
 بخش پاياني - مقدمه اي بر ساخت اجتماعي ـ اقتصادي ايران 
   دکتر مرتضي محيط

بنابر آنچه در صفحات پيش نوشته شد ميتوان مالحظه کرد که در دوران سرمايه داري نه تنها کار با 
شدن مديريت، اهميت سرمايه ثابت ـ توليد همسان نيست بلکه با ماشيني شدن توليد و علمي 

يت ، دانش، تکنولوژي و مدير)و بخصوص صنايع صنعتي کننده و مادر(که شامل ابزار و وسايل توليد 
و طرح و برنامه ريزي است ـ عظمت هر چه بيشتري به خود گرفته و کار تنها به زائده اي از آن 

رنامه ريزي و در يک کالم بخش فکري، از سوي ديگر، دانش، تکنولوژي و طرح و ب. تبديل ميشود
 به(تصميم گيري و تعيين سرنوشت فرايند توليد از دست کارگر بيرون آمده و در دست مديريت 

  .قرار ميگيرد) عنوان نماينده و کارگزار سرمايه دار
اما چنين روندي به هيچ رو تنها در يک يا چند کشور صورت نميگيرد و منحصر به بخش ويژه اي از 

با جهاني شدن هر چه بيشتر سرمايه چنين پديده اي نيز شکل جهاني به خود . ان نيستجه
در چنين شرايطي، به همراه تمرکز سرمايه در چند کشور صنعتي اصلي، دانش، . ميگيرد

ت ، طرح و برنامه ريزي و خالصه قدرت تصميم گيري درباره سرنوشت توليد تکنولوژي، مديري
ور متمرکز شده و تنها انجام کار جسمي توليد، بخشي به کارگران جهاني نيز در همين چندکش

آنچه . واگذار ميشود) عقب مانده(اين کشورها و بخش ديگر آن به کارگران کشورهاي غير صنعتي 
بخش تعيين کننده توليد که . ش هستيم چيزي جز اين پديده نيستاکنون در سطح جهاني شاهد

و طرح و برنامه ريزي است در درجه اول در هفت کشور اصلي دانش، تکنولوژي، اطالعات، مديريت 
پس از آن شمار ديگري از کشورهاي کوچکتر اروپايي داراي . متمرکز است (G-7) صنعتي جهان

به جز استراليا (کثريت بزرگي از بشريت در کشورهاي آسيايي بخشي از اين توليدند و آنچه براي ا
 باقي ميماند زائده بدون دانش، با تکنولوژي پايين و فاقد قدرت ، آفريقا و آمريکاي التين)و زالندنو

و آنهم عقب (طرح و برنامه ريزي و مديريت است که تنها وظيفه اش انجام بخشي از کار جسمي 
توليدات کشورهاي اصلي سرمايه داري ) يف ترين و آلوده ترين بخشمانده ترين، پست ترين، کث

  .است
در يکسو سرمايه : در آخرين مرحله سرمايه داري" قسيم کار جهانيت"اين است محتواي بنياني 

ثابت که دانش، تکنولوژي، مديريت و طرح برنامه ريزي را دربردارد و در سوي ديگر سرمايه متغير 
به صورت کار جسمي که نه تنها بي بهره از دانش، ) که آنهم در مالکيت سرمايه دار است(

 ريزي است بلکه بايد رنج طاقت فرساي عضالني، عصبي و مغزي وژي، مديريت و طرح برنامهتکنول
اما سرمايه ثابت جهاني . آن را افزون بر آلودگي محيط زيست و بردگي نوع نوين نيز بر دوش کشد

در " (جهان سوم"تنها به تحميل تمام اين ستمها و رنجها به زائده هاي کار جسمي خود در 
" توليدات"بسنده نميکند، بلکه از طريق انتقال اين ) نواع کاالهاديگر ا" توليد"مونتاژ و  کارخانجات

از ) و در صورت لزوم از طريق حمله نظامي(به طوري حساب شده و منظم " جهان سوم"خود به 
به دانش و تکنولوژي و مديريت و طرح و برنامه ريزي جلوگيري " زوائد جهان سومي"دسترسي اين 

زي براي کار جسمي ارزان، موادخام ارزان و بازار فروش کاالهاي خود و آنها را تبديل به مراک ميکند
جهاني "، "سرمايه داري وابسته"تنها در پرتو واقعيات باالست که ميتوان به مفاهيمي چون . ميکند

ين واقعيات تنها با توجه به ا. پي برد" اقتصاد بازار آزاد"و " توسعه سرمايه داري"، "شدن سرمايه
  .پي برد" جهان سومي"ساخت اقتصادي جوامع " اسرار" به است که ميتوان

رشد نيروهاي مولده و تغيير ساخت اقتصادي ـ اجتماعي يک کشور را نميتوان بر پايه چند کارخانه 
مونتاژ اتومبيل، يخچال، آبگرمکن و غيره و استخدام هزاران و حتي دهها هزار کارگر بومي در اين 

ه اين کارگران به عنوان بخشي از نيروهاي مولده کشور، اگرچ(کارخانجات ارزيابي کرد 
بلکه آنچه تعيين کننده رشد نيروهاي ) يشرفتهايي از نظر فکري، ذهني و سياسي خواهند کردپ

مولده و پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي کشور است، دستيابي به دانش، تکنولوژي، ابداع و ابتکار 
 زمان حاضر در تضادي آشتي ناپذير با سرمايه چنين پيشرفتي در. درون جوش هر کشور است

محتواي بنياني تضاد ميان اکثريت بزرگ بشريت و امپرياليسم را نيز ميتوان در اين . دارد جهاني قرار
همکاري امپرياليسم با گنديده ترين بقاياي پيش سرمايه داري در کشورهاي . واقعيت جستجو کرد

له از اينروست که سرمايه داري در اين مرح. ميتوان يافت" رراز سر به مه"جهان سوم را نيز در اين 
اکثريت بشريت (از رشد خود از نظر جهاني تبديل به مانعي بر سر راه پيشرفت نيروهاي مولده 

ميشود و در اين راه يا ارتجاعي ترين و ضدانساني ترين نيروها و عناصر در کشورهاي ) کنوني
محتواي رابطه ). و گاه نيز جنگ زرگري ميکند(ق ميبازد نرد عش) و از جمله ايران(جهان سوم 



 سال اخير نيز داراي همين مشخصه است، بدين 200شورهاي سرمايه داري با کشور ما، در ک
و در نتيجه حمايت از (معني که هر حکومتي کوشش به پشتيباني از صنايع و توليدات داخلي 

از پاي درآمد و آنها " ناباب" عنوان حکومتي درون جوش کشور کرد، به) پيشرفت دانش و تکنولوژي
کار "هاي کشور را به روي کاالهاي آنها باز کردند و يا قبول کردند تبديل به زائده  که دروازه
توليدات کشورهاي سرمايه داري شوند، مورد حمايت امپرياليسم قرار گرفتند و به عنوان " جسمي

  .جليل آنها قرار گرفتندمورد محبت و ت" جوانبخت"و " پيشرو"، "داهي"
پاسخ به اينکه چرا امپرياليسم اين چنين عمل ميکند، در قوانين سرشتي حرکت سرمايه در اين 

مرحله از رشد آن نهفته است که خود نياز به بحثي جداگانه دارد و درست به دليل لزوم درک اين 
 سر لوحه کار پژوهشي خصلت امپرياليسم است که فراگرفتن رموز قوانين عملکرد آن بايد در

  .هاي مترقي قرار گيردنيرو
 

در پايان اين مقدمه و پيش از ورود در بحث تعيين نظام توليدي ايران بايد اشاره اي نيز به روند 
 .فکري لنين درباره ساخت جامعه روسيه کنيم

" سيهرشد سرمايه داري در رو"، در زندان پژوهشي بزرگ درباره 1895ميدانيم که لنين از سال 
آغاز کرد و سرانجام، سه سال بعد در دوران تبعيد سيبري کتابي به اين نام را به پايان رساند و در 

که وجه آن به اين نتيجه رسيد که جامعه روسيه نه تنها به سوي يک جامعه سرمايه داري ميرود بل
ي از اهداف ترديدي نيست که در اين زمان يک. غالب شيوه توليد در آن نيز سرمايه داري است

به " کمونهاي روستايي"لنين جواب دادن به نظريه پردازان نارودنيک بود که عقيده به جهش از 
از  تاريخ نشان داد که سخن نارودنيکها. سوسياليسم با حذف مرحله تکامل سرمايه داري داشتند

در بدين معني که روابط سرمايه داري . بنيان نادرست و سخن لنين از يک جهت درست بود
اما آيا به راستي اين نتيجه . در حال تالش بودند" کمونهاي روستايي"روسيه، در حال گسترش و 

  گيري لنين ـ در آن زمان ـ که وجه غالب توليدي در روسيه سرمايه داري است درست بود؟
  .براي محک زدن به صحت و سقم چنين نظريه اي بايد به نوشته هاي خود او مراجعه کنيم

و ماهها پس از پيروزي انقالب " رشد سرمايه داري در روسيه" پس از انتشار کتاب بيست سال
  :مينويسد. . ." چپ روي کودکانه "اکتبر، لنين در جزوه معروف خود به نام 

عناصر تشکيل دهنده ساختهاي مختلف اجتماعي ـ اقتصادي موجود در روسيه در حال حاضر چه "
  :بگذاريد اين عناصر را برشمريم. هستند؟ و اين يک پرسش گرهي است

پيش سرمايه (يعني کشاورزي دهقاني و تا حد زيادي طبيعي ) پدر شاهي(ـ عنصر پاتريارکال 1
 )داري

  .)و اين شامل اکثر دهقاناني ميشود که غله خود را ميفروشند(ـ توليدات کااليي خرد 2
 .ـ سرمايه داري خصوصي3
  .ـ سرمايه داري دولتي4
  مـ سوسياليس5
 )432ـ ص 1968جلد دوم منتخبات به زبان انگليسي چاپ مسکو (

 :لنين پس از برشمردن شيوه هاي توليد باال چنين مينويسد
 "کداميک از اين عناصر جنبه غالب دارند؟: "حال اين پرسش پيش ميآيد"

آشکار است در کشوري با توليد کوچک دهقاني، : "و سپس به اين پرسش چنين پاسخ ميدهد
اما آنچه اهميت بيشتري دارد آن است که سه سال ). همانجا" (عنصر خرده بورژوائي غالب است

بخشهاي " ماليات جنسي"پس از انتشار نوشته باال لنين در مقدمه نوشته معروف ديگري به نام 
و بويژه بخش نقل قول شده در باال را دوباره تکرار ميکند و اين . . . " چپ روي "له وسيعي از مقا

بدان معناست که با گذشت نزديک به چهار سال از انقالب، لنين هنوز وجه غالب توليد در جامعه 
لنين به اين جمع بندي . ارزيابي ميکند) بخصوص توليد خرد دهقاني(روسيه را وجه توليد خرد 

ه از انقالب اکتبر که سرآغاز پياده شدن برنامه نپ است نيز بسنده نميکند و به واقع جمع چهارسال
بنديهاي اصلي او از انقالب اکتبر و نظرات او درباره جامعه روسيه را بايد در نوشته هاي او از 

 تا زمان مرگش و بخصوص در نوشته هاي او در بستر بيماري جستجو 1921ماههاي پاياني سال 
هدف مستقيم و : "او در مقاله اي به مناسبت چهارمين سالگرد انقالب اکتبر مينويسد. کرد

بالفصل انقالب روسيه، انقالبي بورژوا ـ دموکراتيک بود تا بقاياي قرون وسطايي را از ميان برد و از 
ين ، اين مايه شرم، پاک کند و اين مانع سهمگ)بربريت(صحنه جامعه بزدايد و روسيه را از توحش 



منتخبات سه جلدي " (بر سر راه هر نوع فرهنگ و پيشرفت در کشور ما را از ميان بردارد
  (280انگليسي، جلد سوم ص 
محتواي بورژوا ـ دموکراتيک انقالب بدان معني است که روابط : "او در همين مقاله مينويسد

  ". پاکسازي شوندکشور از وجوه قرون وسطايي، سرواژ و فئوداليسم) نظام، نهادها(اجتماعي 
 چه بودند؟ سلطنت، وجود طبقات 1917پديده هاي اصلي بقاياي سرواژ در روسيه تا سال "

وضع زنان، ،  (Land Tenure) زمينداري و مالکيت فئودالي (Social Estates) اجتماعي نوع فئودالي
  )همانجا" (مذهب و ستم ملي

الب اکتبر را در از ميان بردن بسياري از اين لنين پس از برشمردن اين بقايا، دست آوردهاي انق
پديده ها، آنهم در مدتي به آن کوتاهي، در مقايسه با انقالبات بورژوا ـ دمکراتيک کشورهاي 

اين   سال طول کشيد تا200پيشرفته اروپايي شرح ميدهد و اينکه چگونه براي آن انقالبات بيش از 
  .پديده ها را از ميان بردارند

از سرمايه " به شدت 1921بلکه تا اوايل سال " دولت و انقالب"ودي که نه تنها در کتاب لنين با وج
پشتيباني ميکرد، اما با گذشت يک سال از دوره نپ و جمعبندي " توليد خرد"در برابر " داري دولتي

 کار حزب و يک ساله آن به اين نتيجه ميرسد که بايد اتحاد ميان کارگران و دهقانان در سر لوحه
لنين تا زماني که زنده بود از . دولت شوراها قرار گيرد وگرنه انقالب با شکست روبرو خواهد شد

  .اين سياست اخير با تمام توان خود پشتيباني کرد
 پيشرفتهاي بزرگي نصيب کارگران و 1927در راستاي چنين سياستي، از زمان مرگ او تا سال 

د در اثر يک سلسله رويدادهاي داخلي و خارجي  به بع1927اما از سال . دهقانان شوروي شد
آنچنان چرخشي در سياستهاي حزب کمونيست و دولت ) که جاي بحث آن در اين نوشته نيست(

  .چهره جامعه را دگرگون کرد و پيامدهايي به دنبال آورد که اکنون جزء تاريخ اند شوروي روي داد که
  :کهآنچه بايد به اين اشارات افزوده شود اين است 

ـ زماني که لنين صحبت از پيشرفت سرمايه داري و غلبه شيوه توليد سرمايه داري در روسيه 1
ميکرد مرادش در اساس بخش اروپايي روسيه بود که در اواخر قرن نوزدهم در اثر سرمايه 

اما عالوه بر . گذاريهاي عظيم فرانسوي، انگليسي و بلژيکي به سرعت رو به صنعتي شدن ميرفت
بخش اروپايي و بخصوص در دو شهر اصلي آن پتروگراد و مسکو، دانش و تکنولوژي   همينآن در

فراموش نکنيم که روسيه آن . بومي و درون مرزي روسيه از زمينه هاي قدرتمندي برخوردار بود
زمان داراي آنچنان دانشگاهها و آزمايشگاههاي مجهز و زمينه هاي پژوهشي پيشرفته اي بود که 

چون مندليف، سچنف و پاولوف را به جهان علمي آن روز عرضه ميکرد و جهان  بزرگيدانشمندان 
روسيه آن زمان در بخش اروپاييش از آنچنان . علمي آن روز نيز جوايز نوبل به آنان عرضه ميکرد

فرهنگ بااليي برخوردار بود که ميتوانست متفکرين بزرگي چون هرزن، چرنيشفسکي، بلينسکي، 
اين . ا و صدها روشنفکر بلندپايه ديگر و معروف در سطح جهاني بپروراندو دههپلخافوف، لنين 

بخشهاي پيشرفته اروپايي اما همچون جزايري در ميان دريايي از جهل و فقر و عقب ماندگي ـ و 
  .قرار داشتند" بربريت"به قول لنين 

ت اروپايي بي ترديد زير ـ لنين در اواخر قرن نوزدهم و دوران جواني خود به عنوان يک مارکسيس2
تاثير نظريه پردازان بين الملل دوم همچون کائوتسکي و پلخانف ـ که در آن زمان از اعتبار بسيار 

ي و فکري بااليي برخوردار بودند ـ قرار داشت و از اين رو بخش بزرگ و تعيين کننده نيروي جسم
هاي او جايگاه ثانوي و فرعي اش صرف بسيج کارگران روس ميشد و دهقانان آن کشور در فعاليت

  .داشتند
ـ دو خصلت اساسي لنين يعني نبوغ و صداقت انقالبي اش، او را واميداشت با زدن محک تجربه 3

انقالب به هر پديده اي درسهاي الزم را فرا گيرد و اين درسها را با صداقت و بي پروايي کم نظيري 
الحات يکرد سه ميليون کارگر روس با انجام اصلنين با وجودي که تصور م. به رشته تحرير درآورد

ارضي براي صد ميليون دهقان خواهند توانست رهبري خود را به آنان بقبوالنند، در سالهاي پس از 
انقالب پي برد که براي تأمين اتحاد ميان کارگران و دهقانان، در جهت پيروزي نهايي سوسياليسم 

ـ تا حد زيادي ـ  1927انگونه که گفتيم اين اتحاد تا سال هم. بايد دست به اقدامات بنياني ديگر زد
پابرجا ماند و در اين فاصله قدمهاي بزرگي در جهت پياده شدن سوسياليسم نيز برداشته شد اما 

 به آن سو اين اتحاد دچار لطمات سنگيني شد که حزب و دولت را تا حد زيادي 1928از سال 
شکست روبرو  پيروزي نهايي پروژه سوسياليستي را بانسبت به اکثريت ملت روس منزوي کرد و 

  .کرد



همگي بر اين باور ) لنين، تروتسکي و بوخارين(ميدانيم که نظريه پردازان اصلي حزب بلشويک 
  :بودند که پيروزي نهايي سوسياليسم در روسيه در گرو دو عامل بنياني خواهد بود

 اصلي اروپاييـ وقوع انقالب سوسياليستي در يک يا چند کشور 1
  .ـ پايدار ماندن اتحاد ميان کارگران و دهقانان روس2

 هنوز اميد به وقوع انقالب سوسياليستي در اروپا 1921از آنجا که سران حزب بلشويک تا سال 
را پياده " کمونيسم جنگي"داشتند، بدون توجه کافي به اتحاد ميان کارگران و دهقانان برنامه 

اثر  لنين در. نها با شکست روبرو شد بلکه چهره حزب و کشور را دگرگون کرداين برنامه نه ت. کردند
تماس هاي وسيع خود با نمايندگان دهقانان به اين نتيجه قطعي رسيد که بايد به برنامه 

در سالهاي اول اين برنامه اتحاد ميان . پايان داده شود و برنامه نپ آغاز شود" کمونيسم جنگي"
اما . ست آوردهاي بزرگي نصيب حرکت جامعه به سوي سوسياليسم کردکارگران و دهقانان د

و شد .  دوباره دچار تزلزل و بحران شد1937ـ28ونه که در باال گفته شد اين اتحاد از سالهاي همانگ
  .آنچه شد
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