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 منصور حکمت و
ایران انقلابی چپ پایان  

 
دمکراتیسم ضدامپریالیستی زا  

 به
پروامپریالیستی لیبرالیسم  

 

 قسمت اول

روشن است که اگر او دست به تبیین رابطه مشخص سرمایه داری ایران با سرمایه 
داری جهانی می زد نمی توانست به چنین نتیجه مهملی برسد که بورژوازی "ملی" 
یک اسطوره است. همه داده های مشخص اقتصادی بر وجود تضادهای معینی 

ند. همچنان که در مورد بین بورژوازی ایران و سرمایه داری جهانی حکایت می کرد
هر بورژوازی دیگری در هر کشور دیگری چنین است. اما او به جای ورود به 
بررسی این تضادهای مشخص برای اثبات عدم امکان وجود یک بورژوازی ملی با 
انتقال بحث به سطح دیگری از انتزاع و به میان کشیدن "کل سرمایه اجتماعی" 

رمایه انحصاری" و گره زدن انباشت سرمایه به همراه با مفهوم کلی و عمومی "س
آن، به انکار امکان انباشت سرمایه به طور کلی در بازار داخلی دست زد.

و انباشت سرمایه  
چرخش چپ ینظر یمبان  

چرخش چپ نظری مبانی  
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 پیشگفتار9-9

پرداختن به این مطلب از سالها پیش مد نظر نگارنده بود. پس از جدائی از 

باید بدان پاسخ داده ، پرسشی که 1998حزب کمونیست کارگری در سال 

می شد این بود که آیا در منصور حکمت کمونیسم کارگری چرخشی نسبت 

به منصور حکمت دوران مارکسیسم انقلابی اتحاد مبارزان کمونیست صورت 

گرفته بود یا این که رویگردانی حکمت از امر طبقاتی کارگری و رویکرد وی 

حزب و "و  "سیاستمرکز "نسبت به طبقات غیر کارگر که در نظریات 

و حزب مدیائی و امثالهم متجلی می شدند در امتداد همان نظریات  "جامعه

پیشین وی قرار داشته و نتیجه تعمیق و انکشاف همان نظریات اند. وجود 

نوعی دوگانگی گسست و استمرار از همان زمان برای نگارنده روشن بود. به 

یستی یا حتی آنتی عبارتی این روشن بود که سیاست ورزی غیر کمون

کمونیستی حکمت و کمونیسم کارگری پس از ظهور جنبش اصلاح طلبی در 

بورژوازی ایران نسبت به سیاست ورزی انقلابی پیشین این جریان از دوران 

اتحاد مبارزان کمونیست تا دوران قرار گرفتن در رهبری حزب کمونیست 

هی و سازمانیابی ایران چرخشی بود آشکار که کنار گذاشتن امر سازماند

طبقه کارگر و انتقال فعالیت سیاسی به مرکز جامعه و به سمت اپوزیسیون 

بورژوائی همراه با سیاست ورزی مدیائی در مرکز آن قرار داشت. از این نقطه 

نظر این روشن بود که یک گسست واقع شده است. اما در عین حال همان 
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سیاست نمی توانست بدون زمان این نیز روشن بود که این گسست در سپهر 

ریشه های نظری پیشین صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر، برای فهم آن 

گسست لازم بود که انکشاف نظری حکمت از دوران مارکسیسم انقلابی و 

لیبرال نیز فهم شود. بدون چنین -تبدیل آن به یک جریان رادیکال سکولار

و تناقضات درونی آن  مبانی نظری ای آن گسست نمی توانست تبیین شود

مانع از تحقق موفقیت آمیز آن می شد. باید چنین مبانی ای از پیش نیز 

وجود می داشتند که بر اساس همانها گسست بعدی در سپهر سیاست برای 

و پیشروی  "تکامل"جریان کمونیسم کارگری به مثابه سیری منطقی از 

 نمودار می شد.

 در و بود روشن من برای معینی خطوط در زمان همان نظری مبانی این 

 گفتگو آن در شد. کشیده میان به نیز حکمت منصور خود با گفتگوئی

 پاسخ و بودم پیوسته حزب این به دیر چرا که کرد طرح را سؤال این حکمت

 آن نبود. من تأئید مورد "انقلابی های دوره در دولت" رساله که بود این من

 های دوره در دولت رساله به اولیه انتقاد آن یافت. خاتمه همانجا البته گفتگو

 با شکاف شدن آشکار از پس اما بود. شده سپرده بایگانی به البته انقلابی

 شده سپرده بایگانی به ای دوره برای که بحثی ،کارگری کمونیسم جریان

 رساله آن در آنچه یافت. می اهمیت مجددا تحول فهم برای اکنون بود،

 منفک و سیاست سپهر در منحصرا دولت تبیین نبود من تأئید مورد هیچگاه
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 "انقلابی های دوره در دولت" بود. داری سرمایه جامعه اقتصادی مبانی از

 انباشت شرایط تأمین برای سرمایه نیاز به پاسخگوئی با نه را بورژوائی دولت

 این داد. می توضیح کارگر طبقه سرکوب به آن نیاز با منحصرا بلکه سرمایه،

 های دوره به ظاهرا – است معلوم رساله آن عنوان از که همانطور - البته

 بود این اساسی مسأله بود. قضیه ظاهر فقط این اما شد. می محدود انقلابی

 بورژوائی دولت تبیین برای اساسا رساله آن در موجود ای پایه درک که

 که بود نیز دلیل همین به دید. نمی لازم را سرمایه انباشت مسأله به رجوع

 و هیچ شصت، دهه خونین سرکوب با "انقلابی دوره" آن پایان از پس حتی

 سوی از ایران در سرمایه انباشت و دولت رابطه باب در بحثی هیچ مطلقا

 نشد. کشیده میان به کارگری کمونیسم بعدها و انقلابی مارکسیسم جریان

 غیر دولت" و "سیاسی اسلام" های نظریه تناوب به و مرور به عوض در

 مبانی به توجهی بی هم باز که شد جایگزین دولت تبیین برای "متعارف

 در که حالی در داد. می تشکیل را آن بارز مشخصه جامعه اقتصادی تحول

 نظریه داد، نمی اختصاص خود به جائی اساسا اقتصاد "سیاسی اسلام" نظریه

 ایران در سرمایه انباشت تحقق امکان منکر بنیاد از متعارف غیر دولت

 شد. می اسلامی جمهوری

 قرار سیاسی مباحث الشعاع تحت زمان آن در نظری مبانی این به پرداختن

 پیش به گام یک" عنوان تحت که ای رساله در شد. رانده حاشیه به و گرفت
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 منتشر نگارنده توسط "جنبش گرهی مسائل برخی درباره پس، به گام چند

 که بود شده داده اختصاص نظری های ریشه این بررسی به فصل یک شد،

 مستقل ای مقاله شکل به بعد مدتی تنها و شد گذاشته کنار انتشار زمان در

 سوسیالیسم" نظریه به نیز مربوطه فصل همان حال این با یافت. انتشار

 که داد می نشان و بود یافته اختصاص حکمت منصور "ای جزیره

 به که آن بی است آگاهانه اراده محصول تنها حکمت نظر مد سوسیالیسم

 باشد. داده نشان توجهی کمترین سوسیالیسم تحقق امکان مادی های زمینه

 شده متجلی "است انسان به اختیار بازگشت سوسیالیسم" شعار در که امری

  بود.

 جریان با مرزبندی به نیاز اثر در اساسا زمان آن در مباحثه این به ورود

 این از فراتر اما مباحثات دامنه یافت. می موضوعیت کارگری کمونیسم

 تأثیرات کارگری کمونیسم سپس و "انقلابی مارکسیسم" رفت. می جریان

 روشن هم زمان همان که بودند گذاشته برجا ایرانی چپ بر دیرپائی و عمیق

 پوپولیسم لیبرالی نقد در تأثیرات این ترین کننده تعیین و ترین مهم بودند.

 برای مبارزه با آن جایگزینی و امپریالیسم ضد گذاشتن کنار با و ایرانی چپ

 کمونیسم خانواده در جایگزینی این .شدند می معین فردی و مدنی آزادیهای

 تمام در شرط و قید بی های آزادی برای مبارزه اهمیت بر تأکید با کارگری

 مابقی در و بود همراه دمکراسی صوری نقد عین در اجتماعی های زمینه
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 چپ کل عملی، نظر از یافت. می امتداد تمام و تام خواهی دمکراسی تا چپ

 گرفت. می قرار لیبرال بورژوازی بزرگ بندی صف در پروسه این پایان در

 سردی. جنگ پسا جهانی تحولات از متأثر بود روندی البته این خود

 شکلی مؤثرترین به و همه از بیش ،اما رادیکال چپ نزد آن نظری بنیادهای

 به دوران همان از که بنیادهائی بود. شده ریزی پایه حکمت منصور توسط

 کننده تعیین و ترین گرهی شدند. می تبدیل انقلابی چپ مشترک باورهای

 در که گشت می باز "ملی بورژوازی" مقوله نفی به میان این در مفهوم ترین

 رسمیت به مردود ای نظریه عنوان به کاملا دیگر هفتاد دهه انقلابی چپ

 کار به نیز امپریالیست ضد سنتا نیروهای جانب از حتی و شده شناخته

 روشن نیز توانست نمی و نبود روشن ما بر زمان آن آنچه شد. نمی گرفته

 می فراتر انقلابی چپ از تغییراتی چنین دامنه که بود واقعیت این باشد،

 نفع به و سوسیالیسم زیان به تغییر حال در جامعه نظری های پایه رفت.

 پوپولیست چپ همان یا امپریالیست ضد چپ فکری دستگاه و بود لیبرالیسم

 در که بود این مهم مسأله بودند. اعتباری گونه هر فاقد دیگر پنجاه دهه

 با و سادگی به شوروی اردوگاه طرفدار سازشکار و رفرمیست چپ که حالی

 به تبدیل را دمکراسی و کرد می بیرون تن از سوسیالیسم لباس صراحت

 پوشش در ای پایه تغییر این انقلابی چپ نزد ،کرد می خویش پرچم
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 ظاهر حفظ با و مارکس ارزش نظریه به شدن دستاویز با و مارکسیسم

  گرفت. می صورت رادیکال

 جریانی از چپ اصلی بدنه جهتگیری آشکار تغییر و بعدی های دهه تحولات

 بزرگ خانواده مورد در  – و طلب دمکراسی جریانی به امپریالیست ضد

 آن به رجوع ای دوره برای امپریالیست، پرو اآشکار – کارگری کمونیسم

 در کمونیسم کرد. می موضوعیت فاقد را انقلابی مارکسیسم دیرینه مباحث

 به بتواند که بود گرفته قرار اجتماعی فشارهای معرض در آن از بیش ایران

 صراحت با آزاد بازار و دمکراسی و لیبرالیسم دهد. پاسخ نیز نظری مبانی این

 مبارزه کار دستور در چه آن و بودند شده ظاهر خویش اصیل هیأت در و

 بود. داری سرمایه ارتجاع آشکار انواع این با تقابل گرفت، می قرار کمونیستی

 بود. مانده زمین بر همچنان اما نظری مبانی آن به پرداختن ناتمام وظیفه

 آمد. بیرون انقلابی چپ دل از مستقل جریانی عنوان به نیز ایرانی کمونیسم

 این از بود. شده واقع نیز نوزده قرن فرانسه و آلمان در که ترتیب همان به

 چپ نظری مبانی ایرانی کمونیسم که نیست و نبود کافی این نظر، نقطه

 نقد با مبانی این که هست و بود ضروری بگذارد. کنار فقط را پیشین انقلابی

 برخوردار لازم استواری و صلابت از جنبش نظری های پایه و شده رفع نظری

  گردند.
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 مجدد عروج گرفت. می قرار کار دستور در زود یا دیر وطیفه این انجام

 بار یک گذشته دهه یک در امپریالیسم ضد پرچم با چپ درون در جریانی

 کار دستور در را جهانی و داخلی بورژوازی و امپریالیسم سر بر مباحثه دیگر

 اصلی بستر با سنگین جدالی در خود چپ این که این ویژه به داد. می قرار

 از فراتر سطحی در بود. گرفته قرار چپ پروامپریالیست و طلب دمکراسی

 شد ظاهر نظام های پایه درون در اخیر سالهای در نیز مشابه گرایشی چپ،

 چپ و پیشین انقلابی چپ با ضدامپریالیستی مختصات از بسیاری در که

 خود جهانی سطح در البته که جریانی دارد. همخوانی امروز مقاومتی محور

 کند. می تبیین نیز لاتین آمریکای چپگرای دول با مشترکی جبهه در را

 پرسشی تنها داخلی بورژوازی با رابطه نوع به مربوط پرسش دیگر اکنون

 کاملا پرسشی این اکنون نیست. کمونیستی هویت تبیین با رابطه در و نظری

 تاکتیک و استراژی تعیین در و سیاسی مبارزه در بلاواسطه نتایج با و عملی

 و کنونی شرایط در حاضر نوشته انتشار رو همین از هست. نیز کمونیستی

 به ضروری پیش از بیش کمونیستی تدارک دوم کنفرانس برگزاری از پیش

 چیز هر از بیش امروز ای پایه مباحث این در نظری شفافیت میرسد. نظر

 این بلاواسطه گرهی مسأله که این ویژه به است. حیاتی امری کمونیسم برای

 نه طبقه، نه و است خلق نه دمکراسی، نه و است امپریالیسم نه مباحثه

 موضوع همان نقد این مرکز در ."مدنی جنبش" نه و است قهرآمیز انقلاب
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 امیدوارم سرمایه. انباشت و داری سرمایه دولت دارد: قرار مارکسیسم اصلی

 مارکس سرمایه انباشت نظریه درک کلیدی اهمیت بتواند حاضر نوشته که

 بین سطح در چه و کشوری سطح در چه داری سرمایه مناسبات تبیین در

 را کمونیستی استراتژی و تاکتیک و برنامه جایگاه، موقعیت، تعیین و المللی

  کند. روشن

 مبحث به ورود در حکمت چگونه که داد خواهیم نشان نوشته اول بخش در

 تلاش در و گیرد می بر را چپ فرضهای پیش همان وابسته داری سرمایه

 محتوای عمل در وابسته داری سرمایه به چپ نقد کردن مارکسیستی برای

 کند. می جایگزین انتزاعی مفاهیمی با را آن و زده کنار را نقد آن مادی

 اندیشه و افکار پذیرش برای زمینه کردن آماده در گسترده نتایج با امری

 از حکمت فهمی کج دادن نشان به نوشته دوم قسمت بورژوائی. مسلط های

 اختصاص سرمایه گردش پروسه و تولید پروسه رابطه زمینه در مارکس بحث

 نوع حقیقت در حکمت "انقلابی مارکسیسم" که دید خواهیم داشت. خواهد

 با که است داری سرمایه جامعه بر مسلط بورژوائی آگاهی همان از معینی

 خصلت آن ارزشی وجه بر تمرکز و داری سرمایه تولید مادی وجه از انتزاع

  شود. می نمائی
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 تاریخی تشابه یک نارودیسم: و انقلابی مارکسیسم4-9 

 آنچه که است روشن این هستند آشنا چپ معاصر تاریخ با که کسانی برای

 را ایران در شصت دهه آغاز و اهپنج دهه پایان "انقلابی مارکسیسم" جریان

 البته ضدیت این بود. پوپولیسم با آن قاطع ضدیت کرد، می نمائی لتخص

 می صورت مارکس مباحث به رجوع با و مارکسیستی کاملا پوششی در

 در که بود پیدا این های نشانه نیز زمان همان سیاسی سطح در اما گرفت.

 چپ آن به نسبت انقلابی مارکسیسم این ایران انقلاب محتوای تبیین

 چپ نزد که حالی در بود. برداشته راست به بزرگ گام یک پوپولیست

 نظری دستگاه محوری سوژه و انقلاب اصلی حامل و عامل "خلق" پوپولیست

 شده آن جایگزین کارگر طبقه "انقلابی مارکسیسم" در داد، می تشکیل را

 انقلاب استراتژی و برنامه سطح در جایگزینی این که این طرفه اما بود.

 مضامین با را آن و کرده تهی را پیشین خلقی چپ آن طبقاتی مضمون

 مرحله عنوان به انقلاب مرحله چپ نزد اگر کرد. می جایگزین دمکراتیک

 نزد شد، می معرفی سوسیالیستی مضمون با - حتی گاه – خلقی دمکراتیک

 آن یفهوظ و اشتد قرار دمکراتیک مرحله در انقلاب "انقلابی مارکسیسم"

 چپ "خلق دمکراتیک جمهوری" بود. انقلابی دمکراتیک جمهوری یبرقرار

 که خلقی ضد و آتی دولت دهنده تشکیل خلق بین تمایزی خط لااقل خلقی

 جمهوری این که حالی در کشید می کرد، می سرکوب باید دولت آن
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 نه طبقاتی. محتوای فاقد و سیاسی تماما بود مفهومی انقلابی دمکراتیک

 که کارگری طبقه همان نه و شد می ظاهر دمکراتیک جمهوری این در خلق

 این اصلی وظیفه بود. کرده خلق جایگزین را آن آنقلابی مارکسیسم

 دست بلکه متفاوت، اجتماعی نظم برقراری نه انقلابی دمکراتیک جمهوری

 در شد. می عنوان طبقاتی مبارزه توسعه برای دمکراتیکی شرایط به یافتن

 می خلق برای را آزادی چپ نظر مورد خلق دمکراتیک جمهوری که حالی

 داد. می را همگان برای شرط و قید بی آزادی وعده دمکراسی این خواست،

 هیچ نه و داشت قرار دمکراسی امر ،انقلابی دمکراتیک جمهوری این مرکز در

 اجتماعی. طبقه

 مارکسیسم" و پوپولیسم دو، هر نزد ای، پایه اختلاف این ورای حال، این با

 دید از زمان آن که داشت وجود نیز ای پایه مشترک وجه یک "انقلابی

 هم و پوپولیست چپ مختلف های نحله هم جریان، دو هر بود. مانده پنهان

 شناختن رسمیت به از مسلط اقتصادی نظام تبیین در ،"انقلابی مارکسیسم"

 دیگر داری سرمایه جوامع کلیه مشابه داری سرمایه مانظ یک عنوان به آن

 برای هائی تبصره به رجوع همواره مسلط نظم توصیف در و نموده خودداری

 بودند ها تبصره این حقیقت در دیدند. می لازم را مسلط نظم نمائی خصلت

 سرمایه وابسته، داری سرمایه کردند: می نمائی خصلت را مسلط نظم که

 وجه غیره. و تجاری داری سرمایه دلال، داری سرمایه کمپرادور، داری
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 جزء یک عنوان به امپریالیسم که بود آن در نیز تبیینها این تمام مشترک

 بدون انباشت و شد می ظاهر سرمایه انباشت روند در ناپذیر جدائی و ماهوی

 چشم این که دید خواهیم تر پائین گرفت. نمی صورت خارجی عامل این

 تحولات کلیه نظری پایه ترین کننده تعیین و "انقلابی مارکسیسم" اسفندیار

 به ورود از پیش اما بود. پروامپریالیستی جریانی به آن تطور و بعدی سیاسی

  بپردازیم. نیز حاضر بخش عنوان در اشاره مورد تاریخی تشابه به بحث،

 خود گامهای نخستین در نیز بلشویسم که باشد بوده تصادفی تواند نمی این

 انباشت عرصه همین در ناردویسم نقد از روسی کمونیسم نظری تبیین برای

 کند تدوین را خود حزب نظریه لنین که آن از پیش سالها کرد. آغاز سرمایه

 1899 تا 1896 سالهای بین یعنی درآورد، نگارش به را "کرد باید چه" و

 تبیین در او نظر از که بپردازد موضوعی به کار آغاز برای که بود هدید لازم

 شناخته روسیه دمکراسی سوسیال عنوان با زمان آن که – روسیه کمونیسم

  روسیه. در داری سرمایه توسعه کرد: می ایفا کلیدی نقش – شد می

 پروسه" چیست: موضوع که شود می معلوم لنین کتاب سوتیتر همان از

 نقد به لنین ،کتاب اول فصل در ."بزرگ صنعت برای داخلی بازار تشکیل

 در داری سرمایه توسعه نوعی به یک هر که پردازد می مختلفی مکاتب

 گرفتند. می بر نیز را معینی سیاسی نتایج انکار این از و نموده انکار را روسیه
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 انتشار زمان همان در که روسیه قانونی مارکسیسم پردازان نظریه کنار در

 کسوت در بیش یا کم و گذاشته کنار را خود مارکسیستی پوشش نیز رساله

 با نیز لنین مجادله از بخشی زدند، می پردازی نظریه به دست لیبرال

 های دهه انقلابی چپ مشابه جریانی دارد. اختصاص خلقیون یا نارودنیکها

  ایران. در پنجاه و چهل

 تحقق امکان عدم نارودنیکی تئوری" عنوان کتاب اول فصل چهارم بخش

 تئوری بازپرداخت به نخست لنین کند. می حمل خود بر را "اضافه ارزش

 ارزش که دهد می نشان او پردازد. می اضافه ارزش تحقق نارودنیکی

 و متغیر سرمایه ثابت، سرمایه جزء سه از داری سرمایه تولید در محصول

 نارودنیکها دید از پرسش این طرح به سپس و شود می تشکیل اضافه ارزش

 می یابد؟ می تحقق چگونه اضافه ارزش یعنی سوم، جزء که پردازد می

  نویسد:

 لذا برسد! دار سرمایه مصرف به نمیتواند آن تمام که نیست شکی"

 تحقق «مشکل ازهایی ر راه نهات» که رسند می نتیجه این به ما اقتصاددانان

  ."است «خارجی بازار یک به دستیابی» اضافی، ارزش

 خواهیم ایران انقلابی چپ مباحث در تر پائین آنچه با ارزیابی این شباهت

  نویسد: می لنین است. انگیز حیرت دید
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 قادر دیگری طریق هیچ به داران سرمایه که اعتقاد این با نامبرده مؤلفین"

 برای را خارجی بازار داشتن ضرورت باشند، نمی خود محصولات تحقق به

 بازار که اند عقیده این بر آنان کنند. می توجیه داری سرمایه کشور یک

 اضافی ارزش تحقق امکان عدم و دهقانان افلاس علت به روسیه در داخلی

 درهای حال عین در است، رفتن تحلیل حال در خارجی بازار داشتن بدون

عۀ توس راه در قدم دیر بسیار که رسی تازه کشور روی به خارجی بازار

 کنند می ثابت که ترتیبی مانه به – است بسته گذارد، می داری سرمایه

 سرمایه کنند می ادعا مه مانطورهندارد، اساسی و پایه روسیه داری سرمایه

 مبتنی تنها نه که ادعایی است، آمده دنیا به مرده که نوزادیست روسیه داری

 مفروضات بر (هم تئوریک لحاظ از) بلکه نیست خارجی نۀقریهیچ  بر

 ."است شده بنا ناصحیح

 سرمایه تحقق مسأله که کند می استدلال نخست آنان مقابل در لنین

 یا یابد تحقق باید نیز ثابت سرمایه و نیست محدود اضافه ارزش به منحصرا

 وی شود. گرفته کار به و شده بازتولید تولید روند در هم باز دیگر عبارت به

 گویا نویسندگان این نظر از که پردازد می اساسی انتقاد این طرح به سپس

 و انباشت. برای نه و است مصرفی وسایل تولید برای نظامی داری سرمایه

 - ن. آقای گیری نتیجه این" که دهد می ادامه گیری نتیجه این با سرانجام

 تحقق [موضوع] نه ایشان که دهد می نشان وجهی بارزترین به ... اون.
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 بازار نقش نه و (داخلی بازار تئوری یعنی) داری سرمایه امعۀج در محصول

 خارجی بازار پای کشاندن در واقعاً آیا اند. نکرده درک را چکدامهی خارجی

 از عبارت تحققلۀ مسئ است؟ رفته بکار عقل ای ذره حتی تحققلۀ مسئ به

 ارزش نظر از هم بازار در که است محصول دیگر جزء آن یافتن چگونگی

 آن مادی شکل نظر از هم و (اضافی ارزش و متغییر یۀسرما ثابت، یۀسرما)

 هر جایگزین (تجملی و معاش وسایل مشخصاً  مصرفی، اقلام و تولید وسایل)

 بازار اینجا در که است یهیبد گردد. می داری سرمایه تولید اجزاء از یک

 سر یکتنها  نه آن کشیدن میان به زیرا شود گذاشته کنار بایستی خارجی

 یک از مسئله تسری با بلکه کند نمی کمک مزبور ئلۀمس حل به هم سوزن

 ".گردد می هم دیگر اشکالات آمدن وجود به باعث کشور چند به کشور

 ،دهقانان خرابی خانه مورد در آنان تز و لیبرال اقتصاددانان با جدل در پیشتر

 راندن بیرون و مالکیت سلب" که بود کرده استناد مارکس گفته این به لنین

 وسایل کارگر، صنعتی، یۀسرما برای نهات نه روستایی جمعیت از بخشی

 وجود به مھ داخلی بازار بلکه نمود، می مهفرا کار مواد و کارگر معیشت

 امتداد در درست نیز نارودنیکها که داد می نشان او اکنون ."آورد می

 که او پردازند. می بحث همان طرح به متفاوت استدلالی با اما لیبرالها

 مورد داخلی بازار خود پیدایش با داری سرمایه چگونه بود داده نشان نخست

 با داری سرمایه تولید تجدید بحث در و اکنون کند، می فراهم را خویش نیاز
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 به تنها خارجی تجارت کردن وارد که دهد می نشان مارکس به استناد

  انجامد: می بحث در بیشتر اغتشاش

 جایگزینی باشد می یتاهم حائز که چیزی متغییر یۀسرما تحقق مبحث در"

 یک در جایگزینی این آنکه نه باشد می دیگر جزء توسط محصول جزء یک

 مبحث به که آنجا تا هر جهت به کشور. چند در یا گیرد می صورت کشور

 اجتناب لازم شرط این شدن قائل از ایشان شود می مربوط اضافی ارزش

 بحث مورد لۀمسئ حل از عملا خارجی بازار پای کشیدن میان به با ورزیده،

 آن برای معادلی یافتن یعنی خارجی، بازار در محصول فروش روند. می طفره

 محصول از دیگری جزء یافتن [یعنی] رود، می فروش به که محصول از جزء

 به دارد. توضیح به احتیاج خود گردد، اول جزء جایگزین که داری سرمایه

 خارجی، بازار تحقق، لۀمسئ بررسی در گوید می مارکس که است دلیل این

 دادن دخالت» زیرا ،»شود گذاشته کنار کاملا بایستی» خارجی، تجارت

 ... محصولات نۀسالیا دۀش تجدید ارزش تحلیل و تجزیه در خارجی تجارت

 سرنخ دادن بدست بدون گردد، آن شدن مغشوش باعث میتواند نهات

  ."«آن حل از یا مسئله از جدیدی

 بدون داری سرمایه تولید که بودند واقف این بر لنین هم و مارکس هم البته

 آن از لنین که قسمتی همان ابتدای در مارکس ندارد. وجود خارجی تجارت
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 آمده کاپیتال دوم جلد در "پولی ماتریال بازتولید" بخش در و کند می نقل

 ندارد. وجود خارجی تجارت بدون کلا داری سرمایه تولید" نویسد: می است

 بنابر پس شود، می گرفته فرض پیش سالانه بازتولید از معینی سطح اگر اما

 با کالاهایی توسط تنها خارجی تجارت که است فرض پیش نیز این این

 شود می داخلی کالاهای جایگزین متفاوت طبیعی شکل و استفاده ارزش

 بدون همچنین یعنی بگذارد، تأثیر ارزشی مناسبات بر که آن بدون

 ابزارهای و تولید ابزارهای مقوله دو که ای ارزشی مناسبات بر ]تأثیرگذاری[

 بدون ترتیب همان به و کنند می متحقق را یکدیگر متقابلا آن[ ]در مصرف

 محصول ارزش که اضافه ارزش و متغیر سرمایه ثابت، سرمایه روابط بر تأثیر

 این از پس تنها ."شود می سرشکن آنها[ ]در مقوله سه این از یک هر در

 در خارجی تجارت دادن دخالت" که رسد می نتیجه این به مارکس که است

 اغتشاش به تواند می این بر بنا پس محصولات ارزش سالانه بازتولید تحلیل

 بیفزاید. آن حل بر چه و مسأله بر چه ای تازه لحظه که این بدون بیانجامد

 کاپیتال، دوم جلد آلمانی متن 466 )ص ."کرد... انتزاع آن از کاملا باید پس

 دیتز( انتشارات

 بود این در روسیه در نوزدهم قرن پایان مباحثه آن در کننده تعیین مسأله

 به بعدها بودند، روسیه در داری سرمایه توسعه منکر که کسانی جملگی که

 سوسیالیست کارگر طبقه برابر در داری سرمایه همان سرسخت مدافعان
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 یا نارودنیکها، اما بدیهی. بود امری لیبرالها مورد در این شدند. تبدیل

 گذشت با آنها پوپولیسم کردند. طی را مسیر همین دقیقا نیز خلقی انقلابیون

 لیبرال کنار در آن پردازان نظریه و رهبران اصلی بدنه و شد تجزیه دهه دو

 هم که مسیری همان دقیقا گرفتند. قرار کارگر طبقه مقابل در و روسی های

 پوپولیست چپ فقط نه پیمود. آن منتقد چپ جریان هم و ایرانی پوپولیسم

 همچنین بلکه بود، ایران در داری سرمایه توسعه منکر ایران پنجاه دهه

 "انقلابی مارکسیسم" این ،آن از بیشتر حتی آن. منتقد "انقلابی مارکسیسم"

 ترین نهائی تا را ایران در داری سرمایه مناسبات توسعه امکان انکار که بود

 و پوپولیست چپ منطقی امتداد نظر نقطه این از و داد بسط آن منطقی حد

 نظریه حکمت منصور کرد. می نمایندگی را آن لیبرالی و شده تجزیه آینده

 عدم و بود لیبرالیسم دوران به پوپولیسم دوران از انتقال این اصلی پرداز

 مباحثه. این در نظری انحراف ترین مرکزی سرمایه انباشت نظریه درک

 بپردازیم. تحول این بررسی به که است رسیده فرا آن زمان اکنون

 اسطوره؟ به واقعیت تبدیل یا "ملی" بورژوازی اسطورۀ9-9

 

 هسته تشکیل زمان از "انقلابی مارکسیسم" تحول سیر جزئیات بررسی

 از آن تطور و کارگری کمونیسم به کمونیست مبارزان اتحاد سپس و سهند

 حاضر نوشته موضوع امپریالیست پرو جریانی به امپریالیست ضد جریانی
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 آنچه ایم. پرداخته موضوع به دیگری نوشتجات در قبلا ما باره این در نیست.

 و است تحول این نظری مبانی بررسی است، توجه مرکز در نوشته این در

 و ملی بورژوازی اسطورۀ" نوشته سه در وجهی بهترین به را نظری مبانی این

 دوره در دولت" و "امپریالیستی بورژوا انقلاب ضد در جناح دو" ،"مترقی

 وجهی بهترین به آثار این بازخوانی با کرد. دنبال توان می "انقلابی های

 ریشه شود. می فهم قابل کردیم اشاره آن به بالاتر که بعدی سیاسی چرخش

 – کارگری کمونیسم بزرگ خانواده بورژوائی انحطاط نظری مبانی تمام های

 بازمانده کوچک و مهجور های فرقه تا کارگری کمونیست چندگانه احزاب از

 این در – کارگری سوسیالیسم اتحاد و له مه کو کمونیست حزب حتی تا و

 دارانه سرمایه خصلت که است اثر سه این در اند. مشاهده قابل اثر سه

 بر دولت ماهیت تبیین آن تبع به و شود می انکار ایران در سیاسی تحولات

 جمهوری از ارزیابی های پایه و میگیرد انجام طبقاتی غیر مفاهیمی اساس

 همراه ترتیب این به و بورژوائی غیر سیاسی دستگاه یک مثابه به اسلامی

  .شود می ریخته اسلامی جمهوری به بورژوائی نقد با شدن

 و زمینه این در ای پایه کار نخستین مترقی و ملی بورژوازی اسطوره رساله

 سراغ توان می معاصر چپ ادبیات در را ای نوشته کمتر بود. آن ترین مهم

 در و انقلابی چپ مفاهیم شکلگیری در ای گسترده تأثیر اینچنین که داشت

 بر رساله باشد. کرده ایفا نقش چپ بعدی انحطاط برای نظری سازی زمینه
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 پاسخگوئی برای و بهمن انقلاب آستانه انقلابی چپ در دار دامنه پویشی متن

 شکل نوین دولت ماهیت تبیین در چپ کل که بود شده ارائه معضلی به

 به نسبت مشی اتخاذ مسأله بود. درگیر آن با جاری انقلاب خصلت و گرفته

 از اسلامی جمهوری شکلگیری حال در نظام و سو یک از لیبرال بورژوازی

 و بود شده انقلابی چپ کل در گرهی ای مسأله به تبدیل دیگر، سوی

 مشی برای راهکاری ارائه به قادر هیچکدام چپ این مختلف پاسخهای

  نبودند. کمونیستی

 را کننده تعیین پرسش رساله این نگارش علت توضیح در خود حکمت

  دهد: می توضیح چنین

 جزء امپریالیسم سلطه با مبارزه ایران کارگر طبقه منافع نظر نقطه از "

 حرکت شرطهاىپیش دایجا براى طبقه این هک است اىمبارزه لایتجزاى

 حاکمیت قطعى نابودى است. گرفته پیش در سوسیالیسم بسوى نهایى

 استثمار نظام سرنگونى یعنى سیاسى، و اقتصادى هاىعرصه در امپریالیسم

 شرط کارگرى، ضد عریان دیکتاتورى و زحمتکشان و کارگران امپریالیستى

 کارگر طبقه آتى و آنى منافع دیدگاه از انقلاب پیروزى تحقق انکارناپذیر

 کارگر طبقه مستقل منافع نظر نقطه از ترتیب این به که است واضح است.

 در بورژوازى اقشار از هیچیک آیا است: چنین مساله طرح صحیح شیوه
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 کامل امحاى و امپریالیسم سلطه نابودى در نهایى، تحلیل در ایران،

 امپریالیسم علیه بر انقلابى اىمبارزه در که هست ذینفع چنان آن دیکتاتورى

 ایران در بورژوازى اقشار از هیچیک آیا جوید؟ شرکت کارگر طبقه رهبرى به

 "هست؟ دموکرات و امپریالیست ضد

 به بود. گرفته قرار ایران انقلابی چپ مقابل در که عملی بود پرسشی این

 ضد مبارزه برای کمونیستی ای مشی تبیین رساله عزیمت نقطه عبارتی

 سهند جمله از و ایران چپ کل بر مسلط درک زمان آن در که امپریالیستی

 انقلاب بر کارگر طبقه رهبری ضرورت باید این بود. مبارزان اتحاد سپس و

 داری سرمایه انکشاف مبانی از چپ نزد که کرد می مستدل را دمکراتیک

 نداشت. چپ با اختلافی عزیمت نقطه این در حکمت شد. نمی گیری نتیجه

 به – انقلابی چپ جریانات اتفاق به قریب بر مسلط درک نیز این همچنین

 ای جامعه را ایران جامعه هنوز که مائوئیستها از معدودی بخشهای استثناء

 ایران داری سرمایه که بود – کردند می تلقی مستعمره نیمه -فئودالی نیمه

 اختلافی مبارزان اتحاد و حکمت نیز این در است. وابسته داری سرمایه یک

 زعم به یا و بود تبیین این چرائی و چگونگی در اختلاف نداشت. چپ با

 وابسته دارىسرمایه نظام اقتصادى زیربناى " که بود این در تمایز حکمت

 و میکند، ایجاب را جانبه همه و عریان دیکتاتورى بسوى گریزناپذیر گرایش

 به بورژوازى قشر کدام اینکه از نظر صرف نظام، این در دارانسرمایه حکومت
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 کل حاکمیت ضروریات میباید حکومت این که آنجا تا است، رسیده حکومت

 نمیتواند نماید، متحقق امپریالیستى شرایط در را اجتماعى سرمایه

 سوى به کارگر طبقه بسیج براى لازم دموکراسى و باشد دموکراتیک

 و کارگر، طبقه رهبرى به انقلابى، جنبشى طریق از میتواند صرفا سوسیالیسم

 همان درکی چنین که بگذریم این از فعلا ".گردد حاصل بورژوازى علیه بر

 می نمایندگی مختلف انحاء به انقلابی چپ از مختلفی های نحله در نیز زمان

 و 3 خط در دیگری محافل و پیکار سازمان از بخشهائی در جمله از شد.

 طرفداران میان در سوسیالیستی گرایش به معروف بخشهای در حتی

 کرد. مشاهده را تحلیلهائی چنین شد می روشنی به خلق فدائی چریکهای

 را جاری انقلاب مضمون معینی گرایش نیز رزمندگان سازمان در حتی

  کرد. می ارزیابی سوسیالیستی

 فدائیان میان در او پیروان و جزنی نظرات در حتی سیاسی روبنای نظر از

 اعمال به ناچار وابسته داری سرمایه که داشت وجود درک این نیز خلق

 بورژوازی" مثابه به بورژوازی از بخشهایی از تلقی است. سیاسی دیکتاتوری

 هر بخشهای که بود یافته تغییر حدی به 51 بهمن انقلاب آستانه در "ملی

 نبودند، قائل آن برای ترقیخواهانه خصلتی تنها نه دیگر چپ از وسیعتری چه

 ضرورت بر نیز رو همین از و خواندند می ارتجاعی را آن صراحت به بلکه

 و جریانات پیشروترین فقط نه این کردند. می پافشاری کارگر طبقه رهبری
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 نیز را پیکار سازمان مثل جریاناتی همچنین بلکه انقلابی، چپ درون محافل

 به را خلق مجاهدین سازمان از خود ناف بند حتی هنوز که گرفت می بر در

 51 سال ماه مهر بیانیه در وجهی بهترین به را این بودند. نبریده کامل طور

 پیشین سالیان فعالیت بندی جمع نوعی به که دریافت شد می سازمان این

 از بخشی در بود. مارکسیسم به گرویدن و مذهبی ایدئولوژی از گسست و آن

 در ما انقلاب" است: آمده ایران بورژوازی نقش و انقلاب مرحله درباره بیانیه

 ضد خصلت به توجه با که دموکراتیک و ملی است انقلابی مرحله، این

 گندیدگی و احتضار دوران و امپریالیسم عصر در بورژوازی انقلابی

 ناپذیر اجتناب و ضروری امری انقلاب این بر پرولتاریا رهبری ،داری سرمایه

  ."بینجامد خلق دموکراتیک جمهوری برقراری به باید انقلاب این است.

 بورژوازی انقلابی ضد خصلت درباره پیکار سازمان 51 ماه مهر بیانیه در آنچه

 تر عمومی مشاهده از بلکه نبود، ایران به معطوف فقط آشکارا بود آمده

 نشأت داری سرمایه گندیدگی و احتضار دوران و امپریالیسم عصر به معطوف

و البته توجه به این مهم است که در بیانیه مزبور مترقی بودن  گرفت. می

 کرد ادعا توان می قاطع ضرس به بورژوازی نفی می شد و نه ملی بودن آن.

 رایج چپ های گروه و سازمانها از کثیری جمع میان در این مشابه درکی که

 مارکسیسم" که کارگر طبقه آرمان راه در مبارزه اتحاد در جمله از بود.

 اعلام آن هوادار گروه یک عنوان به و "سهند" نام با نخست حکمت "انقلابی

http://www.peykarandeesh.org/PeykarArchive/pdf/Shohada.pdf
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 طبقه رهبری ضرورت در گروهبندیها این همه و همه بود. کرده موجودیت

 کنار کاملا را خلق مفهوم که آن بی بودند، القول متفق و مشترک نیز کارگر

 این آنچه اما .بدانند سوسیالیستی را انقلاب مضمون الزاما یا و باشند گذاشته

 تبیین کرد، می متمایز بعدی نوظهور "انقلابی مارکسیسم" از را جریانات

 مبانی از عزیمت با نه و بود طبقاتی تحلیل از عزیمت با انقلاب گرهی مسائل

 خصلت با نظامی وجود جریاناتی چنین عبارتی، به داری. سرمایه اقتصاد

 به فرض پیش این مبنای بر و داده قرار فرض پیش را وابسته داری سرمایه

  زدند. می دست طبقاتی مبارزه در درگیر نیروهای طبقاتی تحلیل

 چپ که دید نیز واقعیت این در باید را چپ در رویکرد این علت یک البته

 در گسرتده سطح در زمان آن که بود چپی از بخشی خود ایران انقلابی

 – اروپا حتی و  آفریقا و آسیا تا لاتین آمریکای از – کشورها از ای مجموعه

 دوران استعماری ضد جنبشهای از متمایز که چپی بود. گرفته شکل

 در داری سرمایه مناسبات که آورد می بر سر جوامعی در اولیه، کولونیالیسم

 اقتصادی قوانین جهانی سطح در بودند. شده بدل مسلط مناسباتی به آنها

 شده ارائه توسعه مکتب پردازان نظریه توسط ای داری سرمایه چنین ویژه

 ایران چپ توسط مختلف های روشن سایه با و بیش با کم نیز همین و بود

  بود. شده پذیرفته
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 که نمود استدلال او کشید. چالش به را متدولوژی این اول گام در حکمت

 پرداخت. طبقاتی تحلیل به مقدمتا اقتصادی مناسبات درک بدون توان نمی

  نوشت: خلقی عموم دیدگاههای درباره وی

 از نه را سرمایه ما، کشور کمونیستى جنبش تئوریک ادبیات عمده بخش "

 میکند. درک و مینگرد دارسرمایه چشم دریچه از بلکه مارکسیسم دیدگاه

 اجتماعى سرمایه کل حرکت ضروریات و قانونمندى شناخت و تحلیل بدون

 وابسته دارىسرمایه نظام در آن تجمع و بازتولید تولید، هاىشرطپیش و

 مختلف اقشار نه تازه )و بورژوازى مختلف اقشار بررسى به یکسره ایران،

 هاى"جناح" میکند، بندىتقسیم را ایران بورژوازى میپردازد. سرمایه(

 به برمیشمارد، را "متضادشان" منافع میاندازد، هم بجان آنرا مختلف

 درون" را بورژوازى قشر آن گاهى و این گاهى پیشىاز و متافیزیکى اىشیوه

 نظامى کل مورد در کلمه یک حتى و میکند اعلام "خلقى برون" و "خلقى

 استوار بورژوازى( پس )و سرمایه مختلف اقشار مشترک منافع پایه بر که

 سودآورى درجه با را سرمایه تجمع و وجود اصولا که نظامى مورد در است،

 پیشاهنگان و کارگر طبقه که نظامى درباره میسازد، پذیرامکان معینى و بالا

 "نمیگوید. سخن دارند جنگ سرِ آن کل با نهایى تحلیل در آن کمونیستِ



 منصور حکمت و پایان چپ انقالبی ایران
 

32 

 

 با انقلابی چپ درون در مختلفی گروهبندیهای که کردیم اشاره بالاتر البته

 به بودند. رسیده آن نقد به یا و گرفته فاصله "مترقی و ملی بورژوازی" درک

 سرمایه قانونمندیهای از عزیمت با که است مدعی مقابل در حکمت رو هر

 هدف پرداخت. طبقاتی مبارزه تبیین به توان می که است وابسته داری

 جزوات این انتشار از هدف" شود: می داده توضیح اینچنین هم رساله نهائی

 و بودن "مترقى" اسطوره بر است اىردیه تئوریک زمینه آوردن فراهم

 طولانی چندان نه مدت نیز حقیقتا و "ایران. بورژوازى از بخشى بودن "ملى"

 سازمان انشعابات از پس مانده باقی انقلابی چپ میان در رساله، انتشار از بعد

 و ملی بورژوازی" به قائل درک ،3 خط درون تحولات و تغییر و فدائی

 حیات به مائوئیست جریانات معدود در تنها و شده سپرده بایگانی به "مترقی

 بود. درک این بر خلاصی تیر البته حکمت رساله داد. می ادامه خویش نباتی

 تری عمیق مراتب به نظری انحراف درک، این تثبیت با همراه رساله این اما

 میان در نیز را کلی طور به داری سرمایه نظام کارکرد و ماهیت به نسبت

 مبانی یکسره که گردید بدل تحلیلهائی سرآغاز به و نمود تثبیت انقلابی چپ

 تبیین به سیاست سپهر در منحصرا و نهاده کنار را طبقاتی مبارزه اقتصادی

 شد؟ طی چگونه مسیر این اما پرداختند. تحولات

 خلقی چپ خلاف بر که کند می آغاز را خود تحلیل داعیه این با حکمت

 میدهد قرار خود عزیمت نقطه را "اجتماعى سرمایه کل قانونمندى تحلیل"
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 تشکیل نیز را لنین امپریالیسم نظریۀ و مارکس سرمایه اساس وی نظر از که

 برای کلیدی مفهومی به او نزد "اجتماعی سرمایه کل" مهفوم دهد. می

 بدان خلقی چپ وی زعم به که شود می بدل داری سرمایه مناسبات تحلیل

 از وی ملی، بورژوازی وجود عدم یا وجود مسأله به پاسخ در است. توجه بی

 با را آن و نموده خارج تحلیل از را وابستگی کنکرت وجوه کلیه آغاز همان

 می کند. می جایگزین "اجتماعی سرمایه کل" مفهوم همان از عزیمت

   نویسد:

 عملکرد و وجود طبقاتى بازتاب میتواند تنها مستقل و ملى بورژوازى "

 استقلال معنى به ابداً سرمایه استقلال گردد. تعریف مستقل و ملّى سرمایه

 سرمایه استقلال نیست. کالا( ابزار، )پول، سرمایه مختلف اشکال مالکیت در

 رابطه استقلال یعنى سرمایه سودآورى شرایط استقلال" میتواند صرفاً

 تنها ملى( )سرمایه امپریالیسم از مستقل سرمایه و گردد تعریف "استثمار

 استثمار شرایط )یعنى را خود سودآورى شرایط که باشد اىسرمایه میتواند

 این با نماید. ابقاء و تأمین خود براى امپریالیسم، از مستقل را( مزدى کار

 دارىسرمایه نظام در ملى بورژوازى و ملى سرمایه موجودیت فرض تعریف،

 "معناست. بدون و پوچ بن و بیخ از ایران وابسته
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 تا اما پرداخت. خواهیم مفصل تر پائین "اجتماعی سرمایه کل" مفهوم به ما

 و است کافی مزبور رساله بحث کلیت درک برای عبارت چند همین همینجا

 حالی در است. احکام همین بسط در شود می طرح رساله در ادامه در آنچه

 و کالائی مالی، کنکرت اشکال در امپریالیسم به وابستگی خلقی چپ نزد که

 در را وابستگی و گذاشته کنار را نگرش این حکمت شد، می تبیین تکنیکی

 نداریم کار عبارت این احکام به فعلا کند. می جستجو سرمایه و کار مناسبات

 نیز اینها به تر پائین چه. یعنی "سرمایه سودآوری شرایط استقلال" مثلا که

 رساله در حکمت امر که باشد شده روشن باید این اما پرداخت. خواهیم

 وابستگی توضیح بلکه ایران، در داری سرمایه مناسبات توضیح نه مزبور

 نه هم آن است. سرمایه و کار رابطه از عزیمت با ایران در داری سرمایه

 او هم دلیل همین به ."اجتماعی سرمایه کل" بلکه معین، و کنکرت سرمایه

 منکر اساسا داند، می وابستگی علت را اجتماعی سرمایه این کل که آنجا از

  شود. می شرایط این تحت ملی بورژوازی نوع هر وجود

 وی نظر مد وابسته جامعه سیاسی روبنای که است روشن نیز این همچنین

 از غیر چیزی است سرمایه و کار مناسبات در آن وابستگی اساس که

 بورژوازى، "خواهىترقى" سیاسى نظر نقطه از" باشد: تواند نمی دیکتاتوری

 خواهد برخوردار مادى اىپایه از جامعه اقتصادى زیربناى در هنگامى تنها

 و سیاسى ضرورت کلمه( بورژوائى معناى همان )به دموکراسى که بود
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 تنها بورژوازى باشد. سرمایه بسط و رشد براى ضرورى سیاسى روبناى

 است ذینفع دموکراتیک شرایط ایجاد در اى،درجه تا فقط هم آن و هنگامى،

 پیشاپیش "باشد. دارىسرمایه و سرمایه رشد راه سر بر مانعى دیکتاتورى که

 استقرار قاعدتا تحلیلی چنین اساس بر که بگوئیم را این حاشیه در و

 با مناسب کاملا روبنای عنوان به بایست می شصت دهه خونین دیکتاتوری

 حتی بلکه نشد، واقع تنها نه که امری شد. می تلقی وابسته داری سرمایه

 فاقد و متعارف غیر نظامی عنوان به اسلامی جمهوری و شد واقع آن خلاف

  گردید. تلقی داری سرمایه نیازهای تأمین توانائی

 بورژوازی وجود امکان نفی رایب چپی درون رقابت این میان در که این طرفه

 بر همچنان و نکرده همراهی موج این با که چپ از بخشهائی آن دقیقا ملی،

 تر عینی مراتب به سیاستی از داشتند، پافشاری ای بورژوازی چنین وجود

شرایط پیش خود را با  انقلابی چپ از سریعتر مراتب به آنها بودند. برخوردار

نزد بسیاری از آنان استقرار  .آمده وفق داده و وارد دوران جدید شدند

جمهوری اسلامی نه به منزله شکست انقلاب نبود، بلکه حتی به معنای 

پیروزی آن و روی کار آمدن نظامی بود که در عین جدالهای درونی اش از 

که این نظام را گرایش نیرومند ضد امپریالیستی نیز برخوردار است. گرایشی 

 آنهادر جدال با امپریالیسم قرار خواهد داد و از آن باید پشتیبانی نمود. 

 بقایای و زمان آن انقلابی چپ که بردند پی دیگر نیز واقعیتی بههمچنین 
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 این آن و کنند می خودداری آن شناختن رسیمت به از هم امروز به تا آن

 روبنای تنها اسلامی جمهوری استقرار و سلطنتی نظام سرنگونی با که

 دستخوش نیز سرمایه انباشت الگوی بود، نشده تغییر دستخوش سیاسی

 مسیر در ایران داری سرمایه اسلامی جمهوری با و بود شده وسیع تغییراتی

 جهانی بازار در آن موقعیت و مناسبات کل که بود شده وارد ای یافته تغییر

 بخشهای این که نبود دلیل بی کرد. می عمیق تغییراتی دستخوش نیز را

 جمهوری درون در غربی باندهای های توطئه قربانی که جائی تا - چپ

 اسلامی جمهوری نظام در موفق بسیار دارانی سرمایه به – نشدند اسلامی

 این پذیرش از که بود چپی درک از تر بینانه واقع آنها درک گردیدند. بدل

  کرد. می امتناع واقعیات

 که است وقوع حال در نیز اقتصادی عرصه در عمیق تحولی که این مشاهده

 شد، خواهد منجر ایران بورژوازی های پایه گسترش در شگرف تغییراتی به

 جمهوری استقرار ماههای نخستین همان از نبود. دشواری چندان امر

 بورژوازی طبقه درون در ملی های سرمایه توزیع تجدید این خطوط اسلامی

 این بود. شده آشکار سیاسی نوین نظام بورژوای خرده های پایه میان در و

 رساندن قتل به و اصفهان بیکاران تظاهرات سرکوب با و 58 بهار همان از نیز

 چیزها قبیل این و دمکراسی از خبری که بود شده روشن توفیقیان ناصر

 یک هم بود. می روشن باید قاعدتا قضیه سو دو هر از یعنی بود. نخواهد
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 سرمایه بازتولید از ای تازه دور هم و بود استقرار حال در دیکتاتوری

 مارکسیسم" بود. گرفتن شکل حال در آن های پایه گسترش با اجتماعی

 را دیکتاتوری استقرار تئوریک نظر از چپ از تر ای پایه و فراتر حتی "انقلابی

 رسمیت به نیز وابسته داری سرمایه سیاسی روبنای برای ضروری امری

 وابسته داری سرمایه اگر اما بود. وقوع حال در نیز همین و بود شناخته

 شناختن رسمیت به از امتناع دلیل پس است، دیکتاتوری استقرار مستلزم

 به شصت دهه در و بود وقوع حال در همگان چشمان مقابل در که چیزی

 با متناسب دولت یک عنوان به شد، منجر یافته استقرار دیکتاتوری یک

 مارکسیسمآن  جانب از اسلامی جمهوری چرا بود؟ چه اقتصادی زیربنای

 عنوان به به تأسی از آن از جانب چپ -پس از وحدت با کومه له  -و  انقلابی

از  چپ ؟شد نمی شناخته رسمیت به وابسته داری سرمایه با متناسب دولت

و جمهوری اسلامی را یکسره  دمید اقتصادی ورشکستگی بوق درهمان آغاز 

 دولت این که بوق این بر هم آن منتقد انقلابی مارکسیسم و ورشکسته خواند

  ندارد. را سرمایه انباشت برای مساعد شرایط ایجاد امکان اصلا

 باید بود گرفته قرار "انقلابی مارکسیسم" مقابل در که وضعیتی پارادوکس

 در تواند نمی ابدا و اصلا ملی بورژوازی که بود کرده اعلام او باشد. روشن

 سرمایه جامعه همین در حال باشد. داشته وجود وابسته داری سرمایه جامعه

 می استقرار دیکتاتوری هم و بود وقوع حال در سرمایه انباشت هم داری
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 بست و بند هر علیرغم که دیدند می هم را این همگان دیگر سوی از یافت.

 از صحبتی امپریالیستی، دول و اسلامی جمهوری بین ای پرده پشت توطئه و

 باشد. میان در توانست نمی وابسته نظام یک عنوان به ایران سیاسی نظام

 همان از غربی امپریالیست دول و اسلامی جمهوری بین تنشهای مجموعه

 و حکمت که بود متناقض وضعیت این کرد. می نفی را امکانی چنین آغاز

 رهنمون آن از سازی اسطوره و واقعیت نفی سوی به را "انقلابی مارکسیسم"

 ناتوانی واقعیت بر شد می پوششی باید واقعی امر از سازی اسطوره این شد.

  ."انقلابی مارکسیسم" خود

 بزرگتر انحرافاتی با چپ انحرافات نقد2-9

 

 کارکرد دیدگاه از وابستگى" بخش در حکمت بحث، مقدمات طرح از پس

 "مستقل" مشى و کشور اقتصادى ساختمان بر آن اثرات و اقتصاد کلى

 زعم به که پردازد می نظریاتی اجمالی بررسی به "آن قبال در ملى بورژوازى

 دهند. می شکل را چپ در رایج "انحرافی تعابیر مختلف های مؤلفه" وی

 می میان به انحرافاتی چنین شاخص های مؤلفه مثابه به را مؤلفه چهار وی

 و امپریالیسم توسط طبیعی منابع غارت قبیل از هایی مؤلفه کنار در کشد.

 محصولات روی به کشور های دروازه شدن باز و اقتصادی ساخت ناموزونی

 کارکرد ماحصل"است: این کند می طرح وی که ای مؤلفه اولین خارجی،

 شدن سرازیر و کشور از شده تولید اضافه ارزش شدن خارج وابسته، اقتصاد
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 همینجا ."است امپریالیستى هاىسرمایه و خارجى انحصارات جیب به آن

 آن یا این در نه را وابستگی بود مدعی وی که دیدیم بالاتر کرد. مکث باید

 می اکنون جست. باید سرمایه کارو مناسبات در بلکه تکنیکی، و مالی مؤلفه

 های مؤلفه ردیف در نیز را خارج به کشور از اضافه ارزش انتقال او که بینیم

 در آیا کشد. می میان به انحرافی ای مؤلفه عنوان به آنان با ارز هم و دیگر

 وابستگی معنای به وابستگی اگر است؟ گرفته صورت توجهی بی اینجا

 اجتماعی اضافه ارزش کل کسب شرایط یعنی "مزدی کار استثمار شرایط"

 ارزش این انتقال که است چگونه پس ،است "اجتماعی سرمایه کل" سوی از

 یک عنوان به و خور نمی وابستگی این توضیح کار به خارجی کشور به اضافه

 آن اساس بر ؟شود می بحث وارد دیگر های مؤلفه کنار در انحرافی مؤلفه

 شد می طرح وابستگی شاخص بهترین عنوان به باید مؤلفه این اتفاقا تبیین،

 این دلایل به کند. نمی چنین اما حکمت انحرافی. ای مؤلفه عنوان به نه و

 بزرگتر انحراف به پرداختن از پیش پرداخت. خواهیم تر پائین نیز تناقض

 "مترقی و ملی" بورژوازی نقد در وی استدلال سیر است لازم فعلا اما حکمت

  کنیم. دنبال را

 به خویش، نظر مورد انحرافی های مؤلفه کردن رد از پیش البته حکمت

 ای لایه موجودیت نوعی به یک هر که پردازد می چپ در دیدگاههایی طرح

 یا وابستگی نخست کنند. می تبیین ملی بورژوازی عنوان به را بورژوازی در
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 یا وابستگی" دوم خارجی، و پولی سرمایه به داری سرمایه وابستگی عدم

 به تر پائین ،من از )تأکید "انحصاری سرمایه به تولید وسائل وابستگی عدم

 بازار سوم (،پرداخت خواهیم بحث در "انحصاری سرمایه" مفهوم این اهمیت

 چهارم بالاخره و "ملی" بورژوازی تشخیص ملاک مثابه به محصولات فروش

 که معنا این به آن کنندگان مصرف اجتماعی هویت یا و کالا مصرف ارزش

 بنجل کالای وابسته دار سرمایه و کند می تولید مفید کالای ملی دار سرمایه

  غیره. و وارداتی و

 مورد در انحرافى نظریات کلى خطوط» طرح به حکمت که اینهاست از پس

 وی عبارتی به پردازد. می «"ملى" بورژوازى ایدئولوژیک - سیاسى مشى

 بود شمرده بر را وابستگی اقتصادی عوامل تبیین در چپ دیدگاههای نخست

 سیاسی مشی زمینه در چپ انحرافی دیدگاههای به که داند می لازم حال و

 نویسد: می بپردازد. نیز بورژوازی ایدئولوژیک و

 متمایز بورژوازى اقشار سایر از بالا هاىفرمول پایه بر ملى بورژوازى وقتى"

 الف( گشت... آن ایدئولوژیک و سیاسى خصائل دنبال به باید آنگاه شد

 هوادار که میشود تعریف بورژوازى از بخشى مثابه به ملى بورژوازى

 بخشى مثابه به "ملى" بورژوازى ب( است... جمهورى و بورژوائى دموکراسى

 از ایران نظامى -سیاسى استقلال هوادار که میشود تلقى بورژوازى از
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 این زعم به "ملى" بورژوازى ج( است... آن جهانى هاىسیاست و امپریالیسم

 هاىآزادى سرکوب و دموکراتیک نهادهاى سرکوب اختناق، با تنها نه تعابیر

 اینگونه بسط گرو در را خود توسعه و رشد بلکه است، مخالف غیره و فردى

 می اشاره نیز تر فرعی مورد دو به موارد این بر علاوه وی ."میبیند... آزادیها

  نیستند. برخوردار حاضر بحث در اهمیتی از که کند

 تبیین نخست حکمت کنیم. مرور را استدلال سیر دیگر بار یک حال

 اقتصادی کنکرت های مؤلفه اساس بر امپریالیسم به داری سرمایه وابستگی

 و داده قرار توجه مورد را اجتماعی سرمایه کل آن جای به و کند می رد را

 این به بیند. می استثمار شرایط یا سرمایه سودآوری شرایط در را وابستگی

 وارد را انتزاع از دیگری سطح داری سرمایه وابستگی تبیین در وی ترتیب

 تا اما شد. خواهد تر روشن ادامه در که گسترده نتایج با امری کند. می بحث

 پایه تناقضات نیز ایدئولوژیک سیاسی و اقتصادی سطح دو همین در و اینجا

  شوند. می آشکار مرور به بحث ای

 با و باشند درست چپ به منتسب اقتصادی مقدمات تمام که این بر فرض با

 صحت کاملا نیز حکمت جانب از شده مطرح سیاسی نتایج که این فرض

 بالاتر که – باشند بوده هم یافته تعمیم انقلابی چپ میان در حتی و داشته

 آن از چرا که آید می میان به اساسی سؤال این باز ،- نبود چنین گفتیم
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 می دست به باید ایدئولوژیک-سیاسی نتایج این الزاما اقتصادی مقدمات

 در انقلابی چپ اقتصادی مقدمات آن تمام شد می تئوریک نظر از آمد؟

-سیاسی عرصه در متمایزی کاملا نتایج به اما پذیرفت را وابستگی تبیین

 انتقال مخالف ایران بومی بورژوازی که پذیرفت شد می رسید. ایدئولوژیک

 امپریالیستی دول سوی از طبیعی منابع غارت مخالف و خارج به اضافه ارزش

 خواهان نه و باشد دمکراسی خواهان نه هم وجه هیچ به حال عین در و باشد

 همان به دقیقا که گرفت نیز را نتیجه این شد می دمکراتیک. آزادیهای بسط

 عین در و باشد امپریالیسم علیه توانست می بومی بورژوازی اقتصادی دلایل

 تعرضات برابر در خویش از حفاظت برای را میلتاریستی سیاستی خود حال

 یا کم حالت همین میاسلا جمهوری در نیز عملا کند. دنبال امپریالیستی

 جامعه چنین در تحولات منطق با هم حالتی چنین حقیقتا و شد واقع بیش

 در درگیر کشورهای کلیه تجربه هم و دارد بیشتری مراتب به خوانائی ای

 می نشان را همین نیز - خاورمیانه در لااقل– امپریالیسم با مشابه جدالی

 خاورمیانه در موجود های نمونه بهترین عراق و مصر دولتهای نمونه داد.

 وجه هیچ به هم و بودند برخوردار امپریالیست ضد دولتهائی از هم که بودند

  نشدند. برخوردار دمکراتیک سیاسی روبنای از

 های ارزیابی به وا انتقاد گیرد. نمی نظر در را منطقی حالت این حکمت اما

 این کل نه و – انقلابی چپ از وسیعی بخشهای بر مسلط درکهای انحرافی
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 از - نداشتند باور نظراتی چنین به آن از بخشهائی هم زمان همان که چپ

 انتقاد این اما درست. بود انتقادی البته ملی بورژوازی ترقیخواهانه نقش

 ترقیخواهی نفی حال در فقط او بود. متفاوت پدیده دو نفی حال در همزمان

 که بود چیزی همان دقیقا اتفاقا و قضیه روی یک فقط این نبود؛ بورژوازی

 زمینه بود. نیز شده پذیرفته چپ از هیجتو قابل بخشهای نزد زمان همان

 نوشتجات در حکمت ظهور از پیش سالها حتی درک این شدن ظاهر های

 مشاهده قابل نیز پنجاه دهه آغاز و چهل دهه پایان در احمدزاده مسعود

 محو حال در واقعیات فشار تحت صورت هر به که درکی رد این بر بنا بودند.

 صدد در او آنچه حقیقت در آمد. نمی شمار به جدی دستاوردی بود شدن

 عبارتی به بود. بورژوازی بودن ملی نفی اساسا بلکه ترقیخواهی نه بود آن رد

 وجود امکان انکار حال در نبود، "مترقی" بورژوازی یک وجود منکر فقط او

 عین در بورژوازی بودن مترقی رد با او یعنی بود. نیز "ملی" بورژوازی یک

 وجوه تنها نه نیز دلیل همین به و کرد. می رد نیز را آن بودن ملی حال

 مورد را چپ نزد بورژوازی ترقیخواهی کننده تأئید ایدئولوژیک و سیاسی

 در موجود مشخص اقتصادی وجوه ترتیب همان به داد، می قرار انتقاد

 در نیز وی نظری بحث آشیل پاشنه کرد. می رد نیز را چپ آن مباحث

آن همه نه تمام چپ، بلکه  – خلقی چپ داده پیش حکمت بود. همین

 و پذیرفته را "مترقی" و "ملی" بورژوازی سازی یکسان در -بخشهائی از آن 
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 آن خود که حالی در پرداخت. می استدلال به داده پیش همان مبنای بر

 نپرداخت پرسش این بررسی به او بود. استوار نادرست درکی بر داده پیش

 که این یا ارتجاعی هم و باشد ملی هم همزمان تواند می بورژوازی آیا که

 پرداخت. دو هر نفی به یکسره او باشد؟ نیز مترقی باید الزاما ملی بورژوازی

 دو آن بین و آمیخت هم در را متفاوت سپهر دو در مقوله دو او عبارتی به

 بورژوازی بودن "مترقی" مقوله که حالی در داد. قرار فرض را همانی این یک

 سپهر در بودن "ملی" مقوله و گرفت می قرار ایدئولوژی و سیاست سپهر در

 دومی، این رد برای و پرداخت نیز دیگری رد به یکی رد با حکمت اقتصاد،

 به بورژوازی وابستگی اقتصادی مبانی رد به او بورژوازی، بودن ملی رد یعنی

 مشخص رابطه که ندید نیازی او زد. دست نیز داری سرمایه المللی بین نظام

 مباحثه و داده قرار بررسی مورد را جهانی داری سرمایه با ایران داری سرمایه

رابطه او دست به تبیین  اگر که است روشن کند. استوار آن بر را خود

 به توانست نمیمی زد مشخص سرمایه داری ایران با سرمایه داری جهانی 

 داده همه است. اسطوره یک "ملی" بورژوازی که برسد مهملی نتیجه چنین

 و ایران بورژوازی بین معینی تضادهای وجود بر اقتصادی مشخص های

 بورژوازی هر مورد در که همچنان کردند. می حکایت جهانی داری سرمایه

 این بررسی به ورود جای به او اما است. چنین دیگری کشور هر در دیگری

 انتقال با ملی بورژوازی یک ودجو امکان عدم اثبات برای مشخص هایتضاد
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 "اجتماعی سرمایه کل" کشیدن میان به و انتزاع از دیگری سطح به بحث

 انباشت زدن گره و "انحصاری سرمایه" عمومی و کلی مفهوم با همراه

 داخلی بازار در کلی طور به سرمایه انباشت امکان انکار به آن، به سرمایه

 بیشتر باید را معنا این دیرپا. و عمیق نتایجی با تئوریک انحرافی زد. دست

 کرد. روشن

 1399اسفند  11

212مارس  1
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 منصور حکمت و
ایران انقلابی چپ پایان  

 
دمکراتیسم ضدامپریالیستی زا  

 به
 پروامپریالیستی لیبرالیسم                       

 قسمت دوم

تقابل بین بازار داخلی به مثابه حوزه انباشت تحت حفاظت دولت خودی و بازار 
جهانی، پایه مادی گرایشات مختلف درون طبقه بورژوازی را تشکیل می دهد ... 
نزد مارکس حرکت کل سرمایه های اجتماعی چیزی نیست جز مجموعه حرکتهای 

ه آن. و برآیند توازن قوای همین اجزاء مختلف و در عین حال مستقل تشکیل دهند
اجزاء مختلف تشکیل دهنده کل سرمایه اجتماعی است که گرایشات عمومی 
حاکم بر این یا آن دولت معین را نیز رقم می زند. گرایش به جهانی شدن و جهانی 
عمل کردن و درهای باز به همان اندازه یک جزء الینفک این حرکتها است که 

 ر بازار خودی و دفاع از منافع ملی.گرایش به حفظ منافع د

و انباشت سرمایه  
چرخش چپ ینظر یمبان  

چرخش چپ نظری مبانی  
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 انتزاعی امر مشخص، امر9-4 
 

  است. متعدد تعینات ترکیب که است کنکرت رو آن از کنکرت

 مارکس کارل                                                                                

 همراه نیز "مترقی" صفت با همواره "ملی" بورژوازی حکمت دنز که دیدیم

 بر نیز را خویش نقد و برگرفته را چپ در نادرست درک این وی و است

 قضیه، ظاهر خلاف بر نظر، نقطه این از کند. می استوار نادرست درک همین

 فرازی در و دیگر بار یک نیست. انتقاد مورد جریانات و منتقد بین تفاوتی

  خلقی: چپ نزد که نویسد می موضوع توضیح در دیگر

 ضد منافع اقتصادى نظر از که است بورژوازى از بخشى ملى بورژوازى"

 اقتصاد افتادگى عقب مایه که امپریالیسم، کارکرد از و داشته امپریالیستى

 است، جامعه جانبه همه رشد عدم و اقتصادى، ساخت شدن ناموزون و کشور

 به وابسته و انحصارى هاىسرمایه به نسبت مبادله و تولید در

 حیات که حدى تا است، برخوردار نامساعدى شرایط از انحصارات

 زمینه در مییابد. خطر در نابرابر رقابت این در را خویش اقتصادى

 حکومت دیکتاتورى این چه است تضاد در دیکتاتورى با سیاسى
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 نظام سیاسى روبناى چه و شود تعریف امپریالیسم و وابسته دارانسرمایه

 تولید شیوه دارى،سرمایه ماقبل تولید نظام مستعمره، نیمه -فئودال نیمه

 کلاسیک، شیوه به دارىسرمایه رشد خواستار نهائى تحلیل در و الخ، آسیائى،

 استقلال و ملى سنن و فرهنگ بسط جمهورى، و دموکراسى استقرار

 و کارگر طبقه با رابطه در است. امپریالیسم از فرهنگى و سیاسى اقتصادى،

 و نبوده استثمارگر وابسته بورژوازى اندازه به ملى بورژوازى زحمتکشان سایر

 ضد مبارزه طولانى سابقه از قشر این مبارزاتى، نظر از است. ترمُنصف

 توسط آن سیاسى رهبران و است برخوردار دیکتاتورى ضد و امپریالیستى

 ".اند گرفته قرار سرکوب مورد مختلف، درجات به حاکم، وابسته رژیم

 من( از )تأکید

 مادی مبنای تواند می که اقتصادی عامل که است روشن نیز فراز همین در

 یعنی باشد، امپریالیستی بورژوازی با تضاد در و بومی بورژوازی یک وجود

 دیکتاتوری با ضدیت قبیل از دیگر های مؤلفه کنار در ملی، بورژوازی همان

 روشن گیرد. می قرار ردیف یک در غیره و کارگر طبقه به نسبت انصاف و

 آن تمام داشت. نظر اختلاف توان می ها مؤلفه آن همه مورد در که است

 صحت توانند می که ناپایدار و گذرا ذهنی، اند هائی مؤلفه دیگر های مؤلفه

 میزان حتی باشند. نداشته صحت توانند می ترتیب همین به و باشند داشته
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 که اقتصادی مؤلفه آن اما باشد. مناقشه مورد تواند می نیز آنها سقم و صحت

 و ها سرمایه که شد این منکر توان می آیا چطور؟ است شده بحث وارد

 به نسبت مبادله و تولید در" که موجودند جامعه در هم دارانی سرمایه

 نامساعدى شرایط از انحصارات به وابسته و انحصارى هاىسرمایه

 رقابت این در را خویش اقتصادى حیات که حدى تا ،رندبرخوردا

 چنین او نظر از آری. است معتقد حکمت ؟"دنمییاب خطر در نابرابر

و یا اگر هم وجود دارند این مؤلفه ای توضیح  ندارند وجود دارانی سرمایه

چنین بخشهائی از بورژوازی با سرمایه داری جهانی و دهنده در رابطه 

 و کوچک بنگاههای انبوه کهادعا کند  تواند نمی او .امپریالیسم نیست

 شرایط از انحصاری های سرمایه به نسبت مبادله و تولید در متوسط

 روشن و است. الشمس من اظهر امری چنین نیستند. برخوردار نامساعدی

 انحصاری سرمایه همان معادل توان نمی را بنگاههائی چنین که است

 از هم بنگاههائی چنین وجود شد. توان نمی نیز آنان وجود منکر دانست.

 این که این یعنی اینها همه بود. انکار قابل غیر واقعیت یک شاه زمان همان

 در توانست نمی ای مناقشه آن وجود در که بود مادی و عینی واقعیت یک

 مترقی قبیل از دیگری های مؤلفه کنار نیز را این او حال این با باشد. میان

 می آن نفی به یکسره و دهد می قرار غیره و بودن امپریالیست ضد بودن،
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 قابل غیر بدیهیات و نمود استدلال چنین توان می چگونه حقیقتا پردازد.

 چیست؟ او استدلال مبنای شد؟ منکر نیز را انکار

 دیگری سطح به مباحثه انتقال برای که داند می لازم بحث ادامه در  حکمت

 وابستگی توضیح جهت در رایج استدلالات نادرستی نخست ،انتزاع از

 سطح به را بحث بتواند خود بعد تا دهد نشان را امپریالیسم به اقتصادی

  نویسد: می زمینه این در کند. منتقل خویش نظر مورد انتزاع

 توافق فوق هاىبندىفرمول در مستتر مشاهدات با موارد از بسیارى در ما"

 بخش سریع رشد کشور، اقتصاد بودن محصولىتک مثال براى داریم. کامل

 عقب خارجى، تکنولوژى به اتکا سبک، مصرفى کالاهاى تولید و خدمات

 کاملا مشاهداتى همه غیره و واردات، افزایش و کشاورزى بخش ماندگى

 این که است مکانى سر بر سخن لیکن هستند. انکار قابل غیر و صحیح

 معلول عینیات این کنند. اشغال وابستگى تحلیل در میباید مشاهدات

 تعریف اجزاء و عناصر نه و هستند ایران در وابسته دارىسرمایه نظام کارکرد

 مقالات این طول در که توضیحاتى با تفکیک این اهمیت امیدواریم آن.

 اکتفا مختصر این به صرفا اینجا شود. روشن خواننده براى داد خواهیم

 ارگانیک کلیت هر )مانند را اجتماعى نظام یک مارکسیسم که میکنیم

 این بر نه و میکند تعریف آن درونى قانونمندى اساس بر دیگر(
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 نمودهاى چه و کنکرت اشکال چه در قانونمندى این که اساس

 کار تقسیم ایران اقتصاد اینکه مثال براى .مییابد تبلور خارجى

 وابستگى جوهر و علت است، پذیرفته بخود بخصوصى اجتماعى

 )مثلا اجتماعى کار تقسیم این آتى تغییرات و نیست ایران دارىسرمایه

 وابسته مناسبات نفى معناى به الزاما خود تولید( جدید هاىشاخه رشد

 کار تقسیم مشخص گیرىشکل نمیباشد. کشور در دارىسرمایه تولید

 که است واضح و است وابستگى کارکرد نتیجه امروز ایران در اجتماعى

 به استناد با نمیتواند ایران در دارىسرمایه تولید وابستگى جوهر

 تحلیل هر در کنکرت واقعیات .شود داده توضیح کار تقسیم شکل

 آن، گوناگون هاىمؤلفه شکافتن با تا میکنیم آغاز آنها از که هستند عینیاتى

 هاىویژگى با را، آنها وجود علت مجددا اساسى، هاىمؤلفه کشف و

 محصولىتک چون "کنکرتى واقعیات" ترتیب باین .دهیم توضیح شانمعین

 مساله تحلیل در میباید غیره و کشاورزى افتادگى عقب ایران، اقتصاد بودن

 در چه اگر آغاز، نقطه نه و شوند ظاهر تحلیل جمعبندى بصورت" وابستگى

 بولد )تأکیدات "هستند ما تفکر و دریافت منشاء و عزیمت نقطه امر واقعیت

 من( از
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بر این اساس به نظر حکمت امر کنکرت برای ورود به بررسی مناسب نیست 

 سطح به ورود برای تمهیدات نخستینو باید با انتزاعاتی از آن فراتر رفت. 

 ای مباحثه در حکمتبه عبارتی دیگر  شود. می فراهم انتزاع از دیگری

 عبارت به یا ایران، داری سرمایه وابستگی عدم یا وابستگی زمینه در مشخص

 بورژوازی برابر در و جهانی بازار در ایران بورژوازی موقعیت زمینه در دیگر

 مباحثه اخص، طور به امپریالیستی بورژوازی و کلی طور به دیگر کشورهای

 همین بر و دهد می انتقال اجتماعی نظام درونی قانونمندی سطح به را

 بحث در ها قانونمندی آن تبلور مشخص نمودهای و اشکال نیز اساس

 بسیار جوید می توسل بدان حکمت که مثالی داند. می اعتبار بی را مربوطه

 به بخصوصی اجتماعی کار تقسیم ایران اقتصاد که این گوید می است. گویا

 صد نیست. ایران داری سرمایه وابستگی جوهر و علت است پذیرفته خود

 یک جهانی. سطح در است کاری تقسیم فقط کاری تقسیم چنین که البته

 تقسیم در که باشد داشته بقا تواند می شرطی به فقط محصولی تک کشور

 طریق از را خود نیازهای سایر و باشد داشته حضور معینی جهانی کار

 کند می اعلام حکمت حال کند. برطرف جهانی کار تقسیم این در مشارکت

 کار تقسیم این دیگر، عبارت به یا نیست. وابستگی علت کار تقسیم این که

 است روشن و نیست. جهانی بازار در ایران بورژوازی موقعیت دهنده توضیح

 برای مادی مبنائی عنوان به تواند نمی کار تقسیم این ترتیب این به که
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 گرفته نظر در امپریالیستی بورژوازی با تضاد در بومی بورژوازی یک وجود

 سلطه مباحثه این وقوع زمان در که است این اما اساسی مسأله شود.

 پذیرفته امری انقلابی چپ کل تمام در تقریبا ایران بر داری سرمایه مناسبات

 می انکار را واقعیت این هنوز که بودند مائوئیستها از بخشهائی تنها بود. شده

 درونی قانونمندی نه اختلاف موضوع مباحثه این در که این یعنی این کردند.

 بورژوازی با رابطه در ایران بورژوازی موقعیت شناخت بلکه اجتماعی، نظام

 دیگر، سطحی به انتزاع انتقال با حکمت بود. رابطه این درک و امپریالیستی

 او کند. می فراهم را مشخص واقعیت این به برخورد از رفتن طفره مقدمات

 نویسد: می مطلب بیشتر شدن روشن برای و ادامه در

 از دارىسرمایه نظام و سرمایه هاىمقوله با فوق هاىفرمولبندى در "

 اشکال به سرمایه است. شده برخورد مارکسیستى غیر کاملا دیدگاهى

 به دارىسرمایه نظام و کالا(، تولید، ابزار )پول، آن تبلور مختلف

 و مزدى کارِ تقابل که سرمایه، اساسى جوهر .اندیافته تنزل کالائى اقتصاد

 حاکمیت که دارىسرمایه نظام اقتصادى اساس همچنین و است سرمایه

 اىوابستگى است. شده فراموش کلا است، اجتماعى تولید بر "سرمایه رابطه"

 اقتصاد یک وابستگى میتواند حداکثر دارند اشاره بدان فوق هاىفرمول که

 وابستگى تکنولوژیک، وابستگى کند. بیان را دارى(سرمایه نه )و کالائى
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 چرا نیستند سرمایه وابستگى خود بخودى هیچیک پولى وابستگى و بازارى

 با و رویم فراتر بورژوائى اقتصاد چهاچوب از بخواهیم اگر سرمایه، که

 ابزار یا و کالا پول، از بیش چیزى بنگریم، بدان مارکسیستى درکى

 آن در که است اجتماعى اىرابطه مارکس دیدگاه از سرمایه .است تولید

 هیچیک شده تمام کالاى و تولید ابزار پول، و میشود تولید اضافه ارزش

 سخن سرمایه وابستگى از میخواهیم اگر بنابراین نیستند. اضافه ارزش منشاء

 سرمایه رابطه وابستگى اساس بر مشخصا را وابستگى این میباید بگوئیم،

 ارزش تولید و استثمار رابطه یعنى - سرمایه و مزدى کار تقابل یعنى)

 نکته این اول وهله در دیگر عبارت به دهیم. توضیح امپریالیسم به اضافه(

 امپریالیسم به ایران در اضافه ارزش تولید چگونه که شود داده توضیح باید

 من( از بولد )تأکیدات ."است وابسته

روند حرکت از امر کنکرت به انتزاع ادامه می یابد. نخست این حکم عنوان 

می گردد که بررسی سرمایه در هیأت اشکال مختلف آن، یعنی پول، ابزار 

حقیقتا تولید و کالا در واقع تقلیل نظام سرمایه داری به تولید کالائی است. 

نیز اگر موضوع مجادله شناخت مناسبات سرمایه داری در ایران بود، چنین 

حکمی می توانست معنی داشته باشد. گو این که در آن حالت نیز صحت 

این حکم باید نشان داده می شد. باید نشان داده می شد که چرا بررسی 
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ه اقتصادی یل نظام سرمایه داری بسرمایه در اشکال مختلف آن به معنای تقل

کالائی است. این کاری است که نه فقط آن زمان، بلکه هم امروز هم توسط 

انبوه نظریه پردازان بورژوائی تکرار می شود بی آن که نظام سرمایه داری به 

اقتصاد کالائی تنزل یافته باشد. او لازم می داند در مقابل تأکید کند که 

 رابطه این اما .نین استچ که البتهسرمایه رابطه ای است اجتماعی و 

 دارد. وجود که است تولید ابزار یا و کالا پول، اشکال همان در تنها اجتماعی

 این بدون و اند اجتماعی رابطه آن وجودی اشکال تولید ابزار و کالا پول،

 معنی. بی و تهی میان است انتزاعی اجتماعی رابطه آن خود وجودی اشکال

ورود به بررسی این اشکال مشخص را انحرافی می داند و  حکمت حال این با

برای توضیح وابستگی از این سطح مشخص باید فراتر رفت.  معتقد است که

 ایران در اضافه ارزش تولید چگونه که شود داده توضیح" باید این از نظر وی

 شود؟ می متحقق چگونه وعده این اما ."است وابسته امپریالیسم به

 دوم قسمت این در شد. منتشر ماهه نه ای فاصله با مزبور رساله دوم قسمت

 می و کند می تکرار را "وابستگی رایج تعابیر" به خود انتقاد حکمت هم باز

 به اشاره طریق از ایران در دارىسرمایه وابستگى هابینش این در" نویسد:

 ،(خارجى تولید وسائل به )وابستگى تکنیکى وابستگى چون مشاهداتى

 بازارى وابستگى خارجى( اعتبارى و پولى منابع به )وابستگى پولى وابستگى
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این یعنی همان اشکال  "میشود. تعریف و... خارجى( بازار به )وابستگى

باز  مختلف موجودیت سرمایه که حکمت بررسی آنها را نادرست دانسته بود.

ی. هم تمرکز بحث بر وابستگی است و نه بر خود مناسبات سرمایه دار

حکمت از این زاویه انتقاد خود را طرح نمی کند که ورود به مسأله وابستگی 

برای توضیح مناسبات سرمایه داری در ایران نادرست است. برعکس، او در 

تلاش آن است که خود از زاویه دیگری، به زعم خود او مارکسیستی، توضیح 

د. این روشن متفاوتی برای همان مسأله مشترک، یعنی وابستگی، ارائه ده

است که مسأله مربوط می شود به موقعیت بورژوازی ایران در بازار جهانی و 

نیز  "وابستگی"رابطه اقشار مختلف آن با سرمایه های خارجی. مفهوم 

 وابستگی مفهوم که این از صرفنظر اماچیزی جز بیان همین مناسبات نبود. 

 جهانی داری سرمایه و ایران داری سرمایه بین رابطه تبیین درحد  چه تا

 های مؤلفه با مگر رابطه این که است این اصلی پرسش نه، یا باشد دقیق

 غیر از تقابل سرمایه های مختلف دار اشکال متفاوت موجودیتشان دیگری

 که است این مدعی است که هست و پاسخ او حکمت هست؟ توضیح قابل

 خواننده داد. توضیح ایران در اضافه ارزش تولید چگونگی با باید را رابطه این

 و شود ایران در اضافه ارزش تولید چگونگی این وارد حکمت که دارد انتظار

 در آنچه اما دهد. نشان انگلستان یا آلمان داری سرمایه با مثلا را آن تفاوت

 بمثابه دارىسرمایه تولید"تعریفی عمومی از  جز نیست چیزی آید می پی
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 مباحثه ."اضافه( ارزش )تولید ارزش بسط پروسه و تولید پروسه وحدت

  بود. حکمت نظر مورد ابتدا از که است یافته انتقال آنجائی به اکنون

 سرمایه در تولید پروسه از مفصلی نسبتا توضیح به نخست مبحث این در وی

 پروسه کهیادآوری می کند  را دست این از بدیهیاتی و زند می دست داری

 ضروری شرط محصول اضافه وجود و است تولیدی نظام هر شرط پیش کار

 آزاد کار نیروی داری سرمایه در که این و است طبقاتی جوامع همه وجود

 و مزدى کار تقابل" که دهد می ادامه وی مقدمات این از پس غیره. و است

 و "است "سرمایه رابطه" جوهر آن، مبناى بر اضافه ارزش تولید و سرمایه

 اضافه ارزش تولید" که میرسد حکم این به توضیحات این از پس سرانجام

 در خواه دارى،سرمایه نظام هر جوهر و اساس مزدى کار استثمار مبناى بر

این توضیحات البته  ."است سلطه، تحت کشور در خواه و متروپل کشور

 و هیچ تاکنونکمکی به فهم مسأله مورد مناقشه یعنی وابستگی نمی کنند. 

 جهانی داری سرمایه و ایران داری سرمایه بین رابطه درباره چیز هیچ مطلقا

 این فقط است. نشده روشن خارجی سرمایه کلی طور به و امپریالیسم و

 عام های قانونمندی همان هم ایران داری سرمایه بر که است شده روشن

  است. حاکم داری سرمایه
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 نداشت. آن در تردیدی زمان آن چپ اعظم بخش که است چیزی این اما

 چپ بر حاکم درکهای که این از صرفنظر و تئوریکی تبیین هر از صرفنظر

 که این اصل داشت، انطباق سرمایه و کار رابطه از مارکسی درک با چقدر

 خود نبود. چپ تردید مورد داری سرمایه است ای جامعه ایران جامعه

 را اضافه ارزش تولید همه" نویسد: می و کند می اذعان را این نیز حکمت

 وابستگى تحلیل در لیکن ،ایمپذیرفته دارىسرمایه نظام جوهر مثابه به

 از جدا را ایران دارىسرمایه وابستگى و میکنیم فراموشش ایران دارىسرمایه

 دارىسرمایه از عامدانه گوئى که میدهیم توضیح اىگونه به و جوهر این

 زعم به که چپی چگونه که دهد نمی توضیح او "ایم. کرده انتزاع ایران بودن

 پذیرفته داری سرمایه نظام جوهر مثابه به را اضافه ارزش تولید او خود

 دست به این از شواهدی او کند. می انتزاع این از وابستگی توضیح در است،

 و جهانی کار تقسیم قبیل از هائی مؤلفه بر تأکید چگونه و چرا که دهد نمی

 منابع غارت حتی یا و خارج به داخل در شده تولید اضافه ارزش انتقال

 ارزش نظریه گرفتن نادیده معنای به امپریالیستی قدرتهای سوی از طبیعی

 این همه وجود هم و بود معتقد ارزش نظریه به هم توان نمی چرا است.

 با ایران داری سرمایه رابطه تبیین به آنها اساس بر و پذیرفت را ها مؤلفه

 اتفاقا پرداخت؟ -وابستگی مسأله دوره: آن زبان به یا – جهانی داری سرمایه

 به خلقی چپ همان ، یعنی بررسی مورد مشخص وابستگی،زمینه این در
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 نظر نقطه از حکمت. تا بود نزدیکتر تحلیل ماتریالیستی مبانی به مراتب

 در )یعنی عمده طور به شصت دهه آغاز و پنجاه دهه خلقی چپ تئوریک

 نظری مبانی بر فدائی( جنبش در همچنین و سه خط جریانات اکثریت

 از تر ماتریالیستی مراتب به سنت این و بود متکی روسی سوسیالیسم

 و هم نیز دلیل همین به کرد. می نمایندگی حکمت که بود موهومی نظریات

 یک به دستیابی ایران در طبقاتی مبارزه تحلیل در انقلابی چپ آن اصلی غم

 رابطه توضیح برای و گذارد می کناری به را این حکمت بود. طبقاتی تحلیل

 داری سرمایه تولید پروسه توضیح و ارزش نظریه به سرمایه مختلف بلوکهای

 نظر از تحلیل، سطوح کردن مغشوش این التقاط، این کند. می رجوع

 چگونه؟ است. حکمت آشیل پاشنه متدولوژیک

 ماتریالیستی روشی وی برخورد روش که است واقف این بر حکمت خود

 باره این در ابهام رفع به نخست داند می لازم اساس همین بر و نیست

 اختصاص مسأله به برخورد روش توضیح به که رساله در معینی فراز بپردازد.

 گذارد. می نمایش به وجهی بهترین به را رویکرد این نادرستی بنیان دارد

 نویسد: می

 مساله به ما برخورد شیوه به ابتدا همین از است ممکن اساسى ایراد دو "

 نمیتواند وابستگى اساس و جوهر که شود گفته است ممکن اولاً شود: گرفته
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 از جامعى تحلیل لذا و یابد موجودیت خود تبلور کنکرت شکل از مستقل

 توضیح دربرگیرنده خود بخودى ایران دارىسرمایه وابستگى کنکرت اشکال

 تولید رابطه وابستگى دیگر عبارت به بود. خواهد نیز آن اساس و جوهر

 تکنیکى پولى، وابستگى چون کنکرتى اشکال در را خود ناگزیر اضافه، ارزش

 میکند متجلى داخلى بازار در اجتماعى کار تقسیم مشخص شکل و بازارى، و

 کرد. خواهد تامین نیز را رابطه جوهر شناخت اشکال این شناخت لاجرم و

 که است درست این دیالکتیکى. حکمى از امپریستى استنتاجى

 ناگزیر اضافه( ارزش تولید )مثلا اجتماعى رابطه یک درونى جوهر

 از جز و میکند متبلور معینى کنکرت روابط و اشکال در را خود

 ثبوت و ظهور به را خود موجودیت کنکرت اشکال این طریق

 یک درونى جوهر که نیست معنى بدین ابدا این لیکن نمیرساند.

 کنکرت اشکال جمعبندى مبناى بر صرفا میتوان را اجتماعى رابطه

 اىردّیه خود مارکس ارزش تئورى کرد. تعریف و شناخت آن تبلور

 و است قیمت درونمایه ارزش است. برخوردى شیوه چنین بر بارز

 چگونگى توضیح لیکن ارزش. تجلى ناگزیر و کنکرت شکل قیمت

 حرکت سیر یا و قیمت مطالعه از کالا یک ارزش تغییرات و وجود
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 کار مقوله اساس بر خود میباید ارزش بلکه نمیآید، بدست ها قیمت

 من( از )تأکیدات ".شود داده توضیح لازم اجتماعاً مجرد

 است متدولوژی همین است. شده بیان حکمت متدولوژی اساس فراز این در

 می ثابت حکمت سیاسی چرخشهای تمام در و بعدی های دوره تمام در که

 به امروز امپریالیست پرو کارگری کمونیسم در و یابد می استمرار و ماند

 می کنار را هائی مؤلفه آن دقیقا اینجا در حکمت رسد. می خود فرجام

 جهانی داری سرمایه با ایران داری سرمایه رابطه توضیح  برای که گذارد

 به نیاز که آنجائی در دقیقا او باشند. رابطه این روشنگر توانند می و لازمند

 می کنار را مشخص بررسی این است، اقتصادی های داده مشخص بررسی

 نام "دیالکتیکى حکمى از امپریستى استنتاجى" عنوان تحت آن از و گذارد

 از عزیمت چیست؟ کند می پیشنهاد مقابل در او خود که آنچه برد. می

 ارزش تولید روند توضیح و کلی طور به داری سرمایه تولید پروسه توضیح

 رویکرد ادرستین و خویش رویکرد صحت برای وی که توضیح بعدی اضافه.

  کند. می بیان منسجم شکلی به را نظری انحراف این کشد، می میان به چپ

 مورد عنوان به را مارکس ارزش تئوری به رجوع وی خویش روش از دفاع در

 خود مارکس ارزش تئورى" کشد: می میان به اوست نظر مؤید که بارزی

 و است قیمت درونمایه ارزش است. برخوردى شیوه چنین بر بارز اىردّیه
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 و وجود چگونگى توضیح لیکن ارزش. تجلى ناگزیر و کنکرت شکل قیمت

 بدست ها قیمت حرکت سیر یا و قیمت مطالعه از کالا یک ارزش تغییرات

 لازم اجتماعاً مجرد کار مقوله اساس بر خود میباید ارزش بلکه نمیآید،

اگر  فریبنده. است حکمی مزبور مباحثه در البته این و ."شود داده توضیح

قرار بود بر سر نظریه ارزش مارکس مباحثه شود، طبعا می شد این چنین 

 مارکس ارزش نظریه درک سر بر مزبور مباحثه در مسألهاستدلال نمود. اما 

 داری سرمایه و ایران داری سرمایه بین کنکرت رابطه درک سر بر نبود.

 می مارکس ارزش نظریه توضیح مناقشه مورد موضوع چنانچه بود. جهانی

 مناقشه مورد موضوع این اما شد. می توافق حکمت منصور با باید حتما بود،

 ارزش تولید همه که این اظهار با را معنا همین بالاتر حکمت خود و نبود

 بود. کرده اعلام ایمپذیرفته دارىسرمایه نظام جوهر مثابه به را اضافه

 داری سرمایه با ایران داری سرمایه رابطه کنکرت اشکال سر بر موضوع

 تولید پروسه یا و ارزش نظریه سطح در ماندن دیگر اینجا در و بود جهانی

 حد تا انتزاع سطح بردن نیست. و نبود چیزی هیچ دهنده توضیح دیگر

 های پدیده تحلیل سر بر موضوع که جائی در تولید پروسه و ارزش نظریه

 های پدیده این تبیین به ورود از فرار یعنی عملا است، داری سرمایه کنکرت

 برای را راه که است تبیینی چنین به زدن دست از فرار همین و کنکرت

 می همواربورژوائی  مسلط تعابیر آشکار )بعد( و ضمنی )نخست( پذیرش
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 متدیک اشتباه و مغلطه نیز حکمت خود نظر مورد مثال همان در حتی کند.

 است. آشکار وی

 و کنکرت شکل قیمت و است قیمت درونمایه ارزش" که میگوید

 ارزش تغییرات و وجود چگونگى توضیح لیکن ارزش. تجلى ناگزیر

 نمیآید، بدست ها قیمت حرکت سیر یا و قیمت مطالعه از کالا یک

 لازم اجتماعاً مجرد کار مقوله اساس بر خود میباید ارزش بلکه

 این گردد، برمی ارزش مسأله تبیین به که جائی تا ."شود داده توضیح

 این از رسد. می پایان به همینجا حکم این درستی اما درست. است حکمی

 نیست. چیز هیچ دهنده توضیح تنهائی به دیگر ارزش نظریه بعد به نقطه

 اما است داری سرمایه نظام کل مارکسیستی تبیین مبنایاین همچنان  البته

 مسأله همان جمله از دهد. نمی توضیح را چیزی هیچ دیگر تنهائی به خود

 کشور به کشوری از و دیگر شاخه به ای شاخه از اضافه ارزش انتقال کلیدی

 برعکس، داد. توضیح ارزش نظریه با منحصرا توان نمی وجه هیچ به را دیگر

 شدن روشن به تواند می که است بازار در کالا قیمت مسأله اتفاقا اینجا در

 سرمایه گرایشات توضیح در دیگری مطلب در ما و بیانجامد دینامیسم این

 همه و همه است ترتیب همین به .پرداخت خواهیم این به معاصر داری

 و ارضی رانت و اعتبارات تبیین از داری، سرمایه جامعه دیگر های پدیده
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 نیازمند اینها همه غیره. و طبقاتی مبازه و دولت تبیین تا جهانی، بازار

 آن پاسخگوی دیگر پیشین انتزاع که اند موضوع به ورود از مختلفی سطوح

 اولیه مبانی آن گذاشتن کنار معنای به همه این که است روشن نیست.

 مارکس ارزش نظریه همان مارکسیسم در ها تئوری این تمام مبنای نیست.

 و ساخت و ترکیب درک که همچنان هاست نیتبی مبنای فقط این اما است.

 چیز هیچ اما است حیوانات دنیای کل درک مبنایزنده  سلول یک کارکرد

 طریق اولی به این، تنها نه و کند نمی بیان را حیوانات انواع تفاوت باره در

 آب که همانطور سازد. نمی روشن نیز را انسان تکامل درباره چیز هیچ

 است. آب حرکت عمومی قانون این شود. می سرازیر پائین جهت در همواره

 که کند نمی بیان سیلاب وقوع علت درباره چیز هیچ عمومی قانون این اما

 از ناشی یا و باشد گیر سیلاب فقدان و فراوان بارش از ناشی تواند می

 تنها آب شدن سرازیر قانون سیلاب کنکرت تحلیل در سد. یک شکستن

 شود. نمی ظاهر اصلا تحلیل در خود که است ای شده پذیرفته فرض پیش

 در حکمت آن، سطح ترین ای پایه و ترین بسیط به انتزاع سطح انتقال با

 آلیستی ایده متافیزیک با را حقیقت بررسی ماتریالیستی متدولوژی حقیقت

 مسأله نه نیز امروز در و زمان آن در مشاجره مورد موضوع کند. می جایگزین

 سرمایه این رابطه بلکه ایران داری سرمایه در اضافه ارزش کسب چگونگی
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 و - مشخص یا کنکرت امری یعنی هست. و بود جهانی داری سرمایه با داری

 انضمامی. است: شده رایج چپ از بخشهائی ادبیات در اخیرا در که طور آن یا

 جوانب بررسی با که بود ماتریالیستی زمان آن چپ متدولوژی اتفاقا اینجا در

 جهان در ایران داری سرمایه موقعیت تحلیل در سعی رابطه این مختلف

 مارکسیستی. نه و بود کمونیستی نه البته ماتریالیستی متدولوژی این داشت.

ماتریالیسمی بود از نظر فلسفی متکی به ژرژ پولیستر و از نظر اقتصادی به 

 توضیح به داری سرمایه قوانین اساس بر البته سمماتریالینیکی تین. این 

 بازار با داخلی بازار المللی، بین داری سرمایه با ایران داری سرمایه پیوندهای

 روش اما پرداخت. نمی بورژوازی درونی گرایشهای بررسی سرانجام و جهانی

 در نیز حکمت رو همین از و ماتریالیستی بود رویکردی مسأله به آن برخورد

 چیزی آن اما کند. می متهم "امپریسم" به را چپ آن اش نوشته جای جای

 در مارکس که بود چیزی همان یقادق نامید می چپ امپریسم حکمت که

 رو آن از کنکرت بود: کرده عنوان "سیاسی اقتصاد نقد بر ای مقدمه"  رساله

 چپ که بود روشی همان این و است. متعدد تعینات ترکیب که است کنکرت

 رابطه تحلیل قصد آن از عزیمت با ایران شصت دهه آغاز و پنجاه دهه پایان

 تعینات داشت. را امپریالیسم و جهانی داری سرمایه با ایران داری سرمایه

را  آن کل تا کرد می بررسی را ایران در "وابسته داری سرمایه" متعدد

 و ها مؤلفه آن خود تبیین در که بود این در نبود، این در چپ ایراد بفهمد.
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 تعابیر و نکرده عزیمت داری سرمایه ای پایه قوانین از کنکرت های اندازه

 بود. برگرفته آنان از مارکسیستی بازتعریف بدون را رایج

 با متدولوژی این تصحیح گرفت می صورت باید نظری عرصه در که کاری

 رابطه عنوان به سرمایه از چپ درک در انحرافات و نارسائیها کردن برطرف

 کار این به دست حکمت اما .بود ارزش نظری ای پایه کارکرد و اجتماعی ای

 متدولوژی آن تا دهد می قرار دستاویزی را ها نارسائی این او زند. نمی

 گذاشته کنار را آن متعدد تعینات ترکیب شناخت یعنی کنکرت، امر بررسی

 تولید روند و کلی طور به سرمایه کارکرد درباره انتزاعی ای مباحثه با را آن و

 که انتزاعی کند. جایگزین "اجتماعی سرمایه کل" با رابطه در ارزش اضافه

 سرمایه ای پایه قوانین به بردن پی برای و تحلیل از معینی سطح در تنها

 برای داری. سرمایه مشخص های پدیده تحلیل در نه و است پاسخگو داری

 حوزه بررسی که هست و بود ضروری مشخص، های پدیده این تحلیل

 سرمایه های ویژگی کنکرت های مؤلفه وارد و نموده ترک را مزبور انتزاعی

 کلی، طور به ارزش نظریه نه اتفاقا بررسی این مرکز در شود. ایران در داری

 باید جهانی بازار و داخلی بازار کارکرد و نقش و سرمایه انباشت مسأله بلکه

 می مارکسیستی بررسی یک که بود صورتی چنین در تنها گرفت. می قرار

 ایران بورژوازی درون در گرایشاتی چه که دهد پاسخ پرسش این به توانست
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 موقعیتی چه از بورژوازی این درون مختلف گروهبندیهای و کنند می عمل

 گرایش کدام آن متعاقب و برخوردارند جهانی بازار و داخلی بازار با رابطه در

 در بدون کنند. می بازتولید و تولید حیطه این در را ایدئولوژیک و سیاسی

 به گرایش یعنی داری، سرمایه در گرایش دو این بین تنش گرفتن نظر

 یا دیگر، سوی از داخلی بازار از حفاظت و سو یک از جهانی بازار در حضور

 هیچ دیگر، سوی از ملی گرایش و سو یک از شدن جهانی به گرایش

 تواند نمی داری سرمایه نظام در گرفته شکل ساختارهای شناخت از صحبتی

 می کنار را مارکسیستی صحیح متدولوژی تنها این حکمت .باشد میان در

 ارزش تولید روند در وابستگی تحلیل را آن او که آنچه توضیح برای و گذارد

 مشخصات تبیین سراغ به نهد می نام امپریالیستی سلطه متن بر اضافه

 نوزدهم قرن نارودنیکهای مانند درست نیز او و رود. می ایران داری سرمایه

 داخلی، بازار یعنی ایران، در داری سرمایه توسعه شناخت اصلی مؤلفه روسیه

 و "اجتماعی سرمایه کل" قبیل از مفاهیمی با و نهاده کناری به یکسره را

 این ناتوانی که است لازم نشیند. می موضوع تبیین به "انحصاری سرمایه"

 شناخت. تر دقیق را آن نتایج و روش
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 داخلی شده گم بازار و انباشت معضل4-4 
 

 می قرار سرزنش مورد رو این از را ایران چپ خویش بررسی آغاز در کمتح

 از او زعم به که حالی در کند می عزیمت مشخص های پدیده از که دهد

 روشاین  رد از پس وی نمود. آغاز باید داری سرمایه اقتصادی مبانی تحلیل

 از حرکت" بلکه نیست کافی ها پدیده آن تحلیل که کند می اعلام برخورد

 شناخت از حرکت یعنى ایران، در وابسته دارىسرمایه عمقى تحلیل

 به )و نظام این در آن ضروریات و اضافه ارزش تولید پروسه وابستگى

 شناخت محور ما نظر به سرمایه( و کار تضاد از حرکت یعنى رایج، بیان

 اتحاد اساس و انقلاب ضد و انقلاب نیروهاى مرزبندى و کنونى انقلاب ماهیت

 ".است رویزیونیستى و انحرافى نظرات طرد و پرولترى مستقل هاىسیاست

 اضافه ارزش تولید پروسه خود در را وابستگی که دهد می وعده او یعنی

 سرمایه کنکرت رابطه که بناست این بر او دیگر، عبارت به یا دهد. نشان

 اضافه ارزش تولید پروسه خود در را جهانی داری سرمایه با ایران داری

 تحلیل در" که سازد می بنا آن بر را خود روش اساس این بر و کند. تبیین

 سرمایه و مزدى کار متقابل رابطه از میباید آن وابستگى و ایران دارىسرمایه

  ."کنیم آغاز اضافه ارزش تولید سطح در
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 ارزش نظریه باب در است ای درسنامه واقع در آید می آن پی در آنچه

 از نخست و کند می آغاز سیاسی اقتصاد نقد مقدمات توضیح از وی مارکس.

 آن تر دقیق تعبیر )که مصرف ارزش دوگانگی و  پول-کالا-پول رابطه تحلیل

 عام فرمول این از پس کند. می آغاز مبادله ارزش و است( استفاده ارزش

 بیشتر دقایق بر که داند می لازم و اشاره آن بودن نامکفی به وی سرمایه

 مختلف بخشهای رابطه مرور به وی روند این در شود. متمرکز تولید پروسه

 کند می بحث وارد را اضافه ارزش و متغیر سرمایه و ثابت سرمایه از سرمایه،

 و استثمار نرخ یا متغیر سرمایه و اضافه ارزش رابطه بررسی به آنجا از و

 به سپس و سرمایه ارگانیک ترکیب یا متغیر سرمایه و ثابت سرمایه همچنین

 و ثابت سرمایه جمع و اضافه ارزش بین نسبت حاصل که رسد می سود نرخ

 موجودیت متفاوت لحظه دو وی که است بررسی این پایان در است. متغیر

 نخست شود. می چپ از انتقاد وارد و دهد می قرار هم درمقابل را سرمایه

 مختلف اشکال از آن تحول و سرمایه بیرونییا دگردیسی  دگرسانی سیر

 نهائی پول و شده تولید کالای تولید، پروسه کار، نیروی و تولید وسائل-پول

 جوهر یعنی ،سرمایه موجودیت دیگر لحظۀ آن از پس و کشد می میان به را

 سرمایه و ثابت سرمایه کل جمع از ارزش ترکیب مثابه به آن درونمایه و

 مبنا این بر اکنون چپ از او انتقاد کشد. می میان به را اضافه ارزش و متغیر

 سرمایه بیرونی دگرسانی سیر یعنی اول، لحظه آن چپ نزد که گیرد می قرار



  منصور حکمت و پایان چپ انقالبی ایران 
 

12 

 

 حالی در گیرد می قرار عزیمت نقطه که است مختلف اشکال به آن تبدیل و

 )سرمایه سرمایه مختلف جزء سه بررسی یعنی دوم لحظه این او زعم به که

 از پس بگیرد. قرار عزیمت نقطه باید که است اضافه( ارزش و متغیر ثابت،

 می باز چپ به خویش اولیه انتقاد به دیگر بار یک او که است تفکیک این

 سیر از عزیمت با را داری سرمایه چپ که آنجا از که کند می اظهار و گردد

 وابستگی توضیح نیز دلیل همین به کند، می آغاز سرمایه بیرونی دگرسانی

 سیر در چون یعنی کند. می جستجو سیر آن دهنده تشکیل عناصر در را

 مورد تکنیکی و کالائی و پولی سرمایه متعدد اشکال سرمایه بیرونی دگرسانی

 با ایران داری سرمایه رابطه توضیح برای نیز چپ گیرند، می قرار بررسی

 در شود می متمرکز ها مؤلفه همین بر امپریالیسم یا جهانی داری سرمایه

 و ثابت سرمایه بر یعنی سرمایه، مختلف اجزاء بر باید او زعم به که حالی

  شد. متمرکز اضافه، ارزش و متغیر

 است. چیزی چه متوجه ترتیب این به حکمت انتقاد تیز لبه که است روشن

 بی و سرمایه بیرونی دگرسانی سیر از عزیمت با که کند می متهم را چپ او

 یا و اضافه ارزش تولید پروسه حقیقت در سرمایه، مختلف اجزاء به توجهی

 گوئى " نویسد: می کند. می دور نگاه از را کارگر طبقه و استثمار روند همان

 گریز کار نیروى و کارگر نام بردن از عامدانه ما "مارکسیست" محققین
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 خرید چگونگى مبناى بر وابستگى از تعبیرى بود شایسته وگرنه دارند،

 به لااقل توان می البته صد من( از )تأکید ."میدادند بدست نیز کار نیروى

 در که کرد وارد را انتقادی چنین زمان آن خلقی چپ از وسیعی بخشهای

 به کارگر طبقه نقش خلق مقوله از عزیمت با ایران داری سرمایه تحلیل

 در اما گیرد. می نادیده را اجتماعی ارزش کل کننده تولید طبقه مثابه

 جهانی داری سرمایه با ایران داری سرمایه رابطه همان یا وابستگی تحلیل

 نقطه باید و تواند می که است سرمایه بیرونی دگرسانی سیر همان اتفاقا

 اضافه. ارزش تولید روند یا سرمایه درونی جوهر نه و بگیرد قرار عزیمت

 نقطه عنوان به سرمایه درونی جوهر از عزیمت که است این اساسی مسأله

 های سرمایه رابطه تعیین در سرمایه بیرونی دگرسانی سیر بررسی لزوم ،آغاز

 بین رابطه سازد. می فهم قابل را آنرا نفی نمی کند بلکه  یکدیگر با مختلف

 مختلف های شاخه در یکدیگر، با تولیدی بخش یک در مختلف های سرمایه

 آنها همه در که چیزی آن اساس بر نه مختلف کشورهای در و تولیدی

 متفاوت آنها در که گردد می تعیین چیزی آن اساس بر بلکه است، مشترک

 ابتدائی بسیار ابزارهای با پزخانه کوره یک در که است بدیهی این است.

 حاکم اضافه ارزش تولید در قانونمندی همان و سرمایه و کار رابطه همان

 هیچ نظر نقطه این از روبات. تولید پیشرفته شدیدا کارخانه یک در که است

 المثل فی تفاوتی هیچ که ترتیب همان به نیست کارخانه دو این بین تفاوتی
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 کالائی تولید کشورها این دو هر در نیست. آلمان و موزامبیک کشور دو بین

 این مواجهه هنگام اما است. حاکم داری سرمایه همان یا یافته تعمیم

 این جهانی، بازار در چه و داخلی بازار در چه بازار، در یکدیگر با ها سرمایه

 کالا گیرند. می قرار رابطه در یکدیگر با که هستند ها سرمایه متفاوت اشکال

 شکل این تکنولوژی. برابر در تکنولوژی و پول برابر در پول کالا، برابر در

 آنها همه در که اضافه ارزش تولید روند نه و است یکدیگر با ها سرمایه تقابل

 در آن یافته تبلور نتایج بلکه اضافه ارزش تولید روند خود نه است. مشترک

 می تعیین را آنها بین رابطه نوع که است سرمایه موجودیت مختلف اشکال

 قدرت با سرمایه به نسبت بالاترو بارآوری  تولیدی قدرت با سرمایه کند.

 پولی سرمایه مقابل در تر نیرومند پولی سرمایه کمتر،و بارآوری  تولیدی

 موقعیت که هستند تر ساده کالای برابر در تر پیشرفته کالای و ضعیفتر

  زنند. می رقم یکدیگر قابلم در را مختلف های سرمایه

 در ما بینانظاهر رادیکالیسم اوج" که: دهد می قرار انتقاد مورد را چپ او

 بیرونی دگرسانی سیر همان )منظور 1 فرمول در که میشود خلاصه این

 کشور، از کالا و پول آن یا این شدن خارج از نابرابر، مبادلات از است( سرمایه

 مگر اما ."گویند سخن نابرابر، مبادلات اثر در ملى ثروت آن یا این چپاول از

 و شود؟ داده توضیح وابستگی که نبود مگرقرار نبود؟ بررسی موضوع همین
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 دیگر کشورهای با معین کشوری داری سرمایه رابطه همان یا وابستگی مگر

 به و آری. است معتقد حکمت داد؟ توضیح توان می این از غیر مقولاتی با را

 به" بورژوازی که زند می دست باب این در واضحاتی توضیح به آن جای

 حلبى آلونک و پنیر و نان با که دارد دسترسى کار نیروى از عظیمى منبع

 نتیجه خود )که کشاورزى افول علیرغم )مزد(، آن بهاى و میشود "بازتولید"

 ایران در ارزان کار نیروى عظیم منبع ایجاد و مالکیت سلب پروسه تبعى

 محصولات واردات سیل و باز هاىدروازه سیاست طریق از است(، بوده

 سطح در کشور، روستائیان حصر و حد بى استثمار طریق از و کشاورزى

 که میکند سودآورى "مقتدر" دولتى سایه زیر در است؛ شده تثبیت نازلى

 )منظور آن در ما "رادیکال" دارسرمایه مستقیم شرکت عدم علیرغم

 طبقه کل از را اعتصاب و اعتراض هرگونه حق است(، مزدور شاه حکومت

 و زندانها اعدام، میدانهاى به را طبقه این مبارزان است، کرده سلب کارگر

 خرید قدرت کارگران طلبانهحق مبارزات مبادا تا میکشاند، گاههاشکنجه

 چه؟ یعنی این و ."دهد کاهش اندکى را دارانسرمایه همه متغیر سرمایه

 طبقه استثمار برای مساعدی بسیار شرایط از ایران بورژوازی که این یعنی

 خود و هیچ. مطلقا دارد؟ وابستگی به ربطی چه این اما است. برخوردار کارگر

 متوجه را اتهامات این تمام ملی بورژوازی از چپ ستایش سرزنش در نیز او

 به و کنند می تولید داخلی بازار برای که کند می نیز بورژوازی بخشهای آن



  منصور حکمت و پایان چپ انقالبی ایران 
 

16 

 

 باب در پردازی عبارت آن از ردی چه این، بر علاوه اند. متکی بومی صنایع

 به اضافه ارزش تولید روند وابستگی مثابه به وابستگی و سرمایه درونی جوهر

 تا آلونک و پنیر و نان از اینها، همه پیداست؟ حکم این در انحصاری سرمایه

 یک در توانستند می که خوبی همان به طبقه مبارزان اعدام و زندان

 یک در توانستند می نیز ترتیب همان به ظهورکنند "وابسته داری سرمایه"

 مؤلفه این در چیز هیچ کنند. ظهور نیز ملی و "وابسته غیر" داری سرمایه

 شرایط اثر در سرمایه و کار بین ای ویژه رابطه چگونگی از نشانی ها

 از بدتر بسیار و اینها همه آن، از بیش حتی دهد. نمی دست به امپریالیستی

 از گذار آستانه در که کردند ظهور کشورهائی همه مطلقا و همه در اینها

 توانست می حکمت بودند. داری سرمایه نظم به داری سرمایه پیشا نظامهای

 انباشت باصطلاح پروسه" فصل در مارکس کاپیتال همان در جلوتر کمی

 با هم دستمال یک دزدیدن داری سرمایه مهد انگلستان در که ببیند "اولیه

 مراتب به شدند واقع آنجا در که فجایعی مجموعه و بود همراه اعدام مجازات

 دوران اعدامهای و زندانها حتی و آبادها حلبی و آلونکها از تر دهنده تکان

 به آنجا تا فقط و فقط این بودند. ایران در "وابسته داری سرمایه" انکشاف

 برای لازم ارزان و آزاد کار نیروی باید که است مربوط سرمایه درونی جوهر

 قرار تولید وسایل صاحبان نوظهور طبقه اختیار در را داری سرمایه توسعه

 برای دهد. نمی توضیح این از فراتر را چیز هیچ فجایع این برشمردن دهد.
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 کشوری در معین داری سرمایه رابطه که است لازم این از فراتر توضیحی

 و جهانی بازار با داخلی بازار رابطه دیگر، کشورهای در داری سرمایه با معین

  شوند. بررسی وارد المللی بین بورژوازی با بومی بورژوازی رابطه متعاقبا

 آسمانی و مبهم مفاهیمی با و گذارد می کنار را اینها تمام حکمت اما

 که است این مهم نکته ندارند. جائی کنکرت تحلیل در که کند می جایگزین

 انجام چپ به اقتصادی تحول از عزیمت عدم اتهام کردن وارد با را این وی

 رهبرى و شرکت ضرورت " آن نزد که کند می سرزنش را چپ او دهد. می

 مربوطه اقتصادى تحلیل از وجه هیچ به دموکراتیک انقلاب در کارگر طبقه

 مقوله ترین اصلی یکباره اقتصادی تحلیل در او خود اما "است نشده استنتاج

 داخلی بازارهای در سرمایه انباشت روند بررسی یعنی بررسی، برای لازم های

 سرمایه کل" قبیل از عام مفاهیمی با را آن و گذارد می کنار را جهانی و

 "امپریالیسم سلطه تحت داری سرمایه" و "انحصاری سرمایه" و "اجتماعی

  کند. می جایگزین

 بدون بداند که هست آشنا مارکسیستی مباحث به اندازه آن تا حکمت البته

 سرمایه توسعهسیر  توضیح به قادر انباشت روند کنکرت تحلیل به شدن وارد

 بود قرار که ای جزوه 5 اولیه طرح در نیز حقیقتا بود. نخواهد ایران در داری

 وی دهند، تشکیل را "مترقی و ملی بورژوازی اسطوره" رساله کلی ساختار
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 جهانی بازار و داخلی بازار بررسی به نیز را فصولی آن چهارم بخش در

 بررسی چنین وارد بعد، نه و زمان آن نه هیچگاه، او اما بود. داده اختصاص

 نیافت. را کار این برای کافی فرصت وی که نبود این نیز آن دلیل نشد. ای

 بخش دو در او توسط شده ریزی پی نظری مبانی که بود این آن واقعی دلیل

 دلیل همین به بستند. می او بر را بررسی این به ورود راه عملا رساله آن اول

 خود که ای اقتصادی تحلیل ارائه و بررسی ادامه جای به داد ترجیح نیز

 مورد را چپ نزد آن فقدان و تأکید آن بر نوشته اول بخش دو در بکرات

 بورژوا انقلاب ضد در جناح دو" قبیل از آثاری ارائه به بود، داده قرار انتقاد

 تنها به دو هر که بپردازد "انقلابی های دوره در دولت" و "امپریالیستی

 در داری سرمایه توسعه بررسی به ورود همین زدند نمی دست که کاری

 با مواجهه در را وی "اسطوره" آغازین بخش دو در مدون نظریات بود. ایران

 آن از گریزی راه که دادند می قرار بستی بن در داری سرمایه توسعه تحلیل

 بعدی آثار در و برگزید را بست بن این زدن دور و دریافت را این او نبود.

 به را ایران در سرمایه انباشت و داری سرمایه توسعه به توجه یکسره خویش

 ایران در طبقاتی مبارزه تحلیل به اقتصادی غیر مفاهیمی با و نهاد کناری

 این به اما نیست، حاضر نوشته موضوع بعدی کارهای آن بررسی نشست.

 داد قرار حکمت مقابل در را بست بن این چیز چه که داد پاسخ باید پرسش

 ایران در اقتصادی مناسبات از تحلیلی ارائه به هیچگاه نشد قادر او چرا و
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 تاریخ در و کارگری کمونیسم جریان کل در بلکه او، نزد تنها نه بپردازد.

 توسعه بررسی باب در اثر یک حتی توان نمی جریان این ساله اند و چهل

 نه را راه این حکمت یافت. سرمایه انباشت توضیح و ایران در داری سرمایه

 برای بعدی درجه در و خود جریان کل برای مقدمتا بلکه خود، برای فقط

 بپردازیم. نیز بست بن این تکوین چگونگی به کرد. مسدود چپ کل

 کل" نام به یهایفتیش :واقعی جهان و مفاهیم جهان9-4 

 "انحصاری سرمایه" و "اجتماعی سرمایه
 

 ای پایه قوانین شناخت عدم در چپ به حکمت اصلی انتقاد که دیدیم

 و چپ توسط "وابسته داری سرمایه نظام" البته و داری سرمایه اقتصادی

 تعلق سرمایه دگردیسی بیرونی سیر به که بود هایی مؤلفه با آن جایگزینی

 مسأله درک به کمکی تنها نه حکمت زعم به آنها گرفتن کار به و داشته

 با داری سرمایه این رابطه بهتر عبارت به یا ایران داری سرمایه وابستگی

 انحرافات منشأ سر حتی بلکه کند، نمی امپریالیسم با و جهانی داری سرمایه

 در بالاتر شود. می نیز انقلاب ماهیت و انقلاب محرکه نیروهای از ارزیابی در

 مناقشه مورد موضوع بررسی در چپ رویکرد اتفاقا که دادیم توضیح باره این

 آن معنای به البته این و حکمت. رویکرد نه و بود ماتریالیستی رویکردی
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 داری سرمایه مناسبات کمونیستی نقد بیان ماتریالیسم آن که نیست و نبود

 خرده و بومی بورژوازی تمایلات کننده بازگو ماتریالیسم آن برعکس، بود.

 همچنین بود. امپریالیست ضد شدیدا آن از تأسی به که بود ای بورژوازی

 متغیر های سرمایه بین رابطه و سرمایه درونی جوهر درک که دادیم توضیح

 می قرار یکدیگر مقابل در مختلف های سرمایه که آنجا اضافه ارزش و ثابت و

 آن مبنای همچنان که این گو نیست رابطه نوع دهنده توضیح دیگر گیرند،

 این بر و داند می انحرافی را ها مؤلفه این بررسی به ورود اما حکمت است.

 هر کرد. آغاز سرمایه و کار رابطه از باید وابستگی تبیین برای که است مصر

 حکم این مثال طور به مارکسیسم. از است انحرافی او نظر از این از غیر چیز

 کند: می نقل انحرافی چنین از ای نمونه عنوان به او که کارگر راه از

 المللىبین سطح در تحمیلى کار تقسیم یک حاصل وابسته دارىسرمایه"

 سلطه زیر کشورهاى در که حقیقت این گرفتن نظر در رابطه این در است.

 تعیین اهمیت است دارىسرمایه بر مقدم زمانى لحاظ از وابستگى معمولاً

 اوست. خود درک روشنگر نقد این به توجه ."دارد کننده

  نویسد: می کارگر راه از الذکر فوق حکم نقد در وی

 که معینى مناسبات از انتزاعى اىشیوه به را وابستگى چنین این که کسى"

 جدا میبخشد تاریخى( نظر )از مشخص مفهومى و محتوا وابستگى این به
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 نخواهد این جز اىچاره بداند، دارىسرمایه بر "مقدم" را آن حتى و کرده

 خود که دهد توضیح مفاهیمى و مقولات اساس بر را وابستگى که داشت

 تمامى در سادگى به بتوانند که مفاهیمى و مقولات باشند، تاریخى ماوراء

 بر مقدم" بتوانند که مفاهیمى و مقولات باشند، مشترک تولیدى نظامهاى

 لاجرم که مفاهیمى و مقولات باشند، داشته وجود و حضور "دارىسرمایه

 و کرد نخواهند بیان ایران دارىسرمایه وابستگى با رابطه در را چیز هیچ

 ایران پرولتاریاى که مشخصى مبارزه عرصه در هم شناختى هیچ ناگزیر

 نمیدهند. بدست کند، دنبال ایران دارىسرمایه حرکت قوانین متن بر میباید

 سلطه تحت کشور در اضافه ارزش تولید که بود خواهد ناگزیر کسى چنین

 با تنها و تنها را - اشمرحله بالاترین در دارىسرمایه یعنى - امپریالیسم

 ."دهد توضیح تاریخى، ماوراء مقوله این ،"غارت" مفهوم

 کار مناسبات تحلیل ضرورت" حکمت نقد مورد مطلب در کارگر راه که این

 توانست می نیست. معلوم نه، یا باشد کرده نفی را "ایران در سرمایه و

 در نیز زمان همان کارگر راه که این ویژه به باشد. بوده اینچنین نیز حقیقتا

 از بیش آن پاندول که داشت قرار انقلابی چپ نیروهای از دسته آن شمار

 نوسان بورژوازی بخش آن یا این از حمایت و دمکراسی سمت به دیگران

 نبود نادرست نبود. نادرست اما بود نادقیق کارگر راه از فوق حکم اما داشت.
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 محصول را معینی جهانی کار تقسیم در ایران حضور درستی به که رو این از

 واقع ایران در داری سرمایه عروج از پیش که دانست می تاریخی ای پروسه

 در بلکه ایران، مورد در فقط نه است. درست صد در صد حکم این بود. شده

 به امپریالیست. و صنعتی آمریکای و اروپا از غیر به جهان تمام تقریبا مورد

 کنونی اجتماعی کار تقسیم و هندوستان داری سرمایه ویژگی فهم مثال طور

 استعمار بار فاجعه نقش و آن تکوین تاریخی روند فهم بدون کشور آن در

 است. ممکن غیر هندوستان در ملی تولید های پایه نابودی در انگلستان

 چگونگی باب در خواندنی توضیحاتی کاپیتال اول جلد 33 فصل در مارکس

 کار تقسیم با آن جایگزینی و مستعمره کشورهای اجتماعی ساختار تخریب

 اتفاقا هائی دوره در که دهد می نشان و دارد سرمایه انباشت نیاز مورد ویژه

 به گرایش و متروپل کشورهای از بالاتر مستعمره کشورهای در دستمزد

 از نیرومندتر کشورها این در مستقل کارفرمای یک به شدن تبدیل

 شمار به سرمایه انباشت راه سر بر مانعی خود این و بود متروپل کشورهای

 تقسیم های پایه که بود روند همین در رفت. می میان از باید که آمد می

 نیز داری سرمایه تولید تسلط دوران در که گرفت می شکل جدیدی کار

 از وسیعی پهنه در چه و ایران در چه اجتماعی کار تقسیم ماند. می پابرجا

 اینجا تا مزبور حکم شد. تحمیل کشورها این به کولونیالیسم دوران در جهان

 در توانست می آنچه تاریخی. تماما است حکمی اتفاقا حکمت اتهام خلاف بر
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 – باشد شده برگرفته آن از حکم این که ای نوشته در احتمالا و - حکم این

 و پول قبیل از اقتصادی مقولات مفهوم و کارکرد تغییر گردد واقع نقد مورد

 سرمایه سلطه و مناسبات تغییر نتیجه در امثالهم و تجاری سرمایه و سرمایه

 انبوهی نزد بلکه کارگر، راه نزد تنها نه نیز معنا همین دقیقا باشد. بوده داری

 و دولت" رساله در نیز ما و شد می مشاهده وفور به چپ پردازان نظریه از

 جمهوری آغازین دوران در سرمایه انباشت -ایران در طبقاتی مبارزه

 از را – زرافشان ناصر و دانا رئیس فریبرز جمله از – آنان از برخی "اسلامی

 دیدیم بالاتر نیست. این اما حکمت انتقاد دادیم. قرار انتقاد مورد زاویه همین

 می کنار یکسره را چپ وابستگی مباحث در موجود های مؤلفه همه او که

 همه متروپل. کشور به اضافه ارزش انتقال تا طبیعی منابع غارت از گذارد.

 دارد تأکید آن بر او آنچه مارکسیسم. از اند انحرافی حکمت نزد اینها

 زعم به که اینجاست در لاغیر. و است اضافه ارزش تولید روند همان منحصرا

 نمی متوجه ساده دلیل این به حکمت گشود. را وابستگی گره باید حکمت

 تبیین در های مقوله بودن تاریخی غیر نه کارگر راه امثال مشکل که شود

 کل و کارگر راه تواند نمی حکمت است. وابستگی تئوری خود بلکه وابستگی،

 چپ همان با مقدمات این در که زیرا دهد قرار نقد مورد زاویه این از را چپ

 در بلکه است، ایستاده زمین همان بر تنها نه نیز حکمت خود است. مشترک

 به قادر که دهد می قرار سرزنش مورد زاویه این از را چپ اش رساله تمام
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 پاسخ که است "انقلابی مارکسیسم" این و نیست وابستگی آن با مبارزه

  دارد. را مبارزه این رادیکال

 که کند می اشاره این به رساله از مختلفی فرازهای در حکمت حاشیه: ]در

 آن گویا آن اساس بر که است اتوپیائی درک یک ملی بورژوازی از چپ درک

 – "انحصاری سرمایه" و امپریالیسم منافع خلاف بر تواند می ملی بورژوازی

 سرمایه و کرده حرکت – است امپریالیسم همان از دیگری بیان او نزد که

 دقیقا ترتیب این به حکمت اما دهد. شکل را امپریالیسم از مستقل ای داری

 نیز امروز و بود جاری همگان چشمان مقابل در که بود واقعیتی نفی حال در

 این در نیز او که دلیل این به کند اعتراف بدان توانست نمی اما او هست.

 شدن قائل یعنی "ملی" بورژوازی به شدن قائل که بود مشترک چپ با درک

 بورژوازی خونین اقتدار واقعیت توانست نمی نیز او ."مترقی" بورژوازی به

 در کارگر طبقه بر بیرحمانه دیکتاتوری اعمال معنای به همزمان که را ایران

 که ای بیماری کند. هضم بود امپریالیسم برابر در استقلال حفظ عین

 همین که بپذیرند توانند نمی و آنند دچار نیز امروز چپ فعالان از بسیاری

 نیز واقعی ملی جمهوری یک حال نعی در کارگر ضد اسلامی جمهوری

 هست.[
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 به او ورود دلیل به را چپ مختلفی موارد در حکمت که دیدیم نیز پیشتر

 بخشهای و غیره( و مالی )تولیدی، سرمایه مختلف اشکال رابطه تحلیل

 سرمایه توسط تملک لحاظ به چه و تکنیکی لحاظ به چه سرمایه متفاوت

 حوزه در را ها بررسی این و دهد می قرار انتقاد مورد خارجی یا داخلی دار

 را آنها از عزیمت و دهد می قرار سرمایه بیرونی دگردیسی یا دگرسانی

 همان یا سرمایه درونی جوهر از عزیمت مقابل در او خود داند. می نادرست

 ارزش و ثابت و متغیر های سرمایه مختلف اجزاء و اضافه ارزش تولید روند

 توضیح به قادر چپ عزیمت نقطه او زعم به داند. می عزیمت نقطه را اضافه

 بورژوازی مختلف اقشار و اشکال عزیمت نقطه آن که چرا نیست "وابستگی"

 نه بگیرد قرار بررسی مورد باید آنچه که حالی در دهد می قرار نظر مد را

 "اجتماعی سرمایه کل" بلکه یکدیگر با سرمایه گروهبندیهای و اشکال این

 مثال: طور به است.

 از نه را سرمایه ما، کشور کمونیستى جنبش تئوریک ادبیات عمده بخش "

 میکند. درک و مینگرد دارسرمایه چشم دریچه از بلکه مارکسیسم دیدگاه

 اجتماعى سرمایه کل حرکت ضروریات و قانونمندى شناخت و تحلیل بدون

 وابسته دارىسرمایه نظام در آن تجمع و بازتولید تولید، هاىشرطپیش و

 مختلف اقشار نه تازه )و بورژوازى مختلف اقشار بررسى به یکسره ایران،
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 هاى"جناح" میکند، بندىتقسیم را ایران بورژوازى میپردازد. سرمایه(

 به برمیشمارد، را "متضادشان" منافع میاندازد، هم بجان آنرا مختلف

 درون" را بورژوازى قشر آن گاهى و این گاهى پیشىاز و متافیزیکى اىشیوه

 نظامى کل مورد در کلمه یک حتى و میکند اعلام "خلقى برون" و "خلقى

 استوار بورژوازى( پس )و سرمایه مختلف اقشار مشترک منافع پایه بر که

 سودآورى درجه با را سرمایه تجمع و وجود اصولا که نظامى مورد در است،

 پیشاهنگان و کارگر طبقه که نظامى درباره میسازد، پذیرامکان معینى و بالا

 "نمیگوید. سخن دارند جنگ سرِ آن کل با نهایى تحلیل در آن کمونیستِ

 غلبه پذیرش از پس حتی ایران انقلابی چپ درست. است انتقادی این قطعا

 این خود از درستی درک به هیچگاه نیز ایران در داری سرمایه مناسبات

 که بود وابستگی مفهوم همان آن نمونه بارزترین نیافت. دست داری سرمایه

 نبود. ایران در داری سرمایه روندهای توضیح به قادر اصولا آن بدون چپ این

 با اکنون و پذیرفته را داده پیش این نیز حکمت خود البته که دیدیم بالاتر و

 که راهی بود. برآمده آن از مارکسیستی تبیینی ارائه صدد در اسطوره رساله

 سرمایه کل تحلیل به زدن ستد چپ، برخلاف گذارد، می رو پیش تحکم

 نیز خواننده انتظار آن. مختلف اشکال و بخشها مقدمتا نه و است اجتماعی

 شود. روشن اجتماعی سرمایه کل این کارکرد رساله طول در که است این
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 نوشته طول در "اجتماعی سرمایه کل" این که است این اما اساسی مسأله

 خود کل این که شود روشن که آن بی شود، می کشیده میان به بکرات

 چرا که بپردازیم این چرائی به سپس و کنیم اشاره نمونه چند به چیست.

 نمی ارتقاء ایران در داری سرمایه بررسی کنکرت سطح به هیچگاه تحلیل

 :ماند می باقی انتزاعی سطح همان در و یابد

 ایران وابسته دارىسرمایه نظام در که میدهیم نشان مشخصاً ما"

 بورژوازى اقشار از هیچیک امپریالیسم( سلطه تحت کشور در دارى)سرمایه

 عام شرایط واژگونى در منافعى سرمایه( اقشار طبقاتى و انسانى )بازتاب

 و کشور در اجتماعى سرمایه کل تجمع و بازتولید تولید، امپریالیستى

 امپریالیستى ضد خصلت هرگونه فاقد و نداشته آن سیاسى ضروریات

 ما زحمتکشان انقلابى مبارزات در ؟("مترقى") دموکراتیک و ؟("ملى")

 "...هستند

 اساس )که اجتماعى سرمایه کل قانونمندى تحلیل از کردن صرفنظر "

 به ساکن به ابتدا پرداختن و ("است لنین امپریالیسم"و "مارکس سرمایه"

 بورژوائى ایدئولوژى نفوذ مهم هاىجلوه از یکى بورژوازى هاىقشربندى

 "است
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 که اىمادى و عینى هاىقشربندى نمیخواهیم ابدا مقوله این بر تأکید با ما"

 عینى مبناى طبقاتى سطح در و است موجود اجتماعى سرمایه کل درون در

 ما قصد برعکس، کاملا شویم. منکر است بورژوازى مختلف اقشار وجود

 ارتباط ،سرمایه مختلف اقشار میان موجود رابطه شکافتن با که اینست

 توضیح ایران کنونى انقلاب در را آنها منافع وحدت همینطور و آنها ارگانیک

 ایران بورژوازى از بخشى منافع استقلالِ مورد در که توهّماتى با و داده

 ایرانِ  در امپریالیستى تولید نظام با آن "تضاد"و ملّى( باصطلاح )بورژوازى

 "...کنیم مبارزه است رایج سلطه، تحت

 اشکال به سرمایه کاهش و مزدى کار استثمار کردن فراموش دیگر سوى از"

 ادبیات از اجتماعى سرمایه کل مقوله اصولا که شرایطى در آن، مختلف

 دارىسرمایه اقتصاد تعریف تنزل موجب است، غایب ما کمونیستى جنبش

 "...است گشته "کالائى اقتصاد" به

 اینجا تا فوق اظهارات از شوند. می یافت وفور به رساله در اظهاراتی چنین

 چنین و دارد قرار انتزاعی سطحی در هنوز مسأله که باشد شده روشن باید

 حاکم قانونمندیهای شناخت ضرورت بر نویسنده درست تأکید جز احکامی

 سرمایه مشخص موقعیت درباره چیز هیچ اجتماعی سرمایه کل حرکت بر

 خود حکمت که شود می آغاز آنجا از مشکل کنند. نمی بیان ایران داری
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 داعیه به را خود پاسخ و رفته فراتر چپ عزیمت نقطه این از کند می قصد

 می روشن لحظاتی چنین در و کند. طرح است کشیده میان به خود که ای

 به انتزاعی مفهومی از بیش دارد را آن جایگزینی قصد حکمت آنچه که شود

 آن از نیست واقعیت تبیین به قادر که سترون مفهومی نیست. واقعیت جای

 تحلیل کنکرت سطح پاسخگوی که دارد قرار انتزاع از سطحی در که رو

 حال عین در چپ از خود نقد تدقیق برای حکمت تلاش نخستین نیست.

 وی گذارد. می نمایش به نیز را او خود نادرست درک های نشانه نخستین

 توسط وابسته بورژوازی از ملی بورژوازی تفکیک روش درباره بحث هنگام

 و داخلی بازار دو رابطه و محصولات فروش بازار موضوع جمله از چپ،

 برای کالاها تولید درباره بحث از پس و کشد می میان به نیز را خارجی

 یک به یک توانند نمی دو این که این دادن نشان و داخل بازار یا و صادرات

 می شوند، گرفته کار به ملی یا وابسته بورژوازی اقتصادی های پایه عنوان به

 نه و سرمایه مختلف اقشار با رابطه در نه ،فروش بازار مساله اگر" نویسد:

 شاخص بعنوان بلکه وابسته، غیر از وابسته بورژوازى تفکیک ملاک مثابه به

 خارجى بازار به اجتماعى تولید کل و اجتماعى سرمایه کل وابستگى

 به اجتماعى سرمایه کل وابستگى شکل با رابطه در میتواند شود عنوان

 و محصولىتک اقتصاد اینکه )مثلا اقتصاد میتواند شود عنوان خارجى بازار
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 نوسانات و فروش بازار به تامى وابستگى ناگزیر و است خام مواد کننده صادر

 بکار اقتصادى وابستگى ابعاد از یکى توضیح براى دارد( بازار این در مختلف

 ".شود گرفته

 روشن اجتماعی سرمایه کل از حکمت مشخص درک بار نخستین برای اینجا

 وجود نافی را مفهوم این گیری کار به او که دیدیم ما بالاتر شود. می تر

 ما " که کند می تأکید و داند نمی داری سرمایه درون مختلف قشربندیهای

 در که اىمادى و عینى هاىقشربندى نمیخواهیم ابدا مقوله این بر تأکید با

 عینى مبناى طبقاتى سطح در و است موجود اجتماعى سرمایه کل درون

 بحث ادامه در او اکنون اما ."شویم منکر است بورژوازى مختلف اقشار وجود

 درون مختلف قشربندیهای وجود نفی به دقیقا که دهد می ارائه را درکی

 او خارجی بازارهای در محصولات فروش سر بر بحث در رسد. می بورژوازی

 سرمایه، مختلف اقشار با رابطه در نه را فروش بازار وابستگی مسأله یکباره

 این به آن از و کشد می میان به اجتماعی سرمایه کل با رابطه در بلکه

 کل وابستگى" دهنده توضیح تواند می بحث این که رسد می نتیجه

 بر پیشین تأکید شود. گرفته بکار "خارجى بازار به اجتماعى سرمایه

 سرمایه کل و شود می ناپدید یکباره اینجا بورژوازی درون قشربندیهای

 می تحلیل وارد خارجی بازار با ارتباط در واحد کلی عنوان به اجتماعی
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 غیر چیزی خارجی بازار به اجتماعی سرمایه کل وابستگی این معنای شود.

 در اجتماعی سرمایه کل دهنده تشکیل مختلف اجزاء تمام که نیست آن از

 کل" ندارد. این از غیر معنائی هیچ فوق حکم دارند. قرار ای وابستگی چنین

 اجزاء از متشکل و مرکب کل یک عنوان به نه دیگر "اجتماعی سرمایه

 شود. می ظاهر خارجی بازار برابر در واحد کل یک عنوان به بلکه مختلف،

 اظهر رویکردی چنین نادرستی است. وابسته خارجی بازار آن به که ی کل

 طور به تواند نمی ای وابستگی چنین واقعی جهان در است. الشمس من

 سرمایه از بخشهائی باشد. داشته وجود مختلف های سرمایه برای یکسان

 بخشهای و نفت( تولید )مثلا دارند نیاز بازاری چنین به کامل طور به تقریبا

 بازاری چنین به هیچ تقریبا یا و کمتر بسیار درجات به سرمایه از دیگری

و مصالح ساختمانی و یا ماشین آلات  خانگی لوازم تولید )مثلا اند وابسته

 سرمایه کل مقوله در نخست را اینها تمام اما حکمت داخلی(. بازار برای

 وابسته خارجی بازار به یکپارچه را کل این سپس تا دهد می قرار اجتماعی

 با و است بومی دار سرمایه تملک در که ای سرمایه چرا حقیقتا اما کند.

 خارجی بازار به باید است داخلی بازار برای تولید حال در بومی تکنولوژی

  باشد؟ وابسته
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روشن است که حکمت در اینجا آن قشربندی های درون سرمایه را به دست 

 که حکمت چگونه چیست؟ فراموشی این علت امافراموشی سپرده است. 

 اجتماعی سرمایه کل این متن بر بورژوازی درون های قشربندی به خود

 سخن واحد کل یک از و حذف را ها قشربندی آن تمام یکباره به است واقف

 پائین است؟ انگاری سهل از ناشی لغزش یک صرفا این آیا آورد؟ می میان به

  نیست. چنین که دید خواهیم تر

 ی کل مثابه به را اجتماعی سرمایه کل و دهد می ارائه اینجا در او که درکی

 می آشکار بیشتر و بیشتر نیز ادامه در کند، می وابسته خارجی بازار به واحد

 گام هر با اجتماعی سرمایه کل دهنده تشکیل مختلف اشکال و اجزاء شود.

 می واحد کل آن به را خود جای و شوند می محو بیشتر بحث در پیشروی

 سیاسى مواضع استنتاج و وابستگى، مساله صحیح طرح براى" سپارند:

 آغاز امپریالیسم و سرمایه از صحیح شناختى از میباید آن، اساس بر انقلابى

 تحت کشور در امپریالیسم عصر دارىسرمایه وابسته دارىسرمایه .کنیم

 و اجتماعى تولید نظام این در اولا که است معنى بدان این .است سلطه

 انجام سرمایه بسط و رشد چهارچوب در عمدتا مولده نیروهاى توسعه

 جهت در کشور در اجتماعى سرمایه کل حرکت ثانیا و میپذیرد

 تقسیم به توجه با ،انحصارى سرمایه جهانى نیازهاى به پاسخگوئى
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 اقتصادى سطوح در سلطه، تحت و امپریالیستى کشورهاى به جهان مشخص

 سرمایه کل وابستگی عنوان تحت بالاتر در آنچه ."میگیرد شکل سیاسى و

 به و یابد می تعمیم اکنون بود، شده بحث وارد خارجی بازار به اجتماعی

 به پاسخگوئى جهت در کشور در اجتماعى سرمایه کل حرکت

 کل این از پیش تا شود. می بدل انحصارى سرمایه جهانى نیازهاى

 سرمایه این کل اکنون بود، وابسته خارجی بازار به اجتماعی سرمایه

 حرکت انحصاری سرمایه جهانی نیازهای به پاسخگوئی جهت در اجتماعی

 در اجتماعی سرمایه کل که این نادرستی دادن نشان به نیازی کند. می

 وابستگی رد در که استدلالی همان نیست. کند، نمی حرکت جهتی چنین

 مورد این در کردیم استناد بدان خارجی بازار به "اجتماعی سرمایه کل" این

 دومین شدن وارد است تر مهم فرمولبندی این در آنچه کند. می صدق نیز

 کرده اشاره بدان نیز در عنوان بخش حاضر که است بحث در انتزاعی مفهوم

 روشن حکمت بحث چهارچوبهای دیگر اکنون .انحصاری سرمایه بودیم:

 دیگر سوی در و دارد قرار ایران اجتماعی سرمایه کل سو یک در است.

  انحصاری. سرمایه

 نام به مفهومی که باشد بحث این به شدن وارد به نیازی کنیم نمی تصور

 که است انتزاعی مفهومی تنها واحد کل یک عنوان به و "انحصاری سرمایه"
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 از ای سرمایه چنین بین رابطه شدن روشن برای و تحلیل از معینی سطح در

 داشته کارآئی تواند می دیگر سوی از انحصاری غیر های سرمایه و سو یک

 کل یک مثابه به و "انحصاری سرمایه" نام به چیزی واقعی جهان در باشد.

 های سرمایه دارد واقعی و خارجی وجود آنچه ندارد. خارجی وجود واحد

 عبارتی به واحد. کل یک مثابه به انحصاری سرمایه نه و اند انحصاریمتعدد 

 در و وابسته معینی انحصاری های سرمایه به تواند می معینی سرمایه دیگر،

 درهم نوع به بسته باشد. مستقل دیگری انحصاری های سرمایه از حال عین

 معین، کشوری های سرمایه رابطه جهانی، بازار در کشوری اقتصاد تنیدگی

 کشورهای به و متعددند خود که ای انحصاری های سرمایه با ایران، مثلا

 متنوع کاملا تواند می فعالند، فمختل های شاخه در یا و دارند علقت مختلف

 سرمایه به نه اما باشند وابسته اروپائی های سرمایه به توانند می مثلا باشد.

 انحصاری سرمایه و محو را رابطه تنوع این حکمت آمریکائی. انحصاری های

 سرمایه" شدن وارد این اما کند. می بحث وارد واحد کل یک عنوان به را

 یک از "اجتماعی سرمایه کل" دوگانه به واحد کل یک عنوان به "انحصاری

 پیشین اشتباه همان منطقی نتیجه دیگر سوی از "انحصاری سرمایه" و سو

 سرمایه کل که هنگامی است. اجتماعی سرمایه کل انگاشتن واحد در

 گرفته نظر در واحد کلی مثابه به دیگر های سرمایه با تقابل در اجتماعی

 رابطه مقابل طرف که این مگر ماند نمی باقی این از غیر ای چاره هیچ شود،
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 طرف کردن لحاظ که چرا شود. گرفته نظر در واحد کل یک عنوان به نیز

 انحصاری متعدد های سرمایه مثابه به انحصاری سرمایه یعنی رابطه، دیگر

 که کند می الزامی نیز را این دارند، وجود یکدیگر با رقابت در نیز خود که

 با و معین های سرمایه از ای مجموعه مثابه به نیز اجتماعی سرمایه کل

 حکمت غم و هم تمام این از اجتناب و شود گرفته نظر در متفاوت گرایشات

 تبیین موضوع در چپ از او انتقاد اساس دهد. می تشکیل را فوق مجادله در

 درون قشربندیهای این از چپ آن که است استوار همین بر نیز وابستگی

 سرمایه کل" مفهوم با بحث جایگزینی قصد او و بود کرده عزیمت بورژوازی

 یک مثابه به نیز رابطه دیگر سوی منطقا اساس همین بر دارد. را "اجتماعی

  چیست؟ در اشتباه این خود ریشه اما شود. می بحث وارد واحد کل

 به ورود در چپ رویکرد سر بر چپ با مجادله در حکمت که دیدیم ما بالاتر

 منشأ را این یکدیگر، با بورژوازی مختلف بخشهای رابطه کنکرت های عرصه

 مختلف بخشهای رابطه این که است معتقد و داند می چپ در انحراف

 بیرونی دگردیسی یا دگرسانی سیر حوزه در یکدیگر با سرمایه یا بورژوازی

 درونی جوهر این که است معتقد مقابل در او خود و دارد قرار سرمایه

 باید که است اضافه، ارزش و ثابت متغیر، های سرمایه رابطه یعنی سرمایه،

 نسبت این که بود این در او اشتباه که دیدیم گیرد. قرار عزیمت نقطه
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 این خود که شود می آشکار هنگامی تنها یکدیگر با مختلف های سرمایه

 شکل بر تمرکز بدون نیز این و گیرند قرار یکدیگر مقابل در ها سرمایه

 وجودی معین اشکال گرفتن نظر در با تنها ندارد. امکان سرمایه وجودی

 قوانین تحقق های مکانیسم توان می که است یکدیگر با تقابل در سرمایه

 نشان ارزش بحث در که همانطور اخت.نش نیز را سرمایه درونی جوهر همان

 بدون اما آورد دست به قیمت تحلیل از توان نمی را ارزش البته که دادیم

 از اضافه ارزش انتقال به توان نمی وجه هیچ به بازار در کالا قیمت تحلیل

 مقولاتی به همچنین و دیگر کشور به کشوری از و دیگر شاخه به ای شاخه

 همان حکمت نیز اینجا در برد. پی غیره و اجتماعی متوسط سود نرخ مانند

 کل بحث در کند. می حذف را ها میانجی این تمام و تکرار را پیشین اشتباه

 شود. می واقع همین نیز اجتماعی سرمایه

 به سرمایه تقلیل و سرمایه از چپ مکانیکی درک با مجادله در حکمت

 بحث از قسمتی در سرمایه اجتماعی خصلت زدودن و آن وجودی اشکال

 و زده دست اجتماعی ای رابطه مثابه به سرمایه تبیین به که داند می لازم

 از نیز را وابستگی سپس و داده نشان را اجتماعی تولید بر رابطه این سلطه

 که است لازم او درک شدن تر روشن برای دهد. قرار تحلیل مورد زاویه این

  نویسد: می او کنیم. نقل را تری طولانی کمی فراز
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 اضافه ارزش آن در که است اجتماعى اىرابطه مارکس دیدگاه از سرمایه"

 ارزش منشاء هیچیک شده تمام کالاى و تولید ابزار پول، و میشود تولید

 بگوئیم، سخن سرمایه وابستگى از میخواهیم اگر بنابراین نیستند. اضافه

 یعنى) سرمایه رابطه وابستگى اساس بر مشخصا را وابستگى این میباید

 به اضافه( ارزش تولید و استثمار رابطه یعنى - سرمایه و مزدى کار تقابل

 توضیح باید نکته این اول وهله در دیگر عبارت به دهیم. توضیح امپریالیسم

 است، وابسته امپریالیسم به ایران در اضافه ارزش تولید چگونه که شود داده

 خود از - آن درک از پس فقط و - وابستگى این جوهر درک از پس و

 اقتصادى کنکرت اشکال سرمایه، ماهیت وابستگى این چگونه که بپرسیم

 کار استثمار کردن فراموش دیگر سوى از میدهد. توضیح را ما پیرامون

 مقوله اصولا که شرایطى در آن، مختلف اشکال به سرمایه کاهش و مزدى

 موجب است، غایب ما کمونیستى جنبش ادبیات از اجتماعى سرمایه کل

 کل است. گشته "کالائى اقتصاد" به دارىسرمایه اقتصاد تعریف تنزل

 کشور در موجود هاىسرمایه مقدار ریاضى جمع اجتماعى سرمایه

 در را سرمایه و مزدى کار متقابل رابطه که است اىمقوله بلکه نیست،

 نظام وابستگى از نمیتوان ترتیب این به .میگیرد بر در اقتصاد کل

 ضروریات و حرکت قانونمندى آنکه بدون گفت سخن ایران در دارىسرمایه
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 داشت. نظر در آنرا درونى تناقضات و اجتماعى سرمایه کل بسط و رشد

 و تحلیل هر آغاز نقطه اقتصاد کل در سرمایه و مزدى کار متقابل رابطه

 صرفا صورت این غیر در است. ایران در دارىسرمایه تولید وابستگى از تبیین

 از بولد )تأکید ".ایمکرده بسنده کالائى اقتصادى ظاهرى وابستگى توضیح به

 من(

 مبهمی و گنگ استدلالات با فراز همین در که کنیم اشاره این به نخست

 ما است. وابسته امپریالیسم به ایران در اضافه ارزش تولید که شود می ادعا

 و کارگران نشینی آلونک حداکثر وابستگی این توضیح در وی که دیدیم قبلا

 نیست لازم این از بیش آورد. می مثال شاهد را اعدام و زندان و ببند و بگیر

 مزدی کار نباید که این قبیل از بدیهیاتی همچنین بپردازیم. موضوع این به

 کافی این به اشاره فقط کنند. نمی بحث فهم به کمکی هم کرد فراموش را

 به داری سرمایه تحلیل تقلیل هم و مزدی کار کردن فراموش هم که است

 تبیین خلاف بر زمان، آن در سرمایه موجودیت مختلف اشکال تحلیل

 برعکس، نیستند. کالائی تولید به داری سرمایه تقلیل دهنده نشان حکمت

 نظریه چنین بر بورژوائی دیدگاههای سلطه از اند روشنی های نشانه اینها

 چنین بورژوائی ماهیت دادن نشان برای نیز ها نشانه همین پردازانی.

 نشان برای وابستگی بحث به ورود به نیازی اصولا و بودند کافی نظریاتی
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 از حکمت خود تبیین است تر مهم آنچه اما نبود. بورژوائی ماهیت این دادن

 است. اجتماعی رابطه مثابه به سرمایه

 وجود چپ نزد اصولا اجتماعی سرمایه کل مقوله که این به اشاره از پس وی

 سرمایه کل"که: دارد می اظهار و دهد می ارائه را خود تعریف ندارد،

 بلکه نیست، کشور در موجود هاىسرمایه مقدار ریاضى جمع اجتماعى

 بر در اقتصاد کل در را سرمایه و مزدى کار متقابل رابطه که است اىمقوله

 مباحثه سیر کل در عطفی نقطه و التقاط شاهکار یک جمله این ".میگیرد

 با بتواند که داشت سراغ را توانائی چنین توان می کسی کمتر در است.

 دهد تغییر را اجتماعی مبحث یک بر محاک گفتمان کل جملاتی تک چنین

 در ما بود. استاد یک حقیقتا ها زمینه این در حکمت که کرد اعتراف باید و

 نقطه یک عبارت این چرا اما ایم. کرده اشاره این به نیز دیگر های نوشته

 است؟ مباحثه سیر تغییر و التقاط در عطف

 سرمایه کل که شود می این منکر حکمت فوق گزاره اول قسمت در

 اما است. کشور یک در موجود های سرمایه ریاضی جمع حاصل اجتماعی

به  "مقوله" بکارگیری مفهوم در بلکه حکم، این در نه گزاره این کلیدی واژه

 روشن برای است. گرفته قرار حکم از پیش که استمثابه انتزاعی میان تهی 

 تر دقیق تعریف گزاره همین درباره که است لازم نخست بحث شدن
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 کل بود: خواهد چنین گزاره این دقیق بیان دهیم. دست به مارکسیستی

 نیست. کشور در موجود های سرمایه ریاضی جمع صرفا اجتماعی سرمایه

در  ای مقوله مثابه به اجتماعی سرمایه کل نخست که این یعنی این

 شده گرفته نظر در گیری اندازه قابل و مادی ملموس،مضامین برگیرنده 

 کشور یک در ها سرمایه ریاضی جمع به محدود فقط که این دوم و است

. هر کل ی مجوعه ای است از باشد روشن قضیه باید اولی مورد در نیست.

 به توجه با و جهانی بازار متن بر که دلیل این به دومی مورد در و اجزاء آن.

 تنیدگی هم در و کشوری مختلف های حوزه های سرمایه بین دائمی مبادله

تعیین  به دستیابی امکان عملا مختلف کشورهای و ها شاخه های سرمایه

 مطلق ای اندازه مثابه بهتا آخرین جزئیات  اجتماعی سرمایه کل دقیق

یعنی این که تبیین هر کل ی فقط با جمع جبری اجزاء  نیست. امکانپذیر

آن و بدون در نظر گرفتن درهم تنیدگی این اجزاء با یکدیگر و هم چنین با 

 نافی اما این اجزائی در کل های دیگر بیرون از خود آن تبیینی است ناقص.

 یک های سرمایه جمع حاصل اجتماعی سرمایه کل حقیقتا که نیست آن

 در حکمی هیچ به توان نمی این از غیر که چرا باشد. باید و هست هم کشور

 سایر و اجتماعی متوسط سود نرخ و سرمایه ارگانیک متوسط ترکیب باره

این جمع  یافت. دست معین کشور آن در داری سرمایه توسعه شاخصهای



  منصور حکمت و پایان چپ انقالبی ایران 
 

111 

 

البته جمعی ریاضی از اندازه هائی ثابت نیست. جمعی است دائما در حال 

 تحرک و تغییر، اما در هر حال جمعی است مادی و ملموس.

 گزاره آغاز به را "مقوله" کلمه نخست او دهد. نمی حکمی چنین حکمت اما

 این بهنزد وی دربرگیرنده مضامین مادی نیست.  "مقوله" و افزاید می

 و مشخص معین، کل یک مثابه به نه اجتماعی سرمایه کل پیشاپیش یبترت

 کند. می القاء گیری اندازه قابل غیر انتزاعی عنوان به بلکه گیری، اندازه قابل

او با رد کردن امکان جمع ریاضی سرمایه های منفرد، به رد برداشت 

مکانیکی از جمع سرمایه ها به عنوان کل سرمایه اجتماعی دست نمی زند، 

اصل تشکیل کل سرمایه اجتماعی به عنوان جمع سرمایه های منفرد را رد 

و قابل اندازه گیری را فاقد مضامین مادی  مقولۀ که است روشنمی کند. 

 ای"مقوله" چنین "اجتماعی سرمایه کل" اگر و گرفت اندازه توان مین

 حاصل و نیست گیری اندازه قابل که بود خواهد روشن نیز این پس است،

 آماده گزاره دوم قسمت برای مقدمات اکنون نیست. هم سرمایه ها جمع

 یک های سرمایه ریاضی جمع حاصل اجتماعی سرمایه کل اگر است. شده

 کار متقابل رابطه که است اىمقوله پاسخ: چیست؟ پس نیست، کشور

 که است پاسخ این با .میگیرد بر در اقتصاد کل در را سرمایه و مزدى

 انتزاعی مقولات سوی به و شده منحرف مشخص های مؤلفه از بررسی حوزه
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 وابستگی نخست وی که ترتیب این به ترتیب؟ چه به شود. می داده سوق

 یک مثابه به اجتماعی سرمایه کل به را امپریالیسم به ایران داری سرمایه

 مقوله عنوان به نیز را واحد کل این خود سپس و دهد می نسبت واحد کل

 است. اقتصاد کل در سرمایه و کار رابطه دربرگیرنده که کند می تعریف ای

 چه این چیست؟ کل این خود که ماند می باقی هنوز اصلی پرسش اما

 گیرد؟ می بر در را اقتصاد کل در سرمایه و کار متقابل رابطه که است چیزی

 چیست؟ اقتصاد کل در سرمایه و کار رابطه برگیرنده در کل این مادی تبلور

 او است. داده پیش از را خود پاسخ او اما دهد. نمی پاسخ مستقیما حکمت

 کل گوید می حال است. اجتماعی ای رابطه سرمایه که است گفته تر پیش

 را اقتصاد کل در سرمایه و کار رابطه که است ای مقوله نیز اجتماعی سرمایه

 میرسیم: نتیجه به دهیم قرار هم کنار را گزاره دو این گیرد. می بر در

 که در آن ارزش اضافه تولید می شود اجتماعی است ای رابطه سرمایهاول: 

 و کارمزدی متقابل رابطه که کل سرمایه اجتماعی مقوله ای استدوم: 

  گیرد. می بر در اقتصاد کل در را سرمایه

پس بنا بر این: سرمایه رابطه ای است اجتماعی که رابطه متقابل کار مزدی 

 و سرمایه را در بر می گیرد.
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 اما گیرد. می بر در را دیگری اجتماعی رابطه که اجتماعی ای رابطهیعنی 

 همان سرمایه، و مزدی کار متقابل رابطه یعنی دوم، اجتماعی رابطه این

 رابطه سرمایه که است شده صادر حکم این آن اساس بر که است اول رابطه

 همان میگیرد بر در را دیگری چیز که چیزی آن یعنی اجتماعی. است ای

 معنی. بی آشکارا همانگوئی این یک است. گرفته بر در خود که است چیزی

 که این مثل درست هستند. یکی دو هر محتوا، هم و برگیرنده در هم دو، هر

یا یک انسان در  است. آن خود که است یظرف برگیرنده در ظرف یک بگوئیم

 مفاهیم تمام برگیرنده انسانی است که خود اوست. انتزاعی بی معنی. حال

 هم و وابستگی بحث هم اند. یافته انتقال انتزاعی مقولات موهوم جهان به

 نسبت و جهانی بازار و داخلی بازار رابطه و سرمایه انباشت بحث اصولا

 در بررسی برای چیزی دیگر علیهذا. قس و یکدیگر با مختلف های سرمایه

 است. شده ایجاد بست بن ماند. نمی باقی عرصه این

 او پافشاری کردیم. اشاره بالاتر که است همانی نیز اینجا در حکمت مشکل

 به آوری روی عوض در و سرمایه موجودیت مختلف اشکال گذاشتن کنار بر

 احتمالی انتقادات به پاسخ در نیز او خود که امری سرمایه. درونی جوهر

 و جوهر که شود گفته است ممکن" که بود نوشته و داده قرار توجه مورد

 یابد موجودیت خود تبلور کنکرت شکل از مستقل نمیتواند وابستگى اساس
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 بخودى ایران دارىسرمایه وابستگى کنکرت اشکال از جامعى تحلیل لذا و

 نه او خود اکنون ."بود خواهد نیز آن اساس و جوهر توضیح دربرگیرنده خود

 همین از دقیقا داری سرمایه کل با رابطه در بلکه وابستگی، با رابطه در فقط

 اما درونی جوهری عرصه به را بحث و کند می انتزاع آن تبلور کنکرت شکل

 مارکس به رجعت ادعای با نیز اینجا در او دهد. می انتقال معین شکل فاقد

 ماتریالیسم با عریان تناقض در که رسد می آلیسمی ایده به و کند می آغاز

 سرمایه کل زمینه همین در مارکس بحث به نگاهی دارد. قرار مارکس

  دهد. می نشان را این خوبی به اجتماعی

 

 نزد مارکس "کل سرمایه اجتماعی"2-4 
 

 بحث وارد کاپیتال دوم جلد در بار نخستین برای اجتماعی سرمایه کل مقوله

 در و بود داده قرار بررسی مورد را تولید روند اول جلد در مارکس شود. می

 دوم جلد در بود. نکرده بحث وارد را اجتماعی سرمایه کل مقوله هنوز آنجا

 گردش روند و برده فراتر تولید روند عرصه از را بحث که است کاپیتال

 است گردش روند کردن وارد از پس تنها کند. می بررسی وارد نیز را سرمایه

 جلد کل در زند. می دست نیز اجتماعی سرمایه کل مقوله طرح به وی که

 رابطه یعنی سرمایه درونی جوهر فقط نه ،گردش روند بررسی و کاپیتال دوم
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 مختلف اشکال بلکه افه،اض ارزش و ثابت و متغیر سرمایه لفمخت اجزاء

 جمله از اند. بررسی مورد موضوع ناپذیر جدائی جزء نیز سرمایه دگردیسی

 رابطه و ای سرمایه کالاهای تولید و مصرفی کالاهای تولید بخشهای رابطه

  شود. می وارد متن این بر نیز اجتماعی سرمایه کل بحث غیره. و اینها بین

 "اجتماعی سرمایه کل گردش و بازتولید" عنوان تحت فصلی در مارکس

 درباره نخست و پردازد می موضوع به دیتز( انتشارات آلمانی متن 351 )ص

 از بیش موضوع نیز نکات همین در که کند می بیان را نکاتی سرمایه گردش

 می اشکالی به بپردازد اضافه ارزش و ثابت و متغیر های سرمایه به که آن

 گردش چه گیرند می خود به اجتماعی گردش طول در سرمایه که پردازد

 تولید روند آنها دو هر در که محصول-محصول گردش چه و پول+– پول

 با رابطه در ادامه در و .دهد می تشکیل را زنجیره این از ای حلقه محصول

 نویسد: می اجتماعی سرمایه کل

 به قادر باصطلاح یا یافته، استقلال جزء یک فقط منفردی سرمایه هر اما"

 هر که همانطور دهد می تشکیل را اجتماعی سرمایه کل از ،مستقل حیات

 سرمایه حرکت را. دار سرمایه طبقه منفرد عنصر یک تنها دار سرمایه

 تطورهای از آن، یافته استقلال مختلف اجزاء حرکتهای کلیت از اجتماعی

 منفرد کالای دگردیسی که همچنان شود. می تشکیل منفرد، های سرمایه
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 به ،- کالائی گردش – است کالاها جهان های دگردیسی سلسله از ای حلقه

 از است ای حلقه آن، چرخش منفرد، های سرمایه دگردیسی ترتیب همان

  ."اجتماعی سرمایه دور

 شکل مارکس تبیین در که این نخست باشد. روشن کاملا باید تفاوت

 مهم این بحث این در است. بررسی ناپذیر جدائی جزء سرمایه موجودیت

 فراتر این از است. پول یا است کالا است. یافته تبلور چه در سرمایه که است

 ریاضی جمع البته که است اجتماعی سرمایه کل از مارکس تبیین خود

 عنوان به را اجتماعی سرمایه حرکت او است. آن از فراتر و نیست ها سرمایه

 از فراتر که گیرد می نظر در آن دهنده تشکیل مختلف اجزاء حرکت کلیت

 های سرمایه این جمع دربرگیرنده حال عین در اما است ریاضی جمع یک

به جای تعریف از کل سرمایه اجتماعی به مثابه جمع کل  هست. نیز منفرد

سرمایه های منفرد، مارکس از حرکت کل سرمایه اجتماعی به مثابه جمع 

حرکت های سرمایه های منفرد سخن می گوید که دال بر تغییر دائمی و بی 

مارکس نمی گوید حرکت کل سرمایه  وقفه رابطه سرمایه با یکدیگر است.

برگیرنده رابطه متقابل کار مزدی و سرمایه است؛ می گوید  های اجتماعی در

 کل دهنده تشکیل اجزاء مارکس نزدجمع حرکت سرمایه های منفرد است. 

رابطه متقابل کار و سرمایه در کل "مفهوم انتزاعی  در اجتماعی سرمایه
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 همان به اند یافته استقلال اجزائی آنها برعکس، اند. نشده محو "اجتماع

 که است بدیهی و است. مستقل عنصری منفردی دار سرمایه هر که ترتیب

 این حرکت قوانین شناخت ملاحظه بدون کلیت آن حرکت قوانین شناخت

 چیزی کلیت آن حرکت قوانین شناخت حقیقت در است. ممکن غیر اجزاء

 یکدیگر. با آنان نسبت و اجزاء همین حرکت قوانین شناخت از غیر نیست

 سرمایه کل حرکت قوانین شناخت از توان می که است صورت این در تنها

  گفت. سخن اجتماعی

 شدن روشن نیز زمینه این در بررسی هدفنزد مارکس  که است روشن

 است. آن جوهری و ای پایه قوانین عملکرد و داری سرمایه جوهری قوانین

 مختلف لحظات بررسی به ورود جز ای چاره بررسی این به ورود برای اما

 شکل سرمایه گردش مختلف لحظات این در و نیست سرمایه گردش

 را اینها همه اما حکمت است. کردن صرفنظر قابل غیر مطلقا آنان وجودی

  نشاند. می آن جای به را انتزاعی ای مقوله و گذارد می کنار

 گردش در ها سرمایه مادی جنبه بر تأکید هم باز بحث ادامه در مارکس

 کند: می بیان تر روشن را تولید روند با آن تمایز و سرمایه
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 می بررسی را سرمایه محصولات ارزش و ارزش تولید تنها ما که مادام"

 این بودند. السویه علی تحلیل برای کالائی محصولات طبیعی شکل کردیم،

 کرد[. نمی ]فرقی آینه یا ذرت یا شدند می تشکیل آلات ماشین از مثلا که

 تصویر به برای توانست می تولیدی شاخه هر و بود همین همواره ما برخورد

 کار و سر آن با آنجا ما که چیزی بگیرد. قرار استفاده مورد این کشاندن

 پروسه مثابه به را خود لحظه هر در که بود تولید بلاواسطه روند خودِ  داشتیم

 بود، نظر مد سرمایه بازتولید که جائی تا داد. می نشان منفرد سرمایه یک

 محصولات از بخش آن گردش حوزه درون در که شود فرض که بود کافی

 را خود که یابد می را آن فرصت کرد، می مجسم را سرمایه ارزش که کالائی

 کند. تبدیل مولد سرمایه به ترتیب این به و اش تولیدی عناصر به مجددا

 بازار در دار سرمایه و کارگر که کنیم فرض که بود کافی که همانطور

 کنند. آنها هزینه را خود اضافه ارزش و کاری مزد که یابند می را کالاهائی

 صرفا روش این آن، محصولات ارزش و اجتماعی سرمایه کل بررسی در

 به کالاها ارزش از بخش یک مجدد تبدیل نیست. کافی دیگر تشریح صوری

 همینطور و داران سرمایه شخصی مصرف در دیگر بخشی حلول سرمایه،

 که دهد می تشکیل را محصولاتی ارزش خود درون در حرکتی کارگر، طبقه

 ارزش جایگزینی ]دیگر[ حرکت این و است شده متجسم آن در سرمایه کل

 مشروط اندازه همان به دلیل همین به و است مادی جایگزینی بلکه نیست
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 ارزش همچنین و اجتماعی محصولات ارزشی اجزاء متقابل رابطه به است

 (393 ص )همانجا، ."شان مادی پیکر یا آنها استفاده

 این اجتماعی سرمایه کل بررسی سطح در که باشد شده روشن باید حال

، یعنی همان اشکال مشخص تبلور سرمایه که پول و کالا مداوم تبادل

 کند، نمی ایفا اغماض قابل نقشی تنها نه حکمت آنها را کنار گذاشته است،

  گذارد. می کنار را بررسی اساس همین حکمت است. بررسی اساس بلکه

 جوهر بر تأکید و سرمایه وجودی اشکال گذاشتن کنار بر حکمت اصرار

 روند که دارد را آن قصد وی که گیرد می صورت داعیه این با سرمایه درونی

 در را کارگر طبقه ترتیب این به و داده قرار بحث مبنای را اضافه ارزش تولید

 پردازد می آن برای وی که بهائی کند. مباحثات وارد تحلیلی عرصه همین

 طبقه آن خود انتزاعی، سطوح به بحث انتقال با عملا او است. سنگین بسیار

 باره این در کند. می منتقل موهوم و انتزاعی ای طبقه سطح به نیز را کارگر

 نیز مباحثه دیگر وجه اما ایم. داده توضیح کافی اندازه به دیگر مطالب در ما

 بدان باید که است اهمیت حائز امپریالیسم و داری سرمایه شناخت برای

 پرداخت.
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 مؤلفه وابستگی موضوع در چپ بحث از انتقاد در حکمت که دیدیم بالاتر

 و غارت و امپریالیستی کشور به اضافه ارزش انتقال قبیل از مختلفی های

 روند بر تأکید مقابل در و نموده قلمداد انحرافی محورهائی نیز را امثالهم

 روند بر یکجانبه تأکید این دهد. می قرار آنها برابر در را داری سرمایه تولید

 نیز دیگر اقتصادی ازاء به ما یک ها سرمایه تقابل انگاشتن نادیده و تولید

  است. لازم بحث شدن روشن برای نیز آن که دارد

 این در و – را ایران در داری سرمایه نظام کل حکمت که دیدیم همچنین

 آن برای و داند می امپریالیسم به وابسته تماما – چپ با توافق در البته مورد

 انکشاف امکان نوشته جای جای در وی نیست. متصور دیگری وجودی حالت

 ارتجاعی اتوپی یک را آن و کند می نفی کاملا را ملی حوزه در داری سرمایه

 سرمایه درونمایه و جوهر بر تأکید همان البته او عزیمت نقطه نامد. می

 که نیست متوجه او اما است. اضافه ارزش و ارزش تولید روند و داری

 را کارخانه یک محدوده که آنجا ویژه به انباشت، روند تشریح در مارکس

 و لازم اجتماعا کار زمان قبیل از هائی اندازه بررسی به و گذارد می سر پشت

 داران سرمایه وجود همواره پردازد، می امثالهم و اجتماعی متوسط سود نرخ

 به او فراتر این از دهد. می قرار عزیمت نقطه را یکدیگر مقابل در منفرد

 و دهد می قرار هم مقابل در را تولیدی مختلف های شاخه ترتیب همین
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 دیگر کشوری مقابل در را معین کشوری اجتماعی سرمایه کل آن از فراتر

 داری سرمایه وجود که این عین در مارکس دیگر، عبارتی به دهد. می قرار

 همان در داند، می تصور قابل غیر را جهانی کار تقسیم و جهانی بازار بدون

 و است قائل متعدد های حوزه هم و ها شاخه هم ،سرمایه انباشت برای حال

 ترکیب اجتماعی، سرمایه کل بحث در او که دیدیم مختلف. کشورهای هم

 از مستقل عمل به قادر که داند می منفردی های سرمایه از متشکل را آن

 کشورهای بین رابطه در و جهانی بازار در نیز رابطه همین عین یکدیگرند.

 است کلیتی بلکه نیست واحدی کلیت نیز جهانی بازار است. برقرار مختلف

 بیان حتی یکدیگر. با تنیده هم در حال عین در و مجزا بازارهای از متشکل

 در بلکه محتوی، در نه پرولتاریا مبارزه که این بر مبنی مانیفست در مارکس

 درهم به سو یک از وی که دهد می نشان ملی، است ای مبارزه شکل

 حوزه به دیگر سوی از و بود واقف جهانی بازار تنیدگی درهم و آمیختگی

 لنین که دیدیم ما بحث آغاز در بود. قائل نیز سرمایه انباشت مستقل های

 خارجی بازار از کردن صرفنظر مارکس استناد به ودنیکهارنا با مجادله در نیز

  کشید. میان به را داخلی بازار به توجه و

 و است شده عمیق تغییراتی دستخوش جهانی اقتصاد تاکنون زمان آن از

 لنین و مارکس زمان از تر گسترده و نیرومندتر مراتب به امروز جهانی بازار
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 نظر به معین ای دوره برای برلین، دیوار فروپاشی ار پس ویژه به است.

 به را خود جای و رفته میان از ملی دولت هم و ملی بازار هم که میرسید

 کشور هفت تجمع که اند داده جهانی مدیریتی همچنین و جهانی بازاری

 آن مادی تبلور بدانها وابسته المللی بین سازمانهای و غربی امپریالیستی

گردید ]امری که نزد نظریه پردازانی از قبیل هاردت و نگری به  می قلمداد

 معنای به این اما نفی دولت ملی و قائل شدن به یک امپایر جهانی انجامید[.

 بودند. رفته میان از سرمایه انباشت کشوری های حوزه که نیست و نبود آن

 در و اکنون بلکه اند، نرفته میان از انباشت های حوزه این تنها نه برعکس،

 بیشتری اهمیت از حتی داری سرمایه کشورهای درون جهانی شکافهای پرتو

 اند. شده برخوردار نیز

 همواره شدن جهانی به گرایش عین در سرمایه و است اینگونه چرا که این

 که است ساده دلیل این به کند می حمل خود با نیز را متقابلی گرایش

 قوانین این بازار، در یکدیگر با مختلف های سرمایه صاحبان رویاروئی هنگام

 راهنمای رتیبت همین به و داران سرمایه عمل مایراهن که نیستند ارزش

 می مبادله ارزش نه دار سرمایه گیرند. می قرار داری سرمایه دول عمل

 و است هزینه اوست محرک و شناسد می او آنچه اضافه. ارزش نه و شناسد

 و بکاهد خود هزینه از که است آن بر نیز در کسب سود او تلاش تمام درآمد.
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 سرمایه با رابطه در چه و کارگران با رابطه در چه بیفزاید. خود درآمد بر

 میکند تلاش او است. روشن موضوع کارگران با رابطه در دیگر. داران

 را کارشان شدت و ساعت و دهد تقلیل میتواند چه هررا  کارگران دستمزد

 ترین ساده از تلاش این دامنه دیگر، داران سرمایه با رابطه در اما افزایش.

 محصول خریدن تر ارزان و خود محصول فروختن تر گران برای تلاشها

 همه بازی، هحق و کلاهبرداری تا و ها بدهی قعمو به پرداخت عدم تا دیگران

 ارزش قانون موارد این تمام در گیرد. می بر در را ها کلک و دوز انواع همه و

 دستکاری و تعدیل مداوم طور به بلکه کند، نمی عمل یک به یک تنها نه

 ارزش قانون این اینها علیرغم داد نشان که بود این در مارکس هنر شود. می

 را بازار خود کل و بازار در عاملان عمل دامنه و زند می را آخر حرف که است

  کند. می تعیین

 همین بر رسم نیز دیگر کشوری با معین کشوری حوزه سرمایه تقابل در

 با است. حاکم معین کشور داخل در داران سرمایه خود بین که است منوالی

 مراتب به خودی سرمایه حافظ مثابه به دولت نقش اینجا در که تفاوت این

 کشورهای در مختلف های سرمایه بین مناسبات و شود می تر کننده تعیین

 جدال و شود می تعریف دولتها بین مناسبات واسطه با و طریق از مختلف

 سهم سر بر همیشگی کشمکش همان جز نیست چیزی نیز دولتها این بین
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 توافقنامه و ها معاهده گمرکی، های تعرفه قالب در بار این که کمتر یا بیشتر

 کشوری توسط کشوری طبیعی منابع مستقیم غارت حتی اینها از فراتر و ها

 در که داخلی بازار خلاف بر اینها، همه بر علاوه شود. می برده پیش به دیگر

 مختلف اقشار و افراد بین مناسبات مقررات و قوانین تصویب با دولت آن

 مقررات و قوانین این از آنان تخطی صورت در و تنظیم را دار سرمایه طبقه

 حفظ را ستد و داد و مبادله دائمی روال عمومی نظم خویش دخالتگری با

 لزوم صورت در و ندارد وجود بالادستی مرجع چنین جهانی بازار در کند، می

 و زند می هم بر را توازن که است دیگر کشور مقابل در معین کشوری زور

 بر ما چشمان مقابل در که کشمکشی تمام کند. می برقرار را ای تازه توازن

 در امثالهم و پاریس زیستی محیط معاهده و اف تی آ اف مثل مقولاتی سر

 سوی هر نیز اینجا در کشمکش. روند همین جز نیست چیزی است جریان

 است. ارزش قانون دستکاری و تعدیل و جرح برای دائمی تلاش در جدال این

 طبقه کل نفع به بلکه دار، سرمایه آن یا این فقط نفع به نه اما بار این

  مقابل. کشور دار سرمایه طبقه زیان به و خودی دار سرمایه

 دولت حفاظت تحت انباشت حوزه مثابه به داخلی بازار بین تقابل همین

 را بورژوازی طبقه درون مختلف گرایشات مادی پایه جهانی بازار و خودی

 های سرمایه کل حرکت مارکس نزد که دیدیم بالاتر دهد. می تشکیل
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 حال عین در و مختلف اجزاء حرکتهای مجموعه جز نیست چیزی اجتماعی

 تشکیل مختلف اجزاء همین قوای توازن برآیند و آن. دهنده تشکیل مستقل

 آن یا این بر حاکم عمومی گرایشات که است اجتماعی سرمایه کل دهنده

 کردن عمل جهانی و شدن جهانی به گرایش زند. می رقم نیز را معین دولت

 به گرایش که است حرکتها این لاینفک جزء یک اندازه همان به باز درهای و

 که کند نمی هم فرقی هیچ ملی. منافع از دفاع و خودی بازار در منافع حفظ

 کشوری یا است داری سرمایه پیشرفته مناسبات با کشوری نظر مورد کشور

 کنار در ملی، بورژوازی وجود امکان نفی با حکمت توسعه. حال در است

 سرمایه" و "اجتماعی سرمایه کل" قطبی دو از خویش درک نظری بنیانهای

 به ورود راه امپریالیسم به چیز همه زدن گره و امپریالیستی "انحصاری

 عظیمی بخشهای بر و خود بر را ایران در سرمایه انباشت روند بررسی عرصه

  بست. چپ از

حکمت با داعیه ارائه تبیینی مارکسیستی وارد میدان نقد چپ خلقی شده 

خود تحریف نمود بلکه همچنین نشان داد که بود. اما او نه تنها مارکس را 

کهای دودنیدر مباحثه درست در همان نقطه ای قرار گرفته است که نار

با توسل به همان قانونمندی روسی در مقابل لنین قرار داشتند. آنها نیز 

طرفه  درونی سرمایه به انکار امکان انباشت سرمایه در روسیه می پرداختند.
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درون چپ ایران، این حکمت است که نظریه نفی امکان این که در مباحثه 

انباشت سرمایه در ایران را فرموله می کند و نه چپ خلقی. در دستگاه 

نظری چپ خلقی دهه پایان پنجاه هنوز مسأله انباشت اصولا طرح نشده بود. 

نقطه عزیمت آن چپ را همان بررسی های درونی اقشار مختلف بورژوازی و 

سرمایه داری تشکیل می داد. انباشت سرمایه تنها در  گرایشات متفاوت

 "صنعت مونتاژ"و مشابه آن مقابل  "تولید داخلی"اشکالی ابتدائی و در قالب 

به مثابه نماد وابستگی طرح می شد. این حکمت بود که به تئوریزه کردن 

عدم امکان انباشت سرمایه در ایران پرداخت. نقد کمونیستی در آن مباحثات 

نشد. اما در آن تقابل این حکمت بود که باید موضوع اصلی نقد  ظاهر

کمونیستی قرار می گرفت و نه چپ خلقی. وظیفه نقد کمونیستی در نقد 

چپ خلقی حفظ عناصر ماتریالیستی و مضامین طبقاتی موجود در آن نقد و 

. دفاع از همین مضامین ابتدائی در ارتقاء آن به نقدی کمونیستی می بود

نقد دست راستی حکمت نیز جزئی از چنین وطیفه ای را تشکیل می مقابل 

داد. و شاید چپ انقلابی آن دوران قادر به این کار می شد. اگر که سرکوب 

آغاز نمی شد و انبوهی از ورزیده ترین مبارزان آن چپ را با  61خونین سال 

 خود به کام مرگ نمی کشید.
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 حکمت مانیآس تئوری زمینی محتوای :گیری نتیجه5-4 

 

 کج دیوار رود می ثریا تا – کج معمار نهد چون اول خشت

دیدیم که چگونه حکمت در نقد چپ خلقی مضامین مادی نظریات آن چپ 

را با مفاهیمی انتزاعی جایگزین کرد. اما حتی انتزاعی ترین مفاهیم خود از 

مضامین مادی معینی نیز برخوردارند. اما مضامین مادی ایده آلیسم ذهنی 

نقد  حکمت چه بود؟ پاسخ ساده است. این مضامین مادی نه نتیجه بررسی و

این مفاهیم خود او، بلکه بازتابی بودند از مفاهیم مسلط. در آغاز این سیر، 

چپ خلقی بودند که سلطه داشتند و هر چه این چپ تضعیف و بورژوازی 

نوپای ایران تقویت شد، مضامین مادی نظریات حکمت نیز از مضامین 

سم تغییر انقلابی خرده بورژوایی آغازین به سمت مضامین بورژوائی لیبرالی

شکل یافتند. با فروپاشی بلوک شرق و تحکیم سلطه بازار آزادی در سطح 

   جهانی، این روند به فرجام خود رسید.

حکمت در جدال با چپ خلقی با داعیه ارائه نظریه ای پیگیر در مبارزه با 

امپریالیسم وارد میدان شد تا نخست کل سرمایه داری ایران را وابسته به 

علام کند و بازسازی آن را تنها تحت سلطه امپریالیسم امکان امپریالیسم ا

او در آغاز تحلیل از همان پیش داده های چپ آغاز کرد. او نه پذیر بداند. 
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را معضل اصلی قلمداد نمود، بلکه حتی در تحلیل نیروهای  "وابستگی"تنها 

 تشکیل دهنده جمهوری اسلامی نیز همان تعابیر رایج در چپ را بر گرفت.

از نظر او نیز حاکمیت از دو نیروی بورژوازی لیبرال و خرده  58در سال 

 چپ نوشت:  "سازشکارانه"بورژوازی سنتی تشکیل می شد. در نقد رویکرد 

دانستن بخشى  "ملى ومترقى"انحرافات سیاسى و مبارزاتى مهمى از قبیل "

در از بورژوازى ایران، جایگزین کردن سیاست سازش طبقاتى بجاى حرکت 

کارى در افشاى کم در عمل جهت ایجاد جبهه انقلابى ضد امپریالیستى

و لاجرم رها  بخش محافظه کار خرده بورژوازىامان بورژوازى لیبرال و بى

کردن رهبرى سیاسى مبارزات دموکراتیک بدست خرده بورژوازى و 

بورژوازى لیبرال و غیره همه از نظر تئوریک انعکاس شکاف عظیمى است که 

هاى مارکس و لنین در مورد نقد در ایران را از آموزش "انقلابى"ورى تئ

و این  ".دارى و بالاترین مرحله آن، امپریالیسم، جدا میسازداقتصاد سرمایه

همان تعبیر رایج درچپ در توصیف  بخش محافظه کار خرده بورژوازى

ی حکمت حتی در این نیز حرفجریان پیرو خمینی در جمهوری اسلامی بود. 

 متمایز از همان چپی نداشت که خود در مقام منتقد آن ظاهر شده بود. 

یک سال بعد و هنگامی که معلوم شده بود که روند تحولات در مبارزه 

طبقاتی در ایران به سمت سرکوب خونین همه و هر گونه گرایش به 
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سوسیالیسم می رود، و درست هنگامی که چهارچوبهای حاکم بر دور جدید 

سرمایه در ایران بر متن کشمکش با غرب و آمریکا آشکار می شد، انباشت 

لازم دانست تحلیل نخستین خود از حکومت جمهوری اسلامی به  نیز حکمت

کند. مثابه ترکیبی از بورژوازی لیبرال و خرده بورژوازی محافظه کار را رها 

عمر تحلیل کنشهای جمهوری اسلامی بر مبنای تز خرده بورژوازی محافظه 

کار به سر رسیده و چپی که همچنان بر این تز پافشاری می نمود اکنون یا 

مانند اکثریت سازمان فدائی در صف حامیان نظام قرار گرفته بود و یا مانند 

ضدامپریالیستی آن از خرده بورژوازی -سازمان رزمندگان و تحلیل ضدخلقی

شتر مرتجع حاکم در معرض فروپاشی بود. در چپ انقلابی هر چه بی

تحلیلهائی جا باز می کرد که قادر به توضیح ماهیت سرکوبگرانه نظام 

سیاسی حاکم باشد. در سازمان پیکار و اقلیت فدائی بورژوازی تجاری بود که 

جای خرده بورژوازی محافظه کار را در تحلیل می گرفت و راه کارگر صدای 

وازی تجاری پای فاشیسم را می شنید. حکمت اما راه دیگری برگزید. بورژ

پاسخگوی نیاز او نبود. چنین تحلیلی وجود نوعی بازار داخلی و انباشت 

سرمایه در آن را القاء می کرد. او اما به تحلیلی نیاز داشت که هم بتواند 

توضیح دهنده سرکوب باشد و هم مانع از ایجاد این تصویر شود که گویا 

دو جناح حکومتی را سرمایه داری ایران در حال بازسازی خویش است. او 

نمود که باید جایگزین  "بورژوا امپریالیستی"صاف و ساده با دو جناح موهوم 
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. نزد او رسالت برقراری نظم ضد انقلابی امپریالیسم را بر عهده می گرفتند

باید بازسازی می بود که  "تحت سلطه امپریالیسم"هنوز این سرمایه داری 

 . ه در ایران آغاز شودشد تا دور تازه ای از انباشت سرمای

، هم آن بازسازی سرمایه داری وابسته 1366و سالها بعد، یعنی در سال 

تحت سلطه امپریالیسم و هم آن دو جناح بورژوا امپریالیستی به کناری 

 "دولت در دوره های انقلابی"نهاده شدند تا نظریه ای جدید با عنوان 

سازی سرمایه داری در تئوری جایگزین آن شود. اکنون دیگر هیچ اثری از باز

دولت باقی نمی ماند. یک دهه پس از استقرار جمهوری اسلامی و دور تازه 

انباشت وحشیانه سرمایه در ایران، آنچه از دید دور نگه داشته می شد دقیقا 

همین روند انباشت و مناسبات بین کار و سرمایه در ایران بود. حکمت که با 

ی شده بود که مناسبات کار و سرمایه را در این داعیه وارد نقد چپ خلق

مرکز تحلیل قرار دهد، اکنون به طور کامل این مناسبات را از کنش نظری و 

 سیاسی خارج می نمود.

ما در فرصت دیگری به ارزیابی این روند در دو نوشته مزبور نیز خواهیم 

موضوع پرداخت. اما تا همینجا این باید روشن شده باشد که با کنار رفتن 

مرکزی نقد کمونیستی از حوزه تحلیل، یعنی همان مناسبات بین کار و 

 سرمایه، راه برای ورود همه عناصر بورژوائی به سیاست ورزی باز می شود و
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حتی  58و  51چنین نیز شد. جریانی که در دوران تلاطمات انقلابی سالهای 

کار ارزیابی می کرد، مسأله زنان را نیز از زاویه نیاز سرمایه داری به نیروی 

اکنون همان مسأله زنان را تبدیل به موضوعی هویتی می کرد که امر 

به حساب می آمد. جریانی که  "رژیم"مشترک کل جامعه و اهرم سرنگونی 

خود زمانی به نقد چپ به مثابه نیروئی ضدرژیمی می پرداخت که مبارزه 

ترین نیروی طبقاتی را به دست فراموشی سپرده است، خود به اصلی 

ضدرژیمی چپ بدل شد. اکنون این مفاهیم جهانشمول بورژوازی لیبرال 

بودند که مضامین مادی سیاست ورزی کمونیسم کارگری را تشکیل می 

دادند. انکار امکان انباشت سرمایه در ایران و انکار وجود گرایشهای متقابل و 

عنوان فریبنده متضاد جهانی شدن سرمایه و حفاظت از سرمایه خودی که با 

بیان شده بود، نقطه آغاز این دگردیسی از چپی با  "اسطوره بورژوازی ملی"

دمکراتیسم ضد امپریالیستی به چپی با لیبرالیسم پروامپریالیستی را تشکیل 

 می داد. 

سالهای اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی یکی از تعیین کننده ترین دوره 

را رقم زدند و پایه های نظمی را ریختند های توسعه سرمایه داری در ایران 

که سرمایه داری امروز ایران را در کنار چین و روسیه به عنوان ضلع سوم 

قطب در حال ظهور جهان پسا جنگ سردی مطرح کرده اند. با سرنگونی 
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نظام سلطنتی و تغییر ساختار دولت و ورود بخشهای عظیمی از خرده 

رابطه ایران با نظام بین المللی تحولی عظیم بورژوازی به این ساختار و تغییر 

و انبوه در  در روند انباشت سرمایه در ایران آغاز شده بود که بازار داخلی

حال شکلگیری طبقه نوظهوری از سرمایه داران مبانی آن را تشکیل می 

دادند. سرکوب طبقه کارگر و کمونیستها در دهه خونین شصت یک رکن 

اد. با در هم شکستن این مقاومت طبقه کارگر بود این تحول را تشکیل می د

که بورژوازی ایران توانست به مدت بیش از چهار دهه سطح زندگی کارگران 

را تنزل داده و قیمت نیروی کار را مدام در سطحی پائین تر از ارزش واقعی 

بورژوازی  "مقاومت"آن نگه داشته و به سمت حداقل فیزیکی سوق دهد. 

رقبای متخاصم منطقه ای و جهانی بر چنین مبانی ای استوار  ایران در برابر

و تقویت گرایش به سمت شرق به  "اقتصاد مقاومتی"گردید و امروز نیز با 

عنوان عاملی مؤثر هم در شکل دادن به چهارچوبهای مبارزه طبقاتی در 

ایران و هم در شکل دادن به مناسبات بین المللی در حال عمل کردن است. 

نها به معنای نفی بازتولید گرایش درونی سرمایه به جهانی شدن و همه ای

پیوند با بازارهای جهانی نبود که به طور مداوم و در اشکال مختلف در سپهر 

سیاست در ایران نیز ظهور می کرد. از سازندگی تا اصلاح طلبی و اعتدال. 

ی جمهوری اسلامی محل جدالی دائمی بین این دوگرایش دائمی و همیشگ

درون سرمایه داری بود که در هیأت دسته بندیهای مختلف سیاسی چه در 
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درون حکومت و چه در بیرون آن، در اپوزیسیون، ظاهر می شدند. کلید فهم 

این تحولات در درک روند انباشت سرمایه در ایران و تضادهای درونی آن از 

امری که یک سو و تضادهای آن با سرمایه داری جهانی از سوی دیگر بود. 

نزد چپ رادیکال به کلی از عرصه تحلیل رخت بربست و منصور حکمت 

 نظریه پرداز اصلی این تحول در درون چپ رادیکال بود.

 در را ایران چپ قبل، دهه چهار در ایران در سرمایه انباشت امکان انکار

 راه هیچ که نمود تبدیل نیروئی به امروز و کرد سلاح خلع روند این مقابل

 خود روی پیش جهانی متخاصم قطب دو این از یکی به پیوستن جز دیگری

 منصور نام به همیشه برای تحول این نظری ریزی پایه افتخار بیند. می

  شود. می ثبت حکمت

 بهمن شفیق

 1399اسفند  19

 2121مارس  9
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