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 طرحي نو ۱۲۷ شماره

 ١٣٨۶                                          مهر چپ ايرانیها  موقت سوسياليستى   شورا                                     يازدهمسال  

 

 سردبير

 دگرگوني توازن قدرت به سود مردم نيست
. بارها نوشته ايم روحانيت شيعه پيكره و تركيب هم گوني نيست          

بخشي از روحانيت شيعه اصوأل مخالف شركت در سياست است و              
به همين دليل در هيئت حاكمه جمهوري اسالمي حضوري فعال ندارد و           

يت نمي توانند به   آن بخش كه مدعي است مردم بدون پيروي از روحان          
كُنه و ذات دين پي برند، بر اين باور است كه روحانيت بايد در دوران              
غيبت امام دوازدهم به هدايت ديني مردم بسنده نكند و بلكه بايد رهبري      

كجروي از اصول   «سياسي جامعه را نيز در دست گيرد تا بتواند از              
 . جلو گيرد» دين

 كنوني جمهوري اسالمي    ديگر آن كه روحانيتي كه هيئت حاكمه     
را تشكيل مي دهد، به پاره ها و جناح هاي مختلف تقسيم شده است كه هر 
بخشي و پاره اي از آن كم و بيش به بخشي از نيروهاي اجتماعي وابسته             

از آغاز پيدايش جمهوري اسالمي تا به امروز ديده ايم كه در هر            .  است
گر رهبري قدرت سياسي    دوره اي يكي يا چند اليه در ائتالف با يك دي        

با پيروزي محمود احمدي نژاد در انتخابات       .  را از آن خود كرده بود      
، يعني اليه اي به قدرت سياسي      »اصولگرايان«رياست جمهوري، جناح    

دست يافت كه مي خواهد سياست روز خود را بر شالوده احكام و                
جزم هائي كه خميني پس از پيروز انقالب اسالمي وضع كرده بود،              

 ۱۵ بازمانده در صفحه.                                        ساماندهي كند
__________________________________________ 

 msalehi@t-online.de   منوچهر صالحي

 دگرگوني سه لحظه ي مفهومي از مبارزه طبقاتي
 اساسي مورد   Ambivalenzماركس مبارزه طبقاتي را از دو جنبه          

رار داده است كه از هم متفاوتند و همين توفير سبب برداشت            بررسي ق 
در اين نوشته   .  و بدفهمي انديشه هاي ماركس در اين باره گشته است         

 . تالش مي شود اين دوگانگي را نمودار سازيم
اين انديشه غالب است كه بحران هاي       » مانيفسـت كمونيسـت   «در  

ا پديده هاي مختلف    انقالبـي شـيوه تولـيد سرمايه داري سبب مي شوند ت           
موجـود در جامعـه سـرمايه داري آن چنان متراكم گردند كه در نهايت            

در مركز اين   .  سـبب دو قطبـي شـدن آشـتي ناپذيـر جامعه مي گردند              
برداشـت از تـاريخ، مـبارزه دسته جمعي بازيگراني قرار دارد كه داراي           
هـويت خـودي انـد و كاركـرد اجتماعـي آنان سبب مي شود تا داراي          

باز بنا به اين درك     . است هاي سياسي متضاد نسبت به يكديگر باشند       خو
از تاريخ، ميان اين دو قطب كه هر يك طبقه معيني را در بر مي گيرد،                
مـبارزه اي دائمـي در جريان است و همين مبارزه نيروي محركه چنين              
جامعـه اي را تشـكيل مـي دهد و در نتيجه تاريخ نتيجه بالواسطه مبارزه                

به اين ترتيب ديده مي شود در مفهوم مبارزه طبقاتي كه           . اسـت طبقاتـي   
پرورانده اند، نوعي   » مانيفست كمونيست «مـاركس و انگلس آن را در        

از » سرمايه«اما در   .  ترازي وجود دارد   - يـا دوسو   Symmetrieقرينگـي   
در اين اثر هر چند روندي نمودار       .  تـرازي اثـري نيست     -ايـن دوسـو   

بارزه طبقاتي متأثر است، اما در اين روند از         مـي شـود كـه كـامأل از م         
در .  تـرازي مـبارزه طبقاتـي نشـانه اي ديده نمي شود            -شـالوده دوسـو   

سـرمايه داران هـيچ گـاه به مثابه يك گروه اجتماعي نمايان             » سـرمايه «
اند كه  »سرمايه  شخصيت يافته   «نمي شوند و بلكه در بهترين حالت، آنها         

پنهان ساخته اند و نقشي را بازي     » ايهسرم«چهـره خود را در پس نقاب        
  ۶بازمانده در صفحه       . مي كنند كه تاريخ برايشان تعيين كرده است

 
 :ديگر مقاالت اين شماره

 كارل كائوتسكي: ي آن انقالب پرولتري و برنامه
 برگردان به فارسي از بهروز عرفاني ... :فراتر از درگيري هاي حماس و 

 خسرو پارسا :خ نگاریينوتار وه ی پروکروستی دريش

 علی شاهنده 

 )۳(سخنی بی پرده و بی پيرايه 
 »چپ و جايگاه آن«پيرامون نوشتار آقای محمود راسخ درباره نوشتار

 » کمال حد هدف غائی و«درمورد 
» چپ« خطاست و »  کمال حد هدف غائی و  «به باورمن تصور  

 .یین کندسرمنزل آخر تع هدف غائی و واند برای مبارزه خود تنمی
 .های مارکس نیز استناد کرده بودم    ه  برای تایید این نظریه به گفت     

تشخیص  با تکرار همان مستندات من از نظریات مارکس و         »  ایشان«
 نظرات و چپ و درک از  ریشه خطای فکری من  در     «که    به این  خود

جامعه  از های او  تحلیل های مارکس نسبت به تاریخ و          تئوری
ل بودن به هدفی     یقا:  موضوع دو« نویسند من ی مداری است،   ه سرمای
 ی برای چپ و   یل بودن به هدف غا    یقا ی برای تاریخ بطورکلی و    یغا

های مارکسی را ، که تمایز        کمونیست=  ها برای سوسیالیست  تر  دقی
 و»  ام ست، باهم قاطی کرده    ا دیدگاه مارکسی کامال ضروری     آنها از 

های  وسیالیستس  روشن است که مارکس و        «کنند    اضافه می  
و پس  »  ل نیستند یکمالی قا   حد  مارکسیست برای تاریخ هدفی غائی یا     

ولی «نویسند   ناحیه مارکس می    شواهد تایید آن از     چند پاراگراف بر    از
ها  مارکسیست=  ها کمونیست=  ها مبارزه سوسیالیست   برای فعالیت و   

 برای چپ «که    این  و»  جامعه کمونیستی :  ل شد یتوان هدفی غائی قا    می
 ها استقرار  مارکسیست=  ها برای کمونیست   تر مشخص  بحث ما   در  و

پایان تکلیف تاریخی     فعالیت و   جامعه کمونیستی هدف غائی مبارزه و     
 : رسد ست که بنابرآنچه به نظر من می اآنان
 آرزو و میل و تصوری مبتنی بر کنشی ذهنی و  »    هدفی قائل شدن    «-1

واژه  که ایشان خود آنرا با ناستنباطی علمی چنا اراده است نه دید و
 .»توان هم قائل نشد می« یعنی ،اند بکار برده» توان می«

این ،  رساند که برابری را می    (=)   برخالف بکاربردن عالمت       -  2
 و(گون ناشی از      گذاری گونه  همین نام .  ها برابر نیستند   کاتگوری

 .گونی است همین گونه )معرف
 ۱۱بازمانده در صفحه

__________________________________________ 
 fr.cvassigh@wanadoo    قيدان وثيش

 چِپ ديگر
چون فرايند  دريافتی از سوسياليسم آزادی خواه و دموکراتيک

 های اجتماعی و مشارکتي جنبش
 ز است که دنباله روی کنميچه بر من نفرت انگ

 ت کنميز هداينو به همان اندازه   
 دانش شاد -چهين 

رسند، بخشی از جوانان و       خبرهايی که از داخل ايران می       بنا به 
ما، هر چند محدود، در جست و جوی راهی برای             دانشجويان کشور 
های چپ انقالبی و     ايده نظام جمهوری اسالمی، روی به     پايان بخشيدن به  

ی ما که امر     ی همه اين امر البته برا   .  آورند سوسياليستی آورده و می   
شرط مقدماتی و  استقرار آزادی، دموکراسی و جمهوريت الئيک را پيش

دارانه  سرمايه -ساز هر گونه تحول سياسی و اجتماعی پسا      اساسی و زمينه  
 اما هم .  دهيم، جای بسی خوشنودی و اميدواری است       قرار می  در ايران 

شويم که در  رو می هزمان با حقيقتی ديگر و اين بار غير منتظره نيز رو ب 
گيری از گذشته    جای درس  ای، باز هم هر چند محدود، به       اين ميان، پاره  

و گام برداشتن در حرکتی نو در گُسست از سوسياليسم استبدادی و               
ها و  ها، شعارها، فرمول ی شيوه چنان در چنبره ، هم)توتاليتر(خواه  تمامت
که در  سيستمی  :  راندسابق محصو ِ�موجود واقعاً سوسياليسم�های   حکم

طور  اش، در نهايت و به     ی بيستم از هم فروپاشيد و کارنامه        پايان سده 
 ۶بازمانده در صفحه                              .ای بيش نبود عمده، فاجعه

mailto:cvassigh@wanadoo.fr
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  ...انقالب پرولتري
 

امروز مي بينيم كه برخي از كارخانه هاي صنعتي در روستاها             
اشكال صنايع كه سرمايه دارانه استثمار       نخستين  .  به وجود مي آيند 

مي شدند و هم چنين صنايع خانگي نظير معادن، بيرون از شهرها پيدايش 
هنگامي كه ماشين ها به وجود آمدند، آب به نخستين نيروي           .  يافتند

محركه آن بدل شد و به همين دليل نيز در انگلستان به يك كارخانه              
صنعت به دنبال نيروي   .  اب است  مي گويند كه همان آسي    ��mill »ميل«

پس از آن ماشين بخار     .  آب در تك تك دره هاي رودخانه ها راه افتاد       
 . و راه آهن توانستند تعداد بيشتر صنايع را در شهرها متمركز سازند

تاكنون گرايش هاي ضد آن، آن  اندازه نيرومند نبودند كه بتوان           
وان در روستاها    هرگاه بت .  سويه اين حركت را به عقب بازگرداند       

نيروي كار ارزان تري را يافت، البته برخي از كارخانه ها به آنجا انتقال            
از سوي ديگر برخي از صنايع به دنبال آن گونه مواد خام      .  خواهند يافت 

كشاورزي روانه اند كه به دالئل فني و اقتصادي نمي توان آنها را               
عرق كشي ها، به مكان هاي دور حمل كرد؛ چون كارخانه هاي شكر،          

 .كارخانه هاي كنسرو سبزيجات و نظير آن ها
هم چنين سرانجام آن كه برخي از كارخانه داران در نزديكي             
كارخانه هاي خود مزرعه هائي را نه براي تفريح خود، بلكه براي تأمين           
آسان تر و ارزان تر مواد خوراكي كارگران خود چون شير، كره،              

 . تخم مرغ و گوشت خريداري كردند
اما هنوز همه ي اين گونه اقدام ها اندك هستند تا بتوانند بر تصوير           

بدون هرگونه  ]  اين اقدام ها [كلي جامعه تأثير قابل لمسي بگذارند،         
سيستماتيكي انجام مي گيرند و هيچ يك از آنها به مشكل اصلي               

 ميان  organischايجاد ارتباط اندام وار     :  نپرداخته كه عبارت است از     
 .نعتي و كشاورزيتوليد ص

در اين رابطه كم ترين كار آماده سازنده  از سوي سرمايه داري            
اين وظيفه بر دوش رژيم سوسياليستي مي ماند تا با          .  انجام گرفته است  

دست زدن به آزمايش هاي هدفمند اشكالي را بيابد كه براي وحدت            
صنعت و كشاورزي سودمندند و بر مبناي آن صنعت نه فقط در                

 مكان مناسبي مي يابد و مزرعه كشاورزي نه فقط به كارگران           روستاها
صنعتي مي فروشد، بلكه نيرو هاي كار بايد آن گونه آموزش ببينند و            
سازماندهي شوند كه كارگر صنعتي در دوراني كه كار كشاورزي             

 ، در موقعيتي باشد كه     فزوني مي يابد، يعني در هنگام برداشت خرمن       
آن شركت جويد و كارگر كشاورزي نيز بايد        بتواند به طور مؤثر در     

در وضعيتي باشد كه در هنگام كمبود كار كشت، به ويژه در زمستان،            
 . بتواند در صنايع كار كند

شكل عالي تري از ارتباط ميان صنعت و كشاورزي آنجا به وجود          
مي آيد كه بتوان موقعيتي را فراهم آورد تا بر مبناي آن هر كارگري              

 هر روز چند ساعتي در مزرعه و چند ساعتي در كارخانه              بنا به قاعده 
كار كند تا بتوان انديشه و بدن را از كار يك نواخت و يك جانبه رها               

 .   ساخت
هرگاه فرض كنيم كارگران از هشت ساعت كار روزانه خود،            
چهار ساعت را در كشاورزي و چهار ساعت را در صنعت كار كنند،              

با .  ار شادمانه تري برخوردار خواهند شد    در آن صورت از تندرستي و ك     
سه شيفتي كردن كار مي توان در اين و يا آن كارخانه كل ساعات               

البته اين زمان هاي كار را مي توان با        .  كار را به دوازده ساعت رساند      
به طور .  نيازمندي هاي تغيير يابنده كشاورزي به نيروي كار تطبيق داد         

 كار در كارخانه ها را به پنج ساعت و  مثال مي توان در زمستان  ساعات
در كشاورزي را به سه ساعت تغيير داد و در چله تابستان عكس آن را 

 . انجام داد
همان طور كه گفتيم در اين زمينه هنوز تجربه اي وجود ندارد،             

. را گرد  آورد و روي آن كار كرد        ]  تجربه هائي[بايد نخست چنين    
هر صنعتي نمي تواند . الگووار عمل كردبديهي است در اين زمينه نبايد   

خود را با سازماندهي مشابه اي تطبيق دهد و هر يك از آنها داراي                
ويژگي هاي خود است كه بر مبناي آن مي تواند از رشد برخوردار              

 . شود
شهرها .  از سوي ديگر ماهيت شهر نمي تواند به كلي از بين برود          

ي و مراكز آموزش عالي هم چنان  به  مثابه مراكز دستگاه هاي اداري دولت    
ليكن با كاهش ديوان ساالري دولتي و افزايش         .  پابرجا خواهند ماند  

خودگرداني هاي محلي از بدنه كارمندان در مراكز دولتي كاسته خواهد          
با برنامه سازماندهي شود و از نوسانات بازار         ]  صنعت[هر اندازه   .  شد

ربوط به ترابري در روستاها مستقل گردد، و سرانجام هر اندازه مسائل م
بهتر گردد، به همان نسبت نيز عدم تمركز صنعت مي تواند از سطح              

 . بسيار باالئي برخوردار شود
آن چه كه از تمركز نهادهاي شهري باقي خواهد ماند، به سختي            

 نفر كه تقريبأ ۱۰۰۰۰۰خواهد توانست جمعيت زيادي را كه بيش تر از 
 .گرد آورد] در شهرها[است، معادل جمعيت شهرهاي ميانه 

از سوي ديگر، آن گونه كه در ايتاليا اينك موجودند، دهكده ها با           
انتقال صنايع به  مناطق روستائي به شهرهاي كوچك بدل خواهند شد،           
امري كه بايد موجب ترويج جدائي مزرعه و خانوار در كشاورزي و             

 . گسترش كارگاه هاي بزرگ گردد
كه گفتيم، هنوز آزموني در رابطه با          با اين حال همان گونه       

حل اين مشكل منوط به  ساختن      .  صنعتي سازي كشاورزي وجود ندارد   
انبوهي غول آسا از ساختمان هاي نو در مناطق روستائي است كه تحقق           

انجام اين كار فقط   .  آن به آماده سازي جامع و زمان درازي نيازمند است       
 ريشه هاي سوسياليستي است،    از عهده دولتي بسيار ثروتمند كه داراي      

تحقق اين امر در دوران گذار از سرمايه داري به سوسياليسم          .  برمي آيد
 . كه به طور عمده در اين جا به آن پرداخته ايم، كم تر ممكن است

بازگوئي اين مشكل در اينجا امر بي هوده اي نيست، چرا كه سبب           
جار روند و    خواهد شد تا عمل گرايان و تئوريسين ها با آن كلن             

آزمون هاي خود را گردآوري كنند، به همان گونه كه آزمايش              
تعاوني هاي توليدي سال هاي چهل با آن كه زودرس و عمآل نامناسب           
بودند، با اين حال برخي از بصيرت هاي بسيار ارزشمند را در اختيارمان          

 . قرار دادند
مانه زنانه ما نمي توانيم سوسياليسم را فقط بر مبناي تئوري هاي گُ         

هر اندازه  .  بايد بر آزمون ها متكي باشند    ]  تئوري ها[اين  .  تكامل دهيم 
آزمون هاي بيش تر و طوالني تري را در اختيار داشته باشيم، به همان             

 . نسبت نيز مي توانيم با اطمينان بيش تري به سوي آينده گام  برداريم
هاي در كُليت ديديم كه اجتماعي سازي كشاورزي با دشواري           

بيش تري هم راه خواهد بود و در مقايسه با صنعت، به آماده سازي              
با اين حال يك رژيم سوسياليستي نمي تواند اين         .  بيش تري نياز است  
موفق تر باشد و هر اندازه     ]  در اين راه  [هر اندازه   .  كار را عقب اندازد   

سوسياليسم خود را در كشاورزي متحقق سازد، به همان نسبت نيز با             
قيت بيشتري خواهد توانست خطرناك ترين دشمنان خود، يعني          موف

 . دهقانان را خلع سالح كند
در جامعه اي دمكراتيك كه داراي تكامل واالي صنعتي است،           
. نبايد از سرمايه داران به مثابه عامل قدرت فيزيكي هراس داشت             

در موقعيتي است كه مي تواند با كمك       ]  چنين جامعه اي [پرولتاريا در   
وابسته به    ]  نيروهاي هوشمند  [روهاي هوشمندي كه هم شأن         ني

سرمايه داران هستند و خود را به پرولتاريا وابسته ساخته اند و تا آنجا              
از نقطه نظر اقتصادي غيرضروري گشته، قادر است        ]  سرمايه داري[كه  

در اين جا تناسب قدرت ميان سرمايه و پرولتاريا         .  از پس آن برآيد   
 . دي و روشنفكرانه و نه فيزيكي استمسئله اي اقتصا

برعكس، دهقانان نه فقط قدرت اقتصادي، بلكه قدرت فيزيكي           
بزرگي را تشكيل مي دهند كه در شرائطي مي تواند براي رژيمي               

با ]  دهقانان[تضاد اقتصادي   .  پرولتري مزاحم و حتي خطرناك شود      
اراي ژرفاي  پرولتاريا در مقايسه با تضاد ميان پرولتاريا با سرمايه  د           

 . بسيار كم تري است
هم چنين هرگاه يك رژيم پرولتري تاوان سرمايه ي ابزار توليدي         
را كه به مالكيت دولت و يا شهرها و روستاها در مي آيند،                    
به  سرمايه داران بپردازد، در آن صورت آنها از قدرتي كه تا آن زمان             

ارگر مزدوري برعكس، خُرده دهقاني كه ك. داشتند، محروم خواهند شد  
را استثمار نمي كند، با پيدايش سوسياليسم نه فقط دچار فقدان قدرت             
 .نخواهد گشت، بلكه از آرامش و رفاء بيش تري برخوردار خواهد شد

تن به تضمين هاي تئوريك نخواهد داد، او       ]  چنين دهقاني [ليكن  
چنين .  بايد آن را به وسيله آموزش هاي عملي قابل لمس بدست آورد          

را به او عرضه كردن، بايد براي ما از اهميت فوق العاده اي            ]  زشيآمو[
اما يقينأ اين آموزش در مقايسه با آموزش هاي            .  برخوردار باشد 

 وعده اجراي آن را به جهانيان ۱۹۱۷سوسياليستي كه بلشويك ها پس از 
بايد در رابطه با آن كم تر درباره         .  دادند، بايد از نوع ديگري باشد      

خن گفت، ليكن با شتاب بايد آن را به طور اساسي آماده            افتخارات س 
 .ساخت تا بتوان از همان آغاز بهترين نتايج را به دست آورد

هرگاه در اين كار موفق شويم، در آن صورت پرولتارياي              
پيروزمند نه فقط در سرزمين خود از شر خطرناك ترين اپوزيسيون            
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سان گشتن مبارزه خويش رها خواهد گشت، بلكه در عين حال سبب آ    
و كسب پيروزي شتابان پرولتارياي سوسياليست در دولت هائي خواهد     

 .   تعيين كننده است] نيروي[گشت كه در آنها جمعيت روستائي 
اين سرزمين ها ديگر نبايد هم چون دولت هائي كه از نقطه نظر            
اقتصادي پيش رو هستند، تمامي كوير سرمايه داري را طي كنند تا             

آنها با طي راه كوتاهي به       .   به سرزمين  سوسياليسم دست يابند     بتوانند
 بازمانده در شماره آينده.                         اين هدف خواهند رسيد

 
 ... شيوه پروكروستي 

 
شان آن قدرکارهای مبرم تر و با معنی تر وجود        يچون به  نظر من و ا      

ی مصرف جای  ک عنصر ب  يداشت و هنوز وجود دارد که پرداختن به         
دوارم به آن   يکه ام   ـ»  خ نگاریينوتار«ادعای  .  سئوال باقی می گذاشت  

اسی، در  يک فعال س   ين حالت، برای     يز اشاره کنم ـ در بهتر        ين
دنظر يتجد.  جه ی اجتماعی داشته باشد   يی به  کار می رود که نت     ئنه هايزم

 در برداشت ها زمانی ارزشِ گذاشتنِ وقت برای نوشتن و خواندن دارد           
ری از خطاهای   يش گيی برای پ  ئاموزد، که راهنما  يزی ب يکه به کسی چ   

زخان، آقاخان نوری، محمدعلی شاه،    يمی توان درباره ی چنگ  .  نده باشد يآ
رات يو همه ی کسانی که تاث     ...  مورتاش، داور، مصدق،     يرضاشاه، ت 

دنظر و تفکر کرد و چه بهتر از        ي تجد ،ا منفی در جامعه داشته اند    يمثبت  
گری ـ به خصوص   ياما پرداختن به نوکرِ فالن کس و مباشر آن د        .  نيا

ست؟ يی از خود نداشته  اند ـ از چ      ئم عمال اراده   يکه خود باور داشته باش    
می تلف کند بر او حرجی       ين وقت عظ  يدا چن ياگر برادر آقای هو    

گری داشته  يزه های د يد انگ يک مدعی مبارزه ی اجتماعی با    ياما  .  ستين
در مورد شعبان جعفری و        »  خ نگاریينوتار«ن  به نظر م   .  باشد

النی غبطه  يآقای م .  ش تری داشت يدارودسته اش معنای اجتماعی ب    
نه های مختلف اجتماعی   يگران کارهای جدی در زم     يمی خورد که د  

و من  هم   (ــ  ...   مرداد، مصدق، حزب توده و     ۲۸نکرده اند ـ کودتای    
ل ير می شوم که دل    يش تر متح يولی باز ب   ).  شان موافق هستم   يبا ا 

ست، چه  يشان به ققنوسی که معلوم می شود زنده شدنی ن          يپرداختن ا 
 د؟يکسی را به  کار آ
ی شده است برای    ئهم به راحتی ملعبه   »  خ نگاریينوتار«اما داستان   

رگذار در  ينی با همه ی عوامل تاث    ياگر منظور برخورد ع   .  جوالن بی انتها 
چ يرخوردی تازگی دارد و نه ه     ن ب ي نه چن  ،خی باشد يک واقعه ی تار  ي

ن مخالفتی با آن بوده است و حتی می توان           يمتفکری را کوچک تر  
در . ت ها پرده برنمی دارد ين نباشد، از واقع   يخ چن يگفت اگر نگارش تار   

) در زمان خود  (خ نگاری ها تا حد ممکن      ياری از تار  يز بس يگذشته ن 
ی توان آن ها را    ولی نم  ،نی و واقع گرا بوده است    يع.  ن بوده است  يچن

 .قلمداد کرد» خ نگاریينوتار«ک يبه طورآناکرون
خ نگاری ـ آن  هم    يکی از مؤلفه های نوتار   يروان کاوی به عنوان    

ز آن و آن  هم توسط کسانی که آموزش و دانش الزم           يک ذره ی ناچ  ي
می توان به اسقف های   .  را ندارند ـ مثل هر پاره دانشی سم مهلک است         

بوده اند ـ  »  صادق«ن  يزا برل يی هم به قول ا     ئ عده  د ـ که  يمفتش عقا 
آن ها را  »  خ نگاریينوتار«ک روند   يروان کاوانه پرداخت و در       به طور

 چون ،ن کاری مجاز استيک روان کاو متبحر به چني. هم محق دانست
سم های روانی را   يک پژوهش خاص را انجام دهد و مکان        يمی  خواهد  

بررسی روان کاوانه عامالن   .  ستيسی ن ايت س يح دهد و مدعی فعال    يتوض
ولی .  ز قطعاً الزم است    يی در نقاط مختلف جهان ن      ئره يقتل های زنج 

ز به  يه و دانش ـ و ن     يی و ما  ئن  است که چه  کسی با چه توانا       ينکته ا 
ان هزاران مسأله ی حل نشده،     ين کند و چرا از م       يچه منظور ـ چن    

.  روان کاوی می طلبد  زين خود ن  يا.  ديموضوع خاصی را انتخاب نما     
ِ آماتوری به اشرف پهلوی و سپهبد        »روان کاوی«له ی  يمی توان به  وس  

 .ری هم پرداخت و آن ها را هم تبرئه کردينص
گر ين مصاحبه و نه از برخی مطالب د       يمن نه از ا   :  گريی د ئمسئله 

زی يی، چ ئشان به مقوله   يدم ا يده ام، باالخره نفهم  يالنی د يکه از آقای م   
حداقل مطلب در   .  ريا خ يودی به نام روشنفکر قائل هستند         ا موج ي

می شود )  ل کردهيسوای تحص (ف های پرشماری كه از روشنفکر       يتعر
رامون خود و اجتماع تعهد،       ين است که فرد نسبت به مسائل پ          يا

د و  يک تمج ين  يا.  ا الاقل آگاهی داشته باشد     ياشراف، دغدغه و     
ن اگر  يبنابرا.  ژگی است يک و يان  ي بلکه ب  ،ستين از روشنفکر ن   يتحس

اده خواهی خواهد  ين سر در عالم مسائل خود دارد، ز        يفردی گوشه نش 
م بندی روشنفکران يتقس. کرد که انتظار داشته باشد روشنفکر تلقی شود

رواقعی که تعمداً   ينه تنها مغلوط و غ    »  روسی و غربی  «النی به   يتوسط م 
.  اجتماعی ابداع شده است    ار تعهد يگمراه کننده است و برای فرار از مع      

شان سارتر، برتراند راسل و هزاران متفکر غربی           يم بندی ا يدر تقس 
م يستيما مجبور ن  .  ر آن يند و خزعبالتی نظ   ياز آب درمی آ  »  روسی«

م يستيمجبور ن .  مين شناخته شو   يسيم تا تئور   يبده»  تز«همواره  
النی يا به  قول آقای م      ي ت و يری روشنفکر به سمت حاکم     يجهت گ

م که چرا کسانی مانند     ير بمان يم و سپس متح   يرا مخدوش کن  »  خلق«
ا فروزان فر از سلک روشنفکری و از سلک خلقی           يانی  ياقبال آشت «

من تصور  !  »دا نمی کند يشان اجر کافی پ   يبودن رانده می شوند و کارها    
شان را  يالنی ا يمی کنم اگر آقای فروزان فر فکر می کرد زمانی آقای م         

. داً اعالم برائت می کرد   ين اتهام شد  ي می شمارد، از ا   »روشنفکر خلقی «
ران يات ا يی در حوزه ی ادب   ئار فاضل و برجسته    يآقای فروزان فر فرد بس   

ضمناً در زندگی هم از     .  چ وجه خلقی يبود، اما نه روشنفکر بود و نه به ه       
شان از اجر   يالبته نمی دانم منظور ا   (تر نبود   »بی اجر«روشنفکران خلقی   

مان غلط از آب درآمد و        يم وقتی تزها   يستيما مجبور ن   ).  ستيچ
اری از  يبس«م  يگر بگوئ يم و از طرف د     يزی را جعل کن   يم چ يواماند

سندگان مهم مثل شاملو، مثل براهنی و حتی هوشنگ           يشاعران و نو  
! جل الخالق»  چ عنوان چب گرا نبوده اند    يری ادعا می کنند که به ه     يگلش

 .النی زمزمه کرده اندير گوش آقای من مطلب را فقط ديالبد آن ها ا
ی مانند صمد   ئشان آن جا كه به نظر خود می تواند انواع چپ ها         يا

ه می خواند و در مقابل     يرا بی ما ...  ان پور، احسان طبری و   يبهرنگی و آر  
ان متوسل  يه بخواند به دروغ عر     يست بی ما يکسانی را هم که قادر ن      

 !رچپ می نامديمی شود و آن ها را غ
ن نسبتی  يالنی چن يدلم نمی خواهد به روشنفکری مانند آقای م      من  

اساساً به نظر   .  ابميم تری نمی  يم واژه ی مال  يمانه بگو ي ولی صم  ،بدهم
ران يه در ا  يك روشنفكر چپ باما   يام تاكنون حتی    يم االيشان از قد  يا

. وه پروکروستی برخورد با مسائل است      ين ش يا.  وجود نداشته است  
رچپ می شود و   يشاملو غ :  ب نخورد، حذف می شود   هرجا مسأله به قال   

فر خلقی   فروزان:  ميزی را می ساز  يم چ ياوريجا در دادن مثال کم ب       هر
مدل .  ه می خواهد يهم ما »  خ نگاریينوتار«ز  ياما دوست عز  .  می شود

. ديتعجب نکن .  ح اهللا منصوری است  يالنی ذب ير برای آقای م   يقابل  تقد 
ح اهللا يدر دفاع از ذب    .  ودن است ن چپ نب   يار برای او هم    يچون مع 

 سال  ۱۰ـ۱۵سندگان  ياگر تمام روشنفکران و نو    «:  ديمنصوری می گو 
ح اهللا منصوری کتاب    يم به اندازه ی ذب     يران را جمع بزن     ير ا ياخ

ن روند ارزش   يولی ا [!]  من کاری به ارزش ادبی ندارم      ...  نفروخته اند
عنی ي  النی، پرفروشی يد آقای م   يدرست می گو »  .فرهنگی داشت 

ن نوع ارزش گذاری با ارزش فرهنگی روشنفکران يا. »ارزش فرهنگی«
ه يی بی ما ئده شود، عده   يوقتی قرار می شود چپ کوب     .  متفاوت است 

. چ عنوان چپ گرا نبوده اند   يی ادعا می شود به  ه    ئمی شوند، از زبان عده    
م که مخدوش کردن   ينيمی ب.  ح اهللا منصوری يارزشمند فرهنگی می شود ذب   

د که بنا بر نگاه        ين امر درمی آ   يمه ی حدومرزها درخدمت ا     ه
  !anything goes:ز رواستيهمه چ» خ نگارانهينوتار«

النی به سردرگمی در مفهوم و واژه ی       ياما کاش مسأله ی آقای م    
هروقت که روشنفکر به نوعی مذموم تلقی       .  افتيروشنفکر خاتمه می   

شان چپ ي مشکل اصلی ا:می شود، روشنفکر چپ از آن مستفاد می شود 
که روسی  (ن روشنفکران چپ    ين ها، ا يشان ا يو از نظر ا   .  بودن است 

چ وقت هم در قدرت     يشه سرکوب شدند و ه     يبا آن که هم  )  هستند
زهای بدی هستند که تاکنون     ين همه مسئول همه ی آن  چ     ينبوده  اند با ا  

ده ولی کسی که مدعی است زمانی چپ بو       .  ران اتفاق افتاده است   يدر ا 
ص داده و   يو اکنون راه راست را تشخ      )  بوده»  ابله«به قول خودش    (

ن ين همه خوب است ايا مجبور است از واژه ی چپ تنفر داشته باشد، با     
اشتباه »  می تواند«ش  يص هايفروتنی را هم داشته باشد که بداند در تشخ        

 هنوز هم در     ،شان همان طورکه گفته شد    يا.  ستين ن ياما چن .  کند
د يشه محق است و در هر مرحله با        يهم.  اد و تزدادن است   سودای ارش 

 .ی کندئگران را راهنمايد
 ،شانيت  ا ين نه به لحاظ اهم    ياد شد و ا   يالنی ز يصحبت از آقای م   

پ قابل بررسی   يک پروتوت ين جهت است که او به عنوان         يبلکه بد 
ر تفکر داده، متحول شده، ارشادشده   ييما با صدها و هزاران فرد تغ      .  است
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ن يان گر درجات مختلفی از ا       يم که نما   يده روبه رو بوده ا   ي بر و
ز ي بلکه بعد از انقالب ن     ،شينه تنها در دوران های پ    .  دگرگونی بوده اند 

ن آگاهی  يکم نبوده اند افرادی که پس از سرکوب ها ناگهان به ا             
به قول آقای الجوردی    .  ده اند که مارکس مزخرف می گفته است     يرس

» چپ«کم نبوده اند کسانی که در زمان . زه می کندن معجيری او يسراز
 ولی بعدها در     ،ن حرکت معناداری نکردند    يبودن خود کوچک تر   

و باز کم نبوده اند کسانی که با       .  ی کردند ئدشنام دادن به چپ گوی ربا   
دنِ چپ را از دست      يدهای به قدرت رس  ين ام يفروپاشی شوروی آخر  

ن دست اول   يد و هم سو با مرتجع    ن به اصل خود بازگشتن    يدادند و بنابرا  
گر انقالب ها  يران و د  يان انقالب ا  يادعا کردند که اساساً هرچه در جر      

ن لقلقه ی زبان همه ی کسانی است      يا.  ر چپ ها بود  يبه خطا رفت، تقص   
ال می کنند با افول چپ هرکس و ناکسی می تواند لگدی به آن            يکه خ 

می توان تا مقام   .  ر دارد دارد و حتماً اج   »  اجر«.  بزند که ثواب دارد   
افت يواقعی را در» اجر«ش رفت و    يکا پ يا و کنگره ی امر   يمشاورت س 

 .کرد
م که هرکس از مواضع قبلی خود       ين نمی گو يز چن يد و من ن   ينبا

اما شک می کنم به     .  ستين ن يابدا چن .  عدول کرد در اشتباه است     
 منکر  کسانی که هنگام اوج چپ، چپ تر از همه اند و هنگام فروپاشی          

همه ی .  آن می شوند که اساساً چپ باشعوری هرگز وجود داشته است          
ا اصالح  يم  ير می ده يي مدام مواضع خود را تغ     ،ميم و چه ندان   يما چه بدان  

ز دچار دگرگونی    يبعضی ن .  ميم متحجر ين نكن يم و اگر چن    يمی كن
اتفاق افتاده  )  »اجر«(ن اگر بر اساس تفکر و نه منافع           يمی شوند و ا  

در .  م و چه نه، حق مسلم فرد تلقی می شود          ي چه ما موافق باش     باشد،
. ن دگرگونی را تجربه کرده  اند  يران کنونی کسانی هستند که ا     ين ا يهم

ستاده اند، شماتت ها می خرند و عوارض آن  را تجربه        يآگاهانه پای آن ا   
 زمانی. شان احترام قائلميستم ولی برايمن طبعاً با آن ها موافق ن.  می کنند

 ،ر منافع آن ها باشد   ييا گروهی هم آهنگ با تغ    ير مواضع فرد    ييکه تغ 
د آن قدر  ين حال به نظر من با       يبا ا .  د به کل مسأله شک کرد       يبا

. ر هم توجه کرد   يا گروه اخ  ين افراد   يش بود که به سخنان هم     يبازاند
ن يمن از ا  .  جابی دارند و به صراحت اظهار می دارند     ياگر سخنی به طور ا   

کی از  يتز عمومی   .  ده امير تاکنون سخنی قابل تأمل نشن       يخگروه ا 
ر يمرتبط کردن تأث :  ن است يالنی، چن ين گروه، آقای م   ين های ا يسيتئور

افت پول از شوروی، مرتبط کردن همه ی    يروشنفکری حزب توده با در    
چپ با حزب توده و روسی خواندن آن ها، درهم کردن معنای روشنفکر          

ن ها راه يا. و ضدخلق» خلق«به گفته ی خود ان يو چپ، شکستن مرز م
ن کارها را در بررسی و رد چپ قبالً         يا.  ستين»  ارشاد«شرافتمندانه ی  

م يکه مورد تکر   (ان فارسی، سروش و محمد قوچانی           يانواع آقا 
ران يا مردم ا  يد که گو  يز ذوق زده نشو  يو شما ن  .  کرده اند)  شماست
ا ظاهراً به   ينگه دن ين در   نشست.  چ روشنفکر چپی نمی شناسند   ياکنون ه 

د ياد برده  ا يلی ظلم کرده است چون هم زمان و هم مکان را از             يشما خ 
د هم من اشتباه می کنم چون شما هنوز هم يولی شا. ران رايو هم مردم ا

ولی .  ديش تری از ما برای جوالن دار     يران مجال و فضای ب    ين ا يدر هم 
 .ستين رنگ نيا به همآسمان همه ج. ديبه جهان اطراف خود نگاه کن

گری ياد د يفضای مجاز من تمام شده است وگرنه مطالب ز            
گر ئی دئدوارم درجايد گفت که ام يان با ين آقا ير دعاوی ا  يدرباره ی سا 

که برای برخی با    »  اياتوپ«از آن جمله است داستان       .  به آن بپردازم  
 ه دارانه محقق  شده و     يو جهانی شدن سرما   »  خيدن تار يان رسيبه  پا«

ز داستان  يتلقی می شود و ن    »  ناکجاآباد«گری  ين هر جهان د    يبنابرا
ن دانشی از   يدر بررسی ها، که اگر کسی کوچک تر     »  بی طرفی«ادعای  

ب کاری و سرپوشی است    ين که توهم و فر    يعلوم داشته باشد می داند ا    
اری مطالب  يعنی حب و بغض ها و بس     ي  ،ميبرای آن چه مدعی آن هست    

 .گريد
ن يمنتها مشمول .  چپ ها حب و بغض دارند       !  النیيآقای م 

رمتنعم يچپ ها و همه ی مردم غ    .  عاطفه شان خالف خواست شما است    
ن مناسبات  يا!  ن باد يناکجاآباد است؟ چن  .  ن می خواهند يی بهتر از ا   ئايدن

 .جهانیِ مملو از کثافت شما را ارزانی باد
 

 ... فراتر از درگيري هاي
 

زي انکارناپذير حماس در غزه      عامل اين بيداري ديروقت پيرو     
با وجود اين، آمريکا و اسرائيل از هيچ اقدامي براي کمک              .  است

اسرائيل براي  .  نظامي به الفتح جهت نيل به پيروزي فروگذار نکردند         
و بخش » گارد رئيس تشکيالت خود گردان«چند محموله اسلحه براي    

 اين ها موثر   اما،)  ١.  (آن اجازه عبور داده بود     »  امنيت پيش گيرنده «
يکي از عواملي که اين شکست فاحش را توضيح مي دهد، فرار .  نيافتاد

محمد دحالن، رشيد ابو شباک و سمير       (  بيشتر مسئوالن نظامي الفتح     
بود که ترجيح دادند به جاي ماندن در کنار نيروهايشان،           )  مشعراوي  

 در  دليل دوم، ناتواني الفتح   .    در کرانه باختري يا مصر مخفي شوند       
 دولت به يک نيروي     -انجام اصالحات و تحول از وضعيت يک حزب       

در سازماني که ياسر عرفات پايه گذارش بود،          .  بود»  عادي«سياسي  
فاميل بازي، دسته بندي و فساد همچنان بيداد می کند و آن را به تباهي             

 .سوق مي دهد
اما شدت و وخامت غيرقابل توجيه در گيري هاي حماس و الفتح            

 ١٨غزه، هم چنين حاکي از فروپاشي جامعه فلسطين است که در اثر در 
اعدام هاي پي در پي،      .  ماه محاصره اقتصادي شتاب يافته است         

هر . انتقام گيري ها، چپاول در حاشيه نبردها از مسائل مبتال به مردم است  
. طرفي، اردوگاه مقابل را به دست نشاندگي بيگانگان متهم مي کند            

، محمد دحالن در ميتينگ      ٢٠٠٧ ژانويه   ١٢ر روز   پيش از اين، د    
بزرگي در غزه، مردم را ترغيب مي کرد که با شعارهايشان حماس را             

» شيعيان، دشمنان جديد   «به مقاله).  (٢(هو نمايند    »  شيعه«به عنوان  
اما حماس نيز به نوبه خود، دشمان خود را به مثابه            )    مراجعه کنيد 

اميره .  تقبيح مي کند »  کفار«يلي ساده   ماموران اسرائيل و آمريکا يا خ     
هر دو اردوگاه    «هس روزنامه نگار اسرائيلي اشاره مي کند که             

شهروندان را به گروگان گرفته و آنان را در نبردهاي خياباني به مرگ           
محکوم مي کنند و بدين ترتيب آرمان فلسطين را فداي منافع و                

نظامي (يليتاريزه شدن   فلسطين بهاي م  ).  ٣(»  .رقابت هاي خود مي نمايند  
مبارزه سياسي را مي پردازد که با خشونت پرستي و فرهنگ            )  شدن

 .مردساالري بی حد و حصر همراه است
  شدهیفروپاشي برنامه ريز

 ژوئن، دکتر اياد سراج، روانپزشک فلسطينی، در           ١٢در روز   
همه اش تنفر، همه اش فراخوان هاي    «:  پيامي اينترنتي نوميدانه مي نويسد   

 نظامي براي   -ما تنها با يک مبارزه سياسي      .  بيله اي براي انتقام گيري  ق
اسرائيل ما را شکست داده است و اين         .  کسب قدرت روبرو نيستيم   

احساس حقارت ما را به سوي مبارزه با  دشمنان کوچک تر در بين               
اسرائيل با تداوم ظلم و خفقان و شکنجه، با ما             .  خودمان می کشاند 
داشت و زخم و ضربه روحي اي بر انگيخته که امروز          رفتاري وحشيانه   

چهره شرورش را در بستر خشونت زهرآلود و طوالني نمايان                
 ».مي سازد

 ٢٠٠٧ ژوئن   ١٧گيدئون لوي روزنامه نگار اسرائيلي در شماره         
هآرتص، به نوبه خود ميراث چهل سال اشغالگری را چنين تشريح              

گر را خصمانه مي کشند،     اين جواناني که ما ديديم همدي       «:  می کند
اغلب آن ها  .  ، بچه هاي انتفاضه اول هستند      ١٩٨٧کودکان زمستان    

آنان طي سال ها، شاهد تحقير و ضرب و . هرگز غزه را ترک نکرده اند 
. شتم برادران شان، حبس دائمي والدين شان در خانه هاي خود بودند           

ل زندگي  آن ها در سايه خشونت اسرائي    .  بدون کار و بدون هيچ اميدي     
 )٤(» .کرده اند

به .  آيا مي توان از غرق شدن فلسطين جلوگيري کرد؟ شايد            
. شرطي که اين بار، سخنان آمريکائيان و اروپائيان توام با عمل باشد            

ايجاد دولت فلسطين را     »  جامعه بين المللي «به شرطي که سرانجام،     
 ، جورج بوش به نظريه اي    ٢٠٠٢ سال پيش در ژوئن       ٥.  تحميل نمايد 

اما از . پيوست که از صلحي بر پايه دو دولت در کنار هم دفاع مي کرد 
 .آن زمان هيچ اتفاقي نيافتاده است
، دولت ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤در سال هاي   .  اشاره کوتاهي ضروري است   

اسرائيل پشت سر هم اعالم مي کرد که تنها مانع صلح، ياسر عرفات              
يکش در مقاطعه   رهبر پير فلسطين را در دفتر کار تنگ و تار          .  است

ياسر «واقع در شهر رام اهللا زنداني کردند، آريل شارون اعالم کرد              
هم  دست روي    »  جامعه بين المللي «و  .  »  عرفات، بن الدن ما است     

 .دست گذاشت و کاري نکرد
، محمود عباس جانشين    ٢٠٠٤ نوامبر   ١١پس از فوت عرفات در      

بخش فلسطين  ترين رهبر سازمان آزادي     »ميانه رو«او که    .  وي شد 
را از سر گيرد، ولي اين       »  روند صلح «بود، تصميم گرفت     )  ساف(
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بر عکس اسرائيل بر شهرک سازي ها افزود و         .  گشايش نتيجه اي نداد  
به خاطر وجود نقاط بازرسي     .  ساختمان ديوار حائل را شتاب داد        

رفت و آمدهاي فلسطيني ها ميان دو روستا، حالت          )  چک پوينت ها(
و طبيعتا اين وضع زمينه مناسبي      .  ره به خود مي گيرند  سفرهاي پر مخاط  

 . فراهم کرد٢٠٠٦براي رشد و پيروزي حماس در انتخابات ژانويه 
. حماس توانست از سه ترفند براي جلب نظر اهالي استفاده کند           

شرکت در مقاومت در برابر اشغال، ايجاد شبکه هاي کمک هاي              
ل ترديد فعاالن و      اجتماعي و همياري؛ از خود گذشتگي غيرقاب          

آيا با تمام اين ها، راي دهندگان به خاطر رد صلح با          .  کادرهاي سازمان 
اسرائيل به اسالم گرايان راي دادند؟  آيا آنان براي ادامه سوءقصدهاي           

تمام نظرسنجي هاي  .  انتحاري به حماس راي دادند؟ پاسخ منفي است        
اه حلي بر پايه دو    معتبر نشان مي دهند که اکثريت فلسطيني ها خواهان ر       

. از طرف ديگر، خود حماس اين مسئله را درک کرده بود           .  دولت اند
. خط مشي سياسي حماس براي انتخابات با منشور آن تفاوت داشت            

، خواستار  ١٩٦٠اين منشور، درست مثل منشور ساف در سال هاي            
اما چندين رهبر حماس تائيد کرده اند که در          .  نابودي اسرائيل است  

شخصي، جنبش حماس آماده پذيرفتن فکر ايجاد دولت            شرايط م 
 . است١٩٦٧فلسطين بر روي سرزمين هاي اشغال شده در سال 

، ٢٠٠٦بالفاصله پس از انتخابات مجلس شوراي فلسطين در ژانويه    
آمريکا و اسرائيل به پياده کردن استراتژي از پيش آماده خود                

هدف .  آن حمايت کردند  اتحاديه اروپا و جناحي از الفتح از        .  پرداختند
در .  آن وارونه کردن نتيجه انتخابات با استفاده از همه امکانات بود            

حالي که حماس مي خواست دولت وحدت ملي تشکيل دهد، فشارهاي 
تحريم و محاصره اقتصادي، . آمريکا از حصول به توافق جلوگيري کرد     

ريم ها بر  اما اين تح  .  مجازات مي کرد »  دادن راي بد  «اهالي را به خاطر    
درگيري هاي غزه آن را    .  ظرفيت مالي و نظامي حماس بي تاثير بود        

ولي اين تحريم ها، فلسطيني ها را فقيرتر کرده و به ويژه به           .  نشان داد 
 .تالشي نهادها شتاب داد

 ١٢.  تجربه عراق را فراموش کرده است      »  جامعه بين المللي «اما  
ات رژيم و نه بر سطح      سال مجازات عليه رژيم صدام حسين، نه بر ثب         

برعکس، تحريم اقتصادي    .  زندگي رهبران عراق، تاثيري نگذاشت      
کارمندان . عالوه بر مجازات مردم، به ويژه دولت را از محتوا خالي کرد

مجبور بودند که با ترک محل کارشان براي امرار معاش از راه هاي              
مات ديگر تالش کنند و موسسات پايه اي از کار افتادند و جاي خد             

، ٢٠٠٣هنگامي که در مارس     .  اجتماعي را همبستگي طايفه اي گرفت    
اياالت متحده اين کشور را اشغال کرد، دولت به مثابه قصري کاغذي            

مسلم است که هنوز دولتي در فلسطين وجود ندارد، اما چند . فروريخت
برپا ١٩٩٣پس از سال    »  تشکيالت خودگردان «  ساختار شکننده اي که  

در نشد در مقابل تحريم بين المللي مقاومت چنداني از           کرده بود،  قا   
 . خود نشان دهد
، با امضاي قراردادهاي مکه ميان حماس و الفتح          ٢٠٠٧در فوريه   

روز دوازدهم  .    به زعامت ملک عبداهللا سعودي، راه خروجي پيدا شد         
فوريه، خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس در يک مصاحبه                

ي االخباريه اظهار داشت که برنامه حکومت       تلويزيوني با کانال سعود   
هر جناح به اعتقادات    (...)  برنامه گروه خاصي نيست      «وحدت ملي   

خود پاي بند است، ولي به مثابه حکومت ملي، ما بر روي پايه هاي               
سياسي توافق کرده ايم و اين ها مشخص کننده هدف هاي ملي ما و آن            

يجاد دولت فلسطين در    چيزي است که خواهان تحققش هستيم، يعني ا       
اين بيانات و اظهارات بسياري از اين قبيل،        .  »١٩٦٧ ژوئن   ٤مرزهاي  

مي بايست »  جامعه بين المللي «و  )  ٥(نشانه تحول سياسي حماس است      
بخصوص که اين نرمش  با       .  قرار مي داد »  آزمايش«آن ها را مورد     

پيشنهاد صلح اعراب تقويت شد که خواهان عادي شدن روابط                 
 )٦. (ائيل و کشورهاي منطقه در مقابل ايجاد دولت فلسطين بوداسر

 I» گروه بحران بين المللي«رابرت مالي مدير برنامه خاورميانه در       
C G  و مشاور پيشين پرزيدنت ويليام کلينتون قبل از آن نوشته بود که 

زيادي به طرز برخورد بين المللي    (...  )  موفقيت قرارداد مکه بستگي     «
هم اکنون صداهاي اعتراض بلند مي شود که ضمن تحسين           از  .  دارد

مذبوحانه از تالش سعودي ها، از حکومت آتي مي خواهند که به شرايط          
از دولت بوش بيش از اين انتظاري   .  تحميل شده از پيش احترام بگذارد     

ولي از اروپا چرا؟ آيا اروپا از اين ورشکستگي جمعي چيزي            .    نبود

مکه موفق به انعقاد قراردادي شدند، درست        نياموخته است؟  اگر در       
به اين دليل بود که حماس را به انجام يک انقالب ايدئولوژيکي ملزم             

ولي به جاي آن، اين     .  انقالبي که اين جنبش نخواهد کرد       .  نکردند
انجام دهد که   ]  عملي[سازمان را تشويق کردند تا تحولي پراگماتيک        

 مسير حماس طوري  است که       .  (...)شايد هم از سوی وی عملی گردد      
آيا اين سازمان آماده    .  گذاشتن آن در بوته آزمايش قابل توجيه است       

است آتش بس متقابلي را پذيرفته و عملي نمايد؟ آيا حماس مي پذيرد           
که دستان محمود عباس، رئيس تشکيالت را که طبق مقررات به عنوان      

ائيل است، آزاد رهبر سازمان آزادي بخش فلسطين مسئول مذاکره با اسر
بگذارد؟ آيا حماس موافق است که پيمان هاي منعقد شده توسط              
محمود عباس به رفراندوم گذاشته شود؟ و آيا اين سازمان متعهد خواهد  

 »)٧(شد که به نتايج آن احترام بگذارد؟ 
، کورکورانه در بن بستي که ساخته بودند،          »جامعه بين المللي «

با ادامه تحريم موجب تقويت عناصر       »  جامعه«اين  .  بيشتر فرو رفت  
بي تفاوت شاهد فروپاشي   »  جامعه بين المللي «.  تندروتر حماس گرديد  

اين موضع گيري جانبدارانه توجيه خود را در         .  جامعه فلسطين است  
هماهنگ کننده سازمان ملل متحد     (  منطقي مي يابد که آلوارو دو سوتو     

سری و تکان دهنده   آنرا در گزارشی    )  ٨)  (براي صلح در خاورميانه   
ما به اسرائيل توجه بسيار معطوف و تقريبا با مالطفت          «.  افشاء می کند 

به ارگاني مبدل شده که عليه       «)  ۹(کوارتت     »  .برخورد مي کنيم 
حکومت انتخابي مردمي که در زير اشغال زندگي مي کنند، مجازات            

 و  »  اعمال مي کند و شرايط غيرقابل قبول براي گفتگو تعيين مي کند          
اين در حالي است که کوارتت از هر فشاري بر دولت اسرائيل از                

) مستعمرات(جمله در مورد ساختمان شهرک هاي مهاجرنشين يهودی        
 .و ادامه ساختمان ديوار حائل خودداري کرده است

 اسرائيل» دفاع مشروع«
، يک سرباز اسرائيلي به گروگان گرفته شد؟          ٢٠٠٦در ژوئن    

بت به عمليات انتقام جويانه اسرائيل که نيروگاه       نس»  جامعه بين المللي «
برق و ساختمان هاي غيرنظامي غزه را ويران کرد، و نيز تهاجم نظامي            

، ٢٠٠٦در ژوئيه   .  که صدها قرباني به جای گذاشت، واکنشي نشان نداد       
 لبنان به اسارت گرفته شدند؟       -دو سرباز اسرائيلي در مرز اسرائيل       

اين »  جامعه بين المللي «وز در بي تفاوتي    اسرائيل به مدت سي و سه ر      
از قرار معلوم، اسرائيل به حق     .  کشور و زيرساخت آن را ويران کرد       

و در طي اين مدت، گسترش      .  خود عمل کرده است   »  دفاع مشروع «
شهرک هاي مستعمره ها هر روز بيش از پيش، ايجاد دولت فلسطين را           

 .غيرمحتمل مي سازد
ر حال گسترش امنيت اسرائيلي ها را      با وجود اين، هرج و مرج د      

، قبال نشان داده است     ٢٠٠٦جنگ لبنان در تابستان     .  تضمين نمي کند 
که اسرائيليان در برابر جنبش چريکي مصمم و داراي تسليحات کافي            

ادامه پرتاب موشک به شهر سدروت و ناتواني ارتش         .  آسيب پذيرند 
. شوداسرائيل در فرونشاندن آن شکست بارزي محسوب مي                
که (همان طوري که زئو شيف  کارشناس نظامي روزنامه هآرتص             

چند روز پيش از تسلط حماس بر باريکه غزه            )  اخيرا در گذشت  
اسرائيل در سدروت   (...)  اسرائيل عمال شکست خورده است      «:  نوشت

پديده اي را تجربه کرد که از زمان جنگ استقالل بي سابقه و شايد               
 دشمن موفق شده است که کل يک شهر را           .هرگز اتفاق نيافتاده بود   

. »)  ١٠(به سکوت بکشاند و زندگي عادي را در  آن جا متوقف کند              
آن چه در نهرالبارد و ديگر اردوگاه هاي پناهندگان در لبنان و حتي             
در غزه مي گذرد، يعني پاگرفتن شاخه هاي وابسته به القاعده، بايد به            

باعث قاطعيت غيرقابل مهار    همه هشدار بدهد که غرق شدن فلسطين،        
شده و نتيجه آن، برپائي طوفانی ويرانگر براي اسرائيل و سراسر منطقه            

 .خواهد بود
 

 :پانوشت ها
بگذاريد ما مسلح شويم تا با      :  الفتح به اسرائيل  « آموس هارل و آوي ايزاچاروف،       -  ١

 روزنامه Let us to get arms to fight Hamas" :"Fatah to Israel .،»حماس بجنگيم
 . ٢٠٠٧ ژوئن ٦هآرتص، تل آويو، 

اما حمايت تهران از حماس چنين اتهاماتي را        .   همه فلسطيني هاي غزه سني هستند     -  ٢
 .مي کند» توجيه«

، روزنامه هآرتص، تل آويو،      "Sacrificing the Palestinian struglle " مقاله -  ٣
 . ٢٠٠٧ ژوئن ١٤
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 مربوط به خاورميانه ايجاد      براي هماهنگي در عمليات    ٢٠٠٣ ساختاري که در سال      -  ٩

شد و از اياالت متحده آمريکا، اتحاديه اروپا، روسيه و سازمان ملل تشکيل يافته               
 .است

 An Israeli.  ٢٠٠٧ ژوئن   ٨، هآرتص، تل آويو،   »شکست اسرائيل در سدروت     «-  ١٠
defeat in Sderot, Haaretz, june, 8th, 2007 

 ٢٠٠٧ لوموند ديپلماتيک، ژوئيه

 ...ه لحظه ي دگرگوني س
  

 اجتماعي براي روند بي درد سر -وظيفه آنها هموار ساختن شرائط مادي     
گردش سرمايه است و در اين روند آنها اراده اي از خود ندارند و بلكه               
بايد نقشي را بازي كنند كه توسط شرائط مادي برايشان در نظر گرفته             

 اختالل  امـا فقـط هنگامي كه شيوه توليد دچار بحران و           .شـده اسـت   
 است كه كاركردهاي مختلف     Momentمـي شود، درست در اين لحظه        

از ... طبقات، هم چون سرمايه صنعتي، سرمايه مالي، سرمايه بازرگاني و    
و در برابر آن، پرولتاريا     . عظمـت جامعـه شـناختي برخوردار مي شوند        

بـه پيش شرط اساسي ارزش زائي، نتيجه ي انباشت و در عين حال نيروي              
د كنـنده سـرمايه بـدل مـي شـود، يعنـي ارزشـي كه خود را                  محـدو 

چنين جنگ  . بازمي آفريند، دائمأ در برابر يك چنين وضعيتي قرار دارد         
بـدون تقارني كه ميان پرولتاريا و بورژوازي در جريان است، در عين        
حال شالوده ستيز طبقاتي است، هر چند كه اين ستيزه در بطن توليد و              

مار قرار دارد و از بيرون به درون اين شيوه توليد           بازتولـيد شرائط استث   
 . رانده نمي شود

در ماركسيسم اين دو نگرش، يعني مشكل قدرت و مشكل كار،           
در هم تركيب شده اند و چنين به نظر مي رسد كه در عين تناقض با هم،              

چنين ديده مي شود كه     .  در ارتباطي منطقي با  يكديگر قرار دارند         
سرمايه كه گردش نامحدود اشكال انباشت را         خودگرداني  »  شكل«

آن قرار گرفته كه عبارت است از » محتواي«نمودار مي سازد، در برابر 
تبديل انسان به نيروي كار مزدور، يعني به نيروئي كه قابل خريد و              
فروش است و مي توان با آن اضافه ارزش را بوجود آورد و آن را                

بحران ها سبب نمي شوند تا شكل      اما هر چند    .  اجتماعأ بازتوليد كرد  
خودگرداني سرمايه دگرگون شود و بلكه استمرار هميشگي اش را            
تضمين مي كند، در عوض به وحدت قطب ها تنها مي توان در پرتو              

 .تركيب سه نوع پديده بيروني پي برد
 نيروي كار انساني و تصرف اضافه ارزش         لحظه استثمار  سرشت

براي آن كه چنين     .  شكل كاال جست  توسط سرمايه دار را بايد در       
مناسباتي بتواند بدون هرگونه اصطكاكي عمل كند، به اشكال حقوقي          
ثبات دهنده اي هم چون قانون اساسي، حقوق مدني و جزائي، قرارداد كار 

سرمايه دار و كارگر در هنگام تنظيم قرارداد كار          .  نياز است ...  و  
ند، در مقابل يكديگر قرار      به مثابه انسان هائي كه داراي حقوق برابر      

مي گيرند، زيرا هر يك از آنها صاحب كاالئي است كه بايد طبق               
محل استثمار در عين حال ميدان . قرارداد كار با يكديگر معاوضه شوند    

مبارزه دائمي مقوالتي است كه مناسبات استثمار را قابل تفهيم                
ن در  مي سازند، هم چون مبارزه بر سر مزد بيشتر، تشكل كارگرا            

سنديكاها و سرمايه داران در اتحاديه هاي كارفرمايان و نيز مداخله            
دولت در تنظيم قوانين كار و سطح دستمزدها هم چون تعيين سطح              

 .   حداقل مزد اجتماعي
 را در بطن خود دارند،       لحظه سلطه  در عين حال مكان هاي استثمار    

» ي واقعي رده بند«يعني جائي كه مناسبات اجتماعي توليد بر حسب           
كار زنده بر مبناي تقسيم كار سرمايه دارانه كه مبتني بر جدائي كار              

براي آن كه بتوان روند تسليم . فكري از كار بدني است، تعيين مي شود 

نيروي كار را سيال نگاه داشت، ضروري است كه اشكال مدارس،             
 . دائمأ دگرگون  شوند... كارخانه ها، بهداشت اجتماعي و 

 ميان  لحظه رقابت  رولترسازي عبارت است از       لحظه سوم پ   
و »    ارتش ذخيره صنعتي   «ماركس در اين باره از        .  كارگران

سخن گفته است كه امكان سنديكاها براي         »  اضافه جمعيت نسبي «
از نقطه نظر تاريخي ديديم كه جنبش      .  مقابله با آنها بسيار محدود است     

طبقه كارگر را از    كارگري براي مقابله با اين لحظه كوشيد بخشي از           
ممنوع ساختن كار كودكان، محدود ساختن كار       .  بازار كار بيرون راند   

زنان و هم چنين محدود ساختن تحرك كارگران نمونه هائي از               
 . بوده اندلحظه رقابتسياست هاي سنديكاهاي كارگري براي مقابله با 

شالوده تفسير ماركسيستي از طبقات و به ويژه درك ماركسيستي         
و تضادهاي دروني اين شيوه      »  قانونمندي تاريخي سرمايه داري  «از  

بر شالوده آن چه ماركس در . توليد بر چند معنائي بودن آن مبتني است
مطرح كرده است، بطور كلي مي توان از مبارزه طبقاتي  دو           »  سرمايه«

گونه تفسير كه يكي مبتني بر اقتصاد و ديگري ناشي از سياست است،        
 .ارائه داد
ير اقتصادي مبارزه سياسي تمامي لحظه هاي پرولتري را كه           تفس

طي روند گردش ارزش و انباشت به وجود مي آيند، دربرمي گيرد،             
. گردشي كه بازتاب  دهنده گوهر كاركردي طبقه كارگر است             

ماركس اين گوهر را كه چيز ديگري جز ارزش نيست، فيتيش                
Fetisch         اني كه گوهر واقعي    ، يعني شكل از خود بيگانه شده كار انس

به همين دليل نيز برخي چون ميشائيل هاينريش بر اين          .  است، مي نامد 
آن چه شكل حاكميت سرمايه داري را از تمامي ديگر           «باورند كه   

اشكال حاكميت متمايز مي سازد، عبارت است از حاكميت اشياء و            
 ).١(» فيتيش

كلي كه  از نقطه نظر سياسي محتوا تعيين كننده شكل مي شود، ش         
.  مبارزه طبقاتي است   kontingenteخود در تحليل نهائي نتيجه احتمالي        

از اين زاويه مبارزه طبقاتي نه بيان اشكال اقتصادي، بلكه علت نسبي              
پس، آن گونه كه در اقتصاد مي توان      .   به آن است   Kohärenzوابستگي  

 اي مشاهده كرد، از نقطه نظر سياسي به هم پيوستگي از پيش تعيين شده          
prädeterminierte                  از اشكال وجود ندارد و بلكه در اين جا با 

استراتژي هاي آشتي ناپذيري هم چون استراتژي استثمار و سلطه و نيز          
استراتژي مقاومت سر و كار داريم كه در نتيجه تأثيرات خودي دائمأ            

 تغيير مكان مي دهند و از نو متحرك مي شوند 
اتي زيربنائي غير مستقل است كه اقتصاد در اين مفهوم مبارزه طبق). ٢(

 .مي تواند بر شالوده آن خود را انكشاف دهد
از آنجا كه اين لحظه ها قابل تبديل به يك ديگرند، در نتيجه              
مي توان گفت كه برداشت ماركس از واژه طبقاتي چندمعنائي است،            
زيرا از يك سو ماركس با نگرش به مبارزه طبقاتي، اقتصاد سياسي              

يه داري را كه مبتني بر مناسبات آنتاگونيستي است، و از سوي             سرما
ديگر سياست ليبرالي مبتني بر اين مناسبات را كه از ايدئولوژي                

در محدوده ايدئولوژي    .  بورژوائي نشأت مي گيرد، به نقد مي گيرد      
ليبرالي منافع سرمايه دار  و منافع كل جامعه يكي مي شوند و كسب               

به مثابه داروي درمان همه دردهاي اجتماعي        سود توسط سرمايه دار     
با اين حال ماركس در نقد خود محدوده مرزهاي            .  عرضه مي شود 

سياست سرمايه داري را نيز آشكار مي سازد و نشان مي دهد كه مرزهاي 
سياسي بازتابي از مرزهاي اقتصادي هستند و در همين معني نيروهاي            

 .وجود در جامعه اندسياسي بازتاب  دهنده نيروهاي اقتصادي م
با توجه به آن چه آورده شد، مي توان پنداشت كه در ماركسيسم           
كالسيك ساختار جامعه طبقاتي از ثبات دورني چنداني برخوردار             
نيست و براي آن كه بدان ثبات داده شود، طبقه كارگر بايد به  طبقه اي             

 توان هر چند مي  .  اقتصادي و پرولتاريا به سوژه اي سياسي بدل  شوند        
طبقه كارگر را طبقه اي جهانشمول ناميد، اما هويت طبقه كارگر از             

 . هستي خود او ناشي مي شود
نتيجه سياسي يك چنين نوسان ديالكتيكي ميان اراده گرائي و           
واقع گرائي دهشتناك است، زيرا تكامل اقتصادي بايد آهسته، اما             

م آيد، امري كه    مداوم باشد تا زمينه مادي براي تحقق سوسياليسم فراه        
مي تواند سبب پيدايش هوشياري انقالبي و يا آن كه موجب تشديد اين           
تصور وخامت آميز  گردد كه آرايش انقالبي جامعه  كار ساده  و حتي            

در برابر آن دگرگونه اراده گرايانه قرار دارد كه بر         .  كودكانه اي است 
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يروها، به اصلي مبناي آن تحقق انقالب، البته با توجه به تناسب مشخص ن
ليكن در هر دو حالت، دولت       .  كه هميشه ممكن است، بدل مي شود      

در هر دو حالت اين پندار وجود دارد كه          .  آماج اين انقالب ها است   
پس از تصرف قدرت سياسي مي توان درآمد دولت را كه چيز ديگري            
 نيست مگر ماليات هائي كه از مردم گرفته شده اند، عادالنه تر ميان مردم

انقالب «با اين حال ديديم كه پس از پيروزي هر              .  تقسيم كرد 
، كساني كه خواستند جامعه را با پرش بزرگي به جلو رانند،            »پرولتري

جوامع «خر گاري پيشرفت شان در گل گير كرد و در نتيجه در اين              
 .به دامنه ناهنجاري ها، بحران ها و نابرابري ها افزوده شد» انقالبي

به اين نتيجه  )  ٣(ن وضعيتي برخي چون والراشتاين      با توجه به چني  
رسيدند كه روند پرولتر شدن جامعه را بايد به مثابه روندي ساختاري             
درك كرد كه وابسته به شرائط مشخصي است كه سرمايه داري در آن            

بر اين اساس ديگر نمي توان از طبقه سرمايه دار و طبقه            .  بسر مي برد 
ه بطور مشخص وجود دارد،        كارگر سخن گفت و بلكه آن چ         

نه همه سرمايه داران داراي خواست ها     .  سرمايه داران و كارگران هستند   
بنابراين در  .  و منافع مشتركند و نه همه كارگران اين چنين مي انديشند        

بهترين حالت هر يك از آنان پروژه همگوني را تشكيل مي دهند كه             
از گروه هاي مختلف     Konglomeratهر يك از آن دربرگيرنده كُپه اي       

بر اين روال   .  اجتماعي است كه داراي خواست ها و منافع گوناگون اند       
گفته است،  »  گروه صاحب قدرت  «آن طور كه گرامشي در اثر خود        
 اجتماعي است و گروهي اجتماعي      -وظيفه سرمايه داري هدايت سياسي   

 اجتماعي بطور مشخص وجود دارد را       -كه در برابر اين قدرت سياسي     
در اين معني پرولتاريا كه در      .  يد پرولتاريا ناميد و نه طبقه كارگر       با

برگيرنده گروه هاي مختلف اجتماعي است، خواهان تحقق تركيبات،         
بنا بر برداشت باليبار    .  اشكال و كاركردهاي اجتماعي ديگري است      

مفهوم طبقه و مبارزه طبقاتي نمودار روندي است باز كه در آن                 
پيشنهاد او آن است كه بهتر      .   جادوئي وجود ندارند   بازيكناني با هويتي  

 .سخن بگوئيم» مبارزه طبقاتي بدون طبقات«است از 
 بحران طبقات

 sektoriellدر حال حاضر مبارزه طبقاتي داراي خصوصيت بخشي          
و دفاعي است، يعني هميشه فقط بخشي از يك طبقه در مبارزه اي                

تباط است و نيز آن كه       شركت دارد كه بالواسطه با منافع او در ار          
هميشه اين مبارزات بخاطر دفاع از منافعي است كه دارند و                   

در عوض مبارزه در زمينه هاي       .  نمي خواهند آن را از دست دهند       
ديگري كه داراي خصوصيت فراطبقاتي هستند، شدت يافته است،            
هم چون مبارزه براي حفظ محيط زيست، برابري زن و مرد، آزادي              

به همين دليل نيز   ...  بارزه عليه جنگ و براي صلح و         روابط جنسي، م  
هويت مبارزه طبقاتي در زندگي روزمره بسياري از مردمان و نيز در             

 . سياست تا اندازه زيادي محو شده است
در گذشته گروه هاي اجتماعي ناهمگون كه خود را در                
سازمان هاي كارگري متشكل ساخته بودند، مي كوشيدند با تكيه بر            

م تئوريك طبقه از يك سو  به وضعيت سيال اجتماعي خود ثبات           مفهو
ايدئولوژيك بخشند و از سوي ديگر به مثابه حاملين اصلي حقوق و              

متاسفانه در حال حاضر از يك       .  خواست هاي اجتماعي ظاهر گردند    
چنين جنبشي اثري  نمي توان يافت، جنبشي كه تضادهاي طبقاتي را             

است هاي متفاوت اجتماعي، سياسي و      به مثابه محور جذب كننده خو    
 . تئوريك ممكن مي ساخت

پس مي توان ديد كه بحران مبارزه طبقاتي نتيجه از بين رفتن              
باليبار در  .  نقش محوري مبارزه طبقاتي در زندگي روزمره مردم است         

اين راديكال ترين شكل از بين رفتن طبقات «اين رابطه مدعي است كه 
 -ر است كه نه فقط افول مبارزات اجتماعي        او بر اين باو   ).  ٥(»  است

اقتصادي و خواست هائي كه در اين مبارزات بازتاب مي يافتند، بلكه            
هم چنين از بين رفتن نقش محوري مبارزه طبقاتي در زندگي سياسي             
سبب شده است تا مبارزه طبقاتي شفافيت خود را از دست دهد و در               

 مبارزه براي صلح و محيط مبارزاتي مستحيل و پنهان گردد كه هم چون
 . زيست داراي مضامين فراطبقاتي هستند

چنين پروژه هاي سياسي دوران كنوني نبايد فقط در بستر مفهوم           
سنتي ماركسيسم از طبقه بازسازي شوند و بلكه بايد از آن برداشت              
فراتر روند، هم چون پديده هائي كه پپش از سرمايه داري موجود بودند،          

به جاي بررسي  .  يش  اين شيوه توليد بدان وابسته گشته اند      اما پس از پيدا   

همه جانبه اين حوزه مي كوشيم با بررسي سه كتاب انتشار يافته                
صف بندي اي را كه در حال حاضر در رابطه با مبارزات سياسي،                
اجتماعي و مسائل مربوط به طبقات وجود دارد را به طور خالصه بيان             

 Beverly نوشته بورلي سيلور» نيروي كار«ز اين سه اثر عبارتند ا: كنيم
Silver)  نوشته روبرت كاستل  »  نيرومندسازي اجتماعي «،  )٦Robert 

Castel   )نوشته مايكل هارد  »  انبوه ها«و  )  ٧  Michael Hardt   و توني
 ).٨ (Toni Negri نگري

 مبارزه طبقاتي در كارخانه ها
ته است، نشان بررسي بورلي سيلور كه بسيار مورد توجه قرار گرف        

مي دهد كه تحرك جهاني سرمايه را نمي توان بدون بررسي مبارزه             
او در كتاب خود نشان مي دهد كه از ميانه سده           .  طبقاتي درك كرد  

نوزده به بعد ناآرامي هاي كارگري و فرار منطقه اي و جهاني سرمايه در           
يه به عبارت ديگر فرار سرما    .  رابطه تنگاتنگي با يكديگر قرار دارند      

عكس العملي است در برابر مقاومتي كه كار زنده نسبت به استثمار             
به اين ترتيب حركت سرمايه از منطقي      .  سرمايه از خود نشان مي دهد    

دروني پيروي نمي كند و بلكه عكس العملي است در برابر مبارزات             
سياسي و اقتصادي كه در جامعه اي كه سرمايه در آن فعال است، انجام             

 . مي گيرد
  به اين ترتيب آشكار مي شود كه مبارزه عليه استثمار شيوه توليد          
سرمايه داري بايد داراي خصلتي جهاني باشد، زيرا چشم انداز ملي اين            

او بر  .  مبارزه سبب محدوديت بررسي مناسبات سرمايه داري مي شود        
اين باور است كه دگرگوني شيوه توليد و هم راه با آن از يك روند                

وند توليد ديگري پا نهادن و دگرساني سازماندهي كار و            توليد به ر  
توليدهاي به هم پيوسته و به طور كلي پيشرفت هاي فني را فقط مي توان           

بورلي سيلور اين همه را نتيجه لحظه اي . در پرتو مبارزات طبقاتي فهميد
از مبارزه طبقاتي مي نامد كه تعيين گر كيفيت و كميت آن                  

انتقال سرمايه از نيمه شمالي كره       .   ها است دگرگوني ها و دگرساني  
زمين به نيمه جنوبي نتيجه مبارزه طبقاتي اي است كه كارگران               
كارخانه هاي كشورهاي شمالي براي به دست آوردن سطح مزد بيش تر         
و آسان تر ساختن شرائط كار خود در كارخانه ها و بهتر نمودن زندگي         

ال در ارتباط با  مراحل       اين امر در عين ح      .  خويش انجام مي دهند   
 : جابه جائي قرار دارد كه شاخص شيوه توليد سرمايه داري است

در آغاز هر گردش توليد، صاحب كارخانه اي كه توليد جديدي           
را به بازار عرضه مي كند، داراي موقعيتي انحصاري است، زيرا او تنها            

 اضافي  توليد كننده آن فرآورده است و به همين دليل مي تواند به سود          
سيلور بر اين باور است كه با توجه به چنين موقعيتي              .  دست يابد 

اما هنگامي كه همين      .  سرمايه دار مي تواند مزد بيشتري بپردازد       
سرمايه دار از نيمه شمالي كره زمين به نيمه جنوبي آن مي رود، از                
آن جا كه در اين كشورها كاالهاي جديدي را توليد نمي كند و بلكه             

الهائي را كه در نيمه شمالي توليد مي كرد، اينك به نيمه              توليد كا 
جنوبي منتقل ساخته است، چون اضافه سودي به دست نمي آورد، پس           
نمي تواند مزد بيشتري بپردازد و در نتيجه امكان خود را در سازش               

به اين ترتيب مبارزه طبقاتي در كشورهاي       .  طبقاتي از دست مي دهد   
.  تواند به سازش هاي اجتماعي منتهي گردد    نيمه جنوبي كره زمين نمي     

اما برخالف گفتار سيلور مي بينيم كه گردش توليد در بخش هاي              
مختلف جهاني هم چون گذشته از ثبات برخوردار نيست و مرزهاي اين   

اگر در گذشته مركزها، نواحي شبه       .  حوزه ها در حال فروپاشي است    
ت برخوردار بودند، اينك    مركزها و حاشيه ها از هم ديگر جدا و از ثبا        

اما از طريق توليد به هم پيوسته، مهاجرت و  نيز افزايش دشواري ها در             
به همين دليل نيز   .  هم تنيده شده و به زحمت از يكديگر قابل تميزند          

در كشورهاي نيمه جنوبي با دشواري مي توان بازتوليد متكي بر رفاء             
بنابراين بايد . دل ساختزندگي اجتماعي ب) نورم(اجتماعي را به هنجار 

به اين نتيجه رسيد سه عاملي كه در گذشته در سطح ملي سبب                  
پرولتريزه شدن توده ها مي شدند، اينك در رابطه با جنبه هاي قومي،             

در سطح جهاني به عوامل پرولتريزه سازي بدل        ...  جنسي، جغرافيائي و    
 .گشته اند

بقاتي در رابطه   سيلور به اين نتيجه مي رسد، كه شيوه مبارزه ط          
به طور مثال . تنگاتنگي با سازماندهي كار در شاخه هاي سرور قرار دارد    

قدرت كارگران هنوز نيز در صنايع توليد اتومبيل بسيار زياد است،             
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. زيرا كارگران قادرند با دخالت گري اندكي روند توليد را مختل سازند       
ين نقشي  در عوض كارگران در صنايع پارچه بافي از انجام يك چن           

تفاوت ميان كارگران اين دو شاخه توليد در آن است           .  ناتوان بودند 
كه موفقيت كارگران صنايع پارچه بافي بيش تر مرهون قدرت              

سنديكاها، احزاب سياسي و اتحادهاي وراطبقاتي      (تشكيالتي آنها بود    
اما بنا بر بررسي هاي سيلور بنياد طبقه        ...).  آنان با جنبش هاي ملي و       

 جديد در صنايع اتومبيل سازي آمريكا در درجه اول بر الگوئي           كارگر
از سازماندهي سنديكائي متكي است كه بر اساس آن كارگران با               
عضويت در سنديكاي اتومبيل سازي از محل كار امن برخوردار              
مي شوند و سنديكاها تضمين كننده محل كار براي اعضاي خود هستند          

يكا نيستند، در صنايع اتومبيل سازي     و از استخدام كساني كه عضو سند      
همين بررسي ها نشان مي دهند كه در بخش خدمات . جلوگيري مي كنند

از يك چنين سازماندهي سنديكائي خبري نيست، زيرا بيش تر كساني          
كه در اين شاخه ها كار مي كنند، مهاجريني از كشورهاي آمريكاي            

ي در آمريكا بسر    التين هستند كه هر چند بيشترشان بطور غيرقانون        
مي برند و كار مي كنند، ليكن به خاطر وجود جنگ هاي پارتيزاني و            
توده اي در كشورهاي شان، داراي تجربه مبارزاتي هستند و مي كوشند          

بنا بر  .  با تكيه بر آن تجربيات مبارزات سنديكائي خود را به پيش برند          
پيشرفته باور سيلور وارد ساختن مهاجرين به بازار كار كشورهاي             

سرمايه داري به اين خاطر صورت مي گيرد كه سرمايه تمايل به رفتن            
به كشورهاي نيمه جنوبي كره زمين را ندارد و بلكه مي كوشد با                
بهره گيري از يك چنين نيروي كاري كه فاقد تجربه سنديكائي و             
مبارزه طبقاتي است، طبقه كارگر خودي را به سازش طبقاتي به سود            

 .زدخود وادار سا
سكار الفونتين ُبا توجه به اين وضعيت مي توان دريافت كه موضع ا     

Oskar Lafontein            رهبر كنوني حزب چپ ها در آلمان مبني بر اين كه 
دولت موظف است از اشتغال كارگران بيگانه كه كارشان مي تواند            «

سبب بيكاري و يا پرداخت مزد كمتر به پدران و مادران آلماني                
نيست، بلكه كوششي است براي     »  ارتجاعي«موضعي  ، نه تنها    »گردد

مقابله با مشكلي ساختاري در رابطه با ائتالف اجتماعي در بطن دولت             
 با ورود نيروي كار مهاجريني كه از كشورهاي نيمه جنوبي           ، زيرا ملي

به نيمه شمالي مي آيند و از هر گونه تجربه مبارزه طبقاتي محرومند،              
 داران در جهت دگرگوني مباني       كوشش مداومي از سوي سرمايه      

 ائتالف طبقاتي به نفع سرمايه انجام مي گيرد
 مبارزه طبقاتي در محدوده دولت ملي رفاء

روبرت كاستل در كتاب خود به بررسي تنظيم مبارزه طبقاتي در           
محدوده دولت رفاء  ملي مي پردازد كه در سده گذشته در غرب اروپا             

 . كراسي بوجود آمددر ارتباط با امنيت اجتماعي و دم
ماركس نيز در آثار خود به نقش محوري مالكيت خصوصي در           
تعيين سرشت اشكال سياسي و مناسبات كار اشاره كرد و نشان داد تا             
زماني كه مالكيت خصوصي وجود دارد، از برابري افراد جلوگيري             
خواهد كرد و هم چنين دولت در از ميان برداشتن دشواري هائي از              

با اين  .  بري اجتماعي سرچشمه مي گيرند، ناتوان خواهد ماند      همين نابرا 
حال ديديم كه دولت هاي كشورهاي صنعتي اروپاي غربي توانستند           

 به تدريج شالوده دولت رفاء را بريزند و برتري آن را              ٢٠طي سده   
در اروپاي شرقي به تماشا بگذارند     »  سوسياليسم واقعأ موجود  «نسبت به   

 را از افراد سلب كرده بود و هم آن كه در              كه هم آزادي هاي مدني   
بهترين حالت  توانسته بود فقر را همگاني سازد و با فقير ساختن همه              

شعار اصلي بلشويسم   .  را متحقق گرداند  »  برابري اجتماعي «افراد، نوعي   
بود همراه با نابودي آزادي هاي اجتماعي و       »  برابري اقتصادي «تحقق  

 . ده هاتو» حقوق مدني«محدود ساختن 
شالوده دولت رفاء بر كار مزدوري استوار است كه در رابطه              
تنگاتنگ با مكانيسم هاي امنيتي مختلفي هم چون تعيين سقف               
دستمزدها، تضمين دريافت مزد، حق ائتالف تشكيالتي در حوزه كار،          

در دولت رفاء سه جنبه      .  قرار دارد ...  تضمين بيمه هاي اجتماعي و      
ود تنظيم و هدايت دائمي مشكالتي چون اداره          پرولتريزه سازي به س  

بازار كار، بيمه هاي اجتماعي، بهداشت عمومي، آموزش و پرورش و           
توسط دولت رفاء و در ارتباط تنگاتنگ با همكاري نمايندگان             ...  

سنديكاها و اتحاديه هاي كارفرمايان به هم پيوند داده مي شوند و زمينه           

» كاالي نيروي كار  «عأ قابل پذيرش    را براي بازتوليد مناسب و اجتما     
سياست اقتصادي بيشتر دولت هاي رفاء سياستي است       .  آماده مي سازند 

 توصيه شده است    John Maynard Keynesكه توسط جان ماينارد كينز      
كه بر مبناي آن دولت رفاء موظف است در دوران هاي ركود                 

هم چون اقتصادي حتي با دريافت وام هاي كالن در بخش هاي عمومي           
... جاده سازي، نوسازي و گسترش مدارس و بيمارستان ها و                 
٩(سرمايه گذاري كند تا از بيكارشدن كالن كارگران جلوگيري شود          

بر مبناي تئوري اقتصادي كينز تكامل اقتصادي و رفاء اجتماعي در           ).  
هدف آن است   .  هم تنيده مي شوند و گوهر واحدي را تشكيل مي دهند        

 . ميان توليد و تقاضا توازن برقرار شود) ملي(لي كه در بازار داخ
در آمريكا كارگران در ازاي دريافت مزد بيشتر، بهره مندي از            
ثبات اشتغال و برخورداري از يك رده كارآئي هاي رفاهي،                 
خواست هاي كمپاني اتومبيل سازي فورد را پذيرفتند و تحقق               

د سيستم رفاهي   هر چن ).  ١٠(سرمايه داري فورديسم را ممكن ساختند       
فورديسم مالكيت شخصي بر ابزار توليد را به چالش نمي گيرد، اما در             

 سده پيش زمينه را براي پذيرش همگاني انديشه رفاء اجتماعي           ٢٠دهه  
 . كه از مرزهاي كار مزدوري بسيار فراتر مي رود، هموار مي سازد

 البته كاستل خود به اين جنبه از دستاوردهاي اجتماعي فورديسم         
زياد تكيه نمي كند كه توانست دولت رفاء ملي را به دولت ملي رقابتي            
بدل سازد كه در محدوده آن كاهش سقف و مخارج جنبي دستمزدها             

عالوه بر . به هدف اصلي براي باال بردن سوددهي سرمايه بدل مي گردد       
آن در چنين دولتي حكومت و نهادهاي قانونگذاري موظف مي شوند           

وانين مربوط به امور كار دخالت نكنند و تنظيم اين          در حوزه تنظيم ق   
 . امور را به سنديكاها و اتحاديه هاي كارفرمايان بسپارند

اينك اما مديريت نرمش پذير و منطبق با نيازهاي هر كارخانه اي          
جانشين سازمان هاي اشتراكي كه ثبات اشتغال را تضمين مي كردند،           

تمايالت ضد اشتراكي و تخريب نتيجه آن كه در جامعه با . گشته است
به ويژه .  نهادهاي تضمين گر رفاء اجتماعي و بيكاري كالن روبروئيم        

اقشاري كه در پائين ترين پله هاي هيرارشي اشتغال ايستاده اند، از هر            
اينك مي توان گسترش   .  گونه ضمانت امنيت اشتغال محروم گشته اند      

كه مجبورند نيروي   ابعاد نابرابري را در صفوف كارگران و كساني           
همين امر سبب شده است     .  كار خود را بفروشند، به بدترين وجهي ديد      

تا رقابت بر سر به دست آوردن و حفظ محل كار جانشين همبستگي             
ميان كارگران بيكار و شاغل گردد، امري كه سبب شده است تا نتوان          
خواست هاي مشتركي را كه منافع همه شاغلين و بيكاران را در بر               

 .ي گيرد، به مثابه برنامه سياسي مشتركي فرموله كردم
از آنجا كه در آلمان سيستم هاي بيمه اجتماعي هنوز در رابطه با             
اشتغال قرار دارند و تعهدات خود را بر مبناي پولي كه از مزد شاغلين               
دريافت مي كنند، تنظيم مي نمايند، در نتيجه كساني كه بيكارند، چون           

چيزي نمي پردازند، در نتيجه از همه دستاوردهاي        به صندوق هاي بيمه   
دولت هاي كشورهاي پيشرفته     .  رفاء اجتماعي محروم مي شوند      

سرمايه داري و به ويژه دولت آلمان طي دو دهه گذشته بسياري از              
اقدامات را در نظر گرفته  است تا بيكاران از بسياري از موهبات                 

ريافت حقوق از    كاهش زمان د   .  صندوق هاي بيمه محروم گردند    
 ماه يك نمونه از اين رده اقدامات         ١٨ به   ٣٦صندوق بيمه بيكاري از     

روشن است كه نتايج اين اقدامات در رابطه با سرنوشت فردي            .  است
با . هر يك از بيكاران در بسياري موارد غم انگيز و حتي دردناك است          

توجه به روند جهاني شدن اينك مي توان ديد كه سيستم هاي رفاء              
اجتماعي كشورهاي پيشرفته سرمايه داري به دو حوزه تقسيم شده             

كساني كه هنوز شاغل هستند، مي توانند از رفاء نسبي برخوردار          .  است
باشند و كساني كه شغل خود را از دست مي دهند و بيكار مي گردند،              
با شتابي چشمگير به توده بينوايان مي پيوندند و با دريافت حقوق اندكي 

 دولت كه براي مردن زياد و براي زنده ماندن، كم است، به             از صندوق 
به اين ترتيب اين بخش از توده، يعني         .حاشيه جامعه رانده مي شوند    

توده اي كه بيكار است و نمي تواند شغلي به دست آورد، از هر گونه              
امكاني براي رهائي خويش از اين وضعيت محروم مي گردد و تقسيم            

رفاء  ين و بيكاران با برخورداري از دو سطح        جامعه به دو بخش شاغل    
از سوي ديگر كاستل بر اين باور است        .  هم چنان پا برجا باقي مي ماند    

كه نمي توان انسان هائي را كه از تخصص شغلي اندكي برخوردارند،            
براي نفوذ در بازار كار فعال ساخت، زيرا اين افراد براي آن كه                 
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و يا آن كه بتوانند در اين بازار جذب          بتوانند به بازار كار باز گردند       
شوند، بايد بسيار بيش تر از كساني كه شاغل هستند، از خود مايه                

به همين دليل نيز او خواهان تحقق سيستم حقوقي هم گوني           .  بگذارند
 . براي تأمين مخارج بيكاران از صندوق بودجه عمومي است
ظائف شغلي  اما افزايش دائمي چندپاره گي مناسبات اشتغال كه و        

را در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري بسيار سيال ساخته  است، ما را با            
وضعيت هاي شغلي نويني روبرو مي سازد كه شاغلين اين بخش ها از            

نمونه هائي از وضعيت نوين اشتغال     .  هرگونه تضمين حقوقي محرومند   
، اشتغال مقطعي    Teilzeitarbeitعبارتند از پيدايش كار نيمه وقت          

diskontinuierliche Beschäftigung            مشاغل آزاد ظاهري  ،
Scheinselbstständigkeit هم زمان با پيدايش .  و اشكال نوين كار خانگي

اشكال نوين اشتغال، به ابعاد بيكاري در اين كشورها بسيار افزوده شده           
به همين دليل نيز كاستل خواهان جداسازي حق اشتغال افراد از           .  است

به عبارت ديگر او خواهان آن است كه        .  ي اشتغال است  وضعيت قانون 
به اين ترتيب  .  در قانون اساسي قيد شود كه اشتغال حق هر فردي است          

دولت در برابر فرد مسئول است و بايد همه امكانات را براي دستيابي              
فرد به تخصص و شغل فراهم آورد و هنگامي كه فردي نتواند شغلي              

اما او بر   .  ينه زندگي او را تأمين كند      به دست آورد، دولت بايد هز     
عكس برخي ديگر، بنا بر محاسبات استراتژيك خويش خواهان             

 به بيكاران نيست، زيرا بر اين        Existenzgeld»  پول زيست «پرداخت  
باور است كه بخش تعيين كننده مناسبات اشتغال از ثبات دروني              

بخش را  برخوردار است و هر بيكاري بايد فرصت جذب شدن در اين            
 سخن  Übergangsrecht»  حق انتقال «به همين دليل نيز او از      .  داشته باشد 

مي گويد، يعني حقي كه افراد بيكاري كه با مشكل تخصص روبرويند،           
بايد از آن برخوردار شوند تا بتوانند خود را دوباره به حوزه اشتغال                

 . منتقل كنند
 »درآمد اساسي  «برخالف كاستل، چپ كنوني آلمان از             

Grundeinkommen           سخن مي گويد كه هر كسي بايد از صندوق 
كه هر كسي بايد با آن قادر شود          »  درآمدي«دولت دريافت كند،    

درآمد «در چنين صورتي    .  حداقل هزينه زندگي خود را تأمين كند       
بدل مي گردد،  »  حقوق انساني «هم چون آزادي بيان به يكي از       »  اساسي

لق ندارد و بلكه جزئي از حقوق         حقي كه ديگر به حوزه اشتغال تع       
 .  اساسي فردي مي شود
  )١١(بارآوري توده انبوه  

مبارزات اقتصادي كه در سه سطح انجام مي گيرند، سبب پيدايش          
بازيگران واحدي نمي شود، زيرا در اين مبارزات هميشه فقط بخش             

شركت فعال دارد و در برخي       )  پرولتاريا(معيني از طبقه مزدبگيران      
 خواست ها و مطالبات اين بخش در تضاد با خواست ها و منافع              مواقع

به طور مثال سنديكاي لكوموتيورانان     .  بخش هاي ديگر خواهد بود    
 هزار لكوموتيوران است، خواستار      ١٩آلمان كه در پي تحقق منافع        

مزد اعضاي خود است، در حالي كه سنديكاهاي ديگري           %  ٣١افزايش  
ي كاركنان راه آهن را نمايندگي       كه مابقي چندين صدهزار نفر      

 درصد  ٤مي كنند، با كارفرمايان خود قراردادي مبني بر افزايش             
ديگر آن كه مبارزات اقتصادي هميشه        .  دستمزدها بسنده كرده اند   

شاغلين هيچ گاه از    .  مبارزات كساني است كه شاغلند و نه بيكار          
د با ماليات هاي   خواست ها و منافع بيكاران پشتيباني نمي كنند، زيرا باي       

 به همين دليل نيز  ارزيابي       .خود هزينه زندگي بيكاران را تأمين كنند      
سيلور از  اين جنبه از شكل يابي جنبي و حتي منفي است، زيرا به مانعي              

در اين رابطه كار زنده، يعني      .  بر سر وحدت طبقه كارگر بدل مي شود      
اما از انكشاف خود    نيروي كار مزدبگيران سرمايه را به پيش مي راند،         

اين نيرو توسط قدرت منفي دولت، يعني خشونت دولتي كه توسط              
در حالي كه سيلور      .  قوانين توجيه مي شود، جلوگيري مي شود       

به مبارزات و عملكردهاي كارگران توجه دارد و در اين رابطه وحدت           
اين جنبش را هر چند نه در سطح ملي، بلكه به مثابه مناسبات جهاني               

 مد نظر دارد، كاستل در بررسي هاي خود لحظه هائي را  كه               سرمايه
سبب شكل گيري و تنظيم سه سطح پرولتريزي شدن  را به ما نشان               

 .مي دهد
البته كاستل به دگرگوني هاي اجتماعي و شيوه هاي هنجارين           
سرمايه داري فورديسم توجه دارد كه بر اشكال سازماني سروري مبتني          

شته ارث برده ايم، سازمان هائي كه تمايل        است كه آنها را از گذ       
نيرومندي به همگوني از خود بروز مي دهند و پيش شرط پيدايش و             

با آن كه كاستل خواهان گسترش . گسترش حقوق شهروندي مي باشند   
شكل گيري اين حقوق را     »  منطق«ابعاد حقوق شهرمندي است، اما       

ي بيند روند توليد   به همين دليل نيز هنگامي كه م      .  به چالش نمي گيرد 
مناسبات «سبب كاهش ابعاد حقوق شهروندي مي شود، اين امر را               

 . مي نامد» غيرعادي كار
» سياسي -توليد زيست « يا   Bio-Politik»   سياسي -زيست«مفهوم  

Biopolitische Produktion           كه توسط هارد و نگري بكار گرفته شده 
اشكال زندگي  است، اين امتياز را دارد كه تمامي كاركردها،               

فردگرايانه و شيوه هاي ذهني كه در چشم انداز سازماندهي كار               
مزدوري بنا بر معيارهاي فورديسم به حاشيه رانده شده بودند، اين بار            

با گسترش مفهوم كار بر . به متن بازگردانده و داراي بار مثبت مي شوند     
و تمامي  تقسيم كار   ...  جسم، فضا، زبان، سمبل ها، ارزش ها، عواطف و        

فعاليت هاي بارآور اجتماعي در خدمت شكل دهي ساختارهاي قدرت         
يك چنين مناسبات سرمايه اي نمي تواند بدون نظم         .  قرار مي گيرند 

هر چند مناسبات   .  سياسي و قوانين تنظيم كننده كار وجود داشته باشد        
سرمايه اي هسته جامعه را تشكيل نمي دهد، اما با مناسبات بسيار متنوع            

 .رت و سلطه در ارتباط قرار دارد كه حافظ و نگهدار اويندقد
 radikaleهارد و نگري مدل اسپينوزائي اندرباشي راديكال             

Immanenz         را جانشين تضادي ساخته اند كه نيروي شكل دهنده طبقاتي 
آنها با اين مدل سه سطح پرولتريزه سازي        .  خود را از دست داده است     

آن دو در اين رابطه از      .  ي قرار مي دهند  را از جنبه ديگري مورد بررس     
 Michel Foucault و ميشل فوكو      Gilles Deleuzeانديشه هاي ژيل دلوز  

. الهام  گرفته اند كه ذهنيت را فرآورده اي از مناسبات جمعي مي دانند           
 قدرت بارآور توده انبوه       Singularitätبه اين ترتيب در تنوع جزئيت       
 زندگي و كار را در بر مي گيرد، بدون       نهفته است كه هستي، كاركرد،    

در اين رابطه به مناسبات    .  آن كه آنها را به پديده هائي عادي بدل سازد        
، بلكه  externalistischقدرت و سلطه نه به مثابه پديده اي برون بودي           

 نگريسته  relationale Dynamikبه مثابه بخشي از ديناميسم نسبت مندانه       
 برون از سيستم قرار ندارند تا بتوان آنها را           نيروهاي متخاصم .  مي شود

 .درهم شكست، بلكه توده انبوه آنها را به زنجير كشيده است
بنا بر  .  همين امر سبب مي شود تا از سياست درك ديگري بيابيم         

برداشت آن دو پروژه رهايش توده انبوه را ديگر نمي توان، آن گونه            
 طريق الگوي گذار ساده كه ماركسيسم تا كنون مطرح ساخته است، از  

نيروهاي مولده از سرمايه داري به سوسياليسم و يا آن گونه كه                
. دولت محوران خواهان آنند، در محدوده دولت ملي متحقق ساخت           

هارد و نگري در برابر مبارزه عليه استثمار كه سازمان هاي                  
هژموني طلب طبقه كارگر آن را به مثابه پروژه پرولتري در دستور كار     

ود قرار داده اند، پروژه اي كه با جهان بيروني مرزبندي دارد و در پي             خ
عادي سازي و همگون سازي در درون است، پروژه بارآوري توده انبوه         

نزد آن دو اين پروژه را در برابر همگي امكانات            .  را قرار مي دهند  
 سده پيشين   ٦٠موجودي كه در نتيجه تمامي مبارزاتي كه از سال هاي           

 souveränistischer Staatامروز عليه كار مزدوري، دولت خودفرمانتا به 
آنها .  و عادي سازي فناوري قدرت انجام گرفته اند، قرار داده اند            

هم چون دلوز بر اين باورند كه اين مبارزات سبب شدند تا چشم انداز              
مبارزات آتي از محدوده ملي فراتر رفته و سويه آن، بنا بر برداشت               

 -نقش برتر كار نا    .  است»  جامعه كنترل جهاني  «ك عليه   دلوز، اين 
مادي و عاطفي در مناسبات كاري كه اينك  در رابطه با روند                  
جهاني شدن از نو بهم پيوسته شده است، نه از پيشاهنگي نو، بلكه از                

و از سوي ديگر از دگرگوني      )  ١٢(»  مرده ريگ مبارزات «يك سو از   
 . سوژه كار خبر مي دهد

» ناقلمروي« اين كاركردها و ذهنيت ها كه به لحظه ي          بر مبناي 
Deterriorialisierung           ،اعتبار مي دهند، در عين حال با ايجاد رمزنامه ها 

فردگرائي ها و مقوله سازي ها از كاركردها و ذهنيت هاي توده انبوه از           
» بازسازي قلمرو  «عادي سازي كارائي كنترل اجتماعي و از              

Reterriorialisierung   با توجه به آن چه گفته شد،      .   جلوگيري مي كنند
هارد و نگري مي كوشند تئوري سلطه اي را ارائه دهند كه از سلطه               

در اين رابطه آنان از برداشت        .  دولت ملي فورديسم فراتر  مي رود     
 درباره دولت، از انديشه هاي فوكو درباره           Poulantzasپوالنتزاس  
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ر درباره عادي سازي و ذهني گرائي     حكومت و نيز از انديشه هاي باليبا     
اشكال شهروندي كه مي توانند فراسوي دولت هاي رفاء ملي بوجود            

با اين حال زيرپايه تئوري آن دو را هستي شناسي  .  آيند، بهره مي گيرند  
اسپينوزائي بارآوري توده انبوه در بوجود آوردن مناسباتي،                

 قابليت كاركردي  وضعيت هائي و شرائطي تشكيل مي دهد كه مي توانند      
ضمانت هاي «بدن و جان را افزايش دهند تا بتوان با بوجود آوردن              

 از بازگشت به پروژه يرولتريزه شدن         kritische Sicherung»  انتقادي
بر »  بازسازي قلمروئي «نوئي جلوگيري كرد، روندي كه مي تواند به         

 .مبناي الگوي حاكم از اشكال دولت رفاء ملي بي انجامد
حال مي توان به اين نتيجه رسيد كه اشكال و تنظيم نهادهاي          با اين  

متعيني كه هارد و نگري در تئوري خود ارائه مي دهند، نقطه ضعف              
بطور مثال مفهومي را كه آنها از توفيرنهي دروني          .  اين تئوري است  

ميان فعاليت هاي بارور انسان در روند كار مزدي ارائه مي دهند، گنگ           
با آن  .   اشكال سياسي طرح شده نيز مبهم هستند       حتي.  و ناروشن است  

كه آن دو با تكيه بر نظريه هستي شناسي اسپينوزا مي كوشند به ما               
بياموزند كه جامعه اي آزاد را فقط مي توان با پس راندن فرامين برين             

transzendente         دولتي و اقتصادي در هستي اندرباش  Immanenz فعال
پروژه « حال هارد و نگري آشكارا بر         توده ها به دست آورد، با اين     

تأكيد مي ورزند كه شالوده آن را هستي توده           »  سياسي توده انبوه  
بارآور و نيز توليد روابط، شبكه هاي مراوده و اشكال زندگي مختلف و 

 تشكيل  politische Konstitution»  بنياد سياسي «فراتر از اين ها آن گونه      
.  انكشاف نظم اجتماعي نوئي گرددمي دهد كه مي تواند سبب پيدايش و

در نتيجه چگونه   »  بنياد سياسي «با اين حال روشن نيست كه اين          
عالوه بر آن اين ادعا كه       .  تجربيات و نهادهائي مي تواند ماديت يابد      

ي نوئي مي توانند فراسوي جوامع كنوني بوجود آيند،            »كمون ها«
 . ناروشن باقي مي ماند

كه انديشه هاي هارد و نگري درباره     خالصه مي توان نتيجه گرفت     
تا اندازه اي مشكالت پروژه    »  توده انبوه «و  »   سياسي -زيست«مفاهيم  

پرولتريزه سازي را نمايان مي سازند و در عين حال با تغيير چشم اندازها           
زمينه را براي بررسي كار مزدي در رابطه با مهاجرت، رابطه اجتماع با             

عي و خودگرداني دمكراتيك را      محيط زيست خود، مناسبات اجتما     
در حقيقت كار اين دو در رابطه با نقشي كه دولت            .  هموار مي سازند 

مي تواند در زندگي اجتماعي بازي كند، كوششي است تا بتوان از               
 . مرزهاي دمكراسي ليبراليسم فراتر رفت
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اين اقتصاددان انگليسي برخالف ماركس كه بر اين باور بود            .   درگذشت ١٩٤٦
سرمايه داري در مرحله معيني از تكامل خود چون ديگر نمي تواند به هستي خود               
ادامه دهد، فرو خواهد ريخت و نابود خواهد شد و جاي خود را به سوسياليسم                  

او در  .  ري سخن مي گويد  خواهد داد، از دوران هاي ركود شيوه توليد سرمايه دا         
 ١٩٣٦كه  »  تئوري عمومي اشتغال، بهره و پول     «مهم ترين اثر خود كه با عنوان        

انتشار يافت، مكتب اقتصادي نويني را پي ريخت كه اينك به كينزيانيسم                 
Keynesianismus    بنا بر باور كينز دولت براي آن كه از           .   شهرت يافته است

ران هاي ركود اقتصادي با دريافت وام از بازار  بيكاري جلوگيري نمايد، بايد در دو     
 . سرمايه گذاري كند و در دوران هاي رونق اقتصادي بدهي هاي خود را بپردازد

 فورد براي آن كه بتواند ماشين هائي توليد كند كه اكثر مردم كه داراي درآمد                 -١٠
ند و با   اندك بودند، بتوانند آن را بخرند، از يك سو روند توليد را مكانيزه مي ك              

ايجاد نوارهاي توليد كه بر روي آن هر كارگري فقط بخش كوچكي از كار را                
انجام مي دهد، كاري كه يك نواخت و خسته كننده است، مي تواند بارآوري نيروي           
كار را به شدت باال ببرد و از سوي ديگر تصميم مي گيرد به كارگران خود بابت                

ه اين ترتيب با باال بردن قدرت خريد       هر ساعت كار يك دالر بيشتر بپردازد و ب         
كارگران، آنها را به خريد اتومبيل وادار سازد، سياستي كه با موفقيت عملي                 
مي گردد و ديري نمي پايد كه ديگر كمپاني هاي اتومبيل براي از دست ندادن بازار  

فورد هر چند مزد بيشتري      .  فروش خود مجبور مي شوند از فورد تقليد كنند          

 خود مي پردازد، اما با توجه به باال رفتن بارآوري نيروي كار، مقدار              به كارگران
 .  زمان كار الزم نسبت به   زمان كار  اضافي كوچك تر مي شود

 مي شود، به معناي مقدار، كميت،     Multiduti كه جمع آن      Multiduto واژه التيني    -١١
منظور .  ش است ميزان، گروه، جمعيت بسيار، توده مردم، عوام الناس و توده اوبا           

هارد و نگري آن است كه توده انبوه بارآوري خاص خود را دارد و بنا بر كميت         
خود در پيدايش كيفيت مناسب با خواست ها و نيازهاي خود نقشي تعيين كننده              

 .  ترجمه كرده ايم » توده انبوه«ما در اينجا اين واژه را . بازي مي كند
 »پيدايش زنان كارگر  «در اثر خود       Judith Ravel اين اصطالح را يوديت راول        
devenir-femme du travai  استبردهبكار . 
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 ازدريافتی    در طرح متن کوتاه زير، تالشی محدود و ناقص           
های استبدادی تا     و در نفی سوسياليسم     نگاهی ديگر  از   سوسياليسم 

ی ادعای رو هيچ در تئوری و عمل است که به   )  ی بيستمی  سده(کنونی  
سوسياليسم يا  سوسياليسم امروزی   توان   چه که می    تعريف و تبيين آن   

). ۱( تواند داشته باشد ناميد را ندارد و نمی واه و دموکراتيک     خآزادی  
های اجتماعی   چون فرايند جنبش  سوسياليسم،  �اين نوشته، تحت عنوان     

، هنگام تدارک نظری    )بيش از ده سال   (ها پيش    ، سال �و مشارکتی 
در خارج از کشور در بين       )  ۲(ای تشکيل شورايی سوسياليستی      بر

اکنون، پس از بازبينی مجدد و انجام         .  معدود افرادی پخش گرديد    
، اين متن در    ديگر ای اصالحات در آن و تحت عنوان اصلی چپِ         پاره

...   دانشجويان، زنان و کارگران   :   سياسی -اختيار نقد فعالين اجتماعی   
ويژه، نسل جوان، دختران و پسران        ه آن، ب مخاطب  .  گيرد قرار می 

مبارزی است که تحت شرايط سهمگين حاکم در داخل کشور، با              
های موجود، برای دگرسازی بنيادين        ها و نارسايی    ی دشواری  همه

و  های چپِ سوسياليستی آورده    افکار و آرمان   روی به  ی خود،  جامعه
 . آورند می

***** 

ها و   ها، تئوری  ناشی از پراتيک   بيش از آن که      بحران سوسياليسم 
 خودِاصطالح سوسياليستی يا کمونيستی باشد، بحران در          های به  برنامه

سياق  اين بحران از زمانی آغاز شد که، به       .  آن است )  ۳(ِ  معنا و مفهوم  
 ساختمانو  )  ۴(بينش متافيزيکی و ايدئاليستی، دست به مفهوم سازی          

خواهد ناقد    هميشه، می  چيزی زديم که در اصل و اساس، پيوسته و          
يعنی نه تنها جامعه و      .   باشد ساختارهاها و    ها، سيستم  راديکال نظم 

 را نيز همواره موضوع بازانديشی،      خودمناسبات اجتماعی موجود بلکه     
 .ساختارشکنی و دگرسازی قرار دهد

های نوين ستم و     ی نوزدهم در غرب، با پيدايش شکل        در سده 
های  داری جديد و در پی جنبش        رمايههای آشکار نظم س     عدالتی بی

ات زحمتکشان بر ضد استثمار نيروی  ويژه مبارزه اجتماعی و طبقاتی، ب
های سوسياليستی نزد    ، انديشه ...کار و برای عدالت اجتماعی و برابری      

اينان، در . گذارند ی حيات می هصعر ها پا به فعاالن روشنفکر اين جنبش 
، سوسياليسم، از )از افالطون تا امروز(ی کالسيک سياسی  ی فلسفه ادامه

، �اُتوپيا�،  �)پاراديگم(  سرمشق�،  �سيستم�،  �جوهر�،  �ايده�،  �طريقت�
ساختند که   می�  نيروی برينی �و در يک کالم      ...  �ی فاضله  مدينه�

 اما اين بار زمينی،  ديگر)  يا مسيحيتی (مهدويتی   چون   -فراسوی جامعه 
بايست راه    می -ها ری خودِ انسان  يا  سکوالر و به    جهانی، ايندنيوی،  
 .داد آدميان نشان می ، رستکاری و سعادت را بهنجات

مانند اما نه خالی از ابهام، چندگانگی و تضادِ          انقالب بزرگ و بی   
 از جهان   سوسياليسممارکسی، در تالشی بود که او برای رهانيدن            

� قدرت�و هر گونه    ...  ها ها، ايدئولوژی  ها، اسطوره  ها، مهدويت  مذهب
 :، به کار برد)۶(بودی  -درون و غير) ۵(ترافرازنده
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جهانی  آن]  خصلت[ی تاريخ است که، آنگاه که          پس وظيفه �
و اين،  .  جهان را مستقر سازد    حقيقت ناپديد شده است، حقيقتِ اين      

ی  ی در خدمت تاريخ است که، آنگاه که پيکره          ی فلسفه  ابتدا، وظيفه 
ی   شده، خودبيگانگی را در پيکره       مقدس خودبيگانگی انسان برمال    

بدين ترتيب، نقد آسمان به نقد زمين بدل           .  نامقدسش برمال سازد   
� .شود، نقد مذهب به نقد حقوق و نقد الهيات به نقد سياست                 می

 ).۷) (ی حق هگل ای بر نقد فلسفه مقدمهمارکس، (
-عملی  فعاليتِيا  انقالبی    فعاليتِاو، برای نحستين بار، اصل را بر        

کُنشی  زيستی و هم   ای جداناپذير، بر هم     �دو�يعنی بر   )  ۸(نتقادی  ا 
دهد،  ی اجتماعی و تئوری انتقادی اجتماعی قرار می پراتيکِ تغييردهنده

کند که در فرايند تغيير انقالبی شرايط اجتماعی، آموزنده           و اعالم می  
سرانجام، در  ).  تربيت شود ( بايد آمورش بيند     خود نيز )  تربيت کننده (
است، نه مهم ی کهن، آن چه  ی جديدِ در گُسست از فلسفه �فلسفه�ين ا

 : جهان استتغيير بلکه ، جهانتفسير
از جمله ماترياليسم     (های تاکنونی      ايراد اصلی ماترياليسم    �

فعاليت چون  ...  در اين است که اُبژه يا واقعيت بالفعل را         )  فوئرباخی
در نتيجه قادر   ...    گيرند  در نظر نمی    پراتيک، چون   انسانی محسوس 

را درک  �  نقد �پراتيک�يا فعاليت   �  انقالبی�نيستند معنای فعاليت     
 ).۹(  تز اول-ی فوئرباخ مارکس تزهايی در باره� .کنند

دكترين ماترياليستی تغيير اوضاع و شرايط و تعليم و تربيت             �
فراموش )  منظور در اين جا ماترياليسم ايدئاليستی فوئرباخی است          (

كنند و تربيت    ها تغيير می   اوضاع و شرايط توسط انسان     می كند كه   
از اين روست كه اين دكترين جامعه       .  کننده نيز خود بايد تربيت شود     
 بخشی را باال برده، مافوق بخش ديگر        -را به دو بخش تقسيم می كند       

 .قرار می دهد
 autochangementتقارن تغيير اوضاع و شرايط با فعاليت بشری يا               

قابل درک و از لحاظ      پراتيک انقالبی   تنها چون   )  ازیدگرس -خود(
 تز  -ی فوئرباخ  مارکس تزهايی در باره   � �.گردد عقالنی قابل فهم می     

 ).۱۰( سوم
اند، آن چه که مهم      تفسير متفاوت جهان پرداخته    فالسفه تنها به  �

تز   -ی فوئرباخ  مارکس تزهايی در باره    �  .است، تغيير جهان است    
 ). ۱۱( يازدهم

پنداشتند، از   ی خود می    ز آن چه که آدميان در باره          او ا 
آفريدند تا بر خود حاکم کنند،          دست خود می    هايی که به    قدرت

در شرايط  ،  افراد  ها، انسانموضوع ماترياليسم و کمونيسم او      .  نيآغازيد
 يعنی در واقعيت روابط     ،در شرايط حی و حاضر زندگی      .  معين است 

در مناسبات موجودی که     .  استداری   اجتماعی موجود که سرمايه    
عنوان  ها به  هايی که آن   کنند و در جنبش    ها ميان خود برقرار می     انسان

ها به   منظور تغيير آن رابطه     های خودمختار اجتماعی به    )سوژه(عامل  
داند که   کمونيسم را او آن جنبش واقعی و جاری می        .  آورند وجود می 

 بستر آن خود     شرايط موجود را دگرگون سازد، فرايندی که در          
جای آن که نيروهايی را از        يعنی به .  شوند ها نيز دگرگون می     انسان

ها اعمال سلطه و ستم کنند،       انسان خود متمايز و جدا سازند تا بر خودِ       
...   های سياسی، اقتصادی، دينی يا ايدئولوژيکی      نيروهايی چون قدرت  

اجتماعی از  نيروهايی  ها را چون     شناسند و آن   نيروهای خود را باز می    
کنند تا   سان تالش می   دهند و بدين    ، سازمان می   توسط خود ،  خود
های گوناگون، آزاد از هر        های واقعاً آزاد، آزاد از سلطه         انسان به

 :افراد حاکم بر سرنوشت خود درآيند ، يعنی به)alienation(خودبيگانگی
ی نيروهای  مثابه تنها زمانی كه انسان، نيروهای خود را به           �
اعی می شناسد و سازمان می دهد و نيروی اجتماعی را به صورت            اجتم

نيروی سياسی از خود جدا نمی سازد، تنها در آن هنگام است كه                
Emancipation  ) مارکس، در  .  �بشری انجام می پذيرد  )  رهايش، رهايی

  ).۱۲(ی يهود ی مسئله باره
كمونيسم برای ما نه وضعيتی است كه بايد ايجاد كرد و نه                �

ما كمونيسم را   .  مانی است كه واقعيت بايد خود را با آن وفق دهد           آر
شرايط اين  .  سازد  واقعی می ناميم كه وضع موجود را الغا می         آن جنبش 

هايی حاصل می شوند كه از هم اكنون وجود            فرض  از پيش    جنبش
 ). ۱۳(مارکس،  ايدئولوژی آلمانی . �دارند

كه تكامل  �نامد   می�  ادمشارکتی از افر  �سرانجام کمونيسم را او     
مارکس، (باشد  �  ی همگان  ی هر فرد شرط تكامل آزادانه         آزادانه

تواند  و چنين رهايشی تنها می      )).  ۱۴(مانيفست حزب كمونيست     
رهايی �:  دست خودِ افراد، خودِ فاعالن جنبش انجام پذيرد، زيرا که           به

 -لی بين الملل او   اساسنامه.  (�زحمتكشان امر خود زحمتكشان است     
۱۸۶۴.( 

پيامبر خواهی   - اسطوره سازی و راهبر     اما قدرت متافيزيکی،   
ها، از جمله،    خلق نيروهايی که با تکيه بر آن        بشری و نياز آدميان به    

 نيازی که، در ضمن،      -مرهمی بر مشقات زندگی فناپذيرشان نهند       
محصول شرايط تاريخی و اجتماعی معينی است بی آن که، بر خالف             

 -داری رو به زوال نهد     يش، با رشد مناسبات سرمايه    تصوری ساده اند  
های  نيرومندتر از آن بود که مارکس، خود، دچار آن وسوسه               

 .نشود) messianique (مسيحاباورانه
هم چنان که، در شکل نيرويی برآمده از جامعه که مشروعيت             

دست  به)  ۱۵(گرای تاريخ  خود را، به معنايی، از حرکت محتوم و تبيين        
نام �  سوسياليسم علمی �، در شکل حقيقت مسلم و مطلقی که          آورد می
حکم  کنی که به   گيرد، در شکل تضادهای عينی، ماهوی و بنيان          می

رود تا   آفريند و می   وجدان آگاه خود را می    ...  تاريخ و ضرورت عينی   
ی موعود بدون    ها را به سوی جامعه      ناپذيری انسان  صورت اجتناب  به

ديکتاتوری ای، حزبی و يا       در شکل طبقه  سوق دهد و سرانجام       طبقه
ی مارکس   ديده البته تنها به  (ای هر چند موقتی و از نوعی ديگر         طبقاتی

نام طبقه، ديکتاتوری را در عمل جاودانه        و نه پيروان پس از او که، به       
 مهدوی به    شبح کمونيسم ...  بخش ، ليکن با رسالتی نجات      )کردند
اما نه در صلح و      ...  داد ه می  خود نزد مارکس نيز ادام      گذار و گشت

 .مکشی سخت و درونی صفا که در کش
گويی از شر جدال با     .  شود آزاد می شبحی که با مرگ مارکس       

که هم  ( انتقادی، عصيانگر، و ساختارشکن مارکسی       -آن روح انقالبی  
شود و کنون    ، خالص می  )توان وفادار باقی ماند    آن می  چنان نسبت به  

ترين  ه و نظامی درآيد که نخستين و فوتی        رود تا در جسم دستگا     می
رسد، سلب آزادی و اختيار و ابتکار  قدرت می اقدامش، در آن جا که به  

از مردم، از شوراها و نهادهای اجتماعی مستقل و بويژه از خودِ                 
زند و   سينه می  پرولتاريايی است که، در حرف و ظاهر، سنگش را به          

ای،  دسته  در کالبد هيئتی، دارو    خورد؛ ست که قسم می   ا تنها به نام او   
طلب، نيرويی انحصارطلب و      پرمدعا و قدرت  آوانگردی  گروهی يا   

ها؛ در شکل و ساختار حزبی واحد،        خودمرکزگرا، متولی و قيم انسان    
حاضر و آماده برای عمل کردن،       ...  دولتی توتاليتر با پليسی مخوف     

ر هر جا، در    جا، د  فکر کردن، سازمان دادن و تصميم گرفتن در همه         
جای طبقه و    هر مورد، برای هر کس و همه، به نام طبقه و خلق، به              

با حذف طبقه و    ...  ها خلق، بر طبقه و خلق و در صورت سرپيچی آن          
 .خلق

های  ی سوسياليسم، نبايد با نمونه      در باره پس گفتار کنونی ما       
 ای که  تجربی پيشين، بويژه با سوسياليسم استبدادی و آزادی کُش سده         

در عين حال که ملهم از       .  ی داشته باشد   اپشت سر گذارديم، تشابه    
باشد که در     کمونيستی تاکنونی می    -های سوسياليستی  ای انديشه  پاره

و مارکسيسم  تفکر واحد سيستمی     ی ويرانگر     علت سلطه  گذشته به 
های  توانسته از حد مقاومت     نمی)   استالينی -لنينی  (سويتيکمبتذل  

گفتاری است که   .   اقليت کامل پا فراتر نهد      ای و در   کوچک حاشيه 
خواهد اساساً انتقادی و دگرسازانه باشد و در درجه اول نيز آمادگی             می

زيرا تحوالت بزرگ و سريع     .  نقادی و دگرسازی خود را داشته باشد      
داری  علمی و فنی و شرايط نوين سرمايه      ...  اجتماعی، اقتصادی، سياسی  

جديدی )  ۱۶(انگيزهای   ها و بحث   پرسشملی و جهانی، ما را در برابر        
و نه حتا ارايه پاسخ     (ها   دهند که طرح حتی المقدور صحيح آن       قرار می 

نياز به  )  و راه حلی که عموماً نيز غلط از آب در خواهند آمد                 
نياز .  ی شناخت، انديشيدن و عمل کردن ما دارد         دگرسازی در شيوه  

دارد که در مورد    )  ۱۷(زسا غيرسيستمو   جانبه همهای   تکوين انديشه  به
 انسانی،پديدارهای متحول و ناايستای اجتماعی، سياسی و به طور کلی           

(بسيارگونگی  و  چندگانگی  ،  )۱۸(بغرنجی  و  آشفتگی    پيچيدگی،امر  
 تضاد،  )۲۲(  ی مناسب  و لحظه )  ۲۱(اتفاق،  )۲۰(، پيشامد احتمالی    )۱۹
خود سازد    ی ملَکه قرار دهد و     مرکزرا در   همزيستی در همستيزی    و  
بسان خصلت غامض، همه جانبه، هرج و مرج گونه و غيرسيستمی             (

انديشی،  و اين همه، در گسست از ساده) های اجتماعی و بشری واقعيت
های فکری بسته    انديشی و خودمرکزگرايی خاص نظام     بينی، جزم  مطلق
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ی تفکری دارد که همواره        شيوه عبارت ديگر، نياز به     به.  و جزمی 
 )۲۳( .زير سؤال بردن خود را داشته باشد آوری و بهتوانايی نو
، در جست و جوی بهشت زمينی و          نوع ِدگر ما   سوسياليسِمپس  

ها،  ای مبرا از اختالف    جامعه.   نيست ،ترين دنيايی که وجود ندارد     عالی
های اجتماعی و     ها، تضادها و نزاع     ها، ناهنجاری  عدالتی تمايزها، بی 

برای )  ۲۴(شرطبندی  بلکه  .  اند، نيست  پذيرطبقاتی که طبعاً پايان نا     
 و  برآمدن و در نتيجه تالش و تکاپو و تدارک جهت             جهانی دِگر 

 برای ما آن فرايند جنبش        سوسياليسمگر چه   .  آمدن آن است   فرا
نظمی   -داری ی سرمايه  جامعه اجتماعی است که برای پشت کردن به       

ارد، ليکن  د  گام بر می    -باور ما آخرين حرف بشريت نيست       که به 
در شرطبندی  پس  .  ها را رقم زند    تواند سرنوشت انسان   بربريت هم می  

خاطر آن در    رابطه با فراسوی واقعيت کنونی رفتن و تالش و پيکار به          
معنای حقيقی خود را باز     )  بربريت يا   سوسياليسم(وجود اين دو بديل     

 .و خطرات اين حرکت نيز واقفيم      اما در ضمن، ما بر ريسک     .  يابد می
ها،  ها، طرح  نهاده ها، پيش  توانيم تصور کنيم که راه و روش        يعنی می 
هايی که حتا از درون جنبش اجتماعی و             ها و استراتژی    تاکتيک

ی عمل و آزمايش خطا و چه        توانند در بوته   خيزند، می  می مشارکتی بر 
پس امکان تغيير جهت و تجديدنظر و حتا . بار از کار درآيند  بسا فاحعه 
 .پذيريم ها را نيز می  و تمام آننسخ تام

خواهد پراتيکی    ما پيش از هر چيز می       مورد نظر  سوسياليسمپس  
سيستمی ايدئولوژيک، حقيقتی   .   انتقادی باشد  -ای اجتماعی  و مبارزه 

نيست که از ذهنيتی مستقل و منفصل از جنبش         پاراديگمی  علمی و يا    
 بخواهد جنبش   اجتماعی و خارج از آن برآمده يا ابداع شده باشد و            

خود ی   اصول ويژه اجتماعی و جنبش زحمتکشان را در چهارچوب         
بايد  اين سوسياليسم فرايندی است که از درون جامعه            .  بگنجاند

 در سطح   -ها برخيزد، از مبارزات اجتماعی، طبقاتی و مشارکتی انسان        
 در شرايطی آزاد و دموکراتيک، در جريان تغيير روابط          -ملی و جهانی  

شان، توسط خودِ زحمتکشان و به طور کلی           ماعی و هستی  عينی اجت 
خودِ مردمی که درگير و دار اين روابط هستند و بنابراين بيش از همه              

های برون رفت ار     های اجتماعی و کشف راه      در تشخيص ناهنجاری  
های  ها، شکل  در حقيقت، نوآوری  .  اند ها دارای منافع و صالحيت      آن

ها و   حل ها، راه  ها، ايده  ی، طرح نوين و مناسبات جديد اجتماع       
 مدنی   -های متنوع اجتماعی     های بديع، همه از پراتيک         آزمون
به بيان ديگر، اين اشکال و روابط نوين محصول مبارزات          .  خيزند برمی

صورت  که به  ای است  واسطه اجتماعی و طبقاتی عاملين مستقيم و بی       
صورت مشارکتی  به  ...    های دولتی، اقتصادی، سياسی    مستقل از قدرت  

. کنند و با پذيرفتن مسئوليت و ابتکار عمل نقش اصلی را ايفا می               
تواند نقد راديکال    های نوين امروزه می    مقدمتاً، مبانی نظری اين شکل    
 های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سياسی    روابط موجود جهانی در عرصه    

صلت خ)  در شکل جهانی  (داری   يعنی نقد مناسباتی باشد که سرمايه     ...  
 .دهد اصلی بارز آن را تشکيل می

ی ايران،   ی استبداد زده    اما در شرايط جامعه      ،سوسياليسماين  
عظمت و سختی موانعی که سر       دشواری تعريف و عملکرد خود و به       به

داند که در محيطی بايد زيست و         می.  راهش قرار دارند، واقف است     
ر از تاريخ معاصر و هايی کوتاه و ناد د که در آن، به جز دوره  راقدام ک 

های  ی مدنی و جنبش    گاه جامعه  صورت ناقص و محدود، هيچ     آن هم به  
های دولتی و    معنای واقعی، فعاليتی آزاد و مستقل از قدرت        اجتماعی، به 

. اند نداشته...  نهادينه، دموکراتيک، پلوراليستی و الئيک     دينی در شکل  
های مستقل مدنی با     شو جنب  جامعه(های اجتماعی    اعتبار چنين زمينه   به

و در گستره و فضای آن است که چپ          )  خصوصياتی که نام برديم   
طور کلی، هر جا که جنبش       به.  تواند رشد و نمو کند     سوسياليستی می 

های  ها و ترکيب   ها، مضمون  مشارکتی و مستقل اجتماعی، در شکل      
دی ای، تعاونی، امدا های سنديکايی، اتحاديه صورت فعاليت شان، به متنوع

در ...    های صنفی يا دموکراتيک    ها و کانون   و يا در شکل جمعيت     
ميان اقشار و طبقات مختلف مردم چون زحمتکشان شهر و روستا،              

نگاران،  هنرمندان، نويسندگان، روزنامه  ...  دانشجويان، زنان ...    کارمندان
ای، اقتصادی، فرهنگی،    های گوناکون حرفه   و در عرصه  ...    روشنفکران
های  به وجود آيند و بسط و توسعه يابند، زمينه          ...     سياسی اجتماعی،

 .شوند تغييرات ژرف و ساختاری و تحول اجتماعی نيز فراهم می

� کار سياسی �و  �  سياست�در اين نگاه ديگر،     پس نتيجه آن که     
گری شهروندی در امر عمومی      يعنی دخالت )  ۲۵(  مفهوم اصلی خود   به

Res publica   های  انداز، کار اصلی چپ       چشم در اين .  گردد باز می
سوسياليست ايران نيز از مدار مبارزات سياسی سنتی، از جمله در شکل            

قدرت و هادی، راهبر يا رهبر       معطوف به پيشقراول  حزب يا تشکيالت    
در مضمون چنين    .  دهد ، تغييرجهتی راديکال و بنيادين می        ...توده

های  ف جنبش گيری و انکشا   کوشی برای نضج   راهی و هم   تحولی، هم 
های مشارکتی اقشار و طبقات       مستقل اجتماعی، ابتکارها و حرکت     

های تحت ستم و سلطه     ه مختلف مردم، بويژه زحمتکشان و ديگر گرو      
 .گيرد قرار می...  چون زنان، دانشجويان و جوانان

، چپ سوسياليستی     چپ ديگر  کوشی    راهی و هم     اين هم  
های اجتماعی  نقادانه از جنبشروی غير  خواه و دمکرات، نه دنباله     آزادی

اصطالح  ها از سوی به    ست و نه تعيين تکليف، رهبری و هدايت آن         ا
همواره مرسوم  چپ سنتی   هم چنان که در     ...     يا پيشرو  عنصر آگاه 
ها و يا    جای جنبش  اين چپ ديگر نه به     ...  چنان هست  بوده و هم  
...  ی و مدنیهای اجتماع راه با جنبش  بلکه در کنار و هم،ها فراسوی آن

در جهتی تالش خواهد کرد که عمل دگرسازی مناسبات اجتماعی با            
سان که پراتيک تغيير و      بدين.  نگر و انتقادگر انجام پذيرد     فکر بغرنج 

دگرگونی اجتماعی توأم با تئوری انتقادگر، هم در مورد جهان بيرون            
 .دزمان در مورد جهان درون خود، اعمال شو از خود و هم و هم

 :ها داشتياد
 و در پاسخ    سوسياليسم يعنی در نگاهی ديگر به        ،همين راستا    چندی پيش، در   -  ۱

های  پرسش، نگارنده مطلبی تحت عنوان         تحکيم نيوز های تارنمای     پرسش به
ی تحرير درآورد که در اين رسانه و در              به رشته   سوسياليسم دموکراتيک 

 .  کشور درج گرديد در خارج از»طرحی نو «  نشريه۱۲۳ و ۱۲۲های  شماره
 .های چپ ايران شورای موقت سوسياليست - ۲
۳ - Sens 
۴ - conceptualisation - conceptualiser 
۵ - transcendance - transcendantal 
۶ - immanence - immanent 
ی رضاسلحشور،   ترجمه.  ی حق هگل   مقدمه ای بر نقد فلسفه      کارل مارکس،     -  ۷

 )هانوفر(د ، انتشارات نق۱۹۸۹ژانويه 
 Karl Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, Œuvres III, 

Philosophie, page۳۸۳, Pléiade   
۸ -activité critique-pratique  
 ی فوئرباخ تزها در باره کارل مارکس، - ۹

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page ۸, édition du 
progrès  

Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page ۲۰,۱۹۸۷, PUF  
 . همانجا-۱۰
 . همانجا-۱۱
 ۳۴.، ص۱۳۵۷ی فارسی،  ی يهود، ترجمه ی مسئله ، دربارهکارل مارکس -۱۲

Karl Marx, A propos de la question juive, Œuvres III, Philosophie, page ۳۷۳, 
Pléiade  

ی فارسی، انتشارات    ، ايدئولوژی آلمانی، ترجمه   کارل مارکس فردريک انگلس      -۱۳
 ۴۵. ، ص۱۹۷۶کارگر 

Karl Marx, Idéologie allemande, Œuvres III, Philosophie, page ۱۰۶۷, Pléiade  
 ۶۹.  چاپ پکن، صمانيفست حزب کمونيست. کارل مارکس فردريک انگلس -۱۴

K. Marx F. Engels, Manifeste du parti communiste, Oeuvres choisies, Ed. 
Progrès, ۱۹۷۸ tome ۱, page.۱۳۱ 

۱۵- déterminisme historique 
ی  به کار می بريم که ريشه در واژه           problématique را برابر با      انگيز مسأله  -۱۶

و ...) دربرابر، مقابل، روبرو، جلو( proاين کلمه از پبشوند .  دارد  problêmaيونانی  
يا پربلِما  پس،  .  تشکيل شده است  )  پرتاب کردن يا  انداختن    (blêی   از ريشه 

، به معنای چيزی يا موضوعی است که جلوی پا، در برابر و يا بر سر                 پربلِماتيک
هايم به  من در بحث. راه قرار می گيرد و در نتيجه ما را به چالش با خود می طلبد        

البته نه در مفهوم کانتی آن        .   می کنم   کرات از اين واژه استفاده کرده و         
، بلکه در همان معنای اصيل و        ) درست باشد  می تواند ای که    يا قضيه  قضاوت(

اصلی يونانی اش يعنی مشکل و مانعی که روبروی ما قرار دارد و برای                      
ای که، در ضمن، عموماً يگانه  چاره. ای بايد انديشيم آن از سر راه، چاره  برداشتن

 .دگانه، چند سويه و بغرنج و حتا معمايی استنيست بلکه چن
۱۷- systématisant - systématisation 
۱۸- complexe - complexité 
۱۹- multitude - multiple  
۲۰- contigence - contngent 
۲۱ - hasard 
۲۲- kairos 
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، رجوع کنيد به مقاله های من زير در           )۲۲ تا   ۱۸(های فوق   در تعريف مفهوم   -۲۳
 : ، از جمله)com.tarhino.www(نوطرحی 

ی فلسفی   لحظه.  نزد ارسطو �  سنجيدگی سياسی �.  �نقِد سياست �تأملی بر مبانی     .  ۱ 
و �  شور�،   �احتمالی پيشامد�:  �ی تغييرناپذير استعاليی     انديشه�گُسست از     

 .۱۲۱ � ۱۲۰: شماره های: طرحی نو .�ی مناسب لحظه�
مبانی جنبش  "ی   آقای اکبر گنجی در باره      �  های پيشنهادی  تز"مالحظاتی بر    .  ۲ 

 .۱۱۶ - ۱۱۵: شماره های: طرحی نو. "تحول دموکراتيک در ايران
 برگردان به فارسی    تونی نگری، .  �بسيارگونه�به سوی تعريفی هستی شناسانه از        .  ۳ 

 .۶۸شماره : طرحی نو وثيق،. از ش
روش استداللی از پاسکال در بحث بودن       .  pascalien  pari):یپاسکال( شرطبندی   -۲۴

 .بلِز پاسکال، فصل شرطبندیهای  انديشهرجوع کنيد به . يا نبودن خدا
Blaise Pascal, Pensées, Le pari, classiques Larousse, page ۵۹ - ۶۳.  

 : ه، از جمله بنقد سياستهای نگارنده در باره ی   نگاه کنيد به سلسله بحث-۲۵
. ۱۳۸۰  -۱۳۷۹سال پنجم،   .  �نقِد سياست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس          �

 )www.tarhino.com. (۵۱ و ۵۰، ۴۷، ۴۵، ۴۴: شماره های: طرحی نو
پروتاگوراسی، ماکياولی،     :ی گسست از فلسفه سياسی کالسيک            چهار لحظه  �

: شماره های.  ۱۳۸۲-۱۳۸۱، سال هفتم و هشتم،      طرحی نو .  �اسپينوزا يی و مارکسی   
۶۳ ،۶۶ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳ ،۷۵ ،۷۷) .www.tarhino.com( 

به دست می � سياست واقعاً موجود�تحت عنوان  �  سياست�در اين مباحث، تعريفی از      
 .گو می كنيم دهيم که چهار محور اصلی آن را در زيرباز

 :عبارت است از� سياست واقعاً موجود�
ی  ای، انحصاری و اختصاصی در زمينه      ی گفتار و كرداری تخصصی، حرفه        حوزه -۱

ای  حوزه.  می نامند و متعلق به همگان است      �res publica  عمومی امر�آن چه كه    
و �  طبيعی�مراتبی  كه به صورت       استوار بر تقسيم كاری اجتماعی و نظمی سلسله       

 .در ذهنيت عمومی جلوه می كنند� عقالنی�
چنان آغشته به      نا بر اين هم      ب( �مسيحايی�يا   �  بخشانه نجات� گفتمانی     -۲

. ساز و مطلق گرا    توهم.  ی رستگاری بشر   با وعده )  �سكوالر�ليكن   �خويی دين�
 .�حقيقت�و � حق�مدعی انحصاری 

بنابراين در تقابل با . باور و ايقان  و منشی يكسونگر، يگانه ساز، سيستم ساز  بينش-۳
قرار � مركز�را در � انیناايق�و � گانگی چند�، �بغرنجی�آن بينش و منشی كه 

 .می دهد
 نظر و عمل معطوف به دولت و قدرت، پس در نهايت و بالقوه آماده برای تبديل                  -۴

 .خواه گر و تمامت طلب، سلطه شدن به روندی اقتدار
 

 ...سخني بي پرده و 
  

جا   ، یک »قائل شدن به هدف غائی     «ویژه با موضوع    ه اما ایشان ب       
را از دیگران موکدا جدا      »   مارکسی های سوسیالست«و  »  چپ«
ها برابر   را هم با مارکسیست      ها جائی سوسیالیست   در  کنند و  می

 ها و  جائی همه را، سوسیالیست       سرانجام در   کنند و  تلقی می 
 در  .کنند می  برابر(=)  عالمت    هارا با  کسیسترما  ها و  کمونیست

جانب آنها    که ایشان از  «   های مارکسی  کمونیست «صورتی که   
های کمونیست هستند که     سوسیالیست   بخشی از  ،گویند سخن می 

ای از  گیرند که خود شاخه می بر ها را در سوسیالیست خود بخشی از
یک   که هر   حالی  در  اند و  آن منشعب شده    از  و  هستند»  چپ«کل  

 ،ست ا روان  جهت تحقق اهداف خود      در  و  آنها به راه خود      زا
را هدف  »   کمونیستی رسیدن به جامعه  «های مارکسی    کمونیست

ین ا بنابر .اند تکلیف رسیدن به آنرا به عهده گرفته          قرار داده و  
ای طیف چپ موافق با      هگیری به همه گاتگوری    تسری این هدف  

 .واقع نیست
هدف غائی  «ل شدن  تفاوت بین      یقا    من نمیدانم  منظور ایشان از       -3

ر چیست؟ به نظ  »  هدف غائی برای چپ   «و  »طورکلیه برای تاریخ ب  
 : وگمان من

تاریخ .  کنند راه جداگانه حرکت نمی     دو  در»  تاریخ«و»  چپ  «�الف  
» تاریخ« هیچ هدفی فارغ از    ،یگانه است »  چپ  «سرگذشت بشر و  

زندگی بشر    عرصه تاریخ و    بستر و   هیچ استراتژی جدا از      و
به مکان    زمان معین و     تنها ممکن است هدفی تا      ،نیست  متصور

ای خواهد بود که     عرصه  روی در    اما به هر   ،معین محدود شود  
فعالیت بشری بیرون     گونه حرکت و   هیچ.  شود نامیده می »  تاریخ«

نابودی بشر پایان     تاریخ بشر جز با      و  افتد از تاریخ اتفاق نمی    
ادیان است که برای تاریخ پایانی تصور            تنها در   .پذیرد نمی
 .رسد آخرالزمان فرامی و شود می

 مسلما  ،توان جداکرد  نمی»  ورکلیطه تاریخ ب «از    را»  چپ  «-ب  
درون آن  در درازنای تاریخ  با تاریخ و  در  داشته و   همواره وجود 

 .خواهد کرد حرکت کرده و

طور ه تاریخ ب«برابر  ، در»طورکلیه تاریخ ب« شاید منظور ایشان از �پ 
ی و به عبارت دیگر مقطعی از         یجا  ی تا ی یعنی از جا    ،»جزئی

مستقل از آن نیست  تاریخ و یرون ازروی ب تاریخ است که به هر  
»  رسیدن به جامعه کمونیستی    «که ایشان      چنان ،نخواهد بود   و

های  کمونیست»  تاریخی«را  نیز پایان  تکلیف          مورد نظر خود  
 .  دانند مارکسی می

 ،انداز نیست  که رسیدن به این هدف، حتا در چشم            با وجود این   -4
 جود این بخش    تداوم و    چنان با اطمینان از        ایشان هم  

 فرمان و نظریه و تداوم همین ایده و و» های مارکسی کمونیست«
 ی که سپس خواهند آمد و از      یها همین تکلیف در نسل     اطاعت از 

 .گویند جانب آنها سخن می
 اما برای من نویسنده این      ،برای ایشان مقبول و مطلوب است       اگر  -5

غول  نیست که چگونه افرادی که دلمش        حتا قابل تصور    سطور
دارند و برای پایان دادن به ستمگری         غم مردم را    زندگی بشرند و  

 مقطعی از    در ،کنند تالش  می    تامین  نیکبختی بشر     کشی و  ستم  و
آن او، بشر، یعنی       تاریخ نسبت به چگونگی زندگی پس از         

شوند؟ برای آنها    تفاوت می  چنان ادامه دارد،  بی      تاریخی که هم  
اجرای   ل زندگانی اوست یا   یمسا  و  سوژه  و محمل مبارزه بشر      

آگاه به مسئولیت خود درباره       این مردمان آزادند و     یاآفرمان؟  
سرباز گوش به فرمان یا روباتند؟ به فرمانی             کنند یا  آنچه می 

آنجا تکلیفشان پایان  روند و حاوی تکلیف معنیی تا مرز معینی می
 چه  شوند؟ شاید بازنشسته؟ اساسا     گاه چه می    آن  پذیرد، و  می

 چه مقامی این تکلیف را برای آنها تعیین کرده است؟   کسی و
 .مسئولیت  نسازیم فرمان و مکلف اما بی ها موریانه سر به   ازانسان     

 » جامعه کمونیستی«درباره چگونگی مسئولیت و مدیریت در 
پاسخ  به پرسش من درباره چگونگی جامعه محصول اجرای              در

 اصل اساسی و    اجرای دو   و مدیریت بر  و مسئولیت   »  تکلیف«این  
ه  ب(توزیع    و)  توانائی  و  حسب استعداد ه ب(ای خاص آن، تولید       پایه

 مورد نظر» توزیع«و ظرفیت  که وجود» تولید«ویژه ه ، و ب)حسب نیاز
 :و وعده نظام کمونیستی بدان بستگی دارد

انگلس هم چیز زیادی      ی با این توضیح  که مارکس و        یسو   از
سلب مسئولیت  »  های مارکسی  کمونیست«  اند، از  دانسته ن نمی درباره آ 

 دانند و  جامعه کمونیستی می   تنها رساندن به    را  ها تکلیف آن   کنند و  می
  .دانند پایان یافته می»  را تکلیف تاریخی خود«با آن

اساس   خواهم بر  می«گیرند که    سوی دیگر به من ایراد می         از
چارچوب این آگاهی     در   و جامعه موجود   آگاهی کنونی خود از    

ماند  این بدان می    ای کمونیستی را مشخص کنم و       های جامعه  شاخص
 های دوران خود    آگاهی  ها و  با دانستنی   که مردمان قرون وسطا     

چیزی درباره آن     های اساسی جامعه دوران ما را معین کنند و          شاخص
 .)114شماره، 4ستون اول ص (» بگویند
 اکنون، در زمان حال، درباره        ]ایشان[  سوئی دیگر خود      از
 جامعه کمونیستی بر  «دهند که    های جامعه کمونیستی  نظر می      شاخص

از روی نقشه و برنامه       همکاری جمع و    اساس آگاهی جمعی، تعاون و    
 آنان زندگی خود  «  و»  یابد و براساس نیازهای واقعی آدمی سازمان می      

یکدیگر سازمان  تعاون با     در  از روی نقشه و برنامه و        را آگاهانه و  
 :درحالی که» دهند می
» آینده«های جامعه کمونیستی   آیا توضیح ایشان درباره  شاخص -الف

 با«بدان معنی نیست که ایشان       )  آن اشاره شد   باال به   که در (
های اساسی  دوران     شاخص  های دوران خود   آگاهی  ها و  دانستنی

ی که ایشان مدع    ؟ مگر این  »کنند آینده مفروض را مشخص می    
های زمانی که هنوز      آگاهی  ها و  علم غیب و آگاه از دانستنی      

 . نیامده است باشند
های اساسی دوران    شاخص  من امروز   داشتند   ایشان چگونه انتظار   -ب

 هنوز      ، زمانی که    »آینده«های   اساس آگاهی   را بر »  آینده«
هایش معلوم   آگاهی  آوردهای دانش و   میزان دست   نوع و   نیامده و 
غییبگوئی   یص  بدهم؟ من کجا ادعای پیشگوئی و         تشخ ،نیست
  .ام کرده

 ، هرکس مسئول  ،حتا هرتوصیه بار مسئولیت دارد        هرتکلیف و  -پ
تکلیفی است که     وظیفه و   آمدهای کار و   یعنی پاسخگوی پی  
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حتا  توصیه     تکلیف و .  کند دهد یا آنرا اجرا می      فرمان آنرا می  
ده نداند چیست   یا توصیه کنن    کردن به چیزی که خود تکلیف و      

فرستادن مردم به سرزمینی حتا برای         و  آمدهائی دارد  چه پی   و
 .کننده ناشناخته کار عجیبی است یا توصیه تکلیف و

برنامه و سازماندهی برای اجرای  طرح نقشه و جز» مدیریت«  مگر-ت
 ریزی و   طرح نقشه و برنامه    ،چه باشد   آنهاست؟ مسلما هدف هر   

 پرسش من این    است و   ن ناگزیر سازمان دادن برای اجرای آ     
کدام   با  نظام کمونیستی چگونه و     ست که این مسئله اساسی در     ا

انواع   نیازمندان و   گرفتن تعداد   نظر  در  تشخیص و   برنامه، با 
رعایت   هم با    آن ،ها تامین آن   های آنان و تدارک و      نیازمندی

 ویژه با تغییرات وتحوالت و      ه ها ب  نیازمندی  فزونی نو به نو    
 تولید ناگزیر انبوه برای ارضا      تکنولوژی و   های دانش و   ینوآور

 مدیر  .شود حل می   ها، تبعیض نیازمندی   بری از   تامین یکسان و    و
توزیع  نظمی بین تولید و گوی بی پاسخ مسئول انتظام این امور و      و
از ،  باال آمد   که در   تجاوز کیست؟ اما چنان     احیانا تبعیض و    و

 .  ام نکردهایشان درحقیقت پاسخی دریافت 
 بوخارین و  «  آمیز آنرا   پاسخ فریبکارانه و سفسطه          اما

ادعای   های نظام مورد   پس از برخورد عملی با واقعیت     »  پرابراشنسکی
 که درباره آن در   (»  الفبای کمونیسم «نوشتار    در»  تکلیف«ناشی از   
ی زیرپا گذاشتن   یتوجیه چرا   با)  ام خود توضیح داده  »  جستار«  نوشتار

سرانجام شوم    اند، و  بندی کرده  های ادعائی سرهم   وعده  همه اصول و  
 را فروپاشی مفتضحانه   »  تکلیف«  کم نابهنگام، آن     تحمیل، دست 

های  قربانی  پرده بیرون افتادن جنایات و        از  و»  دولت شوروی «
 .  داد تاریخ قرار ثبت در چشم جهانیان و برابر شمار آن در بی

 مارکس ،ام ار خود آوردهنوشت که در  چنان-مورد تغییر جهان   در
ارادی و دیگری موافق   این باره دو نظر متفاوت، یکی مخالف تغییر در
 مستند هر   فرمان دهنده آن، ابراز داشته است و        کننده و  حتا توصیه   و

که رساندن    آن   اما ایشان با    ،ام نوشتار خود بیان کرده      دو را در   
 ،دانند می»  یهای مارکس  کمونیست«تکلیف    را»  جامعه کمونیستی «به

بنی بر تغییر    م  ارادی مارکس، عبارت مستند مرام     ربا انکار نظریه تغیی   
های گوناگون   به شیوه    جهان را  امروز بهفیلسوفان جهان تا     «ارادی  

را با  »  ست ا  درحالی که صحبت بر سر تغییر آن          ،اند تفسیر کرده 
 چون نظریات و    و  .اند  نادرست دانسته  ،»اصال چنین نیست  «عبارت  

 داوری با    ،نوشتارهای ما منعکس است       دو ما در     تندات هر مس
تنها توضیخ مختصری درباره نظریات ایشان درباره          .ست ا خوانندگان

این باره به     ایشان در   نظر.  دهم محتوای عبارت مزبور می      شکل و 
 :دوصورت ابراز شده است

نادرست دانستن ترجمه مستند من از عبارت نظریه              - یکی
از آن ) اند آن شرکت داشته که خود نیز در(ای  رجمهه تیارا  مارکس و 
برترجمه (و تفسیری که خود برآن        تعبیر   حاشیه و  -دیگری،  عبارت
  .اند افزوده) خود

 دانم و عبارتی که مورد من زبان آلمانی نمی  اوال�داول  مور   در
 عینا از کتاب     ،ام نوشتار خود آورده    که در   استناد من است، چنان    

 دو در   ترجمه مصطفا رحیمی که هر    »  پل فوکیه « نوشتار   »دیالکتیک«
 کنون  نیز نه تنها در       تا  ام و  نقل کرده ،  عرصه دانش اعتبارکافی دارند   

استثنا به همین صورت     بی  نوشتارهای گوناگون عموما و     ها و  کتاب
فیلسوفان  «پرهام به این صورت      جمله ترجمه آقای باقر     از(آمده است   
سر   له بر ااما مس ،  اند های گوناگون تعبیر کرده     هشیو را به   تنها جهان 

) تزهائی درباره فویرباخ    -کارل مارکس »  دگرگون کردن جهان است   
» چپ هواخواه انفالب کمونیستی   «تبلیغاتی تمامی     اساسی و   بلکه شعار 

 یا  دیگر    هرگز  مورد اعتراض ایشان و        کنون نیز   بوده است و تا   
«   بجای ترجمه مورد استناد من،    ثانیا، ایشان     .کسان واقع نشده است   

های گوناگون تفسیر    فیلسوفان جهان تا به امروز فقط جهان را به شیوه         
که من واژه   (»  ست ا سر تغییر آن     درحالی که صحبت بر     ،اند کرده

فیلسوفان «  اند    ای آورده   چنین ترجم )  ام قلم انداخته   هم از   را»  فقط«
و  »  ست ا سر تغییر آن    له بر ا مس ،اند گوناگون تعبیر کرده    تنها جهان را  

سپس خود تفسیر مبسوطی به این شرح درباره قصد مارکس از ییان              
های  فیلسوفان به شیوه    نقد مارکس به   «اند   آن  عبارت ارائه کرده      

  ها ست که  آن    ا به آنان این    او   بلکه نقد  ،گوناگون تفسیر آنان نیست   
» فعالیت حسی نه به عین و     و  پردازند ذهنیت می   فقط به بررسی ذهن و    

جهان  از فیلسوفان تنها قادرند ست که فلسفه و    ا منظور مارکس این  «  و
 انتزاعی ارائه دهند    جامعه به عنوان موضوعی بیرونی تعبیری ذهنی و         و
پایه هستی اجتماعی  عمل اجتماعی را که اصل و بنا براین پراتیک و و

ه ک  درحالی»  دهند قرار نمی   کانون بررسی خود        در ،آدمی است 
چه »  قادرند«    ها تنها به این صورت     آن  که اگر   این  صرف نظر از  (

به روشنی  )  توان داشت  آنها، می   چه انتظاری از    ایرادی به آنها ، و     
مفهوم تفاوتی  نه در  معنی و   آشکار است که  بین این دو ترجمه نه در         

 تر  سلیس ،ام نوشتارم آورده   ای که من در     که ترجمه   نیست جز این  
با » تفسیر« تفاوتی ندارد و» گوناگون« با» های گوناگون شیوه« :است

 دو بر سر    هر  و  اختالفی ندارد »  لهامس«با  »  سر  صحبت بر «و»  تعبیر«
چه »  دگرگون کردن   و  تغییر«است و   »  دگرگون کردن «  و»  تغییر«

تا به  «نبود عبارت     و  بود  ، و )»تاریخ«به دیگر بیان      و(»  جهان«چیز؟  
اصل عبارت آلمانی     دانم در  نمی  و( نیست   ترجمه ایشان   که در »  امروز

ترجمه ایشان    روی  قید زمانی آن در       ست و بهر   ا یکسان)  نه  هست یا 
اصل نظریه  قید نشده باشد چون           زیرا اگر هم در     ،است  نیز مستتر 

 مسلم است که تا     ،تاریخ و زمانی برای این کار فیلسوفان اعالم نشده         
 صحبت بر «  ، یا »لهامس«ین  همچن  بیان  نظریه است، و      و  زمان اظهار 

مفصلی که ایشان     اما تفسیر .  به زمان پس از آن      ناظر»  آن  تغییر  سر
اند مطلقا  کرده» محتوای این نظریه مارکس از   منظور  و  مقصود«درباره  

ای  ایشان خود تئوری تازه      ها ندارد و   یک از ترجمه   ارتباطی با هیچ  
ری داشت عاجز از    مارکس چنین نظ    که اگر   افزون بر این  .  اند آفریده

 دالیل روشن و    بی پیچ وتاب نبود، شواهد و       نوشتن آن به روشنی و    
 و(تغییر ارادی   «به    که  او به همان روشنی نظریه باال          قاطع  به این   
 در(این باره     در  توضیحات دیگر او    دارد در   نظر»  جهان)  حتا قهرآمیز 

: جمله  دارد از   وجود  )راهنمای عمل به آن       حقیقت مکمل و   
طریق واژگون ساختن     از  که تنها   کنند آشکارا اعالم می    ها ونیستکم«

 هایشان میسر   وصول به هدف    راه جبر   از  همه نظام اجتماعی موجود   
سر واژگون کردن وضعیت      برای کمونیست واقعی مسئله بر      «-»است

 در«  و)  ایدئولوژی آلمانی   57  مانیفست و   122ص  (»موجود است 
 له عبارت ایک یعنی کمونیست مس    برای ماتریالیست پرات    واقعیت و 

کردن جهان موجود، از دست بردن عملی به واقعیت  رو  و  زیر  ست از ا
نظر خود  و )ایدئولوژی آلمانی 25و 24ص (» ست اتغییر آن موجود و

به رسیدن به   »  های مارکسی  تکلیف تاریخی کمونیست  «ایشان مبنی بر  
 . ها پایان تکلیف تاریخی آن کمونیسم و

کمونیسم »  تکلیف  « یگره  -ع ضرورت  موض   موضوع و  
نیز گشوده  »  ضرورت«توسل به      با»  تغییر ارادی «مارکسی به    

هم آمیخت یا یکی را برای توجیه         ه توان ب  را نمی    این دو  .شود نمی
چون همه این تئوری،  به گفته ایشان تکلیف             و  دیگری بکار برد  

نظام جای  ه ب  »نظام کمونیسم «  نشاندن بالفصل   »  کمونیسم مارکسی «
به آن  »  تکلیف«ترکردن چهره  این        برای قابل قبول    ،کنونی است 

که این تکلیف تغییر ارادی         یعنی این  ،زده شده »  ضرورت«چاشنی  
که این تغییر، جانشینی       یعنی این  ،است»  ضرورت«تشخیص    مبتنی بر 

اراده   جای نظام کنونی نه میل و          ه بالفصل نظام کمونیسم ب      
است که  »  ضرورت تاریخی « بلکه   ،است»  های مارکسی  کمونیست«
آن مکلف   کمک به   اند و به اقدام و     پیش تشخیص داده    از  را  ها آن  آن
 ):به کوتاه سخن(دارم  اما تا آنجا که من باور .اند شده

 
ست  ا شعورما  اراده و   مستقل از   بیرون از ذهن ما و    »  ضرورت  «- الف

 شیئ یا درون    از.  فرمان ما   و  اراده و دستور    صول اندیشه و  حنه م 
های درونی   واکنش  ها و  کنش  ای از  مجموعه  تحت تاثیر   پدیده و 

آید،  وجود می  در برخورد با شرایط بیرونی اما بیرون از اراده ما به          
 ها تواند ضرورت  ها می   اتفاق ،ها تصادف  .کند عمل می   تراود و  می

توان با ایجاد     اما نمی  ،های تازه بیافرینند   را تغییر دهند یا ضرورت    
 .طبق نقشه آفرید اتفاق ضرورت مورد نظر و ی تصادف وتصنع

» زمان حال« ها تنها در شدن ضرورت آمدن و پدیدار» وجود«  به -ب
متون   را در   آن  .بینی است نه پیشگوئی    مطلقا نه قابل پیش     است و 

 کرد و حدس زد و      توان جستجو  های گذشته می   رویدادهای زمان 
هنوز   که هنوز نیامده و    برای زمانی      اما.  یافت)  احتماال(  یا

های آن دست    توان به تشخیص ضرورت    موجودیت نیافته نه می   
 . یا برای آن ضرورت ساخت یافت و
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ضروری و    چه در عنصر، ضرورت، بسیار مهم و            اما آن   - پ
کاوش و تشخیص   )  میسر شود   اگر ممکن و  (است    ساز سرنوشت
 پاسخگوئی مناسب به آنها و      است و »  زمان حال «های   ضرورت

 و  ها مدار آن   حتا ورود در    سنجیده آنها و    بکاربستن هوشمندانه و  
 . هانمقتضیات آ با تشخیص شرایط و ها محدود آن تغییر نسبی و

 ها و  رها از دگم    آزاد و ،   مبتکر ،پویا»  چپ«که        به امید آن  
فریدریش    با کالمی از   د،را بگشای   های سنجیده راه خود    ها با گام   فرمان

ممکن   همیشه شناخت حدود امر   «وف بزرگ اتریشی    فون هایک فیلس  
» دهد هایش را می   قابلیت  است که به انسان توانائی استفاده کامل از         

 .دهم را پایان می  نوشتار خود،) قانون، قانونگذاری وآزادی-28ص (
 

 ... دگرگوني توازن
 

مي گويند چون خامنه اي پس از تجربه دوران خاتمي نمي خواست         
 مقام رياست جمهوري را هم چنان در اختيار خود داشته          »اصالح طلبان«

باشند و نيز از آنجا كه بازگشت رفسنجاني به اين مقام را مترادف با               
كاهش نفوذ خود در ديوانساالري حكومتي مي پنداشت، در نتيجه             

بسازد تا از شر دو رقيبي رهائي يابد كه          »  اصولگرايان«مجبور شد با    
سي بي همتا است و ديگري با طرح          يكي در حيله و تزوير سيا        

. از اشتهار بين المللي برخوردار گشته است         »  گفتگوي تمدن ها «
پشتيباني خامنه اي از احمدي نژاد سبب شد تا سپاه بتواند در انتخابات             
رياست جمهوري تقلب كند و زمينه را براي دستيابي نامزد خود به مقام   

 .رياست جمهوري هموار گرداند
شوراي مصلحت  «ني هر چند در مقام رياست         هاشمي رفسنجا 

منصوب مي شوند، از نفوذ سياسي     »  رهبر«كه اعضايش از سوي     »  نظام
زيادي برخوردار بود، اما از داشتن مقامي كه زيرپايه آن رأي مردم              
باشد، محروم و به همين دليل نيز در آن مقام از مشروعيت مردمي               

جاني پس از شكست سخت     با تمامي اين احوال، رفسن    .  برخوردار نبود 
خود در انتخابات رياست جمهوري كوشيد جبهه مشتركي را عليه             

 سال  ۲سازماندهي كند و اينك پس از        »  اصولگرايان«احمدي نژاد و   
كه از دوران رياست جمهوري احمدي نژاد مي گذرد، چنين به نظر             
مي رسد كه توانسته است در اين زمينه به موفقيت بزرگي دست يابد،             

 مرگ آيت اهللا مشكيني بسياري از معادالت سياسي را درهم              زيرا
كه در عين   »  اصولگرايان«ريخت و فرصتي را فراهم آورد تا مخالفين         

انقالب هستند، بتوانند قدرت    »  رهبر«حال مخالفين سياست هاي كالن     
نمايان سازند و براي     »  اصولگرايان«و توانمندي خود را در برابر         

 . تري از قدرت سياسي را مطالبه كنندجناح هاي خود سهم بيش 
و هم چنين برخي از     »  اصولگرايان«رسانه هاي وابسته به جناح      

كوشيدند در آستانه » مجلس شوراي اسالمي«اعضاي اين فراكسيون در 
انتخاب رئيس جديد مجلس خبرگان با حمله هاي شخصي و بي اعتبار            

سازند و زمينه را    ساختن هاشمي رفسنجاني، او را به عقب نشيني وادار         
كه در حال   »  مجلس خبرگان «براي انتخاب آيت اهللا جنتي به رياست       

بي ترديد تمركز  .  است، فراهم آورند  »  شوراي نگهبان «حاضر رئيس   
در دستان آيت اهللا    »  شوراي نگهبان «و  »  مجلس خبرگان «رياست  

به  نيرومندترين چهره  نظام اسالمي مبدل      »  رهبر«جنتي، او را پس از      
در روند انتخابات مجلس    »  اصولگرايان«ساخت و به تأثيرگذاري      مي 

به شدت مي افزود و آنها مي توانستند با حذف بسياري از مخالفين              
خود از ليست نامزدها، زمينه را براي سلطه خود بر مجلس             »  خودي«

 . آينده آماده سازند
با تمامي كوشش هاي خامنه اي، كه      .  اما ديديم كه چنين نشد     

 نهان از آيت اهللا جنتي هواداري مي كرد، با نطق هاي               آشكار و 
تخريب «احمدي نژاد در رابطه با نقش       »  افشاءگرايانه«تهديد آميز و   

رفسنجاني در رابطه با پروژه هسته اي، با دستگيري برخي از           »   گرايانه
» اسرار«و كساني كه      »  جاسوس«ياران نزديك هاشمي به مثابه       

ر بيگانگان قرار دادند، با توقيف و           هسته اي ايران را در اختيا       
جمع آوري كتاب خاطرات هاشمي رفسنجاني توسط نهادهاي وابسته به         

، با افشاء پروژه اخراج خاتمي از حوزه روحانيت و خلع        »اصولگرايان«
لباس روحانيت از او، با انتشار خبر  دستگيري آمريكائيان ايراني تباري   

ايران سفر كرده بودند و طرح        كه براي ديدار خانواده هاي خود به        

توسط آمريكا در ايران و هم سوئي رفسنجاني       »  انقالب مخملي «توطئه  
، هاشمي  ...و جناح هاي مخالف حكومت احمدي نژاد با اين پروژه و            

از .  رفسنجاني توانست از اكثريت آرأ مجلس خبرگان برخوردار شود         
ديد اين   تن در جلسه انتخاب رئيس ج      ۷۶،  »مجلس خبرگان « عضو   ۸۶

 رأي در برابر    ۴۱نهاد شركت داشتند و هاشمي رفسنجاني با دريافت          
» مجلس خبرگان « رأي كه به آيت اهللا جنتي داده شد، به رياست            ۳۴

به همين دليل نيز   .  برگزيده شد و جانشين آيت اهللا مشكيني  گشت        
 رأي موفقيت   ۴۱برخي از روزنامه هاي ايران نوشتند كه دريافت اين          

 . ي رفسنجاني استبزرگي برا
به اين ترتيب به جاي آن كه قدرت در دستان روحانيون                

تمركز يابد، اينك رياست دو نهاد بسيار مهم، يعني             »  اصولگرا«
، در اختيار هاشمي     »مجلس خبرگان «و  »  شوراي مصلحت نظام   «

البته هاشمي رفسنجاني موفقيت خود را       .  رفسنجاني قرار گرفته است   
كه توسط  »  خودي«ميان سه نيروي سياسي     مرهون ائتالفي است كه     

 هاشمي رفسنجاني، محمد خاتمي و مهدي       -»خودي«سه چهره سياسي    
از »  اصولگرايان«  نمايندگي مي شوند، براي عقب راندن           -كروبي

با پيروزي هاشمي در    .  اهرم هاي مهم قدرت سياسي بوجود آمده  است      
يروهاي ضد  ، كفه ترازو به نفع ن     »مجلس خبرگان «انتخابات رياست   

 . تغيير كرده است» اصولگرايان«
مجلس «در انتخابات رياست » اصولگرايان«پس از شكست جناح 

، ناگهان و بدون هرگونه توضيحي رهبري سپاه پاسداران            »خبرگان
بنا بر گفتار . تغيير كرد و سردار جعفري جاي سردار صفوي را گرفت         

ر و تحول به      نظام جمهوري اسالمي، اين تغيي     »  خودي«كارشناسان  
خاطر جلوگيري از كُند شدن روند ميليتاريزه سازي سياست داخلي            
صورت گرفت، زيرا سردار صفوي با همه جناح هاي رژيم اسالمي             

بود، در حالي كه سردار جعفري ميانه خوبي با          »  حسنه«داراي روابط   
 .دارد و به خامنه اي وفادار است» اصولگرايان«جناح 

ني ها، اما از مشكالت روزمره ايران چيزي       با توجه به اين دگرگو    
اثرات محاصره اقتصادي بر جامعه ايران روزبه روز       .  كاسته نشده است  

افزايش يافته و     %  ۶نمايان تر مي شود، نرخ تورم طي يك ماه گذشته          
. بالغ شده است    %  ۱۷اينك در مقايسه با سال گذشته به بيش از             

د سرمايه گذاري در ايران،     حكومت احمدي نژاد براي مقابله با كمبو       
 ميليارد دالر ذخيره ارزي كشور را بدون برنامه روشني            ۵۰بيش از   

هزينه كرده است، بدون آن كه اين ولخرجي ها تأثير مثبتي بر اقتصاد            
احمدي نژاد براي آن كه امكانات كاركردي و مالي          .  كشور بگذارد 

بسيج «ي چون   محدود نشود، به دامنه اختيارات نهادهائ     »  اصولگرايان«
كه توسط اين جناح كنترل مي شود، به شدت افزوده و            »  سازندگي

در كنار آن، نيروهاي    .  بودجه كالني را در اختيار آنها قرار داده است        
به شدت زير فشار   »  بي حجابي«انتظامي رژيم هم چنان زنان را به خاطر        

ه اند، به طوري قرار داده اند و در كنار آن به ابعاد اعدام هاي بي رويه افزود        
 تن در نقاط مختلف ايران به چوبه دار        ۵۰ كه طي ماه گذشته نزديك به     

 .آويخته شده اند
با آن كه ايران با آژانس اتمي بر سر از ميان برداشتن اختالفات              
به توافق رسيده و البرادعي از مثبت بودن روند همكاري ايران با                

براون، سركوزي و   بازرسان آژانس گزارش داده است، معذالك بوش،        
مركل خواستار افزايش فشار به حكومت اسالمي و تصويب قطعنامه           

هم چنين تالش براي   .  جديدي از سوي شوراي امنيت عليه ايران شده اند       
وارد ساختن نام سپاه در ليست گروه هاي تروريست، دست                 
ديوانساالري بوش را براي حمله احتمالي به تأسيسات هسته اي و ديگر           

تراتژيك ايران باز خواهد گذاشت، زيرا اقدامات تالفي جويانه         نقاط اس 
منوط به دريافت اجازه    »  تروريست«حكومت آمريكا عليه گروه هاي     

 . از سنا و كنگره نيست
روشن است كه تغيير توازن قدرت در درون هيئت حاكمه              
جمهوري اسالمي سبب كاهش مشكالت مردم ايران نخواهد شد، زيرا           

ا به نظامي تعلق دارند كه مي كوشد با استقرار حكومتي           همه اين اليه ه  
اوليگارشي حاكميت اقليتي از روحانيت شيعه را بر اكثريت جامعه             
ممكن و مستمر سازد، اقليتي كه از اعماق تاريخ سربرافراشته و هنوز             

بنابراين براي رهائي از اين همه نابساماني،        .  به مدرنيته پا ننهاده است    
ن را تهديد مي كنند و جغد جنگي كه بر فراز ميهن            خطرهائي كه ايرا  

.ما به پرواز درآمده است، بايد كليت اين نظام از ميان برداشته شود              
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 Alain Greshآلن گرش  

 فراتر از درگيري هاي حماس و الفتح
 چگونه جهان،  فلسطين را به خاک سپرده است؟

 برگردان به فارسي از بهروز عارفي

 فلسطين برنده شده ٢٠٠٦س که در انتخابات ژانويه در پي خلع يد از حما
بود، آمريکا و اتحاديه اروپا کمک هاي خود را به تشکيالت خودگردان 

» روند صلح اسلو«اما، مسئله کليدي از زمان شکست . فلسطين از سر گرفتند
و آن اين که آيا اسرائيل آماده است کليه . هيچ تغييري نيافته است

 را مسترد دارد و امکان ايجاد دولت ١٩٦٧ده در سال سرزمين هاي اشغال ش
با دولت » جامعه بين المللي«مستقل فلسطين را فراهم آورد؟ همدستی 

اسرائيل در طي چند ده سال گذشته، جاي اندکي براي خوش بيني باقي 
 .گذاشته است

يک پارچه و هم زبان بلند و باال اعالم مي کند         »  جامعه بين المللي «
ناگهان پيشنهاد  .  »رزيدنت محمود عباس را نجات داد        بايد پ «که  

جسورانه اي مي دهند که بايد براي تسکين رنج مردم فلسطين اقدام کرد؛           
بايد کمک هاي قطع شده به تشکيالت خودگردان را از سر گرفت؛ بايد           

. فلسطين تقويت شوند  »  ميانه روهاي«راه مذاکرات صلح را گشود تا        
» طرف مذاکره « کشف مي کند که عباس      حتي ايهود اولمرت ناگهان   

آيا رئيس جمهوري آمريکا و اتحاديه اروپا که به مدت چند        .  صلح است 
سال گوششان بدهکار گزارش هاي متهم کننده نهادهاي بين المللي            
مختلفي، نظير بانک جهاني، عفو بين المللي يا سازمان بهداشت جهاني            

اگهان از خواب غفلت بيدار در مورد اوضاع کرانه باختري و غزه نبود، ن
 ۴بازمانده در صفحهشده اند؟                                                   

__________________________________________ 
   پارساخسرو

 خ نگاریينوتاروه ی پروکروستی در يش
ه ی يمدت ها بود که در پی فرصت برای نوشتن مطلبی درباره ی رو          

ژه ير به و يکی دو دهه ی  اخ   يران در   يها و روشنفکرنماهای ا   روشنفکر
ادداشت های پراکنده مطلبی   يهنوز جز   .  پس از فروپاشی شوروی بودم    

ر آقای عباس ي ولی چند نوشته و از جمله گفت وگوی اخ،م نکرده اميتنظ
 مرا وادار کرد که فعالً در حد مجاز به          »هنيهم م «النی در روزنامه ی    يم

 .پردازمچند نکته ب
ه بدهد؟ در ير تفکر و روييا چند بار تغيک يا فردی مجاز است    يآ

ا مقامی  يرا تفکر منوط به اجازه ی کسی        ي ز ،ستيدی ن ين نکته ترد  يا
 :اما بی  درنگ دو پرسش مطرح می شود. ستين

ن افراد نظری   يرات قطبی ا  ييگران هم مجازند که درباره ی تغ     يا د يآ
کوم به برخورد شخصی شوند؟ احتماالً       ن که مح ي بدون ا  ،داشته باشند 

و .  ن پرسش و پاسخ مثبت به آن ندارند         يداناترها مخالفتی با طرح ا     
رِ فکر و   يين هم جزو حقوق افراد است که در طول هر تغ          يا ا يباالخره آ 

ا در آن لحظه حرف آخر را می زنند؟         يه چنان رفتار کنند که گو      يرو
رِ شخصی حکم نمی کند که      رِ تفک ييسمِ تغ يرت در مکان  يا بص يعنی آ ي

ه ی يم و داع  يشانه تر به مسائل برخورد کن     يقدری محتاط تر و دوراند    
 م؟يم تر کنينی را ماليحاکی از نخوت خودراست ب

ر شدم ي متح، را منتشر کرد»دايمعمای هو«النی کتاب  يزمانی که م
سد تا در انتها    ين حجم بنو  يک روشنفکر می تواند متنی با ا     يکه چگونه   

ثی نبوده، بلکه آدم بالاراده ای در دستگاه شاه        يدا آدم خب  يت کند هو  ثاب
 ر شدميواقعاً متح. بوده است

 ۳ بازمانده در صفحه

  كارل كائوتسكي
 انقالب پرولتري و برنامه آن

   سه  بخش  منوچهر صالحيبرگردان به فارسي از 
 انقالب اقتصادي

 كشاورزي  -۹
  صنعتي سازي كشاورزي-ث

زي كشاورزي نبايد در حد نهادهائي كه از آنها سخن             اجتماعي سا
بايد پيگيرانه در جهت وحدت صنعت و        ]  اجتماعي سازي.   [گفتيم، بايستد 

 . كشاورزي گام بردارد
اين دو قبأل در مزرعه هاي خصوصي دهقاني با هم  وحدت داشتند،             

جود دهقان تقريبأ تمامي توليدات صنعتي را كه بدان ها نياز داشت، خود به و
ليكن پيش رفت تقسيم كار سبب شد تا تمامي صنايع روستائي            .  مي آورد

يكي پس از ديگري مستقل شوند و به شهرها منتقل شوند، امري كه موجب 
شد تا تعداد زيادي صنايع جديد پيدايش يابند كه استفاده از آنها حتي در               

تخريب .  كشور عقب مانده اي چون روسيه نيز براي دهقانان ناگزير شده اند        
 .صنايع روسيه مقصر ويراني كشاورزي روسيه است

در حقيقت هر اندازه كار كشاورز به  زراعت محدود گردد، به همان            
اندازه نيز بايد به كار موسمي بپردازدكه در برخي از زمان ها ابعاد                  

كسي كه  .  خارق العاده اي مي يابند تا پس از انجام آن دوباره به ركود گرايد         
ب كاري موسمي است، همين كه دوران سكون فرا مي رسد،          در شهر صاح  

و هرگاه در شغل او زندگي نوئي دميده . مي تواند كارگرانش را اخراج كند    
و كارگر اخراج شده هر .  جديدي را استخدام خواهد كرد    ]  كارگران[شود،  

چند هم راه با محروميت زياد، براي سپري ساختن دوران تعطيل از                 
بر عكس آن و بدون در نظرگيري         .  برخوردار است امكان هاي مختلفي   

] كارگر[جنگل داري كه در آن نيز همه جا نمي توان در زمستان كار كرد،            
در روستا غالبأ فقط يك شغل دارد، كارگر مزدور روستائي در دوراني كه             

در عوض در   .  كار كشت تعطيل است، تقريبأ نمي تواند كار ديگري بيابد         
مي يابد، يافتن نيروي كار اضافي غالبأ به سختي         دوراني كه كار فزوني      

 . ممكن است
عالوه بر اين عيب هاي انتقال صنعت از روستا به شهر، در اين جا از              
. تعداد جمعيت كاسته مي شود و در آن جا با ازدحام جمعيت مواجه ايم              

هم چنين جمعيت روستائي از انگيزه هاي فرهنگي محروم و در عوض شهر            
در مقايسه با جمعيت ] مردم روستائي[ه از آن بهره مند است، و بيش از انداز

شهري هر چند نه مطلقأ، بلكه به طور نسبي از نظر فرهنگي مي خشكد و دره 
فرهنگي عميقي شهر و روستا را از يكديگر جدا مي سازد، امري كه غالبأ              

 . سبب دشمني آنان با يك ديگر مي شود
لي، بلكه هم چنين مركز     در عوض شهرها نه فقط مركز هوش عا          

كارگر شهري ارتباط   .   گشته اند Kriminalitätتجمل، بي انضباطي و تبه كاري     
تنگاتنگ خود با طبيعت را از دست داده و با خطر فساد رواني مواجه                  

هم چنين تراكم جمعيت در شهرهاي بزرگ سبب باال رفتن هزينه            .  است
اي مواد خوراكي، آب      تأمين نيازمندي ه   Transportرشديابنده ترابري    

آشاميدني و ديگر نيازمندي هاي زندگي و نيز ازدياد هزينه حمل زباله و              
مدفوعات كه اين يك نقش خود را به مثابه كود تا حد زيادي در                    

 . كشاورزي از دست داده، گشته است
جدائي بيش از اندازه صنعت از كشاورزي و شهر از روستا كه امروزه 

ضه سرمايه داري صنعتي است و تا زماني كه نتوان         وجود دارد، بدترين عار   
را به طور كامل از ] سرمايه داري[آن  را از ميان برداشت، نمي توان زيان هاي 

  ۲ بازمانده در صفحه.                                                       بين برد


