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 را در بـرابـر       “ سامان نو ” ی الکترونیکی   ی نشریه هنخستین شمار 
. قراراست که این نشریه به صورت فصل نامه منتشر بشـود   .   خود دارید 

 1357 بیست و هشت سال پس از انقالب بـهـمـن مـاه                 “ سامان نو ” 
ترین رویدادهای تاریخی در قرن     انقالبی که یکی از مهم    .   یابدانتشار می 

-در انقالب ایران این نکته برجسته شد که بیشتر سازمـان        .   گذشته بود 
رهـایـی     علم شرایـط  ” های چپ ایران دیدگاه روشنی از سوسیالیسم و         

. و استثمـارشـدگـان را نـدارنـد          “   کارگران
ی طبقاتی دانـش و       سوسیالیسم و مبارزه  

هـا و    اما مـبـارزه    .   طلبدکار خود را می   راه
های کارگران، ستمدیدگـان    آفرینیحماسه

های ایرانی مجهز بـه یـک        و سوسیالیست 
زیربنای نظری قـوی و درک صـحـیـح             

اجتماعی و همـچـنـیـن         -مفاهیم سیاسی 
انقـالب شـکـسـت       .   دانش انقالبی نبودند  

های کمونیـسـتـی ایـران        خورد و سازمان  
فقر تئوریک چپ، همچـنـان     .   ای رانده شدند  فروپاشیدند و یا به حاشیه    

این بحران طی بیـسـت و        .   تر گردید باقی ماند و حتا در مواردی عمیق      
هشت سال گذشته کماکان ادامه دارد، بحرانی که به چند دهه پیش از             

الـمـلـلـی     شود و ریشه در جنبش سوسیالیستی بیـن   انقالب مربوط می  
های تاریخی چـپ در ایـران، کـارگـران،              فقر نظری و شکست   .   دارد

زحمتکشان و ستمدیدگان را ازیک دانش کارآ برای دگـرگـون کـردن          
 با تکیـه بـر     “ سامان نو” ی  ساختار جامعه محروم ساخته است؛ نشریه     

کمک به گسترش نقد و بررسی دالیـل         خرد جمعی، تالشی است برای    
“ و سـرانـجـام ،       .    ها و بسترسازی جنبش سوسیالیسم    تاریخی ناکامی 

کارهای نظری مناسب بـرای     کوششی است جهت یافتن راه    “   سامان نو 
 . خودرهایی کارگران و زحمتکشان

 

 کرد؟ ای را طلب میجنبش سوسیالیستی ایران چه نوع نشریه

ی ی نظری فراسازمانی سوسیالیستی، نیاز به پشتوانـه انتشار یک نشریه 

ی ِ نظری، دانش طبقاتی کافی، امکانات تشکـیـالتـی و تـجـربـه                قوی
ای در   های بسیار، هنوز چنین نشـریـه     با وجود کوشش  .   انتشاراتی دارد 

جنبش نوین چپ ایران وجود ندارد و ما نیز مدعی نیستـیـم کـه بـه            
به هـرروی،  .     تنهایی، مجهز به تمام دانش، نیرو و ابزار کار الزم هستیم          

شمار و ارزشمندی در این زمـیـنـه         های بی باید اذعان داشت که تالش    
ها به دالیل مختلف سرانجام مطلـوبـی        انجام گرفته است، اما این تالش     

 .  نیافتندنداشتند و یا ادامه

محصول چنـیـن     “ سامان نو”   .   شدهرحال، این امر مهم باید آغاز می   به
ی نـظـری     ی یک نشریه  نیازی است؛ تالشی منظم و مداوم برای تهیه       

چپ به زبان فارسی که اخبار و مسایل  روزمره، جای خود را به متـون                
هدف این نشریه، یافتن جـایـگـاهـی         .   زیربنایی و نوشتار تحقیقی بدهد    

برای تولید و انتشار ادبیات پـژوهشـی چـپ           
-رادیکال است، ادبیاتی که با تکیه بر بنیان    

های جدی مطالعاتی از یک سو و توجه بـه   
ها های دخالتگری و کارکردی نوشته    عرصه

از سوی دیگر، بستـرسـاز و راهـگـشـای             
همگرایی طیف پراکنده نـیـروهـای چـپ          

 .باشد
بدیهی است که تحقق این خواست کـالن،        
نیاز فراوانی به کار و تالش همـگـان دارد،           

های بنیادین در جـامـعـه        کسانی که سوسیالیسم را ابزار تغییر آفرینی      
دانسته و با نفی اندیشه و کُنش استثمار انسان از انسان در جستجـوی              

کننده در روابط انسانـی و اجـتـمـاعـی          سامانی نو و واکنشی دگرگون   
ی بدین سان به باور ما، ابزار این هدف درایجاد یـک نشـریـه          .   هستند

ی نظری نهفته است که امیدواریم مبدل بـه تـریـبـون آرای هـمـه                  
 حاصل تـالش  “ سامان نو” به هر حال،  .   های انقالبی بشود  سوسیالیست

-و توافق جمع بسیار کوچکی از چهار گرایش مختلف از سوسیالیسـت           
 : هاست

 سـال    30های گوناگون چپ ایران که طـی    اعضا و فعاالن سازمان   -1
های نـظـری حـزبـی و          گذشته با دیدی انتقادی به عملکرد و دیدگاه       

 .اندی خود به پژوهش پرداختهسازمانی  گذشته
نظرپردازانی که  به هیچ حزب یا سازمان        روشنگران سوسیالیست و      -2

اند، اما در جهت پژوهـش و        سیاسی چپ ایران تعلق تشکیالتی نداشته     
 .اندآموزش مبانی نظری سوسیالیسم کوشا بوده

 پیشگفتار

 با تکیه بر خـرد      “ سامان نو ” ی  نشریه
کمک بـه     جمعی، تالشی است برای   

گسترش نقد و بررسی دالیل تاریخی      
ها و بسترسـازی جـنـبـش         ناکامی

 .  سوسیالیسم
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ی جوانان و دانشجویانی که در چـنـد سـال        طیف بسیار گسترده    -3
گذشته با خروش و خیزش جنبش دانشـجـویـی و کـارگـری  بـه                     

 .اندسوسیالیسم  گرایش یافته

پردازان جنبش جهانی سوسیالیستـی کـه در       پژوهشگران و نظریه  -4
 . ورزندهمیاری با جنبش چپ ایران تالش می

 
دانیم که همکاران امروز این نشریه بخش بسیـار کـوچـکـی از                ما می 

. المللـی هسـتـنـد      نیروهای چپ در جنبش سوسیالیستی ایران و بین       
!  بس بزرگ و توان و نیروی ما بس کوچـک اسـت             “ سامان نو ” اهداف  

مرجع معتبـر  ” دانیم که یک ولی با آگاهی از این واقعیت، این را نیز می     
مورد پذیرش همگان در جنبش سوسیالیستی ایران و جـهـان           “   نظری

ی حـرکـت مـا آغـازی         کنیم که نقطهبنابراین، اذعان می. وجود ندارد 
این امر  .   ما دراین مسیر و در یک فرایند انتقالی قرار داریم         .   دوباره است 

در نتیجه، چـالـش   .   کند صدق می“ سامان نو” ی ی امور نشریه  در همه 
های نظـری چـپ،      ما برای کمک به ایجاد بستری است که برای بحث         

.  رشد یابنده و موثر بـاشـد       ،“ سامان نو ” سایر امور فنی، ویرایش و نشر       
هیات دبیران، سـردبـیـر و         “   سامان نو ” به زبان ساده در حال حاضر،       

هـا  همکاران این نشریه با آگاهی به این نوع مشـکـل          .   ندارد“   ویراستار” 
ی ترکیب نوشتارها و   این کمبودها را در شیوه.   اندکار نشر را آغاز کرده  

به باور ما، هیات ویراستاری و سردبیـری        .   تنوع ویراستاری خواهید دید   
بایستی در یـک فـرایـنـد کـار            ی همکاران نیز میمورد پذیرش همه 

تصمیم جمعی ما این است که      .   گردیدمشترک، شناسایی و گزینش می    
مدت از کار مشترک و آشناشـدن  ی کوتاهپس از سپری شدن یک دوره     

های فنی، نوشتاری و تنوع نظری یکایک همکاران، به انتخاب          با قابلیت 
در واقع گروه ویراستـاری، هـم        .   هیات مسئوالن و ویراستاران بپردازیم    

ی های نظری گوناگون باشد و هـم دربـرگـیـرنـده            باید بازتاب گرایش  
انـدرکـاران و هـمـکـاران          های فنی و کارشناسی یکایک دست     توانایی

بایست از هـمـیـن    ایم که می افزون براین، ما تاکید داشته    .     “ سامان نو ” 
ی پیوستن سایر پژوهشگران، کارشناسان و عالقمنـدان        آغاز کار، زمینه  

ی کار مشترک و کسب شناخت نسبی    را ایجاد کرده و پس از یک دوره       
 ،“ سـامـان نـو     ” های انتشاراتی دست اندرکاران جـدیـد          از توانایی 
بـه  .   های الزم برای شرح وظایف یکایک همکاران انجام شـود         هماهنگی

همین دلیل الزم است که گزارش کوتاهی از روندی که منجر به انتشار          
 .  گردید ارایه شود“سامان نو”

مباحث پیرامون چگونگی ایجاد یک نشریه ی نظری از خـرداد مـاه                
ای های گسـتـرده    طی چند ماه به بحث.   آغاز شد)   2006ژوئن  ( 1385

هـای   نظری و نقد و بررسـی تـجـربـه           یی نشریه ی اولیه پیرامون ایده 
-بیانیه)   2006اکتبر   ( 1385سرانجام در آبان ماه .  پیشین پرداخته شد 

ای که مورد پذیرش همگان قرار گرفت و در این شماره مندرج اسـت،          
 .تصویب گردید

ی ما ناکافـی و     جدید است و شناخت و تجربه از آنجایی که این پروژه    
محدود است، تصمیم گرفته شد که اصول کلی کار،  امور فنی و مـالـی       
نیز تا انتخاب مسئوالن و هیات تحریریه و همچنین تـبـیـیـن شـرح            

ی نشر، براساس نظرخواهی و تصمیم همگانـی اتـخـاذ       وظایف و برنامه  
های رسیده بعد از ویرایش برای نـگـارنـدگـان           بدین سان، مقاله  .   بشوند

ایـن رونـدی     .   شود و بعد از آن منتشر خواهد شـد        بازپس فرستاده می  
نا گفته نماند کـه بـا         .   است که برای آغاز کار در نظرگرفته شده است        

اشاره به مشکالت مختلف نشر، حاصل کار مورد بازنگری جمعی قـرار             
ی تجربی دارد و      ی نخستین کار، جنبه   بنابراین، مرحله .   خواهد گرفت 

ی گذار کار مشترک با تکیه بـر         برای باالبردن کیفیت روزافزون،  دوره     
 .خرد جمعی  در نظر گرفته می شود

  

نقص نخواهـد    در آغاز راه است و طبیعی است که خالی از“سامان نو” 
به همین دلیل، هـمـکـاران ایـن           .   گردیدبود اما باید از جایی آغاز می      

-فشارند و در تمام عرصـه     ی یاران را با صمیمیت می     نشریه دست همه  
گـران، نـظـرپـردازان ،         ی پژوهـش  های نظری، فنی، تخصصی از همه     

 .مبارزان و کارشناسان جنبش سوسیالیستی، انتظار یاری دارند
 

 “سامان نو“ یاندرکاران نشریهدست
 1385بهمن ماه 

 :همکاران این شماره
باقر مومنی، علی حصوری، یونس پارسا بناب، رابرت برنر، مایک          
. هینس، نرگس مُشار، احمد سیف، امید بهرنگ، ژاله حیدری، م         

پرتو، مهرزاد جاوید، بهرام کشاورز، مجید تمجیـدی، کـورش           
عرفانی، حمید دارنوش ، ساسان دانش، ایوب رحمانی، اردشیـر          
مهرداد، هما علیزاده، لیال خوزستانی، کورش ناظری، سـیـاوش          

 .بهزاد، ستاره عباسی و بهزاد کاظمی
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ی بعدی  آخرین مهلت برای ارسال مطالب جهت درج در شماره
        . است1386اول فروردین “ سامان نو”

ها، پیشنهـادهـا،    ها، ترجمه ی دریافت مقاله  آماده“   سامان نو  •
های شما در تمام امور مربوط به نشـر و           انتقادها و راهنمایی  

 . ویراستاری است
  

ها و نظرهای خود را به صورت فایل کامپیوتـری در            ها، مقاله ترجمه •
ی و یا به وسـیلـه    )   CD(  بر روی لوح فشرده     Word XPفرُمت

“ سامـان نـو    ” های پستی و الکترونیکی     پست الکترونیکی به آدرس   
 . ارسال کنید

 •.با نویسندگان و مترجمان است“ سامان نو”های مسئولیت مقاله •

 .با ذکر منبع مانعی ندارد“ سامان نو”نقل مطالب   •

ارسال شـود    “   سامان نو ” ی  نامهمطالبی که فقط برای درج در فصل       •
 .  منتشر خواهد شد
 حسین آریان: طراحی و صفحه آرایی

www.saamaan-no.org  
  saamaane@saamaan-no.org :آدرس پست الکترونیکی

 Saamaane no, BM BOX 2699, London: آدرس پستی
WC1N 3XX, U.K. 

 

جـنـگ،   .   بـرد داری در بحرانی دائمی به سـر مـی    جهان کنونی سرمایه  
هـای  قحطی، گرسنگی، خشونت، نابودی محـیـط زیسـت، بـیـکـاری           

گسترده، بنیادگرایی مذهبی و عروج تعصبات ملی و قومی هر لحظه در         
های ادواری دو سده اخـیـر،      بحران.   گیردگوشه و کنار جهان قربانی می     

دار طبقه سرمایـه  .   اکنون به صورت بحرانی ساختاری نمایان شده است       
 حیات بشر را به تسخیر خود درآورده و مورد استـثـمـار      یتمام گستره 

طبقه کارگر اما در تمام این دوران تسـلـیـم نشـده و           .   قرار داده است  
. مبارزه طبقاتی خود را بر علیه هجوم سرمایـه سـازمـان داده اسـت                 

 پرولتاریـا   یعمل و نظریه  کمونیسم و سوسیالیسم انقالبی که محصول       
 ممکن و عملی    یدر این پیکار سهمگین طبقاتی بوده است تنها گزینه        

ای که اگر چه هنوز مـتـحـقـق          گزینه.   در برابر جامعه را نمایانده است     
 رسیـدن بـه آن         برنامه عمل  نشده است اما اندیشه دستیابی به آن و         

 مدرن بشری را تغـذیـه       یهای جامعه بسیاری از دستاوردها و پیشرفت    
 .کرده است

 و به خصوص شکست پرولتـاریـا و جـنـبـش               1357 انقالب   یتجربه
رغم پیـکـارهـا و       سوسیالیستی، و در نتیجه شکست انقالب ایران، علی       

ای از بحرانـی عـمـیـق در جـنـبـش                 طبقه کارگر، نشانه   هایهمبارز
این شکست سه نکته مـهـم را بـرای جـنـبـش                  .   سوسیالیستی بود 

 :سوسیالیستی برجسته نمود
داری نخست، عدم شناخت کافی و الزم از ماهیت نظام جهانی سرمایـه           

 .داری در ایرانو امپریالیسم و به تبع آن ماهیت مناسبات سرمایه
های انقالبـی،  آشنایی و یا نادیده گرفتن برخی از مهمترین سنت       ادوم، ن 
 تغییر و ماهیت    هژهای مبارزاتی و نیز نقش تاریخی کارگزار و سو        تجربه

 .دگرگون کننده پرولتاریا
سوم، شفاف نبودن هدف و استراتژی جنبش سوسیالیستی و نداشـتـن       

را     یک درک و برنامه یگانه برای جنبشی که خودرهایی طبقه کـارگـر            
 .در دستور کار خود قرار داده باشد

 ؟“ سامان نو”چرا نشریه 
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در واقع انقالب ایران ناتوانایی و ناکارآمدی نظـریـات و راهـکـارهـای                 
های نظری  اغتشاش.   موجود در جنبش سوسیالیستی ایران را نشان داد       

گـرایـی،   های سوسیالیسم غیر کارگری مبتنـی بـر اصـالح           و برداشت 
گرایی فرقه گرا، عامل مهمی در شکست چـپ و           اقتدارگرایی، جانشین 

این بحران منحصر به جنبش البته . برجسته شدن این ناکارآمدی بودند 
کـل جـنـبـش جـهـانـی            ریشـه در        سوسیالیستی در ایران نبود و      

 سـوسـیـال      یگرایانههای اصالح ها و برنامه  اندیشه.   داشتسوسیالیسم  
داری حل شدند و نیز فروپاشی      دموکراتیک  که عاقبت در نظام سرمایه      

بلوک شرق که سالها به نام سوسیالیسم به اشکال متفاوتی پرولتاریـای            
های مـتـنـوع ایـن        این کشورها را مورد استثمار قرار داده بود، صورت        

 .بحران را بازنمایاندند

های فراوانی که تا به امروز در نقد و برش از سوسیال دموکراسـی       تالش
ند تـا نـوزایـی نـظـری،           اهو بلوک شرق شکل گرفته است نیز نتوانست       

جهت نبود  بی.   ای و سازمانی سوسیالیسم انقالبی را سازمان دهند       برنامه
 نظم نوین را اعالم     وداری پایان تاریخ را جشن گرفت       که جهان سرمایه  

در فضای نامیدی و یأس، پسامدرنیسم و پسـاسـاخـتـارگـرایـی،              .   نمود
 .های روشنفکری را تسخیر کردها و حوزهضای نظری و فکری دانشگاهف

. دهـد اما جهان ما را نه نبرد مکاتب، بلکه مبارزه طبقاتی شـکـل مـی          
ها برای رهیابی در مسیر رهایی از قید هرگونه ستم و       جستجوی انسان 

کشـی و      تبعیض طبقاتی، نژادی، جنسیتی، ملیتی، اجتماعـی، نسـل         
ز نـابـودی مـحـیـط         اجنگ افروزی و همچنین تالش برای جلوگیری        

اکنون آشکار شده است که در برابر انسان قرن .   زیست ادامه یافته است 
ی سوسیالیسم یـا بـربـریـت، بـلـکـه یـا                 بیست و یکم، نه دو گزینه     

سوسیالیسم و یا از بین رفتن تمام نسل و هستی بشری و نابودی کـل       
 . محیط زیست و طبیعت قرار دارد

 

های نـظـری جـنـبـش          باید دوباره تاکید کرد که کمبودها و دشواری       
سوسیالیستی در عرصه جهانی به ناچار تاثیرات خود را بر روی جنبش            

به ویژه این که پـژوهـش پـیـرامـون              .   اندسوسیالیستی ایران گذاشته  
داری در ایران و شناخت درست از ماهیت نـوع ویـژه            مناسبات سرمایه 

حاکمیتی که با شکست انقالب به قدرت رسید نیز مزید بر علت گشته             
اش،  “ ضـدامـپـریـالـیـسـتـی        ” در واقع، این نظام، با ادعـاهـای          .     است

 ایـران     یههای تحلیلی  منحصر به خود را درچارچوب جامع        پیچیدگی
به طـوری کـه      .   آفرید و سپس در سطح وسیعی از جهان گسترش داد         

کمبودهای نظری پیرامون تبیین سوسیالیستی از ماهیت حـاکـمـیـت            

سیاسی و دولت نگهبان مناسبات اقتصادی و اجتماعـی دولـتـمـردان              
حاکم، تاثیر  مخرب خود را عالوه بر چپ ایران، در عرصه جهانی نـیـز                

تمام این عوامل که با زایش این نظام همـراه بـود، بـر                .   گذاشته است 
بدین سان، هـم اکـنـون،        .   های تئوریک و ابهامات پیشین افزود     نقصان

 نـظـری در جـنـبـش            یشناسی، رهیافت و مـداخلـه  ضرورت آسیب 
تـر   تاریخ معاصر ایران پراهمـیـت  یهسوسیالیستی  به مراتب از هر دور      

 شده است

های مثبت و متعددی که تاکنون انجام یافـتـه          متاسفانه با وجود تالش   
دسـتـاوردهـا و      الزم  که برخاسته از   های نظریاست هنوز آن مداخله   

های چپ، و متکی بر پـژوهـش، دانـش و             های گوناگون سازمان  سنت
 طبقاتی باشد، نـتـیـجـه        –کنش فعاالن سوسیالیست از منظر تاریخی       

کافی نداده است؛ یعنی آن فعالیت نظری که هدف خود را بسترسـازی             
 . قرار داده باشد“ سوسیالیسم از پایین”برای یاری به جنبش 

همچنین باید تاکید کرد که فضای سیاسی و اجتماعی ایران و رشـد               
های مردمی، و به ویژه روی آوردن نسل جـوان بـه             ها و مبارزه  اعتراض
های چپ، بستری برای مداخله به وجود آورده که نیاز به داشتن            آرمان
های نظری روشن، نوین و رهگشایی از مفهوم، برنامه،  اهـداف و             پایه

بـدیـن   .     گرا را دوچندان مبرم ساخته است     اصول سوسیالیسم دگرگون  
هـا و    ها، مبارزهسان، یکی از محورهای اصلی مداخله، آشنایی با تئوری    

هـای   جنبش هـا و گـرایـش         یههای پیروزمند و شکست خورد    تجربه
ورزان  ها و آثار انـدیشـه    چنین، معرفی پژوهش  هم.   گوناگون خواهد بود  

ای گوناگون بـرخـاسـتـه و بـرای             های سیاسی متعددی که از پیشینه   
 .اند نیز ضرورت خاص یافته استانقالب سوسیالیستی  مبارزه کرده

ای که هدف   نشریه.    بدین منظور انتشار خواهد یافت     “ سامان نو ” نشریه  
پژوهش و مداخله  در مباحث نـظـری   :   کندخود را  این چنین بیان می  

-جنبشی که برای انتقاد، یادگیری، روشنگری و دگرگونی تـالش مـی            
جنبشی که برای شناخـت و رهـیـابـی در مسـیـر انـقـالب                      .   ورزد

اکنون آشکار شده است که در برابر انسـان          
ی قرن بیست و یـکـم، نـه دو گـزیـنـه               

سوسیالیسم یا بربریت، بلکه یا سوسیالیسم و 
یا از بین رفتن تمام نسل و هستی بشـری و            
 . نابودی کل محیط زیست و طبیعت قرار دارد
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ای انسـانـی     سوسیالیستی و خودرهایی طبقه کارگر و  استقرار جامعـه      
گران و   از تمام پژوهش“ سامان نو”   یاز این رو  نشریه  . کندکوشش می 

-پردازانی  که خواهان مداخله در این مسیر و نقد و بررسی ریشه            نظریه
اند برای هـمـکـاری      ای مسائل و مشکالت نظری جنبش سوسیالیستی      

 . آورددعوت به عمل می

پـردازد،  هـایـی مـی     برای آن که روشن شود که نشریه به چه موضـوع          
 :دهیمطرحی از آن به دست می

  

 .ی تئوری انقالبیمباحث و مسایل عام درباره: الف
ی علم سوسیالیسم و جوانب آن؛ فلسفه، تئوری شناخت و نـقـد             درباره

. اجتماعی  –نقد اقتصاد سیاسی و شناخت ساختار اقتصادی     .   ایدئولوژی
هـا و    مسائل سوسیالیزم و انقالب؛ مفهوم طبقات اجتماعی و تـفـاوت           

حاضر، استراتژی و تاکـتـیـک       “   دوران” هایشان با یکدیگر، مسئله     تقابل
های سازماندهی طبقاتی و سـیـاسـی، مسـائـل            انقالبی، برنامه، تئوری  

المـلـل   دوران گذار به سوسیالیسم و مفهوم جامعه انتقالی، دولت و بین         
و نـقـد دیـگـر مـفـاهـیـم از               “   سوسیالیسم از پایین  ” تبیین  .   انقالبی

داری جهانی در دوره حاضر، دوره بندی اقتصادی، سرمایه.     سوسیالیسم
مـوانـع   .   افتادگـی ، تئوری عقب  “ جهانی شدن ” های امپریالیسم و    تئوری

بحث  پیرامون ادبیات .   پژوهش پیرامون محیط زیست.   تحول در جامعه 
هـای  و هنر و تئوری زیباشناسی و همچنین نقد و بـررسـی تـئـوری                

درک سوسیالیستـی از     .   موجوداند“     مارکسیزم” گوناگونی که تحت نام    
 ... دموکراسی و آزادی  و 

 

 مسائل ویژه جامعه ایران: ب
های اجتماعی؛ کارگران، دهـقـانـان، زنـان، جـوانـان،              بررسی جنبش 

نقد و بـررسـی دمـوکـراسـی          .   بررسی مسئله ملی .   دانشجویان و غیره  
. های مدرنیته و سنت، انقالب یا اصالحات      نقد و بررسی تئوری   .   لیبرالی

تحقیق پیرامون سـاخـتـار       .   مفهوم اجتماعی خشونت و نافرمانی مدنی     
تحقیق درباره ماهـیـت و       .   داری ایران و ماهیت روحانیت شیعه     سرمایه

بررسی نقش تاریخی طبـقـات و احـزاب        . نقش مذهب در تاریخ ایران 
سیاسی؛ ماهیت اپوزیسیون بورژوایی و پژوهش تـاریـخـی پـیـرامـون               

 ....و.  ها و احزاب چپسازمان

 “سامان نو”اندرکاران نشریه الکترونیکی دست
   2006اکتبر 

 

 :مقدمه
.  سوسیالیسم اسـت    مفهومبحران امروزی سوسیالیسم، بحران در      

برای نخستین بار در تاریخ جهان، اکثریت قابل توجهی از جمعیت آن             
  اما این نـامـگـذاری در      ) 1( . نامندمی“   سوسیالیست” خود را به تعبیری  

ترین چیز بـه یـک        نزدیک.   هیچ زمانی کمتر از امروز گویا نبوده است       
های گوناگون یک وجه سلـبـی       “ سوسیالیسم” محتوای مشترک در این     

هـای  در وجه ایجابی، طیفی از انـدیشـه      .  داریضدیت با سرمایه:  است
نـامـنـد بـه مـراتـب           ناهمخوان و متنازع که خود را سوسیالیست می       

 .اندتر از تنوع نظریات در دنیای بورژواییگسترده
داری نیزهر روز کمتر و کمتر به عنوان صـورت           حتی ضدیت با سرمایه   

در بخشی از این طیف، شـمـاری        .   ماندوجه اشتراک این طیف باقی می     
از احزاب سوسیال دموکرات عمال هـرگـونـه مـطـالـبـات مشـخـص                   

های خود حذف کرده و هر جا که ممکن باشد       سوسیالیستی را از برنامه   
سوسیال دموکراسی آلمانـی    .   دهندهای خصوصی را وعده می    ابقاء بنگاه 
چالمرز در کتـاب اخـیـر        .   ا. همانگونه که د  .   (   ترین نمونه است  برجسته

به “ : کند جمع بندی می   حزب سوسیال دموکراتیک آلمان   خود با عنوان    
عنوان یک تفکر، فلسفه، و یک جنبش اجتماعی، سوسیالیسم دیگر در            

مطابـق  )   “   شودآلمان توسط هیچ یک از احزاب سیاسی نمایندگی نمی        
گرایشی که از .  تعریف این احزاب، سوسیالیسم از موجودیت عاری است 

تـمـام و     یابد یک گرایش سوسیال دموکراسی      سوی اینان رسمیت می   
با چنین تصویری این احزاب به کـدام مـعـنـا             .    رفرمیستی است  کمال

 هستند؟“ سوسیالیست”همچنان 

های کمونیستی هستـنـد کـه      در بخش دیگر این تصویر جهانی، دولت    
: بودن آنان نیز بر یک وجه سلبی استوار اسـت          ”   سوسیالیست  ” دعوی  

داری سود خصوصی، و نیز این واقعیت کـه         یعنی براندازی نظام سرمایه   
در سـمـت     .   انـد طبقه حاکم از مالکین خصوصی ثروت تشکیل نشـده        

 بهرام کشاورز: ترجمه

 ”سوسیالیسم  ” دو تعریف از  

 هال دریپر
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داری شـده   ایجابی آن اما، نظام اجتماعی اقتصادی که جایگزین سرمایه        
دولـت  .   است نظامی نیست که بتوان آن را به کارل مارکس نسبت داد            

دارد؟ مطمئنا “   اختیار” اما چه کسی دولت را در .   مالک ابزار تولید است   
های کنترل های کارگری که استثمار شده و اسیراند و از تمام اهرم    توده

طـبـقـه    .   اند دولت را در دست نـدارنـد  اجتماعی و سیاسی محروم شده  
گـرا  حاکم نوینی، یعنی رؤسای بوروکرات، بر یک سـیـسـتـم جـمـع                

collectivist systemگراییِ بوروکراتیـک یک جمع.   رانند حکم می .
معـادل فـرض     “   سوسیالیسم” سازی به طور مکانیکی با   جز آنکه دولتی  

 اند؟“سوسیالیستی”شود، این جوامع به چه معنا 
آید این دو نوع سوسیالیسم بسیار متفاوتند اما بیش از آنچه به نظر می            

سوسیال دموکراسـی عـمـومـا در رؤیـای             .   با یکدیگر اشتراک  دارند    
قانون اصلی آن همواره    .   داری از باال بوده است    سرمایه“   کردناجتماعی” 

ی فزاینده دولت در جامعه و اقتصاد خود بـه           آن بوده است که مداخله    
این نگرش شباهت خانوادگی مهلکی بـا  .   خود امری سوسیالیستی است   

آن مفهوم استالینیستی از سوسیالیسم دارد که سوسیالیسم از باال بـه             
. سازی می دانـد   پایین نامیده شده است و سوسیالیسم را معادل دولتی        
 .این دو در تاریخ پر ابهام تفکر سوسیالیستی ریشه دارند

آید کنکاشی تاریـخـی در       صفحاتی که در پی می    :   هابازگشت به ریشه  
انواع متفاوتـی از     ” همواره  .   ای جدید است  معنای سوسیالیسم به شیوه   

وجود داشته است که معموال به انقالبی یا رفـرمـیـسـت،            “   سوسیالیسم
طلب، دموکراتیک یا اقتدارگرا، و غیره، تـقـسـیـم           طلب یا خشونت  صلح
بندی اساسـی چـیـزی       این تمایزات وجود دارند اما تقسیم     .   اندشدهمی

های سوسیالیستی شکاف   ها و جنبش  در تمام تاریخ اندیشه   .   دیگر است 
 . بوده استسوسیالیسم از پایین و سوسیالیسم از باالبنیادین میان 

آنچه بسیاری از اشکال متفاوت سوسیالیسم از باال را به یکدیگر پیونـد             
زند این باور است که سوسیالیسم بایست توسط نخبگانی حاکم بـه            می

، بی آنکه از جـانـب       شود  ارزانیهای سپاسگذار   این یا آن شکل به توده     
اما جوهره سوسیـالـیـسـم از         .   ها اعمال شود  ها کنترلی بر آن   این توده 

-پایین این دیدگاه است که سوسیالیسم تنها از طریق خودرهایی توده          
شود که آزادی را خـود بـه         های فعال شده و در جنبشی متحقق می       

دست می آورند و در پیکار برای در دست گرفتن سرنوشت خـود بـه                 
 بسیج  از پایین بر صحنه تاریخ،    )   هایی  و نه فقط سوژه   (   مثابه بازیگرانی   

رهایی طبقه کارگر به وسیله خود طبقه کارگـر بـه دسـت        ”.  شوندمی
این نخستین جمله از اصولی است که توسط مـارکـس بـرای      : “ آیدمی
 .الملل اول نوشته شد و اصل نخست زندگی او نیز بودبین

این مفهوم سوسیالیسم از باال است که دیکتاتوری کمونیستـی را بـه               
هـمـیـن مـفـهـوم         .   کـنـد  معرفی مـی   “   سوسیالیسم” عنوان شکلی از   

سوسیالیسم از باال است که توجه سوسیال دموکراتیک را بر روبـنـای              
اقتصاد آن متمرکـز  “ های فرماندهیقله”پارلمانی جامعه و بر دستکاری  

ای از   ها را به صورت ابزاری در خصومت با اقـدام تـوده       سازد و آن  می
همین سوسیالیسم از باال است که سنت مسلـط در           .   آوردپایین در می  

 .تکوین سوسیالیسم بوده است
بـر  .   لطفا توجه کنید که این ویژگی منحصر به سوسیالیسـم نـیـسـت             

هـا  عکس، اشتیاق رهایی از باال پُرنفوذترین قاعده در سـرتـاسـر قـرن              
تعهد دائمی هر نـیـروی       .   جامعه طبقاتی و سرکوب سیاسی بوده است      

حاکمی این است که همواره مردم را در حالتی نگاه دارد کـه بـرای                  
به جای اینکه نگاهشان را     ( محافظت از خود چشم به باال دوخته باشند         

مـردم در    ) .   به قدرت خود معطوف کنند تا از نیاز به حمایت رها شوند           
بـرای سـرنـگـونـی        .   بردندعدالتی مالکان به پادشاهان پناه می     برابر بی 

ای از پایـیـن،     به جای عمل متهورانه توده    .   استبداد پادشاهان به مسیح   
-همواره کم “   تر رفتار کنند  با مردم مهربان  ” که  “   خوبی” یافتن حاکمان   

الگوی رهایی از باال در تمـام تـاریـخ      .   تر بوده استخطرتر و  محتاطانه 
بایست ردپای آن را     خورد و در سوسیالیسم نیز میتمدن به چشم می  

اما تنها در چارچوب جنبش مدرن سوسیالیستی بود کـه           .   آشکار نمود 
گـرایـانـه    توانست حتی به صورت یک آرزوی واقـع        رهایی از پایین می   

از درون سوسیالیسم است که رهایی از پایین اگر چه با اُفـت و               .   درآید
-تاریخ سوسیالیسم را مـی   .   خیزهایی به جلوی صحنه پا گذاشته است  

توان همچون یک تالش پیوسته اما تا حد زیادی ناموفـق در جـهـت                 
 .رهایی خود از سنت کهن، از سنت رهایی از باال، خواند

ما با اعتقاد راسخ به اینکه بحران کنونی سوسیالیسم تنها در پـرتـوی               
-شود، به مـثـال    پذیر می این شکاف عظیم در سنت سوسیالیستی فهم      

 . ایمهای اندکی از این دو تعریف از سوسیالیسم پرداخته

 

 سوسیالیست“ نیاکان”برخی از 
الملل دوم، کتاب خود دربـاره      کارل کائوتسکی، تئوریسین برجسته بین    

ی کند که مور و مونـزر دو چـهـره           توماس مور را با این بحث آغاز می       
راهپیمایی طـوالنـی     ”بزرگ آغازگر تاریخ سوسیالیسم هستند و هر دو  

ها را از لیکورگوس و پیتاگاروس تا افـالطـون، گـراچـی،              سوسیالیست
 .“ادامه دادند... کاتالینه، مسیح و 
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هـای اولـیـه اسـت و           “ سوسیالیسـت ” این فهرستی بسیار با معنی از       
بـود تـا یـک        کائوتسکی با توجه به جایگاهش بـایسـت قـادر مـی              

 .شد تشخیص دهدسوسیالیست را هنگامی که با او مواجه می
نکته قابل توجه در این فهرست آن است که با بررسی دقیق تـر مـی                  

 .توان این نامها را در دو گروه کامال متمایز جای داد
های اولیه از    “ سوسیالیست” روایت پلوتارک از لیکورگوس باعث شد تا        

اسپارتی یاد کنند و این همان دلیلـی  “   کمونیسم”او به عنوان بنیانگذار  
اما همانگونه کـه    .   گنجانداست که کائوتسکی او را در فهرست خود می    

توسط پلوتارک توصیف شده است، نظام اسپارتی بر تقسیم برابر زمیـن      
. تحت مالکیت خصوصی مبتنی بود و به هیچ وجه سوسیالیستی نـبـود         

تـوانـد بـه      که از توصیف نظام اسپارتی مـی “   گراییجمع” این احساس   
 حـاکـم     سبک زندگی طـبـقـه     :   خیزدوجود آید از بستر دیگری بر می      

ای سازمان یـافـتـه    اسپارت که همچون پادگان نظامی در حال محاصره 
بـرد و بـر آن یـک رژیـم               بود که تحت یک انضباط دائم به سر می        

دانم چگونه یـک    من نمی .   تروریستی تحمیل شده بر بردگان حاکم بود      
تواند این رژیم را نه طالیه دار فاشیسم بـلـکـه           سوسیالیست مدرن می  

امـا  !   بین این دو تفاوت فاحشی وجـود دارد     .  نیای سوسیالیسم بخواند 
چگونه است که این اختالف خود را بر تئوریسین برجسته سـوسـیـال              

 کند؟دموکراسی آشکار نمی
ساالر را بنیان نهاد که به مثابه بازوی سیاسـی          پیتاگوراس، نظامی نخبه  

دار در مقابل جنبش دموکراتیک توده مردم عمـل         آریستوکراسی زمین 
او و حزبش در نهایت توسط یک قیام انقالبی مردمی سرنگـون      .   کردمی

! رسد کائوتسکی در سنگر دشمن قـرار دارد        به نظر می  .   و اخراج شدند  
-عالوه بر این در درون نظام پیتاگوریسی یک رژیم اقتدارگرا و نظامـی            

با این وضعیت، کائوتسکی به این دلیـل        .   خواه مسلط شد  گرای تمامیت 
ی پیتاگوریس، مصرف جمعـی را بـه اجـرا             یافتهکه هواداران سازمان  

حتی اگر این مسألـه  .   گذاشتند او را به عنوان نیای سوسیالیسم برگزید       
، چنیـن  ) بعدها کائوتسکی پی برد که چنین نبوده است     ( بود  درست می 

کرد که هر نظـام  اقدامی نظام پیتاگوراس را همان اندازه کمونیستی می  
 .گرایی در فهرست کائوتسکی این از دومین نیای تمامیت. ایراهبانه
تنها عنصـر   .    افالطون به اندازه کافی شناخته شده است       جمهوریمورد  

اشتراکـی بـه     -در حکومت آرمانی او تجویز مصرف راهبانه      “   کمونیسم” 
ای است که بوروکراسی و ارتـش را          نخبه“   پاسداران” گروه کوچکی از    

ها مبتنی بر مـالـکـیـت         اما نظام اجتماعی پیرامون آن    .   دهندشکل می 

و در اینجا نیز الگوی حکومت آرمانـی  . خصوصی است و نه سوسیالیسم 
افالطون یک الیت آریستوکرات حاکم است و بحث او بر ایـن نـکـتـه                 

ناپذیری به مـعـنـای      کند که دموکراسی به صورت اجتناب     پافشاری می 
در واقع هدف سیاسی افالطون نوسـازی و         .   زوال و تباهی جامعه است    

.  با جریان دموکراسی بود    مبارزهپاالیش آریستوکراسی حاکم به منظور      
او را نیای سوسیالیسم خواندن بر مفهومی از سوسیالیسم داللـت دارد            

 . داندکه هر نوع کنترل دموکراتیکی را نامربوط می
.  نداشتـنـد   گراییاز طرف دیگر کاتیلینه و گراچی هیچگونه سویه جمع        

ای دموکراتیک خلق علیه نظم مستقر      های توده ها با قیام جنبش   نام آن 
هـا در    ها مطمئنا سوسیالیست نبودند امـا آن        آن.   پیوند خورده است  

سمت مردمی این پیکار طبقاتی در جهان باستان قرار داشتند، یعـنـی             
 پرداز سوسیال دموکراسی نظریه. در سمت جنبش خلقی از پایین

 .ها قائل نیستتمایزی میان این جنبه) کائوتسکی ( 

تاریخ موضوع ما، دو نوع تصویر حاضر آماده برای         در اینجا، در این پیش    
ی تصویری با سـایـه     .   تشرف به معبد جنبش سوسیالیستی وجود دارد      

-گرایی، که با اینحال کامال نخـبـه  اشتراک) به قول معروف(کمرنگی از  
 از هر گونـه     عاریگرا، اقتدارگرا و ضد دموکراسی بوده است و تصویری          

یک .   گرایی که با پیکارهای طبقاتی دموکراتیک مرتبط بوده است        جمع
گرا بدون دموکراسی، و یک گرایش دموکراتیک بـدون         گرایش اشتراک 

بی آنکه چیزی وجود داشته باشد که ایـن دو را بـه                 گرایی،  اشتراک
 .یکدیگر پیوند دهد

تا توماس مونزر، رهبر جناح چپ انقالبی در جنبش اصالحات آلـمـان،             
-و گـره  )   ایده های مونزر  ( های کمونیستی   که جنبشی اجتماعی با ایده    

خورده با پیکارهای گسترده دموکراتیک خلقی بود، چنیـن پـیـونـدی        
تفاوت میـان ایـن     .   در مقابل آن دقیقا سر توماس مور بود  .   وجود ندارد 

- مور جامعـه   اتوپیای.   دوره موضوع کانونی بحث ما است     ی هم دو چهره 
کند که بیش از آنکه یادآور دموکراسی ای کامال یک شکل را تصویر می     
اسـت،  ] ی جورج اورولنوشته [1984سوسیالیستی باشد، یادآور کتاب  

گرا و حـتـی       یعنی یک نمونه نوعی سوسیالیسم از باال که کامال نخبه         
کـه  “   نیای سوسیالیستـی  ” عجیب نیست که از این دو       .   دارانه است برده

از آن دیگـری نـفـرت      )   مور (   اند، یکی در آستانه جهان مدرن ایستاده 
 .داشت و از جالدانی که او و جنبش او را سالخی کردند حمایت کرد

پس سوسیالیسم هنگامی که برای نخستین بار پا به جهان گذاشت چه            
معنایی داشت؟ از همان آغاز دو تعریف جدا از سوسیـالـیـسـم وجـود               
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 .گاه متوقف نشده استداشت و میان آن دو تقابل و ستیز هیچ
 

 های مدرننخستین سوسیالیست
ی حدود نیم قرن میان انقالب کبیر فرانسه       سوسیالیسم مدرن در فاصله   

همانگونه که دموکراسی مدرن در این .    متولد شد1848و انقالبات سال   
های سیامی به هم چسبیده     اما این دو همچون دو قلو     .   فاصله متولد شد  

. ها از همان ابتدا در خطوطی مـجـزا سـیـر کـردنـد                آن.    نشدند متولد
 نخستین بار چه زمانی این خطوط یکدیگر را قطع کردند؟

. های انقالب فرانسه انواع متفاوتی از سوسیالیسم ظهور کردنـد         بر ویرانه 
ها را مورد تـوجـه   تر از آنما در پاسخ به پرسش خود سه نوع پر اهمیت       

 .قرار خواهیم داد
نخستین جنبش مدرن سوسیالیستی جنبشی بود کـه در             - بابوف -1

) ” دسیسه ی بـرابـرهـا          ” ( آخرین مرحله انقالب فرانسه توسط بابوف    
این جنبش به عنوان تداوم ژاکوبنیسم انـقـالبـی بـه           .   شد  رهبری می 

ی بـرابـری     یعـنـی جـامـعـه       ( ی هدف اجتماعی ثابت قدم تری       عالوه
  )2(. نگریسته شده است) کمونیستی

ی یـک  ی سوسیالیسم با ایدهبار در عصر مدرن بود که ایده این نخستین 
 .ای پراهمیت ساختجنبش مردمی پیوند خورد و آمیزه

در هر مورد دقـیـقـا       :   این آمیزش بالفاصله پرسشی حیاتی را برانگیخت      
ی سوسیالیستی و آن جنبـش مـردمـی          ای میان این اندیشه   چه رابطه 

 . سال بعدی است200این پرسش اساسی سوسیالیسم در وجود دارد؟  
ای مردم شکست خورده    کردند که جنبش توده   ها مشاهده می  بابوفیست

امـا  .   اندرسید که  مردم از انقالب روی برگردانده است، چنین به نظر می    
-ها مـی   بابوفیست:   بردند و به کمونیسم نیاز داشتند   ها هنوز رنج می   آن

هـای  ی انقالبی مردم به دلیل تـوطـئـه         اراده.   دانیمگفتند ما این را می    
ای از جانـب    آنچه ما بدان نیاز داریم توطئه     :   راست شکست خورده است   

ی انـقـالبـی را        چپ به منظور بازآفریدن جنبش مردمی است تا اراده       
اما مردم دیگر بـرای    .   درنتیجه بایست قدرت را تسخیر کنیم.   برانگیزاند

 قدرت را بـه      مادرنتیجه ضروری است که     .   تسخیر قدرت آماده نیستند   
ایـن  .   نام آنان و به منظور برانگیختن مردم تا این نقطه تسخیر کـنـیـم              

مسأله به معنی یک دیکتاتوری موقت و در حقیقت توسط یک اقلـیـت              
اما این دیکتاتوری یک دیکتاتوری تعلیمی خواهد بود که هـدف            .   است

پـذیـر   آن خلق شرایطی است که کنترل دموکراتیک را در آینده امکـان           
این دیکتاتوری، دیکـتـاتـوری      ) .   به این معنا ما دموکرات هستیم     .   ( سازد

بـلـکـه    )   آنگونه که کمون دیکتاتوری پرولتاریـا بـود        ( خلق نخواهد بود    
 . است) اما با نیاتی بسیار خوب( مردم  برصراحتا دیکتاتوری

مفهوم دیکتاتوری تعلیمی بر مردم به واسطه بابوف، بوناروتی، بالنکی و            
های آنارشیستی و باکونین، در بخش اعظم پنجاه سال بـعـد            نیز لفاظی 

این دستور کار جدید از طـریـق ایـن            .   ی چپ انقالبی باقی ماند    برنامه
ایـن  .   کشیـده بـه ارث بـاقـی مـانـد              گروه انقالبی برای مردم محنت    

تـریـن شـکـل       وار، نخستیـن و ابـتـدایـی         سوسیالیسم از باالی نمونه   
سوسیالیسم انقالبی است اما حتی امروزه نیز مورد ستایش کاسـتـرو و              

 . گری استمائو قرار دارد که معتقدند این شیوه  کالم آخر در انقالبی

 ذهن درخشانی که در این دوره انقالبی ظهـور کـرد         -سن سیمون     -2
سن سیمون بیزاری عمیـقـی از        .   ای کامال متفاوت در پیش گرفت     رویه

ی آن بود امـکـانـات        آنچه او شیفته  .   انقالب، بی نظمی و آشوب داشت     
 .بالقوه صنعت و علم بود

بینش او هیچ کاری به مسائلی همچون برابری، عدالت، آزادی، حـقـوق             
شـدن و    نداشت بلکه تنها متوجه مدرنیزاسیون، صـنـعـتـی        . . .   بشر و یا    

شـدنِ  صنـعـتـی   .   ریزی فارغ از هرگونه مالحظات این چنینی بود       برنامه
ریزی شده کلید ورود به این جهان نوین بود و بدیهی اسـت کـه                برنامه

 سن سیمون
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هـای  شوند الـیـگـارشـی      آن دسته از مردمی که به این جهان وارد می         
. ها و مدیران بـودنـد     گذاران و تاجران، دانشمندان، تکنولوژیست    سرمایه

های او استقبال نکردند، او نـاپـلـئـون و         هنگامی که این دسته از طرح     
هایی برای دیـکـتـاتـوری       جانشینش لویی هجدهم را فراخواند تا برنامه      

-ها همگی تا جـزئـی   او متغیر بود اما آنهاینقشه.   پادشاهی اجرا کنند  
او به مثابه یک نژادپرست و       .   شده، اقتدارگرا بودند  ی طراحی ترین رویه 

ی های استعماری، دشمن متعصب هر گـونـه ایـده           یک طرفدار جنگ  
ها به عنوان فرزندان انـقـالب فـرانسـه           برابری و آزادی بود که او از آن       

 . متنفر بود
که از پـاسـخ   )   1825(اش سن سیمون تنها در آخرین مرحله از زندگی 

این نخبگان طبیعی به انجام وظایفشان و ایجاد الیگارشی جدیدی کـه            
ی مدرنیزاسیون باشد نا امید شده بود، به سمت کـارگـرانـی             برندهپیش

اگـر  “   مسیحیت نویـن  ” .   های تحتانی قرار داشتند جذب شد     که در الیه  
چه یک جنبش مردمی بود اما نقش آن در واقـع مـتـقـاعـد کـردن               

. ریزان طرفدار سن سیمون بـود      های برنامه قدرتمندان به اتخاذ توصیه   
-یافتند تا به رؤسا ی مدیریتی و سرمایه      بایست سازمان می  کارگران می 

طبقـه  ” ها را مجاب کنند که قدرت را از         دار خود عریضه بنویسند و آن     
 .حاکم بگیرند“ کودن
ریزی شده و این   ی برنامه ی جامعه ای که بنابراین او میان آن ایده      رابطه

تـوانـنـد    کرد چه بود؟ مردم، جـنـبـش، مـی         جنبش مردمی برقرار می   
ی آخریـن ایـده    .   همچون یک دژکوب در دستان هر کسی مفید باشند  

امـا  .   برای ایجاد سوسیالیسمی از باال    سن سیمون جنبشی بود از پایین       
. قدرت و کنترل بایست در همانجا که همیشه وجود داشت باقی بمانـد            

 .یعنی باال

ی سوسیالیسمی که در نسـل پـس از           سومین گونه   -ها  اتوپیست  -3
رابـرت اوون،      -گرا بود های اتوپی انقالب ظهور کرد از آنِ سوسیالیست     

ها طرح کلی یک کولونی اشتراکی آن.   چارلز فوریه، اتینه کابه و دیگران     
تراوید و قـرار     آرمانی را ریختند که تماما از جمجمه رهبران بیرون می         

 بنه ولنـت بود به لطف ثروتمندان بشردوست و در زیر بال و پر قدرت          
 .تأمین مالی شود

با آنکه در میان آن جمع از جهات بسیار بیشترین همدلی را بـر              ( اوون  
ایـن  ” :   درست مانند دیگران نظراتی بی چون و چرا داشت        )   انگیختمی

بایست توسط ثروتمندان و قـدرتـمـنـدان صـورت            . . .   دگرگونی عظیم   
جویی فقرا در   ستیزه.   هیچ گروه دیگری قادر به انجام آن نیست       .   بگیرد

مقابل ثروتمندان و قدرتمندان اتالف وقت، استعداد و مـنـابـع مـالـی                

از میـان  .   و جنگ طبقاتی مخالف بود“ نفرت طبقاتی”او ذاتا با . “. ..است
انـد  پرده نوشتهبسیاری از معتقدان به این شیوه، شمار اندکی چنین بی         

اداره یا کنترل جامعه    ” عبارت است از    “   سوسیالیسم” که هدف این نوع     
ترین پزشکـان، بـیـمـارانشـان را در             به همان صورتی است که خبره     

رفـتـاری   .     “ کنندهای روانی اداره و کنترل می     ترین بیمارستان پیشرفته
هایی که به دلیل عدم عقـالنـیـت و           مدارا و مهربانی با بدبخت    ” توام با   

 .“اندترین نظام اجتماعی موجود، چنین شدهناعدالتی این غیرعقالنی
دید اما در آن بـحـث           انتخابات را تدارک می    Cabetی کابه   جامعه

-مند، و هـم   آزادانه وجود نداشت و مطبوعات تحت کنترل، تلقین نظام        
شکلی تام و تمام به عنوان بخشی از این نظام پیشنهادی مورد تاکـیـد               

 . گرفتقرار می
ی سوسیالیستی و جنبش مردمی در نـزد ایـن            ی میان اندیشه  رابطه

 ای گـوسـفـنـد    گلههای تخیلی چه بود؟ از نظر آنان مردم       سوسیالیست
نبایست چنیـن  .   شدندبودند که بایست توسط چوپانی خوب هدایت می    

پنداشت که سوسیالیسم از باال ضرورتا متضمن نیات مسـتـبـدانـه و                
های از بـاال     نباید چنین پنداشت که عمر سوسیالیسم     .   ستمگرانه است 

بر عکس، این گونه نگـرش آنـچـنـان           .   در این سمت به سر آمده است      
خـط  ” ای مدرن همچون مارتین بابر در کتاب         مدرن است که نویسنده   

گـراهـای    آن چنان از این اتوپـی Paths in Utopia“   سیر در اتوپیا 
“ آزادیـخـواهـان   ” هـا و      ها دمـوکـرات   کند که گویی آن   قدیمی یاد می  

این اسطوره کامال فراگـیـر اسـت و بـار دیـگـر                  .   اندای بوده برجسته
نـویسـان   آور نویسندگان و تـاریـخ    ی عدم حساسیت شگفت   نشاندهنده

دار سوسیالیسم از باال به  ی عمیقا ریشه  سوسیالیست نسبت به تاریخچه   
 .     عنوان تعریف مسلط از دو تعریف سوسیالیسم است

 آنچه مارکس انجام داد

به معنای جستجو برای تجـویـز           -گرایی به دلیل اتوپیاگرا بودن      اتوپی
پردازی برای طرحی که بایست تـحـقـق         ساخته و خیال  الگویی از پیش  

ی بعالوه اساسا با ایـده   .   گرا و ضد دموکراتیک بود    به شدت نخبه    -یابد  
هـای در    دگرگونی جامعه از پایین و توسط مداخلـه انـقـالبـی تـوده               

جستجوی آزادی خصومت داشت حتی در جایی که نهایتا توسـل بـه              
-ای برای تحت فشار قراردادن رأس حکومت را مـی          ابزار جنبش توده  

در جنبش سوسیالیستی، آنگونه که قبل از مارکس تـکـویـن            .   پذیرفت
ی سوسیالیستی و دموکراسـی از پـایـیـن            یافته بود، در هیچ جا ایده     
 . یکدیگر را قطع نکرده بودند
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این تقاطع و این تلفیق محصول مشارکت عظیم مـارکـس بـود کـه                  
- فرعی محسوب مـی  سرمایهدرقیاس با اهمیت آن، کل محتوای کتاب        

آن چیزی که وی به هم پیوند داد سوسیالیـسـم انـقـالبـی بـا                   .   شود
این قـانـون    ” :   جوهره مارکسیسم در اینجا است    .   دموکراسی انقالبی بود  

 1848 سـال    مانیفست کمونیستدر  .   “ است، بقیه شرح و تفسیر است     
از همـان  ” )   و به زبان انگلس   ( خودآگاهی این جنبش مشخص شده بود       

شان بر این بود که رهایی طبقه کارگر بایسـت تـوسـط      آغاز کار عقیده 
 .“خود طبقه کارگر صورت گیرد

مارکس جوان خود نخستین مصونـیـتـش را از            
ها به دسـت     گیرترین بیماری طریق ابتالء به همه   

هنـگـامـی    .   آورد، یعنی توهمِ به دیکتاتوری ناجی     
 ساله بود قیصر درگذشت و فـردریـش          22که او   

ها و با توقع     در میان تشویق لیبرال    چهارمویلهلم  
. های دموکراتیک از باال، بر تخـت نشـسـت          رفرم

مارکس هرگز به اعـتـقـاد      .   هیچ تغییری رخ نداد  
هـای آن زمـان بـه          ی سوسیالیـسـم   رایج همه 

دیکتاتوری ناجی و یا رئیـس جـمـهـور نـاجـی             
 . بازنگشت

ای که ارگان طیف چـپ       جوی روزنامه مارکس به عنوان سردبیر ستیزه    
و بـه    .   ی صنعتی راین بود وارد سیاست شـد       لیبرال دموکراسی منطقه  

. زودی به پیشروترین صدای کل دموکراسی سیاسی آلمان بـدل شـد           
ای به نفع آزادی بی حصـر        ای که او منتشر کرد مجادله     نخستین مقاله 

در زمانی که حکومت پادشـاهـی   .   مطبوعات در برابر سانسور دولتی بود     
هـای  گیری کرد او به یافتن اطالعات بیشتر از ایده        او را مجبور به کناره    

هنگامی کـه ایـن     .   شد تمایل یافتسوسیالیستی که از فرانسه وارد می   
سخنگوی برجسته دموکراسی لیبرال به یک سوسیالیست تبدیل شـد،          

بـا  .   نگریسـت او هنوز به این وظیفه به عنوان پیکار برای دموکراسی می          
. تر در خـود داشـت      این تفاوت که این دموکراسی اکنون معنایی ژرف      

 پـیـکـار    از دلمارکس نخستین اندیشمند و رهبر سوسیالیست بود که       
 .برای لیبرال دموکراسی به سوسیالیسم رسید

گرا را کـه     ی کمونیسم تقلیل   او نسخه  1844های سال   نوشتهدر دست 
نافی شخصیت انسان بود نفی کـرد و در جسـتـجـوی آن چـنـان                    

در سـال    .   گرایی کامال تکوین یافته باشد    کمونیسمی بود که یک انسان    
گرایی در جریان سوسیالیسـتـی      او و دوستش انگلس علیه نخبه      1845

 1846در سال   .   شد استدالل کردندکه توسط برونو باوئر نمایندگی می 
را “   های دموکـرات آلـمـانـی       کمونیست” ها در بروکسل و در تبعید       آن

در زمانه ما دموکراسی و کمونیسم یک       ” :   سازمان دادند و انگلس نوشت    
تنها کارگران قادر به اتحاد واقعی زیـر پـرچـم دمـوکـراسـی                 .   چیزند

 .“کمونیستی هستند

های نـویـن    بار اندیشه در رسیدن به دیدگاهی که در آن برای نخستین        
-ها با فرقهکمونیستی با شورمندی نوین دموکراتیک درآمیخته بود، آن      

های کمونیستی موجود همچون فرقه ویتلینـگ       
که در رؤیای یک دیکتاتوری مسیحایی بود بـه           

ها به گروهـی    پیش از آنکه آن   .   ستیزه برخاستند 
بپیوندند که بعدها به لیگ کمونیست تبدیل شد        

)  را نوشتـنـد  مانیفست کمونیستجا  ها درآن آن( 
ها تصریح کردند که این سازمان بایسـتـی از           آن

گرایی نخبگان به یـک      ی کهن توطئه  یک شیوه 
هـر  ” گروه تبلیغی روباز تبدیل شود کـه درآن           

شود از   چیزی که موجب اقتدارگرایی موهوم می     
ی ، و در آن کـمـیـتـه         “ اصول کنار گذارده شود   
، “ گیری از بـاال     تصمیم”   رهبری برخالف سنت    

ها توانستند رویکرد خود را به لیـگ    نآ.   توسط تمام اعضاء انتخاب شود    
ای که تنها چند ماه قبل از مانیـفـسـت           بقبوالنند و این گروه در نشریه     
 :کمونیست منتشر شد اعالم کرد

 
هایی که معتقد به انهدام آزادی فردی هستند و       ما در زمره کمونیست   

آسـا را    آرزوی تبدیل جهان به یک پادگان عظیم و یا یک کارگاه غـول            
هایی وجود دارند که بـدلـیـل      مطمئنا کمونیست.  در سر دارند نیستیم 

آگاهی اندک پشتیبان آزادی فردی نیستند و خواهـان حـذف آن از                
. دانـنـد  اند به این دلیل که این آزادی را مانع هماهنگی کامل می         جهان

اما ما تمایلی به از دست دادن آزادی در عوض به دست آوردن برابـری               
های اجتـمـاعـی بـه       ایم که در هیچ یک از نظامما متقاعد شده.   نداریم

ای مبتنی بر مالکیت جمعی، آزادی فردی تضمیـن شـده            مانند جامعه 
اندرکار بنای دولتی دموکراتیک شویم که در آن هر    بیایید دست .   نیست

های خـود   حزبی قادر باشد از طریق کلمات و نوشتار اکثریت را به ایده           
 ...جلب کند

 

برنامه مارکس برای جنـبـش      
آمـاده  :   طبقه کارگر این است   

شدن به منظور دگرگون کردن     
خود و به دست گرفتن قدرت      

ایـنـجـاسـت کـه        .   سیاسی
-مارکسیسم پا به هستی مـی     

 .گذارد
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مانیفست کمونیست که از درون این مباحث سـر          
کرد که نخستین هـدف انـقـالب         برآورد اعالم می  

هنگامـی کـه     .   است“   پیروزی در نبرد دموکراسی” 
 1848هـای    دو سال بعد و پس از سقوط انقـالب        

لیگ کمونیستی منشعب شد، بار دیگر پـیـکـاری        
که خواهان جایگـزیـنـی      “   کمونیسم ابتدایی ” علیه  

-ای طبقه کارگر آگاه با دسـتـه  جنبش واقعی توده  
مـارکـس بـه آنـان         .   های انقالبی بود به راه افتاد     

 :نوشت
 

ی نیروی محرک انقالب، و نه روابط واقـعـی را،     تنها اراده. . .   این اقلیت  
شما وارد پانزده یـا     ” :   گوییمدر حالیکه ما به کارگران می     .   کندایجاد می 

المللی خـواهـیـد     های بین بیست و یا پنجاه سال جنگ داخلی و جنگ        
شد، نه تنها به منظور دگرگون کردن شرایط موجود، بلکه همچنین به            

 کردن خود و آماده کردن خـود بـرای فـرمـانـروایـی           منظور دگرگون 
ما بایست قدرت را     ” :   گویید، اما شما در عوض به کارگران می       “ سیاسی

به یکباره به دست بگیریم یا در غیر اینصورت بهتر است در رختخـواب          
 .“بمانیم

 
گویند طبقه کارگر همین یکشنبه قدرت را بـه          برخالف کسانی که می   

گویند طبقه کـارگـر هـرگـز          دست خواهد گرفت و نیز کسانی که می       
قدرت را به دست نخواهد گرفت، برنامه مارکس برای جنبش طـبـقـه              

آماده شدن به منظور دگرگون کردن خود و به دسـت           :   کارگر این است  
گـذارد،  اینجاست که مارکسیسم پا به هستی می.  گرفتن قدرت سیاسی 

ای علیه طرفداران دیکتاتوری تعلیمی، دیکتاتـورهـای        در پیکار آگاهانه  
ناجی، نخبگان انقالبی، اقتدارگرایان کمونیست و نیـز نـوع دوسـتـان               

این مارکسیسـم مـارکـس اسـت، نـه            .   های بورژوا گر و لیبرال  موعظه
ای که هم از سوی پروفسورهای نـظـام حـاکـم             هیوالی کاریکاتورگونه 

ناپذیر مخالفت انـقـالبـی       تصویر شده است، کسانی که از روح مصالحه       
لرزند، و هم از سـوی        داری به خود می   مارکس با وضع موجود سرمایه    

کوشند این واقـعـیـت را        هایی که می  ها و نئواستالینیست  استالینیست
 از کمونیسـم  ی آناننسخهپنهان کنند  که مارکس با اعالم جنگ علیه     

 .راه خود را مشخص کرد

ی سوسیالیسم و دموکراسی را به      این مارکس بود که در نهایت دو ایده       
ای را پروراند که برای نخستین بـار    چرا که او نظریه.  یکدیگر پیوند زد 

جوهـره ی ایـن       .   این تلفیق را ممکن می ساخت     
اینکه اقلیتی اجـتـمـاعـی        :   نظریه این گزاره است   

ی تغییر در این نظام را      وجود دارد که نفع و انگیزه     
تواند آموزش و بسیج    دارد، و هدف سوسیالیسم می    

این اقلیت اجـتـمـاعـی       .   این اقلیت اجتماعی باشد   
طبقه استثمارشده، طبقه کارگر است که تدریجا از       

در .   آیـد دل آن نیروی محرکه انقالب بیـرون مـی         
هـای بـالـقـوه       ای که تـوان   نتیجه بر اساس نظریه   

بیند، سوسیالیسم  های وسیع می  انقالبی را در توده   
از پایین ممکن است، حتی اگر در زمان و مکـانـی            

سرمایه، در نهایت، چیزی به جـز       .   مانده به نظر برسند   ها عقب معین آن 
 .مبنای اقتصادی این گزاره نیست

تـوانـد   ای پیرامون سوسیالیسم طبقـه کـارگـر مـی           تنها چنین نظریه  
آمیختگی میان سوسیالیسم انقالبی و دموکراسی انقالبی را مـمـکـن              

بودن این اعتقاد نیستیـم،     ما در اینجا در پی استدالل برای محق       .   سازد
یـعـنـی ایـنـکـه تـمـام             .   کـنـیـم   بلکه تنها بر بدیل آن پافشاری می      

کنند نهایتـا   ها و یا مصلحانی که این آمیختگی را انکار می         سوسیالیست
، حال چه رفرمیست باشند چه      غلتندمیبه نوعی سوسیالیسم از باال در       

 . گرا، بوروکراتیک، استالینیست، مائوئیست و یا کاستروئیستاتوپی

، انگلس بیست و سه ساله که بـه         مانیفست کمونیست پنج سال قبل از     
مـا  ” :   گـرا نـوشـت     تازگی سوسیالیست شده بود در سنتی هنوز نخبـه        

توانیم جذب کنیم که از آمـوزش        کادرهای خود را تنها از طبقاتی می      
. “ . . . ها و طبـقـه تـجـار        اند، یعنی از دانشگاه   بسیار خوب برخوردار شده   

های نوینی کسب کرد اما ایـن عـقـیـده             انگلس جوان به زودی آموزه    
 .    منسوخ هنوز همچون همیشه با ما است

 ...ادامه دارد
 

 :هانویسپی
 : به چاپ رسـیـد    1966این مقاله برای نخستین بار در سال   -1

http://www.marxists.org/archive/draper/19
66/twosouls/index.htm 

ی به طور مشخص باید بیان کرد که این آمیزه بـه وسـیلـه           -2
، True Levellers  “   لِوِلرهای حقیقی ” جرالد وینستنلی و    

اما فراموش شد  و       :   جناح چپ انقالب انگلستان انجام یافت     
 .  سرانجامی نیافت
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 پیش گفتار

) Erik Olin Wright, 1997( های اریک رایت     در یکی از کتاب   
تصویری وجود دارد که در آن دختر خردسالی، در حالی که به یک گاو             

: این چیه؟ پدر جواب میـدهـد  !   پدر: اشاره می کند، از پدرش می پرسد 
 چرا؟: پرسددخترک خردسال می. این گاو است 

، “ ی کـارگـر    اضمحالل طبقه” های ، در اوج بحث90 و   80های  در دهه 
، وقـتـی     . . . و“   ی طبقه عتیقه شدن مقوله  ” ،  “ توفق دانش بر نیروی کار    ” 

خواست به این ادعاهای ایدئولوژیک پاسخ دهد در احسـاس        کسی می 
اما پرداختن به مـفـهـوم طـبـقـه نـه در              . شداریک رایت شریک می 

های ذهنی گرایانه بلکه با هدف شفاف سـازی         پاسخگویی به این نگرش   
بر خـالف    .   خود بحث در مورد طبقه همواره مهم و ضروری بوده است          
ای نیـسـت    تصور ساده نگرانه در میان بخشی از چپ، این مبحث حوزه          

ی ما گویا فقط تکرار کلیشه وار    که پاسخ آن یک بار داده شده و وظیفه        
بسیار ساده اسـت،  “   طبقه چیست؟” اگر پاسخ به سوال . این پاسخ است 

ها،  نزدیک به دویست سال، بحث  پرسش این است که چرا پس از سال       
پردازان متعـلـق بـه  یـک           متمرکز در این مورد هنوز در میان نظریه     

وجود ندارد؟ آیا طـبـقـه      “   برداشت مشترک ” گرایش مشخص، درک و     
ی اقتصادی است؟ آیا یک مفهوم اجتماعی یا سـیـاسـی یـا               یک مقوله 

هاست؟ گروه بندی بر اسـاس      ی این عرصه  فرهنگی و یا ترکیبی از همه     
ی خـانـوادگـی و        جنسیت، تعلق به اقلیتی قومی و مذهبی، پیشیـنـه       

هـا،  ای با بحث طبقه دارد؟ آیا ایـن هـویـت       اینگونه مسایل، چه رابطه 
شود؟ اگـر نـه،     ای برای مفهوم طبقه محسوب میبخشی از تعریف پایه 

هـا  ی طبقه کجاست؟ و ده     ها درفهم بیشترمقوله  بندیجایگاه این گروه  
 .سوال دیگر

های گوناگون در میان نظریه پردازان، بـه      بخشی از توضیح وجود نظریه    

مفهوم طبقه در حالیـکـه      .   های ماهیت مفهوم طبقه ارتباط دارد     ویژگی
ی ترین وجوه جامـعـه    کند، بازتاب یکی از پیچیده    بسیار ساده جلوه می   

ی طبقه بـه طـور       بستر عینی جدل نظری پیرامون مقوله     .   بشری است 
. های مختلف در جامعـه گـره خـورده اسـت             مستقیم به منافع گروه   

هـا  ی طبقه، بیش از آنکه ریشه در کج فهمی  سادگی و پیچیدگی مقوله   
-داشته باشد، بیشتر ریشه در بستر مادی و تعارض واقعی منافع گـروه            

از یک طرف بخشی از جامعه، صـاحـبـان      .   های مختلف اجتماعی دارد   
ثروت و قدرت در سطوح مختلف ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی           

های اجتماعی و به تبع آن بـه          در جامعه، منافعی بر تاکید تضاد گروه      
های اجتماعی  چالش کشیدن آن  ندارند؛ از طرفی بخشی دیگر از گروه          

. شوندی طبقه، نامریی شده و نمایندگی نمی     در تعاریف معینی از مقوله    
ی جدال دایمی نظری و شفاف سازی این مقوله بر بسـتـر جـدال                پایه

جـامـعـه    .   گیـرد های مختلف موجود در جامعه انجام می  ی گروه روزمره
ی ایستا نیست ، تغییر و تحول و تعلق به موقعیت طبقـاتـی              یک پدیده 

جدید، عناصری جدایی ناپذیر از این تحوالت بوده و آگـاهـی از ایـن                 
نوشتار حاضر تالشی است بـرای      .   یابدموقعیت درمرور زمان افزایش می    

. ی تصویری از این جدل و گامی در راه شفاف سازی مفهوم طبقـه         ارایه
الزم به تاکید است که این تصویر فقط بخشی از انبوه مباحث در مورد               

 .طبقه است
 

ی مهم، پایه ای و کلیدی در تحلیـل جـامـعـه              اینکه طبقه یک مقوله   
در واقـع    .   پردازان بسیاری است  است، به طور شکلی مورد توافق نظریه      

گـران جـدی،     یک از دست اندرکاران و پژوهشاین توافق از طرف هیچ   
هـا،  ها، نئوکلونیالسیـت شناسان مدرن، پسامدرنیست  ها، جامعه کالسیک
بی قیـدی  .   به طور جدی مورد شک قرار نگرفته است    . . .     ها و فمینیست

ها در مورد طبقه نیز بیشتر از آنکه حاوی ادعایـی جـدی               تئوری پُست
به هر روی، هدف از پرداختن .   باشد بیشتر یک ادعای ایدئولوژیک است     

ی ساختار جامعه  بـا شـرایـط و            به مفهوم طبقه، این است که رابطه      
های مختلف اجتماعی و رفتار کلی این طبقات و          موقعیت زیستی گروه  

 .نتایج دراز مدت آن مورد بررسی قرار گیرد
 

 ی مباحث پیرامون طبقهپیشینه

های مختلف در جامعه ، به قـدمـت تـاریـخ             می توان گفت وجود گروه    
های انسانی نه تنها خود را به شکل جمعی،         گروه.   ی بشری است  جامعه

 ای به اعماق، باز هم بحثی در مورد طبقهروزنه

 مجید تمجیدی
 

majidtamjidi@yahoo.se  



                14                                             2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

-بنـدی کردند بلکه تقسیمدر تقابل با طبیعت و حیوانات ، هماهنگ می     
های درون گروهی بر اساس جنسیت، توانایی جسمی، سن نیز بخشـی            

ی بشـری،     تاریخ تکامل و رشد جامـعـه  .   های اولیه است  از تاریخ انسان  
-های بزرگتر از یک طرف و تعمیق تقسیـم        تاریخ پیدایش و ایجاد گروه    

مستقل از ایـنـکـه چـه         .   بندی درون گروهی از طرف دیگر بوده است       
هـا  بـنـدی  بخشی از این تاریخ موجود است، اما جدل بر سر این تقسیم           

ی گروه، صنف و طبـقـه از     پرداختن به مقوله.   نیز  قدمت تاریخی دارد  
ی قدیمـی   جمله در مباحث فالسفه   

پـردازان  نـظـریـه   .   نیز وجـود دارد     
ها از جمله   بسیاری قبل از کالسیک   

آدام اسمیت، به طور مستقیـم بـه         
بـا ایـن     .   اندی طبقه پرداخته  مقوله

هـا و    حال آن چیزی که به نظریـه      
جدال مستقیم پیرامـون مـفـهـوم         

-شود، تاریخ کوتاه  طبقه مربوط می  
تری داشته و مباحـث جـدی در          

. گـردد ها آغاز مـی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، با دیدگاه  کالسیک    
داری به طور عملی و واقعی در اروپا، بـه          ی تولید سرمایه  قرنی که شیوه  

ی صنعتی بـه شـدت       ی مسلط نظام اجتماعی تبدیل شد، جامعه      شیوه
رشد کرد، شهرنشینی گسترش یافت و بخش قابل توجه جمعـیـت، از         

در نـتـیـجـه     .  روستا به شهرها نقل مکان کرده و تبدیل به کارگر شدند 
برای درک بیشتر مفهوم طبقه با پرداختن به اندیشمندان کالسیک و             

پردازان معاصر نـیـز اشـاره        تحلیل دیدگاه آنها و سپس به درک نظریه       
 .کنیممی

 کارل مارکس و مفهوم طبقه

هـا و    ی نظریـه ی مهم و کلیدی درهمهاگر قرار باشد دو و یا سه مقوله      
ی انبوه ادبیات مارکس مورد شناسایی قرار گیرد بدون شک مـقـوـلـه              

دیدگاه مارکـس در     ” با این حال موضوع     .   طبقه یکی از آنها خواهد بود     
شناسی بوده و حتا در مـیـان     ی اصلی مارکس  یک شاخه “     مورد طبقه 

پردازان متعلق به سنت مشخص مارکسیستی نیز در ایـن مـورد           نظریه
های قابل مالحـظـه در مـیـان         تفاوت.   اختالف نظر وجود داشته است 

های صاحب نام از جمله لنیـن، کـائـوتسـکـی،              بسیاری از مارکسیست  
فقط بخـشـی   ... لوکزامبورگ، لوکاچ، گرامشی، آلتوسر، برورمن، رایت و  

سطور زیر نیز حاصل بازخوانی مشخـصـی از          .   از استدالل این ادعاست   
 . ها تفاوت داردمارکس است و در نتیجه با آرای بسیاری از مارکسیست

که گاهی به همراه انگلس نوشته شده، مانـنـد          ( ی مارکس   در آثار اولیه  
ی نگاه مارکس به مقـوـلـه   ...)  مانیفست کمونیست، ایدئولوژی آلمانی و  

طبقه و تحلیل آن دارای ویژگی خاصی است که با سطح تحلیل او از                
منظور از سطح تحـلـیـل       .   این مقوله از جمله در کاپیتال متفاوت است       

ای از تاریخ است که مورد تحـلـیـل          ای از جامعه و آن دوره     بررسی الیه 
های بندی نظریهبه طور مشخص با نظر آلتوسر در تقسیم .   گیردقرار می 

با ایـن حـال      .   توافق ندارم “   مارکس پیر ” و  “   مارکس جوان ” مارکس به   
ی مارکس از جمله مانیفست کمونیـسـت،        بین آثاراولیه 

ایدئولوژی آلمانی، آثار معطوف بـه      
نقد هگل و فوئرباخ با آثار بـعـدی          

-مارکس به ویژه کاپیتال، تـفـاوت      
های مهمی وجود دارد که به طـور        
مستقیم به بحث طبقـه مـربـوط         

ی مهم در بازخوانـی     نکته.   شودمی
آثار مارکس ایـن اسـت کـه او             
مباحث مختلفی در مورد طبقه، در  
سطوح مختلف فلسفی، اقتصادی، اجتماعی، سـیـاسـی، فـرهـنـگـی،               

های تاریخی مـخـتـلـف،        سازمانی، مبارزاتی، مربوط  به سطوح و دوره       
ی معین را   های داخلی یک طبقهبندیبه گروه)   و یا عدم توجه   (   توجه  

ی آنها را باید همزمان در یک ارتباط مستقیم بـا            مطرح کرده که همه   
ی مقـوـلـه   .     همدیگر مورد توجه قرار داد و این کار بسیار مشکلی است   

نقش بسیار مهمی در این بحث داشـتـه و        )   context( بستر و زمینه    
های سطحی، کلیشه ای ، مذهبی و شعاری از         ریشه بسیاری از برداشت   

ی آثـار اولـیـه     .   تئوری مارکس در بی توجهی به همین مقولـه اسـت           
مارکس بیشتر معطوف به سطح فلسفی است و حتا آنجا که مارکس به             

پردازد، همچون مانیفست، بـه رونـد        ی اقتصادی و اجتماعی می    عرصه
الزم است این تفـاوت را    .   تاریخی دراز مدت، عمومی و کلی اشاره دارد     

به طور مثال حـکـمـی در         .   تر بیان کنیم  با تمرکز بر یک نکته ، روشن      
تواند از نظر فلسفی هـنـوز حـکـمـی            مورد زوال قطعی یک پدیده می     

عدم تـوجـه بـه ایـن         .   صحیح ولی از نظر تاریخی حکمی اشتباه باشد     
تواند از یک طرف به روش مذهبی و غیر مستند در دفـاع از      تفاوت می 

ی صـحـیـح     یک حکم غلط تاریخی و یا از طرف دیگر به رد یک نظریه            
 .فلسفی منجر شود

 
ی او شکـل    های مارکس در ادبیات اولیه    گیریبسیاری ازاحکام و نتیجه   

تر در متد و تئوری مـارکـس در         ی بسیار مهم  نکته
ی طبقه این است که هدف مارکس بـه         بررسی مقوله 

های مخـتـلـف    بندیطور اساسی دستیابی به تقسیم 
های مختلف نـبـوده      برای جای دادن مردم در گروه     

ای تـحـوالت     بلکه جلب توجه به دینامیسم پـایـه       
 . اجتماعی در جامعه است
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بیشتر شبیه صدور حـکـم و       .   گویانه و پیغمبرمابانه دارند  و زبانی پیش  
ی پرولـتـاریـا و بـورژوازی         وقتی از مبارزه. های قطعی است بینیپیش

این نـوع    .   کندبینی می گوید و یا سرانجام این مبارزه را پیش       سخن می 
کالم و صدور حکم قطعی در این آثار ریشه در این مسئله دارد که پیام          

ی آن با گذشته و در نهایت به منطـق و            آن به دینامیسم جاری، رابطه    
بیشتر خصلت فلسفی دارد تـا    .   فرجام بسیار درازمدت آن معطوف است     

عدم درک این نکته موجب شده کـه    .   اقتصادی و یا اجتماعی و سیاسی     
های او تـا حـد       بینیبخشی از طرفداران مارکس در دفاع از آرا و پیش         

های مذهبی نزول کرده و به جایگاه علمی او لطمه زده           طرفداران سکت 
خود مـارکـس کـه        .   و منزلت او را به سطح کاهن معبد پایین بیاورند         

مانیفست را برای گروه مشخص و در مقطع معینی تـدویـن کـرد در                 
فعالیت با گروه دیگر، در بستر و تاریخ معیـن دیـگـر، در تشـکـیـل                     

های آخر  انترناسیونال اول، حتا نامی نیز از آن به میان نیاورد و در سال            
فعالیت او بیشتر از چند نمونه انگشت شمار از مانیفست در دسـتـرس              

 غرض آنکه خود مـارکـس بـر      Hobsbawm 1999(. (همگان نبود 
از .   این تفاوت، سطوح مختلف تحلیل، بیش از هر کس دیگر آگاه بـود             

های او به این دینامـیـسـم و      طرف دیگر مخالفان مارکس در رد نظریه 
-توجه بوده و استدالل تاریخی را به عنوان استدالل رد پـیـش         متد بی 
 . اندهای او استفاده کردهبینی

 
ای او   ی مارکس منبع مهمی در شناخت نگاه پایه       به هر روی آثار اولیه    
تـریـن   یکی از اصـلـی     “   از خود بیگانگی  ” تئوری  .   به مفهوم طبقه است   

بر خالف هگل کـه     .   کلیدهای کاوش بحث مارکس در مورد طبقه است       
دانسـت و    ی از خود بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسم می      ریشه

کرد، ارجاع مارکـس    ی آن را در مذهب جستجو می      یا فوئرباخ که ریشه   
در این جستجو به زندگی مادی و واقعی بشر، به بخش اعظم فعالـیـت               

ی آرایـش و      با تمرکز بر سازمان کار و شـیـوه        .   انسان، یعنی کار است   
-کند، مـی   سازماندهی آن و جایگاهی که انسان در این عرصه پیدا می          

. ی مـدرن داد     شود پاسخی به چرایی از خود بیگانگی بشر در جامعـه          
-ترین و پایه  ی تولید، این بدوی   ی عالقه و تمرکز مارکس برمقوله     ریشه
وقتی سازمان کـار    .   ی بشری نیز همینجا ست ترین کنش در جامعه   ای

به نحوی سازماندهی شده که بیشتر افراد  جامعه حتـا از مـحـصـول               
تولیدی خویش نیز بی بهره اند، وقتی محصول تولیدی انسان خود بـه       

کـنـد   شود و هر چه انسان بیشتر تولید مـی        ابزار تسلط بر او تبدیل می     
کـنـد،   نیروی تسلط سیستم و نظام موجود را بازتولید و قدرتمندتر می          

ترین تفاوت میـان    ی خالقیت و آفرینش که از نظر مارکس اصلی        انگیزه
شود و انسان از انسانیت خویش بیگـانـه         انسان و حیوان است، محو می     

های بـعـدی   شود بحثبدون توجه به این تئوری مارکس نمی    .   گرددمی
-باید توجه داشت که بازسازی سـرمـایـه        .   او را در مورد طبقه دریافت       

های پایانی این قرن، و نتایـج آن         داری در قرن بیستم، به ویژه در دهه       
برای بشر امروز، بحث از خود بیگانگی انسان را دوباره به یک بحث پویا              

 .و مطرح تبدیل کرده است
 

های فلسفی مارکس با هگل و فوئرباخ و بقیه با هدف           ی چالش اما همه 
هدف مـارکـس ایـن        . گیردتعریف فلسفی و یا ذاتی انسان انجام نمی 
ی طبقـه را در سـطـحـی            است که این تعاریف عام، در اینجا مقوله       

تر تعریف کرده و به آن سیمای زمینی و خصلتی کـاربـردی              مشخص
، “ گـرونـدریسـه   ” ،   “ ای بر اقتصاد سـیـاسـی   مقدمه” آثاری مانند .   دهد

بخشی از آثاری است که با ایـن  “   مبارزه طبقاتی در فرانسه” ،  “ کاپیتال
ی طبقه به طور    تعریف مارکس از مقوله   .   هدف به نگارش درآمده است    

ساختاری، تولیدی و مادی در جـامـعـه            -ایاساسی در  سطحی پایه    
های مخـتـلـف     این همان بستری است که تعارض دایمی گروه         .   است

ای تغـیـیـر و       ی طبقاتی، منطق آن و دینامیسم پایه      اجتماعی، مبارزه 
با توجه به این تحلیل است کـه          . دهدتحوالت در جامعه را توضیح می     

ی طبـقـاتـی    گوید تاریخ تمام جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه      مارکس می 
ی طبقـه در    در آثار متعلق به مارکس دو تعریف در مورد مقوله    .   است

تعریف اول ایـن اسـت کـه           .   ی سرمایه داری ارایه شده است     جامعه
شود، فروشندگـان   ی اصلی تشکیل می   داری از دو طبقه   جامعه سرمایه 

تریـن  یکی از اصلی  “   از خود بیگانگی  ” تئوری  
کلیدهای کاوش بحث مارکس در مورد طبقـه        

ی از خـود      بر خالف هگل که ریشـه     .   است
بیگانگی انسان را در جدایی روح و جسـم           

ی آن را در     دانست و یا فوئرباخ که ریشه     می
کرد، ارجاع مارکس در این مذهب جستجو می 

جستجو به زندگی مادی و واقعی بشـر، بـه           
 .بخش اعظم فعالیت انسان، یعنی کار است
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در این تعریـف   .   دارانو خریداران نیروی کار؛ یعنی  کارگران و سرمایه        
داری مورد شناسایـی قـرار       ی سرمایه ی اصلی جامعه  اگر چه دو طبقه   

ای که خرید و حوزه.   گیرند اما این تعریف معطوف به بازار کار است   می
این تعریـف،  .   شودفروش کاال توسط فروشندگان و خریداران انجام می       

ایـن  .   ی تولید نشده اسـت     تعریفی اقتصادی است اما هنوز وارد حوزه      
“ حـقـوق  ” تعریف از طرف کسانی که تمایل دارند تمام کسانی را کـه     

. بنامند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است“   ی کارگر طبقه” گیرند،  می
ی حقوق بگیران کارگرند بـه ایـن         های اخیر در مورد اینکه همه     بحث

اما ماندن در چارچوب این تـعـریـف،      .   ماندتعریف مارکس محدود می   
نامریی کردن عمق تحلیل مارکس از مفهوم طبقه و به ویـژه هـدف                

نخست به این دلـیـل کـه         .   ی طبقه است  کاربردی تعریف او از مقوله    
شوند و هر تعریفی با هدف معین انجام        ها خود بخود تعریف نمی    مقوله
این است کـه یـک     )   concept( هدف از تعریف یک مقوله .   گیردمی

های دیگر مورد شناسایـی     ی مشخص و معین در تمایز با پدیده       پدیده
اگـر  .   قرار گرفته تا به درک بیشترو فهم کاربردی آن منـجـر شـونـد               

ای از تـمـام ارکـان        تعریف یک مقوله آنقدر عام بوده و یا بیان فشرده         
به همین دلیل و با ارجاع    .   یک تئوری نباشد تعریف کاملی نخواهد بود      

به خود تئوری مارکس، این تعریف مارکس از طبقـه از آنـجـا کـه                   
دوم و   .   معطوف به بازار کار است تعریف کاملی از این مقوله نـیـسـت             

درآمدی بـرای ورود    تر آنکه این تعریف از طبقه نزد مارکس پیش   مهم
ی تولید و سازمان کـار      ای جامعه یعنی عرصه   ی اصلی و پایه   به صحنه 

 از نظر مارکس . است
ی ی نیروی کار بلکه عرصـه     ی مبادله صحنه ی اصلی نمایش نه عرصه     

نیروی کار، کاالیی است که همراه بـا  .   ی تولید است مصرف آن وعرصه  
ی مـهـم ،       با توجه به این نکته    .   کند افزایی می  مصرف خویش ارزش  

ی اصلی جامعه این است که یـک         تر مارکس از دو طبقه    تعریف کامل 
ایـن  .   داری سرمـایـه   طبقه مالک وسایل و ابزار تولید است یعنی طبقه        

طبقه با خرید و مصرف نیروی کار که متعلق به طبقه کارگر و فـاقـد                
وسایل تولید است، ارزش افزایی کرده وفرایند آن منجر به انـبـاشـت        

ای تحوالت عمیق در جامعه و توضـیـح       این رکن پایه  .   شودسرمایه می 
به عبارت دیگر .   ی دراز مدت است  منطق تحوالت اساسی در یک دوره     

ی از همان ابتدا تعریف استثمار جزیی جدا ناپذیر از تعریف مـقـوـلـه             
-سپس خواهیم دید که نه فـقـط جـامـعـه            .   طبقه، نزد مارکس است   

ها نیز به این نکته کـم تـوجـه            شناسان بلکه بسیاری از مارکسیست    
 . اندبوده

ی تر در متد و تئوری مارکس در بررسی مقـوـلـه           ی بسیار مهم  اما نکته 
-طبقه این است که هدف مارکس به طور اساسی دستیابی به تقسـیـم       

های مختلف نـبـوده      های مختلف برای جای دادن مردم در گروه       بندی
ای تحوالت اجتماعی در جـامـعـه          بلکه جلب توجه به دینامیسم پایه     

. ترین نکته در تبیین تئوری مارکس در مورد طبقه است این مهم .   است
از نظر مارکس این نکته که هر فرد در جامعه به طور مشخص به کدام                

گیرد، در مقایسـه    ی کدام گروه طبقاتی تعلق می     طبقه و یا زیرمجموعه   
ای بسیاری از تـحـوالت      ی جامعه و منطق پایه    با دینامیسم رشد یابنده   

تالش .   ی دوم اهمیت قرار دارد    ی جامعه، در درجه   مهم و تعیین کننده   
مارکس این است که نشان دهد در تفاوت با جوامع دیـگـر چـه نـوع                

ها در جامعه کاپیتالیستی بـرقـرار       ای و عمیق، میان انسان    ی پایه رابطه
ی سرمـایـه داری رونـد ارزش           اساس این دینامیسم در جامعه    .   است

ای ی پایـه بربستر همین رابطه.   افزایی و کسب سود هر چه بیشتر است       
دهد و مـبـارزه بـرای        است که جامعه نظم دلخواه خویش را شکل می        

ی آشـکـارتـر     کسب منافع مختلف و مبارزه طبقاتی، نه فقط در صحنه         
ی سازمان کار به محرک و مـوتـور         سیاسی و اجتماعی بلکه در عرصه     

های مربوط به تغییر    پرسش.   شودتغییر و تحوالت در جامعه تبدیل می      
ای در جامعه، بازسازی و تغییرات سـاخـتـاری در آن،              و تحوالت پایه  

تر از آن منطق و چرایی این تحوالت از نظر         ی این تحوالت و مهم    آینده
 .مارکس، ابتدا باید در این سطح پاسخ گیرند

 

 ماکس وبر، امیل دورکیم و طبقه

اساس بحث .   گرددمحسوب می   ماکس وبر یکی ازاندیشمندان کالسیک    
های مختلف در تبیین روند و تحوالت جامعه     وی در مورد اهمیت حوزه    
توان فقط بـا     داری در غرب را نمی    ی سرمایه این است که عروج جامعه    

-از نظر او یکی ازمشخـصـه      .   های اقتصادی توضیح داد   عوامل و شاخص  
داری در غـرب نـقـش          های مهم و تعیین کننده در پیدایش سرمایه       

وبر مـعـتـقـد      .   ی معینی از پروتستانیسم و کالوینیسم بوده است       شاخه
است که پروتستانیسم بر خالف مذاهب دیگر، همچون اسالم،  دارای             

هایی است که تشویق به کار سخت و منضبط، کار و تـالش ،                 ویژگی
وبر در کتب و آثار     .   انداز واینگونه رفتار اجتماعی بخشی از آن است       پس

داری و   عروج سـرمـایـه   ” ی  تحقیقی مختلف  خویش از جمله در مقاله       
به عبارت دیگر در    .   کنداین نظر خود را مستدل می     “   روح پروتستانیسم 

ی تـحـوالت     ترین الیـه ی اقتصادی را عمیقتفاوت با مارکس که حوزه 
ی باورها و مجموعه    های دیگر از جمله حوزه    داند وبر حوزه  اجتماعی می 
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های وبر بـه    نظرپردازی.   دانداعتقاد مردم را نیز به همان اندازه مهم می  
اقتصاد و ” ، در کتاب ) status( ی موقعیت و مقام  ویژه تاکید او برمقوله   

به آرای او جایگاه مهـمـی داده         “   شناسی فهیم های جامعه پایه  -جامعه
اهمیت وبر در مباحث مربوط به طبقه بیشتر از آنـکـه حـاصـل                .   است

-مستقیم کار خود او باشد مدیون فعالیت طرفداران او یعنی وبـریسـت         
طرفدارانی که به ویژه در نقد و جدال با مارکسیسم با توسل به             .   هاست

 .های خود را مدون کردندماکس وبر نظریه
از نظر وبر تعلق طبقاتی به معنای تعلق به یک موقعیت طبـقـاتـی در                

: از نظر او سه نوع موقعیت طبقاتی وجـود دارد؛ یـکـم               .   جامعه است 
. ی اجـتـمـاعـی    طبقه:   ی شغلی و سوم  طبقه:   ی مالک و دارا، دوم    طبقه

موقعیت دوم به امکان .   شودموقعیت اول به مالک بودن افراد مربوط می   
و شرایط فروش کاال و خدمات در بازار بستگی دارد و موقعیت سوم بـه          
فرایندی از کل موقعیت طبقاتی و اینکه فرد چقدر امکان جابجایـی از              

بـنـدی   وبر در تقسـیـم  .   ی دیگر را دارد مربوط استیک طبقه به طبقه  
-کند که با دخالت دادن شـاخـص       ها تالش می  بندیمشخص این گروه  

های طـبـقـاتـی       هایی مانند سرمایه، دارایی، تحصیل و درآمد موقعیت       
تـوانـنـد    ها افـراد مـی     بندیدر این تقسیم  .   تری را ترسیم کند   مشخص

در بخش .   مختلفی قرارداشته باشند“   های طبقاتی موقعیت” همزمان در   
مهمی از ادبیات آکادمیک و دانشگاهی، به ویژه در کتب معـطـوف بـه        

شود که ماکس وبـر بـحـث          شناسی، اشاره می  معرفی مقدماتی جامعه  
مارکس راجع به نقش اقتصاد را تایید کرده و سعی دارد عالوه بر آن به             

. این دیدگاه دارای ایراد جدی است  .   ها نیز توجه کند   نقش دیگرشاخص 
ی اقتصاد از عمقی که در مباحث مارکس      نخست آنکه از نظر وبر عرصه     

ی اقـتـصـادی بـه       دوم اینکه تعریف وبر از طبقه.   دارد برخوردار نیست  
. شـود محـدود مـی      -معطوف به بازار  -ی مارکس از طبقه     تعریف اولیه 

ی اقـتـصـاد،      مرکز توجه وبر، بر خالف مارکس، در پرداختن به مقولـه          
-ای که سرمایه ارزش افزایی مـی      عرصه تولید و سازمان کار و یا عرصه       

به همین دلیل است که دردیدگـاه  .   ی بازار استکند، نیست بلکه حوزه  
هـای او از      بندیهایی همچون در آمد و تحصیل در تقسیم وبر شاخص 

به عالوه هدف اصلی از تـعـریـف           .   یابندطبقات نقش بسیار مهمی می    
ی طبقه از نظر مارکس به طور اساسی جلب توجه به دینامیسـم             مقوله
ای و روابط متقابل تحوالت جامعه و از نظر وبر شناسایـی تـعـلـق                 پایه

 . های مختلف اجتماعی استها در گروهگروهی و جایگزین کردن انسان
های وبـر    های تکمیلی در بحث   یکی دیگر از مقوله   “   پرستیژ اجتماعی ” 

منظور وبر این است که یک فرد ممکن است به یک یـا چـنـد                  .   است

موقعیت طبقاتی تعلق داشته باشد اما در عین حال روابط معینی چه با             
ایـن  .   افراد متعلق به همان موقعیت و یا خارج از آن داشـتـه بـاشـد                   

گـیـرد، نـقـش       شاخص نسبت به جایگاهی که فرد در جامعه قـرارمـی     
مانند اصل و نسب، موقعیت خانوادگی، تـیـپ زنـدگـی،              .   موثری دارد 

 .بخشدبه موقعیت فرد ، هویت معینی در جامعه می... عالیق و
 

یکی دیگر از اندیشمندان کالسیک در مبحث طبقه، امـیـل دورکـیـم             
در حقیقت خـود    .   است

دورکیم کمتر به طـور      
ی مستقیم به مـقـوـلـه      

طبقه پرداخته است اما    
تعدادی از نظرپـردازان    

ی طبقه، از جمله    مقوله
گرونسکی، با تکیه بـر      
مبـاحـث و دیـدگـاه         

هـای  دورکیم، نـظـریـه    
مشــخــصــی را طــرح     

به طـور کـلـی       .   کردند
های اخالقی مشترک، تبدیل همبستگی     آرای دورکیم با تاکید بر ارزش     

داری و ایـنـکـه        ی سرمایـه  مکانیکی به همبستگی ارگانیک در جامعه     
کارکردهای تعریف شده در جامعه، جای همیاری فـردی را گـرفـتـه                

در یـک کـالم      .   شودوهمچنین نقش تقسیم کار در جامعه، تعریف می       
ی کـارکـردی     توان گفت که آرای دورکیم در ادراک طبقه، شـیـوه          می

-تا آنجا که به بحث طبقه مربوط مـی        .   جامعه است )   فونکسیونالیستی( 
شود ، تقسیم کار بر اساس شغل فردی، کاری که هر فرد در جـامـعـه                  

دردیدگاه دورکیـم شـغـل افـراد و            .   کنددهد، معنا پیدا می   انجام می 
هـای  قرارداد کار، روابطی که بر اساس این قراردادها، میان افراد با شغل  

های کلیدی در تعریف و شـنـاسـایـی            گردد، مقوله مختلف استوار می  
 .طبقات در جامعه هستند

 

 ی طبقهشناسی مدرن و مقولهجامعه

پس از جنگ جهانی دوم با مباحثی که به ویژه در آمریکا مطـرح شـد           
کانـون  .   دیدگاه وبریستی در بحث پیرامون طبقه مورد توجه قرار گرفت  

ی ی امکان ترک طـبـقـه      این مباحث به جابجایی طبقاتی، یعنی درجه      
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ولـی  .   قبلی و امکان و میزان موفقیت در این جابجایی متـمـرکـز شـد          
 )Dahrendof( های وبر موقعی بیشتر مطرح شد که داهرندوف       بحث

ی جدیدی ارایـه داد کـه بـه بـحـث                  نظریه70 و 60های  در دهه 
اساس بحث داهرندوف این بود که ما با یـک          .   نئووبریسیتی معروف شد  

) postcapitalism( داری   داری نوع جدید یا فـراسـرمـایـه        سرمایه
ی محوری نبوده و ایـن   ی کار و سرمایه رابطه    روبروییم که در آن رابطه    

جامعه دیـگـر بـه آن          .   های مختلفی تقسیم شده است    رابطه به گونه  
هـای  ای از موقعیت  ی طبقاتی نیست بلکه مجموعه    معنای سابق جامعه  

طبقاتی است که فرد در هر دوره از زندگی خویش، نسبت به عوامل و               
محور تـئـوری داهـرنـدوف        .   گیردهای مختلف، در آن قرار می     شاخص
 .ی قدرت و اتوریته استمقوله

 

 مدل گلد هرپ

) Goldthorpe 1980(ها گلدهرپ ترین فرد نئووبریستاما برجسته 
بندی طبقـاتـی    های موجود تقسیم  ی مدل معینی مدل   است که با ارایه   

هـای  در بسیاری از کشورها را، به ویژه در سطح آمارگیری و تحـقـیـق              
ی تمرکز گلدهرپ در بحث طبقه بر مقوـلـه  .  عملی، تحت تاثیر قرار داد 

جابجایی طبقاتی است و مدل و جدولی که برای تقسیم طـبـقـات در                
دهد این است که ابتدا موقعیت افـراد را بـر اسـاس                 جامعه ارایه می  

ی مستقیمی با موقعیت آنها در بـازار      موقعیت شغلی که آن هم رابطه     
ی کلـیـدی در      در حقیقت نکته  .   دهدکار دارد، مورد شناسایی قرار می     

این مدل بیشتر از آنکـه  .   ی استخدامی افراد است بحث گلد هرپ رابطه   
ی بندی افراد بر اساس رابطـه     مدل طبقات در جامعه باشد مدل تقسیم      

از نظر گلدهرپ بخشی از مردم کارفرمـا هسـتـنـد،            .     استخدامی است 
و )   بدون استخدام از طـرف کسـی      ( برخی کارفرمای خودشان هستند  

در حقیقت مدل او برمبنای دو رابـطـه         .   برخی دیگر استخدامی هستند   
ی دوم   ی نخست بر اساس قرارداد کار و رابطه     تعریف شده است، رابطه   

. دهـد   که فرد به سازمان مربوط ارایه می(service(براساس خدمتی  

بر اساس این روابط گلد هرپ مدلی ارایه داد که شامل هفت موقعیـت               
طبقاتی است که پس از بررسی و بازبینی دوباره، آنـهـا را بـه یـازده                 

مدل او بر این اساس است که ابتدا سه گروه کلی           .   موقعیت افزایش داد  
ی کارگر ایجاد و سپس آنها را        ی خدماتی، طبقات میانی و طبقه     طبقه

در یک نگاه کـلـی مـدل          .   کندبندی می های دیگر تقسیم  به زیر گروه  
 :توان چنین ترسیم کردگلدهرپ را می

 

 بندی طبقاتیاریک رایت و تقسیم

در تقابل با رشد دیدگاه نئووبریستی یک جریان فکری دیگری نیز رشد         
ایـن  .   دانسـت های خود را متعلق به مارکسیـسـم مـی         کرد که  اندیشه   

دیدگاه به ویژه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی با اریک رایت شناختـه              
های پوالنزانس با تاکید بر تقسـیـم   البته پیش از رایت بحث   .   شده است 

ی طبقه را از منظر اقتـصـادی، اجـتـمـاعـی و           کار و اینکه باید مقوله    

 مديران غير مختار مديران نيمه مختار مديران متخصص  بورژوازی

 سرپرستان غير مختار سرپرستان نيمه مختار سرپرستان متخصص    های کوچکصاحبان شرکت

 پرولتاريا کارگران نيمه مختار متخصصين غير مدير   بورژوازی بدون کارگر استخدامیخرده

 متخصص رده باال طبقه ی خدماتی
 متخصص رده پايين

 کارمندان بخش خدمات طبقه ی ميانی
 کارگران غير يدی يا فکری

 صاحبان شرکت های کوچک با افراد استخدامی
 صاحبان شرکت های کوچک بدون افراد استخدامی

 دهقانان و شرکت های روستايی کوچک

  طبقه ی کارگر
تکنيسين های با مهارت پايين وسرپرست های                       

 کارگران يدی
 کارگران ماهر

 کارگران نيمه ماهر و غير ماهر
 کارگران روستايی و کشاورزی

  

             مدل يازده گانه ی گلدهرپ

 :مدل دوم رايت
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هـای  ای این درک با بـحـث      سیاسی مورد بحث قرار داد که تفاوت ریشه       
پردازان بسیاری را به ویژه در میان       مسلط در شوروی سابق، توجه نظریه     

 .ها و احزاب چپ و سوسیالیست جلب کردسازمان
بندی طبقات ارایه   اریک رایت در دو مقطع مختلف دو مدل برای تقسیم         

-نخستین مدل او تـحـت تـاثـیـر مـبـاحـث هـری بـرورمـن                         .   داد
Braverman Harry 1974   -            و تاکید او بر نقـش اقـتـدار در

ی شد و سه طبقـه    ی اصلی می  این مدل شامل سه طبقه    .   فرایند کار بود  
در مـدل رایـت سـه        .   گرفتندفرعی نیز در میان طبقات اصلی جای می  

سـه  .   ی اصلی شامل بورژوازی، خرده بورژوازی و پـرولـتـاریـاسـت            طبقه
ی مدیران که بین بورژوازی و پرولتـاریـا         ی میانی عبارتند از طبقه    طبقه

ی کارفرماهای کوچک که بین بـورژوازی و خـرده             گیرد، طبقه قرارمی
ی مزدبگیران نیمه مستقل که بین خـرده        گیرد و طبقه  بورژوازی قرارمی 

بندی ی مهم در این تقسیم    نکته.   شودبورژوازی و پرولتاریا جای داده می     
ی ی اصلی بر اساس شرایط مادی و سه طـبـقـه       این است که سه طبقه    
 . ی کنترل تعریف می شوندمیانی بر اساس مقوله

 
 John  -ها، از جمله روئـومـر  مدل رایت ازطرف بسیاری از مارکسیست    

Roemer, 1982-    اساس این نقد این بـود کـه      .   با انتقاد مواجه شد
در مـدل اریـک      ,   ی کلیدی مارکس در بحث طبقه یعنی استثمار       مقوله

رایت با پذیرش این انتقاد مـدل       .   رایت مورد بی توجهی قرار گرفته است      
در این مدل رایت .   دیگری را ارایه داد که به مدل دوم رایت مشهور است 

اما همانـطـور کـه در         .   ی استثمار متمرکز شود   سعی دارد که بر مقوله    
. بینید اساس درک رایت از استثمار عنصر مالکیت اسـت          جدول زیر می  

بندی در این مدل هر طبقه همزمان با چهارمشخصه تعریف و در تقسیم           
گیرند که  عبارتند ازارتباط  ساختاری  با وسایل تـولـیـد،              رایت قرار می  

ی کنترل و رابطه با هرم قدرت و سـرانـجـام             ها، درجه تعداد استخدامی 
ها رایـت دو      با توجه به این شاخص    .     رابطه با تقاضای تحصیل و دانش     

گـروه  ) .   بگـیـران  حقوق( مالکین و غیر مالکین     :   کندگروه اصلی ایجاد می   
داران، صاحبان شـرکـت بـا کـارگـر            مالکین را به سه زیر گروه سرمایه      

. کنداستخدامی کم و خرده بورژوازی بدون کارگر استخدامی تقسیم می         
گروه غیر مالک را نیز به سه گروه اصلی مدیران، سرپرستان و کسـانـی                

-های پایین سازماندهی شده و  به انجام کار مشغولند، تقسیم          که در رده  
ها را نیـز بـر اسـاس          ی این گروه  هر یک از زیر مجموعه    .   کندبندی می 

ی تخصص به سه گروه متخصص، نیمه مختار و غیر مختار تعریف            درجه
ها که تمایـل دارنـد       این مدل از طرف آن بخش از مارکسیست       .   کندمی

ی کارگر استـفـاده کـنـنـد مـورد             بگیر نیزبه عنوان طبقه   ازقشر حقوق 
-ایراد اصلی این مدل این است که  تقـسـیـم      .   استقبال قرار گرفته است   

بندی بر اساس مالک و غیر مالک و قرار دادن مدیران و کارگران در یک               
گروه مشترک کلی غیر مالکین، نقش مستقیم مدیران را درفرایند ارزش           
افزایی سرمایه و استثمار کارگران، تنها به این دلیل که آنها هم حـقـوق               

چیزی که مغایر با درک روشمند مارکس در   .   کندگیرند، کمرنگ می  می
های مخـتـلـف     تحلیل و تعریف مفهوم طبقه، یعنی تمرکز بر نقش گروه         

 .درفرایند تولید و ارزش افزایی سرمایه است
  

پردازان دیگر مارکسیست است، وی معتقد است بوردیو نیز یکی از نظریه 
نیـز  . . .   های اجتماعی، فرهنگی و ی اقتصادی، سرمایهکه عالوه بر سرمایه  

عناصری بسیار مهم و موثر برای تعیین موقعیت اجتماعی فرد در جامعه            
تر شدن مـطـلـب از بـررسـی             اما به خاطر جلوگیری از طوالنی     .   است

جنسی، قومی و   ( بیشترآرای بوردیو خودداری کرده و بر سه دیدگاه دیگر        
 .    کنیمی طبقه اشاره مینسبت به مقوله) های پست مدرنیستی نظریه

 

 طبقه، جنسیت، قومیت

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقه در دویست سال اخـیـر               
هـای  شود این است که این مباحث از منظر و مـنـافـع گـروه         گرفته می 

های اجتماعی دیگر، مبنـی   ی گروه معینی  در جامعه انجام گرفته و بقیه       
در این تـعـاریـف از جـایـگـاه             . . .   بر تعلق جنسی و یا قومی، مذهبی و         

های بسیار مختلف دیدگـاه     مستقل از تفاوت  .   مشخصی برخوردار نیستند  
فمنیستی، انتقاد مشترک نگاه جنسی به مباحث طبقه این اسـت کـه               

ای در این مباحـث     ای حاشیه تبعیض بر اساس جنسیت به عنوان مسئله      
جای گرفته و ارزش مردانه، از جمله در تعریف مفاهـیـم، جـایـگـزیـن                  

یکی از ایرادهایی که به مباحث مربوط به طبقـه در            
شود این است که ایـن       دویست سال اخیر گرفته می    
های معینی  در جامعـه      مباحث از منظر و منافع گروه     

های اجتماعی دیگر، مبنی    ی گروه انجام گرفته و بقیه   
در ایـن    . . .   بر تعلق جنسی و یا قومی، مذهبـی و            

 . تعاریف از جایگاه مشخصی برخوردار نیستند
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در مباحث حاکم حول طبقه بر مـنـافـع           .   های واقعی شده است   ارزش
شود اما نسـبـت بـه         مشترک میان مردان و زنان یک طبقه تاکید می        

ایـن  .   شـود ی دیگر آن، تضاد منافع درون گروهی، کم توجهی می        جنبه
بی قیدی به این دلیل است که در این مباحث، نگاه مردانه  حاکم بوده               

بـه  .   انـد ای مورد توجه قرار گرفتـه و زنان همواره به عنوان گروه حاشیه      
شود که وقتی از تولید سخن به مـیـان          طورمثال بر این نکته تاکید می     

ی تولید مردانه درکانون توجه بوده است؛ اگر به کار مولد           آید، حوزه می
اهمیت داده شده، از کار مردان به عنوان کار مولـد نـام بـرده شـده                    
وسرانجام کار بدون دستمزد زنان که همواره بخش بزرگی از تولید در             

در نتیجه، نه تنها در تعاریـف       .   جامعه را تشکیل داده نامریی شده است      
ی راه   ها و ارایـه   ها، در طرح خواسته   بندی الویت مفاهیم بلکه درتقسیم  

ای بوده و به عنـوان    -حل سازماندهی جدید نیز گروه زنان گروه حاشیه       
به نظر .     مورد توجه قرار گرفته است  -مردان   -گروه اصلی “   یار و یاور ” 

ی مادی این بی قیدی، نگاه مردانه و برتر شـمـردن            این منتقدین، پایه  
 Wikander 1994, Mies.   ( منافع مردان بر زنـان بـوده اسـت          

1986, Hartman 1981, Firestone 1971( 
 

ی قومی نیز بر این پایه استوار است که در این مبـاحـث              انتقاد از زاویه  
هـای   تـریـن الیـه       اقلیتی که در پایـیـن  ...   های قومی، مذهبی و  گروه

ساختار طبقاتی جامعه جای دارند، مانند سیاهان در آمـریـکـا و یـا                  
مهاجرین در کشورهای اروپایی، در مباحث مربوط به طبقه مورد توجه           
کمتری قرار گرفته و نامریی شدن کار و تولید بخش مهمی از جامـعـه               
منجر به ابزار اعمال قدرت بیشتر ازطرف بخش حافظین نظام عـلـیـه               

 )  7Wilson 1978, 198.(بخش اقلیت شده است
 

 ها   پست تئوری
ی  فراصنعتی، از جمله پدر پُسـت         پردازان جامعه بحث مشترک نظریه  

هـای پُسـت     و یا  نـظـریـه     )   Daniel Bell( ها، دانیل بل    تئوریسین
فوردیستی در مورد مفهوم طبقه این است که با تـوجـه بـه انـقـالب                  

هـای اخـیـر،      انفورماتیک و تحوالت عمیق اقتصادی و اجتماعی دهـه         
داری کـه    شرایط اجتماعی کنونی با جوامع صنعتی و یا نظام سرمـایـه        

ی فرا صنعتی،   کرد، روبرو نیست بلکه با جامعه     مارکس آن را تحلیل می    
ی در جـامـعـه     .   پُست کاپیتالیستی و یا پُست فوردیستی مواجه اسـت        

ی کـارگـر را       ی قبلی طبقهجدید تخصص و دانش جای تعیین کننده   
ی گذشته را    ی تعیین کننده  ی کارگر دیگر آن وزنه    گرفته است، طبقه  

ندارد، منبع ارزش اضافی دیگر نیروی کار نیست بلکـه دانـش اسـت؛           
ی جدید متـعـلـق بـه         متخصصین و دست اندرکاران دانش، یک طبقه      

های خود،این  البته دانیل بل در ادامه بررسی     .   دهندآینده را تشکیل می   
ها را غلوآمیز ارزیابی کرد اما هیچگاه راجع بـه نـقـش جـدیـد                  نظریه

به هر حال پرسشی    .   ی فراصنعتی، نظری ابراز نکرد    بورژوازی در جامعه  
ی کـارگـر در حـال          که اگر دانش جای نیروی کار را گرفته و طبقـه          

دار آمده و آیـا دانـش،        ی سرمایه شدن است، چه بر سر طبقه     منقرض  
ی کارمزدی سرمایه است یا خیر از طرف ایـن          همانند نیروی کار، برده   

 .سنت پاسخی نگرفته است
 

 بندی تحلیلیجمع

همانطور که مالحظه کردیم ساختمان بحث مارکس درمورد مـفـهـوم        
ی مـادی مـیـان      طبقه به طور خالصه این است که این بحث به رابطه     

ی اصلی کـه     ی جامعه تعلق دارد و حوزه     ترین الیه ایها و به پایه   انسان
رسـد  بـه نـظـرمـی      .   ی سازمان کار اسـت   باید به آن متمرکز شد حوزه     

هایی که برای تکامل بحث طبقه انجام گـرفـتـه، هـم درروش                 تالش
ی مهم در بحث مارکـس      مارکسیستی و هم در دیدگاه وبری، این نکته       

ای مارکس منجر شده    را فراموش کرده و در عمل به تضعیف بحث پایه         
تنزل بحث ساختار طبقاتی در جامعه به بحث موقعیت اجتماعی          .   است
و گروه در جامعه و تـالش بـرای           )   تحت عنوان موقعیت طبقاتی   ( فرد  

ی های مختلف اجتماعی ، تکمیل و ادامـه        ها در گروه  جای دادن انسان  
. ی طبقه نیست بلکه تضعیف آن اسـت        دیدگاه مارکس پیرامون مقوله   

های مارکس، ابزاری اسـت     ی مهم در این مورد این است که بحث        نکته
ی ای در جـامـعـه       برای هدفی دیگر، یعنی توجه به دینامیسم پـایـه          

-نظـریـه  .   ای آن است  داری و فهم منطق تغییر و تحوالت ریشه       سرمایه
های مارکس در مورد طبقه به طور مستقیم ابزار مناسبی برای فـهـم               

تـوانـد   های روشمند مارکس مـی    موقعیت فرد در جامعه نیست؛ تحلیل     
ی گویی بـه هـمـه      ی این فهم باشد اما کلید مستقیمی برای پاسخ        پایه

تنزل هـدف کـاربـردی        .   های مطرح شده در این سطح نیست      پرسش
هـای  بندی افـراد در گـروه       ی طبقه در تحلیل جامعه به تقسیم      مقوله

هـا،  مختلف و تمرکز بر میزان امکان آنها در جابجایی میان ایـن گـروه           
مدل دوم ( و یا در بهترین حالت )     life style( فهم روش زندگی افراد   

ی کنترل، در واقـع      بندی آنها بر اساس مالکیت و یا درجه       دسته)   رایت
ی تحوالت جامعه مـنـجـر       به نازایی این بحث در شناخت منطق و پایه        

بدون تفکیک این دو مقوله، یعنی ساخـتـار طـبـقـاتـی و           . شده است 
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موقعیت فرد و گروه در جامعه این معضل همچنان حل نشـده بـاقـی                
مانده و مخدوش شدن مفهوم طبقه یکی از اجزای اجتناب ناپذیـر آن              

 .خواهد بود
ی اصـلـی     ی تفکر وبری و یا نئووبری، با وجود تعهد به هستـه           درشیوه

ی تـولـیـد     بحث مارکس و تکامل آن، کل بحث مارکس راجع به حوزه          
به همین دلیـل بـحـث ایـن          .   شودحذف و با مفهوم بازار جانشین می      

ی طبقه نیست بلکه بخشی از ابزاری است کـه           دیدگاه، توضیح مسئله  
دهد فرد در جامعه از چه منزلت و موقعیتی برخوردار بـوده            توضیح می 

هایی شرایط اجتماعی او را در پـیـشـرفـت و یـا عـدم             و چه شاخص  
های بـعـدی    با اینکه رایت در تالش    .   کندپیشرفت، بیشتر و یا کمتر می     

ی ، سعی دارد این مشکل را با تفکیک دو مقوله1997خود از جمله در     
شناسانه حل کند اما مشکل بـحـث     ی جامعهی اقتصادی و طبقه   طبقه

رایت این است که او نیز به طور اساسی این تفاوت بنیادی از اهـداف               
بیند و در همان روش وبری بـه تـحـلـیـل              تحلیل مفهوم طبقه را نمی    

ی رسد بدون تفکیک شفاف مقولـه     به نظر می  .   پردازدی طبقه می  مقوله
سازی مباحث مربـوط  موقعیت طبقاتی و موقعیت فرد در جامعه، شفاف      

 .به طبقه ناممکن است
 

ها مشکل اصلی این است که مباحث آنها براساس    در مورد پست تئوری   
مناسبات عینی جامعه نیست بلکه بـر تصـورات ذهـنـی و امـیـال                     

تـوان بـر     طبقه کارگر را نمـی    .   نظرپردازان این شیوه تفکر استوار است     
ی جامـعـه    ها و به طور ذهنی از صحنه      مقوله“   مجدد” اساس باز تعریف    

هـای  این مقوله از جنس سخت افزار است و باید با مـثـال             .   حذف کرد 
فراینـد  .   مشخص نشان داد که آیا توسط دانش حذف شده است یا خیر      

هـای  تکامل تکنولوژی مبتنی بر دانش پیشرفته، همچون ایجاد کارخانه  
مند است، که   عظیم در چین که از باالترین سطح تکنیک و دانش بهره          

ی استدالل مشخص علیـه  بیشتر یادآور فوردیسم است، فقط یک نمونه     
دوم اینکه این دیدگـاه     .   فرافوردیستی است   -های فراصنعتی نظرپردازی

ی کارگر منقرض شده، پس بـر سـر          هنوز به این پرسش که اگر طبقه      
در نتیجه، این نظریه بیشتر از       .   بورژوازی چه آمده، پاسخی نداده است     

آنکه حاوی بحث علمی مبتنی بر واقعیت موجود در مورد طبقه بـاشـد              
هـای اخـیـر و ابـزاری           پاسخی کارفرمایانه به تغییر و تحوالت سـال      

ایدئولوژیک برای ایجاد آگاهی کاذب در میان بخش هـای مـخـتـلـف                
 .ی کارگر جهانی استطبقه

بـایـد   .   طلبداما انتقاد از منظر جنسی در مورد طبقه تامل بیشتری می          

اظهار کرد که بخش مهمی از این انتقاد تا آنجا که به کاربرد عـمـلـی                  
سـیـاسـی      –های اجتماعی ها و فعالیت بحث طبقه توسط سوسیالیست   

تاریخ احزاب سوسیالیسـتـی و       .   شود، درست است  کارگران مربوط می  
های کارگری تا حدودی تاریخ بازتعریـف مـفـهـوم            ها و تشکل  اتحادیه

ی های این مبارزه، منافـع و مـبـارزه          ی طبقاتی، اولویت  طبقه، مبارزه 
های کارگران بر بستر برتـر دانسـتـن          مشترک، نظم بخشیدن خواسته   

هم در تعریف مفاهـیـم   . منافع کارگر مرد بر منافع کارگر زن بوده است 
ها همچون ممنـوع بـودن     ی خواستهاز جمله کار مولد، هم درنوع ارایه  

ی برجسته نکردن منافع متضـاد درون    ی زنان، هم در عرصه   کار شبانه 
هـا و    بسـیـاری از تشـکـل        .   ی او حضور نداردطبقه، زن و منافع ویژه  

ی متال سوئد،  سمبل نگاه مـردانـه   های کارگری، مانند اتحادیه اتحادیه
 .اندبه کارگر بوده

های مـارکـس   رسد انتقاد از منظر جنسی به بحث   با این حال به نظرمی    
برد و آن عـدم درک ایـن       در مورد طبقه از یک ضعف بنیادی رنج می   

مسئله است که بخش اعظم تعاریف مارکس از مفاهیم مـخـتـلـف در                
سازی نگاه  ی سرمایه داری، تعاریف شخصی او نیست بلکه شفاف        جامعه
ی کار مولـد    ها، به طور مثال در تعریف مقوله      داری به این مقوله   سرمایه

 .و کار غیر مولد است
هـای  داری، از جمله در نقد نـظـریـه         مارکس در نقد خود به سرمایه     ”   

ی میان کارگر و سرمایـه،      ای ترین رابطه  کند که پایه  اسمیت، تاکید می  
منظور مارکس از ارزش اضافی تفاوت ارزش        .   تولید ارزش اضافی است   

دار و ارزش کسب شده پس از پـایـان          شده توسط سرمایه  گذاریسرمایه
ی یک کاالی معیـن ،      ارزش اضافی از طریق مبادله    .   است فرایند تولید 

, نیروی کار، که ویژگی آن تولید ارزشی بیش از بهای خـویـش اسـت               
ی در جـامـعـه     دهد کـه    مارکس به روشنی توضیح می  .   شودتولید می 
 مولد بودن کار فقط بـه مـعـنـای            دارهاداری و از منظر سرمایه    سرمایه

ایـن  .   تولید کاال نیست بلکه بیش از هر چیز تولید ارزش اضافی اسـت             
ی مهم و کلیدی است که نه تنها بسیاری ازمنتقدین فمینیست به   نکته

ها نیز با بی قیدی از کنـار        اند بلکه بیشتر مارکسیست   آن بی توجه بوده   
آن گذشته و با دفاعی مردساالرانه در واقع ازدیدگاه و درک اسمیت در             

واقعیت این است که هم در تـعـریـف آدام      .   اندبرابر مارکس دفاع کرده  
اسمیت و هم در تعریف مارکس، کار بدون مزد زنان به عنوان کار مولد              

ی مهم این است که تعریف مارکـس از کـار       اما نکته.   شودتعریف نمی 
از نـظـر     .   مارکس از کار مولد نیـسـت      “   شخصی” مولد، درک و تعریف     

آل صبح نقاشی کردن و بـعـد از ظـهـر              ی ایده مارکس در یک جامعه   
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تعریف مارکس از کار مولـد و    .   شودگیری کردن کار محسوب می    ماهی
. داری اسـت   ها از منظر نظام سرمـایـه      کار غیر مولد، تعریف این مقوله     

کند بلکه بایـد ایـن       منظری که در آن فقط تولید کاال کار را مولد نمی          
 *“ .شودروند به تولید ارزش اضافی منجر

 
 به عالوه نگاه جنسیتی با وجود تالش مثبت برای جلب توجه به منافع         
مختلف درون گروهی، در موارد زیادی از یک طرف منافـع مشـتـرک               
طبقاتی میان کارگران زن و مرد را کم رنگ کرده و از طـرف دیـگـر                   

بـه  .   را کمرنگ نموده است   “   گروه زنان ” ساختار قدرت و طبقاتی درون      
ی زن، پوششی برای نامریی کردن ساختـار قـدرت           عبارت دیگر مقوله  

. درون گروهی زنان و تعلق آنها به طبقات مختلف و متضاد شده اسـت    
این ضعفی است که نگاه قومی نیز از آن رنج برده و با انتقاد درست بـه            

های قومی حاکم انجـام گـرفـتـه، بـه          اینکه تعریف طبقه از نگاه گروه    
ساختار قدرت درون گروهی و تعلق افراد متعلق به یک گروه اقـلـیـت          
قومی یا مذهبی مشترک به طبقات مختلف در جامعه، مانند کـارگـران          

 . سیاه و بورژوازی سیاه، کم  توجه بوده است
 
 
 

 بخشی از منابع

آثار مارکس از جمله ایدئولوژی آلمانی، مانیفست کمونیست، دسـت            -
ای بـر    های اقتصادی و فلسفی، فقر فلسفه، گروندریسه، مقـدمـه    نوشته

ی ، تـاریـخ مـبـارزه       ) به ویژه جلد اول و سوم     ( اقتصاد سیاسی، کاپیتال    
 ... طبقاتی در فرانسه و 

های جامعه شناسـی فـهـیـم،       پایه  -آثار وبر از جمله اقتصاد و جامعه  -
 ...داری و روح پروتستانیسم و عروج سرمایه

ــاب         - ــتـــ  Class, Race, & Gender, Socialکـــ
Stratification, in Sociological Perspective     از
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های اجتماعی است یـا      آیا باور به سوسیالسم برخاسته از درک واقعیت       
داری تـالش بـر     بر نگرشی ایدئولوژیک استوار است؟ در جوامع سرمایه   

رهـا نشـان     این است که سوسیالیسم را به عنوان یک مجموعه از بـاو            
های اجتماعـی، بـلـکـه از دیـدگـاه              دهند که نه از درون قانونمندی     

-خواهند با نادیده گرفتن عینیـت آید که میای برمیعده“   ایدئولوژیک” 
های خویش را به عنوان حقیقت مسـلـم نشـان             های بیرونی، ذهنیت  

های مکانیکی و   داری، تالش در کنار تالش تبلیغاتی نظام سرمایه     .   دهند
-مـی “   سوسیالیـسـت  ” ی عده ای که خود را به نادرست      گرایانهسطحی

خوانند به این توهم دامن زده است که سوسیالیسم یک ساختار ذهنی            
 . و آرمانی است که شاید روزی قابل اجرا باشد و نه بیش از این

تالش این نوشتار این است که ببینیم آیا به راستی سـوسـیـالـیـسـم                  
است و یا برخاسته از فهم سازوکارهای انسانی        )   اختراع( ی ذهن   ساخته

در حـالـت اول،       .   اسـت )   های موجود کشف قانونمندی ( درونی جامعه   
سوسیالیسم  امری محتمل و نسبی است که تحقق یا عدم تحقـق آن               
تابع شانس و منتج از شرایط  به طور صرف ارادی است، اما در حـالـت              

شود که هـر    دوم، سوسیالیسم به عنوان یک گزینش طبیعی مطرح می        
روشـن  .   دهـد گرایی را در مقابل آگاهی خویـش قـرار مـی            انسان واقع 

های کاذب ایـدئـولـوژیـک و          ساختن این نکته به بسیاری ازکشمکش     
 .  دهدسیاسی میان موافقان و مخالفان سوسیالیسم پایان می

“ سوسیالـیـسـم   ” .   نخست بهتر است به تعریف واژه سوسیالیسم بنگریم       
آید که صفت است و در زبان فارسی به می)   2( “ سوسیال” ی  از واژه )   1( 

ی التـیـن   این صفت در ریشه)   3. ( ترجمه شده است“   اجتماعی”معنای  
و “   هـم پـیـوسـتـه       به” آید که به معنای  می socialisیخود از کلمه 

به همین ترتیب سوسیالیسم از حیث مـعـنـای    )   4. ( است“   اتحاد یافته ” 
امـا  .   اسـت “   اتحـادگـرایـی   ” و  “   همگرایی” ای و واژگانی به معنای      ریشه

گـذرد  اینکه ذات سوسیالیسم به این ترتیب به جامعه و آنچه در آن می  
ی برای این منظور بـایـد بـر واژه       .   ی مهمی است  شود نکته مربوط می 

 )5.(اجتماعی، به عنوان صفت، دقت کرد

 های اجتماعی سوسیالیسم گرایی یا ریشهجامعه

 کوروش  عرفانی

korosherfani@yahoo.com  
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 است“ انسانی”همان “ اجتماعی”
 

ی اجتماعی، که معادل سوسیال و به عنوان صفت معمول است، در     واژه
در زبان فـارسـی   “   اجتماع” اما  .   خیزدبرمی“   اجتماع” زبان فارسی از نام     

 از دیـد   “   اجتـمـاع  ” تعریف  .   به کار می رود   )   6( ی کمونیته معادل کلمه 
ی محلی معین   ای که وابسته  جامعه” :  چنین است  پور  امیر حسین آریان  

این تـعـریـف قـدری        )   7. ( “ نیاز باشد های دیگر کمابیش بی   و از جامعه  
“ اجتمـاع ” کاهش دهنده و محدود کننده است و اگر اعتبار آن را برای             

“ اجتمـاعـی  ” ی  ی گستردگی معنایی واژه   کافی بدانیم در برگیرنده   )   8( 
مربوط “   جامعه” یا اجتماعی، به عنوان صفت، به “  سوسیال”زیرا .  نیست

شود و جامعه جمعی به مراتـب گسـتـرده تـر از                می
زمینه   ”   در کتاب)   10( “ جامعه” )  9.(اجتماع است 

 چنین تعریف شده     آریان پور  “ شناسیجامعه
هـای  گروهی وسیع شامل سـازمـان  ” :   است

متعدد ومرکب از کثیـری زن و مـرد و              
کودک که در طی زمانی دراز از اتـکـای            
متقابل اجتماعی و نظم گروهی بهره مـنـد         

هـای  این تعریف، با تمامی کاستی)  11.(“ باشد
ی اجزای الزم برای رسـانـدن        خویش، دربرگیرنده 

اتـکـای   “ است و این چیزی نیست جز     “   اجتماعی” یا  “   سوسیال” مفهوم  
جامعه در اساس بیانگر ظرفی است که نوزاد بشـری          .   “ متقابل اجتماعی 

های الزم برای تبدیل شدن به      درآن، برخالف بسیاری از حیوانات، داده     
ی خویش را از بدو تولد و به طور غریزی در خود            ی بالغی از گونه   نمونه

. ندارد، این توانایی را پیدا می کند که به تدریج تبدیل به انسان شـود               
-موجودی مجهز به زبان، توان ارتباطاتی، درک پدیده ها، فهم موقعیت          

بـه عـبـارت      .   های پیچیده جهت تصمیم گیری و یک دستگاه ارزشـی        
ای را که در بدو تولد      ای است که موجود زنده    دیگر، جامعه آن مجموعه   

های بالفعل کم است، درطول یـک       ی زیاد و توان   های بالقوه دارای توان 
از همین روی، برخی، انسان را   .   کندفرایند طوالنی تبدیل به انسان می  

ی حضـوردر    نامند، یعنی حیوانی که به واسطـه      می“   حیوان اجتماعی ” 
. شـود ی بشری و روند اجتماعی شدن، تبدیل به یک بشـر مـی             جامعه

تـوانـد   بدون جامعه، نوزاد انسانی، در صورت بقای جسمی خود، نـمـی     
های رفتاری غیر انسانـی او     تبدیل به یک موجود بشری شود و خصلت       

نوزاد بشری بدون جامعه و بـه       .   چربدهای غریزی بشریش می   بر ویژگی 

 ) 12.(شودطور منزوی یا خودجوش تبدیل به انسان نمی

این حیوان اجتمـاعـی را     )   13( “ اجتماعی شدن” جامعه ازطریق فرایند  
دهـد  ی انسانی است که اجـازه مـی    این محتوای جامعه  . کندانسان می 

نوزاد بشر از همان ابتدا با دریافت گرمای بدن مادر، شیراو، صـدای او،               
محبت و توجه والدین و اعضای بزرگتر خانواده، به   نوازش مادر و سپس  

ویـژگـی هـا        موجودی تبدیل شود که توان بازتولید همان رفـتـارهـا،          
. کنـد های بعد از خویش کسب می     وخصلت ها را در خود و نیز در نسل        

بدین صورت کارکرد بنیادین جامعه عبارت است از تبدیل نوزاد بشری            
بودن خویش و آگـاه از      “   انسان” ، یعنی موجودی آگاه بر “ فرد” به یک  
ی وجودی جامعه این است که در   فلسفه.   مترتب است“   انسان“ آنچه بر 

درازمدت این کارکرد بنیادین را تامین ساخته و شرایطـی را فـراهـم                
نسازد که درآن، تبدیل نوزادان به انسان وتداوم بخشیدن بـازتـولـیـد               

های بـعـد    های انسانی برای افراد و نسل     خصلت
در طول حیـات افـراد،     .  دچار اشکال شود 

بایست شرایطی در جامعـه فـراهـم         می
باشد که موجب تقویت روابط انسانی و        

ی جمعی شود تا امکان باز تولید       روحیه
های انسانی بدون وقفه    رفتارها و خصلت  

به عـبـارتـی    .   و با کیفیتی باال میسر باشد     
ها را به سـوی دوری       جامعه هر گز نباید انسان    

جوهر حیات اجتماعی، وجـود    .   ازهم و جدا شدن از یکدیگر سوق دهد       
هاست، ارتباطات بین افراد در جهت تامین خصـلـت          روابط میان انسان  

خصلتی کـه  .   آن است“  اجتماعی”ذاتی و وجودی جامعه، یعنی خصلت  
این انتقال خصلت .   ممکن است“   بشر” ی آن، تولید و بازتولید      به واسطه 

و یا به زبـان      “   میراث فرهنگی ” یا  “   میراث اجتماعی ” بازتولید از طریق    
هـا را    جامعه از طریق فرهنگ، انسان .   شودانجام می “   فرهنگ“ ساده تر، 

سازد و از این طریـق، بـا         به رنگ و شکل خود درآورده و هماهنگ می        
 . کندها، بقای خویش را حفظ میوجود گذر زمان و نو شدن نسل

-های انسانی دیگر متمایز مـی  را از جمع  “   جامعه” پس، آنچه به راستی     
ی اول، همین خصلت بازتولید فرهنگی است که ازطریق         کند، در درجه  

 . شودآن، نوزادِ حیوان اجتماعی به بشر، فرد و شهروند تبدیل می
-ی فرهنگ جامعه خود، موجودی اجتـمـاعـی مـی      نسان به وسیلها  ”   

اگر ما این کارکرد اصلی جامعه را برای معنا بخشیدن بـه    )   14. ( “ گردد
درنظر بگیریم هر آنچه که مانعی در ایـن فـرایـنـد              “   اجتماعی” صفت  

بـه  .   کـنـد  پیدا می“   ضد اجتماعی ” محسوب شود ازاین دیدگاه، خصلت      

هـای  را از جمـع   “   جامعه” آنچه به راستی    
ی کند، در درجـه   انسانی دیگر متمایز می   

اول، همین خصلت بازتولید فرهنگی است      
که ازطریق آن، نوزادِ حیوان اجتماعی بـه        

 . شودبشر، فرد و شهروند تبدیل می
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یابد و این، در تخـالـف   خصلت ضد ذاتی می“   جامعه”عبارت دیگر برای  
. ی وجودی جامعه اسـت     با کارکرد بنیادین جامعه و در تضاد با فلسفه        

-یعنی امری که به جامعه تحمیل شده است و از درون جامعه بر نمـی              
مانند نوعی ویروس که نسبت به ارگانیزم بیگانـه اسـت و بـه                 .   خیزد

همین دلیل نقش و کارکردی پیش بینی شده برای بـقـا و حـیـات                   
بـرای درک      . ارگانیزم ندارد و باز به همین دلیل، مخرب نیز خواهد بود 

 .این موضوع باید به سیر تحول بشر مراجعه کرد

 

 تحول تاریخی بشر 

. کـرده اسـت    انسان ازهمان ابتدای تاریخ خویش درجمع زندگی مـی         
گونه نـاشـی از زیسـت         گونه به انسان  حیوان  تحول او از    بقای انسان و  

ناشی از بـا هـم         .   های مندرج در این زیست است     جمعی و پیچیدگی  
بودن افراد و باهم مشکالت زندگی را حل وفصل کردن و پیش رفـتـن               

جوامعی که از آنـهـا بـا        . درسیر تامین بقای بشر و تحول و پیشرفت او      
شود و هم اکنون نیز برخی از آنها بـه حـیـات              یاد می “   ابتدایی” صفت  

-هزارسالههای چندین   دهند، دارای بسیاری از خصلت    خویش ادامه می  
در این جـوامـع، افـراد درنـوعـی             .   ی همان جوامع نخستین هستند    

کار جمـعـی و      .   برندهمکاری همه جانبه، دائمی و داوطلبانه به سر می        
تعاون اجتماعی در این جوامع بدیهی است و از دل هیچ اجبـاری جـز        

هـا  ی طبیعی رفتار انسان   آید، نتیجه حیات و تداوم زندگی جمع بر نمی      
گیرد و به وجود افراد معنا      در جمعی است که وجود خود را از افراد می         

منـد  کنند وهمه از حاصل کار یکدیگر بهره      همه کار می  .   بخشدو بقا می  
 . دهندشده و به نیازهایشان پاسخ می

در این جوامع، کودکان به سان عنصری جدایی ناپذیر از وجـود گـروه               
یابند و تمامی تـوجـه و         بوده و درمیان جمع رشد کرده و پرورش می        

اند در بزرگسالی در اخـتـیـار          مراقبتی را که از دیگران در یافت کرده       
خصلت اجتماعی جامعه، یعنی حیـات جـمـعـی       .   دهنددیگران قرارمی 

 . افراد، مشهود، ساری و جاری است
بدین ترتیب با در نظر داشتن این ویژگی نهادینه، هرآنچه این روابـط              
متقابل خودجوش میان افراد جامعه را، که هدفی جز خدمت رسانی به            
یکدیگر و تامین رفاه فرد و جامعه ندارد، زیر سوال برد خصلـتـی ضـد          

ها را بر علیه هـمـدیـگـر        هر چیز که انسان   .   گیرداجتماعی به خود می   
ی افراد جامعه را به هم      برانگیزد، هر چیز که جمعی بودن مبنای رابطه       

ریزد، هر چیز که سبب شود فرد نقش خود را به عنوان عضوی از جمع        

از دست دهد، هر چیز که شرایطی را فراهم کند که درآن، فردی بدون              
هر چیـز کـه      .   مند شود کار کردن برای جمع، از حاصل کار جمع بهره        

ی توان خویش به جمع، نتواند از    ی همه فردی را وادار کند ضمن ارائه     
جمع، آنچه را که برای بقای خود نیاز دارد بگیرد، یعنی بـه تـنـاسـب              

دهد از جمع نگیرد و این، در حالی که عـده ای              آنچه که به جمع می    
-ی این موارد نـمـونـه     همه.   دیگر، بیش از آنچه نیاز دارند بدست آورند       

هایی از رفتارهای غیراجتماعی یک جامعه، با تعریفی که در باال از آن              
یعنی جامعه ای بر اساس همیاری افراد با یکدیگـر بـه             .   دادیم، هستند 

 .    طور طبیعی برای حفظ بقای افراد و تامین خوشبختی آنها
های ضد اجتماعی و غیـر طـبـیـعـی          حال تصور کنیم که این خصلت  

آنقدر رشد کند که کارکردهای همگرایی و پیوندسازی الزم برای بقـای    
توان همـچـنـان از      جامعه را زیر سوال برند؛ آیا از یک زمان به بعد می     

ها در آن، نه در      ای که انسان  سخن به میان راند؟ آیا مجموعه     “   جامعه” 
جهت توافق و همسویی با یکدیگر، بلکه به سوی اختالف و دور شـدن            

کنند، یک جامعه است؟ آیا جمعی کـه در آن            -از همدیگر زندگی می   
گویی به نیازهای بدیهی خویش را ندارند و        اعضای بسیاری امکان پاسخ   

در مقابل، برخی دیگر ازاعضا چندین برابر بیشتر از آنچه نـیـاز دارنـد                
تواند همچنان یک جامعه باشد؟ آیا آنجا کـه ایـن            آورند می بدست می 

جمع، اعضای فراوانی از خویش را به سوی عدم کسب یا به سـمـت از        
هـایـی   های انسانی خویش فراخوانده و ازآنها انسـان دست دادن خصلت  

منزوی، روان پریش، ناکام، سرخورده، دگرستیز، جنگ طلب، همـنـوع           
 پرورد، جامعه است ؟ کش، جنایتکار و غیره می

نامیم و در آن       می“   جامعه” واقعیت این است که آنچه را که ما امروز          
دارد تـا    ای است که اعضای خـود را وامـی           کنیم مجموعه زیست می 

ها تالش الزم را نـکـنـنـد،           های انسانی به سایر نسل    درانتقال خصلت 
چنین محیطی به جای محبت به دیگران، نفرت از دیگـران را دامـن                

- تفاوتی با دیگران را عادی می     زند، به جای همدردی با دیگران، بی      می
سازد، به جای ارزش گذاردن به جان دیگران، گرفتن جان دیگـران را              

دهد، به جای تالش برای بهبود وضع دیـگـران، تـالش          آسان جلوه می  
ای آیا چنین مجموعه.   دهدبرای پیشرفت فردی خویش را اصل قرار می      

ای است که بشر اولیه آن را تشکیل داد تـا بـتـوانـد،            باز همان جامعه  
هایی مجهز سازد که بقای نسل او را فراهم         نوزادان خویش را به خصلت    

یعنی همیاری، همکاری، تالش دسته جمعی و استفاده ی برابـر    :   بسازد
 از حاصل تالش جمعی؟ 

ایم ی بشری دور شده   ی جامعه رسد که ما از این الگوی اولیه      به نظر می  
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انـد احسـاس     تر شدهتر و پیچیده و هر چه جوامع از نظرمادی پیشرفته      
ی انسانی و نیاز ذاتی موجـود      همسویی و تعاون که خصلت ذاتی جامعه      

. انسانی بوده و هست بیشتر به دست فراموشی سـپـرده شـده اسـت                
هایی مانند حسادت، رقابت ناسالم، نفرت، خودخواهی، تـرجـیـح           پدیده

منـد شـدن، دروغ       منافع خویش بر دیگران، ازحاصل کار سایرین بهره     
گویی، اذیت و آزار دیگران، غارت و چپاول سایرین، دزدی، خبـاثـت و        

ی اولـیـه     به هیچ عنوان با ماهیت زندگی اجتماعی در دل جامعه. . . قتل
حتی امروز نیز در بـرخـی از       .   اندای ندارند و با آن بیگانه     انسانی رابطه 

داران آن جوامع اولیه هستند مفاهیمی مانـنـد      قبایل ابتدایی که میراث   
پـس  .   بازی و یا ستمگری وجود ندارد و قابل فهم نیسـتـنـد        دروغ، حقه 

بروز این حوادث در تاریخ بشری هر چند یک واقعیت است اما واقعیـت   
به آن نگـاه  “   انحراف تاریخی” توان به چشم نوعی     پذیرفتنی نیست ومی  

 . کرد

ی انسـانـی    ای از عوامل سبب شد که جامعه      از دیدگاه تاریخی مجموعه   
ی خود به سوی از هـم پـاشـیـدگـی              از آن همبستگی ارگانیک اولیه    

ترین دراینجا فقط به یکی ازاین عوامل وشاید اصلی     .   مکانیکی پیش رود  
آیا این با بروز خصلت غیـرطـبـیـعـی و        .   حق مالکیت:   آنها اشاره کنیم 

ها نبوده است که آن یگانگی کارکردی       تاریخی مالکیت طلبی در انسان    
ها در جوامع ابتدایی بـه دسـت          و یکسانی جایگاهی اولیه میان انسان     

فراموشی سپرده شده واحساس جدایی، ستیزه جویی و دشمنی مـیـان    
های حاضر در یک جامعه و یا میان جوامع نسبت به یـکـدیـگـر        انسان

فراهم شده است؟ آیا محبت و دوستی نسبت به یکدیگر جای خـود را        
های منفعت پرستانه نداده است؟ چرا بـه        به خودشیفتگی و خودخواهی   

اند که حتی فرزندان نسـبـت بـه           ها آنقدر از هم دورشده    تدریج انسان 
والدین خویش بی اعتنا شده و دربسیاری جوامع صنعتی غرب، برخـی            
فرزندان تنها یک بار در سال سراغی از مادر و یا پـدر خـویـش مـی                

 گیرند؟

در یک کالم، اما آیا تمامی این رفتارهای ضد اجتماعی را می توان بـا                
 عامل باال، یعنی پیدایش مالکیت، توضیح داد؟ 

برای پاسخ به این پرسش بهتر است به جای ارایه ی یک پاسخ از پیش      
ها تعیین شده در پی آن باشیم که چگونه حق مالکیت در روابط انسان            

 . چنین آشوبی را پدید آورد
 
 

 گذری به تاریخ طبقاتی
 

بروز حق مالکیت، به دور از آنکه شرایط پیدایش آن به طور دقیق چـه               
ها  به نسبت انباشت ثـروت دارای    سبب شد که انسان)   15(بوده است، 
یعنی از حالت تساوی ارزشی که در نبـود         .   های یکسان نباشند  موقعیت

تا قبل از این زمان، مالکیت، مـفـهـومـی            .   مالکیت داشتند بیرون آیند   
یعنی هر کس از یک سری ابزارها یا کـاالهـا بـرای               .   کارکردی داشت 

کرد و سپس این ابزارها را برای کار        انجام یک کار و وظیفه استفاده می      
اما بعد از این دوره، مالکیت به مـعـنـای          .   گذاشتدر اختیار دیگران می   
یعنی داشتن یا نداشتن کاالها تبدیل به معیاری        .   ارزشی آن مطرح شد   

افراد دارا از ارزش اجتماعی بیشتری برخوردار شدند و         .   برای ارزش شد  
در حالیکه تا پیـش     .   درمقابل، افراد ندار ارزش خویش را از دست دادند        

از آن، ارزش افراد به نیروی کارو نقش کارکردی آنـان بـرای جـمـع                  
 دهی بستگی داشت، از این پس، افراد دارا یک عامل اضافی برای ارزش          

ایـن  .   ها و ابزارتولـیـد  مالکیت ثروت:   به خویش در مقابل دیگران یافتند 
-ی اجتماعی یا به عبارتی زاینـده ی پیدایش دو مقولهوجه تمایز زاینده 

ی ی اجتماعی دارای ثروت و طبـقـه    طبقه:   ی اجتماعی بود  ی دو طبقه  
 .اجتماعی بدون ثروت

ای که آنها   توانستند از وجه ممیزه   ی انسانی، افراد نمی   پیشتر، درجامعه 
زیـرا  .   را به طور جمعی به دو گروه متفاوت تقسیم کند برخوردار باشند           

شده است که امکان انباشـت آن        ای تقسیم می  ها به گونه  ی ثروت همه
هـای  این ویژگی بـه شـکـل        .   برای کس یا کسانی وجود نداشته است      

انسان شناسانی مانند .   گوناگون درجوامع ابتدایی امروز نیز موجود است      
بینی اند که در این جوامع برخی از مراسم پیش         نشان داده  مارگرت مید 

شده است که در طی آن، میزان اضافی تولید کشاورزی بین هـمـگـان               
 ی نـو،   گـیـنـه    در     پاپو به طور مثال در میان قبیله ی      .   شودتوزیع می 

ای گیرد هـر خـانـواده       درطی مراسمی که به صورت جشن صورت می 
ی خود را به میهمانان پیشکش کرده و این جشن تا           میزان تولید اضافه  

بدین ترتیـب  .   کندی تولید اضافی ادامه پیدا می به مصرف رساندن همه   
خواهد در ورای نیازخویش چیز دیگـری را انـبـاشـت              هیچ کس نمی  

ها نوعی ساز و کار برای ممانـعـت از پـیـدایـش               این جشن )   16. ( کند
دانیم بـروز  این در حالی است که می  .   انباشت ثروت در ورای نیازهاست    

انباشتی که .   ی انباشت ثروت بود   طبقات اجتماعی ناشی از ظهور پدیده     
-اعضای جامعه را به دارا و ندار تقسیم کرد و به تدریج به عنوان نتیجه              
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. ی ندارها مسلط سـاخـت      ی داراها را بر طبقه    ی بدیهی این امر، طبقه    
ای که انسان ها ی تاریخی سبب شد که از این پس، مجموعه        این پدیده 

را به یکدیگر وابسته نگه خواهد داشت چیز دیگری جز یک همبستگی            
. کارکردی و طبیعی برای پاسخگویی به نیازهای متقابل یکدیگر بـاشـد           

ها را بدون کمترین اجباری بـه       یعنی چارچوب بزرگی که از ابتدا انسان      
ای شـد کـه در آن،           ساخت تبدیل به مجموعـه  یکدیگر همبسته می  

ساخت که در خدمتش باشـد و    ی کهتر را وادار می   ی برتر، طبقه  طبقه
ی دارا   نیروی کار خود را، برای تامین بقای خویش، در اختیار طـبـقـه     

از ایـن  .   جامعه آسیب دید“   اجتماعی” با ظهور طبقه، خصلت  .   قرار دهد 
هـای دارای تـعـاون        ای از انسـان     نه مجموعه “   جامعه” پس در واقع    

کارکردی، بلکه معادل ساختار طبقاتی شد؛ زیرا آنچـه از ایـن پـس                 
کرد نه نیاز یکسان و متقابـل، بـلـکـه           ها را به یکدیگر متصل می     انسان

داراها برای انباشت ثروت به نیروی کـار    .   نیازی ناهمسان و متقابل شد   
ندارها نیاز داشتند و ندارها برای بقای خویش، به ثروتی که خود تولید             

 .کردند و به ناچار در اختیار داراها قرار می دادندمی

نمودار زیر مراحل روند تاریخی خروج جوامع بشری از سیر طـبـیـعـی            
 . ی ضد اجتماعی آن را نشان می دهدخویش و وارد شدن به دوره

 

مراحل تاریخی تحول اجتماعی و ضد اجتماعی در        :   نمودار یک   
 جوامع بشری

 
ها را   از این روی بود که خصلت انسانی روابط اجتماعی، که باید انسان           

ساخت، جای خود را به خصلـت       با میل و اشتیاق به یکدیگر متصل می       
ای است از اجبار و فشار که در قالب پـذیـرش            طبقاتی داد که مجموعه   

ی “ جـامـعـه   ” در باصطـالح     .   شوداستثمار برای تضمین بقا خالصه می     
ها آن احساس خوشبختی را که ناشی از بی نیازی   طبقاتی بیشتر انسان  

-ی خویش است از دسـت مـی    -ی آیندهو در واقع نبود نگرانی در باره 
نیاز مداوم به فروش اجباری نیروی کار، برای تـامـیـن بـقـای                 .   دهند

ها شده و آنها را  خویش، تبدیل به منشا نارضایتی عمیق و درونی انسان        
به سوی نوعی مسخ تدریجی و ناپیدای ماهیت انسانی خویش به پیـش     

تـوان  همان ماهیتی که در جوامع طبقاتی فقط نزد کودکان می         .   بردمی
 وارد   اجتماعی شدن ضد اجتماعی    یکودکانی که هنوز به چرخه    .   یافت

بـه  .   نـگـرنـد   نشده اند و جهان را از دریچه ی طبیعی روابط انسانی می           
ی خـویـش را      ی رفع نیازهای اولیه   محض آنکه همین کودکان، مرحله    

شوند، به  گویند وارد می  ی آنچه نیازهای ثانوی می    طی کرده و به حوزه    
-حضور یک خصلت ضد طبیعی و مصنوعی در روابط انسانی پـی مـی         

ی نـیـاز     ی پول و نه به واسطه     یابند که تنها به واسطه    آنها در می  .   برند
تـا  )   17. ( ها و کاالهای تولیدی دست یابـنـد  توانند به ثروتاست که می 

داری، که نمود آن پول است، آلـوده  ی تولید سرمایهزمانی که به چرخه  
تواننـد  نشده اند، کودکان یگانه بخشی از جمعیت بشری هستند که می   

ی طبقاتی احساس خوشبختی، آنگونه که نزد همـه اعضـای        در جامعه 
احساسـی کـه     .   های ابتدایی موجود بود و هست را، تجربه کنند        جامعه

 
 کار جمعی همگانی

 
 توليد ثروت

 
 استفاده ی جمعی و همگانی

 
 ظهور پديده ی انباشت ثروت

 
 ظهور پديده ی مالکيت وطبقات

 
 کار جمعی اکثريت

 
 توليد ثروت

 
 اختصاص اکثريت توليد به اقليت
 اختصاص اقليت توليد به اکثريت

 

ی طبقاتی و تبلورآن، جـامـعـه ی           جامعه
ها به دو ارزش    سرمایه داری، با تجهیز انسان    

پول و ضرورت تالش برای کسب آن، انسان        
ریزی درونـی   ها را در ناخودآگاهشان برنامه    

شده کرده و در داخل نظام نابرابر خویش به         
میلیاردها انسان بـا قـبـول         . گیردکار می 

های  پول به مهره  “   ماهوی” ی ارزش   ناآگاهانه
 شوند -ی ماشینی تبدیل میساده
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ناشی ازعدم نگرانـی جـهـت تـامـیـن             
نگرانی فـوق بـا       .   نیازهای خویش است  

رسیدن به سن بلوغ و فـهـم جـایـگـاه             
ی زندگی اقتصادی   عظیم پول در چرخه   

و نقش اجتماعی آن در وجود هریک از         
ما مستقر شده و تا آخرین روز عـمـر،            

فـراگـیـری    .   سـازد انسان را مشغول مـی    
اهمیت دادن به یک شئی قراردادی، بـه        
نام پول، نخستین گام در مسـیـرمسـخ          

سابقه، زیرا با خشونتی بی   .   انسانی ماست 
های طبیعی درونی خویش و نیز اهـمـیـت          کودک مجبور است خصلت   

انسانی روابط خودجوش با دیگران را نادیده گرفته و هر دو را تـحـت              
او باید بیاموزد کـه از ایـن پـس،          .   سلطه و مهار منطق پول قرار دهد     

تمامی روابط انسانی، جمعی و به اصطالح اجتماعی و اقتصادی فقط و             
شود ودیگر موارد، همگی، در درجـه     فقط بر این مبناست که تعیین می      

-ساالری غـم پذیرش پول.   گیرندی دوم و سوم و چندم اهمیت قرار می  
ی تاریخ بشری است کـه بـه دلـیـل             انگیزترین و دردآوردترین تجربه   

خصلت ضد اجتماعی، ضد انسانی و ضد طبیعی خویش زیربنای مسـخ            
جرج سیمل با توضیـح     .   هاستکم یا زیاد ماهیت بشری تک تک انسان       

ی دهد که چگونه ایـن پـدیـده         دهی فرامادی پول نشان می     این ارزش 
دهـد  مادی، زندگی اجتماعی و روابط معنوی افراد را تحت تاثیر قرارمی    

و دیگـران  )   18(گیردهای دیگر قرار میو خود به ارزشی در ورای ارزش 
بر روی این تجربه سـیـاه   .   کندرا مجبور به پذیرش این واقعیت تلخ می       

هـا، ظـلـم      ها، سرخم کـردن   ها، تسلیم ی سازش اجباری است که همه   
ی پذیـرش  به واسطه.   شودهای دیگر سوار میها و انسان ستیزی   پذیری

جایگاه برتر پول است که انسان جایگاه برتر و نخست خـویـش را در                 
دهد، علیرغم آنکـه انسـان بـه          سلسله مراتب ارزشی فرد از دست می      

همین خصلت اجباری است که     .   خواهد این را بپذیرد   عنوان انسان نمی  
در این جامعـه،  .   داری را بدیهی می سازد ی سرمایه مسخ بشر در جامعه   

هـا  هر چند کـه از واژه     .   گیردشدن را می  مسخ شدگی جای اجتماعی     
 . شودبرعکس استفاده می

استقرارپول به عنوان ارزش برتر درذهن انسان، تالش برای دستیابی به          
کند و تمامی زندگـی بـر     ریزی شده نهادینه می  ای برنامه آن را به گونه   

هـا بـدون     اکثریت مطلق انسـان  .   گیردریزی شکل می  اساس این برنامه  
ریزی ناخودآگاهشان کـه  آنکه بدانند تنها برای پاسخگویی به این برنامه 

ناشی از پذیرش و درونی کردن جایگـاه و          
پـول اسـت، بـه دنـبـال            “   حیاتی” نقش  
ترین مسیرهای زندگی حـرکـت       ایکلیشه

تحصیالت برای بـدسـت آوردن       :   کنندمی
شغل، شاغل بودن بـرای بـدسـت آوردن           
بازنشستگی و بازنشستگی داشـتـن بـرای         

ی زمـیـن     میلیاردها انسان در کـره .   مردن
هاست که بر مبنای این الگوی خشک       سده

انـد  و بی روح و ضد انسانی حرکت کـرده         
ودر این میان، با تشکیل خـانـواده و جـا             

ی تاریخی بازتولید آن    انداختن این الگو در ذهن کودکان خویش زمینه       
 . کنندبدون آنکه بدانند چه می. اندرا فراهم ساخته

ی طبقاتی و تبلورآن، جامعه ی سرمایه داری، بـا      بدین ترتیب، جامعه  
ها به دو ارزش پول و ضرورت تـالش بـرای کسـب آن،            تجهیز انسان 

ریزی درونی شده کرده و در داخل       انسان ها را در ناخودآگاهشان برنامه     
ی میلیاردها انسان با قبول ناآگاهانه    .   گیردنظام نابرابر خویش به کار می     

شوند کـه  -ی ماشینی تبدیل میهای سادهپول به مهره“ ماهوی”ارزش  
کند و بقیه، نقش ابـزار      فقط برای رفاه و رضایت اقلیتی کوچک کار می        

برای اینکه افراد چنین روابط ناسالم، غیر مـعـقـول،        .   و سوخت را دارند   
ضد انسانی و نابرابری را بپذیرند باید به آنها باوراند که این است و جـز                

نباید به آنها اجازه داد چیز دیگری را تصور کنند و اگر هـم        .   این نیست 
تصور کردند، باید به ایشان نشان داد که این رویایی بیش نـیـسـت و            

ساالری یی که پولهاباید ایده آل.   بهتر است به دنبال اجرای آن نباشند     
هایی را که به چیز دیگری جز پول        برند شکست، آرمان  را زیر سوال می   

دهند لوث کرد و اجازه نداد هیچ موقعیت مناسبی برای اجـرای            بها می 
ی جـامـعـه   .   یک الگوی زیست اجتماعی و اقتصادی دیگر شکل گـیـرد       

-طبقاتی با درونی کردن ترس ونگرانی برای بقای انسان این کار را می            
ترس از فردا و نگرانی از آنچه بر سر خود و یا فرزندانمان خـواهـد   .   کند

به همـیـن   .     ساالر سیستم رویمآمد، اگر نپذیریم که زیر بار منطق پول       
کند که باور داریم یگانه راه نهایی       ی طبقاتی کاری می   خاطر نیز جامعه  

تـوان بـه     درغیر این صورت تنها مـی   . رهایی از این نگرانی مرگ است 
یعنی به صورت منزوی شـدن      :   صورت مصنوعی از این نگرانی رها شد        

و صومعه نشینی، تبدیل شدن به یک بی خانمان کنار خیابان که فقـط      
باید گرسنگی را بر طرف کند و این خود ماجرایی مفصل و رنج آور در          

هایی را خلق کنـد     داری است و یا باید برای خود زمان       ی سرمایه جامعه

برای بازگرداندن خصلت انسانی به روابـط      
اجتماعی و برای بازگردانـدن ویـژگـی         
اجتماعی به جامعه و رها ساختن انسـان         

ی ی بسته ها از شبه زندگی در یک چرخه      
ای نیست مگر تـالش بـرای        مسخ، چاره 

پایان دادن به آنچه که ماهیت انسـانـی          
 ی بشری را زیر سوال برده است، جامعه
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که در آن به این نگرانی نیاندیشد، آن هم ازطریق داروهای آرام بخـش              
ی الکل، سکس، مواد مخدر و یا پناه بردن مکانـیـکـی بـه          یا به واسطه  

 . تعطیالت
پریشی ی طبقاتی یا انسان باید در نوعی روان      به عبارت دیگر، در جامعه    

عمیق کمابیش پنهان فرو رود و تا آخر عمر با این اضـطـراب درونـی         
ی ناشی از اندیشیدن مداوم به فردای نامطمئن خـود و کسـان                شده

نزدیک خویش زمان کوتاه زندگی را هدردهد و یا باید راهی برای پایان             
برون رفتن و رهایی از این سیسـتـم   .   دادن به این اضطراب دائمی بیابد   

 : ضد انسانی به چند طریق ممکن است
یا به طریق انفرادی با تسلیم شدن، عزلت گزینی و گوشه نشـیـنـی و                 
صوفی منشی، یا به طور جمعی با کار انسانی، گروهی و در یک کالم با               

راه نخست برای کسانی است که در نیافـتـه انـد             .   گری مبارزاتی تغییر
راه دوم، بـرای      .   برای این مشکل جمعی راه حل نیز باید جمعی باشد         

کسانی است که به فهم فردی انسان ها و اراده ی جمعی آنـهـا بـاور                   
،  “ جامعه” ها از این به اصطالح      دانند که خارج ساختن انسان    دارند و می  

ی دروغین، که درواقع نظام سازماندهی شده روابط ضـد           از این جامعه  
انسانی و طبقاتی است، میسر نخواهد بود، مگر با تغییر ساختار طبقاتی          

یعنی با از میان بـردن       .   هایی است که منشا و عامل اصلی چنین پدیده      
تا زمانی که انسان هـا بـرای     .   روابطی که بر اساس پول و مالکیت باشد  

پاسخگویی به نیازهای خویش احتیاج به بدست آوردن پـول داشـتـه              

باشند مجبورند که نیروی کار خویش را بفروشند، تا زمانی که نـیـروی          
شوند و تا زمانی که ی برتر می کار خود را بفروشند موجب تقویت طبقه      

های بعد همچنان ادامه ی برتر را تقویت کنند استثمار آنها و نسل  طبقه
 .خواهد یافت

این بدان معنی است که برای بازگرداندن خصلت انسانـی بـه روابـط                
اجتماعی و برای بازگرداندن ویژگی اجتماعی به جامعه و رها ساخـتـن             

ای نیسـت  ی مسخ، چارهی بسته انسان ها از شبه زندگی در یک چرخه       
ی بشـری  مگر تالش برای پایان دادن به آنچه که ماهیت انسانی جامعه         

را زیر سوال برده است، یعنی به طور مشخص، بروز طبقات اجتمـاعـی              
چنین حرکت عظـیـمـی یـک       .   های مالکیت و انباشت ثروت    به واسطه 

انقالب در این مفهوم زیربنایی یعنـی بـازگـردانـدن            .   طلبد-انقالب می 
ی احساس خوشبختی در    شرایط نیکبختی به انسان، یعنی ایجاد زمینه      
ای به عـوامـل نـگـرانـی          -میان اعضای جامعه، یعنی پایان دادن ریشه      

هـا را ازهـم       آفرین، یعنی پایان بخشیدن ساختاری به هر آنچه انسان        
-این مهم نیز حاصل نمی    .   دور، رقیب و یا دشمن یکدیگر ساخته است       

شود مگر با شکستن ساختار طبقاتی و جایگـزیـن سـاخـتـن آن بـا              
در .   ای آن به مفهوم طبیعی و ریشه    “   جامعه” ساختاری انسانی، یعنی با     

 برای بازتولد بخشیـدن     ضد جامعه، این معنا انقالب یعنی محو ساختن       
های دارای   ای از انسان   به معنای حقیقی آن، یعنی مجموعه      جامعه،به  

موقعیت ارزشی یکسان که به طور داوطلبانه برای رفع نیازهای خویش           
کنند و به دنبال این هستند که حاصل        با یکدیگر فعالیت وهمکاری می    

کار خود را در اختیار همدیگر قرار دهند و از حاصل کار یکدیگر بـرای               
 . مند شوندرفع نیازهای مادی و معنوی و شکوفایی خویش بهره

 

 راه انسانی رهایی بشر) سوسیالیسم(گرایی جامعه

 
سوسیالیسم یـعـنـی      .   کند پس سوسیالیسم، معنای مشخصی پیدا می   

گرایی یعنی تالش برای بازگرداندن هویـت  و      و جامعه “   گراییجامعه” 
به جامعه و این نیز به معنای فراهم کردن شرایطی          “   اجتماعی” خصلت  

ها اجازه دهد به جای صرف وقت و انرژی خویش در        است که به انسان   
سـازد از    مسیرهایی که آنها را از همدیگر دور یا رقیب و یا دشمن مـی            

. ورزی به یکدیگر بهره بـرنـد    آنها در راه یاری، تعاون، نوعدوستی وعشق      
سوسیالیسم یا جامعه گرایی یعنی فراهم ساختن آن بستری که در آن            

بـه  .   بردن از کار دیگری را نـدارنـد  ای به بهره ها نه نیاز و نه عالقه     انسان
ای که احتیـاج  کنند و به اندازهتوانند برای جمع کار میای که می اندازه
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کنند و چون همه آگاهانه و داوطلبانه چـنـیـن          دارند از آن برداشت می    
“ جـامـعـه   ” ایـن    .   کنند نه تضادی خواهد بود و نه جنگ و ستیزی         می

ی همان چیزی که در ابتدای تاریخ بشریت بـه شـکـل سـاده                .   است
خویش وجود داشت، همان چیزی که به شکل ابتدایی خویش درقبایل           

ی امروزهست و همان چیزی که با هوش و علم و خالقیت انسـان              اولیه
 . ی امروز نیز حاصل شودتواند در دنیای پیچیده و پیشرفتهمی

 روش بازگرداندن معنا به جامعه با تبدیل آن بـه             –نمودار دو   
 محل رشد مادی و معنوی بشر 

 
کند که نسبت به محـیـط       جامعه گرایی یا سوسیالیسم ما را دعوت می       

اطراف خویش حساس باشیم و ببینیم که چگونه حاکمـیـت پـول و                
سرمایه و استثمارگری اقلیت نسبت به اکثریت در حال از میان بـردن           

. ی زمـیـن اسـت       و محیط طـبـیـعـی کـره         “   جوامع” ماهیت انسانی   
کند که درد و رنج انسـان        سوسیالیسم یا جامعه گرایی ما را دعوت می       

زیـرا نـه     .   ها و حیوانات و طبیعت را غیر عادی دانسته و آنرا نپذیریـم            
نیازی به این همه رنج و زجر و تخریب است و نه شرایط تحمل بـرای             

تالش در مسیرسوسیالیسم همان تالش بـرای بـازسـازی        .   ی آن ادامه
روابط انسانی است تا به جای کینه و نفرت، دوستی و محبـت مـیـان                 

کـن  ها گسترش یابد وبه این واسطه آزار، قتل و استثمـار ریشـه             انسان
تـریـن و     گرایی یا سوسیالیسم بدین ترتیب عـادی       جامعه.   خواهد شد 

. تواند داشـتـه بـاشـد      ترین آرمانی است که هرانسان آگاهی می طبیعی
چنین آرمانی اختراع و ابداع ذهنی کسی نـیـسـت، بـلـکـه کشـف                     
قانونمندی عینی حاکم بر روابط انسانی در شکل بدیهی و طـبـیـعـی                

ی همان روابطی که آثارش را در قالب خوشبختی سـاده          .   خویش است 
اعضای قبایل ابتدایی و نیز شادی اصیل و طبیعی در میـان کـودکـان               

احساس ناب خوشبختی یعنی شاد بـودن،        .   کنیمبینیم و تجربه می   می
پـایـان   دوست داشتن، زیستن آگاهانه، فهمیدن و کشـف کـردن بـی             

 .های هستیناشناخته
گرایی همین حس خوشبختی انسـانـی را کـه             سوسیالیسم یا جامعه  

اند به عـنـوان شـاخـص         میلیاردها نفر در سراسر جهان از آن بی بهره        
“ سیستمـی ” پرسد چرا باید    دهد و می  طبیعی و ملموس خویش قرارمی    

هایی سالم و خـوشـبـخـت و            را تحمل کنیم که از ما به جای انسان        
آورد ؟   پریش، خود آزار و دگر ستیز بار مـی   نوعدوست، موجوداتی روان  

انسان ” ، به عنوان تفکری “گراییجامعه”در پاسخ به این سوال است که  
الـگـویـی بـر       .   دهد، الگوی طبیعی روابط انسانی را پیشنهاد می     “ محور

ی ایـن دردهـا، مشـکـالت و           اساس حذف بنیادین ریشه های زاینده 
یـعـنـی    .   های بشـری   “ جامعه” شرایط ضد بشری حاکم بر به اصطالح        

حذف انباشت ثروت، حذف مالکیت ثروت دیگران، حذف پول، حـذف            
سرمایه و حذف تمامی اشکال آشکار و پنهان استثمار مادی و روحی و             

ها، با از میان بـردن      بعد، جایگزین ساختن آنها با تقسیم همگانی ثروت       
معنا ساختـن  ها و با بیچرایی انباشتن و داشتن مالکیت فردی بر ثروت      

. سـاالری حضوروجایگاه پول، در یک کالم با پایان بخشیدن بـه پـول             
ی اینها ممکن است وهمچنان که بهترین الگو درحفظ طبـیـعـت             همه

رعایت نظم طبیعی حاکم بر آن است، در جامعه نیز بهتریـن الـگـوی                
-سعادت فردی وهمگانی، پیروی از نظم انسانی است ؛ نظمی آسـایـش        

خواه، دوستی جو، مهر طلب و در جستجوی خوشبختی فرد و جمع به             
ای متداوم، یعنی شرایطی که در آن خوشبختی فرد و جمع یکـی             گونه

در این معنا، سوسیالسیم یا جامعه گرایی     .   است و در تضاد با هم نیست      
نه تنها اختراع و ابداع ایدئولوژیک عده ای محدود نیست، بلکه کشـف              

 
 از ميان بردن حق مالکيت فردی بر ثروت ديگران 

 
 ازبين بردن انباشت ثروت توسط يک اقليت 

 
 ها-توزيع متساوی ثروت

 
 از ميان رفتن نياز به پول 

 
استقرار آگاهانه و داوطلبانه ی نظام کار به اندازه ی توان و مصرف به 

 اندازه ی نياز

 
 حذف احساس نگرانی دائمی برای بقا

 
  سالم شدن روابط انسانی 

 
 معنا گرفتن خصلت اجتماعی

 
 پيدايش جامعه به معنای نوين خويش

 
 امکان پذير شدن باز تجربه ی احساس خوشبختی در بشر
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های حاکم برروابط نوع بشر است کـه      روشمند یک سری از قانونمندی    
ی انسان اند و برای تامین خوشبختی همهطبیعت و تاریخ به ما آموخته  

ی آگاهانـه،   ی آنها و مقابله   هوشمندانه  ها کار دیگری نداریم جز رعایت     
های بدیـهـی    شده با آنچه رعایت این قانونمندی      شجاعانه و سازماندهی  

سوسیالیـسـم   در یک کالم، .   سازد، یعنی نظام طبقاتیرا ناممکن می 
ی در   مبـارزه .   بازآفرینش جامعه است توسط انسان و برای انسان   

گرایی مبارزه در راه حفظ کرامت و تـامـیـن            راه سوسیالیسم یا جامعه   
ی بهینـه از    ای است برای استفادهمبارزه.   سعادت اختیاری انسان است 

های انسانی در جهت تامین خوشبختی هـمـگـان          خرد، دانش و ارزش   
 . براساس حق واقعی انتخاب برای هرکس

* * 
 

Socialisme  1- 

Social 2- 

چاپ سـوم      - نشر مرکز  – فرهنگ علوم انسانی     –آشوری، داریوش     -3
   .348 ص – 1381

Le petit Robert  4- 

نگارنده بر این باورست که نخستین گام در نوزایش چپ ایران ایـن               -5
توان تصویر خشـک     است که با یافتن معادلی پارسی برای این واژه می         

ی التینی این کلمه را از آن گرفت و از طریق این معادل             ناشی از ریشه  
ای اولیه در مورد ماهیت آن برای شنونده بدسـت          عامه فهم، بتوان ایده   

 . آورد

 

 6- Community  (en), Communité (fr) 

 –بر اساس آگ برن و نیم کـوف          )   تالیف  ( -آریان پور، امیر حسین     -7

 .66 ص – 1380 تهران – انتشارات گستره –شناسی زمینه جامعه
 . گیردرا برای آن بکار می“ جماعت”ی داریوش آشوری معادل کلمه -8
- ارائه مـی   socialی داریوش آشوری معادل دیگری را برای کلمه -9

: تر به معنای مورد نظر ما ایـن نـوشـتـار اسـت             دهد که بسیار نزدیک   
داورشیخاوندی تحت عنوان     را پیش ازاین دکتر     این معادل .   “ جامعگی” 
: هـم چـنـیـن نـگـاه کـنـیـد بـه                  .   پیشنهاد کرده بـود    “   جامعوی” 

http://www.sharghnewspaper.com/830115/idea.htm 
 10- Society (en), Société (fr) 

 66همان منبع ص  -11
 

-ی انسان یاد می   آریان پور در کتاب یاد شده از چهار وجه ممیزه           -12
از ایـن  .   اندیشدگوید و می  سازد، سخن می  گروه جوست، ابزار می   ” :   کند

 homo و انسان ابزار ساز  homo politicus زی رو او انسان جامعه
faber  انسان سخن ورز homo loquax           و انسـان انـدیشـه ورز 

homo sapiens 136ص (“  نامیده اند (  

Socialisation 13- 
 138 ص – زمینه جامعه شناسی –آریان پور  -14

 
نگارنده خوانندگان عالقمند را دعوت می کند که برای اطـالع از               -15

روند بروز حق مالکیت در جوامع بشری به اثر کالسیک انگلس در ایـن              
 : باره مراجعه کنند 

  منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت -فدریک انگس
ــزم             -16 ــیـ ــارکسـ ــاى مـ ــبـ ــفـ ــدل ( الـ ــنـ ــل)    مـ  -    1فصـ

http://www.marxists.org/farsi/archive/mandel/wor
ks/1975/alefba/alefba1.pdf  

 

کرد که هر بار که بـه فـرزنـد           یکی از دوستان نگارنده تعریف می       -17
گفته است برای خرید پول ندارد، فرزند خردسالش پـاسـخ            خویش می 

زیرا در تصور کودک هنوز جـا        .   “ خوب برویم از بانک بگیریم    ” :   دادهمی
دار، پول  داری، طبقات غیر سرمایه   ی سرمایه نیافتاده است که در جامعه    

 . توانند بدست آورندرا تنها در مقابل فروش نیروی کارشان می
 

18- Simmel, Georg, (1989 [1907]) Philosophie 
des Geldes. Frankfurt: Suhrkamp, p.13. 

پرسد چـرا    گرایی می سوسیالیسم یا جامعه  
را تحمل کنیم که از ما بـه         “   سیستمی” باید  

هایی سالم و خـوشـبـخـت و           جای انسان 
پریش، خود آزار   نوعدوست، موجوداتی روان  

 آورد ؟ و دگر ستیز بار می
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 گفتارپیش

 
 دوم حـزب کـارگـر          ی، کنگـره در تاریخ جنبش سوسیالیستی جهان   
در ایـن  .   سهم مهمی داشت1903سوسیال دموکراتیک روسیه در سال     

جناح بلشـویـک بـه       .   کنگره، دو جناح اصلی در آن حزب شکل گرفت        
تاریخ نشان داد کـه      .   رهبری لنین و جناح منشویک به رهبری مارتف  

ها در انقالب روسیه نقش مهمی در رهـبـری سـازمـانـدهـی                بلشویک
 . سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان روسیه ایفا کردند

هـایـی مـانـنـد        گیری جناح بلشویک، در جـزوه      لنین در فرایند شکل   
و “   از کجا باید آغـاز کـرد      ” و “   وظائف سوسیال دموکراسی در روسیه    ” 
طرح نخستین نـظـرات خـود را          “   مسائل نوین سیاسی و تشکیالتی    ” 

و “   نامه به رفقا درباره مسائل سازمانـی   ” اما با انتشار    .   منتشر ساخته بود  
. های جدیدی طـرح شـد      بحث“   چه باید کرد؟  “ ی مشهور ویژه جزوه به  

 پلیـسـی   یبخش  مهمی از مطالب این نوشتارها به سبب وضعیت ویژه    
در جامعه روسیه و مقابله با خفقان تزاریسم به سازماندهی در شـرایـط          

ها بـه    از این رو، شاید برخی از سوسیالیست      .   مخفی اختصاص یافته بود   
ی اصلی مباحث لنین، مبنی بر طرح اولیه و تا حدودی           جوهر و شالوده  

تـوجـه کـافـی       “     حزب پیشگام انقالبی طبقه کارگر    ” ی تئوری   ناپخته
هـای بسـیـاری       هنگام، سوسیالیـسـت    به همین جهت، در آن    .   نکردند

ایـن  .   گرایی یکسان دانسـتـنـد     گرایی و جانشین  نظرات لنین را با اراده    
 .  ادامه یافت1917انتقادها تا سال 

سازمانـدهـی نـوع      “   ینظریه”ی اصلی طرح نخستین اما وجه مشخصه 

وی بـا تـوجـه بـه           .   لنینی، برمحور فعلیت انقالب سامان یافته بـود        
را “   بـلـشـویسـم    ” ی طبقه کارگر، ساختار تشکیـالتـی         ناهمگونی توده 

براساس  آماده ساختن پیشگام طبقه کارگر برای رهبری سیاسی کـل        
 . پرولتاریا و زحمتکشان در نظر گرفته بود

با پیروزی شوراهای کارگران و دهقانان فقـیـر در انـقـالب اکـتـبـر                    
-ی گرایـش  و نقشی که حزب بلشویک ایفا کرد تقریبا کلیه       1917سال

های رادیکال جنبش سوسیالیستی که تا پیش از آن بـه سـاخـتـار                  
سازمانی و شیوه سازماندهی لنین انتقاد داشتند به تجدیـد نـظـر در                

 .مواضع پیشین خود پرداختند

 یکی از این منتقدان بـه  1917لئون تروتسکی تا پیش از انقالب فوریه       
وی در همان سال  پس از ورود به روسـیـه بـا گـروه           .   رفتشمار می 

تروتسکی تا پایان زندگی بـه       .   پیرامون خود به حزب بلشویک پیوست     
ی سازمانی وفادار ماند و به قول لنین، پس از آن بلشـویـکـی          این شیوه 

 . بهتر از او در صفوف حزب وجود نداشت

اما بعد از انحطاط شوروی و بوروکراتیزه شدن حـزب کـمـونـیـسـت،                 
 اشـتـبـاه    1917بسیاری به لئون تروتسکی ایراد گرفتند که او در سال        

منتقدان بلشویسم و تروتسکی با ارجـاع بـه     .   بزرگی مرتکب شده است   
 نوشته شـده چـنـیـن       1904که در سال “ وظایف سیاسی ما”ی  جزوه

ی تروتسکی در آن هنگام در نقد نظریـه .   دانندایرادی را به وی وارد می  
 :حزبی لنین نوشته بود

 سوسیالیسم و معضل حزب طبقه کارگر

 
 
 

 بهزاد کاظمی

 1920  -لنین  
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این روش ما در سیاست داخلی حزبی به وضعی منتهی خواهد شد که       ” 
رهبری حزب جایگزین حزب و پس از آن کمیته مرکزی جـایـگـزیـن               

شود و سرانجام یک دیکتاتور خود را جایگزین کمیته         رهبری حزب می  
هـای حـزبـی      آورد که کمیتـه   کند و وضعی را به وجود می      مرکزی می 

  .“های مردم هر دم سیاست خود را تغییر دهندبدون مشارکت توده
های ضد بلشویک، با ستـایـش از ایـن          بعدها، بسیاری از سوسیالیست   

هـای  ی لئون تروتسکی، نتیجه گرفتند که نـطـفـه          اولیه“   دوراندیشی” 
عملکرد استالینی حزب بلشویک همانا در ساختار تئوری لنین بسـتـه            

سال در  بهتر از تروتسکی میان   1904آیا تروتسکی جوان در     .   شده است 
، به ماهیت واقعی حزب بلشویک پی برده بود؟ اما تـروتسـکـی               1917
داند که دیـر بـه        ترین اشتباه زندگی سیاسی خود را در این می        بزرگ

. جناح بلشویکِ حزب کارگرِ سوسیال دموکراتیک روسیه پیوسته اسـت        
ولی تروتسکی یگانه کسی نبود که از جناح چپ سوسیال دموکـراسـی             
به ضرورت بلشویسم و سازماندهی سیاسی پیشگام طبقه کارگر اعتقـاد           

 . یافت
رزا لوکزامبورگ نیز نـظـر      
انتقادآمیز پیشین خود را     
نسبت به ساختار لنیـنـی      

رزا پـس    . حزب تغییر داد 
از پیروزی انقالب اکتـبـر،      
هنگامی کـه هـنـوز در          

بـرد در    زندان به سر مـی    
انـقـالب   ” ی ناتمـام     مقاله

 :نوشت“ روسیه

بــه جــاســت کــه در       ”  
هـا،  سیاست بـلـشـویـک      

ــی از         ــاس ــل اس ــائ مس
ی در دوره.   های تصادفی متمایز شوند  غیراساسی، جوهر اصلی از تراوش    

کنونی که ما با مبارزات نهایی و تعیین کننده در سراسر جهان مواجـه              
ترین مسـالـه دوران       ی سوسیالیسم همچنان داغ   ترین مساله ایم، مهم 

این صرفا یک مساله درجه دوم این یا آن تاکتیک نیست، بلـکـه              .   است
مساله ظرفیت و قدرت عمل پرولتاریا برای اقدام و اراده سوسیالـیـسـم          

در این رابطه لنین و تروتسکی و رفـقـایشـان      . برای کسب قدرت است 
ای برای پرولـتـاریـای کـل       هایی که به منزله نمونه    نخستین بودند؛ آن  

تـوانـنـد    ها هنوز تنها کسانی هستند که مـی      آن.   جهان به پیش رفتند   

این اسـت آن مسـالـه        “   ! من جرات کردم” همصدا با هاتن اعالم کنند      
از این لحاظ، این خدمت تاریخی   .   اساسی و پایدار در سیاست بلشویسم     

الـمـلـل گـام       ها تعلق دارد که در  پیشاپیش پرولتاریـای بـیـن             آن به
برداشتند و قدرت سیاسی را تسخیر کردند و جایگاه عملـی دشـواری              

حساب بین کار   ها تسویه آن.   چگونگی تحقق سوسیالیسم را نشان دادند     
در روسیه ایـن  .   و سرمایه را در کل جهان به شکلی عظیم به جلو بردند 

. تواند در روسیه حل شـود      اما نمی .   توانست مطرح شود  مساله فقط می  
 )  1(“ .تعلق دارد“ بلشویسم”ی همه جا به بدین معنی، آینده

 و رهبری شوراها بـرای      1917عملکرد انقالبی حزب بلشویک در اکتبر       
های انقالبـی نـیـز       کسب قدرت، حتی تاثیر خود را بر روی آنارشیست        

سرژ به حزب بـلـشـویـک         .   ها بود ویکتور سرژ یکی از آن    .   گذاشته بود 
بندی از انقالب اکتبر و دفاع از نقش        وی در جمع  .   پیوست)   کمونیست( 

 :بلشویسم چنین نوشت
آن .   هم پیوستندبرای نخستین بار، طی انقالب اکتبر، گفتار و کردار به” 

در .   شد در عمل تحقـق یـافـت     اش سخن گفته میچه که اغلب درباره 
اش را بخشید یگانگی انـدیشـه و         چه به بلشویسم قدرت اولیه    واقع، آن 

تـوانـیـم    ی عقیدتی بشـویـم، مـی        که وارد مسئله  عمل بود؛ بدون این   
عنوان یک جنبش در جناح چپ    به:   گونه تعریف کنیم  بلشویسم را بدین  

بخـش  یعنی الهام   -تر شده است  که به آنارشیسم نزدیک     -  سوسیالیسم
 ) 2 (.کندای که برای انجام فوری انقالب مبارزه میاراده

های انقالبـی  ی پیروزمند انقالب اکتبر، تقریبا کلیه گرایش  بعد از تجربه  
درون جنبش کارگری در سطح اروپا و جهان به تئوری لنینی حزب و              

الملل کـمـونـیـسـت       الگوی سازماندهی بلشویکی جلب شدند و به بین       
 .پیوستند

  
الـمـلـل    اما با انحطاط دولت شوروی و به تبع آن نابودی حزب و بـیـن              

ی کمونیست، سیمای دیگری از بلشویسم و حزب لنـیـن در عـرصـه               
با روی کـار آمـدن        .   جنبش جهانی طبقه کارگر به تصویر کشیده شد       

ی های گوناگونی درباره  که او ارائه داد، پرسش    “   کمونیسمی” استالین و   
به ویژه، در سالیان اخـیـر، پـس از           .   ی لنینی حزب مطرح شد    نظریه

فروپاشی دستگاهی که در شوروی سال ها به نام لنین بر مسند قـدرت           
-نشسته بود، کماکان جمع وسیعی به دنبال یافتن دالیل این شکسـت           

هـا  اند و به ناچار، ماهیت حزب رهبری کننده، محورِ اصلیِ این پرسش            
هـا بـه     ای از سوسیالیسـت   بدین سان، طیف گسترده   .   قرار گرفته است  
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 :  انددنبال پاسخ به این چند پرسش اصلی
 آیا بلشویسم دارای تئوری معینی است؟ اگر تئوری حـزبـی لـنـیـن                 

ی لنینی حزب چه  موجود است، ویژگی اصلی آن چیست؟ اصوال نظریه       
های حزبی دارد؟ آیا تئوری حـزبـی لـنـیـن             هایی با دیگر نظریه   تفاوت
“ لنینیسم” خواران  ی مقابل تئوری حزبی مارکس است؟ آیا میراث       نقطه
اند؟ آیا مبدا انحرافات بـوروکـراسـی       دهندگان واقعی راه لنین بوده    ادامه

 حزبی و حکومت شوروی را در تئوری حزبی لنین باید جستجو کرد؟

 
قبل از هر چیز باید اشاره کرد که والدیمیر لنیـن پـس از پـیـروزی                  

-های عملی و نظری، و گاه و      انقالب اکتبر، فرصت کافی نیافت تا تجربه      
. بیگاه متناقض جناح بلشویک را مورد نقد و بررسی مجدد قرار بـدهـد             

سازماندهی نوع بلشویکی حزب طـبـقـه        ” لنین خود شخصا موفق نشد      
 سال مبارزه سیاسی و تشکیالتی تئوریزه       15را در پرتو بیش از      “   کارگر
ی عملکرد جناح بلشویک حـزب سـوسـیـال            از این رو تاریخچه   .   کند

دموکرات روسیه تا تبدیل شدنِ آن به حزب کمـونـیـسـت، مـوجـب                 
. های متفاوت و متضادی شده که تا کنون نیز ادامه یافته اسـت  برداشت

به ویژه پس از استیالی بورکراسی بر دولت جوان شوروی و انحطاط و              
شکست کامل انقالب اکتبر، تصویر کامال متفاوتی از بـلـشـویسـم در                

سالهاسـت کـه مـورد        “   لنین” از این منظر، .  عرصه جهانی ارائه گردید 
ها همگـی   ها و سوسیال دموکرات   آنارشیست.   پایان قرار دارد  حمالت بی 

های استالینـی را در       های انحراف براین نظر تاکید دارند که باید ریشه      
 . تئوری لنینی حزب جستجو کرد

های ضدِ لنینیستِ سنتی، گـروهـی   طی چند دهه گذشته به این دسته   
منشاء و مـبـنـای     هایی کهاحزاب و سازمان: دیگر نیز افزوده شده است 

اردوگـاه  “ ی الـگـوی    شان بر پایه  های نظری، سیاسی و تشکیالتی    پایگاه
شوروی سابق استوار شده بود، با فروپاشی این پـایـگـاه            “   سوسیالیستی

های بوروکراتیک تئوری حزبـی     افشاگری جنبه ” نظری، به تجدیدنظر و     
هایی که تا پیش از فـروپـاشـی،      احزاب و سازمان .   اندروی آورده “   لنین

نامیدنـد  می“   شاگرد وفادار لنین  ” و  “   تداوم بلشویسم ” استالین را معرف    
و روابط و ساختار تشکیالتی خود را برهـمـان درک بـوروکـراتـیـک                  

کردند به ناگهان با یک چرخش صـدوهشـتـاد    استالینی سازماندهی می  
های انحراف ساخـتـار تشـکـیـالتـی         اند که ریشهای اعالم داشته  درجه

بـخـش   .   استالینی را در همان مفهوم لنینی حزب باید جستجـو کـرد            
بـازگشـت   :   اندمهمی از این احزاب به سرعت سوسیال دموکراتیزه شده        

های نظری و سیاسی متفاوت درون طبقاتـی        ی الیه به سازماندهی کلیه  

کارگران، بر محور و درچارچوب یک حزب واحد فـراگـیـر و امـکـان                  
 . داریساختن سوسیالیسم در چارچوب مناسبات سرمایه

چنان که در باال اشاره شد، مفهوم حزب کارگران پیشگام و  انقالبی و               
تبیین سازماندهی نوع لنینی به سبب استیالی درازمدت استالینیـسـم         

 . سازیِ آن بسیار دشواراستبه قدری ناروشن شده که شفاف
این نوشته کوشش اولیه و مجملی است برای دامن زدن بـه بـحـث                  

ی برای شناختِ نظـریـه  .   پیرامون بلشویسم و معضل حزب طبقه کارگر     
ی لنینی سازماندهی سیاسی طبقه کارگر باید به بررسـی تـاریـخـچـه            

مباحث جنبش سوسیالیستی پرداخت و البته باید از خـود مـارکـس               
 .  شروع کرد

 

 نقش آگاهی طبقاتی 

 

ی هـمـه  .    اسـت     ] کارورزی[ تمامی زندگی اجتماعی اساسا عملی ” 
کشانند، حل معقول خـود را در          رموزی که تئوری را به رازوارگی می      

تـز هشـتـم      ( “   . یابـنـد  پراکسیس بشری  و در درک این پراکسیس می       
 )ی فویرباخمارکس درباره

 
نقش آگاهی در سازماندهی سیاسی و انقالبی طبقه کارگر و مـبـارزه               

اما در جنبش سوسیالیسـتـی،   .   طبقاتی همواره تعیین کننده بوده است 
و ارتبـاط آن بـا مـبـارزه            “   آگاهی” های ناهمگونی از مفهوم     برداشت

در واقع، در این جنبش، به جای شفافـیـت         .   طبقاتی وجود داشته است   
نظری، بیشتر رازورزی ایدئولوژیک و درک مکانیکی از مفهوم آگـاهـی         

ی نظری سوسیـال دمـوکـراسـی و         گمان، سلطهبی.   غلبه داشته است  
شوروی “   لنینیسم-انستیتو مارکسیسم ” های ایدئولوژیک   سپس فرآورده 

سابق، نقش اساسی در این برداشت از چگونگـی کسـب آگـاهـی در             
به هـر حـال، روشـن        .   اندداشته“   مارکسیسم”جنبش سوسیالیستی و  

ها بر سر مفهوم  آگـاهـی، کـمـاکـان              است که در میان سوسیالیست    
های گوناگون وجود دارد؛ هنوز کسانی هستند که آگـاهـی را             برداشت

 !دانندبر ذهن انسان می“ انعکاس منفعل ماده”فرایندی از 

گران غیرمارکسیستی نیز بوده اند که برای توضیح افزون براین، پژوهش  
. اندو به دست دادنِ درکی کلی و علمی از مفهوم  آگاهی تالش ورزیده             

وی بـا تـوجـه بـه         )   3.   ( یکی از این دانشمندان سوزان بلک مور است     
-آخرین مباحثات فلسفی و تحقیقی در علوم انسانی، بـه ویـژه روان               
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شناسی، کوشیده اسـت کـه بـه ایـن           شناسی و زیستشناسی، عصب 
آگاهی چیست، پاسخی موجـز امـا        “   دشوار و توام با رازوارگی    ” پرسش  

-خانم بلک مور اعتقاد دارد که انسان برای پژوهش درباره         .   علمی بدهد 
ی مفهوم و ماهیت آگاهی، یا باید از  شعور و آگاهی خود مدد بگـیـرد                  

که به قول خودش از منظر علمی، این شیوه کمی غیرطبیعی به نظـر              ( 
از قبل موجود بـود دیـگـر         “   آگاهی” رسد؛ چون اگر این شناخت و       می

، یا باید خود را از همان موضـوعـی         ) نیازی به این تحقیق وجود نداشت     
جدا و رها سازد تا بتواند      )   در این مورد آگاهی   ( که مورد پژوهش اوست     

تحقیقی درست و علمی پیرامون مفهوم آگاهی انجام دهـد، کـه ایـن             

چون هر پژوهش علمی ِ بدون آگاهی قبلـی و           .   روش هم عملی نیست   
وی اذعان دارد کـه    .   دانش اولیه، خود به خود غیرعلمی و بی معناست        

های مدید فیلسوفان و دانشمندان با ایـن        به همین علت است که مدت     
ی این موضـوع  از پژوهش درباره“   آگاهانه” مفهوم در چالش بوده اند، یا       

ناگفته نباید گذاشت که خانم سـوزان بـلـک مـور         . اندخودداری کرده 
شناسی و مباحث فلـسـفـی       کوشیده است آخرین تحقیقات علم زیست     

ی دانشگاهی را به زبانی بسیار ساده به هم ربط و تـوضـیـح                روز حوزه 
 .بدهد و از این جهت  کتاب او جالب و خواندنی است

 
سوزان بلک مور در بخشی از ایـن         .   اما این پژوهش ایرادهایی نیز دارد     

هـای  ، کوشیده است براساس نظریه    “ های آگاهی تئوری” کتاب با عنوان    
برخی از فیلسوفان معاصر، کمبودهای تئوریک مربوط بـه پـیـدایـشِ            

را بـرجسـتـه      “ مغز خودآگاه”دارای “ مجردِ”و انسان “ ی ذهنیتجربه” 
های این مفاهیم تئوریک اشاره     وی از منظری فلسفی به نارسایی     .   سازد
ای برای درک ایـن      ولی، همچنان، توضیح علمی و قانع کننده      .   کندمی

دهد و خواننده را در هـمـان رازوارگـیِ واژگـان            موضوع به دست نمی   
چون که بلک مور، بیـشـتـر انسـان       .   گذاردآغازین کتاب خود باقی می   

اجتماعی را مد نظر دارد     -مجرد، و نه انسان به عنوان موجودی تاریخی       
و با وجود کوشش فراوان برای طرح بسیاری نکات مهم، دسـت آخـر،               

سازد که  آگاهی فردی یا آگاهی اجتماعی چه هستند؟ چـه        روشن نمی 
های شوند، در ستیزه  فرق یا ارتباطی با یکدیگر دارند؟ چگونه کسب می        

کنند  و چه تاثیری در زندگی بشر خواهند         اجتماعی چه نقشی ایفا می    
داشت؟ بحثی که دستکم بیش از یک قرن و نیم است کـه ریشـه در                
کانون مباحثات نظری و ادبیات فلسفی جنبش سوسیالیستی داشـتـه            

پرسیدنی است که آیا دانشمندی مانند سوزان بلک مور با ادبیات    .   است
فلسفی جنبش سوسیالیستی پیرامون مفهوم آگاهی آشنا بوده اسـت؟           

 .البته بلک مور تنها نیست

پردازان معاصـر،   آور نیست که بسیاری از دانشمندان و نظریه       آیا شگفت 
هایی بـه نـام       ای به نظرات خود مارکس، و نه حتی روایت        کمتر اشاره 

کنند؟ آیا این امر تصـادفـی        ی مفهوم آگاهی نمی   کارل مارکس، درباره  
است؟ به هر حال، شاید اگر نظرات فلسفی مارکس مورد پـژوهـش و                

گرفت، خانم سوزان بلک مور و بسیاری دیگـر         موشکافی بیشتر قرار می   
هـای مـورد     پردازان به پاسخ برخی از پرسـش      گران و نظریه  از پژوهش 

 .یافتندنظرشان دست می
 

 1861   -مارکس   
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 مفهوم آگاهی نزد مارکس 

ی ی فلسفی مارکس، به طور خالصه، آگاهی، در نتیجـه         براساس نظریه 
حسی، انتقادی و انقالبی بشر و درک آن پـراکسـیـس بـه                ِ  پراکسیس
مارکس فعالیت بشری، و درک آن فعالیت را در کـانـون     .   آیددست می 

ی شناخت خود قرار داده است؛ انسان از طبیعت برخاسته ولـی             نظریه
بـر  .   دهداش را تغییر می   برای زیستن، طبیعت و محیط زیست پیرامون      

و تغییر، گوهر، اندیشه، شعور و  طبـیـعـتِ خـود            “   پراکسیس” اثرِ این   
بنابرایـن، مـفـهـوم       .   شودتر می “ آگاه” یابد و انسان    انسان نیز تغییر می   

فلسفی آگاهی نزد مارکس در عین حال یک مفهوم نسبی اسـت؛ آن               
ی تاریخی معین و مشخص به عـنـوان آگـاهـی       چیزی که تا یک دوره  

اجتماعی پذیرفته شده بود، با فعـالـیـت         
ی معین و مشخـص     بشری، در یک دوره   

دیگر تاریخی دگرگون و مبدل به کـذب        
شد؛ بدین سان، آگاهـی بـا        “   ناآگاهی” و  

فعالیت حسـی، انـتـقـادی، انـقـالبـی             
انسـان در رونـدی       )   کـنـنـده   دگرگون( 

اجتماعی به طور نسبی کسب و      -تاریخی
درک گردیده و در نتیجه، با فـعـالـیـت            
انسانی و درک آن فعالیت، بـاز هـم در            

 به طور نسبی    اجتماعی-فرایندی تاریخی 
“ آگاهی” بنابراین مفهوم   .   شودمتغییر می 

 . نزد مارکس یک مفهوم مطلق نیست
از این روی، مفهوم شعور طبقاتی و آگاهی سوسیالیستی پرولتاریا نـیـز         

ی فلسفی مارکس قابل تبیین است؛ پرولـتـاریـا در        براساس این نظریه  
اروپا، سالها پیش از مارکس و انتشار مانیفست کمونیـسـت در سـال                

هـای خـود بـه        ، فعالیت، مبارزه و مداخلـه     “ پراکسیس” ، بر اثر    1848
 :به قول مارکس. آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی رسیده بود

به عقایدی انجامید که به فراتر از کل نظـام جـهـان              . . .   انقالب فرانسه ” 
مـحـفـل     در     1789جنبش انقالبی که در سال       .   کهن کشیده شد  

 بونـاروتـی،  به عقاید کمونیستی انجامید که       . . .    آغاز گشت  اجتماعی
. ها را در فرانسه از نو ترویج کرد آن 1830دوست بابوف، پس از انقالب      

ی نظـم نـویـن جـهـان           شود، ایده این ایده، که همواره بسط داده می      
 )4(.است

ها نیستـنـد کـه       ی مارکس، روشنفکران و سوسیالیست    براساس نظریه 

برند بـلـکـه      آگاهی سوسیالیستی را از بیرون به درون طبقه کارگر می         
آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی، خود، در وهله نخست به سببِ فعالیت            
پرولتاریا به دست آمده است؛ پراکسیسِ حسی، انتقـادی و انـقـالبـیِ            
طبقه کارگرِ انگلستان، فرانسه و اروپا سوسیالیسم انقالبی را در پـی               

کمونیست بودنـد  کـه ایـن           ِ  البته در اغلب موارد روشنفکران    .   داشت
پـردازی  دادند و نظریه  تجربیات مبارزاتی را مورد نقد و پژوهش قرار می        

-عقاید و نظریـه “   روشنفکران” ولی باید به یاد داشت که این  .   کردندمی
های خود را از آسمان نیاورده بودند بلکه از پژوهش پیرامون مناسبـات           
جهان زمینی و نیز مبارزات طبقه کارگر به دست آورده و سـپـس بـه                 

 . صفوف جنبش سوسیالیستی پیوسته بودند
البته از دوران مارکس  تا کنون بیش از          

دیگر در قرن بیست    .   گذرد سال می  150
ی روشنفکر، مـعـنـای قـرن         و یکم، واژه  

. نوزدهم خود را از دسـت داده اسـت            
اکنون دارای  بخش مهمی از پرولتاریا هم    

. تحصیالت متوسطه و حتی عالی اسـت       
پــردازان تــعــداد زیــادی از نــظــریــه       

سوسیالیست جنبش مدرن کارگـری از       
میان صفوف  طبقات کارگر و زحمتکش       

 .اندبرخاسته
 

 ناهمگونی درون طبقاتی

هایی اما تبیین سوسیالیستی آگاهی در جامعه طبقاتی دارای ناهنجاری        
کل طبقه کارگر همیشـه بـه        .   های عملی بوده است   نظری و ناهمگونی  

-ی طبقاتی عمل نمی   های مبارزه صورت یکدست در رویارویی با تالطم     
های فراطبقاتی جنـبـش   این پیچیدگی .   شودنمی“   آگاه” کند و همگون    

ترین ی مهم کارگری و همچنین ناهمگونی درونی طبقه کارگر از جمله        
به این پرسش   .   موانع و معضالت تاریخی خودرهایی پرولتاریا بوده است       

مهم و کلیدی، به قول ویکتور سرژ، بلشویسم و  والدیمیر لنین پـاسـخ               
 :دادند

حـزب  [ من به مدت طوالنی در جستجوی مشخص ساختن نـقـش              ” 
در اینجا، و دراین هـنـگـام،        .   در رابطه با طبقه و انقالب بودم      ]   بلشویک

ی دستگاه عصبی حزب به منزله.   این نقش به نظر آشکار و بدیهی است      
همزمان، هوشیار و فعال، سازمان واقـعـی تـمـام            ]   حزب.   [ طبقه است 

ایـن نـیـروهـای مـتـفـرق            [ نیروهای پراکنده پرولتاریاست، که اغلب      

کارل مارکس برای افشا و مقـابلـه بـا           
های سوسیالیستی فریبکـار و      گرایش

ی درون طبقه کارگر، وجـود      غیرانقالبی
-تشکیالت کمونیستی را الزم مـی        

از این رو، مارکس و انگلس، هر       .   دانست
دو در تعیین مبانی تشکیالتی، سیاسی      

سهمـی  “   هااتحادیه کمونیست ” و نظری   
 اساسی داشتند
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از وضعیت خودشان ناآگـاه     ]   پرولتری
مانـنـد یـا      اند و اغلب خفته باقی می     

های خود را متنـاقـض ابـراز         خواسته
 )5. (کنندمی

آیا این برداشت از حزب بـلـشـویـک          
درست بود؟ برای درک بهترِ مفهومـی        

دهد، باید به تعـاریـف و        که ویکتور سرژ از نقش حزب  لنینی ارائه می         
ی سازمانی نزد جنبش سوسیالیستی بازگشت و الـبـتـه           معضالت اولیه 

 .بازهم باید از خود مارکس آغاز کرد

های سوسیالیستی فریبکار و    کارل مارکس برای افشا و مقابله با گرایش       
ی درون طبقه کارگر، وجود تشکیالت کمونیستـی را الزم            غیرانقالبی

از این رو، مارکس و انگلس، هر دو در تـعـیـیـن مـبـانـی                   .   دانستمی
سهـمـی اسـاسـی       “ هااتحادیه کمونیست”تشکیالتی، سیاسی و نظری  

ی دخالت سیاسی و    مانیفست حزب کمونیست، درواقع، بیانیه    .   داشتند
-اتحادیه کمونیسـت ” نظریِ جنبش سوسیالیستی به شکل عام، و برای  

مـارکـس و     .   به شکل خاص بود و به همین علت نیز نگاشته شـد            “   ها
هـایـی   انگلس توانستند با تدوین مانیفست کمونیست، پشتیبانی گـروه        

ها را از این سند مهم تاریخی نیـز         ها و بالنکیست  متشکل از آنارشیست  
 .به دست بیاورند

ناگفته نباید گذاشت که از همان آغاز انتشار این بیانیه، در رابـطـه بـا                 
گـری در    هـا و دخـالـت       سازماندهی و وظائف تشکیالتی کمونیـسـت      

های متفاوت نظری و سـیـاسـی از            سازماندهی طبقه کارگر، برداشت   
از جمله، بسیاری با استناد به بخشـی از مـتـن              .   مانیفست شده است  

مانیفست براین باورند که مارکس و انگلس مـخـالـف ایـجـاد حـزب                  
اسـتـنـاد    .   کمونیست طبقه کارگر در برابر دیگر احزاب  کارگری بودند         

ها در مقابل احزاب    کمونیست” ها به این بخش از مانیفست است که         آن
ها  مـنـافـعـی         آن.   دهندی کارگر، حزبی جدا تشکیل نمی     دیگر طبقه 

 .“متفاوت و مستقل از منافع کل پرولتاریا ندارند
ی قرن نوزدهـم بـه جـای          باید اشاره کرد که در ادبیات سیاسی میانه       

استفاده )   Party( ی حزب اغلب از واژه)   Movement( کلمه جنبش     
، “ حزب” ی  به همین دلیل منظور مارکس از به کاربردن واژه        .   کردندمی

. تشکیالت سیاسی یا به معنای مدرن و  رایج، یک حزب سیاسی نبـود             
ها، به عنوان یـک      نویسندگان مانیفست براین باور بودند که کمونیست      

ای جدا از جنـبـش کـارگـران           جداگانه جنبشتشکل سیاسی خاص،    

کنند و مـنـافـعـی         درست نمی 
متفاوت و مستقل از منافع کـل        

بـدیـن   .   جنبش کارگری ندارنـد   
سان، منظور مارکس و انگلس از       

 حزبمانیفست   ” انتخاب عنوان   
، در واقع مانیفـسـت      “ کمونیست

گرا نیستـنـد و      ها فرقه  کمونیستی بوده است؛ چون کمونیست     جنبش
 .اندازندجنبشی در برابر جنبش واقعا موجود طبقه کارگر به راه نمی

ها با سازماندهی مستقل سیـاسـی خـود           اما، در عین حال، کمونیست    
های درون جـنـبـش        ها و سازمان  دست به نقد و افشای سایر گرایش      

برای تدقیق بیشتر این نکته باید دوباره  به خـود            .   کارگری خواهند زد  
مارکس و انگلس در همان سند دست به افشای       .   مانیفست مراجعه کرد  

زنند و  به نقد نـظـرات   های سیاسی مدعی سوسیالیسم می    سایر جریان 
فئودالی، خرده بورژوایی، محافظه کار، بـورژوایـی و          ” های  سوسیالیست

پردازند و از این رو به همیـن عـلـت،            در میان طبقه کارگرمی   “   تخیلی
ها به سازمانـدهـی     اصوال برای نقد و متمایز ساختنِ خود از این گرایش         

بدین سان، از   .   آورندروی می “   هااتحادیه کمونیست ” مجزا در چارچوب    
ها برای یگانگی جنبش کارگـری تـوجـه          یک سو، به مبارزه کمونیست    

خاص داشتند و از سوی دیگر، به سازمانـدهـی سـیـاسـی مـجـزای                    
بـه هـر     .   سوسیالیستی در چارچوب همان جنبش کارگری پرداختنـد       

ی قـرن   حال، باید تصریح کرد که در مانیفست کمونیستی که در میانه          
ی معنای جنبش   ، برای افاده  “ حزب” ی  نوزدهم نوشته شد، انتخاب واژه    

 . است و به مفهوم مدرن و فعلی حزب سیاسی نیست
دیری از نگارش مانیفست کمونیست نگذشته بود که در سرتاسر اروپـا     

انقالب در فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتریش از منـظـر           .   انقالب به راه افتاد   
های سیاسی تجارب گرانبهایی در پـی         های طبقاتی و  سازمان    تشکل
 . داشت

در انقالب آلمان طبقه بورژوا برخالف انقالب کبیر فـرانسـه از تـرس                
ی مانـده گسترش انقالب و رادیکالیسم جنبش کارگری با طبقات واپس        

این انقالب الـبـتـه      .   دار و نهاد سلطنت به معامله پرداخت      اشراف، زمین 
را “   کمیته مرکزی لیگ کمونیست   ” بندی  مارکس، جمع .   شکست خورد 

در ایـن    .    ارائـه داد    1850ی انقالب آلمان و اروپا در ماه مارس         درباره
ها و کل طبقـه  ی سازماندهی کمونیست جمع بندی نکات مهمی درباره    

 . شودکارگر وجود دارد که به موضوع بحث ما مربوط می
ی مارکس بر اساس تجربه انقالب و نقشی که بورژوازی ایفا کرد دربـاره    

در انقالب آلمان طبقه بورژوا برخالف انقالب کبیر فرانسه         
از ترس گسترش انقالب و رادیکالیسم جنبش کارگری بـا          

دار و نهاد سلطنت بـه      ی اشراف، زمین  ماندهطبقات واپس 
 . این انقالب البته شکست خورد. معامله پرداخت
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های ها و سازمان  فریبی گرایش عوام
بورژوا و خرده بورژوا برای تحمیـق       

از .   طبقه کارگر آلمان هشـدار داد      
هـای  منظر سازمانـدهـی تشـکـل       

طبقاتی، مارکس بـرای ایـن کـه          
ی انقالب بعـدی  پرولتاریا در آستانه  

روی از بورژوازی کشـیـده      به دنباله 
نشود و از آمادگی بهتری برخوردار       

آخریـن درجـه از       ” باشد، بر روی    
“ سازماندهی، اتحاد و اسـتـقـالل        

 . طبقه کارگر تاکید کرد

های خرده بورژوای دموکرات کـه خـواهـان           مارکس به اهداف گرایش   
وی معتقد بود که بـه    .   کنداند اشاره مییافتن هرچه زودتر انقالب   پایان

ی اوست که تا هنگامی که طبقات مالک از         نفع پرولتاریا و حتی وظیفه    
اند، و تا وقتی که پرولتاریا قدرت دولـتـی را بـه               حاکمیت رانده نشده  

های کارگری نه تنها در یک      چنگ نیاورده است و تا موقعی که سازمان       
انـد و    کشور بلکه در تمام کشورهای پیشرفته جهان به قدرت نرسیـده          

-رقابت میان کارگران تمام این کشورها متوقف نشده و نیروهای تعیین       
کننده اقتصادی و سیاسی در دستان پرولتاریا قرار نگرفته است بـرای             

 .  کندمبارزه می“  انقالب مداوم”

کنـد کـه در حـال          مارکس در ادامه این سند مهم تاریخی اشاره می        
شـود و بـنـابـرایـن           بورژوا در همه جا سرکوب می      حاضر طبقه خرده  

درصدد ایجاد توافق و اتحاد عمومی با کارگران است؛ خرده بـورژوازی             
این طبقه برای پنهان    .   به سوی پرولتاریا دستِ دوستی دراز کرده است       

در قـالـب     “     حزبـی ” ساختن نیت خود، طبقه کارگر را به یک سازمان       
این وحدت تنـهـا بـه        .   کندالفاظ کلی سوسیال دموکراتیک دعوت می     

برای مقابله با .   سود خرده بورژوازی و به زیان کامل پرولتاریا خواهد بود   
 اتحادیـه ” این ترفندهای طبقه خرده بورژوا، طبقه کارگر و در راس آن            

بایست برای ایجاد یک سازمان مستقل در جـنـبـش           می“   هاکمونیست
. کارگری هم به کار مخفی روی بیاورد و هم به کار عـلـنـی بـپـردازد                  

بایست با حفظ استقالل خـود       های پرولتری می  ها و سازمان  کمونیست
هایی که به نفع پرولتاریاست و موجب دمـوکـراتـیـزه شـدن             به ائتالف 
 . شود، نیز روی بیاورندجامعه می

 فرانسه نکات مهمـی را    1848بندی انقالب   مارکس همچنین در جمع   
فرانسه که بعد از شکست “   سرخ” وی به نقش خرده بورژوازی    .   ارائه داد 

-جمهـوری ” انقالب برای تحمیق پرولتاریا مدعی      
شـده بـود و خـود را            “   خواهـی 

نامیـد، هشـدار     می“   سوسیالیست” 
داد و باز بـر روی سـازمـانـدهـی             

 .    مستقل پرولتاریا تاکید ورزید

این نکته را فراموش نباید کرد کـه        
در آن هنگام در اغلب کشـورهـای        
اروپایـی وظـایـف و تـکـالـیـف              
دموکراتیک انقالب هنوز عـمـلـی        

-ی انقالب پس از تجربه  .   نشده بود 
 تاکید ویژه مارکس بر ضرورت سـازمـانـدهـی مسـتـقـل                1848های  

. های ناکـام اروپـا بـود        پرولتاریا و زحمتکشان براساس تجارب انقالب     
مارکس در این جمعبندی به ضرورت سازماندهی پرولتاریا، پـیـرامـون            

) های دموکراتیک و سوسیالیستی  ترکیبی از خواست  ( یک برنامه مرکب    
تاکید داشت؛ طبقه کارگر آلمان باید برای انـقـالب        “   مداوم” مستقل و   

ای و هم نظامی مسـلـح        بعدی خود را هم از نظر تشکیالتی، هم برنامه        
 . کند

مارکس معتقد بود که حفظ استقالل طبقه کارگر از آن رو مهم اسـت           
که به محض آن که حکومت جدید مستقر گردید حمله علیه پرولتاریـا             

خرده بورژوازی ” را آغاز خواهد کرد؛ موفقیت طبقه کارگر علیه حمالت          
هنگامی میسر خواهد بود که طبقه کارگر پیش از هر چـیـز        “   دموکرات
. های کارگری به طور مستقل متشکل و متمرکز شده بـاشـد           در انجمن 
دهد که کمـیـتـه مـرکـزی          بندی خود را این گونه ادامه می      وی جمع 

بی درنگ پس از واژگونی حکومت کنونی بـه          “     هااتحادیه کمونیست ” 
آلمان خواهد آمد و بالفاصله یـک کـنـگـره فـراخـواهـد خـوانـد و                      

ای کـه در مـرکـزیـت          پیشنهادهای الزم را برای تشکیل هیات مدیره      
یکی از وظایف مـهـم       .   گیرد، طرح خواهد کرد   عملیات جنبش قرار می   

تمرکزبـخـشـیـدن بـه        ” جنبش،  ِ  ی عملیات کنندهاین مرکزیت ِهدایت  
براین اساس، سازماندهی سریع میـان    .   خواهد بود “   های کارگری انجمن
ترین عوامل تقویت و رشد جنبش کارگـری        های کارگری از مهم   انجمن

 اتحـادیـه  ” اما برخالف تصویری که کمیته مرکزی  .   به شمار خواهد آمد   
از وضعیت اروپا ترسیم کرده بود، به مدت بیش از بیست           “   هاکمونیست

خود مارکس پس از چـنـدی عـمـده           .   سال، انقالبی در اروپا رخ نداد 
 . کرد“ سرمایه”فعالیت خود را معطوف به  پژوهش پیرامون کتابِ 

گـرچـه   )   1871 تا 1850( آرامش نسبی مبارزه طبقاتی،     ِ  در این دوران  

ها در گفتار، همواره هر نوع تشکل سیاسی و          آنارشیست
باکونیـن رهـبـر      .   اندسازماندهی حزبی را رد و نقد کرده      

هایی کـه   ها آشکارا مارکس را به سبب دیدگاه      آنارشیست
پیرامون نوع سازماندهی، برنامه و استراتژی انقالبی ارائـه         

مارکس نیز عقاید   .   نامیدمی“   انگیزستمگر و نفرت  ” کرد  می
سوسیالیسم دهـقـانـی و        ” باکونین را باورهایی از نوع        

 .شمردمی“ ارتجاعی
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های انقالبی سوسیالیستی در اغـلـب کشـورهـای اروپـایـی                سازمان
کردند ولی با گسترش مـنـاسـبـات         غیرقانونی یا نیمه علنی فعالیت می     

های سوسیالیستی رو بـه       های کارگری و تشکل   داری، سازمان سرمایه
هایی بخش مهمی از کارگران مبارز و سوسیالیست      .   رشد گذاشته بودند  

 اروپا به صفوف انقالبیان پیوستـه بـودنـد بـرای              1848که در انقالب    
ای طـبـقـاتـی و         های توده ها و تشکل  ها، اتحادیه سازمان دادن انجمن  

طی این مدت تقریبا بیسـت      .   سیاسی کارگران دست به کار شده بودند      
مـبـارزه   “   آرامـش ” ساله که انقالبی در اروپا رخ نداده بود و طی دوران            

طبقاتی، بخش مهمی از این کارگران آگاه و پیشرو به مسائل و کارهای             
ای های سیاسی و طبـقـاتـی تـوده      پرداختند و برای سازمانروزمره می 
 . ورزیدند پرولتاریا تالش میکلمتشکل از 

هـای  در آلمان، عمدتا پیرامون هواداران السال و مـارکـس، سـازمـان         
صنفی و سیاسی کارگری شکل گرفتند و در مدت کوتاهی بـه رشـد                

علنی این گـروه    گر چه فعالیت مخفی و نیمه     .   چشمگیری دست یافتند  
های از سوی حـکـومـت      از کارگران و فعاالن سوسیالیست با محدودیت      

ها به سبب گسترش مناسبـات      شد، اما این فعالیت   بیسمارک مواجه می  
به بازار و نـیـروی کـار،  روز بـه روز                  “   سرمایه” داری و نیاز    سرمایه
های های کارگری به موازات نطفه   ها و اتحادیه  انجمن.   شدتر می گسترده
-پیوسته پدید می  “   سوسیال دموکراتیک “ یابی تشکیالت سیاسی  سامان

های متفاوتـی از جـنـبـش         بدین سان، الیه.  یافتندآمدند و سامان می 
کارگری و روشنفکری با تمایالت سیاسی گوناگون در صفوف سوسیـال          

 . دموکراسی آلمان به فعالیت مشغول بودند
ی کـه در      به طور کلی بخش مهمی از کارگران و روشنفکران انقالبـی        

 آلمان شرکت کرده و سوسیالیست شده بودند، در ایـن            1848انقالب  
هـای  فرایند رو به گسترش جدید، مشغول سامان دادن بـه مـطـالـبـه        

به سبب نیاز به کارکنان .   اقتصادی و فعالیت های صنفی کارگران بودند     
ای، بخش مـهـمـی از         تمام وقت برای گرداندن امور صنفی و اتحادیه       

ای که پیش از آن در        تجربه.   پرداختندها به این امور می    سوسیالیست
بریتانیا نیز روی داده بود؛ بخش مهمی از بـورکـراسـی و اشـرافـیـت                 

های کارگری بریتانیا شکل گرفـتـه       ها و سازمان  کارگری که در اتحادیه   
بود ریشه در عناصری از همان کارگران مبارز، آگاه و سوسـیـالـیـسـت          

 .داشت
در راستای رشد تریدیونینیسم در جنبش کارگری بریتـانـیـا، الـبـتـه               

های آنارشیستی در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، سوئیس، روسـیـه و          گرایش
جنبش آنارشیستـی   .   چندکشور دیگر نیز رو به گسترش گذاشته بودند       

بـــه 

های رادیکال جنبش کارگـری     رهبری پرودون و باکونین بخشی از الیه      
 . را به خود جلب کرده بود

های متفاوت درون طبقاتی جنبش کـارگـری        ها و الیه  تمام این گرایش  
اما بین الملل اول جنبـش      .   عضویت داشتند “   الملل اول بین” در صفوف   

رو بـه فـروپـاشـی         1872در سال   “   الهه”ی کمونیستی بعد از کنگره 
دالیـل تـاریـخـی       .   گذاشت و چهار سال بعد عمال از حرکت باز ایستاد         

ی این بـحـث     المللی از حوصله  پیدایش، زوال و تعطیل این تشکل بین      
ولی در رابطه با موضوع مورد نظر، یعنی اشکال مـتـفـاوت             .   خارج است 

های درون طبقاتی، چند توضیحِ کـوتـاه         سازماندهی انقالبیان و شکاف   
 . الزم است

ها در گفتار، همواره هر نوع تشکل سیاسی و سـازمـانـدهـی           آنارشیست
ها آشکارا مـارکـس   باکونین رهبر آنارشیست. اندحزبی را رد و نقد کرده 

هایی که پیرامون نوع سازماندهی، برنامه و استراتژی        را به سبب دیدگاه   
مارکس نیز عقاید   .   نامیدمی“   انگیزستمگر و نفرت  ” کرد  انقالبی ارائه می  

. شمردمی“   سوسیالیسم دهقانی و ارتجاعی” باکونین را باورهایی از نوع       
مباحث این دوره از تاریخ جنبش کارگری آکنده از انتقادهای ایـن دو              

هـواداران  .   الملل اول نسبت به یکدیگر  اسـت        گرایش اصلی درون بین   
الملل اول به طور علنی اعالم موجودیت کردند و برپایـه      مارکس در بین  

 1814  - 1876  -باکونین 
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نظرات و گرایش خود شناخته شدند و بـه شـکـل دمـوکـراتـیـک                     
از سوی دیگر، مقرراتی که باکونین     .   درچارچوب این تشکل عمل کردند    

الملـل  و هوادارانش برای سازماندهی درونی و حق و حقوق اعضای بین           
بود و در این راسـتـا    “   آزادی کامل افراد”کردند بر پایه اول پیشنهاد می 

مارکس و شورای عمومی بین الملل اول را به نقد کشیده “   خودکامگی” 
-الملل اول و مارکس را متهم مـی        باکونین، شورای عمومی بین   .   بودند

آسـای  الملل را به شکـل یـک دولـت غـول             بین” خواهند  کرد که می  
خوفناک در بیاورند که پیرو یک نظر رسمی و نمودار یک مـرکـزیـت                

البته مارکس چنین قصدی نداشت و آن گونه کـه    . “بااقتدار قوی باشد 
ها با گفتار  ولی رفتار رهبر آنارشیست   .   کردباکونین مدعی بود عمل نمی    

اش در   آنارشیستی پیـرامـون   “   ائتالف” باکونین و   .   خودش ناسازگار بود  
همان هنگام به طور مخفی دقیقا به همان کاری مشغول بـودنـد کـه            

“ ائـتـالف  ” باکونین بـه گـروه       )     6.   ( ساختندمارکس را بدان متهم می    
هماننـد  ” بایست مخفیانه کرد که میها توصیه میمتشکل از آنارشیست 

نبـایـد بـا      ” عمل کنند؛ انقالب “  راهنمایان ناپیدا در توفان شور مردمی 
با دیکتاتوری جـمـعـی تـمـام          ” بلکه باید   “   قدرتی آشکار هدایت بشود   

باکونین برای تـحـقـق ایـن دیـدگـاه             .   اداره شود “   اعضای این ائتالف  
ی بـایسـت آمـاده     کرد که اعضای ائتالف آنارشیستی مـی       پیشنهاد می 

-خود به یک انضباط  بسیار سخت و انعـطـاف  “   آزادی فردی ” واگذاری  
 )7.(، باشند)Jesuits(ناپذیر گروهی، همانند یک عضو انجمن یسوعی 

به باور باکونین، توان رزمی اعضای ائتالف آنارشیستی متکی بر مـحـو              
. خواهد بـود “   ی جمعی، سازمان و فعالیتاراده” تمایالت فردی در برابر    

دید کـه، از      باکونین هیچ تضاد و ناسازگاری در این خواست خود نمی         
الملل اول گل و گشادترین شکل سازمـانـدهـی و            یک طرف، برای بین   

کرد و از طرف دیگر، برای اعضای گـروه  را تبلیغ می  “   آزادی کامل فرد  ” 
ی ترین شکل مـخـفـیـانـه       ترین و منضبط  ، سخت “ ائتالف” آنارشیستی  

 میالدی را در نظر 16های مرموز مسیحیان قرن     سازماندهی نوع تشکل  
الملل اول با وجـود چـنـیـن           طبیعی بود که تشکیالت بین    .   گرفتمی

 . های ناسازگار و متضادی رو به فروپاشی بگذاردها و گرایش“سازمان”
        

جنبش کارگری و به تبع آن جنبش سوسیالیستـی، در آن دوره از                 
در فرانسه با اینکه طـبـقـه    .   تاریخ  اروپا وارد تحوالت جدیدی شده بود       

الـعـاده   هـای فـوق    ها و سازمـان   کارگر و جنبش سوسیالیستی از سنت     
ای برخوردار بودند، با این وصف در هـنـگـام وقـوع               رادیکال و رزمنده  

 فقدانِ  یک سازمان سیاسی قدرتمـنـد   1871در سال “   کمون پاریس ” 

طـرفـداران مـارکـس       .   ای رادیکال بسیار نمایان بـود     پرولتری با برنامه  
در اقلیت بودند و آن     “   کمون پاریس ” نسبت به دیگر نیروهای انقالبی      

کارایی و نفوذ الزم را برای هدایت هدفمند کارگران و زحـمـتـکـشـان                
به دست نیروهای ارتجاعی بـورژوازی      “   کمون پاریس ” .   پاریس نداشتند 

. به خاک و خون کشیده شـد   )   پروس( فرانسه و به کمک ارتش  آلمان   
ای که پرولتاریای پاریس به یاری سربازان بـیـسـمـارک            در همان دوره  

شـدن  های استواری برای متشکل   شد، پرولتاریای آلمان گام   سالخی می 
-های کارگری بـر مـی       در صفوف حزب سوسیال دموکرات و اتحادیه      

گرایان و   کاران، سازشکاران، اصالح  های متفاوتیِ از محافظه   الیه.   داشت
حـزب سـوسـیـال       “   یبرنـامـه  ” انقالبیان جنبش سوسیالیستی به دور      

ی بـزرگـی   این حزب به سرعت الیه   .   یافتنددموکرات آلمان سازمان می   
ی طبقه کارگر را با تمایالت ناهمگون سیاسی و اجتمـاعـی در              از توده 

متـشـکـل    “   حداقل و حداکثر  ” ای با مطالبات    صفوف خود به دور برنامه    
 . ساخت

بخش مهمی از اعضای حزب سوسیال دموکرات بیشتر برای تحـمـیـل             
های برنامه حداقل به فعالیت مشغول بودند و  برای آن مبـارزه             خواست

انداز تحقق بـرنـامـه      کار، چشم های محافظه از منظر این الیه   .   کردندمی
تـر  رنگحداکثر و فعلیت انقالب سوسیالیستی دور بود یا روز به روز کم           

افزون براین، اندیشه و نگرش طرفداران السال کم کـم          .   شدگر می جلوه
به صورت تفکر غالب در حزب سوسیال دموکرات درآمده بود؛ مـبـارزه             

کردن صـنـایـع و واحـدهـای           برای سوسیالیسم فقط  برمبنای دولتی     
ی مـادی    با فراهم بودن زمینه   .   شدتولیدی و صنعتی بزرگ تعریف می     

و سوسیالیسـم دولـتـی السـال،          “   دولت مردم ” برای گسترش نگرش    
بخشی از هواداران سوسیالیسم انقالبی مارکس در حـزب سـوسـیـال              

شـدن نـوع     دموکرات کم اثرتر شدند یا رو به سوی مصالحه و استحاله          
رسید با رشد سوسیال دموکراسی، شکـاف       به نظر می  .   السالی گذاشتند 

بـا خـواسـتـه هـای          “   حـداقـل  ” های رفاهی و اقتصادی     میان خواسته 
داری و کسـب قـدرت         مبارزه برای سرنگونی نظام سرمایه    “   حداکثر” 

 . شودترمیسیاسی پرولتاریا دم به دم ژرف
ی حاکم آلمان نیز در فرایند روند رو بـه رشـد             در همین راستا، طبقه   

وابسته بـه   “   های کارگری اتحادیه” زنی با   داری با غرولند به چانه    سرمایه
ای جـز  بورژوازی آلمان چاره.   حزب سوسیال دموکرات رضایت داده بود     

های تبلیغاتـی   برای توجیه نیاز خود به نیروی کار، دستگاه       .   این نداشت 
هیات حاکمه آلمان به تبلیغ امـکـان رفـاه کـامـل پـرولـتـاریـا و                        

. نوع السالی در چارچوب نظم کهن توجه خاص داشتند        “   سوسیالیسم” 
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های محافظه کار طبقه کارگر که در حزب سوسـیـال دمـوکـرات               الیه
عضویت داشتند بستر خوبی برای پذیرش این ایدئولـوژی تـحـمـیـق               

 . کننده بودند
العـاده بـا     یابی طبقه کارگر اقدامی فوق    واضح است که در آلمان سامان     

کارگران پراکنده و سازمان نیافته به راحتی       .   اهمیت و گامی به جلو بود     
ها از   بنابراین، سوسیالیست .   شدندتوسط نظام سرمایه داری تارومار می     
های کارخانـه   ها، کمیته ها، اتحادیه هرگونه تشکل طبقاتی مانند تعاونی    

ولی افزون بـر ایـن،       .   کردندکارگری حمایت می  )   شوراها( های  و کمون 
ایجاد حزب و تشکیالت سیاسی پرولتاریا نیز اقدامی با اهمیت بود؛ این            

های کارگری بریتانیا بودند که به لزوم ایجاد یک حزب سیاسی           اتحادیه
را بـا    “   حزب کـارگـر  ” فراگیر برای رهبری مبارزات کارگران رسیدند و        

در آلمان ایـن  .  برنامه  و ساختاری سوسیال دموکراتیک بنیان گذاشتند 
اتفاق رخ نداد و به وارونه، حزب سوسیال دموکرات بود که دسـت بـه                

در هـر صـورت، بـدون شـک            .   های کارگری زد  دهی اتحادیه سازمان
تشکیل احزاب سوسیال دموکراتیک در اروپا، و به ویـژه در آلـمـان،                 

آمد، اما این شیـوه از       اقدامی بس بزرگ برای کل پرولتاریا به شمار می        
هایی بنیادین نیز با خـود بـه          نویسی حزبی ستیزه  سازماندهی و برنامه  

هـای  گـوشـه  “   نقد برنامه گـوتـا    ” هشدارهای مارکس در    .   همراه داشت 
ی سوسیالیستی را افشا کـرده و     تاریک  این برداشت نادرست از برنامه      

امـا از مـنـظـر         .   به دیدگاه سوسیالیسم انقالبی روشنایی بخشیده بود      
 . هایی باقی مانده بودساختار سازماندهی حزبی، هنوز پرسش

ای، ایدئولوژی  ایدئولوژی حاکم در هر جامعه    ” مارکس اعتقاد داشت که     
هـای  ی طبقه کارگری که با الیه     آیا توده .   “ طبقه حاکم آن جامعه است    

های متضاد و متناقضی از سوسیالیسم فعـالـیـت          ناهمگون و با برداشت   
کرد، تنها با داشتن کارت عضویت در حزب سوسیال دمـوکـرات از              می

مـانـد؟ آیـا، هشـدارهـای          های بورژوازی مصون می   بمباران ایدئولوگ 
ی کل طبقه کـارگـر      مارکس برای سازمان سوسیالیستی هدایت کننده     

ی طبقه کارگری که هنوز از ایدئولـوژی  کافی بود؟ بخش مهمی از توده 
تواند در مبارزه طبقاتی و با اتـکـا بـه             طبقه حاکم نبریده است آیا می     

ی سوسیالیستی، در چـارچـوب یـک           های متفاوتی از برنامه   برداشت
تشکیالت حزبی، همگام با الیه انقالبی و پیشگام طبقه کارگر در مسیر            

 انقالب سوسیالیستی و خودرهایی عمل کند؟ 
 

 های اجتماعی و آگاهی ناموزون طبقاتینوسان
 

گوهر اصلی تئوری شناخت مارکس به درستی به نقشی توجه دارد کـه     
ها در باالرفتن سطح آگاهی پـرولـتـاریـا و            تحوالت اجتماعی و انقالب   

 .کنندزحمتکشان ایفا می
ی فعالـیـت انـتـقـادی،         همانطور که اشاره شد آگاهی و معرفت نتیجه       

. و فعالیت انسانی اسـت    “   پراکسیس” حسی و انقالبی انسان و درک آن        
این دیدگاه فلسفی در مبارزه طبقاتی و زندگی اجتماعی کارگـران بـه              
درستی قابل توضیح است؛ کارگران با اتکاء به حواس پنجگانه، براساس           
تجارب و مبارزات خود و انتقاد به مناسبات حاکم بـر رابـطـه کـار و             

از این  .   شوندمی“   دگرگون” زنند و آگاه و     سرمایه به دگرگونی دست می    
ی انباشته، وجدان آگاه، دیدگاه، تئوری سوسیالیستی خود معرف تجربه    

 . ی دست آوردهای پرولتاریای جهانی استحافظه و خزانه

 طبقه کارگر از عملکرد سرمایه و مناسبات موجـود          کلاما درک و فهم     
انقالبـی طـبـقـه       -های متفاوت از فعالیت انتقادی    درک.   یکسان نیست 

هـای  کارگر، حتی در زمان حیات مارکس، موجب شکل گیری گرایـش          
متعدد سیاسی مانند آنارشیسم، بالنکیسم، السالیسم و مـارکسـیـسـم            

های اپورتونیسـتـی،   این تمایالت سیاسی خود معرف برداشت     .   شده بود 
مـارکـس   .   ولونتاریستی، رفرمیستی و انقالبی از سوسیالیسم هسـتـنـد         

براین باور بود که رشد مبارزه طبقاتی و باال رفتن شعور سوسیالیستـی             
بـرایـن   .   سـازد های سیاسی را برطرف مـی      پرولتاریا، تفاوت این نگرش   

اساس، مبارزات مداوم کارگران، آگاهی سوسیالیستی موجود را از یـک           
دهد و در هر اقـدام  های دیگر گسترش میقشر کوچک پرولتاریا به الیه  

های وسیعتری را نسبت به ماهیت سرمـایـه و نـظـام               مبارزاتی بخش 
از این منظر، سـرانـجـام کـل پـرولـتـاریـا و                 .  سازدطبقاتی آگاه می 

های شدید اجتماعی، اقتصادی و سیاسـی       زحمتکشان، در دوران بحران   

اما درک و فهم کل طبقه کارگر از عـمـلـکـرد             
. سرمایه و مناسبات موجود یکسـان نـیـسـت         

انـقـالبـی    -های متفاوت از فعالیت انتقادی    درک
طبقه کارگر، حتی در زمان حـیـات مـارکـس،            

های متعدد سیاسـی    موجب شکل گیری گرایش   
مانند آنارشیسم، بالنکیسم، السـالـیـسـم و           

 . مارکسیسم شده بود
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و در یک روند دائم رو به اعتال، به سوی واژگونی نظام طبـقـاتـی گـام         
خواهند برداشت و مناسبات سرمایه داری را به دیکتاتـوری انـقـالبـی               

به عبارت دیگر، مارکس فرایند انـبـاشـت         .     پرولتاریا تغییر خواهند داد   
آگاهی و معرفت و شناخت طبقاتی را به صورت خط مستقیمی ارزیابی            

ی بدین سان، هر چه مبارزه    .   کرد که همواره مسیر رو به باالیی دارد       می
طبقاتی گسترده تر و شدیدتر شود این آگاهی و شناخت نسـبـت بـه                
ماهیت استثمارگرانه روابط سرمایه داری در نزد کارگران فزونی خواهد          

ی تاریخی، نظـم و مـنـاسـبـات            گرفت و در یک مقطع تعیین کننده      
امـا تـجـارب      .   اجتماعی را به دست پرولتاریا دگرگون خواهد سـاخـت         

تاریخی مبارزات کارگری نشان داده است که این برداشت مستـقـیـم،             
صعودی و یک سویه از کسب معرفت و انباشت اگـاهـی و اعـتـالی                   

 .شناخت، کافی نیست
های طبقه کارگر، همزمان به    ی الیه طور که توضیح داده شد همه     همان

درک واحدی از این فعالیت حسی، انتقادی و انقالبی، در مبارزه علـیـه              
تجربه نشان داده است که در دوران مبارزه بـا          .    نخواهند رسید  سرمایه

ی کوچکی از طبقه کارگـر      مناسبات متکی بر حرکت سرمایه، تنها الیه      
 .ی کمونیستی خواهد بردپی به ضرورت گزینه

افزون براین، بخش مهمی از آن آگاهی و شناختی که طبـقـه کـارگـر          
بر اثر مبارزه به دست آورده است، بر اثر افول مبارزه و             “   سوسیالیست” 

سیر نزولی فعالیت دخالتگر همان کارگران پیشگام از دسـت خـواهـد              
تر، کسب آگاهی دارای حرکتی مارپیچی و پُر فراز         به عبارت ساده  .   رفت

و فرود است تا مستقیم و صرفا صعودی؛ طبقه کارگر بر اثر مبارزه بـه                
یک آگاهی نسبی طبقاتی خواهد رسید و با گسترش مبارزه، البته فهم            

امـا، ایـن     .  و درک خود را از مناسبات سرمایه داری افزایش خواهد داد 
بر اثر شکست مـبـارزه و         .   شودحرکت رو به جلو در جایی متوقف می       
شود و با استقرار روابط     نشینی می افول جنبش، پرولتاریا ناگزیر به عقب     

و )   انـد آفرینمناسبات کار و سرمایه به خودی خود وهم       ( عادی سرمایه   
مستولی شدن وضعیت پیشین، همانا آگاهی و معرفت و شناخت کسب           

ای انقالبی سازمان نیابد و پراکنده باقی بـمـانـد           شده، اگر به دور برنامه    
 . شودیابد و کم رنگ و ناپدید میِکاهش می

های مارکس بیشتر بر کـل طـبـقـه         باید اشاره کرد که در اغلب نوشته      
باید تبدیل  ای در خود می   کارگر تاکید شده است؛ طبقه کارگر از طبقه       

به دالیل تاریخی، مارکس به تضـادهـا و           .   ای برای خود بشود   به طبقه 
به همین علـت   .   های درون طبقاتی پرولتاریا کمتر پرداخته است      شکاف

طبقه کارگر مارکس، کمبـودهـایـی       “   ی سازماندهی سیاسی  نظریه” در  

 وجود دارد
 

 معضل ناهمگونی درون طبقاتی پرولتاریا
 

-باید در نظر داشت که کسانی که از ادامه وضع موجود و تداوم شکـاف  
در کلـیـه جـوامـع        .   برند نیز بیکار نیستند   های درون طبقاتی بهره می    

طبقاتی، دولت حامی مناسبات حاکم تنها از ابـزار سـرکـوب بـرای                  
. بـرد استمرار استثمار طبقاتی و تداوم تحمیق اجتماعی بـهـره نـمـی              

ها با وسایل گوناگون تبلیغـاتـی، فـرهـنـگـی،         های این دولت  ایدئولوگ
هنری، قانونی، آموزشی و مذهبی سرگرم تولید ایدئولوژی برای فریب و        

داران، و   سـرمـایـه   .   اندتشدید اختالف میان کارگران و مردم زحمتکش 
صاحبان امتیازات طبقاتی و اجتماعی با امکانات فراوانی که در اختـیـار    

ی عـمـلـی و        خود را همواره به عنوان تنها گزینـه       “   ایدئولوژی” دارند  
 . کنندممکن تبلیغ و ترویج می

از یک سو، دنیایی که نظریه پردازان طبقات حاکم در برابر جامعه بـه               
کنند، آگاهی و معرفت اکثریت جـامـعـه را بـر              طور مرتب ترسیم می   

به مراتـب دشـوارتـر       “   سرمایه” سوخت وساز پیچیده و پنهان استثمار       
-ساخته است؛ زیرا یکی از شرایط حفظ  دولت متکی بر روابط سرمایه            

داری، پنداربافی طبقات فرودست نسبت به مشروعیت طبقات فرادست         
شالوده و ماهیت ایـن نـظـام         .   و عقالنی جلوه دادن این مناسبات است      

است که باید همیشه در سطح آگاهی کاذب و واقعیتی وارونه در ابهـام              
از این منظر، کل کارگران منافع خود را باید بـا            .   و آشفتگی باقی بماند   

 . ی بورژوا یک سان بینگارندمنافع طبقه
از سوی دیگر، ترکیب درونی طبقه کارگر همواره به اشکال گـونـاگـون              

در درون طبقه کارگر و به همیـن سـان در             .   مشکل آفرین بوده است   
میان کارگران یک بخش تولیدی و صنعتی و از آن پیچـیـده تـر، در                  

های متفاوتی از درک و خـودآگـاهـی      درون حتی یک کارخانه نیز الیه  
طبقاتی وجود دارد؛ کارگران ماهر و غیرماهر، کارگران متعلق به نژادها،          

کسـوتـان و     ها و مذاهب متفاوت، کارگران زن و مرد، پیش        اقوام، ملیت 
کننـد، از فـهـم و          به خاطر نقشی که در تولید ایفا می    . . .     کاران و تازه

های درون طبقاتـی از      این الیه .   شوندای برخوردار می  جداگانه“   منافع” 
های متفاوتی برخوردارند و دراغلب مواقع یکدسـت و    ها و آگاهی  تجربه

 . کنندمتحد عمل نمی

صدها تجربه مبارزاتی کارگران نشان از این واقعیت دارد که حتـی در              
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اوج دوران اعتالی مبارزه طبقاتی، با این که طبقه کارگر بـه سـطـح                 
یابد، با این وصـف،     باالیی از آگاهی طبقاتی و معرفت سیاسی دست می        

هایی از خود طبقه به آن درک نخواهند رسید و حتی به  صـفـوف                الیه
بدین سان، این تفاوت در بـیـن دو     .   شونددشمن طبقه خود ملحق می   

هـر دوی    .      جداگانه نیسـت   منافع طبقاتی الیه از طبقه کارگر بر سر       
هایشان را نباید صرفـا بـر        ها متعلق به طبقه کارگراند و تفاوت      این الیه 

شکاف درون طبقاتی را باید بـراسـاس     .   سر منافع متفاوت طبقاتی دید 
پیشینه و سنت مبارزاتی، پراکندگی یا نوع تشکل سازمانی، برنـامـه و              

و هژمونی سیاسی، پیونـدهـا و       استراتژی، آگاهی یا ایدئولوژی، رهبری    
های قومی، مذهبی، جنسیتی و نژادی و چندین عـامـل دیـگـر           ارتباط

حتی اگر بپذیریم که در دوران جنگ طبقاتـی،         .   مورد پژوهش قرار داد   
ی ایـدئـولـوژیـک      های وسیعی از کل طبقه کارگر خود را از سلطه         توده

بـرنـد، بـاز      سازند و به منافع طبقاتی خود پی میطبقات حاکم رها می 
هایی از همان طبقه به آگـاهـی الزم و         شاهد آن خواهیم بود که الیه  

کافی و مبارزه جویی سوسیالیستی برای دفاع از منافع طبقاتـی خـود              
 . دست نخواهند یافت

بدین سان، حتی اگر کل پرولتاریا از نظر سازماندهی طبقاتی در درون           
های کـارخـانـه و        های کارگری، کمیته یک تشکل واحد مانند اتحادیه    

هـای  های پیشرو و آگاه با الیـه      حتی شوراها سازمان بیابد باز الزاما الیه      
. ی کارگر یکسان عمل نخواهـنـد کـرد         مانده طبقه محافظه کار و عقب   

تجارب فراوان نشان داده است که اگر کارگران مـتـشـکـل در یـک                   
ی کارگری و حتی در یک بخش و واحد صنعتی و تولیـدی بـا         اتحادیه

هـای  چالش طبقاتی هیات حاکم روبرو شوند، در نبرد طبقاتی واکنـش          
این نکته در مـورد احـزاب         .     متفاوت و حتی متضادی خواهند داشت     

طـبـقـه    “   یتـوده ” ها و    ی تمام این الیه   سوسیالیستی که در برگیرنده   
کند؛ احزابی با برنامه و ساختاری همانند احـزاب      کارگراند نیز صدق می   

 . سوسیال دموکرات

ی کارگران سوسیالیست صرفا در     ی طبقه کارگر، و به تبع آن الیه       توده
ای که براساس نظام طبقاتی شکل گرفته است کار، زنـدگـی و            جامعه

چنان که گذشت، نظام سرمایه داری برای حفظ خود         .   کنندمبارزه نمی 
های آشکـار  های اجتماعی نیز هست؛ شکل    ها و نابرابری  متکی بر تفاوت  

های اجتماعی مردساالرانه، پدرساالرانه و نژادپرستانه از یـک           نابرابری
های کهن مذهبی، قومی و مـلـی از سـوی              ها و اختالف  سو، و تفاوت  

هـای  ی مواردی است که ردیابی آن برای توضیح شکـاف دیگر، از جمله  
مـیـان   “   آگاهـی ” ناموزونی تکوین   .   تراستدرون طبقاتی کارگران آسان   

برای توضیح  .   کندتر عمل می  صفوف طبقه کارگر اما، پیچیده تر و ژرف       
 : این نکته باید به چند مثال تاریخی در جنبش کا رگری اشاره کرد

 
-ی جنبش کارگری در زمان حیات مارکس آغاز می        از تجربه  -1

هـای   در فرانسه و اروپا یکی از مهم ترین تـجـربـه   1848انقالب  .   کنیم
مارکس و فردریک انگلس در رابطه  بـا  . جنبش کارگری را در بر داشت 

تحلیل پیکار طبقاتی در فرانسه و صف بندی نیروهای متخاصم نـکـات           
 . ای را ذکر کرده اندارزنده

ایـن  .    فرانسه، حکومت موقت روی کار آمـد       1848بعد از انقالب فوریه     
در “   گارد متـحـرک  ” .   را تشکیل داد  “   گارد متحرک ” درنگ  حکومت، بی 

. ای عمل کـرد    سرکوب جنبش کارگری در ماه ژوئن به شکل وحشیانه        
ای از کـارگـران       الیـه ” مارکس و انگلس اعضای این گارد را عالوه بر           

ی ، ترکیبی عمدتا متشکل از لومپن پرولتاریای سازمان یافـتـه          “ پاریس
دزدان، ولـگـردان خـیـابـانـی،          شهر پاریس ارزیابی کردند؛ گدایان، دله     
متشکـل شـده     “   گارد متحرک”قماربازان، خانه بدوشان و تبهکاران در  

البته انگلس اذعان دارد که برخی از کارگـران پـاریسـیِ عضـوِ              .   بودند
 ماهه بـه صـفـوف کـارگـران            4، در مدتِ این فرآیند      “ گارد متحرک ” 

جنگجوی سنگرها، که در    “   کله پوکان ” ی این   انقالبی پیوستند اما بقیه   
انقالب فوریه با شجاعت به روی سربازان حکومتی آتش گشوده بودنـد،          

، بـا    “ گارد مـتـحـرک     ”این بار در لباس سربازان حکومت موقت یعنی  
ترین رفقای کارگر خود ، بهترین و انقالبیسو  30ی  دریافت مبلغ روزانه  

تحلیل مارکس و انگلس از ترکیب طبقاتی نیروهـای         .   عام کردند را قتل 
براین منطق استوار شده بود که در واقـع           “   گارد متحرک ” ضدانقالبی  

پـرولـتـرهـای پـاریـس         بورژوازی فرانسه با بسیج و سازماندهی لومپن      
 . توانست کارگران انقالبی را درهم بکوبد

هایی که به تازگی صورت گرفته روشن شده است کـه  اما بنا به پژوهش   

حتی اگر کل پرولتاریا از نظر سازماندهی طبقاتی        
هـای  در درون یک تشکل واحد مانند اتحـادیـه       

های کارخانه و حتـی شـوراهـا         کارگری، کمیته 
های پیشرو و آگاه بـا      سازمان بیابد باز الزاما الیه    

ی کارگـر  مانده طبقههای محافظه کار و عقب  الیه
 . یکسان عمل نخواهند کرد
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یعنی بازوی ضدانقـالب،  “   گارد متحرک” ترکیب و ماهیت طبقاتی افراد   
“ های ملـی کارگاه” با ترکیب درون طبقاتی کارگران انقالبی متشکل در         

 )8. (تفاوت چندانی نداشت
. ایـم در ایران نیز شاهد این شکاف درون طبقاتی کـارگـران بـوده            -2

توان ذکر کرد کارگران و کارمندان پـاالیشـگـاه      ای که می  بهترین نمونه 
ترکـیـب کـارکـنـان ایـن           .   است 1357نفت تهران در فرایند انقالب  

ی کارگران و کارمندان آبـادانـی و         پاالیشگاه به طور عمده دربرگیرنده    
برای راه اندازی پاالیشگاه تهران، کارفرمایان در دوران رژیم    .   تهرانی بود 

پادشاهی ناگزیر بودند که شماری از کارکنان باتجربه را از پـاالیشـگـاه              
شهر آبادان و صنایع نفت و پتروشیمی خوزستان برای راه اندازی تولید           

 حـدود یـک       1357پس از راه اندازی، تا سال       .   به تهران منتقل کنند   
چهار پنجم  .   پنجم کارکنان این پاالیشگاه از تهران استخدام شده بودند        

ایـن  .     دیگر، از کارکنان صنایع نفت در خوزستان استخدام شده بودنـد          
های زیادی شده بود؛ چرا که کارگران آبـادانـی،           مساله باعث کشمکش  

های سازماندهی و مبارزاتی طوالنی بودند و نسـبـت بـه               دارای سنت 
کارکنان تازه استخدام شده از تهران، از تعدادِ بیشتر و هم چنین سطح           

به همین دلیل، در    .   آگاهی طبقاتی و همبستگی بهتری برخوردار بودند      
انتخاب نمایندگان، با توجه به تعداد زیاد کارگران آبادانی، هـمـیـشـه               

از سوی دیگـر،    .   شدندنمایندگان مورد نظر کارکنان آبادانی انتخاب می      
این دسته از کارگران ماهر به سبب سابقه و تخصصی که  داشـتـنـد،                 

های باالی کاری و سطـح      نسبت به کارگران تازه استخدام شده، از رتبه       
های درون طبـقـاتـی،    “ نابرابری” این  .   دستمزد بیشتری برخوردار بودند   

های زیادی میان کارگران و کارمندان آبادانی و         ی درگیری پیش زمینه 
 . تهرانی را فراهم آورد

هـای درون    مدیران و کارفرمایان پاالیشگاه با شناخت از این شـکـاف           
پردازی و تشدید اختالفات    طبقاتی، و در همکاری با ساواک، به دسیسه       

 کارفرمایان چندیـن بـار     57های پیش از انقالب  در سال .   پرداختندمی
موفق شدند که با ایجاد تشنج میان کارکنان آبادانی و تهرانی مـوجـب              

 . تفرقه شوند و حتی چندین بار کار را به زدوخورد کشاندند
، در پاالیشگـاه تـهـران      1357ی انقالب   در ادامه این روند و در آستانه      

ی مخفی نفت، گاز و پتروشیمی کارگران و کارکنان تشـکـیـل              کمیته
این کمیته در سازماندهی اعتصاب سراسری و مهم صنایع نفت          .   گردید

پـس از    .   که موجب فروپاشی نظام پادشاهی شد، شرکت فعال داشـت      
قیام بهمن ماه، ناهمگونی درون طبقاتی کارگران و کارکنـان شـرکـت            

در این فـرایـنـد،      .   نفت دوباره نمایان گشت و پس از مدتی تشدید شد  

ی مخفی کارگران و کارکنان نفت، گاز و پتروشیـمـی           افرادی از کمیته  
که در سرنگونی نظام پادشاهی فعالیت کرده بودند به عضویـت حـزب              

پس از چندی هیات حاکـمـه جـدیـد در         .   جمهوری اسالمی درآمدند  
-داخل پاالیشگاه نفت، مانند سایر واحدهای تولیدی و صنعتی، انجمـن      

این انجمن ها، بازوی نیروهای ارتـجـاعـی         .   های اسالمی به راه انداخت    
در .   آمدندهای واقعی کارگران به شمار می     برای نابودی شوراها و تشکل    

های میان کارگران آبادانی با کارگران تهرانی       این دوره است که اختالف    
های کارگران مذهبی و غیرمذهبی جای آن را          فراموش شد و اختالف   

و فعال عضو انجمن اسالمی سپس در یـک          “   مذهبی” کارگران  .   گرفت
، تمامی افراد فعـال در      60اقدام هماهنگ و سراسری، در دی ماه سال         

 .  شوراهای کارگران و کارکنان نفت را بازداشت و روانه زندان کردند
در بریتانیا، در قرن نوزدهم کارگران ماهر متعلق به یـک بـخـش                    -3

این دستـه از     .   صنعتی و واحد تولیدی، پیشتاز مبارزات کارگری بودند       
کـارگـران عضـو      .   ها متشکل کرده بـودنـد     کارگران خود را در اتحادیه    

هایی که ایجـاد کـرده       شان و به دلیلِ تشکل    ها به سبب مهارت   اتحادیه
بودند، نسبت به کارگران غیرماهر از دستمزد نسبتا بهتری بـرخـوردار             
شده بودند و البته برای حفظ این موقعیت، بسیار محافظه کارانه عمـل             

، مخالف سازماندهی مشترک    “ پیشتاز” این دسته از کارگران     .   کردندمی
از آن بدتر،  !   ی واحد بودند  با کارگران غیرماهر در چارچوب یک اتحادیه      

های کارگری بریتانیا مخالف عضویت زنان و جوانان، که اغـلـب            اتحادیه
های کـارگـری     دادند، در اتحادیهبخش کارگران غیرماهر را تشکیل می  

 . حدود نیم قرن طول کشید تا این وضعیت تغییر کرد. بودند
ی شروع جنگ جهانی اول و نیاز به یک دگرگونی اساسی در            در آستانه 

ای مـیـان     ی تـازه   داران، مرحله مناسبات دولت نگهبان منافع سرمایه    
. “ سرمایه داری دولتـی   ” ظهور  :   روابط کار و سرمایه در بریتانیا آغاز شد       

دولت بریتانیا واحدهای صنعتی و تولیدی عمده را کـه در تـمـلـک                  
بخـشـی از     .   خصوصی سرمایه داران بود خرید و به تملک خود درآورد         

های کارگری بریتانـیـا،     گرای حزب کارگر و اتحادیه    گرایش های اصالح  
 ) 9. (این عمل را به عنوان اقدامی سوسیالیستی ستودند

به هر حال، همانطور که اشاره شد، تحول در صنایع و نیازهای جنگـی،           
بـا آغـاز     .   به ناگزیر موجب تغییر در مناسبات درونی کارگران گـردیـد          

اغلب کشورهایـی   .   جنگ جهانی اول، این تحوالت شدت بیشتری یافت       
 .که در جنگ شرکت داشتند نیز همین مسیر را طی کردند

فناوری .   جنگ جهانی نیاز به آفرینش فناوری نو را سرعت بخشیده بود          
نوین حجم تولید محصوالت صنعتی و نظامی را بسیار زیـاد و آسـان                
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این تغییرات موجب شده .  کرده بود 
بود که کارگران ماهر که از نـظـر          
سطح دستمزد همواره از موقعیـت      
بهتری برخوردار بودند، رفته رفتـه      
موقعیت پیشین خود را از دسـت        

این امر در مورد فلـزکـاران   .   بدهند
بیشتر از سایر کارگـران مشـهـود         

 .بود

از سوی دیگر، بخش مهمی از نیروی کار و کارگران ماهر بـه             
به جای کارگران به جبهه رفته، نیروی .   های جنگ اعزام شده بود    جبهه

. شد، جایگـزیـن شـده بـود        کار جدیدی که عمدتا از زنان تشکیل می      
کارگران زن و همچنین کارگران غیرماهر با استفاده از فناوری مدرن و            
وضعیت جدیدی که در تولید محصوالت صنعتی جایگزین شـده بـود             

ها و مهارت زیاد، همان کارهای قبلی کارگران ماهر         بدون داشتن تجربه  
وضعیت جدید با توجه با طـوالنـی شـدن           .   دادندرا به آسانی انجام می    

جنگ و رشد آگاهی عمومی، دستکم از دو جنبه تاثیرات عمیـقـی در               
 :آگاهی کارگران گذاشت

ها فلزکاران برای حفظ موقـعـیـت        نخست، کارگران ماهر و در راس آن      
این دسـتـه از      .   جو شده بودند  العاده رادیکال و مبارزه   پیشین خود فوق  

کارگران که به نسبت دیگران از تجارب سازماندهی صنفی بـیـشـتـری       
برخوردار بودند، در این دوره به عنوان پیشگام جنبـش کـارگـری در                
بریتانیا و اروپا شناخته شدند؛ تقریبا رهبری تمام مبارزات در سـراسـر             

 . اروپا در دست کارگران فلزکار قرار گرفت
هـای  های درون طبقاتی و یکدست شدن مهارت     شدن شکاف دوم، با کم  

فردی میان کارگران ماهر و غیرماهر و کارگران زن با مـرد، صـفـوف                 
ها و واحـدهـای تـولـیـدی و            ی قبلی طبقه کارگر در کارخانه     پراکنده

های کارخانـه   کمیته.   صنعتی رو به سوی همدلی و هم آهنگی گذاشت        
های کارخانه بـه     کمیته.   ظرف و بستر مناسبی برای این هماهنگی بود       

. سرعت بعد از جنگ جهانی اول  رو به زایش و گسترش نهاده بـودنـد         
. ها ارجحیت داشتهای کارخانه نسبت به اتحادیه   شکل سازمانی کمیته  

های کارگری در محیط  کار و کارخانه و به طور مستقیم مجمع             کمیته
های کارگران، چه مرد و چه زن،        ی الیه همه.   کردندعمومی برگذار می  

هـای  و چه ماهر و چه غیرماهر در مجامع، مباحث و انتخابات کمـیـتـه         
هـای قـبـلـی       در این تجمعات کارگری شکاف    .   کارخانه حضور داشتند  

یافت و موانع پیشـیـن را کـه از             درون طبقاتی به سرعت کاهش می     

وحدت طبقه کارگر جلوگیری کرده  
ناگفتـه  .   داشتبود، از سر راه بر می     

هـای  نباید گذاشت که این کمیـتـه     
کارخانه در دوران  پایانـی جـنـگ       
جهانی اول و با رادیکالیـزه شـدن         
جنبش عمومی مـردم در اروپـا،          

هـای  همگی مـبـدل بـه نـطـفـه           
شوراهـای کـارگـری در اغـلـب            
کشورهای درگیر جنگ و به ویـژه        

 .بریتانیا، آلمان، ایتالیا و روسیه شدند
اعتصاب بزرگ معدنچیان بریتانیا علیه حکومتِ مارگارت تاچر نـیـز            -4

 هـزار نـفـر از          200 نزدیک بـه    1984در سال .   بسیار آموزنده است 
نظیر هـمـسـران و       کارگران معادن ذغال سنگ بریتانیا با پشتیبانی بی       

اعضای خانواده خود برای جلوگیری از بسته شدن معادن ذغال سنـگ            
. این اعتصاب به مدت یک سال طـول کشـیـد       .   دست به اعتصاب زدند   

بخش مهمی از کارگران طی این اعتصاب بزرگ و تهاجمی بـه شـدت               
تر با ماهیـت    سیاسی شده و در اوج نبرد، به منافع طبقاتی و از آن مهم            

ها و دولت نگهـبـان مـنـافـع           مناسبات اجتماعی و نقش پلیس، رسانه     
اما همان هنگام که اکثریتی از کارگـران بـه           .   داران آشنا شدند  سرمایه

معرفت سیاسی دست یافتند، اقلیتی از همان بخش صـنـعـتـی و از                
ایـن الیـه از       .   شکنی روی آوردنـد     اعضای همان اتحادیه به اعتصاب    

شـکـنـان بـه       اعتصـاب .  شکنی بسنده نکردندکارگران صرفا به اعتصاب 
دست زدند و در رقابـت و بـرای           “   اتحادیه ملی معدنچیان  ” انشعاب از   

ی دیـگـری پـایـه         درهم شکستن مقاومت اکثریت معدنچیان اتحادیه     
 . گذاشتند

 از سطح نسبتا باالیـی از    1984معدنچیان بریتانیا، از سال ها پیش  از  
آگاهی طبقاتی برخوردار بودند و در واقع پیشاهنگ جنبش کـارگـری             

ای با این حال، این تجربه نشان داد که الیـه         .   آمدندبریتانیا به شمار می   
ی رزمنده کارگران معادن، با وجود سنت مـبـارزاتـی           از اعضای اتحادیه  

ای بـرای   طبقه” طوالنی و عمیق این اتحادیه، نه تنها به درک و آگاهی            
ترین لحظاتِ مبارزه، با ایجاد شکـاف در         نرسید، بلکه در حساس   “   خود

آگاهی به ضرورت سازماندهی    .   صفوف طبقاتی به جبهه دشمن پیوست     
طبقاتی، الزاما به معنی کسب معرفت برای جنگ طبقاتی و جسـتـجـو            

ی سوسیالیستی نیست؛ بلکه این امر همواره یکی از          برای یافتن گزینه  
معضالت اساسی نظری پیرامون چگونگی تحول پرولتاریا از طبقـه ای            

ی شروع جنگ جهانی اول و نیـاز بـه یـک              در آستانه 
دگرگونی اساسی در مناسبات دولت نگهبـان مـنـافـع            

ای میان روابط کار و سرمایـه       ی تازه داران، مرحله سرمایه
 . “سرمایه داری دولتی”ظهور : در بریتانیا آغاز شد
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 .در خود به طبقه ای برای خود بوده است
ها  و تـظـاهـرات          گیری پیکت در واقع، در اعتصابات کارگری و شکل      

هـا و واحـدهـای        ی کارخانـه  گران در بیرون دروازه   ی اعتصاب ایستاده
افتد؛ به سـخـن دیـگـر،          تولیدی و صنعتی، این امر همواره  اتفاق می        

داران ی مستقیم با کارفرمایان و سـرمـایـه         ِ کارگران برای مقابله   پیکت
بلکه کارگران اعتصابی برای جلوگیری از ورود بخش اعتـصـاب           .   نیست

 . زنندشکن خود طبقه کارگر هست که دست به این عمل می
ای دیگر نیز مورد بـررسـی   های درون طبقاتی را باید از زاویه      نوسان  -5

ی اعتصاب کارگران معادن بریتانیا را مورد بازنگـری      اگر تجربه .   قرار داد 
ی فراز  قرار دهیم، درس دیگری را درباره     

شرکـت  .   آگاهی طبقاتی خواهیم آموخت   
ها هزار نفر از همـسـران و         و حمایت ده  

ی معدنچیان بریتانـیـا از       اعضای خانواده 
این اعتصاب یک ساله بخش مهـمـی از          

. زده کرده بـود   جنبش کارگری را شگفت   
حکومت مارگارت تاچر از هر تـرفـنـدی         
برای درهم کوبیدن این اعتصاب استفاده      

 .کرد

البته طبقه حاکمه، همواره برای درهـم        
کوبیدن مقاومت کـارگـران مـبـارز، از           

. کـنـد  ی درون طبقاتی آغـاز مـی        ی سازمان نیافته  ترین حلقه ضعیف
های وابسته به حکومت خانم تاچر تـا قـبـل از              پردازان و رسانه  نظریه

 معدنچیان، به شکلی گسترده و در اغلـب مـواقـع، از               1984اعتصاب  
واقـعـیـت    .   کـردنـد  شکنی استفاده مـی   همسران کارگران برای اعتصاب   

جاست که بخش مهمی از همسران کـارگـران و           دردناک اجتماعی این  
طبقات زحمتکش درچاردیواری منازل خود به شکلی سنتی و اتمـیـزه          

هـای  به همین دلیل و به سـبـب نـابـرابـری         .   اندبه کارخانگی مشغول 
ی آگاهی سیاسی همسران    های درون طبقاتی، درجه   جنسیتی و شکاف  

کارگران، معموال نسبت به کارگران مرد به دالیل تاریخی، فرهنگـی و             
داری های تبلیغاتی جامعه سرمایـه دستگاه.   تر بوده است  اجتماعی پایین 

های تولید عقیدتی بـورژوازی،   دستگاه.   به خوبی از این امر آگاهی دارند      
هنگامی که یک اعتصاب به درازا بکشد و فشارهای اقتصادی افـزایـش      

-بیابند، با ترفندهای حساب شده و هماهنگ، هـمـسـران اعـتـصـاب               
کـارفـرمـایـان بـه        .   دهندکنندگان را هدف تبلیغات سوء خود قرار می       

کنندگان نسبـت بـه      های اعتصاب اند که همسران و خانواده    خوبی آگاه 

پذیر و به   ی کارگران اعتصابی، آسیب   ی جمعی و مقاومت یکپارچه    اراده
ی حـاکـم بـا بسـیـج            بدین سان، کارگزاران طبقه .   اندشدت شکننده 

هـای  همسران کارگران علیه اعتصاب، بارها موفق به تشدید ناهنجـاری         
ی طبقه کارگر برای ادامه اعتصاب      درون خانوادگی و سست شدن اراده     

در تاریخ مبارزات کارگری بارها شاهد سازماندهی تظاهـرات و     .   اندبوده
امـا در اعـتـصـاب         .   ایمهمسران کارگران بوده  ِ  های ضداعتصاب پیکت

بلکه بـه وارونـه،      .   کارگران معادن ذغال سنگ بریتانیا این اتفاق نیفتاد       
همسران کارگران اعتصابی دوش به دوش و حتا در مواردی پیشاپیـش            

جنبش کارگری شاهد سطح بـاالیـی از     .   کارگران اعتصابی ظاهر شدند   
ی پیدایش و افزایش آگاهی طبقاتی میان همسران و اعضای خـانـواده            

همسـران کـارگـران بـا         .  معدنچیان بود 
های محلی و    سازماندهی خود در انجمن   

های پشتیبان، و شرکت    ای و گروه  منطقه
ها و تظاهرات خیابـانـی، امـور         در پیکت 

 .بردندمبارزاتی را به جلو می
پیش از این اشاره شد که سیر        -6

صعودیِ آگاهی طـبـقـاتـی و رشـد و              
گسترشِ معرفت اجتماعی، یک سویه و       

برای توضیـح تـغـیـیـر         .   صعودی نیست 
“ آگـاهـی  ” های معرفتی و فـرود        نوسان

 بـاز    1984های معدنچیان در اعتصاب ی خانوادهطبقه کارگر به تجربه   
المـلـلـی در اعـتـصـاب           گردیم؛ همبستگی شکوهمند جنبش بین    می

عـالوه بـر     .   معدنچیان بریتانیا برای فعاالن کارگری غرورآفـریـن بـود          
ها نفر از اعضا و فعـاالن جـنـبـش            های مالی و سیاسی میلیون    حمایت

ی جهانی، هزاران نفر از کارگران مهاجر مقیم بریتانیا         کارگری در عرصه  
. نیز به شکلی گسترده و همه جانبه از این اعتصاب پشتیبانی کـردنـد              

کارگرانی که  سنتا و عمدتا از مهاجران و پناهندگان ایرلندی، یهـودی،         
جزایر دریای کارائیب، پاکستانی، هندی، ترک و کرد تبـار بـودنـد در           

های پشتیبانی اعتصاب معدنچیان متشکل شدند و به جمع آوری          گروه
کمک مالی و حمایت سیاسی و اجتماعی بـرای پـیـروزی کـارگـران                 

حامی اعتـصـاب در     “   تبارانخارجی” شبانه روز صدها نفر از     .   پرداختند
هـای  های کـارگـری دوش بـه دوش خـانـواده               ها و شهرک  دهکده

هـای  ها و بـاشـگـاه       ها، کانون اعتصابگران در صفوف تظاهرات و پیکت     
های کارگری، بـه  ی معدنچیان یا سایر ارگان    خدماتی وابسته به اتحادیه   

هایشان با چشـمـان خـود        معدنچیان و خانواده.   فعالیت مشغول بودند  

شکست معدنچیان به صورت نـقـطـه        
عطف مهمی در جنبش کارگری بریتانیا      

طبقه حاکم بـا     .   و سپس جهان درآمد   
های نئولیبرالیِ مارگارت   اتخاذ سیاست 

تاچر و رونالد ریگان، ترکیب اجتماعـی       
-ی بـیـن    طبقه کارگر را نیز در عرصه     

 . المللی دگرگون کرد
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دیدند همبستگی مادی و معنوی جنبش بین المللی طبقه کارگر را می          
 . کردندو ستایش می

دیری نپایید که شـکـوفـایـی آگـاهـی         .  اما معدنچیان شکست خوردند 
شدن مـعـادن و       با شکست اعتصاب و بسته    .   طبقاتی پژمرد و خشکید   

الـمـلـلـی بـر        اخراج کارگران تاثیرِ این روندِ پراهمیتِ همبستگیِ بیـن      
طبقاتی بسیاری از اعضای اتحادیه ملی معـدنـچـیـان رنـگ              “   آگاهی” 

از آن تاریخ بیش از بیـسـت   .   باخت، تضعیف شد و سپس از میان رفت    
 در   1984از دویست هزار کارگری که در سال      .   سال سپری شده است   

 هزار نفر در مـعـادن        4اکنون تنها نزدیک به     کردند، هم معادن کار می  
تقریبا تمامی دستاوردهای معدنچیان    .   خصوصی شده مشغول به کاراند    

نسبت بـه   “   آگاهی” به همین سان،    .   به دست هیات حاکمه نابود گردید     
. ی کارگران محو شـد     همبستگی جهانی طبقه کارگر از ذهن و خاطره       

ترین مناطق  جوترین و آگاه  به طوری که سال گذشته در یکی از مبارزه        
-اعتصابی یورکشایر، مردم آن منطقه که عمدتا از کارگران و خـانـواده            

های معدنچی برخاسته و در راس مبارزات یک سـالـه بـودنـد، بـرای           
جلوگیری از احداث یک خوابگاه مخصوص پناهندگان بـا شـعـارهـای              

پراکنی های سخن ترین رسانه ها و بنگاه    نژادپرستانه، همصدا با ارتجاعی   
کارگرانی که بـرای مـدت چـنـدیـن دهـه               !   دست به تظاهرات زدند   

المللی بودنـد در    ی کشوری و بین پیشاهنگ جنبش کارگری در عرصه    
-های درون طبقاتی مبدل شـده     ترین الیه عرض دو دهه به عقب افتاده     

 . اند

شکست معدنچیان به صورت نقطه عطف مهمی در جنبش کـارگـری             
هـای  طبقه حاکم با اتـخـاذ سـیـاسـت         .   بریتانیا و سپس جهان درآمد    

نئولیبرالیِ مارگارت تاچر و رونالد ریگان، ترکیب اجتماعی طبقه کارگر          
هـا  حاصل ایـن سـیـاسـت       .   المللی دگرگون کرد  ی بین را نیز در عرصه   

یافته و آگاه طبقـه     موجب شده است که بخش مهمی از نیروی سازمان        
ی سالها مبارزه و تجربه،    کارگر، به عنوان یک طبقه متشکل و باپشتوانه       

بـرای  .   در اغلب کشورها از بـیـن بـرود         “   جهانی شدن ” در این فرایند      
مثال، در بریتانیا، در آغاز قرن بیستم شمار کارگران و کارکنان صنایـع             

اکنـون  اما هم. رسیدو معادن ذغال سنگ به نزدیک یک میلیون نفر می 
-شمار معدنچیان، باراندازان و فلزکاران بر روی هم از شمار مـاشـیـن              

چیان و کارشناسان فنی مراکز خدماتی و اطالعـاتـی بـه        نویسان، تلفن 
البته ترکیب طبقه کارگر در بریتانیا، همانند سـایـر          .   مراتب کمتر است  

داری همواره تغییر یافته اسـت؛       کشورها، از آغاز پیدایش نظام سرمایه     
در قرن نوزدهم کارگران صنایع بافندگی و ریسندگی ترکیـب اصـلـی              

ی بـعـدی تـحـوالتِ         در مرحلـه  .   دادندجنبش کارگری را تشکیل می    
داری، در آغاز قرن بیستم فلزکاران، معدنچیان و باراندازان سهم          سرمایه

چـیـان،   اساسی داشتند و هم اکنون، در آغاز قرن بیست و یکم، تلـفـن            
کارمندان و متخصصان امور فناوری اطالعاتی و مراکز خدماتی بـخـش            

جالب اینجاسـت  .   شوندی کارگر بریتانیا را شامل می   بزرگ و مهم طبقه   
حـتـی در ایـن        “ کارگران جدید بریتانیایی”که بخش قابل اهمیتی از  

کارگران امور خدمـاتـی و اطـالعـاتـی            !   کنندکشور زندگی و کار نمی    
بریتانیا از هزاران کیلومتر فاصله و با فرهنگ و سنتـی مـتـفـاوت، در             

کنند و از آنجا مشـغـولِ ارائـه          کشورهایی مانند هندوستان زندگی می    
این !   داری بریتانیا هستندخدمات و فروش نیروی کار خود برای سرمایه   

تمام این  .   داری رخ داده است   گونه تغییرات در اغلب کشورهای سرمایه     
تغییرات جدید درترکیب اجتماعی طبقه کارگر معاصر، بر مـعـضـالت             

سیاسی “   آگاهی” قبلی ناهمگونی درون طبقاتی و مشکالت فراز و فرود          
 .          اندافزوده

 

 سوسیالیسم و طبقه کارگر

 

ای نیست کـه در      ی کمونیستِ جنبش کارگری این امر ساده      برای الیه 
ی طبقه کارگـر    یک چالش نظری برای آحاد جامعه، و به ویژه کل توده          

ی نـیـز     “ جهـان دیـگـر     ” و اکثریت زحمتکش، ثابت کند که سامان و         
آیـنـد کـه پـیـش از            ها در جهانی به دنیا می     انسان.   پذیر است امکان

-گشودن به جـهـان فـی     تولدشان ساخته شده است و در هنگام چشم    
کنـنـد و     نوزادان در چنین دنیایی زندگی را آغاز می.   الحال وجود دارد  

بنابراین قوانین، فرهنگ، اخالقیات، عـادات، آداب و           .   شوندبزرگ می 
-های قوی پیدا مـی    ها ریشه ی انسان رسوم کهنِ این جامعه در اندیشه     

هـا  بشر در هنگام رشد، تمام این میراث به جا مـانـده از قـرن            .   کنند
ی طبقاتی گذشته و حـال      حاکمیت مناسبات نابرابر اجتماعی و جامعه     
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 . بخشدرا در خود نهادینه و درونی کرده و به آن صورت ذهنی می

هـا و    افزون براین، طبقه کارگر و اکثریت مردم  هـمـواره بـا مشـغلـه                 
های روزانه همراهِ دردها و دلخوشی های گوناگون در جـهـت             گرفتاری

از همین رو، این نظـریـه       .   اندتامین زندگی و بقای خود دست به گریبان       
ی جهانی می تواند بابرنامه، سنجیده، دلبخواه، آگاهانه، بهتر و          که جامعه 

چرا؟ .   به نحوِ بنیادین دگرگون بشود، از اندیشه و تصورشان به دور است           
ی وسیع مردم، تصور و امکان یـک        نخست، برای توده  :   به دو دلیل عمده   

آمیز شرایط موجود   ی ممکن و عملی که به شکلی موثر و موفقیت         گزینه
دوم، خروش بر نهادهـای قـدرت و بـه             .   را دگرگون سازد دشوار است    

چالش کشیدنِ امتیازهای طبقاتی، و جایگزین ساختن آن با ساختـار و             
ای که دارنـد، دور      ای  یک سر متفاوت و متضاد با آگاهی و تجربه          برنامه

بدین سان، حتی هنگامی که کسی  .   کندنتیجه جلوه می  از دسترس و بی   
کشـد، در    از آحاد جامعه روابط، نهادها و مناسبات موجود را به نقد مـی  

بیشتر موارد و به احتمال بسیار، هنوز نظر و احساسی تقدیرگرایـانـه و               
چرا که او سالیان دراز این باور را پذیرفته اسـت کـه               .   جبرگرایانه دارد 

از .   توان انجـام داد    برای تغییر واقعی وضعیت موجود چندان کاری نمی       
ای این رو ضمن پذیرش روابط موجود، در بیشتر اوقات، تمایل به برنامـه     

 . و اصالح گرایانه خواهد یافت“ بی دردسر”

ای طبقه کارگر نیز از ایـن         های توده ها و سازمان  اعضای رادیکال حزب  
نظم مـوجـود   “   آرامش” خطِ سیر مصون نیستند؛ این افراد که در دوران          

ی اقتصادی و رفـاهـی جـنـبـش           های روزانه فعال هستند یا در فعالیت    
شوند یا با کسب موقعیت شغلی بهتر، بـه تـدریـج از               کارگری غرق می  

های کارگری  گردند و در پشت میزهای دفاتر اتحادیه      محیط کار دور می   
هـای صـنـفـی و         زنی کارمندان تمام وقت سازمان    چانه.   شوندفاسد می 

“ عقل سلـیـم   ” ای کارگری با مدیران و کارفرمایان، موجب پیدایش         توده
 . کندگرایی را به شدت تقویت میگشته و تمایل به اصالح

داری داری، فئودالی و پیشاسرمـایـه     برخالف جوامع باستان و روابط برده     
-ای آشکار داشت، در مناسبات سرمایـه      که شکل استثمار طبقاتی چهره    

داری، سوخت و ساز استثمار و روابط کار و سرمایه،  برای زحمتکـشـان         
بـنـابـرایـن، در دوران         .   جامعه، شکلی پوشیده  به خود گرفتـه اسـت          

و “   سـرمـایـه   ” مبارزه طبقاتی  افشای ماهیت استثمارگرایانـه    “   آرامشِ” 
العاده پیچیده و دشـوار  ی کارگر فوقی طبقه نظام متکی برآن برای توده    

شناسی رازوارگی حرکت سرمایه، شناسایی نـاهـمـگـونـی            آسیب.   است
های درونی پرولتاریا همواره یکـی از        طبقاتی و منشاء ناموزونی و شکاف     

مسائل عاجل جنبش سوسیالیستی و قشر آگاه طبقه کارگـر از زمـان               
 . مارکس تا به حال بوده است
هـای درونـی را در         ی طبقاتی این شکاف   مارکس بر آن بود که مبارزه     

های کارگری، اتحادیه و کـمـون، و         هایی مانند انجمن  چارچوب سازمان 
یک :   همراه با رهبری یک سازمان سیاسی انقالبی برطرف خواهد ساخت         

ی توده طبقه کارگرهـمـراه بـا         سازمان حزبی و سیاسی که دربرگیرنده     
مارکس این درک از    .   ناهنجاریِ درون طبقاتی و ناموزونیِ اجتماعی باشد      

او پـس  .   سازماندهی سیاسی طبقه کارگر را تا پایان عمر خود حفظ کرد          
گاه تـغـیـیـری      از تجربه کمون پاریس و رشد سوسیال دموکراسی، هیچ        

های خود پیرامون شکل و ساختار سیاسی سازماندهـی         کیفی در دیدگاه  
دیگر رهبران جنبش سوسیـالـیـسـتـی         .   سوسیالیستی طبقه کارگر نداد   

چون انگلس، کائوتسکی، پلخانف، رزا لوکزامبورگ و تروتسکی نیز تحت          
پـردازان  هیچیک از این نظـریـه     .   ی مارکس قرار داشتند   تاثیر این نظریه  

جنبش کارگری به چگونگی حل این معضل جنبش سوسـیـالـیـسـتـی                
تنها این والدیمیر لنین بود که برای فائق آمدن بر این معضل            .   نپرداخت

جنبش انقالبی طبقه کارگر و سوسیالیسم به بررسی، انتقاد، سازماندهی          
 .بلشویسم حاصلِ چنین فرآیندی بود. گری پرداختو دخالت

  1385آذرماه 

 

 ...ادامه دارد

 
رزا لوکزامبورگ، مقاله ناتمام انقالب روسیه، تاکیدها از رزا        -1 ·

 .لوکزامبورگ است

ویکتور سرژ، کتاب انقالب در مـعـرض خـطـر، چـاپ                   -2 ·

مبارزه طبقاتی  افشای ماهیـت      “   آرامشِ” در دوران   
و نظام متکی برآن بـرای      “   سرمایه” استثمارگرایانه  

العاده پیچیده و دشـوار    ی کارگر فوقی طبقه توده
شناسی رازوارگی حرکت سـرمـایـه،       آسیب.   است

شناسایی ناهمگونی طبقاتی و منشاء ناموزونـی و         
های درونی پرولتاریا همواره یکی از مسائـل        شکاف

عاجل جنبش سوسیالیستی و قشر آگاه طـبـقـه          
 . کارگر از زمان مارکس تا به حال بوده است
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 . تاکیدها از ویکتور سرژ  است. انگلیسی، انتشارات ردوردز

، یک معرفی خیلی کوتاه، نوشتـه سـوزان     “آگاهی”جزوه  -3 ·
 2005بلک مور، انتشارات دانشگاه آکسفورد سال 

  214خانواده مقدس، نوشته مارکس چاپ فارسی صفحه          -4 ·
 .تاکیدها از مارکس است

چـاپ  .   ویکتور سرژ، کتاب انقالب در مـعـرض خـطـر               -5 ·
 .انگلیسی از انتشارات ردوردز

نظریه انقالب مارکس، نوشته هال دریپر، سیاسـت هـای      -6 ·
 565طبقات اجتماعی، جلد دوم به زبان انگلیسی صفحه 

 در پاریس تـوسـط       1534انجمن مسیحیانی که در سال        -7 ·
 .کشیشی به نام لویوال پایه گذاری شد

· 8- )   )Armies of the poor, by Mark Traugott 
براساس این پژوهش، هر دو نیروی انقالبی و ضدانقالبی، الیه         
های کم و بیش نزدیکی از پرولتاریای پاریس را در صـفـوف       

 یک بخش از 1848 در ژوئن   در واقع، .   خود جای داده بودند   
طبقه کارگر پاریس در برابر بخش دیگری از طبقـه کـارگـر              

 .قرار گرفته بود

جیمز کانلی، سوسیالیست انقالبی ایرلندی، به تمسـخـرِ           -9  ·
وی خـاطـرنشـان      .   ها پرداخـت  “ سوسیالیست” این دسته از    

ساخت که کنترل و مالکیـت دولـتـی ضـرورتـا اقـدامـی                  
طور بـاشـد     وی می پرسید که اگر این     .   سوسیالیستی نیست 

پس نیروی دریایی، شهربانی، سیستم قضایی، خبرچینـان و          
“ سوسیالیستـی ” داری را باید های سرمایه حتی جالدان دولت  

شان در استخدام همیـن دولـت     ارزیابی کرد؟ چرا که همگی  
های اصالح گرایان مدافع طبقه “ ناله” جیمز کانلی به    .   هستند

بورژوا که مدعی هستند برای رفاه کارگران و مردم، ایـن یـا              
آن ملک و واحد تولیدی متعلق به بخش خصـوصـی را بـه                

ها پاسخ  ی ایرلندی تملک دولت درآورید، با شوخ طبعی ویژه      
 : دهدمی

تان توافـق   برنامه“   تملک” ها  در مورد بخش              ما سوسیالیست 
داریم؛ آری سلب مالکیت خصوصی بر وسایل تولیـد خـوب            

 تـمـلـک     کل حکومت را بـه است و کارگران آماده اند تا   
 . خویش درآورند

 

 

    
 

. یکی از گفتگوهای معاصر بحث سنت و سازگاری آن با جهان نو اسـت             
های سنتـی و    های سنتی، وسائل حمل و نقل سنتی و حتی خانه   جامه

ها به همراه بسیاری دیگر از چیزهای سنتی جای خود          وسائل درون آن  
در بسیاری از جوامع بشری اخالق      .   را به وسائل و امکانات نو داده است       

، رفتار و آداب سنتی هم از میان رفته یا رو به زوال است اما هنـوز در           
در این میان جامعۀ مـا  .   اندمسائل فکری گروهی طرفدار سنت باز مانده      
ای در آن، سنت و مذهب را   وضعی استثنائی دارد، به این معنی که عده       

آنان از .   اند و از هریک به سود دیگری استدالل میکنند به هم پیوند زده   
اندیشمندانی که  مدافع سنت هستند کمک میگیرند و به گفتگـوهـای        

برای گشودن راهی در ایـن زمـیـنـه،           .   خود بنیادی فلسفی میبخشند   
بگذارید از تعریف سنت آغاز کنیم و آنگاه ببینیم که چه چیزی از آنچه       

 .میشنویم سنت است و چه چیزی نیست

بزرگترین دشواری ما در دادن تعریفی برای سنت و در نـتـیـجـه                 
گشودن راهی روشن برای هر گونه گفتگو این است که در مـذهـب و                
بویژه در اسالم سخن از سنت میرود و بخش بـزرگـی از بـاورهـا و                     

بگذارید چند سنت   .   دستورهای دینی ریشه در همین سنت دینی دارد       
ها با سـنـت دیـنـی در         غیر دینی را یاد آور شویم و ببینیم تفاوت آن      

نوروز ما سنت است، به این معنی که هیچ روشن نیست که از             .   چیست
چه روزگاری و به همت چه کسی یا بر پایۀ کدام اعتقاد پای گرفته امـا           
همۀ ایرانیان فرهنگی، یعنی مردم بخش بزرگی ازمرکز و جنوب غربـی            
آسیا این سنت را گرامی میدارند و رفتارهای پس از انقـالب بـا ایـن                  
سنت نشان میدهد که دینی نیست و اگـر هسـت آن را دقـیـقـا                       
نمیشناسیم و به شکل کنونی رقیبی مهم در برابر رسم ها و عیـدهـای               

 همچنین است سیزده به در که وضعی مانند نوروز دارد           ) 1( .   دینی است 
 .یا چهارشنبه سوری

 علی حصوری                          سنت، ما و جهان نو
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هـا کـه     از این گونه جشن   
شائبۀ داشتن ریشۀ مذهـبـی      
در آن ها کم است بگذریم و        
برای نمونه به سیـاهـپـوشـی        

اکنون جامۀ عـزای     .   بپردازیم
شیعیان سیاه است، اما هـمـۀ       
شواهد تاریخی گـویـای آن        
است که سیاهپوشی از قـیـام       
ابومسلم خراسانی و با او آغـاز       
شــده و پــیــش از آن در           
سیاوشان که آئینی از خدائـی      
گیاهی است، سابقـه دارد و        
طرفداران ابو مسلـم هـم از         

 اما این مهم است که در زمـان ابـو       ) 2( . اندهمان سنت سرمشق گرفته 
مسلم دیگر سرمنشاء سیاهپوشی به شکل آئینی بـرای یـک خـدای                
گیاهی فراموش شده بود و آنان نمیدانستند که چنین چـیـزی هـیـچ          

ای به کار آنان میĤمد، ناچار آن را ولو با ریشـه   .   مناسبتی با اسالم ندارد 
به این معنی هم سیاهپوشی سنتی اسـت کـه          .   غیر اسالمی پذیرفتند  

 .دارد) برای عمدۀ مسلمانان(ریشۀ ناشناخته 

ما شمار فراوانی کار سنتی داریم که هنوز در جامعۀ ما، بـا وجـود                 
صدمات شدیدی که در دورۀ جدید خورده است، کارکرد دارد، مـانـنـد              

این بدان معنی است که ریشۀ آن       .   قالیبافی که کاری است صرفا سنتی     
های محققان برای رسیدن به سر منشـاء    شناخته نیست و همۀ کوشش    

های یک روستـا    آن تا کنون بی ثمر بوده است و فنون و ابزارها و نقشه            
یا یک قبیله تا هنگامی که دخالت نابجا و نیندیشیدۀ نسل جدید نبود،             

هائی وجـود  هنوز هم چنین نمونه.   از کهنترین روزگاران ثابت مانده بود     
ها آگاه نیـسـت و     سازهای سنتی داریم که هیچ کس از ریشۀ آن  .   دارد

 کس از ابداع کننده یا ابداع کنندگان آن آگـاه           موسیقی سنتی که هیچ   
تعدادی غذای سنتی داریم که هیچ کس ابداع کنندگان آن هـا            .   نیست

 .....را نمیشناسد و

های کهن غیر دینی یـا دسـت کـم             هائی بود از سنت   ها نمونه این
. کنم برای استدالل کافـی اسـت       شناخته شده به غیردینی که فکر می      

های دیگر هم مثـال زد، مـانـنـد            های غیر دینی ملت   میتوان از سنت  
 های افریقا و حتی مثال سـنـت کشـتـی           های سرخپوستان، ملت  سنت

ای سازی مصر که همه و همه یا دارای ریشۀ غیر مذهبی است یا ریشه             

روی هم رفته همۀ ایـن      .   ناشناخته دارد 
پس یکی  .   ها ریشۀ ناشناخته دارند   سنت

ی غـیـر     ( ها         های سنت از مشخصه 
. ها است ناشناخته بودن ریشۀ آن   )   دینی

به همین دلیل است که در تعریف سنت       
هر گونه ره آورد کهن از فن و        ” میگوئیم  

صنعت گرفته تا گفتار و رفتار و آداب و          
هـا بـی آن کـه          رسوم که آن را نسـل     

منشائش را بشناسند، دست بـه دسـت         
رسـیـده   )   آخرین نسل (   داده اند و به ما      

 )3(. “است

اما آنچه اصطالحا سنت دینی شمرده      
میشود یا دست کم من آن را چنین مینامم، تنها نام سنت دارد، زیـرا                

بنیانگذاری آن آشـکـار و         )   یا تاریخ ( بر خالف سنت، بنیانگذار و آغاز       
گذشته از این، .   شناخته شده است و تنها محدود به آداب مذهبی است         

. ربطـی نـدارد    )   به معنی وسیلۀ تولید(   هیچ سنت دینی با تولید و کار     
های مذهبی شادی هم نیست و اگر هست کار بنـیـانـگـذاران              در سنت 

در اسالم عید به معنی چیز تکرارشونده است و نه جشن و  ( دین نیست   
خالصه این که سنت دینی تنها یک اصطالح است و مـمـکـن              ) .   شادی

بود از واژۀ دیگری بجای سنت استفاده میشد و من در این مقاله حتما               
سنت دینی خواهم گفت تا تمایز آن با سنت، در معنـی عـلـمـی آن                   

 .روشن شود

در میان آن عده ازمدافعان سنت که من میشناسم، کـمـتـر کسـی        
آنان حداکثر همـیـن واژۀ       .   های غیر دینی دفاع کند    هست که از سنت   

سنت را به کار میبرند و میکوشند از هر گونه بحثی که تمـایـز بـیـن                   
سنت و سنت دینی را طرح کند، پرهیز کنند، چرا که در آن صـورت                 
نمیتوانند از سنت به طور کلی دفاع کنند و مجبورند  چهرۀ آشکارتری             

یعنی آشکارا در صف مدافعان مذهب قـرار         ( به گفتگوهای خود بدهند     
که در آن صورت سخنان ایشان را با نقد سنت به طور عـمـوم            )   گیرند

ها قابل دفاع نـیـسـت،      روبرو میکند و روشن است که بسیاری از سنت    
انـد  مثال نمیتوان به صرف این که با کشتی ساخته از پاپیروس توانسته           
هـا  از اقیانوس اطلس بگذرند، تکنولوژی نو را کنار بگذاریم و کشـتـی             

آنـان  .   را با پاپیروسی که پیدا نمیشود، بسازیـم       )   هایعنی حتی نفتکش  ( 
های کارآمـد  نمیخواهند این تمایز آشکار شود و با سخن گفتن از سنت     

 .و مانند آن از طرح آشکار سنت دینی تن میزنند

ی غـیـر    ( ها      های سنت یکی از مشخصه  
به .   ها است ناشناخته بودن ریشۀ آن   )   دینی

همین دلیل است که در تعـریـف سـنـت            
هر گونه ره آورد کهن از فـن و           ” میگوئیم  

صنعت گرفته تا گفتار و رفتار و آداب و            
ها بی آن که منشائـش      رسوم که آن را نسل    

( را بشناسند، دست به دست داده اند و به ما        
 .رسیده است) آخرین نسل
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از میان مدافعان سنت، یک ایرانی شناخته شده اسـت و نـوشـتـه                
هایش گذشته از ایران در جاهای دیگری از جهان هم بـی خـوانـنـده                 

، رئیس دفتر پیشین    ) مقیم ایاالت متحده  ( نیست و او سید حسین نصر       
فرح پهلوی و رئیس اسبق دانشگاه آریامهـر        
است که به شهید بهشتی تغییر نـام داده           

اتفاقا او از سنتیاتی است که از دیـن     .   است
به شکل آشکار نام میبرد و آهـنـگ او از            

او .   سنت در بیشتر موارد سنت دینی اسـت       
روشـن  .   دارای کتابها و مقاالت بسیار اسـت      

است که در این مقاله نمیتوان بـه هـمـۀ             
در اینجا به یـکـی از         .   کارهای او پرداخت  

آخرین مقاالت او میپردازم که چندی پیش       
هـای  در چند سایت اینترنتی و حتی سایت      

 )4(. ایرانی انعکاس یافت

خالصۀ مقالۀ سیدحسین نصر این اسـت       
ها تمدن ساز هستنـد، پـس        که چون دین  

. ها  باید از دین آغـاز شـود         گفتگوی تمدن 
آشکارا او تمدن را به دین فرو میکاهد تا به          

تر از همه این که اگر      مهم.   چند هدف برسد  
در جهان گفتگوئی صورت میگیرد، در دین خالصه شود و چـون در                

را انکار کـنـد،   )   و در نتیجه دین( چنین گفتگوئی کسی نمیتواند تمدن   
خالصه ایـن    .   گفتگوهای جهانی بر محور سنت دینی باقی خواهد ماند        

ها هم به گفتگوی امثال سید حسین نصر مـنـجـر             که گفتگوی تمدن  
 .خواهد شد

البته من نمیتوانم حسین نصر را چنین نادان یا مغرض بشمارم کـه             
گویا او نمیداند یا وانمود میکند باور ندارد که دین، تمدن نـیـسـت و                

ساز هستنـد  ها فرهنگاین روشن است که دین.   بخشی از فرهنگ است 
ما در جهان تمدن زردشتی، تمدن کلـیـمـی، تـمـدن              .   سازو نه تمدن  

به همین منوال تمدن اسـالمـی هـم        .   عیسوی یا تمدن بودائی نداریم 
گره زدن دین به تمدن یا کاری است مغرضانـه یـا نـتـیـجـۀ                .   نداریم

آنچه معموال و به نادرست تمدن اسالمی خـوانـده          .   نشناختن این هردو  
میشود، فرهنگ اسالمی است وگرنه کیست که نداند تمدن ایـرانـیـان،            

های متمدن پیش از اسالم اسـت کـه در دورۀ           مصریان و دیگر ملت   
شهرسازی و شهرنشیـنـی اسـالمـی ادامـۀ            .   اسالمی ادامه یافته است   

) و دقیقا شـخـص عـمـر        ( کارهای دورۀ ساسانی است وگرنه مسلمانان       

حتی در آبادکردن کوفه بر پایۀ روایات تاریخی اسالمی به آن شهر هـم          
ای داده بودند که از جمله محمدبن جریر طبـری آن را              سازمان قبیله 

گنبد و مناره دو پدیدۀ مهم معماری ایرانی است که          )   5. ( نقل کرده است  
مهمترین بناهای اسالمی را شـکـل داده           

گویای آن   )   آتشگاه( است و اساسا نام مناره  
هـای  است که مناره از دودکـش آتشـکـده         

زردشتی گرفته شده است و هنوز چنـدیـن         
منارۀ ایرانی  و از جمله منارۀ مسجد جامـع          
کهن نائین تنها یک راه باریک برای خـروج         
. دود دارد و نه پلکان و فضای عبور انسـان          

بخش بزرگی از معماری اسـالمـی ایـرانـی         
است و این را در آثار پژوهشگران بسـیـاری        

 )6(. از جمله آرتور آپهام پوپ میتوان دید

قوانین دنیوی اسالم، یعنی قوانینی کـه        
ربط مستقیم با شریعت ندارد، از قـوانـیـن           
دورۀ ساسانی و فقه زردشتی گرفتـه شـده          

 در عربستان برخـی از مـقـوالت         ) 7( .   است
حقوقی وجود و سابقه نداشته است، مانـنـد       

هـا و    وقف، یاری، حقابه، حـق چـرا، وزن         
در دورۀ ساسانی گندب به معنـی صـراف          (   های یکسان، صرافی    اندازه
های دیگر و از جمله ایرانیان گرفته شـده         ها از ملت  همۀ این . . . .   و)   است

 ) 7( . و دارای سند است

. اندهای دیگر پدید آورده   حتی بخشی از فرهنگ اسالمی را هم ملت       
آثار مهمی مانند اغانی اصفهانی گویای پدید آمدن مـوسـیـقـی دورۀ                

و نه موسیقی اسالمی، زیرا در اسالم موسیقی حرام اسـت و              ( اسالمی  
حـتـی بـا      .   های دیگـر اسـت     از موسیقی ملت  )   شعر غیر دینی مکروه   

استدالل علمی و مبتنی بر زبانشناسی میتوان نشان داد کـه عـروض               
عربی از جای دیگری وام گرفته شده است که در آن کوتاهی و بلنـدی               
. صداها معتبر نبوده است، در حالی که در زبان عربی مـعـتـبـر اسـت                 

هائی که امروزه مسلمانان میخورند، از ایران       بسیاری از غذاها و شیرینی    
وقتی تا این اندازه فرهنگ اسالمی      .   و کشورهای دیگر گرفته شده است     

 .تر استوام گرفته شده باشد، تکلیف تمدن اسالمی روشن

باری از دیدگاه علمی، تمدن اسالمی هم مانند تمدن یـهـودی یـا                
ها تمدن ساز نیستند و حـداکـثـر       دین.   بودائی اصطالح درستی نیست   

ای پدید میĤورند که گـاه       فرهنگسازند، زیرا اخالق و رفتار و کردار ویژه       

از دیدگاه علمی، تمدن اسالمی هـم       
مانند تمدن یهودی یا بودائی اصطـالح       

ها تـمـدن سـاز       دین.   درستی نیست 
نیستند و حداکثر فرهنگسازند، زیـرا       

ای پـدیـد     اخالق و رفتار و کردار ویژه     
در )   و نه هـمـیـشـه       ( میĤورند که گاه    

اند، بی سابـقـه     ای که پدید آمده   جامعه
اسالم حتی نام خدای خود را از        .   است

پیشـیـن   )   هایبت( نام یکی از خدایان     
در یـک    .   گرفته است )   الت( عربستان  

محیط محروم نوآوری بسیـار دشـوار        
 .است
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اسـالم  .   اند، بی سابقـه اسـت    ای که پدید آمدهدر جامعه) و نه همیشه( 
پـیـشـیـن     )   هـای بـت ( حتی نام خدای خود را از نام یکی از خدایـان             

در یک محیط محـروم نـوآوری بسـیـار          .   گرفته است )   الت( عربستان  
 .دشوار است

اما برگردیم بر سر گفتگوی خود و تکلیف خود را با سـنـت روشـن         
و نه دو گـونـه       ( گفتیم که سرو کار ما با دو اصطالح برای سنت           .   کنیم
است که یکی همان چیزی است که در دانش سنـت خـوانـده               )   سنت

میشود و اصطالح التین آن هم گویای همان تعریفی است که به دست             
و دیگری نامی )   ترادیسیون به معنی دست به دست دادن است      (   دادیم  

های عربی و فارسـی      است که بی جهت و به علت نبود اصطالح در زبان          
های منسوب بـه پـیـامـبـر         از نام مراسم، آداب، رفتارها، اخالق وسخن      

 بـه عـلـت          اسالم و برخی دیگر از پیشوایان وام گرفته شده و اکنـون  
کـاری  .   کاربرد بجای ترادیسیون باعث گمراهی بسیاری از ما شده است         

ای سر بزند، در دانش سنت خـوانـده          یا گفتاری که از شخص شناخته     
های مهم سـنـت غـیـر دیـنـی           گذشته از این یکی از تفاوت  .   نمیشود

) مقدس( با سنت دینی این است که سنت دینی سپندین )   ترادیسیون( 
ممکن اسـت تـرادیسـیـونـی        .   نه)   ترادیسیون( است و سنت غیر دینی   

بنا بر این یا باید از سنـت سـخـن      .   محترم باشد اما جنبۀ قدسی ندارد     
یا از دین که بسیاری از آداب و دسـتـورهـای    )   بی ارتباط با دین( گفت  

به ایـن تـعـبـیـر        .   آن یادگار پیامبر یا برخی دیگر از بزرگان دین است 
مذهب دارای دو نوع درونمایۀ فرهنگی است، یکی منسوب به خـدا و               

دین که این یک را مسلمانان سنت نـام         )   یان( دیگری منسوب به پیشوا   
. اند و به صرف این که تا کنون زنده مانده است، سنت نـمـیـشـود                داده

های گذشته مـانـده     ها و هزاره  فراوان است چیزهای دیگری که از صده      
 .است و سنت شمرده نمیشود

های دینی هیچکدام به شهروندی و شهر نشینی نمیپردازد،            اما سنت 
( بلکه تنها مربوط به اخالق و رفتار مذهبی و حداکثر، رفتار اجتماعی             

در زمان ظهور ادیـان بـزرگ،         .   فرد و نه کارکرد جامعه است     )   ایقبیله
هـا  جامعه به معنی علمی امروز ناشناخته بود و گرنه در جدیدترین آن           

یعنی اسالم، خلیفۀ دویم یعنی عمربن خطاب برای شهر کوفه سازمان           
قبیله ای تعیین نمیکرد و دیگران، از جمله نخستین امام شیعـیـان و               

تصور اسالم محـدود بـه      .   خلیفۀ چهارم آن را به رسمیت نمیشناختند      
هائی مانند ایران و مصر، از جامعه، هـمـان           عربستان و نا آشنا با تمدن     

بـدیـن   .   قبیله است که حتی در شهرهای مدینه و مکه هم صادق بـود            
لحاظ اسالم به صرف خود چیزی برای گفتگو در بارۀ تمدن و حـتـی                

فرهنگ ندارد، زیرا ذاتا با مظاهر فرهنگی بسیار، مانند موسیقی، شعـر،            
 .سر ناسازگاری دارد) فستیوال(های دنیوی تئاتر، سینما و جشن

  پس، گفتگوی ما از سنت است در معنی ترادیسیون که پس از ایـن               
ای دقیق برای این واژه در        به آن میپردازیم و من تا پدید نیامدن واژه        

فارسی، همان واژۀ ترادیسیون را به کار میبرم تا با سنت دینی اشتبـاه              
 .نشود

برخی از کارهای ترادیسیونی ما،     .   ترادیسیون میراث بزرگ بشری است    
ها درآمدزا بوده و از ایران سـاسـانـی و            مانند و مشخصا قالیبافی، قرن    
، روم، مصر و پس از آن بـه اروپـا و         ) 8( آغاز دورۀ اسالم به هند، تبت       

امریکا صادر میشده و اکنون به دلیل نادانی مدیران آن و فساد عمومی             
من خود در ایـن بـاره     .   های خود را میکشد   اقتصاد ایران، آخرین نفس   

دانم که حتی امروزه هم میتوان این صنعت را          تجربۀ عملی دارم و می    
اکنون از کشور افـغـانسـتـان         .   با کارکردی سودمند، سر پا نگاه داشت      

میĤیند و پشم رنگ شدۀ گیاهی ایران را به بهائی گزاف میخرنـد وبـه                
 . برای تولید قالی میبرند) صدور پشم ممنوع است(صورت قاچاق 

هائی هم هست که از کارکرد بنیادین خود افـتـاده و                اما ترادیسیون 
بافی که هـنـوز      قابل دفاع نیست، مانند کارهای دیگر و از جمله پارچه         
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در 
و یزد 

به همین منوال رفـتـارهـا و هـنـجـارهـای               .   اطراف آن معمول است   
در ( سفیـدی    ها، مانند ریش  ها و شهرک  ترادیسیونی بازمانده در روستا   

که هنوز کارکرد دارد و در موارد بسیاری باعـث          )   برابر مرجعیت قانونی  
روی هـم رفـتـه زنـدگـی            .   محرومیت مردم از حقوقشان مـیـشـود       

ترادیسیونی دیگر معنی ندارد و در هیچ کاری نمیتوان به گذشته بـاز              
هایی موجود، مانند آسیب رساندن به      گشت و البته خطاها یا بدرفتاری     

 . محیط زیست را نباید با پیشرفت یا زندگی نو اشتباه کرد

کسـی  .    مدافعان ترادیسیون بیشتر طرفدار سنت هستند تا ترادیسیون       
. با ترادیسیونی که سودمند است و کارکرد دارد، مـخـالـفـتـی نـدارد                

مدافعان ترادیسیون چندان کاری به ترادیسیون ندارند، بلکه مـقـصـود      
. گرفتاری ما حتی در سنت مذهبـی هـم نـیـسـت              .   آنان سنت است  

گرفتاری در سنتی است که میخواهد خود را ترادیسیون بشناسانـد و             
در عـیـن     .   دخالت کند)   سکوالر( به این شکل در همۀ کارهای دنیوی        

ترادیسیون سخن میگویند کـه گـوئـی           -حال آنان به شکلی از سنت     
پیش از ظهور ادیان، مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، حق و مانند آن در         

تـمـدنسـاز    . ها به وجود آمده استجهان وجود نداشته و یکسره با دین 
اگر بپذیـریـم کـه دیـن         .   نشان دادن ادیان یکی از همین کارها است      

تمدن ساز است، آنگاه باید همۀ اختیار شهروندی خـود را بـه دیـن                 
. بسپاریم و این نه تنها اکنون بلکه در همۀ تاریخ غیر ممکن بوده است             

های گوناگون تاریخ امتحان خـود را داده و             این گونه افکار در دوره    
 .آزموده را آزمودن خطا است

اگر در طول تاریخ و مثال  با ظهور عیسویت یا اسالم بسیاری از حقوق               
ها که اسـالم    همان  -ها  انسان ناشناخته ماند و بوسیلۀ مردم و حکومت       

به اجرا در آمد، ربطی به ادیان ندارد و            -  )     9  ( شاهانش را فاسد خوانده   

. ها به ادیان نسـبـت داد      آوردهای انسان را در این زمینه   نباید همۀ ره  
هخامنشیان یا مغوالن قوانین جدیدی آوردند که هیچ ربطی به دیـن             

 . ایشان نداشته است
 

 :هازیرنویس

( دانشمند معاصر تنها ذبیح بهروز در کتاب تقویم و تاریخ در ایـران         -1
، مبدائی را برای نوروز تقویمی )1378تهران . نشر چشمه. آخرین چاپ 

یافته، اما این مغایر با وجود آن به عنوان جشنی کهن تر ولـی بـدون                 
 .دقت ریاضی نیست

 نشر چشمه: تهران.سیاوشان) 1385و1378(حصوری، علی -2

.  هـا ها و دسـت     نقشدر مجلۀ  “  ریشۀ واژهء قالی” . حصوری، علی -3
  1374سال 

بـرای  .    در همۀ آثارش این مطالب را مـیـĤورد             نصر، سید حسن،    -4
 :نمونه نک

Nasr, seyyed Hosein.  Islam: Religion, 
History and Civilization. 

 . تاریخ الرسل و الملوک. طبری، محمدبن جریر -5

6-  Pope, A. U. 1- 1954. A survey of Persian Art. 
New York.Vol.IV.and 

    Persian Architecture.New York. 
 بوسیلۀ آقای افشار به فارسی تـرجـمـه      معماری ایراناین کتاب با نام     

 .شده است
 بـه زبـان       دادستان دیـنـیـگ      و مادیگان هزار دادستاندو کتاب   -7

شـایسـت   و حتی آثار دیگر ساسانی، مـانـنـد        )     فارسی میانه (   پهلوی
) که این یک توسط کتایون مزداپور به فارسی ترجمه شـده           (   نشایست

های حقوقی است که مقایسۀ آنها با قوانین اسـالمـی      انباشته از بنمایه  
       .بسیار جالب است

در تبت رقص ویژۀ مذهبی بایستی بر روی فرش ایـرانـی صـورت                 -8
میگرفت، به همین دلیل شماری فرش ایرانی کهن از معابد تبـت بـه               

 .دست آمده است

همانا شاهان چون به آبادیی در آیند آن را فاسد و عـزیـزانـش را            -9
 . قرآن.  ذلیل میکنند

 

برخی از کارهای ترادیسیونی ما، مانند و        
ها درآمدزا بوده و     مشخصا قالیبافی، قرن  

از ایران ساسانی و آغاز دورۀ اسـالم بـه           
، روم، مصر و پس از آن بـه          ) 8( هند، تبت   

اروپا و امریکا صادر میشده و اکنون بـه          
دلیل نادانی مدیران آن و فساد عمـومـی         

های خـود را     اقتصاد ایران، آخرین نفس   
 . میکشد
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 ویژگیهای اجتماعی - تاریخی ایران
 

 اجتماعی در ایران سیر کالسیکی را که در اروپا طـی             –تحول طبقاتی 
ی فئودالی اروپـایـی مـا        کرده نداشته، مثال بجای آن نظام شسته رفته       

اربـاب    - خانخانی ، روسـتـایـی      –ای   عشیره –یک نظام مرکب دامداری   
ایم و این اجزاء میان خـودشـان    بازاری داشته–رعیّتی، و شهری صنفی 

های اروپـایـی انسـجـام         اند و مثل فئودالیته   با تعارضهایی درگیر بوده   
ی واحدی حاکمیت داشتـه     اند که یک سنیور در رأس مجموعه      نداشته
 .باشد

 
ی تاریخی طوالنی دارد که جمعیـت  در ایران شهر بزرگ مستقل سابقه    
ور و کاسبکار تشکیل میشـد، و در          هر یک بطورعمده از اصناف پیشه     

ی متوسط و پاییـن و بـه اصـطـالح              واقع یک جامعه شهری با طبقه     
ی عشایری کـه بـا هـم        بورژوایی یا شهری وجود داشته، و یک جامعه   

ی روستایی که به نحـوی      اند، و یک جامعه   تقریبا رابطه چندانی نداشته   
ی اینها تقریبا بطور نسبـی      ی این دو جامعه قرار داشته و همه       در میانه 

ی  از لحاظ ساختمان اداری هم جامـعـه          . انداز همدیگر استقالل داشته   
ی روسـتـایـی      ای سازمان اداری خاص خودش را داشته، جامعه    عشیره

ی شهری هم سـازمـان اداری         سازمان اداری  خاص خودش و جامعه      
ی اینها همیشه یک حکومت سلطنتی    خاص خودش را، و در رأس همه      
ی اش با این جوامع بکلی بـا رابـطـه       استبدادی وجود داشته که رابطه    

 . ها فرق داشته استپادشاهان مستبّد اروپایی یا فئودالها و فئودالیته
 

یک تفاوت دیگر نظام سلطنتی استبدادی در ایران با اروپا از لـحـاظ                

های سلطنتی ایران، بخصوص پس از اسالم، بر  تاریخی است که خانواده   
هـای  علتش هم اینست که خـانـواده       .   خالف اروپا عمر درازی نداشتند    

سلطنتی که بر ایران  حاکم میشدند اغلب از قبایل بودند ولـی چـون         
ی تاریخی منسجمی داشتند اینها خـیـلـی زود           شهرها در ایران سابقه   

ی زورمند دیگر غلبه میکرد و      شهری میشدند و بعد از مدتی یک قبیله       
ی تـازه    سلطنت قبلی جای خودش را به سلطنت بعدی یک قـبـیلـه             

ها به مـعـنـی واقـعـی           در مجموع هم هیچکدام از این سلسله      .   میداد
 .نتوانستند بر سراسر ایران و بطور کامل حاکم بشوند

 
سیاسی تا پیش از   –به این ترتیب نظام حکومتی ایران از نظر اجتماعی   

 الطوایفی بود که دربار سلطنتی را        مشروطیت یک نظام اشرافی ملوک    
در رأس خود داشت که حاکمیت مناطق و والیات را به صورت تیول به     

ی اشراف واگذار میکرد؛ ولی بر خالف اروپا در ایـران یـک خـانـواده                 
اشرافی مستقر، که پایه در روابط مادی کل جامعه داشته باشـد و در                
تغییر سلطنت دچار تزلزل نشود هرگز نتوانست پا بگیرد، وحـتـی در               
دوران اخیر و در زمان سلطنت قاجاریه هم که قشری از اشـراف، بـا                  

به صورت نیم بند شکـل  “  ممالک”و “ ملک”و “ دوله”و “ سلطنه”القاب  
 اجتماعی و تیـولـداری حـکـومـتـی            –ای  گرفت، روحیه و نظام قبیله    
 .راهمچنان حفظ کرده بود

 
تفاوت دیگر تاریخ ایران، بویژه در دو قرن اخیر، با اروپا در این بود کـه                 

ی ایـن دو      فقط به ترکیب طبقاتی جامعه و دستگاه قدرت و رابـطـه            
محدود نمیشد بلکه بر خالف اروپا که سیر تحول آن بطور عـمـده بـر                 

های اجتماعی داخلی و تأثیرات متقابل آنها بر یـکـدیـگـر             ی پدیده پایه
جریان یافت، در ایران عامل خارجی هم نقش عمده بازی کـرد و آن                

ی غرب و گسترش آن به صورت استـعـمـار       داری پیشرفته نفوذ سرمایه 
ی ایران و همچنین نهضـت ضـد         بود که نقش خود را بر تحول جامعه       

 .استبدادی آن باقی گذاشت

 آغـاز مـیـشـود و در            18تهاجم استعماری، که در سالهای آخر قرن        
، بخصوص از طرف روسیه و انـگـلـیـس، صـورت        19سالهای اول قرن    

 آغاز میشود کـه  1803تهاجم روسیه از سال  .   جدی به خودش میگیرد   
، به قرارداد گلستان و پانزده سال پس از آن، در       1813ده سال بعد، در     

، به قرارداد ترکمن چای منجر میشود که از نظر جغرافیایی بـه           1828
ی نسبتاَ وسیعی از متعلقات ایران، از قـبـیـل             تسلط روسیه بر منطقه   

بادکوبه و داغستان و گرجستان، و بعد هم به واگذاری دشت مـغـان و                

 قانون اساسی مشروطه ایران              روند تدوین و تحول 

 باقر مومنی
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رانـی دریـای     بندر لنکران و امتیاز کشتـی    
این شکستها در   .  انجامدخزر به روسیه می 
ی کاپیتوالسیون و یا حق     عین حال مسئله  

 . کنسولی دولت روسیه را نیز همراه دارد

 بـه    1857انگلیسها هم چند سال بعد در       
عنوان بیرون راندن ایرانـیـان از هـرات،           
استقالل افغانستان را اعالم میـکـنـنـد و           
همزمان خارک و محمره یـا خـرمشـهـر           
بعدی، را نیز اشغال میکـنـنـد کـه ایـن              

حرکات هم به تحمیل کاپیتـوالسـیـون و          
همین طور اصل دولتهای کاملۀ الوالد مـنـجـر           

 . میشود
هـا مـحـدود      اما این حوادث تنها به همین قبیل فعل و انـفـعـال            

اجتماعی به دنبـال دارد      -نمیشود بلکه عواقب و تاثیرات عظیم تاریخی      
های اقتصادی  ترین آن تسلط این دو دولت مستعمره بر زمینه        که عمده 

ایران هم هست که در واقع آن را به صورت یک کشور نیمه مستعمـره               
مثال در ارتباط با روسیه واگذاری امتیارات خطوط تلگرفی،         .   آورددر می 

ی حمل و نقل، ساختن یک رشته امتیاز شیالت، بانک استقراضی، بیمه   
راهها در شمال ایران، ایجاد بندر انزلی و خط کشتیرانی میان ایـران و          

استعماری ایـن   -هایی از تسلط اقتصادی   روسیه از راه دریای خزر نمونه     
و آنچه به انگلیس مربوط میشود انحصار خـطـوط        .   دولت بر ایران است   

تلگراف در غرب و جنوب ایران در ارتباط تهران با خارج، امتیاز رویتـر،              
که تسلط انگلیس بر تمام معادن و جنگلها و تاسـیـسـات آبـیـاری و                   

آهن و تراموای و غیره، و در واقع استعمار رسـمـی             انحصار کشیدن راه  
این دولت را بر ایران تأمین میکرد که البته درعمل در حد تـأسـیـس                 

ی نشر اسکناس و بهـره  بانک شاهی و صنایع و معادن ایران با حق ویژه   
از قراردادهای بعدی انحـصـار حـق         .     برداری از معادن ایران باقی ماند     

ی کشتیرانی بازرگانی در کارون و تمام خلیج فارس و راهسازی در همه      
نقاط ایران، و امتیاز نفت ویلیام دارسی بود؛ عالوه بر اینها چون قرارداد             
انحصار تنباکو به نام رژی در اثر جنبش مردم لغو شد درآمد گمرکـات              

ی بازپرداخت خسارت ناشی از لغو قرارداد به این جنوب به عنوان وثیقه
البته این امتیازات و حق کنسولی و قرارداد دولتهـای          .   دولت واگذارشد 

کاملۀ الوالد مخصوص این دو دولت استعماری نبود بلکـه دولـتـهـای               
هـای  بلژیک ،هلند، سوئد ، یونان وبیشتر از اینها فرانسـه، هـم سـهـم         

 .کوچکی از منابع درآمد ایران دریافت داشتند

 
اما تسلط دو دولت استعماری تنها بـه ایـن          

آنها برای تحکیـم و      .   ها محدود نمیشد  زمینه
دوام اسارت ایران، با استفاده از هرج و مـرج           
استبداد سلطنتی و ورشکستگی مالی دولـت       

های دراز مدت با بهره، در بـرابـر           ایران، وام 
وثیقه گرفتن منابع درآمد کشور، را هـم بـه           
دربار میپرداختند که تمام آن پولها بـجـای          

هـای اقـتـصـادی       مصرف در راه اجرای طرح    
ی شاه و درباریان    برای آبادانی کشور، بوسیله   

و اشراف حیف و میل میشد که از آن جملـه           
میتوان به خرج سفرهای مکرر و سنگیـن و          

ی ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه      بی نتیجه 
اشاره کرد و یا از مصرف حدود یک میلـیـون          

هـای دخـتـران و        ی دربار و حقوق   ی سالیانه تومان برای تأمین هزینه   
 . پسران و همسران شاه سخن به میان آورد

 
ی ویرانگر آن، موجب تکانهایی در       اما این ارتباط استعماری بجز جنبه     

درون جامعه ی ایران هم شد و تغییرات و تحوالت عینـی و ذهـنـی                  
جامعه تا آنجا پیش رفت که افراد و گروههایی از طبقات باال را هم بـه           

های مختلف و تحمیل آنها به دربار انداخـت،  فکر تحول از باال در زمینه     
 .که اغلب بی نتیجه یا به صورتی ابتر باقی ماند

 

اما یکی دیگر از نتایج رابطه با خارج تحوالتی بود که در وضع اقتصادی             
و طبقات مختلف جامعه و مناسبات آنان به وجود آمد و از آن جـملـه            

داری جدید شد که پس از مدتی، دیـگـر           سبب ایجاد قشری از سرمایه    
داری که بیشتر از طریق این سرمایه.   نمیشد حضور آنها را نادیده گرفت     

کارهای بازرگانی شکل گرفته و نیرومند شده بود بسرعت بـه سـمـت               
-های تولیدی صنعتی، مثل بافندگی، بلورسازی، ابریشـم       ایجاد کارخانه 

بافی، آجرپزی، استخراج معدن، راهسـازی، راه آهـن، و سـرانـجـام                 
بانکداری و خرید امالک و بهره برداری از آنها برای تولید مـواد قـابـل                 

ای ثروتمند بودند کـه     داران به اندازه  بعضی از سرمایه  .   صدور پیش رفت  
هـای کـالن     گاه دربارو دولت برای مخارج ضروری خود از آنـان وام             

ی انقالب مشروطیت وقتی دولت     میگرفتند، و اتفاق افتاد که در آستانه      
میخواست از خارج وام بگیرد بعضی از آنها اظهار آمادگی میکردند کـه             

نظام حکومتی ایـران از نـظـر           
سیاسی تا پـیـش از        –اجتماعی

مشروطیت یک نظـام اشـرافـی        
 الطوایفی بود کـه دربـار         ملوک

سلطنتی را در رأس خود داشت که       
حاکمیت مناطق و والیات را بـه         
صورت تیول به اشـراف واگـذار         

 میکرد؛ 
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ایـنـهـا در      .   احتیاجات دولت را رفع کنند    
-ها یا شرکت  عین حال به تأسیس کمپانی    

هـای  های عمومی، برای اجرای بـرنـامـه        
های گوناگون تولیدی و    اقتصادی در زمینه  

داری بازرگانی در جهت تقویت سـرمـایـه        
داری مهاجم خارجی،   ملی در برابر سرمایه   

برای نمونه میتوان از شرکتی     .   دست زدند 
تأسـیـس   ( “   شرکت اسالمیه اصفهان  ” بنام  

نام برد کـه بـجـز        .   )   ق.  ه1316در سال   
اصفهان و تهران در شانزده شهـر دیـگـر           

این شرکت به قصد بی نیاز کـردن مـردم از             .   ایران نیز نماینده داشت   
به وجود آمد و در اصل بیست و یکم کـتـابـچـه و         ”   ی خارجه امتعه” 

این شرکت بکلی از داد و سـتـد مـتـاع              ” ی آن آمده بود که      نظامنامه
فقط همّ خود را صرف ترقیٍ متاع داخله و آوردن           .   خارجه ممنوع است  

چرخ اسباب و کارخانجات مفیده خواهد نمود و حمل متاع داخله را به             
خارجه بر حسب اقتضاء بموقع خود در کشیدن راه شوسه وآهن اقـدام             

تـمـام   ” ؛ و در اصل بیست و چهارم هم اضافه شده بود که             “ خواهد کرد 
اجزاء از رئیس و مرئوس و امنای شرکت حسب الشرط مجبورند لبـاس        

 )1(“ خود را از منسوجات و امتاع داخله مصرف رسانند

 
دار در جریان تقویت خـود و گسـتـرش             معلوم است که قشر سرمایه    

بازرگانی و رویکرد به ترویج صنعت نمیتواند در جابـجـائـی تـرکـیـب                 
-برای نمونه میتوان از ملکداری به شیوه      .   طبقاتی جامعه بی تأثیر باشد    

داران را برای تولید مواد قابـل       ی جدید نام برد که از یک طرف سرمایه        
صدور و همچنین برای استفاده از قدرت زمینداری به سـوی خـریـد                
امالک زراعتی میکشاند و از سوی دیگر اشراف ملکدار قدیمـی را بـه                

داری جلب میکرد که پیوند این دو را در بعضی حرکات و       سمت سرمایه 
 . جریانات جنبش مشروطیت میتوان دید

 

 ضرورت تحول و تکانهای فکری و عملی
 

داری  طبقاتی، ارتباط با جهان سـرمـایـه         –اما عالوه بر تحول اقتصادی    
 اجتماعی را هم بـه   –پیشرفته ضرورت تغییر در زمینهی نظامات فکری      

طور جدی مطرح میکند و این ضرورت تغییر، هم در باال و در درون                 
قدرت و هم در پائین و در میان مردم احساس میـشـود و در اواخـر                    

ی اول قرن نوزدهـم بـه صـورت           نیمه
برای نمونه میتـوان    .   بارزی جلوه میکند  

از یک طرف بـه حـرکـت اصـالحـات             
میرزاتقی خان امیرکبیر و از طرف دیگر      

 اجتماعی بـاب در      –به جنبش مذهبی  
یک زمان و در اواسط این قرن یاد کـرد   

قتل میرزا تقی خان امـیـرکـبـیـر در            ( 
 میالدی و قتل بـاب  1851. /ق. ه1268

؛ اولی )  میالدی1850.   /   ق.    ه 1266در  
میخواهد حاکمیت استبدادی سلطنتـی     

 اداری با شـرایـط زمـان          –را با انجام یک سلسله اصالحات اجتماعی        
ی مذهبی حاکم و پـاسـداران        همساز کند و دومی در مبارزه با اندیشه       

ها را عمالً به مقابله با قدرت حاکم بکشاند که به طور طبیعـی             آن، توده 
در مقابل هم قرار میگیرند و در جدال با یکدیگر، هـر دو شـکـسـت                    
 .میخورند تا باز پس از چندی به صورتی تازه و نیرومندتر سربلند کنند

 
در آنچه مربوط به حرکت اصالحی درون قدرت است، این حرکت بـه              
علت ماهیت استبدادی قرون وسطائی حاکمیت به صورتی مـتـنـاوب             

ترین وجه آن بـه      نشینی میکند تا باالخره تکامل یافته     پیشرفت و عقب  
 اشرافی با جریان مشروطه پیوند میخورد و   –صورت گرایشهای لیبرال  

 اجتماعی ضد قدرت است در جنبش       –آنچه مربوط به جنبش مذهبی      
 .خواهی مستحیل میشودسیاسی مشروطه -فکری

 

ی دوم قـرن      خواهی درست از آغاز نـیـمـه       اما جنبش فکری مشروطه   
نوزدهم جان میگیرد و در جریان پیشرفت خود بویژه به صورت تألیـف             
انتشار کتابهای نویسندگان ترقیخواهی چون آخوندزاده و طالـبـوف و            

ها مانند اختر در خارج از کشور       ملکم و یوسف مستشار و برخی روزنامه      
رونق میگیرد که با رشد فکری درداخل کشور و در میان اندیشمـنـدان       

 .ترقیخواه پیوند پیدا میکند
 

ی فکر باقی  نمیماند و طـبـیـعـتـاٌ            البته جنبش ترقیخواهی در مرحله    
 -همزمان و هماهنگ با تحوالت طبقاتی، در جنبشهـای اجـتـمـاعـی              

این حرکات و جنبشها هم در اشکال سـازمـانـی           .   سیاسی ظاهر میشود  
 .  اجتماعی–جلوه میکنند و هم در حرکات سیاسی 

 

در تکامل و رشد افکار اجـتـمـاعـی و            
ها و در ارتباط بـا    گسترش آن میان توده  

قدرت گرفتن بورژوازی نوین حرکـات و        
جنبشهای ضد قدرت نیز آغاز میشود که       

ای در   بعضی از آنها به شکل بـرجسـتـه        
ی ی برجستـه  اند و نمونه  تاریخ ضبط شده  

 1308آنها جنبش علیه انحصار تنباکو در       
 .  است1891 /1270قمری 
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اتحاد ” از اشکال سازمانی برای تحول نظام دولتی و اجتماعی میتوان از            
به رهبری سید جمال الدین افغانی یاد کرد که در عین داشتـن       “   اسالم

مضمون سیاسی هنوز به رنگ مذهبی اسالمی آمیخته اسـت و بـرای            
ی ها دارد، و همچنین از سازمان فراموشـخـانـه         ایجاد تحول رو به توده    

ملکمی میتوان نام برد که بیشتر قصد دارد نظم قانونی را در نـظـام                  
 سیاسی مردم و قدرت، از طـریـق پـیـونـد              –دولتی و روابط اجتماعی   

نیروهای ترقیخواه قدرت و مردم آزادیخواه، تحقق بخشد کـه هـردوی             
 .این جریان به شکست منجر میشود

هـا و در      اما در تکامل و رشد افکار اجتماعی و گسترش آن میان توده           
ارتباط با قدرت گرفتن بورژوازی نوین حرکات و جنبشهای ضد قـدرت            

ای در تاریخ ضـبـط      نیز آغاز میشود که بعضی از آنها به شکل برجسته         
 1308ی آنها جنبش علیه انحصار تنباکو در       ی برجسته اند و نمونه  شده

 است که به عنوان مخالفت با گسـتـرش نـفـوذ         1891 /1270قمری  
استعمار خارجی با شدیدترین وجه علیه نظام استبدادی نـاصـرالـدیـن            
شاهی صورت میگیرد؛ و همچنین ترور ناصرالدین شاه چهارسال پـس            

ی این گونه جنبشهاست کـه بـه         از این حادثه است که در واقع دنباله       
 .شکلی عملی و حرکتی فردی صورت میگیرد

 
-ی پنهان و آشکار کم و بیش سازمان      در این زمان دیگر نفرت و مبارزه      

ی مردم در شکلهای گوناگون علیه نظام استبدادی بـه صـورتـی              یافته
برای مـثـال در      .   پیوسته و بازگشت ناپذیر و روزافزون گسترش مییابد       

بـا مضـامـیـن سـخـت           ” هائی   خبر میرسد که نامه.   ق.    ه1308سال  
مـا  ” اند   یافت شده که در آن نوشته”   در خوابگاه همایونی ”  ، “ دلخراش

تو را پـارچـه پـارچـه          .   این دفعه از آن دفعات نیست     . ایمبه جان آمده  
و )   2( ،   “ میکنیم، سهل است نسل قاجاریه را از میان بر مـیـانـدازیـم              

اعتمادالسلطنه دبیر حضور ناصرالدین شاه، در یکی از یـادداشـتـهـای              
و قـدرت  “     فرنگ مغشوش” خود ضمن اشاره به  ”   ی خاطرات   روزنامه” 
داخـلـی   ” تصویر جالبی از وضـع        “   ی آنارشیست در تمام اروپا    طبقه” 

-آنارشیسـت ” به دست میدهد که در آن   “   مملکت، خصوصاٌ شهر تهران   
ها ، زیاده از پنجاه هزار نفرند؛ مالها با دولت بـد،    های ایرانی، یعنی بابی   

“ ها دشمن قدیم، ظلم و تعدی حکومت طهران اسباب رنجش عامّه          بابی
: و بعد پس از نقل خبر کشف چند صندوق نارنجک مـیـنـویسـد          .   است

آنچه تا به حال گفته میشد افسانه تصور میکردیم، اما این کـه حـاال                ” 
خداوند انشاءاهللا خودش وجود مـبـارک     ...  میبینیم شوخی بردار نیست 

و چنان که معلوم است دعای دبیر حضور هـم       )     3( “   . شاه را حفظ کند   

نمیتواند مانع کشتن ناصرالدین شاه بشود، و پـس از مـرگ او هـم                   
طلب و ترقیخواه، که در رهبری حرکـات و          سازماندهی نیروهای آزادی  

جنبشهای پراکنده کم و بیش تأثیر میگذارند، بـه نـحـوی روزافـزون                
گسترش و تقویت مییابد تا آن که قریب ده سال بعد به شکل جنبـش               

ها در   خواهی در درگیریهای خونین و تحصن     علنی و همگانی مشروطه   
سراسر کشور و بویژه در تهران تظاهر میکند و بـه تسـلـیـم قـدرت                    

 14استبدادی در برابر جنبش مردم و صدور فرمان مشـروطـیـت در                
 . منجر میشود1285 مرداد 1324/13رجب 

 
 ی اساسیفرمان مشروطیت و نظامنامه

 
در این روز مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا میکند که در آن             

از منتخبیـن   مجلس شورای ملی    ” تصمیم خود را مبنی بر تشکیل یک        
شاهزادگان و علما ء و قاجاریه و اعیان و اشراف و مالکین و تـجـار و                   

به موجب همین فرمان، این مجلس، که باید در          .   اعالم میدارد “   اصناف
در تـمـام      “   ، موظف است  “ ی طهران تشکیل و تنظیم شود     دارالخالفه” 

ی الزمـه را بـه         مداقّه  امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و        
و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را به خیر دولـت   . . .   عمل آورده 

ی اهالی مملکت به توسط شخص اول    و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه     
ی همایونی موشح و به موقـع اجـرا         دولت به عرض برساند که به صحّه      

البته در این فرمان، از جانب مظفرالدین شاه تـأیـیـد و              “   . گذارده شود 
به هیئت وزرای    ” :   تأکید شده بود که مجلس شورای ملی موظف است        

دولتخواه ما در اصالحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خـواهـد             
به اصالحات الزمـه    ” و پس از افتتاح     “   شد اعانت و کمک الزم را بنماید      

 .“و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نمایددر مملکت 
 

های آن را از دیوارها بـر   اما چون این فرمان مردم را قانع نمیکند نسخه        
میدارند و پاره میکنند، و مظفرالدین شاه ناگزیر سه روز بعد در یـک                

مجلس مزبور را بـه شـرح       ” فرمان تکمیلی از صدر اعظم میخواهد که    
دستخط سابق سریعا دائر نموده، بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و             

 را مـوافـق تصـویـب و امضـای            مجلس شورای اسالمی   شرایط نظام   
ی ملت و مملکت و قـوانـیـن شـرع             منتخبین ، به طوری که شایسته     

 .“مقدس باشد، مرتب نمائید

 
حدود ” ای از  مرداد، جلسه26 جمادی اآلخر،    27بدنبال این فرمان روز     
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برای “   آقایان علما، ووزراء و امناء و اعیان و تجار و اصناف         ” ،  “ دوهزار نفر 
ی ، به میزبانی عضدالملک رئیس خـانـواده       “ یمجلس شورای مل  انعقاد  ” 

قاجار از جانب مظفرالدین شاه و در حضور مشیرالدولـه، صـدراعـظـم،         
ی الیـحـه  “   ای تدوین هر چه سریـعـتـر       تشکیل میشود که طی خطابه    

.  را نویـد مـیـدهـد      “   مجلس شورای ملی” ی قواعد انتخابات و نظامنامه  
طی جلـسـات   “  پس از این جلسه، امناء ملت و محترمین شهر و علماء” 

را تدوین و تصویب میکنند     “   های انتخابات نامهنظامنامه و آئین  ” فشرده  
ی شاه میرسد تـا      شهریور، به صحه   17 رجب ،    19که در   

 . بر اساس آن انتخابات صورت گیرد

 
قـواعـد   ” این نظامنامه شامل دو فصل بـود کـه            

ترتیب انتخاب و کشیدن قـرعـه و         ” و  “   انتخابات
را توضیح میداد و بـه مـوجـب آن            “   شرایط آن 

داشت، به این معـنـا      “   طبقاتی” ی  انتخابات جنبه 
که وکالی مجلس به تناسب از جـانـب پـنـج               

مختلف انتخاب مـیـشـدنـد، و ایـن             “   یطبقه” 
شـاهـزادگـان و      ” عبارت بـودنـد از         ” طبقات ” 

مالکـیـن و     ” ،  “ تجّار” ،  “   علما و طالب  ” ،  “ قاجاریه
اول هـر    “   یطبقـه ” ، که دو “اصناف” و )  4(“  فالحین

مـالکـیـن و      “   ” یطبـقـه  ” تجار و  ”   ی  طبقه”  نفر،   4کدام حق انتخاب    
 22هر کدام ده نفر و اصناف، به نسبت هر صنف یک نـفـر،       “   فالحین

در )     5. (  نفر میـرسـیـد   60نماینده داشتند که تعدادشان در مجموع به  
شهرها هم هر طبقه حق انتخاب یک نفر را داشت؛ و مقرر شده بود که               

از دویست نفر نبـایـد بـیـشـتـر         “  تمام ممالک ایران”تعداد نمایندگان  
به دو سال مـحـدود،   “  مدت مأموریت نمایندگان ملت”در ضمن .  باشند

 .تجدید میشد” تمام ممالک ایران ”و در پایان این مدت انتخابات در 

 
در مورد حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس، در نظامنامه تنـهـا بـه                

آنان اشاره شده بود به این تـرتـیـب کـه         “   مصونیت”   آزادی  گفتار و     
وکالی ملت را، جز در مورد جنحه یا جنایت علنی، به هـیـچ عـنـوان                  

ی تحریر و تقریر اعضای مجلس در        کلیه” نمیشد بازداشت کرد؛ بعالوه     
“ هیچ کس حق مزاحمت آنهـا     ” اعالم شده و    “   مصالح دولت و ملت آزاد    

تحریرات و تقریرات عضوی بـر خـالف       ” را نداشت مگر در صورتی که       
که در   “   مصالح عامه، و موافق قوانین شرع انور مستوجب مجازات باشد       

این صورت هم وکالئی که بر این اساس مرتکب خالفی شده بـاشـنـد                

 .“ی عدلیه جلب خواهند شدبه محکمه... ی مجلسبه اجازه”تنها 

 
اما انجام انتخابات بالفاصله به مشکلی برخورد میکند که آن هـم بـه                

کـه  “   شاهزادگان”  دست مظفرالدین شاه حل میشود به این ترتیب که          
بودند، از گرفتن تعرفه، برای شرکت در انـتـخـابـات،            “   طبقات” یکی از   

 مـهـر، در       5 شعبان،   8خودداری کردند اما مظفرالدین شاه در تاریخ        
ای در جمع شاهزادگان آنها را تهدید میکند و از آنان میخـواهـد              جلسه

که در انتخابات شرکت کنند و مشیرالدوله صدراعظم        
را هم مأمور میکند که تا دو روز بعد، یعـنـی            
دهم شعبان، کار انتخابات را به پایان برسانـد       

 شعبان، که تولـد امـام زمـان           15و در روز    
. ی مجلس شورا را افتتاح کـنـد       است، جلسه 

ی مـجـلـس در        سرانجام نخستین جلـسـه    
، با 1285 مهر15، 1324 شعبان 18یکشنبه  

علما و شـاهـزادگـان و        ” شرکت مدعوینی از    
امراء و رجال و سفیران خارجه و نمایندگـان         

 . تشکیل شد“ انتخاب شده
 

ی خـود آن را        مظفرالدین شاه در نطق افتتاحیه    
های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و    رشته” مجلسی خواند که    

متصل میدارد و عالیق مابین دولت و ملت را مستـحـکـم مـیـسـازد،                  
مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است، مجلسی           
که نگهبان عدل و داد شخص همایون ماست در حفظ  ودایعی که ذات        

؛ و پس از اینها ابراز اطمینـان  “واجب الوجود به کف با کفایت ما سپرده 
یقین داریم روسای محترم ملت و وزرای دولتخواه دولـت و             ” کرد که   

امنا و اعیان و تجار و عموم رعایای صدیق مملکت در اجرای قـوانـیـن                
شرع انور و ترتیب و تنظیم دوائر دولتی و اجرای اصالحـات الزمـه و                 

ی اهالی وطن ما بکوشند، و تهیه اسباب و لوازم امنیت و رفاهیت قاطبه       
 .“هیچ منظوری نداشته باشند جز مصالح دولت و منافع اهالی مملکت

 
این مجلس، که در واقع عمال نقش مجلس مؤسسان را بر عهده داشـت           

ی تکالیف نظامنامه”  مهر   26 شعبان برابر با     29یازده روز بعد، یعنی در      
ی هیئت منتخب همین مجـلـس   را که بوسیله  “   داخلی وکال و مبعوثان   

ایـن  :   تصـویـب کـرد     “   با کثریت آراء   . . . .   بطور مفصل تنظیم شده بود    ” 
ی داخلی شامل پانزده فصل و هشتاد و نه مـاده و    نامهنظامنامه یا آئین  

در مورد حقوق و اخـتـیـارات         
نمایندگان مجلس، در نظامنامـه     

” تنها به آزادی  گـفـتـار و             
آنان اشاره شده بود به     “   مصونیت

این ترتیب که وکالی ملت را، جز       
در مورد جنحه یا جنایت علنـی،    
به هیچ عنوان نمیشد بازداشـت      

 کرد؛ 
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ی اداره و نظـم جـلـسـات       بود که مقررات داخلی و نحوه“   خاتمه” یک  
مجلس، حدود و حقوق و وظایف نمایندگان، تشکیل کمیـسـیـونـهـای         

-تحقیق، ترتیب مذاکرات، رسیدگی به لوایح و طرحها و شکایات، نحوه          
گیری، استیضاح وزیران و غیره و غیره، به تفصیل و با دقت در              ی رأی 

در همین جلسه هم بود که صدراعظم قول داد که تـا دو    .   آن آمده بود  
 تنظیم شده از جانب دولت را به مجلس بیاورد          قانون اساسی   روز دیگر   

ی شـاه   برای صحه ” پس از آن که مجلس آن را تصویب کرد مجددا           ” تا  
-کتابچه“  مهر،28اما وقتی در اول ماه رمضان، برابر با .     تقدیم او شود”   

چون مواد آن مستبّدانـه بـود        . . .   ی قانون اساسی به مجلس ارسال شد      
مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکال خود به تدوین قـانـون                 

  )6(“ اساسی پرداختند

 
 دی ، کـه        13 ذیقعده برابر با      17 تا   – اول ماه رمضان     –از این روز    

ی نـظـامـنـامـه     ” سرانجام متن نهائی قانون، یا به اصطالح آن زمـان            
ی مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا ولیعهد میرسـد         ، به صحه  “ اساسی

و مشیرالدوله صدراعظم آن را در اختیار مجلس میگذارد، بیش از دو              
ماه ونیم میگذرد که با درگیری و کشمکشهای شدید میان مجلـس از              

 . یکسو و دربار و دولتش از سوی دیگر همراه است

 
 1324ی روزهای اول تا دیروقت پنجم رمضان        توضیح آن که در فاصله    

کمیسیونی از کارشناسان وابسته به مجلس )   1285 آبان   2  – مهر   28( 
-میشوند که بوسیله  “   ی اساسی نظامنامه” موفق به تنظیم یک قانون یا       

ی شاه برای صدراعظـم     ی صنیع الدوله، رئیس مجلس، به منظور صحه       
 . فرستاده میشود

  
پس ازیک ماه انتظار هنوز از توشیح قانون اساسی و بازگشـت آن بـه              
مجلس خبری نیست زیرا دولت و درباریان، البته برخالف انـتـظـار و                
توقع مجلس، مشغول دستکاری در بعضی از اصول و مواد و تغییر آنهـا              

ی سـخـت و        آذر، بنا به تصمیم مجلس نـامـه        4 شوال،   8در  .   هستند
ی نظامنامه به شاه نوشـتـه       تهدید آمیزی ، با امضای علما، برای مطالبه       

ی دیگری از جـانـب      آذر، نامه 10 شوال،   14میشود و چند روز بعد، در       
مجلس برای شاه فرستاده میشود که در آن او را به احتمال اخالل در               

 . کار مجلس و تعطیل آن تهدید میکنند
 

ی بیماری شاه، همچنان    اما توشیح و بازگرداندن قانون اساسی، به بهانه       

العملهای عصبی و تند بعضی وکـال     عقب میافتد و این امر موجب عکس      
احـکـام و     ” میشود که یکی از آنها ضمن تذکر این نکته که هـر روز                

مـیـخـوانـد و       “   خائـن ” میرسد دولتیان را “ ی همایونیقوانین به صحه 
هشدار میدهد که تسامح آنها برای این است که پس از ورود ولیعهد به              

او در عین حال اعالم میکند      .   “ امر را منقلب نمایند   ” تهران به کمک او،     
 .که اصناف تهدید به بستن دکانها کرده اند

 
“ نظامـنـامـه   ” ی ای مبنی بر مطالبهبه دنبال این اعتراضات مجلس نامه   

ی شش نفر از وکال بـرای صـدراعـظـم         تنظیم میکند و آن  را بوسیله    
میفرستد و به آنها مأموریت میدهد که اگر صدراعظم در استرداد قانون            

این هیئت بـا دسـت       .     اساسی مسامحه کرد به خود شاه مراجعه کنند       
و بازگشت آن بـه      “   نظامنامه” ی ی تسریع در صحهخالی، ولی با وعده  

مجلس برمیگردند اما مردم عادی که در بهارستان حضور یافتـه و در               
انتظار دریافت قانون اساسی هستند مانع تعطیل مجلس و خروج وکـال            

 آذر، محمدعلی میرزا ولیعهد     30 ذیقعده،   4بیست روز بعد در     .   میشوند

 ستارخان
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به مجلس میĤید و در مالقات با منتخبین وکـال           
و “   نظامنامه” وعده میدهد که پس از پایان قرائت       

بعضی تغییرات، آن را در چند روز آیـنـده بـه              
بگو مگو و اعتراضات، گاه بسیـار       .   مجلس بفرستد 

شدید، در مجلس همچنان ادامه مییابـد، از آن           
طباطبائی اعـتـراض    “   سید محمد مجتهد  ” جمله  

میکند که نظامنامه متعلق به مجلـس اسـت و            
دولت حق دستکاری و تغییر و تـبـدیـل آن را              

 .ندارد

 
 ذیقعده هـیـئـتـی        11باالخره در روز پنجشنبه     

مرکب از سه نفر از دولتیان با قانون اساسـی در            
یابند و مجلس پس از هـفـت         مجلس حضور می  

 ایراد از جانب کمیسیـون دربـاری،     10ی  ساعت بحث و گفتگو در باره     
 51را در     “   ی اساسـی  نظامنامه” ی  شده“   تصفیه و تسویه  ” متن نهائی   

این متـن سـه     .   ی شاه میفرستد  اصل به تصویب میرساند و برای صحه      
، پس از امضـای      1285 دی 10 برابر با 1324 ذیقعده 14روز بعد در   

 .شاه به مجلس باز گردانده میشود

 
 مردم و اشرافیت: ی اساسیکشمکش بر سر نظامنامه

 
ی منبع و محتوای این قانون، چنان که گفته شده، اقتـبـاسـی               در باره 

است بطور عمده از قانون اساسی بلژیک و در عین حال متأثر از قوانین              
فرانسه و بلغارستان؛ اما همان طور که دیده میشود در واقـع طـرحـی                

ای از تـعـادل        تاریخی و منـتـجّـه    –است متناسب با شرایط اجتماعی    
 اجتماعی و خواستهای آنان دراین لحظه از تـاریـخ            –نیروهای سیاسی 

و اگـر    .   ایران و کشمکشهای آنان برای به کرسی نشاندن این خواستها         
برگردیم به کشمکشهای میان دربار و مجلس در مورد اصول اسـاسـی،             

بینیم که دعوا، در این مرحله ، بطور عمده بر سر چهار موضوع دور        می
مسئولیت حفظ امنـیـت داخـلـی مـجـلـس،              :   میزد که عبارت بود از    

سوگندخوردن نمایندگان ملت در وفاداری به شاه، انحالل یا ترخـیـص            
و نقش آن   )   اقتباس از قانون اساسی روسیه    ( مجلس شورا، مجلس سنا     

 .در قانونگذاری و در ارتباط با مجلس شورای ملی
 

ی اول میتوان گفت کـه مـیـان          گانهدر مورد مشکالت و اختالفات سه     

دولت و مجلس تا حدودی به آسانـی تـوافـق       
میشود، به این ترتیب که حفظ امنیت و نظام         
داخلی مجلس، بجای مأموران دولتی، به خود       

در مـورد سـوگـنـد         .     مجلس واگذار میشود  
وفاداری به شاه، کمیسیون دولتی پیشـنـهـاد         

قسـم  ” کرده بود که نمایندگان به قرآن کریم     
نسـبـت بـه اعـلـیـحـضـرت             ”   که  “   بخورند

نسبـت  ”باشند و “ شاهنشاهی راستگو و صادق 
این اصـل    .     نکنند“   به اساس سلطنت خیانت   

البته تنشی زودگذر ایجاد کـرد و یـکـی از              
نوکـر و اجـزاء       “   ” وکالی ملت ” وکالگفت که   

در هیچ جـا مـعـمـول       ” نیستند و “   مخصوص
امـا  .   “ نیست که به وکالی ملت قسم بدهـنـد        

سرانجام نمایندگان پذیرفتند که باین ترتیـب       
 سوگند یاد کنند که ما 

به قرآن قسم یاد میکنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابـق  ”   
این نظامنامه محفوظ و مجری است تکالیفی را که به ما رجـوع شـده                
است مهما امکن با کمال راستی و درستی و جد و جهد انجام بدهیم و               
نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صـدیـق و             
راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمائیم و هیچ             

 . “منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران

 
در مورد انحالل مجلس نیز نمایندگان ملت پذیرفتند که تنها در یـک              
مورد، یعنی در صورت ایجاد اختالف حل ناشدنی میان دومجلس شورا           

ی قانونی، شاه حق داشته باشـد، پـس از            و سنا در تصویب یک الیحه     
طی مراحلی، با  رأی موافق دوثلث اعضای سنا و تصویب هیئت دولـت              
فرمان انحالل مجلس را صادر، و در همان فرمان هم حکم به تـجـدیـد          

 . البته مجلس اول از این حکم مستثنا بود. انتخابات بکند
 

اما آنچه به عنوان یک مشکل اساسی مورد اختالف مـیـان دولـت و                  
ی مجلس سنا و نـقـش آن در امـر             نمایندگان ملت باقی ماند مسئله    

دربار و دولت به هیچ وجه حاضر نبودند اختیار مطلـق           .   قانونگذاری بود 
را به نمایندگان مردم به تنهائی واگذار کـنـنـد و بـه         “   انشای قوانین ” 

همین دلیل برای جلوگیری از این امر اصل تشکیل مجلس سنا را بـه               
این مجلس، بنا به پـیـشـنـهـاد      .   ی پیشنهادی مجلس افزودند  نظامنامه

 محمد علی شاه
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کمیسیون دولتی، از شـصـت نـفـر از              
درباریان تشکیل میشد و تصـمـیـمـات           

ی قـانـونـی      مجلس شورا وقتی جـنـبـه       
 . میگرفت که مورد تأیید این مجلس باشد

 
بر سر این اصل غوغای عظیمی در گرفـت         
تا آنجا که یک بار بر اثر تشنـج شـدیـد،              
رئیس مجلس از مقام خود اسـتـعـفـا و             

به هر حال بحث در      .   مجلس را ترک کرد   
ی سنا زمان دراز و جلسات متـعـددی        باره

ابتدا سخن بر سر اصل وجود سنا بود که اگـر  .   را به خود اختصاص داد 
ناظر بر مجلس شورای ملی باشد دیگر وجود چنین مجلسی ضـرورتـی             
ندارد و اگر غرض از مجلس شورا فقط اظهار لوایح خیرخواهانـه اسـت       

نویسان بهتر و مفیدتر از آن میتوانند بنویسند، و به هر حال            که روزنامه 
. اگر کارها باید به تصویب سنا باشد که اوضاع فـرقـی نـکـرده اسـت            

سرانجام یکی از وکال پیشنهاد کرد که اگر منظور از این مجلس ایجـاد              
مرجعی برای رسیدگی به اختالف نظر میـان مـجـلـس و دولـت و                    
میانجیگری میان آنهاست نیازی به سنا نیست و میتـوان بـرای ایـن                

کمیسیونی مرکب از این مجلس و هیئت اعیان و اشـراف و               ” منظور  
ی مورد اختالف بحث نمایـد      تا درآن مسئله  “   وزراء سابق تعیین نماییم   

ی همایونی بـه مـوقـع        و هر رأی از آن مجلس بیرون آمد بعد از صحه          
ایـن  .     گـردد “   بعد از رفع اختالف نیـز مـنـحـل          ” و  “   اجرا گذارده شود  

پیشنهاد مورد تأیید اکثریت اعضای مجلس قرار گرفت و قرار شـد بـه               
دولت ابالغ شود؛ اما در اثر مخالفت جدی دولت و دربار با این طـرح و         
اصرار در استقرار مجلس سنا سرانجام نمایندگان ملت به وجود چنیـن            
مجلسی تن دادند منتها با این شرط که دو ثلث اعضای آنرا ملت و یک               
ثلث را دولت انتخاب کند ولی چون دولت به این پیشنـهـاد رضـایـت                 
نمیداد انتخاب سی و پنج نفر از جانب ملت و بیسـت و پـنـج نـفـر                      

ی دولت را مطرح کردند و باالخره دو طرف به انتخاب پـنـجـاه               بواسطه
 .پنجاه با یکدیگر توافق کردند

 
. ی حدود اختیارات و حقوق مجلـس سـنـا بـود             مهمتر از این، مسئله   

پیشنهاد دولت و دربار این بود که مجلس سنا حق قانونگزاری داشـتـه              
باشد و در عین حال تمام قوانین که از تصویب مجلس میگـذرد بـایـد       

 .ی شاه برسدبعد از موافقت آن به صحه

این مطلب نیز بعد از بگـو مـگـوهـا و              
کشمکشهای فراوان به مصالحه انجامید     
و مجلس شورا با پیشنهاد دولت، جز در        
امور مالی موافقت کرد، به این ترتـیـب         
که مجلس شورای ملی در تصـمـیـم           

ها و مصوبات خود در امور مالـی،        گیری
به معنای عام بر امور اقتصادی، مخـتـار      

های خـود را      مطلق باشد منتها مصوبه   
برای اظهار نظر مشورتی به مجلس سنا       
بفرستد با این شـرط کـه در ردّ یـا               

اما به دنبال این توافـق، ایـن     .   پذیرفتن نظریات سنا آزاد و مختار باشد     
مادامی که مجلـس سـنـا        ” اصل نیز در قانون اساسی گنجانده شد که         

ی منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی به صـحّـه          
و چنـان  )   47اصل (“ همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد 

تشکیل نشد و در     )   7(که میدانیم مجلس سنا تا چهل و سه سال بعد  
این مدت مجلس شورای ملی در عمل به عنوان تنها مرجع قانونگزاری            

 .باقی ماند

 
به این ترتیب ملت ایران با برپائی مجلس شورای ملی و تدوین قـانـون               
اساسی برای اولین بار در تاریخ امکان مییابد که با مهار استبداد دربـار              
سلطنتی سرنوشت خویش را به دست گیرد و برای پیشبـرد زنـدگـی               

 .گیری کندخود تصمیم
 

 مضمون اساسی نظامنامه“ حاکمیت قانون”
 

“ نظامنامه اساسـی  ” ی این قانون یا      اولین و مهمترین اصلی که بوسیله     
و حکومت مردم بر مردم در برابـر  “   حاکمیت قانون”بر کشور حاکم شد  

حاکمیت دلبخواه سلطنتی و قدرتمندان حکومتی و مـحـلـی بـود و                
مقامی که این حاکمیت را سازمان میداد مجلسی از نمایندگان مـلـت              

ای از مصـونـیـت        ی قـهـریـه    بود که اعضای آن قانونا در برابر هر قوه        
برخوردار بودند و حتی در صورت جنحه و جنایت علنـی هـم هـیـچ                  

ی مجلس شورای ملی، حق تعـرض بـه آنـهـا را                مقامی، بدون اجازه  
مـجـلـس    ” به موجب اصل دوم قانون اساسی این مجلس، که           .   نداشت

ی اهالی مملکـت ایـران       ی قاطبه نماینده” نامیده میشود   “   شورای ملی 
 .“ است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند

اما آنچه به عنوان یک مشکل اسـاسـی          
مورد اختالف میان دولت و نمایـنـدگـان         

ی مجلس سـنـا و       ملت باقی ماند مسئله   
دربـار و    .   نقش آن در امر قانونگذاری بود 

دولت به هیچ وجه حاضر نبودند اختـیـار         
را به نمایـنـدگـان    “   انشای قوانین” مطلق  

 مردم به تنهائی واگذار کنند 



                62                                             2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 
-بر حسب اصول دیگر، کـه بـیـان         

ی حقوق و اختیارات مجلس     کننده
حق ” شورای ملی است، این مجلس  

در عموم مسائـل، آنـچـه را        “   دارد
صالح ملک و ملت میداند پـس از         

عنوان کـرده بـا       . . .   مذاکره و مداقّه  
رعایت اکثریت آراء ، در کـمـال           

ی بـه صـحـه     . . .   امنیت و اطمینـان   
همانونی موشح و به مـوقـع اجـرا           

ی قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطـنـت و             کلیه” و  .   “ گذارد
آن “   ها الزم است باید به تصویب انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه     

از جمله آن که این مجلس عالوه بر وضع مقررات مالـیـاتـی در      .   برسد
ی امور اقتصادی کشور، اعم از عایدات و مخارج کشوری و            تنظیم کلیه 

های دولتی، امتیاز هر نوع شرکت عمومی و بسـتـن             ی دستگاه بودجه
ها و اعطای امتیازات تجارتی و صـنـعـتـی و               نامهها و مقاوله  عهدنامه

فالحتی و غیره اعم از داخلی و خارجی، استقراض از خارج، سـاخـتـن               
ی شرکتهای داخلی یا خـارجـی دارای حـق            آهن یا شوسه بوسیله   راه

مطلق و اختیار منحصر به فرد است و تعیین حدود و ثغور کشور نـیـز         
 . جزء قلمرو اختیارات خاص اوست

 
ی اجرائی کشور با این مجلس، دولت در بـرابـر           ی دولت و قوه   در رابطه 

مجلس نمایندگان مسئول و پاسخگوست و تمام قوانینی را که دولتـهـا         
برای انتظام کار خود و مملکت الزم میدانند باید به تصویب مـجـلـس            
برسانند، بعالوه این امکان وجود دارد که اعضای دولت در هر لحظه از              

نقض قـانـون و     ” جانب مجلس مورد استیضاح قرار بگیرند و در صورت      
 .بخواهد“ تخلف از حدود مقرره، مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی

  
سرانجام پادشاه زمان و ولیعهدش، که مفاد این قـانـون اسـاسـی را                  

سالطـیـن   ” پذیرفته و آن را امضا کرده بودند، از جانب خود و از جانب              
سـپـردنـد کـه       ی خود دانسته و تعهد میخود وظیفه“ اعقاب و اخالف 

این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تـأکـیـد اسـاس                  ” 
-فرمـوده “   سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری         

و تنها حقی که این قانون برای پادشاه قائل شـد ایـن      .   اند، حفظ کنند  
بود که هر وقت مجلس سنا تشکیل شد و اختالف نظر غیر قابل حلـی                

میان دو مجلس پیش آمد، پس از یک سلسله تشریفات، مجلس شـورا             
را منحل میکند با این شرط که در همان فرمان انحالل حکم به تجدید       
انتخابات میدهد و مجلس شورای جدید حق خواهد داشت نظر خود را            

ذات مبارک  ” تأکید کند و در این صورت       “   ی متنازع فیه  ماده” در مورد   
همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر بـه اجـراء               

 . “میفرمایند

 
هـنـوز در     “   ی اسـاسـی    نظامنامـه ”چنان که معلوم است این قانون یا  

مقایسه با یک قانون اساسی مشروطه کمبودهای فراوان داشـت زیـرا              
ی انتخاب نمایندگان مـردم و       -ی آن بطور عمده به نحوه     وسعت دامنه 

نظامات و مقررات داخلی مجلس، حدود قدرت و اخـتـیـارات آن در                 
 آن هـم    –اش با دولت و وزیران  و مقام سلطنت          تنظیم قوانین و رابطه   

ی حق قانونگزاری از جانب مجـلـس         میپرداخت و جز مسئله    –به اشاره 
نمایندگان و محدودیت قدرت سلطنت سخنی از اصـول مـحـتـوائـی               
مشروطیت و حقوق ملت مانند آزادی و عدالت و برابری، نظام سیاسـی             

گانه و مسائلی از این قبـیـل،   و اجتماعی و حکومتی و تفکیک قوای سه     
تنها مدتی بعد بود که نقائص این نظامنـامـه   .   در آن به میان نیامده بود  

 . بر طرف شد“ متمم قانون اساسی”ی بوسیله
 

 کشمکش بر سر متمّم قانون اساسی  
 

البته معلوم نیست که مجلس شورای ملـی دقـیـقـا چـه وقـت بـه                      
توجه کرده است، همین قدر مـعـلـوم    “   ی اساسی نظامنامه” کمبودهای  

 28ی مـورخ      است که قریب یکماه و نیم پس از توشیح آن، در جلسه   
به هـنـگـام      )   1907ی  فوریه12  –  1285 بهمن 23  (   1324ذیحجه  

ی مجلس سنا یـکـی از وکـال بـه           “ نظامنامه” ی  ی بحث در باره   ادامه
اهمیت تکمیل قانون اساسی مملکتی بیشتر است یـا  ” :   اعتراض میگوید 
در اینجا بعضی میگویند پس از آمدن وکـالی       “   ی سنا؟ اصالح نظامنامه 

آذربایجان از نقص قانون اساسی سخن به میان آمده و بعضـی دیـگـر                
همان روز اول میدانسته است که این قانـون اسـاسـی      ”میگویند که از  

 .“ تمام نیست

 

به هر حال در همین جلسه، که پس از ورود نمایندگان آذربایجان بـه               
تهران تشکیل میشود، پس از گفتگوئی پر تنش و طوالنی به پیشنهـاد             

 باقر خان
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همان وکیل، هیئتی مرکب از هفت نفر از نمایندگان برگزیده میشونـد            
البته از جانب بعضی وکال     .   بپردازند“   متمم قانون اساسی  ” که به نوشتن    

اطالع از قـوانـیـن      ” کنندگان این قانون باید یادآوری میشود که تنظیم 
دول مشروطه داشته باشند؛ اگر زبان خارجه هم نمیدانند در امـورات        

 ؛“داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند

بعضی چیزها هم که  مقتضی مملکت است بـایـد مـالحـظـه         ” بعالوه    
این متمم قانون اساسی را      ” ، و سرانجام بعضی تأکید میکنند که        “ شود

به طوری باید بنویسیم که مطابق باشد با قوانین سلطنت مشـروطـه و      
 ) 8.  (“موافق با قانون شرع هم باشد

 
از این تاریخ یک ماه و نیم بـیـشـتـر            
نمیگذرد که یکی از اعضـای ایـن            
هیئت در پاسخ به پرسش یـکـی از         
نمایندگان در مورد تـاریـخ اتـمـام           

توضیح میدهد  “   متمم قانون اساسی  ” 
که قانون تا سه چهار روز دیگر تمـام         
میشود و پس از قرائت و تجدید نظـر         

ی آن، برای ارائه به مجلس در       دوباره
 برابـر  1325 صفر 16 یا   15ی  جلسه

 یـا هـر     1286 فروردین 11 یا 10با  
روز که مجلس صالح بـدانـد آمـاده          

 )9. (میشود

اما حقیقت این است که جـریـان کـار            
اگر تصویب و توشـیـح      .   چندان ساده نیست  

به علت کشمـکـش و       “   ی اساسی نظامنامه” قانون یا   
درگیری میان دولتیان و دربار از یک سو و مـلـت و مـجـلـس                   

نمایندگان آن از سوی دیگر بر سر تحمیل مجلس اعیان سنا قریب دو        
ماه ونیم به طول انجامید، در اینجا مشکل تقدم و برتری شرع بر قانون              

ی رأی علمای شیعه بر تصمیمات مجلس نه تنهـا از جـانـب                و سلطه 
ساز شد بلکه میـان  علمای ضد مشروطه و درباریان استبدادطلب مسئله  

خواهان و مجلسیان نیز اختالف انداخت و همین امـر          -صفوف مشروطه 
درسـت  “   متمم قانون اساسی  ” سبب شد که تدوین و تصویب و توشیح         

 شعبان سـال بـعـد        29 تا   1324 ذیحجه ی    28از    -هشت ماه قمری    
 .به تأخیر بیافتد -) 10(

 

 روز پس از گفتگو و وعده و وعید یاد شده، رئـیـس             12توضیح آن که    
 27 و     1286 فروردین 17 برابر با 1325 صفر 23ی مجلس در جلسه 

متمم قانون اساسی تمام شـده ولـی         ”  اطالع میدهد که     1907آوریل  
ی اهمیتی که دارد در انجمن علیحده یک مرتبه خـوانـده            باید بواسطه 

، و هیچ زمانـی را    “ شود که آقایان حجج اسالم هم حضور داشته باشند    
 .هم برای طرح آن در مجلس وعده نمیدهد

 
ی آن  به این ترتیب معلوم میشود که علت تأخیر در اتمام قانون و ارائه            

به کار کمیسیون وارد   “   آقایان حجج اسالم  ” به مجلس اشکالی است که      
ای تشکیـل   اند که هیئت جداگانه   اند و خواسته  آورده

.  شود و آن را با حضـور ایشـان بـررسـی کـنـد               
بسیاری از مجلسیان صدا به اعـتـراض بـلـنـد             
: میکنند و برای مثال یکی از آنان میگـویـد         

این ملت بیچاره این همه زحمت کشیدند       ” 
و نتیجه فقط همان گرفتن لفظ مشـروطـه         

 .“بود؟
دیگری پیشنهاد میکند که مجـلـس فـوق          

ای برای این کـارتشـکـیـل شـود و             العاده
دیگری، که خود عضو کمیسیـون تـدویـن         
قانون است، خواهش میکند که همت کنند       

 . و دو سه روزه آن را تمام کنند
 

اما اعتراض در خارج از مجلس و در مـیـان           
بـرای  .   ی مردم بسیار شدیدتـر اسـت       توده

 25( ی دوروز بعد مجلـس       نمونه در جلسه  
ی اعـتـراضـی     یکی از نمایندگان نامه   )   صفر

را قرائت میکند که لـحـنـی    “   انجمن طالب ” 
: بسیار تند دارد به نحوی که مشاجرات تندی را میان وکال بر میانگیزد            

بعضی به متن نامه بشدت اعتراض میکنند و بسیاری دیگر از خواسـت             
برای مثال یکی از نمایندگان آذربـایـجـان،    .   طالب بشدت دفاع میکنند   

هـم  “   متمم قانون اساسی  ” که از قرار معلوم خود دست اندر کار تدوین          
االن ” :   هست، حق را بجانب مردم عاصی و شورشی میدهد و میـگـویـد          

مسوّدات آنها درسـت،  .   چهار ماه است که در این مطالب مذاکره میشود 
 .“و به اکثریت آراء قرار شد در یک هفته اصالح شود

قریب هفتاد روز اسـت کـه       ” :   ی خود نوشته بود   انجمن طالب در نامه   

ی اولین و مهمترین اصلی که بوسیله     
بـر  “   نظامنامه اساسـی  ” این قانون یا    

و “   حاکمیت قانـون  ” کشور حاکم شد    
حکومت مردم بر مردم در بـرابـر          
حاکمیت دلبخواه سـلـطـنـتـی و          
قدرتمندان حکومتی و محلی بود و       
مقامی که این حاکمیت را سـازمـان        
میداد مجلسی از نمایندگان ملت بود      

ی که اعضای آن قانونا در برابر هر قوه       
 ای از مصونیت برخوردار بودند قهریه
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. انـد را خواستار شـده    “     متمّم قانون اساسی  ” اهالی آذربایجان و تهران     
اول ماه صفر را وعده دادید و اینک ماه صفر هم به آخر رسید و ابداَ بـه            

انجمن سپس با تعرض ادامه مـیـدهـد         .     “ ایدی خودتان وفا نکرده   وعده
ایـد؟  اگر متمم قانون اساسی تا حال نوشته نشده چرا اقدام نکـرده           ” که  

اگر نوشته شده چرا در مجلس قرائت و تصویب نشـده؟ اگـر قـرائـت                  
ی ی همایونی فرستاده نشده؟ اگر به صـحّـه  وتصویب شده چرا به صحّه    

انـد  همایونی فرستاده شده و به صحّه نرسیده چرا به ملت اطالع نـداده            
؛ و در آخر هم با تعیین یک ضرب االجل          “ که ملت تکلیف خود را بداند     

 صفر متمّم قانون اسـاسـی        27اگر تا روز پنجشنبه     ” تهدید میکند که    
. . . . ی همایونی نرسد موجب زحمت خواهـد شـد         تمام نشده و به صحّه    

اما رئیس مجـلـس طـفـره         ”     ) 11( 
میرود و در عین حال که اعـتـراف          
میکند که کار متمّم قانون اسـاسـی      

بـه  “   سه چهار روز است تمام شده     ” 
ی نـظـامـنـامـه     ”   ی این کـه      بهانه

ی های ایالتی و نظـامـنـامـه       انجمن
توصیه میکند  “   بلدی الزم امور است   

که نباید در خواندن آن در مجلـس        
بیست روز دیگر هـم از       .   عجله کرد 

این بگو مگوها و اعتراضهای داخل و       
خارج مجلس میگذرد و سرانجام مسئوالن تنها به این تن میدهند کـه             

ی مجلس، نهان از مردم،     ی محرمانه در روز چهاردهم ماه بعد در جلسه      
اما موج اعتراضات شدیـد     .   طرح قانون را در میان خود به بحث بگذارند        

 :گسترش می یابد و باال میگیرد

و “   ذاکـریـن  ” و   “   علـمـا  ” در رشت جماعت عظیمی متشکل از اکثریت   
در تلگرافخانه اجتـمـاع   “   اصناف و کسبه” و  “   اعیان وتجار ” و  “   واعظین” 

 ربیع االول مجلس    20ی   همزمان با جلسه   –میکنند و در تلگراف خود      
چهار روز تمام مردم از کارها تعطیل و از اطراف به     ”  خبر میدهند که     –

کنندگان ضمن خواسـت    تلگراف.     “ شهر ریخته، ابداَ تأمل و صبر ندارند      
توشیح قانون اساسی و قوانین بالتکلیف امتیازنامه تشکیـل بـانـک و               

ایم دیگر صبر نخواهـیـم   تا حال صبر کرده”   :   انجمنهای ایالتی میگویند  
از انزلی نیز تلگراف شده که چهار روز است عموم ملت، حـتـی     “     . کرد

دهات و تمام ادارات گمرک از کار دست کشیده، با اهل و عـیـال در                  
تلگرافخانه حاضریم، و هر دقیقه هیجان مردم بیشتر و هیچ دخـل بـه               

ی قوانین را بگیرید کـه      استدعا هر چه زودتر تلگراف صحّه     .   سابق ندارد 

در همین جلسه گفـتـه      “   . خدای نخواسته دست از سر بلند خواهد شد       
 .“انداند؛ و در آمل شورش کردهشد از شیراز هم تلگراف کرده

اما از طرف مجلس به شهرستانها تلگرافی پاسخ داده مـیـشـود کـه                  
ی اساسی کامالَ نوشته شده و یک دفعه هم قرائت شده؛ باید            نظامنامه” 

 ) 12. (“اکثر مواد آن با حضور حجج اسالم تنقیح و تصحیح شود
 

 اردیـبـهـشـت     17(  ربیع االول    23ی  با این همه سه روز بعد در جلسه       
آشکار میشود که کشمکش پنهان میان شرع و قانون         )    ماه مه  7برابر با   

تر از آن است که به ایـن         در درون مجلس همچنان ادامه دارد و غلیظ       
بدهد زیرا “   متمّم قانون اساسی” ی ظهور و اظهار حیات به       زودیها اجازه 

وقتی یکی از نمایندگان وعده میدهـد کـه ایـن             
ی سـوم   قانون پس از قرائت دفعه    

: به اتمام میرسد دیگری میگـویـد      
قانون ما قانون مـقـدس شـرع          ” 

محمدی است، باید نهایت دقـت       
شود که مبادا سر موئی تـخـلـف          

اگر قدری تعویق افتاده بـه      . . .   شود
ی دقت و مواظبت تـامـی       مالحظه

 . “است که باید رعایت شود
 

یابد و یک هفته بعد، در اول ربیع الـثـانـی،            بگو مگو همچنان ادامه می    
بینی اظهار ترس میکند و بـرای    یکی از وکال از خطرات غیر قابل پیش      

هـمـان   ” تسکین شورشهای والیات پیشنهاد میکند که اجازه دهند که          
در “   از لحاظ حجج اسالمیه گذشتـه     ]   که[   ی اساسی   مقدار از نظامنامه  

مجلس خوانده شود؛ اما یکی دیگر دربرابر این تهدیـدهـا و خـطـرات          
اگـر ده    . . .     ما مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسالم اسـت         ” میگوید  

هزار نفر هم اجماع کنند و خونها هم ریخته شود نباید راضی شد کـه                
جالب اینجاست که یـکـی   .   “ بدون تطبیق و تحقیق، قانونی مجری شود  

ی هر گونه شک و تردید تأکید میکـنـد       دیگر از وکال در مقابله با اشاعه      
بود، هیچ مـاده از    ]   شده[ اصل قانون اساسی که در مجلس نوشته        ” که  

مواد آن منافی با قانون مقدس اسالم نبوده و سر و صداهای بلند شـده               
) 13( “   شبهات مـغـرضـیـن      ” در مورد تعارض شرع و قانون را ناشی از          

اعالم و به این ترتیب ضرورت هر گونه گفتگو و تنقیح و تصحیح متمم              
 . قانون اساسی را رد میکند 

ی تأخیـر   در جریان مذاکرات معلوم شد که علت عمده       
در طرح و تصویب متمم قانون اساسی این اصل و اصـل            

مذهب رسمی ایران   ” اول آن است که در آن گفته شده         
] و[ ی حقه ی جعفریه اثناعشریه اسـت        اسالم و طریقه  

 . “باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد
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 روزهای بعد هم دو سه بار و در جلسات مختلـف مـجـلـس کـه از                     
، یـعـنـی      “   نقاهت آقایـان  ” ی اساسی سؤال میشود     سرنوشت نظامنامه 

اما چون از قرار مـعـلـوم در          .   آورند، را بهانه می   “ سید عبداهللا بهبهانی  ” 
هائی میشـود هـمـان       اشاره“   آقایان” های  خارج از مجلس به کارشکنی    

وکیل که میگفت نباید سر موئی از قانون شرع تخـلـف شـود، حـرف                  
رفـع ظـلـم      ” پیشین خود را به نحوی دیگر تکرار میکند که اگر چـه              

میشود و وضع عدل مطلوب است لکن اهم از او حفظ استقالل و مقـام               
خـلـل     ) 14(ای شریعت است؛ چنانچه در این تغییر وضع به قدر شعره 

و سپس از    “   مذهبی دست دهد هیچ کس برای پذیرفتن حاضر نیست        
این هم فراتر میرود و با ترجیح دادن رواج و تسلط   ظلم بـر نـقـض                     

موجب نقض احکام و وضع قـوانـیـن          ” احکام شرع میافزاید اگر چیزی      
اما اگر در اثر “   مخالف اسالم باشد کفر صریح است و قابل تحمل نیست        

است و معلوم است “   فسق” نهایت آن “   روزی هزار نفر کشته شود ” ظلم  
 . قابل تحمل است“ کفر صریح”در برابر “ فسق”که 

ها و تهدید و تکفیرهای حضرات، شورش و نـاآرامـی          علیرغم کارشکنی 
یابد اما با این همه کار متمم قـانـون   در درون و بیرون مجلس ادامه می  

“ نقاهت آقـایـان   ” و یا   “   تنقیح و تصحیح حجج اسالم    ” اساسی به عنوان    
 :همچنان متوقف است

 

مردم تبریز بازار و دکـاکـیـن را          ”  اردیبهشت، 23 ربیع االول، 29در  
وکالی انجمن ایالتی در تلگرافخانه رفته به مـجـلـس شـورای              .   بستند

تا قانون اساسی طبع و توزیع نشود دکاکـیـن   ....طهران اطالع دادند که  
اگر تا ده روز دیگر قانون اساسی انتشار نیـابـد   ]  و...[را باز نخواهند نمود 

ناچارخود آنان قانون مخصوص برای مملکت آذربایجان وضع خواهـنـد           
ها نمایـش داده      اسلحه برداشتند و در کوچه     احرار. . . روز دیگر ” و  .   “ کرد

در اصفهان به دنبـال  )     15.   ( “ فریاد میکنند که عازم تهران خواهند شد 
به مردم توصیه نمود که تا مواد مـتـمّـم           ” استمداد تبریزیان، آقا نجفی     

 13و در   )   16( “    قانون اساسی به امضای شاه برسد مالیات را ادا نکنند 
“ مردم تهران تعطیل کرده در عمارت بهارستان اجـتـمـاع          ” ربیع االخر   

اما شش روز پس از این حادثه رئیس مجلس از دسـت انـداز               .   میکنند
ای از   شاید نیـاز بـاشـد پـاره         ” ای خبر میدهد و آن این است که         تازه

از .     “ به علمای نجف اشرف اطـالع داده شـود          “   قانون اساسی ” مطالب  
از امضای متمم قانون اساسی امتناع دارد        ” قرار معلوم محمد علی شاه      

بـه  ” ،  “ و مدعی است که مواد آن بایستی از نظر مجتهدین کربال بگذرد           
 )17. (“ی بر چیدن مجلس شودامید این که وسیله

 
با این همه دو هفته بعد، در زیر فشار هیـجـان و شـورش خـارج و                      

ی متمم قانون اساسی در تاریخ      اعتراضهای داخل مجلس، بحث در باره     
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 در   1907 ژوئن   11 و 1286 خرداد 21 برابر با 1325 ربیع اآلخر 29
ی علنی مجلس آغاز میشود اما گفتگو در این باره از یکـسـو بـا                 جلسه

حالتی تعرضی و تهاجمی از جانب متعصبان مذهبی، برای تـحـمـیـل            
ی نظارت علما بر قانونگذاری، و از سوی دیگر به          شرع بر قانون و سلطه    

صورت دفاع و استدالل محجوبانه از مشروطیت و دموکراسی، از جانـب           
بـه  “   آقـا سـیـد عـبـداهللا         ” و   .   نمایندگان ترقیخواه ادامه پیدا میکنـد     

در نهایت اهتمام و دقت هـر فصـلـی را             ” نمایندگان اخطار میکند که     
 و مباحثه کنید و خوانده شود کـه بـاعـث              مّداقه دوبار سه بار به تکرار    
 .“اطمینان ملت باشد

 
مجلس ”  که به موجب آن    استبحث بطور عمده بر سر اصل دوم قانون         

مقدس شورای ملی، که به توجه و تأیید حضرت امام عصرعج اهللا فرجه            
و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسالم خلداهللا سلطانه و مراقـبـت            

ی ملت ایران تأسیس شده اسـت،       حجج اسالمیه کثراهللا امثالهم و عامه     
ی آن مخالفتـی بـا قـواعـد           باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه       

حضرت خیراالنام صلی اهللا علیه و      ی  ی اسالم و قوانین موضوعه    مقدسه
 و برای جلوگیری از انحراف از این امـر ، در              ؛“ سلم نداشته باشد  آله و   

در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر        ” همین اصل مقرر شده بود که       
از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدیـنـیـن، کـه مـطـلـع از                 

علمای اعالم و حـجـج اسـالم           ” ، از طرف    “ مقتضیات زمان هم باشند   
در مـجـلـس     “   رسمیت عضویت ” تعیین شوند تا با     “   مرجع تقلید شیعه  

موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقـت          ” شورای ملی شرکت و     
که مخالفت با قـواعـد       مذاکره و غوررسی نموده هر یک از مواد معنونه       

داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پـیـدا         ی اسالم مقدسه
رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع ” و روشن است که “   نکند

این ماده تا زمان ظهور حضرت حجۀ عصر ” و گذشته از آن “   خواهد بود 
 .“عجل اهللا فرجه تغییر پذیرنخواهد بود

 
ی تـأخـیـر در طـرح و           در جریان مذاکرات معلوم شد که علت عمده   

تصویب متمم قانون اساسی این اصل و اصل اول آن است کـه در آن                 
ی حقه ی جـعـفـریـه         مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه     ” گفته شده   

. “ باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب بـاشـد           ]   و[ اثناعشریه است   
این اصل در اثر اعتراضات اقلیتهای دینی، بویژه زردشتیان که نـظـرات           

ی مفصل و پیاپی به مجلس ارائه داده و خواستـار           خود را طی چهارنامه   
ی بعضی مواد دیگر این قانون، کـه در           مساوات حقوقی شدند، بوسیله   

-آنها در آخرین نـامـه  .     آمد، تا حدودی تعدیل شد “   حقوق ملت ” فصل  
قوانـیـن مـذهـبـی        ” شان نوشته بودند که منظورشان سهیم شدن در         

“ و“   بر سر مساوات در حقوق انسانیـت      ” نیست بلکه سخنشان    “   دیگران
است و اگـر در قـانـون        “   ی رعایاحفظ حقوق مملکتی و مجازات عامه 

مساوات شرط نشده باشد دیگر امید زیسـت بـرای مـا              ” اساسی اصل   
و پس از خواندن این نامه در مجلس بود کـه یـکـی از        )   18.  ( “ نیست

برای “   مساوات حقوقی ” نمایندگان آنها را مطمئن ساخت که قبالَ اصل         
 . تمام اهالی ایران در اصل هشتم قانون تضمین شده است

 
ی مطابقت قوانین با شرع اسالم و      اما دعوای حل ناشدنی بر سر مسئله      

نظارت علمای اسالم بر امر قانونگذاری بود، که گذشته از آن کـه در                
جلسات گذشته بارها بر سر آن میان نمایندگان متعصب مـذهـبـی و          
ترقیخواه مقابله و کشمکش شده بود، پس از طرح آن در مجلس نـیـز      

البته در جریان این درگیریها نمـایـنـدگـان        .   تنش همچنان ادامه یافت   
ترقیخواه در برابر تهاجم متعصبان مذهبی به علت فضای حاکم موجود           
ناگزیر دست به عصا راه میرفتند و نظرات خود را به صورت علمی و بـا                

های فراوان در مورد جدائی شرع و قـانـون بـه بـحـث               حاشیه رفتن 
برای مثال در گزارش مذاکرات مجلس در روز پنجشنـبـه           .   میگذاشتند

 خرداد، چنین آمده که یکی از نمایندگان تبریز 23اول جمادی االول ،     
نظارت علما بر قانون را به نحوی غیر مستقیم رد میکـنـد ودر مـورد                  

دلیل مـیـĤورد کـه        “   پنج نفر از علما” ی محدود کردن این امر بوسیله   
ی حق عمومی همه“   در تطابق احکام جزئیه با قواعد کلیه  ” نظارت علما   
میشود این حق عمومی را سلب و مـنـحـصـر بـه افـراد                  ” علماست و   
و یا یـکـی دیـگـر بـه             .   ، یعنی یک هیئت از علما، بکنیم      “   مخصوص

ی میپردازد که موجبات اعتراض نماینـده   “   مباحثات و مناقشات علمی   ” 
صنف کاغذفروشی و صحاف و کتابفروشی میشود که از ایـن گـونـه                 

ی دو روز بـعـد مـجـلـس             اش سر آمده و در جلسه     گفتگوها حوصله 
به مباحثات عـلـمـی    ” اگر قرار باشد جلسات مجلس     :   معترضانه میگوید 

هـا و    ی مشاجره به هر حال پس از همه     .     کار تمام نخواهد شد   “   بگذرد
کشمکشها اصل نظارت علما بر تدوین قوانین و تطبیق آن بـا قـواعـد                

 خـرداد    25،   1325ی سوم جمادی االول     ی اسالم در جلسه   -مقدسه
 .  طرح و به اکثریت آراء تصویب میشود1286

 
متمم قـانـون    ” اما پس از گذار از این مرحله نیز کشمکش بر سر اتمام             

گـیـری بـه      در مجلس همچنان ادامه دارد و گفتگو و تصمیـم “  اساسی
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 روز پس از آن تاریخ ،  18کندی بسیار پیش میرود تا آنجا که دو ماه و           
 شهریور، اتابک صدراعظم، در واقـع بـرای       18 ماه رجب، 21یعنی در  

ی مملکت، دستخطـی را کـه از           تعیین و تکلیف دولت خود در اداره      
شاه مبنی بر تأکید در تسریع در اتمام قانون اساسی گرفتـه،            محمدعلی

با این همه از آنجا که اتابک در هـمـیـن روز        .   به مجلس ارائه میدهد 
هنگام خروج از مجلس ترور میشود این تذکر و دسـتـخـط نـیـز در                   
پیشرفت کار قانون اساسی تأثیری نمیگذارد و مجلسیان وقت خـود را             

هـای فـرعـی      ی امور دیگر و قوانین و نظامنامـه       بیشتر به بحث در باره    
 شعبان، رئـیـس     3برای نمونه وقتی دوهفته پس از آن، در  .   میگذرانند

ی دو روز بعد    پذیرد که در جلسه   مجلس بنا به تقاضای یکی از وکال می       
قانون اساسی را به بحث بگذارد باز هم در روز موعود، و علیرغم تـذکـر               

ترتیبش موجود نشده، کارهـای دیـگـر          امروز” :   همان نماینده، میگوید  
 8ی روز     ها در جـلـسـه     و سرانجام پس از امروز و فردا کردن       .   “ هست

امـا  .   “ ی اساسی خوانده شـود     اول نظامنامه ” شعبان رضایت میدهد که     
ی همچنان که در مذاکرات بعدی مجلس دیده میشود مذاکره در بـاره         

امـا  .   باز هم به عقب مـیـافـتـد        “   کارهای مهم ” ی  قانون اساسی به بهانه   
 17باالخره نمایندگان مجلس، با یک پیگیری جدی در روزهای میان            

قانون ”  شعبان، به قول رئیس مجلس، شب و روزمینشینند و کار            24تا  
 ئیل   شعبان قوی  29” را به پایان میبرند و پنج روز بعد هم در           “   اساسی
در قصر سلـطـنـتـی     )   1907 اکتبر 8 و 1286 مهر  15برابر با     ( 1325
 . شاه میرسانندبه امضای محمدعلی“ تهران

 
ی  ذیحـجـه  28به این ترتیب هشت ماه پس از اولین جلسه مجلس در        

در آن   “   اهمیت تکمیل قانون اساسی” ، که از 1285 بهمن   23،  1324
سخن میرود، و چهارماه پس از تصویب اصل تقدم شرع بـر قـانـون و              
نظارت علمای شرع بر تصویب قوانین، کارتصویب و تـوشـیـح قـانـون                
اساسی پایان میپذیرد و در همین روز مجلس شورای ملی این خبر را              

 :طی تلگرافی، به شرح زیر به شهرهای ایران مخابره میکند

ی قانون اساسی که سعادت و سالمت ایران را         بحمداهللا والمنّه ضمیمه  ” 
ی اسالم، و استحکام و اسـتـقـالل دولـت و              پایه و مایه و حافظ بیضه     

استقرار حقوق ملت منحصراً در روی این اساس مقدس استوار خواهـد            
شد، امروز که به حساب شمسی روز اول سال دوم افتـتـاح مـجـلـس                  
شورای ملی ایران است به حسن تصادفی که از جمله عالئم غیبی است    

ی ی مـبـارکـه     که توجه اعالی این اساس مقدس اسـت، بـه صـحّـه           
اعلیحضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلداهللا مـلـکـه و         

ی جا دارد عموم ملت از صمیم قلب به شکـرانـه  .   سلطانه توشیح گردید  
این موهبت عظمی و حسن استقبال این مراتـب آزادی را در رفـع                  
اغراض شخصی و متابعت تامّه به قوانین مملکتی قـرار داده خـود را                 

 )  19. (“ی مقدسه معرفی کنندشایسته و سزاوار چنین عطیّه
 

، چنان که از نام آن بـرمـیـĤیـد،             “ متمم قانون اساسی  ” به این ترتیب    
که قبالَ به صورتی شـتـابـزده و        “  ی اساسینظامنامه”ای بود بر  تکمله

ناقص تدوین و تصویب شده بود، و ملت از طریق این قانون توانست تـا               
ی نیروها اجازه مـیـداد، و        آنجا که شرایط تاریخی و اجتماعی و موازنه       

حتی میتوان گفت خیلی بیشتر از آن، به صورتی انقالبی دو نـیـروی                
اصلی سلطنت و روحانیت را، که به شکلی خودسرانه و مستبـدانـه بـر       
ملت و مملکت و بر زندگی مادی و معنوی ایران حاکم بودند عمـالَ از                

 .قدرت برکنار سازد و خود بر سرنوشت خویش حاکم شود
 

 محتوای متمم قانون اساسی

 
“ قوای مملکت ناشی از ملت اسـت   ”: در این قانون صریحاَ گفته میشود 

چیزی جز قدرتهای سه گانه قانونگـزاری،      “   قوای مملکت “ و  )   26اصل  ( 
ی مقننه مخصوص اسـت    قوه”اجرائی و قضاتی نیست که بنا بر تعریف  

ی اجرائیه یعنی هیئت وزیران و مأموران    ، قوه “ به وضع و تهذیب قوانین    
به ” ، ولی “ به نام نامی اعلیحضرت همایونی” دولت که احکام و قوانین را    

ی قـوه ” و     )   27اصـل    ( ، اجرا میکنند    “ ترتیبی که قانون معین میکند    
مخصوص است بـه     ” که  “   قضائیه و حکمّیه عبارت است از تمیز حقوق       

) . 27اصـل    ( “   محاکم شرعیه در شرعیات وبه محاکم عدلیه درعرفیات       
دیوان عدالت عظمی و محاکم عـدلـیـه مـرجـع         ” در ارتباط با عرفیات     

منعقد میـشـونـد    “   به حکم قانون ” که  “   رسمی تظلمات عمومی هستند   

چنان که دیده میشود از سه نیروئی که متمم قانـونـی            
اساسی، بطور رسمی، منشأ قانون شنـاخـتـه نـقـش           

ی تشریفاتی داشته و   کامال جنبه “   اعلیحضرت همایونی ” 
تنها کار او امضای بدون معطلی و بی قـیـد و شـرط                
قوانینی است که در مجلس شورای ملی، به تنهائی یـا            

 .همراه با مجلس سنا، به تصویب رسیده است
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قضاوت در امور شرعیّه با عُدول مـجـتـهـدیـن جـامـع          ” و  ) 74اصل ( 
 ). 71اصل (خواهد بود “ الشرایط

ی مقّننه مربوط میشود باید توضیح داد که مـتـمـم             درآنچه که به قوه   
اعلیحضرت شاهنشاهی و مـجـلـس      “ قانون اساسی آن را رسماَ ناشی از   

“ مجلسیـن ” دانسته است به این ترتیب که       “   شورای ملی و مجلس سنا    
ی خود توشیح   آن را به صحّه   “   و اعلیحضرت همایونی  ” قانون را تصویب    

وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل      ” میکنند با تأکید بر این نکته که        
شرح و تـفـسـیـر       ”و “ و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی 

و   )   27اصـل    ( این مجلس اسـت       “   یاز وظائف مختصّه  ]   هم[ قوانین  
“ هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نماید        ” پادشاه، هم نمیتواند    

 ) . 49اصل (
چنان که دیده میشود از سه نیروئی که متمم قانونی اساسـی، بـطـور                

ی کامال جنبه “   اعلیحضرت همایونی ” رسمی، منشأ قانون شناخته نقش      
تشریفاتی داشته و تنها کار او امضای بدون معطلی و بی قید و شـرط        
قوانینی است که در مجلس شورای ملی، به تنهائی یا همراه با مجلـس              

 .سنا، به تصویب رسیده است

ی حقوق و اختیارات آن نیـز، عـالوه بـر             در مورد مجلس سنا و دامنه     
پیشین برای آن در نـظـر          “   ی اساسی نظامنامه“ محدودیتهائی که در  

مـذاکـرات   ” گرفته شده بود، در این قانون نیز این قید افزوده شد کـه               

“ مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتـیـجـه اسـت               
ی نـظـامـنـامـه       ” 47و حال آن که، همان طور که در اصل   )   34اصل ( 

آمده، تصمیمات و مصوّبات مجلس شورا در تمام امور مملکتی        “   اساسی
و دولتی و اجتماعی در غیاب مجلس سنا به خودی خود صورت قانونی             

 .دارد

در حقوق سلطنت و موقعیت پادشاه نیز، که قانون اساسی پـیـشـیـن                
سلطـنـت   ” به صراحت اعالم میکند که “   متمّم قانون”کامالَ ساکت بود،  

“ که از طرف ملت به شخص پادشاه مـفـوّض شـده             . . . .   ای ست   ودیعه
را بر این اصـل      “   به موهبت الهی  ” اما محمد علیشاه عبارت     )   35اصل  ( 

تحمیل کرد که از قرار معلوم القاء شود که ملت این مقام را، نـه بـه                    
. به شاه واگذار میکـنـد  “ به موهبت الهی”تنهائی و به اختیار خود، بلکه  

اصـل  ( “   مشروطه بودن سلـطـنـت     ” در عوض مجلس عالوه بر تأکید بر        
هیچ پادشاهی بر تـخـت       ” این اصل را نیز به تصویب میرساند که         )   36

سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس            
به کالم اهللا مجید “   شورای ملی حاضر شود و در حضور نمایندگان ملت       

و به آنچه نزد خدا محترم است سوگند یاد کند که عـالوه بـر صـرف                   
“ حدود مملکت و حقوق ملـت     ” و  “   حفظ استقالل ایران  ” همت خود در    

بر طبق آن و قوانیـن    ” باشد و   “   قانون اساسی مشروطیت ایران   ” نگهبان  
مـنـظـوری جـز       . . . .   تمام اعمال و افعـال ” ودر ”   نماید “   مقرره  سلطنت  

 ) .39اصل (باشد “ سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته
 

به این ترتیب با توجه به مواد قانون اساسی و متمّم آن، و همچنین بـا     
ی اول مجلس شورا    تصمیمات قانونی دیگری که در یک سال اول دوره        

ی حقوق سلطنت گرفته شد، در واقع پادشاه به یک عنصر صرفاَ            در باره 
بـه  “   موافقت قانـون  ” و  “   مراعات” تشریفاتی بدل شد که تنها میتواند با        
درجات نظامـی و    ” مثالَ میتواند  :   انجام بعضی امور تشریفاتی اقدام کند     

به اشخاص اعطا کـنـد     “   با مراعات قانون  ” نشان و امتیازات افتخاری را      
صـورت  “   به نـام پـادشـاه       ” ؛ یا ضرب سکه با موافقت قانون ) 47اصل  ( 

صدور فرامین و احکام برای اجرای ” همچنین به موجب قانون .     میگیرد
از حقوق پادشاه شناخته شده اما همان طور که قبالَ گفته شد            “   قوانین

او به هیچ وجه حق ندارد صدور این فرامین را به عقب بیندازد؛ و یـا                  
  ) 46اصل   (   بود  “   عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه        ” 

از هیئت وزراء    “   مجلس شورای ملی یا مجلس سنا     ” اما هر گاه اکثریت     
مـنـعـزل    . . . هیئت یا آن وزیـر      ” آن  “   نارضایتی میکرد ” یا وزیری اظهار    

فرمانفرمائی کـل قشـون بـری و          ” عالوه بر اینها    )   .   67اصل  ( “   میشد

 مظفرالدین شاه
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اعـالن  ” و   “   بحری  با شخص پادشـاه     
ی رسماَ بر عـهـده  “   جنگ و عقد صلح   

اما حقیقت اینست کـه ایـن         .   اوست
اختیارات، و هر نوع اختیار دیگری که       
به موجب قانون به پادشاه داده شـده،        

زیرا بـه   .   ی تشریفاتی دارد  کامال جنبه 
موجب اصول متمم قانـون اسـاسـی          

ی فرامین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقـتـی اجـراء              کلیه” 
میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد، و مسـئـول صـحـت                 

شـخـص   ” است  و     “   همان وزیر ” مدلول فرامین و دستخطهای پادشاه      
در هر گونه امـور   ” هستند که   “   پادشاه از مسئولیت مبرّی و وزراء دولت      

 ).44اصل (اند شناخته شده“ مسئول مجلسین
بیهوده نیست که محمد علی شاه پس از خواندن مواد متـمـم قـانـون          

بودن پادشاه به سختی جا میخورد و بـه         “ غیر مسئول ” اساسی در مورد    
چطور من مسئولیتـی نـدارم؟       ” :   رئیس مجلس وقت معترضانه میگوید    

ی گوسفندان را هـدایـت و     من باید رعایای خود را مثل شبانی که گله     
اما رئیس مجلس با توسل به اصـول         .   “ نگهداری میکند سرپرستی کنم   

ی آن اصول به ظاهـر      دیگر قانون و بویژه یادآوری لحن بسیار محترمانه       
او برای محمد علی شاه توضیح میدهـد        .   شاه را آرام و خوشحال میکند     

که این اصل برای اینست که شاه از پرس و جو و جوابگـوئـی مصـون                  
باشد و وزیران، مثل گذشته، مسئولیت کارهای خالف خود را به گردن            

تمام اقتدار و اختیاری ” بعالوه بر سر او منّت میگذارد  که .   شاه نیندازند 
اند در قانون اساسی، و مخصوصاَ در قـانـون          که سالطین گذشته داشته   

 )  20. (است“ بینی شدهبرای پادشاه پیش... متمّم،
آمیز که بگذریم بر اساس متمّم قانون اساسی شاه         از این سخنان تعارف   

مـخـارج و     ” ی دربار هم اختیاری نـداشـت و           حتی در تعیین بودجه   
در ایـن    ) .     56اصـل ( میشد “   مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناَ معین   

ارتباط بد نیست یادآوری شود که مجلس اول پس از تصـویـب ایـن                 
های چند هزار تن درباری و شاهزاده را قـطـع            قانون نه تنها مستمری   

ای کاهش داد بلکه حتی مقرری شاه را   کرد و یا به شکل قابل مالحظه      
هشتصد هزار تومان نقد، پنج هزار خروار غله و ده هزار ” محدود کرد به    

ی مسـتـخـدمـیـن        همه” ؛ و به همین مناسبت شاه ناگزیر        “ خروار کاه 
خـانـه،   های بیوتات سلطنتی، کـالسـکـه       ی اجزای دستگاه  همه. . .   دربار

اصطبل، صندوقخانه، پیشخدمتها، غالمان، سرایداران و ناظر آشپزخانـه         
را “   و شاطرها و غالم و پیشخدمتهای فراشخانه و باغبانها و غیره و غیره            

 )  21.(جواب گفت
به این ترتیب در یـک جـملـه،          

عمالَ شـاه    ” متمّم قانون اساسی   
“ را تقریباَ فاقد قـوه و اقـتـدار          

 )  22.(کرد

اما در مورد مجلس سـنـا، کـه          
رسماَ رکن سوم انشـاء قـانـون          

ی حقوق و اخـتـیـارات       شناخته شد، در متمّم قانون توضیحاتی در باره       
قبلی افزوده شد و آن این بـود کـه       “   ی اساسینظامنامه” آن بر اصول    

“ از طرف تمام ملت وکالـت  ” مجلس سنا نیز، مانند مجلس شورای ملی        
نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایاالت و بلوکاتی که آنـهـا را            ” دارد و   

حق تحقیق و   ” ؛ و باز مانند مجلس شورا   ) 30اصل  ( “   اندانتخاب نموده 
وضـع و    ” را دارد، باسـتـثـنـای         “   تفحص در هر امری از امور مملکتی      

شـرح و    ” ، و همچنین     “ تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت       
ی مجلس شـورای مـلـی        وظایف مختصّه ” که هر دو از     “   تفسیر قوانین 

عالوه بر آن مصوبات سنا در غیاب مجلس شورا و بدون تـأئـیـد       .   “ است
 . آن به صورت قانون در نخواهد آمد

و قـدرت    “   علمـای اسـالم    ” اما گرفتاری بزرگتر و پر دردرسرتر مسئله  
-طلبی آنها، با تکیه بر نیروی شرع، بود که در برابر جنبش مشـروطـه           

با توجه به تضعیـف  “   علمای اسالم” .   خواهی و ترقی طلبی قد برافراشت 
قدرت سلطنت بطور عمده در صدد برآمدند که با استفـاده از فضـای                

ی قدرت خود را بـه       اعتقادی دینی و با استناد به متون و سنّت دامنه         
های سیاسی و حاکمیت عرفی گسترش دهند و بـر مـیـزان و                 عرصه
شاید توضیح این نکتـه الزم       .   ی خود بر جامعه بیفزایند    ی سلطه دامنه

“ ی اساسـی نظامنامه” باشد که در تمام مدتی که گفتگو و جدال بر سر            
نخستین و نزاع میان مشروطه و استبداد و ملت و دربار بود حتی یـک               
بار هم برای نمونه از شرع و دین و فقها و علمای دینی سخنی به میان                

و “   خـداونـد  ” وکال کلمـات    “   ینامهصورت قسم” نیامد؛ تنها یک بار در   
به کار رفته بود که نمایندگان مجلس باید به این دو سـوگـنـد              “   قرآن” 

با کمال راسـتـی و     ” یاد میکردند که تکالیفی را که به آنان رجوع شده    
به اساس سلطنت و حقوق مـلـت   ” انجام دهند و “  درستی و جدّ و جهد 

جز فوائد و مصالح دولـت و مـلـت        ...  هیچ منظوری ”نکنند و “  خیانت
در پـایـان    “   هواهللا تعالی ” نداشته باشند؛ و باری دیگر نیز عبارت        “   ایران

 .و پیش از امضای شاه و ولیعهد و صدر اعظم ثبت شده بود“ نظامنامه”
 

و “   متمّم قانون اسـاسـی     ” ی  اما از همان لحظه که مسئله     
حقوق ملت ایران و اصول مشروطیت مانند آزادی، برابری         
و امنیت و تفکیک قوا و مسائلی از این قبیل به میان آمـد      

 دعوای شرع و عرف در درون و بیرون مجلس آغاز شد، 
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و حقـوق مـلـت      “   متمّم قانون اساسی  ” ی  اما از همان لحظه که مسئله     
ایران و اصول مشروطیت مانند آزادی، برابری و امنیت و تفکیک قوا و              
مسائلی از این قبیل به میان آمد دعوای شرع و عرف در درون و بیرون               
مجلس آغاز شد، و  همان طور که قبالَ توضیح داده شد پس از هشـت     

بـه  “   ی اثنا عشـری جعفریّه” ماه جدال و کشمکش، اوالَ اسالم و مذهب         
عنوان مذهب رسمی ایران شناحته شد و ثانیاَ قرار شد که یک هیـئـت       

به عنوان عضـو مـجـلـس       “  مجتهدین و فقهای متدینین”پنج نفری از  
قواعد مقدسۀ  ” شورا با نظارت خود از تصویب هر نوع قانونی که مخالف            

 . باشد جلوگیری کنند“ اسالم
 

حقیقت آنست که این اصل دوم چیزی جز پیشنهاد گروه فقهای ضـد              
مشروطه به رهبری شیخ فضل اهللا نوری معروف نبود و تنها تفاوت آن              

این بـود    “   مشروعه” با اصل پیشنهادی علمای مرتجع طرفدار حکومت        
که آنها خواسته بودند فقهای ناظر بر قانون در خارج از مـجـلـس و                   
مستقل از آن تعیین شوند ولی نمایندگان ترقیخواه مجلس با مقاومـت            

عـلـمـای    ”ی خود توانستند آن را به این صورت درآودند که  سرسختانه
را، بـا ایـن      “   اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علما          

، به مجلس شـورا مـعـرفـی       “مطلع از مقتضیات زمان باشند”شرط که  
کنند و نمایندگان مجلس به انتخاب خود پنج نفر از آنها را، یا بیشـتـر                

بـه عضـویـت مـجـلـس           “   به حکم قرعه  ” باالتفاق  . . . .   به مقتضای عصر  
 .بپذیرند

 
به این ترتیب همان طور که طرفداران سلطنت استبدادی توانسـتـنـد             
اصل تأسیس مجلس سنا و دخالت آن را، با انتخاب نیمی از اعضای آن              

ی ایران تحمیل کنند علمای شیعه نیـز،  از جانب شاه، به نظام مشروطه 
با استفاده از فضائی که به وجود آوردند و با حمایت محمدعلی شـاه و                

ی شرع و عـلـمـای        درباریان، توانستند به نحو بسیار جدی تری سلطه       
رسـمـاَ جـا      “   متمّم قانـون اسـاسـی      ” مذهبی را بر امر قانونگذاری در       

 . بیندازند

عالوه بر این علمای شیعه در قلمرو امر قضا و دادگستری نیز توانستند              
توضیح آن که در اصـل    .   قسمتی از تسلط خود را همچنان حفظ کنند     

بیست و هفتم این قانون، در عین حال که امور به عـرفـی و شـرعـی               
ی عرفی و شرعی نیز سخن رفته کـه         اند، از دو نوع محکمه    تقسیم شده 

ی دومی رسیدگی به شرعـیـات       کار اولی رسیدگی به عرفیات و وظیفه      
-بعالوه در یک اصل دیگر، که ممکن است تکمیـل        .   شناخته شده است  

دیوان عدالت عظـمـی و       ” ی این اصل تلقی شود، آمده است که         کننده
محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند وقضاوت در امـور            

و سرانحـام  )   71اصل  ( “   شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است      
ی شاه قرار   تصویب حاکم شرع در تعیین مدعی عموم نیز، که در عهده          

  ).83اصل ( دارد، ضروری شناخته شده است 
 

با این همه این اصول در عمل یا به صورتی بسیار محدود به اجـراء در             
برای مـثـال اصـل        .   آمد و یا بطور کلی به دست فراموشی سپرده شد         

نظارت فقها، به ترتیبی که در قانون آمده بود، جز به صورتی ناقـص و                
ی زمانی بسیار کوتاه عملی نشد، زیرا نه تنها بی رغبتـی و              در محدوده 

خواهان و همچنین ضـرورتـهـای زمـان در            مقاومت مردم و مشروطه   
علمای اعالم و حجج اسالم مرجع      ” تعطیل آن نقش بازی کرد بلکه هم        

مجتهدین و فـقـهـای        ” نتوانستند بر سر انتخاب بیست نفر از        “   شیعه
به توافق برسند و هـم    “  متدینین که مطلع از مقتضات زمان هم باشند 

بیشتر علمای منتخب صالح خود را در آن دیدند که از شرکت در امور              
پر مسئولیت و پر دردسر سیاسی بپرهیزند و به منبر و مسجد بسـنـده               

 . کنند
در امر قضا و   “  عدول مجتهدین جامع الشرایط”اما اصل دخالت شرع و  

ای خاص در    دادگستری نیز که به صورتی استثنائی و محدود به زمینه         
قانون آمده بود، عالوه بر آن که به صورتی کلی و  مبهم انشاء شده بود                
عمالَ معلق ماند زیرا اوالَ در قانون  مطلقا جرائم شـرعـی تـعـریـف و                    

اند و ثانیاَ هیچ جا از محکمه یا محاکم شرع تعریفی بـه              مشخص نشده 
خـود، در    “   شـرعـی  ” دست داده نشده که مردم بتوانند در دعواهـای           

به این ترتیب همان طور که طرفداران سـلـطـنـت           
استبدادی توانستند اصل تأسیس مجلس سـنـا و           
دخالت آن را، با انتخاب نیمی از اعضای آن از جانـب            

ی ایران تحمیل کنند علـمـای       شاه، به نظام مشروطه   
شیعه نیز، با استفاده از فضائی که به وجود آوردند و            
با حمایت محمدعلی شاه و درباریان، توانستنـد بـه           

ی شرع و علمای مذهبی     نحو بسیار جدی تری سلطه    
رسمـاَ  “   متمّم قانون اساسی  ” را بر امر قانونگذاری در      

 . جا بیندازند
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صورتی هم که مشخص و مسلّم باشد دعوا جنبه شرعی دارد، بـه آن                
 قانون به تأکید گفته میـشـود        74گذشته از اینها در اصل      .   رجوع کنند 

که “   ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون        هیچ محکمه ” که  
. نیز تعمیم داد   “   محاکم شرع “ در واقع به راحتی میتوان این حکم را بر        

“ سید محمد مجتهدی طـبـاطـبـائـی         ” با این تفاصیل بیهوده نبود که       
ی تشکیل محاکم عدلیه ، با یک بیانی که خالی از            هنگام بحث در باره   

کنایه و شوخی تلخی هم نبوده اظهار تردید نمود که پس از تشـکـیـل           
ای دیگر هم برای روحانیـون بـاقـی خـواهـد              ها آیا وظیفه  این دادگاه 

 )23(ماند؟

مـتـمـم قـانـون        ” به هرحال، اگر چه رّد پای شرع در وجوه گوناگون            
ای بر جا مانده اما این قانون در عمل، همانطور      به نحو برجسته  “   اساسی

که بجای اساس سلطنت استبدادی نظام مشروطه را برقرار ساخت، بـر            
ای مهلک وارد آورد، زیرا عالوه      اختیارات قضائی علمای اسالم نیز ضربه     

“ اقتدارات محاکمات” ی فصل   گانهبر نکات ذکر شده در باال اصول نوزده       
مقرر میدارد که تشکیل دیوانخانه و محاکم عدلیه، تعریف تقصیرات و            

ی رسیدگی به جرائم و صدور احکام، تعیین میزان مجازات    جرائم، نحوه 
مجرمان و سایر مقررات قضائی، همگی باید به حکم قانون و بـراسـاس              

 . قوانینی تحقق یابد که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد
 

ی دیگر متمایز و نسبت     ی قضائیه، که رسما از دو قوه      به این ترتیب قوه   
ی مجلس نـمـایـنـدگـان      به آنها مستقل است، عمال تابع قوانین مصوبه 

بـه  ” هـم    “   مقرری اعضای محاکم عدلـیـه     ” منتخب ملت است و حتی      
تعـیـیـن شـخـص        ” میشود؛ تنها استثنای قانونی “   موجب قانون معین  

در “   با تصویب حاکم شـرع    ” است که چنان که گفته شد       “   مدعی عموم 
در عین حال، برخـالف وزیـران و          .   ی پادشاه گذاشته شده است    عهده

هیئت دولت، که با نظر مجلس شورا عزل و  نصب میشوند، قضـات در          
ی عـدلـیـه را        هیچ حاکم محکـمـه    “ کار خود مستقل و آزاد هستند و      

نمیتوان از شغل خود موقتاَ یا دائماَ، بدون محاکمه و ثبوت تـقـصـیـر                 
ای و حتی او را، بدون رضایت خودش، از نقـطـه    )   81اصل ( “   تغییر داد 
 ).82اصل (ی دیگر منتقل کرد به نقطه

 

ی اجرائیه وحدود اختیارات آن نیز، همان طور کـه در       در توصیف قوه  
تعریف قوای سه گانه یادآوری شد، وزیران و ماموران دولـت، کـه در                 
گذشته نوکران شاه محسوب میشدند، اینک در واقع تابع و جوابـگـوی             

ی امور کشـور    فرامینی هستند که به تصویب مجلس میرسد و در اداره         

نیز طبق قوانینی که مجلس تصویب میکنـد رفـتـار مـیـکـنـنـد؛ و                     
اعلیحضرت، که قبال در رأس قدرت بود، در کار اجرائی و اعمال وزیران             

 .نمیتواند هیچ قدرتی اعمال کند
 

در نتیجه بر مبنای اصول متمم قانون اساسی، وزیران در کـار ومـقـام                
نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را        ” خویش، بر خالف گذشته،     

) . 64اصـل    ( “  مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند 
مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طـرف یـکـی از                 ” آنها  

مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که مـحـول              
مجلـس  ” ) .   60اصل  ( “   به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند       

“ شورای ملی یا سنا میتوانند وزراء را تحت مؤاخذه و محاکمه درآورنـد            
 65اصول  ( و آنها را طبق قانون بازخواست و محاکمه کنند            )   65اصل  ( 

ی دیوانـخـانـه   ” ومرجع رسیدگی به تقصیرات آنها هم اختصاصا      )   66و  
و سرانجام مجلسین در صـورت عـدم          ) .   69اصل  (   خواهد بود   “     تمیز

آن هیـئـت یـا آن         ” رضایت از کار یک وزیر یا هیئت وزیران میتوانند          
 . را از مقامش معزول کنند“ وزیر

 
به هر حال اگر در کشاکش سالیان جدال فکری نیروهای پیـشـتـاز و                

های مردم استبداد سلطنتی و     ی توده ی سرسختانه روشنفکری و مبارزه  
در عوض  ” ای از قدرت خود رااز دست دادند        ارتجاع دینی قسمت عمده   

به شمار مـیـرفـتـنـد و          “   رعایای پادشاه ” مردم عادی، که از این پیش       
او “   نـوکـران  ” ی او و      بودند که بوسیله  “   های گوسفندی گله” ی  بمنزله

میشدند، هویت انسانی خود را باز یافتنـد و بـا             “   سرپرستی و هدایت  ” 
استقرار نظام مشروطه و در پناه قانون اساسی آن از قید تکالیف نـظـام             
استبدادی و رعیتی آزاد شدند و به حاکمیـت سـیـاسـی و حـقـوق                    
اجتماعی ، که در جهان پیشرفته شناخته شده و بر آن حـاکـم بـود،                  
دست یافتند و حاکمیت قانون، که در واقع همان حاکمیت مردم است،            

پیش از هر چیز باید دانست کـه         .   در جامعه و سراسر کشور برقرار شد      
ی قانون اساسی ایران باین ترتیب برقرار       حاکمیت مردم و قانون بوسیله    

شده که مردم در کمال آزادی نمایندگان خـود را بـرای مـجـالـس                   
قانونگذاری انتخاب میکنند و همان طور که قبال تـوضـیـح داده شـد              

ی نـظـامـنـامـه     ” مجلس شورای ملی که اعضای آن براساس اصل دوم          
انتخاب میشوند نـظـام سـیـاسـی          “   ی اهالی قاطبه” از جانب   “   اساسی

ی حکومت را بر اساس قوانینی که به صالح مـلـک و               مملکت و نحوه  
 .ملت میداند تعیین میکند



                72                                             2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 
اما افراد مردم حق دارند در تمام مدتی که مجلس منتخب مشغول کار             
است به انحاء گوناگون برآن نظارت کنند به این ترتیب کـه بـجـز در          

ی مجلس به صورت غیرعلنی تشکیل خواهد       موارد استثنائی، که جلسه   
شد و مذاکرات آن برای مدتی محدود محرمانه خواهد ماند، در جلسات          

حق حضور و اسـتـمـاع         ” علنی آن به عنوان تماشاچی و روزنامه نگار         
تـا  . . .   تمام مذاکرات را روزنامجات میتوانند به طبع برسانـنـد         ” و  “   دارند
هرکـس  .   ی ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند    عامه

“ ی عمـومـی بـرنـگـارد       صالح اندیشی در نظر داشته باشد  در روزنامه      
عالوه بر اینها در ارتباط مجلس و مـردم  ) .   ی اساسی نظامنامه13اصل ( 
هر کس از افراد ناس میتواند عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را               ” 

 . “ی عرایض مجلس عرضه بداردکتبا به دفترخانه
 

ی امـور کشـور، از         دخالت مردم را در اداره    “   متمم قانون اساسی  ” اما  
طریق مجالس انتخابی، از این هم دقیقتر و وسیعتر میکنـد، بـه ایـن                

انجمنهای ایالـتـی و      ” ترتیب که در این قانون وجود سازمانهائی به نام          
ی ایران پیش بینی شده که اعضـای         “ والیتی در تمام ممالک محروسه    

با رعایت حـدود    ” و “   بالواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند   ” آنها نیز   
تامّه در اصالحات راجعـه بـه مـنـافـع             ” ، اختیارنظارت   “ قوانین مقرره 

 را خواهند داشت“ عمومی

  ).92-90اصول  (

ی نـظـامـنـامـه     ” از اینها مهمتر حقوق و اختیارات ملت است کـه در             
مطلقاَ مسکوت مانده بود و مدت کوتاهی پس ازسرو سـامـان             “   اساسی

حقـوق مـلـت      ” در فصل   “   متمم قانون اساسی  ” گرفتن مجلس اول در     
این فصل ، که بالفاصلـه پـس از       .   به تصویب این مجلس رسید  “   ایران

مذهب رسمی کشور و نظارت ” به عنوان  “    جعفریه ی حقّه طریقه” اعالم  
ی بر تدوین قوانین، و همچنین اشـاره بـه نـحـوه             “   علمای این طریقه  

بـردار  تعیین حدود کشور و پایتخت آن و رنگهای پرچم ایران و تعطیل           
در فهرست اصول متمم قـانـون       )   7-1اصول  ( نبودن اساس مشروطیت    

اساسی آمده،، یک سلسله حقوق انسانی را برای عمـوم مـردم ایـران                
 .تأمین و تضمین کرده است

 نخستین اصل حقوق ملت، همان طور کـه در ایـن قـانـون آمـده،                     
اهالـی  ” ی ایرانیان در برابر قانون است به این ترتیب که همه“   مساوات” 

“ مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهـنـد بـود             
معنای آن اینست که تمام نظامات و سنتهائی کـه تـا       ) .   اصل هشتم   ( 

این زمان محدودیتها یا محرومیتهائی برای افـراد مـردم و بـعـضـی                  
گروههای اجتماعی فراهم میĤورد، و یا امتیازات خاصی برای بـعـضـی              

الـبـتـه در      .   دیگر به رسمیت میشناخت، طبق این اصل ملغی میشـود         
اشاره شده،  “   و انعامی   مرسوم” ی قانون جزیک مورد که به لغو        مجموعه

به افراد مورد نظر پـرداخـت     “   ی دولتخزینه” که بنا به میل پادشاه از  
میشده، از امتیازات خاص طبقات و گروهها و افراد ممتاز و امـتـیـازات               
آنها، و لغو این امتیازها حرفی به میان نیامده است اما بـر عـکـس در           

هـیـچ   ” اصل نودوهفتم به مساوات مالیاتی اشاره شده که به موجب آن            
عـالوه بـر     .   “ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شـد        

افراد ” اینها در واقع در تمام مواردی که ذکر مراعات وحفظ حقوق تمام    
اصل ( “   هیچیک از ایرانیان” و یا عدم تجاوز به حقوق )   اصل نهم( “   مردم

به میان میĤید اصل مساوات تمام شهرونـدان ایـرانـی بـه          )   چهاردهم  
خودی خود تثبیت شده و آنچه مسلم است با ایـن تـوضـیـحـات، و                   
توضیحات بعدی، هر نوع امتیاز طبقاتی و اشرافی و گروهی مـنـسـوخ               

-با این همه اصل مساوات حقوقی افراد در بعضی موارد بوسیله          .   میشود
برای مثال اصـل     .   خدشه بر میدارد  “   متمم قانون اساسی  ” ی اصولی از    

اول آن که طریقه اثنی عشریه را مذهب رسمی ایران میشـنـاسـد در                
واقع تفاوت و اختالف میان شیعیان و پیروان سایر ادیان و مذاهـب را               

البته مجلس اول کوشید تا با شناسائی سه نفـر بـه             .   رسمیت میبخشد 
) ارمـنـی  ( ی زردشتی و یهودی و مسیحی        نمایندگی از ادیان سه گانه    

ولی مواردی، مانند ایـن کـه     )     24.( این نقیصه را به نحوی جبران کند 
، همچنان ایـن    ) اصل پنجاه و هشتم   (   وزیران باید حتما مسلمان باشند      

از دیگـر مـوارد     .   تبعیض میان پیروان دینهای مختلف را تثبیت میکرد       
تبعیض قانونی میان افراد میتوان از اصل پنجاه و نهم نیز یاد کرد کـه                

را “   ی اولی، یعنی پسرو برادر و عموی پادشاه عصـر          شاهزادگان طبقه ” 
 .به صراحت از حق اشتغال در مقام وزارت محروم ساخته است

 
گذشته از اینها سکوت یا عدم صراحت قانون در برخی موارد سبب شد             

های اجتـمـاعـی هـم از          که بعدها عالوه بر تمایز دینی، بعضی از الیه        
برای مثال بـه مـوجـب قـانـون          .   بعضی حقوق اجتماعی محروم شوند    

ی دوم مجلس به تصویب رسید زنان نه تنـهـا از           انتخابات، که در دوره   
حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس، بلکه حتی از حـق انـتـخـاب                

الـبـتـه در مـورد         .   ی مجلس هم محروم شناخته شدند     کردن نماینده 
محرومیت زنان از حق رأی، این نکته را نباید از نظر دور داشت که در             
شرایط تاریخی آن زمان شاید بیش از این هم نمیشد انتظار داشت زیرا    
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های جهانی نیز زنـان    ترین نظامترین و دموکرات دراین زمان در مترقی   
ی دوّم   با این همه بـعـدهـا دردوره         .   از این گونه حقوق محروم بودند     

ی انتخـابـات    “ نظامنامه”   ی  مجلس شورای ملی در هنگام بحث در باره       
به قـول خـودش      “   حاج وکیل الرعایا  ” یکی از نمایندگان مجلس به نام       

از حق انتخاب شدن اعتراض     “   محروم کردن نسوان  ” و به   “   جرأت کرد ” 
امّا بالفاصلـه   .   “ این مخلوق خدا تا چه وقت محروم باشند       ” :   کرد و گفت  

ذکاءالملک، یکی از روشنفکران سرشناس آن عصر که مخبر کمیسیون          
انتخابات هم بود، درعین حال که خود را هواخواه حقوق زنان خواند و              
از محرومیّت آنان اظهار تأسف کرد، زمان را برای طرح مسئله مناسـب             
ندید؛ اما از آن بدتر سید محسن مدرس، که به قول خودش از حـرف                

هـا و    دیوانـه ” آن نماینده بدنش به لرزه درآمده بود نسوان را مرادف با            
در . . . . نسوان در مذهب اسـالم مـا      ” :   خواند و پرخاشجویانه گفت“   سفها

خداوند قابلیت در اینها قـرار نـداده          ” و  “   تحت قیمومت رجال هستند   

  ) 25. (“است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند
 

اما در آنچه که مربوط به سایر حقوق شهروندی است، اصل نهم قانون،             
افراد مـردم را    “   امنیت جان و مال و مسکن و شرف       ” حمایت و دفاع از     

حکم ” بر عهده میگیرد و هر نوع تعرض به افراد مردم را، بدون توجه به       
برایـن  .   جدا ممنوع میکند  “   و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید      

ارتکاب جنحه و جنایات و تـقـصـیـرات         ”اساس، افراد حتی درصورت  
“ ی عدلیّه بر طبق قانـون     به حکم کتبی رئیس محکمه    ” هم جز   “   عمده

باید گناه ” مصون هستند، و پس از دستگیری نیز      “   فوری” از دستگیری   
مقصر فورا یا منتهی در ظرف بیست و چهارسـاعـت بـه او اعـالم و                    

اصل دوازدهم نیز مقرر مـیـدارد کـه بـدون         ) .   اصل دهم ( “   اشعارشود
ی متهم صادر و نه مـیـتـوان         استناد به قانون نه میتوان حکمی در باره       

 . ی او اجرا کردمجازاتی را در باره
 

ی مصونیت و امنیت مسکن، به موجب دو اصـل بـعـدی، نـه                 در باره 
میتوان قهرا و بدون حکم قانون به محل سکونت کسی داخل شد ونـه            

و از اقامت در محلی ممنوع، و یا بر عـکـس            “   نفی بلد ” میتوان کسی را    
 ).14-13اصول (به اقامت در محلی مجبور کرد 

متمم قانون اساسی درعین حال حق مالکیت افراد را تضمین میکند به            
ضبط امالک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست          ” این ترتیب که    

از هیچ مالکی بدون ) .   اصل شانزدهم  ( “   ممنوع است مگر به حکم قانون     
ی ملک نمیتوان “ ی قیمت عادلهتعیین و تأدیه” و بدون   “   مجوز شرعی ” 

و “   مـالـکـیـن    ” و حـق تسـلـط          )   اصل پانـزدهـم  (سلب مالکیت کرد  
نمیتوان از آنـان    “   حکم قانون ” امالک و اموال را نیز، بدون       “   متصرفین” 

 ).اصل هفدهم(سلب نمود 
 

به هیچ عنوان از اهـالـی         ” ی امنیت مالی نیز مقرر است که        در مسئله 
چیزی مطالبه نمیشود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتـی           ]   مملکت[ 

اصل نود ( و آن را نیز قانون به صراحت تعیین میکند “   و والیتی و بلدی   
برقرار مـیـشـود    “   به حکم قانون” و هر نوع مالیاتی نیز تنها و تنها )  و نه 

 ).94اصل (
 

گذشته از امنیت جان و مال و مسکن، افراد مردم در روابط پسـتـی و                 
تلگرافی نیز امنیت و مصونیت دارند به این معنـی کـه هـیـچ کـس                    
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نمیتواند مراسالت پستی و مخابرات تلگرافی را، بدون حـکـم قـانـون،               
 ).23 و 22اصول (کند “ افشاء و توقیف”و یا “ ضبط و کشف”

پس از امنیت فردی آزادیهائی است که متمم قانون اساسی برای افـراد             
تحصیـل و    ” مردم تضمین کرده است، و این آزادیها عبارتند از آزاد ی            

انجمـنـهـا و      ” ، آزادی مطبوعات، آزادی     “ تعلیم علوم و معارف و صنایع     
 .“اجتماعات

 
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد         ” به موجب اصل هیجدهم     

؛ ولی جالب اینجاست که در اصـل          “ است مگرآنچه شرعا ممنوع است    
“ مطابق قانون وزارت علوم و مـعـارف       ” بعدی تأکید میشود که تحصیل      

“ مخارج دولتی و مـلـی     ” البته مدارس میتوانند با     .   شود“   اجباری” باید  
تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و           ” تأسیس شوند اما    

و جالبتر این کـه      )   اصل نوزدهم   ( “   مراقبت وزارت علوم و معارف باشد     
هیچ جا سخنی از مدارس دینی که درعین حال خارج از نظارت وزارت             

 .علوم و معارف باشد در میان نیست

 
. آزادی دیگر آزادی نشر روزنامه و کتاب بدون هیچگونه سانسـوراسـت           

ی مطبوعات غیراز کتب ضـالل      عامه” زیرا اصل بیستم مقرر میدارد که       
و هـیـچ     “   و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است           

هـرگـاه   ” و   .   مقامی نمیتواند برای نویسنده و ناشر مزاحمت ایجاد کنـد  
ای دیده شود، همان    در کتاب یا نشریه   “   چیزی مخالف قانون مطبوعات   

طور که پیش تر اشاره شد بر حسب اصل هفتاد و نهـم، مـقـصـر در                    
بـر طـبـق قـانـون          ” محاکمه و    “   هیأت منصفین “ ای با حضور  محکمه

 .“مطبوعات مجازات میشود

 
در تـمـام     ” تشکیل انجمنها یا احزاب و اجتماعات نیز به موجب قانون           

ی دیـنـی و      مولدّ فتنه ” اعالم شده است به شرط آن که        “   مملکت آزاد 
؛ اجتماع کنندگان با خود اسلحه نداشته    “ دنیوی و مخلّ به نظم نباشند     

ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند مـتـابـعـت       ” باشند و   
اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابـع          ” ؛ بعالوه   “ نمایند

 ).اصل بیست و یکم(“ قوانین نظمیه باشند
 

چنان که مالحظه میشود صد سال پیش از این، با تصویب متمم قانون             
اساسی و به دنبال استقرار حکومت مشروطه بـر اسـاس اخـتـیـارات                 

مجلس منتخب مردم و حاکمیت مطلق قانون تمام امتیازهای طبقاتی،          
ی اجتماعی و گروهی لغو و تمام مردم ایران از هـر قشـر و طـبـقـه                    

قانون و در برابر قـانـون دارای حـقـوق مسـاوی                  اجتماعی به موجب  
شناخته شدند؛ مردم عادی امکان یافتند که بدون هـیـچ بـیـمـی از                  
تجاوزات عوامل قدرت به جان و مال و مسکن و شرف خود در امنـیـت     
کامل زندگی کنند و با استفاده از آزادیهای مخصوص نظام مشـروطـه              
مانند آزادی مطبوعات و قلم و بیان وتأسیس سازمانـهـا و تشـکـیـل                  

ی قانون، به فعالیتهای    اجتماعات به دلخواه خویش، و البته در محدوده       
گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اقدام کنند و از همـه        
مهمتر با انتخاب مستقیم مجلس شورائی که در عین داشـتـن قـدرت         
انحصاری قانونگزاری قدرت اجرائی را نیز در زیر نظارت خود دارد، در             

 .حاکمیت شرکت ورزند

البته چنانکه معلوم است قانون اساسی مشروطیت ایران در عمـل بـه               
ی خویش بارها ازجانـب     اجرا گذاشته نشد و در عمر نزدیک به صدساله        

اما با اینهمه هـر  .   نیروهای استبدادی و ارتجاعی مورد تجاوز قرار گرفت    
اند با  اند، توانسته ی سیاسی حضور فعال پیدا کرده     ها در صحنه  گاه توده 

گرا به آرمانهای دموکـراتـیـک انـقـالب           پس راندن این نیروهای واپس    
امـروزه نـیـز اصـول         .   مشروطه و قانون اساسی آن حیات تازه بخشند       

حاکمیت مردم ایران چنان در اعماق ذهن جامعه رسـوخ یـافـتـه و                  
ای سـرکـوب     پاگرفته که حتی مواقعی نیز که جنبش مردمی و تـوده           

میشود باز هم پس از چندی به فرمان تاریخ سربلند میکند، و مهمتر از          
ی سیاسی نیز شرایط تـا       ی مبارزه این، حتی در غیبت مردم در صحنه      

آنجا پیش رفته که مرتجعترین و مستبدترین دیکتاتوریها هم نمیتوانند     
 .از تظاهر به مراعات اصول مشروطیت خودداری ورزند

                                                                                                       
1385/3/4 

 
  احمد اشرف ، موانع رشد سرمایه داری در ایران101ص   -1
 فریدون آدمیت ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، نقل از 23ص  -2

 1308 شعبان 8ی اسناد ملکم ، �مجموعه

 آدمیت ، همانجا -3

کسانی � مالکین و فالحین�ی  نوشته شده منظور از �نظامنامه�در  -4
 �.صاحب ملکی باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد�هستند که 
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 نفر رسید 61 نفر عمالٌ به 60تعداد نمایندگان تهران در مجلس اول بجای  -5
 نفر 10بجای � اعیان و خوانین و مالکین و فالحین� ی نمایندگان �زیراعده

بجای چهار نفر تا شش نفر باال � نمایندگان شاهزادگان قاجاریه �  نفر و 13تا 
تعداد .  نفر به مجلس بفرستند28رفت و در عوض اصناف نتوانستند بیش از 

 . نفر تجاوز نکرد80نمایندگان شهرها و والیات هم در این مجلس از 

تا اینجا تمام مطالب داخل گیومه نقل از .  مذاکرات مجلس اول10صفحه  -6
 .همین مذاکرات است

 و سلطهُ فضای اختناق، 1327 بهمن 15اولین مجلس سنا، پس از توطئه  -7
 با ریاست سید حسن تقی زاده 1328 بهمن 20پس از تشریفات مقدماتی، در 

 .تشکیل شد

  مذاکرات مجلس اول79رجوع شود به ص  -8

 1907 مارس 31 و 1286 فروردین 10-9 برابر با 1325 صفر 16 یا 15  -9
  همانجا117رجوع شود به ص 

 15 تا 1285 بهمن 13 برابر با 1325 شعبان 29 تا 1324 ذیحجه 28  -10
 1907 اکتبر 8 فوریه تا 12 و 1286مهر 

  مذاکرات مجلس129رجوع به ص   -11

  مذاکرات مجلس اول157رجوع به ص   -12

  مذاکرات مجلس اول157رجوع به ص   -13

 موئی  -14

  کتاب آبی جلد اول43ص  -15

  همانجا54ص  -16

  همانجا42-40رجوع به صفحات  -17

  مذاکرات مجلس اول189ص  -18

   روزشمار تاریخ ایران ، باقر عاقلی21ص  -19

  خاطرات احتشام السلطنه612و 611صفحات  -20

  تحقیقات و نوشته های تاریخی، زیر نظر ایرج اقشار289رجوع به ص  -21

  کتاب آبی ، جلد اول18ص   -22

 تاریخ استقرار مشروطیت در ایران ، جلد اول ، حسن معاصر، از 377ص  -23
برابر  1907   ژوییه 16گزارش والتر اسمارت  وابسته سفارت انگلیس به تاریخ 

 1325 جمادی اآلخر 5 و  1286 تیر 24با

نمایندگی زردشتیان دراین دوره به ارباب جمشید واگذار شد که یک   -24
ی مسیحی �شخصیت معتبر و با نفوذ اقتصادی و اجتماعی بود ؛ بعالوه ارامنه

ی خود �عبداهللا بهبهانی و یهودیان سید محمد طباطبائی را به عنوان نماینده
 .معرفی کردند

  روزنامه ی رسمی کشور شاهنشاهی ایران، مذاکرات مجلس1532ص   -25

 

 
 مـقـولـۀ      1357امروزه بعد از گذشت بیست و هشت سال از انقـالب             

ایسم و اصل حق    ستم ملٌی، شوونیسم، پان     –مسألۀ ملٌی و مضامین آن      
با توجه به نقش و کارکرد عینی آنها در ایـران     –تعیین سرنوشت ملٌی  

بررسی تاریخ سیاسی ایـران در       .   از اهمیتی تام و خاص برخوردار است      
صد سال گذشته در پرتو تحول و تطور مسئله ملٌی و مضامین مـربـوط             

این واقعیتـی اسـت      .   به آن بر اهمیت این موضوع صد چندان میافزاید        
و هم در دورۀ جـمـهـوری      )   1299-1357( که هم در دورۀ پهلوی ها       

مقولۀ مسئلۀ ملٌی و مضامین مربوط به آن        )    تا کنون  1358از  ( اسالمی  
نه تنها از سوی دولتها و اکثر نیروهای سیاسی و فرهنگی جامـعـه آن                

است، بلـکـه در        طور که شاید و باید مورد بحث و تفحص قرار نگرفته     
ها سرپوش گذاشته شده و حتی وجود آنـهـا          اکثر مواقع روی آن مقوله    

که یک نگاه اجمالـی بـه سـیـمـای          در صورتی.   اساسا انکار شده است   
ملٌیت های ساکن ایران بـه روشـنـی           جمعیتی، قومی و مردمشناسانه     

نشان میدهد که مسئلۀ ملٌی در ایران مسئلۀ غامض و پر اهمیتی اسـت       
مشارکـتـی در سـر          –که حل آن باید بر اساس یک مشی دمکراتیک  

های عملٌی سازمانها و نیروهای اجتماعی و سیاسی بـاشـد            لوحۀ برنامه 
که خواهان سه اصل جنبش مردم ایران در صد سال گذشتـه تـاریـخ                

   .هستند) استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی(ایران 

  
هـای  به نظر نگارنده، در حال حاضر اکثر نیروهای سیاسی و جـنـبـش             

وسیع اجتماعی در جهان به سوی پذیرش اصل حق تعیین سرنـوشـت            
رونـد و    مـی  ملٌی و وجود تنوع و تکثر قومی، مذهبی ونژادی پـیـش              

کشـوری    –راهبرد یکپارچگی، همبستگی و یکسان سـازی دولـتـی           
 )Nation-State   (        با توسل به اهرمهایی چون انکار، ستـم مـلٌـی و

 مسألۀ ملٌی و مضامین مربوط به آن

 یونس پارسابناب
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سرکوب فرهنگی، سیاسی و نظامی کارآرایی خود را پیش از پـیـش از                
امروزه تالش در جهت دستیابی به هـویـت مـلٌـی و           .   دست داده است  

فرهنگی و برخورداری از آزادیهای ملٌی و اصل حق تعیین سرنوشت ملٌی          
های گوناگون در تمامی کشورهایی است که مثـل  خواست اکثریت ملٌیت  

 1.ایران دارای تکثر فرهنگی و ملٌی هستند

 150 کشور عضو سازمان ملل متحد، نزدیک بـه          190در حال حاضر از     
در کشورهایی که هنوز    .   شوندکشور کثیرالمله و چند زبانی محسوب می      

هـا و نـهـادهـای         مسئلۀ ملٌی یکی از موانع بزرگ پیشرفت است، دولت        
های مناسبی اتخاذ نمایند کـه ضـمـن           سیاسی و فرهنگی باید راه حل     

های مختلف، همبستـگـی     حفظ و گسترش هویت ملٌی و فرهنگی ملٌیت       
و اتحاد بین آنها نـیـز تـقـویـت        )   Nation-State(دولتی  –کشوری  

به گمان نگارنده، این امر یعنی اتخاذ راه حل هـای مـنـاسـب و           .   گردد
های اساسی برای ایجاد دموکـراسـی و         دموکراتیک، یکی از پیش زمینه    

ای آباد و آزاد از نظام جهانی سرمایه در کشورهای جهان سـومـی            جامعه
 .مثل ایران است

  
هـمـگـونـگـی      )   جهان سـوم  ( در اکثر کشورهای توسعه نیافته پیرامونی       

ها بخاطر علل تاریخی و سیاسی که عمدتا نـاشـی       کشوری و اتحاد ملٌیت   
از ماهیت و چگونگی حرکت سرمایۀ جهانی در این کشورها بوده اسـت،              

های متنوع از نظر زبانی، مذهبی و        در حالی که ملٌیت   .   ایجاد نشده است  
بـا حـفـظ      )   جهان اول  ( نژادی در اکثر کشورهای توسعه یافته متروپل        

-کنند، ما شاهد ناآرامی   هویت خود با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می        
قومی در کشورهای توسعه نیافتۀ آفریـقـا و      –ها و جنگهای شدید ملٌی  

یکی از عوامـل    .   گیرند، هستیم آسیا که نصف جمعیت جهان را در بر می        
دردناک تاریخی این وضع در این کشورها رد و طرد اصل حق تعـیـیـن                

شوونیسم ملٌی و آپارتاید فـراگـیـر         ( “   پان ایسم ” سرنوشت ملٌی و شیوع     

“ جـنـگ سـرد     ” بویژه در دورۀ بعد از پـایـان       )   Ethnicallyاتنیکی  
 .است) 2004-1990(

  
 های متنوع ساکن ایرانشکل گیری تاریخی ملٌیت

  
 هزار سال پیش، ساکنین اصلی فالت ایران از مرحلۀ شکـار            9نزدیک به   

ها و غـارنشـیـنـی گـذر کـرده و                ها و گیاهان و میوه    آوری دانه وجمع
آنها هزاران سال بعد ازکشف آتش و حـفـظ آن و               .   روستانشین شدند 

کسب قابلیت در زراعت و ماهیگیری، اهلی کردن بعضی از حـیـوانـات،               
سازی و غیره توانستند وارد مرحلۀ جدیدی از رونـد      سازی و خانه سفال

تولیدی شوند که در سیر تاریخی آن همبستگی و اشتـراک خـونـی و                 
ای و سپـس    ای در میان ساکنین ایران کنونی به همبستگی فبیله        طایفه

به اتحاد قبایل و عشایر و بعد ازآن از اتحاد قبایل به اقـوام و ایـالت و                  
 2.های مشخص تحول پیدا کردندباالخره از ایالت به ملٌیت

  
در آغاز قرن نوزدهم که هنوز ایران مورد تجاوز و یـورش نـیـروهـای                   
استعمارگر قرار نگرفته بود، جمعیت ایران چه از لحاظ همبسـتـگـی و               
اشتراک اتنیکی و ملٌی و چه از نظر رشد اقتصادی و فرهنگی هـمـگـون                

ساکنین ایران درآغاز عهد قاجاریه متعلق به انواع متنوع قومـی و             .   نبود
چون فارسی، کردی، بلـوچـی،   :   آریائی( ایالتی بودند که بزبانهای تحلیلی  

، ) لری، بختیاری، گیلکی و مازنی، تاتی و طالشی و افغانی وهزاره و غیـره            
آذربایجانی، ترکمنـی، قشـقـائـی، افشـاری و            : ترکی(زبانهای التصاقی  

و )   عربی، آسوری و عبری و غیره     :   سامی( ، زبانهای قالبی    ) تیموری وغیره 
این اقـوام و ایـالت در          .   باالخره زبانهای ارمنی و روسی تکلم میکردند      

پروسۀ ظهور و رشد مناسبات سرمایه داری، تقسیم کار و تشدید تبـادل             
هـا و    کاال و نفوذ و رقابت قدرتهای استعماری در قرن نوزدهم به ملٌیـت            

   3.اقلیتهای ملٌی تبدیل گشتند

  
های متـنـوع   علیرغم وجود تاریخی و عینی وجوه اشتراک بین این ملٌیت    

که بدون تردید در ایجاد و حفظ استقالل و هویت ایران بعـنـوان یـک                  
اند، عروج و نقش مهمی داشته)   Nation-State( دولت واحد   –کشور  

گسترش ستم ملٌی توسط هیأتهای حاکمه ایران و اعمال ستم بر اقلیـت             
های ملٌی باعث شد که توازن و تعادل نسبی و دیرپای سـنـتـی مـیـان                

های ساکن ایران بهم خورده و مسألۀ ملٌی و مضمون اصـلـی آن                ملٌیت
 .بتدریج به یک مسألۀ حاد و جدی تبدیل گردد) ستم ملٌی(

امپریالیسم انگلیس که صحنه را از رقـیـب خـود             
خالی دیده بود، بخاطر مقـابلـه بـا          )   روسیۀ تزاری ( 

انقالب خلقهای ایران در آذربایجان و گـیـالن و             
خراسان از یک طرف و محاصرۀ جمهـوری شـوروی      
جوان از طرف دیگر، دست به ایجاد یک حـکـومـت            

 .متمرکز و قوی در ایران زد
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 رشد پدیدۀ ستم ملٌی در ایران معاصر

  
هـای  بدون تردید یک بررسی اجمالی ازسیمای اتنیکی و هویت ملٌیـت          

متنوع ساکن ایران به روشنی نشان میدهد که مسألۀ ملٌی در کشـوری             
مثل ایران یک مسئلۀ مهم و پیچیده است که حل آن بر اسـاس یـک                 

چرا که تا زمانی که ستم      .   مشی دموکراتیک دارای اهمیت حیاتی است     
ملٌی جای خود را به آزادی ملٌی و احقـاق          
حق تعیین سرنوشت خویـش در بـیـن           

های گوناگون ندهـد، اسـتـقـرار و           ملٌیت
آزاد و آباد و مسـتـقـل و            ” تأمین ایران   

های سـاکـن    متعلق به تمام ملٌیت   “   پیشرو
 .ایران غیرممکن خواهد بود

در ایران اگر چه ستم بر اقلیتهای قومی و         
مذهبی در دوران قبل از رشد و تـوسـعـۀ           

داری اعمال میـگـشـتـه       مناسبات سرمایه 
است و مظاهر گوناگون برتری طلبی قومی از طرف حاکمین مستبد از      

کشی و غارت گرفته تا قتل عام و حبس و تبعید فراوان بوده، امـا                بهره
ستـم  .   4اند  ها با نوع ستم ملٌی عصر ما فرق ماهوی داشته         این نوع ستم  

ملٌی، بعنوان مضمون اصلی مسئلۀ ملٌی، یک پدیدۀ جدیدی است که از            
. داری اسـت  نظر تاریخی معلول و یکی از مظاهر رشد مناسبات سرمایه         

اساسا ستم ملٌی و مبارزه مشخص علیه آن از ویژگیهای عصری اسـت              
که در آن رشد مناسبات سرمایه داری، تقسیم کار و ازدیاد روزافـزون              

. بـخـشـد   دادوستد کاال بوجود و توسعۀ بازار داخلی اهمیت حیاتی مـی          
-تسلط بر بازار داخلی و حراست از آن عامل اصلی رقابت بین سرمـایـه   

های مختلف گشته و بهمراه خود اجحافات و تبعیض         داران بزرگ ملٌیت  
به بار آورده و باالخره شرایط را برای رشد مبارزات ملٌی توسط ملٌـیـت               

 .سازدمغلوب و تحت ستم فراهم می

  
داری، در اواخر قرن نوزدهم، در ایران به موازات رشد مناسبات سرمایـه           

ها، علیرغم سلطۀ اشرافیـت قـاجـار شـروع           بیداری ملٌی در بین ملٌیت    
هـای  به میزان رشد رقابت بورژوازی برای تسخیر بازار، جنبـش         .   گردید

مضافا، نفوذ و رقابت نـیـرهـای       .   های مختلف هم نضج گرفت    ملٌی ملٌیت 
استعمارگر برای تسلط بر بازارها و مداخلۀ آنان در امور داخلی ایـران،              

. ها را علیه ستم ملٌی و استثمار تشـدیـد کـرد            مقاومت و مبارزۀ ملٌیت   
ای قاجار هم به علت پوسیدگـی درونـی و            عشیره  –اشرافیت فئودال   

اش بـه    اش و هم به عـلـت وابسـتـگـی           اجتماعی  –انحطاط اقتصادی   
-استعمار روس و انگلیس قادر نبود که در برابر مبارزات مردم و ملٌیـت             

 .های تحت ستم مقاومت نماید

  
علیرغم کلیۀ ترفندها و وحشیگریهای روسیۀ تـزاری و امـپـراطـوری               
انگلیس و دربار قاجار و استعمار، مشروطیت چون طوفانی در گرفت و             

ای را بـر      ضربات کاری و تعیین کنـنـده      
حاکمیت فاسد قاجار و استعمـار روس و          

با اینکه ایـن انـقـالب      .   انگلیس فرو کوبید  
نتوانست به پیروزی کامل بیانجامـد ولـی         
جریانات جنگ جـهـانـی اول، سـقـوط             
تزاریسم روس و پیروزی انقالب اکـتـبـر          

 به تجاوزات و نفوذ روسیۀ تزاری در 1917
ایران خاتمه داده و شرایط را برای انقـالب       

هـا در    های زحمتکش و مبارز ملٌیـت     توده
 .آذربایجان، گیالن و خراسان فراهم ساخت

  
خـالـی   )   روسیۀ تـزاری  ( امپریالیسم انگلیس که صحنه را از رقیب خود         

دیده بود، بخاطر مقابله با انقالب خلقهای ایران در آذربایجان و گیـالن             
و خراسان از یک طرف و محاصرۀ جمهوری شوروی جـوان از طـرف                

  . دیگر، دست به ایجاد یک حکومت متمرکـز و قـوی در ایـران زد                 
انگلیسها طبعا نمیتوانستند به ایجاد یک حکومت مرکزی و متـحـد از              

ها و اقلـیـتـهـای       طریق آزادی و صلح و متحد نمودن دمکراتیک ملٌیت        
زیرا آزادی و صلح و دمکراسی باعث شکوفائی بیشـتـر   . ملٌی نایل گردند 

گردید که به نوبه خود به منافع انگلیـسـهـا           ای و ملٌی می   مبارزات توده 
این بود که اولیای امور در لندن دسـت بـه بسـط              .   صدمه وارد میکرد  

ارتجاع و دیکتاتوری در ایران زدند که تا از طریق ستم و تـجـاوز بـه                   
های ملٌی پرداخته و یک دولت متمرکز و وابسته بخـود           سرکوب جنبش 
 .را بوجود آورند

  
در ایجاد یک حکومت متمرکز و واحد در تهران، انگلیسها در سرکوب           

های ایران مددکار مؤثری در شوونیسم و       های رهاییبخش ملٌیت  جنبش
که در نیروی استـعـمـاری       ( رضاخان  .   ناسیونالیسم ارتجاعی پیدا کردند   
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قزاق تربیت شده و قساوت و زورگـویـی را در              
ها آموخته و   ها و شاپشال  مکتب تزاریسم لیاخوف  

پس از سرنگونی تزارها به خدمت امپریـالـیـسـم           
. بهترین مهره بـود   )   انگلیس در ایران درآمده بود    

او به نمایندگی شوونیسم و نـاسـیـونـالـیـسـم               
ارتجاعی، منویات انگلیس را از طـریـق یـک              

  5.کودتای نظامی درایران پیاده کرد

  
 فـوریـه     21 (1299بعد از کودتای سوم اسفند    

رضاخان در حالیکه پرچم افتخار رهایـی       )   1921
ملٌی خلقهای ایران در آذربـایـجـان، گـیـالن و              

های انگلیسی درید، علم پـارۀ       خراسان با سرنیزه  
ناسیونالیسم ارتجاعی و شوونیسم فارس را بلند کرد تا بتواند از طریـق             

بخـشـی از     “   هژمونی فرهنگی ” اعمال دیکتاتوری ضد خلقی و استقرار       
مردم و بویژه بخشی از ملٌیت فارس را فریب داده و بـدنـبـال خـود               

 .بکشاند

  
بعد از سرکوب جنبش ملٌیت ترکان آذربایجان، رضاخان خلق کـرد را       

عام کرد و سپس بر سینۀ سـپـهـبـد     قتل“   مبارزه با اشرار  ” تحت عنوان   
احمد امیراحمدی به پاس کشتار وحشیانه در لرستان مدالهای افتخـار           

های سپهبد امان اهللا جهانبانی که مأمور ریختـن         وحشیگری.   جنگی زد 
خون بلوچهای زحمتکش بر پهنۀ بلوچستان ایران بود، هنوز هم بعد از            

رضـاخـان در     . گذشت هشتاد سال زبانزد خاص و عام در آن دیار است 
با “   راهزنان” ادامۀ سیاست شوونیستی و ضد ملٌی خود به بهانۀ سرکوب           

عام نمـوده و     ها را در شمال مرکزی ایران قتل      حدی ترکمن قساوت بی 
افسران رضاخان بـعـد از        .   های آنها را بزور تصاحب کرد     کلیۀ سرزمین 

شکستن مقاومت و روحیۀ مبارز ترکمنها، به زنان ترکمن تجاوز کرده و         
تسـویـه حسـاب      .   سالها هر نوع آزادی را از ملت ترکمن سلب کردنـد          

رضاخان با شیخ خزعل تنها تسویه حساب یک فئودال فارس بـا یـک               
که تحت حمایت انگلیس در خوزستان بوده و اکـنـون             ( فئودال عرب   

بایست بساطش به نفع ایجاد یک حکومت مرکزی و واحد برچـیـده           می
نبود، بلکه برانداختن بساط شیخ خزعل تشدید به زنجیرکشیدن         )   شود

 6. اعراب زحمتکش و آزادیخواه و ازدیاد تبعیض و تحقیر و آزار آنان بود     
های غیرفارس در عصـر عـروج          بطور کلی تهاجم و تجاوز علیه ملٌیت      

های پان ایرانیستی و   رضاخان به قلۀ دیکتاتوری نظامی به رشد اندیشه  

تمایالت شوونیستی در سالهای قبل و بعد از         
 .جنگ جهانی در ایران دامن زد

  
رژیم رضا شاه بـعـد از قـلـع و قـمـع                       

هـای  آزادیخواهان و کشتار مبارزان و ملٌـیـت       
مختلف دست به یک سلسله فـعـالـیـتـهـای            
فرهنگی و تبلیغاتی زد تا بدینوسیله با اشاعـۀ         

هژمونی “   نژاد برتر آریائی  ” نظرگاه شوونیستی   
. فرهنگی خود را در سراسر ایران بسط دهـد         

“ نژاد آریائـی  ” ، با رشد فاشیزم     1930در دهۀ   
در اروپای باختری و روی کـارآمـدن حـزب           
نازی به رهبری آدولف هیتـلـر در آلـمـان،             
رضاشاه و طرفدارانش با کسب حمایت از فاشـیـسـتـهـای اروپـا، بـه                   

های مـتـنـوع ایـران        یورشهای فرهنگی و نژادپرستانۀ خود علیه ملٌیت      
در این دوره، اتخاذ سیاست درهای باز توسـط رژیـم            .   شدت بخشیدند 

های فاشیستی توسط آلمانیهای نازی به ایـران    باعث گردید که اندیشه 
. های شوونیست آریایـی دامـن زنـد        رسوخ کرده و به رشد بیشتر ایده      

ای از ایرانیان متمول و     های برتری طلبانۀ نازیها، عده    تحت تأثیر اندیشه  
فئودال طرفدار سلطنت به فاشیزم کشش پیدا کرده و به میزان اعمـال             

در .   های غیرفارس افـزودنـد     خود در ایاالت اقلیت نشین بر علیه ملٌیت       
ای از روشنـفـکـران و        هاین امر رژیم و طرفدارانش موفق شدند که عد        
 7.علمای مذهبی را نیز با خود همداستان سازند

  
نویسندگان طرفدار رژیم در این زمان، کسانی چون مـحـمـود افشـار               

، محمد حجازی نویسنـدۀ مـعـروف نـوولـهـای           “آینده”سردبیر مجلۀ  
طلب گذاران حزب سلطنت  و علی دشتی از پایه    “   هما” و  “   زیبا” ،  “ آئینه” 
های شوونیستی های نفوذ و رشد بیشتر اندیشه    بودند که پایه  “   ایران نو ” 

در ضمن محفلهای فرهنگی رژیم در دهۀ       .   را در بین مردم ایجاد کردند     
بـا اشـاعـۀ      “   پرورش جـوانـان    ” و “   سازمان پرورش افکار  ”  مثل   1930

کشـور  ” و تئوریهای شوونیستی چون     “   خدا، شاه، میهن  ” شعائری چون   
و سـلـطـۀ      “   نژادی” کوشیدند که برتری “   واحد، زبان واحد، ملت واحد    

های ساکن ایران تحمیـل کـرده و          ها را بر دیگر ملٌیت    فرهنگی آریایی 
های فاشیـزم   شرایط را برای ایجاد جو نژادپرستی و نفوذ بیشتر اندیشه         

خصلت شوونیستی سیاسـت دولـت در         .   آلمانی در ایران فراهم سازند    
ها و اقلیتهای ملٌی در قوانینی کـه بـه تصـویـب               مناسبات آن با ملٌیت   

 احمد کسروی
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های نویسنـدگـان    گذشت و همچنین در نوشته    مجلسهای فرمایشی می  
 .بطرزی روشن منعکس بود

  
بـه مـوجـب      )    خورشیدی1317 و 1316 (1938 و 1937در سالهای  

بـنـدی   تجدید تقسیم)   دورۀ یازدهم( قوانین مصوبۀ مجلس شورای ملٌی     
مناطق مسکونی از طـرف  .   کشور ایران به واحدهای اداری عملٌی گردید      

های ترکان آذربایجانی، کردی، بلوچی، لری و بختیاری به استانها          ملٌیت
هـا  و شهرستانهای مختلف تقسیم شدند و ایاالت مورد اقامت این ملٌیت         

در .   های نویسندگان نیز هویـدا بـود       این امر در نوشته   .   منحل گردیدند 
های متنوع ایران به مثابه ملٌیت و یا اقلیـت          های این دوره، ملٌیت   نوشته

ملٌی شناخته نشدند بلکه بعنوان ایرانیانی که با فارسها ملٌیتی واحـد را          
های فاشیستی  جو شوونیستی و ایده   .   تشکیل میدهند، قلمداد گردیدند   

بقدری در این دوره بر جامعه حاکم شد که نویسندگان سرشنـاس یـا               
“ اشتراک کشـوری ” را با “   اشتراک ملٌی” عمدا و یا به جهت عدم اطالع،       

بـودن و    )   فـارس ( یکی دانسته و ایرانیت و ایرانی بودن را به آریـایـی              
مثال علی اصغر حکمت یکی از رجـال         .   فارسی حرف زدن نسبت دادند    

در برخی از نواحی جـداگـانـۀ        ” سیاسی و اجتماعی آن دوره نوشت که        
هـایـی   نشینان به لهجه  آذربایجان و دیگر مناطق مرزی، دهاقین و کوچ       

. کـنـنـد   که ترکیبی از زبانهای فارسی با ترکی و عربی است، تکلم مـی            
بـزبـان   % )   95در حـدود     ( لیکن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور        

کنند و تنها از خط فارسی مـعـاصـر بـرای              فارسی معاصر صحبت می   
یکی از نشـریـات مـهـم         “   ستاره” روزنامۀ     8. کنندنوشتن استفاده می  

کردها، لرها، بلوچها و دیـگـر ایـالت،            ” روزانه در این دوره نوشت که       
  9“ .باشندای میایرانیان اصیلند با زبان واحد و تنها دارای تفاوت لهجه

  
نظـر  محمود افشار یکی از معروفترین ژورنالیستهای این دوره و صاحب         

که به سردبیری خود او مـنـتـشـر       “   آینده” در مسائل سیاسی در مجلۀ      
میشد، به تبلیغ استقرار یک دولت و کشور متمرکز و واحد بـراسـاس               
زبان و ملت واحد پرداخته و طی مقاالتی اعالم کرد که هدف ایرانـیـان           

است و تنها رسیدن به این هدف بسط و گسترش زبـان    “   وحدت ملٌی” 
 نشین از طریق نابودی آداب و رسوم کـردی،           فارسی در مناطق اقلیت   

او نوشت که ایرانیان از طـرف  .   لری، قشقایی و عربی درآن مناطق است     
، ) تـرکـهـا   ( “ خطـر زرد   ” ،  ) شوروی( “   خطر سرخ   ” –یک رشته خطرات    

مورد تهدید واقعی قـرار      –)   سادات( “   خطر سیاه” و )   عربها( “ خطرسبز” 
او در یکی از مقاالت خود تأکید کرد که تنها راه نـجـات و         .   اندگرفته

مقابله با این خطرات بسط زبان فارسی در بین اقلیتهای غیر فـارس و               
 10. انتقال عربها و ترکها از ایاالت مرزی به مناطق داخلی کشور است

  
احمد کسروی، مورخ معروف، در پیروی از ایـن جـریـانـات پـان                     

نوشـت  “   آذری یا زبان باستان آذربایجان” ایرانیستی کتابی تحت عنوان    
تا ثابت کند که زبان کنونی ترکی آذری یک زبان بیگـانـه اسـت کـه             
توسط بیگانگان تاتار بر مردم آذربایجان تحمیل شده است و باید به هر             

ها  کسروی در نوشته11. نحوی که شده توسط زبان فارسی جابجا گردد  
و کتابهای دیگر خود موضع گرفت که علت اصلی عقب ماندگی ایـران              
وجود زبانها، عادات و خلقیات متفاوت در بین ایرانیان است که از ایجاد      

 12.کنندو رشد وحدت ملٌی جلوگیری می

  
های پان ایرانیستی بقدری در ایـن        تمایالت شوونیستی و شیوع ایده       

بین نویسندگان و شاعران و محققین )    قرن بیستم30 و 20دهۀ  ( دوره  
شدید بود که حتی سالها بعد از سرنگونی رژیم رضاشاه و آغاز آزادیهای        

ها و نظرات نویسندگان و شاعـران       نسبی دمکراتیک همچنان در نوشته    
الشعرای بهار که خود سابقۀ آزادیخواهی داشته و در           ملک.   نمودار بود 

هـای  دورۀ رضا شاه مزۀ استبداد را چشیده بود، در مقابل خواست توده           
مردم آذربایجان در مورد حق تحصیـل و تـدریـس بـزبـان تـرکـی                     

 :آذربایجانی در مدارس آذربایجان این چنین نوشت

گویـان  های قفقاز یا فارسی  ایکاش مردم آذربایجان الاقل زبان تات     . . .   ”    
نمودند و ما خود را راضـی       خود آذربایجان را بعنوان زبان ملٌی احیا می       

که یک لهجه قدیمی است، دوباره بـدسـت         “   آذری” کردیم که زبان    می
تـوانـیـم راضـی       اما به کدام دلخوشی می    .   شودفرزندان خود احیاء می   
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شویم که آقایان زبان تحمیلی فاتحان تاتار را بر زبان اجداد و نیاکان ما              
 13“ .نهندرجحان می

  
شایان توجه است که ملک الشعرای بهار که خود شاعری توانـا و در                 

ضمن در دورۀ کابینۀ قوام السلطنه وزیر فرهنگ ایران بود، زبان ترکـی             
خوانده و در ضمن معتقد بود که این زبان را مردم “   تاتار” آذربایجانی را   

ملـک الشـعـرای      .   اندآذربایجان بزبان اجداد و نیاکان خود ترجیح داده       
-بهار که تفاوت و تمایزی بین زبان تاتار و زبان ترکی آذربایجانی نمـی             

گیرد ودر مقایسه با زبان فـارسـی      دید، بحث خود را درآن مقاله پی می       
 :چنین ادامه میدهد

  
. حال آمدیم و گفتیم که زبان ترکی لهجۀ محلی آذربایجان اسـت        . . . ”    

خواهد از   بسیار خوب کسی حرفی ندارد، این زبان مادری را کسی نمی   
اید که دامنۀ زبان وسیع دری با آن هـمـه      اما آیا فکر کرده   .   شما بگیرد 

ادبیات عالمگیر و آن همه کتابهای مفید و آن همه مفاخر تاریخی کـه               
کـنـنـد و      فعال نیز هموطنان شما در همۀ ایران به آن زبان تکلم مـی             

استعدادهای عجیب و غریبی که در خود آذربایجان از این زبان ادبـی               
کند، چه عیب دارد که باید در پی احیای زبانی برآییـد            بروز کرده و می   

که نه سابقۀ ادبیات جهانی دارد و نه بزرگانی در علم و ادب پـرورده و                 
 14”پرورد؟ امروز می

  
کند که مردم آذربایجان بزبان تـرکـی         می“   فرض” در این مقاله بهار         

دهـد کـه     او با این بیانات و نظرات نشان می.  کنندآذربایجانی تکلم می 
ای از روشنفکران، تحت تأثیر جو شـوونـیـسـتـی و               چگونه حتی پاره  

بهار تحت  .   های رژیم و تبلیغات پان ایرانیستی قرار داشتند       طلبیبرتری
کشور واحد، ملـت واحـد و زبـان            ” تأثیر این جو و شعار تنگ نظرانۀ        

 بطور رسمی اعالم کرد 1924بعنوان وزیر فرهنگ وقت در سال       “   واحد
که در ایران بهترین وسیله برای ایجاد وحدت ملٌی هـمـانـا بسـط و                   

دراین رهگذر، بهار تنها .   است“   عالمگیر” گسترش زبان فارسی است که      
عباس اقبال آشتیانی، محقق و مورخ نامدار ادبیات فارسی، نـیـز             .   نبود

مثل بهار بر این عقیده بود که زبان ترکی یک زبان بیگانه است که بـر        
مردم ایالت شمالی ایران توسط مهاجمین وحشی مغول اعمال گردیده          

 15. است

  
در واقع شوونیسم ملٌی حاکم بر ادبیات کنونی ارثیۀ ننگینی است که           

-نویسندگان و محققین پان ایرانیست از دوران پهلوی ها به ارث بـرده            
ها و آثار نویسندگان در شصت سال گذشته نشـان  مروری به نوشته  .   اند

میدهد که اکثر این نویسندگان نه تنها حق تعیین سرنوشت فرهنـگـی     
شناسند بلکه در زیر بـیـرق       ملٌیت های متنوع ایران را به رسمیت نمی       

امـنـیـت    ” و   “   یکپارچگی”هایی چون و یا در زیر پوشش“ وحدت ملٌی” 
کـنـنـد کـه       به نفی موجودیت این ملٌیت ها پرداخته و ادعا می“  کشور

هـای  لهـجـه  ” زبانهای بلوچی، لری، بختیاری و گیلکی زبان نبوده بلکه          
و یا این که ترکی آذری، ترکمنی و عربـی،  .  هستند“ محلی زبان فارسی 

زبان بیگانگان بوده و توسط اعراب و مغوالن بر خلقهای ایران تحمـیـل         
این نویسندگان ایرانی بودن را با آریایی بودن و تکلـم بـزبـان            .   اندشده

یکـسـان   “   اشتراک کشوری ” را با   “   اشتراک ملٌی ” فارسی یکی دانسته و     
 16.کنندتلقی می

  
 چند مؤلفه درباره مساله ملی 

 
دراینجا الزم است که به چند نکتۀ مهم مربوط به این بـحـث اشـاره                  

 : بشود

و مفاهیمی چون قوم، “   قوم” نخست اینکه در این مبحث، عموما از واژه      
استفاده از آنها بـه دوران        .   پرهیز شده است  . . .   احزاب قومی، قوم گرا و    

داری عصـر    داری تعلق دارد و ما امروز در مرحله سرمـایـه          پیشاسرمایه
دراین مرحله از رشد، در جوامعـی کـه در آن         . جدید زندگی میکنیم 

داری رواج پیدا میکند، اشتراک گروهی نیز بتدریج از          مناسبات سرمایه 
 .تکامل میابد“ ملت”و “ ملٌیت”به “ ایل”و “ قوم”

 –مـلـت     ” و مفهوم آن نباید با مفهـوم واژه           “   ملٌیت” دوم اینکه کلمه    
یکی فرض شود زیرا باهم دیگر تفـاوتـهـای    )   Nation-State( “   دولت

آمریکا، “   ملت” مثل ( های جهان در عصر جدید، اکثر ملت.   اساسی دارند 
عراق و   “   ملت” افغانستان، “   ملت” هندوستان، “   ملت” انگلستان، “   ملت” 

ایران، تک فرهنگ، تک زبان، تک مـذهـب، تـک         “   ملت” همچون  . . . )   
ملت ایران بعنوان یـک واحـدِ کشـوری           .   نیستند. . . ملٌیت و تک نژاد و      

 )Nation-State (  از ملیتها و نه اقوام متنوع تشکیل یافته و به عنـوان
 . به مرحله امروزی خود رسیده است  یک واحد کشوری

دولـت کشـوری     –سوم اینکه ایران بعنوان یک واقعیت واحـد مـلـت            
 )Nation-State   (دولت ها بـا زبـان،     –در جهان امروز مثل اکثر ملت

. دین، مذهب، نژاد و رنگ پوست خاصی تعریف و مشخص نـمـیـشـود              
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هـای   کشوری مولفـه دولت-بلکه در تعریف ایران بعنوان یک واحد ملت   
اشتراکی بکار برده میشوند که در طـول            –تاریخی   معین و مشخص    

یک زمان طوالنی، بویژه در صد سال گذشته، در متن و بطن جـامـعـه                
اشتراکی مـتـنـوع و        –ها و ویژگیهای تاریخی این مؤلفه. اندرشد یافته 

گـیـری   همانطور که در بخش جمعبندیها و نـتـیـجـه           .   متعدد هستند 
مالحظه خواهید فرمود، سه مؤلفه اصلی مردم ایران در تاریخ مـعـاصـر         

های تاریخی استقالل، آزادی و عدالت      بویژه در صد سال گذشته، مؤلفه     
 .انداجتماعی بوده

  
 مسأله ملٌی و امپریالیسم: هاگیریجمعبندی و نتیجه

  
های متنوع فـارس، تـرک،        ایران کشوری کثیرالمله و مسکن ملٌیت         

. اسـت . . .   کرد، بلوچ، لر، کرد، ترکمن، گیلک، مازنی، آسوری، ارمنی و         
مانند زبان، ( متمایز “   اشتراکی اتنیکی” ها ضمن داشتن وجود    این ملٌیت 

دولتی و تاریخی را نیـز  “   اشتراک کشوری” وجوه . . . )   فرهنگ، خلقیات و  

با هم دارا هستند که زندگی مشترک و همبستگی آنهـا را در طـول                  
آنهـا در    .   تاریخ پر از فراز و نشیب و پر تالطم ایران میسر ساخته است            

ای در فالت کوهستانی و آفتاب زده ایران زیسته و هر           سرزمین پیوسته 
یک به نوعی برای استقرار استقالل، آزادی و عدالت اجتماعی مـبـارزه       

چـه  ( های متنوع    این ملٌیت .   اندکرده و حق ایرانی بودن را کسب کرده       
اند و چه آنهائیکه در پانصد و یا صد سـال اخـیـر               آنهاییکه در اکثریت  

ها و قربانیها بـا خـون خـود        در نتیجه جانفشانی  )   اندساکن ایران شده  
اند و امروزه بـایـد      درخت کهنسال استقالل کشور ایران را آبیاری کرده       

 .همه آنها حقوق مساوی بویژه در مسایل ملٌی و فرهنگی، داشته باشند

  
مضمون اصلی مسـألـه      ( این یک واقعیت تاریخی است که ستم ملٌی            

متمرکز و مستبد از دیر بـاز مـوجـود           در ایران توسط دولت های    )   ملٌی
داری بویژه در    بوده و در صد سال گذشته با گسترش مناسبات سرمایه         

های تبادل کاال و تقسیم کار، به شدیدتریـن وجـهـی تـوسـط                 حیطه
 . حاکمیت رژیم پهلوی و سپس جمهوری اسالمی اعمال گشته است
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به موازات ازدیاد ستـم مـلٌـی،             

بیداری ملٌی و مـبـارزه در راه            
احقاق حقوق فرهنگی و ملٌی نیـز       

های مختلف ایـران    از سوی ملٌیت  
بتدریج از بعد از دوره انـقـالب           
مشروطیت در صحنه سـیـاسـی        

پـیـروزی   .   ایران بروز و رشد یافت    
 در روسیـه و    1917انقالب اکتبر  

حق ملل در   ” به رسمیت شناختن    
زمینـه را    “   تعیین سرنوشت خویش  

های متنوع  برای رشد بیشتر مبارزات ملٌیت    
بعد از پایان جنگ جهـانـی دوم مـبـارزات             .   ساکن ایران مهیا ساخت   

گرائی در راه رفع ستم ملٌی و احقاق حقوق ملٌی توسط سازمانها و             ملٌیت
های مختلف ساکن ایران تشدید یافت کـه تـا            احزاب متعلق به ملٌیت   

 در گوشه و کنار ایـران        1357انقراض سلسله پهلوی در انقالب بهمن       
 .ادامه داشت

این یک واقعیت است که در حال حاضر جهان بسوی پذیرش اصـل         
حق تعیین سرنوشت ملٌی، اصل تنوع و تکثر ملٌی و مذهبی و نژادی و               

سازی دولتی و کشـوری بـا         حنسی پیش رفته و یکپارچگی و یکسان   
توسل به اهرم سرکوب و ستم ملٌی کارآرائی خود را بیش از پـیـش از                 

امروزه تالش در جهت دستیابی به هویـت مـلٌـی و           . دست داده است  
فرهنگی و برخورداری از اصل حق تعیین سرنوشت مـلٌـی خـواسـت                

های گوناگون در تمامی کشورهایی است که مثل ایـران           اکثریت ملٌیت 
به گمان نگارنده، اتخاد    .   انددارای ساختاری چند فرهنگی و چند ملٌیتی      

راه حلهای مناسب و دموکراتیک در جهت رفع هر نوع ستم مـلٌـی و                 
های متنوع سـاکـن      اجرای اصل حق تعیین سرنوشت ملٌی برای ملٌیت       

-Nation( دولتی ایران      –ایران از یکسو و حفظ همبستگی کشوری        
State   (         از طریق ایجاد اتحاد داوطلبانه بین این ملٌیت هـا از سـوی

ای دموکراتیـک   های اساسی برای ایجاد جامعه    زمینهدیگر، یکی از پیش   
 .و آباد و آزاد از نظام جهانی سرمایه در ایران است

  
) چه در حاکمیت و چه در آپوزیسـیـون  ( بدون تردید بورژوازی ایران     

-هم از نظر تاریخی و هم از نظر سیاسی و هم بخاطر وابستگی به نحله              
مدارانه و یا مذهبی قادر به ایجاد آن پیـش  های مسلکی و عقیدتی اروپا   

در نتیجه این وظیفۀ تاریخی و مبرم بدوش        .   زمینه نیست 
خواه طلب، دموکراتیک و استقالل   نیروهای برابری 

میافتد که در رابطه با آینده ایران راه خود را از             
و “   کـاران محـافـظـه   ” جناحها و سازمانهایی مثل     

-در قدرت از یکسو و با سلطـنـت        “   طلباناصالح” 
از . . .   هـا و      طلبان، جمهوریخواهان، جبهه مـلٌـی     

سوی دیگر جدا کرده و با مواضع آنها بـویـژه در             
رابطه با عملکرد نظامی جهانی سرمایه و در در           

 .راس آن آمریکا، مرزبندی شفاف بنمایند

هـای  طلب و در رأس آنهـا چـپ        نیروهای برابری 
-مارکسیست همراه با نیروهای دموکراتیک و استقالل      

خواه ایران که خواهان قطع و دفع هر نوع ستم و استثمـار             
طبقاتی و گسست قطعی و نهائی پیوندهای وابستگی از محـور نـظـام               

-های ملٌیت ها و خواسته  جهانی سرمایه هستند، باید برای تحقق آزادی      
مشارکتـی    –های متنوع ساکن ایران و براساس یک مشی دموکراتیک          

از طرف دیگر این نیروها در حین مبارزه بـرای     .   و مشورتی مبارزه کنند   
تحقق آزادیهای ملٌی و اصل حق تعیین سرنوشت باید مـجـدا پـدیـده             
فالکت بار شوونیسم را نیز دقیقا به حساب آورده و علیه آن به مبارزه و       

زیرا بنظر نگارنده حق تعیین سرنوشـت و کسـب            .   افشاگری برخیزند 
ناپذیر با پـدیـده و       آزادیهای فرهنگی و ملٌی در تعارض آشکار و آشتی          

های پهلوی و جـمـهـوری    عملکرد شوونیسم که سالها توسط خود رژیم  
بویژه اگر تـوجـه     .   اسالمی در ایران ترویج و تبلیغ شده است، قرار دارد         

جـنـگ   ” کنیم که بروز پدیده شوونیسم رایج در عصر بعد از پایان دوره      
و یکه تازی آمریکا در قله نظام جهانی سرمایه رابطه تنگاتنگ بـا          “   سرد

-شدن سرمایه و شیوع تئوریهای ویرانساز و خانمان       تشدید روند جهانی  
توسط نئوکانهای حاکم  “   هابرخورد تمدن ” و  “   پایان تاریخ ” سوزی چون   

در رژیم بوش داشته و اساسا از عوارض گلوبولیـزاسـیـون مـحـسـوب                 
 . میشود

  
 پایان

  
  
 پی نویس ها 

  
مالحظاتی دربـاره    ”   یونس پارسا بناب، :   برای نمونه، رجوع کنید به  -1

این یک واقعیت است که در حال حاضر        
جهان بسوی پذیرش اصل حق تعییـن       
سرنوشت ملٌی، اصل تنوع و تکثر ملٌی و        
مذهبی و نژادی و حنسی پیش رفته و         

سازی دولـتـی و      یکپارچگی و یکسان  
کشوری با توسل به اهرم سـرکـوب و          
ستم ملٌی کارآرائی خود را بیش از پیش        

   .از دست داده است
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در دو جلـد، نـیـویـورک       “   استقالل و وابستگی” یونس پارسا بناب،      -5
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-1326در سه جلد، تهران،“   تاریخ بیست ساله ایران،” حسین مکی،  -6
 .158-180، جلد سوم، صفحات 1323
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هـای گـونـاگـون       این سلسله نوشتار از منظر کمونیستی به جنبه       

ها بتواند  به امید آنکه این مقاله    .   پردازد زنان و جنبش زنان می     یمسئله
ی زنان دامن زند و به نـوسـازی         به بحث و جدل بیشتر در مورد مسئله       

ی خویش با جنـبـش زنـان         جنبش کمونیستی ایران و بازسازی رابطه     
 .یاری رساند

 
 بخش اول

 !  افق ها؛ دوران گذار: زنانیمسئله
 

هـای   چندی پیش یک رفیق زن از فعالین سابق یکی از سـازمـان       
به ویژه    – زنان در ایران     یکمونیستی  از تغییرات مهمی که در روحیه       

به وجود آمده و اهـداف      - زنان متعلق به اقشار میانی  جامعه   یروحیه
. سخنان او حاوی نکات جالبی بود   .   کردو روش  زندگی آنها صحبت می      

توان دید که هدف او همچون    در میان زنان کمتر زنی را می       گفتمیاو  
مادرانی که زندگی خـود را وقـف       .   هدف زندگی عموم مادران ما باشد     

کردند و تمام تالش زندگی آنها این بود که به اشکـال      شوهران خود می  
 و از هرگونه فداکاری بـرای او          ه  کرد  گوناگون به همسر خود خدمت      

های پنهان و آشکار، همیشه تابع او       فروگذار نبودند و علیرغم نارضایتی    
 . بودند

گفت اما چیزی که عجیب است این است که بیشتـر          این رفیق می  
 زندگی خود را وقـف    یامروزه همه  -حتا افراطی    -این زنان به شکلی     
بـه  “   فرزنـد سـاالری    ” ای به نام    او از بروز پدیده   .   اندفرزندان خود کرده  

گفت دیگر شوهر جایگاه سـابـق       می.   برداسم می “   شوهر ساالری ” جای  
خود را در ذهن زن ایرانی ندارد اما به نوعی فرزند جای شوهر را گرفته            

www.newleftreview.org 

www.monthlyreview.org 

 سه نوشتار درباره مسالۀ زنان

امید بهرنگ 
behrang1384@yahoo.com  
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تمام هم و غم زنان این شده که به شکل افراطی فرزندان خود را              .   است
تر و خشک کنند و تمام تالش خویش را برای موفقیت فرزندان جهـت         

 . دهند 
کـرد ایـن بـودکـه         ی جالبی که این رفیق بر آن تاکید مـی         نکته

رسند و فرزندانشان بـه     بسیاری از این زنان وقتی که به میان سالی می         
ی روشـنـی بـرای      چرا که آینده  !   شوندیا نمی ( شوند  اصطالح موفق می  

-به ناکارا بودن این هدف پی مـی     . )   جوانان در این نظام موجود نیست     
 –های اجتماعی گوناگون     برند و خواهان آن هستند که درگیر فعالیت       

شوند و زندگی خود را در جـهـت       - زنان   یبه طور مثال بر سر مسئله     
 .   سازمان دهندتریاهداف عالی

جـان  ” های این رفیق یاد قـهـرمـان رمـان             هنگام شنیدن حرف  
ای آن در کشـور فـرانسـه      اهافتادم که ماجر“   رومن روالن” اثر “  شیفته

ای نسـبـت بـه        مانی که به نسبت آن زمان نگاه پیشرفتهرُ.   اتفاق افتاد 
قهرمان این رمان، در اوایل قرن بیستم زنـی بـه         .    زنان داشت  یمسئله

 وابستگی به مـرد را بـرای          یزنی فمینیست که مسئله   .   نام آنت است  
آنت حتا حاضر به تشکیل خـانـواده و ازدواج بـا             .   خود حل کرده بود   

اما زندگی خـود  .   مردی که دوستش داشت و از او حامله شده بود، نشد        
 . کردن فرزند خود نمود را وقف بزرگ

فـرزنـد     ” یگیری پـدیـده   هدف از این نوشتار، بررسی دالیل شکل      
و اینکه چرا این پدیده خود نیز چکیده و بازتاب  منـاسـبـات               “   ساالری

 . اجتماعی ناعادالنه میان زن و مرد در جهان است، نیست
ی مسـئـولـیـت       کنیم که ناگزیر بار عمده   ما در جهانی زندگی می    

فرزند بر دوش زنان قرار دارد یا بهتر است گفته شود بـر دوش آنـان                  
هـای  عالوه بر نابسامانی اقتصادی جامعه و مـهـاجـرت   . شودانداخته می 

از روستا به شهر، از یک مـنـطـقـه بـه        ( گوناگون و اجباری نیروی کار     
موجب شده که درعمل بار اصلی   )    دیگر و یا به خارج از کشور       یمنطقه

 زنان قرار گیرد و از نـقـش     یتعلیم و تربیت و نگهداری فرزند بر عهده 
مسئـولـیـتـی     پدیده ی بی  .   ای کاسته شود  مردان به طور قابل مالحظه    

 . ای یافته استمردان در برابر خانواده رشد فزاینده

در نتیجه هدفم در اینجا بررسی تاثیر این قبیل کارکردهای نظـام            
های  کهنی است که به اشکال گوناگون تولیـد    بلکه نقد آن ایده   .   نیست

شـود  گردد و مانع از آن مـی   شود و مانع رهایی زنان می     و باز تولید می   
که زنان تمام انرژی و توان خویش را برای رهایی خود به کار گیرند تـا               

 .به رهایی انسان یاری رسانند

  بسیاری از زنان هدف زندگی خود را با فرزند یا فرزندان خویـش             
طور که زمانی سرنوشت آنها با زنجیری دایمی به         کنند و همان  معنا می 

. خواست شوهر قفل شده بود امروزه به خواست فرزند قفل شده اسـت         
اند و بـه خـارج از کشـور            حتا زنانی که ازهمسران خویش جدا شده     

خواهند زندگی جدیدی را آغاز کنند دوباره بـا          اند و می  مهاجرت کرده 
 فرزند را بـه       یدر بسیاری از مواقع آنان مسئله     .   این بند روبرو هستند   

توان گفت بـخـشـی       کنند، می اهرمی برای سرکوب خویش تبدیل می     
پندارند و بدین طریق قادر نیستند اهداف       ی زندگی می  اززندگی را همه  

 . تری را دنبال کنند-عالی
-اما شباهت سرگذشت آنت با زن ایرانی، انسان را به فکر وا مـی            

 اجتماعی، کشور فرانسه در ابـتـدای       –به یقین از نظر اقتصادی .   دارد
قرن بیستم که در حال گذار به یک کشور امپریالیستی قدرتمند بود با             

امـا مشـتـرک بـودن         .   شرایط ایران امروز چندان قابل مقایسه نیست      
اگر چه در فرانسه،    .   قابل توجه و بررسی است    “   فرزند ساالری   ” یپدیده

کننده ای بر مناسبات فئـودالـی وارد            تعیین ی ضربه   انقالب بورژوایی   
دمکراتیک درارتباط با زنان بسـیـار کـنـد              -آورد، اما تحوالت بورژوا     



                85                                             2007فوریه   - 85بهمن   -شماره اول   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

باید تـوجـه    .   وآهسته به پیش رفت   
داشت که در فرانسه، بعد از جنـگ        

، 1945جهانی دوم یعنی در سال       
) 1.   ( زنان دارای حق رای شـدنـد       

کرد کـه   ای زندگی می  آنت در دوره  
 فرانسه در حال گـذار بـه        یجامعه

تر و عـمـیـقـتـر          تحوالت پیچیده 
داری و گذار به امپریالیسـم      سرمایه

به نوعی به “   جان شیفته”رمان .  بود
تغییراتی که در روحـیـه و روش           

 مناسبات خانوادگی و روابط میان زن و      یزندگی زنان فرانسه در حیطه    
 . پردازدمرد در آن دوره می

های دوران گـذار در کشـوری           بدیهی است که قوانین و ویژگی     
های دوران گذار در کشورهای تحـت    همچون فرانسه با قوانین و ویژگی     

در کشـورهـای     .   ها کیفی است  سلطه بسیار متفاوت است و این تفاوت      
-ها کشندهتحت سلطه این تحوالت بسیار کندتر، دردآورتر و برای توده   

علیرغم تغییراتی که در ساختارهای اقتصادی اجتماعـی ایـن     .   تر است 
نظام سرمـایـه داری      گسترش   ورود امپریالیسم و     یکشورها به واسطه  

به عناوین گوناگون حفظ گشته     فئودالی  صورت گرفته، بخشی از روابط      
 . گیردیا به صورت تغییر شکل یافته مورد استفاده قرار می

این مسئله مانع از آن گشته که به طور قطعی از مناسبات ماقبـل              
به همین دلیل جامعه در حـالـت بـرزخـی       .   داری گسست شود  سرمایه
تـر،  شوند و با اشکال مـدرن      ها با تغییراتی حفظ می    سنت.   گیردقرارمی

 یدر واقع زندگی مردم بـه واسـطـه     .   دنآمیزستم و استثمار در هم می     
هر چـقـدر   .   شودتضاد میان مناسبات سنتی با مناسبات مدرن، تباه می       

هـای  این کشمکش و تضاد شدیدتر باشد زندگی مردم دچـار بـحـران             
بی جهت نیست که امروزه نهاد خانواده در ایـران    .   بیشتری خواهد شد  

ترین نـهـادهـای      در جریان گذر از سنت به مدرنیته به یکی از بحرانی          
واقعیت بزرگتر این است که زنان بـیـش از           .   اجتماعی بدل شده است   

اقشار دیگر جامعه از این بحران و از این کشمکش مـیـان سـنـت و                    
فـرزنـد   ” جایگزین نمودن فرزند به جای شوهر و   .   برندمدرنیته رنج می  

 .  ، بازتاب عینی این دوران گذار است“ساالری
با وجود اینکه طی صد سال گذشته تغییرات مهمی در موقعـیـت             

ی ایران از   اقتصادی، اجتماعی زنان در ایران انجام شده اما زنان جامعه       
هنوز مردان برای زندگی فـردی زنـان         .   آزادی فردی برخوردار نیستند   

هنوز زندگی بیشتر زنـان تـوسـط      .   گیرندتصمیم می 
 -به طور اساسی مردان       –دیگران  

این خود نیز   .   یابدمعنا و مفهوم می   
های مـنـاسـبـات      یکی از مشخصه  

 . داری استماقبل سرمایه
 مـاقـبـل      یدر یک جـامـعـه     

داری، زن در دوران کودکی     سرمایه
تابع پدر، در دوران جوانـی تـابـع          
همسر و در دوران پیری تابع پسـر        

انقیاد زن به مرد بخشـی از        .   است
یعنی انقـیـاد    .   تری است که بر چنین جوامعی حکمفرماست      انقیاد کلی 

ی افراد  های فردی برای همه   فئودالی و عدم به رسمیت شناختن آزادی      
ای گستـرده  هر فرد، تابع قوم، قبیله، عشیره، طایفه و یا خانواده        .   جامعه
ها و فرهنگ قوم ، قبیلـه       های زندگی تابع مالحظه   ی تصمیم همه.   است

عشـق،    در بستر این نوع مناسـبـات از آزادی          . ، طایفه و خانواده است    
آزادی ازدواج ، آزادی شغل و پیشه و حتا آزادی انتخاب محل سکونـت    

امری که هنوز در مورد بیشتر زنان روستـایـی ایـرانـی              .   خبری نیست 
یا ( صدق می کند که به ناچار باید به همان تکه زمین متعلق به همسر               

 . پایبند باشند) دار قالی
در مرکز ایدئولوژی و فـرهـنـگ        “   فردیت” داری ،    سرمایه یبا غلبه 

داری نیازمند خرید و  فروش آزاد        چرا که سرمایه  .   گیردجامعه قرار می  
نیروی کار است و هر قید و بندی که مانع از انجام این کار شود را از                   

داری در کشـورایـران بـرای        رشد مناسبات سرمایه  .     داردسر راه بر می   
از یک سو آنان را تا حدی از قید و           .   ای به بار آورد   زنان عوارض دوگانه  

بندهای سنتی رهانید و از سوی دیگر به شکل دیگری وابستگی زن بـه   
تر و متناقض به تملک خصوصی      زن به شکل پیچیده   .   مرد را تولید کرد   

این مسئله در موقعیت زنان میانی شهری جامعـه   .     مرد بدل شده است   
-داری شده که بیش از زنان دیگر اقشار جامعه درگیر مناسبات سرمایه         

زنانی که کماکان اسیر جو نیمه فئودالـی     .   خورداند، بیشتر به چشم می    
 مـدرن حتا    –در خانواده و کل جامعه  هستند، جوی که توسط مردان            

این .   شود  اعمال می )   تر از آن قوانین و مقررات دولت مذهبی       و مهم (   –
 زنان در اقشار میانـی جـامـعـه         یآفرین مسئله های مشکل یکی از پایه  

آمیزی دین    هم   سال با توجه به در     27امری که طی این     .   شهری است 
و دولت و ایدئولوژی و فرهنگ مذهبی اشکال حادتری به خود گرفـتـه              

 . است

 تضاد میان مناسبات سنتی بـا        یزندگی مردم به واسطه   
هر چقدر این کشمکـش و    . شودمناسبات مدرن، تباه می 

هـای  تضاد شدیدتر باشد زندگی مردم دچـار بـحـران           
بی جهت نیست که امـروزه نـهـاد          .   بیشتری خواهد شد  

خانواده در ایران در جریان گذر از سنت به مدرنیته بـه             
 . ترین نهادهای اجتماعی بدل شده استیکی از بحرانی
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زدودن قید و   .    دارند منفعت  زنان در زدودن قید و بندهای سنتی        
ی شرایط عیـنـی اسـت کـه           داری پایه بندها توسط مناسبات سرمایه   

های بورژوا دمکراتیک در میان زنان و جنبش زنـان           موجب تقویت افق  
 زنـان    یافقی که به ظاهر نوید بخش حل مسـئلـه    .   گردددر ایران می  

یابیم که این مسئلـه بسـیـار پـر            بینانه درمی اما با نگرشی واقع   .   است
بینند که مـنـاسـبـات       از یک سو زنان به طور روزمره می       .   تناقض است 

تر از مـنـاسـبـات          زنان، پیشرفته  یداری در برخورد به مسئله    سرمایه
هایی که زنـان در      داری است و از سوی دیگر محدودیتماقبل سرمایه 

-داری با آن روبرو هستند را نیز مشاهده مـی     سرمایه ینظام  پیشرفته  
 . کنند

از یک سو زن ایرانی، نگاهی به پـیـشـرفـت زنـان کشـورهـای                    
امپریالیستی در دستیابی به حقوق برابر با مردان دارد، و از سوی دیگـر    

گیری اشکال دیگری از ستم بر زنان در همین کشورهـا           نظاره گر شکل  
  )2. (هستند

یعنی موقعیت زنـان در کشـورهـای             -این دو موقعیت متفاوت     
مـوجـب     -امپریالیستی و شرایط زنان در کشورهای تحـت سـلـطـه               

برخی در مـقـابلـه بـا سـنـت و               .   های گوناگون شده است   سردرگمی
دهـنـد و     بندند یا به آن امتیاز مـی       فئودالیسم به امپریالیسم امید می    

-ها گره مـی   برخی در برابر امپریالیسم، سرنوشت خود را با حفظ سنت         
روندی که در بسیاری از کشورهای تحت سلطه مانند ایـران بـه              .   زنند

اگر کسی نخواهد بین مار و افعی، یکی را انتخاب کنـد      .   خوردچشم می 
-بر انگیزکنجکاو و پیگیر باشـد، مـی      و در ارتباط با این تناقض سئوال      

اگر کسی نخواهد فقـط بـر        .   تواند افق دیگری در پیش رو داشته باشد       

 به آیـنـده نـیـز         یمبنای قیاس حال با گذشته قضاوت کند بلکه نگاه        
تربا کیفیتی داشته باشد و به روشی علمی برای آفریدن روابطی متفاوت         

ترباور داشته باشد، بدون شک  به افق دیگری روی خـواهـد      رشد یابنده 
 عینی مشخص و قـدرتـمـنـدی در         یافقی که از پایه .   افق سوم .   آورد

 . کمونیستییافق سوسیالیسم و جامعه. جهان کنونی  برخوردار است
هـای بـه     اما پیش از پرداختن به این افق و اینکه چگونه خواستـه  

 زنان یکی از     یگیرند و چرا مسئله   حق زنان در چارچوب آن پاسخ می      
است، بـایـد       سوسیالیستی یهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه     محرک

 زنـان    ی حـل مسـئلـه      یهای بورژوازی در زمینه   بیشتر به محدودیت  
ترین بخـش بـورژوازی قـادر         پرداخت و فهمید که چرا حتی رادیکال      

تاریخی دارد و در      ی  امری که ریشه  .    زنان را حل کند    ینیست مسئله 
 .بخش دوم این نوشتار بررسی می شود

 
 

 بخش دوم

 !های تاریخی بورژوازی زنان و محدودیتیمسئله

 
زن از دیدگاه فـلـسـفـه         ” چندی پیش کتابی مطالعه کردم به نام        

 ایـن    یترین نـکـتـه   اصلی.   که حاوی نکات جالبی است“  سیاسی غرب 
در فلسفه افالطون، ارسطو و ژان        ( کتاب مقابله با فلسفه طبیعت بشر       

طبیعت زن ایـن     ” ای که تحت عناوینی چون      است، فلسفه )   ژاک روسو 
،  نابرابری اجتماعی میان زن و مـرد را              “ کنداست و با مرد فرق می     

 . کندتوجیه می
های بورژوایـی فـراتـر       آلبا وجود اینکه درک نویسنده از افق ایده       

های ژان ژاک روسـو     هایی از کتاب به انتقاد از نظریه      رود، در  فصل   نمی
ژان ژاک روسو ایدئولوگ انقالب فـرانسـه و        .   پردازد می ) 1712  -  78( 

هـای  اگر چه روسو خود شاهد انقالب نبود اما پایـه         .   بخش آن بود    الهام
 فرانسـه  1879را که انقالب “   برادری  –برابری   -آزادی  ” تئوریک شعار   

 . منادی آن بود، پی ریخت
او لزومـی   .    سیاسی روسو، از حقوق زنان خبری نیست       یدر فلسفه 

برای او   .    انسان، موضوع زن را مطرح کند      یندید تا هنگام بحث درباره    
هایی که بین آنها وجـود دارد،      نابرابری زن و مرد و بسیاری از تبعیض     

از نظر او وظایف غریزی زن مانعی برای پیشرفت         .    طبیعی دارد  یریشه
-شود اما مرد که عاری از این وظایف غریزی است مـی        او محسوب می  
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 .های بلند به پیش رودتواند با گام
به همین خاطر او بر این باور بود که         
بنا بر فطرت و طبیعت زنـان، آزادی و            
برابری عناصری بی ارتباط و نامناسب در       

 . مورد زنان است
روسو معتقد بود که عقل زنان عقلی       
عملی و تجربی است و این عقل را نسبت         
به کشف و درک حقایـق امـور نـاتـوان             

از نظر او زنان هر چـنـد        .   کردارزیابی می 
کننـد امـا بـر        جزئیات را بهتر درک می    

خالف مردان قادر نیستند که به اصول و         
به همین خاطر تحقیق و بررسی مـحـض و           .   قوانین کالن دست یابند   

 ینظری قضایای بدیهی و قواعد کلی در علم به طور قطـع در حـوزه                
 . گنجدفکری زنان نمی

 :  کند میفرموله روسو فرودستی زن و پیروی زن از مرد را اینگونه 
 “ .کندفهمد، زن احساس میمرد می”
 “ .مرد دارای قوه استدالل است و زن از فریبندگی برخوردار است”
کند که زنـان شـرایـط      قانون مقدس و جاودان طبیعت حکم می      ” 

الزم را برای کسب قدرت سیاسی و حتا نمایندگی نداشته باشند و این             
 “ .حقوق به طور کلی متعلق به مردان است

“ . کند که از مردان پیروی کنـنـد       قانون طبیعت به زنان حکم می     ” 
)3 ( 

هایش دارای چنیـن افـکـار و          بدیهی است، انقالبی که ایدئولوگ    
به .   توانستند مبشر رهایی زنان باشند    عقایدی نسبت به زنان بودند نمی     

همین دلیل، زنان فرانسه علیرغم شرکت فعال خـویـش در انـقـالب،             
سهمی نبردند و در قانون اساسی در کنار مهجورین و دیوانـگـان قـرار        
گرفتند و از حق رای و دخالت در سرنوشت سیاسـی خـود مـحـروم                  

های سیاسی پس از پیروزی انقالب، زنانی که مدافع         در کشاکش .   شدند
 برجستـه   ینمونه.   حقوق سیاسی برابر بودند بی رحمانه سرکوب شدند       

بـه  .    به گیوتین سپرده شـد     1793بود که در سال     “   المپ دو گوژ  ” آن  
جرم او این بود که فضایل مربـوط        ” :   های آن دوران  قول یکی از روزنامه   

او ”   :   یا به قول یکی از ژاکوبـن هـا         “     . به جنسیت را فراموش کرده بود     
زن بی شرمی بود که از انجام وظایف خانگی خویش خودداری کـرد و               

 “ .خواست سیاستمدار شود

عقاید و آرای متفکرانی هـمـچـون        
روسو در بستر شرایط خاص تـاریـخـی          

با اشاره به اینکه    .   خود قابل بررسی است   
عمر چندانی از رشد مناسبات بورژوایـی       
در بطن مناسبات فئودالی نگذشته بود و       
بورژوازی نوپا در حال خیز بـرداشـتـن          
برای کسـب قـدرت و سـرنـگـونـی               

روسو یکی از متفـکـران      .   فئودالیسم بود 
اولیه بورژوازی بود که علیرغم مـوضـع         

ی خویش در مخالفـت بـا        خواهانهترقی
ی آمـوزش و       کلیسا برمقوـلـه    یسلطه

پرورش و دخالت کلیسا در امـر ازدواج،         
 زنان از عقاید فئودالی گسست نـکـرده         ی برخورد به مسئله   یدر زمینه 

 . بود
های مقدسی چون مالکیت خصوصـی و ارث      با وجود اینکه مقوله   

چندان مورد تصدیق روسو نبود اما وی هیچگاه حـاضـر نشـد اصـل                  
به همین خاطر نظارت مـرد بـر     .   مالکیت مرد بر زن را زیر سئوال ببرد     

دانست، تا مرد مطمئن شود فرزندانی کـه او          زن را همواره ضروری می    
 .مجبور است از آنها نگهداری کند متعلق به دیگران نیستند

با وجود اینکه متفکران بعدی بورژوازی همراه با رشد منـاسـبـات             
ی بـازار    ناپذیر بیش از پیش زنان به عرصه      داری و ورود اجتناب   سرمایه

 کارگر، چـنـدان بـه         یتر از آن پیوند مبارزات زنان و طبقه       کار و مهم  
ها و افکار دیگری را ارایه کردند  امـا            افکار روسو وفادار نماندند و ایده     

ایـن  .    مالکیت مرد بر زن نشـدنـد        یهیچ کدام قادر به گسست از ایده      
ای بود که کماکان بـقـا ومـنـافـع            محدودیت تاریخی، مربوط به طبقه    

 .دیدخویش را در حفظ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می
 سـال،  آن        300اما طنز اینجاست که بعد از گذشت نزدیک به          

خواهند رنـگ و      پردازان طبقات حاکم در ایران که می      دسته از نظریه  
تـر  به خود بزنند افکار و عقایدشان اگر از روسو عقب“  مدرنیستی”لعاب  

 .  هم نیست نباشد جلوتر
ها تبلیغ  به طور نمونه افرادی چون عبدالکریم سروش پس از سال         

 یخواهد اهمیت یک مسئلـه    شود و می  می“   مدرن” دین و خرافه وقتی     
یعنی هرگز به ذهن این     .   خواندفلسفی را نشان دهد آن را مردافکن می       

) بریتانیایـی -ست اتریشی یفیلسوف پوزیتیو ( آقا که خود را طرفدار پوپر       
. توانند به فلسفه بـپـردازنـد    کند که زنان هم می    داند خطور نمی  هم می 

های مـقـدسـی     با وجود اینکه مقوله   
چون مالکیت خصوصی و ارث چـنـدان         
مورد تصدیق روسو نبود اما وی هیچگـاه        
حاضر نشد اصل مالکیت مرد بر زن را زیر         

به همین خاطر نظارت مرد بر      .   سئوال ببرد 
دانست، تا مـرد    زن را همواره ضروری می    

مطمئن شود فرزندانی که او مجبور اسـت        
از آنها نگهداری کند متعلق به دیـگـران         

 .نیستند
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عقاید او در مورد زنان از مثنوی مولوی و افکار ضد زن عارفان ایـرانـی                
بی جهت نیست که دانشجویانش در دفـتـر تـحـکـیـم               .   رودفراتر نمی 

وحدت میان حوزه و دانشگاه در ابتدای قرن بیست و یکم هنوزعقـیـده       
 .دارند که حقوق زن و مرد مساوی نیست بلکه مشابه است

زن از دیدگاه فلسـفـه سـیـاسـی           ” با نگاهی به فصل پایانی کتاب       
ی  اول قـرن     پردازیم که در نیمه   به افکار جان استوارت میل می     “   غرب

جان استوارت میل یکی از اولین متفکـران مـرد     .   کردده زندگی می  زنو
بورژوا بود که از حقوق زنان دفاع کرد و خواهان حق رای بـرای زنـان                 

او .   او مدافع آزادی زنان و حق انتخاب شغل و حرفه برای زنان بود            .   شد
-اصل آزادی فردی بورژوائی را به زنان گسترش داد و خواهان فـرصـت     

 ) 4. (های شغلی برابر برای آنان شد
ی بـرجسـتـه درآرای       نکته

جان استوارت میل، زیر سـئـوال      
حق طبیعی سلطه مرد بر     ” بردن  

آنچه که بـه     ” :   او گفت .   بود“   زن
-قلمداد مـی  “   بودن  طبیعی” نام  

شود، در واقع ابزاری عـمـومـی         
دادن غیرطبیعی امـور    برای جلوه 

اما استوارت میل به طـور      “   . است
 یقطعی نتوانست از فـلـسـفـه         

 یبرای همین نتوانست به طور عمیق مسئله.   طبیعت بشر گسست کند   
هایی که در مورد این بخش از جامعـه انـجـام             عدالتیستم بر زن و بی    

 سنتی و تقسیـم کـار        یدفاع او از نظام خانواده    .   گیرد را درک کند   می
 . خواهی وی را محدود کرد سنتی میان زن و مرد برابری

کرد، استوارت میل با وجودی که از استقالل اقتصادی زن دفاع می      
ا ازدواج،   یـ گفت اگر زنان آزاد باشند بین انتخاب واقعی برای کـار             می

دهند و او این کار را مترادف با انتخاب یک شـغـل       ازدواج را ترجیح می   
زیـبـا سـازی      ” از نظر او بزرگترین شغل زن      .   دانستاز طرف مرد می   

دارای )   به طور طبیـعـی    ( افشاندن طراوت است، چرا که زنان         زندگی و 
جان استوارت میل نـتـوانسـت    “     . های برتر هستند  ها و ذوق  این لطافت 

-تغییرپذیری نهاد خانواده را ببیند و به همین جهت دفاع او از خـانـه               
هـای او در      داری زن به عنوان یک شغل، شکاف عمیقی را در اندیشه          

 .   برابری حقوقی میان زن و مرد به وجود آوردیزمنیه
نسبت به خانواده و کار خـانـگـی           –این شکاف در تفکر بورژوازی      

تری به خود   های تکامل یافته  ر نشده هر چند که شکل     هیچگاه پُ   -زنان  

چرا که بورژوازی از نظر تاریخی نهاد خانواده را از فئودالیسم به            .   گرفت
اگر چـه  .   وری سرمایه به کار گرفتارث برد و آن را برای باال بردن بهره        

داری پیشرفته بر خالف فئودالیسم نهاد خانـواده دیـگـر            تحت سرمایه 
مانند نقشی که خانوارهای دهـقـانـی در        .   ( کندنقش تولیدی ایفا نمی   

اما نهاد خانواده کماکان برای بورژوازی از نقطـه نـظـر          . )   تولید داشتند 
 جـامـعـه و        یمناسبات تولیدی نقش مهمی در تنظیم مصرف سرانـه     

عالوه بر آن نقش مهمی در تولید و بازتـولـیـد    .   پرورش نیروی کار دارد 
امتیازهایی کـه از نـظـر        .   امتیازهای مردان جامعه نسبت به زنان دارد     

سیاسی اهمیت زیادی برای بورژوازی دارد برای ایـنـکـه            -ایدئولوژیک
کنترل نیمی از جامعه توسط نیمی دیگر کنترل کل جامعه را برای او              

 .کندتر میآسان
هـای  قابل توجه است که جان استوارت میل تحت تاثـیـر ایـده             

 زنـان آزادیـخـواه و         یطلبانهبرابری
ــده ــت   ای ــدال ــای ع ــه ه ــان ــواه ی خ

های تخیلـی آن دوره،       سوسیالیست
. های فمینیستی خود را ارایه داد     ایده
به طو مشخص از کسانی چون سن   او

سیمون و شارل فوریه تاثیر گرفت و        
ایـن  .   خود نیز بـدان اذعـان داشـت         

شارل فوریه بود که برای نخستین بار       
اعالم کرد که هر چقـدر زنـان یـک            

 . تر استجامعه از آزادی بیشتری برخوردار باشند، آن جامعه پیشرفته
تر اینکه، با وجود اینـکـه افـرادی چـون جـان                 جالب یاما نکته 

 حق رای زنـان را طـرح          یاستوارت میل در ابتدای قرن نوزده مسئله      
کرده بودند، بیش از صد سال طول کشید تا بورژوازی این حق را بـه                 

معلوم نیست که اگر مبارزات  زنان و هـمـچـنـیـن               .   رسمیت بشناسد 
به طورمشخص ، انـقـالب اکـتـبـر             –تحوالت بزرگ انقالبی در تاریخ      

آنگونـه کـه     .   دادنبود، بورژوازی تا کی این مسئله را ادامه می       -روسیه  
امروزه برابری دستمزد زن و مرد کـه در بسـیـاری از کشـورهـای                     

بـه قـول     .   شدار شده است  امپریالیستی از نظرقانونی رسمیت یافته،  کِ      
، اگر اوضاع به همین روال بخواهد پیش      ) از لوموند دیپلماتیک  ( ای  مقاله

داری چـنـد    برود رسیدن به برابری دستمزد زن و مرد در نظام سرمایه          
 .صد سال به طول خواهد انجامید

توان بـه    تمام مسئله در این است که با افق بورژوا دمکراتیک نمی      
. تر از آن رهایی زنان از ستم دست یافـت         برابری میان زن و مرد و مهم      

استوارت میل با وجودی که از استقالل اقتصادی زن          
گفت اگر زنان آزاد باشنـد بـیـن          کرد، می دفاع می 

ا ازدواج، ازدواج را ترجـیـح       یانتخاب واقعی برای کار     
دهند و او این کار را مترادف با انتخاب یک شغـل            می

 . دانستاز طرف مرد می
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ی ایران این است که بسیاری از زنـان در تـحـقـق            اما تناقض جامعه  
ایـن تـنـاقـض را         .   های بورژوا دمکراتیک، منافع اساسی دارند     خواسته

تر و باالتری را پـیـش        توان افق عالی  چگونه باید پاسخ داد؟ چگونه می     
هـای  تر با شعارها و خـواسـتـه        ازتباط آن افق عالی    ؟روی خود قرار داد   

های مبارزاتی خـواهـد      امروزی چیست و چه تاثیری در اهداف و روش        
توان به رهایـی    تر از همه چرا تنها با افق کمونیستی می        داشت؟  و مهم   

دست یافت؟ و در این راه تجارب مثبت و منفی جنبش کمونـیـسـتـی            
  زنان چه جایگاهی دارد؟ ینسبت به مسئله

 .م گرفتیاین بحث را پی خواه
 

  بخش سوم

 !سخنی با جنبش چپ

 آیا وقتش نرسیده؟

 
و به میان آمدن نام برخی )   5( قتل صبیه، ماجراهای آقای چگینی      

های سیاسی چپ به دلیل روابطی که با آقای چگینی داشـتـنـد          جریان
 . بار دیگر موجب طرح پرسشی اساسی در اذهان شد

های چـپ، چـگـونـگـی         آیا زمان آن نرسیده که احزاب و سازمان       
 زنان را به عنوان مـعـیـاری بـرای عضـویـت در                  یبرخورد به مسئله  

های مـهـم   تشکیالت خویش قرار دهند و رفتار با زنان به یکی از محک      
 های آنها تبدیل شود؟ برای عضویت افراد در سازمان

آیا زمان آن نرسیده که هنگام پیوستن یک مرد به یک تشکیالت،            
  زنان مورد توجه قرار گیرد؟ یدرک و عملکرد او نسبت به مسئله

سست از عقاید و رفتارهای سـنـتـی و            آیا زمان آن نرسیده که گُ     
گـری   زنان به معیاری برای انقالبی     یبینی نسبت به مسئله   تغییر جهان 

بدل شود؟ به معیاری برای تشخیص انقالبیون راستین از  انقـالبـیـون              
 دروغین؟

هـای  های احزاب و سـازمـان    آیا زمان آن نرسیده که در اساسنامه    
ای را بـه خـود          زنان جایگاه ویـژه    یچپ چگونگی برخورد به مسئله    

های کهنه و ستمـگـرانـه       ها و فرهنگ  اختصاص دهد؟ با رفتارها، ارزش    
مرزبندی شود، رفتار و فرهنگ نوینی در سطح جامعه و مناسبات میان            

 زن و مرد تبلیغ شود؟ 
تواند ستم کند و خود آزاده بـاشـد؟         چگونه فردی به فرد دیگر می     

تواند ادعا کند که مـبـارز   دارد، چگونه میمردی که به زنی ستم روا می    
  اشکال ستم و استثمار است؟ یپیگیر و مداوم علیه همه
های زیادی از جنبش چپ ایـران اهـمـیـت             زمانی بود که بخش   

 در    جای چـنـدانـی      ی زنان کردند؛ مسئله  زنان را درک نمی    یمسئله
های سیاسی آنان نداشت؛ بهای الزم را به شور، انرژی و پتانسیل            برنامه

دادند؟ در نتیجه آنان نه تنها خـود         انقالبی زنان برای تغییر جهان نمی     
هـای  را از یک پتانسیل انقالبی محروم کردند بلکه به دست خود زمینه           

جنبش چـپ خـود را از           .   را نیز فراهم کردند1357شکست انقالب  
نیروی انقالبی که می توانست نقش مهمی در گسست از افکار و عقایـد     

جنـبـش   .   های کهنه در سطح جامعه ایفا کند محروم کرد        سنتی و ایده  
توانست نقش مهمی در طـرح  ای که می چپ از انگشت نهادن بر مسئله     

کردن آنان و کل    های رادیکال و نو اندیشی بینش مبارزان و انقالبی        ایده
در نتیجه این امر خود به یکی از مـوارد       .   جامعه داشته باشد طفره رفت    

  .های جدی چپ در جامعه تبدیل شدپس رفت
های چپ تا بدان حد اسیـر افـکـار      زمانی بود که برخی از سازمان  

 زنـان را بـه یـک           یسنتی بودند که نادانی و برخورد غلط به مسئله        
 زن   یاز نظر آنان انگشت گذاشتن بـر مسـئلـه          .   فضیلت بدل ساختند  

 کارگر و تفرقه انـداخـتـن در        ییعنی تفرقه انداختن در صفوف طبقه     
آنان عـمـل کـارگـری کـه            .  ملی و ضد امپریالیستییصفوف مبارزه 

کردند زیرا از نظر آنـان مـقـصـر            زد، توجیه می  همسرش را کتک می   
ـ .   آوردکارفرمایی بود که به کارگر مرد فشار می  ردی را کـه      آنان زن کُ

کردند و از آن به عنـوان       شست، تشویق می  لباس پیشمرگان مرد را می    
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آنان، زنان انقالبی را به سازش و        .   کردند مبارزاتی یاد می   ییک وظیفه 
مدارا و تسلیم در مقابل رفتارهای زشت مردساالرانه هـمـرزمـان مـرد          

زنانی که گـام بـرداشـتـه         ی انقالبی   بدینگونه روحیه .   کردنددعوت می 
های ارتجاعی درخانواده و جامعه شوریده بودند و به         بودند و علیه سنت   

 . کردندجنبش انقالبی پیوسته بودند را تضعیف می
توان مخالف تفرقه میان کارگران بود اما به پدرسـاالری و           مگر می 

مردساالری به عنوان عامل اصلی تفرقـه مـیـان           
زنان و مردان کارگر بی تفاوت بود؟ عاملی        

داری با تمام توانش از آن      که نظام سرمایه  
دارد کند و سعی مـی    محافظت و تبلیغ می   

با دادن امتیازهای پیش پا افتاده به مردان        
آنان را به  ستمگرانی کوچک بدل کند که      
نیمی از جامعه را کنترل کنند تا کنـتـرل          

 .  کل جامعه راحت ترانجام گیرد
توان مخالف تفرقه در صفوف     مگر می 

 ضد امپریالیستی بود اما کاری به       یمبارزه
نیروهای ارتجاعی نداشـت کـه بـه زور             

کردند و  بـر     حجاب را بر زنان تحمیل می     
 . انداختندصورتشان تیغ می

توان مخالف بورژوازی بود و اما به قول انگلس کـاری بـه              مگر می 
 کند، نداشت؟ نقشی که مرد در خانه به عنوان یک بورژوا ایفا می

توان مخالف مالکیت خصوصی و مناسبات اجـتـمـاعـی و             مگر می 
ها و رفتارهای ناشی از آن بود اما از مبارزه با یکی ازعناصر تولید و                ایده

 باز تولید این مناسبات یعنی مالکیت مرد بر زن خود را کنار کشید؟ 
ها و معیارهای سنتـی     شدن در مقابل ارزش     توان با تسلیم  مگر می 

 های حاکم پرداخت؟ حاکم بر جامعه به مبارزه علیه قدرت
های زیادی از جنبش چپ از مبـارزات زنـان           زمانی بود که بخش   

های مخـتـلـف بـه       فاصله گرفتند، اما زنان در صحنه ماندند ودر عرصه    
زنان در مقابل اشکال گوناگون ستمگری بـه    . مبارزات خود ادامه دادند 

ها ایستادگی کردند و جنبشی را به       سال.   اشکال مختلف مقاومت کردند   
 . ثبت رساندند که امروزه کسی یارای انکارآن نیست

های یکی ازدستاوردهای این ایستادگی، تغییرات مشهود در برنامه       
هر یـک  .   ی زنان است  های چپ نسبت به مسئله    سیاسی بیشتر سازمان  

ی خویش از جنبش زنـان تـاثـیـر            به فراخور دیدگاه، جایگاه و سابقه     

برخی آگاهانه، برخی خودبخودی، برخی واقعی و جدی، برخی         .   گرفتند
تـر،  تر، برخی عـمـیـق     تر، برخی مبهم  ظاهری و مصلحتی، برخی روشن    

. ای این تاثیر مثبت را منعکس کردنـد تر؛ هر یک به گونه  برخی سطحی 
 زنـان را      یهای چپ، مسـئلـه     توان گفت بیشتر احزاب و سازمان     می

-شناسند و بر حقانیت آن تاکید مـی       به رسمیت می  )   حداقل در حرف  ( 
 .ورزند

علیرغم این تاثیر مثبت، همچنان شاهـد     
های سـیـاسـی و        موارد مبهم در برنامه   

هایی وجود  هنوز چپ .   رفتار آنها هستیم  
های عادالنـه   دارند که در مقابل خواسته    

ی زنان به طورمثال حق سقط جنـیـن،        
گـذارنـد؛ یـا درک        شرط و شروط مـی    

برخی دیگر از رهایی زنان فقط برابـری        
دستمزد میان زن و مرد است و چشـم          

 یخویش را بر تمامی اشکال مـوذیـانـه        
 . بندندآشکار و پنهان ستم بر زن می

برای بسیاری از آنان رفع ستم بـر        
زنان و مبارزات زنان نه یـک مـحـرک           
قدرتمند انقالب سوسیالیستی و پیشرفت     

ی سوسیالیستی بلکه تنها تحقق چـنـد    جامعه
ی دمکراتیک است که آن نیز از سر        بند حقوقی و قانونی پیش پا افتاده      

در نتیجه، بی جهت نیست که بسیـاری از          .   شودمنت به زنان اعطا می    
های آتشین را   ای و عبارت  فعالین جنبش زنان این قبیل بندهای برنامه      

های چپ  تزیینی و شعاری قلمداد کرده و اعتماد آنها نسبت به سازمان          
 ) 5. (شودجلب نمی

ها از   ماجرای آقای چگینی بار دیگر نشان داد که این بی اعتمادی         
توان فقط بـه سـخـن و           های عینی معینی برخوردار است و نمی      پایه

متاسفـانـه کسـانـی کـه بـه             .   ها اکتفا کرد  تبلیغات احزاب و سازمان   
ها سکوت به تـوجـیـه    طورمستقیم درگیر این ماجرا بودند پس از مدت       

هـای  حتا اهمیتی بـه درخـواسـت     .   برخوردهای غلط خویش پرداختند  
افشاکنندگان قتل صبیه و دیگر فعالین جنبش زنان نکردند و اطالعاتی         

این حداقل  کـاری      .   را که این زنان خواهان آن بودند منتشر نساختند        
توانستند انجام دهند و علیرغم اشتباهاتی که شد، فـرصـت            بود که می  

ی زنان پـاالیـش      خوبی بود که معیارهای خود را در برخورد به مسئله         
 .دهند

توان مخالف بورژوازی بود و      مگر می 
اما به قول انگلس کاری به نقشی که مـرد          

کند، در خانه به عنوان یک بورژوا ایفا می       
 نداشت؟

توان مخالـف مـالـکـیـت         مگر می 
ها و  خصوصی و مناسبات اجتماعی و  ایده      

رفتارهای ناشی از آن بود اما از مبارزه بـا          
یکی ازعناصر تولید و باز تـولـیـد ایـن            
مناسبات یعنی مالکیت مرد بر زن خود را        

 کنار کشید؟ 
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بیشتر احـزاب      زنان به راحتی در    یاین ماجرا نشان داد که مسئله     
 دامن زدن به مـبـارزه     این امر نیازمند.  افتد جا نمیهای چپو سازمان 

بر دوش فعالین جنبش زنان و زنانی کـه در    وظیفه این  .     آگاهانه است 
 .کـنـد  کنند سنگینی مـی   های چپ مبارزه می   صفوف احزاب و سازمان   

تئوری و پراتیـک  که در است هایی  احزاب و سازمانهمچنین بر دوش  
بدون شک ایـن  .   اندی ایران پی برده    زنان در جامعه   یبه اهمیت مسئله  

تـر از    تر و همه جـانـبـه      مبارزه خود بخشی از دستیابی به درک عمیق       
کمونیسم در سوسیالیسم و تر از زنان و فراتر از آن درک عمیق    یمسئله

توان بدون مبـارزه عـلـیـه         نمی.   جامعه و در صفوف جنبش چپ است      
در جامعه، در خانواده و حتا در منـاسـبـات      ( ی ابعاد   پدرساالری درهمه 

به طور موثری علیه نظام حاکم و نـظـام            )   میان مردان و زنان انقالبی    
 مبارزه علـیـه   یهر گونه سازشکاری در زمینه.   داری مبارزه کرد  سرمایه

. پدرساالری به سازشکاری در مقابل کل نظام حاکم منتج خواهد شـد            
هـای  همانطور که سازش با نظام حاکم به ناگزیر به سـازش بـا ارزش               

ی این نظام درارتباط با زنان منجر خواهد شد، برخورد نـادرسـت             کهنه
ی زنان نیز به ناگزیر به پذیرش بخشی از ساختار نظم کهـنـه     به مسئله 

مبارزه برای رهایی از ستم جنسی با مـبـارزه بـرای             .   منجر خواهد شد  
های یک زنجیر در هـم      رهایی از ستم و استثمار طبقاتی همچون حلقه       

ای از این زنجیر را دست نخـورده بـاقـی       توان هیچ حلقه  نمی.   اندتنیده
یابد که دیگر   یای از ستم که بقا یابد، امکان م       گذاشت چرا که هر حلقه    

 . های ستم را باز تولید کندحلقه
عمل کردن بر پایه این حقیقـت،       .   این حقیقتی است رهایی بخش    

ر ساند و هـم بـه نـوسـازی و              هم به شکوفایی جنبش زنان یاری می      
 همه جـانـبـه    یهای چپ که خواهان مبارزهشکوفایی احزاب و سازمان  

از .   کنـد ساالر حاکم بر جهان هستند، کمک می   علیه نظام طبقاتی مرد   
 زنان به یک معیـار     یهمین روی زمان آن رسیده که برخورد به مسئله        

های چپ در گفـتـار، کـردار و           های سازمان مهم در برنامه و اساسنامه    
 !آن را دریابید! این نیاز زمانه است. رفتار آنان بدل شود

 
 ) ادامه دارد(
 

 :توضیحات
  قابل توجه است که در ابتدا حق رای به همه مردان نیز تعلق          ـ  1
 . مردان شدی سال پس از انقالب شامل همه75این حق . نگرفت
 

خشونت و بی رحمی در کشورهای امپریالیستی در اشـکـال               -  2
اگر چه هنوز از بسیاری جهات قابل مقـایسـه   .  شودجدیدتری تولید می 

 کـافـی     یبا زندگی زنان در کشورهای تحت سلطه نیست اما به اندازه          
در آمریکا هر چند دقیقه یک زن مورد تـجـاوز قـرار              .   دهشتناک است 

در .   گـیـرد  گیرد و هر چند ثانیه یک زن مورد ضرب و جرح قرار می        می
سپـارد و در       روز یک زن در اثر خشونت خانگی جان می     5فرانسه هر   

- کشور عضو اتحادیه اروپا در مجموع هر روز دو زن در اثر خشونت             15
 .دهندهای خانگی جان می

 : گوید خود مییژان ژاک روسو در ادامه ی افکار پدرساالرانه  - 3
باید اقتدار فردی در خانواده وجود داشته باشد و طبیعـی اسـت              ” 

که آن اقتدار، اقتدار مرد است؛ زیرا گاهی اوقات زنان به علت وظـیـفـه         
 “ .بارداری آمادگی چنین اقتدار و تسلطی را ندارند

شـود  هویت مردان با میزان برخورداری آنها از آزادی تعیین مـی   ” 
 “ .اما هویت زنان شامل عفت و نجابت آنان است

دارم  او را هم دوست می     ،زن عنصری مهلک است و گمراه کننده      ” 
 “    !کشاندو هم از او متنفرم زن مرد را به بردگی می

نام کتابی است که جان استوارت میل در سـال  “   انقیاد زنان”     -  4
-مـی .   این کتاب به فارسی ترجمه شده است.    منتشر کرده است1869

گویند جان استوارت میل این کتاب را تحت تاثیر همسر خود کـه از                
 .فعالین جنبش زنان بود به نگارش در آورد

 14 ـ  صبیه از فعاالن فمنیست در تهران بـود کـه در روز                     5
 با ضربات چاقو توسط همسرش علی چگینی به قتل          1376اردیبهشت  

علی چگینی از فعالین سیاسی بود که مقاالتی از او در نشـریـه               .   رسید
علی چگینی پس از ارتکاب قتل متواری شد و         .   رسیدآدینه به چاپ می   

های سیاسی چـپ قـرار        به کردستان عراق رفت و در پناه برخی گروه        
متاسفانه کسانی که از ایـن      .   گرفت و مدتی به همکاری با آنان پرداخت       

تا زمانی که تعـدای از       .   ماجرا با خبر بودند در این مورد سکوت کردند        
هـا  سرکوب شـده  “ فعاالن فمنیست ایران با انشتار بیانه ای تحت عنوان        

.  سکوت را شکستند و علی چگینی را افشا کردند        “   گردندهمواره باز می  
اسناد و مباحث مربوط به این ماجرا منجمله نامه علی چگینی در دفاع             

قابل دسترس )   1383 بهمن 11شماره ( از خود در نشریه هشت مارس      
 .     است

ای هایی حدود دو سال پیش بیانـیـه       علیرغم چنین محدودیت      -6
منـتـشـر    “   ای در مورد برابری و آزادی زنان ایران       اصول پایه ” تحت نام   
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این بیانیه که به همت یکی از فعالین جنبش زنان تهـیـه شـد و        .   شد
امضای چندین حزب و گروه چپ را با خود به همراه داشت، امیدی در              

بـرای  .   جنبش چپ وهمچنین میان فعالین جنبـش زنـان دامـن زد              
نخستین بار جنبش چپ ایران سعی کرد معیارهای حداقـل خـود را               

ی زنان بیان کند و استانداردهای حداقلی که شاخـص          نسبت به مسئله  
چند این امـیـد      جنبش چپ در ایران است را پیش رو داشته باشد، هر          

بسیار عاجـل  یکی از مسایل ا این امر ام.   چندان پا نگرفت و تقویت نشد  
 و هنوز پـاسـخ   است جنبش کمونیستی و  جنبش زنان   ی ایران، جامعه

 .طلبدمی

 

در “   کمیته دفاع از حقوق زن در ایـران        ” انجمن زنان ایرانی و     ” 
بـررسـی   ”  سمیناری را تحت عنوان       1987 فوریه   8 و   7تاریخ  
از آن   .   در لندن برگذار کردنـد    “   های ستمکشیدگی زنان  ریشه

در این سمینـار چـهـار      .   گذردتاریخ بیست سالی است که می  
. سخنرانی ارائه شد که تنها سه سخنرانی در دسترس قرار دارد          

“ های ستمکشیدگی زنـان   ریشه” به خاطر اهمیت نظری دالیل        
ها دوباره به تـرتـیـب        در جنبش سوسیالیستی این سخنرانی    

در این شماره نخستین سخنـرانـی ایـن          .   منتشر خواهند شد  
“ کمیته دفاع از حقـوق زن      ” سمینار که  توسط یکی از اعضای        

در .   گـیـرد  قرار می “   سامان نو ” ارائه شد، در اختیار خوانندگان      
ضمن، باید اشاره کرد که یکی از کسانی که در برگـذاری ایـن               

-گـذاری بود که در بمب   “   نازی مزکا ” سمینار نقش فعالی داشت     

 در شهر لندن جـان  2005 جوالی   7های اسالمی   های تروریست 

 . یادش گرامی باد. باخت

 

 “کمیته دفاع از حقوق زن در ایران”سخنران از 
 

های ستمکشیدگی  هدف از سمینار امروز بیش از هر چیز تشریح ریشه         
بررسی گسترده بـر  .   زنان و  بررسی مختصری از وجوه مختلف آن است 

وجوه این ستمکشیدگی مستلزم مطالعه و بحث بیشتـر و تشـکـیـل                
ی شروع برای پی بـردن  نظر من نقطهبه.   سمینارهای متعدد دیگر است   

ی آن   های ستمکشیدگی زنان باید درک و قبول وجوه عـمـده    به ریشه 
 .بینمباشد و به همین دلیل است که معرفی آنها را در اینجا الزم می

 
شـود الـزامـا      الزم به تذکر است که مطالبی که در این مقاله ارائه مـی            

ی اعضاء کمیته دفاع از حقـوق زن در           شامل نظریات مورد قبول همه    
 .ایران نیست

 
بدین معنا کـه  .   ی تاریخی و جهانی است    ستمکشیدگی زنان یک مساله   

بینند، ولی شدت و ضـعـف        ی جوامع ستم می   هاست در همه  زنان قرن 
ای، سطح رشد اقتصادی و فرهنگـی،       آن به موقعیت مشخص هر جامعه     

ی زنان، بسـتـگـی       نفوذ مذهب، سنن و آداب، و سطح تشکل و مبارزه         
 . دارد

 
موقعیت فرودست زنان از نقطه نظر حقوق نابرابر اجتـمـاعـی و عـدم          

های خانوادگی به هیچوجه یـک       استقالل فردی و همچنین محدودیت    
توانـد امـری     امر ناشی از خصوصیات ذاتی زنان نیست و در نتیجه نمی 

وابستگی زن و    .   باشد که همیشه وجود داشته و یا وجود خواهد داشت         
فرودستی او به ماهیت مشخص کار و نقشی که جامعه به او مـحـول                 

 .بستگی دارد) و سایر عوامل(کند می

 
همچنین باید در نظر گرفت که موقعیت فرودست زنـان از ویـژگـی                 

های تحت ستـم در جـامـعـه           ی گروه خاصی برخوردار است و با بقیه     
دهند و بـرای  زنان نیمی از جمعیت کل بشر را تشکیل می       .   تفاوت دارد 

برخورد به این مساله و تالش برای حل آن یک شکل ویژه سازماندهـی      
 .الزم است

 

 های ستم کشیدگی زنانبررسی ریشه
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ی منـشـأ خـانـواده،        نقل قول از مقدمه   ( ای از انگلس    در اینجا به گفته   
: که به اعتقاد من مهم است، اشـاره کـنـم       ) مالکیت خصوصی و دولت 

عامل تعیین کننده در تاریخ، در تحلیل نهایی، تولید و تجدید تولـیـد              ” 
از یکسو تولـیـد     .   و این خود ماهیتی دوگانه دارد     . . .   حیات بالفصل است  

روابط اجتمـاعـی   .   هاو از سوی دیگر تولید خود انسان...   وسایل معیشت 
کنند، توسط دو نـوع    که مردم یک جامعه مشخص تحت آن زندگی می        

ی تکامل کار از یکسو و خانواده از         توسط مرحله :   گیرندتولید شکل می  
سوی دیگر،  بنا بر این، ما باید سعی کنیم به شناخت صـحـیـحـی از                   

ی میان تولید نیروی انسانی و تولید وسائل معیشت در کل نظـام             رابطه
 .“تولید و باز تولید دست یابیم

 
شـود  تولید انسان جدید که از واقعیت طبیعی زایا بودن زنان ناشی می           

مثال، در دوران اولیه جـامـعـه         .   نباید به ستمکشیدگی آنان منجر شود     
در واقع،  .   ی تولید نسل جدید حتی باعث برتری زنان شد        بشری وظیفه 

هـمـیـن    این ادعا که موقعیت فرودست زنان همیشه وجود داشته و بـه          
صورت نیز باقی خواهد ماند، شبیه این برداشت است که شکل خانواده            

دانیم که این حتی همین صورت بوده است و می  ی اعصار به  نیز در همه  
هـا اغـلـب ایـن         این گونه بحـث .   کنددر یک قرن اخیر نیز صدق نمی      

گیری را نیز به دنبال خواهد داشت که جای زنان در خـانـه و                  نتیجه
مسئولیت آنان نگهداری از فرزندان است، و این سرنوشت طبیعی زنـان   

 . است
 

هـای  باال بردن سطح آگاهی سوسیالیستی عاملی است که درک ریشـه          
کند و این امر فـقـط در         تر می ستمکشیدگی و فرودستی زنان را آسان     

-های فردی و پنهانی زنان به آگاهی دسـتـه  ای که طی آن ترس  پروسه
-شود، انـجـام   ها تبدیل می  های این ترس  جمعی آنان برای درک ریشه    

آید کـه در آن      ی این آگاهی موقعیتی بدست میدر نتیجه. پذیر است 
ها را بصورت مشکالت اجتماعی دیده و با اظهار خشم و      زنان این ترس  

هـا  نگرانی خود در این زمینه و مبارزه برای رفع این مشکالت بـه آن               
 .دهندشکلی سیاسی می

 

ی های کشورهای گوناگون تـاکـنـون مسـالـه          بسیاری از سوسیالیست  
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ستمکشیدگی زنان را صرفا در ارتباط مستقیم و همزمـان بـا ایـجـاد              
هـا  این دسته از سوسیالیسـت . اندمالکیت خصوصی دیده و توضیح داده 

کنند گیری را می  است که چنین نتیجه     نگرانهمبتنی بر این روش ساده    
که با از بین رفتن مالکیت خصوصی، یعنی با انقالب سوسیالـیـسـتـی،               

 . ی ستمکشیدگی زنان نیز خود به خود حل خواهد شدمساله
 

کنـیـم   چنانچه نظری به موقعیت زنان در شوروی بیندازیم مشاهده می    
که موقعیت فرودست زنان با حفظ واحد خانواده بشکـل یـک نـهـاد                 

شان در تولید همچـنـان بـاقـی          خصوصی، حتی علیرغم شرکت وسیع    
شود که صرفا با انـقـالب   گیری میاز این بیان چنین نتیجه.  مانده است 

مشـکـل   .   توان به موقعیت فرودست زنان خاتمه داد       سوسیالیستی نمی 
-های سنتی پنداشتهتر از آنست که تا کنون اغلب سوسیالیست     پیچیده

 . اند

در ارتباط با مطلب باال و در برخورد به مالکیت خصوصی و ارتباطش با              
ستمکشیدگی زنان باید گفت که موقعیت فرودست زنان در دوران قبل           
از پیدایش مالکیت خصوصی هم وجود داشته و مالکیت خصوصی آنـرا            

تـوانـد   بعبارت دیگر، مارکسیسم نـمـی  .   تشدید کرده و تغییر داده است     
موقعیت فرودست زنان و مساله ستمکشیدگی آنان را تنها بـر اسـاس              

 .مقوالت کار و سرمایه توضیح دهد

های رادیکال و    البته باید در ضمن متذکر شوم که بر خالف فمینیست         
ی ستمکشیدگی زنان را جدا از مـقـوالت       های انقالبی، مساله  فمینیست

ها تاکیـدشـان را بـر        فمینیست.   توان توضیح دادکارو سرمایه نیز نمی  
های ستم بـر زن    ها ریشهبنابرین، فمینیست.   اندتفاوت جنسی گذاشته  

. کننـد را بر اساس حاکمیت مرد و نه بر اساس ستم طبقاتی بررسی می   
 .دانندتر از ستم طبقاتی میآنها، در واقع، ستم بر زن را عمیق

دراینجا برای اینکه بتوانیم روشن کنیم که کجا عملکرد ستم جنسی از         
تواند بر آن منطبق باشد، باید چند   ستم طبقاتی متمایز است و کجا می      

 :مقوله مورد بحث را در نظر گیریم 
 

 پدرساالری -1
 

ای شـکـل     پدرساالری قبل از مالکیت خصوصی و دوره مالکیت قبیلـه         
. گرفت و اولین شکل نابرابری اجتماعی بین زن و مرد را نمودار ساخت            

ی ستمکشیدگی زنان را بواسطه ایـن        ها کل مساله  برخی از فمینیست  

 . دهندمقوله توضیح می

ها، نه تنها پدیده پدرساالری، که ارتباط بـیـن آن و               اما، مارکسیست 
-را تجزیه و تحلیل مـی     )   داریمنجمله سرمایه ( وجوه تولیدی مشخص    

توان تحـت  ها معتقد نیستند که میاین به این دلیل است که آن   .   کنند
 بودن زنان را از سایر اشکال و انواع استثمار و ستم که در جوامع               انقیاد

 .شوند، جدا کردطبقاتی اعمال می

اند تـا مسـالـه        های سنتی برگزیده  هایی که مارکسیست  معهذا آنها راه  
ای ستمکشیدگی زن را چه از نظر تئوری و چه از نظر عملی حـاشـیـه               

وانمود کنند، و این مساله را صرفا نوعی اثر فرعی استثمار طـبـقـاتـی               
ولی این اعتقاد را نیز دارند که در جـامـعـه      .   کنندمعرفی کنند، رد می   

کنیـم ودر تـالش بـرای          امروزی و در دنیائی که ما در آن زندگی می  
-تغییر هستیم، ستمکشیدگی زن بطور جداناپذیری با سازمان سرمایـه         

داری در ارتباط است، و بنا براین، برای درک مساله ستم بر زن ما باید               
 . داری را نیز درک کنیم و در مبارزه برای تغییرش درگیر شویمسرمایه

هائی در بررسی پدرساالری، این سوال باید مطرح شود که چه مشخصه          
از اشکال مختلف جامعه مرد را در مقایسه با زن در موقعیت سلطه قرار       

های انقـالبـی    -های رادیکال و فمینیست   دهد؟ سوالی که فمینیست   می
 مورد نظرشان به مبارزه علیه قدرت       کنند و در نتیجه مبارزه    مطرح نمی 

-مرد وموسسات اجتماعی که از طریق آنها این قدرت تجدید تولید می           
 .شودشود، مثل ازدواج و خانواده، خالصه می

 آنها عقیده دارند که مردان برای تحت انقیاد کشیدن زنان یک خواسته           
در این صورت باید این سوال را از آنـان کـرد کـه            . بیولوژیکی دارند 
توانند از یوغ قدرت مردان رها شده و برای اجتـمـاعـی             چگونه زنان می  

توان بـه  ها میبعنوان مثال از این فمینیست  .   غیر پدرساالر مبارزه کنند   
 . فایرستون، کریستین دلفی و کیت میلت اشاره کرد
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فایرستون بر این عقیده است که بازتولید نسل بشر بر اساس دو جنس             

دهد و اقتصاد اجتمـاعـی     ی اساسی جامعه را تشکیل می     همواره شالوده 
او تفاوت بین دو جنس     .   در واقع فقط روبنای این تولید نسل بشر است        

 )sex   (      ی تفاوت جنسی بشکـل     بعنوان یک مقوله بیولوژیک را با مقوله
حال آنکه دومی، یعنی مقوـلـه   .   بیندآن یکی می)   gender( اجتماعی  

در .   تفاوت جنسی بشکل اجتماعی، بر اساس نابرابری ایجاد شده اسـت          
هـا  ها این نظریه رد شده و امروزه بسیـاری از آن            بین خود فمینیست  

کنند پدرساالری را از زاویه اجتماعی بررسی کـرده و آنـرا               سعی می 
 .تاریخی،  یعنی بر اساس ماتریالیسم بررسی کنند

 
مثال کریستین دلفی عقیده دارد که تفاوت جنسی یک مقوله اجتماعی           

اما در ضمن اعتقاد دارد کـه سـتـم        .   است و باید تاریخی بررسی شود     
. ناشی از این تفاوت در جوامع بشری فراگیرتر از ستم طبقـاتـی اسـت      

ماندن کار  گیرد و باید برای زنده    مثالش هم زن بورژواست که طالق می      
ی در اینجا هم بحث واقعی بر سر این است که مساله اصلی سلطه      .   کند

 .مردان بر زنان است و نه ستم طبقاتی
 

عقیده دارد که گروه مـردان  ) در کتاب سیاست جنسی(کیث میلث نیز  
تـر  ی مدرن عمیقای بر زنان دارند که در جامعه    از بدو تولد حقوق ویژه    

و شدیدتر از تقسیم طبقاتی است و تقسیم طبقاتی درون زنان موقتـی             
 .اهمیت استو بی

 
در اینجا بهتر است متذکر شویم که پدرساالری وجـه مسـتـقـلـی از                 

تواند بعنوان پیش درآمـدی بـر آن           ستمکشیدگی زنان نیست، و می    
 .وجوه،  آنرا در نظر گرفت و بررسی کرد

 

  تقسیم جنسی و تقسیم طبقاتی -2
ها نیز این گرایش وجـود دارد کـه           از طرف دیگر، در بین مارکسیست     

تقسیم جنسی  را منطبق بر تقسیم طبقات ببینند و در نتیجه طبقـات    
. ها توضیح بدهند و نه بر اساس فـرد   ای از خانوادهرا بر اساس مجموعه   

شود و بنـا بـر       ها اعمال می  ای ستم طبقاتی بر خانواده    در چنین نظریه  
گردد، تـوضـیـح      این ستمی که بوضوح بر زن درون خانواده اعمال می         

حتی اگر اینرا هم فرعی بگیریم، نابرابری بین زن و مـرد  .   شودداده نمی 

توان توضیح داد؟ اگر جنس و طبقه را یکسـان          در صنعت را چگونه می    
 توانیم نابرابری زن و مرد را توضیح دهیم؟بگیریم چطور می

 
گوید، تقسیم جنسی فراگیرتـر از تـقـسـیـم          انگلس در این زمینه می   

در اینجا فراگیرتـر  . ( طبقاتی است ولی در طبقات مختلف متفاوت است 
شده به معنی این است که قبل از ستم طبقاتی، ستم جنسی اعمال می       

رسد که انگلس بـا     اگر چه این گفته درست است ولی بنظر می        ) .     است
ی کارگر عامل عشق وجود دارد و ایـن    اتکاء به این دلیل که در خانواده      

مهم است، و دیگر اینکه مساله ارث وجود ندارد، ستم در خانواده را در     
ی بورژوا ستـم    طبقات مختلف به این صورت دیده است که در خانواده         

کـه واقـعـیـت       شود، در صورتی ی کارگر روا می   بر زن بیشتر از خانواده    
 .عکس این است

 
عشق جنسی زن و شوهر، فـقـط در           ” :   گویدانگلس در این ارتباط می    

-میان طبقات ستمکش، یعنی امروزه در میان پرولتاریا، یک قاعده می           
های یکتاهمسری کالسیک از     در اینجا تمام پایه   . . .   تواند باشد و هست     

در اینجا فقدان کامل همه نوع مالکیت که یکتاهمسـری          .   اندمیان رفته 
-و تسلط مرد برای تضمین و توارث آن بوجود آمده بود، مشاهده مـی          

ای برای اعمال تسلط مـرد وجـود          بنابر این، در اینجا ابدا انگیزه     .   شود
کننده، مناسبات شخصی و اجـتـمـاعـی        در اینجا عوامل تعیین   . . . . ندارد

بعالوه، از آنجا که صنایع بزرگ زن را از خانه به           .   کامال متفاوتی هستند  
 آور   بازار کار و کارخانه منتقل کرده و او را در بسـیـاری اوقـات نـان               

ی پـرولـتـری      خانواده نموده است، آخرین بقایای تسلط مرد در خانـه         
 .“های خود را از دست داده استپایه

 

ی کارگـر  انگلس با اتکاء به این دلیل که در خانواده      
عامل عشق وجود دارد و این مهم است، و دیـگـر            
اینکه مساله ارث وجود ندارد، ستم در خانواده را          
در طبقات مختلف به این صورت دیده است که در           

ی ی بورژوا ستم بر زن بیشتر از خـانـواده         خانواده
که واقعیت عکس این    شود، در صورتی  کارگر روا می  

 .است
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 خانواده -3
 

در اینجا قبل از اینکه به وجوه ستمکشیدگی زنان بپردازیم، بهتر اسـت   
البته .    سرمایه داری اشاره کنیم    که به موقعیت خانواده در جامعه ماقبل      

ای است که احتیاج به مطالعه و بحث فراوان دارد و خـود                این مقوله 
مقـایسـه مـوقـعـیـت         .     تواند موضوع مورد بحث یک سمینار باشد      می

داری بـدیـن دلـیـل        داری و سرمایه  ی ماقبل سرمایه  خانواده در جامعه  
ای کـه تـولـیـد       شود که تفاوت وضع خانواده در جامعه   اینچا آورده می  

برای مبادله نیست با وضع آن در جامـعـه          
داری که تولید فقط وقتی دارای      سرمایه
-طبق  تعریف اقتصاد سرمـایـه      ( ارزش  
است که برای مبادله باشد، نشان   )   داری

و همینطور برای نشان دادن     .   داده شود 
تفاوت مالکیت خصـوصـی فـردی در          
خانواده ماقبل سـرمـایـه داری و در            

داری در چارچوب جدید    خانواده سرمایه 
 .”آزادی و برابری ” 

داری مالـکـیـت     سرمایهدر جوامع ماقبل  
افـراد  .   خصوصی فردی رونـق داشـت       

خانواده دهقان با هم و برای هـم کـار            
کردند و واحدهای خانواده و تولـیـد        می
کار بر اساس دستمـزد     .     خوان بودند هم

در آن دوره تولید خارج از   .   گرفتصورت نمی 
واحد خانواده بطور کلی اهمیت زیادی نداشـت        

مهارت از اهمیـت زیـادی       .   و در سطح نازلی در کل جامعه قرار داشت        
تولـیـد و     .     برخوردارنبود، تقسیم کار طبیعی بود و نه بر اساس مهارت         

مصرف در این دوره از طریق خانواده بعنوان یک واحد اجتماعی انجـام             
داری کار، اما، مالکیت خصوصی را از افـراد           سازمان سرمایه .   گرفتمی

گرفت و آنرا بصورت ثروت انباشت شده و تحت مالکـیـت خصـوصـی                
معهذا در خانواده، نوعی از مالکیت خصوصـی        .   آوردداران در می  سرمایه

داری برای عده کثیری ادامـه داشـتـه          پای مالکیت سرمایه  فردی پا به    
زنان، تحت مالکیت خصوصی مردان موظف بـه  ” :   گویدانگلس می.   است

. “ وفاداری به ازدواج و تولید وارث برای این مالکیت خصوصی هستـنـد            
دهـد  مالکیت خصوصی فردی در خانواده خود را از این طریق نشان می     

که زن وظیفه دارد نسبت به شوهر وفادار بماند و انجام کارهای خانه و              

نحوی که مطیـع و      باز تولید نسل و نگهداری فرزندان و پرورش آنها به         
 .دار باشدفرمانبردار والدین باشند را عهده

داری ایده مالکیت خصوصی فردی را در محتوای جدیدی بیـان           سرمایه
آزادی و   ” به این صورت که حق مالکیت فردی را بـر اسـاس                 .   کرد

و برای اینکه بتوانـد  .   که در فئودالیسم وجود نداشت، وعده داد      “   برابری
ای محکم بنا کند، حفظ خانواده را بشکل یک نهاد          این مساله را بر پایه    
دیگر اینکه برای بورژوازی تبدیل خانواده به یـک         .   قدیمی ضروری دید  

و  این امر بخصوس برای افرادی صادق        .   قلمروی خصوصی سودمند بود   
آورند و در   است که در جامعه دائما سرکوب شده  و چیزی بدست نمی           

بینند که در آن بر زن و فـرزنـدان          نتیجه خانواده را قلمروئی می    
تبدیل خانواده بـه یـک قـلـمـروی            .   حاکمیت کنند 

خصوصی باعث سرکوب زنان شـده اسـت، و           
همین قلمروی خصوصی باعث شـده کـه         
حتی بخشی از چپ هم به آن بعـنـوان          

در .   پناهگاه طبقه کارگر نـگـاه کـنـد          
اینجاست که چپ، مـحـافـظـه کـاری           
خانواده را در مبارزات و اعـتـصـابـات            

افکـنـانـه    نادیده گرفته و به نقش تفرقه     
شان های مختلف در تقابل منافع    خانواده

و ستم بر زنان درون این نهاد کم بـهـا            
 . دهدمی

داری اهمیت دیگر خانواده برای سرمایه     
ی اینست که از طریق آن ارتش ذخیـره       

دارد، از طـریـق      کار را محقوظ نگه می    
خارج نگهداشتن زنان از عرصه تولید دستمزد کمتری به واحد خانواده           

آورد و از    وجود می کنندگان بیشتری برای بازار خود به     دهد، مصرف می
-تر تمام مـی    طریق خانواده است که باز تولید نیروی کار برایش ارزان         

 .شود
 

البته این نکته را باید در نظر داشت که امروزه تقسیـم جـنـسـی در                   
خانواده آنقدر ریشه دوانده که از نظر تئوریک اصوال مساله این نیـسـت      

اصوال  تغییرش غیر عملی اسـت،  .   که این امر بنفع بورژوازی است یا نه      
زیرا این شکل از خانواده برای بازتولید جامعه بورژوائی ضرورت دارد و             

 .داری وچود ندارددر نتیجه امکان از بین رفتن آن در چامعه سرمایه
 

داری ایده مالکیت خصوصـی     سرمایه
فردی را در محتوای جدیدی بـیـان        

به این صورت که حق مالکیـت       .   کرد
“ آزادی و برابـری   ” فردی را بر اساس     

که در فئودالیسم وجود نـداشـت،        
و برای اینکه بتواند ایـن       .   وعده داد 

ای محکم بنا کـنـد،      مساله را بر پایه   
حفظ خانواده را بشکل یـک نـهـاد         

 قدیمی ضروری دید
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 ایدئولوژی -4

 
: در اینجا الزم است به نقش ایدئولوژی در خانواده مختصـرا بـپـردازم              

نقش ایـدئـولـوژی در       .   بازتولید ستم بر زن جنبه ایدئولوژیک هم دارد       
این ایـدئـولـوژی     .   های مردانه و زنانه اهمیت زیادی دارد      بازسازی نقش 

ی آن مرتبا بـازسـازی و        حاکم از طریق نهادهای اجتماعی تولیدکننده     
ایدئـولـوژی تـوجـیـه        .   شود و خانواده یکی از این نهادهاست      تبلیغ می 

های مردانه و زنانه را بـه سـادگـی            ی خانواده، جنسیت و نقش    کننده
برای این مـنـظـور      .   توان مثال از طریق انقالب فرهنگی از بین برد        نمی

 .انقالب اجتماعی الزم است

-کند و ارزش   ساختمان جنسی خانواده و ایدئولوژی که آنرا توجیه می        
شـان بـا     شود، نه تنها به دلیل ارتبـاط      هایی که از این طریق ایجاد می      

ستمکشیدگی زنان اهمیت دارند، بلکه در پروسه آگاهی طبقه کـارگـر            
ی آن   با بازکردن مساله و بحث در بـاره       .   کنندنیز نقش اساسی ایفا می    

تواند به ستم جنسی که به زنان اعـمـال          در طبقه کارگر، کل طبقه می     
 .شود پی ببردمی

اش نظـر   جنبش مارکسیستی باید رفتار جنسی را مطالعه کند و درباره         
کردن نسل جـدیـد رفـتـار         داری در پروسه اجتماعی   دهد، زیرا سرمایه  

باین ترتیب که نقـش     .   دهدخواهد شکل می  جنسی را نیز آنطور که می     
والدین را در خانواده تعیین کرده و به زنان نقش منفعل و بـه مـردان                 

دهد، و به این طریق نوع خاصی از کارگر را بـازتـولـیـد       نقش فعال می 
 .کندمی

-داری تحمیل مـی باید علیه این رفتار جنسی که توسط جامعه سرمایه    
-در این حوزه است که ایدئولوژی خانواده تقویت می        .   شود، مبارزه کرد  

انـد و    در بررسی اینکه چرا زنان همیشه تحت ظلم و ستم بـوده      .   شود

گیرند، باید تئوری ستم بـر زنـان را           امروزه چطور مورد ستم قرار می     
بمثابه ستم جنسی بر کل زنان در نظر بگیریم و در عین حال شـرایـط             

 .تاریخی خاص این ستم را از نظر دور نداریم
 

تا کنون شرایط  فرودست زنان و وجوه مختلفی که تحت آنها ستم بـر               
زن روا شده است و هم چنین وحدت پیچیده بین این وجوه شناخـتـه              

نـگـرانـه    های ستم بر زن سطحـی و سـاده          نشده و در نتیجه به ریشه     
بدین معنی که تا کنون تاکید بر روی شرکت فعـال    .   برخورد شده است  

زنان در تولید بعنوان عامل اصلی رهائی زن بوده است و در نتیجه محو              
اشکال گوناگون ستم جنسی مطرح نشده است وبهمین دلیل است کـه      

آوردهای مبارزه علیه آن هـمـچـنـان          مساله ستم بر زن علیرغم دست     
 .بصورت یک مساله الینحل باقی مانده است

البته، با وجود اینکه ترکیب مادی چهار وجه ستـم بـر زن در یـک                    
وحدت پیچیده سبب موقعیت زنان است، ولی ممکن است هر یـک از              
این وجوه در مقطع تاریخی مشخص به درجه متفاوتی از رشد رسیـده             

شـود  بنابر این، برای درک وحدت این وجوه و اینکه چگونه مـی           .   باشند
در شرایط مختلف این وحدت تغییر کند، باید هر یک از این وجـوه را                

 .جداگانه مورد بررسی قرار دهیم
 

وجوه کلیدی موقعیت فرودست زنان را می توان به چهار دسـتـه زیـر               
 :تقسیم کرد

 -4کار خانـگـی،        -3بازتولید و اجتماعی کردن اطفال،        -2تولید،    -1 
 .روابط جنسی و ستم جنسی

 :تولید -1

 
تقسیم کار مبتنی بر اختالف بیولوژیکی بین زن و مرد بصورت امـری              

گر شده است و اینطور وانمود شـده کـه زن             الزم در طول تاریخ جلوه    
. بدلیل قدرت فیزیکی کمتر از مرد، سودمندی کمتری در تولیـد دارد            

اختالف بیولوژیکی بدلیل دیگری نیز در تقسیم جنسی کـار در ادوار              
-بدین معنی که زن در مدتی از دوران بارداری.   مختلف اثر داشته است 

داری از   سرمایه.   تواند در تولید شرکت کند   اش و شیردادن به بچه نمی     
این عوامل سوءاستفاده کرده و او را از حیطه تولید، البتـه، صـرفـا در         

داری، بعبارت دیگر، سرمایه  .   اش بوده، کنار گذاشته است    آنجائیکه بنفع 
اش بـوده    علیرغم این باصطالح ضعف فیزیکی، زنان را هر جا که بنفـع         
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در تولید شرکت داده، ولی به اتکای همین بهانه آنـهـا را از بـخـش                    
ضعف فیزیکی زن در در طـول           .   دیگری از تولید کنار گذاشته است     

 هیچوجه مانع شرکت زنان در انجام کارهای سخت خـارج از             تاریخ به 
از این بگذریم که نگهـداری از شـوهـر و پـرورش             .   خانه نشده است  

 . فرزندان، خود  از کارهای سخت است

موانع اجتماعی بر سر کار زنان که به اتکای ظرفیت بیولوژیکـی زنـان               
شود، نقش مهمی در تحت سلطه قرار گرفتـن زنـان بـازی               اعمال می 
در جـوامـع بـدوی        :   چنانکه بنا به نظر ژولیـت مـیـشـل          .   کرده است 

های پیشرفتـه  در تمدن.   سودمندی کمتر زنان در امور شکار عنوان شد       
نیز دوباره قدرت فیزیکی کمتر زنان در ارتباط با تولید نشان داده شـد              
و زنان برای ساختن شهرها و شرکت در جنگ نامناسب تشخیص داده            

شدن تولید، لزوم شرکـت زنـان در          ولی با مراحل اولیه صنعتی    .   شدند
 .تولید یکبار دیگر مهم جلوه داده شد

 
ی بکار گرفتن کارگرانـی  هاین دوره، دور”   :   گویدمارکس در این باره می    

شان کامل نشده و     با قدرت فیزیکی کمتر و آنهایی است که رشد بدنی         
بنا بر این استفاده از کار زنان و کودکـان  .   “   تر دارنداندامی قابل انعطاف  

دارانی که ماشین را در تولید بکار گرفتـنـد،          اولین امری بود که سرمایه    
 .مفید یافتند

 
شدن زنان از ضعف اجتماعی بمراتب بیش از ضعف فیزیکی باعث رانده          

اگر فقط ضعف فیزیکـی مـانـع انـجـام             .   بازار کار اجتماعی شده است    
کارهای سخت بدنی بود، پیشرفت تکنولوژی و عدم لزوم انجام کارهای           

انگلس در ایـن مـورد     .   شدباید باعث آزادی زنان می  سخت فیزیکی می  
اولین کار برای آزادی زنان بازگشت آنان به صنعت عمـومـی   ”:  گویدمی

. است و این تنها از طریق صنعت پیشرفته مدرن ممکـن شـده اسـت        
امری که نه تنها به زنان اجازه شرکت در تولید را به مقیـاس وسـیـع                  

 “.کنددهد، بلکه عمال کار خانگی را به صنعت عمومی تبدیل میمی
 

شدن صنعت بـه بـیـکـاری         در سرمایه داری، اما، ممکن است ماشینی      
. راند،، منجر شود  روزافزون که زنان را همراه با مهاجرین از بازار کار می          

ی بین نیـروهـای اجـتـمـاعـی و             آنچه در این زمینه مهم است رابطه      
تکنولوژی است و نه فقط پیشرفت تکنولوژی، امروز پیشرفت تکنولوژی    
امکان تکنیکی از بین بردن مشخصه فیزیکی بین زن و مرد در تولید را       

دهد، ولی روابط تولید سرمایه داری امکان اجتماعی این کار را           نوید می 
 . تواند اثر آنرا معکوس کندکند و به سادگی میتهدید می

 
داری زنان بسیاری در     با وجود اینکه امروزه در جوامع پیشرفته سرمایه       

ای در تولید تولید شرکت دارند، در مجموع آنها اکثرا به کارهای حاشیه       
اند و از بخشهایی    و بخشهایی از آن که نیاز به تخصص ندارد رانده شده          

امـروزه  .   عامل تحصیل در این زمینه خیلی اهمیت دارد  . اندحذف شده 
تـقـاضـا    .   تر اسـت  تعداد زنان تحصیلکرده بمراتب از تعداد مردان پائین       

. برای کار مساوی باید با تقاضا برای سیستم تحصیلی برابر همراه باشـد          
در انگلیس تعـداد دخـتـران      :   ی ژولیت میشل  بعنوان مثال بنا به گفته    

در .    باقی مـانـده اسـت       1920دانشجوی دانشگاه به همان نسبت دهه       
ارتباط با شرکت زنان در اشتغال و نقش آنان در خانواده باید گفت کـه              
اشتغال زن در اجتماع نقش شناخته شده مرد و زن در خـانـواده را                  

 .دهدتغییر نمی

 
داری بدالیل زیر سعی بر آن دارد        اگر بخواهم جمعبندی کنم، سرمایه    

چون بـازتـولـیـد         -1:   که جلوی شرکت وسیع زنان در تولید را بگیرد        
تواند مدتی در تـولـیـد    شود و نمینیروی کار زن بدلیل اینکه باردار می  

-شود، سرمـایـه   شرکت کند، از بازتولید نیروی کار مرد گرانتر تمام می         
دهد زن را در خانه نگهدارد و از نـیـروی کـار مـرد              داری ترجیح می  

کند چـه جـنـسـی        داری فرقی نمی  استفاده کند و گر نه برای سرمایه      
داری بـا آن      بدلیل بحرانی که سـرمـایـه      -2. ارزش اضافی تولید کند 

داری تـالش    روبروست و بدلیل روزافزون شدن تعداد بیکاران، سرمایـه        
بخـش  “   دارزن خانه ” و  “   مادر” کند که با استفاده از القاب پر افتخار         می

-بهمین دلیل سعی مـی     .   عمده بیکاری در سطح جهان را پنهان سازد       
از جـملـه       –کند مبارزات زنان و خواستهای آنان را مخدوش کـنـد              

کردن کار خانگی، پرورش کودکان و ایجاد امکانات عـمـومـی            اجتماعی
رهاند و به دسته تقاضاکـنـنـدگـان         رایگان که زنان را از کار خانگی می       

کار بدون مزد زنان در خـانـه ارزانـتـریـن راه                 -3.   افزایدبرای کار می  
پرداخت مزد بیشتر به کارگران برای خـریـد     .   بازتولید نیروی کار است 

شود، سـهـم کـارگـران از           خدماتی که در خانه توسط زنان انجام می       
دهد که در مجموع بنـفـع سـرمـایـه            محصول اجتماعی را افزایش می    

 .نیست
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 کردن فرزندانبازتولید و اجتماعی -2

 
در بیان ارتباط بین تولید و بازتولیـد بـایـد            

ی ضعف فیزیکی بلکه    گفت که نه تنها بهانه    
واقعیت نقش تولیدِ فرزندان بـاعـث عـدم           

 –شرکت وسیع زنان در تولید شده اسـت           
بنـا بـه ایـدئـولـوژی          .   که البته نباید بشود   

داری داری، پرورش فرزندان و خـانـه      سرمایه
کار طبیعی زنان است و این نظریه بـدلـیـل          
جهانگیربودن خانواده بعنـوان یـک اصـل          

خانواده هـم    .   زندگی بشر تقویت شده است    
بازتولید نیروی کار خود و هـم بـازتـولـیـد             
روابط تولیدی جامعه را بعهده دارد و نقـش         

کـاربـرد   .   زن در این زمینه اسـاسـی اسـت         
بیولوژیکی زن برای مادر شدن یک واقعیت است ولی از این واقـعـیـت               

. شـود نقش فرودست زن در خانواده تعیین و بر آن صحه گذاشته مـی             
داری تا زمانی که حیطه تولید از محیط خانه کامال جدا نشده بـود،     بچه

مانع شرکت مستقیم زنان در تولید نشد و این وظائف توسط زن و مرد              
ها نـیـاز بـه      ولی با جدائی مراکز تولید از خانه.   گرفتمشترکا انجام می  

ها برای شرکت در تولید اجتماعی بوجود آمد و این          خارج شدن از خانه   
 .اش در تضاد افتادبا پرورش فرزندان به شکل سنتی

داری کار مزدوری زنان، خانواده را در مـعـرض           در اوائل دوران سرمایه   
ای نیـروی   در آن زمان رشد تکنولوژی آموزش حرفه      .   فروپاشی قرار داد  

داری را در محیط خانه غیر ممکن کرد و سرمـایـه  )   فرزندان(کار جدید  
آموزی را بدلـیـل     قسمتی از پرورش کودکان یعنی سوادآموزی و حرفه       

. اینکه بازدهی بیشتر نیروی کار را در آینده تضمین کند، بعهده گرفـت     
داری برای نگهداری جسمانی از فرزندان از فرهنگ مـاقـبـل       اما سرمایه 

شد، داری که بر طبق آن نیروی کار زن صرف انجام این کار می            سرمایه
استفاده کرد و از این طریق، کار نگهداری از فرزندان را بطور رایـگـان                

بینیم با وجود ایـنـکـه      به این ترتیب است که می.  برای خود تمام کرد 
انـد،  امکانات بشر برای پاسخگوئی به نیازهایش رشـد زیـادی کـرده              

گـیـرد و     ترین شکل صـورت مـی      پرورش خود انسان هنوز به ابتدائی  
داری با ممانعت از تحول این بخش از تولید مانع تکامل جامعـه             سرمایه

 .شده است
 

نکته دیگری که در بازتولید باید متذکر شـد     
این است که از طریق پیشرفت علـمـی در           
جلوگیری از حاملگی شیوه بازتولید سرانجام      

تواند تغییر شکل پیدا کند، به نحوی کـه    می
زنان در بازتولید فرزندان امکـان انـتـخـاب           

هـای  بـا اسـتـفـاده از راه          .   داشته باشـنـد   
جلوگیری از بارداری، که البته هنوز حـتـی         
در جوامع پیشرفته هم به مقیاس نابـرابـری         
وجود دارد، مفهوم نزدیکی جنسی از تولیـد        

شود و این امری بسیـار مـهـم         بچه جدا می  
البته اینرا هم باید گفت که مـقـیـاس    .   است

داری که  بازتولید حتی در کشورهای سرمایه    
امکان استفاده از وسائـل جـلـوگـیـری از             
. بارداری را دارند، لزوما پائین نیامـده اسـت     

در آمریـکـا   “   Women’s Estate”بنا به نظر ژولیت میشل در کتاب  
در سالهای اخیر بطور ناگهانی باال رفته، چنانچه در          تولید ؟؟؟؟   در صد   

صد حاملگی در آمریکا حتی از بعضی از کشورهای جهان سوم مـثـل               
این امر نشان دهـنـده       .   هندوستان و پاکستان و برمه بیشتر بوده است       

 . استحکام ایدئولوژی خانواده در این اجتماع است

 

 اجتماعی کردن
کردن پرورش فرزندان باید گفت که سـرنـوشـت          در ارتباط با اجتماعی   

ی کنندهآید که مشخص  بیولوژیکی زن بعنوان مادر بصورت امری درمی      
و از طریق بزرگ کردن فرزندان است کـه     .     نقش او در این مورد است     
مناسب بودن زن برای .   آورداش را بدست می   زن تعریف اصلی اجتماعی   

اش مـثـل     کردن پرورش فرزندان از خصوصیات فیزیولوژیکی     اجتماعی
شیردادن و عدم قدرت گاه به گاه او در انجام کارهای بـدنـی سـخـت                  

در این رابطه باید گفت که این خصوصیات فیزیولوژیکی         .   شودمنتج می 
کردن پرورش فـرزنـدان      گیری شود که اجتماعی   نباید باعث این نتیجه   

 .تواند توسط شخص یا اشخاص دیگری انجام شودنمی

 
تکیه بر این نکته که چند سال اول زندگی، شکل اصلی شـخـصـیـت                 

-سازد، به درجه دانائی زن و قدرت نگهداری او مرتبط مـی انسان را می 
گردد که فرزند به محبت و گرمـی و رابـطـه              شود و چنین وانمود می    

کـردن پـرورش فـرزنـدان         اینکه اجتماعی .   مداوم با مادر احتیاج دارد    

کردن مناسب بودن زن برای اجتماعی    
پرورش فرزندان از خصـوصـیـات         

اش مثل شـیـردادن و      فیزیولوژیکی
عدم قدرت گاه به گاه او در انـجـام           

. شـود کارهای بدنی سخت منتج می    
در این رابطه باید گفـت کـه ایـن            
خصوصیات فیزیولوژیکی نباید باعث    

-گیری شود که اجتماعـی    این نتیجه 

تـوانـد   کردن پرورش فرزندان نمـی    
توسط شخص یا اشخاص دیـگـری        

 .انجام شود
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بعنوان یک عامل برای آزادی زن در نـظـر             
گرفته شود، از اهمیت بسیار برخوردار 

باال رفتن آگـاهـی در مـورد           .   است
کردن بجای اینکه به    اهمیت اجتماعی 

ترسیم نقشهای کالـسـیـک مـادری         
بیانجامد باید آنها را مـورد بـررسـی           

دراین بررسی بـایـد      .   مجدد قرار دهد  
توجه خود را به سعی در تغییر روابط        

ای که بر خانـواده     اجتماعی قبول شده  
و در چارچوب آن به زن تحمیل شده        

  ایدئولوژی حاکم بـر خـانـواده        .   معطوف کنیم 
امروزه این است که شکل خانواده باید مرکب از          

زن و مرد و فرزندان باشد و اینطور وانمود شده که این تنها فرم موجود       
در صورتیکه همین امروز هم اشکال دیگری از خـانـواده وجـود              .   است
 .دارد

 

 کار خانگی-3

 
های زیادی در باره کار خانگی و در جهت درک رابـطـه آن بـا                   بحث

حـتـی   .   مسئولیت کار در خانه همیشه با زنان است       .   سرمایه شده است  
در صورت داشتن کار خارج از خانه زنان باید به نحوی ترتیب انـجـام                

معموال شرکت زنان در بازار کار وقتی امکان        .   هردو کار را بعهده بگیرند    
این مسـالـه     .   یابد که انجام مسئولیت خود را درخانه تضمین کنند        می

بخصوص در کشورهائی مثل شوروی و کشورهای اروپای شرقی، یعنـی           
در جاهائیکه امکانات زنان برای شرکت در بازار کار گسترش یافته ولی            
این گسترش بهمان اندازه آزادی آنها را به همراه نداشته است، وجـود              

 . دارد

 
شود، برای بازتولید نـیـروی      کار خانگی که در قبالش مزد دریافت نمی       

این کار برای پروسه تولیـد      .   کندهای مصرفی ایجاد می   کار انسان ارزش  
ولـی، از    .   داری ضروری و جزئی از پروسۀ تولید اجتماعی اسـت    سرمایه

شـود،  گیرد و در بازار مبادله نـمـی       آنجا که بصورت خصوصی انجام می     
یعنی خارج از قـوانـیـن         .   ارزش است داری بی بنابر این از نظر سرمایه    

-داری قرار می گیرد و در واقع نوعی از کار ماقبل سرمایه      ارزش سرمایه 
 .داری است

 
جنبه اساسی دیگر کار خانگی     

داری این است که به سرمـایـه      
امکان استفاده سـودمـنـد از        
نیروی کار زنان در صنعت را       

زنان، بدلیل شـرایـط      . دهدمی
شان در خانواده و برای رهائی      
از این شرایط، تن به کار ارزان  

نکته مهم  .   دهنددر صنعت می  
دیگر در اینجا این اسـت کـه        
این موقعیت در عین حالیکه امـکـان         

کند، بدلیل اینـکـه دائـمـی و           استقالل اقتصادی برای زنان ایجاد می     
 . همگانی نیست، شرایط انفجارپذیری را برای زنان به همراه دارد

 
هنوز خانواده بعنوان یک واحد اجتماعی متکی بر انقیاد و سلطه نقـش             
موثری در تثبیت ایدئولوژی طبقه حاکم، تداوم ستم جنسی بر زنان و             

کار خانگی بیـکـاری     .   کندجداکردن تولیدکنندگان از یکدیگر بازی می     
دارد و بطور غیر    بخش عظیمی از نیروی فعال اجتماع را مخفی نگه می         

داری و نرخ ارزش     مستقیم نقش موثری در افزایش درآمد ملی سرمایه       
 .کندداران ایفا میاضافی بنفع سرمایه

 
های عـمـومـی،     ایجاد رستوران ( کردن کار خانگی    مبارره برای اجتماعی  

ای است که زنـان بـا        مبارزه)   های رایگان خانهها، رختشوی مهد کودک 
ای بـر    هایشان ضـربـه  شرکت فعال در آن و پیشبرد هر یک از خواسته        

تا زمانی که کار خانگی بعنوان تولـیـد         .   کنندداری وارد می  نظام سرمایه 
خصوصی و تحت مسوولیت زنان باقی بماند، آنها بار سنگین دو کار را              

پس باید برای تبدیل تولید خصوصی کـار         .   بدوش خود خواهند کشید   
 . خانگی به تولید اجتماعی مبارزه کرد

 

 روابط جنسی وستم جنسی بر زنان -4
 

در طول تاریخ زنان به     .   تبعیض جنسی علیه زنان یک امر تاریخی است       
تـوان  این واقعیت را مـی      .   اندصورت سمبل سکس در نظر گرفته شده      

ی پدرساالر نیز مشـاهـده      حتی در جوامع اولیه، قبل از تثبیت خانواده       

ی جنسی خارج از ایـن کـانـون          هر گونه رابطه  
از ایـن   .   شودخانواده، فساد اخالقی محسوب می    

طریق است که جوانان هنوز تحت نوعی سرکوب        
جنسی هستند که اثرات روانی ترس و عـدم           
اعتماد بنفس و غیره را در این زمینه بر ایشان به           

ی جنسی از روابـط      چنانچه تجربه.   همراه دارد 
تواند به  تولید و بازتولید و مالکیت جدا شود، می       

 . یک آزادی حقیقی جنسی منجر شود
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ربائی و معامالت بر سر زنـان و         توان به مساله زن   بعنوان مثال می  .   کرد
در دوران کهن که انگلس در کتاب منشاء        “   زناکار” مجازات سخت زنان    

در این کتاب، انگلس به مـجـازات زنـان           .   خانواده ذکر کرده اشاره کرد    
یعنی حتی در دورانی که زن و       .   کندزناکار در دوران یارگیری اشاره می     

توانند به آسانی از یکدیگر جدا شوند، ستم جنسی بـر اغـلـب               مرد می 
چه به آنان که در قبال پول و باالجـبـار بـا مـرد                 .   شدزنان اعمال می  

شـان مـطـرح      شوند و چه آنان که لذت جنسی در زندگی        همبستر می 
 . شان باشدنبوده و تنها منظور از همبسترشدن، باردار شدن

 
واحد مهمی که در طول تاریخ، ستم جنسی در آن بر زن وارد شـده،                 

در این واحد است که مالکیت بر زن بصورت یک مالکیت .   خانواده است 
مارکس چنین گفته است که ازدواج یـک         .   خصوصی مطرح شده است   

داری تحوالتی در نظـام  اقتصاد سرمایه.   شکل از مالکیت خصوصی است    
خانواده ایجاد کرده که باعث تغییرات اساسی در سرکوب جنسی زنـان            

ی جامعه ماقبل سـرمـایـه        با درهم شکستن اقتصاد بسته    .   گشته است 
داری، بقاء خانواده و کنترل شدید بر چگونگی ازدواج اهمیت خود را از             

دست داد و زنانی که وارد بازار کار شدند استقالل نسبی از خـانـواده                 
خویش پیدا کردند و این خود قدم بزرگی در تصمیم گیری آنها بـرای              

 .نزدیکی با مرد دلخواهشان بود

 
های مدرن جلوگیری از بارداری نیز تحول بـزرگـی در             پیدایش روش 

روابط بین زن و مرد ایجاد کرد، زیرا همیشه ترس از حاملگـی مـانـع                 
برای اولین بار بعد از قـرنـهـا         .   اقدام آزادانه زن برای نزدیکی با مرد بود       

تواند بر اساس عالقه صـورت       برقراری روابط جنسی بین زن و مرد می       
ولی از آنجایی که تنها کانون رسمی عشق خانـواده اسـت، هـر         .   گیرد

-ی جنسی خارج از این کانون، فساد اخالقی محسوب مـی           گونه رابطه 
از این طریق است که جوانان هنوز تحت نوعی سرکوب جنـسـی             .   شود

هستند که اثرات روانی ترس و عدم اعتماد بنفس و غیره را در ایـن                  
ی جنسی از روابط تولیـد      چنانچه تجربه .   زمینه بر ایشان به همراه دارد     

تواند به یک آزادی حقیقی جنـسـی        و بازتولید و مالکیت جدا شود، می      
 . منجر شود

 
در خاتمه بگویم همانطور که قبال هم گفته شد برخورد به چهار وجـه               

هـا  های ستمکشیدگی زنان عمال به معنی سیستم مرتبط خواسته    ریشه
خانواده امروزی به شکـل  .   تواند جداگانه در نظر گرفته شود  است و نمی  

دنـیـای   ( کننده گانه، جنسی، بازتولیدی و اجتماعیترکیبی از وجود سه  
این درسـت    .   خوردگره خورده بچشم می)   دنیای مرد( که با تولید )   زن

است که تغییر این شکل نهایتا به عامل اقتصاد و تغییر روابط تولیـدی              
مرتبط است و در پرتو این ارتباط ما باید )   انقالب سوسیالیستی ( جامعه  

ولی نـبـایـد    .   شرکت همگانی زنان در صنعت عمومی را خواستار باشیم        
های اقتصادی  خواست.   اهمیت عمده را منحصرا به عامل اقتصاد بدهیم       

از نظـر  .   باید با خط مشی سیاسی مرتبط به سه عامل دیگر همراه باشد       
. اقتصادی ما باید خواستار امکان کار مساوی برای زن و مـرد بـاشـیـم       

-ای و غیرحرفـه دار مشاغل حاشیهدرحال حاضر زنان شاغل اکثرا عهده   
. نویس و غیره هسـتـنـد       ای مثل گارسون، آرایشگر، نظافتچی، ماشین     

 در   2فقط   ”   Women’s Estate”طبق آمار ژولیت میشل در کتاب  
 در   5دار مشاغل مدیریت و سازماندهی و کـمـتـر از               صد زنان عهده  

ای زنان از مـزایـای اتـحـادیـه          .   ای هستند دار کارهای حرفه  هزارعهده
ضعیفی برخوردارند و حتی در موارد نادر انجام  کار مساوی، حـقـوقـی            

 .کنندکمتر از مردان دریافت می

تنها “   ستم” بطور کلی باید گفت که ستمکشیدگی زنان با مفهوم خاص      

Woman Worker       Nicolae Tonitza  
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داری شود و در جوامع ماقبل سرمایـه      داری مطرح می  در جامعه سرمایه  
نابرابری امری طبیعی جلوه کرده وچون امکان رفعش هم وجود نـدارد،        

در جـوامـع مـاقـبـل سـرمـایـه داری،               .   شودطبیعی هم پذیرفته می  
کمبودهای طبیعی و تکنیکی ناشی از رشد ناچیز نـیـروهـای مـولـده                

داری با وجود اینکه    در حالیکه در سرمایه   .   ی مادی نابرابری است   زمینه
توانـد بـه     داری نمی آید، سرمایه امکان تکنیکی رفع نابرابری بوجود می     

داری خانواده را در خدمت خـود        سرمایه.   برابری و آزادی تحقق بخشد    
گرفته و باعث شده که در روابط تولیدی و مناسبات اجتماعـی ریشـه               

داری و تبعیضات ناشی از آن، ریشه اجتـمـاعـی    سیستم سرمایه .   بدواند
تواند از طریق یـک انـقـالب         دارد و نه تکنیکی و بهمین دلیل تنها می        

انقالب سوسیالیستـی  . اجتماعی یعنی انقالب سوسیالیستی از بین برود 
باید در دوره انتقالی ضمن تغییرات در مالکیت، در حـوزه تـوزیـع و                  
مصرف هم تغییرات جدی ایجاد کند و چون استفاده از این حـوزه از                

گیرد، چنانچه تبعیضات در خـانـواده رفـع            طریق خانواده صورت می   
نشود، کنترل دموکراتیک تولیدکنندگان بر توزیع و مصرف هم عمـلـی          

 .نخواهد بود
 

. گـیـرد  تا زمانیکه خانواده وجود دارد، توزیع از طریق آن انـجـام مـی        
کردن نگهداری  اش را حول محور اجتماعی    انقالب سوسیالیستی مبارزه  

هـای رایـگـان،      و پرورش فرزندان و کار خانگی، ایجاد مـهـد کـودک            
های عمومی، تساوی اقتصادی، حقوقی و آموزشی و مـبـارزه      غذاخوری

ای در واقع اگر جنـبـش تـوده     .   دهدای و مستقل زنان سازمان می  توده
همانطور که  .   شودزنان نباشد، خود انقالب سوسیالیستی نیز انجام نمی       

برای به ثمر رسیدن جنبش طبقه کارگر یک حزب انقالبی الزم اسـت        
تا بتواند منافع کل طبقه را نشان دهد، در جنبش زنان هم وجود حزب         

هـای  انقالبی  برای تحقیق استراتژی انقالبی و از بـیـن بـردن ریشـه                
ولی حتی بعد از به ثـمـر رسـیـدن            .   ستمکشیدگی زنان ضروری است   

اند تا در پیـشـبـرد       های مستقل زنان الزم   انقالب سوسیالیستی، تشکل  
ای دیرینه دارد، عمل کننـد و        حل مساله ستمکشیدگی زنان که ریشه     

ی شرایـط مـادی     لزوم باال بردن سطح فرهنگ وتحصیل زنان و توسعه    
 .آنها را نشان دهند

 

 

 
هدف من در این سخنرانی این است که تصویری به دست بدهـم کـه                

. روداقتصاد آمریکا و جهان در چه وضعیتی قراردارد و دارد به کجا مـی             
به این منظور دوران حاضر را با تأکید هر چه بیشتر بر وضعیت کنونـی              

-انداز بلند مدت، سپس چشـم     نخست چشم   : دهممورد بررسی قرار می   
انداز کوتاه مدت را بـررسـی خـواهـم       انداز میان مدت و سرانجام چشم 

 . کرد
                                                                                                       

از پایـان     -انداز بلند مدت تمامی دوران پس از جنگ جهانی دوم           چشم
در این قسمـت  . گیردتا زمان حال را در بر می - میالدی1940سالهای  
 در بیشتر کشورهای  1973ی طوالنی رکود اقتصادی که از سال      بردوره
داری آغاز شد، به دلیل تاثیر فراوانش بر وضعیت کنونی، تاًکیـد            سرمایه

 .شده است

 

شود؛ یعنـی   انداز میان مدت از اوایل دهه هشتاد میالدی آغاز می         چشم
زمانی که اقتصاد جهانی به سمت نئولیبرالیسم سوق یافت و اقـتـصـاد              
آمریکا نیز دستخوش بهبود اقتصادی عظیم ولی نهایتا کوتاه مدتی شد           

.                                                  به طول انجامید1995 تا 1985که از سال 
 

 تا زمان حال یعنـی  1995انداز کوتاه مدت  که از سال و باالخره، چشم  
ی ابتدا نیمه دوم دهه   .   شودی اقتصاد بادکنکی موجود را شامل می      دوره

نی
جها

صاد
 اقت

 در
ران

 بح
ق و

رون
*: 

ده
آین

ل و 
 حا

ته،
ذش

گ
 

 رابرت برنر
 

 نرگس مُشار: ترجمه
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 قرن گذشته، بازار بورس رشد بادکنکی داشت،  سـپـس قـیـمـت                 90
 .مسکن نیز درپنج سال گذشته رشد بادکنکی کرده است

 

 از رونق  طوالنی تا کسادی طوالنی: انداز بلند مدتچشم -1

  

 رکود رو به وخامت: الف

دانیم  اقتصاد پس از جنگ به طور طبیعی         برای شروع همانگونه که می    
 :شودبه دو دوره تقسیم می

 1973 آغاز شده و تا سال       40ابتدا دوره رونق طوالنی که از اواخر دهه         
 تا امروز ادامه یافته 1973ادامه داشت، سپس دوره رکود طوالنی که از    

 .است
کم در دهه گذشته نشریات اقتصادی و سیاستـمـداران، بـه مـا                دست

اند که ما در پایان دوران رکود و در شرف رونـق بـزرگ            اطمینان داده 
نه تـنـهـا      .   اما واقعیت امر چیز دیگری است     .   اقتصادی دیگری هستیم  

رکود طوالنی مدت تا به امروز ادامه داشته است، بلکه اقـتـصـادهـای                
های اقتصادی پذیرفته شـده     داری از نظر همه شاخصه    پیشرفته سرمایه 

از یک دور تجاری به دورتجاری دیگر تقریبا به طور مستمر عملکـردی             
در واقع در طول پنج سال گذشته، در دور تـجـاری      .   اندضعیفتر داشته 

 آغاز شد، اقتصاد آمریکـا و اقـتـصـاد اکـثـر                 2001تازه که از فوریه     
 سـال دیـگـری از        5داری پیشرفته در مقایسه با هر     کشورهای سرمایه 

 . اند به این سو، عملکرد ضعیفتری داشته1950
 
 

            توان توضیح داد؟                                                                                                                 این شکل عملکرد اقتصادی راچگونه می
 .                                                                                                            به نظر من پاسخ این سوال، الگوی سوددهی است

ای که از اواخر دهه چهل تا دهه شصت ادامه یافت، سوددهـی             در دوره 
 .                                                    به طور مستمر باال بوده است

تر این که هـیـچ       نرخ سود سقوط بزرگی کرده و مهم       60از اواسط دهه    
بنابراین گـزاره  .   بهبودی در سوددهی تا پایان قرن گذشته انجام نگرفت        

دار سـوددهـی مـوجـب رونـق            کلی من این است که نرخ باال  وادامه 
اقتصادی طوالنی پس از جنگ و تداوم نرخ پایین سوددهی موجب این            

 . رکود طوالنی مدت شده که تا هم اکنون نیز ادامه داشته است

 
 .دیدگاه نظری این گزاره ها، روشن است و ابهامی ندارد

- مازادی است که بنگـاه      نخست آنکه نرخ سود، تعیین کننده اندوخته      
 : های بازرگانی در اختیار دارند

هـای  دیگر اینکه نرخ تحقق یافته سود بهترین معیارسنجش برای بنگاه         
توانند در   بینی سودهای آتی یعنی سودهایی که می   تجاری جهت پیش  

 . آینده انتظار داشته باشند، است
گذاری نیز باالست کـه  بنا براین هنگامی که سوددهی باال باشد، سرمایه   

این به معنی رشد باالی اندوخته سرمایه هم هست، رشد اشتغال نـیـز              

از سوی دیگر زمانی که سوددهی پایین باشد، همه چیز  .   باال خواهد بود  
گذاری و اشتغال بـه کـنـدی          بر عکس خواهد بود، یعنی رشد سرمایه      

 .                                                      صورت خواهد گرفت

ی سوددهی و انباشت سرمایه را بر       های کلی درباره  گیریاگر این نتیجه  
توانیم شناختی مقدماتی از الگوی     ی پس از جنگ وارد بدانیم، می      دوره

 .                          تحول اقتصادی بدست آوریم 

 در سطح باالیی بود و 1960 تا اواخر1948سوددهی در فاصله سالهای     
 1965اما در بین سالـهـای        .   موجب رونق اقتصادی طوالنی مدت شد       

 1973 نرخ سود کاهش یافت و این روند نزولی در بین سالهای 1973و
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 15.1جدول  

 کاهش در سوددهی و عواقب آن 
  1949-2000، بین سالهای 7- نرخ خالص سودآوری در بخش  خصوصی و صنایع تولیدی در آمریکا، ژاپن، آلمان، جی-15.1جدول 

   برای المان متحد شده است1991-2000 برای آلمان غربی است، و 19900، آمار آلمان تا سال 1955-59، آلمان برای سال 1955-59آمار زاپن برای سال 

  See Appendix 1 on Profit Rate ،G-7 Armstrong et al Capitalism Since 1945 ،1991 ،p.352-53 ،Table A1 and: منبغ

A2  
 

  1960-2005رشد حقیقی هزینه های مصرفی در بخش خصوصی و دولتی، -15.6جدول 

 ) شاغل/درآمد ناحالص ملٌی(

  Statistcal Annex، 'European Economy, Autumn 2005, Table 16 and 18: منبع

   آمریکا آمریکا ژاپن ژاپن آلمان آلمان 7-جی 7-جی

 صنایع تولیدی بخش خصوصی صنایع تولیدی بخش خصوصی
بخش غیر مالی 

شرکتهای   صنایع تولیدی
بخش 
 خصوصی

صنایع 
   تولیدی

16.9 26.8 23.4 30.3 17.3 31..6 13.5 25.0 1949-59 
18.3 26.3 17.5 19.8 25.4 36.2 14.2 24.6 1960-69 
14.0 17.8 12.8 13.4 20.5 24.5 11.5 15.0 1970-79 
12.4 13.9 11.8 10.1 16.7 24.9 9.9 13.0 1980-90 

_ _ 10.5 5.2 10.8 14.5 11.9 17.7 
1991-
2000 

   آمریکا زاپن آلمان 12-یورو
   خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی خصوصی دولتی

4.3 5.5 4.4 5.1 4.8 9.0 3.5 4.4 1961-70  

3.9 3.6 3.8 3.4 4.8 4.7 1.0 3.2 1971-80  

2.4 2.3 1.4 2.2 3.5 3.7 3.0 3.5 1981-90  

1.8 2.0 1.9 2.1 3.3 1.5 0.9 3.5 1991-2000  
1.8 1.4 0.0 0.4 2.3 1.0 3.1 3.1 2001-2005  

 کاهش در پویائی اقتصادی        

 متوسط درصد تغیر ساالنه              
2000-05 1990-00 1995-00 1990-95 1979-90 1969-79 1960-69   

 درآمد ناخالص ملٌی              
 آمریکا 4.2 3.2 3.2 2.5 4.1 3.3 2.5
 ژاپن 10.1 4.4 3.9 1.5 1.3 1.4 1.2
 آلمان 4.4 2.8 2.3 2.1 2.0 2.1 0.7
  عضو12با  -اتحادیه اروپا 5.3 3.2 2.4 1.6 2.7 2.2 1.4

 کشورهای جی هفت 5.1 3.8 3.0 2.5 1.9 3.1  

 )نزول پویایی اقتصادی13.1جدول (
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نتیجه این امـر نـزول        .    بیشتر شد و پس آن گاه بهبود نیافت        1979و
در نتیجـه کـاهـش رشـد          .   رشد اندوخته سرمایه و میزان اشتغال بود      

اندوخته سرمایه، رشد ابزارها و تجهیزات به ازای هر کارگر نیز کاهـش             
 . یافت و در پی آمد آن، رشد بازدهی نیز کاهش یافت

از آنجا که عالوه بر کاهش میزان رشد بازدهی، رشد اشتغـال یـعـنـی                 
تقاضای کار نیز کاهش یافته بود، در نتیجه، میزان واقعـی مـزد نـیـز              

 )    15.1جدول .  (کاهش یاقت 

در نتیجه کاهش نرخ    .  برای تقاضا نیز  همین روند مشاهده می شود          
سود از اندوخته مازاد موسسات بازرگانی کاسته شده و در پی آن تراکم        
سرمایه کاهش یافته و در نتیجه رشد تقاضای سرمایه گذاری، یعنی              

در .  تقاضا برای فضای کار و تجهیزات جدید نیز کاهش یافته است              
نتیجه کاهش نرخ سود، موسسات بازرگانی از رشد میزان اشتغال و               
دستمزد خود کاسته اند و در نتیجه تقاضای مصرف نیز کاهش یافته              

از آنجا که دولت ها می خواستند با حمایت از سرمایه، شرایط               .  است
سوددهی را بهبود ببخشند، میزان هزینه های دولت را به ویزه در                 
بخش خدمات اجتماعی کاهش دادند که در نتیجه تقاضای دولتی نیز            

 .کاهش یافت
از آنجا که تقاضای سرمایه گذاری، مصرف و دولت به طور مستمر                 
کاهش یافتند، رکود اقتصادی و آن هم رکودی رو به وخامت به وجود              

خالصه اینکه کاهش نرخ سود و ناتوانی در بهبود آن موجب رکود            .  آمد
و نزول تقاضای کل شده که همین امر موجب گسترش این کسادی               

دوباره این که عملکرد اقتصادی از سال           .  طوالنی مدت شده است     
 در هر دوره ی کسب و کار به دوره ی کسب و کار بعدی بدتر و                 1973

بدتر شده تا جایی که در آخرین دوره ی کسب و کاری که در فوریه                  
 آغاز شد و تاکنون ادامه داشته، بدترین عملکرد اقتصادی وجود            2001

من این روند کاهش در نرخ سود تا رکود روز افزون را در              .  داشته است 
 نشان داده ام و همانطور که دیده می شود           6/15 و   1/15جدول های   

از نرخ های سود شروع شده و به بهره وری عامل کار و اشتغال و                     
اجرت خدمت برای هر فرد، دستمزد کل و رشد هزینه های دولتی می             

 .رسد
  مراجعه کنید13.1به جدول 

                                افزایش اضافه ظرفیت در صنایع         : کاهش نرخ سود -ب

خُب، اگر کاهش نرخ سود و به ویژه ناتوانی در بهبود آن عـامـل ایـن               
ی طوالنی رشد کم اقتصادی باشد، سوال اساسی این است که چه            دوره

 چیز موجب این نوع تغییرات در نرخ سود بوده است؟

تر از آن است که بتوان به آن        این سوال به لحاظ نظری و تاریخی کالن       
از این رو مـن بـه شـرح             .   به طور کامل در این سخنرانی پاسخ داد         
 . کنممختصری از رئوس مطالب آن بسنده می

عقیده اصلی بر این است که رونق بزرگ  پس از جنگ در کشـورهـای                
داری پیشرفته را باید یک روند توسعه نابرابر دانست  که در پی             سرمایه

ای متقدم در توسعه، پیشرفته بـه لـحـاظ          رابطه متقابل بلوک سرمایه   
جو به مرکزیت ایاالت متحده آمـریـکـا و           آوری و سلطه  اجتماعی و فن  

های سرمایه ای متاخر درتوسعه ، عقب افتاده به لحاظ اجتماعـی            بلوک
آوری و تحت سلطه در کشورهای اروپای غربی و ژاپن به پـیـش               و فن 
 .رفت می

-ای متاخر پویایی اقتصادی خود را از نظام سـرمـایـه    های سرمایه بلوک
هایش در  داری بسیار سازماندهی شده خود، میزان باالی مداخله دولت        

بـرداری  اقتصاد، عوامل تولید ارزان به ویژه نیروی کار، و سرانجام نسخه          
این عوامل موجب رشد از     .   آوری پیشرفته از آمریکا ، بدست آوردند        فن

ای ای شد که عمدتا به صدور محصوالت کارخانـه        سابقهنظر تاریخی بی  
 .شان بستگی داشت

ی آمریکا پویایی خود را از رهبری از سوی دیگر بلوک متقدم در توسعه     
گذاری مستقیم خارجـی   آوری و به طور اخص از سرمایه ی فن در زمینه 
المللی آن در خارج به     های  بین  های چند ملتی و گسترش بانک     شرکت
بـه  .   ی تولیدکنندگان بزرگ خود بـه دسـت آورد          ی قدرت اولیه  عالوه

 نخستین مرحلـه از      60  و    50ی  ی آمریکا در دهه   عبارت دیگر توسعه  
 .  کردن بود که تا کنون ادامه داشته استفرایند جهانی

ی متقابل میان اقتصاد آمریکا از یک سو، اقـتـصـاد             در ابتدا این رابطه   
ژاپن و اروپای غربی از سوی دیگر، بر پایه تعاون یعنی پشتـیـبـانـی و               
حمایت دو طرفه قرار داشت و همین امر موجب پویایی بی سابقـه در               

 .جهش اقتصادی پس از جنگ شد

رابطه

صاد آمریکا از یـک سـو،           
ی متقابل میان اقت

اد ژاپن و اروپای غربی از سوی دیگر، بر پایـه           
اقتص

عنی پشتیبانی و حمایت دو طـرفـه قـرار            
تعاون ی

داشت و همین امر موجب پویایی بی سـابـقـه در             

جهش اقتصادی پس از جنگ شد
 . 
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ژاپن، آلمان و اروپای غربی به خصوص با گرفتن بخش قابل توجهی از              
بازارهای صادراتی کاالهای صنعتی  آمریکا و انگلستـان بـه سـرعـت                

. های خوبی داشتـنـد   های آمریکایی نیزموفقیت  شرکت.   گسترش یافتند 
های چند ملیتی آمریکا به اروپا هجوم بردند و از سوی           ها و بانک  شرکت

دیگر تولید کنندگان صنعتی داخلی آمریکا توانستند با سلطه بر بـازار             
با این همه، از یک زمـان بـه          .   بزرگ در امریکا به کارشان رونق بدهند      

بعد، مبارزه روزافزون برای به دست آوردن سهم بـیـشـتـری از بـازار             
بنا بر این از اواسـط دهـه         .   جهانی این تعادل را مبدل به تقابل ساخت       

 تشدید رقابت بین المللی مشهود است که  نهایتا منجر به ظـهـور                60
 .المللی شداضافه ظرفیت در بخش تولید صنعتی بین

ی این اضافه ظرفیت، موسسات تجاری سراسر نظام جهـانـی           در نتیجه 
شان را  تـا حـدی کـه          توانند قیمت محصوالت  دریافتند که دیگر نمی   

بنابراین نرخ سود دربخـش تـولـیـدات          .   سودشان حفظ شود باال ببرند    
 به سرعت سقوط کرد که در       73 و   65صنعتی در فاصله میان سالهای      

-ی آن نرخ سود در بخش خصوصی تمامی اقتصادهای سرمـایـه           نتیجه
نرخ سود تولیدات صنعتی در اقتصادهـای  . داری پیشرفته کاهش یافت  

 سـقـوط     79 تـا    73ای پیشرفته به طور کلی، در بین سالهای       سرمایه
 . بیشتری داشت و ازآن پس تا کنون بهبودی نیافته است

شواهد متعددی  برای این ادعا وجود دارد که اضافه ظرفیـت تـولـیـد              
-بخش صنعتی بود که موجب سقوط  نرخ سود در کشورهای سرمایـه             

ترین شاهد این است که نزول نـرخ سـود            اساسی.   داری پیشرفته شد  
شد  که در معرض رقابت      های تولید صنعتی  می    صرفا منحصر به بخش   

های غیر صنعتی اتفاق    بین المللی قرار داشتند و چنین نزولی در بخش        
 .نیفتاد

های تولیدی در بخش غیر صنعتی سـریـعـتـراز بـخـش               اگرچه هزینه 
 .رفت اما کاهشی در نرخ سود در این بخش روی ندادصنعتی باال می

          علت این بود که بخش تولیدی غیر صنعتی به دلـیـل مصـون          
-ها، قیمت توانست در ازای افزایش هزینه    المللی می ماندن از رقابت بین   

تـوانسـت،   ها را بسیار بیشتر از آن حدی که بخش تولیدات صنعتی می      
 . باال ببرد

 

استمرار اضافه ظرفـیـت     :   عدم موفقیت دربهبود نرخ سود        -ج
 تولیدی

 اما اگر نزول اولیه در نرخ سود در نتیجه اضافه  ظرفیت در اقتصادهای        

داری پیشرفته بوده باشد، دراین جا با مشـکـل جـدی روبـرو                سرمایه
چرا نرخ سود برای این مدت طوالنی درسطح پایین باقـی           .   خواهیم شد 

گونه تعدیلی در ایـن امـر         مانده و هنوز نتوانسته بهبود یابد؟ چرا هیچ       
 صورت نگرفت؟ 

          مشکل استمرار پایین ماندن نرخ سوددهی، فشار بسیار زیـادی          
 تـا    65دانیم از زمان نزول نرخ سود در سالهای     چرا که می  .   وارد کرد   

ها با قاطعیت و خودآگاهـی بـیـشـتـری        ، موسسات تجاری و دولت73
ها و  شان را صرف به کار بستن اقدامات جدید جهت کاستن هزینه          وقت

های تجاری و مقررات دولتی برای باال بردن مـجـدد نـرخ              تغییر شیوه 
 :سود کردند 

آنها با کم کردن رشد دستمزدها، و حتی گاه میزان مـطـلـق         -          
 .مزد و خدمات اجتماعی بیش از پیش بر طبقه کارگر فشار آورند

سـازی  با کنترل زدائی از بازار کار و بازار کاالها، خصـوصـی              -          
موسسات دولتی و آزاد کردن بخشهای مالی  سعی کردند تا به اقتصـاد            

 . نئولیبرالی دست یابند
سرمایه را از بخش تولیدات صنعتی که هزینه تولـیـد درآن               -          

 .زیاد و نرخ سود کم بود، به بخش خدمات مالی منتقل کردند
-درکشورهای در حال توسعه، بازار آزاد برای کاالها، سرمایـه           -          

گذاری کوتاه مـدت را      گذاری مستقیم خارجی، خدمات مالی، وسرمایه     
 . تحمیل کردند

برای ایجاد امکانات تولیدی صنعتی در مناطق  انتخاب شـده     -          
گذاری مستقیم خارجی را افزایش دادند تـا بـا            درجهان سوم، سرمایه  

های تولید پائین، نیروی کار ماهر و تعلیم دیده، و با          گیری از هزینه  بهره
-ای از تولید و زنجیـره     های پیچیده ها، شبکه استفاده از بهترین تکنیک   
 . های تولیدی ایجاد نمایند

تر از گذشته به    آنها بیش از پیش و در اشکالی بسیار پیچیده          -          
 .معامالت قماری روی آورند
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ای از بخش جنوبی جهان با استفاده از ورود و           دربخش عمده   -         
های مالی که به تازگی آزاد شـده         خروج سریع پول داغ  از بازار دارائی       

 .بودند، به دنبال سود بودند

ی اقدامات صورت گرفته که ما آنها را با عـنـوان                       در واقع کلیه  
مـنـد و     شناسیم چیزی به جز تالشی نظام     سازی نئولیبرالی می  جهانی

آمیز برای کنار آمدن با مشکل همه جانبه و مستمر کاهش           البته جنون 
گیری مجدانه اقـدامـات     واقعیت این بود که با وجود پی      .   سوددهی نبود 

های هشتاد و نـود مـیـالدی، ایـن اقـدامـات              ذکر شده در طول دهه    
تر شدن عملکرد اقتصادی جلوگیری کنند و نـکـتـه           نتوانستند از وخیم  

در .   اساسی این که، نتوانستند نرخ سود را به حالت قبلی بـازگـردانـنـد       
 .  کسادی درازمدت اقتصادی همچنان ادامه یافت2000نتیجه تا سال 

چرا نرخ سود بهبود نیافت؟ به ویژه، چرا شاهد فرایندی کـه در یـک                 
افتد، یعنی، خروج سرمایـه     رشته تولیدی دارای ظرفیت مازاد اتفاق می      

و کار از تولیدات کم سود به صنایع پرسود، و حذف ابزارهای تولیدی با              
 ایم؟ هزینه باال و سوددهی کم، نبوده

 :اندبه نظر من سه جریان عمده بر این امر موثر بوده
نخست آنکه، بر خالف انتظارات علم اقتصاد رسمی، موسسـات بـزرگ             

داری پیشرفته، هـر چـه در تـوان            داری در کشورهای سرمایه   سرمایه
داشتند انجام دادند تا در خطوطی که در آن به تولید اشتغال داشتـنـد    
باقی بمانند حتی به زمانی که اضافه ظرفیت تولیدی در آن خـطـوط              

 .آفرین شده بودتولیدی مشکل

العـمـل بـه      شدند تا درعکس  تنها با کندی و بی میلی بسیار حاضر می        
شان در عرصه سوددهی کارخانه، تجهیزات و نیروی کار را از            مشکالت

به جـای   .   آن دسته خطوط تولیدی که اشباع شده بودند بیرون بکشند         
های بزرگ سعی کردند با تکیه بر به اصطالح سرمـایـه            این کار، شرکت  

ها کنندگان و مشتری  شان به ویژه روابط موجودشان با عرضه      اختصاصی
بـر  .   شان دفاع کنـنـد  آوری خود از موقعیتو مهمتر از همه ظرفیت فن     

ها ازطریق گسـتـرش      این اساس، آنها سعی کردند  با کم کردن هزینه         
گذاری تا حد امکان توان رقابتی خود را بیشتر بکنند و این در              سرمایه

در نتیجه، در پـی    .   حالی بود که نرخ بازگشت سرمایه کاهش یافته بود    
شد آنرا در صنایع حـود      که تنها می  “   لمس نشدنی ” توسعه این سرمایه    

به کار گرفت و قابلیت انتقال به خطوط تولید تازه را نداشت، تصمـیـم               
ولی، این تصمیم، مشکل   .   گرفتند که به جای تغییر جهت، مبارزه کنند       

 .تر ساخت اضافه ظرفیت را وخیم

دوم آنکه به طور همزمان و یکی پس از دیگری، کشورهای مـنـطـقـه           
آسیای شرقی از کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شمال شرقـی تـا              
ببرهای کوچک آسیای جنوب شرقی و هیوالی چین، فرایند تـوسـعـه             
نامتعادلی که در اصل کسادی دراز مدت را بـوجـود آورده بـود، را                  

 .گسترش دادند

همانند ژاپن و کشورهای اروپایی، کشورهای آسیای شرقی نـیـز ایـن              
به خصوص با تـرکـیـب         -گیری از مزایای بالقوه نوپا بودن       کاررا با بهره  

های پیشرفته که از غـرب  آورینیروی کار ارزان و نسبتا ماهرخود با فن       
 . انجام دادند -وام گرفته بودند

آوری را با سرعتی بـی       اقتصادهای کشورهای آسیای شرقی نردبان فن     
ای سابقه طی کردند این امر خصوصا با ادغام روز افـزون مـنـطـقـه                  

گذاری مستقیم خارجی و تجارت امکـان    میسرشد که با افزایش سرمایه    
 .پذیرشده بود

تری از محـصـوالت     بر این اساس، کشورهای آسیای شرقی سیل عظیم       
تر را به بازار جهانی اشباع شده سرازیر کردند و بـدیـن             تولیدی پیچیده 

 .  ترتیب فشار بر نرخ سود صنایع را افزایش دادند

در مجموع، آنچه در مقابل اضافه ظرفیت موجود مشاهده شد، خـروج             
ناکافی وسایل تولید پر هزینه اما کم سود در مرکز و ورود بسیار زیـاد                

شکی نـیـسـت کـه         .   وسایل تولید کم هزینه و پر سود در حاشیه بود         
بایست اضافه ظرفیتی بـه مـراتـب         خروج ناکافی و ورود بسیار زیاد می      

نرخ سود صنایـع  .   آورد که در واقع همین طورهم شد بدتر به وجود می 
تر از حدی بود    داری پیشرفته در دهه هفتاد پایین     در کشورهای سرمایه  

 . که در آغاز کار قرار داشت

آید این است که اگر اضافه ظرفیت ادامه یافته و          اما سوالی که پیش می    
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تـر و    ای اوقات بدتر نیز شده است، پس چرا رکودهـای جـدی            در پاره 
که در نتیجه آن تولیدات پر     .   تری برای اقتصاد جهانی پیش نیامد     وخیم

 هزینه و کم سود از دور خارج شده و پس از آن سوددهی بهبود یابد؟
داری پـیـشـرفـتـه، و        های سرمایهبه نظر من پاسخ این است که دولت 

هـای  روی از آمریکا بودند، از طریق شـبـکـه   بیشتر از همیشه به  دنباله    
شان بیـش از هـر زمـان           ای که تنوع  و زرق وبرق      دولتی و خصوصی  

هـا  ها  و خـانـواده    دیگری بود، حجم عظیمی از اعتبار دراختیار شرکت  
اساسا آنچه مشـاهـده   .   قراردادند تا بتوانند مازاد عرضه را مصرف نمایند     

 ستانی بود که به اقتصاد جـهـانـی          سابقه وام شد رشدِ از نظرتاریخی بی    
امکان داد تا تقاضای الزم را برای مقابله با اضافه ظرفیت ایجاد کرده و             

 .از رکود اقتصادی جلوگیری نماید
ها، بـنـا    بنابراین نکته این است که دولت     

به دالیل سیاسی، اجازه ندادند بحران و        
رکود شدیدی که در حالت عادی اضافـه        

برد و باعث احیـای     ظرفیت را از بین می    
 .شود، اتفاق بیفتدسودآوری می

به هر روی، نتیجه امر بـرای اقـتـصـاد           
 2000جهانی معضلی است که در سـال       

که پا به هزاره جدید گذاشت با آن روبرو        
 ..شده است

 ستانی بـه    در یک سو افزایش میزان وام     
میزانی که تمامی رکوردهای گذشتـه را     
شکست، تقاضا را باال نگه داشت و بدیـن      
. ترتیب مانع نزول بیشتر سوددهی شـد       

به طور اخص رشد عظیـم مـیـزان وام            
-75،79-74ستانی عامل اصلی بهبود اقتصادی در پی رکودهای مهم           

 . بود2000 و اوایل 90، اوایل 82
از سوی دیگر دقیقا به خاطراین که  میزان تقاضا فقط در پی افـزایـش                

ی باال و سـود کـم          وام ستانی احیاشد، روند تجدید سامان در هزینه       
 .وسایل تولید به کندی صورت گرفت و محدود باقی ماند 

درپـی  .   در نتیجه، اضافه ظرفیت تداوم یافت و نرخ سود بهبود نیـافـت            
گذاری، اشتغال و دسـتـمـزد        عدم بهبود نرخ سود، میزان رشد سرمایه      

کاهش یافت و در نهایت، رشد تقاضای کل کاهش یافته و از هر زمـان          
 .اش کمتر شددیگر پویایی

 تا زمان حال، بحرانـی کـه چـون        73ی میان سال   بنابر این در فاصله   
 نظام اقتصادی را به لرزه در آورد، پدید نیامـد و         1930بحران سالهای   

 .جای آنرا استمرار کسادی به مدت سه دهه گرفته است

 .وقتی اقتصاد وارد هزاره جدید شد این کسادی طوالنی هم ادامه یافت

آزادسازی اقتصادی و بهبود اقتصادی     .   انداز میان مدت  چشم  -2
 )اواخر دهه هفتاد تا اواسط دهه نود(کاره اقتصاد امریکا نیمه

 
ی بلند مدت صحبت شد که تصویری کلی از     ی دوره تا بدین جا درباره   

 .رونق اقتصادی طوالنی تا رکود اقتصادی طوالنی بود

تـوان  درباره دوره میان مـدت چـه مـی          
 گفت؟ 

از منظرمیان مـدت، دربـرابـر زمـیـنـه             
درازمدت تداوم رکود طوالنی، دو تحـول        
تازه در اوایل دهـه هشـتـاد بـه وقـوع               

 .پیوست

نخست گرایش به سوی نئولیبرالیسم که      
تـر شـدن     به طور کلی منجر به وخـیـم      

مشکل تقاضای کل در نظام اقـتـصـادی          
 .شد

دوم این که با توجه به زمینه گسـتـرش      
بازارساالری و کاهش رشد تـقـاضـا، بـا            
رهبری بخش صنعتی، شاهد یک بهـبـود    
اساسی ولی درنهایت نیمه کاره دراقتصاد      

 .آمریکا بودیم 

 .اجازه بدهید به ترتیب نگاهی به این دو رویداد بیاندازیم
 

    1995 -1980پیدایش نئولیبرالیسم ) 1
العمل اولیه در برابر سقوط نرخ سـود و           دانیم،عکسهمان طور که می   

 و اوایـل      60مشکالت رشد اقتصادی در اقتصاد جهانی در اواخر دهه       
-های کینزی، کسری بودجه واعتـبـارات سـهـل            برای دولت   70دهه  

ای موجب افزایش تقاضای کل شـده و         الوصول بود که به صورت یارانه     
 اقتصاد کینـزی بـه     70اما  تا پایان دهه   .   رشد اقتصادی را تسریع کند    

قطع اقتصاد کینزی و روی آوردن به نـئـو           
در .    روی داد    90لیبرالیسم، در اوایل دهه     

داری این زمان ما در کشورهای سـرمـایـه         
محدودکردن اعـتـبـار و         پیشرفته شاهد 

ایـن  .   هـا بـودیـم     گرایش به تعدیل بودجه   
جریان در آمریکا با روی کار آمـدن بـیـل            

هـای    و با راهنمایـی    1993کلینتون به سال    
اش رابرت روبین، مدیر عامل     مشاوراقتصادی

پیشین بانک گلدمن ساکز، که یـکـی از           
گذاری عظیم نـیـویـورک      های سرمایه بانک

 است، صورت گرفت
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کـنـم،   شکست انجامید و علت آن نیز از منظری که من دارم بحث مـی   
 .بسیار آشکار است

-های دولتی یعنی استقراض دولت و در پی آن افزایش هزیـنـه            کسری
 . های دولت که با افزودن بر تقاضای کل، رشد اقتصادی را تشویق کرد

آمدهای افزودن بر تقاضای کل این بود که موجب شد تـا         اما یکی از پی   
کردند، بـه جـای      های باال اما سود کم کار می      هایی که با هزینه   شرکت

 شدن در تجارت باقی بمانند که همین امر موجب پا بر جـا               ورشکسته
 .ماندن اضافه ظرفیت و مانع از بهبود نرخ سود شد

در نتیجه در طول دهه هفتاد اگرچه سوددهی سقوط نکرد ولی بهبـود             
 . هم نیافت 

ها و در با سپری شدن دهه هفتاد،در نتیجه سوددهی پایین شرکت
های کینزی یعنی تقاضای افزایش یافته، تورم العمل به کسریعکس

های های دولت، افزایش کسریپولی بسیار شدید، افزایش کسری
 .تجاری و سقوط ارزش دالر، پدید آمدند

در پایان این دهه، با کاهش ارزش دالر، نقش کلیدی آن بـه عـنـوان                 
به خطر افتاد و فدرال رزرو به       ]   مترجم  -بین المللی [   واحد پول آمریکا    

 80  -79شوک کلیدی اقتصـادی      .   ریاست والکر مجبور به مداخله شد     
که به نام شوک والکر معروف است به منظور قرار دادن اقـتـصـاد در                  

ی باال بـردن  مسیری جدید طراحی شده و قرار بود این کار را به وسیله         
 .ها انجام دهدبی سابقه نرخ بهره و متعادل کردن بودجه

هدف اصلی افزایش نرخ بیکاری بود برای درهم شکستـن تـورم و از               
 . های کارگری برای کاهش رشد دستمزدها بودتضعیف تشکل

ای بـود    همچنین هدف از میان برداشتن اضافه ظرفیت تولید گسترده        
 . که در بخش صنعتی در دهه هفتاد مستمرا ایجاد شده بود 

افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها، کاهش تورم و حذف اضافه ظرفیت          
 :بایستی راه را برای اهداف زیر هموار ساختتولیدی صنعتی می

 بهبود سوددهی بخش صنعت  -

 گرایش اقتصاد به سوی بخش خدمات مالی -

ها به  های مالی با افزایش نرخ بهره و تشویق خارجی        گسترش فعالیت   -
 داری آمریکاگذاری دراوراق قرضه خرانهسرمایه

طرح اصلی کاهش نقش دولت در هدایت و حمـایـت از اقـتـصـاد و                    
 .واگذاری هدایت اقتصاد به بازار آزاد بود

ترین رکود دوران پـس از      اما مشکل این جا بود که شوک والکر عمیق  
 .جنگ را در پی داشت

 درصد باال رفته بود که ایـن امـر       12 نرخ بیکاری تا 1982تا در سال    
واهـمـه   . المللی کشورهای جهان سوم را در پی داشتبحران بدهی بین 

خـواسـت بـه      دولت رونالد ریگان نـمـی  .   رکود جهانی هم شدت گرفت    
 .تعمیق بیشتررکود و سقوط کامل احتمالی تن دهد

بنابراین، به خاطر دالیل سیاسی، از نرخ بهره کاسته شد و بـعـالوه ،               
 . بزرگترین افزایش در کسری کینزی در تاریخ جهان صورت گرفت

افزایش عظیمی که در تقاضای کل صورت گرفت، با جـلـوگـیـری از                 
سقوط بیشتر نرخ سود، اقتصاد را نجات داده بـاعـث شـد تـا رشـد                 

 .اقتصادی ادامه داشته باشد
و اما همین افزایش تقاضای کل مانع تجدید سامان الزم برای کاسـتـن         
از اضافه ظرفیت تولیدی شد که برای افزایش سریع سوددهی ضـروری           

 .در نتیجه آن اقتصاد همچنان لنگان لنگان به کار خود ادامه داد.  بود

نتیجه این که اقتصاد کینزی ادامه یافت و و روی گردانی کـامـل بـه                  
 .نئولیبرالیسم به واقع اتفاق نیفتاد

 90قطع اقتصاد کینزی و روی آوردن به نئو لیبرالیسم، در اوایل دهـه      
 داری پیشرفتـه شـاهـد     در این زمان ما در کشورهای سرمایه.   روی داد 

بلکه سرانـجـام   .   ها بودیم محدودکردن اعتبار و گرایش به تعدیل بودجه      
های اقتصادی کیـنـزی     دهی و تشویق فعالیت   شاهد پایان یافتن سامان   

این جریان در آمریکا با روی کار آمـدن         .   به وسیله کسری بودجه بودیم    
اش های  مشـاوراقـتـصـادی       و با راهنمایی   1993بیل کلینتون به سال     

-رابرت روبین، مدیر عامل پیشین بانک گلدمن ساکز، که یکی از بانـک           
 .گذاری عظیم نیویورک است، صورت گرفتهای سرمایه

این امر در اروپا نیز با آماده شدن کشورها برای معاهده ماسـتـریـخـت                
 .جهت ایجاد واحد پولی مشترک اروپایی صورت گرفت

پیامد ترکیب اعتبارات محدود و تعادل بودجه این بود که کشـورهـای          
داری برای نخستین بار در طول دوران پس از جـنـگ            پیشرفته سرمایه 

فرصت یافتند تا وضعیت اقتصادی خود را به وسیله بازار آزاد سـامـان               
 .دهی کنند

اما، نتیجه دقیقا عکس آنی شد که طرفداران اقتصـاد نـئـولـیـبـرالـی                  
 .انتظارش را داشتند

از آنجا که نرخ سود در سرا سر نظام اقتصادی بـه ویـژه در بـخـش                     
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صنعتی پایین مانده بود، در پاسخ به پایین آمدن تقاضای کل که ناشـی              
ها بیش از پیش به ویژه بـا        های دولت بود، شرکت   از پایین آمدن کسری   

-بیکار کردن کارگران و کاهش ظرفیت تولیدی برای کاهـش هـزیـنـه              
 .هایشان تالش کردند

 در پی سقوط مـیـزان     1995 تا 1991های بدین ترتیب در فاصله سال   
تـریـن   های صنعتی اروپا و ژاپن وخـیـم        صادرات و انقباض شدید بخش    

 .ی پس از جنگ را تجربه کردندرکود اقتصادی دوره
در این فاصله آمریکا، ولی رونق اقتصادی بدون افزایش اشتغال را تجربه            

 .کرد
کشورهای تازه صنعتـی  ( زمان با این مسایل کشورهای آسیای شرقی        هم

و ببرهای کوچک به بزرگترین جهش صادراتی خود دست یافتنـد      )   شده
 .داری پیشرفته افزودکه همین امر بر معضالت کشورهای سرمایه

بدین ترتیب بازار آزاد نه تنها بهبود به همراه نداشت بلکه رکودی بسیار             
 به  وجود آورد و روند رونق اقتصـادی از      90تر را در اواسط  دهه       عمیق

 .هر زمان دیگری کندتر شد
 

  1980 -1995بهبودی نافرجام آمریکا ) 2

در برابر رکود اقتصادی روز افزون دراقتصاد جهان، اقتصاد امریکـا ولـی              
 . رونق متناقضی را از سر گذراند

.   آغاز شد1982-1979این رونق اقتصادی با شوک والکر در سال های          
در این مقطع زمانی  نرخ باالی بهره و ارزش باالی دالر منجر بـه بـروز                

 .بحران در بخش صنعتی آمریکا شد

تجدید سامان ابزار تولیدی پرُهزینه اما کم سود در بخش صـنـعـتـی و         
همراه با آن کاهش شدید اشتغال دراین بخش که پیامدهای طرح والکر            
بودند منجر به افزایش سودآوری شده و بازدهی در بخش صـنـعـت را          

 . افزایش دادند
در مرحله اول آنچه به بهبود سوددهی کمک کرد، جلوگیری از رشـد               

 .دستمزدها بود
 سال از افزایش دستـمـزدهـای    10کارفرمایان در بخش صنعت به مدت  

مسئله مهمتر این بود که به موجب تـوافـق   .   این بخش جلوگیری کردند   
داری تصمیم بر کم کردن     ، کشورهای عمده سرمایه   1985پالزا در سال    

ارزش دالر گرفتند که به موجب آن در طول یک دهه پس ازآن، ارزش              
 .دالر به سرعت کاهش یاقت

ترکیب ثبات دستمزدها و پایین آمدن ارزش  دالر، توان رقابتی بـخـش              
صنعتی امریکا را در بازارهای بین المللی به میزان چشمگیری افـزایـش             

این امر همچنین موجب افزایش عظیم نرخ سود بخش صنعتی در            .   داد
وقـتـی بـه سـال         .    درصد شـد 70 به میزان 1995 تا 1985سال های  

رسیم، نرخ سود بخشی خصوصی آمریکا  پس از یک ربع قـرن  می1995
 . در آن  قرارداشت رسید1969برای اولین بار به سطحی که در سال 

 .بهبود سوددهی نهایتا منجر به آغاز رشد اقتصادی شد
- اقتصاد آمریکا سرانجام شاهد افزایش چشـم 1994 و 1993از سالهای  

گذاری، اشتغال بازدهی و تولید ناخالص داخـلـی        گیری در رشد سرمایه   
 .بود

 مدت دیگری را در   آمد که شاید اقتصاد آمریکا جهش طوالنی      به نظر می  
رفت که اقتصاد باقی جهان را نیز با خود به          پیش رو دارد و این امید می      

 .پیش ببرد
ولی سرانجام، نظر به ضعف جدی اقتصاد جهانی در این برهه، اقـتـصـاد               

 . امریکا نتوانست رونق پایداری داشته باشد

 رشد اقـتـصـادی      1973ام از سال    همانطور که پیش از این تاکید کرده      
ی اول دهـه نـود بـدتـریـن             جهان از هر زمانی کندتر شده و در نیمه        

 .وضعیت خود را داشته است

در نتیجه ما با یک  شبکه بهم پیوسته مجموع صفرمواجهیم که در آن               
منافع کسب شده یک یا چند کشور با ضرر و زیان مشابه در کشورهـای               

 .شوددیگر بی اثر می
خصوصا این که کشور یا گروهی از کشورها که ارزش واحـد پـولشـان                 

هایشان نیز پایین آمده و از این رو به قدرت رقابـتـی             پایین است، قیمت  
امـا  .   توانند سهام بازارشان را افزایش دهند     یابند و می  بیشتری دست می  

شان گرانتـراسـت    این سهم بیشتر به ضرر کشورهائی که واحدهای پولی        
 .شود و بر عکس حاصل می

 توانایی رقابتی خود 1995 تا1985بنابراین زمانی که آمریکا در سالهای       
داد، در روی دیگر و درنتیجه آن نرخ سود و سهام  بازارش را افزایش می        

سکه، اروپا و ژاپن در این دوره رشد ارزش واحد پولشان را حفظ کرده و              
 .در نتیجه توانایی رقابتی، سهم بازارو نرخ سودشان رو به کاهش بود

 .شدمنافع یکی به قیمت زبان دیگری تمام می
اش را   به عبارت دیگر، در حالی که آمریکا نرخ سود و عملکرد اقتصادی           

 .بخشید، نرخ سود در ژاپن و اروپا همزمان در حال کاهش بودبهبود می
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های صنعتی آمریکا سرانجام در حال بهبود بـودنـد،           در زمانی که بخش   
 .کرندها را سپری میترین بحرانهای تولیدی ژاپن و اروپا وخیمبخش

 ارزش ین به باالترین حد خود در دوران پس از جـنـگ               1995تا سال   
 .رسید و اقتصاد ژاپن در آستانه بحران بسیار جدی قرار داشت

آمدنـد تـا     بایستی گرد هم میداری می های عمده سرمایه  بنابراین دولت 
همان گونه که یک دهه قبل به وسیله توافق پالزا آمریکا را نجات داده               
بودند، آلمان و ژاپن را نیز به لحاظ اقتصادی نجات دهند، توافق معروف             
به توافق معکوس پالزا ارزش دالر را باال برد و ین ژاپن و مارک آلمان را                
پایین و این امر به رکود مربوط به مسئله واحد پول پایان بخـشـیـده و            

 .موجب رشد اقتصادی دوباره این کشورها شد

اما افزایش ارزش دالر، با کم کردن قدرت رقابتی آمریکا، رونق بـخـش               
 .صنعتی آمریکا را از پایه سست ساخت

 نرخ سود بخش صـنـعـت      2000 تا 1995ی سالهای در واقع در فاصله   
آمریکا مسیر معکوس را طی کرده و با شتاب رو به کاهش  گـذاشـت                   

 .همین امر اقتصاد آمریکا را به سمت رکودی دیگر برد

و ترجمان این   -باز هم نکته این بود که در مقابله با یک رکود اقتصادی             
ای از چند اقتصاد  به بهـای رکـود           بهبود یک اقتصاد یا مجموعه      -رکود

 . شود دیگران تمام می

                                  

  2005-1995اقتصاد بادکنکی : انداز کوتاه مدتچشم -3

رسـم کـه     انداز کوتاه مدت مـی     در این جا به آخرین بخش یعنی چشم       
 .شود را شامل می2005 تا 1995عمدتا  سالهای 

رسیم،، اقتصاد جهانی    می 1995حرف اصلی این است که وقتی به سال         
گرایش به سوی بازار آزاد یعنی قطع اتکـا بـر     .   به بن بست رسیده است    

داری کسری بودجه کینزی برای افزایش تقاضای کل، اقتصاد سـرمـایـه           
 در بدترین رکـود دوران      1995 تا 1991پیشرفته را در فاصله سالهای  

 .پس از جنگ قرار داده بود

قیمت انـجـام    که بر پایه دالر ارزان1995بهبود اقتصادی آمریکا تا سال  
 .تر کردشد، مشکالت کشورهای اروپای غربی و ژاپن را وخیم

توافق معکوس پالزا که موجب کاهش ارزش ین و مـارک شـد، رونـد                 
کسادی را در ژاپن و آلمان معکوس ساخت اما به بهبود اقتصادی آمریکا        

ای و اصـلـی       نیز پایان داد، و بدین ترتیب باعث استمرار مساله ریشـه           
 .تقاضای کل شد

در طول کسادی طوالنی مدت، ناتوانی در بهبود سوددهی، همانطور کـه          
گذاری، مصرف و تقاضـای      ام، موجب کاهش سرمایه   قبال هم تاکید  کرده    

 .دولتی شد

هایی بود که تـوسـط     آنچه که رشد اقتصاد را همچنان حفظ کرد، یارانه   
هـای  شد به خصوص کسری   های دولتی کینزی به تقاضا داده می      کسری

 .دولت آمریکا یعنی استقراض و خرج دولت فدرال درامریکا

 80 تـا اواخـر دهـه           1960های کینزی از اواسط دهه      در واقع کسری  
 . بیش از پیش گسترده شده بود19

اما همانطور که دیدیم دولت کلینتون تصمیم بر متعادل ساختن بودجه           
هـای دولـتـی      گرفت که همین امربه حمایت از تقاضا از طریق کسـری          

 .پایان داد
 که نرخ سود آمریکا شروع به نزول کـرد، ایـن          1995خصوصا، از سال    

سوال بزرگ مطرح شد که تقاضای الزم برای به پیش راندن اقتصـاد از               
 کجا باید بیاید؟

در این هنگام بود که آلن گرین اسپن رئیس فدرال رزرو  با طرحی نـو                 
 .برای به حرکت واداشتن اقتصاد آمریکا وارد عرصه شد

 درنتیجه توافق معکوس پالزا ارزش سهام شـروع         1996 و 1995تا سال   
 .به رشد کرده بود

های ژاپن برای باال بردن ارزش دالر، صرف خرید اوراق قرضه خزانه            پول
های طوالنی مدت را پاییـن      اما از سوی دیگر، میزان بهره     .   شدآمریکا می 

پس با بـاال    .   آورد، و پائین آمدن نرخ بهره، بازار سهام را گسترش داد          می
یافت و به موجب آن بهای      رفتن ارزش دالر، ارزش سهام نیز افزایش می       
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 . سهام دربازار به شدت باالرفت

 گرین اسـپـن     1996و همان طور که مردم به یاد دارند در پایان سال            
هشداری به یاد ماندنی در مورد سوددهی غیر منطقی در بازار سـهـام               

 .داد
البته این سوددهی غیر منطقی بود چون در حالی که نـرخ سـود در          

 .  رفتاقتصاد واقعی رو به کاهش بود، ارزش سهام دائما باال می
اما در واقع بازار سهام همچنان رشد کرد و گرین اسـپـن هـم هـیـچ               

گذاران هم  پنهان    ی آن نکرد و این مسئله از دید سرمایه        اقدامی درباره 
 .نماند

یافت، او نه تنها  نرخ بهره را بـه            همچنان که رشد اقتصادی ادامه می     
روال طبیعی افزایش نداد بلکه در هر زمان که کوچکترین نگـرانـی در      

مثال در اواخـر     .   آوردبازار سهام وجود داشت، نرخ بهره را پایین نیز می         
 هم زمان با بحران آسیـای  1998 یا خصوصا اواخر سال 1997تابستان  

 .شرقی او چنین عمل کرد
 .ها، ما شاهد رشد بی سابقه بازار سهام بودیمدر نتیجه این سیاست

 .کنددانست چه میگرین اسپن می
ها، افزایش یافته بود، خود آنهـا نـیـز           از آن جا که ارزش سهام شرکت      

 .توانستند وام بگیرندتر از هر زمانی میشان بیشتر شد و راحتارزش
آوری پیشرفته که بیشترین رشـد سـهـام را             های فن زمان شرکت هم

ی شـده  تکیه بر سهامِ از نظـر ارزش مـتـورم              توانستند با داشتند، می 
ایـن  .     آوری کـنـنـد     خویش، توانستند مقادیرعظیمی منابع مالی جمع     

ها را افـزایـش داد کـه        ی شرکت گذاری همه وضعیت، ظرفیت سرمایه  
البته خود امری متناقض  بود چرا که در همین زمان نرخ سودآوری رو              

 .به کاهش بود
های اقتصادی سرشار از نقدیـنـگـی     رغم کاهش سوددهی، بنگاه   اما علی 

شده بودند که همین امر موجب جهش بزرگ اقتصادی در فاصله سالها            
 . شد2000 تا 1995ی 

در واقع جـهـش      .   گذاری و اشتغال به سرعت رو به افزایش بود        سرمایه
 اما واقعا چه خبر بود؟. معروف به جهش اقتصاد نو به وجود آمده بود

گرین اسپن فهمیده بود که اقتصاد به خودی خود دارای کمبود تقاضـا             
بنابر این کاری که کرد این بود که از اثرثروت ناشی از افـزایـش       .   است

ای نیروی محرکه به اقتصاد تزریـق       بهای سهام استفاده کرد تا نوع تازه      
کند که من آن را کینزگرائی براساس بازار سهام، یا کینزگرائی ناشی از             

 . ناممها میارزش دارائی
براساس اقتصاد کینزی سنتی، دولت برای تحریک تقاضا استقـراض و            

 . کردمصرف می
ی براساس کینزگرائی براساس بازار سهام و  به لطف نرخ پایین بـهـره              

 .ها در بازار سهام ثروتمند شدندفدرال رزرو، افراد و شرکت

داد کـه بـه       ی استقراض و خرج کردن مـی       این پی آمد به آنها اجازه     
 .شدموجب آن تقاضا نیز تحریک می

گذاری را افزایش دادند و هـم    ها سرمایهنتیجه امراین شد که هم بنگاه     
هـا  خانوارها بسی بر مصرف خویش افزودند و به پشتوانه همین قـرض            

 .بود که آن جهش اقتصاد نو به وجود آمد
اما مسئله اینجا بود که جهش جدید بدون پایه و اسـاس بـود چـون                  

ام سوددهی بخش صنعت رو به کـاهـش          همانطور که قبال تاًکید کرده    
 .بود

و نسـبـت    .   رشد استقراض، ارزش سهام را در مقابل میزان سود باال برد          
 .ها به درآمدهایشان از همیشه بیشتر شدارزش سهام شرکت

رغم اضافه ظرفیت موجود افزایـش داد    افزایش استقراض، تولید را علی   
 .که همین امر موجب کا هش بیشتر سوددهی شد

تنها بستگی به زمان داشت که در چه زمانی رکود بزرگ دیگری روی              
 .خواهد داد

اضافه ظرفـیـت   .    جهش اقتصاد نو ناگهان به پایان رسید2000در سال  
 .در سراسر بخش صنعتی موجب کاهش شدید سوددهی شد

 .اقتصاد رو به رکود گذاشت. بازار سهام سقوط کرد
دهی، کسادی عمدتا در بخش صنعتی  یعنی مرکز اضافـه           از نظرعالمت 

 .ظرفیت تولید متمرکز شده بود
سقوط نرخ سود دربخش صنعت منجر به سقوط  شدید سوددهـی در              

 . شد2002 تا 2000های اقتصادی در سالهای سراسر بخش
- میلیون فرصت شغلی در بخش صنعتی هم فـرصـت          3از دست رفتن    

 .   بود2004 -2000های شغلی از دست رفته در اقتصاد درطول 
گونه افزایشی در سرمایه بخش صنعت مشاهـده      به مدت چهارسال هیچ   

نشد و این بیانگر همه کاهشی بود که در سرمایه درکل اقتصاد اتـفـاق               
 .افتاد

به بیان ساده، اقتصاد معروف به اقتصاد نو، اضافه ظـرفـیـت مـوجـود             
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تـر  دربخش صنعت را اساسا وخیـم     
کرد و رکود ناشی از آن شـوک           
بزرگی به کل سیستم اقـتـصـادی        

 تـا    2000در سالهـای     .   وارد آورد 
 تولید ناخالص داخـلـی و         2001
گذاری بیش از هـر زمـان         سرمایه

دیگری در دوران پس از جـنـگ          
آمد کـه    کاهش یافت و به نظر می     

 .بحران عمیقی در پیش است
اما در این زمان، بار دیـگـر آلـن            
گرین اسپن با کینزگرائی جدیدش     

به اصطالح کینزگرائی ناشی از          -
 . ها وارد صحنه شد تا اقتصاد را نجات دهدارزش دارائی

دراین زمان، از آنجایی که ثروتمندان پولشان را از بازار سـهـام خـارج                
گذاری کرده بودند، قیمت مسکـن بـاال     کرده و در بازار مسکن  سرمایه 

 .رفته بود
گرین اسپن، نرخ بهره را به سرعت پایین آورد و نرخ بهره واقعی را بـه         

 .مدت سه سال در زیر صفر نگه داشت
توانستند با بهای کمتری پول قرض کنند و تقـاضـا   حال دیگر مردم می 

 .برای مسکن به سرعت افزایش یافت
 به سرعت بـاال رفـت     2000 تا 1995در نتیجه، قیمت مسکن از سال      

 .ی زمانی افزایش یافته بودهمان طور که ارزش سهام درهمین دوره
از آن جا که منازل مردم قیمت بیشتری پیدا کرده بود، آنها نـیـز بـه         

تـوانسـتـنـد قـرض        تناسب قیمت بیشترخانه خود مبالغ بیشتری مـی       
 .بگیرند

 استقراض خانوارها به نسبت درآمدشان، 2005 تا   2000های  در فاصله 
ی رکوردها را شکست وهمین رشد جشمگیر در مصرف شخصی را      همه

 . امکان پذیر ساخت

به واقع همین رشد مصرف شخصی بود که موجب رونق ادواری جدیـد             
 درصـد    27باالترین ارزش خـانـه،     .    آغاز گردید2001شد که از سال     

 .دهدتمامی رشدی که در این دوره صورت گرفت را تشکیل می
 تا زمان حال باالرفتن 2000 تا 1995بنا براین درفاصله میان  سالهای       

 .ها بود که به نجات اقتصاد برآمدقیمت دارایی

اما سوال این است که پیا مد ایـن         
 امر چه خواهد بود؟

طرح آلن گرین اسین این بود کـه        
با تکیه بر اثر ثروت ناشی ازافزایش       

هـا و    قیمت مسکن بگذارد خانواده   
مردم استقراضشان را بـه شـدت          
افزایش داده، بـه ایـن طـریـق              
مصرفشان نیز به شـدت افـزایـش         

 .دهند
افزایش مصرف اقتصاد را  به جـلـو          

-راند و در همین حال شـرکـت       می
کنند تـا    های صنعتی نیز سعی می    

 .مشکل اضافه ظرفیت تولیدی خود را حل کنند
گرین اسپن انتظار داشت که برخی از تولیـدکـنـنـدگـان صـنـعـتـی                   
ورشکست شوند و برخی دیگر نیز تجهیزات و کارخانه اضافی خود را به     

یـابـد و     دیر یا زود سوددهی بخش صنعتی افـزایـش مـی           .   کار بگیرند 
دهند و یک بار دیـگـر     گذاری و اشتغال را افزایش می ها سرمایه شرکت

در این فاصله نیـز اسـتـقـراض و مصـرف            .  راننداقتصاد را به جلو می 
خانوارها که بر اساس افزایش قیمت مسکن افزایش یافته بود، اقتـصـاد             

 .داردرا به حرکت وامی
 سال از زمـانـی     5اما مسئله این است که امروز با وجود گذشت تقریبا      

که گرین اسپن با نرخ پایین  بهره دست به تـحـریـک اقـتـصـاد زد،                     
 .العملی نشان نداده استهنوزاقتصاد عکس

ی پـس از      رشد اشتغال، تا کنون کندتر از هر زمان دیگری در دوره            
 .جنگ بوده است

 .گذاری بسیار کند بوده استرشد سرمایه
 .مزد واقعی راکد مانده است

شان را برای به جلو رانـدن  ها مسئولیتبه عبارت دیگر، تا کنون شرکت  
 .انداقتصاد به گردن نگرفته

ی مشابهـی پـس از        رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با هر دوره        
 .جنگ دوم جهانی کندتر بوده است 

توانیم داشتـه   ای شده و ما چه انتظاری می      چه چیز موجب چنین رویه    
 باشیم؟

 بـه    2000 تـا     1995قیمت مسکن از سال     
سرعت باال رفت همان طور که ارزش سهـام         

 .ی زمانی افزایش یافته بوددرهمین دوره
از آن جا که منازل مردم قیمت بیـشـتـری           
پیدا کرده بود، آنها نیز به تناسب قـیـمـت           

توانستند بیشترخانه خود مبالغ بیشتری می    
 .قرض بگیرند
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رسد که سیاست گرین اسپن دارد      به نظرم می  
-ضد تولیدی و با نتیجه معکوس از آب در می         

 .آید
آید آنـچـه کـه از رکـود           بنابراین به نظر می  

کنیم الگویی اسـت    تجربه می  2001 تا   2000
که در طول کسادی طوالنی مدت چندین بـار         

های کینزی برای جـلـو      یعنی گرایش به یکی از شیوه     .   تکرار شده است  
 .بردن اقتصاد ولی از طریق افزایش استقراض

 .کنداین استقراض گردش اقتصاد را حفظ می
اما در عین حال از تجدید سامان الزم برای خالص شـدن از اضـافـه                  
ظرفیت تولید بخش صنعتی، بهبود کامل سوددهی و بازگردانی پویایی           

 .کنداقتصاد جلوگیری می
بنابر این طبیعی است که در واکنش به اضافه ظرفیت تولیدی و کـم                

 آغاز شد، تولیدکنندگان صنعتی از      2000شدن نرخ سودی که از سال       
 .گذاری، اشتغال و دستمزدها کاستندسرمایه

 سال گذشته به تقاضای کـل  5 یا 4این امر بزرگترین ضربه را در طول     
 .وارد آورد

تـری  اگر فدرال رزرو مداخله نکرده بود چه بسا که کسادی بسیار جدی    
 .آمدپیش می

همان طور که دیدیم، مداخله فدرال رزرو قیمت مسکن و بدین وسیلـه    
 .مصرف خانواده ها را افزایش داد و درنتیجه ، باعث رشد اقتصادی شد

اما، به هرروی تقاضایی که رشد بادکنکی مسکن به وجود آورده بود بـه    
های تولید صنعتی اجازه داد که با ظرفیتی بسـیـار زیـاد بـه                  شرکت

استفاده از کارخانجات و تجهیزات اضافی خود ادامه دهند بـی آنـکـه               
ورشکست شوند یا مجبور به کنار گذاشتن وسایل تولید اضافـی خـود              

 .باشند
در نتیجه اضافه ظرفیت تولیدی همچنان به صورت مانعـی بـرسـرراه              

 .گذاری و اشتغال عمل کرده استسرمایه
-ی گرین اسپن به جای آنکـه سـرمـایـه        در این مدت، نرخ پایین بهره     

گذاری گذاری را در کارخانجات و تجهیزات تشویق کند، امکان سرمایه          
 .های کاغذی را فراهم آوردهنگفت در انواع دارایی

ها، اوراق قـرضـه،      در نتیجه امروز ما شاهد رشد بادکنکی ارزش دارایی        
 .کاال و خصوصا مسکن هستیم 

گذاری در کـارخـانـجـات و       به جای سرمایه 
تجهیزات جدید و استخدام کارگران بیشتـر،   

پـردازنـد و     هایشان را مـی    ها بدهی شرکت
-خرند تـا ارزش    سهام خود را خودشان می    

 .شان را باال ببرند
مسئله اساسی  این است که ما از یک سـو             

 . گذاری و اشتغالرشد بادکنکی داریم و از سوی دیگر بحران سرمایه
 در   1990در پایان،  همان طور که رشد بادکنی بازار سهام سالـهـای         

نهایت از هم پاشید، ازهم پاشیدن رشد بادکنکی بخش مسکن نیز آغاز            
 .شده است

همراه با کند شدن رشد بادکنکی بخش مسکن، مردم بسیار کمتـر از              
 .کنندگذشته استقراض می

گیرند،  به نسبـت گـذشـتـه،          وقتی که خانوارها بسیار کمتر قرض می      
 . شان هم کاهش یافته استمصرف

و .   تر شـده اسـت      در نتیجه در سال گذشته رکود اقتصاد بسیار سریع        
درسه ماه آخرسال گذشته رشد اقتصادی کمتر از یـک درصـد بـوده                

 .است
گذاری و اشـتـغـال      براین مبنا، ممکن است افزایشی ناگهانی در سرمایه       

اوضاع را بهبود ببخشد اما با در نظر داشتن کسادی ناشی ازآغازکاهـش     
ها جهـت چـنـیـن       ای برای شرکترشد بادکنکی بخش مسکن، انگیزه    

 .شودافزایشی دیده نمی
بینی این که چه چیزی در اقتصاد روی خواهد داد هیچ گاه سـاده   پیش
آید کـه    اما در موقعیتی که امروز در آن قرار دادیم، به نظر می           .   نیست

پیش ازهر گونه توقف رکود یا یک جهش طوالنی جدید، رکودی دیگـر          
 .در پیش است

 2006نوامبر 

 
اتحاد ”رابرت برنر این نوشتار را برای ارائه سخنرانی در اتاق اینترنتی 

سوسیالیست تهیه کرده و سپس در اختیار نشریه“ ها “ سامان نو”ی 
با سپاس فراوان از احمد سیف و مهرزاد جاوید که در . قرار داده است

ویراستاری و تهیه نمودارهای فارسی زحمت کشیده از رابرت برنر . اند
توسط حسن مرتضوی به فارسی “ بحران در اقتصاد جهانی”کتاب 

.ترجمه شده است  
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اما اینجا کجاست؟ آیا اینجا دنیای    .   به بهشت شگفت انگیزخوش آمدید    
رمان جدید مارگارت اتوود است یا  جهان توصیفی در قسمتهای هنوز            

اینجـا  ! ؟ هیچکدام“دونده کند”دیک به نام . ک. ی اثر فلیپچاپ نشده 
بـعـد از     .    در خلیـج فـارس اسـت         2010شهر دوبی در سال       -دولت

با جمعیـت فـعـلـی        ( ، دوبی   ) میلیونی15با جمعیت کنونی    ( شانگهای  
مـکـان   :   ، بزرگترین مرکزساختمان سازی در جهان اسـت  ) میلیونی5/1

پیدایش یک دنیای رویایی مصرف فاحش و آنچه که ساکـنـان آنـجـا                
شود که دوبی علیرغم    پیش بینی می  .   نامندمی“   شیوه زندگی فرد اعال   ” 

حرارت معمـوال بـه      ( شرایط اقلیمی بسیار گرمش در روزهای تابستان        
رسد و هتلهای بسیار لوکس، آب استخرشـان         درجه فارنهایت می   120

و قرار داشتن در حاشیه مـنـطـقـه           )   را با سرد کننده خنک می کنند      
 2010جنگی با داشتن انبوهی از آسمانخراشها و پاساژها، تـا سـال                

 میلیون توریست را به خود جلب کند، یعنـی سـه بـرابـر           15سالیانه  
اکنون خریـد هـواپـیـمـاهـای          شرکت هواپیمایی امارات هم   .   نیویورک

 میلیارد دالر را برای پـرواز ایـن     37بویینگ وارباس به رقم سرسام آور 
سـفـارش   “ جبل علی“ توریستها از طریق فرودگاه جدید و بسیار بزرگ 

به دلیل اعتیاد کُشنده جهان به نفت اعـراب، دوبـی، ایـن        .   داده است 
ی سابقا ماهیگیری و خور قاچاقچیان، قرار است بـه یـکـی از                دهکده

دوبی کـه الـمـاس        .   پایتختهای جهان در قرن بیست و یکم بدل شود 
دهد، هم اینک الس وگاس، یـکـی         واقعی را به الماس بدل ترجیح می      

دیگر از مناطق کویری مورد عالقه سرمایه داران را هم از لحاظ  خیـره     
کنندگی و هم از لحاظ اسراف درمصرف آب وبرق، پشت سر گذاشـتـه              

 .است

چندین پروژه بسیار عظیم وعجیب و غریب، هم اکنون یـا در دسـت                

-ی اینها مـی    از جمله .   گذراندساختمان است، یا مراحل طراحی را می      
شود راد استوارت که گفته می“   ی جهان جزیره” توان از پروژه مصنوعی     

 میلیون دالر پرداخته است، بلند تریـن   33در آن   “   بریتانیا” برای خرید   
برج دوبی که توسط اسکید مور، اوینکز و مریل طراحی          ( ساختمان دنیا   

خـوار،  ، هتل لوکس در زیر آب، پروژه دایناسورهای گوشـت         ) شده است 
هـم  .   های اسکی سرپوشیده و پاساژهای غول پیکر را نـام بـرد             پیست

اش را    که نمونـه –“   برج العرب” اینک هتل هفت ستاره و مثلثی شکل    
 دالر   5000به خاطر اتاق شبی       -توان دید در فیلمهای جیمزباندی می   

 کیلو متر و نـیـز بـه خـاطـر              160ی    اندازی با گستره  و داشتن چشم  
های موسیقی  های سلطنتی عرب، ستاره   مشتریان خاص خود از خانواده    

 . راک انگلیس و میلیاردرهای روسی،  شهرت جهانی دارد

، نشان دهنده ی مـرحلـه   “ دوبی لند”   اما بزرگترین این پروژه ها به نام      
، همچون سرآمـد هـمـه      “ دوبی لند ” .   ای جدید در دنیای فانتزی است     

 هزار 300خواهد بود که در آنجا “     دیسنی وورلد “   ها، دو برابر  تفریحگاه
 میلیون مراجعه کننـده     15نفر به کار گرفته خواهند شد تا  سالیانه به           

 دالر درروز غیر از هزینه مسکن خرج خواهند 100هرکدام حداقل ( که  
همچون یک انسایـکـلـوپـیـدای      “   دوبی لند” .     خدمات ارائه دهند  )   کرد

ها از جـملـه       این مجتمع.    مجتمع خواهد بود  45سوررالیستی  شامل    
گانه، کوههای  مدل باغهای معلق بابل، تاج محل، اهرام سه       :   اند از عبارت

های قطب شمال، مرکز ورزشـهـای       های اسکی، خرس  کابینبرفی با تله  
هـای آب    ها ، مجتمع عظیم چشـمـه       نشینی بادیه بی نهایت، دهکده  

، مـیـدان     “ گـرا دنیای جهانگردی  طبیعت   ” معدنی شفا بخش اندلسی،     
بزرگترین باغ وحش خاور میـانـه،       “   فانتزیا” ،  “ دنیای غولها ” اسب دوانی   

 )1(ترس و پول در دوبی

ایوب رحمانی: مایک دیویس                      ترجمه و تلخیص  
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 .چندین هتل پنج ستاره، گالری هنر مدرن  و پاساژ عربی

دوبی تحت حاکمیت استبدادی امیر آنجا یعنی شیخ محمد المختوم و           
شیخ مو  .     اطرافیانش به سمبل شهرسازی از روی نقشه بدل شده است         

المختوم در بین دوبی های ترک وطن کرده، به این نام معروف است               -
او .   ای دارد  این میلیاردر، هدف مشخص و البته نه چندان فروتنـانـه            -

شیخ اگر چـه طـرفـدار        .   “ خواهم درجهان اول باشممن می” :   گویدمی
و سوپـر   )   او بزرگترین اصطبل دنیا را دارد     ( های اصیل   پروپا قرص اسب  

 مـتـر   175“ پروژه پالتونیوم”قایق او موسوم به (قایقهای تفریحی است  
، امـا شـهـوت        ) طول دارد و به زیر دریایی و سکوی پرواز مجهز است          

در واقع چنین   .   مالیخولیایی او معطوف به ساختمانهای غول پیکر است       
آمـوزش  ” آید که او اثر فراواقعی اسکات و ونتوری، موسوم به     به نظر می  

را موبه مو به اجرا گذاشته، درست همان گـونـه کـه               “   از الس وگاس  
او غالبا به مالقات کنندگـان  .   کنندمسلمانان مومن، قران را از حفظ می    

آوردهای افتخار برانگیز او ایـجـاد      کند که یکی از دست    خود گوشزد می  
بـه  .   جامعه شهری در عربستان، سرزمین چادرها و بیابانگرد هـا اسـت            

دلیل عالقه مفرط و نامحدود امیر به آهن و بتون، این کویر سـاحـلـی         
تـریـن شـرکـتـهـای         اینک به صورت صحنه ای در آمده که برجستـه         

هـایـی بـا      شوند تا در آنجا مجتـمـع      مهندسی جهان به آنجا دعوت می     
هـای  های برفی در زیر طـاق      تکنولوژی پیشرفته، مناطق تفریحی، کوه    

 . ای  و شهر در دل شهر بنا کنندشیشه

دوبی در آرزوی ویژه خود برای کسب مقام اول در کـتـاب رکـورد                   
چین در حـال حـاظـر      .  معماری، تنها یک رقیب دارد و آن چین است 

شود که در ظرف چـنـد سـال      بینی می هزار میلیونر دارد و پیش300
از گوچی گرفـتـه تـا         ( آینده به بزرگترین بازار مصرف کاالهای لوکس        

دوبی با شروع از فئودالیسم، و چین با آغاز از        .   بدل شود )   مرسدس بنز 
رشـد نـامـوزون و        ” مائوئیسم دهقانی، هردو از طریق آنچه تروتسکی        

 ”دوبی ” جزیره ای به شکل جهان در 
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به مرحله سـرمـایـه داری         “   خواندمرکب می 
. وارد شـده انـد      )   هایپر کاپیتالیسـم  ( افراطی  

در تلخیص درخشان خـود از      “ باروچ کنیپاز” 
جـامـعـه    ” :   نویسـد نظریه تروتسکی چنین می   

بنـدیـهـای    عقب مانده، هنگام الحاق به صورت     
جدید، نه از شروع این صورت بندیها و نـه از            

کنـد، بـلـکـه از         مراحل تکامل آنها آغاز نمی    
ی در واقع جامعـه   .   کندمحصول نهایی آغاز می   

رود، ایـن    عقب مانده از این هم فرا تـر مـی           
جامعه، نتایج حاصله را نه به صورتی کـه در            

شـکـل   کشورهای اصلی موجود هست، بلکه      
جامعه عـقـب     .   کندبرداری می  آن را نسخه   ایده ال 

مانده دقیقا به این دلیل قادر به چنین کاری است که در موقعیتی قرار         
تواند بجای از سر گذراندن تمام روند توسعه، خود را الحاق           دارد که می  

همین امر، روشنگر این است که  چرا اشکال جدید در جـامـعـه          .   کند
عقب مانده درمقایسه با  کشور پیشرفته، که این اشکال با طی مراحـل              

 . “و در چارچوب امکانات تاریخی به وجود آمده است، عالی تر است

های مراحل میانـی تـکـامـل         در ارتباط با دوبی و چین، تمام دشواری       
“ بی کم و کاست   ” ُبر زده شد، تا سنتزی      تجارت، درهم  تنیده و یا میان      

از خرید، تفریحات و نمایش برجسته از لحاظ مـعـمـاری در ابـعـاد                   
 .    بسیارعظیم به وجود آید

ها و عربها برای کسب افتخار ملی و خواست سـوزان           مسابقه بین چینی  
این امـر  .   آنها برای  افراط در همه چیز، البته در تاریخ بی سابقه نیست            

یادآور رقابت مشهور بین بریتانیا و امپراطوری آلمان بـرای سـاخـتـن               
اما آیا چنین استراتژی توسعـه     .    است 1900کشتیهای جنگی در اوایل     

اقتصادی، قابل دوام است؟ پاسخ در کتابهای مرجع احتمـاال مـنـفـی               
های غول پیـکـر، هـمـیـشـه نشـان              افراط در ایجاد ساختمان   .     است

بازی و معامالت سـرسـام      مشمئزکننده از اقتصادهای فرورفته در سفته     
خراشهایی هر رونق اقتصادی مدرن از خود آسمان      .   آور سهام بوده است   
و مرکـز تـجـارت      “  امپایر استیت”های ساختمان. را به ارث نهاده است 

-بدبین ها به درستی می    .   جهانی، سنگ قبرهای چنین رونقی بوده اند      
گویند که بازار حجیم و پر رونق مستغالت در دوبی و شهرهای چـیـن،      

در مورد دوبی سود مازاد بـه          -مخزن واریز سودهای مازاد جهان است     
دست آمده ازصدور نفت و در ارتباط با چین سـود مـازاد از صـدور                   

سود مازادی که به دلیـل        -تولیدات صنعتی 
ناتوانی کشورهای ثروتمند در کاهش مصرف     
نفت و در ارتباط با آمریکا به دلیل ناتـوانـی           
آن کشور در ایجاد توازن در حساب جـاری        

هـای  اگـر سـیـکـل      .   خود، ایجاد شده است   
اقتصادی پیش از این را راهنما قرار دهـیـم،       
پایان کار احتماال  نزدیک است و ممـلـو از            

با این حال، المخـتـوم      .   آشفتگی خواهد بود  
مانند شاه جزیره شناور و اسرارآمیز  الپـوتـا          

بـر ایـن بـاور        “   سفرهای گالیور” در  
است که راز پرواز جاودان را یـافـتـه           

 . است

هر گـاه کـه       .   ی دوبی البته ناشی از اوج گیری قیمت نفت است         جذبه
کنیـد، ازایـن     تان می  دالر صرف پرکردن باک بنزین اتوموبیل      50شما  

افزایش قـیـمـت      .   رسانیدهای المختوم یاری می   طریق به آبیاری واحه   
نفت در شرایط کنونی به دلیل تقاضای روز افزون چین صنعتی به ایـن   
. ماده و نیز ترس از جنگ و تروریسم در منطقه نفت خیز جهان اسـت         

 2004کنندگان در سال های     ی وال استریت جورنال، مصرف    به نوشته 
 برای محصـوالت  2003 تریلیون دالر بیش از سال      2/1 جمعا   2005و  

 حجم عظیم و مـخـتـل          1970مانند سالهای   .   اندنفتی پرداخت کرده  
کننده ای از ثروت، در حال انتقال از کشورهای مصرف کننده نفت بـه              

توان نـقـطـه      اکنون می بعالوه، هم .   سوی کشورهای تولید کننده است    
ای نقطـه :   را در افق مشاهده کرد    “   نقطه عطف هابرت  ” عطف موسوم به    

که در آنجا ذخایر نفتی، دیگر جوابگوی تقاضای جهـانـی نـیـسـت و                  
شاید در بعضی از مـدل        .   بنابراین قیمت نفت واقعا نجومی خواهد شد      

های اتوپیایی اقتصادی، این ثروت باد آورده بتواند مـنـبـعـی  بـرای                  
گذاری در جهت تغییر مسیر اقتصاد جهانی به سـوی تـولـیـد               سرمایه

ای و افـزایـش     داد گازهای گلخانه  انرژی قابل احیا و کاهش میزان برون      
اما در دنیای واقعـی     .   های شهری گردد  محیطی سیستم -بازدهی زیست 

گـرائـی    ای شده اسـت بـرای تـجـمـل           داری، این ثروت، یارانه   سرمایه
 .شودخداوندگارانه که دوبی دارد مظهر واقعی آن می

حقوقی کامـل کـار      در دوبی، همچون دیگر همسایگانش در امارات، بی       
 لغو کـرد،    1963داری را تازه درسال     در کشوری که برده   .   حکم رواست 

های کارگری، اکثر اعتصابات و هر گونه تبلیغ و ترویـج، غـیـر               اتحادیه

ها و عربها بـرای      مسابقه بین چینی  
کسب افتخار ملی و خواست سـوزان       
آنها برای  افراط در همه چیز، البـتـه      

این امـر    .   در تاریخ بی سابقه نیست    
یادآور رقابت مشهور بین بریتانیا و        
امپراطوری آلمان بـرای سـاخـتـن         

.  است1900کشتیهای جنگی در اوایل  
اما آیا چنین استراتـژی تـوسـعـه          

 اقتصادی، قابل دوام است؟ 
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 درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی، شهـرونـد   99.  قانونی است 
توان آنها را از کشـور اخـراج          آیند و هر زمان می    دوبی به حساب نمی   

امـیـریـکـن     ” اندیش در انستیـتـوهـای       حقیقتا که متفکران ژرف   .   کرد
وقتی که به تعمق درنظام طبقاتی و حقوقی دوبـی    “   کاتو“ و“  انترپرایز

 . پردازند باید دهانشان آب بیفتدمی

در راس  هرم اجتماعی البته که المختوم ها و پسر عموهایشـان قـرار                
بـعـد   .   نشین هستنددارند که صاحب هر ذره  سود آور از شن این شیخ           

زبـان هـای     بسیاری از آنها در اصل از عرب      (  درصد جمعیت    15از آنها   
دهنـد و پـوشـش        که طبقه مرفه را تشکیل می     )   جنوب ایران هستند  

فرمانـبـرداری   .   سنتی سفید رنگ است   “   دیش داشه ” شان  متمایزکننده
این طبقه از خاندان حکومتی، بوسیله انتقال درآمد، آموزش مـجـانـی،             

تـر،  در مرحله پایین. شودای و شغل دولتی پاداش داده میی یارانه خانه
بیش از ده هزار    :   پول دوستان نُنُربارآمده  قرار دارند؛ اینها عبارت اند از         

ها در دوبی  خـانـه       ده هزار نفر دیگراز بریتانیایی    ( نفر بریتانیایی مهاجر    
هـا  هـا، ورئـیـس     هـا، ایـرانـی     های دیگر، لبنـانـی  و اروپایی)   دوم دارند 

وکارپردازان هندی که از دو ماه تعطیالت با حـقـوق خـود در هـر                     
. کنـنـد  های کولردار زندگی میتابستان، استفاده کامل کرده و در مکان      

ها، دیوید بکهام که مالک یک ساحل اسـت و راد              در میان بریتانیایی  
 .استوارت که یک جزیره خریده است، در صدر قرار دارند

حکومت انگلسـتـان    ( شهر همچنین مینیاتوری است از راج         -این دولت 
بخش .   ؛ منتها ازیک  لحاظ مهم شهرت بیشتر در بد نامی دارد           ) در هند 

دهـنـد   بزرگ جمعیت را کارگران قراردادی از جنوب آسیا تشکیل مـی          
که قانونا به یک کارفرما وابسته و متعهد هستند و تـحـت کـنـتـرل                  

ی زندگی مجلل در دوبی، متکی بـر        شیوه.   اجتماعی توتالیته قرار دارند   
وجود شمار کثیر خدمتکاران فیلیپینی، سریالنکایی و هندی اسـت؛ و            

رونق ساختمان سازی، که یک چهارم نیروی کار را تماما به خـدمـت                
گرفته، بر دوش ارتشی از کارگران پاکستانی و هندی با دستمـزدهـای             

ی “ کـراال “   بزرگترین گروه کارگران اعزامی از    .   بسیار ناچیز استوار است   
هندوستان، شش روز در هفته و هر روز دوازده ساعت در هوای داغـی               

 .   کنندکند کار میکه اسفالت را ذوب می

گان اش مقررات سازمان جهانی کار را نقض      دوبی همانند دیگر همسایه   
. زنـد کند و از پذیرش کنوانسیون جهانی کارگران مهاجر سر باز می          می

 امارات را متهم کرد کـه درحـال       2003دیده بان حقوق بشر در سال  
روزنامه ایندپندنت اخـیـرا     .   ایجاد رفاه و تنعم  از قِبل کار اجباری است         

ای دارد که   تاکید کرد که بازار کار دوبی شباهت زیادی به نظام بیگاری          
. توسط  سرور سابق و استعمارگرش یعنی بریتانیا در آنجا پـیـاده شـد       

کارگران امروز آسیایی همانند اجداد فقرزده    ” :   دهداین روزنامه ادمه می   
شوند که درهنگام ورود به امارات متحده عربی، سـنـد           خود، مجبور می  

حقوق کارگران در فـرودگـاه    .   بردگی خود را برای چند سال امضا کنند       
نمایندگان بنگاههای کاریابی، همانجـا پـاسـپـورت و            .   شودناپدید می 

کنند، تا از این طریق آنان را تحت کـنـتـرل      ویزای آنان را مصادره می    
 .خود بگیرند

رود که عالوه بر تن دادن به فوق استـثـمـار،       از بردگان دوبی انتظار می    
. اثر فریتزالنگ، عموما نامرئی باشـنـد      “   متروپلیس” همانند پرولتاریا در    

امارات درشاخص آزادی مطبوعات جهان در رده رقـت         ( مطبوعات آنجا   
از چاپ گزارش در مورد کارگران مهاجر، شرایـط  )    قرار دارد  137انگیز  

همچنین ورود کـارگـران       .   اندفروشی منع شده  استثمارگرانه کار و تن   
-های بازی گلف و رستوران    آسیایی به پاساژهای پُرزرق و برق، به مکان       

 . های شیک ممنوع است

به همین گونه در تصویر رسمی ارائـه شـده از دوبـی بـه عـنـوان                       
هـای  نشینی، سخنی از وجـود کـمـپ         شهرتجملی و بدون فقر و زاغه     

کارگری دورافتاده که کارگران در آنجا، شش، هشت و حـتـی دوازده               
نفره در یک اتاق و بدون دسترسی به توالت درست وحسابی و کـولـر         

بنا به یک گزارش، حتی وزیـر کـار           .   کنند، در میان نیست   زندگی می 
امارات در دیدار اخیر خود از یک کمپ کارگری دور افتاده، متعلق بـه           
یک پیمان کار بزرگ ساختمانی، از مشاهده انبوه کثافات و شـرایـط                

با این وجود هنگامی کـه  . قابل تحمل، دچار شوک شده استتقریبا غیر 
همان کارگران تالش کردند که برای اخذ دستمردهای معوقه خـود و             

 . بهبود شرایط کار، اتحادیه تشکیل دهند، بال درنگ دستگیر شدند
 پلیس دوبی شاید چشم خود را بر روی  واردات غیرقانونی الـمـاس و                
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های مشکوک کـه در یـک         گری  و آدم   طال و فعالیت باندهای روسپی    
اما همیـن پـلـیـس بـا          .   خرند، ببندد ویال را با پول نقد می25معامله  

پشتکار تمام، کارگران پاکستانی را هنگامی که از دست پیمانکاری بـی            
کنـد؛  وجدان که دستمزدشان را باال کشیده، شکایت دارند دیپورت می         

دهنـد کـه     و یا خدمتکاران فیلیپینی را وقتی که به پلیس گزارش می          
اند، به جرم ارتکاب زنا به زنـدان         توسط کارفرما مورد تجاوز قرار گرفته     

دوبی و همسایگانش در امارات، برای جلوگیری از آتشفشـان          .   اندازدمی
در تب و تاب شورش شیعیان که بحرین و عربستان سعودی را سخـت              

اند که کارگران غیرعرب را از کشورهای هنـد،         نگران کرده، ترجیح داده   
امـا  .   پاکستان، سریالنکا، بنگالدش، نپال و فیلیپین به خود جذب کنند         

از آنجا که کارگران آسیایی اکنون اکثریت       
دهـنـد،   ناراضی جمعیت را تشکیـل مـی       

سیـاسـت   ” امارات، مسیر را عوض کرده و       
یـک  ( را در پیش گرفـتـه     “  تنوع فرهنگی 
انـد کـه     گوید که به ما گفتـه     پیمانکار می 

، تا از   ) دیگر کارگر آسیایی استخدام نکنیم    
طریق افزایش کـارگـران عـرب، بـافـت            
جمعیت را به منظور اعمال کنترل بیشتـر        

 . بر نیروی کار عوض کند
اما سیاست  تبعیـض عـلـیـه کـارگـران             
آسیایی، نتوانسته که موجب جذب تعـداد       
کافی از کارگران عرب شود کـه حـاضـر            

کـه بـه کـارگـران         )    دالر در مـاه      150 تا   100( باشند با مزد ناچیز     
نـاپـذیـر    شود به کار بپردازند، تا تقاضای سیری      ساختمانی پرداخته می  

ساختـه، بـر     های نیمه های بسیار عظیم و ناتمام و آسمان خراش       پروژه
ی  اسف انگیز آن در ارتباط    رونقِ بخش ساختمان، با سابقه    .   آورده شود 

با خطرات محیط کار ونادیده گرفتن نیازهای ابتدایی کارگران، بـاعـث       
به گزارش دیده بان حـقـوق   .   نخستین شورش کارگری در دوبی گردید     

 نفر کارگر ساختمانی در هـنـگـام    880  تعداد 2004بشر تنها در سال  
بـار تـوسـط      های مـرگ   کار جانشان را از دست دادند و بیشتر سانحه        

. کارفرمایان گزارش نگردید و یا توسط دولت مخفی نگاه داشـتـه شـد              
های بزرگ ساختمانی و پیمانکاران آنها از ارائه حداقل امکانـات           کمپانی

ی آب آشامیدنی  مورد نیاز کارگران به کمپ هـای  بهداشتی و یا عرضه   
عالوه بر ایـنـهـا،      .   کنندواقع در نقاط دور افتاده در کویر، خودداری می        

کارگران از مسافرت طوالنی برای رسیدن به مـحـل کـار، زورگـویـی               

های مذهبی و نـژادی هـمـراه          که غالبا با چاشنی توهین    ( سرکارگران  
هـا، مضـمـون      ، حضور جاسوسان و گاردهای کمپانی در کـمـپ         ) است

اسارت بار قراردادهای کار و خودداری دولت از مجازات پیمانکارانی که           
کنـنـد و یـا        بدون پرداخت دستمرد کارگران، شبانه دوبی را ترک می     

یـکـی از     .   دارند، در رنج وعذاب هسـتـنـد      خود را ورشکسته اعالم می    
-کاش ثروتمنـدان مـی    ” :   گویدکارگران به تلخی به نیویورک تایمز می 

آمدنـد و    کاش آنها می.   سازنددانستند که چه کسانی این برج ها را می    
 .“انگیز استدیدند که این زندگی چقدر غممی

.  به وقـوع پـیـوسـت        2004ی اعتراض کارگری در سال      نخستین لرزه 
چندین هزار کارگر آسیایی، با شهامت تمام در مسیر اتـوبـان هشـت                
باندی شیخ زائد به سـوی وزارت کـار           

اما در آنجا کـارگـران   . راهپیمایی کردند 
با پلیس ضد شورش مواجه شـدنـد و           
مقامات دولتی آنها را به دیپورت دستـه       

در طـول سـال       .     جمعی تهدید کردند  
هایـی در    ها و اعتصاب   تظاهرات 2005

ابعاد کوچکتر در اعـتـراض بـه عـدم             
پرداخت دستمزدها و شرایط ناامن کار،      
با الهام گیری از خیزش بزرگ بهار آن         

ِ کارگران بنگالدشی در کـویـت،          سال
در ماه سپتامـبـر هـمـان         .   ادامه داشت 
 کارگر در یـکـی از        7000سال، حدود   

بزرگترین تظاهرات در طول تاریخ دوبی، به مـدت سـه سـاعـت بـه                   
، زورگویی نگهـبـانـان،      2006 مارس   22سپس در   .   تظاهرات پرداختند 

. ی یک شورش در محل ساختمان برج عظیم دوبی را دامـن زد           جرقه
که )   بسیاری ازآنان از مسلمانان هند بودند     (  کارگر خسته    2500حدود  

شان ها مانده بودند تا آنان را به خوابگاه       مدتها در انتظار رسیدن اتوبوس    
-ها، ازخود عـکـس     در دل کویر برسانند، نسبت به آزار و اذیت نگهبان         
سـپـس   .   شان زدنـد  العمل نشان داده وسپس بر آنها غلبه کرده و کتک         

های شـرکـت را     کارگران به اداره مرکزی شرکت حمله بردند و ماشین       
ها را به هم ریختند، کامپیوترها را شکستند و پـرونـده            آتش زدند، اتاق  
صبح روز بعد، لشکری از کارگران با سرپیچی از فرمان        .   ها از بین بردند   

پلیس، با تجمع در محل کار از شروع کار، خودداری کردند، تا این کـه               
شرکت قبول کرد که دستمزدها را باال ببرد و شرایط کار را بـهـبـود                  

همزمان، هزاران کارگر در ترمینال جدید فرودگاه به اعتـصـاب   .   ببخشد

شهر همچنین مینـیـاتـوری        -این دولت 
؛ ) حکومت انگلستان در هند   ( است از راج    

منتها ازیک  لحاظ مهم شهرت بیشتر در      
بخش بزرگ جمـعـیـت را      . بد نامی دارد 

کارگران قراردادی از جنوب آسیا تشکیل      
دهند که قانونا به یک کارفرما وابستـه        می

و متعهد هستند و تحت کنترل اجتماعـی      
 . توتالیته قرار دارند
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اگر چه امتیازات ناچیز در کنار تهدیدهای شدید، باعث شـد          .   پیوستند
که کارگران برج ِ دوبی و فرودگاه به سر کار برگردند، اما نـارضـایـتـی             

مـزرعـه   ” در ژوئیه همان سال صدها نفر از کارگران پروژه       .   تداوم یافت 
در جاده امارات، در اعتراض به  کمبود دائمی آب برای پـخـت               “   عربی

کارگران دیگر برای ایجاد اتـحـادیـه بـه       .  غذا و شستشو شورش کردند 
ها، تهدید کردند که در بـرابـر          تجمع مخفی پرداختند و بنا بر گزارش      

 .    ها  تظاهرات به راه خواهند انداختپاساژها و هتل

. افکندصدای نافرمانی کارگر در کویر، بلندتر از هرجای دیگر طنین می          
حقیقت این است  که دوبی همان قدر برروی کار ارزان حسـاب بـاز              
کرده است که برروی نفت گران؛ و مختوم ها، مانند پسرعموهایشان در            
بخشهای دیگر امارات، دقیقا آگاه هستند که فرمانروایی آنـان بـر آن               

به سیمای دوبـی  .   سرزمین، بر گُرده کارگران جنوب آسیا بنا شده است   
به عنوان  بهشت آرام سرمایه، آنچنان بها داده شده که کوچـکـتـریـن                

. گذاران بـگـذارد   تواند تاثیر بیش از اندازه بر اعتماد  سرمایه        ناآرامی می 
های گوناگون پاسخ به    بنابر این در حال حاضر دوبی مشغول بررسی راه        

های عمومی و    های کارگری است، از اخراج گرفته تا دستگیری       ناآرامی
اما تحمل اعتراضات، ایـن      .   تا اجازه برای انعقاد قراردادهای دستجمعی     

ای بعدی نه فقط برای ایـجـاد        ریسک را دارد که موجب طرح خواسته        
اتحادیه، بلکه حق شهروندی گردد و بنابراین، اساس حکومت مختوم را           

 نه نیروی دریـایـی      –هیچکدام از سهامداران در دوبی      .     در خطر اندازد  
-نـمـی    -آمریکا، نه میلیاردرهای سعودی و نه مهاجرین خوش گـذران         

در دل کـویـر       “   جنبش همبستـگـی   ” خواهند که شاهد پیدایش یک      
 .باشند

بالد و عالقمند است المختوم  به خود به عنوان پیامبر مدرنیزاسیون می    
های هوشمندانه و کلـمـات      المثلکنندگان خود را با با ضرب     که مالقات 

: های مورد عالقه او این اسـت    یکی از عبارت  .   قصار تحت تاثیر قرار دهد    
کسی که برای تغییر آینده تالش نمی کند در زندان گذشتـه بـاقـی                ” 

هـای  با تشویق میلیاردرها و کمپـانـی        -ای که او  اما آینده .   “ خواهد ماند 
در حال ساختن آن در دوبی است، به هـیـچ            -المللی در سراسردنیا  بین

 . چیز دیگر به اندازه ی  یک کابوس گذشته، شبیه  نیست

      1385دی ماه 
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هم اینک مکتب فرانکفورت، در فضای سیاسی جاری ایـران، مـطـرح             

ادورنو و هابرماس و دیگر همکاران مکـتـب فـرانـکـفـورت             .   شده است 
های طبقاتی گوناگون، از وابسـتـگـان         گرایش.   خوانندگان زیادی دارند  

حکومتی تا دانشجویان چپ ضد حکومتی، به تولیدات فـکـری افـراد              
های سیاسی خود را پـیـش        یازند تا تالش  مکتب فرانکفورت دست می   

های قدیمی افراد مکتب فرانکـفـورت مـحـبـوب            ادورنو و  نوشته   .   برند
-های کنونی وی مورد عالقه    دانشجویان چپ شده و  هابرماس و نظریه       

جمهوری اسالمـی و     “   اصالح طلب ” سازان جناح به اصطالح     ی اندیشه 
 . طیف دوستداران و همکاران شوروی سابق است
تواند چنیـن گسـتـرده       طیف هواخواهان مکتب فرانکفورت، امروزه می     

هـای  باشد،  زیرا بسیاری از متفکرین این مکتب در فـراز و نشـیـب                 
کشمکش میان انقالب و ضد انقالب، از منتقدین نظام سرمـایـه داری              

به طور مثال، هابـرمـاس امـروز هـمـان             .   تبدیل به حامیان آن شدند    
هابرماس نسل دوم مکتب فرانکفورت که خود را مارکسیست و منتقـد            

هـابـرمـاس امـروز از حـامـیـان              .   دانست نـیـسـت     داری می سرمایه
های شوونیستی طلبیوی طرفدار جاه.   داری است گلوبالیزاسیون سرمایه 

های اروپایی بوده و معتقد است اروپای واحد باید  ارتش واحـدی       قدرت
گوید ارتش آمریکا قـادر    هابرماس می.   سازمان دهد“   اداره جهان” برای  

-های سرمایه بر دوش قدرت  “   مسئولیت” ی جهان نیست و این      به اداره 
است “   روشنگری” دار  داری امپریالیستی اروپا قرار دارد زیرا اروپا میراث       

! تواند از پس این جهان وحشی بـرآیـد  و به این دلیل بهتر از آمریکا می      

 مالحظه ای در باره ی مکتب فرانکفورت

 ژاله حیدری   -پرتو . م
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 زمانی که از تبعید در آمـریـکـا    1960 و 1950ی او حتا هابرماس دهه 
ی آمـریـکـائـی       ژهحامی پـرو   “   مارکسیست” بازگشت و به عنوان یک      

دوره “   مارکسـیـسـم   ” در واقع   .   داری آلمان شد، نیست   بازسازی سرمایه 
تـوان  مـی بعد از جنگ جهانی دوم اعضای مکتب فـرانـکـفـورت  را                  

هـای   حال آنکه، نظـریـه  ) .     1( نامید “   مارکسیسم پست بازرسی چارلی” 
های اروپائی در مـقـابـل         امروزش دفاع از هژمونی جهانی امپریالیست     

 .امپریالیسم آمریکاست

-اوج و فرود نفوذ متفکرین مختلف مکتب فرانکفورت در میان گرایـش           
بـه  .   شـود های چپ، به مختصات اوضاع سیاسی جاری نیز مربوط مـی       

ی شصت ادورنو، مورد انتقاد و حمله شدید جنـبـش           طور مثال در دهه   
ی اما هـمـان ادورنـو، امـروزه در زمـره             . دانشجویی انقالبی اروپا بود 

ترین متفکرین مکتب فرانکفورت در میان قشر دانشـجـویـان     پرخواننده
رنگ شدن و حتا گاه خصـمـانـه      کم.     چپ و فعالین جنبش زنان است     

ی شصـت، بـه      ی میان ادورنو و جنبش دانشجویی در دهه       بودن رابطه 
او  خود را  از       .   شدی ادورنو مرتبط می   های مشخص سازشکارانه  نظریه

کشید و از راه  بی ارزش و مسخره کردن و    جنبش دانشجویی کنار می   
دانشجویان نیز وی  .   گذراندتبلیغات علیه جنبش دانشجویی  روزگار می      

های سخنرانی او حضور یافته و آرای او را          کردند، در سالن  را افشا می  
او .    کشیـدنـد   نقد کرده و تقابل او با جنبش دانشجویی را به چالش می           

لقب داده و در دانشگاه جلویش را گرفته و به او خـرس  “  ماهی سرد”را  
هـای  در یـکـی از ایـن جـدل            .   کردندپیشکش می) تدی( عروسکی  

دانشگاهی ادورنو به پلیس متوسل شد و برای دستگیری دانشجویان از           
 اعتباری ادارنو در فضـای      این دیگر اوج بی .   پلیس تقاضای کمک کرد   

 بار بر اثرهمیـن فشـارهـا         ی شصت بود به طوری وی یک      انقالبی دهه 
ادورنو در میان دانشجویان چپ هـیـچ اعـتـبـاری             .   ی قلبی کرد  سکته
بزرگترین منتقد او یکی از دانشجویانش بود کـه نشـان داد               .   نداشت

در شـرایـط     .   ی یک تئوری رهایی بخش نـیـسـت        ادورنو  قادر به ارایه    
داری ترین تئوری انتقادی نظام سرمـایـه      خفقان ایران امروز که انقالبی    

های یعنی مارکسیسم در دسترس دانشجویان چپ نیست و تنها نسخه         
وار مسکو از طریق همکاران شـوروی سـابـق در              ی کلیشه ورشکسته

گیرد؛  دیگران نیز  مارکسیسم را تـا     دسترس دانشجویان چپ قرار می    
حد تئوری  ستایش کارگر و یا درخواست افزایش حقوق، نـزول داده               

هـای انـتـقـادی       اند؛ دانشجویان چپ و فعالین جنبش زنان در تئوری        
مکتب فرانکفورت، در پی افکاری هستند که در مبارزه برای تـغـیـیـر                

های مکتب فرانـکـفـورت نـه  در             اما تئوری .   اجتماعی یاورشان باشد  
اند و نه در آینده چنین نـقـشـی          گذشته پرچمدار تغییر اجتماعی بوده    

با این حال، متفکرین ایـن مـکـتـب بـه بـرخـی                  .   بازی خواهند کرد  
توان از آن    اند که می  های نقد اجتماعی پرداخته   ها در زمینه  روشنگری

ی ی انـدیشـه    یاد گرفت و عناصر درست تـفـکـرشـان را در بـدنـه                 
ی انقالبی برای تغییر اجتماعی ادغـام       مارکسیستی در چارچوب مبارزه   

 . کرد
ای از یک مطالعه و بررسی گسترده  در باره ی            در این نوشتار، خالصه   

الزم است روشن کنیم که  با اتکا بـه           .   شودمکتب فرانکفورت ارایه می   
های مارکس، لنین و مائوتسه دون این مطالعه و تحقیق را انجام        اندیشه

 . داریم ارسال میسامان نوی یهایم که برای نشرداده
گیری و تکوین آرای افراد مکتب تالش این نوشتار بر آن است که شکل       

فرانکفورت را در چارچوب اوضاع و شرایطی که این روند فکری شـکـل          
زیرا برای درک بهتر هـر مـکـتـب            .   گرفت و تکامل یافت بررسی کند     

اش قرار  گیری و دگرگونی  فکری الزم است آن را بر بستر تاریخی شکل        
. های مختلف تقسیم کـنـیـم   از این نظر الزم است آن را به دوره       .   دهیم

هـای  کند و نـطـفـه     ها را دیوار چین از یکدیگر جدا نمی       البته این دوره  
های پیشین نیز شنـاسـایـی    توان در دورهی آنان را می  دگردیسی آینده 

 .  کرد
ایم، زیـرا  ی این مکتب با مارکسیسم کردهتوجه خاصی به بررسی رابطه   

افراد منتسب به این مکتب در ابتدا خود را مارکسیـسـت دانسـتـه و                  
های مـارکسـیـسـتـی جـوانـب           کردند با استفاده از تئوری    کوشش می 

 هابرماس
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اما  بـعـدهـا در        .   داری را بررسی و نقد کنند     ی سرمایه گوناگون جامعه 
ی انقالب سوسیالیستی قرار گرفتند با       صف منتقدین مارکسیسم و ایده    

اشاره به اینکه در ابتدا نیز درک و تفسیر خاص خود را از مارکسیـسـم            
 . داشتند

ها چیـسـت؟ اولـیـن        به طور خالصه،  روند تکاملی مکتب فرانکفورتی       
های آنان با مارکسیسم چه بوده و زمانی که خود را مارکسیسـت         تماس

ای از تاریخ و هایی بودند؟ در چه دوره   -دانستند چه نوع مارکسیست   می
ه ای آن را کنـار  تحوالت جهانی به مارکسیسم روی آوردند و در چه دو       

نشینی کردند و خود را  به اوضاع        گذاشتند؟ چگونه از مارکسیسم عقب    
نوین پس از جنگ جهانی دوم منطبق کردند و به طور کلی با هژمونـی     

کـنـار   )   رژیم ادنائـر و غـیـره        ( آمریکا در اروپا و رژیم جدید در آلمان         
ی آمدند؟ بعد از جنگ جهانی دوم دچار چه تحوالتی شدند و رابـطـه              

های سـیـاسـی    های اجتماعی آن زمان به ویژه با  گرایش        آنها با جنبش  
  چه بود؟1960ی درون جنبش دانشجویی دهه

 

 گیری مکتب فرانکفورتگیری و بستر شکل شکل
داری را نـقـد        بیشتر روشنفکران اروپا نظام  سرمایه1920در دهه ی  

های آن بودند، در چنین شـرایـطـی    آفرینیکردند و معترض دهشت  می
آنچه که در    .   مکتب فرانکفورت شکل گرفت و به مارکسیسم روی آورد        

 به مکتب فرانکفورت معروف شد، در ابتدا تحـت نـام             1950های  سال
به عنوان مرکزی برای مطالعه و بحث       “   های اجتماعی موسسه پژوهش ” 

 1923این موسسه به طوررسمی در سـال           .   پیرامون مارکسیسم بود  
ای مستقل اما از توابع دانشگاه دولتی در شـهـر             موسسه.   تاسیس شد 

 پیش درآمد این موسسه، یک محفل مارکسیستی بـه         .   فرانکفورت بود 
بود که روشنفکرانی مانند کـارل کـرش،         “   هفته کار مارکسیستی  ” نام    

از این جا بود که فکر ایجـاد  .   یافتندپوالک و ویتفوگل در آن حضور می      
مـکـتـب    )     2.   ( مرکزی دائمی  برای مطالعات مارکسیستی مطرح شـد        

فرانکفورت محفل بزرگی بود و  طیفی از افراد سوسیالیست تا سوسیال            
 . گرفتنددموکرات  را در بر می

 
های ختلف مکتب فرانکفورت کمابیش منطبق است بر نقاط عطف     دوره

ی اول از اوایـل    دوره.   تحوالت سیاسی اروپا که تاثیرهای جهانی داشت     
 که با به قدرت رسیدن هیتلر در     1930ی   تا اوایل دهه   1920دهه ی   

مـانـنـد ادورنـو،       ( ی این موسسه     شدن افراد برجسته  آلمان و پناهنده  
ی دوم با   دوره.     یابدبه آمریکا، پایان می   )   هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس  

شود و پایان جنگ جهـانـی دوم و           ی تبعید در آمریکا شروع می     دوره
 را در   1950ی  ی بازسازی آلمان در دهه    بازگشت به آلمان و تمام دوره     

ی شـصـت تـا       ی پرآشوب و انقالبی دهه ی سوم، دهه  دوره.   گیردبر می 
-ی چهارم، از بین رفتن آخرین نشانـه      است و دوره   1970ی  اوایل دهه 

های بازماندگان این مکتب و بازنگـری       های رادیکالیسم در تولید نظریه    
 .داری استفکری آنها در چارچوب دفاع صریح از نظام سرمایه

 

 پـیـروزی     –جنگ جهانی اول و جمهوری وایمار        :   ی اول دوره
 اکتبر و شکست انقالب آلمان

، روشـنـفـکـران       “ های اجـتـمـاعـی     موسسه پژوهش ” پیش از تشکیل    
های فکری  خود را در داخل حزب سوسیال         مارکسیست آلمان فعالیت  

دموکرات و بعد از خیانت حزب سوسیال دموکرات به انقالب پرولتـری            
رزا لـوگـزامـبـورگ و       .     دادند، در حزب کمونیست آلمان انجام می  ) 3( 

هیلفردینگ در مدارس حزبی حزب سوسیال دموکرات آلمان در برلین          
لـوکـاچ در     .     دادنـد به کارگران درس اقتصاد سیاسی مارکسیستی می      

 کـارل    1920ی   کرد و در دهـه محفل گالیله در بوداپست تدریس می   
خالصه اینـکـه    .   دادکرش در مدرسه کارل مارکس در برلین، درس می        

. شـدنـد  روشنفکران مارکسیست به ندرت در نظام دانشگاهی ادغام می        
گـذاران  هـا از زمـان بـنـیـان           ی مارکسیسـت  جدا از اینکه این شیوه    

مارکسیسم بود،  بورژوازی نیز سیاست ادغام روشنفکران مارکسیـسـت         

 هربرت مارکوزه
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ی جـمـهـوری وایـمـار        اما در دوره.   در نظام دانشگاهی خود را نداشت     
خـواسـتـنـد در       داری که می  قشری از روشنفکران منتقد نظام سرمایه     

-ی مارکسیسم و انقالب پرولتری بمانند و در عین حال نـمـی             حاشیه
. توانستند خود را از آن دور نگاه دارند، در این موسسه گـرد آمـدنـد                  

هـای  ی حزب سوسیال دموکرات به آرمـان       خیانت آشکار و همه جانبه    
انقالبی طبقه کارگر تا بدان حد که با بورژوازی آلمان در پیشبرد جنگ          
جهانی اول متحد شد، مانع از جذب این قشر بـه حـزب سـوسـیـال                   

از سوی دیگر حزب کمونیست آلمان کـه از حـزب             .   شددموکرات می 
سوسیال دموکرات انشعاب کرده و با سیاست انقالبی و انترناسیونالیسم          

افـزون  .   پرولتری تاسیس شده بود، برای آنها بیش از اندازه انقالبی بـود           
بر این، بورژوازی نیز با همکاری حزب سوسیال دموکرات با تمـام قـوا               

ی آلمان را از بازتاب انقالب اکتبر روسـیـه دور     کرد تا جامعه  تالش می 
نگاه دارد زیرا انقالب اکتبر بخودی خود فراخوانی برای دست یـازیـدن             

ی بسیار مهم   به هر حال، سه واقعه    .   به عمل انقالبی در سراسر اروپا بود      
گیری افکار روشنفکران  مکتب فرانکفورت عبارت بـودنـد از             در شکل 

جنگ جهانی و انشعاب در طبقه کارگر؛ پیروزی انـقـالب اکـتـبـر؛ و                  
 )4. (شکست انقالب آلمان

بر اثرهمین جنگ، انشعـاب   .    آغاز شد  1914جنگ جهانی اول در سال      
ترین روند قهقهرایی جـنـبـش       هولناک.   تلخی در طبقه کارگر اروپا شد     

کمونیستی در شکل  اتحاد  بیشتـر احـزاب سـوسـیـال دمـوکـرات                    
داری اروپای غـربـی و     انترناسیونال دوم  با بورژوازی کشورهای سرمایه    

در خدمت به یک جنگ امپریالیستی برای تقسیم جـهـان،  بـوقـوع            
ی این جریان، حزب سوسیال دموکرات آلـمـان بـه             سرکرده.   پیوست

رهبران نامدار حزب سوسیال دموکرات آلـمـان        .   رهبری کائوتسکی بود  
به خدمت بورژوازی بومی خود شتافتند؛ هیلفردینگ وارد ارتش اتریش          

. ی شرقی علیه روسیه، نام نویسی کـرد   شد، بائر برای خدمت در جبهه     
یک هفته از جنگ جهانی اول نگذشته بود که انترناسیونال دوم که بـه              

 ) 5.(رهبری فردریش انگلس تاسیس شده بود، نابود شد
هـای آلـمـان مـانـنـد رزا             هر چند تعداد قابل توجهی از کمونیسـت       

لوگزامبورگ با این سقوط به منجالب، همراهـی نـکـردنـد و حـزب                  
های عینی و مـادی     کمونیست آلمان را تشکیل دادند اما نتوانستند پایه       

تر از آن     ظهور این گرایش در جنبش کمونیستی را درک کنند و مهم       
نتوانستند از ورای فضای یاس آور و مه آلودی کـه خـیـانـت حـزب               
سوسیال دموکرات به وجود آورده بود، فرصت بزرگ و واقعـی بـیـرون        

 . کشیدن پیروزی از دهان شکست را ببینند

در واقـع  . های آلمان، لنین قرار داشتدرست در نقطه مقابل کمونیست 
این لنین و انقالب اکتبر بود که جنبش کمونیستی را از سقوط کامل ،              

 در روسـیـه،       1917درپی  پیروزی برق آسای قیام اکتبر        .     نجات داد 
  ادامـه      1921جنگ داخلی خونین و محاصره امپریالیستی تا سـال           

های انقالب سوسیالیستی اکتبر سبب اشتهار بی سـابـقـه            توپ.     یافت
ها های  آن به اقصی نقاط جهان پرتاب شد، ذهن         مارکسیسم شد؛ جرقه  

را آگاه  کرد و کارگران و زحمتکشان و روشنفکران انـقـالبـی را بـه                    
اروپا نیزجـدای از ایـن        .   حرکت برای سرنگونی نظم کهن تشویق کرد      

 .روند  نبود

 روسیه ، تغییر و تحوالت بزرگی در آلمـان،        1917پس از انقالب اکتبر     
هـای   موج انـقـالب    1918در سال   .   مجارستان و اتریش در جریان بود     

.  طول کشـیـد  1920بزرگی نقاط مختلف اروپا را دربر گرفت و تا سال           
-1918های سـال    داری در خیزشبزرگترین چالش علیه نظام سرمایه 

. در این زمان رزا لوکزامبـورگ در زنـدان بـود            .    آلمان رخ داد   1919
دادن چپ انقالبی آلمان زد و       بالفاصله پس از آزادی، دست به سازمان      

یک ماه بعد همراه با  دوستان انقالبی خویش حزب کمونیست آلمان را       
ی  گزارش ی حزب و همچنین در تهیهاو در تبیین برنامه.   تاسیس کرد 

دو هفته بعد توسط پلیس     .   سیاسی کنگره موسس نقش بسزایی داشت     
. شد، ترور شـد    که آن زمان زیر نظر حزب سوسیال دموکرات اداره می         

باواریـا  خیزش ژانویه در برلین سرکوب و سه ماه بعد جمهوری شورائی        
های محلی حزب کمونیست و حزب سوسیال دموکـرات         که توسط پایه  

 1918انقالب آلمان که در نوامبر       .   درست شده بود درهم شکسته شد     

ی حـزب سـوسـیـال       خیانت آشکار و همه جانبه  
های انقالبی طبقه کارگر تا بدان      دموکرات به آرمان  

حد که با بورژوازی آلمان در پیشبرد جنگ جهانی         
اول متحد شد، مانع از جذب این قشر بـه حـزب             

از سوی دیگـر حـزب       .   شدسوسیال دموکرات می  
کمونیست آلمان که از حزب سوسیال دمـوکـرات         
انشعاب کرده و بـا سـیـاسـت انـقـالبـی و                  
انترناسیونالیسم پرولتری تاسیس شده بود، بـرای       

 . آنها بیش از اندازه انقالبی بود
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 به طور   1920توسط شورای کارگران و سربازان آغاز شده بود در سال           
همزمان کشمکش انقالب و ضد انقالب در اتریـش     .   قطع شکست خورد  

در مناطـق روسـتـائـی        .   و مجارستان نیز به شکست انقالب منجر شد       
مجارستان،  قدرت بورژوازی کنار زده شده و با همکـاری سـوسـیـال                

اما ایـن    .   ها یک جمهوری شورایی تشکیل شدها و کمونیست  دموکرات
.  ماه بیشتر عمر نکرد و توسط ارتش رومانی سرکوب شـد            6جمهوری  

در اتریش شورای کارگران و سربازان توسط حزب سوسیال دمـوکـرات           
ی این کشورها حزب سوسیال دمـوکـرات        در همه .   اتریش بر چیده شد   

 .به تثبیت نظام  سرمایه داری کمک کرد
 – انتشارات ورسـو      – اندرسن –مالحظاتی در باب مارکسیسم غربی    ( 

 )16ص 

 

. ها، پیروزی بزرگی برای نظام سرمایـه داری بـود           شکست این انقالب  
های امپریالیستی  ی  انقالب سوسیالیستی روسیه توسط قدرت      محاصره

هـای   منتهی به سقوط آن نشد امـا ضـربـه           1921 تا   1918در فاصله   
عمیقی بر این کشور سوسیالیستی نوپا زد و با موفقیت توانست آن را            

. ی اروپا جدا نگاه دارد تا مانع گسترش  آن به نقاط دیگر شـود               از بقیه 
انقالب پرولتری در خارج روسیه شکست خورد و تاثیر عـمـیـقـی بـر                 
چگونگی رشد و گسترش انقالب سوسیالیستی روسیه نیـز بـر جـای               

 .گذاشت

 
پس از پایان جنگ جهانی اول و شکست انقالب آلـمـان، جـمـهـوری             

هـای   که در واقع محصول شکست انقالب و خیانت کمونـیـسـت           وایمار
.  به انقالب پرولتری بود، استقرار یافت     )   حزب سوسیال دموکرات  ( سابق  

بورژوازی آلمان، حزب سوسیال دموکرات را در دولت ادغام کـرد و از          
. های دولت امپریالیستی آلـمـان شـد        آن پس این حزب یکی از ستون      

بورژوازی آلمان ، مسئولیت درهم شکستن انقالب و تحمیق مـردم و              
هیلفردینگ دو  .   ی جامعه را به حزب سوسیال دمکرات واگذار کرد        اداره

بار وزیر اقتصاد جمهوری وایمار شد و رییس پلیس سوسیال دموکـرات       
برای تاریخ مستند ایـن دوره       ( .   روزا لوگزامبورگ را به قتل رساند     )   ابر( 

“ انقالبی که به آن خیـانـت شـد     ” دردناک به کتاب بسیار جالب به نام        
این کتاب را هافنر در     .   نوشته هافنر خبرنگار مجله اشترن، رجوع کنید      

ی شصت به نگارش در آورد تا تاریخ پر از خیانت حزب سوسـیـال               دهه
 .)دموکرات را به جنبش آن دوره یادآوری کند

 

 
 های زمانه را تحت اینها وقایع بزرگ و تاریخی بودند که بهترین ذهن

وقایعی که با وجود گذشت قریب بـه         .   دادندتاثیر قرار داده و شکل می     
ی آلمان، قرار   جامعه.   توان احساس کرد  یک قرن هنوز بازتاب آن را می      

-ای با تاریخ را از کف داد و سقط انقالبی را که می            مالقات تکان دهنده  
. داری را عمیقا دگرگون کند، تجربه کرد      توانست سیمای جهان سرمایه   

رد پای این شبح را   .   شبح این شکست تمام تاریخ پس از آن را رقم زد         
توان دید؛ بـه طـور       های گوناگون افراد مکتب فرانکفورت می     در نوشته 

های مذهب وار والتر بنیامین در آرزوی بازگشت        مثال در اندیشه کردن   
 .پیروزمندانه  یک فرصت از کف رفته

نخستین محفل روشنفکران مکتب فرانکفورت در ارتباط با نیاز آشکـار           
ی آن زمان آلمان به تغییر اجتماعی بنیادین که فضا را انباشتـه             جامعه

در مورد جامعه، بـا هـدف        “   تئوری انتقادی ” بود،  به دنبال تبیین یک       
با همین درک دست به تقسیم کار برای انـجـام           .   تغییر اجتماعی بودند  

تحقیقات اجتماعی برای فهم جامعه و خصلت آن زدند و  با این هـدف               
اما نه پیشاهنگ مبارزه     .   به مارکسیسم و بحث پیرامون آن روی آوردند       

خـود را    .   برای  تغییر اجتماعی بودند و نه  سـدی در مـقـابـل آن                   
آنـان در    “   تئوری انتقـادی  ”   دانستند اما مسیر تکاملی     مارکسیست می 

آنان شاهد حرکت انقالب و شکست آن   .  جهت مخالف مارکسیسم بود 
بودند و تالش می کردند شکسـت را     وایمار و به وجود آمدن جمهوری    

اما ابزارشان در نـگـرش بـه ایـن            .   درک کرده و تجزیه و تحلیل کنند      
 .شان بودهای فکری پیشینیتجربه، مارکسیسم نبود بلکه آموزه

بیشتر افراد این مکتب، انقالب آلمان را تجربه کرده بودند اما نـه بـه                 

 1965) عقب راست (یورگن هابرماس  -) جلو(تئودور آدورنو   -ماکس هورکینر 
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ادورنو تحصیالت دانشگاهی خـود را    . عنوان انقالبیون درگیر در انقالب 
سالی  که در آلمان یک قیام انقالبی بـه  .    به پایان رساند1921در سال  

کـرد؛ حـتـا در        او  در هیچ پراتیک انقالبی شرکت نمی       .   وقوع پیوست 
قیامی که در آن سال در آلمان به وقوع پیوست شرکت نکرد و به هیچ               

و حتا به حزب سـوسـیـال    )   کا پ د  ( طریقی به حزب کمونیست آلمان      
همواره بیرون از مبارزا ت سیـاسـی   .   نزدیک نشد)     اس پ د  ( دموکرات  

اما انقالب آلمان و تلخی شکستـش       )   6.   ( کردروزمره جاری، زندگی می   
آنچنان قوی بود که  این درام تاریخی برای همیشه اثر خود را بر تفکر               

 . او و دیگرافراد مکتب بر جای گذاشت
با وجـود  .   کردای بود که امواج انقالب همه را لمس می        به هر حال دوره   

های بورژوا بودند، اما  از تاثیـرات  آنکه بیشتر افراد این مکتب از خانواده      
ی آلمان حاکم بود که حتـا        چنان فضایی بر جامعه   .   انقالب دور نماندند  

-بخشی از روشنفکران طبقات باال برانگیخته شده  و  زیر فشار واقعیت            
بـه  .    کـردنـد    های اجتماعی راه خروجی برای بشریت جستـجـو مـی           

. طورمثال هورکهایمر، تاجر زاده بود و خود نیز  به تجارت عالقه داشت            
طبق نظر پدر به فرانسه رفت  تا به قصد سوداگری،  فرانسه و انگلیسی               

در آنجا با پوالک مارکسیست دوست شد و به سرعـت جـذب         .   بیاموزد
 ! مارکسیسم شد

مارکسیسم به طور غـیـر قـابـل          .   ی مارکسیسم بسیار قوی بود    اتوریته
نه تنها این محفل بلکـه      .   انکاری ثابت کرده بود که آفتاب بشریت است       

هـای  دانان و متفکران رشتـه  محافل دیگر مانند محفل وین، حتا ریاضی      
ی انقالب اکتبر و   اتوریته.   ی نفوذ آن قرار گرفتند    مختلف علوم در حوزه   

جامعه و جهان د ر فاز پـر         .   یافتوار گسترش می  های لنین موج  تئوری
ی تالطمی بود و مارکسیسم و انقالب پرولتری دارای نـیـروی جـاذبـه         

بـعـد از     .   کـرد قدرتمندی شده بود که حتا چنین کسانی را جلب مـی          
داری احسـاس    انقالب روسیه، هر کس که به شکلی از نظام سـرمـایـه            

 اوضاع بسـیـار      اما  .   یافت  نارضایتی می کرد به مارکسیسم گرایش می      
خیانت سوسیـال   .   متناقض بود و تاثیرهای متناقض بر این اقشار داشت        

ها و شکست انقالب آلمان یاس و سرخوردگی عمیقی در آنان         دموکرات
 . ایجاد کرد

هایی مانند روزا لوگزامبورگ و شجـاعـت آنـان در         هر چند کمونیست  
بریدن از حزب سوسیال دموکرات و تاسیس یک حزب کمونیست نوین      
و تالش جسورانه آنان برای تحقق انقالب، مانع از بی اعتباری کـامـل               
انقالب و مارکسیسم در آلمان شد  اما طرز تفکر بدبینانه و غـلـط وی                 
که  گویا انقالب نکردن برتر از انقالبی است که ممکن است در نـیـمـه            

راه بماند، کمکی به ممانعت از گسترش موج یاس و بدبینی نسبت بـه           
چه بسا، به راه افتادن  صنعت تولید نـظـرات           .   انقالب و امکان آن نکرد    

بدون انقالب، و نقد اجتماعی غیر انقـالبـی، کـمـک       “   تغییر اجتماعی ” 
در واقع علت محبوب شدن امروزین روزا لوگزامبورگ در         .   ( شایانی کرد 

میان بسیاری از انقالبیون مایوس از انقالب اجتماعی رادیکال هـمـیـن             
باشد؛  طرز تفکری که به جای درک علل طرز تفکر رزا لوگزامبورگ می   

هـای  در نیمه راه ماندن یا خیانت به انقالب و چاره جویی،  از واقعـیـت   
گیـری  تلخ مربوط به شکست انقالب، استراتژی انقالب نکردن را نتیجه         

 ). کندمی

“ های اجـتـمـاعـی      موسسه پژوهش ” ی افراد محفل    شود گفت همه  می
سرانجام مارکسیسم را قبول کردند چرا که  یارای مقاومت در بـرابـر                

بهـتـریـن    .   قدرت تئوریک و سرزندگی بی نظیر مارکسیسم را نداشتند        
پروراندند  ی مسایل اجتماعی را در سر می      روشنفکران و آنان که دغدغه    

خواست در مورد مسـایـل     هر کس می  .   شدندبه سرعت مارکسیست می   
. گـفـت  اجتماعی حرفی بزند باید در مورد مارکسیسم نیز سخـن مـی            

برخالف امروز .   شددورانی بود که تفکر به سرعت بر واقعیت منطبق می         
با این وصف، افـراد  .   ی اندیشه سایه نیافکنده بودفضای الهوتی بر حوزه   

ی آنان در دوره    .   این مکتب درک خاص خود را از مارکسیسم داشتند        
جمهوری وایمار هرگز نتوانستند نقد دقیق و مشخصی از خیانت حزب           

برعکس، در مقابـل    .   ی  آن ارایه دهند    سوسیال دموکرات آلمان و ریشه    
در نـتـیـجـه،       .   تحلیل مارکسیستی لنین از این واقعه مقاومت کردنـد        

به هـمـیـن      .   بریدن آنان از حزب سوسیال دموکرات خیلی واقعی نبود       
ی پرولتاریای انقالبی و     دلیل جذب حزب کمونیست آلمان که نماینده      

ی جمهوری وایمـار ایـن       هدف آنان در دوره   .   انقالب جهانی بود نشدند   
بود که با ابداعات و تولید نظری،  راه سومی میان حـزب سـوسـیـال                   

که در جمهوری وایمار در نظام حکومتـی ادغـام         )   اس پ د  ( دموکرات  
آنـان ایـن     .   بـاز کـنـنـد      )   کا پ د  ( شده بود و حزب کمونیست آلمان       
ی در دوره  .   های خویش حفظ کردند   مشخصه را در تمام مسیر فعالیت     

ی سیاسی جامعه نداشتند و در دوران          وایمار تاثیر چندانی بر صحنه    
با این همه، مکتب فرانـکـفـورت    . جنگ جهانی دوم نفوذشان ناچیز بود 

 .بود“ مارکسیسم غربی” یکی از عناصر مهم ظهور 
 

 انقالب اکتبر و لنین   -مکتب فرانکفورت 
 

لنیـن  .   های لنینیستی تقطیر شد   سیر حماسی انقالب روسیه در تئوری     
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ها به طور منظم تفکر سیاسی مارکسیسـتـی          طی سال 
ی طبقاتی را در سطوح گوناگون استراتژی       مبارزه

. و تاکتیک و برنامه و تشکیالت تـبـیـیـن کـرد              
پیروزی انقالب روسیه در واقـع درسـتـی ایـن             

به اثبات رسـانـد و       )   در کلیت خود  ( تئوری ها را    
ی نوینی از تکامل    نشان داد که مارکسیسم به قله     

ی مـکـتـب      اگر بخواهیـم رابـطـه      .   رسیده است 
ها با مارکسیسم را نشان دهیم باید به        فرانکفورتی

ی الفـت و     فقدان هر گونه حلقه ارتباطی و رشته      
بیشـتـر   .   عالقه میان آنان با لنینیسم اشاره کنیم      

دانستند اما  آنان خود را متفکرین مارکسیست می     
نتوانستند رشد این تفکر اجتماعی انقالبی به مرحلـه     

انتقادات لوکـزامـبـورگ     .   تکاملی باالتر را تشخیص دهند    
نسبت به انقالب روسیه  مزید بر علت شد و کمکی به روشن شدن این               

گر انقالب اکتبر بـود و دیـدگـاه وی             او از زندان نظاره   .   حقیقت نکرد 
های باری را در میان روشنفکران مارکسیست و کمونیست  بدبینی تاسف 

علت این امـر، در نـهـایـت،           .   آلمان نسبت به انقالب روسیه دامن زد      
ی طبقاتی خیانت احـزاب     ناروشنی خود روزا لوکزامبورگ در مورد پایه      

 . سوسیال دموکرات اروپا ازجمله حزب سوسیال دموکرات آلمان بود
انشعـاب  )   7. (لنین داهیانه و دقیق علل مادی این خیانت را روشن کرد 

در جنبش کمونیستی در واقع انعکاس تغییرات ساختـاری در نـظـام           
و در سـاخـتـار      )   داری امپریالیستی تبدیل آن به سرمایه   ( سرمایه داری   

داری کشورهای غربـی    تبدیل سرمایه .   طبقاتی جوامع سرمایه داری بود    
داری جهانی، مافوق سودهای عظیم بـدسـت آمـده از             به یک سرمایه  

ی بورژوازی این کشورها امکان خریدن بخشـی        مستعمرات، برای طبقه  
به این ترتیب، در طبقه کـارگـر ایـن        . از طبقه کارگر را به وجود آورد 

این قشر هر چند بسیار .   کشورها یک قشر اشرافیت کارگری بوجود آمد     
کوچک بود اما پایه مادی و تولید کننده انشعاب در حزب سـوسـیـال                
دموکرات و پیوستن نمایندگان اشرافیت کارگری به بورژوازی آلمان در          

 . جنگ جهانی اول شد

 
. هـا بـود    جنگ جهانی، جنگی برای تقسیم جهان میان امپریالـیـسـت          

هایی مانند روزا لوکزامبورگ و کارل      ماهیت این جنگ  برای کمونیست     
امـا  .   لیبنخت که از احزاب سوسیال دموکرات انشعاب کردند روشن بود         

های طبقاتی انشعاب فـوق را درک         ها، پایه هیچ یک از این کمونیست    

-تـوده “   توهـم ” اینان مسئله را فقط در حد       .   نکردند
های کارگر به حزب سوسیال دموکرات قلمداد       

حال آنکه بخش کوچک اما مهـمـی        .   کردندمی
ی کارگر احساس اشتراک منـافـع بـا          از طبقه 

“ گـرا   -کارگر” بینش  .   کردبورژوازی خودی می  
هـای  حـزب       و اکونومیستی کـمـونـیـسـت        

داد که بروز  کمونیست آلمان به آنان اجازه نمی     
چنین شکاف ساختاری را تحـلـیـل کـرده و             

های انـقـالب را بـر آن           استراتژی و تاکتیک  
 . منطبق کنند

در دنیای مارکسیسم آن روز فقـط چشـمـان           
لـنـیـن،    .   تیزبین لنین این تغییر ساختاری را دیـد       

اقتصاد سیاسی این تغییر ساختاری را تحلیل کرد و در      
هایی کـرد    انطباق با آن برای استراتژی و تاکتیک انقالب نتیجه گیری         

عالوه بـر   .   ای در پیروزی انقالب اکتبر روسیه بود      کنندهکه عامل تعیین  
این، سرنوشت اختالف دیرینه میان لنین با حزب سوسیال دمـوکـرات            

ورزان آن  زمانی که انقالبی بود و روزا لوکزامبورگ نیز از اندیشه         ( آلمان  
های حزب پیشاهنگ پرولتری، به طور قطـع در      در مورد خصیصه  )   بود

.  روشـن شـد      1918 – 1914های  جهانی، سال-گاه  تاریخیاین گره 
های رفرمیستـی و انـقـالبـی          ی سازش میان گرایش   حزبی که بر پایه   

گاه از هم پاشید و انـقـالب آلـمـان کـه             ساخته شده بود در این گره     
اما حزبی کـه  .   پیشروترین انقالب آن دوران بود قربانی این سیاست شد 

ی مبارزه مشخص و پیگیر علیه اکونومیسـم و      ها بر پایه  لنین طی سال  
رویزیونیسم ساخته بود، با وجود آنکه یکی از کـوچـکـتـریـن احـزاب                 
انترناسیونال دوم بود، انقالب اکتبر را در روسیه عقب مانده به پیـروزی            

 . رساند
 

ها از نظام سرمایه داری ناراضی بودند اما راهی بـرای           مکتب فرانکفورتی 
گیری تئوریک آنان استـفـاده از ابـزار        جهت.     دیدندسرنگونی آن نمی  

ی طبقاتی با هدف و ایجـاد       های مبارزه مارکسیسم برای تحلیل محرک   
در نـتـیـجـه     .   امکان برای  پیروزی انقالب  در این جامعه و جهان نبود           

. بـود “   عدم امکان انقـالب   ” های  های آنها برای تبیین تئوری    نظرپردازی
آنان به  مارکسیسم نوع هگلی روی آوردند و به ویژه بر نقد فتیشیسـم               

مسایل مورد پژوهش و نقـد آنـان     .  کاالیی و مسایل دیگر تمرکز کردند 
داری چه بر سر پسیکـولـوژی و     عبارت بودند از اینکه، در نظام سرمایه      

ها از نـظـام      مکتب فرانکفورتی 
سرمایه داری ناراضی بودند امـا      

-راهی برای سرنگونی آن نـمـی      

گیری تـئـوریـک     جهت.     دیدند
آنان استفاده از ابزار مارکسیسم     

ی های مبارزه برای تحلیل محرک  
طبقاتی با هدف و ایجاد امـکـان      
برای  پیروزی انقالب  در ایـن          

 . جامعه و جهان نبود
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ها را  داری چگونه روند تفکر انسان    آید؛ نظام سرمایه  ایدئولوژی مردم می  
کند و افکار آنان را در اختیار گرفته و به هر طـرف کـه              دستکاری می 

خـود  )   آتونومی( ها خودمختاری   دهد؛ چگونه انسان  خواهد جهت می  می
هـای  داری بسیار ماهرانه ازمـقـوـلـه        دهند و نظام سرمایه   را از کف می   

کند و هر روز در     -ها استفاده می  فرهنگی برای کنترل فکر و مغز انسان      
-تری سود مـی   تر و عمیق های پیچیده تر شده و ازروش   این کار مجرب  

هایی یـافـتـه اسـت کـه            داری راه سرانجام اینکه نظام سرمایه   .   جوید
و انقالبیون  را به درون سـیـسـتـم        )   اپوزیسیون( مخالفان نظم موجود    

ی اجتماعی بـی اثـر        ی مبارزه خود کشیده  و فعالیت آنان را درعرصه       
ی مـردم  موضوع مورد کنکاش آنان این بود که چرا و چطور توده     .     کند

ایـنـهـا    .   کـنـنـد   با این سیستم و تبلیغات ایدئولوژیک آن همراهی مـی         
ها و موضوع نقد و بررسی روشـنـفـکـران مـکـتـب               ها ، مشغله  نگرانی

هـا شـکـل      مارکسیسم آنان  نیز تحت تاثیر این مشغله.   فرانکفورت بود 
 .گرفت و درک آنان از مارکسیسم درهمین حد بود

ناتوانی حزب کمونیست آلمان در تجزیه و تحلیل مارکسیستی شکست        
انقالب و عدم توانش در استفاده از قدرت انقالبی انقالب اکتبر روسیه و      
تئوری های لنین برای دمیدن جانی تازه به انقالب در آلمان نیز تاثیـر              

-های تئوریک روشنفکرانی که خود را مارکسیست مـی      مثبتی بر تالش  
 .دانستند نگذاشت

      
 .....تا اینکه  هیتلر به قدرت رسید

 
 ادامه دارد 

--------------------------------------------- 
 

 :پانویس ها

 -پست بازرسی چارلی  -1
Check- point Charlie 

 منطقه تحـت کـنـتـرل ارتـش            4پس از جنگ جهانی دوم برلین به        
بخش شرقـی   .   کشورهای آمریکا ، فرانسه ، بریتانیا و روسیه تقسیم شد         

ها پسـت   تحت کنترل ارتش روسیه بود و بخش تحت کنترل آمریکایی         
ها سکوئی ساخته بـودنـد کـه         آمریکائی.   شدبازرسی چارلی خوانده می   

رفتند و هـربـار       از آن باال می“   طرف کمونیستی ” مردم برای  تماشای     
کرد از پسـت بـازرسـی         رییس جمهور وقت آمریکا به  آلمان سفر می        

 .کردچارلی نیز دیدن می

 نشـر  – ترجمه حسینعلی نوذری – تام باتومور –مکتب فرانکفورت   -2
 نی

 با یـک چـرخـش         1914حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال         -3
به حمایت  “   دفاع از میهن  ” ناگهانی با بورژوازی آلمان متحد شد و برای         

از بورژوازی امپریالیستی آلمان در جنگ جهانی اول که جنگی مـیـان             
بیشتـر  .   های امپریالیستی برای تجدید تقسیم جهان بود، پیوست      قدرت

بـا  .   احزاب سوسیال دموکرات آن روز در این منجالب سقوط کـردنـد            
ظهور این خط در احزاب سوسیال دموکرات و جنبش کمونیستی بیـن            

ترین آنها لنـیـن   های انقالبی که برجستهکمونیست.  المللی انشعاب شد 
وحزب بلشویک روسیه و روزا لوکزامبورگ از حزب آلمان بودند، علـیـه      

ها و کارگران فراخوان تشـکـیـل         این خیانت بلند شده و به کمونیست      
از آن پس هیچ سـازمـان و حـزب          .   احزاب کمونیست جدید را دادند    

 .کمونیستی نام خود را حزب سوسیال دموکرات نگذاشت
  

کنند استقالل نهادی و سیاسی و خـودمـخـتـاری             برخی ادعا می    -4
 Institu“   انستیتوی تحقیقات اجـتـمـاعـی    ” ها در     مکتب فرانکفورتی 

Fur Sozialforchung و “   دسـتـاوردهـا   ”   شرایط مساعدی را برای
هـای مـهـم      این یکی از استـدالل ! تئوریکی آنان فراهم آورد“ ابداعات” 

کسانی است که به دالیل گوناگون با نقش نهادینه حزب پیشاهنگ در        
این یکی از عوامـل مـهـم      .   روند کلی دگرگونی انقالبی جامعه مخالفند     

مکتب فرانکفورت از سوی آنان بوده و   “   تئوری انتقادی” تبلیغ و ترویج  
مبلغین میراث اعضای اولیه مکتب فرانکفورت و نسل        .     امروز نیز هست  

دادن این دیدگاه، آن را در پس منظر وضعیـت          دوم آن، برای زیبا جلوه    
ناک احزاب وابسته به مسکو و عقب ماندگی تئوریک و وابستـگـی             اسف

 .دهندسیاسی و فکری حزب کمونیست آلمان به مسکو قرار می
 

بـه دلـیـل ایـن         “   تئوری انـتـقـادی     ” گویند  هواداران این مکتب می   
خودمختاری توانست بقا یابد و در مراسم تدفین دیگر جریانات چپ و             

ایـن  .     مارکسیست حضور یافته و بر خالف آنان به زندگی ادامـه دهـد     
های چپ، دفـن    استدالل مضحکی است زیرا تمام علت وجودی تئوری     

نـه تـوان آن را         “   تئوری انتقادی ” داری است؛ کاری که     نظام سرمایه 
“ تئـوری انـتـقـادی      ” پس بهتر است بگوئیم .   داشت و نه خواهانش بود   

دهنده قرن بیستم حـفـظ کـرد و           فاصله  خود را از چند انقالب تکان       
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 . داری تضمین کردماندگاری خود را در چارچوب نظام سرمایه

 
منظور ما این نیست که تولیدات فکری چپ باید تنها در وابستگی و یا              

حزب بـایـد در ایـن زمـیـنـه               !   خیر.  در چارچوب احزاب انجام شود 
خودمختاری متفکرین را به رسمیت شناخته و وارد یادگیری متقابل و           

تـوانـد   نـمـی  “   تئوری انتقادی” اما .   جدل فکری رشد یابنده با آنان شود  
جانشین حزبی که روند کلی انقالب سوسیالیـسـتـی و سـاخـتـمـان               

کند شود و بهتر است که مـدعـی چـنـیـن              سوسیالیسم را هدایت می   
ی آن همانطور که در مورد هـمـکـاران ایـن              چیزی نباشد زیرا نتیجه   

 .مکتب دیدیم نفی ضرورت و امکان انقالب سوسیالیستی است
 
انترناسیونال کمونیستی دوم به رهبری انگلس تاسیس شـد و بـا                -5

ی خیانت کائوتسکی و بیشتر احزاب سوسیال دموکرات اروپا در آستانـه  
هر چند احزاب سوسیال دموکرات ایـن    .  جنگ جهانی اول از بین رفت 

نهاد را حفظ کردند اما به عنوان یک نهاد انقالبی کمونیستی از مـیـان               
ی ی چند سال و بر پـایـه     انترناسیونال کمونیستی سوم به فاصله    .   رفت

 به رهبری لـنـیـن        1917پیروزی تاریخی انقالب سوسیالیستی اکتبر      
. تشکیل شد و جنبش کمونیستی بین المـلـلـی را بـازسـازی کـرد                  

انترناسیونال سوم در جنگ جهانی دوم توسط حزب کمونیست شوروی       
کشور سوسیالیستی چین بـه     .   که تحت رهبری استالین بود منحل شد      

رهبری مائوتسه دون اقدامی برای تشکیل یک انترناسیونال کمونیستی         
 .نوین نکرد

 
ی شصـت   مخالفت ادورنو با انقالب اجتماعی که در دهه    هاینطفه    -6

او  فـقـط در        .   توان مشاهده کرد  آشکارا بروز کرد در این دوره نیز می       
کرد و   کرد و در مورد موسیقی اظهار نظر می       ی موسیقی کار می   حیطه

نـظـران   -ی موسیقی و در حمایت از صاحـب       در زمینه .   نواختپیانو می 
کرد و معتـقـد     موسیقی آلمان مانند واگنر، شونبرگ و ابرت فعالیت می        

در واقع .   داری استبود که  موسیقی دارای یک پیام درونی ضد سرمایه      
 .دادهای خویش را از طریق موسیقی تکامل میادورنو ایده

 
امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلـه  ” رجوع کنید به اثر لنین به نام   -7

 .“انقالب پرولتری و کائوتسکی مرتد”و آثار دیگر مانند “ داریسرمایه
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

داد در اکتبـر و    یدو رو.  سالی بود که در آن جهان ترک برداشت1956
 رخ داد که مردم آن روزگار را تکان داد و سبب بـوجـود               1956نوامبر  

انـقـالب   .   د که اثرات آن  هنوز مـحـسـوس اسـت            ی گرد یآمدن پژواک 
ر سـئـوال    ی در بلوک شرق را ز     یر شورو یمجارستان سلطه اتحاد جماه   

ل، جهت مـداخلـه در     یا، فرانسه و اسرائیتانیدر بلوک غرب، بر) .   1(   برد
گـر  یکدی ناصر، با    یسم عرب یونالیمنطقه کانال سوئز و شکست دادن ناس      

کـردنـد، هـر      ی مین دوران زندگی که درید برخیاز د.   مان شدند یپهم
بـار  زان فضـاحـت    یک میبه “   غرب” و “   شرق  ” یها بران مداخله ی ا یدو
ن دو اردوگاه ادعا داشت که تنها خود مظهر و مدافـع  یهر کدام از ا   .   بود
ن یـ ا.   کندی میندگیها و شرارت را نما    یگر بد یهاست و اردوگاه د   یخوب

 برخی را در درون این دو اردوگاه وادار به عکس العمـل             یدو حادثه حتٌ  
ک اسـت در      یـ جان فاستر دالس به آیزنهاور گفت که چقدر تراژ        .   کرد
 و سـقـوط   ی در ورشکستگیر شورویاست اتحاد جماهیکه تمام س  یزمان

 در جـهـان عـرب مـتـوسـل             یا و فرانسه به روش شورو     یتانیاست، بر 
ا گزارش داد، که بحـران      یتانیر بر یگر در مسکو سف   یاز طرف د  .   دندیگرد

 را از مجارستان بـه      ی است  که افکار عموم     ی اله یاهیسوئز همچون هد  
 ی شـورو   ین فرصت را بـرا     یبحران سوئز ا .   گر معطوف کرد  ی د یسمت

 برتر در سازمان ملل و جـهـان         ی در مقام  یفراهم آورد که از نظر اخالق     
ای بودنـد،  جان گرفته   از نویهاستیالیهر دو امپر) .   2(   ردیعرب قرار گ  

کوشـیـدنـد    که با توسٌل به تبلیغات و مخدوش کردن افکار عمومی می          
 . نفوذ خود مستحکم تر کنندیتسلط خود را بر حوزه

 
تری کنند که بحران سوئز تأثیر مهمبسیاری از مردم چنین احساس می  
های  کـنـونـی       سردرگمی و لغزش    . بر رویداهای امروزین گذارده است    

آمریکا در عراق تکرار خطاهای امپریالیسم بریتانیا و فرانسه در گذشتـه       
اکنون روسیـه رقـیـب       اما اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و هم        . است

 *مجارستان 1956 انقالب

 بهرام کشاورز : ترجمهمایک هینس                  
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کـنـد کـه       ضعیفی در برابر آمریکا هست، و این دو چنین وانمود مـی            
 .باشد سالگرد انقالب مجارستان از اهمیت کمتری برخوردار

  
ایـن    . هنوز حائز اهمیت اسـت     1956 رویدادهای مجارستان در سال       

رویدادها کمک کردند تا این دروغ که اتحاد جماهیر شـوروی بـدیـل          
عـالوه بـر آن، ایـن          .   واقعی برای امپریالیسم غرب است آشکار شـود       

رویدادها ظرفیت بالقوه مردم عادی برای تالش جهت به دست گرفتـن            
هـای کـارخـانـه و         تشکیل کمیتـه  .   شان را نشان دادند   کنترل زندگی 

شوراهای کارگری جهت دفاع از خود و توسط کارگران مجارستانی در            
ها کارگر و دهقان در سراسر جهان به  میلیون  ، توهمٌی که  1956سال      

بودند، یعنی وفاداری در برابر رژیمی کـه خـود را               اشتباه به آن دچار   
، ) Dunapentele( در دونـاپـن تلـه          .   نامید، زدود  سوسیالیست می 

سابق، شورای کارگران که در بـرابـر     ) Sztalinvaros(استالینواروس  
تـریـن   دوناپن تله سوسیالیسـت ” :   ارتش سرخ قرار گرفته بود اعالم کرد     

اند و همـه قـدرت در         ساکنین آن کارگران  .   شهر  در مجارستان است    
ایـن    . تمام منازل توسط کارگران ساخته شـده اسـت            . دست آنهاست 

برابر تهاجم فاشیستی و نیز در بـرابـر سـربـازان           ” کارگران از شهر در     
 ).3 (“شوروی دفاع خواهند کرد

 
  روسی  T54های  درهم کوبیده شدن کارگران مجارستان توسط تانک      
احزاب کمونیستی   . جنبش کمونیستی را در سراسر جهان منشعب کرد       

-رسمی بر اعتقاد خود باقی ماندند، اما بیرون از بلوک شوروی، شکـاف            
گردید، و احزاب کمونیست شروع  بفاصلـه گـرفـتـن از                 هایی پدیدار 

گیـری چـپ     این تحوالب منتهی به شکل      . های شوروی کردند  سیاست
 مسکو و واشنگتـن وجـود        ینهنوینی شد که این ایده که، تنها دو گزی        

نـوشـت   )   Eric Hobsbawm( اریک هابسبـام       . کرددارد،  را رد می    
. روانی جمعی در احزاب کمونیـسـت ایـجـاد کـرد               مجارستان بحران 

امـا بـرای        .   و وفادار بـاقـی مـانـد          هابسبام از این بحران بهبود یافت       
تر آنها در جستجوی بازسازی سوسیالیسمی اصیل         دیگران چنین نبود  

-اگـر آنـهـا نـمـی         .   بر آمدند“   دود و آتش بوداپست”بدیلی از میان   و
توانستند در مورد اینکه این سوسیالیسم اصیل چیست توافق داشـتـه           

توان در مسکو   باشند، ولی بر روی این نکته که این سوسیالیسم را نمی          
جائیکه در آن فقط کارگران بـه    .   یافت توافق داشتند    ) و بعدها در پکن   ( 

اسم در حاکمیت بودند، رژیمی که بیرحمانه به منافع آنان بی اعـتـنـاء     
 .بود

 
 در مجارستان الزم  اسـت     1956تر شدن رویدادهای سال     برای روشن 

 مـوضـع    . ی این کشور با اتحاد جماهیر شوروی بپردازیم       کمی به رابطه  
رسمی حزب کمونیست مجارستان این بود که دخالت نظامی روسـیـه            

این مداخله بخشـی    . بود“   های فاشیستیمقابله با ضد انقالب و فعالیت” 
بـرخـی نـیـز         . از مبارزه علیه امپریالیسم غرب به رهبری آمریکا بـود          

فساد در     گفتند که   آنان می .   دادندخروشچف را مورد سرزنش قرار می     
گفتـنـد کـه      اکنون آنان می  .   مسکو پس از مرگ استالین شکل گرفت      

استالین اشتباهاتی را مرتکب شد، آنچه که راجینی پالمه دات       اگرچه  
 )Rajini Plame Dutt  (  هایـی بـر     لکه” که یک استالینیست بود به

. کند؛  اما سوسیالیسم روسی اساسا در سالمت بود    تشبیه می “   خورشید
 .هیچ معنایی نـداشـت  )     Peter Fryer( چنین نظری برای پیتر فرایر      

 گزارش برای تأئیـد      ی  نگار کمونیستی بود که جهت تهیه     فرایر روزنامه 
آنچـه  .   مواضع حزب کمونیست بریتانیا به مجارستان فرستاده شده بود        

هـای او را یـکـی از            او در آنجا دید زندگیش را تغییر داد و نوشـتـه           
رویـدادهـای   “ :   های یک انقالب کرد     ناشناخته ترین، اما بهترین تحلیل    

مجارستان یک نقشه فاشیستی نبود، بلکه در حقیقت انقالب اکثـریـت            
وسیعی از مردم علیه حکومت استبدادی بوروکراسی استالیـنـیـسـتـی             

 )4.(“بود
 

تر است، معتقد اسـت کـه اتـحـاد             دیدگاه دیگری که امروزه محبوب    
جماهیر شوروی یک دولت سوسیالیستی بود واین اقـدام آن کشـور               

ایـن دیـدگـاه        . تواند کارآمد بـاشـد    دهد که سوسیالیسم نمی   نشان می 
معتقد است که پوسیدگی در زمان لنین و حتی پیش از آن، ریشـه                 

یائی است که محکوم است هـمـیـشـه بـه        وسوسیالیسم ر  . دوانیده بود 
اگر سوسیالیسم زمانی بخواهد تحقـق     . دیکتاتوری و سرکوب ختم شود    

-درهم کوبیده شدن کارگران مجارستان توسط تـانـک       

  روسی جنبش کمونیستی را در سـراسـر            T54های  
احزاب کمونیستی رسمی بر اعتقاد       . جهان منشعب کرد  

-خود باقی ماندند، اما بیرون از بلوک شوروی، شـکـاف          

گردید، و احزاب کمونیست شروع  بفاصله         هایی پدیدار 
 .های شوروی کردندگرفتن از سیاست
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یابد، تـنـهـا از طـریـق            
داری و   مصالحه با سرمایه  

انجام اصالحات در اینجا و     
ایـن جـاده از       .   آنجاسـت 

لنین به استالین انحرافـی     
 .نداشته است

توانـد  اما این دیدگاه نمی    
توضیح دهد چرا استالیـن     
بسیاری از بهترین رفقـای     
نزدیک لنین را کشـت و        

هایی را که   بسیاری از ایده  
  1917بخش مردم در  الهام

همچنین   . بود واژگونه کرد  
تواند نحوه  این دیدگاه نمی  

هـای پـیـاپـی       عمل رژیم 
برای توضیح این موارد ما بایست گسسـتـی را     .  شوروی را توضیح دهد 

 1956آنچه به رویدادهای سـال    .   که در تاریخ روسیه رخ داد بشناسیم  
بـلـکـه    .    و یا لنین نبود    1917در مجارستان منتهی شد نتیجه منطقی       

 . بودینتیجه منطقی ضد انقالب استالین

 
 تنها پیروزی یک شخـص و یـا           1920پیروزی استالین در پایان دهه      

حتی یک بوروکراسی نبود بلکه در واقع میراث انقالب روسیه را از بین             
 تالشی واقـعـی بـرای      1917.   برد و ماهیت دولت شوروی را تغییر داد       

اما تحت .   ساختن سوسیالیسم از پایین و آغاز فرآیند انقالب جهانی بود         
تاثیر جنگ داخلی نقش طبقه کارگر به لحاظ اقتصادی، سـیـاسـی و           

کسب .   بدین سان انقالب رو به انحطاط گذاشت      .   اجتماعی متالشی شد  
در حالی کـه رژیـم       .   قدرت توسط استالین بازتابی از این واقعیت است       

 هدف انقالب جهـانـی کـنـار        ،کردهنوز از نام سوسیالیسم استفاده می     
ساله، نیاز به پیشی گرفتن از غـرب          ازنخستین برنامه پنج  .   گذاشته شد 

. محرکـه شـد      براساس شرایط رقابت در سیستم جهانی، نیرو و انگیزه        
روسـیـه در     .   رقابت در واقع، به معنای رقابت نظامی و اقتصـادی بـود            

 ایـن رقـابـت را         یاما مردمی که هزینه   .   رقابت با غرب زنده باقی ماند     
پرداختند کارگران و دهقانان عادی روسی بودند که بـرای انـبـاشـت                

ای سرکـوب  سرمایه تحت فشار بودند و اعتراضات آنها به طرز بیرحمانه       
 از سرمایه داری دولتی بـود        یبلکه شکل .   این سوسیالیسم نبود  .   شدمی

که در آن دولت روسـیـه تـحـت           
رهبری استالین، نقشی را ایـفـا         

کرد که مارکس در کاپـیـتـال        می
. برای سرمایه داران قائل شده بود     

! انباشت کنید، انباشت کـنـیـد       ” 
در ! . . .   یعنی موسی و پـیـامـبـران        

انداز، یعـنـی    انداز، پس نتیجه پس 
باز پس گرفتن بیشترین مـیـزان        
ممکن ار ارزش اضافی؛ یا تولـیـد        

انـبـاشـتـن     !   اضافی؛ برای سرمایه  
بخاطر انباشتن، تولیـد بـخـاطـر         

 ).5 (“...تولید
ها در سـال      پس از شکست نازی   

، کنترل اروپـای شـرقـی         1945
همزمان بـا    .   بدست استالین افتاد  

آغاز جنگ سرد فشار رقابت اقتصادی و نظامی بر هر یـک از اقـمـار                   
بار دیگر کارگران تمام کشورهای این بلوک تحت        .   شوروی نیز وارد آمد   

فشار بودند تا منابع و امکانات را برای  بازسازی روسـیـه و تـوسـعـه                    
. زیربنای صنایع سنگین نیروهای مسلح و کشورهای خود فراهم کننـد          
. در میان کشورهای بلوک شرق شرایط در مجارستان از همه بدتر بـود            

که یک استالینیسـت  )   Matayas Rakosi(در آنجا ماتایاس راکوزی  
مـیـزان   .   وفادار بود، تالش در جهت کسب رضایت ارباب خود را داشت          

 دسـت     بـرای  تمرکز سیاست اقتصادی کوشش   ” .   انباشت افزایش یافت  
در طول اولین برنامه پنچ سالـه       . . .   یافتن به حداکثر انباشت سرمایه بود     

 درصد از   35 درصد انباشت سرمایه، سطح انباشت سرمایه       6-5بعوض  
-انباشت اجباری، در خدمت هدف صنـعـتـی        .   در آمد ناخالص ملی بود    

های نمایشی بـرای مـخـالـفـیـن در             دادگاه) .   6(   “ سازی اجباری بود  
چارچوب حزب کمونیست استالینیستی مجارستان بـر پـا گـردیـد،                

هـا و در مـزارع کـارگـران و               در کارخانـه .   بسیاری به زندان افتادند   
کـارگـران   .   کشاورزان زیادی به خاطر جرائم کوچک مجـازات شـدنـد           

مجارستان به صورت قابل فهمی از این یورش به وحشت افتاده بودند و          
به زودی از این رژیم متنفر شدند و این نفرت و کینـه را از طـریـق                     

 .دادندکاری نشان میبارآوری پایین و میزان کم

 
. ، سبب تضعیف موقعیت راکوزی گـردیـد  1953مرگ استالین در سال   
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هـای او    در مسکو رهبران جدید از اینکه او بسیار خشن بود و سیاست           
. رسید، نـگـران بـودنـد       گرایانه بود، که مخرٌب بنظر می     آنقدر غیر واقع  

که یک طرفدار وفادار مسکو بود و کمتر به )   Imre Nagy( ایمره ناگی 
ها ذوب شد امـا     برای مدتی یخ  .   استالین گرایش داشت جایگزین او شد     

سپس اعتماد مسکو به ناگی کاهش یـافـت و راکـوزی بـه قـدرت                     
 .بازگردانده شد

 
. ها در باال، سبب ظهور فضایی در سطوح پایین شـد   اختالفات و شکاف 
در فوریه خروشچـف  .    به سرعت گسترش یافت  1956این فضا در سال     

 )Khrushchev   (           نطق مشهور خود را در بیستمین کـنـگـره حـزب
آنگاه فشـار بـرای       .   کمونیست انجام داد و جنایات استالین را برشمرد       

به ویژه پس از آنکه بسـوی  کـارگـران          .   تغییر در لهستان اوج گرفت   
آمد که  چنین به نظر می.   تیراندازی شد)   Poznan(معترض در پوزنان  

هر آن احتمال استفاده مسکو از خفقان و سرکوب نظامی علیه لهستان            
وجود دارد، اما درنهایت مسکو متقاعد شد که اعتمادش را نسبـت بـه               

 .گرایان لهستانی حفظ کنداصالح
در طـول    .   با وجود این در مجارستان، کنترل به سرعت از دست رفـت           

.  دولت مجارستان ضعیف شد و قدرت راکوزی فروپاشید1956تابستان  
های اخیر در مـجـارسـتـان          به ویژه پس از آنکه پرده از جنایات سال        

 بـنـام گـیـرو         یبرداشته شد، وی برکنار گردید و استالینیست دیگـر        
 )Gero   (اما تظاهراتی که در حمایت از مـعـتـرضـان       .   جایگزین گشت

 .لهستانی سازماندهی شده بود انقالب مجارستان را آغاز کرد

 
 در بوداپست، دانشجویان در حمایت از اصالحات به         1956 اکتبر 23در  

. ها هزار تن از کارگران نیز به آنها پـیـوسـتـنـد        ها ریختند و ده   خیابان
کنندگان تیراندازی شد و برخی کشته شـدنـد،        هنگامی که به تظاهرات   

حکومت لرزان و ضعیف دستپاچه شـد واز         .     خشم مردم افزایش یافت   
روزهای بعدی شاهد پیکارهـای     .   نیروهای نظامی روسی کمک خواست    

تغییراتی در رأس هرم حکومت بود که منجر به بـازگشـت               مغشوش و 
ها را متقاعـد کـرد کـه        به تدریج او روس.   ایمره ناگی به قدرت گردید 

 .نشینی کنندعقب

های لهستان فردی   امید مسکو این بود که ناگی نیز همچون رفرمیست        
او اکنون توسط مردم تحت فشار بود .   گر  باشدوفادار اما بیشتر مالحظه  

در مسکو انکار حقایق و طـفـره          .   تری را اعالم کرد   و تغییرات رادیکال  
رفتن از آن جای خود را به ترس و سپس عزم به منهدم کـردن ایـن                 

در چهارم نوامبر واحدهای جدیدی به مجارستان و به ویژه         .   شورش داد 
ها را بـه    قبل از اینکه مسکو کنترل خیابان     .   به بوداپست فرستاده شدند   

 .دست بگیرد چندین روز پیکار خونین در گرفت

رانـد  آنچه ناگی را به پیش می.   اما این پایان کار انقالب مجارستان نبود     
-و مسکو را هراسان ساخته بود تنها مبارزات از پایین نبود بلکه تشکل            

 اکـتـبـر،      23در نخستین ساعات انقـالب در         .   های این مبارزات بود   
های خود را در اختیار گرفتند و بـه         کارگران مجارستان کنترل کارخانه   

این اقدام پـایـه   . ها را انتخاب کردندها و شوراهای کارخانهزودی کمیته 
 .انداز بود  طنین1917آشکارا پژواک  . دموکراتیک انقالب بود

. 
را بـه    )   Jans Kadar(ای به نام یانوس کادارنشاندهمسکو فرد دست 

 با اعتـصـابـی      یبایسترهبری برگزید، اما اکنون او و سربازان روسی می        
یافت مـواجـه    های کارخانه گسترش می   عمومی و جنبشی که از کمیته     

 .این مبارزه سیاسی تا دسامبر به طول انجامید. شدندمی

 
در .   ها به محل بحث و سازماندهی کارگران تبدیل شده بـودنـد           کارخانه

هـای  شهرهای بزرگ، مناطق صنعتی و معادن ذغال سنگ، کـمـیـتـه            
شـورای  .   دادنـد های مختلف را به یکدیگر پیوند مـی       ای کارخانه منطقه

-یک روزنامه نگار نقش کمیته    .   مرکزی کارگران بوداپست شکل گرفت    
 : ها را این چنین وصف کرده بود

انگیز این وضعیت ایـن اسـت کـه،            جنبه شگفت 
اگرچه اعتصاب عمومی در جـریـان اسـت ولـی              
صنعتی که از طریق مرکزیتی سازمانـدهـی شـده          

شود، با این وجود کارگران خود را        باشد یافت نمی  
هـای ضـروری را،       دانند که سـرویـس    موظف می 

-ن کرده و حمایت مـی      ییبدالئلی که خودشان تع   
شـوراهـای   .   کنند، برای شهروندان فراهم کـنـنـد        
 تـوزیـع      یکارگری در مناطق صنعتـی وظـیـفـه        

کاالهای ضروری و موٌاد خورکی  را  خود تـقـبـل           
کـارگـران   .   اند، بخاطر آنکه مردم زنده بماننـد     کرده

-ذغال سنگ بمیزان کافی ذغال سنگ فراهم مـی        
هـا در    کنند که کارخانجات برق و بـیـمـارسـتـان          

بوداپست و سایر شهرهای بزرگ بتوانند بکـارشـان         
آهن، قطـارهـا را بـرای         کارگران راه .   ادامه بدهند 
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یـن  یفرستادن به مقاصد از پیش تع    
شده و برای اهداف تـأئـیـد شـده           

 ).7(.. .کنندآماده می
 

مشکل این بود که اشغال نظامـی هـرگـونـه            
گیری یک سازمان سراسریِ متشکل از        شکل

 کـه    یرغم چندین تالشها را، علی  این کمیته 
 . ناپذیر کرده بودصورت گرفت، امکان

 
ها و ، روس“ کادار” بستی که  میان  وضعیت بن 

-های کارگری بوجود آمده بود نـمـی        کمیته
در .   اش را وارد کرد   دولت در ماه دسامبر ضربه    .   توانست تا ابد ادامه یابد    

هنگامی که کارگران به    .   مناطق کلیدی رهبران کارگری دستگیر شدند     
اعتراض پرداختند سربازان در بسیاری از مناطق به سمت آنـان آتـش              

. این رشته عملیاتی نشانگر پایان انقالب مـجـارسـتـان بـود              .   گشودند
 .   ماه به طول انجامید2عملیاتی که قریب 

 
 مجارستـانـی   2500درطی انقالب .   جاگیر شده بود اختناق اکنون همه  

در آن   .    نفر متواری گشتند200000.      مجروح شدند  20000کشته و   
 شـده    سردمداران شناختـه .     هنگام تعداد بیشتری دستگیر شده بودند   

 محاکمه و  اعدام گردیـد  1958او در سال .   همچون ناگی زندانی شدند   
 نفر محکوم به مرگ شدند 400حدود  .   ای نامعلوم دفن شد   و در منطقه  

اکثر آنها کارگران جوان و مبارزان خیابـانـی   .    نفر اعدام گردیدند233و  
هـا   شدیدترین مجـازات  .   رهبران شوراهای کارگری زندانی شدند    .   بودند

این خود عالمت .   ها داشتند برای کسانی بکار رفت که  نقشی در کمیته        
مهم دیگری است از اینکه قلب انقالب در کجا قرار داشت و چه چـیـز                

 . بیشترین هراس را در مسکو برانگیخت

 
امروزه مبارزه برای اهمیت و یادآوری انقـالب واقـعـی مـجـارسـتـان               

جـامـعـه    )   Ferenc Hammer( فرنس همـر     .   همچنان ادامه دارد  
چـه تـعـداد      ”  این پرسش را مطرح نموده اسـت کـه             یشناس مجار 

  وجود دارند و کدام یک از آنـهـا             1956دادهایی از قبیل انقالب       ویر
 ).8(“اند؟شایسته

 

. این پرسش در مجارستان کنونی اهمیـت دارد        
 به صورت رسـمـی      1989در این کشور از سال      

 آنچه کـه    1989در  .   همه چیز عوض شده است    
نـامـیـده    “   های سوسیالیستـی  رژیم” به اصطالح   

“ داریسرمـایـه  ” شد فروپاشید و با یک رژیم       می
این مسأله حقیقـت دارد کـه         .   جایگزین گشت 

امـوال دولـتـی      .   برخی تغییرات شـدیـد بـود        
های چـنـدمـلـیـتـی بـه           خصوصی شد، شرکت  

مجارستان دعوت شدند و این کشور به اتحادیـه         
 اما وضعیت کارگران تغییر چندانی  .   اروپا پیوست 

 قدرتی نـداشـتـنـد و         1989آنها قبل از   .   کردن
و رقابت چند حـزبـی فـاقـد       “   یدموکراسی بورژوائ ” اکنون نیز با وجود     

. انـد های باالی حکومتی بسیار شبیه پیشـیـنـیـان         رده.   قدرت هستنند 
 Ferenc(  فـرنـس گـیـرشـانـی            2006نخست وزیر مجارستان در     

Gyurcsany  (    یکی از رهبران سابق جوانان کمونیست است کـه از
اکنون بـه یـک     سازی بهره برده و هم    های خصوصی ارتباطاتش در سال  

.  کنداو اکنون حزب سوسیالیست را اداره می      .   میلیونر تبدیل شده است   
 کـه هـمـچـون       – و در هنگام روی کار آمدن دولت او        2006در پاییز   

اعـتـراضـات      -های پیشین بر روی دروغ و فریب بنا شده اسـت             دولت
 .باری رخ دادخشونت

 
اهـمـیـت    مطرح شـد      1956  ی که در سال از منظر جهانی نیز پرسش    

 کـه     باور دارنـد،    و حتی تاکنون  مدعی بودند   برخی در آن زمان     .   دارد
نکتـه  .    بی معنا است   یاین حرف .   ی آمریکا بود  همگی آن حوادث توطئه   

آنزمان نیز مثل امروز، رهبـران  .  شایان توجه چگونگی موضع آمریکا بود 
گفتند، اما در عمل  به نحوی مـتـفـاوت      آمریکا از دموکراسی سخن می    

 نشـان  1956این بدبینی و شکاکی خود را به خوبی در سال .   کردندمی
، یـک آمـریـکـایـی        ) Charles Gati( همانطور که چارلز گتی     .   داد

. واشنگتن تنها امید تعارف کرد، و نه کمـک        ” :   لیبرال، اظهار کرده است   
-خط مشی حکومت آیزنهاور به فریبی بدل شد که در آن دوپهلو حرف        

مـجـارسـتـان     ) .   10( “ زدن با  خودفریبی تعدیل و تسکین  شـده بـود            
 . قربانی هم برای مسکو و هم برای واشنگتن بودیگوسفند

 
ما در پـرتـوی آن        .     ها نیز اهمیت دارد   این پرسش برای سوسیالیست   

نـظـام   اوه بودن این ادعا کـه مسـکـو مـرکـز بـدیـل                   یتوانیم به   می

هنگامی که جنگ سرد بـه      
پایان رسید، این فضایی که     

نیزناپدید داشت  قبال وجود   
ایاالت متحده به نـظـر     .   شد

-امـا هـم    . رسیدپیروز می 
بینیم که قدرت   اکنون ما می  

واشنگتن بسیار کمتر از آن     
است که رهبـرانـش آرزو       

 داشتند 
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توانیم مشاهده کنیـم کـه       همچنین می .   سوسیالیستی است، پی ببریم   
تواند ظهور کند، و     بدیلی دیگر در مقابل نظام جهانی سرمایه داری می        

ای دوبـاره    بایست آن را در هـر دوره       این چیزی است که کارگران می     
تواند از پایـیـن ظـهـور کـنـد           ای است که میاین گزینه.   کشف کنند 

 چنـیـن   1956ها و شوراهای کارخانه در سال   آنچنانکه در مورد کمیته   
ها آن است که در چـنـیـن          مسأله مهم برای سوسیالیست   .   اتفاق افتاد 

-لحظاتی اطمینان حاصل کنند که کارگرانی که دست به این اقدام می        
  است که چرا سوسیالیسم بـایسـت یـک            یاین دلیل   -زنند تنها نمانند  

ممکن است این وظیفه دشوار به نظر آید امـا    .   المللی باشد جنبش بین 
با در نظر گرفتن فجایع قرن گذشته از زوایائی این شرایط نسبـت بـه                

های قبل مهیاتر است، تنها اگر ما نسبت به استفاده از آن بیـنـش               دهه
 .روشنی داشته باشیم

 
دلیل این خوشبینی آن است که این روابط همچون گذشته منـجـمـد              

وجود داشت شرایط برای رهائی از هـر        “   جنگ سرد ” وقتی که   .   نیستند
-یک از دو بلوک شرق و غرب، در چارچوب فضای مخاصمات ابرقـدرت  

من، ِ  دشمنِ دشمنی بازی.   اما این فضا محدود بود  .   گرفتها شکل می  
دشمنِ ِ، دشمن ِ مـن در      .   دوست من است، یک ترفند خطرناک است    

در مورد اتـحـاد جـمـاهـیـر         .   قبال حمایتش بهائی مطالبه خواهد کرد     
: رواش، این هزینه بسیـار بـاال بـود          شوروی و احزاب کمونیست دنباله    

پـذیـری    سوسیالیسم و امکـان یوفاداری به منافع مسکو و تحریف ایده  
 کـه کـارگـران و          دهائی بودن تغییرات واقعی رادیکال، از جمله هزینه     

به جای یک جنبش بـدیـل بـرای          .   زحمتکشان جهان متحمل گشتند   
تغیر وضع موجود، در اغلب موارد فشار برای ائتالف با رهبران مظـنـون    

 .شدمحلی اعمال می] طلبسازشکار و فرصت[

 
هنگامی که جنگ سرد به پایان رسید، این فضایی کـه قـبـال وجـود                  

-امـا هـم    .   رسیـد ایاالت متحده به نظر پیروز می     .   نیزناپدید شد داشت  
بینیم که قدرت واشنگتن بسیار کمتر از آن اسـت کـه               اکنون ما می  

رهبرانش آرزو داشتند و بسیار کمتر از آن است که بسیاری از نیروهای   
اتحاد جماهیر شوروی و احزاب  اقمارش دیگر در          .   چپ هراس داشتند  

-بس عظیم اما، فرصـت    ی  این شرایط، وظیفه  .   سر راه تغییرات نیستند   
 . های جدیدی را نیز به همراه داشته است

 
.  را بـایـد گـفـت          1956 در این اینجا شاید درس نهایی رویدادهای        

آید که برخی اوقات شدت آن نفس را در سـیـنـه       هایی پدید می  فرصت
اند، ها در پی تغییرات بنیادین    اغلب هنگامی که رادیکال   .   کندحبس می 

کوبیـم کـه     رسد که  سر خود را به دیوارهایی می   چنین به نظرمان می   
اما دیوارها برای همیشه بر پا نخـواهـنـد    .   بسیار نیرومندتر از ما هستند  

او .   لنین به خوبی این نکته را بیان کـرد         .   آنها فرو خواهند ریخت   .   ماند
ها هیچ رسد که، برای دههگفته است که بعضی مواقع چنین به نظر می    

آنگاه در عرض تنها چند هفته، به اندازه چـنـد          .   اتفاقی رخ نخواهد داد   
 یک نمـونـه   1956مجارستان در اکتبر و نوامبر .   دهددهه اتفاق رخ می   

موارد دیگری نیز پس از آن روی دادند و باز هم  رخ خواهند              .   آن است 
 .داد

این نوشتار را مایک هینس به مناسبت پنجاهمیـن سـالـگـرد              *   
 ی کارگران و مردم مجارسـتـان ویـژه     1956خیزش انقالبی سال   

 .با سپاس از همکاری مهرزاد  جاوید. نوشته است“ سامان نو”

 
 :توضیحات

 
: مجارستان”این موضوع را به تفصیل در کتاب ) مایک هینز(من -1

ی اینترناسیونال در نشریه“ های روسیشوراهای کارگری علیه تانک
 .ام توضیح داده106 تا 81   و صفحات 112سوسیالیسم، شماره 

نقل قول از پی جی بویل،  انقالب مجارستان و بحران سوئز، تاریخ  -2
 .561 تا 559 صفحات 2005، اکتبر 90جلد  -
در  رجوع کنید به بی المکس، شوراهای کارگری مجارستان  -3

 85 صفحه 1990ی علوم اجتماعی، ، کُالرادو، رساله1956
 1986پیتر فرایر، تراژدی مجارستان، چاپ لندن و نیویورک  -4
 742 صفحه 1976کارل مارکس، جلد اول سرمایه، چاپ پنگوئن،  -5
جی رنکی، اقتصاد مجارستان در قرن بیستم، چاپ � آی تی برند  -6

 202 صفحه 1985لندن، 
 .1956 نوامبر 25نشریه آبزرور در تاریخ  -7
 2006 اکتبر 19روزنامه گاردین  -8
نگاه کنید به جی ام تومس، بحران در مجارستان، نشریه سوشیال  -9

 2006 سپتامبر 30وورکر 
  2006 اکتبر 19روزنامه گاردین  -10
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من هـم از     .   های فارسی را با دشواری میخوانم     مدتی است که نوشته      
کسانی هستم که به خیال خود کتاب را میجوم، کارمن خواندن تنـهـا              

در سالهای اخیر چهار کـار    .   در نتیجه دشواری من بیشتر است  .   نیست
 :در فارسی شده است

 الخط  و ظاهرا بـرای آسـان         کوشش برای ایجاد تغییرهائی در رسم     -1
 کردن خواندن و نوشتن،

های نـو بـرای       واژه) کمتر(یا ساختن ) بیشتر( کوشش برای دادن  -2
 های نو،مفهوم

 .کوشش برای ترجمۀ مفهوم ها و تعبیر های نو به فارسی -3
کوشش برای ایجاد تغییرهائی در دستور فارسی که از مدتها پیشتر             -4

 .صورت گرفته است و ربطی به طراحان امروز ندارد
 -این چهار کار اکنون به شکل بی سر و سامانی پیش میرود و بسیـاری           

در آن دخالت و در         -حتی بی داشتن صالحیت علمی برای این کارها         
در این یادداشت آهنگ من بررسـی    .   تر میکنند نتیجه این کار را آشفته    

. همه جانبۀ این کار نیست، گرچه به برخی از کلیات اشاره خواهم کـرد  
دلبستگی به نوشتن این مقاله از خواندن و جویدن یک کتاب آغاز شد،             

نشـر مـرکـز      :   ، نوشتۀ آقای بابک احـمـدی، تـهـران           کار روشنفکری 
 ).چاپ دویم(1385

در این که طرح این مبحث در زبان فارسی بسیـار الزم بـوده اسـت                   
تردیدی ندارم، اما چهار کار باال و بویژه دو کار نخست و توضیحاتی که              
نویسنده البد آن ها را الزم تشخیص داده است، دراین کتاب اثرهـائـی              

پـس  .   گذاشته است که خواندن آن را برای من دشـوار کـرده اسـت                
 .ازپرداختن به این نکات به متن کتاب هم میپردازم

 

 رسم الخط  -1

اند یـکـی کشـف       در کارهای تازه ای که برای رسم الخط فارسی کرده         
هرچه ملتهای دیگر و بویژه پیشروتریـن  .   فاصلۀ صفر و جدانویسی است    

تا آنـجـا     ( ها، بیشتر سر هم مینویسند      آنان در این زمینه، یعنی آلمانی     
، ما  ) های اسکاندیناوی هم چنین است    که اطالع دارم در هلندی و زبان      

اما از   . ایم، البد برای آسان کردن کار خواندنبه جدا نویسی روی آورده 
های فارسی و عربی طوری است که رعایت فاصلـۀ        آنجا که سرشت خط   

صفر در نوشتن تقریبا غیر ممکن است و در چاپ هم درمیان حرفهائی             
که از هم فاصله دارند، مشخص نمیشود، نوشتن و خواندن را دشـوار               

گاهی کارهای شگفتی هم صـورت  .   میکند و مشکلی را هم حل نمیکند     
مثال در روی جلد و صفحۀ عـنـوان هـمـیـن کـتـاب، واژۀ                    .   میگیرد

تنها دلیـل مـی      .   روشنفکری سر هم و در درون جدا نوشته شده است         
تواند زشتی جدانویسی این واژه باشد که طراح جلد به آن توجه داشته             

 .است

ها بسیار زیـاد    در نوشتن خط فارسی بر خالف خط التین تعداد کرسی         
  B  و        Yخط التین دارای چهار کرسی است که حرف های           .   است

های خط فارسی بیشتر است کـه        آنها را نشان میدهد، اما شمار کرسی      
مثال در واژۀ مستحکم دیده میشود و این در خط نستعلیق آشـکـارتـر               

اند به طـوری کـه       در حروف چاپی از شمار این کرسی ها کاسته        .   است
همان واژۀ مستحکم که در نستعلیق دست کم هفت پایه دارد، پـنـج             

نتیجه این که دستخط فارسی با فـارسـی چـاپـی             .   کرسی  یافته است   
تطبیق ندارد و اگر بکوشیم نوشتن را با خط چاپی منطبق کنـیـم بـا                  

نستعلیق، .   دشواری نوشتن، مخصوصا کند شدن آن مواجه خواهیم شد        
 .مهر خود را بر فارسی نوشتاری زده است

در خط فارسی به طور سرشتی پایان برخی از حرفها با آغـاز بـرخـی                
دیگر فاصله دارد، در نتیجه نهادن فاصلۀ صفر راه هم در مـیـان آنـهـا                 

مثال پایان نون، سین یا شین با آغـاز فـا، قـاف،               .   دردی را دوا نمیکند   
فاصله دارد و ایجاد فاصلۀ صفر در این ترکیب و در واژۀ           . . .   کاف، گاف و  
روشن گر، آهن گر، مس گـر،        (  و ترکیبهای  فراوان دیگری       روشن فکر 

 روشن فـکـری  مشکل را آسان نمیکند و مثال چشم من ...)  دانش نامه و 
طراحان این خط برای این پـدیـده        .   با فاصلۀ صفر راهم دو واژه میبیند      

توجه کنید کـه مـن       .   انداند یا اساسا آن را در نظر نداشته       فکری نکرده 
. واژۀ سرانجام را بی فاصله مینویسم ولی با فاصلۀ صفر جلوه مـیـکـنـد               

گذشته از این من با این که از کرو الل و کودک دبستانی تا بـاالتـریـن         

 به بهانۀ نقد یک کتاب
 
 

 علی حصوری
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ام، هنوز بـه    سطح دانشگاهی را درس داده    
ام که از سر هم بودن ایـن        کسی برنخورده 

-دشواری بی .   ها احساس درد سر کند    واژه
سوادی و مهارت در خوانـدن     سوادی یا کم  

با این چیزها نه تنها حل نمیشود، بلکه ما         
را مدتی سرگردان میکند، چنان که هـم         
اکنون من این سرگردانی را در خـوانـدن          

ام بـا    ام و هرروزه فاصلـه  فارسی پیدا کرده  
ای از کتابهای تازه چاپ فارسی بیشتر       عده

الـبـتـه    .   میشود، ضمنا جدا نویسی به تنبلی ذهن کـمـک مـیـکـنـد               
همین دشواریهـا اسـت کـه         .   دشواریهای دیگر هم مزید بر علت است      

که از آزادی بـیـشـتـری         -بسیاری از فارسی نویسان خارج از کشور را       
برخوردار و به دشواری حرفهای همصدا در تـعـلـیـم فـرزنـدانشـان                   

در کـتـاب     .   به فکر عوض کردن خط فارسی انداخته است      -گرفتارترند
شدگی که هر دو با فـاصـلـۀ         وارگی و شیی   به دو واژۀ بت    66مذکور، ص 

 .صفر در کنار هم قرار گرفته است توجه کنید تا نظر مرا بهتر دریابید

با .   جدا نویسی مشکل دیگری هم دارد و آن گرفتن فضای بیشتر است             
مثال می در آغاز فعل ها یا ها در پایان    ( توجه به میزان تکرار اجزاء جدا       

جهت به صفحات   بی)   ها و همۀ پسوندها و حتی برخی از پیشوندها        واژه
 .کتاب میافزاید

الخط جدید از جمله این است که به حکمتی کـه     اشکال طراحان رسم  
آیـا آن    .   انـد اند، تـوجـه نـکـرده      طراحان قدیم این خط در نظر داشته    

را سد بنویسند؟ میدانیم که در    )   100( طراحان بلد نبودند که واژۀ صد       
اند که فارسـی هسـتـنـد،         ها را با صاد نوشته    خط فارسی برخی از واژه    

یکـی  .   در این کار حکمتی بوده است     .   مانند صابون، صاروج، صد و غیره     
اینکه اینها اغلب در زبان پهلوی با چ آغاز میشده و در نتـیـجـه و در                    

گذشـتـه   .  مرحلۀ تحول احتماال تلفظ آنها با چ و سین فرق داشته است 
سوم این که .   از این نوشتن سد آن را با سد به معنی بند یکسان میکرد        

ایم که نام جشن سده از آن    به معنی ظهور داشته   )   با سین ( سد دیگری   
. با دشواری روبرو میکرده اسـت      )   با سین ( است و سده نوشتن صده را       

-نتیجۀ تبدیل صده به سده از جمله این است که ما برای ساختن واژه             
 هائی به معنی ظهور، اظهار و مانند آنها 

من خـود  ( با دشواری مواجهیم )   Manifestationای برابر واژه  مثال  ( 
 ).هایم به کار میبرمسده را به همین معنی و ظهور در نوشته

نکتۀ دیگری که در این کتاب چشم مرا        
گرفت، نوشتن معیین است تا البـد بـا          

در این  .   معین به معنی یار اشتباه نشود     
مورد تنها تشدید حذف و واژه ظـاهـرا          
درست همانی که تلفظ میشود نوشـتـه        
شده، اما اشکال در این است کـه اگـر           
این کار الزم است باید در همـۀ مـوارد      

 و   33مثال در متعین، ص  ( صورت گیرد 
وگرنه . . . )   های تشدید دار  شاید همۀ واژه  

ام که این دو واژه را با هـم اشـتـبـاه           من تا به حال به کسی بر نخورده       
 .کند

 

 برابرهای نو  -2 

هائی که در فارسی نیـسـت و بـایـد سـاخـت از               برابرهای نو یا واژه    
ها، ماننـد آلـمـانـی،        در برخی از زبان   .   دشواریهای خواندن کتاب است   

بسیاری از دانشمندان با بنیاد زبان خود آشنائی دارند و در نـتـیـجـه                 
آسان برابر یا اساسا واژۀ نو میسازند یا حداکثر از یک زبانشناس کمـک              

برای ساختن برابرهای نو آگاهی از بنیاد زبان ناگزیـر اسـت             .   گیرندمی
های نو فارسی چنان از آب در میĤید که با آمدن واژۀ بهتر یا              وگرنه واژه 

بسیاری از برابرهـائـی کـه در        .   درست تر واژۀ پیشین فراموش میشود  
دورۀ رضا شاه ساخته شد، فراموش شد، برخی به این دلیل که درسـت              

بسیاری هم باقی ماند که یکی از دالئل آن درسـت          .   ساخته نشده بود  
های بسیاری ساختـه  در پنجاه سال گذشته هم واژه.   بودن ساخت است  

یافتـنـی   ” ، یا ) 29ص (   “   یافتنی بودند” در کتاب   .   و فراموش شده است   
. دیده میشود که به معنی قابل یافتن به کار رفته اسـت )   32ص(   “ است

یافتنی مرا به یـاد      .   میتوان بجای آن نوشت یافت میشد یا میشد یافت        
یافتنـی  .   کاره است بافتنی میاندازد که به معنی بافته و بویژه بافتۀ نیمه         

در مقابل نـامـوجـود و نـه          ( هم ممکن است در معنی یافته یا موجود         
 .به کار رود) هست و دارای هستی

. که ساخت درستی نـدارد     )   80مثال در ص  (     واژۀ دیگر رمزگان است     
گیرم که بخواهیم با آن مانند واژۀ فارسی رفـتـار            .   رمز واژۀ عربی است   

-گان به آن چسبیده؟ در زبان فارسی پسوندی همچـون          –چرا  .   کنیم
ای از رمزها اسـت      اگر آهنگ از آن نظام رمزها یا مجموعه       .   گان نداریم 

ای پس از مدتی کاربرد جا میافتد ولی البته هر واژه  .   که آن را نمیرساند   
. های دیگری هم از آن بتوان سـاخـت         باید پایۀ درستی گذاشت تا واژه     

هرچه ملتهای دیگر و بویژه پیشروتریـن       
ها، بیشتر  آنان در این زمینه، یعنی آلمانی     

تا آنجا که اطالع دارم     ( سر هم مینویسند    
های اسکاندیناوی هـم     در هلندی و زبان   

، ما به جدا نـویسـی روی          ) چنین است 
 ایم، آورده
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سود شناختن بنیاد زبان هـمـیـن         
است که دیوار کجی بـنـا نـهـاده           

 .نمیشود

ــر       19  در ص           ــرابــ  بــ
reprsentation      نمـایـنـدگـی 

در فارسی نمایندگی   .   گذاشته شده 
.  به کار مـیـرود     agentبه معنی       

استفـاده  “   بازنما” بهتر است از واژۀ     
کنیم که کم و بیش دارای هـمـان         

 .ساخت و معنی است

از ” فهـم    (  و در جملۀ     21  در ص   
 .، ظاهرا فهم بجای مفهوم به کار رفته است.)بود” میان اموربرگزیدن 

 . متصور میشود بجای متصور میکند به کار رفته است23  در ص 

گرایانـه بـه کـار        گرایانه بجای عین و جاهای دیگری عینی 30  در ص 
 .رفته است

سطحی خود صفت است و   .   نگرگرا داریم و ساده سطحی138  در ص   
نـگـر مـثـال       آیا در برابر ساده   .   نه چیزی که بتوان به آن گرایش داشت       

) به نظر مـن    ( دقت دارد، و نه     نگر داریم؟ نگریستن بادقت و بی     پیچیده
 .ساده و پیچیده

 دستور زبان  -3
در اینجا تنها به یک مورد از تغییر دستوری در زبان فـارسـی اشـاره                  

در فارسی کالسیک برای فاعل جمع غیر   .   میکنم که اهمیت بسیار دارد    
میگفتند و مینوشتند بارانهـا بـاریـد،      .   ذیروح ،فعل مفرد به کار میرفت     

 ...سیلها برخاست و
اینک رسم شده که فعل جمع بیاورند، بارانها باریدند، سیلها بر خاستند          

 ...و
اما این کار به حدی اثرگذار بوده که اکنون چه بسا برای فاعل مـفـرد                 

مایه ایـن کـار       در کارهای نویسندگان کم.   هم فعل جمع به کار میرود 
هر کـدام    ”   :   فراوان صورت میگیرد، اما نمونه را از همین کتاب میĤورم         

هرکـدام  .   40ص.   “ عدۀ زیادی را از قلمرو روشن فکری کنار می گذارند         
ای از   مـجـمـوعـه    ” .   تاکید بر مفرد بودن دارد و فعل باید مفرد بـاشـد      

 63ص“ . کنندرا پنهان یا تحریف می    . . .   هائی است که    ها و اندیشه  نگرش
هـا  و نه نگرش( توجه داشته باشیم که فاعل جمله مجموعه است   .   64و

با دو فعل کـه اولـی        )   ها  و اندیشه 
اگر .   مفرد و بعدی جمع آمده است     

هـا را    بخواهیم نگرشها و انـدیشـه     
فاعل قرار دهیم بایـد دو جـملـه           
بنویسیم تا چنین اشتـبـاهـی رخ         

ای داریـم     جمله 192در ص .   ندهد
که مباحـث   . . .   نامه ها و  انبوه درس ” 

پیچیده را در دسترس همگان قرار      
فاعل جمله انبوه و مفرد     “   دهندمی

 .است
ام تـا    توجه کنیم که من در نوشته     

اینجا برای فاعل جمع غیر ذیـروح        
نـمـیـدانـم     .   ام و برای من دشواری پیش نمیĤورد      فعل مفرد به کار برده    

 .نظر خوانندگان چیست
 .الزم و زیبا نیست) 33مثال ص(به کاربردن که پس از اگر 

 اما محتوای کتاب

 : در محتوای این کتاب موارد زیر به چشم من آمد

. خویشکاری این کتاب دادن تعریفی برای کـار روشـنـفـکـری اسـت                
نویسنده بر آن است که از روشنفکر تعریفی دقیقتر به دست دهد و بـه      
همین دلیل تعریف های ذات باورانه را نقد میکند ، به کار روشنـفـکـر                

تعریفی برپایهء گفتمان از روشـنـفـکـر            میپردازد و سر انجام میکوشد    
.  این نقد به نظر من که اهل این کارها نیستم کمـی دراز آمـد                .   بدهد

نویسنده به مطالبی پرداخته است که بی آنها هم به کار او صدمـه ای                
 مطالب آغاز پاراگراف زائد به نظر مـی  83از جمله درصفحهء    .   نمیخورد

  ربطی به تعریف ندارد که در اینجـا مـطـرح              122مطالب آغاز ص  . آید
یکی دو مورد تکرار و چند مورد مطالب نه چندان الزم، انـدکـی     .  است

آغاز پـاراگـراف ص      .   برخی از بخش های کتاب را مالل آور کرده است         
 . تکرار مطلبی است که قبال هم داشته ایم94

باورانه از جمله پـرسـشـهـائـی کـه            در بررسی دشواریهای تعریف ذات    
مگر کسی پیدا می شود که کار فکـری         ”   نویسنده میکند این است که      

او با طرح این پرسش، فکر کردن در مـورد کـارهـای               .   40ص“   نکند؟
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ای یعنی با کاری که بیشترین وقـت     زندگی عادی را با فکرکردن حرفه     
انسان را میگیرد و به هیچ روی مربوط به کارهای ساده نیست، یـکـی               
کرده و در واقع مرز میان فکر کردن به عنوان کار عادی و فکر کـردن                 

ای انسان را از میان برده است تا بتوانـد اعـتـراض              به عنوان کار حرفه   
او فکر کردن در موردی ماننـد فـکـرکـردن بـرای              .   خود را ادامه دهد   

خریدن یک مداد یا ساختن یک چاقو را با مثال فکر کـردن در بـارۀ                   
های روشنفکری از یک جنس میشمارد، مانند ایـن کـه        درستی گزاره 

ای را با فکر کردن ریاضیـدانـی        حساب کردن پول خرد جیب فروشنده     
مگر کسی پیدا میشود که وزنه بـر  . ای اصم یکی بگیریمدر مورد مسئله 

ندارد یا ترازوداران قدیم همه وزنه بر میداشتند، اما این کـارهـا وزنـه                
البته باید دانسـت کـه در         .   برداری نیست وهر کسی وزنه بردار نیست      

دنیای ما بر شمار روشنفکران، یعنی کسانی که کارشان اساسا فـکـری              
است به مراتب افزوده شده و روشنفکری آن بار پرامتیـاز خـود را از                  

 . دست داده است
گرائی میپردازد، به نـوعـی        نویسنده در جائی از کتاب که به نقد عین        

شناخت همواره استوار به ” اشاره میکند و میگوید “ گرائی افراطیعینی” 
علوم اجتماعی و نیز علوم طبیعـی و         ” و آن را در     “   ها است دانستهپیش

در اینجا برای من دو سوآل مـطـرح     ) .   74ص(   صادق میداند “   فیزیکی
هـائـی   یکی این که مگر ممکن است در فیزیک از پیشدانسـتـه  .   میشود

های فیزیکی نباشد؟ البته اگـر    ها یا تجربه  استفاده کرد که خود، دانسته    
ریاضیاتی را که در فیزیک استفاده میشود، هم پیشدانسته بدانیم، خود           

های ریاضی و بیش از هـر دانـش          بیش از فیزیک متکی به پیشدانسته     
-دیگر این که باید پیشدانسـتـه  . دیگری علمی است و غیر از آن نیست 

های غیر علمی جدا کرد تا چنین حکمی        را از پیشدانسته  “   علمی” های  
ها عـبـارت     در علوم اجتماعی بخش مهمی از پیشدانسته      .   گنگ نباشد 
ایـنـهـا    .   های مردمشناختی، انسانشناختی، آمار و غـیـره         است از داده  

 .هیچکدام غیرعلمی نیست

   
اما مثال این درست است که زمینۀ فکری مورخ باعث بیان یا تفـسـیـر                

شود و از همین جا است که دبستان فکری پـدیـد       خاص او از تاریخ می    
های عـلـمـی بـاشـد،          این دبستان فکری اگر برپایۀ پیشدانسته.   میĤید

به نظـر مـن     .   اشکالی در آن نیست و نباید آن را ناتوان یا ناقص شمرد         
گوئی از جریان علمی بحثی که در پی آن بوده      نویسنده در اینجا با کلی    

های ایشـان مـوافـق        البته من با برخی از داده     .   است، دور افتاده است   
شوند بل انواع   امور واقع در جهان کشف نمی     ” :   نویسنده میگوید .   نیستم

شـنـاخـت    .   تو صیف ما از واقعیت متاثر از منافع و مقاصد ما هسـتـنـد        
انسانی بازتاب منفعل واقعیت نیست، بل همراه با و از رهگذر مـنـافـع                

 )75ص(“ .انسانی ساخته میشود
با افتادن سیب از درخـت و بـه           .     عرض شود که تا واقعیت چه باشد      

دنبال آن قانون جاذبه کشف میشود و به هیچ وجه گویای مـنـافـع و         
اگر بود با مقاصد گوناگون انسانها و مثال بـا دیـد             .   مقاصد کسی نیست  

گوئی میکند که نویسنده چنان کلی .   طبقاتی، چند قانون جاذبه داشتیم    
ضمنا من نمیفهمم که نویسنده چرا      .   ( به کلی از بیان علمی دور میافتد      

 ).بجای بلکۀ فارسی، بل عربی را به کار میبرد

این گونه مطالب و پیچیدن مفاهیم عمومی در قالب مطالب فلسفـی و           
کتاب را بی جهت حجیم کرده و   )   نظیر آنچه گفته شد  ( گاه غیر علمی    

 .ای را به صورت کتابی در آورده استمقاله
 نیز از جمله اعتراضهای او به کار فکری نقدی است کـه از مـفـهـوم                   

فکر روشن” مارکسیستی روشنفکر میکند به این عنوان که اگر بپذیریم          
چه کسی با زندگـی فـکـری سـرو         . . . .   با حیات فکری سر و کار دارد      . . . 

ای نخست این که کارداشتن تفاوت دارد با حـرفـه  ) .   41ص( “   کارندارد؟
از ( این را خود بـعـدا         .   کار داشتن و جز کار فکری کار دیگری نکردن        

اند و این تکرارها هم به حجـم کـتـاب       یادآور شده )   156جمله در ص    
ساز از آغاز که به فکری میافتد تا زمانی کـه            یک مجسمه .   افزوده است 

مـثـال   ( های کار   فکر خود را میپزد و به اجرا میگذارد  و در همۀ لحظه          
. فکر میکند، اما جنس فکر او با فکر روشنفکر یکی نیست          )   چکش زدن 

تفاوت در غیر فکر و فکر نیست، در جنس فکر است که نویسنده به آن             
بنابر ایـن   .   نپرداخته است، در حالیکه در چنین بحثی ناگزیر بوده است         

دیگر این که من نمیـدانـم در         .   اعتراض مولف به این مورد وارد نیست      
ام که اگر چـه روشـن         کجا، اما تعبیر دیگری، شاید مارکسیستی دیده      

ای هـم ،      این روشن است که یک روشنفکر حرفـه       
چنان که نویسنده میپندارد همیشه اشتغال فـکـری         

روشنفکری شغل یا تخصص نیسـت، عـادت         .   ندارد
بنابر این ممکن است درزمانی بـاشـد و در            . .   است

قیودی که نـویسـنـده بـرای          .   زمانی دیگر نباشد  
روشنفکر آورده افراطی است و از آنگونه سـخـنـان           

ای بـه نـام      مینماید که آهنگ آنها ممتاز کردن عده      
 .روشنفکر است
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نگفته بود اما مرا به این نتیجه رساند که روشنفکر کسی است که کار و      
در ایـن    .   اش اندیشیدن، نقد کردن یا سامان دادن به افکار اسـت         حرفه

 . تعریف هم تاکید بر تفاوت جنس دو گونه فکر است
   با توجه به این گونه فکر است که کار موسیقـیـدان و آهـنـگـسـاز               

، بلکه به معنی دقیق کلمه هنری و   )42مطالب ص(روشنفکرانه نیست  
کار هنرمند، حتی کسی که چنان بزرگ اسـت کـه             .   اغلب، فنی است  

سبکی را ایجاد میکند، قطعیت بخشیدن به شکلی ویـژه اسـت کـه                 
نیز در خـود کـتـاب          ( معارض کار روشنفکری به معنی مذکور است        

همچنین با توجه به این مطلب است که کار مدافعـان  ) .    به بعد155ص
، زیرا نقد درسـرشـت     ) 42مطالب ص ( یک نظم هم روشنفکرانه نیست      

بندی نـظـریـات یـا         توانائی جمع ” اما  .   کار روشنفکری است و نه دفاع     
 لزوما کار روشنفکری شمرده نشده، بر اسـاس          42که در ص  “   هاتجربه

-بیـان ارزش   ” نیز چنین است . آن طرز فکر دقیقا کار روشنفکری است      
که روشنفکری شمرده نشده و      “   مندهای جامعه به طور منظم و قاعده      

میتوان پرسید که اگر نیست، پس چیست؟ این کار همان سامان دادن            
 .ها استبه اندیشه

به نظر من نویسنده در اینجا به طور اصولی به تعریف مارکسیستی از             .   
در آنـجـا     . نپرداخته است -که محصول کار روشنفکری است  -شناخت

تفکر هـم خـود     .   شناخت محصول کنش انسانی است و نه فکر یا تفکر        
تا شخص با جامعه درگیر نشود و به شکـل          .   محصول همان کنش است   

نیز باید مـرز مـیـان         .   ملموس با مسائل روبرو نشود، شناختی نمییابد      
گذشته از این بایـد دیـد     .   روشنفکر و آگاه روشن میشد که نشده است    

مخاطب کیست، مثال روشنفکر یا تحصیلکرده؟ گمان نمیکنم که اصوال          
کسی که با نظریۀ شناخت مارکسیستی آشنا باشد به این بحثها پر بهـا            

من البته در این زمینه جاهلم، اما چندان تجانسی میان بیـانـات          .   بدهد
آقای احمدی و وظیفۀ روشنگری نیافتم، بلکه فکر کردم هـدف جـدا               
. کردن روشنفکر از جامعه یا دست کم اشخاص غیر روشنفـکـر اسـت              

که تـه     -خواهیم دید که در تعریف نویسنده از روشنفکر این جداسازی         
 . آشکار است -رنگی از ارعاب دارد

 سرانجام نویسنده تعریف خود را از روشنفکری برپایۀ گفتمان به دست     
میدهد، اما در چیدن مقدمات آن هم برخی از گرفتاریهای فکری خـود          

کسی . . .   ”   :   را عیان میکند و در تعیین کار روشنفکرانه از جمله میگوید          
به اعتبار فعالیت خاص و مشخصی که انجام داده کاری روشنفـکـرانـه               
کرده است، اما این فعالیت چون خاص و مشخص است هـمـیـشـگـی                

تـعـیـیـن     “   یک روشـنـفـکـر    ” نیست، و ماهیت آن شخص را به عنوان         

کامال امکان دارد کسی که در این موضوع خاص، و در ایـن                .   نمیکند
لحظه، کاری روشنفکرانه انجام داده در موردی دیگر و زمـانـی دیـگـر           

نویسنده میخواهد با این سخنان، چنین کسـی  )   156ص( “   چنین نکند 
اما این روشن است که یک روشنفکـر  . را از جریان روشنفکری دور کند 

. ای هم ، چنان که نویسنده میپندارد همیشه اشتغال فکری ندارد          حرفه
بنابر این ممکن اسـت    .   روشنفکری شغل یا تخصص نیست، عادت است      

قیودی کـه نـویسـنـده بـرای           .   درزمانی باشد و در زمانی دیگر نباشد      
روشنفکر آورده افراطی است و از آنگونه سخنان مینماید کـه آهـنـگ              

 .ای به نام روشنفکر استآنها ممتاز کردن عده

: او میـگـویـد    .   اما ببینیم نویسنده چگونه تعریفی از روشنفکری میدهد       
 :تعریفی که من ارائه میکنم چنین است”

فکری بکوشد و مـوفـق        -هرکس که در جریان یک فعالیت کرداری       ” 
این فعالیت را در جهت گسترش افق گفتمانی خاص قـرار         )   1:   شود که 

با روشـن کـردن       ( دهد، و قلمرو کارکردی آن گفتمان را دقیقتر کند  
امکانات بیانی آن، و نشان دادن این که در گسترۀ این گفتـمـان چـه                 

) 2،   ) میتوان گفت و چه نمیتوان گفت، بر گسترۀ امکانات بیان بیفزاید          
و “   صورت بـنـدی دانـائـی        ” ارتباط گفتمان را با زندگی اجتماعی و با     

سامان حقیقت، ونیز با ساز و کار قدرت، تا حدودی روشنتر کند و ایـن          
های ارتباط گفتمان خاصی را با دیگر حلقه)     3نکته را به بحث بگذارد،     

گفتمانهای رایج مستحکم کند، و در حالتی بهتر مـوجـب پـیـدایـش                
اش تبدیل به فعالیتـی  هائی تازه شود، آن فعالیت کرداری و فکری    حلقه

 ).157ص. (“شودروشن فکرانه می

 دشواریهای این تعریف را کسانی بیشتر در مییـابـنـد کـه بـه کـار                    
بجای تعریف کار روشـنـفـکـری بـه          -1.   فرهنگنویسی پرداخته باشند  

برای روشـنـفـکـر         -2. . . . )   هرکس که(   تعریف روشنفکر پرداخته است     
گیریـم کـه     ) .   موفق شود. . . . هرکس که (   شرطی غیرعلمی گذاشته است   

کسی موفق شد یا نشد، چه کسی این دو را تعیین میکند؟ البد خـود                
امـا اگـر     .   ای نیـسـتـنـد    روشنفکر و گرنه دیگران که در این مورد کاره 

ولی موفق نشود، چه کسی به او نمرۀ روشنفکری میدهد یا او      “   بکوشد” 
را رفوزه میکند؟ آیا کسی که از وضع مخاطبان او آگاه بوده؟ مالحـظـه          
. میکنید به  کجا رسیدیم؟ ممکن است سر از دادگستری در بـیـاوریـم              

 .های ارزشی در این تعریف کم نیستداوری
 من به عنوان کسی که مدتی از عمرش را صرف نوشتـن فـرهـنـگـی                 
تعریفدار کرده و گاه برای دادن تعریفی در زمینۀ دلبـسـتـگـیـهـایـش          

که نویسنده خود به نوعی به آن  (   کوشیده است، این تعریف را نه ناقص      
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نویسنده بایستی میانـدیشـیـد کـه       .   بلکه بیحاصل میبینم )   اذعان دارد 
شاید کسی بخواهد این تعریف را در فرهنگی به زبان فـارسـی جـای                 
دهد، چه باید بکند؟ همچنین باید از شتابزدگی پرهیز مـیـکـرد، کـار                

من اگر چه با تعریفـی کـه      .   دادن تعریف هیچ مناسبتی با شتاب ندارد      
اند، موافق نیستم، میکوشم در اینجا آن را خالصه و           آقای احمدی داده  

-تا شاید به زعم نویسنده کار روشنفکرانه  ( به خیال خود سامانمند کنم      
 ):ای کرده باشم

روشنفکری عبارت است از کوشش برای دقیق یا دگرگون کردن یـک             
 گفتمان و بیان رابطۀ آن با زندگی اجتماعی، صورتبندی دانائی، سامان          

این .   های دیگر حقیقت و ساز و کار قدرت و تسری دادن آن به گفتمان           
تعریف چیزی از گفتۀ آقای احمدی را فروگذار نکرده، کمتـر از یـک                
سیوم آن واژه دارد و به نظر خودم قابل فهمتر از آن است، بنابـر ایـن                  

های غـیـر الزم روشـن        های زائد کتاب یا طول و تفصیلتکلیف بخش 
است و به نظر من تنها در کمک به همان جنبـۀ امـتـیـاز دادن بـه                      

 .روشنفکران است

به نظر من اگر امثال آقای بابک احمدی همان منتقل کنـنـدۀ افـکـار                 
فلسفی غرب و نقدهائی که بر آنها شده به درون ایران باشـنـد، کـاری           

باید بررسی کرد و دید اصال کسانی که خـود          .   اندبسیار سودمندتر کرده  
را روشنفکر مینامند این کارهائی را که آقای احمدی مدعی هسـتـنـد،              
میکنند یا نه و اگر میکنند، واقعا در جهت خدمت به فکر و بشر اسـت           

تـعـریـف آقـای       .   ای جدا بافته  شدن به تافته  یا برای جداشدن و تبدیل    
ای جدا بافته را معرفـی  از روشنفکر تافته)   با الفاظ خود ایشان   ( احمدی  
 . میکند

من به شخصه میکوشم بیاموزم که شخص و از جمله روشنفکر را در                
دایرۀ کار و کوشش اجتماعیش بشناسم و در اینجـا اسـت کـه اگـر                   
روشنفکری از اشخاصی حمایت کرد که مناسبتی با پیشرفت و تکامـل            

ماندگی تاریخی خود رابر پیشانی دارنـد، بـه          جامعه ندارند و مهر عقب    
سخنانش پر بها ندهم، اما اینهم روشن است که من تنها بـرای خـودم         

 .ممکن است، آری ممکن است، حجت باشم
 

 
 
 

 

Bolshevism 
The Road to Revolution 

Alan Woods 
 

 حـزب    نگاران انقالب روسیه اغلب از دو منظر به تاریخچه        بیشتر تاریخ 
یا از منظر دشمنی با  حزب بلشویک بوده که این           :   اندبلشویک پرداخته 
اند و یا از منظر استالیـنـی        نامیده“   تراژدی” و  “   حادثه” تاریخچه را یک    

کـه بـه     )   لنیـن ( ی کار یک مرد بزرگ      که تاریخچه بلشویسم را نتیجه    
 .    اندتنهایی انقالب اکتبر را رقم زد، نگاشته

، تکامل بلشویسم را بـه    “ تزها” با رد این    “   بلشویسم” آلن وودز در کتاب     
عنوان یک سازماندهی موثر و مـبـارزه زنـده کـه بـراسـاس روش                     

آلـن  .   مارکسیستی تنظیم شده بود، مورد نقد و بررسی قرار داده اسـت           
وودز با استفاده از اسناد و مدارک جدیدی که به دست آورده، تاریخچه         

دموکرات روسیه بلشویسم را از اواخر قرن نوزدهم، ایجاد حزب سوسیال     
و سپس پیدایش جناح بلشویسم تا پیروزی انقالب اکتبر  مورد نقـد و              

 .پژوهش قرار داده است
  Publications  Wellred:ناشر

  دالر آمریکا24: قیمت
 www.marxist.com  :آدرس

 معرفی چهار کتاب
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SPECTRUM 
From Right to Left in the World of Ideas 

Perry Anderson 
 

-با نگرشی انتقادی به بررسـی راسـت    “   طیف”پری اندرسون در کتاب  
های روشنفکران لیبرال و مارکسیست پرداخـتـه        ترین ایده ترین تا چپ  

پردازان رادیکال طیف راست کسـانـی مـانـنـد            وی از نقد نظریه   .   است
 ، فـردریـش هـایِـک         Mickael Oakeshot  مایـکـل اوکشـوت     

Friedrich Hayek      لیو اسـتـراس ،Leo Strauss      و کـارل 
پردازان طـیـف      آغاز کرده و سپس به نظریهCarl Schmitاشمیت  

، John Rawlsلیبرال و سوسیال دموکرات افرادی همانند جان رالز         
و نـوربـرتـو بـابـیـو           Jurgen Habermas  یورگن هـابـرمـاس       

Norberto Bobbioپری اندرسون سرانجام، آثار تاریخ.   پردازد می-
 Edwardنگاران مـارکسـیـسـتـی هـمـانـنـد ادوارد تـامسـون                     

Thompson رابرت برنر ،Robert Brenner      و اریـک هـابسـام 
Eric Hobsbawm      شـنـاس بـزرگ      ، و همچنین نـظـرات لـغـت

 را مورد کنکـاش  Sebastiano Timpanaroسباستیانو تیمپانارو  
 . قرار داده است

 Verso: ناشر

  دالر آمریکا24/95: قیمت

  www.versobooks.com: آدرس
 
 

The Future of The Image   
Jacquse Ranciere 

Translated by Gregory Elliott 
 

 ژاک رنسیر برداشتی نوین از تصویر را در         “ ی تصویر آینده” در کتاب   
وی در این کتاب نشان داده اسـت        .   هنر معاصر به چالش کشیده است     

ژاک رنسیر بـا    .   اندکه سیاست و هنر همواره به طور فطری درهم تنیده         

  , ورزانـی چـون فـوکـو           های هنری و انـدیشـه      پرداختن به جنبش  
Foucaultدیلوز ،  Deleuze آدورنو ،Adorno  بارت ،    Barthes ،
Lyotard     لیوتار، و گرینبرگ Greenbergرسد کـه   بدین نتیجه می

. انـد پردازان هنر معاصر  دستخوش تمایالت مذهبی      این دسته از نظریه   
باید یک انتخـاب واضـح       ورزان می کند که این اندیشه   وی پیشنهاد می  
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یا باید یک دموکراسی رادیکال را تقویت کنند، یا بـایـد            :   سیاسی بکنند 
از منظر ژاک رنسـیـر   .   ور شونددر یک رازورزی و عرفان ارتجاعی غوطه     

انقالبِ هنرشناخت، هـمـیـشـه        :   هرگز هنر خالص وجود نداشته است     
 . پذیردخواه را با کمال میل میهای برابریایده
 Verso: ناشر

  دالر آمریکا26/95: قیمت
 www.versobooks.com: آدرس

 
 

Hold Everything Dear 
Dispatches on Survival and Resistance 

John Berger 
 

ی بـقـا و     هایی درباره گزارش: “ همه چیز را گرامی دار ” جان برگر در    
وی .   گری و اقتصادی جهان امروز تاخته اسـت       ،  به ظلم نظامی    مقاومت

ی  ژوئـیـه   7 سپتامبر نیویورک،    11با اندوه به پیامدهای توفان کاترینا،       
لندن، مقاومت مردم فلسطین و آشوب دردناک خاورمیانه نـگـریسـتـه             

-ها، برخوردها، روشنگری  جان برگر با یادآوری و بازنگری خاطره      .   است
 در برابر استعمار، تـجـاوزگـری و           ها، به مشی ایستادگی   ها و فداکاری  

این کتاب بیانگر پراحساس بازتاب سیاسـت   .   امپریالیسم  پرداخته است   
ی مردم در کـرانـه       در مرکز مقاومت انسانی، از زندگی روزانه و کشنده        

 و   ی عشق و خواستن در نگـاه خـیـره          غربی رود اردن تا نیروی نهفته     
چیز را گرامی   همه” کتاب  .   های سیاسی پازولینی است   ناپذیر فیلم تزلزل

های ژرفی است برای توضـیـح چـگـونـگـی         ی اندیشه دربرگیرنده“   دار
تـریـن   نظراتی که توسط یکی از گیرا  .   مقاومت سیاسی در جهان معاصر    

 .صداهای رادیکال دوران کنونی بیان شده است
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