایط  دیگر  طرف 
سازد.  فراهم  جنگ  از  بعد  سرمایه دارى 
بنابراین، اگر انسان ها نتوانند سرمایه دارى را 
حتا در دوران انحطاط اش شکست دهند، این 
سرمایه دارى خواهد بود که وحشى تر از سابق 
به انسان ها حمله ور خواهد شد. پس الزم به 
تاکید است که قرار نیست رشد سرمایه دارى 
در دوره ى انحطاط متوقف شود. اتفاقا یکى 
از تناقضات سرمایه دارى در همین نکته است 
که از طرفى هر از چندگاهى بحران هاى عمیق 
ادوارى ُکل نظام را به خطر مى اندازد و به قول 
مارکس، حتا امپراتورى ها به نابودى کشیده 
طول  در  اگر  دیگر  طرف  از  اما  مى شوند، 
جان  سرمایه اى  آن  نشود،  سرنگون  بحران 
سالم به در مى برد که بارآورى کار را افزایش 
دهد و مخارج تولید را کم کند. بنابراین، دقیقا 

پس از هر بحرانى، رشد سرمایه دارى مى تواند 
شتابان تر هم بشود.  

مفهوم مارکس از انحطاط 
انحطاط  مفهوم  دقیق  توضیح  البته  این  اما، 
مشخصى  تئورى  مارکس  خود  نیست. 
درباره ى دوران انحطاط ارائه نداده است، اما 
بر اساس منطق مواضع خود او - و عالوه بر 
آن، اشارات فرعى موجود در «کاپیتال» و در 
اشاره  نکته  چند  به  مى توان  «گروندریسه»- 
تولید  وجه  افول  دوران  مارکس،  نزد  کرد. 
سرمایه دارى، یعنى دورانى که رشد نیروهاى 
سرمایه دارى  مناسبات  چهارچوب  از  مولده 
خود  گفته ى  اساس  بر  یا  و  رفته اند.  فراتر 
که  مى شود  آغاز  جا  آن  از  افول  دوران  او، 
نیروهاى  زنجیرهاى  به  سرمایه دارى  روابط 
مولده تبدیل شده اند. بنابراین، باید بتوان در 
این  تضعیف  اجتماعى،  تولید  واقعیت  خود 
روابط را مشاهده کرد؛ یعنى تضعیف مالکیت 
خصوصى در تولید و قانون ارزش در بازار. 
اما، این فقط یک طرف تضاد اجتماعى است. 
از طرف دیگر، اگر ضرورت آینده باید در دل 
خود  در  باید  پس  باشد،  داشته  وجود  حال 
تولید سرمایه دارى امروزه نیز عالئم استفاده 
افول  دوران  در  پس،  دید.  را  آینده  این  از 
باید بتوان ضرورت اجتماعى شدن مالکیت 
تولید  خود  در  را  تولید  در  برنامه ریزى  و 

مشاهده کرد.
بدین ترتیب، هر وجه تولیدى در دوران افول 
ناچار است براى به درازا کشیدن ُعمر خود 
متوسل به مناسبات وجه تولیدى آینده شود. 
به عبارت ساده تر، فارغ از هر ایدئولوژى و 
باشدف  داشته  سر  در  جامعه  که  عقیده اى 
خود سرمایه دارى باید از سرمایه دارى فراتر 
از  گذشته  افول  دوران  در  بنابراین،  برود. 
باید  سرمایه دارى  مناسبات  شدن  فرسوده 
بتوان سوء استفاده ى سرمایه دارى از مناسبات 
جامعه ى بعدى سوسیالیستى را نیز مشاهده 
کرد. و این دقیقا همان شکلى است که خود 
کرده  اشاره  افول  دوران  مبحث  به  مارکس 
است. شرکت هاى سهامى عمومى و سیستم 
اعتبارات مالى در زمان مارکس پیدا شده بودند 
و مارکس به هر دو مورد در همین رابطه اشاره 
دارد. او پیدایش شرکت هاى سهامى عمومى را 
نوعى الغاى مالکیت خصوصى در چارچوب 
توسعه ى  پس،  مى داند.  سرمایه دارى  حفظ 
نیروهاى مولده در زمان خود مارکس به آن جا 
رسیده بود که مالکیت اجتماعى را مى طلبید و 
سرمایه دارى ناچار بود با عمومى کردن سهام 

شرکت ها، این تناقض را در چهارچوب حفظ 
سرمایه دارى حل کند. سرمایه دارى «به شکلى 
اجتماعى  را  سرمایه  واقع  در  سرمایه دارانه» 
کرده است. خود سرمایه دارى با رشد خود، 
را  کالسیک  خصوصى  ـ  بورژوایى  مالکیت 
هنوز  وقت  آن  در  پدیده  این  مى کند.  ملغى 
به  این جا  در  مارکس  و  نبود  برجسته  چنان 
گرایشى اشاره مى کند که در چندین دهه بعد 

از او به مراتب اساسى تر مى شود. 
این، یعنى دوره ى افول. یعنى اجبار به استفاده 
از مناسبات وجه تولید بعدى. و همین شکل 
در  مالکیت،  کردن  اجتماعى  شده ى  مسخ 
همان  که  مى شود  جدیدى  شر  مسبب  واقع 
لنین،  قول  به  (یا  است  سرمایه  شدن  انگلى 
تبدیل مالک خصوصى به سنجاق ُکن کوپن 
سرمایه ى  بر  مالى  سرمایه ى  برترى  سهام). 
سیستم  مى شود.  آغاز  جا  همین  از  صنعتى 
اعتبارات بانکى به اندازه اى رشد مى کند که به 
گفته ى مارکس «مى تواند ُکل تولید اجتماعى 
شرکت هاى  طرفى  از  انــدازد.»  خطر  به  را 
سهامى مى توانند تراکم و تمرکز عظیم ترى 
از سرمایه را ممکن سازند و از طرف دیگر 
همین روند، قدرت بانک ها و سرمایه ى مالى 
را به شکلى تصاعدى افزایش مى دهد. شکلى 
رباخوار»  «سرمایه ى  از  حتا  که  سرمایه  از 
دیگر  جنبه ى  است.  ضدانسانى تر  رومى 
همین پدیده، جدا شدن مالکیت از مدیریت 
است که لنین هم در جزوه ى «امپریالیزم» به 
آن اشاره کرده است؛ پدیده اى که به ویژه در 
دوره ى بعد از جنگ جهانى دوم تقریبا همه 

جا گیر شده است. 
نوزدهم  قرن  اواخر  در  انحصارات  پیدایش 
نیز یکى دیگر از همین تحوالت مشابه است. 
افزایش تراکم و تمرکز سرمایه (یعنى بزرگ 
واحد  هر  براى  که  سرمایه اى  میزان  شدن 
تعداد  شدن  بزرگ  و  است  الزم  تولیدى 
واحدهایى که زیر کنترل یک مرکز است) به 
طور اجتناب ناپذیرى به پیدایش انحصارات 
منجر مى شود؛ یعنى واحدهایى که مى توانند 
یا به تنهایى یا با زدوبند با چند واحد دیگر 
خود  کنترل  زیر  را  بازار  از  ُعمده اى  بخش 
روند  این  به  خود  مالى  سرمایه ى  بگیرند. 
شدت  کارتل ها  و  انحصارات  شکل گیرى 
مى دهد. این، اما عاقبت، یعنى پیدایش امکان 
کنترل قیمت ها؛ یعنى مداخله ى برنامه ریزى 
از  استفاده  نوعى  خود  که  تولید  در  شده 
در  سرمایه  است.  بعدى  جامعه ى  مناسبات 
اوایل قرن بیستم به درجه اى از رشد مى رسد 
سودهاى  بازار،  در  مداخله  با  مى تواند  که 
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افزونه ى انحصارى انباشت کند. ُعمده شدن 
صدور سرمایه به کشورهاى عقب افتاده متعلق 
به همین دوره است. حفظ انحصار به معناى 
محدود ساختن میزان تولید و در نتیجه محدود 
ساختن میزان سرمایه گذارى است. با پیدایش 
انحصارات، بحران هاى ادوارى سرمایه دارى 
دیگر نه به صورت اشباع تولید کاالها، بلکه 
به شکل سرمایه ى اضافى ظاهر مى شوند. این 

امر تا به امروز صادق است.
این  به  نیز  طبقاتى  مبارزات  جنبه ى  از  باید 
کارگر  طبقه ى  چه  هر  کرد.  توجه  مساله 
را  سرمایه  بر  سیاسى  کنترل  بتواند  بیش تر 
اقتصادى  رئوس  کردن  دهد (دولتى  افزایش 
و یا قبوالندن حداقل هایى از رفاه اجتماعى 
به سرمایه دارى)، در واقع به عمل کرد عادى 
قانون ارزش حمله کرده است. این جنبه به 
ویژه در دوران بعد از جنگ جهانى دوم ُعمده 
افزایش  در  مى توان  را  پدیده  این  مى شود. 
پیش رفته  کشورهاى  در  که  دولتى،  مخارج 
ملى  ناخالص  تولید  درصد   40 نزدیک  به 
رسید، مشاهده کرد. پدیده ى جهانى سازى 
در  نئولیبرالى  سیاست هاى  و   1980 دهه ى 
واقع  بیان گر واکنش سرمایه دارى جهانى به 

تضعیف قانون ارزش بود. 
تاکیدشان  در  بلشویک ها  تنها  نه  بنابراین، 
درستى  کار  سرمایه دارى  افول  دوران  بر 
بعد  عظیم  رشد  على رغم  بلکه  مى کردند، 
چنین  در  کماکان  جهانى  اقتصاد  جنگ،  از 
دوره بندى  این  اما  مى برد.  سر  به  دوره اى 
ُکلى هنوز باید مساله ى شناخت مشخص از 

مراحل مشخص رشد را  نیز حل کند.
   

مرحله ى رشد سرمایه دارى
معیار ما در این بررسى نمى تواند چیزى جز 
قوانین حرکت خود سرمایه باشد و در جهان 
سرمایه دارى، در تحلیل نهاییف همه چیز و 
پس،  است.  سرمایه  سلطه ى  زیر  کس  همه 
جهان  در  اصلى  روندهاى  بر  حاکم  قانون 
امروز نیز قانون سرمایه است. و قانون حرکت 
سرمایه چیزى نیست جز انباشت سود و سود 
بیش تر. سرمایه آن جا مى رود که نرخ سودى 
اضافه بر نرخ سود متوسط براى خود تصاحب 
خود  در  افزونه  سود  این  اولیه ى  منبع  کند. 
تولید است. سرمایه با کاهش مخارج تولید، 
نرخ سودى باالتر از رقبا به دست مى آورد. 
سود  این  کسب  براى  رقابت  ترتیب،  بدین 
افزونه به طور دائمى سرمایه را به نوآورى هاى 
صنعتى  انقالب هاى  مى کشاند.  تکنولوژیک 
رشد  این  از  مهمى  مراحل  سوم،  تا  اول 

یکى  اما،  کرده اند.  مشخص  را  تکنولوژیک 
از بارزترین خصوصیات سرمایه دارى پسین، 
تداوم تحوالت تکنولوژیک بوده است. دوران 
انقالب  «دوران  مى توان  را  جنگ  از  بعد 
صنعتى مداوم» نامید. این جنبه از ویژگى آن 

دوران تا به امروز ادامه دارد.
باالترین  جنگ،  از  قبل  دوره ى  در  اگر 
نرخ سود در تولید مواد خام در کشورهاى 
حاشیه اى و صدور آن به کشورهاى متروپل 
حاصل مى شد، در دوره ى بعدى سود افزونه 
از آن سرمایه اى است که در حوزه ى تولید 
آن  بر  انحصارى  کنترل  و  تکنولوژى  این 
در  تغییرات  این  مقدمات  است.  شده  وارد 
از  بسیارى  مى شود.  فراهم  جنگ  خود  دل 
تکنولوژى هاى مدرن به نقد در جنگ جهانى 
دوم به کار گرفته شده بود. بسیارى از انقالبات 
در  انقالب  مثل  ما،  دوران  ُعمده ى  صنعتى 
یا  و   ارتباطى  صنایع  نقل،  و  حمل  صنایع 
استفاده از تکنولوژى اطالعاتى در تولید، در 
طول جنگ آغاز شد. و برترى آمریکا پس از 
جنگ نیز به این گرایش کمک کرد؛ چرا که 
واحدهاى بزرگ صنعتى آمریکایى از جنگ 

جهانى دوم بزرگ ترین بهره را بردند. 
تکنولوژى نظامى، اما خود حاصل مرحله اى 
از رشد سرمایه دارى است. ضرورت انقالبات 
تکنولوژیک ریشه در افزایش دائمى ترکیب 
ارگانیک سرمایه و جایگزین کردن کار زنده 
با کار مرده دارد. بنابراین، هرچه سرمایه دارى 
بیش تر توسعه یابد، بخش تولید وسایل تولید 
وسایل  تولید  بخش  نسبت  به   (1 (بخش 
مصرف (بخش 2) بزرگ تر خواهد شد. بدین 
ترتیب، انقالب تکنولوژیک مداوم در جوهر 
خود سرمایه نهفته است. در واقع، بر اساس 
تئورى ارزش مارکس، «بازتولید گسترده» ى 
نظام سرمایه دارى مستلزم رشد سریع تر بخش 
1 در مقایسه با بخش 2 است. سرمایه دارى 
جهانى در دوره ى  بعد از جنگ جهانى دوم 
شاید براى اولین بار در تاریخ رشد خود به 
مرحله اى مى رسد که برترى بخش 1 در تولید 

تحقق یافته است.(5) 
قبال اشاره شد که رشد بى سابقه ى اقتصاد 
دوران  این  برجسته ى  مشخصات  از  جهانى 
بود. متوسط تولید ناخالص به دو تا سه برابر 
جهانى  جنگ  از  قبل  ساالنه ى  رشد  میزان 
سرمایه دارى)  شکوفایى  دوره ى  (یعنى  اول 
افزایش یافت. این رشد جهانى تقریبا بدون 
وقفه تا اوایل دهه ى 1970 ادامه داشت.(6) 
در بطن این رشد، اما تحوالتى ساختارى در 
سرمایه دارى جهانى نیز در حال شکل گیرى 

مى توان  را  تغییرات  این  عالئم  اولین  بود. 
ى  یه  سرما لمللى  ا بین  حرکت  مسیر  در 
سرمایه ى  اصلى  بخش  کرد.  مشاهده  مالى 
اضافى انحصارات اکنون به خود کشورهاى 
سرمایه دارى پیش رفته صادر مى شد. دومین 
بین المللى  سیاست هاى  در  را  آن  نشانه ى 
کشورهاى متروپل مى توان مشاهده کرد. بخش 
کشورهاى  به  صادراتى  سرمایه ى  ُعمده ى 
«توسعه ى  حــوزه ى  در  اکنون  حاشیه اى 
تولیدات داخلى» (یعنى تولید کاالهاى مصرفى 
براى بازار داخلى) و در مشارکت با سرمایه ى 

بومى سرمایه گذارى مى شد. 
عبارتند  دوران  این  ُعمده ى  گرایش  دو 
مراکز  پیش رفته ترین  در  شدید  رقابت  از 
صنعتى براى سرمایه گذارى در پیش رفته ترین 
روزافزون  عالقه ى  و  تکنولوژیک  تولیدات 
ُکل  کردن  سرمایه دارى  به  مالى  سرمایه ى 
خارجى  سرمایه ى  گذشته  در  اگر  جهان. 
داخلى  سرمایه ى  رشد  راه  در  مانعى  خود 
سرمایه ى  اکنون  بود،  حاشیه  کشورهاى  در 
خارجى با نقشه و برنامه زیر بال سرمایه ى 
داخلى را مى گرفت که بتواند شریک آن شود. 
آغاز فعالیت بسیارى از موسسات بین المللى 
بانکى و مالى دنیا به همین دوره بر مى گردد.
سوى  به  گرایش  اما  سرمایه دارى،  نظام  در 
بحران  یعنى  مــداوم،  تکنولوژیک  انقالب 
از  قبل  تولید.  وسایل  در  مداوم  تولید  اشباع 
آن که ُعمر وسایل تولید به سر برسد، وسایل 
تولیدى با تکنولوژى پیش رفته تر وارد بازار 
شده اند. سرمایه دارى جهانى سپس با مشکل 
انحصاراتى  شد.  مواجه  بزرگ ترى  و  جدید 
میزان  نتیجه  در  و  قیمت ها  مى توانستند  که 
بحران  کنار  در  حاال  کنند،  کنترل  را  تولید 
دائمى سرمایه ى اضافى با بحران روزافزون 
فروش  قابل  غیر  تکنولوژیک  محصوالت 
(تولید اضافى وسایل تولیدى) مواجه شدند. 
سرمایه داران  به  فقط  اما  را  تولید  وسایل 
کمک  به  ترتیب،  بدین  فروخت.  مى توان 
دولت هاى دست نشانده و بنیادها و موسسات 
سازى  سرمایه دارى  دوران  بین المللى،  مالى 
جهان از باال آغاز مى شود. دهه ى 60 و 70 
را مى توان دوره ى «پرورش آزمایش گاهى» 
کشورهاى  در  سرمایه دار  جدید  الیه هاى 

حاشیه اى نامید. 
همه ى  در  بیش  و  کم  جدید  طبقه ى  این 
برجسته»  » خصوصیت  سه  ز  ا کشورها 
(بدون  نسبى  و  اصل  بى  بود.  برخوردار 
دون پایه ى  (شریک  صفتى  نوکر  تاریخ)، 
سرمایه ى خارجى) و عقب افتادگى (وابسته 
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دادن  رضایت  دوم).  دست  تکنولوژى  به 
به  مپریالیستى  ا و  استعمارگر  کشورهاى 
استقالل کشورهاى تحت سلطه و برنامه هاى 
رایج آن دوره براى «اصالحات زیربنایى» و 
«توسعه ى صنعتى» در کشورهاى عقب افتاده 
(مثل انقالب سفید شاه) نیز در همین پدیده 
ریشه داشت. در این دوره، خود امپریالیست ها 
و  دولت ها  کردن  بورژوایى  کار  به  دست 
امکانات  کردن  فراهم  براى  برنامه ریزى 
و  کم  در  مى شوند؛  سرمایه دارى  توسعه ى 
بیش هر کشورى که چنین کارى ممکن بود.

ثمرات چنین «توسعه» ى مصیبت بارى را ما 
در ایران با ضد انقالب خمینى تجربه کرده ایم. 
اما این گونه توسعه هاى صنعتى کم و بیش در 
همه جا، تا اواخر دهه ى 70، نتایج مشابهى به 
بار آورد. تولید کاالهاى مصرفى با تکنولوژى 
عقب افتاده، یعنى عدم امکان فروش در بازار 
جهانى و وابسته شدن به بازار داخلى. رشد 
بازار داخلى نیز در شرایط فقدان بخش تولید 
بدین  است.  محدود  سخت  تولید  وسایل 
ترتیب، استفاده از صنایع مونتاژ براى تولید 
کاالهاى مصرفى هیچ نتیجه ى درازمدتى جز 
استبدادى تر شدن دولت ها، بوروکراتیزه شدن 
ندارد.  بیکاران  خیل  عظیم  افزایش  و  تولید 
سرمایه دار  را  عده اى  هرچند  که  توسعه اى 
مى سازد و مناسبات سرمایه دارى را گسترش 
مى دهد، اما این گسترش در دوران افول ُکل 
نظام سرمایه دارى جهانى صورت مى گیرد و 
مى کند.  بازتولید  را  افتادگى  عقب  واقع،  در 
انبوه تُهى دستان شهرى در همه ى شهرهاى 
الیه هاى  جدید  محبوبیت  و  دنیا  بزرگ 
در  سنتى  حاکمه ى  هیات هاى  ارتجاعى تر 
بسیارى از کشورهاى عقب افتاده تنها حاصل 

این «توسعه ى صنعتى» بود. 
از طرف دیگر، اما در همان دهه ى 70 تغییرات 
ساختارى در خود نظام جهانى سرمایه دارى 
کامال آشکار شده بود. این دنیا دیگر آن دنیایى 
نبود که لنین در جزوه ى «امپریالیزم» مجسم 
کرده بود. هژمونى آمریکا بعد از جنگ نقدا 
رقابت هاى شدید درون امپریالیستى براى باز 
ساختار  اما  بود،  کرده  تعدیل  را  دنیا  تقسیم 
آن  ضرورت   70 دهه ى  تا  اقتصادى  جدید 
را نیز از میان مى برد. خود لنین در جزوه ى 
مالى  الیگارشى هاى  کنار  در  «امپریالیزم» 
نیز  بین المللى  مالى  الیگارشى هاى  به  ملى 
به  سیاسى  اصلى  صحنه ى  اما  دارد،  اشاره 
واسطه ى رقابت الیگارشى هاى ملى توضیح 
الیگارشى هاى  اکنون هژمونى  مى شود.  داده 
بین المللى تامین شده است. موسسات مالى 

بین المللى که امروزه دنیا را زیر کنترل دارند، 
شده اند.  پایه گذارى  دوره  همین  در  همگى 
تئورى تقسیم دنیا به تولید کنندگان مواد خام 
و کشورهاى امپریالیستى دیگر چیزى واقعى 
را توضیح نمى دهد. سرمایه دارى جهانى به 
سرمایه دارى  کشورهاى  از  متشکل  دنیایى 
مختلف با درجات متفاوت از رشد اقتصادى 
دولت  که  آن جا  از  و  است  شده  تبدیل 
سرمایه ى  استیالى  شرایط  در  سرمایه دارى 
است،  طلب  سلطه  و  جنگ افروز  ذاتا  مالى 
امروزه ما در کشورهاى حاشیه نیز با انواع و 

اقسام «جوجه» امپریالیست مواجه ایم. 

نئولیبرالیزم و جهانى سازى
رشد  بلند  موج   ،1970 دهه ى  اوایــل  از 
بود  رسیده  پایان  به  جنگ  از  بعد  اقتصادى 
جهانى  سرمایه دارى  دهه  این  اواخر  تا  و 
وارد دوره ى جدیدى از بحران هاى ادوارى 
مشخصات  از  بود.  شده  اقتصادى  رکود  و 
ُعمده ى این بحران، گستره ى جهانى آن بود. 
بحران نه تنها کم و بیش همه ى متروپل هاى 
سرمایه دارى را در بر گرفت، که به بسیارى 
کرد.  سرایت  نیز  حاشیه اى  کشورهاى  از 
بیکارى گسترده، تورم لجام گسیخته و رکود 
در  که  کشورهایى  از  بسیارى  در  اقتصادى 
مرحله ى قبلى به ُشکرانه ى واردات کاالهاى 
خود  به  را  سریع  رشد  از  دوره اى  تولیدى، 
بود.  متروپل ها  از  شدیدتر  حتا  بودند،  دیده 
رشد جهانى مناسبات سرمایه دارى در دوره ى 
قبلى وابستگى اقتصادى کشورها به یک دیگر 
این   ،2008 بحران  در  بود.  کرده  تشدید  را 
مالى  بحران  مى شود.  برجسته تر  حتا  پدیده 
تمام  روز  چند  عرض  در  متحده  ایاالت  در 

جهان را در بر مى گیرد. 
پروژه ى  و  نئولیبرالى  سیاست هاى  اتخاذ 
اصلى  مراکز  واکنش  ــازى»،  س «جهانى 
هم زمانى  بود.  بحران  این  به  سرمایه دارى 
شده  سوءتفاهم  این  باعث  برنامه  دو  این 
شوند.  تلقى  یک سان  واقع  در  که  است 
پروژه ى  اقتصادى،  مفسرین  از  بسیارى 
جهانى سازى را یا همان پروژه ى نئولیبرالى 
دنبال  به  مثال  مى دانند.  آن  نتیجه ى  یا  و 
ورشکستگى سیاست هاى نئولیبرالى، بسیارى 
نیز  سازى  جهانى  پس  که  مى کنند  تصور 
متوقف خواهد شد. البته این دو به یک دیگر 
ساختارى  تغییرات  بین  باید  اما  مرتبط اند، 
جهانى  گسترش  یا  و  جهانى  اقتصاد  در 
اخیر  دهه ى  سه  در  سرمایه دارى  مناسبات 
(بازار  نئولیبرالى  مشخص  سیاست هاى  و 

آزاد بدون مداخله ى دولت ها و بدون هیچ 
سد و مانع) و تاثیر آن در شکل و محتواى 
شدن  جهانى  شد.  قایل  تمایز  تغییرات،  این 
آغاز  از  که  است  امرى  سرمایه دارى  نظام 
بدون  و  است  بوده  هم راه  سرمایه دارى  با 
ادامه  نیز  دهه ى 80  نئولیبرالى  سیاست هاى 
پیدا مى کرد، اما بدون تردید این سیاست ها 
به جهانى سازى اخیر شکل خاصى داده است. 
سیاست هاى نئولیبرالى پاسخ سرمایه دارى به 
بحران اقتصاد کینزى بود که براى سرمایه دارى 
بنیادى  رابطه ى  این  ارزش،  قانون  تضعیف 
نظام سرمایه دارى، را به دنبال داشت. رکود 
دهه ى 70 ُعمدتا ناشى از کاهش نرخ سود 
هر  مداخله ى  دولتى،  مخارج  افزایش  بود. 
مداخالت  و  اقتصاد  در  دولت  بیش تر  چه 
مدیریت  در  کارگرى  تشکل هاى  روزافزون 
شرکت ها، مسایلى بودند که این سیاست ها 
هدف قرار داده بود. اما، پس از سه دهه ى 
دولت رفاه اجتماعى، بازگشت سرمایه دارى 
به ایدئولوژى بازار آزاد امر ساده اى نبود، به 
ویژه در کشورهاى پیش رفته ى سرمایه دارى 
که تناسب قواى طبقاتى امکان اجراى چنین 
این  دلیل،  همین  به  نمى داد.  را  سیاستى 
سیاست نخست در بریتانیا (پس از شکست 
طبقه ى کارگر در اواخر دهه ى 70) و ایاالت 
متحده (که طبقه ى کارگر نیرومندى نداشت) 
آغاز شد. پروژه ى «جهانى سازى» وسیله اى 
خارج.(7)  از  نئولیبرالیزم  تحمیل  براى  بود 
اقتصاد  سطح  در  سرمایه  حرکت  آزادسازى 
چهارچوب  در  تا  بــود،  سهل تر  جهانى 
اتکاى  به  سرمایه دارى  خاص.  کشورهاى 
ایجاد  با  و  مالى  سرمایه ى  موجود  نهادهاى 
جدید  مقررات  وضع  و  جدید  نهادهاى 
اقتصاد  در  نخست  را  آزاد  بازار  بین المللى، 
جهانى و سپس یکى پس از دیگرى تقریبا در 
همه ى کشورهاى سرمایه دارى تحمیل کرد 
(حتا رژیم سرمایه دارى آخوندى در ایران). 
جهانى 2008، این پروژه با  دنبال بحران  به 
شکست مواجه شده است، اما تاثیر آن در سه 
مثابه  به  باید  جهانى  اقتصاد  بر  قبلى  دهه ى 
نقطه ى عطفى در تحول سرمایه دارى جهانى 
(یا جهانى بودن نظام سرمایه دارى) تلقى شود. 
نخست این که مناسبات سرمایه دارى اکنون 
بر ُکل جهان حاکم شده است. کم تر کشورى 
پیدا خواهید کرد که وجه تولید سرمایه دارى، 
وجه غالب نباشد و یا دولت آن، بورژوایى 
نشده باشد. روندى که پس از جنگ جهانى 
کشورهاى  به  تولید  وسایل  صدور  با  دوم 
حاشیه اى آغاز شده بود، اکنون تکمیل شده 
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ضد  مبارزات  کردن  جدا  مسخرگى  است. 
سرمایه دارى  ضد  مبارزات  از  امپریالیستى 
انقالب  در  چپ  شکست  عامل  (مهم ترین 

ایران) هرگز به واضحى امروز نبوده است.
دوم این که انکشاف تقسیم کار بین المللى در 
اقتصاد جهانى امروزه با هیچ کدام از دوره هاى 
به  جهانى  بازار  نیست.  مقایسه  قابل  قبلى 
کاالهاى  و  مصرفى  کاالهاى  کنندگان  تولید 
خالف  بر  است.  شده  تقسیم  سرمایه اى 
دوره ى بعد از جنگ، که سرمایه دارى متروپل 
بازارهاى  براى  مصرفى  کاالهاى  تولید  به 
داخلى کشورهاى حاشیه اى عالقه مند شده 
مصرفى  کاالهاى  اعظم  بخش  امروزه  بود، 
خود متروپل در کشورهاى حاشیه اى تولید 
مى شود. به عالوه، اغلب انحصارات بزرگ 
در  را  تولید  مختلف  اجزاى  سرمایه دارى 

کشورهاى مختلفى پخش کرده اند.  
در  کشورى  هیچ  ــروزه  ام که  ایــن  ســوم 
مناسبات  چهارچوب  در  نمى تواند  دنیا 
را  مستقلى  اقتصادى  سیاست  سرمایه دارى، 
سیریزا  مفتضحانه ى  عقب نشینى  کند.  دنبال 
را  جدید  پدیده ى  این  خوبى  به  یونان  در 
علیه  کنونى  تحریم هاى  ساخت.  برجسته 
قدرت هاى  حتا  که  مى دهد  نشان  روسیه 
بزرگ دنیا از این وابستگى مصون نیستند. یا 
به چین «کمونیست» نگاه کنید که امروزه به 
جهان  در  سرمایه دارى  نظم  از  دفاع  قهرمان 
اقتصاد  اجزاى  وابستگى  است.  شده  تبدیل 
از  جلوتر  فرسنگ ها  یک دیگر  به  جهانى 
زمانى رفته است که لنین جزوه ى «امپریالیزم» 

را منتشر کرد.
مى دهد  نشان  تنهایى  به  مشاهده  سه  همین 
که برداشت هاى سوسیالیزم انقالبى در اوایل 
بعدى  تحوالت  پرتو  در  تنها  نه  بیستم  قرن 
رنگ نباخته اند، که امروزه واقعیتى به مراتب 
نظام  که  این  گرفته اند.  خود  به  برجسته تر 
سرمایه دارى پدیده اى جهانى است و یا این 
که اقتصاد جهانى بر اقتصادهاى ملى محلى 
حاکم است، امروزه دو صد چندان آشکارتر 
این  دیگر  نکات  درباره ى  اما،  است.  شده 
برداشت یعنى «دوران افول سرمایه دارى» و 
یا «فعلیت انقالب سوسیالیستى» چه مى توان 
گفت؟ براى پاسخ به این سئوال کافى است 
بحران  به  جهانى  سرمایه دارى  واکنش  به 

2008 نگاه کنیم. 
دو عامل چشم گیر در این واکنش چه بود؟ 
این  براى  سرمایه دارانه  راه حل  که  این  اول 
بحران، راه حلى جهانى بود. پس از نشست 
«سران» سرمایه دارى، طرحى واحد و جهانى 

که هنوز ادامه دارد و هنوز هم به رفع بحران 
همه ى  بیش  و  کم  در  است،  نینجامیده 
کشورهاى سرمایه دارى به اجرا در آمد و آن 
هم مداخله ى دولت ها براى نجات سرمایه ى 
و  مالى  موسسات  به  پول  تزریق  بود:  مالى 
مردم.  بر  اقتصادى  ریاضت  سیاست  تحمیل 
دوم این که همین راه حل و اجراى جهانى 
جهان  در  قدرتى  هم اکنون  که  داد  نشان  آن 
شکل گرفته است که مى تواند چنین طرحى 
را بر اقتصاد جهانى تحمیل کند. این دو پدیده 
نشان مى دهد که هم خود طبقه ى سرمایه دار 
و هم قدرت سیاسى آن جهانى شده است. به 
عبارت ساده تر، سرمایه ى فراملى (سرمایه اى 
که در مدارهاى انباشت بین المللى فعال است) 
و  است  شده  تبدیل  سرمایه  غالب  بخش  به 
در نتیجه «دولتى فراملى» نیز در چهارچوب 
اقتصاد جهانى شکل گرفته است که مى تواند 
از منافع سرمایه دارى در سطح جهانى دفاع 
کند. این «دولت» آشکار نیست، بلکه دولتى 
بر  که  مقرراتى  اتکاى  به  که  است  سایه 
اقتصاد جهانى تحمیل کرده است و به اتکاى 
در  مى تواند  بین المللى  مالى  الیگارشى هاى 

اقتصاد جهانى مداخله کند.(8)
تئورى  صحت  بیش تر  چه  هر  اما  ایــن، 
مى کند.  اثبات  را  افول  دوران  مارکسیستى 
مرحله ى  با  سرمایه دارى  مناسبات  تضاد 
رشد نیروهاى مولده به جایى رسیده است که 
سرمایه دارى براى نجات خود ناچار است نه 
تنها به مداخله ى برنامه ریزى شده در اقتصاد 
آینده  دولت  شکل  به  حتا  که  شود،  متوسل 
نیز دست بُرد بزند. انتقال به سوسیالیزم امرى 

البته،  جهانى.  دولتى  نیازمند  و  جهانى  است 
دولتى  چنین  تشکیل  به  قادر  سرمایه دارى 
نیست، اما به شکلى مسخ شده از برنامه ریزى 
در سطح جهانى استفاده مى کند. همان طور که 
ایجاد شرکت هاى سهامى عمومى شکل مسخ 

شده ى اجتماعى کردن مالکیت بود.
چگونه  لمللى  ا بین  مالى  هاى  لیگارشى  ا
یابند؟ به  دست  قدرتى  چنین  توانسته اند به 
وضوح در جهان قدرتى جز قدرت دولت هاى 
باید  پس  ندارد،  وجود  مشخص  بورژوایى 
توانسته باشند این دولت ها را زیر سلطه ى 
خود بگیرند. بوروکراتیزه شدن هرچه بیش تر 
روزافزون  نقش  معاصر،  دنیاى  در  دولت ها 
ابزار نظامى ـ امنیتى و شکل گیرى موسسات 
و نهادهاى پشت پرده، غیر منتخب و خارج از 
کنترل مردم، همگى از نشانه هاى شکل گیرى 
مردم  وسیع  توده هاى  سایه اند.  دولت  این 
در اغلب کشورهاى سرمایه دارى حتا در به 
بورژوایى،  دموکراسى هاى  بهترین  اصطالح 
هم اکنون حس کرده اند که کنترلى بر عمل کرد 
این دولت سایه ندارند. شورش هاى انتخاباتى 
علیه احزاب رسمى و همیشگى در اغلب این 
«دموکراسى» ها نیز نشانه ى دیگرى از همین 
پدیده است. بخش هاى هر چه بیش ترى از 
دولت هاى سرمایه دارى به ابزار اجرایى این 
دولت سایه تبدیل شده است و در نتیجه خود 
به مثابه دولتى سایه در داخل دولت - ملت ها 
عمل مى کنند. بدین ترتیب، دولت هاى «رفاه 
اجتماعى» بعد از جنگ، امروزه به دولت هاى 
کنترل اجتماعى تبدیل شده اند. سرمایه ى مالى 
دوران  در  که  را  مصیبت هایى  همان  انگل 

 اگر انسان ها نتوانند سرمایه دارى را حتا در دوران انحطاط اش شکست دهند، این سرمایه دارى خواهد 
بود که وحشى تر از سابق به انسان ها حمله ور خواهد شد. 
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«امپریالیزم» لنین در «جهان سوم» به بار آورد، 
اکنون در متروپل ها نیز به ارمغان آورده است. 
اوج تمدن سرمایه دارى (یا ُعمق سقوط آن) 
را باید در قدرت مندترین واحد آن، ایاالت 
هم اکنون  که  کرد  مشاهده  آمریکا،  متحده 
زندانى  را  خود  شهروندان  از  میلیون  هشت 
قدرت مند  الیگارشى هاى  نیاز  است.  کرده 
مالى به کنترل توده هاى میلیونى ناراضى در 
کشورهاى متروپل و میلیاردها انسانى که با 
گسترش سرمایه ى جهانى و تسریع روندهاى 
انباشت اولیه در کشورهاى حاشیه اى بیکار 
و آواره شده اند، ابزار کنترل امنیتى ـ نظامى 
قدرت سیاسى در هر کشورى را نیز به ابزار 
قدرت سایه تبدیل کرده است. افول سیستم به 
آن جا رسیده است که رفرمیست ها نیز دیگر 
قادر به ارائه ى برنامه اى براى رفرم نیستند. 

را  واقعیتى   2008 بحران  دیگر،  طرف  از 
برجسته کرده است که شاید تاکنون مشاهده 
سرمایه ى  بحران  نیز  بحران  این  بود.  نشده 
اضافى بود، اما کمیت و کیفیت این «اضافى» 
بودن قابل مقایسه با دوران قبلى نیست. این 
بحران از طرفى نقش مخرب این سرمایه ى 
که  ساخت،  برجسته  را  انگلى)  (و  اضافى 
به  متوسل  باید  سود  کسب  براى  امــروزه 
ُکل  شبه  یک  مى تواند  که  بشود  قمارهایى 
از  و  کند.  تهدید  نابودى  به  را  جهانى  نظام 
اضافى  سرمایه ى  این  اندازه ى  دیگر،  طرف 
توانایى  از  سود  براى  آن  ولع  نتیجه  در  و 
اقتصاد جهانى فراتر رفته است. در شرایطى 
دنیا  ساالنه ى  ناخالص  تولید  ُکل  جمع  که 
تریلیون   60 به   2008 بحران  آستانه ى  در 
در  سرمایه گذارى  فقط  نمى رسید،  دالر 
صندوق هاى پوششى(9) ـ و نه تمام سرمایه 
از 400  بیش  کازینویى)ـ  بخش  فقط  (یعنى 
تریلیون دالر بود. هنوز میزان سرمایه گذارى 
در این صندوق ها را بیش از 280 تریلیون دالر 
تخمین مى زنند. و در همین حال، میلیون ها 
کودك دبستانى در بریتانیا، مهد سرمایه دارى 
و انقالب کبیر صنعتى، بدون جیره ى غذاى 
مجانى در مدارس گرسنه خواهند ماند. میزان 
سرمایه ى خصوصى انباشت شده در دوره ى 
بعد از جنگ جهانى دوم از حد توان اقتصاد 
جهانى براى تامین سود آن خارج شده است.
(10) این بحرانى است ساختارى که بعد از 
ده سال هنوز نیز سرمایه دارى پاسخى براى 
آن نیافته است؛ حتا جنگ و تخریب نیز دیگر 

کفایت نمى دهد!
انقالب  فعلیت  از  تنها  نه  ترتیب،  بدین 
که  است،  نشده  کاسته  چیزى  سوسیالیستى 

آغاز  جهانى  انقالب  فعلیت  از  باید  امروزه 
کرد. دیگر نمى توان افول سرمایه دارى را به 
مفهوم بحران هایى محلى در این یا آن کشور، 
بلکه به مثابه بحران ُکل بشریت و ُکل محیط 
زیست درك کرد. پاسخ چپ انقالبى به این 
حزب  باشد:  جهانى  پاسخى  باید  نیز  بحران 

انقالب جهانى. 
فقدان این «عامل ذهنى»، بزرگ ترین فاجعه ى 
نیاز  که  شرایطى  در  درست  ماست.  دوران 
بین الملل  و  جهانى  انقالب  استراتژى  به 
انقالبى بیش از هر زمانى احساس مى شود، 
نه تنها در افق نزدیک چیزى جز پراکندگى 
و تشتت بین المللى دیده نمى شود، بلکه حتا 
آن شناخت جامع از ماهیت دوران که بتواند 
دست رس  در  باشد  استراتژى  این  راهنماى 
نیست. پس، در این سده ى انقالب اکتبر، براى 
بزرگ داشت  مناسب ترین  امروزه،  انقالبیون 
زدن  دامن  از  است  عبارت  بلشویکى  سنت 
به بحث «دوران» و تالشى مشابه براى تدقیق 
انقالب  استراتژى  تدقیق  و  شناخت  این 

سوسیالیستى جهانى متکى بر آن.    

خرداد 1396
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1- براى خالصه اى از این مبحث مى توان 
به مصاحبه زیر در باره تئورى هاى امپریالیزم 

رجوع کرد.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=۵Xj۵۵yhSdBw&t=۴۶۴۴s
رجوع  کتاب  این  به  مفصل تر  توضیح  براى 

کنید:
Anthony Brewer, Marxist Theories 
of Imperialism: A Critical Survey, 
Routledge & Kegan Paul, ۱۹۸۰.
2- براى بررسى مختصرى از برداشت مارکس 

از این پدیده، مقاله ى زیر مفید است:
Lucia Pradella, Imperialism and 
Capitalist Development in Marx's 
Capital, Historical Materialism ۲۱٫۲ 
۱۱۷(۲۰۱۳) 
3- پس از انقالب روسیه گفته شد که ما وارد 
دوران «انتقال به سوسیالیزم» شده ایم. این البته 
تاریخ  که  طور  همان  نیست.  درستى  حرف 
اثبات کرد، انقالب سوسیالیستى در یک کشور 
به مثابه آغاز انتقال نیست. امر انتقال هنگامى 
مى تواند واقعا صورت بگیرد که وسایل تولید 
ُعمده ى جهانى از دست سرمایه داى خارج 
شود. در واقع، با پیروزى انقالب در روسیه، 

نه  و  مى شود  گشوده  جهانى  انقالب  دوران 
یک  در  انتقال  سوسیالیزم.  به  انتقال  دوران 
محالى  امر  چنین  اگر  حتا  تنهایى،  به  کشور 
به  حال  هر  در  بگیرد،  صورت  مى توانست 
معناى انتقال در سرمایه دارى جهانى نیست. 

Globalization -4
انقالب  پدیده ى  مفصل تر  بحث  براى   -5
در  مربوطه  فصول  به  مداوم  تکنولوژیک 
مندل  ارنست  پسین»  «سرمایه دارى  کتاب 

رجوع کنید.
Ernest Mandel, Late Capitalism, 
NLB, ۱۹۷۳
خالصه ى آن را نیز مى توانید در بخش اول 
ایران  شدن  صنعتى  درباره ى  یادداشت هایى 

پیدا کنید:
http://revolutionary-socialism.com/
iran-industrialisation۷۵-/  
6- قصد این مقاله، اثبات آمارى استدالل ها 
نیست. براى جدول هاى مربوطه مى توان به 

کتاب زیر رجوع کرد:  
Bill Dunn, Global Political Economy: 
A Marxist Critique, Pluto Press, ۲۰۰۹
بررسى  و  پدیده  این  توضیح  بــراى   -7
تئورى هاى جهانى سازى به منبع زیر رجوع 

کنید:
William I. Robinson, Theories 
o f  G loba l iza t ion ,  Chapter  ۶ 
in The Blackwell Companion to 
Globalization, ۲۰۰۸
8- براى توضیح بیش تر این پدیده به کتاب 

زیر رجوع کنید:
Wil l iam I.  Robinson,  Global 
Capital ism and the Cris is of 
Humanity, Cambridge University 
Press, ۲۰۱۴
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نیست،  دست  در  درستى  تخمین هاى   -10
اما براساس آمار مختلف چیزى بین 1000 تا 

2000 تریلیون دالر! 
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