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های سوسیالیسـتـی     ی پژوهش نامه، فصل “ سامان نو ”   2ی  شماره
ی طور که در پیشگفـتـار شـمـاره      همان.   شودبا کمی تاخیر منتشر می  

نخست ابراز داشتیم، این نشریه برای سامـان دادن بـه امـور نشـر،                   
-ی پژوهشیِ سوسیالیستی مداخله   ریزی یک نشریه  ویراستاری و برنامه  

استقبال دور از انـتـظـاری کـه از              .   بردگر، در دوران گذار به سر می      
ی نخست شد نشان از ضرورت این پروژه دارد و موجب دلگرمی            شماره
ولـی بـا ایـن        .    گردیـد “ سامان نو” اندرکاران و همکاران   ی دست همه

تریـن ایـن     مهم.   گرفته شده است“   سامان نو”وجود ایرادهایی هم به  
 یکم، ویراستاری و نگارش نشـریـه و        : انتقادها در دو زمینه بوده است     

ها نسبت به نوشتارها؛ برخی از دوسـتـان         دوم، تناسب ناهمگون ترجمه   
های ترجمه شده نسبـت بـه        اند که ترکیب و حجم  مقاله      اظهار داشته 

 های ایرانی بـه نـگـارش درآمـده          نوشتارهایی که توسط سوسیالیست   
در مورد ایراد نخست، بی پیرایه گفتنی است که ما خود بـه              .   بیشتراند

ی یـک     شماره “ سامان نو ” این امر آگاه بوده و هستیم و در پیشگفتار          
ها نسـبـت بـه        در مورد تعداد بیشتر ترجمه    .   ایمنیز به آن اشاره کرده    

چرا که اگر به .   نوشتارها نیز باید اشاره کنیم که این ایراد درست نیست      
ی نخست نیم نگاهی انداخته شود، خواهـیـد         ترکیب نوشتارهای شماره  

گران ایرانی نسبت   ها و نوشتارهای نویسندگان و پژوهش     دید که مطلب  
افزون براین باید دوباره تاکید شود کـه        .   ها به مراتب بیشتراند   به ترجمه 

 از رفقـای سـوسـیـالـیـسـت            “ سامان نو ” ی  بخشی ازهمکاران نشریه  
این گروه از هـمـکـاران، نـوشـتـارهـایـی را بـه                    .    هستند غیرایرانی

طوراختصاصی برای شرکت و حضور آگاهانه در جنبش سوسالیـسـتـی         
دو مقالـه  “   سامان نو ” ی نخست   آورند؛ در شماره  ایران به نگارش درمی   

-نامهتوسط  رفقا رابرت برنر و مایک هینس فقط  برای انتشار در فصل             
در این شماره نیز رفیق میـکـائـیـل         .    به نگارش درآمد   “ سامان نو ”   ی  

بایـد بـه اطـالع        .   اندنامه نگاشته ی این فصل  ای را ویژه  هاینریش مقاله 
هـای  های بعدی، مـقـالـه      خوانندگان این نشریه برسانیم که در شماره      

های انقالبی دیگر کشورها فـقـط بـرای           دیگری نیز توسط کمونیست   
 . اند آماده شده یا در دست تهیه“سامان نو”ی نشریه

-نامهای که از آغاز انتشار این فصل      به هر روی، طی این مدت سه ماهه       
پـردازان،  گذرد تعداد دیگری از نـظـریـه        ی پژوهشی سوسیالیستی می   

چـه    -گران و کارشناسان امور فنی و انـتـشـاراتـی          مترجمان، پژوهش 
 “سامـان نـو    ” به جمع یاران       -رفقای ایرانی و چه رفقای غیرایرانی       

بی آالیش باید گفت که این امر به طـور چشـمـگـیـری        .   افزوده شدند 
بـا  .    شده اسـت   “ سامان نو ” های کمّی و  کیفی      موجب افزایش توانایی  

پیماید اینک هنوز دوران کودکی خود را می       هم “ سامان نو ” این وصف،   
گـامـی   یاری و هـم   فکری، هم و برای رسیدن به دوران فرهمندی به هم       

پـردازان و مـتـرجـمـان          گران، نـظـریـه     یکایک کارشناسان، پژوهش  
سامان ” باید دوباره خاطر نشان ساخت که       .   سوسیالیست نیازمند است  

ی کسانی است که به نبرد طبقاتی و امر خودرهـایـی    ی همه  نشریه “ نو
کارگران، زحمتکشان و ستمدیدگان باور دارند و تبلور آن را در مبـارزه           

دانند؛ در پیشرفت و گسترش روز افـزون ایـن             برای سوسیالیسم می  
 .نشریه به ما کمک کنید

 

 :همکاران این شماره

باقر مومنی، خسرو شاکری، علی حصوری، یونس پارسابنـاب، احـمـد              
پور، هما علیزاده، لیال دانش، ستاره عباسی، میکائیـل         سیف، امیر حسن  

هاینریش، کن لوچ، الهام، منصور موسوی، حمـیـد دارنـوش، بـهـرام                
کشاورز، ساسان دانش، کورش عرفانی، امین قضایی، ایوب رحـمـانـی،            

پرتو، مسعود معمار، سیاوش کوهرنگ، نهال رستـمـی،         .   ژاله حیدری، م  
پیمان جهاندوست، حسین حیران، مهرزاد جاوید، کـورش نـاظـری و             

 .بهزاد کاظمی

 1386اردیبهشت 
 
 

ی ها جهت درج در شـمـاره        آخرین مهلت برای ارسال مطلب    
  است1386اول مرداد “ سامان نو”بعدی 

 

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

 .ویراستاری است

های خود را به صورت فایل کامپیـوتـری در فـرمـت           مطلب -
Word  بر روی لوح فشرده  )CD   (     به آدرس پستی و یـا بـه

 پیشگفتار
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 .ارسال کنید“ سامان نو”ی پست الکترونیکی  به آدرس الکترونیکی وسیله

 ). یک اینچ از هر دو طرف( باشد Wordها در استاندارد ی همه مطلبلطفا توجه داشته باشید که حاشیه -

 . ی صفحه نباشدای بین آغاز خط و ابتدای حاشیهها از سر خط شروع شوند و فاصلهی پاراگرافهمه -

یـا  )   Bold(   بفرستید و فقط در مواقع ضروری از فونت درشت Times New Roman و با خط  12ی کل مطلب خود را با فونت شماره  -
 . استفاده کنیدایتالیک

 .ها را قرار دهیدی پانوشتمجموعه) و نه در پایان هر صفحه(گذاری کنید و در پایان نوشتار ها را به ترتیب شمارهتمام رفرنس -

 .با نویسندگان و مترجمان است“ ن نوساما”های مسئولیت مقاله -

 . با ذکر منبع ایرادی ندارد“ سامان نو”های نقل و تکثیر مقاله -

 . ارسال شود منتشر خواهد شد“ سامان نو”ی نامهمطلبی که فقط برای درج در فصل -

 www.saamaan-no.org: آدرس تارنما  ♦

 saamaane@saamaan-no.org: آدرس پُست الکترونیکی  ♦

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .Saamaan no, Business Current Account        32282879: نام و شماره حساب بانکی  ♦

   HSBC Bank plc, Wood Green, N22, London, UK:نام  و نشانی بانک  ♦
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-داری در بحرانی دائمی به سر مـی        جهان کنونی سرمایه  

جنگ، قحطی، گرسنگی، خشونت، نابودی مـحـیـط         .   برد
های گسترده، بنیادگرایی مذهبی و عروج      زیست، بیکاری 

تعصبات ملی و قومی هر لحظه در گوشه و کنار جـهـان             
های ادواری دو سده اخیر، اکنـون بـه صـورت            بحران.   گیردقربانی می 

 یتمام گسـتـره    دار  طبقه سرمایه .   بحرانی ساختاری نمایان شده است    
. حیات بشر را به تسخیر خود درآورده و مورد استثمار قرار داده اسـت             

طبقه کارگر اما در تمام این دوران تسلیم نشده و مبارزه طبقاتی خـود              
کمونیسم و سوسیالـیـسـم    .   را بر علیه هجوم سرمایه سازمان داده است 

 پرولتاریا در این پیکار سهمـگـیـن         یعمل و نظریه  انقالبی که محصول    
 ممکن و عملی در برابـر جـامـعـه را              یطبقاتی بوده است تنها گزینه    

ای که اگر چه هنوز متحقق نشده است اما اندیشه          گزینه.   نمایانده است 
 رسیدن به آن بسیاری از دستاوردهـا و           برنامه عمل  دستیابی به آن و     

 . مدرن بشری را تغذیه کرده استیهای جامعهپیشرفت
 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

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 تا نوزایی نظری، برنامه    اهو بلوک شرق شکل گرفته است نیز نتوانست       

جهت نبود کـه     بی.   ای و سازمانی سوسیالیسم انقالبی را سازمان دهند       
 نظم نویـن را اعـالم         وداری پایان تاریخ را جشن گرفت       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

 ؟“ سامان نو”چرا نشریه  
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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

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

های مثبت و متعددی که تـاکـنـون         متاسفانه با وجود تالش   
الزم  کـه        های نـظـری   انجام یافته است هنوز آن مداخله     

هـای  های گوناگون سـازمـان    سنتدستاوردها و   برخاسته از   
چپ، و متکی بر پژوهش، دانش و کنش فعاالن سوسیالیست          

  طبقاتی باشد، نتیجه کافی نداده است؛ –از منظر تاریخی 



             5                                              2007  - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 خواهی آنارشیستیی آزادیاسطوره

ترین افراد در تاریخ رادیکالیـسـم کسـی          طلبیکی از قدرت  
 که نام او متناوبـا بـه دلـیـل             پرودُن،  “ پدر آنارشیسم ” نیست جز   

انـقـالب از     ” های او از      ی آزادی و نیز ستایش    ی مکرر از واژه   استفاده
 . شودبه عنوان الگوی بزرگ آزادیخواهی زنده می“ پایین

گرایی او کـه بـه شـکـل            ممکن است برخی متمایل باشند ضدسامی     
باید این .   اندیهودیان دشمنان بشریت”   ( ها بود را نادیده بگیرند      هیتلری

یـا سـرمـنـشـاء        )   “ نژاد را به آسیا بازگرداند یا آنها را به کلی نابود کرد       
ها حق دارنـد    او بر این باور بود که جنوبی      ( نژادپرستی او را به طور کل       

تـریـن   سیاهان آمریکایی را در بردگی نگه دارند چرا که سیاهان پسـت           
درسـت  ( ، یا تجلیل او را از جنگ به خودی خود        ) اندنژادهای فرودست 

، یا این دیدگاه او را که زنان هیچ حقی نـدارنـد         ) ی موسولینی به شیوه 
 و هرگونـه ابـتـکـار       [سوم شخص مونث]من هرگونه حق سیاسی او ”( 

برای زنان آزادی و رفاه تنها در ازدواج، مادر         .   کنمسیاسی او را انکار می    
که در واقع همان شعار مـعـروف   .     “ قرار دارد . . .   بودن، وظایف خانگی و     

   .) بود”Kinder-Kirche-Küche”نازی ها
های کارگری  اما ممکن نیست که بر مخالفت قاطع او نه تنها با اتحادیه           

و حتی حمایت از درهم شکستن اعتصاب توسـط         ( بلکه با حق اعتصاب     
گیری، انتخابات هـمـگـانـی،        و حتی هرگونه نظری درباره رای     )   پلیس

” .   (   ی قانون اساسی بتوان سرپوش گذارد     حاکمیت مردمی و حتی ایده    
ی های او دربـاره   یادداشت)   “ . . . تمام این دموکراسی مرا منزجر می کند      

های ی گروه آلش به طرز قابل توجهی شامل سرکوب همه       ی ایده جامعه

 نفر، هر گونه مطبوعات آزاد،     20دیگر، هر گونه تجمع عمومی بیش از        
ها او در پی یک تفتـیـش        در همان یادداشت  .   و هر گونه انتخابات است    

بـه  ” ها نفر بـه کـار اجـبـاری           عقاید همگانی و محکوم کردن میلیون 
 .بود“ دهدهنگامی که انقالب رخ می

 -های مـردم      آلود علیه توده  پسِ پشتِ تمام این باورها تحقیری خشم      
نـهـفـتـه بـود،            -ی ضروری برای سوسیالیسم از باال است        که شالوده 

همانگونه که کارهای مقدماتی مارکسیسم در مخالـفـت بـا آن قـرار               
من بشـریـت   ”   ( از دیدگاه او توده ها فاسد و ناامید کننده بودند    .   داشت

تـنـهـا    ” آنـهـا     )   “ . کنمها تف می  کنم اما بر صورت انسان    را ستایش می  
ی ما متمدن کردن آنها است بـدون        که وظیفه . . .   مشتی وحشی هستند  

ای تمسخرآمیز با   او در نامه  .   “ ی خود درآوریم  اینکه آنها را به زیر سلطه     
امـا  “   تو هنوز به مردم اعـتـقـاد داری          ” :   مالمت به دوست خود نوشت    

پیشرفت تنها از طریق یک گروه نخبه متحقق می شود کـه مـراقـب                 
 “اند تا به استقالل دست نیابندمردم

هایی  در جستجوی حاکم مستبدی بود که به عنوان          او در دوره یا دوره    
او   ( لویی بناپـارت .   یک فرد دیکتاتور که حامل انقالب باشد عمل کند  

 یک کتاب کامل را به ستایش از امپراتور بـه عـنـوان                1852در سال   
تزار ؛ در نهایت    پرنس یرومه بناپارت  ؛  ) ی انقالب اختصاص داد   آورنده

فراموش نکنید که استبداد تزار برای تمدن ضروری    ”     ( آلکساندر دوم 
 ).است

. خودش.   تری برای مقام دیکتاتوری البته وجود داشت      کاندیدای نزدیک 
-دوسـویـه  ” او طرح مفصل و با جزئیات کاملی را برای یک کسب و کار      

 
 

 دو تعریف از سوسیالیسم

 ) بخش دوم(
 
 

 بهرام کشاورز: ترجمه       هال دریپر: نوشته 
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توانست به تمام کسـب و        و به نوعی شراکتی، ترسیم کرد که می       “   گرا
هایش خود را     در یادداشت  پرودُن.   کارها و سپس دولت گسترش یابد     

به عنوان مدیرعامل این شرکت قرار داده بود که طبیعتا در مـعـرض                
او از قبل مراقـب   .   کنترل دموکراتیک که مورد نفرت او بود قرار نداشت        

شـود، بـرای تـمـام         ای سری ترسیم مـی   برنامه” .   ی جزئیات بود  همه
برگشت سلطنت، دموکراسی، مالکـان، مـذهـب و           مدیران، نابودی بی  

 “.غیره

وزیران تنها مدیران ارشد    .   این مدیران نمایندگان واقعی کشور هستند     ” 
. . . همانطور که روزی من خـواهـم شـد       :   یا سرپرستان همگانی هستند  

خواهیـم  زمانی که ما حاکم شویم، مذهب آچیزی خواهد بود که ما می           
 “.باشد، همچنین آموزش، فلسفه، عدالت، اداره جات و حکومت

-آزادی”ای که ممکن است سرشار از توهم همیشگی نسبت به خواننده
پس آیا او درباره عشـق    :   آنارشیستی باشد ممکن است بپرسد    “   خواهی

 عظیمش به آزادی ریاکار بود؟
. آنارشیستی به چه مـعـنـاسـت       “   آزادی” تنها بایست بدانیم    .   هرگز.   نه  

در اثـر      ( اببی در تلمه  اساس آزادی آن گفته ی      ” :   پرودون نوشته است  
و “   . خواهی انجـام بـده    هر آنچه را می:  است) ی فرانسویرابله نویسنده 

خـواهـد   تواند آنچه را مـی   هرکسی که نمی ” :   این اصل به این معناست    
انجام دهد حق شورش دارد، حتی به تنهایی، در برابر حکومت، حـتـی              

تنها انسانی که می تواند از         . “ ی کسان دیگر باشد   اگر حکومت همه  
-این حس تابـنـاک درون      .   این آزادی لذت ببرد یک مستبد است      

با آغاز از آزادی نامحدود، مـن   ”   .   گرای داستایوفسکی در شیگالف است    

 “به استبداد نامحدود رسیدم

کسـی کـه     .   باکونین، دومین پدر آنارشیسم، نیز داستان مشابهی دارد        
هایش برای دیکتاتوری و سرکوب کنترل دموکراتیک بـیـش از             نقشه

 . پرودون شناخته شده است
ی ایـجـاد کـنـتـرل          آنارشیسم دغـدغـه   .   دلیل اصلی نیز مشابه است    

بر “   اقتدار” اش انهدام   دموکراتیک از پایین را ندارد بلکه تنها دلمشغولی       
ی تنظیم ممکن جامعه را نیز      ترین نحوه افراد است، که اقتدار دموکرات    

جو بارها به   این مطلب توسط شارحان آنارشیسم سلطه     .   شامل می شود  
: نـویسـد   میجورج وودکاکبرای مثال .   صورت شفاف بیان شده است    

ها هـنـوز از آن         حتی زمانی که دموکراسی ممکن باشد، آنارشیست      ” 
. ها خواهان آزادی سیاسی نیـسـتـنـد        آنارشیست. . .   کنندپشتیبانی نمی 

آنارشـیـسـم در اسـاس         “   . آنچه آنها خواهانند آزادی از سیاست است      
 به طور مطـلـوب       اقتدار شدیدا ضدِ دموکراتیک است، از آنجا که یک         

اما با کنار گذاشتن دموکراسی، شیوه ای       .   دموکراتیک هنوز اقتدار است   
دیگر برای حل تفاوت ها و عدم توافق های اجتناب نـاپـذیـر مـیـان                   

ها یافـت  ای اتوپیایی که بیشتر در کمدیجامعه[  Thelemeساکنین  
ای که به طور جدی خواهـان تـغـیـیـرات        شود و نه ساکنان جامعه می

 وجود ندارد، آزادی نامحدود آن، برای هر فرد کنترل   ]اجتماعی هستند 
ای غیر قابل تمایز با استبداد نامحدود همان یک نفر است، هم در             نشده

 .تئوری و هم در عمل

ی بزرگ عصر ما دست یافتن به کنترل دموکراتیک از پایین بـر              مساله
هایش درباره  آنارشیسم که لفاظی  .   نیروهای مدرن اقتدار اجتماعی است    

. گـذارد آزادترین یک چیزی از  پایین شهره است، این هدف را کنار می    
-ی استبدادگرایی بوروکراتیک است، با تمام ارزش      این سوی دیگر سکه   
 . اش، و نه درمان و یا آلترناتیوی برای جامعههای پشت و رو شده

 

 السال و سوسیالیسم دولتی
الگوی سوسیال دموکراسی مدرن، یعنی حزب سـوسـیـال دمـوکـرات            
آلمان، اغلب به عنوان حزبی تصویر شده است که مبنایی مارکسیستـی      

های موجـود  این نیز همچون بسیاری موارد دیگر در تاریخ  .   داشته است 
 نیرومند بود، و این تأثیـر       مارکستأثیر  .     سوسیالیسم یک افسانه است   

حتی برای مدتی بر برخی از رهبران باالی حزب نیز وجود داشت امـا               
ای که نفوذ یافت و نهایتا حزب را در برگرفـت عـمـدتـا                آن خط مشی  

 بود که سوسیالیسم آلمانـی را    السالیکی .   متأثر از دو منبع دیگر بود   

ی بزرگ عصر ما دست یافتـن بـه          مساله
کنترل دموکراتیک از پایین بر نیـروهـای        

آنارشیـسـم   .   مدرن اقتدار اجتماعی است   
هایش درباره آزادتـریـن یـک        که لفاظی 

چیزی از  پایین شهره است، این هدف را          
ی این سوی دیگر سـکـه      .   گذاردکنار می 

استبدادگرایی بوروکراتیک است، با تمـام      
اش، و نه درمان    های پشت و رو شده    ارزش

 . و یا آلترناتیوی برای جامعه
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-و دیگری فابین  )   1863( یافته بنیاد نهاد    به عنوان یک جنبش سازمان    
 برنشـتـایـن     “ تجدیدنظرطلبی” های بریتانیایی بودند که الهام بخش       

 .شدند

 بـود، بـه       سوسیالیست دولتیی از  ی اصلی  نمونه فردیناند السال 
معنای کسی که هدفش بدست آوردن سوسیالیسم از طـریـق دولـت            

لویی بالنک این مـقـام را        ( او نخستین مثال برجسته نبود      .   موجود بود 
بلکه برای او دولت موجود، دولت قیصر تحت صـدارت  )   کسب کرده بود 

 . بودبیسمارک

که برای هـمـه     ” گفت که آن دولت چیزی است        به کارگران می   السال
توانیم به آورد که هیچ یک از ما به تنهایی نمی  ما چیزی را به دست می     

ایـنـکـه    .   داد دقیقا خالف این را آموزش مـی       مارکس.   “ آن دست یابیم  
طبقه کارگر بایستی رهایی خود را خود به دست آورد، و برای این کـار               

 السال در بیان این نکته که برنشتاین.   دولت موجود را از میان بردارد     

 بـه    السـال .   کامال محق بود  “   کیش راستینی را درست کرد    ” از دولت   
من همراه با شما  و علیه تمام این بربـرهـای          “ : یک دادگاه پروسی گفت   

-از دولت، این آتش وابسته دیرین تمام تمدن     )   بورژوازی لیبرال ( مدرن  
 را از     السال و   مارکساین همان چیزی است که    .   “ کنمها، دفاع می  

 کـه آشـکـارا      فوتمن،  السالنویس  زندگی نامه .    ساخت بنیاد مخالف 
گرایی طرفدار پروسی و امپریالیسم طرفـدار     گرایی، ملی تمایالت پروسی 

همین نکته اسـت کـه        ” کند اشاره کرده که     پروسی خود را آشکار می    
 .    “مارکس و السال را به لحاظ بنیادین در دو قطب مخالف قرار داد

 نخستین جنبش سوسیالیستی آلمان را همچون دیکـتـاتـوری           السال
بـه  او کامال آگاهانه ساختـمـان آن را            .   شخصی خویش سازمان داد   

عنوان جنبشی توده ای از پایین برای دستیابی به سوسیالیسم          
هدف متقاعـد  ) .   دژکوب سن سیمون را به یاد آورید        ( . از باال آغاز کرد   

 – به ویژه حق رأی همگـانـی     – به اعطای امتیازاتی    بیسمارککردن  
- مـی   السـال بود که بر پایه آن یک جنبش پارلمانی تحت رهبـری             

 در ائتالف علیه بورژوا لیبرال ها       بیسمارکتوانست متحد بزرگ دولت     
 تالش کرد تا با صـدراعـظـم آهـنـیـن           السالبرای این منظور  .   باشد

ی دیکتاتوری سـازمـان خـود بـا         اونظامنامه.    مذاکره کند]بیسمارک[
را “   قانون اساسی پادشاهی من که شاید شما به آن رشک برید          ” عبارت  

 : او ادامه داد. برای او ارسال کرد

اما این مینیاتور برای نشان دادن حقانیت این نکتـه کـافـی              ” 
نخواهد بود که تا چه اندازه طبقه کارگر گرایش غـریـزی بـه               
دیکتاتوری دارد، اگر نخست به درستی مجاب شود کـه ایـن             
دیکتاتوری در جهت منافع او اعمال خواهد شد، و اینکه تا چـه             

تر بگویـم بـه      و یا دقیق    -خواهان  رغم نظر جمهوری  اندازه، به 
همانطور که اخیرا به شما گفته بودم در تقابـل یـا               -دلیل آنها   

گری جامعه بورژوایی به سوی  تاج سلطنتی به عـنـوان        ستیزه

پسند علیه مارکسیسـم ایـن       یک نقد عامه  
است که مارکسیسم گرایش به انحطاط بـه         

در وهله  .   دارد“   گراییدولت” سوی شکلی از      
رسد چـرا   نخست این نقد عجیب به نظر می      

در کل فاقد از    . . .     ی سیاسی مارکس  که نظریه 
 “هرگونه تجلیلِ دولت است

  فردیناند السال
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نماینده ی طبیعی دیکتاتوری اجتماعی متمایل خواهند شـد،          
چنانچه سلطنت در یک خط واقعا انقالبی گام بردارد و خود را از         

ی اجتماعـی و      پادشاهی نظام ممتازان به یک پادشاهی مردمی      
 .“انقالبی دگرگون کن

 ماهیـت  مارکسی سری در آن زمان ناشناخته بود، اما    اگرچه این نامه  
 به او گفت    السالاو روی در روی     .   السالینیسم را به خوبی دریافته بود     

است و  پیشگویانه نوشت که او طرز برخـورد          “   بوناپارتیست” که او یک    
 گرایش السالی را     مارکس.   آتی را بر کارگران داراست    “   دیکتاتور” یک  

 وی بـا      ائتـالف ” نامیده بود و    “   سوسیالیسم حکومت پروس سلطنتی   ” 
 . را محکوم کرد“ مستبدان و مخالفان فئودال علیه بورژوازی

السال به جای فرآیند انقالبی دگرگـونـی جـامـعـه،             ” :    نوشت مارکس
بیند که دولت آن را به      های دولتی می  سوسیالیسم را برخاسته از کمک    

دهد و از طـریـق دولـت و نـه                جوامع مشارکتی تولیدکنندگان می   
 این بینش را به ریشخـنـد   مارکس.   “ شودکارگران، این امر متحقق می    

کننـدگـان فـعـلـی        اما تا آنجا که به جوامع مشارکتی تولید       ” .   گیردمی
هـای   ارزشی که دارند تا آنجایی است که  آفریـده    تنهاشود،  مربوط می 

در “   . ی دولت و یـا بـورژوازی       پروردهمستقل کارگران باشند و نه دست     
 به عنوان سـنـگ   استقاللی اینجا شاهد بیان کالسیکی از معنای واژه   

 .بنای سوسیالیسم از پایین در تقابل با سوسیالیسم دولتی هستیم
 نمونه ای آموزنده از آنچه که روی داده است وجود دارد، هنگامی کـه              

 مـارکـس  مارکسیست آمریکایی به این جنبه از        یک آکادمیسین ضد  
که بعـدتـر بـا       ( یو  میاثر  “   دموکراسی و مارکسیسم  ” کتاب  .   پردازدمی

-سعی مـی  )   ی مارکسیستی تجدید چاپ شد    ای بر نظریه  عنوان مقدمه 
کند که عمدتا با استفاده از یک ترفند ساده  مارکسیسم را تعریف و به               

ثابت کند که مارکسیسم ضد دموکراتیک      “   ارتودوکس مسکویی ” عنوان  
 را خـوانـده اسـت و           مارکسرسد که او    اما حداقل به نظر می    .   است

 مارکسهای فراوان  و در طی کل زندگی،         فهمیده است که  در نوشته     
 آشـکـار شـده      یومیبر .     نگران قدرت دولت بوده است و نه خالف آن     

 :گرا نبوده است یک دولتمارکساست که 

پسند علیه مارکسیسم این است که مارکسیسم گرایـش         یک نقد عامه  ” 
در وهله نخست ایـن  .   دارد“   گراییدولت” به انحطاط به سوی شکلی از     

در کـل   . . .     ی سیاسی مارکس  رسد چرا که نظریه   نقد عجیب به نظر می    
 “فاقد از هرگونه تجلیلِ دولت است

آورد این کشف چالشی قابل توجه برای منتقدان مارکس بـوجـود مـی           
 از دولـت      بـایـد  اند که مارکسیسم    دانستهچرا که آنها پیشاپیش می    

 -1:   کـنـد   این مشکل را با دو اظهـاریـه حـل مـی        یومی. تجلیل کند 
، “ . . . ریزی کلـی اسـت    چون و چرای الزامات برنامه  گرایی جزء بی  دولت” 
گونه وسـواسـی نسـبـت بـه          اما مارکس هیچ.   به روسیه نگاه کنید   -2
) توسط دیگر مـنـتـقـدانـش       ( او اغلب  .   نداشت“   ریزی سراسری برنامه” 

 ریزی کار سوسیالیسم نـاتـوان بـوده           محکوم شده است که در برنامه     
و یـا   “   گراییبرنامه” است، دقیقا به این علت که او با خشونت زیاد علیه            

-برنامـه ” .   اش  واکنش نشان دادریزی از باالی پیشینیان اتوپیایی    برنامه
دقیقا آن چیزی است که مفهوم سوسیالـیـسـم مـورد نـظـر                 “   گرایی

-سوسیالیسم بایست شامل برنامـه    .   مارکسیسم خواهان انهدام آن است    
معادل سوسیالیسم نیـسـت درسـت      “   ریزی کلیبرنامه”ریزی باشد اما  

ی تواند یک پروفسـور بـاشـد امـا هـمـه              همانطور که هر احمقی می    
 . پروفسورها ضرورتا احمق نیستند

 
 

 ادامه دارد
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رود تا بار دیگر بستر مناسبی را بـرای رشـد             شرایط تاریخی ایران می    
تشدید نابرابری طبقاتی، نیروهـای  .   گرا فراهم سازد اندیشه و کنش چپ   

راند که بـه طـور       مسئول و متعهد جامعه را به سوی رادیکالیسمی می        
اما شـایـد بـه      .   یابدمعمول جایگاه فکری خویش را در دیدگاه چپ می       

بایست با این موضوع جدی و مسوالنه برخورد کرد تـا             همین دلیل می  
. بار دیگر تعبیری نادرست و غیر عینی از چپ در ایران مستقـر نشـود               

ی چپ در    نخست اینکه حیطه  :   این مقوله به دو دلیل قابل درک است       
ایران اینک از نیروهای اصیل تولیدگر که از خصلت رادیکال برخـوردار            
باشند تا حد زیادی خالی است و نمودهای تقلبی به ظاهر چپ، میدان             

دوم اینکه فعاالن چپ سنتی     )   1. ( روشنفکری  کشور را در اختیار دارند      
ایران که فعاالنش به طور عمده در خارج از کشور حضور دارند هـنـوز             

های نادرست عملکرد   های نظری وبخش  موفق به زیر سوال بردن ضعف     
ی اند و همچنان با تعصب نسبت بـه گـذشـتـه             تاریخی خویش نشده  

-جایگاهی را در چشـم    »   بقا برای بقا  « خویش امیدوارند بر اساس اصل      
در این میان اما عنصری که      .   ی ایران به دست آورند    انداز سیاسی آینده  

کند به شدت غایب است، تولیـدگـر        پویایی محتوای چپ را پیگری می     
ورز نایاب است و لذا نسل جوانی که به سوی سوسیالـیـسـم و                اندیشه

گراید، برای پیشبرد کُنش مبـارزاتـی خـویـش           رادیکالیسم انقالبی می  
به همین دلیل شـایـد      .   دسترسی به منابع پویای مفاهیم سیاسی ندارد      

بری از واژگان و ی بهرهها در زمینه رویبهتر است نسبت به برخی زیاده     
نمادهای چپ هشدار داده شود و از نسل جوان رادیکال ایران خواستـه             

های معمول به انتخابـی     شود که با دقت عمل بیشتر و به دور از کلیشه          
گری نیروهایـی   آگاهانه بر اساس ماهیت طبقاتی و سمت و سوی کنش         

 .کنند بپردازدکه خود را چپ معرفی می
  

 نماچپ و چپ

 

-در ادبیات سیاسی روزمره به آسانی به کار گرفته مـی           »   چپ« ی  واژه
شود، هر چند در دنیای واقعی مفهوم چپ نیاز بـه دقـت و وسـواس           

پـردازیـم کـه      به تشریح دو شاخص می  برای این منظور. بیشتری دارد 
 . نما موثر باشدتواند در شناخت چپ وچپمی
 

 درک طبقاتی ) الف
شود که دارای درک طبقاتی از شرایط تاریخی        چپ به نیرویی گفته می    

های اجتماعی را درارتباط بـا مـنـطـق           یعنی تحلیل پدیده  .   خود باشد 

 

 نمایی مفهوم چپ از چپ معیارهای بازشناسی

 
 
 
 
 
 

 کورش عرفانی 
 
 
 
 
 
 

 
 کار پاکان را قیاس از خود مگیر       

 )مولوی(گرچه باشد در نوشتن شیر شیر           
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این امر بدان معنا نیـسـت کـه بـه             .   طبقاتی حاکم بر جامعه بنا سازد     
ای همه چیز از دیدگاه طبقاتـی مـنـجـمـد             صورت مکانیکی و کلیشه   

بررسی شود یا کلی گویی و ذهنی پردازی جبر طبقاتی ابـزاری بـرای               
هاشود، بلـکـه    ی پدیده فرار از فهم جامعه شناختی دقیق و پژوهشگرانه       

پردازیم، فراموش نکنیـم  ی اجتماعی میوقتی که به کنکاش یک پدیده 
ایـن  .   تواند در چارچوب علت و معلولی مطرح باشد       که وجه طبقاتی می   

تواند تمـایـز    های اجتماعی است که می    همان تحلیل زیرساختی پدیده   
یک تحلیل به معنای واقعی کلمه، چپ و یا یک تحلیل به ظاهر چـپ                

 . را محقق کند
ی شناسی، که دانش بررسی روابط اجتماعی است، طبقه       از منظر جامعه  

شود که دارای وضعیت اقتصادی کمابیش      اجتماعی به جمعی گفته می    
کنـد،  مشابه است، بدین واسطه جایگاه اجتماعی مشخصی را اشغال می   

ی خویش برخوردار است و سرانجام اینکه در         درنتیجه از فرهنگ ویژه   
ی در چنین بستری معنای طبقـه     .   قدرت سیاسی نیز سهم خاصی دارد     

شود که سهم مشخصی از ها اطالق میای از انساناجتماعی به مجموعه  
کنند و به میزان این ثـروت،       ثروت تولید شده در جامعه را تصاحب می       

گیرد؛ اینکه چگونه زندگی کـنـنـد، کـجـا            سایر ابعاد زندگی شکل می    
زندگی کنند، از چه محصوالت مادی یا فرهنگی استفاده کنـنـد، چـه               

، فهم طبقاتی براین    بر اساس این تعریف   . . .   نقشی را در جامعه ایفا کنند     
ای در جامعه وجود دارد که این سهـم را           شود که طبقه  واقعیت بنا می  

-کند و طبقاتی وجود دارند که باید عرصه       برای سایر طبقات تعیین می    
ی زندگی فرهنگی خویش را بر اساس سهمـی  ی حیات مادی و گستره  

در این رابطـه    .   ی برتر برایشان تعیین کرده است تنظیم کنند       که طبقه 
گیر وجود دارد که تعیین کـنـنـده اسـت و              ی تصمیم فقط یک طبقه  

ی روابط اقتـصـادی     سرنوشت طبقات دیگر تعیین شده است؛ مجموعه      
ی یک طبـقـه     اجتماعی و میزان مشارکت در قدرت سیاسی، تابع اراده        

است، چنانچه طبقات دیگر، اقدامی درجهت تغییر آن نکنند، بـایـد از              
 برای اختیاری طبقاتی پس در جامعه.   ی برتر پیروی کنندی طبقه اراده

یک نیـروی  .    برای طبقات دیگر سازماندهی شده است  جبریک طبقه و    
هـا هـرگـز ایـن         چپ در تحلیل اجتماعی خویش از رخدادها و پدیده        

هـای  گرایی فرد یا جمـع    ی اراده دارد که حوزه  واقعیت را ازنظر دور نمی    
از یاد بـردن ایـن مـنـطـق،            .   انسانی با چه منطقی تعریف شده است      

سازد که در علوم اجتماعی و سیاسی    ها را به هویتی رهنمون می     تحلیل
گرا که در جسـتـجـوی      ، تحلیلی معلولداری حاکم استجهان سرمایه 

ی عـلـت،     ی علت و معلولی، هرگز تا مرز زیر سوال بردن ریشه          زنجیره

رود، هـرگـز     مقاومت، پیـش نـمـی      یعنی سازماندهی استثمارگری بی   
کشـد و    خصلت ضد انسانی نظم اجتماعی موجود را به نقد عریان نمی          

های بن بست تحلیل معلول بـا        همیشه در راهروهای بی پایان و کوچه      
به همین علت نیز دریـایـی از     .   دهدمعلول، پویایی خود را از دست می      

تولید فکری و دانشگاهی و سیاسی در شرایط واقعی جامعه منجـر بـه               
 زا   این نوع بـرخـوردِ وهـم     . شودهیچ تاثیر جدی و تغییر بنیادین نمی 

وغیرعینی با معرفی معلول به جای علت که روش فکری و پـژوهشـی               
-حاکم بر آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی در جوامع سرمایه    

شود که افراد از همان ابتدا، در یـک فـرایـنـد                داری است، سبب می   
اجتماعی شدن طبقاتی، روش تفکر و الگوی استداللی مطلوب سیستم          

گـرا، افـق     درک معـلـول   .   را به طور ناخواسته و ناخودآگاه درونی کنند       
کنـد  ذهنی و تخیل مبارزاتی آنها را از همان دوران کودکی محدود می           

-ی سیاسی روی میو به همین دلیل نیز در بزرگسالی، وقتی به مبارزه         
گرا و شدت رادیکالیسم فکریشان از قـبـل         ی تخیل آرمان  آورند، گستره 

مهار شده است و خودبخود در پی زیر سوال بردن بـنـیـادهـای ضـد                  
مرزهای بینش فعاالن چپ در جـوامـع          .   روندانسانی نظم موجود نمی   

طبقاتی از قبل شکل گرفته و دستگاه ذهنی آنـهـا تـا حـد زیـادی                     
توانـد  به همین دلیل رادیکالیسم آنان نمی     .   همساخت تفکر حاکم است   

چارچوبی را زیر سوال برد که خود با آن همگون است واز آن تـغـذیـه                 
زیرسوال بردن چارچوب مفاهیم، به زیر سوال بردن خود نـیـز            .   کندمی

شود و در کشاکش تردید فکری، یک نوع تضاد فلسفی در فرد            منجرمی
بـه سـان     .   برمی انگیزد که او برای برخورد با آن آماده ومجهز نیـسـت         

هـای  ریاضیدانی که بخواهد برای رسیدن به راه حل مساله، انـگـاشـت            
ای ریاضیات را که از آنها به عنوان ابزار بدیهی کار بـرای یـافـتـن                  پایه

 . برد، زیر سوال بردجواب بهره می
اسـت و      آگـاه »   طبقاتی)   2( اجتماعی شدن « چپ واقعی بر این فرایند      

دهد که نظام فکری حاکم نـوعـی     کند، اجازه نمیخود را اسیر آن نمی 
داند آنگـاه کـه     یعنی می.   برای او به وجود آورد» طبقاتی) 3(یغریزه« 

تواند اسیر الـگـوهـای       کند می در مورد دشمن طبقاتی خویش فکر می      
فکری مسلط ترسیم شده توسط همان دشمن باشد، الگوهایی کـه در             

درونـی  )   5( و فرهنگ پذیری  )   4( طول زمان و در فرایند آموزش پذیری      
کنـنـد کـه زیـر سـوال            های بدیهی جلوه می   شده و به عنوان پدیده    

نماید، حال آنکه در واقع، یعنی در جهان بیرونـی،          بردنشان ناممکن می  
شود، ذهن  این امر سبب پیدایش نوعی تعلل فکری می       .   ناممکن نیست 

گـذرد و    افتد، واقعیت از بـیـنـش در مـی        از واقعیت موجود عقب می   
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کند تا رادیکالیسم فکـری     سیستم از اُفت فکری مخالفانش استفاده می      
تر نـگـه     ها عقبکشی از انسان  آنها را همیشه از رادیکالیسم عینی بهره      

دارد و به این ترتیب همیشه خشونت استثمار یک یا چند گام جلوتر از       
ی این فاصله همان حـاشـیـه     .   داردخشونت مبارزات انقالبی گام بر می     

یعنی تا مبارزان و   .   داردامنیتی سیستم است که آن را در امان نگه می       
انقالبیون آلوده به دیدگاه مطلوب سیستم بخواهند به عمق، ابـعـاد و               

ی رادیـکـالـیـسـم       خشونت استثمارساالری موجود واقف شوند و درجه      
مبارزات خویش را با آن هماهنگ سازند سیستم یک گام در استـقـرار              

هـا  ها و سـده     ی استثمار خشن پیش رفته است و باز باید دهه   نهادینه
بگذرد تا مارکس دیگری بیاید و بتواند یک گام رادیکالیسم مبارزاتی را            
. به جلو براند واینک بیش ازدو قرن است که این دور باطل ادامـه دارد             

-شود که بتوان به پراتیک و اندیشه      این دور تسلسل زمانی شکسته می     
های این تفکر انقالبی غریزی را بشـکـنـد و          ای دست یافت که زنجیره    

ای را بیابنـد کـه       ها راهکار مبارزه  کاری کند که جمع کثیری از انسان      
 .رادیکالیسم آن در حد و مقیاس رادیکالیسم بهره کشی سیستم باشد

امروزه در   .   توان گفت که بند اسارت طبقات کهتر در ذهن آنهاست         می
ورزی طبقاتی پنهان، بزک شده و ، زنجیرهای سلطه  داریجوامع سرمایه 

داری دوام  هاست که نابرابری ضد انسانی سرمایه     قرن.   در فکر آنان است   
آورده است چرا که سیستم موفق شده تا عدم دوام آن را در ذهـن                   

گویی آدمی را قبل از آغاز نبـرد تسـلـیـم       .   انسان غیر قابل تصور سازد   
اند و از    دستگاه فکری و تجهیزات تحلیلی را آنها شکل داده        .   اندساخته

اند که  شدن و آموزش و پرورش به ما آن چه را آموخته          طریق اجتماعی 
ها بردگان نوینی بسازد که ندانند بردگی چیست و خود را بـه          از انسان 

خواهند که ما  تصور غیر برده از خود داشـتـه             می.   چشم برده نبیینند  
باشیم و بیاندیشیم که چون برده نیستیم پس رهایی از بردگی نیز معنا         

در حالی که در بیرون از ذهن ما به راستی در بردگی بزک شـده      .   ندارد
شکستن ساختار طبقاتی میسر نخواهد بود مگر جمعی از         .   بریمبسر می 
ها با ابزار تفهمی شکل یافته در بیرون از این ساختار فکری نظام             انسان

 . ساالری بنگرندگری وستمی سلطهبه پدیده
کند که همانگونه که باید بـر        این بررسی ما رابه این نکته رهنمون می       

ایـن  .   پای خویش بیاستیم باید بر تولیدگری ذهن خویش تکیه کنـیـم           
-توانیم به هدف  ویژگی تعیین خواهد کرد که آیا در اقدام به مبارزه می          
توانیم خصـلـت     یابی درست دست یابیم یا خیر؟  آیا به غیر از این می            

 ضد سیستمی مبارزه را تامین کنیم؟ 
 

 ضد سیستم بودن ) ب
ی درکی  باید به تفصیل بدان پرداخت رابطه       دومین شاخص چپ را که    
دانـیـم   می.   کنیمیاد می »   نظام« یا  »   سیستم« است که از آن به عنوان       

، از رژیـم،      » نظـام « یا در فارسی همان     »   سیستم« که در یک جامعه،     
ی ایـن    حکومت و دولت متمایز است و درواقع مفهوم نظام دربرگیرنده    

ی یک نیروی چپ بر آن است که مبارزه. ی دیگر استسه زیر مجموعه 
خویش را به مبارزه با رژیم، حکومت یا دولت محدود و به ویژه متوقـف         
نکند و درپی تغییر و برانداختن سیستم ضد انسـانـی طـبـقـاتـی و                    

 .طلب و انسانی باشدجایگزینی آن با یک نظام برابری
 )7: (به تعاریف دقت کنیم

یک هیات اجرایی که مامور و مسئول پیاده کردن تصمیمات : حکومت
 . دولت است

ی مجریه، مقننه و قضاییه است که بر اساس         ی سه قوه  مجموعه:   دولت
 .قانون اساسی، مدیریت امور کشور را برعهده دارد

 یک نیروی چپ در تحلیل اجتماعی خـویـش از           
ها هرگز این واقعیت را ازنظر دور       رخدادها و پدیده  

هـای  گرایی فرد یا جمـع    ی اراده دارد که حوزه  نمی
از یاد بردن .   انسانی با چه منطقی تعریف شده است      

سازد ها را به هویتی رهنمون می     این منطق، تحلیل  
داری که در علوم اجتماعی و سیاسی جهان سرمایه       

گرا که در جستـجـوی      ، تحلیلی معلول  حاکم است 
ی علت و معلولی، هرگز تا مرز زیر سـوال           زنجیره

ی علت، یعنی سازماندهی استثمارگری     بردن ریشه 
رود، هرگز خصـلـت ضـد         مقاومت، پیش نمی  بی

-انسانی نظم اجتماعی موجود را به نقد عریان نمی        

های کشد و همیشه در راهروهای بی پایان و کوچه        
بن بست تحلیل معلول با معلول، پویایی خود را از           

 .دهددست می
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بیانگر شکل، محتوا و نوع روابط میان سه قوه ی حـکـومـت بـا                 :   رژیم
یکدیگر و با جامعه است که بر مبنای قانون اساسی هر کشور تـعـریـف       

 . شودمی
ی روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی اسـت     مجموعه:   نظام

ی میان ساختار طبقاتی با قدرت سیاسی حاکم و نیز نوع           که نوع رابطه  
 .  کندروابط  طبقات اجتماعی را تعیین می
را مد نظر قرار ندهد به      )   سیستم( در نتیجه هر نیروی سیاسی که نظام        

های سـیـسـتـم       نوعی، کنش و عملکرد خود را در بستری از  مجموعه  
محدود کرده است و این بدین معناست که به هـر روی، مـحـتـوای                   
. طبقاتی روابط اجتماعی و به تبع آن روابط سیاسی را پذیرفتـه اسـت             

اینجاست که پرسیدنی است کدام نیروی چپی است کـه بـتـوانـد بـا           
ی ضد طبقاتی دسـت بـزنـد؟           پذیرش یک سیستم طبقاتی به مبارزه     

چپ در معنای ماهوی و نه در معنای عام شعاری و حتی تاریخـی آن،        
های مبارزاتی خویش را    شود که بتواند تمامی کنش    به نیرویی گفته می   

تغییر سیستم به طور جبـری      .   بر تضعیف و تغییر سیستم متمرکز کند      
تواند یک حرکت تاکتیکـی     کند، تغییر رژیم می   از تغییر رژیم عبور نمی    

در راستای استراتژی تغییر سیستم باشد، اما در نـبـود اسـتـراتـژی                  
در مواردی ممکن است تغییر     .   یابدتاکتیک جایگاه و ارزش خود را نمی      

 .رژیم در راستای حفظ نظام باشد
در این مورد باید دانست که نظام اجتماعی، مانند هر سیستم دیگـری،             

-های تعـادل  ی درونی دارد و برای این منظور از مکانیسم        نیاز به موازنه  
تولید و بازتولید سازوکارهـای       یک سیستم از طریق   .   ساز برخوردارست 

اجـزای  )   11( و تـثـبـیـت    )   10( ، گزینش) 9( به تنوع بخشی)   8( تمایزگر
بـا    در این فرایند سیستـم      ) . 12( کندی خویش اقدام می   تشکیل دهنده 

که همبافتی و همجنـسـی هـر      )   13( اتکاء به یک مرجع ارزشی درونی  
ی نوین را با ساخت و بافتار کلی سیسـتـم مـورد      عنصر جدید و پدیده  

دهد هر آنچه را که سبب تداوم آن شود در خود ادغـام             ارزیابی قرار می  
. کنـد ثباتی آن شود دفع میسازد و هر آنچه را که سبب ضعف و بی      می

ساز از جمله اجزای درونی شده یـک سـیـسـتـم               های تعادل مکانیسم
های سیستـم را     ها و تفریط  ها وظیفه دارند افراط   این مکانیسم .   هستند

ها و ابزارهای موجود در جهت جبران کمبودها        شناسایی کرده و از داده    
نـوعـی     ها برای حفظ تعادل نظام عمل کنند،       روی یا جلوگیری از زیاده   

پذیری درمقابل پارامترهایی است که تعادل نظام را برهـم  قابلیت تطابق 
اما این سازوکارها نه برای بهبود شرایط زندگی انسان، بـلـکـه              .   زندمی

-ی زنـده باید دانست هیچ پدیده  .   برای تامین بقای سیستم وجود دارند     
ای کـه    هر مجموعـه  .   آوردای تا تبدیل به یک سیستم نشود دوام نمی        

دهـد کـه     تواند در طول زمان، بقای خود را تامین کند نشـان مـی     می
های مهم سیستم ایـن    یکی ازویژگی.   تبدیل به یک سیستم شده است     

ثباتی ساختاری و عدم تعادل را کـه        های مقابله با بی   است که مکانیسم  
. تواند منجر به نابودیش شود شناسایی، ساماندهی و نهادینه کـنـد            می

بدن انسان به عنوان یک سیستم قادر به تنظیم حرارت کل بدن اسـت             
. شـود و با تعرق موفق به حذف حرارت اضافی و تنظیم تعادل بدن مـی             

در صورتی که وقتی سیستم بدن انسان این مکانیسم را از دست دهـد              
تواند منجر به مرگ    یک تب ناشی از ترس، هیجان یا بیماری ساده  می          

 .  انسان شود
هـا  نسـل .   آوردبه همین شکل، یک جامعه، به عنوان سیستم، دوام مـی          

روند اما جامعه همچنان باقی است و روابـط نـادرسـت             آیند و می  می
شـود کـه     چه چیز باعث مـی   .   شوندانسانی در آن تولید و بازتولید می      

ها انسان فقیر و محروم در یک جامعه در اسارت یک اقـلـیـت                میلیون
حاکم زندگی کنند و نظم سیستم نابرابر را زیر سوال نبرند؟ برای درک          

های مختلف، از جملـه     توانیم به نقش پدیده   هاست که می  این مکانیسم 
نظام طبقاتی طوری تنظیم شده .   نقش چپ همراه سیستم، توجه کنیم     
ی قضایـیـه    دار، ارتش، پلیس و قوه    است که نه فقط به کارفرما، سرمایه      

-نیازمند است تا نظم طبقاتی را حفظ کند بلکه به نویسنده، روزنـامـه      
نگار، شاعر، فیلسوف، معلم، پژوهشگر، کارگر و کارمند و سـنـدیـکـا،                

-ی مارکسیستی ختم نمی   ی چپ به مبارزه   مبارزه
ی چپ نـیـسـت،      مارکسیسم سقف مبارزه  .   شود

) . 14( ی رادیکال نیـسـت    کمونیسم نهایت مبارزه  
ی چپ فقط یک معیار دارد و        رادیکالیسم مبارزه 

آن رهایی انسان از بنـد اسـتـثـمـارگـری و               
اینکه بشر در چه مقطعی     .   خوداستثمارگری است 

تواند به آن مرحله از آگاهی و شجاعت مجهـز          می
شود که نه دیگران را به بردگی کشاند، نه زیر بـار       
بردگی دیگران رود و نه آمادگی پذیرش بـردگـی          

 همنوعانش را داشته باشد
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نیز نیازمند است تا بتوانـد تـعـادل      »   کمونیست« احزاب و حتی حزب     
) سرمایه دار  (یکی به عنوان استثمارگر . ساختاری خویش را حفظ کند 

استاد دانشگـاه ومـعـلـم و          ( دیگری برای طبیعی جلوه دادن استثمار       
سـنـدیـکـاهـای      ( ای برای مهار استثمارشونـدگـان        و عده )   نگارروزنامه

؛ نوعی همکاری غیر رسمی اما واقـعـی،   ) » کمونیست« کارگری و حزب    

دارسـهـم   در حالی که سرمایـه    .   نوعی همدستی پنهان اما قابل مشاهده     
کند، فقط بخشی از آن را بـه          اصلی سود ناشی از استثمار را تاراج می       

ای را   دهد تا شخصیت اجتماعی عـده     نویسنده و روشنفکر ارگانیک می    
ی فکری و تربیت کنند و این عده به کار کنترل و هدایت خشـم               تغذیه

» کـمـونـیـسـت     « طبقاتی کارگران و زحمتکشان در قالـب چـپ و              
سـاالری  ی سرمایه منطق درونی شده  .   مشغول باشند »   سندیکالیست« و

اندازد و اینها   ی پذیرش استثمار را در مغز روشنفکران به کار می         چرخه
به همت چپ در خدمت سیستم، آن را در ذهن کارگران و زحمتکشان        

هایی از این دست فعالند سیـسـتـم         تا زمانی که چرخه   .   سازندفعال می 
به همین دلیل نیز یک نیروی چـپ       .   استثمارساالری دوام خواهد آورد   

ها و توابع آن بلکه بـه سـیـسـتـم             واقعی طبیعی است که نه به معلول      
 . تازدمی) نظام(
 

 چپ، ایستایی تاریخی ندارد

دومین شاخص نیروی چپ این است که به خودرهایی فرد و جـامـعـه               
تفاوت این در   .  باور دارد نه به رها ساختن آنها توسط یک عامل بیرونی 

 چپ ضد سیستم چپ همراه سیستم

 .کندبه طور مستقیم نظم اجتماعی موجود را رد می .گذاردبه طور مستقیم و غیر مستقیم به نظم اجتماعی موجود احترام می

رود و هر جا که الزم باشد با شکستن قانون راه را برای پیشبرد از مسیرهای قانونی فراتر می .داردهای قانونی نهادینه و پذیرفته شده توسط نظام گام بر میدر کانال
 .کندمبارزه باز می

به قدرت سیاسی نظر دارد و می پندارد که با کسب آن می تواند از باال جامعه را سعادتمند 
 .کند

داند که کسب قدرت سیاسی در چارچوب قابل پذیرش برای سیستم جز به خدمت آن در می
 .باور دارد) 15(آمدن نیست به همین دلیل به سازماندهی ضد قدرت اجتماعی

های زیرا از حرکت) 16(کندها را کانالیزه، عقیم، مهار و مدیریت می-پتانسیل خیزش توده
 .ناگهانی و قهرآمیز گریزان است

زند و به ها  را تقویت و رها کرده و شکوفایی خود جوش آن را دامن میپتانسیل خیزش توده
همین خاطر به طور مستمر در پی بازتولید این گونه حرکت هاست که نمادی هستند از توان 

 ).17(هاخودرهایی توده

کند و آن را نمودی های محروم جامعه استقبال میهای حاصل عصیان فرد یا گروهاز بی نظمی ).18(از بی نظمی خارج از کنترل خویش و به ویژه از گسترش و نتایج آن وحشت دارد
 ).19(دانداز شکستن نظم ضد انسانی طبقاتی می

 تبعیت و پیروی از تشکیالت، سلسله مراتب و رهبری را معیار حل شدگی درمبارزه 

 ).20(داندمی

داند و برای کار شورشگری، عصیان و طغیان را معیار درونی کردن ارزش خودرها سازی فرد می
 ).21(های آزادیخواه باور داردتشکیالتی به تجمع داوطلبانه و هدفمند انسان

سانترالیسم (به سلسله مراتب عمودی و مدیریت متمرکز در دل تشکیالت باوردارد 
 ...) دمکراتیک

 )دمکراسی مشارکتی. (به روابط برابر و افقی و غیرمتمرکز باور دارد

 .بردزمان را در مسیر دگرگونی خویش و تحول بنیادین جامعه به کار می ).22(گیردزمان را در مسیر بقا و نهادینه کردن جایگاه خویش به کار می

های امنیتی محکمی برای عدم بخشد تا از این طریق عرصهبه گفتار و سخن برتری می
 ).23(گری بیابدکنش

 ).24(دهدبه کنش و کالم برخاسته از مبارزه  و درواقع به هر دو بها می

)33»(جشن بشریت«تصویر یک غرفه از شاخه های محلی حزب کمونیست فرانسه در محل    
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در مورد اول، نیروی چپ به نقش       .   ظاهر کم اما در واقع بسیار زیادست      
محوری انسان در رهایی جمع باور دارد و در نـگـاه دوم، بـه نـقـش                     
. محوری حزب پیشرو که باید به نمایندگی از خلق، جامعه را رها کنـد              

ی بنیادین مارکس است که انقالب را جـز بـه             دیدگاه نخست اندیشه  
دانسـت و    دست کارگران آگاه وسازماندهی شده و مجهز بی معنا مـی           

سازد که کسب   گرای لنینیستی را متجسم می    دیدگاه دوم نگرش قدرت   
قدرت حکومتی از طریق حزب سازماندهی شده را پیش شرط حضـور           

دهقـانـی فـرض      -ها در ارتش خلقی و شوراهای مدیریت کارگری       توده
در حالی که کمتر نیروی چپی حاضر شده است با تیزبینـی و       .   کردمی

ی  ی انقالبی روی آورد و وسوسـه      دوراندیشی مارکس به پراتیک مبارزه    
قدرت طلبی را به نفع کار بنیادین روشنگری در مسیر خودرهـاسـازی             

تاکنون صدها تشکل چپ در سراسر جهان، با پـیـروی از             .   کنار گذارد 
اند و سپس خود در ماشیـن قـدرت     الگوی لنینیستی، به قدرت رسیده 

اند و جزیی از یک نظام ضد شکوفایی انسان و خلـق            سیاسی نابود شده  
-گاه تاریخ پیوستـه   اند و به سان اتحاد جماهیر شوروی به تاریک        گشته

 . اند
مـارکسـیـسـم     .   شـود ی مارکسیستی ختم نمی   ی چپ به مبارزه   مبارزه

ی رادیـکـال     ی چپ نیست، کمونیسم نـهـایـت مـبـارزه           سقف مبارزه 
ی چپ فقط یک معیار دارد و آن رهایی رادیکالیسم مبارزه) .   14( نیست

اینکه بشر در چـه    .   انسان از بند استثمارگری و خوداستثمارگری است     
تواند به آن مرحله از آگاهی و شجاعت مجهز شود کـه نـه               مقطعی می 

دیگران را به بردگی کشاند، نه زیر بار بردگی دیگران رود و نه آمادگـی               
انسانی رها از قیـد اطـاعـت      . پذیرش بردگی همنوعانش را داشته باشد 

پذیری ضد شکوفایی که خوشبختی خویش را نه در رهایی خود، کـه              
طلبد و به همین دلیل نه به طور مستقیم و نه           در رهایی نوع انسان می    

به طور غیرمستقیم به نظامی که بخواهد او یا همنوعانش را به تبعیـت              
 . دهدو اطاعت از یک نظم نابرابر وادار سازد تن در نمی

چپ واقعی کسی است که در مسیر شکوفایی خـویـش از حـرکـت                  
تواند زنجیرهای پـای     ایستد اما بدین نکته آگاه است که اگر می        بازنمی

خویش را به دست خود باز کند این زنجیرهای دیگران است که مـانـع             
داند که رهایی به صورت فـردی هـر     پس می .   از حرکت او خواهند شد    

افـق  .   های خویـش را دارد      چند ممکن و با ارزش است اما محدودیت       
شکوفایی بشر در نبود زنجیر است نه در نبود زنجیر بر دست و پـای                 

ی بـاالیـی از       شود مگر با درجـه    یک فرد؛ و این نوع رهایی میسر نمی       
زیرا سیستم کاری کرده است که تالشی که فـرد بـرای پـاره                .   آگاهی

کند در خدمت تحکیم زنجیرهای دیـگـران بـه           کردن زنجیرهایش می  
-پس انسان به عنوان انسانی آزادیخواه و رهـایـی          .   خدمت گرفته شود  

در نتیجه بیاییم با تکیـه بـر         .   کندطلب، باید آگاه باشد و بداند چه می       
ورزی دل به این خوش نکنیم که در کدام حزب و گروه و یا زیر               اندیشه
این فعالیت تنها زمانی لیاقـت صـفـت      . کنیمفعالیت می» چپ«پرچم  

های چپ را دارد که در خدمت ضربه زدن مشخص و مستقیم به پایگاه            
مادی و معنوی سیستم باشد، در غیر این صورت، شک نکنیم، حرکتی            

هر حرکتی که بتواند تعادل سـیـسـتـم را،         .   است درجهت تحکیم آن   
خواسته یا ناخواسته، حفظ کند در خدمت اوست هر چند که در ظاهر             

تشخیص این امر به زیر سـوال بـردن نـظـم           . در مخالفت با آن باشد 
 . عمومی حاکم بر سیستم بستگی دارد

توانیم تصور کنیم که هـر نـیـروی        پیرو دو شاخصی که ارایه شده می   
ها یک سری از خصوصیات ارزشی و رفتـاری را       چپی بنا براین شاخص   

جدول زیـر  .   دهددر نگرش نظری و پراتیک مبارزاتی خویش توسعه می   
-به طور خالصه برخی از ویژگی های دو نوع چپ را با هم مقایسه مـی       

ی خویش پایداری عـیـنـی و        یک چپ ضد سیستم که با مبارزه    .   کند
-استواری ذهنی منطق طبقاتی حاکم بر روابط انسانی را زیر سوال می           

ای از   همراه سیستـم زیـرمـجـمـوعـه        »   چپ« برد و دیگری به عنوان    
 . پارامترهای نظام طبقاتی با کارکردهای مشخص برای بقای آن است

یابیم که یک نیروی چپ با باورها و        بندی در می  با نگاهی به این تقسیم    
کند، باورهای خـویـش را     های از پیش تعیین شده حرکت نمی      پراتیک

آفریـنـد و     سازد و مفاهیم تغییرگری را با خالقیت خویش می        خود می 
هایش را با الهام از درک عینی و کنش گـرا از            ماهیت محتوایی اندیشه  

آمـوزد،  چپ واقعی هرگز اندیشه نـمـی  .   دهدواقعیت نامطلوب شکل می   
دهد، هرگز فرد را به پذیرش باورهـای خـود           ورزی را ترویج می   اندیشه

کند که هـر     کند، بلکه با بستر سازی این امکان رافراهم می        دعوت نمی 
هایی که راه مشتـرکـی   انسانی راه رهایی خویش را بیابد و سپس انسان   

-اند با سازماندهی خویش، در قالب یک تشکل متحد، عمل می          را یافته 
در این مسیر این اهمیت دارد که فرد چرایی ها را خود در یابـد               .   کنند

هزاران جوانی که هر سال بـه     .   نه اینکه روایت دیگران به او دیکته شود       
پیوندنـد جـز     داری می های کمونیست نهادینه در جوامع سرمایه     حزب

اینکه دستگاه تحلیلی اعضای قبل از خویش را فرا گرفته و بـازتـولـیـد            
کنند چه انتخابی دارند؟ هیچ تشکل به راستـی چـپ از ایـن روش              

 .کندنادرست برای شکل دهی فکری سایرین استفاده نمی
نـبـرد   « در فرانسه، به عنوان یک نمونـه، جـریـان هـایـی مـانـنـد                      
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 سال است که در قالب یک تشـکـل چـپ              50بیش از   »   ) 25( کارگری
مشغول آب ریختن به آسیاب نظام طبقاتـی        »   تروتسکیست« باصطالح  

هایی خشک و بی روح و فـاقـد هـرگـونـه              آنها با قالب  .   فرانسه هستند 
) 26( تـروتسـکـی   »   انقـالب مـداوم    « ی  گرایی رادیکال از اندیشه   کنش

انـد و در      داری را بیرون کشیـده    سرمایه»   عدم انقالب مداوم  « واقعیت  
های نظری ضـرورت سـازمـانـدهـی قـدرت              اعتنایی به پایه  کمال بی 

های انتخاباتی برای کسب قدرت رسمی ایـن      اجتماعی در تمام نمایش   
کنند و با شعارهای توخالی خویش بدترین تصویر        کشور نیز شرکت می   

نـیـرویـی ایسـتـا، فـاقـد            :   دهندممکن را از یک نیروی چپ ارایه می       
 . برنامه و شعاردهخالقیت، فاقد رادیکالیسم، حراف، بی

حـزب  :   این موقعیت تقریبا تمامی نـیـروهـای چـپ فـرانسـه اسـت                 
، لیـگ  ) ی حاکمیکی از دو حزب طبقه  ( کمونیست، حزب سوسیالیست    

در .   ای فقط در کشور فرانسه نیستچنین پدیده...   کمونیست انقالبی و  
داری که مجهز به دمکراسی طبقاتی هسـتـنـد        های سرمایه تمامی نظام 

این نیروهای به ظاهر چپ به راحتی، خواسته یا ناخواسته در خـدمـت              
کنند و از آفریدن کمترین خطری      حفظ نظم طبقاتی حاکم فعالیت می     

های طبقاتی استثمارگر حاکم یا عاجزند و یا به شدت پرهیز           برای نظام 
ی عملی است که سیـسـتـم        نقش آنها بازی کردن در حاشیه     .   کنندمی

-برایشان تعیین کرده و دقت دارند که به هیچ وجه از این حاشیه بـی              
 . خطر خارج نشوند

داری به یک اینک برای ترسیم نتایج عینی چپ محافظ  نظام سرمایه
 .پردازیمی مشخص مینمونه

 

 ی سیستم در فرانسه یک مثال  از چپ بازیچه

حزب کمونیست فرانسه یکی از احزاب قدیمی کمونیست در اروپاسـت           
در حالی که این حزب در آن زمـان        .    تاسیس شد 1920که در سال    

قدرتمندترین حزب سیاسی در فرانسه بوده است به تدریج و به ویـژه              
ی نهادینه شدن و وارد شـدن در           پس از جنگ جهانی دوم  در سایه       

ای خویش را از دست داد و از سـال          های قدرت سیاسی وجه توده    بازی
انداز سیاسی فرانسه تبـدیـل    به یک حزب دسته چندم در چشم1980

هـا  میلیـون »   کمونیست« عملکرد غیرکمونیستی این حزب     .   شده است 
ی متوسط را به سوی احزاب راست افـراطـی،           فرانسوی کارگر و طبقه   

امروز حزب کمونیست فرانسه به .   و یا میانه سوق داده است)   27( راست
در طـول    .   شودعنوان حزبی کهنه، غیرجالب، و بدون آینده معرفی می        

ی داخـلـی و       ی گذشته، این حزب با رعایت فقط مرامنامـه        چند دهه 
روابط درونی خویش و بدون توجه به تحوالت اجتماعی بـا قـراردادن              

ی غیـر قـابـل       بر راس حزب، لطمه   )   28( ترین اعضای خویش  لیاقتبی
جبرانی به تصویر کمونیست و کمونیسم در کشور فرانسه زده اسـت و              

سـازان  ی تمسخر و سـرگـرمـی بـرنـامـه        درمحافل ارتباطاتی دستمایه 
 ).29(تلویزیونی شده است

های دولت فرانسه از فردای جنگ جهانی       این حزب با شرکت در کابینه     
 به بعد و نیـز  1981ها در   دوم و نیز پس از روی کارآمدن سوسیالیست       

های مجلس ملی فرانسه بعـد      با داشتن نمایندگانی چند در تمامی دوره      
ی حاکم تبـدیـل شـده        از جنگ به یکی از شرکای اصلی قدرت طبقه        

است و به جز ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم خویش بـا بـرخـی از              
هـای  گری خویش را در میـان تـوده        سندیکاهای کارگری قدرت بسیج   

بررسی و تحلیل عملکرد همـگـرایـی ایـن           .   فرانسه از دست داده است    
طلبد اما بد نیست دراینـجـا بـه          حزب با سیستم فرصت دیگری را می      

ی ضد کمونیستی عملکرد این حزب را   عنوان مثال و برای اینکه جنبه   
ی ایـن    های اصلی سـاالنـه    به نمایش گذاشته باشیم به یکی از فعالیت       

های چپ ایرانـی نـیـز      ی برخی گروه حزب که به نوعی نیز دربرگیرنده     

 

نسل جوان ما حق دارد که نسبت به مـعـنـای             
واقعی یک نیروی چپ آگاه باشد تا انـتـخـابـی            

یعنی بیش و پیش از آنکه بخواهـد   .   درست بکند 
انتخاب خود را بر این اساس قرار دهد که چـه            
نیرویی عنوان پرطمطراق چپ را با خود به یدک         

خواهـد  کشد به این بنگرد که چه نیرویی می       می
نظم طبقاتی جامعه را ترمیم و تعمیر و دستکاری         
و حفظ کند و چه نیرویی به طور عملی در تالش           
است این نظم را تضعیف و نابود وبه جـای آن             
سامان نوینی را براساس حق مطلق شکوفـایـی         

 ها بنا کندی انسانخودخواسته و خودساخته
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 . هست اشاره کنیم
آیی بزرگ که حزب کمونیست فرانسه یک گردهم)   30( ها سال است    ده

شاهدیم که هر سـال  .   کندبرگزار می)   31(»جشن بشریت«ساالنه با نام  
این تجمع که قرارست محل مالقات نیروهای کمونیست جهـان بـرای             
آشنایی و همکاری با یکدیگر در جهت هماهنگی و تقـویـت مـبـارزات               

المللی تجاری طبقاتی در سراسر دنیا باشد تبدیل به نوعی نمایشگاه بین       
های شهرستان حزب کمونیست فـرانسـه و بـرخـی             شاخه.   شده است 

احزاب کمونیست دیگر جهان برای داشتن غرفه و شـرکـت در ایـن                 
ی ایـن اجـاره       همـه .   نمایشگاه باید بهای گزافی را بابت اجاره بپردازند       

ی اجاره غرفه، حـمـل و نـقـل،            کنندگان مجبورند برای جبران هزینه    
ی فـروش    ی خود را به یک بازار مـکـاره  خریدها یا اقامت خویش، غرفه 

کاال تبدیل کرده و با فروش مواد غذایی و نـوارمـوزیـک و لـبـاس و                 
هر سال در این نمایشـگـاه چـنـد       .   قدری پول فراهم کنند...  یادگاری و 

و »   چـپ « هـای    این تشکل.   کنندایرانی نیز شرکت می» چپ«سازمان  
بدون هیچ ارتباط سیاسی و تشکیالتی با یکدیگر، به رقابتـی           »   انقالبی« 

-شدید برای فروش ساندویچ و کباب ایرانی، فرش و صنایع دستی مـی        
بـیـالن   ) .   32( بساط رقص و موزیک ایرانی هم پـا بـرجـاسـت            .   پردازند

. . . ، ودکا و  سیاسی هر تشکل شرکت کننده در میزان فروش کباب، چای         
 . شودخالصه  می

حزب کمونیست فرانسه با قرار دادن یک سرویس انتظامات که از حیث            
کند، مامـوران  داری فرانسه رقابت می خشونت با پلیس فاشیست سرمایه    

را »   بـی نـظـمـی      « کند تا کمترین نمود      خود را در همه جا مستقرمی     
سرکوب کرده و یا مانع از آن شوند که محرومانی که توانایی پـرداخـت               

پـا بـه     »   نارفیقانه« بلیط ورودی گران به این نمایشگاه را ندارند نتوانند     
این مکان گذارند و بدانند که این احزاب طرفدار محرومان چه سـخـن               

در یک کالم در این سیرک سیاسی همه چـیـز     .   نوینی برای آنان دارند   
ی چپ و جستجوی سازمانـدهـی پـراتـیـک          هست جز کنش و اندیشه    

هاست که با کمترین تاثـیـر       ها سال مبارزات طبقاتی؛ واینگونه نمایشگاه   
ها همچنان ادامه دارد و خـواهـد         ی رهایی بخش توده   مهمی در مبارزه  

 . داشت
» انقالبـی « و »   چپ« پس آیا پرسیدنی نیست که چرا با وجود این همه           

داری روز به روز شرایط اجتماعـی ایـن جـوامـع           در کشورهای سرمایه  
ترین نیـروهـای    شود؟  چرا راست   تر می تر و شکاف طبقاتی عمیق    وخیم

) 36( و شـیـراک  )   35( در ایتالیا و یا لوپن)   34( سیاسی مانند برلوسکونی 
های مردم را به خود اختصاص داده و بـا           توانند رای توده  در فرانسه می  

، بـه    » انقـالبـیـون   « ها و   » چپ« کسب قدرت حکومتی، در کنار همین       
غارت و استثمار محرومان در جامعه بپردازند؟ چرا؟ این پرسشی اسـت     

های در خدمت سیستم هیچ پاسخی ندارند و هـمـچـنـان بـه                که چپ 
. ی خویش مشـغـولـنـد       پردازی و تکرار اشتباهات گذشته     حرافی، دروغ 

کند کـه آنـچـه      وار به آن اشاره شد ثابت می  مثال باال که بسیار خالصه    
ی کمونیسـتـی را      جویانههای برابری یک نیروی چپ نیاز دارد تا آرمان      

پیگیری کند دمکراسی نیست، زیرا حزب کمونیست فرانسه بـا وجـود              
ها به این وضعیت رقت بار کشیده  برخورداری از دمکراسی در طول سال     

آنچه یک نیروی چپ واقعی الزم دارد دمکراسی طـبـقـاتـی     .   شده است 
وایـن آن    .   گری بر اساس فهم ضد سیسـتـم اسـت          نیست، بلکه مبارزه  

های چپ موجود نیست و آنها را به چیزی است که در بسیاری از تشکل     
 . کلی از محتوا خالی کرده است

-اما آیا چپ در کشورایران نیز محکوم است که به سرنوشت این چـپ              
ی سیستم دچار شود؟ آیا ما نیز باید در انتظار آن بنشینیـم  های بازیچه 

ها و که روزی در کشورمان دمکراسی طبقاتی حاکم شود تا درطول دهه         
ی دمکراتیک در جهت ایجاد تعادل ساختـاری  ها به فعالیت نهادینه  سال

توانـیـم بـه جـای         برای سیستم و تامین بقای آن بپردازیم؟ آیا ما نمی   
حرکت به سوی این فرایند منحط وتبدیل شدن به چپ بی خطر ازهـم              

 اینک نگرش مبارزاتی خود را با دیدگاهی دیگر بنا کنیم؟ 

هـای  آنچه یک نیروی چپ نیاز دارد تا آرمـان         
ی کمونیستی را پیگیـری کـنـد         جویانهبرابری

دمکراسی نیست، زیرا حزب کمونیست فرانسـه       
ها با وجود برخورداری از دمکراسی در طول سال       

آنچه .   به این وضعیت رقت بار کشیده شده است       
یک نیروی چپ واقعی الزم دارد دمـکـراسـی           

گری بر اساس فـهـم   طبقاتی نیست، بلکه مبارزه  
واین آن چیزی است کـه در       .   ضد سیستم است  
های چپ موجود نیست و آنهـا       بسیاری از تشکل  

 . را به کلی از محتوا خالی کرده است
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 )37(شانس تاریخی چپ ایران

) 39( واستالـیـن  )  38(چپ ایران، که از بنیاد براساس اندیشه های لنین 
ی های نظری غیرمرتبط با جـامـعـه       بنا شد و جز بازتولید برخی نوشته      

ایران زیربنای محتوایی مهمی را در اختیار نداشت از همان ابتدا و در        
قالب حزب وابسته و شبه کمونیست توده تصویری مخدوش از آنچه به            

. توانست یک چپ رادیکال انقالبی در ایران باشد ارایـه داد            راستی می 
ظهور حرکت فداییان و افرادی مانند امیرپرویز پویان، مسعود احـمـد             
زاده و بیژن جزنی گرایش به سمت تولید ادبیات بومی چپ در ایران را              

-گرایانهمسعود احمد زاده در یک برداشت واقع      .   تا حدی ممکن ساخت   
 :ی چپ، راه را به همرزمانش نشان داد

تامل )   به ویژه تفاوت شرایط ما و روسیه      ( ما اگر در این تفاوت شرایط       « 
شدیم که درحالیکه معتقد      انگاری نمی   کرده بودیم شاید دچار این سهل     

بودیم تا ایجاد حزب راه دشواری در پیش داریم، از مشخص کردن این             
توانستیم معتقد باشیم که شرط ایـجـاد          آیا نمی .   راه دشوار غافل بمانیم   

چنین حزبی، شرط شرکت در مبارزه واقعی، شرط ایجاد نیروئـی کـه              
بتواند واقعاً پیشرو باشد، خود عمل مسلحانه است؟ و اگر دچـار ایـن                

شدیم که قیام شهری را با مبارزه چریکی طـوالنـی یـکـی                 اشتباه نمی 
مطالعه بدانیـم،   توانستیم هم انقالب کوبا را یک تجربه قابل       بگیریم، نمی 

و به حق معتقد باشیم که گسترش مارکسیسم بر اسـاس واقـعـیـت                 
» . هـاسـت     و هم بگوئیم که قیام کار توده      .   گیرد، نه بالعکس    صورت می 

)40( 

گرای خویش به خوبی درک خود را       ی کنش امیر پرویز پویان در نوشته    
-از ضرورت خروج از انفعال روشنفکرنما و حرکت به سوی کنش بسیج           

 :کندها بیان میگر توده

ی تحت شرایطی که روشنفکران انقالبی خلق فاقد هرگونـه رابـطـه            «   
مستقیم و استوار با توده خویشند، ما نه همچون مـاهـی در دریـای                  
حمایت مردم، بلکه همچون ماهیهای کوچک و پراکنده در مـحـاصـره             

وحشت و خفقان، فـقـدان     . بریم ها و مرغان ماهیخوار به سر می  تمساح
هر نوع شرایط دمکراتیک، رابطه ما را با مردم خویش بسـیـار دشـوار                 

ثمرترین   ترین و در نتیجه کم      حتی استفاده از غیرمستقیم   .   ساخته است 
همه کوشش دشمن بـرای حـفـظ         .   های ارتباط نیز آسان نیست      شیوه

ارتباطیم، کشف و سرکوبـی مـا      تا با توده خویش بی.   همین وضع است  
برای اینکه پایدار بمانیم، رشد کنیم و سازمان سـیـاسـی             .   آسان است 

طبقه کارگر را به وجود آوریم، باید طلسم ضعف خود را بشکنیم، بایـد              

 )41(» .ای مستقیم و استوار به وجود آوریم با توده خویش رابطه
دهد که چگونه جدایی ایـجـاد       وی سپس با تیز بینی بسیار توضیح می       

هـای  های مبارز مسلح و مردم، راه را برای مکانیسـم         شده میان سازمان  
 :ها توسط سیستم و بازیگران فرهنگی آن باز کرده استمسخ توده

دهد که کارگران، حتی کارگران جوان، بـا هـمـه              تجربه ما نشان می   « 
برند، رغبت چندانی بـه        نارضائی خویش از وضعی که در آن به سر می         

هـای ایـن امـر را             علـت .   دهند آموزشهای سیاسی از خود نشان نمی    
فقدان هر نوع جریان قابل لـمـس سـیـاسـی و               :   توانیم پیدا کنیم    می

ناآگاهی آنان موجب شده است تا به پذیرش فرهنگ مسلط جامعه تـا              
به ویژه کارگران جوان، حتـی سـاعـات مـحـدود          .   حدی تمکین یابند  
های حقیر خود را صـرف تـفـریـحـات مـبـتـذل                    بیکاری و اندوخته  

هنـگـام   .   اند  غالب آنها خصائل لومپن پیدا کرده     .   کنند  بورژوائی می   خرده
کوشند تا با مکالمات مـبـتـذل           کار اگر مجال گفتگو داشته باشند، می      

گروه کـتـابـخـوان کـارگـران، مشـتـری               .   ساعات کار را کوتاه سازند    
دشـمـن مـا      .   ترین آثار ارتجاعی معاصر هسـتـنـد         ترین و کثیف    منحط

ای و بـا   کوشد با جلوگیری از هر گونه حرکت سیاسی در سطح توده    می
الوصول، کارگران مـا را بـه پـذیـرش            ازدیاد روزافزون تفریحات سهل  

بورژوائی عادت دهد و به این طریق پادزهر آگاهی         خصلت عمومی خرده  
 )42(».سیاسی را در میان آنان بپراکند

داند، همان راه حـلـی کـه چـپ            ی کار را در گذر به عمل می       او چاره 
دهد انقـالب  گفتارگرای ایران به شدت از آن گریزان است و ترجیح می          

کارگری را در ادبیات قرن نوزده اروپا بجوید نه در واقعیت قرن بیسـت              
 :دهدپویان به روشنی تشخیص درست خویش را ارایه می. و یک ایران

شود زیرا از شرایط مادی مقاومـت         پرولتاریا به این فرهنگ تسلیم می     « 
طرد این فرهنگ تنهـا زمـانـی مـمـکـن              .   نصیب است   در برابر آن بی   

. گردد که پرولتاریا به واژگونی روابط بورژوائی تولید، آغاز کرده باشد           می
در حقیقت، خودآگاهی طبقاتی پرولتاریا تنها در جریان مبارزه سیاسی          

طبقه کارگر .   یابد ترین امکان ظهور و رشد خود را باز می است که وسیع  
تا هنگامی که خود را فاقد هر گونه قدرت بالفعلی بـرای سـرنـگـونـی                  
دشمن ببیند، طبیعتاً هیچگونه کوششی نیز در راه نفی فرهنگ مسلط           

او پس از عزم به تغییر زیربناست کـه عـوامـل          .   تواند داشته باشد    نمی
گـیـرد، و بـه مـثـابـه                روبنائی را برای پیروزی خود به خدمت مـی        

دهنده نظمی نو مطلقاً متفاوت با نظم کهن، بینش اخـالقـی و              بشارت
 )43(».کند پذیرد و شکوفان می فرهنگی خاص خود را می
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گـرا و    در حالیکه چپ ایران شانس برخورداری از چنین ادبیات واقـع           
-بینیم که انـدیشـه    گرای رادیکال و هدفمندی را داشته است می       کنش

های رفقایی مانند امیر پرویز پویان و مسعود احمد زاده به تدریـج بـه                
کند که در فـردای      شود و از دل آن جریانی ظهور می       حاشیه رانده می  

ها برای دفاع عمـلـی از مـنـافـع             انقالب، به جای مسلح ساختن توده     
در صـدد    »   پاسداران را به سالح سنگین مجهز کنید  « خویش، با شعار    

تجهیز و نهادینه کردن نیروی مسلح مدافع نظام طبـقـاتـی در حـال                
 . آیداستقرار بر می

دیگر به اسـم چـپ،        :   شودها ضرورت یک نکته را یادآور می      این مثال 
دیگر اینگونه نباشد کـه در طـول          .   های راست را ترویج نکنیم    اندیشه

خیابان تحوالت اجتماعی راهنما به چپ بزنیم و بر سر چهارراه پیچش            
بیاییم با خود، خلق خـود و تـاریـخ            .   تاریخی جامعه به راست بپیچیم    

 . صادق باشیم
نسل جوان ما حق دارد که نسبت به معنای واقعی یک نـیـروی چـپ                 

یعنی بیش و پیش از آنکه بخـواهـد         .   آگاه باشد تا انتخابی درست بکند     
انتخاب خود را بر این اساس قرار دهد کـه چـه نـیـرویـی عـنـوان                       

کشد به این بـنـگـرد کـه چـه          پرطمطراق چپ را با خود به یدک می      
خواهد نظم طبقاتی جامعه را ترمیم و تعمیر و دستکاری و            نیرویی می 

حفظ کند و چه نیرویی به طور عملی در تالش است ایـن نـظـم را                    
تضعیف و نابود وبه جای آن سامان نوینی را براسـاس حـق مـطـلـق                   

 . ها بنا کندی انسانشکوفایی خودخواسته و خودساخته
 

 : نتیجه گیری
اگر عمل و کنش به جای واژه و کالم تبدیل به معیار گردد، طبـیـعـی                 

کـدام نـیـرو      .   شـود تر میگیری بهتر و آساناست که قضاوت و تصمیم   
کند از خـطـر    کند و کدام نیرو تالش می     برای سیستم خطر آفرینی می    
بینیم بسیـاری از     با چنین شاخصی می   .   آفرینی برای سیستم بپرهیزد   

-ها قرار دارند، می   ای هستند که راست   درهمان جبهه »   چپ« نیروهای  
و بسـیـاری از       )   44( توان گفت به نوعی مهندسی اجتماعی باور دارند       

ی ضد سیستم، یعنی در     دانیم در جبهه  کسانی را که ما حتی چپ نمی      
 . ها خواهیم یافتی یاری رسانی به خودرها سازی تودهجبهه

با تشـخـیـص      .   کندکند و نه راه گم میچپ در کنشگری نه تردید می     
وقتی بدانیـم کـه بـقـای          .   توان درمان درست پیشنهاد داد    درست می 

دانیم که زیر سوال بردن نابرابری نیز بـا          نابرابری در گرو نظم است می     

پس کاری که باید کرد این است کـه          .   برهم زدن این نظم میسر است     
ها و نمودهای نظم نابرابر     در هرکجا، به هر شکل و به هر قیمت مصداق         

در .   و ضد انسانی حاکم بر روابط اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال بـرد             
نتیجه زیربنا و روبنای سیستم یعنی هر دو را با هم باید مـورد هـدف                  

دهد نابرابری وستم طبقاتـی، کـه        یک نیروی چپ اجازه نمی    .   قرار داد 
این امر بسیارمهم اسـت زیـرا         .   امری غیرعادی است، عادی جلوه کند     

تواند بدون اعتراض بـالفـاصـلـه       ی نابرابر میپذیرفتن اینکه یک پدیده 
. شـود ادامه یابد خود بزرگترین خدمت به تداوم سیستم محسوب مـی           

پردازی بـرای    کند، نظریه تنها در کنش است که مبارزه تحقق پیدا می        
-تواند تا به عرصـه ای نمیهیچ نظریه.   مبارزه الزم است اما کافی نیست   

گری هدفمند راه نیافته باشد مدعی نقش آفرینی در مـبـارزه           ی کنش 
 . شود

هـر  :   اما کنشی که بخواهد این نظم را زیر سوال برد چیسـت؟ پـاسـخ            
ی عملکرد مـعـمـولـی       گونه کنشی است که به نظم نابرابر حاکم اجازه        

های مسکونی ثـروتـمـنـدهـا و          سلب آرامش و آسایش از محله  :   ندهد
ها محروم در نـاز و رفـاه          بری از حاصل کار میلیون    مرفهین که با بهره   

برای این منظور هر گونه حرکتی که آرامـش کـاذب            .   کنندزندگی می 
اشـغـال   .   شان را مختل کند در هرکجا قابل اجراست       آنها و روند زندگی   

ها، به هم ریختن تعطیالت،     خانمانویالها و منازل آنها و جای دادن بی       
های آنـهـا    ی اموال و ثروت   های آنچنانی آنها، مصادره   ها و ضیافت  جشن

گاه ها و بر هـم زدن         ها، تفریح از هر طریق ممکن، هجوم به رستوران      
ها و موسسات مـالـی      ی بانک بساط عیاشی و خوشگذرانی آنها، مصادره     

های تشکیالتی بـه دوراز       اما نه برای اختصاص پول مصادره به فعالیت       
های مصادره شده با تبلیغات فـراوان        های محروم، بلکه توزیع پول    توده

ها، تن در نـدادن     ترینها و محروم  در محالت فقیرنشین میان فقیرترین    
به بندهای بردگی کارمزدی، جا انداختن این فکر که چرا زمـانـی کـه                

ای نان به استثمار تن  ها را مصادره کرد برای لقمه     توان رفت و ثروت   می
درداد، ضربه زدن از هر طریق ممکن به ماشین دولتی حافظ مـنـافـع              

بنـدان،  ی برتر از طریق اعتصاب، تحصن، خرابکاری، تظاهرات، راه        طبقه
اشغال محل کار، اشغال دفاتر مدیریت، مصادره و ارائـه مسـتـقـیـم                  

 ... کاالهای تولیدی، و
در یک کالم باید کاری کرد تا نظم اجتماعی نابرابر حاکم برجامعه بـه               

باید کاری کرد که طبقـات     .   طور پیوسته مختل شود و نتواند ادامه یابد       
هـا  کشی انسـان   توانند با منطق ضد بشری به بهره    برتر دریابند که نمی   

هر طور که ممکن است باید سیستم را فلج کرد و کارکـرد         .   ادامه دهند 
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ی حـاکـم اسـت از کـار            عادی دستگاه دولت را که ابزار دست طبقه       
نـبـرد   .   ها نمودهای مشخص نبرد طبقاتی هسـتـنـد        این مثال .   انداخت

وار حاکم تـن    خواهند به نظم برده   ای که نمی  های آزاده اجتماعی انسان 
دردهند و با پذیرش شرایط موجود، نظم حاکم بر شرایط موجود را نیز             

 . تایید کنند
دهد زندگی پـرمـاجـرا و پـر            انسان آزاد، انسانی است که ترجیح می      

وار بـه صـف       ی طبقاتی بپذیرد اما مـورچـه  خطری را در درون جامعه  
وی ازهر موقعیتی برای روشنـگـری   .   میلیاردی بردگان سیستم نپیوندد   

مبارزه و زندگی را بـه     .   بردها و زیر سوال بردن نظم حاکم بهره می        توده
تواند آمیزد وهرگز نمی  سان دو چهره از یک واقعیت مشترک به هم می         

ی کـار   گری او عرصه  ی مبارزه عرصه.   یکی را به نفع دیگری معنا بخشد      
او .   های کار و زندگی برایش میدان مبارزه است       و زندگی است و صحنه    

برد که هر کنش کوچک و هـر          شناسد و هرگز از یاد نمی     هدف را می  
کالم کوتاه، دیر یا زود، به شرط آنکه با جهت و هدفمند باشد به ثـمـر                 

چنین عنصری با نپذیرفتن اشکال مختلف اقتدار، خود را به          .   نشیندمی
ی در افتادن با سیستـم      کند و آماده  عنوان انسانی رها از قید تربیت می      

های کوچک برای پرورش    گریاز طغیان .   شودبه طور جدی و عملی می     
به طور دایم   .   بردهای بزرگ بهره می   توانایی عصیان خود در مقابل ستم     

های انسانی همچون عشق ورزی، همنوع دوستی، دردمندی بـا          خصلت
رنجدیدگان و شجاعت و شهامت را در خود تقویت کرده و از خویشتـن      

سازد که ارزش زندگی را با عرض آن انـدازه           ای می خویش انسان آزاده  
 . گیرد نه با طول آنمی

آگـاهـی   .   برای رهایی انسان به دو عنصر آگاهی و شجاعت نیـاز اسـت             
اگـر  .   برای تشخیص راه درست و شهامت برای گام برداشتن در آن راه        

ی مرفـه و     های واقعی بتوانند به طور دایم آرامش و آسایش طبقه         چپ
ی چرایی و چگونگـی     سازی دستگاه دولت را برهم زنند و در باره        امنیت

گری، طبقات محروم را به طور گسترده و از نـزدیـک در                 این کنش 
: ی مشخص حاصل خـواهـد شـد       جریان بگذرانند، بی شک یک نتیجه     

ی مرفه بـا    طبقه.   توان جامعه را در این شرایط مدیریت کرد       اینکه نمی 
ی این واقعیت نامطلوب تالش خواهد کرد دست به سـرکـوب             مشاهده

اما چون فعاالن این روش مبارزاتی فقط در یـک تشـکـیـالت                 .   بزند
اند امکان سرکوب متمرکز آنـهـا تـوسـط            مشخص، سازماندهی نشده  

بنابراین مبارزه از حالت پلیسی و .   ی امنیتی دشمن ناممکن است  شبکه
ای طبقاتی، اجـتـمـاعـی،       حتی سیاسی خویش خارج شده و به مبارزه  

 . شودی جامعه تبدیل میانسانی در گستره
اسـت،  »   گری مسـتـمـر     طغیان« در یک کالم، روش مبارزاتی چپ در        

ی نمودهای ستمگری مادی و معنـوی کـه          عصیان مداوم بر علیه همه    
اگر این خصلت عصیانگر را از فرد یا تشکلی، به هر بهـانـه و بـا هـر                      

. توانیم آن را با عنوان چپ شناسایی کـنـیـم          توجیهی، سلب کنیم نمی   
هرکس به هر دلیل از این طغیان همیشگی دست بردارد و درچارچوب            
یک نظام نابرابر و ضدانسانی نسبت به درد خود و دیـگـران آرام یـا                   

شـود کـه     ساکت و یا منفعل شود وارد یک فرایند مسخ محتوایی مـی           
چـپ  « ی مشخص آن، در ارتباط با این نوشتار، چـیـزی جـز                 نتیجه
زدا گفتنی است که فرد یا نیرویی که به این مسخ چـپ     .   نیست»   زدایی

دچار شده است هر چند شعارهای چپ دهد یا خود را چپ مـعـرفـی                 
کند یا از ادبیات چپ استفاده کند چیزی را در ماهیت غـیـرچـپِ او                  

-ها، گر چه بسیاری تصور می     با تکیه بر همین شاخص    .   دهدتغییر نمی 
فراوان هستند، اما چنین نیـسـت و         »   چپ« کنند که افراد و نیروهای      

هایی که بر شمردیم، چندان هم زیاد       نیروهای با اصالت چپ، با شاخص     
 .نیستند

ی مـعـیـار قـطـعـی بـرای             آنچه در این نوشتار آمده است شاید همه       
تشخیص چپ در خدمت سیستم و چپ ضد سیستم نباشد اما با توجه             
به دیالکتیکی که در واقعیت جاری است، شناخت ما هرگز مـطـلـق و                

تالش این مقاله بر آن بود که با برخـی تـوضـیـحـات و           .   ایستا نیست 
ی مفاهیم برای خود حق شناخت و انتخاب بـه          ورزی در گستره  اندیشه

های مختلف یک یقین در مقـابـل   وجود آوریم، چرا که در ورای دیدگاه   
 .  نماتوان چپ بود و هم چپدر دنیای امروز، هم می: ماست

دهـد  انسان آزاد، انسانی است که ترجیـح مـی         
ی زندگی پرماجرا و پر خطری را در درون جامعـه         

وار به صف میلـیـاردی      طبقاتی بپذیرد اما مورچه   
وی ازهر موقعیتی بـرای     .   بردگان سیستم نپیوندد  

ها و زیر سوال بردن نظم حـاکـم         روشنگری توده 
مبارزه و زندگی را به سان دو چهـره         .   بردبهره می 

آمیزد وهـرگـز    از یک واقعیت مشترک به هم می      
 . تواند یکی را به نفع دیگری معنا بخشدنمی
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هایی که افرادی مانند فریبرز رئیس توان از جریانبه طور مثال می -1

 . کنند نام برددانا آن را نمایندگی می

 2- Socialisation 
ی غریزه در اینجا با هدف تاکید بر خصلت ناآگاه آن            استفاده از واژه  .   3

ی طبقاتی به باورها و رفتارهایی اشاره دارد که در ذهن مـا        غریزه.   است
دانـیـم کـه      ملکه شده است و بکارگیریشان را امری چنان بدیهی مـی          

ویژگی جستجوگری و کنجکاوی ذهنی ما هرگز به دنبال زیـر سـوال            
از واژه ی     »   پیـر بـوردیـو     « جامعه شناس فرانسوی .   بردن آنها نیست  

»habitus  «برای بیان این منظور استفاده کرده بود. 
4. Education 
5. Acculturation 

 . ایمپرداخته» نظام«یا » سیستم«دورتر به توضیح مبسوط مفهوم . 6

ی ابـهـامـاتـی       تواند برای برخی برانگیزانـنـده     بندی فوق می  تقسیم.   7
. بـاشـد    )   Government( و حکومت )   state( پیرامون تعاریف دولت    

» ی جامعه شناسـی زمینه« نگارنده با تکیه بر تدقیق مطرح شده در اثر   
کند که  تر معرفی می  ای وسیع امیر حسین آریان پور دولت را  مجموعه       

سازمان اجتماعی وسیـعـی     « دولت  .   باشدی حکومت نیز می   دربرگیرنده
دولـت بـه     .   است شامل حکومت و مردم و سرزمینی با مرزهای معیـن          

ی حکومت، میان مردمی که در داخل مرزهای سرزمین به سـر             وسیله
رونـد،  آن بـه شـمـار مـی          )   citizens(وندان برند و اتباع یا دولت می

آریان پور امیر حسین، زمـیـنـه      :   منبع .   » کندروابطی منظم برقرار می 
  ، 345 ، ص 1380جامعه شناسی، انتشارات امیرکبیر، نشر سیزدهم 

8.  differentiating mechanism 
9.  variation 
10. selection 
11. stabilisation 
12. WALLACE  PROVOST, The world as a social 
system, : http://www.n4bz.org/gst/gst12.htm 
13. self-referential 

. مندی یـک مـکـتـب شـد           ی انقالبی نباید اسیر تاریخدر مبارزه.   14
رمانتیسم انقالبی و شیدایی، نام و عناوین نباید ما را از بررسی عمـیـق               

نگریستن به مارکسیـسـم بـه      .     کاربرد یک نگرش برای مبارزه باز دارد  
) ایدنولـوژی ( و نه یک روش تفکر      )   متدولوژی( عنوان یک روش تحلیل     

ماهیت این روش تحلیل در پویایی محـتـوایـی      . رسدضروری به نظر می   
های اجتـمـاعـی را       کند نه فقط قانومندی   آن است که ما را دعوت می      

ها نیز واقـف    پذیری این قانونمندی  کشف کنیم بلکه همچنین به تحول     
های اجتـمـاعـی     تحوالتی که از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، ویژگی      .   باشیم

مارکسـیـسـم    .   پذیردها تاثیر می  بومی و نیز از خالقیت بی کران انسان       
علم رهایی بشر نیست مثالی است از بنای دانش رهایی بشر در یـک                

تواند پیش  اما مثالی بسیار جالب است که می      .   چارچوب زمانی و مکانی   
های دیگر در    های مستمر و ضروری دیگر برای آفرینش      ی تالش زمینه
ی ارزنـده در      مارکسیسم یک نمونـه   .   ی دانش رهایی بشر باشد    زمینه

اینک با دیگران است    .   مسیر تاریخ بشر است با نقاط ضعف و قوت خود         
ی تاریـخـی بـه      که با الهام آزاد و برداشت پویا و آفریننده از این نمونه         

های نوین نظری و راهکارهای مشخص عملی با هدف رهـا            ساختن راه 
هم چنین نگـاه  .   (   اش بپردازند سازی انسان از قید بندهای خود ساخته      

 )     کنید به تعریف کانت از روشنگری

15. Social counter-power : پادقدرت اجتماعی 
در اینجاست که کارکرد واقعی چپ همراه سیستم در تامین . 16

 . شودامنیت ساختاری نظام مشخص می

هـا  داند این درپراتیک شورش است که ضعف      چپ ضد سیستم می   .   17
مـنـد   شود و با نظـریـه     های هر دو طرف نبرد طبقاتی نمایان می       و قوت 

گری انقالبی تدویـن شـده و       هاست که دانش کنش کردن این پراتیک  

اگر عمل و کنش به جای واژه و کالم تبدیل بـه            
-معیار گردد، طبیعی است که قضاوت و تصمیم       

کدام نیرو بـرای    .   شودتر می گیری بهتر و آسان   
کند و کدام نیرو تالش     سیستم خطر آفرینی می   

. کند از خطر آفرینی برای سیستم بپرهیـزد       می
بینیم بسیاری از نیروهـای  با چنین شاخصی می   

هـا  ای هستند که راست   درهمان جبهه »   چپ« 
توان گفت به نوعی مهـنـدسـی        قرار دارند، می  

 .اجتماعی باور دارند
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 .یابدصیقل عینیت می

این خصلت از عوارض مشخص اجتماعی شدن طبقاتی است که از       .   18
-دوران کودکی، فرد را در خانواده و مدرسه از هرگونه بی نظمـی مـی            

بدین شکل بی نظمی ضـد      .   کنندهراسانند و برایش مجازات تعیین می     
 . کندساختاری از همان اوان کودکی به مثابه ضد ارزش جلوه می

گری در نگرش چپ ضد سیستم یک ارزش نـاب انسـانـی       عصیان.   19
است که خبر از عدم مسخ اصالت بشری فرد در فرایندهای تـبـعـبـت                

 . آفرین حاکم بر آموزش و پرورش دارد

چپ همراه سیستم از این طریق در واقع بازتولید گر همان روابـط          .   20
تر در درون تشکیالت خود     اجتماعی سلسله مراتبی در مقیاسی کوچک     

های پایین  ، به ویژه در رده    در اینجا نیز نظام امتیازساالری فرد را      .   است
 .  داردسلسله مراتب، از رشد و شکوفایی بازمی

برای چپ ضد سیستم زندگی و مبارزه دو جزیی  جدایی ناپـذیـرو   .   21
هـا و تـعـالـی         اند که هر یک باید سبب شکوفایی توانایی       در هم تنیده  

مبارزه بـه ایـن صـورت         .   ی دیگری شود  های رفتاری در حوزه   خصلت
تواند با زندگی حالت سست پیمانی و گسیختگی به خود بگیـرد و     نمی

های معمول در روابط عمـودی حـزبـی          به همین دلیل نیاز به مراقبت     
 . نیست

های چپ در خدمت سیستم باید دوام آورد تا به سیستم      در تشکل .   22
توان برایش کارکرد داشت و مورد قبـول واقـع شـد،        ثابت کرد که می 

حال آنکه در مورد چپ ضد سیستم باید زمـان بسـتـر پـیـشـبـرد                      
های مبارزاتی و    روشنگری، افزایش کمی و کیفی آگاهی، رشد شجاعت       

 . های سیستم استانسانی و ضربه زدن مداوم به پایه

ضرورت یک گرایش به ظاهر رادیکال از یک سو و وحشت نهادینه            .   23
های شود که تشکلبرای عبور از حرف به کنش از سوی دیگر سبب می        

-شبه چپ، کالم را بر عمل ترجیح دهند و مخاطبان خویش را در هاله            
گرا در نوعی بی تابی بی پـایـان نـگـه         های رادیکال و آرمان ای از واژه  

 .دارند

چپ ضد سیستم بر اهمیت کنش بر حرف و دیالکتیک عملی و نه           .   24
نظری میان این دو واقف است و در پی آن نـیـسـت کـه از کـالم                        

دانـد  ی ابزاری کند بلکه کالم را ابزاری در خدمت کنش می          سواستفاده
آنچه شکل، محتوا، کمیت و کیفیت گفتمان چپ ضد سیسـتـم       .   و بس 

 .  کند کنش استرا تعیین می

 25. Lutte Ouvrière  

ای از   که شـاخـه  »   نبرد کارگری« ای خویش  تشکل در اصول پایه. 26
است بر ضـرورت تـعـویـض         »   های انترناسیونالیست اتحاد کمونیست « 

اما در .   کندی کمونیستی تاکید می   ی سرمایه داری با یک جامعه     جامعه
داری مشـغـول     ی سرمایه عمل این تشکل با چنان مسایل خُرد جامعه       

شده است که این چشم انداز کالن به کلی به دست فراموشی سـپـرده               
شده است، البته نه در حرف ونه درمرامنامه این تشکل بلکه در عـمـل               

 . مشخص مبارزاتی

 میزان کارگـرانـی کـه      2007 ژانویه 27طبق یک نظر خواهی در .   27
 24ی حزب راست افراطی فرانسه رای دهنـد          تصمیم دارند به نماینده   

ی حزب سوسیالیـسـت در     درصد و آنهایی که در نظر دارند به نماینده      
 درصد 19انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل و مه رای دهند تنها     

 :منبع. است
 http://www.lefigaro.fr/election-presidentielle 
2007/20070314.FIG000000300_un_electorat_tente
_par_le_fn.html 

 1994 تـا    1972های  دبیر اول حزب کمونیست فرانسه بین سال      .   28
بود که در فرانسه با دو ویژگی شـنـاخـتـه     »   جرج مارشه« فردی به نام   

جانشیـن  .   سوادی سیاسی و دیگری عدم قدرت بیان      نخست بی :   شدمی
بود که در انـتـخـابـات          »   روبرهو« ی دیگر به نام     مایهوی یک فرد بی   

 درصـد و در سـال           8.7  توانست تنها 1995ریاست جمهوری سال    
.  درصد آرای رای دهندگان را به خود اختصاص دهـد 3.37 تنها 2002

کاندیدای بی کفایت دیگر حزب کمونیست در دور          »   ماری ژرژ بوفه  « 
 2 کمتر از     2007اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه آوریل         

بدین ترتیب شاهد روند اضمـحـالل      .   درصد آرا را به خود اختصاص داد      
 .  ی سیاسی فرانسه هستیمتدریجی این حزب در صحنه

» هـای اخـبـار     دلقـک «ی کمدی عروسکی به طور مثال در برنامه. 29
 )Les Gugniols de l’info)هـای  تـریـن بـرنـامـه        که از پرُبیننده

ی چهار فرانسه است تصویر حزب کمونیست فرانسه به صورت از           شبکه
مُد افتاده، بی ارتباط با جهان بیرون، بدون جذابیت، سرد و بـی روح           

این تصویر تاکنون مورد اعتراض یا تکذیب واقـعـیـت            .   شودمعرفی می 
 . بیرونی قرار نگرفته است

 برگزار شد و بعد از چـنـد     1930این جشن نخستین بار در سال       .   30
 .سال توقف در دوران جنگ جهانی دوم بار دیگر از سر گرفته شد

31. Fête de l’Humanité 
خواست به این جشـن  دو سال پیش یک رفیق ایرانی که از من می. 32
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ی اینکه کجا یک بحث و گفتگوی جـدی          بروم به جای سفارش درباره    
-های ایرانی شرکت کننده در جریان خواهد بود می        سیاسی میان گروه  

به محل که رفتم دریافتـم    .   » کنمآش حزب توده را توصیه می     « :   گفت  
» آش« ظاهرا تنها تشکل چپ ایرانی شرکت کننده در این مراسم کـه     

 .کند حزب توده استخوبی را برای ایرانیان آماده می

 :تصویر برگرفته شده از سایت . 33
 http://www.pcf-issy.org/huma2004_2.html 

خود از  »   قدرت ایتالیا « گرای  سیلویو برلوسکونی رهبر حزب راست    .   34
هـای  داران این کشور و مدافع سرسخـت سـیـاسـت           بزرگترین سرمایه 

 . نئولیبرالی و ضد مردمی است

فرانسه است که به عـنـوان     »   ی ملیجبهه« ژان ماری لوپن رهبر     .   35
ضعف حزب کمونیـسـت و       .   شودیک حزب راست افراطی شناخته می     

 احزاب چپ فرانسه چنان نمایان است که بخش مهمی از چند میلیـون   
دهند کـارگـران فـرانسـه        ی اخیر به لوپن رای می     نفری را که در دهه    

هـای  همان کارگرانی که خود قربانی نخست سیاست      .   دهندتشکیل می 
اش در صورت به قـدرت رسـیـدن     » ی ملیجبهه«اجتماعی  -اقتصادی

 .خواهند بود

های ژاک شیراک کاندیدای راست فرانسه موفق شد دو بار در سال          .   36
 از تشتت و نبود محبوبیت نیروهای چپ در فـرانسـه       2002 و 1995

 سـال    12استفاده کند و با کسب اکثریت آرای رای دهندگان به مدت    
های ضد خلـقـی     در مقام ریاست جمهوری فرانسه قرار گیرد و سیاست        

انتخاب نیکوال سـارکـوزی   .   داری را در این کشور اجرا کند      نظام سرمایه 
داری فرانسه بیانگـر  ی سرمایه به عنوان نماینده2007 ماه مه    6در روز   

 .باشدهای چپ همراه با سیستم در فرانسه میادامه قهقرای تشکل

نگارنده در اینجا در پی تخطئه و رد هیچ تالش نظری و عملی در   .   37
خواهد توجه نسـل    تاریخ چپ ایران نیست، بلکه با نقد برخی نکات می         

 .های گذشته جلب کندجوان را به پرهیز از باز تولید خطاهای نسل

. بررسی و نقد مفصل آثار و عملکرد لنین در حد این نوشتار نیست   .   38
های وی او را یـکـی از       یایی اندیشهتنها اشاره کنیم که روایت شوروی  

مارکـس  .   سازدمنحرف کنندگان نگرش مارکسیستی انقالب معرفی می      
دانست که به دست یک پرولتاریـای       انقالب را  تنها زمانی ارزشمند می      

آگاه و باخبر ازنتایج فوری و درازمدت کنش خویش صـورت پـذیـرد،               
های لنین، دنـبـال کـردن        حال آنکه طبق برداشت متداول از آموخته      

انقالب ازطریق حزب انقالبی میسر است امـری کـه ایـن جـنـبـش                   

اجتماعی تعالی بخش را در حد یک کودتای سازماندهی شده تـوسـط         
در .   شودحزب با همدستی و مشارکت تاکتیکی توده ها کاهش داده می         

راستای درک مطابقت روش انقالبی لنینستی با ماهیـت اجـتـمـاعـی               
ی آثار لنین   کند، بازخوانی دوباره  انقالب، آنگونه که مارکس توصیف می     

های خودرهاساز انـقـالب      برای سنجش وفاداری عینی وی به مکانیسم      
 .نمایدضروری می

های او نمود بارز جایگزینی سیستم ضـد  عملکرد استالین و اندیشه.   39
داری داری خصوصی با یک نظام ضد انسانـی سـرمـایـه            انسانی سرمایه 

آنچه در قاموس سیاسی وی نبود جایگاه انسان به عـنـوان             .   حزبی بود 
دراستالینیسم انسان به   .   محورارزشی و اصلی هرگونه کنش انقالبی بود      

شود حال آنکه انقالب، آنـگـونـه    پایمال می»   منافع عالی خلق  « ی  بهانه
کرد، توسط جمع، اما برای رهـایـی انسـان           که مارکس آن را تصور می     

 . است
مسعود احمد زاده، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تـاکـتـیـک،             .   40

  ، انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران 1349

ی مسلحانه و رد تئوری بقا، امیر پرویز پویان، ضرورت مبارزه. 41
 های فدایی خلق ایران  ، انتشارات چریک1350

ی مسلحانه و رد تئوری بقا، امیر پرویز پویان، ضرورت مبارزه. 42
 های فدایی خلق ایران  ، انتشارات چریک1350

ی مسلحانه و رد تئوری بقا، امیر پرویز پویان، ضرورت مبارزه. 43
 های فدایی خلق ایران ، انتشارات چریک1350

 به (social engineering( » مهندسی اجتماعی«اصطالح . 44
شود که ساختار اجتماعی را به سان ساختمانی دیدگاهی اطالق می

توان با قدری اصالح و تعمیر و ترمیم سرپا نگه داشت تا داند که میمی
این نظریه که در جامعه شناسی آمریکایی رواج . به بقایش ادامه دهد

بسیار دارد در پی پرهیز از هر گونه تغییر بنیادین و دگرگونی 
در این باره چپ در خدمت سیستم نیزبه دنبال آن . ساختاری است

ها را در حد مهندسی اجتماعی و نه بیشتر است که سطح توقع توده
 . دارد
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ی ی کارگر در جامـعـه     در بخش نخست این نوشتار گفته شد که طبقه        
هـای  ی حاکم و شکافی ایدئولوژیک طبقه  داری به خاطر سلطه   سرمایه

های طبقاتی یک دست و یک سـو عـمـل             گوناگون درونی، در چالش   
در فرایند .   این معضل در دوران اعتالی انقالبی نیز وجود دارد        .   کندنمی

ی کارگر نسبت به نقش و قـدرت          مبارزاتی، هر چند که آگاهی طبقه     
یابد و ماهیت و مشروعیت نظام طبقـاتـی         اجتماعی خویش افزایش می   

هـا از    دهد، اما این شـکـاف  را مورد پرسش قرار می  “   سرمایه” متکی به   
اش تـجـلـی      بین نمی روند و  به اشکال گوناگون در مداخالت سیاسی          

های درون طبقاتی حتی به صـورتـی       ای از این ناهمگونی   پاره.   یابندمی
پـس  .   شودمبارزاتی کارگران آشکار می   “   دو سوی سنگر  ” متناقض و در    

های درون طبقاتـی  ها و نوسان زده شد اگر شکاف   بنابر این نباید شگفت   
شوند، و یا حتی بـا      های غیرسوسیالیستی متبلور می   در تمایل به برنامه   

این ناموزونی خـود    .   گردندپیوستن کارگران به احزاب بورژوا نمایان می      
 . ی ایدئولوژیک و تاریخی طبقات حاکمنیز بازتابی است از سلطه

هـای  متشکـل از الیـه      “  سوسیالیست”این معضل در وجود یک حزب  
ی حـیـات خـواهـد        نیز ادامه “   ناآگاه” ی  کارگران سوسیالیست، و توده   

ی ی تـوده    که در برگیرندهبدین سان، آن احزاب سوسیالیستی    .   داشت
 و   آخر، تاالبِ فـروبـرنـده      ناگزیر و دست  ی کارگراند، به  پُرنوسان طبقه 
بـه  .   ی خودآگاهی و کنُش انقالبی پرولتاریا خواهند بـود        عامل بازدارنده 

های ی تمام الیهکه در برگیرنده“   سوسیالیستی” عبارت دیگر، هر حزب  
ناموزون و تمایالت ناهمگون کارگران باشد، در واقع مخـرج مشـتـرک       

گـری  ی کـنـش    و بازتاب مجـمـوعـه     “   سرمایه” تضادهای روند حرکت    
این حزب بـدون تـردیـد         .   پرولتاریاست“   آگاهی” ی طبقاتی بر    جامعه

ی نفوذ ای پرولتاریا همواره در محدودهحزب توده.   حزبی است بورژوایی  
ایدئولوژیک طبقات حاکم اسیر است و هرگز از مبارزه برای اصـالحـات         

 . داری فراتر نخواهد رفتجزیی در چارچوب نظام سرمایه
 

در اواخر قرن نوزدهم این معضل، به ویژه در احزاب سـوسـیـالـیـسـت            
الملل دوم که به صورت قانونی و یا        ی وابسته به بین   بزرگ اروپای غربی  

سـاز  کردند به عناوین و اشکال مختلف مسـالـه        نیمه قانونی فعالیت می   
دموکرات آلـمـان و       در حزب سوسیال“   برنشتاینیسم” ظهور  .   شده بود 
در احزاب فرانسه و بریتانیا نشان از       “   ریویزیونیستی” های مشابه   گرایش

نقد و افشای گرایش رادیکـال جـنـبـش           .   این معضل ساختاری داشت   
هایی که باور داشتند با اتکا به نهاد پارلمـان،    سوسیالیستی علیه گرایش  

داری وجـود    امکان ساختن سوسیالیسم در چارچوب مناسبات سرمایه      
هـا  اما این چالش.   آمیز بوددارد، از منظر نظری تا حدود زیادی موفقیت       

 
 
 
 
 
 
 

 
 ی کارگرسوسیالیسم و معضل حزب طبقه

 )بخش دوم(
 
 
 
 
 

 
 

 بهزاد کاظمی
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از مبارزات نظری فـراتـر نـرفـت و             
ی عملی و گسست تشکیـالتـی       جنبه

های رادیکـال   آن الیه .   به خود نگرفت  
جنبش سوسیالیـسـتـی بـه جـای           
انشعاب اصولی و شفافیت تشکیالتی،     
هنوز در چارچوب یـک تشـکـیـالت         

هـای  واحد حزبی در کنـار گـرایـش        
طـلـب   گرا، سازشکار، و فرصـت    اصالح

-کردند؛ اما از آنجا که الیه     فعالیت می 
ی انقالبی و پیشگام همواره بـخـش         

کـارگـر   ی طبقـه  کوچکی از کل توده   
بوده است، فعالیت در چارچوب یک حزب       

ی سوسیالیستی، همواره به انزوای تشکیالتـی الیـه        “   ایتوده” سیاسی  
بـه  .   انـجـامـیـد    های این گونه احزاب می    سوسیالیسم انقالبی میان پایه   

های این معضل سازمانی، نسبت به گذشتـه بـر روی             نحوی که لطمه  
چرا؟ چـون    .   تر گشته بودی کارگر مضاعف و عمیق  طبقه“   خودآگاهی” 

-پـردازان اصـالح    های سنتی لیبرالیسم، این بار نظریه     به جز ایدئولوگ  
کنندگان الملل دوم نیز به جمع تحمیق   بین“   سوسیالیسم دولتی ” گرای  

این امر، عالوه بر کاهش توان عملیـاتـی و           .   پرولتاریا افزوده شده بودند   
ی سری بیشتـر تـوده     ی رادیکال و پیشگام کارگری، گیج     فرسایش الیه 

ی کارگر را نسبت به سیاست اصالحات تدریجی، بـه ویـژه در                طبقه
 . کشورهای مهم صنعتی اروپایی فراهم آورده بود

ای که همگی بـه     گرایانهبه هر روی، مبارزه ایدئولوژیک با نظرات اصالح       
نوعی سوسیالیسم از باال  باور داشتند، در کشـورهـایـی کـه احـزاب                  

 بـود و      تـر کردند، نسبتا آسـان   سوسیالیست به طور قانونی فعالیت می     
 رادیکال احزاب قانونی سوسیالیست قادر بود به چالش عـلـنـی             گرایش

 .ها بپردازد“رویزیونیست”گرایان و علیه انحرافات اصالح
ی تزاری با جـنـبـش        زدهی خفقان اما جنبش سوسیالیستی در روسیه    

جنبش کارگری و به تـبـع آن، جـنـبـش            .   اروپای غربی متفاوت بود   
ی کارگر روسیه به خـاطـر        طبقه.   سوسیالیستی در روسیه جوان بودند    

 دمـوکـراتـیـک اروپـای غـربـی و               اختناق تزاری فاقد سنن سوسیال    
بدین سان، این جنبش، کمتر تـحـت    .   یافته بود رسمیتِ  تریدیونیونیسم

از یـک    .   تاثیر دموکراسی لیبرالی و توهمات پارلمانتاریستی قرار داشت  
های کارگـری و فـقـدان        سو، غیرقانونی بودن احزاب سیاسی، اتحادیه     
کـارانـه و     های محـافـظـه   حقوق دموکراتیک موجب شده بود که سنت   

ی سوسیالیستی در جنـبـش      گرایانهاصالح
. روسیه قوام کافی نیافته و یا ضعیف باشند       

شـد کـه هـر        چون همین امر موجب می    
ی رفاهی و اقتصادی کـارگـران بـه          مبارزه

از سوی  .   ی سیاسی پیدا بکند   سرعت جنبه 
شـدن  دیگر، به علت اختناق تزاری، نمایان     

آشکار تمایالت گوناگون سیاسی و طبقاتی      
هـا  کارگران در میان صفوف سوسیالیسـت     

اما دیری نپایید که با رشـد       .   نیز دشوار بود  
ی کارگر و  جنبش سوسیالیـسـتـی،         طبقه

هـای مـتـضـاد       معضل همزیستی گرایـش   
-طبقاتی در میـان صـفـوف سـوسـیـال            

 .های روسیه نیز رفته رفته برجسته شددموکرات

  

 ی سوسیالیستیجنبش سامان یافته
دموکراسی روسیه را از سـال        ی نخست سوسیال  لنین تاریخ آغاز دوره   

 دانسته است؛ فرایندی که موجب پیدایش و تحکیم تـئـوری و              1884
آن دوره حـدود ده سـال ادامـه            .   دموکراسی گردید ی سوسیال برنامه
، “ دموکـراسـی  روند رشد سوسیال  ” ی دوم یا    از منظر لنین دوره   .   داشت

 1898 تـا      1894هـای    ای است که بین سال    مدت سه یا چهار ساله    
-ی کودکی و شباب سـوسـیـال     لنین دورهِ جریان داشت و به اصطالح    

دموکراسی به مثابه یـک     در این فاصله، سوسیال   .   دموکراسی روسیه بود  
ی سوم،  دوره.   ی وجود گذاشت  جنبش و یک حزب سیاسی پا به عرصه       

 جـانشـیـن    1898 تهیه فراهم شد و در سال 1897مقدماتش در سال    
ی پریشانی، گسیختگی و اما لنین این دوره را دوره    .   ی قبلی گشت  دوره

های روسی یعنی   ای که برنشتاین  دوره.   دموکراسی نامید تزلزل سوسیال 
کسانی همانند استرووه، پروکوویچ و دیگران از یک سو، و کریچفسکـی            

سوسیالیستـی  “   های جعلی آهنگ” و مارتینف از سوی دیگر، با نواختن        
به همین علت بود که     .   دموکراسی انقالبی قرار داشتند   در کنار سوسیال  

های انقالبی روسیه یگانه شدند و بـه چـالـش             دو نسل از مارکسیست   
از یـک    .   برخاستند“   سوسیالیست” های نظری و سازمانی با این گرایش    

سو، نسل قدیمی به رهبری پلخانف، و رازا سولیچ و آکسـلـرود، و از                  
سوی دیگر نسل جدید به رهبری لنین و مارتف  برای مقابله با این از                

“ ایسـکـرا  ” ی   هم گسیختگی به هم پیوستند و دست به انتشار نشریـه       
بدین سـان، و بـه         .   دموکراسی روسیه زدند  یابی سوسیال برای سامان 

ساز و کـار    پرسش اساسی لنین این بود که       
اقدامات اجرایی و راه کار عملی رسیدن بـه         
اهداف سوسیالیستی جنبش کارگری چـه       

ی اصلی پرسش لـنـیـن       باید باشد؟ انگیزه  
چیزی نیست به جز یافتن پاسخی عمـلـی         
جهت روش مبارزه، و تالشی  اسـت بـرای           

هـای  هـا و نـوسـان       تزلـزل ” چیرگی بر     
درون طبقاتی کارگـران کـه       “   ایدئولوژیک

میـان  “   انگیزاسف” های  موجب بروز اختالف  
 .های روسیه شده بوددموکراتسوسیال
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-ناگزیر، بحث پیرامون مسائل سازماندهی و تشکیالتی حزب سوسیـال         
 .قرار گرفت“ ایسکرا”های دموکرات در محور مقاله

در آن هنگام، یعنی در آغاز قرن بیستم، بر اهمـیـت   “  ایسکرا”همکاران  
ی مبلغان مـبـارزات   گرایانهمبارزات سیاسی در مقابل نظرات یک جانبه      

ی سیاسی در نزد لنین یـک  مبارزه“   اصل اول” .   اقتصادی تاکید داشتند  
 :های ایسکرا گواه این نگرش استمقاله. انگارانه نداشتتعریف ساده

بندد و فعالیت خویـش را بـه       سوسیال دموکراسی دست خود را نمی   ” 
ی سیاسی مـحـدود     ی مبارزهی از پیش تنظیم شده یک نقشه یا شیوه   

پذیرد فقط سوسیال دموکراسی هرگونه وسیله مبارزه را می        -سازد  نمی
. “  حزب متناسـب بـاشـد       به شرطی که این وسایل با نیروهای موجوده       

 ). 1ایسکرا شماره (
تاکید داشت که در صـورتـی کـه یـک              “   ایسکرا” های  لنین در مقاله  

ی سیاسی وجود نداشتـه بـاشـد         سازمان محکم و با انضباط در مبارزه      
-ی سوسیالیستی، همراه با تاکتیک، نقشه     ی مداخه حتی سخنی درباره  

 )        4ایسکرا شماره. (توان گفتای منظم و بدون انحراف نمی
مه   ( 4ی شماره   “ ایسکرا” که در   “   از کجا آغاز باید کرد؟    ” لنین در مقاله    

به چاپ رسید یکی از خطوط اولیه و مهم طرح سازمانی خـود             )   1901
در این مقاله که پیـش      .   را برای غلبه با بحران موجود، به بحث گذاشت        

شد، به چند نکته کـه از         “   چه باید کرد؟  ” ی  درآمدی به مباحث جزوه   
. های روسیه بود اشاراتی کـرد     مسائل اصلی مورد مشاجره سوسیالیست    

لنین، در این نوشتار، طرح این پرسش را که سوسـیـال دمـوکـراسـی              
داند و بر ایـن امـر       باید بپیماید، دیگر کهنه میروسیه چه راهی را می    

های عملی برای این راه   بایست چه گام  تاکید دارد که در آن هنگام می      
شناخته شده برداشت و چگونه این مسیر را طی کرد؟  پرسش اساسی             

ساز و کار اقدامات اجرایی و راه کار عملی رسیدن بـه            لنین این بود که     
ی اصـلـی     اهداف سوسیالیستی جنبش کارگری چه باید باشد؟ انگیـزه   

پرسش لنین چیزی نیست به جز یافتن پاسخی عملی جـهـت روش               
هـای  هـا و نـوسـان       تـزلـزل  ” مبارزه، و تالشی  است برای چیرگی بر           

هـای  درون طبقاتی کارگران که موجب بـروز اخـتـالف           “   ایدئولوژیک
های روسیه شده بود؛ از یک سـو،         دموکراتمیان سوسیال “   انگیزاسف” 

-کوشید فعالیت سیاسی و تبلیغاتی سوسیال     می“   اکونومیستی” گرایش  
از سـوی    .   دموکراتیک را در چارچوب مطالبات اقتصادی محدود کـنـد    

شان قادر به تفکـیـک   “ برنامه” که در “  گرایان بی پرنسیبالتقاط”دیگر،  
 . مطالبات آنی از وظائف اصلی و نیازهای مداوم سوسیالیستی نبودند

تاکید بـه تـداوم       “  ایسکرا”ی نوشتارهای ترین نکتهافزون براین، عمده 
آور و   مـالل ” هـا در دوران           مبارزه سیاسی و انقالبی سوسیالیـسـت     

ی افول روحـیـه  ”زندگی اجتماعی طبقه کارگر و غلبه بر “  آمیزمسالمت
ی دوران آرامش مبارزه” از منظر لنین، حل معضل .   هاستتوده“   انقالبی
ها پیرامون یک سـازمـان       در گرو متشکل شدن سوسیالیست    “   طبقاتی

 .منظم و مجهز به برنامه، تاکتیک و استراتژی انقالبی بود
کـه بـرای     “   ایسکرا” لنین در آن مقطع، بر اهمیت نقش کلیدی نشریه        

 . کردشد پافشاری میهای روسیه منتشر مییابی سوسیالیستسامان
، جمعبندی خـود را بـه         “ از کجا آغاز باید کرد؟ ”لنین در پایان مقاله 

وی با .   ارائه داد“   جلوگیری از سوءتفاهمات ممکن” صورتی فشرده برای    
هـای  ظرافت خاصی به تشریح این نکته پرداخت که سوسـیـالـیـسـت             

ی آمـادگـی     روسیه با وجود اینکه  مرتب بر سر سازماندهی و برنـامـه            
انـد  مبارزاتی باقاعده و بانظم علیه تزاریسم به بحث و بررسی پرداخـتـه            

 و یـا یـورش        ولی نباید تصور کنند که نظام خودکامه تنها با محاصره         
لنین این نگرش را احمقانه، جزمی و       .   یافته سرنگون خواهد شد   سازمان
وی معتقد بود که از دیدگـاه تـاریـخـی            .   آمیز ارزیابی کرده بود   تعصب

تر است که نظام خودکامه تزاری بر اثر طغیان         امکان این واقعه محتمل   
بـیـنـی    ی غیرقابل پیش  ی پیچیده ای یا یک واقعه   خودانگیخته ی توده  

لنین تاکید داشت که هـیـچ حـزب جـدی              .   سیاسی، سرنگون گردد  
خواهان قمار و ماجراجویی سیاسی نیست و از نظر اصولی نیـز هـیـچ                

های خود را بر مبنای حـدس و          تواند فعالیت حزب سوسیالیستی نمی  

 1887لنین 
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ی ها و یا وقایع پـیـچـیـده         گمان پیرامون طغیان خودانگیخته ی توده     
-ها گیرد که سوسیالیست  او نتیجه می  .   بینی استوار سازد   پیش غیرقابل

باید به راه خود بروند، و باید با پیگیری و استواری کارهای باقـاعـده و                 
دمـوکـرات   متعارف خود را انجام دهند؛ هر چه اعضای حزب سوسـیـال    

روسیه کمتر بر روی اتفاقات غیرمترقبه اتکا کنند، کمتر امکان دارد که         
 .  کنندتوجهیبی“ چرخش تاریخی”به هر

 
 چه باید کرد؟

ها و انتقـادهـای     بدون تردید بیشترین مباحثه   “   چه باید کرد؟  ” ی  جزوه
مربوط به سازماندهی را در جنبش سوسیالیستی به خود اخـتـصـاص              

همانطور که در مقدمه این نوشتار توضیح داده شد از همان           .   داده است 
بخـش مـهـمـی از فـعـاالن جـنـبـش                  “   چه باید کرد؟” آغاز انتشار  

بدین منظور برای آشنایی با     .   سوسیالیستی با آن به مخالفت برخاستند     
سوسیالیستی روسیه در اوایل      -های جنبش کارگری  ها و مباحثه  مسئله

قرن بیستم الزم است که بر روی این جزوه مکث بیشتری شود و بـه                
 .های متعدد و طوالنی استفاده خواهد گردیدقولناگزیر از نقل

چه بـایـد     ” ی  همانطور که در باال توضیح داده شد، لنین در آخر جزوه          
ی تـاریـخـی      دموکراسی روسیه را به سـه دوره     تاریخ سوسیال“  کرد؟

غـلـبـه بـر       “   چه بـایـد کـرد؟     ” هدف از انتشار .   بندی کرده بود  تقسیم
ی سوم و وضعیت از   باید دوره:   به قول لنین .   ی سوم بود  مشکالت دوره 

چه بـایـد     ” در هر صورت    .   ی جنبش روسیه را از میان برد      گسیختههم
-سـوسـیـال   “   آهنگ راسـتـیـن    ” برای دخالتگری و سازماندهی     “   کرد؟

کـردنـد،   زمزمه مـی   “  آهنگ جعلی”هایی که دموکراسی و طرد گرایش 
 . انتشار یافت

ی آغازین خـود    ی لنین در مرحلهباید در نظر داشت که بحث و نظریه     
ی او  برای بخـش مـهـمـی از          قرار داشت و هنوز نکات اساسی نظریه      

جنبش سوسیالیستی روسیه جوان بـود و        .   ها ناروشن بود  سوسیالیست
ی بسیاری روشـن نشـده و          لنین، در پرتو تجربه   “   خام” هنوز نظرات   

 . محک نخورده بود
تـاکـیـد    “   چه باید کرد؟  ” افزون براین، لنین در پیشگفتار چاپ نخست        

کرده است که انتشار این جزوه با تاخیر روبرو شده بود و بـه هـمـیـن         
از نـقـایـص      ” بدین سـان، او       .   دلیل با عجله به نگارش در آمده است       

است پوزش خواسـتـه   “   بسیاری هم که در طرز انشاء این رساله موجود    
ی نـحـوه  “   زمخت بـودن ” این دو نکته به این علت مهم هستند که .  بود

ی مشترک، پـیـرامـون       نگارش این جزوه و عدم شناخت الزم و تجربه        
نکات اساسی مورد اختالف میان دو جنـاح رادیـکـال و سـازشـکـار                   

سـاز  دموکراسی روسیه، از جمله مواردی است که شاید سبـب         سوسیال
 . عدم درک جوهر اصلی بحث لنین شده باشند

هایی همانند برنشـتـایـن در        به هر حال، لنین به وجود افراد و گرایش        
برنشـتـایـن و      .   صفوف حزب سوسیال دموکراتیک روسیه معترض بود      

احزاب دموکرات اصالحات   ” اش، با وجود اینکه باور به       نظران اروپایی هم
داشتند اما هنوز در کنار آن الیـه از احـزاب سـوسـیـال              “  اجتماعی

دموکراتیک اروپای غربی که هنوز به روش انقالبی پایبنـدی خـود را                
حـزب  ” لنین وجود اعضـای      .  دادند، به فعالیت مشغول بودندنشان می 

از ایـن    .   دانسـت گرایان ناممکن می  را در کنار اصالح   “   انقالب اجتماعی 
“ چه باید کرد؟” روی، وی به شدت به این وضعیت اعتراض داشت و در          

 .همفکران روسی برنشتین را به نقد کشیده بود

اهمیتی است که لنیـن بـه کـار           “     چه باید کرد؟  ” نکته مهم دیگر در     
او به نقد کسانی پرداخت که با آوردن بـخـشـی از      .   تئوریک داده است  

دارد هر قدمی که جنبش عملی بر مـی   ” ی معروف مارکس دایر بر      نامه
کوشیدند آشفتگـی نـظـری و        ، می“ از یک دوجین برنامه مهمتر است     

ی جنبش سوسیالیستی روسیه را توجـیـه        پراکندگی سازمانی آن دوره   
 بـه رهـبـران        لنین تاکید دارد که کارل مارکس، در همان نامه        .   کنند

حزب آلمان خاطر نشان ساخته بود که  اگر واقعا متحد شدن را الزم                
اید پس به خاطر برآوردن مقاصد عملی جنـبـش قـراردادهـایـی                دیده

“ های تئـوریـک  گذشت” را روا نداشته و     “   پرنسیب فروشی ” ببندید ولی   
های تئوریک را از سه جنبـه       شلنین، در آن موقع، اهمیت آموز     .   نکنید

اول اینکه، حزب سوسیال دموکرات تـازه  .   دانستبرای حزب حیاتی می   

لنین همانند بسیاری از انقالبیون معاصراش، بـه        
-شدت تحت تاثیر مبانی نظری، سیاسی، برنامه      

الملل دوم، و به ویژه حـزب       ای و تشکیالتی بین   
در این میان، نقش    .   سوسیال دموکرات آلمان بود   

پـرداز  کارل کائوتسکی به عنوان مهمترین نظریه  
دموکرات آلمان و سایر احـزاب       حزب سوسیال 

. کننده بود الملل سوسیالیستی، تعیین  درون بین 
پاپ ” های  های کائوتسکی، به عنوان تئوری    نظریه

 زد ، حرف اول را می“مارکسیسم
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های سوسیالیستی گرفت و هنوز با سایر نظریات جریان   داشت شکل می  
دوم اینکه، لنین بـه     .   حساب الزم را نکرده بود    درون طبقه کارگر تسویه   

المـلـلـی    جنبش و تشکل سوسیالیستی به عنوان جنبش و تشکلی بین     
نگریست و نقد، بررسی و دریافت تجارب جنبش کـارگـری دیـگـر               می

آخـریـن   “   رونـویسـی  ” اما لنـیـن     .   دانستکشورها را مهم و حیاتی می     
-های دیگر کشورها را برای حزب سوسیال دموکرات خطا مـی    قطعنامه

بایست به طور مستقل و بـا نـگـرشـی             دانست و اعتقاد داشت که می     
سوم .   انتقادی  به تجارب عملی و نظری سایر کشورها توجه زیاد داشت      

اینکه، وی با اشاره به این موضوع که برخی از وظائف و تکالیف انقالبی               
در جامعه روسیه منحصر به همان کشور هستند و در مقابل هیچ یـک              

اند، بـه خـود ویـژگـی         از احزاب سوسیال دموکرات جهان قرار نگرفته    
ای حزب سوسیال دموکـرات     مسائل سیاسی، تشکیالتی، نظری و برنامه     

“ چه بایـد کـرد؟    ” در واقع، در این بخش از . روسیه تاکید خاص داشت 
لنین تئوریزه کردن مبانی جنبش سوسیالیستی را، البته بـه صـورتـی           

مبارزاتی جنبش کارگـری    “   تجارب” ی نقد و بررسی     خام و کلی، نتیجه   
توان از این تعریف    در واقع، می  .   داندو سوسیالیستی روسیه و جهان می     

 . ی فشرده شده استلنین این برداشت را کرد که تئوری همان تجربه

ی معروفی از لنین وجود دارد     جمله“   چه باید کرد؟  ” در همین بخش از     
تواند وجـود داشـتـه       بدون تئوری انقالبی جنبش انقالبی نیز نمی      ” که  
“ چـه بـایـد کـرد؟        ” آیا در سطرهای نقل شده از این بخش از          .   “ باشد
ی پراکسیـس و تـجـربـه          ( انقالبی  جنبشِ میان   ی دیالکتیکی رابطه

بـنـدی   تئوریزه کردن پراکسیس و جـمـع          ( تئوری انقالبی ،  ) انقالبی
 جنبش انقالبـی  گری در   و بازهم دخالت  )   آمدهی فشرده و گرد     تجربه

 وجود ندارد؟ ) آزمون تئوری در پراکسیس و کُنش انقالبی(

بـرانـگـیـز تـئـوریـک          ی مهم و بحثدر این جا الزم است به یک نکته  
در این جزوه نقل قولی از کارل کائوتسکی آورده شده اسـت             .   بپردازیم

. که بعدها موجب انتقادهای بیشماری نسبت به دیدگاه لنـیـن گشـت             
لنین با استناد به کارل کائوتسکی گفته است که طبقه کارگر خود در              

داری تـنـهـا بـه آگـاهـی صـنـفـی و                    چارچوب مناسبات سرمایـه   
رسد و این روشنفکران انقالبی هستند که آگـاهـی          تریدیونیونیستی می 

نکته جالب در   .   برندسوسیالیستی را از بیرون به درون طبقه کارگر می        
-لکه خود اغلب تمایالت سـوسـیـا   “   لنین”این است که اکثر منتقدان  

دموکراتیک نیز دارند، کمتر به نقد نظر خود کائوتسکی، بـه عـنـوان                
 . اندپرداز اصلی و سرمنشاء این طرز تلقی، پرداختهنظریه

سامـان  ” به هر روی، در قسمت نخست این مقاله در شماره یک نشریه             
ی از دیدگاه فـلـسـفـه      “   آگاهی” ی کافی به بررسی مفهوم   به اندازه “   نو
اما پرسیدنی است کـه چـرا        .   مارکس پرداخته شده است   “   پراکسیس” 

 -لنین با وجود اینکه اعتقاد دارد که بررسی تجارب جنبش کارگـری              
شرط الزم تئوریزه کـردن    -المللی  ی بین چه در روسیه و چه در عرصه      

مبانی سوسیالیسم انقالبی است، با این وصف، هنوز به این نکته اشـاره             
ی باید بـه درون طـبـقـه        “   بیرون” کند که آگاهی سوسیالیستی از   می

کارگر برده شود؟ مگر شناخت سوسیالیستی، از درک پـراکسـیـس               
 ؟!پرولتاریا نشات نگرفته است

-دالیل متعددی برای این لغزش تئوریک لنین و نادیده گرفتن آموزش       
باید تاکید کرد که در آن دوره تنهـا         .   های فلسفی مارکس وجود داشت    

تزهای مارکس در نقد  فوئرباخ، با تصحیحاتی از انگلس، منتشر شـده              
در “   ایدئولـوژی آلـمـانـی      ” مهمترین اثر فلسفی مارکسیسم یعنی      .   بود

بدین سان، درک مـفـهـوم       .   دسترس فعاالن جنبش سوسیالیستی نبود    
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. ی این کتاب، عقیم و ناقـص بـود         تئوری آگاهی مارکس، بدون مطالعه    
-افزون براین، همانطور که  پیش از این توضیح داده شد، غلبه پایـگـاه              

گرایـی،  های ایدئولوژیک غیر انقالبی سوسیالیسم از باال، مانند جانشین        
به ویژه در آلمان      -گرایی در جنبش سوسیالیستی     گرایی و اصالح  نخبه

ای، بر مفهـوم  تاثیرات مخرب خود را عالوه بر مبانی سازمانی و برنامه        -
-تقریبا تمام گرایـش   .   فلسفی تئوری شناخت و آگاهی نیز گذاشته بود       

الملل دوم براساس تفکیک مکانیکی برنامه حـداقـل و          های درون بین  
و مبارزات طبـقـاتـی در        “   پراکسیس” .   حداکثر سازماندهی شده بودند   

ی پلخانف، لنین و کـلـیـه        .   ی مطالبات حداقل اسیر شده بود     دهمحدو
دموکراسی روسیه نیز از این آسـیـب نـظـری و               نظرپردازان سوسیال 

 .فلسفی مصون نمانده بودند

ی رایـج در کـل جـنـبـش              این طرز تلقی از آگاهی تقریـبـا ایـده          
لنین همانند بسیاری از انـقـالبـیـون           .   سوسیالیستی آن دوره نیز بود    

ای و   معاصراش، به شدت تحت تاثیر مبانی نظری، سیاسـی، بـرنـامـه             
. الملل دوم، و به ویژه حزب سوسیال دموکرات آلمان بود      تشکیالتی بین 

پـرداز  در این میان، نقش کارل کائوتسکی به عنوان مهمترین نـظـریـه            
الـمـلـل    دموکرات آلمان و سایـر احـزاب درون بـیـن             حزب سوسیال 

های کائوتسـکـی، بـه عـنـوان           نظریه.   کننده بود سوسیالیستی، تعیین 
زد و این طبیعی بود که      ، حرف اول را می    “ پاپ مارکسیسم ” های  تئوری

هـا مـورد     دمـوکـرات  های نظری میان سوسیـال    ها و مجادله  در منازعه 
“ پـدر ” در آن مقطع تاریخی، پلخانف هم به عنوان   .  استفاده قرار بگیرد 

های روسـی    دموکراتمارکسیسم روسی، این نقش را در میان سوسیال     
هـای  عالوه بر مسائل سیاسی و تشکیالتـی، دیـدگـاه          .   کسب کرده بود  

-فلسفی کائوتسکی و پلخانف نیز تفکر غالب در مبـاحـث سـوسـیـال               
در واقع، در آن دوره، لنین حرفی فـراتـر از مـبـانـی          .   ها بود دموکرات

-تبیین فلسفی مارکس، نزد نظریه .   زدفلسفی کائوتسکی و پلخانف نمی    
ی دموکراسی، مبدل به یک چارچوب بسـتـه        ی سوسیال پردازان عمده 

براین اسـاس،   .   گشته بود “   ماتریالیسم دیالکتیک ” ایدئولوژیک تحت نام    
پردازان جنبش سوسیالیستی، از جمله لنـیـن، هـنـوز از              اغلب نظریه 

ماتریالیسم مکانیکی پیش از مارکس نگسسته بـودنـد و آگـاهـی را                 
 !  دانستندبر ذهن می“ انعکاس منفعل ماده”ی نتیجه

-به هر حال باید دوباره خاطرنشان ساخت که این نظر نادرست و نخبه            
را لنین از کارل کائوتسکی و       ”   آوردن آگاهی از بیرون طبقه      ” یگرایانه

دموکرات اتـریشـی و       ویکتور آدلر سوسیال  .   ویکتور آدلر وام گرفته بود    
سوسیال دموکراسی اعتقاد داشتـنـد کـه آگـاهـی             “   پاپ” کائوتسکی  

سوسیالیستی تنها از بیرون طبقه کارگر توسط روشنفکران برخاسته از          
کارل کائوتسکی بـه عـنـوان        .   طبقه بورژوا وارد طبقه کارگرخواهد شد     

را در رد   “   آگاهی از بیرون”رهبر نظری سوسیال دموکراسی این نظریه  
بـرنشـتـیـن بـه        .   ی برنشتین رهبر جناح راست به کار برده بود نظریه

ی حداقل چسبیده بود و رسیدن به سوسیالیسم را          های برنامه خواست
جنبش همـه   ” وی معتقد بود    .   دانستپذیر می از طریق اصالحات امکان   

ی از پایین پرولتاریا    ی سیاسی است و به مبارزه   “   چیز و هدف هیچ چیز    
 . دادآنهم با اتکاء به تئوری انقالبی اهمیت الزم را نمی

ی کائوتسکی و دیـگـر رهـبـران           بدین سان، لنین با استفاده از نظریه      
هـای  بـرنشـتـیـن    ” معتبر سوسیال دموکراسی اروپایی به نبرد نظری با         

هایی برخاسته بود که با اتکاء بـه حـرکـات             یعنی اکونومیست “   روسی
های خودبخودی پرولتاریای روسیه تالش داشـتـنـد     و اعتراض “   حسی” 

ی که  مبارزات صنفی و مطالبات  حداقل کارگـران را در مـحـدوده                 
جـنـبـش    “   حـداکـثـر   ” اقتصادی باقی بگذارند و از اهمـیـت اهـداف             

اما، با این وصـف، نـظـر         .   های سیاسی بکاهند  سوسیالیستی و خواسته  
لنین در زیرنـویـس هـمـان         .   لنین با کائوتسکی تفاوت اندکی نیز دارد      

اغـلـب   ” :   ای که از قول کائوتسکی نقل کرده است اشاره دارد که          صفحه
-کارگر به طور خود بخودی به سوی سوسیالیسم مـی     طبقه:   گویندمی
روزی این نکته از این لحاظ که تئوری سوسیالیستی علـل سـیـه             .   رود

نـمـایـد کـامـال        تر تعیین مـی تر و صحیحطبقه کارگر را از همه عمیق     
حقیقت دارد و به همین جهت هم هست که اگر خود این تـئـوری در       
مقابل جریان خود بخودی سر تسلیم فرود نیاورد، اگـر ایـن تـئـوری                 
جریان خود بخودی را تابع خویش گرداند، کارگران به سهولت آن را              

 “ .گیرندفرا می

“ حـس کـردن    ” ی   برای لنین اهمیت رابطـه    
طبقاتی و  “   درک کردن ” استثمار طبقه کارگر با     

توسط کارگران عـامـل     “   مبارزه” سپس اتخاذ  
به عبارت دیگر، چگونـگـی      .   کننده بود تعیین

یافتـه آگـاهـی      سازماندهی و اتصال سازمان   
“ تریدیونیونیـسـتـی   ” ، صنفی و    “ خودبخودی” 

کارگران با آگاهی سوسیالیستی از اهـمـیـت         
 . خاص برخوردار بود
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تاکید دارد که مارکسیـسـم      “   چه باید کرد؟  ” لنین در آخر این بخش از       
 . اهمیتی عظیم دارد“ ی انقالبیآگاهانه”برای کار 

به هر حال همانطور که توضیح داده شد باید توجه داشت که مـفـهـوم          
فلسفی آگاهی سوسیالیستی بدون آشنا بودن با نظرات فلسفی مارکس          

پردازان رادیکال جنبش   ناقص بود و اغلب نظریه    “   ایدئولوژی آلمانی ” در  
سوسیالیستی، مانند رزا لوکزامبورگ و لئون تروتسکی نیز هـمـانـنـد              

در این راستا باید تاکید کـرد       .   اندلنین، مرتکب این خطای فلسفی شده     
 .هرگز  بازنگشت“ آگاهی”که لنین به این مفهوم نادرست از تکوین 

 
-انگلس درباره” که زیرعنوان   “   چه باید کرد؟  ” لنین در بخش دیگری از      

مشخص شده است، با استفاده از نـقـل         “   ی تئوریک ی اهمیت مبارزه  
ی چـگـونـگـی       قولی که از انگلس آورده به نکته بسیار مهمی در بـاره           

هـا و    پیدایش خودآگاهی نزد کارگران پیشرو، و اشاعه آن میان تـوده           
-ی رهبران طبقه  های کارگری اشاره کرده است؛ به ویژه وظیفه       سازمان

 :ی این است
که در تمام مسائل تئوریک بیش از پیش ذهن خود را روشن سـازنـد،     ” 

بیش از پیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به جهان بینی کهنـه       
آزاد گردند و همیشه در نظر داشته باشند که سوسیالیسم از موقعی که      

کند که با آن چون علم رفتار کننـد   به علم تبدیل شده است ایجاب می      
طـریـق   این خودآگاهی را که بدیـن .   را مورد مطالعه قرار دهند    یعنی آن 

حاصل شده و به طور روزافزونی روشن و شفاف است، بایـد در بـیـن                  
تر گسترش داد و هر دو سازمـان   های کارگر با جدیتی هر چه تمام      توده

“ . . . ها را هر چه بیشتر فشرده و محکم سـاخـت          حزب و سازمان اتحادیه   
)1( 

یکی از مهمترین نکات بحث لنین در اینجا، با استـفـاده از دیـدگـاه                  
و اتخاذ روش علمی توسط     “   خودآگاهی” انگلس، تبیین چگونگی کسب     

هـا و    البته انگلس نقش مهمی برای سوسیالیسـت      .   هاستسوسیالیست
ها و   میان تشکل “   خودآگاهی” گسترش  :   کارگران پیشرو قائل شده بود    

کار سازمانی کارگـران    ولی انگلس ابزار تشکیالتی و راه     .   ی کارگران توده
را به ویژه در شرایط اختناق، و همچنین، مکانیزم چگونگـی    “   خودآگاه” 

های کارگر را دقیقا مشخص نکـرده بـود؛     گسترده کردن آن میان توده   
چـیـزان،   ی وسیع زحمتکشان و بـی     های کارگری که همانند توده    توده

اما آیا لنین ابزار این کار را        .   ی حاکم را پذیرفته بودند    ایدئولوژی طبقه 
 یافته بود؟

 

 ها و آگاهی سوسیالیستیحرکت خود بخودی توده
- سـوسـیـال     اختالف عمیق ی  لنین بارها به ریشه   “   چه باید کرد؟  ” در  

عنصر خود  نسبی  های روسیه دال بر چگونگی رابطه و اهمیت         دموکرات
ی برای لنین اهمیت رابـطـه   .     آگاه اشاره دارد  “   منظم” بخودی با عنصر    

طبقاتی و سـپـس   “   درک کردن ” استثمار طبقه کارگر با     “   حس کردن ” 
به عبارت دیگـر،  .   کننده بود توسط کارگران عامل تعیین   “   مبارزه” اتخاذ  

، “ خـودبـخـودی   ” یافته آگـاهـی      چگونگی سازماندهی و اتصال سازمان    
کارگران با آگاهی سوسیالیستی از اهمیـت       “   تریدیونیونیستی” صنفی و   

در اینجا باید به همان اشتباه و لغزش مهم لنـیـن            .   خاص برخوردار بود  
طور که توضیح داده     همان.   درباره کسب آگاهی سوسیالیستی بازگشت    

شد، بسیاری از منتقدان حزب بلشویک صرفا با استفـاده از هـمـیـن                 
 :اندی سازماندهی لنینی را مردود شناختهبرداشت، کل نظریه

-دموکراتیک در کارگران اصـوال نـمـی         ما گفتیم که آگاهی سوسیال    ” 
این آگاهی را فقط از خارج ممکن بود وارد     .   توانست وجود داشته باشد   

ی کارگـر بـا قـوای        دهد که طبقهتاریخ تمام کشورها گواهی می   .   کرد
تواند آگاهی تریدیونیونیستی حاصل نمایـد، یـعـنـی           خود منحصرا می  

اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد، بر ضد کـارفـرمـایـان       
مبارزه کند و دولت را مجبور به صدور قوانینی بنماید که برای کارگران       

های فلسـفـی،    ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری     .   الزم است و غیره   
تاریخی و اقتصادی نشو و نمو یافته است که نمایندگان دانشور طبقات            

 )  2(“ .انددارا و روشنفکران تتبع نموده
“ چه بـایـد کـرد؟     ”اما به رغم این برداشت نادرست، در همان بخش از  

لنین اشاراتی دارد که از منظر فلسفی و همچنین درک ضرورت حـزب           
در واقع، وی به صورتی خام ولی       .   العاده مهم است  کارگران پیشگام فوق  

در نزد رهـبـران جـنـبـش        “   آگاهی” موجز به معضل افزایش و کاهش     
 :کوشد که بدان مشکل، پاسخ دهدکارگری پرداخته و می

فـقـط   .  آزمودگی انقالبی و مهارت سازماندهی از خواص اکتسابی است” 
. . . باید میل و هوس پرورش اوصاف الزمه در خود شخص موجود بـاشـد    

-های فـوق در رهبران دسته( اما هنگامی که این شعور رو به افول رفت     
- و حتی ارگـان    –هنگامی که کسانی    )   الذکر این شعور خیلی قوی بود     

هـا را     پیدا شدند که حاضر بودند نارسایی      –دموکراتیکی  های سوسیال 
بـنـدگـی و      کوشیدنـد بـه       ی فضیلت ارتقا دهند و حتی می      به درجه 

 بـدهـنـد،      تئوریـک محمل عبودیت خود در قبال حرکت خود بخودی  
وقت آن است که از      .   آنگاه آن مصیبت به مصیبتی گران تبدیل گردید       
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این جریانی که مضمون آن به طرز بسیـار نـادقـیـقـی بـا مـفـهـوم                       
گردد که بـرای بـیـان  آن          یعنی با مفهومی توصیف می“   اکونومیسم” 

 ) 3(“ .گیری شودبسیار نارسا است، نتیجه
های روسـیـه بـه       دموکراتلنین با ذکر چند تجربه از مبارزات سوسیال       

سرفرود آوردن در مـقـابـل        ”نقش مهم سازماندهی کارگران پیشگام و  
از آنجا که ایـن      .   پردازدها  می  نشریه اکونومیست “   حرکت خود بخودی  

چه بـایـد    ” لنین در   “   تئوری حزبی ” بحث در واقع کانون طرح نخستین       
های مشخصی پرداخته است به نـاچـار         را در بر دارد و به تجربه      “   کرد؟

 . مجبور به ارائه چند نقل قول بلند هستیم

 و سخنانی از قـبـیـل         1897لنین به تجربه مبارزاتی کارگران در سال        
در مد نظر قرار گیرد نـه        “   عادی” ، یا کارگر    “ متوسط” اینکه باید کارگر    

سیاست همواره مطیعانه از اقتصاد پـیـروی        ” کارگران، و اینکه    “   سرگُل” 
جـوانـانـی کـه       ” پرداخته و به تاثیر بد این تبلیغات، بر روی        “   کندمی

وی بـه نـتـایـج        .   اشاراتی دارد “   آشنایی چندانی با مارکسیسم نداشتند    
 :اسفناک این بینش نظری پرداخت

گواهی بود بر قلع و قمع کامل آگـاهـی بـه      )   اکونومیستی( این جریان   ” 
-سوسیـال دمـوکـرات     ” ی جریان خود بخودی، خود بخودی آن       وسیله
-نام مستعار ورانتسف یکی از ایدئولـوگ ( و . آقای و“   هایایده” که “   هایی

کـردنـد، خـود بـخـودی آن            را تکرار مـی )   های لیبرال های نارودنیک 
گوید افـزایـش   شدند که میکارگرانی که در مقابل این برهان تسلیم می     

 از هر گونه سوسیالیسم و هـر    )پول دوران تزار(یک کپک به هر مناتی   
چیزی که رابوچـیـه     . . .   “ گونه سیاستی به قلب نزدیکتر و گرانبهاتر است       

 سر فرود آوردن در مقابل جنبش خود هر گونه دلو نمی تواند بفهمد که      
یعنی نقـش  “   عنصر آگاه” بخودی کارگری، هر گونه کوچک کردن نقش       

معنایش اعم از اینکه کوچک کننـده       سوسیال دموکراسی، در عین حال      
. “ تقویت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی در کارگران است      -بخواهد یا نخواهد    

)4 ( 
 

 و  سیاست سوسیال دموکراتیک سیاست تردیونیونیستی 
پـردازان احـزاب     ی نـظـریـه     لنین در آن مقطع تاریخی همانند کلـیـه     

دموکراتیک اروپا، اعتقاد به تفکیک برنامه حزب، به دو بـخـش            سوسیال
ی حـداقـل، شـامـل         ی حداکثر داشت؛ برنامه   ی حداقل و برنامه   برنامه

داری عـمـلـی      هایی که در چارچوب نظام سرمایـه      اصالحات و خواسته  
ی حـداکـثـر،      برند، و برنـامـه    هستند و نظام حاکم را به زیر سوال نمی        

داری و با محتوایی    های مشخصا ضد نظام سرمایه    ی خواسته دربرگیرنده
اما با این توصیف، لنین تعریفی  از مفهوم برنـامـه ارائـه       .   سوسیالیستی

دهد که از آن مفهوم مکانیکی رایج فراتر رفته و نزدیـک بـه روش                 می
 :مارکس در تدوین برنامه است

دموکراسی انقالبی  مبارزه  برای اصالحات را هـمـیـشـه در                سوسیال” 
“ اقتـصـادی  ” ولی از این تبلیغات     .   نمایدفعالیت خود منظور نموده و می     

کند که نه فقط دولت را وادار به اقدامات گوناگـون           برای آن استفاده می   
برای این که این حکـومـت را     )  و بیش از هر چیز(نماید بلکه همچنین  

از این گذشـتـه سـوسـیـال          .   وادار کند که دیگر حکومت مطلقه نباشد      
ی داند این خواست را تنهـا در زمـیـنـه            دموکراسی خود را موظف می    

 ی اقتصادی در مقابل دولت قرار نداده بلکه به طور کلی در کلیـه             مبارزه
خالصه ی کـالم      .   مظاهر اجتماعی و سیاسی در مقابل دولت قرار دهد        

دموکراسی انقالبی مبارزه برای اصالحات را مانند جزیـی         اینکه سوسیال 
-ی انقالبی در راه آزادی و سوسیالیسـم مـی          در مقابل کل، تابع مبارزه    

 ) 5(“ .نماید
ی تفاوت شـعـار     ای را درباره  لنین نکته “   چه باید کرد؟  ” در بخش بعدی    

“ حزب پیـشـگـام انـقـالبـی         ” پروپاگاندا با شعار آژیتاسیون در تبلیغات       
ی انقالبی اهمـیـت     برجسته کرده است که در رابطه با تاکتیک و برنامه         

در واقع، بخش مهمی از رشد و تکامل جناح بلشویک، ناشی      .   بسیار دارد 
از درک و ربط این تفاوت بود؛ یعنی تبیین دینامیسم انقالبی نهفته در              

درک تفاوت میان پروپاگانـدا  .   بردی که لنین به کار می روش دیالکتیکی 
، برای جنبش سوسیـالـیـسـتـی         ) تبلیغ و تهییج  ( و آژیتاسیون   )   ترویج( 

های متعددی را   پروپاگاندا نزد لنین، یعنی ایده    .   العاده ضروری است  فوق
تعریف لنین از آژیتاسیون نیز مبتـنـی بـر           .   به یک یا چند نفر رساندن     

او البته ایـن     .   ی وسیعی از مردم است    رساندن یک یا چند ایده به توده      
-کـنـش  .   اما لنین از آن فراتر رفـت .  تعریف را از پلخانف وام  گرفته بود 

ها خود   ساله نشان داد که  سوسیالیست      15گری بلشویسم در فرایندی     
را نباید به صورتی مکانیکی در چارچوب این تعاریف کلـی مـحـبـوس                
سازند و اهمیت دگرگونی شرایط مبارزاتی، و در نتیجه ضرورت تغییر و            

ی شعارهای پروپاگاندی به آژیتاسیونی، و یا بالـعـکـس را             تنظیم رابطه 
 ) 6. (باید درک کنند

 

 پرورش روحیه و فعالیت انقالبی
ی طـبـقـه     توده” لنین به رابطه آگاهی     “   چه باید کرد؟  ” در این بخش از     
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اشارات بسیار مـهـمـی کـرده         “   دموکراتیکآگاهی سوسیال ” و  “   کارگر
روسی که خواهان   “   اکونومیسم“ پردازلنین در نقد مارتینف نظریه    .   است

 :است، چنین پاسخ داده است“ ی کارگرباال بردن فعالیت توده”
 در صورتی میسر فقط“   ی کارگر باالبردن فعالیت توده  “   در حقیقت امر  ” 

اکـتـفـا    “   ی اقتـصـادی   تبلیغات سیاسی در زمینه   ” خواهد بود که ما به      
هرگاه کارگران در وقایع و حوادث مشخص سیاسی و آنـهـم              . . .   نکنیم

 از طبقـات  هر یکیاد نگیرند )   ی فعلییعنی دارای جنبه  ( حتما روزمره   
شـان مـورد      مظاهر حیات فکری، اخالقی و سیاسـی       تمامجامعه را در    

ها یاد نگیـرنـد تـجـزیـه و تـحـلـیـل                  مشاهده قرار دهند؛ هرگاه آن    
 جوانب فعالـیـت و     تمامماتریالیستی و ارزیابی ماتریالیستی را عمال در     

در ایـن      - طبقات و قشرها و دستجات اهالی به کار برند،            تمامحیات  
تواند معرفت حـقـیـقـتـا        های کارگر نمی    توده  )آگاهی(صورت معرفت   

کسی که توجه و حسِ مشاهده و ذهن طبقه کـارگـر را       .   طبقاتی باشد 
 –دارد   فقط و فقط  و حتی در اکثر موارد به خود وی معـطـوف مـی                 

زیرا طبقه کارگر برای این که خود را بشناسد .   دموکرات نیست سوسیال
ی معاصر وقوف کامل و      طبقات جامعه ی  کلیهباید بر مناسبات متقابل     

 وقوف و تصوری که تنها دارای جنبـه         -از آن تصور روشنی داشته باشد     
بنای آن بیشتر بر تـجـربـیـات         :   تریا به عبارت صحیح     -تئوریک نباشد   

ل برای این که کارگر بتواند سوسـیـا       . . .   حیات سیاسی باشد تا بر تئوری     
دموکرات بشود باید طبیعت اقتصادی و سیمای اجتماعی و سـیـاسـی             
مالک و کشیش، اعیان و دهقان، دانشجو و ولگرد را روشـن در نـظـر                  

 ) 7(“ ...مجسم کند
ای، اگر به تعریف مارکس برگردیم که ایدئولوژی حاکم در هر جـامـعـه             

ی ی طبـقـه  توده“   آگاهی” ی حاکم است، پس بنابراین     ایدئولوژی طبقه 

آگاهی کـاذب و     ” ی طبقاتی، در واقع     مبارزه“   آرامش” کارگر در دوران    
ی ی طبـقـه   کنندهاست، یعنی همان ایدئولوژی تحمیق    “   واقعیت وارونه 

برای لنیـن از     .   ی جمالت لنین در نقل قول باالست      این شالوده .   حاکم
و از   .   داشـت یک سو، چگونگی کسب آگاهی کارگران پیشگام اهمیت          

هـای  ی طبقه کارگر و پیچـیـدگـی       های درونی توده  سوی دیگر، شکاف  
هـای  هـا و مـعـضـل        نقش سایر طبقات و اقشار از مهمترین مسـالـه          

 . آمددخالتگری نظری و سیاسی به شمار می
 

 کاری و اکونومیسمخرده
همان طور که گفته شد یکی از مهمترین انتقاداتی کـه لـنـیـن بـه                    

ی ها به اهـمـیـت مـبـارزه          روسی داشت این بود که آن     “   اکونومیسم” 
“ انقالبـی ” های  اما لنین آن گروه   .   کردندجانبه توجه نمی  ی همه سیاسی

های زحـمـتـکـش     برای بیداری توده”  کنندهترور تهییج”را که خواهان  
 :کردها نقد می“اکونومیست”بودند نیز به مانند 

کاری، که اکنون رایج است،  در برابر خرده  “   هاانقالبی” ها و   اپورتونیست” 
اندازند و به امکان خالصی از آن اطمینان ندارند و نخستین و             سپر می 
جاد سازمانی از   ای:   ی عملی ما را که عبارت است از   ترین وظیفه ضروری

ی کاری در مـبـارزه     که قادر به تامین انرژی، پایداری و ادامه        انقالبیونی
-کاری نـمـی    های پنهان وجود هدف . . .   کنند درک نمی  –سیاسی باشد   

تواند علت و توضیحی برای این کیفیت باشد زیرا در برنامه سـخـن از                
تواند از  ولی توده نمی  .   ای است توطئه نیست بلکه سخن از جنبش توده      

مگر اعتصاب پنهانی ممکن است؟ مگر تظاهرات و        .   های پنهانی برود  راه
 بـرای شـرکـت       -اعتصاب پنهانی   .. .   های پنهانی ممکن است؟ خواسته

 –کنندگان آن و برای اشخاصی که مستقیما با آن در تماس هستنـد               
ی کارگران روس این اعتصاب مـمـکـن         اما برای توده  . . .   غیرممکن است 

کنـد  ، زیرا حکومت تالش می    ) ماندواغلب هم می  ( بماند  “   پنهانی” است  
کوشـد هـرگـونـه       ای را با اعتصابیون قطع نماید، می     که هر گونه رابطه   

ایـنـجـاسـت کـه        .   ی اعتصاب غیرممکن سـازد    انتشار خبری را درباره   
ای کـه    الزمست، مـبـارزه    “   علیه پلیس سیاسی”مخصوص “ یمبارزه” 

نماید نـخـواهـد      ی وسیعی که در اعتصاب شرکت می هرگز همان توده  
-سازمانِ این مبارزه را باید اشخاصی که بطور حرفه        .   فعاالنه انجام دهد  

فـراهـم   “   طبق تمام قواعد فـن     ” ای به فعالیت انقالبی مشغول هستند       
 فراهم نمودن سازمان این مبارزه از اینکه اکنون توده خـود            لزوم.   آورند

ی برعکس، در نتیـجـه    .   کمتر نشده است  شود  بخود به مبارزه جلب می    
ها نتوانیم مانع شود، زیرا اگر ما سوسیالیست این امر، سازمان الزمتر می    
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از این شویم که پلیس هر گونه اعتصاب و هر گونه تظاهراتی را مخفـی             
در )   و گاهی خودمان نیز آنرا به طور مخفـی آمـاده نـکـنـیـم                 ( سازد  

و .   ایـم اینصورت در پیشگاه توده وظایف مستقیم خویش را انجام نـداده    
ای که خود بخود بـیـدار      این کار هستیم  زیرا توده     به انجام اما ما قادر    

“ ایانقالبیون حـرفـه    ”  به تعداد روز افزونی از صفوفِ خود نیز   گردد  می
-به شرط اینکه ما به فکر این نیفتیم که با آهـنـگ              ( بیرون خواهد داد  

 )8).  (های مختلف کارگران را دعوت به درجا زدن  نمائیم

ی حزب پیشگام کارگـری در       عناصری از تئوری انقالبی و مفهوم اولیه      
ی جمالت باالی لنین، به طور موجزی مستتر است؛ تفاوت و رابـطـه              

مبارزه علنی و مبارزه غیرعلنی، ضرورت سازماندهی مخفی در شـرایـط     
، نـقـد     ) ی کارگـر توده(و طبقه ) کارگر پیشگام(ی حزب پلیسی، رابطه 

ی مبارزه و اعـتـالی      ای، رابطه تروریسم فردی و مفهوم انقالبیون حرفه     
 مخفی اعتصاب، کمیته کارخانـه، تـاکـیـد بـر تـداوم                 آگاهی، کمیته 

گـرایـی و     ی عمل مبارزاتی، رد جـانشـیـن       سازماندهی پیرامون برنامه  
 . ضرورت سازماندهی پیشگام کارگری

چنین پلخانف، مـارتـف و        و هم ( انگیز در تبیین لنین     ی بحث اما نکته 
 و پیدایـش شـوراهـای        1905این بود که تا قبل از انقالب        )   تروتسکی

وحـدت سـیـاسـی       ” کارگری و دهقانی در روسیه وی بر سر چگونگی          
این برآورد از یک منظر قابـل       .   تصویر درستی ارائه نکرده بود    “   پرولتاریا

دموکرات که متکـی بـر تـمـایـالت            فهم بود؛ ساختار احزاب سوسیال    
-کارگر بودند چنین تصوری را امـکـان    گوناگون و متضاد درونی طبقه    

های نـظـری    این برداشت ناشی از این بود که گرایش       .   پذیر ساخته بود  
گرا، و همچنین انقالبی هـمـگـی       گرا، فرقه کار، اصالح سازشکار، محافظه 

دموکرات و در کنار همدیگر و در دوران          در چارچوب احزاب سوسیال   
توانستند به شکلی به هنجار و یگانه بـه    ی طبقاتی میمبارزه“   آرامش” 

هنوز این مساله، یعنی تـفـکـیـک         .   خود ادامه بدهند  “   سیاسی” زندگی  
ی کـارگـر     های بورژوایی و سوسیالیستی طبقه عملکرد سیاسی گرایش  

دموکراسی اروپایی آشکار نشده و این ناهنـجـاری   در چارچوب سوسیال 
لنین به این شیوه سازمانـدهـی       .   پاالیش سیاسی الزم را پیدا نکرده بود      

 را در چـارچـوب       وحدت سیاسی پرولتاریااما وی هنوز .  نقد داشت 
 !دانستهمان تشکیالت عملی می

-ی طبقاتی، از یک سو، فقط الیه   ی مبارزه اشاره شد که براساس تجربه    
سـوسـیـالـیـسـتـی،        ( ی کارگر، گرایش سیاسی رادیکـال        ای از طبقه  

یابد و به احزاب سیاسی که مـعـرف آن       می)   بالنکیستی و آنارشیستی 

ی پـس یـک الیـه       .   پیـونـدد  رادیکالیسم هستند، تمایل یافته و یا می      
از سـوی    .   کوچک رادیکال معرف وحدت سیاسی کل پرولتاریا نیسـت        

  -شـان    حتی بـزرگـتـریـن       -هم  “   ایسوسیالیست توده ” دیگر، احزاب   
تـریـن احـزاب      ایتـوده .   نیستند“    پرولتاریا کلوحدت سیاسی   ” معرف  

های سیاسی انـقـالبـی،      سوسیالیست، دست آخر، معرف تشکل گرایش     
افزون بر ایـن،    .   اندطبقه“   سوسیالیست” رفرمیست، و سانتریست طیف     

شونـد، بـلـکـه       نمی“  سوسیالیست”اصوال کارگران از نظر سیاسی فقط  
 . کنندگرایش به احزاب معرف تفکر لیبرالیسم بورژوایی هم پیدا می

 سیاسی پرولتاریا در چـارچـوب یـک حـزب               وحدتپس بنابراین،   
پـذیـر   سوسیالیست و یا حتی اتحاد چند حزب سوسیالیست، امـکـان            

ی طبقاتی نشان داده است که بخش قابل تـوجـهـی از        مبارزه.   نیست
و “   آگـاهـی  ” گیری  ی کارگر حتی در فرایند انقالبی، و اوج       ی طبقه توده

هنگامی که کمون و شورا ساخته است، به عضویت هیچ یک از احـزاب              
-تجربه.   آیددر نمی)   چه سوسیالیستی و چه غیرسوسیالیستی    ( سیاسی  

از این روی، از منظر مارکسیـسـم،        .   ی کمون پاریس موید این نظر بود      
بـود، نـه احـزاب        “    پرولتاریـا کلوحدت سیاسی واقعی    ” کمون معرف   

دموکراتیـک روسـیـه و        ی فعاالن احزاب سوسیال   کلیه.   ایوسیع توده 
-را در پشت سر داشتند، آمـوزه “   کمون پاریس” ی  اروپا، با اینکه تجربه   

وحـدت  های مارکس و انگلس را از کمون پاریس نادیده گرفـتـه و                
آن )   سازمان سیاسـی طـبـقـه       (  را در شکل حزبی      سیاسی پرولتاریا 

این درک نادرسـت تـا       .   کردند و نه در شکل طبقاتی کمون      ارزیابی می 
لنین تا پیـش  .    در بلشویسم هم تبلور یافته بود      1905ی انقالب   آستانه

 هنوز معتقد بود که وحدت سیاسـی پـرولـتـاریـا در          1905از انقالب  
ی کـمـون     لنین تجـربـه  .  پذیر استچارچوب یک حزب سیاسی امکان 

سـازمـان   ” پاریس را داشت و  نهاد ساختاری کمون به عنوان تشـکـل      
نشان داده بود که فراتر از تشکل مبارزات اقتـصـادی   “   طبقاتی کارگران 

 دولـت    سـیـاسـی    و وحـدت      کارگران  سازمانرفته و در واقع شکل      
ی به هر حال لنـیـن بـا مشـاهـده         .   پرولتری را به نمایش گذاشته بود   

 را   ی خـود   نظریه)   سوویت(  و پیدایش شوراها     1905ی انقالب   تجربه
 . تغییر داد

ی مهم دیگر نظری که مورد مـنـازعـه    در همین راستا باید به یک نکته 
نـقـد   ” در جنبش کمونیستی است نیز اشاره کرد؛ کارل مـارکـس در            

دیـکـتـاتـوری     ” یـابـی     داری و شکل، واژگونی نظام سرمایه“برنامه گوتا 
دوران گذار ”  را آغاز کمون، یعنی استقرار دولت نوع      “ انقالبی پرولتاریا 

بـدیـن   .   ی کمونیستی نامیده اسـت    داری به جامعه   از سرمایه  “ سیاسی
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یا (  تنها حاکمیتِ سیاسی کمون سیاسی،سان، عامل اجرایی این گذار      
 بـه عـبـارت        .  سازمان طبقاتی کارگرانیعنی:     تواند باشد می)   شورا

داری بـه    ی سـرمـایـه     دیگر، تنها شکل سازمانی که انتقال از جامـعـه         
 شـوراهـا     سیاسیکند حاکمیت   ی سوسیالیستی را تضمین می    جامعه

 . خواهد بود نه یک، یا چند حزب انقالبی کمونیستی

 و   سازمان کارگران ایسازمان انقالبیون حرفه

ها این بود که هـواداران  در آن دوران، یکی دیگر از اتهامات اکونومیست     
هایی های تعاونی و سازمان   های اعتصاب، انجمن  نقش صندوق “   ایسکرا” 

کنند، نـادیـده    را که برای مسائل رفاهی و اقتصادی کارگران مبارزه می         
ها را در هـمـیـن          با اکونومیست  ی اختالف لنین سرچشمه .   گیرندمی

ها پیوسته در مسائل سازمانی نـیـز        اکونومیست” دانست که   موضوع می 
دموکراتیسم به تریدیونیونیسم منحرف    مانند مسائل سیاسی از سوسیال    

های اعتـصـاب،    صندوق  -های سازمان کارگران    لنین ویژگی .   “ شوندمی
اول اینکه بایـد    :   شمردرا چنین بر می     -ها  های تعاونی و اتحادیه   انجمن
اش وسیع و گسـتـرده        دوم این که تا حد ممکن دامنه      .   ای باشد حرفه
ی استبدادی، تا حد ممکن کـمـتـر    و سوم این که به رغم روسیه     .   باشد

 . پنهان باشد و علنی عمل کند

“ سـازمـان کـارگـران      ” بـا    “   سازمان انقالبیون ” لنین سپس به  تفاوت      

، به وارونه، بـایـد   ) سازمان انقالبیون( حزب سیاسی   :   گویدپرداخته و می  
“ یحرفـه ” بیش از هر چیز و به طور عمده اشخاصی را در بر بگیرد که               

به همین جهت هـم      ” وی تاکید می کند که      .   آنها فعالیت انقالبی باشد   
کنم و منظورم هـم انـقـالبـیـون             صحبت می  انقالبیونمن از سازمان    

هرگونـه تـفـاوت بـیـن کـارگـران و                باید  . . .   دموکرات است سوسیال
ی آنهـا کـه      های جداگانه  تفاوت حرفه  روشنفکران به کلی زدوده شود،    

این سازمان حتما باید آنقدرها وسیع نـبـاشـد و         .   دیگر جای خود دارد   
 .تاکیدها از لنین است“  کاری بیشتر فعالیت کندالمقدور با پنهانحتی

را تنها در شـکـل     “   سازمان کارگران” ، مفهوم   “ چه باید کرد؟  ” لنین در   
ی رفاهی و اقتصادی تـبـیـیـن کـرده        ی و در چارچوب مبارزه ااتحادیه

“ ایسکـرا ” ، او و هواداران  “ هااکونومیست” از این نظر تفاوتی میان      .   است
های کارگری بـه ایـن        گری اتحادیه کاهش دادن دخالت و کنش    .   نبود

ها فقط ابـزاری    ، که گویا اتحادیه   “ سازمان کارگران ” یابی  شکل از سامان  
ایـن  .   برای مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران هستند نادرست اسـت          

. هـا اسـت     و مکانیکی از نقش اتحـادیـه   گرایانهدیدگاه، برداشتی اصالح  
. سـازد دیدگاهی که سیاست را از اقتصاد، در مبارزات کارگری جدا مـی          

تبیین مارکس و انگلس از مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران با ایـن              
  -که هنوز هم باقی مـانـده اسـت               -،    “ دموکراتیکسوسیال” دیدگاه  

ی هـر مـبـارزه     ” در مانیفست کمونیست آمده است کـه         .   متفاوت بود 
 ) 9. (است“ طبقاتی هم، خود، یک مبارزه ی سیاسی

بـعـد از     )   الملل سوم کمونیسـتـی    و بین ( باید اشاره کرد  که بلشویسم       
-، این برداشت نادرسـت سـوسـیـال         1917ی پیروزمند انقالب    تجربه

-ی دوم بـیـن  در کنگره.   ها را کنار گذاشت   دموکراتیک از نقش اتحادیه   
ای و   جنبـش اتـحـادیـه      ” ی  در قطعنامه )   کمینترن( الملل کمونیست   

 :تاکید شد“ های کارخانهکمیته

ها بپیوندند و آنها را بـه        ها در تمام کشورها باید به اتحادیه      کمونیست” 
داری و ایجاد کمونـیـسـم       تشکیالتی که آگاهانه برای سرنگونی سرمایه     

 ) 10(“ جنگند، تبدیل کنندمی

البتـه روشـن     .   ی مهم دیگر در پاراگراف نقل شده وجود دارد    یک نکته 
است که لنین به خوبی ناهمگونی و شکاف درون طبقاتی پرولتاریـا را              

از .   درک کرده و برای غلبه بر این معضل، طرح خود را ارائه داده اسـت              
های متفاوتی شده است؛ اگر فعالیت انقالبی در    این تعریف نیز برداشت   

اگر فعالیت انقالبی در چارچوب یک حـزب        
ی سوسیالیستی به معنی تعهد و وظـیـفـه        

تلقی شود، این برداشت قـابـل        “   ایحرفه” 
کرد  و فـعـالـیـت        اما اگر عمل  .   درک است 

کادرهای حزبی را به عنوان یک شـغـل و           
زدودن تـفـاوت     ” تعریف کنیم و     “   حرفه” 

را تنها بـراسـاس      “   کارگران با روشنفکران  
عضویـت در چـارچـوب یـک حـزب              
سوسیالیستی تبیین کنیم، به طور مسـلـم        

 .این برداشت دچار اشکال است
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“ ایحرفه” ی  چارچوب یک حزب سوسیالیستی به معنی تعهد و وظیفه        
کرد  و فعـالـیـت       اما اگر عمل  .   تلقی شود، این برداشت قابل درک است      
تـعـریـف کـنـیـم و           “   حرفه” کادرهای حزبی را به عنوان یک شغل و         

را تنها براساس عضـویـت در         “   زدودن تفاوت کارگران با روشنفکران    ” 
چارچوب یک حزب سوسیالیستی تبیین کنیم، به طور مسـلـم ایـن               

هـای  حـرفـه  هـای    تفاوت” توان  برداشت دچار اشکال است؛ چگونه می     
کارگران پیشگام با روشنفکران انقالبی را در چارچوب یـک        “   یجداگانه

 حزب سیاسی  زدود؟ 

-ی طبقـه   از صفوف توده   ایالیهدادن  لنین البته برای جذب و سازمان     
-تالش مـی “   ایسازمان انقالبیون حرفه” کارگر به آن حزب سیاسی، یا   

چرا که از یک سو، یک تشکـل        .   از این منظر، منظور او روشن بود      .   کرد
سیاسی و انقالبی پرولتری به اعضایی احتیاج داشت که بخش مهم و یا             
حتی تمام ساعات فراغت خود را به  امور یک سازمان انقالبی اختصاص     

ی مهـم دیـگـری از         از سوی دیگر، باید توجه داشت که جنبه       .   بدهند
دمـوکـراسـی و      استدالل لنین معطوف به این واقعیت بود که سوسیال        

ی تـزاری زنـدگـی و          ی استبداد زده  ی کارگر روسیه در جامعه    طبقه
این شکل از سازماندهی مخفی تا حدود زیـادی بـه            .   کردندفعالیت می 

در روسیه به خاطر اختناق حـاکـم،     ” :   ها تحمیل شده بود   سوسیالیست
های هر گونه تفاوت میان سازمان حزبی سوسیال دموکراتیک و اتحادیه        

هـر  های کارگری و      اتحادیههر گونهکارگری از بین رفته است؛ چون،     
به همین دلیل، امـر سـازمـانـدهـی         )   11( “   .  محفلی ممنوع است   گونه

برای جلوگیری از ضربات پلیسی از اهمیت       “   ایانقالبیون حرفه ” مخفی  
 . خاص برخوردار بود

در کشورهایی کـه آزادی      ” لنین بارها به این امر اذعان کرده است که      
ای و سیاسی کامال روشـن       سیاسی وجود دارد، فرق بین سازمان حرفه      

دمـوکـراسـی    ها و سوسـیـال    همان طور که فرق بین تریدیونیون     .   است
چه ” ناگفته نباید گذاشت که لنین در این بخش از   )   12.   ( “ روشن است 

های مناسبات درونـی احـزاب سـوسـیـال            ، بر خود ویژگی   “ باید کرد؟ 
 .     های کارگری کشورهای مختلف تاکید ویژه دارددموکراتیک و اتحادیه

یک نکته مهم دیگر در استدالل لنین، مربوط به نقش روشـنـفـکـران             
ی پیشگام کارگران در چـارچـوب تشـکـیـالت و              سوسیالیست و الیه  

البته بحث چگونگـی  .   در داخل روسیه است  “   های مخفی حزبی  کمیته” 
  دموکرات   های حزب سوسیال  تنظیم روابط درون تشکیالتی میان بدنه     

های طبقه کارگر هنوز در مراحل آغازین خود        و ارتباط ارگانیک با توده    
، و سپس “ چه باید کرد؟” درست سه سال پس از نگارش       .   بردبه سر می  

 1905ی دوم و پیدایش بلشویسم، در فرایند انقالب         انشعاب در کنگره  
ی ی روسیه، بحث دربـاره ی رابـطـه          و بازشدن فضای سیاسی جامعه    

 سوم کـه  در کنگره.   کارگران پیشگام و روشنفکران به شدت حاد گشت    
-ها و مجادله   برگذار گردید، این معضل منجر به مباحثه       1905در بهار   

های حزبی  بـا   متشکل در کمیته“ ایانقالبیون حرفه”های زیادی میان  
 .لنین گردید، که سپس به آن پرداخته خواهد شد

 سانترالیسم دموکراتیک
ی پراکندگی جنبش سوسیالیستی، و عـدم آمـوزش مـنـظـم،                مساله

ی فعاالن سوسیالیست، یکی از مـهـمـتـریـن             یافتهمتمرکز و سازمان  
. آمـد به شمار می  “   ی سوم دوره” های جنبش کارگری روسیه در      معضل

-گرایی و خـرده   یابی و سازماندهی متمرکز و مبارزه با محفل       امر سامان 
ای و نویسندگان باتجربـه   “   ایسکرا” ی  های نشریه کاری نه فقط در مقاله    

یافت بلکه هر نوجوان مبارزی     همانند پلخانف، لنین و مارتف بازتاب می      
شد، نیز این ضعف سازمانی   دموکراتیک جلب می  که به فعالیت سوسیال   

ی بیسـت سـالـگـی،        کرد؛ برای مثال، تروتسکی در آستانه     را درک می  
برد مقاالتی در این باره به      هنگامی که در سیبری و در تبعید به سر می         

همانند گـروه    “   خودمختاری طلبی ” حتی تشکل   .   نگارش در آورده بود   
نیز به اهمیت مرکزیت تشکیالتی پی برده بـود و    “   بوند”کارگران یهود  

 . کردبراساس چنین ساختاری از سازماندهی فعالیت می

کادرهای سوسیالیست در کانون مبحث     “   تخصص” امر آموزش نظری و     
بدین سان، بـرای لـنـیـن آمـوزش            .   مرکزیت دموکراتیک قرار داشت   

 :ی کارگران پیشگام و کادرهای حزبی اهمیت زیاد داشتیافتهمرکزیت

ی محکم تئوریک قرار گرفتـه و    با بودن چنین سازمانی که که بر پایه  ” 
رود که عـنـاصـر      دموکراتیک باشد، ترس این نمی    دارای ارگان سوسیال  

اند جنبـش را از راه خـود            جنبش جلب شده  “   کنار” متعددی که از    
کاری حکمفـرمـا   برعکس همانا در حال حاضر که خرده(منحرف سازند  

ها، به  نماییم که چگونه بسیاری از سوسیال دموکرات      است مالحظه می  
دموکرات هستند، جـنـبـش را بـراه         ها سوسیال تصور این که فقط آن    

 ”credo   “خالصه کالم اینکه تخصص ناگزیر تـمـرکـز را      ) .   کشانندمی
 ) 13(“ .نماید خود بی چون و چرا آنرا طلب میایجاب و به نوبه
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هـای  از سوی دیگر، لنین به کسانی که با اشاره به ناموزونی و نـوسـان              
دادن نـقـش ویـژه        درون طبقاتی کارگران، به دنبال عقالنـی جـلـوه          

پرولتاریـا  “   یتوده” ها و ی گرایشروشنفکران و توجیه سازماندهی کلیه    
 :نویسدمیدموکرات هستند، تاخته و در چارچوب یک حزب سوسیال

ی چیزهای جدی با قامت راست حرف بزنید و علم تعلیم           بیایید درباره ” 
-و تربیت را به معلمین حواله نمایید نه به سیـاسـیـون یـا سـازمـان               

“ تـوده ” و   “   میانه حال ” مگر میان روشنفکران نیز پیشگام و       !   دهندگان
ی ما عبارت از این است که به هر کارگـری کـه              وظیفه. . .   وجود ندارد؟ 

ای، ایست یاری نماییم تا به یک مبلـغ حـرفـه           دارای استعداد برجسته  
ها و غیره و غیره تـبـدیـل          ی نشریه کنندهه، مروج، توزیع  دهندسازمان

دارتـر و    های کـارگـر دامـنـه      هر قدر جنبش خود بخودی توده  . . .   شود
ها تعداد بیشتری مبلغیـن بـااسـتـعـداد و             تر گردد همانقدر آن   عمیق

که تعدادشان در (های به مفهوم خوب این کلمه “پراتیسین”مروجین و  
ای دارای روح القیدی و بیحـالـی        بین روشنفکران ما، که اکثرا تا اندازه      

. از بین خود بیرون خواهـنـد داد        )   نوع روسی هستند، اینقدر کم است     
هایی از کارگران انقالبی گردیم که مخصوصا   هنگامی که ما دارای دسته    

در حالیکه البـتـه   ( آماده شده و مکتب طوالنی مبارزه را گذرانده باشند       
آنگاه دیگر هیچ پلـیـس   )  این انقالبیون مسلح به همه نوع اسلحه باشند 

ها یعنـی   ی آنها برآید، زیرا این دسته     تواند از عهده  سیاسی در دنیا نمی   
افرادی که بیدریغ نسبت به انقالب وفادارند از اعـتـمـاد بـی دریـغ                   

 ) 14(“ .مند خواهند شدههای کارگر نیز بهروسیعترین توده

 و نقش پیشگـام     لنین در البالی عبارات باال به نقش روشنفکران، رابطه        
منظور، دانـش  ( “   تخصص” ی کارگران و چگونگی کسب    کارگری و توده  

و نـظـریـه و        )   ی عملی و مهارت مبارزاتی است     سیاسی توام با تجربه   
ترین وجه بحث   شاید اساسی .   ی انقالبی به روشنی پرداخته است     برنامه

-لنین سپس مـی   .   است“   تمرکز” ی ضرورت   او در اینجا، مجددا درباره    
 :افزاید

 که در برابـر هـر دو          وجود دارند هایی  دموکرات سوسیال اکنونهم. . .   ” 
ایـن  .   انـدازنـد   سپر مـی   )اکونومیستی و تروریستی(خط مشی افراطی    

آور نیست کـه     پدیده صرف نظر از سایر علل، ضمنا به این علت تعجب          
هرگز شخص انقالبـی را    “   مبارزه اقتصادی علیه کارفرمایان و حکومت ” 

قانع نخواهد ساخت و همیشه افراط و تفریط گاه در یک جا و گـاه در                 
جای دیگر پدیدار خواهد شد و تنها آن پیکارجوی متمرکزی کـه بـا                

دموکراتیک باشد و به اصطـالح تـمـام          متانت مجری سیاست سوسیال   
ی غرایز و تمایالت انقالبی را برآورده کند قادر است جنبش را از حملـه   

ایرا که نوید موفقـیـت دهـد تـدارک            ناسنجیده مصون داشته و حمله    
 ) 15. (“بیند

ی هـای تـوده    ها و مطـالـبـه     ها، دخالت ها، اعتصاب سازماندهی اعتراض 
پرولتاریا، و به تبع آن پیشگامان پرولتاریا، در هر واحـد صـنـعـتـی و             

ای متحدالشکل و یگـانـه      تولیدی ناموزون است، و در هر شهر و منطقه        
هـای  بندی دستاوردها و ناکـامـی  در برخی موارد، برآورد و جمع.   نیست

ی عمل  رهبران و پیشگامان ایـن        مبارزات کارگری و ترسیم برنامه    
بنابراین، باید شرایـطـی   .     گونه اعتراضات، یکدست نیست و تفاوت دارد 

در درون یک حزب سوسیالیست به وجود آورد که ایـن تـجـربـیـات                
به نقد و بررسی یـکـایـک         “   دموکراتیک” مبارزاتی پراکنده، به صورتی     

اعضا و فعاالن حزبی گذاشته شوند، و در پرتو تجربیات پیشین، چه در       
ی تجربیات جهانی، سنجیده    ی تحربیات کشوری و چه در عرصه      عرصه
ی این فرایند مـبـارزاتـی اسـت؛       برنامه یک حزب انقالبی نتیجه.   شوند

-که در آن تمام اعضای حزب انقالبی در عـرصـه   “   دموکراتیکی” فرایند  
اند و سرانـجـام یـک        های نظری، عملی و سیاسی دخیل و سهیم بوده        

بنابراین برای ساختن کادرهای    .   اندبرنامه عمل مبارزاتی را تدوین کرده     
ترین شکل دموکراتیک ممکن   مجرب حزبی، این فرایند باید به گسترده      

ی چنین فرایند دموکراتیکـی  ی عمل حزبی نتیجه برنامه.   متحقق بشود 
 . خواهد بود

در واقع، بحث عـدم دمـوکـراسـی درون            
بلکه به  .   تشکیالتی محور مباحث حزبی نبود    

ی سوم سوسیال   دوره” وارونه، مساله محوری    
پایان دادن به پراکندگی فعـاالن  “   دموکراسی

تقریبا هـمـگـی      .   یابی مرکزی بود  و سامان 
ی دوم،    ، تا قبل از کنگره    “ ایسکرا” هواداران  

کج کـردن   ” بحث لنین مبنی بر تمرکزیابی و       
یابی موثر را در آن        به سوی سامان  “   ترکه

دمـوکـرات   دوره از حیات حزب سوسـیـال      
روسیه، به عنوان یک ضرورت ارزیابی کـرده        

 .  بودند
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تحلیل مشـخـص از شـرایـط           ” ای که متکی بر     از سوی دیگر، برنامه   
آخر، بایـد   محلی، سراسری و جهانی تدوین شده است، دست       “   مشخص

مفهوم .   ی اجرا گذاشته شود تا صحت و سقم آن روشن گردد          به مرحله 
لنینیسم ناشی از این ضرورت است؛ زیرا تنهـا         “   مرکزیت” سیاسی اصل   
در هـر مـقـطـع         “   سانترالیزه شـده  ” ی عمل    برنامه یکامکان اجرای   

البته این برنامه کاملی نخواهد بود و نـقـص هـم             .     تاریخی وجود دارد  
ی فعالیت عملی  کادرهای حزبی و پیشگامـان  زیرا حوزه .   خواهد داشت 

ی انـقـالبـی      کارگری همواره محدود خواهد بود؛ اگر تدوین آن برنامـه     
ی حل عملی تکالیف پیشاروی  جـامـعـه          نقایصی داشت و در برگیرنده    

درون تشکیالتی وجود خواهـد داشـت،        “   دموکراسی” نبود، از آنجا که     
و تصحیح خـط مشـی        “   دموکراتیک” کادرها به نقد و بازنگری مجدد       

-سیر تسلسل میان جـمـع    .  حزبی از درون تشکیالت خواهند پرداخت 
های مجزای پیشـگـامـان کـارگـری          های پراکنده و مبارزه   آوری تجربه 

-ی دخـالـت    و اجرای برنامه  ”   تمرکزیافته” متشکل در حزب، و تدوین      
-ای و نظری را روز به روز کم       های برنامه ی مبارزاتی، این نقصان   گرایانه

گسترش نفوذ و کسب رهبری هدفمـنـد مـبـارزات            .   تر خواهد ساخت  

ی این فراینـد دائـمـی        ی ناهمگون و پرُنوسان پرولتاریا در نتیجه      توده
سـانـتـرالـیـسـم       ” ی مفهوم سیاسی   جوهر اولیه .   دیالکتیکی خواهد بود  

 :آمده است“ چه باید کرد؟”لنین در این عبارات “ دموکراتیک

ای که مناسـب بـا شـرایـط کـار              برای ما آن شکل مطبوعات حرفه     ” 
هـای  رسـالـه  غیرعلنی است و اکنون نیز مورد لزوم است همانا بـایـد              

بایستی مدارکی علنی و غیـرعـلـنـی     ها می در این رساله  .    باشد ایحرفه
راجع به موضوع شرایط کار در صنف معین، راجع به تفاوتی که از ایـن              

های ی نظر بین نقاط مختلف روسیه وجود دارد، راجع به خواست          نقطه
-ی معین، راجع به نقص قوانین مربوط به حرفه        ی کارگران حرفه  عمده

ی اقتصادی کارگران این حرفـه و        ی مزبور، راجع به موارد مهم مبارزه      
ای های سازمـان حـرفـه     راجع به مبادی کار و وضع کنونی و نیازمندی 

در صورت وجـود یـک       .   بندی شودآنها و غیره گردآوری و مرتبا دسته 
دموکراتیک ما از یک دنـیـا        -هایی اوال مطبوعات سوسیال   چنین رساله 

ی کارگران یک حرفه بـخـصـوص        چیزهای جزیی که فقط مورد عالقه     
ی مـا را در        ها نتایج تجربـه است خالص خواهند شد؛ ثانیا این رساله     
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ای ثبت کرده و مدارک گـردآورده شـده را کـه               ی حرفه مورد مبارزه 
اکنون در میان اوراق بسیار و مراسالت متفرقه به تمام معنی از مـیـان               

رود نگهداری خواهد نمود و این مدارک را تلخیص خواهد کرد؛ ثالثا      می
ی یک نوع دستور کار     این مدارک خواهد توانست برای مبلغین به مثابه       

های اساسـی  یابد؛ خواسته باشد؛ زیرا شرایط کار نسبتا آهسته تغییر می       
ها و مجموع این خواسته   . . .   العاده ثابت است  ی معین فوق  کارگران حرفه 

ها برای تبلیغات اقتصادی در جـاهـای        تواند طی سال  ها می و نیازمندی 
ی کارگران دستور بسیار خوبی     ماندهمانده و یا میان قشرهای عقب     عقب

های اعتصابات موفقیت بخش در یک ناحیه، آمار مربوط بـه           باشد؛ مثال 
سطح باالتر زندگی و شرایط بهتر کار در یک محل، کارگران جـاهـای               

-کند؛ رابعا سوسـیـال    ای تشویق می  ی تازه و تازه   دیگر را هم به مبارزه    
ای را به دست خود      حرفه دموکراسی، پس از اینکه ابتکار تعمیم مبارزه      

ای روس را با سوسیالـیـسـم        ی جنبش حرفه  طریق رابطه گرفت و بدین  
مستحکم  نمود، در عین حال کوشش خواهد کـرد کـه فـعـالـیـت                    

دموکراتیـک مـا نـه        های سوسیالتریدیونیونی ما در جمع کل فعالیت    
 ) 16(“ .سهم خیلی کم و نه سهم خیلی زیاد داشته باشد

سـانـتـرالـیـسـم       ” این نقل قول طوالنی تا حدودی مفهوم سـیـاسـی             
با این وصف، بسیـاری بـه        .   نزد لنین را تبیین کرده است     “   دموکراتیک

ایراداتی راجع به پراهمیت ساخـتـن نـقـش            “   چه باید کرد؟  ” لنین در   
اند، و خود لنین هم بـه ایـن     گرفته“   دموکراسی” ، نسبت به    “ مرکزیت” 

وی اذعان داشته است که بـرای مـقـابلـه بـا            .   امر اعتراف کرده است  
ی دموکراسی دوره  ها، و ازهم گسیختگی سازمانی سوسیال     اکونومیست

بیشتر خـم کـرده       )   یعنی سانترالیسم ( سوم، ترکه را در جهت مخالف       
 .بود

ی های آزاد نظری و سیاسی و انـتـخـاب آزادانـه             ی بحث البته مساله 
مسئوالن تشکیالتی، و رسیدگی و نظارت واقعا دمـوکـراتـیـک درون               

ی فعـاالن   برای همه .    بود های اساسی روسیه  تشکیالتی از جمله معضل   
-جنبش ضد استبداد تزاریسم، بدیهی بود که به خاطر وضعیت خفقان          

ی روابط و انتخابـات آزادانـه      “   دموکراتیک”  ی روسیه اصل     زای جامعه 
درون تشکیالتی و مکانیزم کنترل از پایین رهبران و مسئوالن حزب با            

خواهـان  تمام احزاب، از مشروطه.   های زیادی همراه خواهد بود   دشواری
ترین احزاب سوسیالیست غیـرقـانـونـی        طلب گرفته تا رادیکال   سلطنت

اعضای این احزاب، قادر به     .   کردندبودند و در شرایط مخفی فعالیت می      
اجرای سیاستِ باز و نظارت آزاد درون تشکیالتی و انتخـابـات واقـعـا                

کنـنـده و     های تحریک دخالت.   دموکراتیک برای تعیین رهبری نبودند    
ی پلیس مخفی، حفظ اسرار تشکیالتی و مصونیت کادرهای         زنندهبرهم

بنـابـرایـن،    . زیرزمینی دموکراسی درون تشکیالتی را دشوار ساخته بود 
دموکراسی درون تشکیالتی به مفهوم واقعی آن در هیچ یـک از ایـن                

خود لنین بیش از همه به این نکته پرداخته است          .   شداحزاب اجرا نمی  
که در شرایط اختناق حاکم اجرای واقعی دموکراسـی درون حـزبـی               

 . خیالی بیش نیست

ی انـتـشـار      ی دوم و در دوران اولیه     در دوران پیش از برگذاری کنگره     
، تمام نویسندگان آن نشریه، از جمله پلخانف و مارتـف، کـه              “ ایسکرا” 

گری یاران لنین را به مرکزیت بیـش از حـد          بعدها بارها و بارها کنش    
بنابراین، تا پیش از انشعاب     .   متهم کردند، نیز به این معضل واقف بودند       

دو جناح، امر عدم اجرای کامل دموکراسی درون تشکیالتـی، بـه آن               
جـدا از گـرایـش        .   شکلی که بعدها عنوان شد، مـطـرح نشـده بـود             

از جمله پلخانف، مارتف و ( “   ایسکرا” ، همگی نویسندگان  “ اکونومیستی” 
مباحث و تصـمـیـمـاتـی کـه بـه طـور                 “   تمرکز” به عدم   )   تروتسکی

دمـوکـراتـیـک     در محافل مخفی درون روسیه سوسیـال      “   دموکراتیک” 
در واقع، بحث عدم دمـوکـراسـی درون           .   جریان داشت انتقاد داشتند   

بلکه به وارونه، مسالـه مـحـوری         .   تشکیالتی محور مباحث حزبی نبود    
پایان دادن به پراکندگی فعـاالن و       “   ی سوم سوسیال دموکراسی   دوره” 

، تـا قـبـل از         “ ایسکرا” تقریبا همگی هواداران    .   یابی مرکزی بود  سامان
بـه  “   کج کردن ترکـه   ” ی دوم،  بحث لنین مبنی بر تمرکزیابی و          کنگره

دموکـرات  یابی موثر را در آن دوره از حیات حزب سوسیال         سوی سامان 
 .  روسیه، به عنوان یک ضرورت ارزیابی کرده بودند

ی بحث سازمانی لنین در باره تـدارک پـیـشـگـام            بدین سان، شالوده  
ی دیالکتیکی سانترالیزم با دمـوکـراسـی        ی کارگر و رابطه   انقالبی طبقه 

ی طـبـقـاتـی در کشـوری            مـبـارزه  “   آرامـش ” تشکیالتی در شرایط    
چه بـایـد    ” توان از   این بزرگترین درسی است که می     .   استبدادزده است 

 :آموخت“ کرد؟

هر آینه سازمان حزبی فقط بنا به حساب انفجـار یـا مـبـارزه در           . . .   ” 
“ ی عادی روزمـره   سیر پیشرو مبارزه” ها و یا فقط بنا به حساب        خیابان
ی خود را همواره انجام دهیم و همـیـشـه        شد ما باید کار روزمره    بنا می 

های آرامش و   بینی تغییر دوره  برای همه چیز آماده باشیم زیرا که پیش       
های انفجار در خیلی از مواقع تقریبا غیرممکن اسـت     تبدیل آن به دوره   

توان از آن برای تجدید ساختمان تشکیـالت       و در موارد ممکن هم نمی     
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استفاده نمود زیرا یک چنین تبدیلی در یک کشور اسـتـبـدادی بـی               
-ی فراش گیرد و گاهی به یک تاخت و تاز شبانه        نهایت سریع انجام می   

ی سازمانی حزب پیشگـام  اما آیا نظریه)   17( “ .های تزاری وابسته است 
 کارگری لنین، تنها برای کشورهای استبداد زده  اعتبار داشت؟ 

        

 کنگره دوم 

 انشعاب در حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه
و موسس  حـزب       )   اگر بتوان نام آن را کنگره نامید      ( ی نخست   کنگره

این گردهمایی بـا   .    برگذار شد  1898دموکرات روسیه در سال     سوسیال
شرکت هشت نفر، که اندکی بعد دستگیر شدند، در شهر مـیـنـسـک                

ای در واقع این همایش، به قول ایزاک دویچر، به جز  بیانیه         .   اتفاق افتاد 
. آتشین که پتر استرووه نوشته بود، چیزی از خود به جای نـگـذاشـت           

 در بـروکسـل       1903 ژوئیـه    17کنگره دوم حزب، پنج سال بعد  در    
 نشست بر سر مسائل سازمـانـی        13ی بروکسل،     در کنگره .   برگذار شد 

ولی نیروهای امنیتی و پلیس از برگذاری این هـمـایـش    .   برگذار گردید 
ی این گردهمایی به لندن منتقل      باخبر گردیدند و به همین علت ادامه      

 . شد
ی پـنـج     در این کنگره، جنبش سوسیالیستی داخل روسیه به وسیلـه         

این همایش مدعی بود که چنـدیـن        .   شدی محلی نمایندگی می   کمیته
. کند که در چند صدهزار کارگر نفوذ دارنـد         هزار عضو را نمایندگی می    

“ کسـوت پـیـش  ” ی   پیرامون پلخانف به عنوان الیـه     “   آزادی کار ” گروه  
لنین در هـنـگـام ایـن         .   شدهای روسیه شناخته می   دموکراتسوسیال

اما بیشتر نمایندگان جوان بودند و زیـر     .   همایش سی و سه سال داشت     
این دسته از نمایندگان از جمله جوانانی بودنـد         .   سی سال سن داشتند   

ی  که به خاطر خیزش انقالبی در روسیه رادیکالیزه شده و به مـبـارزه              
 نماینـده دارای     43در کنگره مجموعا    .   سوسیالیستی روی آورده بودند   

شدن هر نـمـایـنـده بـرای        شرط پذیرفته.    حق رای حضور داشتند   51
حضور در کنگره این بود که دستکم به مدت دوازده ماه در یـکـی از                  

ی نمایندگان چندین کـمـیـتـه      .  های حزبی فعالیت کرده باشد سازمان
چون که این شرط شامل حال آنها       .   محلی به کنگره دعوت نشده بودند     

 . شدنمی
بخش مهمی از جلسات کنگره اختصاص به مساله ملی و نقش هـیـات              

به ویژه در این نشست، وضعیت تشکـیـالتـی    .   داشت“     بوند” نمایندگی  
دموکرات روسیه بایـد  در حزب سوسیال)   سازمان کارگران یهود( “   بوند” 

دارای سه حق رای بـود؛        “   بوند” ی مرکزی   کمیته.   گردیدمشخص می 
هـای  یک رای برای سازمان خارج کشوری و دو رای بـرای سـازمـان               

و دو نفر به نـمـایـنـدگـی از          “   بوند”  نفر از    14در مجموع   .   پترزبورگ
 . دموکراسی لیتونی و لهستان دارای حق رای مشورتی بودندسوسیال

نقش بسیار مهمی در روزهای نخست، و به قـول لـنـیـن               “   بوند” گروه  
هـای  فعالـیـت  .   ی اول جنبش سوسیالیستی روسیه بازی کرده بود     دوره

آغازین  این گروه در روسیه موجب آن شده بود که در هنگام برگذاری              
دارای اعتبـار  “   بوند” دموکرات روسیه،   ی حزب سوسیال  نخستین کنگره 

ای باشد و به عنوان یک سازمان خودمختار حـزبـی جـا               کنندهتعیین
هـای حـزب     ناتوانی و ضعف نخسـتـیـن سـال         .   بیفتد و پذیرفته شود   

، در عمل، به عـنـوان       “ بوند” دموکرات موجب این شده بود که       سوسیال
با همیـن   “   بوند” نمایندگان  .   یک تشکیالت مستقل فعالیت داشته باشد     

ی دوم،   در واقع، در کنگـره    .    شده بودند  زمینه وارد دومین کنگره   پیش
به عنوان یک تشکیالت مستقل خارج از چـارچـوب       “   بوند” نمایندگان  

ها خواهان  ولی آن .   کردندحزبی سوسیال دموکراسی روسیه صحبت می     
دموکرات روسیه بودند؛ یعنی ساختار ی عضویت در حزب سوسیال  ادامه

 . حزبی که برمبنای یک سازمان فدرالیستی گل و گشاد بنا شده باشد
در کنگره برای توجیه این نظریه خاطـر نشـان          “   بوند” الیبر سخنگوی   

هـای  کرد که کارگران یهودی عالوه بر استثمار طبقاتـی از سـرکـوب            
ولی مارتف، که خود یهودی بود، در پاسـخ بـه            .   برندنژادی نیز رنج می   

وی اشاره کرد که اگر ما این ساختار حزبی را بپذیریم، بدین معناسـت              

لنین، چهار ماه بعد از ورود تروتسـکـی در           
 بـرای    1903یادداشتی که در اوایل مارس       

جملگی اعضای هیات تحریریه فـرسـتـاد،         
انتخاب تروتسکی را به عنوان عضو هـفـتـم         

وی تروتسـکـی    .   هیات تحریریه توصیه کرد   
اعتقـاد و    ” و  “   صفتهای نادر ” جوان را دارای    

ی الزم برای کارهای نشریه و جنـبـش         “ نیرو
های وی را نـه      سوسیالیستی دانسته و مقاله   

تنها بسیار سودمند بلکه مطلـقـا ضـروری          
 . ارزیابی کرده بود
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که کارگران یهودی، برای دفاع از منافع ملی، احتیاج به یک سـازمـان           
. مجزای تشکیالتی اما، در صفوف حزب سوسیال دموکرات روسیه دارند  

چرا که منافع ملی نـقـش   .   ما نمی توانیم این شکل سازمانی را بپذیریم       
درجه دومی در برابر منافع مشترک طبقاتی کارگران دارد؛ وی از الیبر            

تواند باشد که بـرای مـثـال، در           آخر این چه نوع سازمانی می     :   پرسید
های مختلف عضو آن در      ی مشخص، کارگران ملیت   درون یک کارخانه  

ی نخست، برای منافع مشخص ملی خود بیندیشند و عمل کننـد            وهله
؟ مارتف در ادامه اضافه کرد که البته، مـا    ! شانو نه برای منافع طبقاتی   

توانیم صرفا براساس مسائل فنی، این خودمختاری درونی        تاحدودی می 
وی با آوردن این مثال گفت که حزب مـا بـایـد       .   را برسمیت بشناسیم  

اما با این نکتـه     .   های مختلف منتشر کند   بتواند نشریات خود را به زبان     
توانیم موافقت کنیم که ایـن گـروه بـه             نمی“   بوند” از مطالبات گروه    

تنهایی خواهان داشتن حق ویژه برای دخالت سـیـاسـی در مـیـان                  
کارگران یهود باشد، و تنها گروه خود را دارای صالحـیـت الزم بـرای           

هنگامی کـه تـقـاضـای       !   دخالت در امور مربوط به کارگران یهود بداند     
مبنی بر خودمختاری کامل با مخالفت اکثر نمـایـنـدگـان            “   بوند” گروه  

 . ، آن نشست کنگره را  ترک گفت“بوند”روبرو گردید، هیات 
، مارتینف و آکـیـمـوف رهـبـران           “ بوند” بعد از رفتن هیات نمایندگی      

اتـحـاد مـهـاجـران        ” که به نمایندگی از گـروه      “     اکونومیسم روسی ” 
در کنـگـره  شـرکـت          “   دموکراسی روسیه در خارج از کشور     سوسیال

دلـیـل   .   داشتند نیز  در اعتراض، آن نشست کنگره را تـرک کـردنـد               
ی سـازمـانـی      اعتراض این دو نفر به خاطر این بود که کنگره، گزیـنـه        

فعالـیـت   “   های انقالبی دموکراتجمعیت سوسیال ” دیگری را که به نام      
. کرد به عنوان نماینده حزب در خارج از کشور به رسمیت شناخـت            می

معتقد است که ترک کردن آن   “   بلشویسم” ی کتاب   آلن وودز نویسنده  
در تغییر توازن “   اکونومیست”نشست کنگره توسط گروه بوند و رهبران  

 ) 18. (کننده گذاشتنیروها در کنگره تاثیر تعیین
 

 اهمیت تاریخی این کنگره
های این کنگره و پـیـدایـش دو جـنـاح               بر سر ماهیت اصلی منازعه    

هـای  سـال )   اقلیت حـزب   ( و جناح منشویک    )   اکثریت حزب ( بلشویک  
در دوران   .   زیادی است که نقد، بحث و بررسی انجام گـرفـتـه اسـت              

شـد کـه خـطـوط اصـلـی             تحریفات استالینیستی، چنین وانمود می  
ها و تمایزهای دو گرایش رادیکال و سازشکار هواداران نشـریـه            اختالف

در صـورتـی   .     ی نمایندگان از قبل کامال آشکار بود برای کلیه “   ایسکرا” 

 به درازا کشید نگاه کنیـم،  1917ی که تا اکتبر    که اگر به روند تاریخی    
های این دو جناح، بـرای    سال، تفاوت  14کم به مدت نیمی از آن       دست

بخش قابل توجهی از کارگران پیشگام و فعاالن سوسیالیست شـفـاف             
گـیـری و     به هر حال این، کنگره واپسین رویداد برای شکل        .   نشده بود 

سازشـکـار   “  معتدل”انقالبی و جناح “ سرسخت”جدایی کامل دو جناح  
 . دموکرات روسیه نبوددر حزب سوسیال

 
 رای اکـثـریـت        33به ظاهر با داشتن   “   ایسکر” گروه هواداران نشریه   
ی شـده نمایندگان مخالـف و شـنـاخـتـه          .   دادندکنگره را تشکیل می   

دارای سه رای و نماینـدگـان    “   اکونومیست” ، یعنی نمایندگان    “ ایسکرا” 
 رای را در بـر        8 رای برخوردار بودند که در مجموع 5از “  بوند”گروه  
بقیه نمایندگان کسانی بودند که تصمیم قـطـعـی خـود را           .   گرفتمی

. بودنـد “   تاالب” یا “   سنتریست” نگرفته بودند یا کسانی که به قول لنین  
“ ایسکرا” رسید که همه چیز به سود هواداران نشریه         در آغاز به نظر می    

تقریبا بر سر تمام مسـائـل مـهـم         “   ایسکرا” هواداران . رودبه پیش می 
اما، به ناگهان، در نشست بیسـت و دوم           .   سیاسی وحدت نظر داشتند   

گـذشـت   کنگره، هنگامی که نزدیک به دو هفته از زمان آغاز کنگره می     
در طی این نشست اختالف میان مارتف     .   همه چیز رو به تغییر گذاشت     

و لنین آشکار گردید؛ آنهم بر سر برخی نکات کم اهمیت مانند نـقـش               
، معلوم شد که برخـی از    )گروه بوربا، یژنی روبوچی(ی سازمانده  کمیته

امـا ایـن     !   انـد ها رای داده  “ تاالب” به جناح راست و     “   ایسکرا” هواداران  
رسید زیرا بر سر تمام مسائل اساسی گـروه         ی مهمی به نظر نمی    مساله

ی شـرایـط    ولی بر سر قطعنامه   .   وحدت نظر داشتند  “   ایسکرا” هواداران  
 . عضویت در حزب میان لنین و مارتف اختالف آشکار و شدید شد

عضـو حـزب سـوسـیـال          ” :   طرح لنین برای عضویت از این قرار بـود         
ی حزب را بپذیرد، و حزب را هم دموکرات روسیه کسی است که برنامه   

هـای حـزبـی      از لحاظ مالی و هم شخصا با شرکت در یکی از سازمـان            
وی طرح خود را .   بندی مخالفت کرد  مارتف با این فرمول   .   “ حمایت کند 

ی حـزب را      عضو حزب کسی است که برنـامـه      :   بدین صورت ارائه داد   
شخصا همکاری خـود    ” بپذیرد، و حزب را از لحاظ مالی حمایت کند و  
 . “های حزبی ارائه دهدرا به طور مرتب تحت هدایت یکی از سازمان
اما .   رسدبندی به نظر نمی   به ظاهر اختالف چندانی میان این دو فرمول       

به زودی اهمیت اختالف میان این دو طرز تلقی از عضویـت حـزبـی،                
 . آشکار شد

ها بعد به این نکته اشاره کرد که در جـوش و خـروش          تروتسکی سال 
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. رسید که اختالف چندانی میان این دو طرح نباشـد         کنگره، به نظر می   
سیاسی  و طـرز بـرخـورد      “   نرمش”اما، در پس پشت طرح مارتف یک  
های بین عضو و هوادار و همچنیـن        سازشکارانه وجود داشت که تفاوت    

 . میان انقالبیان فعال حزب و سمپات حزب را کدر کرده بود
 

 های کنگره تروتسکی و منازعه

وی بـه    .    سـالـه بـود       24ی دوم   تروتسکی در هنگام برگذاری کنگره    
“ دموکراتیک سیـبـری   ی کارگران سوسیال  اتحادیه” نمایندگی از سوی    

هـنـگـامـی کـه در          1901تروتسکی در سال . در کنگره حضور داشت 
در “   ایسکرا” سیبری در تبعید بود، بدون آنکه از انتشار نخستین شماره       

ی سازمان و انضـبـاط       خطوط کلی نظریه  ” خارج از کشور با خبر باشد       
ی بـارز    ای که بعدها به صـورت نشـانـه          حزب را پرورانده بود، نظریه    

 )  19. (“بلشویسم درآمد
 ساله استدالل کرده بود  که جنبش انقالبی، اگر در زیـر    22تروتسکی  

ی مرکزی توانا قرار نگیرد که یارای آن را نداشتـه           کمیته” ی یک   سلطه
انضباط را از خود براند، همانند هیـوالی        ها و اعضای بی   باشد تا سازمان  

“ کمیتـه مـرکـزی     ” .   فرانکشتین، آفرینندگان خود را نابود خواهد کرد      
قطع خواهد کرد و بدین وسـیلـه         )   انضباطسازمان بی ( مناسباتش را با    

ی کمیته.   چنین سازمانی را از تمامی انقالب جهانی جدا خواهد ساخت         
های مالی و معنوی خود را به این سازمان قطع خـواهـد       مرکزی کمک 

-های خود را به صحنه خواهد آورد، آنسازمان. . .   ی مرکزیکمیته.   کرد
ی ها را با وسایل ضروری تجهیز خواهد کرد، و سپس به عنوان کمیتـه             

 ) 20(“ .محلی به کرسی خواهد نشانید
لنین، و چـنـدیـن    “   چه باید کرد؟” ای از کتاب  نسخه1902او در سال   

تروتسکی در انـزاوی      .   را بدست آورده و خوانده بود“   ایسکرا”ی  شماره
تبعید و زندان، کم و بیش به نتایج مشابهی رسیده بود و خـود را بـا          

 .دانستنظر میهم“ ایسکرا”نویسندگان 

دموکراسی روسیه برای تروتسـکـی      آشنایی با واپسین مباحث سوسیال    
های سیاسی و نوشـتـن مـقـاالت در            دخالت.   العاده با اهمیت بود   فوق

لنـیـن   .   دوران تبعید در سیبری برای تروتسکی  شهرتی به هم زده بود     
در .   بسیار عالقمند بود که این جوان سوسیالیست را از نزدیک بشناسد          

“ ایسـکـرا  ” آن هنگام، محل اقامت چهار نفر از شش نفر هیات تحریریه            
لنین، مارتوف، زاسولیچ و پاترسف در لـنـدن بـودنـد و               .   در لندن بود  

کردند، اما پلخانف اغلـب بـه        پلخانف و آکسلرود در سویس زندگی می      
هنگامی که تروتسکی از تبعید فرار کرد و به  لندن آمـد،     .   آمدلندن می 

تروتسکی برای دادن گزارش به لـنـیـن      .     یکراست به منزل لنین رفت  
کروپسکایا همسر لنین نوشته است که در نخستیـن         .   وقت را تلف نکرد   

او گـوش فـرا       “   روشن و بجای  ” به اشارات   ” مالقات این دو نفر،  لنین       
ی دید که طرفدار معتقد انـدیشـه  داد، و از این که در او کسی را می         می

 )  21. (“یک حزب متمرکز است، سخت شادمان بود

ی خـود را     تروتسکی در همان روزی که وارد لندن شد نخستین مقاله         
 منتشر 1902 که چندی بعد در اول نوامبر 27ی شماره “ ایسکرا” برای  

هایی که برای رفقای حزبـی      در این دوران، لنین در نامه     .   گردید، نوشت 
مـنـد   گلـه “   ایسکرا”های موجود در هیات تحریریه نوشت از نارسایی می
همانطور که اشاره شد هیات ویراستاری مرکب از شش نفر بـود و        .   بود

دانستند لیکن اختالفاتی نـیـز       رای می با اینکه هنوز همگی خود را هم      
پـلـخـانـف،     ( بین سه مبارز کهنه کار      “   ایسکرا” کار ویراستاری   .   داشتند

لنیـن، مـارتـف و        ( تر و سه نفر از مبارزان جوان)     آکسلرود و زاسولیچ  
 گیری  ی مسائل مورد اختالف از رای     در باره .   تقسیم شده بود  )   پاترسف

های مسـاوی مسـائـل        شد و در اغلب موارد به خاطر رای       استفاده می 
لنین، چهار ماه بـعـد از         .   ماندمربوط به سیاست نشریه معلق باقی می      

 برای جملـگـی     1903ورود تروتسکی در یادداشتی که در اوایل مارس         
اعضای هیات تحریریه فرستاد، انتخاب تروتسکی را به عـنـوان عضـو               

وی تـروتسـکـی جـوان را دارای             .   هفتم هیات تحریریه توصیه کرد    
ی الزم برای کارهای نشریه و جنبـش  “ اعتقاد و نیرو” و “   صفتهای نادر” 

نظریـات  “   گرُز”ها آنچنان برخورد کرد که به وی لقب “اکونومیست”تروتسکی در مباحث کنگره علیه  
به قول ایـزاک    .   اما تروتسکی جوان، نگرش سازمانی خود را در همان کنگره تغییر داد           .   لنین را دادند  

ور از خشم، سخنان خود را ابطال       شعله” شد که در چند جلسه بعد       دویچر؛ اگر به تروتسکی گفته می     
 .“شدزده نمیکس بیش از خود او از این امر شگفتخواهد کرد، هیچ
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های وی را نه تنها بسیار سودمند بـلـکـه           سوسیالیستی دانسته و مقاله   
پنج نفر اعضای هیات تحریریه، به جز       .   مطلقا ضروری ارزیابی کرده بود    

پلخانـف سـبـک نـوشـتـاری           .   پلخانف، با این پیشنهاد موافقت کردند   
های تـروتسـکـی، بـا        تروتسکی را نپسندیده بود و معتقد بود که مقاله        

البتـه  .   آورد، سطح نشریه را پایین می     “ آمیزاشهای تکلف سراییسخن” 
ی نشریـه   باید خاطرنشان کرد که اختالفات لنین با پلخانف بر سر اداره          

 .زنان، آغاز شده بودحتی پیش از ورود تروتسکی به جمع قلم“ ایسکرا”

تروتسکی بعد از ورود به لندن با مارتف و زاسولیچ در یک منزل اقامت              
همین امر موجب شده که تروتسکی با این دوشـخـصـیـت کـه                .   گزید

های روسیه بودند، نسبت بـه      متعلق به دو نسل متفاوت از سوسیالیست      
تـردیـد ایـن      بـی .   لنین، ارتباط عاطفی و کشش بیشتری داشته باشـد        

. نزدیکی در تصمیمات مهم بعدی تروتسکی در کنگره تاثیرگـذار شـد            
ای برای ایـن جـوان       ای افسانه زاسولیچ، این زن مبارز کارکشته، چهره     

گـذاران مـکـتـب       ورا زاسولیـچ از بـنـیـان         .   تازه از راه رسیده داشت    
. مارکسیستی روسیه بود و در زمان حیات مارکس با او در ارتباط بـود              

انجمن پیکار بـرای رهـایـی         ” گذاران  مارتف نیز به همراه لنین از پایه      
وی با لنین روسیه را ترک کرده بود تا با همکاری     .   بود“     ی کارگر طبقه

-را پـایـه  “   ایسکرا” جنبش سوسیالیستی روسیه نشریه    “   کسوتانپیش” 
کاری و پراکندگی فعاالن حزبی یکی از        اشاره شد که خرده   .   ریزی کند 

تروتسکی بـه   .   دموکرات روسیه بود  های حزب سوسیال  مهمترین معضل 
همین دلیل به این موضع رسید که باید یک مرکزیت قوی تشکیالتـی             

ها و در   ” اکونومیست” تروتسکی در مباحثات کنگره دوم در نقد .  داشت
حمایت از یک روش انقالبیِ سیاسی و مرکزیت قوی تشکیالتی اظـهـار       

 : داشت

مبارزه برای امتیازات کوچک اقتصادی و اصالحات فقط هنـگـامـی            . . .   ” 
-ی کارگر برای انقـالب یـاری       معنی دارد که در تجهیز نیروهای طبقه      

دموکرات، در مبارزه برای اصـالحـات، در         حزب سوسیال ” .   بخش باشد 
ی کارگـر را     دهد، زیرا که ذهن طبقه    حقیقت خود را تغییر اساسی می     

طبقات “   . کندبرای تدارک یک دیکتاتوری انقالبی  دستخوش تغییر می        
کنند که خطر   حاکم در هر حال، فقط هنگامی با اصالحات موافقت می         

انقالب تهدیدشان کند، و به همین دلیل حـتـی در مـبـارزه بـرای                    
 از   )تروتسـکـی  (.   اصالحات، اولویت یک سیاست انقالبی ضروری است      

ی متمرکز سازمانی دفاع کرد، و گفت که حـزب بـه مـقـررات                  شیوه
ای نیاز دارد تا رهبری بتواند بدان وسیله تاثیرات نامطلـوب           سختگیرانه

. “ ی رفتار ژاکوبنی را به باد استهزا گـرفـت         اتهامات شیوه .   را از آن بِراند   
)22( 

ها آنچنان برخورد کـرد    “ اکونومیست” تروتسکی در مباحث کنگره علیه      
اما تـروتسـکـی جـوان،         .   نظریات لنین را دادند   “   گرُز” که به وی لقب     

بـه قـول ایـزاک        .   نگرش سازمانی خود را در همان کنگره تغییـر داد       
ور شـعلـه  ” شد که در چند جلسه بعد    دویچر؛ اگر به تروتسکی گفته می     

کس بیش از خود او از      از خشم، سخنان خود را ابطال خواهد کرد، هیچ        
 ) 23.(“شدزده نمیاین امر شگفت

ی متمرکز سازمانی تـوسـط       باید تاکید کرد که ضرورت گزینش شیوه      
ی سیاسی داشـت و فـراتـر از             تروتسکی، همانند لنین، بیشتر جنبه    

همانطور که پیش از این بیـان شـد،          .   رفتکاری ضد پلیسی می   مخفی
، طرح مرکزیت با قدرت حزبی از        “ بوند” عالوه بر گروه خودمختارطلبِ     

مارتـف  .   ال.   شدهای درون حزبی عنوان می    ی گرایش سوی تقریبا همه  
ی نـیـز اذعـان دارد کـه هـمـه              “   صالحیتدارترین مورخ منشویـک   ” 

نگر چگونه در برابر بی شکلی و گسـسـتـگـی              های آینده سوسیالیست
 ) 24. (دادندفدارتیو جنبش، واکنش نشان می

 دموکرات روسیهدالیل انشعاب در حزب سوسیال

“ ایسکرا” ی شکاف در میان طیف هواداران اشاره شد که نخستین نشانه 
هر چند کـه     .   ی معروف بند اول اساسنامه ظاهر شد      بر سر مساله ماده   

. این اختالف موجب تجزیه این طیف شد، اما باعث انشعاب نـگـردیـد              
ی سیاسی داشـت و نـه         ای روی داد که نه جنبه     انشعاب بر سر مساله   

 . ی تشکیالتیجنبه

ی ها پیش از کنگره در نظر داشت تا  فعالیت دبیـرخـانـه             لنین از مدت  
وی به همین علت پیـشـنـهـاد پـیـوسـتـن           .   را بارورتر سازد  “   ایسکرا” 

ولـی  .   را داده بـود   “   ایسکرا” ی نشریه   تروتسکی به جمع هیات تحریریه    
هنگامی که متوجه شد که پلخانف با ورود تروتسکی به جمـع هـیـات          

مخالف است، به کنگره پیشنهاد کاهـش اعضـای          “   ایسکرا” ی  تحریریه
. پلخانف، مارتف و خود لنین    :   تحریریه از شش نفر به این سه نفر را داد         

بدین سان، با این پیشنهاد، آکسلرود، زاسولیچ و پاترسف از جمع هیات         
پیشنهاد لنین از یک منطق سـیـاسـی          .   شدنددبیران نشریه خارج می   

چرا که آن سه نفر آخری فعالیت چندانـی در نشـریـه               .   برخوردار بود 
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 39، مـارتـوف       “ ایسکـرا ” ی    شماره نشریه   45ی    نداشتند؛ از مجموعه  
در حـالـی کـه        .    مقـالـه  24 مقاله و پلخانف 32مقاله نوشته بود، لنین  

امـا  .    مقاله نوشته بودند8 مقاله و پاترسف    4 مقاله، آکسلرود    6زاسولیچ    
گـذاران  کند تا دو نفر از بنیـان برخی گمان داشتند که لنین کوشش می      

دموکراسی روسیه، یعنی آکسلرود و   و رهبران قدیمی سوسیال“   ایسکرا” 
این نکته به ویـژه بـرای نسـل        .   ی نشریه حذف کندزاسولیچ را از اداره   

جوانتر جنبش سوسیالیستی که در کنگره حضور داشت، قـابـل درک              
تـوهـیـن بـه       ” به قول دویچر، پیشنهاد لنین در نظر تروتسـکـی          .   نبود

 .لنین او را تکان داد“ بیرحمی”کرد؛ و این جلوه می“ مقدسات

. ی ویژه گره خـورد ی دیگری نیز مورد اختالف بود که با این مساله         نکته
بایست، مانند گذشته رهبری عملی حـزب را    می“  ایسکرا”هیات دبیران  

از آنجا که هیات دبیران نشریه در خارج از کشـور  .   در دست داشته باشد  
بود و خطر دستگیری اعضایش از سوی دولت روسیه وجـود نـداشـت،               

از سوی .   بنابراین برای حفظ تداوم فعالیت حزب این تصمیم منطقی بود    
ی مرکزی، که منتخب کنگره باشد، نـیـز          دیگر، قرار شد که یک کمیته     

ی اما لنین وجود بدنه.   امور مربوط به حزب را در داخل روسیه اداره کند   
بـه  .   دانسـت دیگری از مسئوالن حزبی را در رهبری حزب  ضروری مـی           

ای متشکل از دو نفر از   همین دلیل وی پیشنهاد داد که هیات پنج نفره      
ی مرکزی، و یک رئیس منتـخـب کـنـگـره             ، دو نفر از کمیته    “ ایسکرا” 

ی این رئیس منتخب این بود که میان اخـتـالفـات            وظیفه.   انتخاب شود 
ی مرکزی داخـل     هیات دبیران ایسکرا و کمیته      -احتمالی این دو بدنه     

با توجه به نقش و شهرت پلخانف در آن مقطع از            .   داوری کند   -روسیه  
دموکرات روسیه، حتم بود که او به عنوان رئـیـس          تاریخ حزب سوسیال  

از آنجا که قرار بود دونفر دیگر، از پنج نفر .   این هیات انتخاب خواهد شد    
در این جمع حضور داشته باشند، بدین تـرتـیـب           “   ایسکرا” هم از سوی    

ای کنـنـده  توانست تاثیری تعیینبه طور حتم می“  ایسکرا”هیات دبیران  
ارائه این طرح موجب برانگیختن اتهاماتی به       .   در اداره حزب داشته باشد    

اما، چنانکـه  .   لنین متهم شد که آهنگ تسلط بر حزب را دارد        .   لنین شد 
توانست برای لنین مـیـدان      رویدادها نشان داد، این طرح به تنهایی نمی       

در واقع بـا ایـن       .   نفوذی بیش از آنچه که از پیش داشت، بوجود بیاورد 
ی لنین بود که دارای موقعیـت مـمـتـازی            طرح، پلخانف، مخالف آینده   

 . شدمی

لنین بیش از هر کس دیگر از احترام به پیشکسوتان حزب کـه سـزاوار            
ولی برای لنین، ساماندهی موثر تمـام امـور          .   کردآن بودند کوتاهی نمی   

این طرح برای باالبـردن     .   حزبی بیش از هر چیز دیگری ارجحیت داشت       
بدون تردید با کنار گـذاشـتـن      .   کیفیت کار سازمانی حزب سودمند بود 

وظائف رهبری حزب به شـکـل        “   ایسکرا” اعضای کم اثر هیات تحریریه      
 . آمدتری در میمنظم

بینی بود که آکسلرود و زاسولیچ از چنـیـن        از سوی دیگر این قابل پیش     
کوشید که آن دو سوسیالیست پیر را        مارتف می .   طرحی برآشفته شوند  

. پلخانف باتجربه، در آن مقطع از ایـن طـرح راضـی بـود                 .   آرام سازد 
تجربه که از حوادث پیشین داخل هیات دبیـران نشـریـه              تروتسکی کم 

او ” های لنین نبود،    اطالعات درستی نداشت، قادر به درک صحیح انگیزه       
 .“کردای شوم را استشمام میبوی توطئه

زمینه، جو عمومی کنگره مسموم شـده       به هر حال، با توجه به این پیش       
ی عمومی کنگره به بـحـث       ی حزب در جلسه   هنگامی که اساسنامه  .   بود

گذاشته شد، و طرح لنین و مارتف برای شـرط عضـویـت در حـزب                    
گیری کشید، دیگر فضایی برای مانور و      دموکرات روسیه  به رای    سوسیال

لنین و مـارتـف ایـن دو          .   سازش باقی نمانده بود و به انشعاب انجامید   
دوست دیرین، مانند دو دشمن در برابر یکدیگر ایستاده بودند و هـیـچ               

لـنـیـن    “     . دم فرو ببندد یا گام واپس نهد      ” یک توانایی آن را نداشت که       
ای به پاترسف به رفتار خود با مـارتـف      اندک زمانی بعد از کنگره در نامه      

 :انتقاد کرد

به چه دلیل باید از یکدیگر جدا شویم و عمری :   پرسماکنون از خود می  ” 
ی حوادث و تاثیرات کنگره را از       دشمن یکدیگر باشیم؟ اکنون که همه     

یابم که غالبا با خشم وحشتناکی که به دیوانـگـی      کنم، درمی نو مرور می  
ام، و حاضرم این رفتار خود را به عنوان گناه نـزد             مانست رفتار کرده  می

 البته اگر آن کس چیزی را که طبعا مـعـلـول             –همه کس اعتراف کنم     
ها، مبارزه، و از این قبیل بـوده اسـت       ها، پرخاشفضای محیط، واکنش 

 ) 25(“ .گناه بنامد

های نمایندگی در کـنـگـره نـیـز           اختالف میان دو رهبر اصلی به هیات      
دادن به یک حـزب، دو       کنگره تجزیه شد و به جای سامان      .   سرایت کرد 

ایـن  .   کنگره به طرح مارتف برای عضویت رای داد.   به وجود آمد “   حزب” 
ها ” اکونومیست” پیروزی برای مارتف با کمک آرای نمایندگان نزدیک به        

کسانی که به حمایت از طرح مـارتـف رای     .   به دست آمد“ بوند”و گروه  
های پیشین کنگره بیشتر از هر گرایش  دیگری مـورد           دادند، در نشست  
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 ! نقد خود مارتف قرار گرفته بودند

وی اشاره کرد که به     .   اما پلخانف در کنگره به نقد طرح مارتف پرداخت        
ام، های انقالبی روسیه حضور داشتـه     عنوان کسی که شخصا در سازمان     

گویم که با توجه به شرایط عینی موجود در حزب، موانع غیرقـابـل              می
. های حزبی مقرر نشده اسـت     عبور  برای پیوستن هیچ کس به سازمان       

کنند که صحبت از اشخاصی می)   هواداران مارتف( ها آن” :  وی ادامه داد 
اما چـرا   .   های ما کار کنند   توانند با یکی از سازمان    خواهند و یا نمی   نمی
خـواهـنـد بـه       درباره این دسته از آقایان که نـمـی        . . .   توانند؟ها نمی آن
“ . ها نـداریـم    نآ ما نیازی به )باید گفت( پیوندند، )های حزبیسازمان(
)26 ( 

“ ایسـکـرا  ” طرح لنین مبنی بر کاهش تعداد اعضای هیات ویراستاری           
تروتسکی بـه ایـن       .   تنها با دو رای مثبت از سوی کنگره پذیرفته شد         

کنگره با اتکا به هـمـان دو رای اضـافـی،             .   طرح رای منفی داده بود 
البته .   ی مرکزی برگزید  اکثریت نامزدهای پیشنهادی لنین را به کمیته      

بدین سان، طرفداران    .   گیری امتناع کرد  طرف مخالف از شرکت در رای     
یعنی کسانی که به اکثریت تعلق دارند نامیدنـد، و    “   بلشویکی” لنین را  

یعنی کسانی که به اقلیت تعـلـق دارنـد         “   منشویکی” طرفداران مارتف   
 . خوانده  شدند

او الـبـتـه در       .   تردید نقش پلخانف در کسب اکثریت بسیار مهم بود        بی
-مخالفت با دوستان دیرینه.   کنگره در موقعیت دشواری قرار گرفته بود     
ی اما تـجـربـه و غـریـزه          .   ای همانند زاسولیچ و آکسلرود  آسان نبود       

رای پلخانف برای لنین اهمیـت  .   دادسیاسی پلخانف حق را به لنین می      
جوان به جناح منشویـک  “   گُرز” شدن ولی لنین از نزدیک. خاص داشت 

نیز ناراضی بود و طی کنگره بارها کوشید که تروتسکی را از مـارتـف                 
ایزاک دویچر به این گفتگوها اشاراتی دارد که برای شناخت          .   جدا سازد 

لنین به تروتسکـی یـادآور     .   لنینی حزب بسیار اهمیت دارد    “   ینظریه” 
آمیزد و   به علت کمبود تجربه، مسائل را با یکدیگر در می         ” شد که وی    

ی کارگر  گفت که در میان طبقه)لنین(.   کنداختالفات را سوءتعبیر می   
طلبی وجود دارد؛ و اگر حزب، چنـانـکـه          نیز آشفتگی، تزلزل، و فرصت    

های خود را کامال بگشاید، آنـگـاه        کند، دروازه مارتف بشتاب توصیه می   
آنها بـایـد     .   ی این عواملِ ضعف به صفوف آن راه پیدا خواهد کرد          همه

و فقط آن عناصری از میان آنـان را سـازمـان              “   پیشاهنگان پرولتاریا ” 
پرواترند و از همه بیشتر به منافع طبقـاتـی خـود             دهند که از همه بی    

ی کارگر را رهبری کند، بـدیـن دلـیـل             حزب باید طبقه   . آگاهی دارند 
 ) 27(“ .ی کارگر باشدتواند  به بزرگی خود طبقهنمی

امـا  .   های باال نهفته است    لنینی حزب در این جمله     یی نظریه مایهجان
لنیـن از تـالش خـود دسـت             .   این استدالل، تروتسکی را قانع نکرد     

هـای  برنداشت و خارج از محل کنفرانس با او دیدار کـرد و سـاعـت                 
بعد از کنگـره نـیـز      .     متمادی کوشید که اتهامات علیه خود را رد کند       

لنین با فرستادن هواداران و حتی برادر خود، برای جلب تـروتسـکـی               
ها بی فایده بود و تـروتسـکـی         ی این کوشش  لیکن همه .   تالش ورزید 

 . ها پیوستمتقاعد نشد و به جناح منشویک

 دوم بـرای دو        ی طبقاتی، انشعاب کـنـگـره      در فرایند تاریخ و مبارزه    
شخصیت در جنبش سوسیالیستی روسیه اهمیت یافت؛ پـلـخـانـف و              

این دو سوسیالیست پیر و جوان که در دو سوی مـخـالـف               .   تروتسکی
جای گرفته بودند، پس از سپری شدن مدت زمانی، جایگـاه خـود را                

از یک  سـو، در آن          .   ترک گفته و در دو مسیر متقابل گام برداشتند 
ناپذیر آینده بلشویسم و مخـالـف       لحظه تاریخی، پلخانف، دشمن آشتی    

پیمان لنین در جناح بلشـویـک       انقالب کارگری روسیه، نزدیکترین هم    
از سوی دیگر، تروتسکی، نزدیکترین یار بعدی لنـیـن در            .   گردیده بود 

ی داخلی، از   های سه ساله   و جنگ  1917دوران سخت انقالب کارگری     
زمره بلندآواترین مخالفان لنین درآمد و به جناح مـنـشـویـک حـزب                

ی مـرکـزی داخـل       ، کمیته 1904در فوریه   
های زیـاد،    ها و نوسان  روسیه بعد از تزلزل   

پیشنهاد لنین را برای تشکیل کنگـره بـا          
مخالفان لنیـن   .   اکثریت پنج به یک رد کرد     

کرژیژانوسکی، کراسین، گاالپرین، گوسارف    
و نوسکوف بودند که از همان آغاز انتـشـار          

با لنین همکاری تنگاتنگ کرده و      “   ایسکرا” 
از کسانی بودند کـه در سـازمـانـدهـی             
مارکسیسم انقالبی در روسیه سهم بسـیـار    

 . بزرگی داشتند

 پلخانف
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 . پیوست

        

 رزا لوکزامبوگ با لنین  ی اختالفزمینهپیش
ی حزب سوسیال دمکـرات بـه        اشاره شد که پلخانف در دومین کنگره      

الـبـتـه ایـن       .     اما او از لنین خیلی زود جدا شـد        .   همراه لنین رای داد   
وی در سـال      .   آخرین گسست  پلخانف از جناح بلشویک حزب نـبـود      

ولی پلخانف بعـد  .     به جناح بلشویک حزب دوباره نزدیک گردید1909
دموکراسی بازگشت و دیگر    از چندی به جناح منشویک حزب سوسیال      

 . ها نزدیک نشدبه بلشویک
به هر حال، پلخانف در جلسه جناح بلشویک، تنها چند روز بعد از آن                
که پیشنهاد مبارزه تمام عیار علیه طرفداران مارتف را داده بـود، بـه            

وی با دادن اولتیمـاتـوم      !   ناگهان با صد و هشتاد درجه تغییر جهت داد        
پلخانف بـه   .   استعفا داد “   ایسکرا” به جناح بلشویک از هیات ویراستاری       

-من نـمـی    ” :   ها پیشنهاد صلح به هر قیمت را داده بود جناح منشویک 
توانم به روی رفقای خودم شلیک کنم، بهتر است که  یک گلولـه در                 

لنین نیز چندی بعد از استعفای .   “ مغزم جا بگیرد تا انشعاب انجام گیرد 
 . پلخانف، از هیات ویراستاری  نشریه استعفا کرد

. ی وارونه داشـت    اما تغییر موضع پلخانف به جای وحدت حزبی نتیجه        
 به رهبری مارتف با پیوستن پلخانف از این مـوفـقـیـت     جناح منشویک 

استفاده کرد و با برگماشتن هواداران منشویک به کمیته مـرکـزی و               
هـا  دموکـرات لیگ سوسیال” ی  شورای حزب، برخالف تصمیمات کنگره    

پلخانف هم به این اقدامات بوروکراتیک اعتراضـی        .   عمل کرد “   در خارج 
 . نکرد

جناح .   وضعیت جناح بلشویک با این جابجایی، بسیار دگرگون شده بود         
، لیگ خارج از کشور و شـورای        “ ایسکرا” منشویک ارگان مرکزی حزب     

تغییر و شـهـرت   “   ایسکرای نو” اسم نشریه به .   حزب را در دست گرفت    
. جناح بلشویک تنها کمیته مرکزی حزب را در اختـیـار داشـت             .   یافت

هـا، نـظـرهـا و         جناح منشویک، بعد از مدتی که گذشت از چاپ نامه         
 . جلوگیری کرد“ ایسکرای نو”های طرفداران جناح بلشویک در مقاله

هـای  در این دوره بود که تروتسکی نیز رفته رفته به ماهیت سـیـاسـت      
هـا، و بـه ویـژه          کرد که منشویک  وی مشاهده می  .   منشویکی پی برد  

. ها امیدوارند اش، بیش از اندازه به لیبرال     زاسولیچ قهرمان دوران جوانی   
کمتر از ده ماه بعد از انشعـاب در         ( 1904ی مارس   تروتسکی در میانه  

نوشـت کـه در آن         “   ایسکرای نو”ی ای برای نشریهمقاله) کنگره دوم 

وی در آن مقالـه     .   یافتهنگام زیر نظر جناح منشویک حزب انتشار می       
هـا  پردازی سیاسی لـیـبـرال     به نقد و بررسی نظری، و ترسیم شخصیت       

بازی لیبرالی تاخته، سیاست مبهم و       تروتسکی به دودوزه  .   پرداخته بود 
. شان را به شدت نقد و افشا کـرده بـود           ورزیتزلزل و تمایل به خیانت    

ایسـکـرای   ” پلخانف براساس محتوای همین مقاله، به هیات ویراستاری    
ی منشویکی اولتیماتوم داد و خواهان برکناری تروتسکی از جـمـع      “ نو

بدین سان، نام تروتسکـی از جـمـع هـمـکـاران                .   ویراستاران گردید 
اما تروتسکی از نقد لیبرالیسم روسی      .   ی منشویکی خط خورد   “ ایسکرا” 

گشایی و بـیـرون آمـدن از            راه” :    نوشت 1904دست برنداشت و در     
پذیر است که با اعتصاب عمومـی،       وضعیت فعلی تنها بدین شکل امکان     

هـا عـلـیـه       قیام کارگران متحقق خواهد شد و کارگران در راس تـوده          
 ) 28(“ .ها رژه خواهند رفتلیبرال

ساز گسست  های روسی سبب  ها از لیبرال  بی تردید، پشتیبانی منشویک   
وی دیگر .    گردید1904ها در سپتامبر تشکیالتی تروتسکی از منشویک 

. هـا هـمـکـاری نـکـرد          یافته با منشویـک   به طور تشکیالتی و سازمان    
 :تروتسکی بعدها نوشت

قبل از اینکه چندیـن  .   ی دوم کوتاه بودها در کنگرهارتباط با منشویک” 
من میـان   .   ها متمایز شد  ماه سپری بشود دو گرایش در میان منشویک       

هایی کردم که باید در اسرع وقت گام      ها این نظر را تشویق می     منشویک
ها برداشت، چونکه انشعاب فـقـط یـک           را برای یک اتحاد با بلشویک     

برای گرایش دیگر منشویکـی،     .   ی حل نشده بود نه چیزی بیشتر      مساله
. طلبی بود ی دوم به معنی آغاز تحول به سوی فرصت        انشعاب در کنگره  

 را صرف جر و بحث بر سر مسایـل سـیـاسـی و         1904من تمام سال  
منازعات بر دو موضوع متـمـرکـز       .   ها کردم سازمانی با رهبری منشویک   

 ) 29(“ .طرز برخورد با لیبرالیسم و طرز  برخورد با بلشویسم: بود
 بـرای    ها بـر سـر مـبـارزه         لنین نیز مخالف سرسخت اتحاد با لیبرال      

تروتسکی هم بـه هـیـچ سـازش           .  دموکراسی و استراتژی انقالبی بود 
ی اما تروتسکی هـنـوز بـه شـیـوه           .   ها اعتقاد نداشت  سیاسی با لیبرال  

سیاسی “   جرم” .    نپیوستسازمانی لنینی نقد داشت و به جناح بلشویک       
مـیـان دو     “   میانجیـگـری  ” ها این بود که خواهان      تروتسکی برای مدت  

 . جناح حزب شده است
بحث بر سر ضرورت وحدت دو جناح، تنها به نگرش تروتسکی محـدود         

اعضای هر دو جناح حزب، نیز این طرز تفکر را در آن  دوران    .   شدنمی
بخشی از اعضای جناح بلشویک در داخل روسیه دالیل اصلـی           .   داشتند

. کردند و خواهان یگانگی تشکیالتی بـودنـد        انشعاب را هنوز درک نمی    
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ها پیش با لنین  از نزدیک فعالیت کرده بودنـد  حتی کسانی که از مدت  
 . نیز چنین تصوری  داشتند

هـا و    ی مرکزی داخل روسیه بعد از تـزلـزل          ، کمیته 1904در فوریه   
های زیاد، پیشنهاد لنین را برای تشکیل کنگره با اکثریت پنج به        نوسان

مخالفان لنین کرژیژانوسکی، کراسین، گاالپرین، گوسـارف  .  یک رد کرد 
با لنین هـمـکـاری      “   ایسکرا” و نوسکوف بودند که از همان آغاز انتشار         

تنگاتنگ کرده و از کسانی بودند که در سازماندهی مارکسیسم انقالبـی   
-ها نمایندگان واقعی و جـان      آن.   در روسیه سهم بسیار بزرگی داشتند     

ی ناپذیر، متعهـد، سـازمـانـده      مایه بلشویسم در روسیه بودند؛ خستگی   
-که در ده  “   گرایانیعمل” انقالبیان و   .   گذشتهخوب، با انضباط و از جان     

ی تشکیالتی خود غرق شده بودند؛ اعضایی که مـوسـوم بـه              ها وظیفه 
تردید، بدون وجود چنین فعالینی هـیـچ        بی.   ها شده بودند  “ چیکمیته” 

اما، این شکل از سازماندهی فعـاالن  .   تواند موفق شود  حزب انقالبی نمی  
های منفی  حزبی، به ویژه در شرایط خفقان و  فعالیت زیرزمینی، جنبه          

 . نیز به همراه دارد
از پلخانف و لـنـیـن        “   چیکمیته” ی دوم اکثریت نمایندگان     در کنگره 

هم به این دلیل ساده که مباحـث و نـظـرات              آن.   حمایت کرده بودند  
تشکیالتی مطرح شده در کنگره معرف فضای حاکم بر روسیه بود و به              

اما بعد از کنگـره،  .   اصوال شکل گرفت“   جناح بلشویک ” همین دلیل هم    
به ویژه پس از گسستن پلخانف، این جدایی، تاثیرات خود را بـر روی          

 .    این دسته از فعاالن بلشویک نیز گذاشت
اما از سوی دیگر، پیوستن پلخانف به جناح منشویک، عالوه بر تغیـیـر              

دموکرات روسیه، تاثیرات زیـادی  توازن قوای سیاسی در حزب سوسیال    
المللی نیز به جای گذاشـتـه      ی بین  و  عرصه   در خارج از جنبش روسیه    

جناح منشویک، با توجه به شهرتی کـه پـلـخـانـف در مـیـان                     .   بود
. های اروپایی داشت، از این موقعیت کمال استفاده را بـرد          سوسیالیست

ها و احزاب عضـو جـنـبـش جـهـانـی              ها به جلب رهبران گرایش   آن
هـا  الملل دوم، و در نتیجه طرد بـلـشـویـک           دموکراسی و بین  سوسیال
الملل در اغلب مواقع، نـظـرات جـنـاح           نشریات احزاب بین  .   پرداختند

لـیـادُف   .   کـردنـد  دموکرات روسیه را چاپ می    منشویک حزب سوسیال  
ها در خاطرات خود از گفتگو با کارل کائوتسکی در این     یکی از بلشویک  

خواهیـد؟ مـا     شما چه می  ”   :   کائوتسکی گفته بود  .   مورد یاد کرده است   
پلـخـانـف و      .   او آدم جدیدی برای ما هست     .   شناسیملنین شما را نمی   

ایـم کـه در بـاره          ما عـادت کـرده     .   شناسیمآکسلُرود را ما خوب می    
موضوعات مربوط به  روسیه تنها از طریق توضیحات آنـهـا تـبـیـیـن                  

 ) 30(“ .بشویم
دموکرات آلـمـان در کـارهـای          فعاالن حزب بزرگ و پرنفوذ سوسیال     

ها اهـمـیـت الزم را بـه            آن.   ای غرق بودند  ی حزبی و اتحادیه   روزمره
ها انترناسیونالیسم فـقـط در     برای اعضای آن.   دادندکارهای نظری نمی  

وقتی لیادف بـه نشـریـه        . محتوا معنی داشتحد لفاظی و تعارفات بی 
ی وضـعـیـت      مراجعه کرد و خواهان انتشار مطلبی درباره   “   فوروارتس” 

-فورواتس نـمـی  ” :   دموکرات روسیه شد، پاسخ شنید که     حزب سوسیال 
های خارجی، به ویژه جنبش روسـیـه         تواند فضای زیادی را به جنبش     

جنبشی که هنوز جوان است و هنوز چیز زیـادی بـه              .   اختصاص دهد 
 . “جنبش آلمان نداده است

ی یک آپـاراتـچـی حـزب       توان به کنه اندیشهها میدر البالی این واژه  
ای توام است، پی    گرایانهنظری ملی دموکرات آلمان  که با تنگ     سوسیال

ی بخش مـهـمـی از جـنـبـش             برد؛ اندیشه و بینش حزبی که آینده    
 . سوسیالیستی را رقم زد

ها صـدمـه زیـاد زد، طـرز            به هر حال، آنچه که به موقعیت بلشویک       
برخورد جناح کائوتسکی و جناح چپ حزب سوسیال دموکرات آلـمـان    

 خود را طرفـدار  1914ی جنگ جهانی اول در سال لنین تا آستانه.   بود
با این وصف، کارل کائوتسکی بـه عـنـوان         .   دانستکارل کائوتسکی می  

 تروتسکی

 )از بایگانی پلیس تزار( 
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ی بعـد   در دوره زمان نو   سردبیر مجله   
از انشعاب حزب روسیه، به لنین اجازه       

داد که دالیل و مبـاحـث جـنـاح           نمی
 :بلشویک را در آن مجله منتشر سازد

ای از   تا آنجایی که حتی هنوز سـایـه     ” 
-امید باقی مانده است که سـوسـیـال         

های روسـی خـودشـان بـر          دموکرات
شان فائق بیایند؛ من طرفـدار      اختالفات

این نظر نیستم که رفقای آلمـانـی از          
اگر آنها از    .   این اختالفات با خبر شوند    

منبع دیگری مطلع شوند البته، آنگـاه،       
 “ .ما باید موضع قاطع بگیریم

البته کائوتسکـی تـحـث فشـارهـای           
. ها، این موضع را گرفته بـود       منشویک

ی کائوتسکی ناشی از    برخورد محتاطانه 
دانسـت کـه     آن بود که محتمل مـی      

های زیاد در حـزب       های روسی باعث بروز تنش    اختالفات سوسیالست 
به هر حال، این نگرش سازشکارانه در .   دموکراسی آلمان بشود سوسیال

ساز و کار حزب سوسیال دموکرات آلمان نهادینه شده بود؛ حزبی کـه           
ناپذیری همانند گرایش راسـت     های متضاد و آشتی   توانسته بود گرایش  

 انـقـالبـی پـیـرامـون رزا             طلب برنشتین را در کنار گرایـش      و اصالح 
لوکزامبورگ و در چارچوب یک برنامه و یک سازمان تـحـمـل کـنـد،                

 . اش دارای چنین بینش و نگرشی نیز بودندطبیعتا رهبران
های منشویکی در نشریات و مطـبـوعـات احـزاب            اغلب نظرها و بحث   

هـای جـنـاح      بدین سان، روایـت   .   یافتسوسیالیست اروپایی انتشار می   
منشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه نیز تاثیرات خود را بـر روی             

براین .   ها، از جمله رزا لوکزامبورگ گذاشته بود      بسیاری از سوسیالیست  
-مسائل سازمانی سوسـیـال    ” ای با عنوان    اساس، رزا لوکزامبورگ مقاله   

زمـان  ” ی کائوتسکی این نوشتار را در نشریه. نوشت“ دموکراسی روسیه 
هـا و    در این مقاله، رزا لوکزامبورگ همـان اتـهـام         .   به چاپ رساند  “   نو

مـرکـزیـت    ” و   “   های دیکتاتوری روش” های منشویکی مبنی بر     تحریف
ناگفته نباید گذاشت .   سازمانی بلشویسم را تکرار کرده بود“   یالعادهفوق

لنینیسـم  ” که این مقاله به زبان انگلیسی بارها با عنوان غلط و انحرافی           
عنوانی .   توسط مخالفان بلشویسم به چاپ رسیده است      “   یا مارکسیسم؟ 

 .که هرگز در زمان حیات رزا لوکزامبورگ به کار گرفته نشد

هنگامی که لنین در پاسخ به اظهـار        
ای بـرای    نظر رزا لوکزامبورگ مقاله   

نوشت، کائوتسکی از چاپ   “   زمان نو ” 
لنین در پاسخ رزا .   آن خودداری کرد  

رفـیـق رزا     ” :   چنین نـوشـتـه بـود       
لوکزامبورگ، برای مثـال، نـوشـتـه         

یـک گـام بـه        ( است که کتاب من     
بـه روشـنـی      )   پیش دو گام به پس    

بیانگر جزییـات نـقـطـه نـظـرات            
بـدیـن   .   اسـت “   مرکزیت سرسخـت ” 

سان، رفیق رزا لوکزامبـورگ تصـور        
کند که من از یـک سـیـسـتـم            می

سازمانی علیه سیستـم سـازمـانـی         
در واقع چنین   .   کنمدیگری دفاع می  

از نخستین صفحه تا واپسین     .   نیست
ی کتابم، من از اصول ابتدایی      صفحه

هر گونه سیستم ممکن سازماندهـی      
کتاب من ارتباطی به تفاوت میان یک سـیـسـتـم            .   امحزبی دفاع کرده  

 )31. (“سازمانی با سیستم دیگر ندارد
در چه بایـد  ” زیرا که وی .   البته بخشی از این گفتار لنین درست نیست    

، عمال معتقد به سازمـانـدهـی        “ یک گام به پیش دو گام پس      ” و  “   کرد؟
این .   ها در چارچوب یک حزب سیاسی است    بخش انقالبی سوسیالیست  

ی احزاب سـوسـیـال دمـوکـرات          با برداشت رایج سازماندهی در کلیه  
ولی باید دوباره تاکید کرد که دلیل اصلی آغاز اختـالف        .   مغایرت داشت 

دموکـرات  در کنگره دوم، بر سر چگونگی وظایف اعضای حزب سوسیال        
از سـوی    .   “ ی سازمانیالعادهمرکزیت فوق” بود، نه ساختار تشکیالتی و      

-مـی ها نخستین خود را بر    تازه گام “   سیستم سازمانی بلشویسم  ” دیگر،  
به هر حال انتقاد رزا لوکـزامـبـورگ    .  داشت، و به بلوغ خود نرسیده بود 
 .هم به لنین یکجانبه و ناوارد بود

-رزا لوکزامبورگ، خود بیشتر از هر کسی از رشد بوروکراسی و گرایش           
دمـوکـرات   طلبانه در درون حزب سـوسـیـال       های سازشکارانه و اصالح   

دموکراتیـک  ی سوسیالطلبانههای اصالح وی گرایش .   بردآلمان رنج می  
را که کوشش داشتند از طریق مجراهای قانونی پارلمانی و اصـالحـات             

رزا بـه    .   را از باال پیاده کنند به نقد کشیده بود        “   سوسیالیسم” تدریجی،  
و نقش انقـالبـی  اعـتـصـاب          “  ی کارگری طبقهجنبش خودانگیخته” 

ی نادرست در مواضع هر سه گـرایـش         نکته
دمـوکـراسـی روسـیـه        نظری سوسیـال  

برای تعـیـیـن     )   تروتسکی، مارتف و لنین   ( 
تاکتیک و استراتژی انقالبی این بـود کـه          

بـورژوا  ” همگی تکالـیـف انـقـالب را            
این روش  با    .   کردندارزیابی می “   دموکراتیک

تبیین مارکس در تعیین استراتژی متفـاوت       
بود؛ استراتژی انقالبی برای پرولتاریـا بـر         

: شـد اساس سه عامل اصلی تدویـن مـی        
سرشت و ماهیت طبقاتی دولتـی کـه در           
قدرت است، تعیین تکالیف اجـتـمـاعـی          
انقالب، و ترکیب طبقه یا طبـقـاتـی کـه            
خواهان واژگونی دولت موجود و اجـرای         

 .تکالیف انقالب هستند
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-های اصـالح   البته در واکنش به گرایش    .   دادعمومی اهمیت خاص می   
طلب حزب آلمان، رزا لوکزامبورگ بیش از اندازه به نقـش جـنـبـش                

چرا که وی به ناهمگـونـی و         .   ی طبقه کارگر توجه داشت    خودانگیخته
هـمـیـن    .   کردی کارگر توجه کافی مبذول نمی     های درونی طبقه  نوسان

این ایراد به تـروتسـکـی    .   امر موجب اشتباهات  زیادی از جانب رزا شد        
در آن دوران شاید بزرگترین اشتباه رزا و هـمـچـنـیـن             .   هم وارد بود  

 . توجهی نهفته بودتروتسکی در همین کم
رزا لوکزامبورگ از اواخر دهه نخست قرن بیستم به ماهیت سانتریستی       

امـا ایـن شـنـاخـت          .   ی کارل کائوتسکی پی برده بـود    طلبانهو فرصت 
رزا لوکزامبورگ، کارل .   سیاسی و نظری را به گسست سازمانی نکشانید       

 رادیکال حزب آلمان تا آغاز جـنـگ          لیبکنخت، کالرا زتکین و گرایش    
بعـد  .   جهانی اول در چارچوب همان تشکیالت به فعالیت مشغول بودند         

 و آشکار شدن خیانت تاریخـی رهـبـری           1914از آغاز جنگ در سال      
حزب سوسیال دموکرات آلمان، دیگر برای سازماندهی مستقل حـزبـی         

دموکرات هر دو جناح راست و سانتریست حزب سوسیال       .   دیر شده بود  
های حزبی و به تبع آن کنتـرل بـر روی جـنـبـش                  آلمان تمام اهرم  

 .  کارگری را در اختیار داشتند
رزا لوکزامبورگ، بعد از آغاز جنگ اقداماتی برای سازماندهی مستـقـل            

یـکـی از     .   دموکراسی انجـام داد    گرایش انقالبی و ضد جنگ سوسیال     
 تلگرام برای سنـجـش      300نخستین اقدامات وی فرستادن نزدیک به         

های حزبی خارج از برلیـن      های ضد جنگ امپریالیستی به بخش     دیدگاه
کالرا زتکین تنها کسی بود که در پاسـخ بـه آن فـراخـوان رزا                   .   بود

 !لوکزامبورگ موضع انترناسیونالیستی گرفت
چهار سال بعد و در فرایند انـقـالب آلـمـان سـازمـانـدهـی لـیـگ                       
اسپارتاکیست به رهبری رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت از هـمـان             

تخمین زده شده است کـه از         .   آغاز با مشکالت زیادی روبرو شده بود      
 تـا  1000 فقط بین   1918 میلیون کارگران صنعتی آلمان در سال        10

 1918در انقـالب    .    نفر  در گروه اسپارتاکیست عضویت داشتند3000
در “   بـلـشـویـکـی     ” گر    و دخالت  کنندهآلمان عدم وجود رهبری تعیین    

های کارخانه و شوراهای کارگری، میدان را برای جناح راست و            کمیته
ها را با دموکراسی که به طور سنتی رهبران اتحادیهسانتریست سوسیال 

 . کشیدند، خالی گذاشتخود یدک می
ی انقالب پیروزمند اکتبر و نـقـش   البته رزا لوکزامبورگ بعد از مشاهده 

وی .   مهم حزب بلشویک در رهبری شوراها نظر خود را تغییر داده بـود            
سرانجام به ضرورت مبارزه برای سازماندهی حزب کارگران پـیـشـگـام             

اما رزا و یارانش فرصت کافی نیـافـتـنـد کـه        .   رسیده بود“   بلشویسم“ و
ی سیاسی و تشکیالتـی     پیشگام کارگری آلمان را به موقع از زیر سلطه        

بـورژوازی و جـنـاح راسـت           .   دموکراسی آلمان خالص کنند   سوسیال
امـا  .   اش رسـانـد    نداد و به قتل    دموکراتیک آلمان، به رزا مجال    سوسیال

ژرفا و  .    نبود اش لیبکنخت پایان فاجعه   رزمقتل لوکزامبورگ و رفیق هم    
ی فاجعه از قتل این دو سوسیالیست انقالبی و ناکامی جـنـبـش              دامنه

اگر رزا لـوکـزامـبـورگ و           .   تر گردیدتر و گستردهکارگری آلمان ژرف 
گرایش انقالبی سوسیال دموکراسی آلمان از چندین سال پیش از آغاز           
جنگ جهانی دست به سازماندهی سیاسی مستقل از گرایـش راسـت             
زده بودند، دست کم، سرنوشت انقالب آلمان و سپس اروپا آن چـیـزی        

شکست انقالب آلمان موجب انـزاوی روسـیـه        .  شد که رقم خورد نمی
انقالبی شد و به روی کار آمدن استالینیسم در روسیه و سپس نازیسـم      

استیالی این دو نیروی ضد کارگری  که با نـام            .   در آلمان یاری رساند   
گفتند، مسیر تاریخ اروپا و جهان را تغییـر         هم سخن می  “   سوسیالیسم” 

 .داد

 

 1905انقالب 
 هزاران نفر از کارگران پترزبورگ در تـظـاهـراتـی       1905 ژانویه     9در  

. آمیز به سوی کاخ زمستانی تـزار روانـه شـدنـد              عظیم ولی مسالمت  
وی کشیش زندان  .   بود“   گاپون” رهبری این تظاهرات با کشیشی به نام        

-های تزار، شمایل قدیسان مسیحی و درفش      تظاهرکنندگان عکس .   بود
ها در صدد دادن دادخواستـی  آن.   کردندهای کلیسا را با خود حمل می      

ها را نپـذیـرفـت و دسـتـور شـلـیـک بـه                    اما تزار آن  .   به تزار بودند  
 . روسیه آغاز گردید1905بدین سان انقالب . تظاهرکنندگان داد

های متفاوت سوسیالیست   ی ماهیت انقالب روسیه میان گرایش     در باره 
مـاه    ( 1904در پـایـیـز        .    بحث در گرفته بود    1905از پیش از ژانویه     

ی کـوچـکـی     درست دوماه قبل از آغاز انقالب، تروتسکی جزوه       )   نوامبر
وی به کسانی کـه مـعـتـقـد بـودنـد اقـدام مشـتـرک                   . نگاشته بود 

ها علیه تزار شانسی برای پیروزی دارد، سخـت         ها و لیبرال  سوسیالیست
ها از انقـالب    جوهر اصلی بحث تروتسکی این بود که لیبرال       .   تاخته بود 
هـا  لیبـرال ” .   ترسند تا از تزار، و از انجام چنین عملی عاجزند         بیشتر می 
کنند که هواخواه دموکراسی هستند؛ لیکن به اصـول خـود            وانمود می 
هـا  های دموکراتیک نیستیم؛ این سنت    ما دارای سنت  ” کنند  خیانت می 

حزب هـواخـواه     .   این کار فقط از انقالب ساخته است      .   باید بوجود آیند  
نه روشنـفـکـران     .   “ تواند باشد دموکراسی فقط حزب طرفدار انقالب می     
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ی قطعی را به حکومت تزاری بزنند نه طبـقـات           توانند ضربه لیبرال می 
-ها بـر   ی کارگران سوسیالیست کارخانه   متوسط؛ این کار فقط از عهده     

 ) 32(“ .آیدمی

جا که تروتسکی وابسته بـه هـیـچ          ایزاک دویچر معتقد است که از آن      
گرایش حزبی نبود، تمام توجهش را به حوادث روسیه معطوف ساختـه            

 مانند آن مهاجـران  )تروتسکی(” :   در حالی که به قول لوناچارسکی     .   بود
سوسیالیستی نبود که، به درجات مختلف، تماس با کشور را از دسـت              

ی مرگبار با یکدیگر بودند     سرگرم مبارزه ” زیرا چنان   )   33( “   . داده بودند 
همین امر باعث شده بـود کـه       “   .که از بروز انقالب تقریبا غافل ماندند 

تروتسکی خیلی زود به روسیه رفته و در مبارزات کـارگـران روسـیـه                
 .دخالت مستقیم داشته باشد

“ ی عمل برنامه” ی  یکی دیگر از مهمترین نکات بحث تروتسکی در باره        
ی  پرورانده بود کـه بـا بـرنـامـه           1904وی این نظریه را از سال .   بود

دموکرات متـفـاوت   مکانیکی و رایج احزاب سوسیال“ حداقل و حداکثر” 
 :بود

ها بیرون آور؛ آنان را     ها دور کن و از کارخانه     کارگران را از کنار ماشین    ” 
های همجوار ببر؛ در    از در کارخانه به خیابان بکشان؛ آنان را به کارخانه         

ی کارگـر را     اند؛ و توده  آنجا اعالم کن که کارگران دست از کار کشیده        
بین راه تعداد مردمی که از کـارخـانـه بـه           .   ها رهنمون شوبه خیابان 

گـیـرد و مـوانـع         کارخانه و از کارگاه به کارگاه در حرکتند فزونی می         
آیـنـد   رهگذرانی را که کنجکاوانه شتابـان مـی        .   زنندپلیس را کنار می   

آیـنـد یـکـی       هایی که از طرف مقابل مـی  مخاطب قرار دهید و با گروه     
های مـنـاسـب بـرای        شوند؛ نخستین ساختمان  ها پُر می  خیابان.   شوید

-ها اقامت گزید و از آن     باید در این ساختمان   .   شونداجتماع مصادره می  
ها برای اجتماعات انقالبی استفاده کرد، و با مخاطبانی که مدام تغییـر             

ها را نظم بخشید، اعتـمـاد بـه          باید جنبش توده  .   کنند سخن گفت  می
ها را فزون ساخت، و مقصود و معنای حوادث را برایش توضیح        نفس آن 

 –شود  داد؛ بدین ترتیب شهر سرانجام به یک پادگان انقالبی مبدل می          
 ) 34(“ .است“ ی عملبرنامه”رفته، هماین، روی

، در واقـع   .   کمتر از دو ماه بعد از نگارش این جزوه، انقالب فرا رسـیـد     
ای از   گـویـانـه   ی عمل تروتسکی تصویر بسیار نزدیک و پـیـش          برنامه

امـا  .      روسیه ارائه داده بـود 1917 و فوریه 1905حوادث انقالبی اکتبر  

پرسش اساسی این بود که چه تشکل، سازمان یا حزبی  بـایـد ایـن                   
کـارگـران   ” ی اجرا بگذارد؟ تروتسکی تنهـا        ی عمل را به مرحله    برنامه

 . دانستی عمل میی این برنامهرا اجراکننده“ سوسیالیست

ی تروتسکی پیشگفـتـاری     پارووس سوسیالیست آلمانی در تایید نظریه     
: ی وی نوشت که از منظر جنبش کارگری بسیار مـهـم بـود               بر جزوه 

حکومت موقت انقالبی روسیه یک حکومت دمـوکـراسـی کـارگـری          ” 
دموکراتیک در راس جنبش قرار     از آنجا که حزب سوسیال    . . .   خواهد بود 

یعنی حکومتـی   . . .   دموکراتیک خواهد بود  این حکومت، سوسیال  . . .   دارد  
، یـک سـال      1906تروتسکی در سال    “   . هادموکراتبا اکثریت سوسیال  

را بـه عـنـوان      “   اندازهانتایج و چشم” بعد از آغاز انقالب، کتاب معروف       
وی اذعان داشته اسـت     .   نوشت“   انقالب مداوم ” ی  طرح نخستین نظریه  

را با همکاری پارووس ساخـتـه و     “   انقالب مداوم ” ، یعنی   که این نظریه  
 .پرداخته است

ی تروتسکی به چاپ رسید، بحثی وسیع برانگیخـت،         هنگامی که جزوه  
هـر  .   ها را بر آن داشت که بدان برخورد کننـد         ها و بلشویک  و منشویک 

 . ی تروتسکی را رد کردنددو جناح حزب، نظریه

ها اعالم کردند که چون انقالب روسیه خصلتی بورژوایی دارد،         منشویک
و علیه حکومت استبدادی و بقایای فئودالیسم انجام خواهد شد، ایـن             

و نـه      -بورژوازی .   انقالب به هیچ وجه روی به سوی سوسیالیسم ندارد 
-ها نـمـی   بنابراین، سوسیالیست .   باید به قدرت برسد       -ی کارگر   طبقه

توانند در این حکومت شرکت داشته باشند و باید نقش اپـوزیسـیـون               
رسند  ایفا کننـد تـا انـقـالب بـورژوا               هایی را که به قدرت می     لیبرال

ها این است که در ی سوسیالیستوظیفه.   دموکراتیک به سرانجام برسد 
اپوزیسیون حکومت بورژوایی که از انقالب برخواهد آمد بمانـنـد و از               

 .ی کارگر دفاع کنندمنافع طبقه

ها و لنین  نیز عقیده داشتند که ماهـیـت انـقـالب روسـیـه                  بلشویک
ها به رسالت انـقـالبـی بـورژوازی          اما بلشویک .   بورژوادموکراتیک است 

باید در ها می  سوسیالیست بنابراین، از منظر بلشویسم،     .   عقیده نداشتند 
ی ولی لنین نظـر پـارووس را دربـاره           .   حکومت انقالبی شرکت کنند   

چنین امری  ” :   کردسرشت سوسیالیستی حکومت انقالبی روسیه رد می      
هـای گـذرا بـلـکـه          پذیر تواند بود که ما نه حـادثـه        در صورتی امکان  

دیکتاتوری انقالبی تقریبا پایداری  را در نظر داشته باشیم که بتواند رد             
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وقوع چنین امری ممکن نیست، زیرا فقط   .   پای خود را در تاریخ بگذارد     
تواند ثباتی داشته باشد که بـر اکـثـریـت            ی می آن دیکتاتوری انقالبی  
حکومت انقالبی ناگزیر باید در اثـر ائـتـالفـی         . . .   بزرگ مردم تکیه زند   

در آن شـرکـت      “   پرولتریبورژوا و نیمه  عناصر خرده ” تشکیل گردد که    
بسیار زیانبار است که در ایـن        .   “ یا حتی اکثریت داشته باشند    ” جویند  

 ) 35.  (“باره دچار توهمات شویم

که در “   دموکراسی در انقالب دموکراتیکدو تاکتیک سوسیال”لنین در  
 . ها را شکافت نوشته شد، به تفصیل موضع بلشویک1905سال 

دمـوکـراسـی    ی نادرست در مواضع هر سه گرایش نظری سوسیال        نکته
برای تعیین تاکتیک و اسـتـراتـژی         )   تروتسکی، مارتف و لنین   ( روسیه  

“ بورژوا دموکراتیـک  ” انقالبی این بود که همگی تکالیف انقالب را فقط          
این روش  با تبیین مارکس در تعییـن اسـتـراتـژی           .   کردندارزیابی می 

متفاوت بود؛ استراتژی انقالبی برای پرولتاریا بر اساس سه عامل اصلـی            
سرشت و ماهیت طبقاتی دولتی که در قـدرت اسـت،             :   شدتدوین می 

تعیین تکالیف اجتماعی انقالب، و ترکیب طبقه یا طبقاتی که خواهـان            
 . واژگونی دولت موجود و اجرای تکالیف انقالب هستند

ها موضع لنین و تروتسکی تقریبا یکـی بـود، امـا             در برخورد با لیبرال   
ی هـر دو انـقـالب          به هر حال، تجربه   .   هایی نیز با هم داشتند    تفاوت
“ انـقـالب مـداوم     ”  نشان داد که موضع اسـتـراتـژی        1917 و 1905

 .تری از رویدادهای انقالبی داشتتروتسکی تصویر روشن

اما دقیقا به همین سبب به تروتسکی نیز همانند رزا لوکزامبورگ ایـراد        
 باور داشـت کـه       1905هایی وارد است؛ تروتسکی از پیش از انقالب       

ی کارگر باید دسـت      برای حل تکالیف بورژوادموکراتیک انقالب، طبقه     
راست اسـت   .   به یک رشته اقدامات سوسیالیستی و فرادموکراتیک بزند       

امـا وی    .   ها بود تر از موضع لنین و بلشویک     که این موضع، بسیار دقیق    
ایـن  “   فـعـلـیـت    ” دموکراتیک روسیه برای    در چارچوب حزب سوسیال   

ها در   تا پیوستن به بلشویک     -استراتژی، سازماندهی الزم و مناسب را       
ها به رهبری لـنـیـن، بـا          در صورتی که  بلشویک    .   نکرد  -  1917سال  

زدند اما در فرایند ساختن حزبی متـشـکـل از            اینکه حرف دیگری می   
 .بودند که این امر مهم را رهبری کند“  کارگران سوسیالیست”

   

 دموکرات روسیهکنگره سوم جناح بلشویک حزب سوسیال

جـنـاح   .    روسیه در لندن برگذار شد1905این کنگره در فرایند انقالب  
دموکرات روسیه خواهان برگذاری این کنـگـره        بلشویک حزب سوسیال  

ی حزب سوسیال دموکرات روسیه اگر      نامهبراساس مقررات و آیین   .   بود
-های حزبی داخل روسیه خواهان برگذاری کنگره مـی        دوسوم سازمان 

بایست کـنـگـره را       شدند، شورای رهبری حزب به ریاست پلخانف می       
در اوایل آوریل جناح بلشویک ثابت کرد که در مجموع          .   کردبرگذار می 

 سازمان حزبی داخل روسیه، به همراه کمیته مـرکـزی، خـواهـان               21
 رای ممـکـن     75 رای از کل     52ها معرف   این سازمان .   اندبرپایی کنگره 

ای سـرگشـاده کـه بـرای          لنین از سوی کمیته مرکزی در نامه      .   بودند
پلخانف به عنوان رهبر شورای حزبی نوشته بود با استناد به آرای بیش             

امـا  .   های حزبی خواهان برگذاری کنگره گردیده بود      از دو سوم سازمان   
شورای رهبری حزب با نقض مقررات و قوانین دموکراتیک درون حزبی          

با توجه به برخـورد غـیـرمسـئـوالنـه و           .  این فراخوان را نادیده گرفت 
 بود، برای غیرقانونی شورای رهبری حزب که در اختیار جناح منشویک       

ای به جز اینکه خود فراخوان بـرگـذاری          لنین و جناح بلشویک گزینه    
هـای حـزبـی درون        کنگره را به نام کمیته مرکزی و اکثریت سازمان        

 جناح بلشویک از جناح منشـویـک      .   روسیه اعالم کنند، باقی نمانده بود     
اما جناح منشـویـک بـه ایـن           .   نیز برای شرکت در کنگره دعوت کرد      

به هـر حـال،     .   کنگره نیامد و در شهر ژنو کنفرانس دیگری برگذار کرد   

های لنین صحه گذاشت؛ بـرای      این کنگره بر روی نگرانی    .   لنین از وضعیت تشکیالت داخل روسیه نگران بود       
های سریـع و    ی واکنشفاقد قوه)   هاچیکمیته( همگان آشکار شده بود که فعاالن بلشویک در داخل روسیه           

هـای  ها در هسـتـه      های بلشویک سال  چیکمیته.   اندآسای حوادث متغییر انقالب   الزم در برابر امواج سیل    
ای به راه   اکنون که امواج عظیم جنبش توده.   کوچک و مخفی به فعالیت محدود زیرزمینی عادت کرده بودند         

 . ها در برخورد با این جنبش گسترده احساس راحتی نداشتندچیافتاده بود، اغلب کمیته
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 آوریل بـرگـذار شـد        12در این همایش که به مدت دو هفته از تاریخ           
مواردی که در این کنگره بـه    . مسائل مهم انقالب به بحث گذاشته شد 

هـای  طرز برخورد با سیـاسـت       -1:   بحث گذاشته شدند عبارت بودند از     
طرز برخـورد بـا       -2.   حکومت و همچنین شعار حکومت موقت انقالبی      

.  میان کارگران و روشنفکران در درون حـزب رابطه  -3.   جنبش دهقانی 
طرز برخورد بـا دیـگـر احـزاب              -5.   ی حزبی نامهمقررات و آیین    -4
هـای  طـرز بـرخـورد بـا سـازمـان              -6) .   همچنین با جناح منشویک   ( 

تـوافـق       -8.   هـا طرز برخورد با لیبرال   -7.   دموکرات غیرروسی سوسیال
 .مسائل تشکیالتی -9.  رولوسیونرهای سوسیالعملی با سازمان

 تشکیل شد و بـحـثـهـای داغ       1905این کنگره در اوج فضای انقالبی  
طرز بـرخـورد بـا        .   بسیاری بر سر مسائل سیاسی و تاکتیکی درگرفت       

های حکومت، به ویژه کمیسیون شیـدلـووسـکـی، شـعـار              نشینیعقب
پارلمان، قیام مسلحانه، مجلس موسسان و حکومت موقت انقالبی، کـار           

قانونی و مسئله ملی و ارضی از جمله مباحث این کنگـره            قانونی و نیمه  
بـه  .     البته بحث قیام مسلحانه در کانون مباحثات قـرار داشـت           .   بودند

لنین در ایـن     .   ویژه بحث بر سر آمادگی تشکیالتی برای قیام مسلحانه        
ثابت کـرد کـه مـا        . . .   کل تاریخ سال گذشته ” کنگره اذعان داشت که   

توجه مـا بـایـد        .   ایمناپذیری قیام را دست کم گرفته     اهمیت و اجتناب  
 ) 36(“ .های عملی آن باشدمعطوف به جنبه

      یکی دیگر از مهمترین مباحثی که در این کنگره بدان پـرداخـتـه              
های کارگـر   ی بحث پیرامون چگونگی باال رفتن آگاهی توده       شد مسئله 

در آن   .   در ماه ژانویه بـود    “   یکشنبه خونین ” و زحمتکش بعد از کشتار      
زا بـه راه      ماه امواجی از تظاهرات و اعتصابات محلی با ماهیتی تـوفـان   

یکی از نمایندگان حاضر در کنگره اشاره کرد که بـعـد از     .   افتاده بودند 
آن چنان فضای رادیـکـالـی در      “   ی انقالبی ژانویه در پترزبورگهفته” 

ستیزانه زبـانـه     های دولت ی اعتصاب فرما شد که شعله   ها حکم کارخانه
ها ابـزارهـا   بچه” کافی بود که تنها یک نفر کارگر فریاد بزند که      .     کشید

هر کارگر دیـگـری کـه      .   تا یک اعتصاب به راه بیفتد“   را زمین بگذارید  
زد بالفاصلـه بـا بـرچسـب          علیه این درخواست کوچکترین حرفی می     

خطری که ما با آن روبـرو بـودیـم و              .   شدروبرو می “    کننده تحریک” 
کـاری  .   شدهستیم در این است که بدین شکل انرژی کارگران تلف می          

که باید انجام گیرد این است که باید تالش کنیم تـا ایـن جـنـبـش                    
از “   موقع حمله” اعتراضی پراکنده و محلی را متحد و یگانه سازیم تا در    

همین نماینده اضافه کـرد  ) 37. (مان برخوردار باشیمکل توان مبارزاتی 
های مـاوراچـپـی و        که در این دوران  ما نیازمند مقابله با ماجراجویی         

 . تروریسم فردی هستیم
ی سوم، مربوط به چگونگی برخورد     یکی دیگر از مباحث مهم در کنگره      

ماجرا از این قرار بود که بعد از آنـکـه   .   بود“   کمیسیون شیدلووسکی ” با  
 به راه افتاد استبداد تزاری که 1905جنبش انقالبی در روسیه در سال      

کـوبـیـدن انـقـالب،        از هر سو مورد هجوم قرار گرفته بود برای درهـم          
ای  اتخاذ کرد؛ از یک سو با برقراری حکومت نـظـامـی،     سیاست دوگانه 

از سـوی    .   ای  حاکم کـرد     بازداشت، تبعید و قتل عام خفقان گسترده      
دیگر برای جلب بورژوازی لیبرال و تفرقه میان مخالفان خود دست بـه             

یکی از این اقدامات تشکیل کمیسیونی بود به        .   شده زد اقداماتی حساب 
. ریاست سناتور شیدلووسکی برای یافتن دالیل اعتـراضـات کـارگـری            

هدف این کمیسیون به روشنی ، منحرف ساختن اوضاع سـیـاسـی و                
یابی جنبش انقالبی طبقه کارگر به سمت و سـوی          جلوگیری از گرایش  

بدین سان، حکومت مرکزی اعالم داشت که       .   گرایش سوسیالیستی بود  
توانند در این کمیسیـون حضـور        نمایندگان منتخب خود کارگران می    

های روسی را با یـک مشـکـل           این ترفند حکومتی مارکسیست   .   یابند
از یک سو، هدف ارتجاعی حکومت مرکزی       .   تاکتیکی مواجه ساخته بود   

از سوی دیگـر، خـودداری از شـرکـت در ایـن                .  کامال مشخص بود 
شد تا فرصت بسیـار مـنـاسـبـی را کـه بـرای                   کمیسیون، باعث می  

ی سوسیالیسم انقالبـی را بـه         ها فراهم آمده بود تا برنامه     مارکسیست
 . ی کارگر برده و تبلیغ کنند، از دست بدهندی طبقهمیان توده

تر بود که بـه چـنـیـن          طلب منشویک آسان  البته برای رهبران فرصت   

کند که معموال در راس   لنین در ادامه اضافه می   
این بـرآورد  .   هر انشعابی روشنفکران قرار دارند    

. کندبسیار مهمی است اما مشکل ما را حل نمی        
ام ها قبل در کارهـای نـوشـتـاری         تمن از مد  

ام که شمار زیادی از کارگـران را         توصیه کرده 
. ها بـیـاوریـم    باید تا حد امکان به درون کمیته      

دورانی که منجر به برگذاری کنگره دوم گردید        
.  شناخته شـد   با ناکافی بودن اجرای این وظیفه     

کارگران ” این برداشتی است که من از گفتگو با         
 ... امداشته“ اهل عمل
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ها بالفاصله اعالم داشتند که این کمیسیـون        آن.   کمیسیونی وارد شوند  
برای ارتباط با کارگران سراسر روسیه خـواهـنـد    “   تریبونی” را مبدل به  

های پترزبورگ این نظر حاکم شد که بـایـد           اما در میان بلشویک   .   کرد
کارگران منشویـک، بـرخـالف       .   انتخابات این کمیسیون را تحریم کرد     

ها نیز نظرات مشابهی هماننـد    آن.   تری داشتند شان، موضع چپ  رهبران
ی کارگر به شکل وسیعی مایل بـه        ی طبقه اما توده .   ها داشتند بلشویک

ها به سرعت موضـع     بدین سان، بلشویک  .   شرکت در این کمیسیون بود    
خود را تغییر داده و تصمیم به شرکت در انتخابات برای ورود بـه ایـن      

ها توانستند از تمـام امـکـانـات       با این کار، بلشویک. کمیسیون گرفتند 
. مند شـونـد   تری از کارگران بهره   قانونی برای تبلیغ میان طیف گسترده     
 . پذیر نبودموقعیتی که در شرایط معمولی امکان

ها ادامه داشت و هر روز بیشتـر گسـتـرش            البته در آن دوران اعتصاب    
ای از ی بسیار گستردههای کارگران اعتصابی مجموعه   خواست.   یافتمی

شویی و امکانات   فراهم آوردن آب برای تهیه چای، برخورداری از دست        
گرفته تا کاهش ساعات کار تا هشت سـاعـت در روز، و                 . . .   نظافتی و 

درخـواسـت فـراخـوان       .   گـرفـت  فراخوان مجلس موسسان را در بر می 
ی ی سوسیالیستی مـیـان تـوده        مجلس موسسان نشان از نفوذ برنامه     

مهمترین بخش مطالبات کارگری خـواسـت        .   کارگران اعتصابی داشت  
حق انتخاب نمایندگان کارگری و مصونیت داشتن نمایندگان منتخـب          

درآمدی بود بر سیستم آتی انتخـابـاتـی    این در واقع پیش.   کارگران بود 
تزار و هیات حاکم روسیه تصور داشتنـد کـه بـا ایـجـاد                  .   در شوراها 

ی طـبـقـه کـارگـر را           مسیر مبارزاتی توده  “   کمیسیون شیدلووسکی ” 
جـنـبـش    .   ولی به زودی به اشتباه خود پی بردند. منحرف خواهند کرد 

ای شـد و عـالقـه       ناپذیر می کارگر هر چه بیشتر سازش    ای طبقه   توده
ها را به تعویق اندازد و خـواهـان واگـذار کـردن                نداشت که اعتصاب  

ی کارگر روسیه در آن   طبقه.   اش بود مذاکرات کمیسیون به نمایندگان   
جمعی خود به قدرت طبقاتی     مقطع از انقالب، با حرکت و مبارزه دسته       

ها مبنی بر شرکـت     دموکراتتصمیم درست سوسیال  .   خود پی برده بود   
کمیسـیـون   ” در کارزار انتخاباتی نمایندگان کارگران، جهت شرکت در         

 نـفـر از       400 فوریه    17در  .   خیلی زود به ثمر نشست    “   شیدلووسکی
 درصـدشـان از مـیـان           20کارگران برای انتخابات نامزد شدند کـه         

“ شـده کارگران رادیکـال ”  درصد از میان 40.   ها بودند دموکراتسوسیال
بـا  .   و چند نفر دیگر بـودنـد      “   اکونومیست” بودند و بقیه شامل کارگران      

که نمایندگان بلشویک در اقلیت بودند اما تـوانسـتـنـد جـو               وجود این 
جویی نـامـزدهـای      رادیکالیسم و مبارزه.   عمومی جلسه را هدایت کنند 

این امر بـاعـث      .   نمایندگی کارگران باعت دستگیری چند نفر شده بود       
ها به سناتور شیدلووسکی اولتیماتوم دهند و خـواهـان           شد تا بلشویک  

ها اعالم داشتند کـه حـق نـامـزدهـای          آن.   آزادی بیان و تجمع شوند  
های خود بپردازند و آزادانـه  انتخاباتی است که بدون ممانعت به فعالیت    

هـا خـواهـان آزادی        بـلـشـویـک    .   با سایر کارگران به گفتگو بنشینند     
گیری اما فردای آن روز هنگامی که قرار بود رای        .   دستگیرشدگان شدند 

انجام گیرد حکومت متوجه شد که مهار اوضاع از دستش خارج شده و             
در این هنگام بود کـه کـارزار تـحـریـم              .   مطالبات کارگران را رد کرد    

به شکلی جدی از سوی خود کارگران به راه         “   کمیسیون شیدلووسکی ” 
ی عملـی خـود بـه مـاهـیـت              ی کارگر در تجربه   ی طبقه توده.   افتاد

ایـن  .   پی بـرده بـود    “   کمیسیون شیدلووسکی ” های حکومت و    سیاست
چرا کـه ایـن       .   ی کارگران بسیار گرانقدر شد    عمل حکومت برای توده   

ای شد برای انتخاب نمایندگان کارگران که شوراهای        زمینهتجربه پیش 
 . کارگری پترزبورگ را ایجاد کردند

 

 های دیگر کنگره سومو  درس نوجوانی بلشویسم 
ی سوم ایجاد کمیسیونی از کارشنـاسـان        از مهمترین تصمیمات کنگره   

ای شامل مطالبات انتقالی بـرای کـار جـدی          باتجربه برای تهیه برنامه   
 .میان ارتش بود

با وجود این، مساله اصلی و بنیادین حزب هنوز جـلـب کـارگـران و                  
لنین از وضعیت تشکـیـالت داخـل         .   زحمتکشان به صفوف حزب  بود     

های لنین صحه گـذاشـت؛      این کنگره بر روی نگرانی    .   روسیه نگران بود  
برای همگان آشکار شده بود که فعاالن بلشویک در داخـل روسـیـه                 

های سریع و الزم در بـرابـر امـواج          ی واکنشفاقد قوه)   هاچیکمیته( 
هـا  های بلشویک سـال   چیکمیته.   اندآسای حوادث متغییر انقالب  سیل

های کوچک و مخفی به فعالیت محدود زیرزمینی عادت کرده        در هسته 
ای به راه افتاده بود، اغـلـب         اکنون که امواج عظیم جنبش توده     .   بودند
ها در برخورد با این جنبش گسـتـرده احسـاس راحـتـی                 چیکمیته

-ای برای عدم دخالت نزدیک با جنبش توده       ها از هر بهانه   آن.   نداشتند
های سطحی از مفهـوم سـازمـانـدهـی،        برداشت.  کردندای استفاده می 

هـای  ای از گـرایـش      انضباط و تمرکزگرایی حزبی، به همراه چاشـنـی        
کاری و   ای شده بود برای پنهان ساختن میراث محافظه       ماوراچپی بهانه 

ی کنـگـره را     وی صحنه.  لنین به این معضل آگاه بود.  پیشین باندبازی
 . کردناپذیر با این گرایشای سازشمبدل به مبارزه

های علنی و قانونی طبقـه کـارگـر          ی شرکت در سازمان   ها درباره بحث
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هـای  هایی همانـنـد اتـحـادیـه        هایی پیرامون تشکل  آغاز گردید؛ بحث  
گرایش حاکم بـر نـظـرات        .   ها، بیمه و تامین اجتماعی    کارگری، تعاونی 

لنین بـه ایـن       .   بر روی تحریم این نهادها تاکید داشت     “   هاچیکمیته” 
تواند یک تصمیم و قانون سخت و سریـع       نکته  پرداخت که کنگره نمی     

بـایـد   های تبلیغی می  ی وسایل و روش   در این باره اتخاذ کند؛ و از همه       
لنین گفت که تجربه کمیسیون شیدلووسکی این را ثابت  .   استفاده شود 

وی بـه    .   های رایج پرهیز کرد   بافیگرایی ها و منفی   کرد که باید از فرقه    
تـوان در    این نکته اشاره کرد که در مواقعی که الزم است، حتـی مـی            

ی تزار نیز برای تحقق اهداف انقالبی شرکت و از          پارلمان قالبی و بسته   
-این اظهار نظر بسیاری را در کنگره شگـفـت  .   پالتفرم آن استفاده کرد 

توان یک حکم صـادر کـرد، هـر          لنین گفت که از قبل نمی  .   زده کرد 
فعالیتی بستگی دارد به شرایط سیاسی، سیستم انتخاباتـی، و مـوارد              

گویند این نهادها   بینی کرد؛ برخی می   توان پیش دیگری که از قبل نمی    
اما در برخی موارد الزم است که برای نشان         .   اند، بله درست است   قالبی

. شان نیز شـرکـت کـرد       دادن قالبی بودن این گونه نهادها در انتخابات       
 . ای به تصویب رسیدهای لنین، قطعنامهبراساس این بحث

 و   این نظریات که مبتنی بر درک و فهم متفاوتی در مورد تـاکـتـیـک               
نظرهای شدید میـان لـنـیـن بـا            استراتژی انقالبی بود، باعث اختالف    

شـان  بینـی ها محور جهان  اغلب آن .   داخل روسیه شد  “   هایچیکمیته” 
ی محلی بود کـه از آن بـه شـدت               های دربسته تنها متکی بر هسته   

کاری این بخش از فعاالن از       نظری و محافظه  تنگ.   کردندمحافظت می 
دوم .   اول این که مخالف رهبری در تبعید بـودنـد     :   دو جنبه آشکار بود   

این که مخالف شرکت کارگران رادیکال در تصمیمات اسـاسـی درون             
ترکیب نمایندگان حاضر در کنگره ایـن امـر را بـه          .   تشکیالتی بودند 
داد که کارگران سوسیالیست در میان نمایندگان حاضر      خوبی نشان می  

کروپسکایا همسر لنین نیز در خـاطـرات   .   آمدنددر کنگره به چشم نمی   
“ هـا چـی کمیته” وی نوشته است که     .   خود به این امر اشاره کرده است      

های کارگـر و     افراد متکی به خود بار آمده بودند و از نفوذ خود بر توده            
زحمتکش آگاه بودند و به همین دلیل دموکراسی درون تشکیالتـی را           

گفتند دموکراسی درون تشـکـیـالتـی     ها میچیکمیته.   دیدندالزم نمی 
تنها باعث دردسر خواهد بود و ما را در زیر ضربات پـلـیـس خـواهـد                   

ما خودمان با جنبشی که هم اکنون وجود دارد در تـمـاس               .   انداخت
ها از رفقای فعال خارج از   چیبه قول کروپسکایا، اغلب کمیته .     هستیم

ها کاری به جز کلنجـار رفـتـن          گفتند که آن  روسیه متنفر بودند و می    
ها آن.   کنندمیان خود ندارند و از مسائل داخل روسیه چیزی درک نمی      

ها نه اشتیـاق  آن” :   گیری مرکزیت در خارج بودند    مخالف نفوذ و تصمیم   
دادند و نه توانایی تطبیق خود را با شـرایـط بـه سـرعـت          به خرج می 

 ) 38(“ .متغییر داشتند
ی سوم حزب بلشویک، لئون تـروتسـکـی جـزوه            چندی قبل از کنگره   

وی .    منتشر ساخته بود1904را در سال “   وظائف سیاسی ما” جنجالی    
الـبـتـه    .   ها را از نظر سازمانی مورد نقد شدید قرار داده بـود             بلشویک

. بـودنـد  “   خام و نادرسـت ” اش تروتسکی بعدها اعتراف کرد که انتقادات 
-کمـیـتـه   ” نسبت به عملکرد    “   وظایف سیاسی ما  ” وصف، در   ولی با این  

تروتسکی با وجوه کارورزی و      .     عناصری از حقیقت موجود بود    “   هاچی
نامیـده  “   زنان و مردان سازمانی   ” شناختی آن الیه از حزب که وی        روان

های حزبی بودند که هم     چی و کمیته  همین الیه .   بود، برخورد کرده بود   
 .  اکنون مورد نقد لنین نیز قرار داشتند

 

 ؟!لنین و آوردن آگاهی از بیرون طبقه

ای ارائه شد که اگر بـدان رجـوع          های کنگره قطعنامه  ی بحث در ادامه 
که هـم اکـنـون          -های ضد بلشویکی رایج پردازیشود به تمام افسانه  

قطعنامه را باگدانـف ارائـه       .   خاتمه داده است  –سخت موردپسند است    
ی رابـطـه  ” این قطعنامه مبتنی بود بر      .    را لنین نوشته بود    قطعنامه.   داد

براساس .   “ دموکراتیککارگران و روشنفکران در داخل سازمان سوسیال      
این قطعنامه، ضمن پذیرفتن شرایط سخت کار مخفی و غیرقانونی، بـه            
اهمیت اصل دموکراسی درونی و انتخابات، و همچنین گشودن درهـای       

هـای  حزب به روی کارگران، برای ایجاد فضای نو و تازه به روی کمیته            
 . رهبری حزب تاکید شده بود

کامنف که با نـام      .   این قطعنامه فضای کنگره را به شدت به هم ریخت         
گرادف در این کنگره حضور داشت علیه این قطعنامه صحبت کـرد و             
گفت این بحث در باره رابطه بین روشنفکران و کارگران اصال در درون             

. لنین همانجا دخالت کرد و گفت چرا وجـود  دارد     . حزب وجود ندارد 
-ی عوامبله به عنوان یک مساله.   نه وجود ندارد” :  کامنف در ادامه گفت 

 “ .فریبانه وجود دارد، و این کل قضایا است
دیگران نیز در این بحث دخالت کردند و گفتند کـه کـارگـران وقـت             

اظهار “   چه باید کرد؟” یادگیری ندارند و با استفاده از نقل  قول معروف           
داشتند که آگاهی سوسیالیستی باید توسط روشنفـکـران از بـیـرون               

یکی از ایـن نـمـایـنـدگـان           .   ها آورده شود  ی کارگر به درون آن    طبقه
بـه  :   وی گـفـت   .   رومانف بود که با اسم لسکوف در کنگره حضور داشت         
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رسد که ما بیش از اندازه ماهیت آگاهی در روان کارگران را     نظر من می  
-انگار که کارگران خود قادرند تبدیل بـه سـوسـیـال            .   کنیمبزرگ می 
 ) 39. (های آگاه بشونددموکرات

 !شـد انجام مـی  “   چه باید کرد؟  ” ی  این اظهار نظرها در حضور نویسنده     
اظهار نظرهای نادرست را     در این مقطع از کنگره لنین پاسخ این گونه          

ی طبقاتی کارگران، پاسخی داد کـه شـایـد           وی با اشاره به غریزه    .   داد
وی بـه شـرکـت       .   زده بکند برخی از منتقدان سنتی لنینسم را شگفت      

حزب و شـرکـت     “   اکونومیسم” کنندگان در کنگره با مراجعه به دوران  
گفـتـنـی    .   مثبت و فعال کارگران در آن فرایند آگاهانه شوک وارد آورد        

ی آثار انگلیـسـی     های لنین در مجموعه   است که این قسمت از صحبت     
لنین، به دالیلی که فقط برای ویراستاران استالینیست روشـن اسـت،             

با اشاره بـه ایـن       “   بلشویسم” آلن وودز نویسنده کتاب     .   حذف شده بود  
نکته، از صورت جلسات روسی مباحث کنگره و بحث لنین ایـن نـقـل       

 :قول را آورده است
دمـوکـراتـیـک     در اینجا گفته شد که آورندگان اندیشه های سوسیـال     ” 

در دوران اکـونـومـیـسـم،          .   این حقیقت نـدارد   .   اندعمدتا روشنفکران 
“ . . . های انقالبی عمدتا کارگران بودند، نه روشـنـفـکـران           آورندگان ایده 

)40 ( 

کند که مـعـمـوال در راس هـر انشـعـابـی                  لنین در ادامه اضافه می    
این برآورد بسیار مهمی است اما مشکل مـا را            .   روشنفکران قرار دارند  

ام ام توصیه کـرده ها قبل در کارهای نوشتاریتمن از مد .   کندحل نمی 
هـا  که شمار زیادی از کارگران را باید تا حد امکان به درون کـمـیـتـه          

دورانی که منجر به برگذاری کنگره دوم گردید با ناکافی بودن           .   بیاوریم
این برداشتی است که من از گفتگو بـا    .  شناخته شداجرای این وظیفه 

-الزم است که ما  بر  سستی کمیتـه ”   . . .   امداشته“   کارگران اهل عمل  ” 
کـارگـران دارای     ) . . .   زدن و هوکردن توام حضـار کف(ها غلبه کنیم  چی

ی سیاسی خیـلـی   ی طبقاتی هستند، و با کسب کمی تجربه      یک غریزه 
مـن  .   شـونـد  دموکرات ثابت قدم مـی     به سرعت مبدل به یک سوسیال     

های مـا، بـه       شدن کمیته شوم اگر در هنگام ساخته    خیلی خرسند می  
 ) 41(“ .جا باشندازای هر دو نفر روشنفکر، هشت کارگر در آن

تـوانـم   ها، باز اشاره کرد که من بـه زحـمـت مـی             لنین در ادامه بحث   
 شود هیـچ کـارگـری شـایسـتـه           خاموش بنشینم  وقتی که گفته می      

به  این معضل باید پـاسـخ داده          .   های حزبی نیست  عضویت در کمیته  
کـارگـران بـایـد در         .   شود؛ بله ظاهرا اشکالی در حزب ما وجود دارد         

در کنگره حضور دارنـد و       )   مبلغ( نگار  تنها سه روزنامه  .   ها باشند کمیته
 .ها هستندچیبقیه کمیته

اش در کنگره تاثیر چندانـی نـگـذاشـت و             های لنین و هواداران   بحث
ی ویژه نیازی   به قطعنامه ” ی لنین با این توجیه که       اکثریت به قطعنامه  

 . رای منفی دادند“ نیست

به هر حال این  پاسخی است به کسانی که هنوز اصرار دارند که لنیـن                
“ ی کارگرطبقه” همواره معتقد به آوردن آگاهی سوسیالیستی از بیرون         

نکته مهم در این باره این است که لنین با          .   ی روشنفکران بود  به وسیله 
و نقشی که در آوردن    “   اکونومیست” استفاده از مثال و تجربه کارگران       

ی “ هـا چـی کـمـیـتـه    ” های انقالبی داشتند در کنگره سوم پاسـخ          ایده
بسیاری از کارگـرانـی کـه قـبـال از گـرایـش                  .   بلشویک را داده بود   

کردند، بعد از فعالیت می“     رابوچایا دیلو” پیرامون نشریه “ اکونومیستی” 
  در یک فرایند چندین سـالـه بـه جـنـاح          1903کنگره دوم در سال   

“ اکـونـومـیـسـت     ” از سوی دیگر، روشنفکران     .   بلشویک حزب پیوستند  
ایـن  .   حزب نیز تقریبا تا نفر آخر، به جناح منشویک حزب ملحق شدند           

 .     نکته بسیار مهمی است که کمتر بدان  پرداخته شده است

، این  به عالوه .   اتفاقات بعدی نشان داد که تا چه میزان حق با لنین بود           
چرا که اساس بحث    .   کنگره از منظر تاریخی دیگری نیز بسیار مهم بود        

 رزا  لوکزامبورگ
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ی پرولتاریا در انقالب بود؛ تاکید بـر         کنندهلنین مبتنی بر نقش تعیین    
 . هاضرورت استقالل کامل طبقاتی پرولتاریا و عدم اطمینان به لیبرال

نامه و مقررات درون حزبی دوباره مورد تـایـیـد قـرار               همچنین، آیین 
بـیـنـانـه از آن         البته لنین تاکید کرد که نباید برداشتی باریک.   گرفت
در ادامه کار کنگره،  لنین تاکید خاصی در مـورد بـاز کـردن                 .   داشت

 . های حزبی بر روی کارگران و جوانان گذاشتدرهای سازمان
ها هنوز از ذهـن کـادرهـای          ی انشعاب از منشویک   جا که تجربه  از آن 

های اقلیـت   حزبی محو نشده بود، لنین در مورد تضمین حقوق گرایش         
بدین سان تاکید شد که اقلیت حـزبـی حـق            .   در تشکیالت تاکید کرد   

بـا  .   ی ابراز نظرات خود را در تمام سطوح حزبی خواهد داشـت            آزادانه
این شرط که ابراز این نظرات باعث فروریزی سازماندهی و همچـنـیـن            

های عملی حزب در مبارزه عـلـیـه تـزاریسـم و                کردن دخالت سست
 .داری نشودسرمایه

 1905های انقالب درس

ها در صنایع و واحدهای تـولـیـدی         در روزهای پایانی تابستان، اعتصاب    
هـا   اعتصـاب 1905اما  در سپتامبر و اکتبر         .   بزرگ رو به افول گذاشت    

-های کـم  این بار بخش  .   آغاز گشت و کل نظام تزاری را به لرزه درآورد         
شـدنـد، وارد     تر دیگری از طبقه کارگر که به شدت استثمار مـی      تجربه

-های آجرسازی، کشتارگاه، نـخ   بری، کورهصحنه شدند؛ کارگران چوب 
هـا، و حـتـی        ریسی، پُست، داروسازی، نانوایی، کارکنـان رسـتـوران         

در عـرض مـدت       .   خدمتکاران منازل، اعتصاب به راه انداخته بـودنـد         
ها به هم پیوند خورد و در شهر مسکو شکلی          کوتاهی تمام این اعتصاب   

ها از سوی بـخـش      ی اعتصاب طُرفه اینکه جرقه  .   عمومی به خود گرفت   
 و   ی کارگر به راه نیفتاده بود؛ بلکه تـوده        باتجربه، پیشگام و آگاه طبقه    

ها را در پاییز آغاز  ی کارگر بود که  اعتصاب     ی طبقه “ افتادهعقب” بخش  
 .کرد

ی اعتصاب عمومی در مسکو رو       رسید که شعله  هنگامی که به نظر می    
 اکـتـبـر،      2به خاموشی گذاشته است، در شهر پترزبورگ در تـاریـخ             

آهن گره خورد و به سـرعـت         اعتصاب چاپچیان با اعتصاب کارگران راه     
آهن اعتصاب کردنـد و    در عرض چند روز تمام کارگران راه.   فراگیر شد 

آهن نزدیـک بـه      از یک میلیون کارگر راه    .   نمایندگان خود را برگزیدند   
در عرض مدت کوتاهی اعتصاب بـه  .    هزار کارگر در اعتصاب بودند750

های مهـم صـنـعـتـی و           ی بخش ی شهرهای مهم روسیه و همه     همه
 سیاسی بـه خـود       این اعتصاب به سرعت جنبه  .   تولیدی دامن گسترد  

 اکتبر مانیفست خـود را بـرای بـه            17به طوری که تزار در  .   گرفت
ی قـانـون     ها منتشر کرد و در آن وعـده        انحراف کشاندن این اعتصاب   

دو روز بـعـد       .   های مدنی، و انتخابات عمـومـی را داد        اساسی، آزادی 
 . اعتصاب عمومی پایان گرفت

العاده بـا    ی وسیع کارگران فوق   اعتصاب عمومی برای رشد آگاهی توده     
کارگران به عنوان یک طبقه به ماهیت توان اجتماعی خود         .   اهمیت بود 

اعتصاب عمومی باالترین شکل بیان و ابـراز نـیـروی              .   پی برده بودند  
ی های جدا جدا و پراکـنـده      ی وسیع، بخش  طبقاتی، به ویژه برای توده    

ی درون طبقاتی   در واقع، مجامع و اعتصاب عمومی رابطه      .   کارگران بود 
ها و  های متعدد کارگران را متصل کرده و شکاف       اجزای ناهمگون بخش  

-ی پیشین سیاسی بخـش    رابطه.   داده بود های موجود را کاهش     نوسان
ی وسیع طبقه کارگر به  سـرعـت         های پیشگام و آگاه پرولتاریا با توده      

ی این بار دیگر در راس جنبش انقالبی روسیه، توده        .   دگرگون شده بود  
به قول لنین، گستردگی و شـدت مـبـارزه             .   پرولتاریا قرار گرفته بود   

. پیرامون اعتصاب عمومی، هیچ همتایی در هیچ جای جهان نـداشـت            
اعتصاب اقتصادی منجر به اعتصاب سیاسی شد و اعتصاب سـیـاسـی              

 . منجر به قیام

ای همراه بود که در آن کارگران       اعتصاب عمومی با جلسات بزرگ توده     
کم کم پای سربازان نـیـز       .   کردندبر سر استراتژی و سیاست گفتگو می      

-شد و همبستگی خود را با مردم اعـالم مـی      ها باز می به این همایش  
کارگران برای دفاع از خود به سازماندهی گـارد مسـلـح روی               .   کردند

در برخی مناطق مانند اودسا و یکاترینوسالو برخوردهـای         .   آورده بودند 
ی قـدرت    مسالـه .   ها و گاردهای کارگری در گرفت     مسلحانه میان قزاق  

دوگانه و سرنوشت سیاسی جامعه رفته رفته در کـانـون مـداخـالت                 
 . کارگران و زحمتکشان قرار گرفت

دار های ریشـه  ی قدرت سیاسی در روسیه که از احزاب و اتحادیه         مساله
ای برخوردار نبود، به سرعت نقش محوری در اعتراضات         گرایانهو اصالح 

ای جنبش مارکسیستی روسیه در فرایند چند مـاهـه   .   ای یافته بود  توده
های کوچک تبلیغی بر روی هزاران نـفـر تـاثـیـر         توانسته بود از هسته   

ی مهمی از کارگران و جوانان را به صفوف خود نـزدیـک             بگذارد و الیه  
برخالف کارگران بریتانیا، فرانسه و آلمان، کارگران روسـیـه از             .   سازد



             55                                              2007 -  86بهار    -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

های رفورمیستی برخوردار نبودند و توانستند در عرض چند مـاه،           سنت
ترین کشورهای اروپایی، پـرچـمـدار جـنـبـش             افتادهدر یکی از عقب   

های وسیـع،  با وجود این، جلب کارگران و توده    .   کارگری آن قاره بشوند   
هـای درون     و نـاهـمـگـونـی        ، سازماندهی، ناهماهنگی، شکاف   با سنت 

هـا  جلب پشتیبانی تـوده    .   طبقاتی یک عمل و فرایند خودبخودی نبود      
های اندازی سوسیالیستی، عالوه بر داشتن سنت     کار و چشم  پیرامون راه 

مبارزاتی، نیازمند برنامه صحیح، انعطاف تاکتیکی و استراتژی انقـالبـی           
ی پرولتـاریـا، نـه در          انطباق با جنبش زنده    درستی بود؛ و نیز قابلیت    

. اما این جنبش نیازمند یک رهـبـری بـود           !   گرایانهتخیالت تفکر فرقه  
اعتصاب عمومی مساله قدرت سیاسی را برای جنبـش  .  رهبری هدفمند 

ی کارگر یا بـایـد بـه         طبقه.    کارگر و زحمتکشان طرح کرده بود      طبقه
 . رفت  یا رو به سوی شکستسمت تسخیر قدرت می

  شوراها ارگان طبقاتی 

ی ی کـارگـر، تـوده        بزرگترین معضل هر حزب انقالبی، جلب طبـقـه    
. ای سوسیالیستی و روشی انقالبی است     زحمتکش و ستمدیده به برنامه    

های درون طبقاتی   نوسان و شکاف  .   این کاری است سخت و بس بزرگ      
ی کارگر  ی طبقه از مهمترین عوامل جدایی سوسیالیسم انقالبی با توده       

در فراز و فرود دوران انقالبی، ضرورت جلب پشتیبانی اکثریت          .   هستند
در .   ها اساسی اسـت    های زحمتکش برای سوسیالیست   کارگران و توده  

ی سوسیالیسم انقالبی و تسخیر قدرت توسـط       تحلیل نهایی، کل مساله   
ی طبقه با حزب، درک و حـل سـیـاسـی                ی کارگر،  به رابطه    طبقه

. ی هدفمند بستگی دارد   اهای درون طبقاتی، و رهبری مبارزه     ناهمگونی
 . ی اوج این فرایند انقالبی استای نقطهالبته قیام مسلحانه توده

 امری بـدیـهـی بـه       1905آمادگی نظامی برای احزاب چپ در انقالب        
بـبـر   ” ی مسلح همانند طبیعی بود که شوراها بدون بدنه. رفتشمار می 
های مسلح احزاب سوسیالیست نـیـز        بدنه.   بدون دندان بودند  “   کاغذی

 . توانستند انجام بدهندبدون پشتیبانی شوراها، کار مهمی نمی

دموکراتیک روسیـه،  واقعیت امر این بود که هر دو جناح حزب سوسیال     
ی مسلح و میلیشـیـا      و همچنین حزب سوسیال رولوسیونر، دارای بدنه      

-بایست از طریق شوراها به جنبش تـوده های مسلح میاین بدنه.   بودند
 از جـملـه      –اما برای برخی از فعاالن این احزاب        .   یافتندای اتصال می  

 و گام نهادن به سوی سازمـانـدهـی    1905فرایند انقالب   -ها  بلشویک

ی آمادگی فنی مـعـنـی داشـت، تـا              ی قیام، بیشتر از جنبه    مسلحانه
این برداشت نـاشـی از یـک          .   آمادگی سیاسی کارگران و زحمتکشان 

حزبی و کم اهمـیـت   “   آپارات” ی آمیز از اهمیت مستقالنه   ارزیابی اغراق 
 . های سیاسی قیام بوددادن جنبهجلوه

هـا بـا     ی انتخاب نمایندگان در کارخـانـه  همانطور که گفته شد، مساله   
این امر برای کارگران .   مطرح شد“ کمیسیون شیدلووسکی”گیری  شکل

 اکـتـبـر در        11سان، هنگامی که در      بدین  .   یک تجربه  آموزنده بود    
پترزبورگ اعتصاب آغاز گردید، همزمان نیز  در مناطـق کـارگـری و                
واحدهای تولیدی و صنعتی مجامع عمومی برگذار شد و انتخابات برای           

هـا و    آغاز اعتصـاب  .   تعیین نمایندگان کارگران در شوراها انجام گرفت      
ساز و کـاری    .   تشکیل شوراها تمام احزاب سوسیالیست را غافلگیر کرد     

که کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی بـرای انـتـخـابـات                
کمیسـیـون   ” بندی انتخاباتی   شوراها انتخاب کرده بودند از روی فرمول      

برداری شده بود؛ یعنی یک نماینده برای هر پانصد     نسخه“   شیدلووسکی
در همین راستا، واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی نیز بـا       .   نفر کارگر 

. گزیـدنـد  کردند و از میان جمع خود نمایندگانی را برمی        هم ائتالف می  
 نـفـر در       40 اکتبر نخستین همایش شوراها با حضـور      13در تاریخ  

زبورودسکی که منشویک بـود ریـاسـت        .   انستیتو تکنیکال برگذار شد  
کننـدگـان   های بعدی تعداد شرکت  در نشست .   جلسه را به عهده داشت    

 40 نفر به نمایندگی از   90 تا 80در نشست دوم  حدود . افزایش یافت 
 96 نـفـر از        226در نشست سوم    .   واحد صنعتی بزرگ شرکت کردند    

 . ی کارگری حضور داشتند اتحادیه5کارخانه و 

 -باید اشاره کرد که در این جلسات سه نماینده از احزاب سوسیالیست           

تبیین لنین از رابطه سازمان سیـاسـی بـا           
 طبقاتی کارگران به وضوح آشکار بود؛       تشکل

باید “    مستقل کارگران تشکل” شورا به عنوان    
-استقالل خود را از احزاب سیاسی حفظ می       

هـا  به هر روی، این لنین رهبر بلشویک      .   کرد
سوسیالیستی که ناروا   .   گفتبود که سخن می   

و “     گـرایـی  فـرقـه  ” ،   “ بالنکیسـم ” بارها به   
 .متهم شده است“ گراییجانشین”



             56                                              2007 -  86بهار    -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

دمـوکـرات و     دو نفر از جناح بلشویک و جناح منشویکِ حزب سوسیال  
بـه عـبـارت      .   نیز حاضر بـودنـد    -یک نفر از حزب سوسیال رولوسیونر  

ای از نمایندگان مجامع عمومی کارخانـه،        مجموعه شورادیگر، ترکیب   
 تصمیم گـرفـت   شورا.   های کارگری و احزاب سوسیالیستی بود   اتحادیه

ی ای را برگزیند؛ از هر یک از هفت منطقه نفره22ی اجراییِ که کمیته 
ی بزرگ نـیـز دو      اتحادیه4 نماینده، و از هر یک از       2شهر  پترزبورگ    

این شورا در اوج فعـالـیـت    .   ی اجرایی حضور داشتند   نماینده در کمیته  
 صنعتگـران و     انجمن34 کارخانه، 147 نماینده از مجموعا   562خود،  

شورای پترزبورگ، در واقع بازتاب آرا و   .     ی کارگری داشت   اتحادیه 16
به عالوه، شورای پترزبورگ جّـو      .   ی کل پرولتاریای شهر بود    دربرگیرنده

این شورا، بعد از مدت     .   کردسیاسی سایر شوراها را در کشور تعیین می       
 . کوتاهی تبدیل به پرنفوذترین و تواناترین شوراهای روسیه  گردید

ی اجـرایـی      ساله بود در کمیـتـه      26لئون تروتسکی که در آن هنگام       
وی پس از مدت کوتاهی به ریـاسـت          .   شورای پترزبورگ حضور داشت   

طور که اشـاره شـد، او         همان.   شورای کارگران پترزبورگ انتخاب شد 
یکسال پیش از انقالب، جناح منشویک را ترک کرده اما به عضـویـت               

عدم وابستگی به دو جناح اصـلـی حـزب      .  جناح بلشویک درنیامده بود 
ای را برای تروتسکـی فـراهـم         دموکرات روسیه، موقعیت ویژه   سوسیال

. ی روسیه شده بـود  از تبعید روانه1905تروتسکی در فوریه . آورده بود 
هـا  ی مرکزی بلـشـویـک     یف با لئونید کراسین، عضو کمیته     وی در کی  

کـراسـیـن در      .   آشنا شد، و تا پایان سال با او همکاری نزدیک داشـت           
سلسله مراتب بلشویکی بعد از لنین قرار داشت و عمال سازمان مخفـی             

کراسین در آن مقطـع، جـزو        .   کردیف رهبری می  ها را در کی   بلشویک
 )  42. (ها بود و با لنین اختالفاتی داشتبلشویک“ طلبآشتی”گرایش 

ها، توسـط خـود      نخستین شورا در پترزبورگ و سپس دیگر شهرستان       
طور که پیش از این گفتـه شـد، در       همان.   کارگران به وجود آمده بود  

ی کـارگـر بـه        ی طبقه ی طبقاتی آگاهی توده   مبارزه“   آرامش” دوران  
اما در دوران تـحـول         .   آهستگی و به شکلی ناموزون فراز و فرود دارد      

ها، و به ویژه در شرایط انقالبی، آگاهی طـبـقـاتـی              ها و اعتصاب  مبارزه
در فرایند انقالبی ژانویه تـا      .   یابدها به سرعت باال رفته و تکوین می       توده

“ پراکسیـس ” ، پرولتاریای روسیه سرانجام نشان داد که در 1905اکتبر  
خود به وحدت سیاسی دست یافته و سامانـدهـی نـوع شـورایـی را                   

هـای  در واقع، شورا ساخته و پرداخته هیچ یک از جناح   .     برگزیده است 
 . دموکرات نبودحزب سوسیال

ی اجرایـی شـورای پـتـرزبـورگ           نمایندگان جناح بلشویک در کمیته    
رهبری جناح بلشویک در پترزبـورگ  .     باگدانف و خوستولوفسکی بودند  
 رادین  –باگدانف و کنونیانتس    .   نگریستحتی با بدگمانی به شوراها می     

حزب، شوراها را رقیبی برای حزب سـیـاسـی بـه         “   هایچیکمیته” و  
ها شورا بیانگر توهمات پارلمانتاریسـتـی   از منظر آن.    آوردندحساب می 

ها وحدت سیاسی پرولتاریا را تنـهـا        این دسته از بلشویک   .   پرولتاریا بود 
ها از ایـنـکـه       آن.   دیدنددر قالب یک حزب سوسیالیستی و انقالبی می       

ی وسیع پرولتاریای پترزبورگ و روسیه، بـه جـای            دیدند که توده  می
انـد،  دموکرات، در شوراها متشکـل شـده       یابی در حزب سوسیال   سامان

ها، حتی تـا آنـجـا         ی پترزبورگ بلشویک  کمیته.   سخت ناراحت بودند  
این کمیته بعد از .   پیش رفت که به سازماندهی بر ضد شوراها برخاست        

ی های کارگری محلی، که دربـرگـیـرنـده        متقاعد کردن یکی از انجمن    
بـایسـت   عناصرمنشویک و بلشویک بود، به شورا اولتیماتوم داد که مـی          

البتـه  !   خود را تحت رهبری حزب سوسیال دموکرات روسیه قرار بدهد         
های آن حزب، در کنفرانس مشترک هـر دو          پیشنهاد از سوی پایه   این  

 برگـذار   1905 اکتبر   26جناح منشویک و بلشویک حزب که در تاریخ         
هـا   اکتبـر، بـلـشـویـک       24دو روز قبل، در تاریخ      .   گردید، رد شده بود   

ی ی سمیانیکوف و چنـد کـارخـانـه         ی مشابهی را در کارخانه    قطعنامه
ها در این قطعنامه خواهان آن      آن.   فلزسازی دیگر به رای گذاشته بودند     

دموکراسـی  ی سوسیال شده بودند که شورای کارگری تاکتیک و برنامه       
ی در نخستین شـمـاره     .   اش حمایت کند  را بپذیرد و از مواضع سیاسی     

ی که با عـنـوان     ، در مقاله“ نُوایا ژیزن”ی قانونی بلشویکی به نام  نشریه
به چاپ رسیده بود، نوشته بـودنـد   “   ی نمایندگان شورا  ی مساله درباره” 

ی در هیچ رابطه“   شورا” آوری است وقتی    العاده تعجب وضعیت فوق ” که  
نـوایـا   ” ی   البته ویراستاران نشـریـه    .   “ گیردای با حزب قرار نمی    وابسته
امـا،  .   قید کرده بودند که با این نظر صددرصد موافق نیـسـتـنـد     “   ژیزن

درست چند روز بعـد از آن         .   کارزار علیه شوراها همچنان ادامه داشت     
ی نوسکی اعالم داشت کـه  بـرای            ی بلشویکی  منطقه   مقاله، کمیته 

پارلمـان  ” ها  غیرقابل قبول است که در یک شکل از           دموکراتسوسیال
 ) 43. (همانند شورا حضور بیایند“ کارگری

ای را تصـویـب     ی مرکزی جناح بلشویک قطعنامه در این راستا، کمیته   
این قطعـنـامـه از       .   ی اعضا در سرتاسر روسیه فرستاد     کرد و برای همه   

طـرز بـرخـورد      .   ی حزب را بپذیرند   شوراها خواسته بود که باید برنامه     
فعاالن حزبی در واقع، عالوه بر عدم درک ماهیت شـوراهـا، بـازتـاب                 

گرایانه حاکم بر آن دوران از تاریخ بلشویسم بود؛ استـدالل           نگرش فرقه 
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خواهـد یـک تشـکـل         ها براین اساس بنا شده بود که اگر شورا می         آن
بایست خواهـان پـذیـرش       ها می دموکراتسیاسی باشد، آنگاه سوسیال   

-ی سـوسـیـال      از سوی شورا باشند، و اگر شورا برنامـه         برنامه ی خود  

ها را بپذیرد، آنگاه دلیلی برای وجود یک تشکل دیگر که بـه              دموکرات
کند وجود نخواهد داشـت؛      دموکرات فعالیت می  موازات حزب سوسیال  

ی اعضای  این فراخوان از همه   !   بنابراین شوراها باید خود را منحل کنند      
 ! خواست که به عضویت جناح بلشویک درآیندشوراها می

ها با این نظریه توجیه شده بود که شـورا بـیـانـگـر                 مخالفت بلشویک 
سوسیالیستی از “   روی آگاهیدنباله”توهمات پارلمانتاریستی کارگران و  

“ نوایـا ژیـزن    ” ی  نشریه6در شماره .   جنبش بخودبخودی پرولتاریاست 
: ای به امضای مندلیایف با این نگرش سیاسی  به چـاپ رسـیـد                مقاله

شورای نمایندگان کارگران به عنوان یک سازمان سیاسی نباید وجـود         ” 
ها باید از آن بیرون بیایند، زیرا عملکـرد         دموکراتسوسیال.   داشته باشد 

-دمکراتـیـک مـی     فعلی تاثیر منفی بر روی گسترش جنبش سوسیال       
ای باقـی   توانند به عنوان یک تشکل اتحادیه     نمایندگان شورا می  .   گذارد

ی وی در ادامه مقاله پیشـنـهـاد تـهـیـه            “   . بمانند، یا اصال باقی نمانند    
باید به شـورا     ” دهد به این مضمون که      ها می ای را به بلشویک   قطعنامه

دموکرات را بپیذیرید یا منـحـل       یا برنامه حزب سوسیال   :   اولتیماتوم داد 
ای که بـازتـاب   ها تا آنجا پیش رفتند که حتی قطعنامهبلشویک“  ! شوید

که اکثریت شورا به    هنگامی.   این نگرش بود در همایش شورا ارائه دادند       
این قطعنامه رای منفی داد، هیات نمایندگان بلشویـک بـه رهـبـری                

دیگر نمایندگـان  .   باگدانف و کنونیانتس، در اعتراض جلسه را ترک کرد    
 . کارگران حاضر در نشست شورا، البته به کار خود ادامه دادند

 به نفع جناح منشویک تمام شـده        ی بلشویک “ هاچیکمیته” اشتباهات  

ها موجب این شـده بـود کـه در             طرز برخورد منعطف منشویک   .   بود
ها نفوذ بیـشـتـری    شوراها ابتکار عمل زیادی یافته و نسبت به بلشویک      

ها هم  اما این نکته را نباید به این معنا گرفت که منشویک          .   کسب کنند 
بـرخـی از     .   برآورد درستی نسبت به ماهیت شوراهای کارگری داشتند       

تلقـی  “   خودحکومتی انقالبی ” ها، شورا را به عنوان یک ارگان        منشویک
ی کـنـگـره   ” برخی دیگر، همانند آکسلرود، از شورا به عنوان         .   کردندمی

ها تشکلی شبیه بـه یـک         این دسته از منشویک   .   بردندنام می “   کارگر
.  را در نـظـر داشـتـنـد          –همانند حزب کارگر بریتانیا       -ای  حزب توده 

ها، انقالب روسـیـه   ها، همانند بلشویکهمانطور که گفته شد، منشویک    
ها که هیـچ  اما برخالف بلشویک.   کردندرا بورژوا دموکراتیک ارزیابی می   

ها وظـایـف    گونه توهمی نسبت به لیبرالیسم روسی نداشتند، منشویک       
ها و به سرانجام رساندن تکالیـف انـقـالب         خود را در حمایت از لیبرال     

از این منظر اصوال قرار نبـود کـه     .   کردندبورژوا دموکراتیک ارزیابی می   
شوراهای کارگری، به جز کمک به واژگونی استبداد تزاری و روی کـار             

 .آمدن لیبرالیسم بورژوایی، نقش و سهمی داشته باشند

ای را بـرای احـزاب         در هر صورت، شرایط انقالبی موقـعـیـت ویـژه           
درک وضعیت انقالبی و به ویژه پیدایش  .   سوسیالیستی فراهم آورده بود   

شوراها، نیاز به یک بازنگری در استراتژی، تاکتیک و تبلیـغـات حـزب          
هر دو جناح آن حزب به سرعت در مـیـان        .   دموکراتیک داشت سوسیال

اما این نفـوذ بـرای بـه        .   کارگران پیشرو و اقشار آگاه نفوذ کرده بودند       
های انقالبی کارگر و زحمتکش که در شوراهـا         جلوراندن و هدایت توده   

تشکیل شوراها و اعتـالی آگـاهـی در           .   سامان یافته بودند، کافی نبود    
، بار دیگر مفهوم چگونگی کسب آگاهـی را از مـنـظـر            1905فرایند  

به عبارت دیگر، پراکسیس انقـالبـی   .   فلسفی مارکس نمایان ساخته بود    
های کارگر روسیه بـر    کارگران آن قدر به جلو رفته بود که آگاهی توده    

ی پرولتاریا و روشنفکـران     ترین تشکل و الیه   ترین و انقالبی  معرفت آگاه 
 .سوسیالیست تقدم یافته بود

 

 لنین و رابطه حزب و شورا و  مفهوم تشکل مستقل کارگری

-اما، به نظر مـی    .   گذشتچه باید کرد؟ می   ” کمتر از سه سال از انتشار       
ی مـرکـزی جـنـاح         رسید که درس اساسی آن جزوه را حتی  کمیته         

آسـای  یابی برق بلشویک فراموش کرده است؛  لرزش تزاریسم، و سامان        
 . های سوسیالیستی را گیج کرده بودشوراها همه سازمان

شوراها )   سومین هفته بر طبق تقویم جدید    ( در هفته نخست ماه نوامبر      

تروتسکی رهبر شورای   - 1906دادگاه نمایندگان شوراهای کارگران در سال 
 .کارگران سنت پیترز بورگ در وسط با دیگر نمایندگان شوراها دیده می شود
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اما هنـوز رهـبـری       .   در اوج نفوذ و قدرت خود قرار داشتند       )   هاسویت( 
! ها در داخل کشور به نقش تاریخی و اهمیت آن پی نبرده بود            بلشویک

وی با این کـه صـدهـا        .    لنین در آن هنگام در استکهلم اقامت داشت 
جناح بلشویـک   “   ی مرکزی کمیته” کیلومتر از روسیه دور بود، برخالف       

وی .   مستقر در داخل روسیه، به نتایج جدیدی دسـت یـافـتـه بـود                 
هر لحظه تـاخـیـر در        .   پراکسیس پرولتاریای روسیه را درک کرده بود      

بدین سان، او به سرعت دست به کـار    .  فرایند انقالب تعیین کننده بود 
. شد و کوشید تا توجه حزب را به اهمیت نقش شوراها جـلـب کـنـد                 

های داخل روسیه نسبت به ماهیت شوراها، وی را بـه           عملکرد بلشویک 
هـا در    اشتباهات رهبری بلشویـک   .   شدت نگران و خشمگین کرده بود     

ها در شوراها، و بـه ویـژه            داخل کشور باعث گسترش نفوذ منشویک     
 . های زیادی گردیده بودشورای پترزبورگ، و از دست دادن فرصت

ی ی یکی از اعضای برجستـه مقاله“   نوایا ژیزن” ی   نشریه 5ی  در شماره 
چاپ شـده بـود کـه          )   با امضای رادین  ( ی مرکزی کنونیانتس    کمیته

بـرد  لنین که هنوز در استکهلم به سر می.   “ یا شورا یا حزب” نوشته بود  
کنم که این اشتبـاه اسـت کـه           من فکر می  ” :   در رد این نظریه نوشت    

هر :    این باشدبه طور حتممساله  بدین شکل طرح شود و رای ما باید        
ی  و یک مسالـه –تنها مساله . . .    حزبو، شورای نمایندگان کارگران     دو

 را از هـم       )حزب و شورا  (بسیار بااهمیت، این است که چگونه این دو         
جدا کرد و چگونه با هم در آمیخت، وظایف شورا، و آن وظایف حـزب                

 . “دموکرات روسیه راسوسیال

ی “ هـا چـی کـمـیـتـه    ” لنین سپس با افزودن این جمالت باعث تعجب         
کنم که ناروا است که شورا کامال به یـک          من فکر می  ” :   بلشویک گردید 

 )44. (“حزب متصل باشد
لنین در این نامه توضیح داده بود که اصل مسلم آغازین این است کـه               

های ها و الیه  های کارگری و شوراها تالش دارند که کلیه بخش        اتحادیه
ی کارگر را در خود متشکل کنند، آن هم بدون در نظر گـرفـتـن         طبقه

صدهـا  ” فاشیستی  شبهتنها گروه .   شانملیت، نژاد، آیین و تعلق سیاسی     
هـای  در درون این گونه تشکل    .   بایست از شوراها حذف شوند    می“   سیاه

ها بایـد بـرای      ها، مارکسیست طبقاتی کارگران، یعنی شوراها و اتحادیه     
ی ، تاکتیک و بـرنـامـه       ها به آرمان  جلب و متقاعد کردن  اکثریت توده      

 خود را به روی مردم انقالبی       )تبلیغات(ما  ” سوسیالیستی مبارزه کنند،    
اما هر گام و هر نوع تصمـیـمـی    “ :لنین در ادامه نوشت. “نخواهیم بست 

ما فـقـط بـه      .   ها ارائه خواهد شدکه اتخاذ کنیم  برای قضاوت خود آن    
هـای  ی خود توده    اتکاء کامل داریم و تنها به ابتکاراتِ آزادانه         )شوراها(

ی بلشویکـی،  ویراستاران نشریه)     45( “   . کارگر اطمینان خواهیم داشت   
 سـال بـعـد از        35این نامه درست .  ی لنین را چاپ نکردنداین نظریه 

 ) 46. ( برای نخستین بار چاپ شد1940نگارش، یعنی در سال 
 طبقاتی کـارگـران بـه         تبیین لنین از رابطه سازمان سیاسی با تشکل       

بـایـد   “    مستـقـل کـارگـران       تشکل” وضوح آشکار بود؛ شورا به عنوان       
به هر روی، این لنیـن  .   کرداستقالل خود را از احزاب سیاسی حفظ می      

سوسیالیستی که ناروا بارها بـه  .   گفتها بود که سخن می   رهبر بلشویک 
 .متهم شده است“ گراییجانشین”و “  گراییفرقه”، “بالنکیسم”
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 افـزا     یک مراسم نامطبوع و غم     May  در دهه هفتاد، روز اول ماه می        
نامطبوع از آنروی که  مبارزات و سیاست کارگران مـانـنـد کـل                .   بود  

در آن روزهای عاری از هر گونـه   .     یافتزندگی  به سختی گسترش می     
 شادی، تنها اتحادیه وجود داشت که تنها نقطه ضعف دولت کینزی بود 

ی ها گاهی خشمگین و منزوی صدایی بودند در نقش نمایـنـده           اتحادیه
آنها تنها استراتژیست راستین در جـوامـع   .  کاالیی“ نیروی کار”حقوقی  

خواستند دقیـقـا    اما کارگران  که می    .   شدندصنعتی مدرن محسوب می   

را )   دادکه بهای خود را تا حد انفجار افزایـش مـی    ( همین نظام کاالیی   
در مسیر این مدل جدید توسـعـه قـدم           )   ی خود ( براندازند،  در مبارزه   

رسید که کارگران بیش از ایـن وقـت     اصال عاقالنه به نظر نمی  .   ننهادند
 .تلف کنند) هاموجود در اتحادیه(خود را پشت این  نوابغ 

داری، مسائل همگی در اداره     های جدید  و قدیم توسعه سرمایه      با  مدل  
-اعتصاب مانند یک بازی شطرنج تعریف مـی   :   شدتعیین می)   اتحادیه( 

دستمزد به عنوان یک متغیـر    ی رهبری،جلسات داخلی در اداره.     شود
همچنین بدبختانه مراسم روز کارگر بدون هیچ خجالتی یـک        .   مستقل

 گویی کار فضاحت نبود بلکه  باید به         -شد  روز تعطیلی ِ کار خوانده می     
هـا  اتحادیـه (   . خاطر تولید ارزش اضافه در خط تولید احساس غرور کرد 

کینـه و عـداوت        ) .   بردندرا به کار می“     pride”   ی مباهاتدقیقا  واژه  
نسبت به  رژیم کارخانه به صورت ضرورت تعطیلی درمقابـل کـار در                

 .آمدمی

، روز اول ماه مـی،  Genoa   و جنوا Seattle  بعد از تظاهرات ِ سیاتل      
با یک جهش به سمت عقب یعنی  به سمت  آنچه که در پایـان قـرن                   

ای خـاص و      یعنی  به  هنـگـامـه   :   نوزدهم بوده است، دچار تحول شد     
ممتاز تبدیل شد که در آن اقسام نیروهای جدید اجتماعـی و مـولـد                 

امروز همان میعادگاه قدیمی دوباره توسط عقـالنـیـت          .     کنندظهور می 
ی  مردان و زنـانـی کـه از             شود، یعنی توسط توده   ای برقرار می  توده

کـنـنـد و رکـن         عنوان  ابزار  و ماده خام استفاده میاندیشه و زبان به 
مهاجران، از همه نوع، کسـانـی   :   دهند می نیرومند ثروت ملل را تشکیل    

وقت مـک دونـالـد،        که در مرز کار و بیکاری قرار دارند، کارگران نیمه      
، )  م  –ها برای مثال در شاپینگ( مقاطعه کار chat – lineاپراتورهای  

ی اینها با حق کامل، هـمـان   پژوهشگران و کارگران امور اطالعاتی همه 
خـرد  .   گـفـت  ی هستند که مارکس از آن سـخـن مـی           “ خرد عمومی ” 

که،  در مـجـمـوع،          )   قدرت خالق، سوبژکتیو، مبتکر و آگاه     ( عمومی  
داری پسافوردیسم و پـایـه مـادی نـابـودی          نیروی مولد اصلی سرمایه  

) “ گیری سـیـاسـی    انحصار ِ تصمیم  ” ی  به منزله ( جامعه کاالیی و دولت     
ها دریافـتـنـد    بافها، پارچهها، دباغدر پایان قرن نوزدهم، چاپچی.   است

همه آنها  وفور انتزاعی ِ انرژی روانی فیزیکی          .   توانند متحد شوند  که می 
 .و در کل  وفور انتزاعی ِ کار بودند

 روز اول ماه می این کشف را تصویب نمود  و بیش از یـک نسـل بـا                     
، بـنـیـاد ِ         کار کمتر .   ( مطالبه برای هشت ساعت کار روزانه همراه شد       

 ).اخالق مدرن است

حتی سربـلـنـدتـر     “   افراد اجتماعی” از   )    multitude(   ای اینک توده 

 

 جشنواره خرد عمومی 
 
 

 پائولو ویرنو

 
 

 امین قضایی: برگردان 
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تـر  شان و به هم تنیـده     برای خصوصیات منحصر به فرد و تکرار نشدنی       
در بافت متراکم  روابط مشارکتی، خویشتن را خرد عمومـی جـامـعـه           

 ِ این زمان،  یک روز تعطیل بـزرگ بـرای خـرد        اول ماه می.   دانندمی
ظاهر معقول )   اندیشدورزد و میلی که می    اندیشه  که میل می    ( عمومی،  

و سرپیچی از تمامی حـقـوق انـحـصـاری بـر                “   برآمد ِ یک شهروند   ” 
ی بشری را محور خـود قـرار          ت ِ ابتکار عمومی یعنی اندیشه     محصوال

 .دهدمی

شـده  بـا       روز اول ماه می ِ دوره پُست فوردیسم و جهـانـی           .   اما بیشتر 
. گردد     قرن نوزدهم بازمی    Mayای شدیدتر به روز اول ماه می        انگیزه

مشاغل مختـلـف   ( این تکثرِ: ی مهم این است کهدر هر دو حالت مسئله 
را که در این لحظه پراکنده، در معرض تهدید و در           )   ونه افراد اجتماعی  

 دهی است، چگونه سازماندهی کنیم؟نهایت غیرقابل سامان

-توان انکار کرد که توده تنها وقتی به طور خردمندانه مدیریت می           نمی
توده هنـوز  .   شود که  پتانسیل  مولد را به پتانسیل سیاسی  تبدیل کند  

برای تاثیرگذاردن بر نرخ بهره و حتی اینکه بر دل رهـبـران تـجـاری                 
به همین دلیل برای هماهنگی و سنجش       .   هراس افکند، مدیریتی ندارد   

 . را فرا بخوانیم“ های عاموضعیت“امور  باید
، 2004اولین مسئله برای نظم دادن به این روز،  در روز آفتابی بـهـار             

احمقانه است که تصور کنیم تعییـن       .   های مبارزه است  ی صورت مسئله
یک مسئله فنی و به سادگی   )   اعتصاب، خرابکاری و غیره   ( چگونگی نبرد 

هـای مـبـارزه       برعکس، بحث بر سر صورت.   نتیجه برنامه سیاسی است   
یک بانک واقعی برای آزمایش تمامی نـظـریـات          :   تر از اینهاست  پیچیده
که خود را به صورت یک دسیسه  حقـوقـدانـان دمـوکـرات            .   ( سیاسی

: آگاهی مشترک و مبتکر، ظرفیت بازگویی و اثرگذاری       )   دهدتقلیل نمی 
های مهیب ِ   ی پسافوردیسم باید به سالح    ای ِ توده  های حرفه این ویژگی 

آنـچـه   ” اند، ترکیب ِ   هایی که از نو احیا شدهپالتفرم.     لذت تبدیل شود 
، روابط نیروها را در سازماندهـی       “ توانیم بکنیم آنچه می ” با  “   خواهیممی

پس همه چیز بسته به ابتکارات      .   دهداجتماعی ِ زمان و مکان تغییر می      
اعتصابات و تظاهرات جدید عاری از هر گونه تعصب است که منجر بـه              

پذیری خواهد گشت، منجر به مدل انباشت مبتنی بـر           افزایش انعطاف 
 :خواهم چیز بیشتری بگویممی. خرد عمومی خواهد گشت

که متاسفانه با نصایـح     ( های سازماندهی دهه نود      برای گسست از مدل   
در )   انـد کسانی همراه شد که عدم خشونت را به یک بت تبدیل کـرده             

: های مبارزه باید صداقـت داشـت       ی صورت اینجا  یعنی در باب مسئله     
غلبه بر شکل حزبی با کشف بخش مهاجـران، بـا کشـف               :   رُک باشید 
در هر زمان ِ مشخص، با نافذترین روشی که تهدید          )   مبارزه( همدستان  

 . گران را تهدید کند، کامال یکی است

ی مبارزه  یک فرصت بـزرگ        های بسنده مشکل بزرگ در کشف شکل    
شـود کـه در       این مشکل و این فرصت از مردمی ناشی می        .   هم هست 

های اصلـی   داری پسافوردیسم توانایی  سرمایه.   فرآیند تولیدی قرار دارند   
اندیشه، زبان، حافظه،   :   بردانواع خلق ما را بسیج کرده و از آنها سود می          

اگر این درست بـاشـد پـس         .   شناسی و غیره  احساسات، سالیق زیبایی  
تواند به شکل کلی زنـدگـی        اکنون مبارزه بر سر جایگاه کار دیگر نمی       

برای پیروزی بر نبردی مجدد باید در شبکه متروپولیتن ِ           .   مرتبط شود 
. سـازد روابطی سیاحت کنیم که از هر یک از ما یک فرد اجتماعی مـی             

 است از همین جاسـت کـه یـک              یکی از بسیارهایی که ترکیب شده     
از همین جاست که اطالعات را :  شودنیروی مشارکتی مستقل جمع می 

تـر  هایمان را محکـم   کنیم و دوستی  کنیم، آگاهی کسب می   معاوضه می 
ی گـیـرنـده   ” که به عنوان یک کاال   ( تنها از این شبکه است .   سازیممی

توانـد  که مبارزات در فضای تولیدی می     )   شودخوانده می “   ایخرد توده 
به معـنـای   “     ایی خرد تودهگیرنده” و بخشیدن صدا به این .   رشد کند 

 .های دموکراتیک جدید استایجاد سازمان

 اما پس اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد که همچنین یک فـرصـت              
مطالبه برای دستمزدهای بیشتر اینجا و اکـنـون بـه        .   بزرگ هم هست  

ی حکمرانی بر خویشتن است، به معنـای        معنای طرح اشکال ناشناخته   
طرح ساخت آزمایشی نهادهای سیاسی ِ توده است، به معنای بـرتـری      

هـای  هـا و  آیـیـن         ی فضای عمومی  جدا از هرگونه اسـطـوره         عمده
 .است“ حاکمیت”

های اصلـی   داری پسافوردیسم توانایی  سرمایه
-انواع خلق ما را بسیج کرده و از آنها سود می          

اندیشه، زبان، حافظه، احساسات، سالیق     :   برد
اگر این درست بـاشـد      .   شناسی و غیره  زیبایی

پس اکنون مبارزه بر سر جایگاه کار دیـگـر           
. تواند به شکل کلی زندگی مرتبط شـود        نمی

برای پیروزی بر نبردی مجدد باید در شبـکـه          
متروپولیتن ِ روابطی سیاحت کنیم که از هـر          

 سازدیک از ما یک فرد اجتماعی می
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ی نئولیبرالیسم و عقب نشینی طبقه کارگر، پسـامـارکسـیـسـم             با غلبه 
فضای خالی شده توسط    .   تبدیل به یک موضع فکری مد روز شده است        

تا حدودی توسط سیاستمداران و )   در آمریکای التین ( طلب  چپِ اصالح 
ها و کلیـسـای سـنـتـی و            های کاپیتالیست، تکنوکرات  ایدئولوگیست

در گذشته این فضا در اختیار سیاستمداران       .   بنیادگرا اشغال شده است   
سوسیالیست، ناسیونالیست و پوپولیست و فعالینی از کلیسا بود که در           

هـای  چپ میانه در درون رژیـم     .   بودند“   الهیات رهایی بخش  ” پیوند با   
بسیار موثـر  )   در پائین( های کمتر سیاسی و یا در توده)  در باال(سیاسی  

هـای  فضای خالی چپ رادیکال به روشنفکران سیاسی و بـخـش            .   بود
های اجتماعی شهری و روسـتـائـی اشـاره         ها و جنبش  سیاسی اتحادیه 

هاست که امروزه ستیز میان مـارکسـیـسـم و            در میان این گروه   .   دارد
 .پسامارکسیسم بیشترین حدت را داراست 

های اجتماعی به یاری و در بسیاری مـوارد بـا             شمار زیادی از سازمان   
هـای دولـتـی مـروج         های مالی نهادهای عمده مالی و آژانـس       حمایت

های آنان در   اند که ایدئولوژی، پیوندها و کنش     نئولیبرالیسم ظهور کرده  
-این سازمان.   رقابت و ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است         

ها که در اغلب موارد خود را با اصطالحات غیر دولتی یا مراکز مستقـل    
های سـیـاسـی     ها و کنش  کنند در رواج ایدئولوژی   پژوهشی توصیف می  

کننده ی دستور کار پشتیبانان مـالـی آنـهـاسـت،             که رقیب و تکمیل   
ی دهـنـده  این مقاله در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکـیـل           .   فعالند

شـود و    پردازد و سپس به فعالیت آنها معطوف مـی        ایدئولوژی آنان می  
در ادامـه   .   کندها و رویکردهای طبقه محور مقایسه می      آنها را با جنبش   

ی آن در رابـطـه بـا            های پسامارکسیسم و تحول و آینـده   سرچشمه
 .گیردانحطاط و یا بازگشت محتمل مارکسیسم مورد بحث قرار می

های سابقی هستند کـه      ها در بیشتر موارد مارکسیست    پسامارکسیست
های رقیبی بـرای هـر     نقطه عزیمت آنها نقد مارکسیسم و طرح فرضیه   

فرضیه اصلی آن به عنوان مبنایی برای تالش برای ارائه یک نـظـریـه                
تـوان حـدودا ده       مـی .   بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است      

ادعای اصلی را مشخص کرد که غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت           
 : شوندمی

 هـای کـلـی     نظریهسوسیالیسم یک شکست بود و تمام         -1
بـه جـز     ( انـد    هـا کـاذب    ایـدئـولـوژی   .   محکوم به تکرار این فرآینداند   

ی جهانی فـکـری   به این دلیل که آنها منعکس کننده!)   پسامارکسیسم  
 .هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی یکه است

تاکید مارکسیستی بر طبقه اجتماعی، به ایـن دلـیـل کـه                -2
نقطه عزیمت سیاسی اصلـی،     .   گرا است طبقات در حال انحاللند، تقلیل    

نژاد،جنسیت، .   ( های گوناگون دارد امر فرهنگی است که ریشه در هویت      
 ) قومیت، ترجیحات جنسی

دولت دشمن دموکراسی و آزادی است و رفاه اجتماعـی بـه              -3
اما جامعه مدنی پیشگـام دمـوکـراسـی و            .   انجامدفساد و ناکارآیی می   

 .پیشرفت اجتماعی است 

شـود و خـود       ریزی متمرکز به بوروکراسی منجر مـی      برنامه -4
ی کـاال مـیـان        ریزی از مبـادـلـه   این نوع برنامه.   محصولی از آن است 

بازار و مبادالت بازاری، حـداکـثـر بـا          .   کندتولیدکنندگان ممانعت می  
 .شودبرخی تنظیمات،  به مصرف بیشتر و توزیع موثرتر منجر می

ی چپ سنتی در جهت کسب قدرت دولتی فسـادآور           مبارزه -5
ی آن انقیـاد و    شود که نتیجه هایی اقتدارگرا منتهی می   است و به رویه   

 
 
 

 جیمز پتراس: نویسنده

 بهرام کشاورز: ترجمه

 نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم
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 بر سر مسـائـل     (local( مبارزات محلی   .   فرمانبری جامعه مدنی است   
نویسی و اعـمـال       های محلی، در کنار شکواییه   محلی و توسط سازمان   

المللی،  تنها روش دموکـراتـیـک بـرای           های ملی و بین   فشار بر قدرت  
 .تغییر است

: انـد ها همواره پایان ناخوشایندی دارند و یا نامـمـکـن     انقالب -6
های اجتماعی با این خطر رو به رویند که بـه واکـنـشـهـای                 دگرگونی

مبارزه در جهت گذار دموکراتیک و تقویت آن .   اقتدارگرایانه دامن بزنند 
به منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی، راه حل جایـگـزیـن              

 .است

همبستگی طبقاتی به ایدئولوژهای گذشته تعـلـق دارنـد و              -7
طبقات دیگر وجـود     .   اندها و واقعیات گذشته   ی سیاست کنندهمنعکس

هـا  ای وجود دارند که در آنها گـروه       ندارند بلکه تنها اجتماعات گسسته    
یاری و وابستگی متقابل و   -و اجتماعات معین از طریق خود     )   هاهویت( 

همبسـتـگـی    . بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در پی حفظ خوداند 
 . یک پدیده بین طبقاتی و موضعی انساندوستانه است

کشمکش و مبارزه طبقاتی به نتایج انضمامی و عینی منـجـر       -8
هـمـکـاری    .   شودشود بلکه باعث شکست در حل مسائل فوری می        نمی

های معین باعث توسعه و افزایش تولیـد     المللی حول پروژه  دولتی و بین  
 . شودمی

ای سـپـری شـده       ستیزی بیان دیگری از گذشته    امپریالیسم -9
ی امروز امکانی برای سـتـیـز بـا مـراکـز               شدهدر اقتصاد جهانی  .   است

تمام کشورهای جهان به صورت فـزایـنـده بـه             .   اقتصادی وجود ندارد  
آوری و دانش فنی از کشـورهـای        انتقال سرمایه، فن  .   اندیکدیگر وابسته 

المللی بـیـشـتـر       های بین ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاری     
 . است

دهـی  های مردمی نباید منحصرا به سوی سازمـان       رهبران سازمان   -10
تـوانـمـنـد     .   شدن در شرایط زندگی آنها حرکت کنـنـد     فقیران و سهیم  

. های مـالـی بـیـرونـی بـاشـد             سازی داخلی بایستی مبتنی بر کمک     
ریـزی  های محلی برنامهدادن گروه متخصصین بایست به منظور سازمان    

های محلی و   گروه.   گذاری خارجی را تأمین کنند    کرده و امنیت سرمایه   
 .پاشدهای خارجی از هم میهای متخصصین بدون کمکفعالیت

 

 نقد ایدئولوژی پسامارکسیسم

بنابراین پسامارکسیسم دارای یک تحلیل، یک نقد و یک راهبرد بـرای            

ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات توسعه در جهان است و عمده  
با این حال این ایدئولوژی قادر بـه تشـخـیـص         .   آنها مارکسیسم است 

و )   هـای مـالـی ادواری       رکود ممتد و بحران   ( داری  های سرمایه بحران
در سطوح ملی و )   نابرابری و قطبی شدن اجتماعی    ( تضادهای اجتماعی   

المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنهـا             بین
آن شرایط سیاسـی،  ( برای مثال منشأ نئولیبرالیسم .   قرار دارند، نیستند  

) ها را در بـرگـرفـتـه اسـت            اجتماعی و اقتصادی که پسامارکسیست    
های معینی از سرمایه با    بخش.   های طبقاتی است  محصولی از کشمکش  

دولت متحد شده و این امپراتوری، طبقات مردمی را شکسـت داده و               
تـوانـد   یک دیدگاه غیرطبقاتی نـمـی      .   مدل خود را تحمیل کرده است     

هـا در درون آن        های این جهان اجتماعی را که پسامارکسیست      ریشه
هـای  بعـالوه در بـحـث از سـرچشـمـه              .   کنند توضیح دهد  عمل می 

ی نـامـه  زندگی.   دهدها مسأله مشابهی خود را نشان می      پسامارکسیست
-شخصی آنها این چرخش ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حـوزه            

-المللی منعکـس مـی    های فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بین      
تغییراتی که باعث محدودیت منابع و فضاهایی شده است کـه در    .  کند

-کرده و در همان حال فرصـت آنها و از طریق آنها مارکسیسم عمل می    
. ها افزایش یـافـتـه اسـت        های مالی برای پسامارکسیستها و حمایت 

شناختی پسامارکسیسم در جابه جایی قدرت سیاسـی        های جامعه ریشه
 .از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیستی اساسـا یـک           
هـای  نیروی دموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت        

شد ای برخوردار بود و به طور گسترده حمایت می      گسترده
گیـری  چرا که منافع مردم را که به صورت آزادانه تصمیم         

هـای  ها جنبش پسامارکسیست.   کردشد نمایندگی می  می
دموکراتیک و انقالبی سوسیالیستی در آمریکای التین را        

هـای  آنها شکسـت  .   گیرندبا کمونیسم شوروی اشتباه می    
گیرنـد  های سیاسی چپ ها اشتباه مینظامی را با شکست 

 .پذیرندو ملغمه نئولیبرالی این دو مفهوم متضاد را می
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شناسی شناخت را از ایـدئـولـوژی           بگذارید انتقادات مبتنی بر جامعه    
پـردازی  های عموما متناقض آنها را از نظریـه       پسامارکسیستی و دیدگاه  
 . های مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیمکلی رها کنیم و فرضیه

 هاپایان ایدئولوژی  و   شکست سوسیالیسم بگذارید با مفهوم آنها از      
شکست سوسیالیسم به چه معناسـت؟ آیـا بـه مـعـنـای                 .   آغاز کنیم 

های کمونیستی اروپای شرقی است؟ در وهلـه        فروپاشی شوروی و رژیم   
در درجه دوم، حـتـی   .   نخست این تنها یک مفهوم از سوسیالیسم است   

. در این مورد نیز آشکار نیست که چه چیزی شکسـت خـورده اسـت           
های اخیر در انتخابات    اقتصادی؟ چرخش -نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی   

های سابق شـوروی     روسیه، لهستان، مجارستان و بسیاری از جمهوری      
هایی از خـط  دهد که اکثریت رأی دهندگان بازگشت به جنبه   نشان می 

اگـر افـکـار      .   دهندهای اقتصادی پیشین را ترجیح می     ها و کُنش  مشی
 شکـسـت  عمومی در کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این        

 . است، این نتایج چندان قطعی نیستند
ها از شکست سوسـیـالـیـسـم         در وهله بعد، اگر منظور پسامارکسیست     

کاهش قدرت چپ است، بایست بر تمایز شکست بر اثر نـابسـنـدگـی                
نظامـی از    -های سیاسی های سوسیالیستی و شکست   درونی پراکسیس 

هـای  گویـد کـه نـابـودی        هیچ کس نمی  .   مهاجمان بیرونی تأکید کرد   
. های اروپای غربی توسط هیتلر شکست دمـوکـراسـی بـود            دموکراسی

مداخالت آمریکا و دیگر کشورهای تروریست کاپیتالیستی در شیـلـی،           
آرژانتین، بولیوی، نیکاراگوئه، اروگوئه، دومینیکن، گوآتماال، السالـوادور،        

ای در اضمحالل چپ انقالبی     آنگوال، موزامبیک و افغانستان نقش عمده     
های نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان نیسـت و           شکست.   داشتند

بعالوه، .   منعکس کننده میزان اثربخشی تجربیات سوسیالیستی نیستند      
هـای نسـبـتـا پـایـدار           هنگامی که ما عملکرد درونی را در طی دوره         

کـنـیـم، بسـیـاری از          های سوسیالیستی یا خلقی بررسی می     حکومت
مشـارکـت   .   های بعدی هستنـد تر از دوره  های اجتماعی مطلوب  شاخص

مردمی، بهداشت، آموزش و توسعه عادالنه در دوران آلنده در وضعیـت            
های مشـابـه     شاخص.   تری نسبت به دوران پینوشه است     بسیار مطلوب 

ها با رژیـم چـامـارو در          همین نتیجه را در مقایسه دوران ساندنیست      
های حکـومـت    اصالحات ارضی و خط مشی    .   کنندنیکاراگوئه آشکار می  

آربنز در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سیاست تـمـرکـز ارضـی و                   
 .تر بود ترور در دوران حکومت قبلی بسیار مطلوب150000

ها خارج از   اند و مارکسیستها حاکمامروزه، در عین حال که نئولیبرال     
توان کشوری را در نیمکره غربی یافت کـه در           اند، به سختی می   قدرت

ای متأثر از مارکسیسم یا سوسیالیسـم در حـال            های توده آن جنبش 
هـا و    های عمده و به چالش کشیدن رژیـم        رهبری و هدایت تظاهرات   

های موفق عمومی در پاراگوئـه،      اعتصاب.   های نئولیبرال نباشند  سیاست
های سرخپوسـت در    اروگوئه و بولیوی، جنبش عمدتا دهقانی و چریک  

های کارگران بدون زمین در برزیل همگـی تـأثـیـر             مکزیک، و جنبش  
 .کنندها را منعکس میمارکسیست

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیـسـتـی اسـاسـا یـک نـیـروی                    
ای برخوردار های گستردهدموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت     

شد چرا که منافع مردم را کـه بـه             بود و به طور گسترده حمایت می      
-پسامارکسیست.   کردشد نمایندگی می  گیری می صورت آزادانه تصمیم  

های دموکراتیک و انقالبی سوسیالیستی در آمریکای التـیـن         ها جنبش 
های نظامی را بـا      آنها شکست .   گیرندرا با کمونیسم شوروی اشتباه می     

گیرند و ملغمه نئولیبرالی ایـن       های سیاسی چپ ها اشتباه می     شکست
نهایتا، حتی در مورد کمونیسم شـرقـی        .   پذیرنددو مفهوم متضاد را می    

. آنها قادر به مشاهده ماهیت متغیر و پویای کمونـیـسـم نـیـسـتـنـد                  
محبوبیت در حال رشد تلفیق  سوسیالیستی نـویـنـی از مـالـکـیـت                 

های رفاهی، اصالحات زراعی و دموکراسی شورایی بـر       اجتماعی، برنامه 
 . اجتماعی مبتنی است-های نوین سیاسیاین جنبش

هـا  در این معنا نه تنها دیدگاه پسامارکسیسم نسبت به پایان ایدئولوژی       
با اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بـلـکـه بـا مـبـاحـث                   

های گذشته و اکنون و مباحث و        ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیست   
منازعات جاری با نئولیبرالسیم و همدستان پسامارکسیست آنها نـیـز            

 .سازگار نیست

 
 

 ها انحالل طبقات و عروج هویت
های متعددی به مفهـوم مـارکسـیـسـتـی            ها از نظرگاه  پسامارکسیست

کنند که ایـن    از یک طرف آنها ادعا می.   کنندتحلیل طبقاتی حمله می  
جنسیـت  ( های فرهنگی   ترِ هویت مفهوم اهمیت همسان و یا حتی مهم      

-تقلـیـل  گران طبقاتی را به آنها تحلیل.   انگاردرا نادیده می  )   و قومیت 
های جنسیتی و قومیتی در       و ناتوانی در تبیین تفاوت     گری اقتصادی 

-سپس آنها پیشتر رفته و استدالل مـی        .   کننددرون طبقات متهم می   
. کنـنـد  های معاصر را تعریف می    ها ماهیت سیاست  کنند که این تفاوت   

شـود کـه     خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این دیدگاه ناشی مـی          
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-اینکه این مفهوم اساساً پدیده.   ی ذهنی است  طبقه تنها یک بر ساخته    
در نتیجه هیـچ  .   ای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده است      

 منفعتچراکه  .    برای تقسیم جامعه وجود ندارد     منافع عینی طبقاتی  
-های عینی خود را تعریف مـی      کامالً ذهنی است و هر فرهنگی اولویت      

 .کند
ای در اقـتـصـاد و          خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گسترده       

. جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی قدیم را محـو کـرده اسـت           
کنند که مـنـبـع قـدرت در            ها استدالل می  برخی از پسامارکسیست  

هـای  آوریهای نوین اطالعـاتـی و فـن          در نظام  پساصنعتیی  جامعه
مطابـق  .   کنندجدید و نیز کسانی است که آنها را مدیریت و کنترل می           

ای نوین است که در آن       با این دیدگاه، جامعه در حال تحول به جامعه        
به سمت باال و بـه  :  اندکارگران صنعتی در حال ناپدید شدن از دو سوی 

های پیشرفته و یا بـه سـمـت          آوری فن ی متوسط جدیدِ  طبقهدرون  
 .ای و بدون طبقهپائین و به درون افراد حاشیه

های نژادی، جنسیتی و قومـی      بندیها هرگز اهمیت تقسیم   مارکسیست
آنچه آنها بر آن تأکید دارند، نـظـام       .   اندرا در درون طبقات انکار نکرده     

کند و نیز اینکـه     ها را تولید می   تری است که این تفاوت    اجتماعی وسیع 
کار، هـمـسـایـگـی،       ( ها در هر موقعیت     بایست برای حذف این نابرابری    

هـا بـا آن       آنچه غالب مارکسیست  .   به نیروی طبقاتی پیوست   )   خانواده
های  جنسیتـی    توان نابرابری کنند این اندیشه است که می     مخالفت می 

آنها با  .   و نژادی را بیرون از چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد            
این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران فراوانی دارد، دارای             
همسانی بنیادینی با زن دهقانی است که با حقوق یک برده استـخـدام              

هـای  های سرخپوسـت در حـکـومـت        شده است، و یا اینکه بوروکرات 
نئولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان دهقانی دارند که بـه دلـیـل             

. اند، مخالفـنـد   های اقتصادی بازار آزاد از زمین خود آواره شده        سیاست
برای مثال در بولیوی معاون رئیس جمهور یک سرخپوست اسـت کـه      

 .دستگیری دستجمعی کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد
ای از   های مبتنی بر هویت در معنای آگاهی به شـکـل ویـژه             سیاست

تواند نقطه عزیمت مـنـاسـبـی         سرکوب توسط یک گروه بالواسطه می     
نـژاد یـا     ( به زندانـی    . شوداین شناخت به یک هویت منتهی می.  باشد

-های اجتماعی استثمار شده جدا مـی       که او را از دیگر گروه     )   جنسیت
کند، مگر اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند و در مقابل         

ایـن مسـئلـه بـه         .   نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها است بایستند      
تر طبقاتی از ساختار قدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد کـه      تحلیل وسیع 

 .کندهای کلی و خاص را تعریف میشرایط نابرابری
هـای  های مبتنی بر هویت، اجتماعات را به گـروه گراییِ در سیاست  ذات

 -کند که قادر به فراروی از این جـهـان اقـتـصـادی             رقیبی تجزیه می  
-سیاسی که فقرا، کارگران، دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود می           

توان در سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن می.   کند نیست 
های طبقـاتـی و     برابر سیاست هویتی ایستاد و نهادهایی را که نابرابری      

 . کنند دگرگون کردها را ابقاء میدیگر نابرابری
دار و به منظـور     آنها توسط طبقه سرمایه   .   طبقات وجودی ذهنی ندارند   
بنابراین، این نظر که طـبـقـه یـک            .   اندتخصیص ارزش سازمان یافته   

مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان، مکان و ادراک است قـادر بـه                 
درحالی که طبقه خصـلـتـی      .   تشخیص طبقه از آگاهی طبقاتی نیست     

عینی دارد، آگاهی طبقاتی از طریق عوامل اجتمـاعـی و فـرهـنـگـی               
ایـن  .   ای اجتماعی استدرنتیجه آگاهی طبقاتی، سازه.   شودمشروط می 

هـا و    گرچه شـکـل    .   کاهدمسأله از واقعیت و اهمیت آن در تاریخ نمی    
ظهورهای اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است، با این حال در سرتاسر           

حتی اگر در برخی لحـظـات زیـر        .   تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد      
یا در ترکیب با آنـهـا    )   نژادی، جنسیتی، ملی  ( سایه دیگر اشکال آگاهی     

 . باشد) ملی گرایی و آگاهی طبقاتی(
ای در ساختار طبقـاتـی رخ داده          های عمده آشکار است که دگرگونی   

ایـن  .   کنندها به آن اشاره می    اما نه در جهتی که پسامارکسیست     .   است
-های طبقاتی و استثمار طبقاتی را تقویت کـرده     تغییرات عمده تفاوت  

اند، حتی در حالیکه ماهیت و شرایط طبقات اسـتـثـمـارکـنـنـده و                   
امروزه کارگران قرارداد موقت بیشتری   .   استثمارشونده تغییر کرده است   

تعداد بسیار بیشتری از کـارگـران در           .   نسبت به گذشته وجود دارند    
) شـود که بخش غیررسمی اقتصاد نامـیـده مـی         ( مشاغل فاقد مقررات    

زدایـی شـده، نـظـامـی          استثمار مقـررات  .   نسبت به گذشته مشغولند   
داری گذشته نیست، بلکه بازگشتی به اشکال قـرن     تر از سرمایه  متعالی

-آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمـایـه       .   نوزدهمی استثمار نیروی کار است    
این مسئله به ایـن    .   های رفاه پوپولیست  استداری پس از زوال دولت   

ای مـیـان     ها و احزاب که واسـطـه  ی دولتمعنا است که نقش پیچیده    
انـد کـه     اند با نهادهایی دولتی جایگزین شده     سرمایه و نیروی کار بوده    

. دار قـرار دارنـد      تر در پیوند با طبقه حاکم سرمایه      تر و مستقیم  شفاف
بر خـالف   .   ی حاکم است  واسطه ی طبقه  نئولیبرالیسم قدرتِ دولتیِ بی   

ی نـزدیـک،     ی رفتار حکومت و  دولت درگذشـتـه        های چندگانه تعین
تری بـر کـنـتـرل         امروزه الگوی نئولیبرالِ انباشت به صورت مستقیم      
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هـای  ها وابسته است که به صورت افقی در پیوند با بانک          متمرکز دولت 
 .اندبین المللی

تـر  های رفاه به این معنی است که ساختار اجتماعی قطـبـی    محو دولت 
درآمـد  قطبی که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کـم          .   شده است   

-های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی تشکیل مـی          بخش
هـای  دهند و طرف دیگر آن را متخصصین با درآمد باال که با شـرکـت      

 ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایـت           NGOچند ملتی،   
. انـد گیرند و با بازار جهانی و مراکز قدرت سیاسی مرتبـط          مالی قرار می  

ها نیست بلـکـه مـیـان         ی امروز تنها میان طبقات و در کارخانه       مبارزه
ها است و صحنـه آن از      دولت و طبقات از ریشه کنده شده در خیابان     

مشاغل ثابت نقل مکان کرده و به صحنه تولید و فـروش و تـحـمـل                   
ادغام به درون این بازار     .   های بازتولید اجتماعی آنها کشانده است     هزینه

وارد ( جهانی توسط  الیت صادر کننده و کمپرادورهای متوسط و خرد             
های بیـن   کنندگان محصوالت الکترونیکی ، کارکردهای توریستی هتل      

نقطه مقابل خود را در فروپاشی اقتصاد داخـلـی، یـعـنـی               . . . )   المللی و 
یابد که آوارگی تولیدکنـنـدگـان بـه          صنایع محلی و مزارع کوچک می     

 .شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد
ی متوسط باال مبـتـنـی اسـت بـر          واردات کاالهای لوکس برای طبقه    

این تسـلـسـل      .   درآمدهای معاف شده توسط نیروی کار صادراتی فقرا       
کن شدن دهقانـان و      شود، یعنی ریشه  استثمار با فقر داخلی شروع می     

این درآمد معاف شده از طریق   .   مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها      
های زیر بنـایـی     نیروی کار صادر شده، منابع مالی برای واردات و پروژه         

ها را در جهت ترویج قدرت صادرات خـانـگـی و کسـب و              نئولیبرال
زنجیره استثمار سیـال تـر شـده          .   آوردکارهای توریستی را فراهم می    

 . سرمایه دارد –است اما همچنان در نهایت ریشه در رابطه کار 
در عصر نئولیبرالیسم، مبارزه برای احیای ملت، بازار ملی، تـولـیـد و                
مبادله ملی باردیگر یک نیاز تاریخی اساسی است چرا کـه گسـتـرش               

گذاری عمومـی   نیاز به سرمایه  )   غیررسمی( مشاغل مقررات زدایی شده     
عظیم و نیز یک مرکز تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایـط              

در یک کالم، بایست از تحلیل طـبـقـاتـی       .   اجتماعی قابل زندگی دارد   
ی بی واسطه در این بازار کار اسـتـفـاده      برای تحلیل حاکمیت سرمایه   

المللی دارد کـه در آنـهـا          کرد که فاقد مقررات است و پیوندهایی بین       
-های رفرمیستی بازتوزیع که در گذشته حاکم بود با سیـاسـت      سیاست

های نئولیبرالی که درآمدها و قدرت را دوباره در باالی هرم مـتـراکـم               
 .  کند جایگزین شده استمی

های عظیمی از کارگران و دهقانـان  یکسان سازی و تحرک نزولی بخش  
در بازار کار تنظیم شده، نیروی عینی بالقوه عظیمی برای اقدام انقالبی            

تواند قلمرویی بـرای  هویت طبقاتی مشترک می .   کندیکپارچه ایجاد می  
در واقـع بـر خـالف آنـچـه              .   یابی و پیکار فقرا را شکل دهد      سازمان

داری تحلیـل   های سرمایه کنند دگرگونی ها استدالل می  پسامارکسیست
 . طبقاتی را بیش از همیشه مربوط ساخته است

های طبقاتی را از بین نبرده است بـلـکـه آن را              آوری تفاوت رشد فن 
ها و صنایعـی  کارگرانی که در صنایع ریزتراشه.   شدت نیز بخشیده است  

شود مشغولند جزئـی    های جدید به کار گرفته می     که در آنها این تراشه    
ی تولید را   های فعالیت و شیوه   اما این تغییرات سایت   .   از طبقه کارگرند  

این ساختار  .   در درون همان فرآیند مداوم استثمار جا به جا کرده است          
های نـویـن را در         آوریطبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است این فن       

بـرای  .   کشی ترکیب کـرده اسـت      تری از بهرههای پیچیدهجهت شکل 
ها سرعت خط تولید را افـزایـش داده     شدن برخی بخش  مثال اتوماتیزه 
های کـنـتـرل      های تلویزیونی در همان حال که از هزینه   است، دوربین 

دهد، محافل کاری کیفی که     کاهد مراقبت از کارگران را افزایش می      می
گذارند به افزایش خود    در آنها کارگران همکاران خود را تحت فشار می        

استثماری منجر شده است بدون اینکه به افزایش دستمزد و یا قـدرت             
این انقالب تکنولوژیک در نهایت توسط ساختار طبقاتی ضـد          .   بیانجامد

های زراعی بـه    کامپیوترها در بنگاه  .   انقالب نئولیبرال شکل گرفته است    

-ساختار طبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است فـن         
تری از   های پیچیدههای نوین را در جهت شکل   آوری
-برای مثال اتوماتـیـزه  .   کشی ترکیب کرده است بهره

ها سرعت خط تولید را افـزایـش         شدن برخی بخش  
های تلویزیونی در همان حال کـه       داده است، دوربین  

کاهد مراقبت از کارگـران را       های کنترل می  از هزینه 
دهد، محافل کاری کیفی که در آنـهـا           افزایش می 

گذارند بـه    کارگران همکاران خود را تحت فشار می      
افزایش خود استثماری منجر شده است بدون اینکـه      

 . به افزایش دستمزد و یا قدرت بیانجامد
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کنند اما با اینحال این کـارگـران   ها و دفع آفات کمک می    کنترل هزینه 
اند که سمپاشی را به عهده دارند و مسـمـوم       موقت و با دستمزد پایین    

اند تـا تـولـیـد         های اطالعاتی به یکدیگر پیوند خورده     شبکه.   شوندمی
اقتصاد غـیـر   ( ها و پستوها   پارچه، کفش و موارد مشابه را به درون خانه        

 . ببرند) رسمی
تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم            

آوری و نیروی کار و توسعه ناموزون آنها       آمیختگی فن  این فرآیند درهم  
 .   است

 

 دولت و جامعه مدنی 
دولـت  .   کننـد ها تصویری تک بعدی از دولت ترسیم می   پسامارکسیست

شود که امـوال     آسایی توصیف می  به عنوان بوروکراسی ناکارآمد و غول     
کند و به فقیر شدن مردم و ورشکستگی اقتصـادی          عمومی را غارت می   

ی سیاست، دولت منبع حاکمیت اقتـدارگـرا و     در حوزه.   شودمنجر می 
ممـانـعـت    )   دموکراسی( قوانین دلبخواهی است که از اِعمال شهروندی        

کنند که جامـعـه     ها استدالل می  از طرف دیگر پسامارکسیست   .   کندمی
های اجتماعی و شهروندی اسـت و از           مدنی سرچشمه آزادی جنبش   

. آیـد درون یک جامعه مدنی فعال، یک اقتصاد پویا و عادالنه بیرون می           
آنچه درباره این ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده گرفتـن             

ابـزاری  ) دولتی(بخش عمومی . ی آمریکای التین استسالهتاریخ پنجاه 
هـای  گـذاری ضروری در گسترش صنعتی شدن در غـیـاب سـرمـایـه             

 30بحران جهانی دهه   ( های اقتصادی بوده است خصوصی و نیز بحران 
ثانیا گسترش سواد و بهداشت عمومی وسـیـعـا           ) .   40و جنگ در دهه     

 .ابتکاری دولتی بوده است
 1930در یک قرن و نیم تجارت آزاد ، حدودا از قرن هیجدهم تا دهه               

-نسـل :   ی انجیل مبتـال شـد      گانههای هفت آمریکای التین به مصیبت   
آن هـم    .   کُشی، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، آوارگی و استثمار       

 . در حالیکه دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود
بخش دولتی در پاسخ به این مسائل گسترش یافت و از کـارکـردهـای               

کرد که به صورت شخصـی در        عمومی خود تنها در جاهایی عدول می      
-ی جهت ناکارآمدی دولت نتیجه  .   اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود     

گیری آن به سمت منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری              
-و یا تخصیص مشاغل به همپالکـی      )   های پایین انرژی  از طریق هزینه  ( 

 ها هیـچـگـاه    NGOاقتصاد خصوصی، کلیسا، و یا .  های سیاسی است 
هـم  .   های فراگیر بهداشت و آموزش دولتی را پر نکرده انـد          جای برنامه 

بخش خصوصی و هم آموزش و کلینیک های خصوصی وابسـتـه بـه                
 ها در بـهـتـریـن         NGO.   کلیسا در خدمت یک اقلیت ثروتمند است      

هـای مـحـدودی در        حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت برای گـروه         
ها و عالئق حامیان خارجـی فـراهـم          های وابسته به هوا و هوس     محیط

دهـد  مـنـد نشـان مـی        ی نـظـام   گونه که یک مقایسه   همان.   آورندمی
اند آنها اجازه داده .   اندها اسناد تاریخی را درست نخوانده     پسامارکسیست
گرایی آنها، آنان را در برابر دستاوردهای مثبت بـخـش           گفتار ضد دولت  

این استدالل که دولـت     .   دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا کند       
هـای  دولت.  سرچشمه اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است 

ای وجود داشته و خواهند داشت، اما اغلب آنـهـا سـروکـار               دیکتاتوری
اند، به خصوص اگر به معنای سـلـب     چندانی با مالکیت همگانی نداشته    

گـرا و    اغلب دیکتاتورها ضد دولـت    .   های خارجی باشد  مالکیت از بنگاه  
 .امروزه و در گذشته و احتماال در آینده. اندطرفدار بازار آزاد بوده

دهنـده ی    عالوه بر این دولت یک پشتیبان مهم شهروندی و گسترش         
های استثمار شده جمعیت در سـیـاسـت، از طـریـق               مشارکت بخش 

. بازشناسی حقوق قانونی کارگران، زنان، سیاهان و دیگران بوده اسـت           
ی بنیان برای عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیـع         ها فراهم آورنده  دولت

 .اندزمین، درآمد و بودجه در حمایت از فقرا بوده
گرا فراتر رویم و ماهیت طبقاتی      ضد دولت /   گراما بایست از گفتار دولت    

دولت و اساس آن در خصوص نمایندگی و مشروعـیـت سـیـاسـی را                
حمالت ضد اجتماعی و غیر تاریخی تعمیم یافته عـلـیـه            .   تعریف کنیم 
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آمیز تنها به خـلـع سـالح         اند و به عنوان ابزاری مجادله     دولت ناعادالنه 
دهی به بدیلی موثر و عـقـالنـی کـه       شهروندان بازار آزاد در برابر شکل  

 . شودهای خالق اقدام همگانی دارد منجر میریشه در توانائی

. ی مدنی در برابر دولت نیز یک تقابـل کـاذب اسـت              قراردادن جامعه 
ی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین     بسیاری از مباحث پیرامون جامعه    

جامعه مـدنـی    .   گیرندکند نادیده می  ی مدنی را تقسیم می    را که جامعه  
ی مدنی، در حـالـی کـه بـه           جامعه)   حاکم(تر، طبقات راهبر یا دقیق 
کنند، همواره پیوندهای خود به منابع مالـی        گرایی فقرا حمله می   دولت

و نظامی جهت پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جـامـعـه         
در عوض طبقات مردمی در جامـعـه مـدنـی            .   اندمدنی را تقویت کرده   

اند در جستجوی گسست از انحصار طبـقـات         هرگاه که برانگیخته شده   
فقرا همواره به منابع دولتی به منظور تـقـویـت         .   اندحاکم بر دولت بوده   

. انـد اجتماعی خود نسبت به ثروتمندان نـگـریسـتـه          -جایگاه اقتصادی 
 . ی طبقات مختلف با دولت بوده استمسأله همواره رابطه

ها از دولت به حاشیه های پسامارکسیست که توسط نئولیبرال   ایدئولوگ
آنها با تـأثـیـرپـذیـری         .   انداند از ضعف خود فضیلتی ساخته     رانده شده 

زدای طبقات باال، آن را تنها به طبقات پایین         غیرانتقادی از گفتار دولت   
کنند ابزارهای سـازمـانـی      ها تالش می  پسامارکسیست.   اندمنتقل کرده 

را برای تحرک صـعـودی از         )   NGOهای غیردولتی   سازمان( خود را   
ی طریق این استدالل توجیه کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعـه             

های خارجی  کنند درحالیکه در واقع آنها توسط دولت      مدنی فعالیت می  
 . های داخلی همکاری کنندشوند تا با دولتتأمین مالی می

جامعه مدنی انتزاعی از شکاف عمیق اجتماعی تولیـد شـده تـوسـط                
هایی اجتماعی که تحت حـاکـمـیـت         شکاف.   داری است جامعه سرمایه 

های بسـیـاری در درون         کشمکش.   اندتر نیز شده  نئولیبرالیسم عمیق 
جامعه مدنی، میان طبقات، و نیز میان جامعه مدنی و دولـت وجـود              

-در دولـت .   نادری خالف آن را شاهدیم    ِ  تنها در لحظات استثنائی   .   دارد
خواه که کلیت طبقات اجـتـمـاعـی مـورد             های فاشیستی یا تمامیت   

هایی از تقـابـل     توان نمونه گیرند می شکنجه، بدرفتاری و غارت قرار می     
سخن گفتن یا نوشتن از جـامـعـه      . میان دولت و جامعه مدنی را یافت 

هـای  مدنی تالشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به مـقـوـلـه      
-در این هنگام تـفـاوت     .   عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست است     

شود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده        های میان طبقات مبهم می    
در تقابل قراردادن شهروند با دولت نادیده گرفتن پیوندهـای          .   شودنمی

بـا  )   الیت صادرکننده، طبقه متوسط بـاالیـی      ( عمیق شهروندان معینی    
کـارگـران، بـیـکـاران،        ( دولت، و بیگانگی و طرد اکثریت شهرونـدان          

شـهـرونـدان    .   از اعمال مؤثر حقوق اولیه اجتماعی آنها اسـت        )   دهقانان
گیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای عملی بـرای           ممتاز با بهره  

بحث .    کنند ها می کنند و شهروندان را تبدیل به سوژه      اکثریت تهی می  
درباره جامعه مدنی، همچون دولت، به مشخص کـردن کـانـتـورهـای               
طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه ممتاز احـتـیـاج             

کنـنـد،   ها از این اصطالح استفاده می     ای که پسامارکسیست  شیوه.   دارد
-همچون مفهومی غیرانتقادی و نامتمایز، بیشتر به مبهم کردن پویایی         

 .کند تا آشکار کردن آنهاهای تغییرات اجتماعی کمک می

 

 ریزی، بوروکراسی و بازاربرنامه
ریزی متمرکز در کشورهای کمـونـیـسـتـی          بدون هیچ تردیدی، برنامه   

از .   سابق بوروکراتیک، اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بـودنـد            
ریـزی  گیرند که برنامهها نتیجه می این مشاهده تجربی، پسامارکسیست   

های یک اقتصاد پیچیـده     ماهیتا ناسازگار با صورت   )   متمرکز یا غیر آن   ( 
ها مصرف کننده و جریان عظـیـم   مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیون      

دمـوکـراسـی و      .   تواند از پس آن برآید    تنها بازار می  .   اطالعات آن است  
ها شـکـل     ها و نئولیبرال  بازار همگرایی دیگری را میان پسامارکسیست     

مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نهادهای عمده در یـک            .   دهندمی
 . ریزی متمرکزانداقتصاد کاپیتالیستی دارای برنامه

جنرال موتورز، وال مارت و ماکرو سافت، همگی به صورت مـتـمـرکـز               
ها در جـهـت تـولـیـد و             ها و هزینه  اند تا از سرمایه   برنامه ریزی شده  

ها نـگـاه     تقریبا هیچ یک از پسامارکسیست    .   بازاریابی بیشتر بهره ببرند   
ها کارآیـی  پسامارکسیست.   اندها نکردهانتقادی خود را متوجه این بنگاه     

های چند ملیتی یا مقایسه آن با      ریزی متمرکز را از طریق شرکت     برنامه
های کاپیتالیستی به پرسـش     های رقابتی، انتخاباتی در دموکراسی    نظام

 . اندنگرفته

ریزی متمرکز با یک نسخه خـاص        آمیختگی برنامه مشکل نظری درهم  
ریزی قادر به   های برنامه اگر بپذیریم که نظام   .   سیاسی آن است  -تاریخی

اقـتـدارگـرا یـا       ( انـد    های سـیـاسـی     تحقق در طیف متنوعی از نظام     
ریـزی  آنگاه منطقی است که پاسخگویی این نظام برنـامـه         )   دموکراتیک

امروزه در جوامع کاپیتالیستی، بـودجـه نـظـامـی          .  متغیر خواهند بود 
های دولت است که مبتنی بر فـرمـان          ریزیها و برنامه  بخشی از هزینه  

یعنی کسـانـی کـه        .   است)   و مالکین سرمایه( دادن بر تولید کنندگان  
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- سال است که سـود مـی      50های کارآی خود را دارند و بیش از         شیوه
پـنـتـاگـون و آن نـوع            ( در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه          .   برند

-این نخبگان تشکیالت  .   فقدان پاسخگویی دموکراتیک است   )   کمونیسم
ها، تقاضا و مـنـابـع را           نظامی هستند که تولید، هزینه    -های اقتصادی 

 . کنندتعیین می

-تخصیص متمرکز منابع دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل نابرابری          
های طبیعی، مهاجرت، بارآوری، تقاضا بـرای        ای در موهبت  های منطقه 

تنهـا  .   محصوالت یا ثروتی ناشی از دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد         
تواند منابع را در جهت برقراری      شود می تصمیمی که در مرکز اتخاذ می     

های نژادی، جنسیت، طبقات و مناطق کمتر تـوسـعـه           مساوات در گروه  
درست بـرخـالف    .   الذکرند بازتوزیع کند  یافته که تحت تأثیر عوامل فوق     

های طبـیـعـی     ای با مزیت بیشتر و موهبت     آن، بازار تمایل دارد سرمایه    
دهد یا حـتـی بـه         بیشتر را تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه می         

 . زندهای قومی دامن میای و ستیزهمنطقه/ کشی طبقاتیبهره

ی بنیادین برنامه ریزی، آن ساختار سیاسی است که اطالعات را       مسئله
ریـزی کـه     مسئولین برنـامـه  . دهدریزی قرار میدر اختیار فرایند برنامه 

تولیدکنـنـدگـان،    ( های اجتماعی  توسط اجتماعات سازمان یافته و گروه     
اند و در   انتخاب شده )   مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت های نژادی      

گـذاری  برابر آنان مسئولند، منابع را میان تولید، مصـرف و سـرمـایـه               
کنند که متفاوت است از تصمیم کسانی که مدیـون          مجددی تقسیم می  

 .اندنظامی –های صنعتی مقامات بنگاه
-مـی .   ریزی به معنی تعیین مشخصات جزئی نیست      در وهله دوم برنامه   

توان مقدار بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان منتـخـب           
مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که در آن شهروندان قـادر              

ایـن نـحـوه      .   اند اختصاص یابـد   های محلی خود  به رای دادن به اولویت    
های اخیر و حکومت شهری آن کـه         عمل در پورتوآلگره برزیل در سال     

ریزی رابطه میان برنامه.   ی حزب کارگر است موفق بوده است تحت اداره 

ها و   سراسری و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق هزینه   
های مـالـی     تخصیص.   اندها در سطوح باالتر تعیین نشده     گذاریسرمایه

سراسری به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشـور از آن               
های پیشرفته و آموزش    آوریها، فن شوند همچون زیر ساخت   منتفع می 

های محلی درباره تخصیص کمک هـزیـنـه بـه             گیریاز طریق تصمیم  
 .شودها و مراکز فرهنگی تکمیل میمدارس، کلینیک

از .   داری امـروز اسـت      ریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد سرمایـه       برنامه
ریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یـک ابـزار        دستور خارج کردن برنامه   

برای واژگون کردن ایـن      .   دهی تغییرات اجتماعی است   مهم در سازمان  
های گسترده، تمرکز سرمایه و تخصیص ناعادالنه بـودجـه، بـه             نابرابری
ریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک نیاز دارد که جـهـت             برنامه

هـای  ریزی متمرکز همراه با بنـگـاه      برنامه.   اجرای آن توانمند شده باشد    
کـنـنـدگـان،     عمومی و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و مصـرف         

 .سومین ستون یک دگرگونی دموکراتیک است

های تـولـیـدی و        ریزی متمرکز ناسازگار با فعالیت    در وهله آخر برنامه   
ها و مـزارع     ها ،خرده فروشی  ها ، کافه  خدماتی محلی همچون رستوران   

آشکارا قدرت همگانی مدیریت کامل سـاخـتـارهـای         .   خانوادگی نیست 
 .کالن جامعه را در دست خواهد داشت

تـوان بسـیـار      ها پیچیده و جریان اطالعات را امروزه مـی         گیریتصمیم
. تر از طریق کامپیوترهای پردازشگر اطالعات کالن مدیریت کـرد          سهل

ی کامپیوتـرهـا بـه       بندی نمایندگی دموکراتیک به عالوه    در این صورت  
ریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و عادالنه خـواهـد   ی برنامه عالوه
 .بود

 

 :آوردقدرت دولتی فساد می

 های محلی پیش به سوی سیاست

اما مـواردی   .   انداند که پس از کسب قدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته          بدون شک در سرتاسر تاریخ کسانی وجود داشته       
بخشی در پی داشتـه     اند تأثیرات رهایی  های اجتماعی بوده  نیز وجود دارد که کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش           

در نتیجه قدرت در دولت حاوی معانی دوگانه است کـه    .   اندهای سلطنتی مطلقه دو مثاللغو بردگی و سرنگونی رژیم.   است
 .وابسته به زمینه تاریخی آن است
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ترین نـقـدهـای وارد بـر مـارکسـیـسـت در مـیـان                      یکی از اصلی  
ها این دیدگاه است که قدرت دولتی فسادآور اسـت و            پسامارکسیست

آورنـد  آنها استدالل مـی   .   اینکه مبارزه جهت کسب آن گناه اولیه است      
که دلیل این امر آن است که فاصله دولت از شهروندان بسـیـار زیـاد             

کننـد و    شوند و دلبخواه عمل می    است، نهادهای قدرت خودمختار می    
. کننـد اهداف اولیه را فراموش کرده و منافع شخصی خود را تعقیب می       

اند که پس از کسـب       بدون شک در سرتاسر تاریخ کسانی وجود داشته       
اما مواردی نیز وجود دارد که      .   اندقدرت به حاکمانی مستبد بدل گشته     

انـد  های اجتماعی بـوده   کسب قدرت توسط کسانی که در رأس جنبش       
-لغو بردگی و سرنگونی رژیـم .   بخشی در پی داشته است تأثیرات رهایی 

در نتیجه قدرت در دولـت حـاوی           .   اندهای سلطنتی مطلقه دو مثال    
بـعـالوه   .   معانی دوگانه است که وابسته به زمینه تاریـخـی آن اسـت              

-های محلی در بسیج مردم و بهبود شرایط بالفصل موفق بـوده           جنبش
-های کالن اقـتـصـادی   گیریاما مواردی نیز وجود دارد که تصمیم      .   اند

هـای  در حال حاضر سیاست   .   بردهای محلی را از بین می     سیاسی تالش 
المللی منجر به تولیـد فـقـر و           تنظیم ساختاری در سطوح ملی و بین      

اند، مردم را به مهاجرت از      منابع محلی را به تاراج برده     .   اندبیکاری شده 
. انـد های مجـرمـانـه وادار نـمـوده         مناطق خود و یا دخالت در فعالیت  

دیالکتیک میان قدرت دولتی و قدرت محلی به تقویت و یا تضـعـیـف               
شود که وابسته است بـه قـدرت          ابتکارات و تغییرات محلی منجر می     

هـای  موارد متعددی از حـکـومـت       .   یافته در هر دو سطح    طبقاتی نمود 
های شهری مترقی وجود دارد که به دلیل قطع منابع مالی توسط رژیم           

های شهری مترقی از طرف دیگر، حکومت.   اندارتجاعی ملی از بین رفته    
-ای یاری مـی   های محلی، منطقه  اند که به سازمان   نیروی بسیار مثبتی  

های شهردار سوسیالیست مونـتـه ویـدئـو در            آنچنانکه نمونه .   رسانند
 . اندگرای پورتو آلگره در برزیل بودهاروگوئه یا شهردار چپ

هایی که قدرت محلی را در مقابل قدرت دولتی مطـرح           پسامارکسیست
حـداقـل   .   دهندکنند بحث خود را متکی بر تجربه تاریخی ارائه نمی         می

این تناقض نتیجه تالش در جـهـت       .   نه متکی بر تاریخ آمریکای التین     
های محلـی  هایی میان سازمان ها به عنوان واسطهNGOتوجیه نقش   

و یـا    )   بانک جهانی، اروپا یا ایاالت متحده ( و حامیان خارجی نئولیبرال     
 ها NGOمتخصصین پسامارکسیست   .   های بازار آزاد محلی است    رژیم

-به منظور مشروعیت بخشیدن به نقش خود به عنوان نمایندگان توده          
در .   های دموکراتیک بایست نگاه چپ به قدرت دولتی را تحقیر کنـنـد           

ها و مبارزات محلی با     این فرآیند آنها از طریق قطع پیوند میان سازمان        

ها را تکمـیـل     های سیاسی ملی و بین المللی، فعالیت نئولیبرال       جنبش
کند های نئولیبرال خدمت می   تأکید بر فعالیت محلی به رژیم     .   کنندمی

دهند کـه بـر      چرا که به حامیان داخلی و خارجی آنها این اجازه را می           
سیاسی حاکم باشند و بیشتر منابع دولتی را    -خط مشی کالن اقتصادی   

 . داران صادراتی و منافع مالی کانالیزه کنندبه سمت سرمایه
هـا و     ها در طراحی پروژه    NGO  ها به عنوان مدیران     پسامارکسیست

هـای مـردمـی      گرا به درون جنـبـش     انتقال هویت جدید و زبان جهان     
-های آنان درباره همکاری بیـن     ها و نوشته  گفته.   اندمهارت کسب کرده  

-های کوچک خودیار پیوندهای ایدئولوژیکی با نئولیبرال      المللی و بنگاه  
کند در همان حال که به وابستگی به حامیان خـارجـی و              ها ایجاد می  

 .انجامداقتصادیِ نئولیبرال آنها می-دستورکار اجتماعی
 هـا    NGOجای شگفتی نیست که پس از یـک دهـه فـعـالـیـت                   

متخصصین پسامارکسیست تمام قلمروهای زنـدگـی اجـتـمـاعـی را               
های زنان، محالت و    سازمان:   اندزدایی کرده زدایی و رادیکالیسم  سیاست

 ها نسـبـتـاً    NGOدر آنجا  .   جوانان مورد پرو و شیلی کالسیک است     
 .اندهای رادیکال اجتماعی عقب نشینی کردهاند و جنبشنهادینه شده

مبارزات محلی بر سر مسائل بدون واسطه، همچون خاکی غنی اسـت             
ی اساسی بر سـر     مسئله.   دهدهای در حال ظهور را رشد می      که جنبش 

تـر نـظـام      این که به مسائـل وسـیـع     :   گیری و حرکت آنها است    جهت
اجتماعی بپردازند و با دیگر نیروهای محلی در جهت رویاروی با دولـت          
و پشتیبانان امپریالیستی آنها پیوند بخورند و یا اینکه به درون مشغول            
شوند، در جستجوی حامیان خارجی باشند و به تعـدادی مـتـقـاضـی               

ایـدئـولـوژی    .   های خارجی تبـدیـل شـونـد        گذاریرقیب برای سرمایه  
های دومین رویکرد را ترویج کمی دهد و مارکسیـسـت         پسامارکسیست

 . ها اولی را
 
 

 : انقالب ها هموار پایان ناخوشایندی دارند

 هامقدورگرایی پسامارکسیست

 
هـای  نسخه بدبینی از پسامارکسیست وجود دارد که بیشتر از شکسـت          

آنها به زوال چـپ       .   گویدانقالب، از عدم امکان سوسیالیسم سخن می      
داری بر شرق، بحران مـارکسـیـسـم، فـقـدان          انقالبی، پیروزی سرمایه  

-آلترناتیوها، قدرت ایاالت متحده، کودتاها و سرکوب ارتش اشاره مـی           
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آورد تا از مـقـدورگـرایـی         تمام این استدالالت به چپ فشار می      .   کنند
حمایت کند یعنی ضرورت فعالیت در درون فضاهای بـازار آزاد کـه                
توسط بانک جهانی و سیاست تنظیم ساختاری آن تحمیل شده اسـت            
و نیز سازگارکردن سیاست با فاکتورهای انتخاباتی تحمیل شده توسـط   

. گـذارنـد  گرایی می آنها نام آن را پراگماتیسم یا توسعه      .   ارتش را بپذیرد  
ای در ترویج و دفـاع از آنـچـه گـذار                ها نقش عمده  پسامارکسیست

ها اجتماعی تابع بود به     انتخاباتی از حکومت نظامی که در آن دگرگونی       
 .کنندبازنمایش یک نظام انتخاباتی، ایفا می

ها بر مشاهدات ایستا و گزینـشـی از          بیشتر استدالالت پسامارکسیست  
گیری از پیش تعیین شـده گـره       واقعیت معاصر تکیه دارند و با نتیجه   

-دانند، به پیروزیآنها که پیشاپیش انقالب را غیرامروزی می .   اندخورده
-ای پسـا   های انتخاباتی نئولیبرال متمرکزند و نه بر اعتراضـات تـوده           

-انتخاباتی و اعتصابات عمومی که شمار زیادی از مردم را در فعـالـیـت         
 .کندهای فراپارلمانی بسیج می

اند و نه بـه       چشم دوخته  1980 در اواخر دهه     کمونیسمآنها به مرگ    
هـایـی را کـه        آنها محدودیت.   1990تجدید حیات آن در اواسط دهه    

نگـرنـد، بـدون      کند را می  ارتش بر سیاستمداران انتخاباتی تحمیل می     
های زاپاتیستا، شورشـیـان     کشیدن ارتش توسط چریک   اینکه به چالش  

در .   شهری در کاراکاس و اعتصاب عمومی در بولیوی را مشاهده کننـد           
های مبارزاتی را که در سطوح محلی یـا         یک کالم، مقدورگرایان پویایی   

بخشی در درون پارامترهای انتخاباتی ارتش آغاز شده است و سپس به            
های انتخاباتی در جهـت     های ناشی از ناتوانی مقدوریت    ورای محدودیت 

-برآوردن نیازها و تقاضاهای اولیه مردم سوق یافته است، را نادیده مـی  
آنها در پایان دادن به مصونیت ارتش در بازگـردانـدن حـقـوق               .   گیرند

یا پایان دادن به نـابـودی   )   های آرژانتینایالت(کارمندان بخش عمومی  
 .اندشکست خورده) در بولیوی(محصوالت کشاورزان کاکائو

مقدورگرایان پسامارکسیست به جای آنکه بخشی از راه حل بـاشـنـد              
یک دهه و نیم از آغاز این گذار مورد مذاکـره       .   اندبخشی از مشکل شده   

هـا خـود را بـا          گذشته است و در تمام این مدت پسامـارکسـیـسـت          
های بازار آزاد آن وابسـتـه         اند و به سیاست   نئولیبرالیسم  تطبیق داده   

آنها قادر به مخالفت موثر با تأثیرات اجتماعی منفی بـازار آزاد    .   اندبوده
ها تحت فشاراند تا فشارهای جدید      بر مردم نیستند اما توسط نئولیبرال     
. هـای خـود را حـفـظ کـنـنـد               و بیشتری را تحمیل کنند تا مقـام       

هـا بـه     ها به تدریج از منتقدین پراگماتیک نئولیـبـرال        پسامارکسیست
اند که خود را به عنوان مدیران صـادق و کـارآی               افرادی تبدیل شده  

گذاران و   کنند که قادر به جلب اعتماد سرمایه      نئولیبرالیسم معرفی می  
 . اندآرام کردن تالطمات اجتماعی

هـا  گرایی نئولیبرال ها با افراط  در این معنی پراگماتیسم پسامارکسیست    
هـای   شاهد رادیـکـال شـدن سـیـاسـت          1990دهه .  شودمنطبق می 

نئولیبرال بوده است که هدف از آن جلوگیری از بحـران بـه کـمـک                  
هـای  های فرضـی بـرای بـانـک         های پرسودتر و فرصت   گذاریسرمایه

 .المللی بوده استهای بینخارجی و شرکت
تری هستند کـه     شدهها در حال ایجاد ساختار طبقاتی قطبی      نئولیبرال

تر است تا بـه دیـدگـاه          به الگوی مارکسیستی از جامعه بسیار نزدیک      
ساختار طبقاتی آمریکای التین در حال حاضر غـیـر     .   هاپسامارکسیست

های طبقـاتـی و     های بیشتر به سیاستتر، جبرگراتر، و با پیوند   منعطف
های انقـالبـی در      در این شرایط سیاست   .   دولت نسبت به گذشته است    

ها بسـیـار مـربـوط        مقایسه با پیشنهادهای پراگماتیک پسامارکسیست    
 . تراند

 همبستگی طبقاتی و همبستگی حامیان خارجی

ها نادرست به کار رفته اسـت  واژه همبستگی آنقدر در بسیاری از زمینه  
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اصطالح همبستـگـی از نـظـر          .   که معنای خود را از دست داده است       
شود که به هـر گـروه         های خارجی می  ها شامل کمک  پسامارکسیست

پژوهش صرف و یا آموزش مردمی      .   شودای اعطا می  محروم تعیین شده  
-به فقرا و توسط متخصصین به عنوان همبستگی در نظر گرفتـه مـی              

ها و ساختارهای سلسله مراتبـی      ها این اشکال  در بسیاری از شیوه   .   شود
های قرن نوزدهم شباهت دارد و ایـن         انتقال کمک و آموزش به خیریه     

 . مروجان چندان تفاوتی با مسیونرهای مسیحی ندارند
ها با حمله به پدرساالری و وابستگـی بـه دولـت بـر                 پسامارکسیست

 ها بر سر قربانیان NGOدر این رقابت میان     .   کنندخودیاری تأکید می  
های مالی مهمی از هـمـتـاهـای         ها کمک نئولیبرالیسم، پسامارکسیست 

ایدئولوژی خودیاری بـر    .   کنندخود در ایاالت متحده و اروپا دریافت می       
جایگزینی کارمندان بخش دولتی با داوطلبین و متخصصیـن قـرارداد            

فلسفه اصلی دیدگاه پسامارکسیسـتـی تـغـیـیـر         . کندموقت تأکید می 
همبستگی به همکاری و فرمانبری از اقتصاد کالن نئولیبـرالـیـسـم از               
طریق برگرفتن نگاه از منابع دولتی طبقات ثروتمند و معطوف کـردن             

نیازی نـیـسـت فـقـرا بـه وسـیلـه               .   آن به خود استثماری فقرا است 
ها پاکدامن شوند برای آنچه دولت آنها را ملزم به انجـام    پسامارکسیست

 . دهندقرار می
مفهوم مارکسیستی همبستگی در مقابل، بر همبستگی طبقاتی و در            

زنـان و    ( های تحت ستـم      همبستگی گروه .   کنددرون طبقه تأکید می   
تمرکـز  .   بر علیه استثمارکنندگان داخلی و خارجی آنها)   رنگین پوستان 

کـنـد و     های بالعوضی است که طبقات را منقسم مـی         عمده بر کمک  
تـوجـه   .   کنـد های کوچک را برای یک مدت زمان محدود آرام می         گروه

ای اسـت   مفهوم مارکسیستی همبستگی بر عمل مشترک اعضای طبقه       
اند و برای کسب بهبود     که در وضعیت بد اقتصادی مشترک خود سهیم       

 .  کنندجمعی مبارزه می

شود کـه بـرای ایـن جـنـبـش              این طبقه شامل روشنفکرانی نیز می     
گویند و متعهدانـه در افـق         نویسد و سخن می   اجتماعی در مبارزه می   

مفهوم همبستگی در پیوند است با روشنفکرانـی        .   اندسیاسی آنها سهیم  
منبعی مردمی که تحلـیـل و        .   اندانداموار که اساسا بخشی از آن جمله      

در مـقـابـل      .   آورنـد آموزش برای مبارزه طبـقـاتـی را فـراهـم مـی               
ها در دنیای نهادها، سمینارهای دانشگاهی، بنیـادهـای         پسامارکسیست

. های بوروکراتیک فعـالـنـد     المللی و گزارش  های بین خارجی، کنفرانس 
نویسند که تنها تـوسـط کسـانـی           مدرنی می آنها به زبان رمزی پسُت    

-گرا گرویـده  های ذات گرای هویت شود که به کیش ذهنیت    فهمیده می 
 . اند

-ها همبستگی را سهیم شدن در مخاطرات جنـبـش مـی            مارکسیست
نه اینکه همچون مفسرانی بیرونی همه چیز را به پرسش بگیرند           .   نگرند

ها هدف عـمـده     برای پسامارکسیست.   بدون اینکه از چیزی دفاع کنند    
اما مسأله اصـلـی      .   هاستهای مالی خارجی برای پروژه    دریافت حمایت 

ها فرآیند آموزش مبارزه سیاسی در جهت حفاظت از         برای مارکسیست 
این مسائل عینی آگاهی الزم برای تـغـیـیـرات        .   جنبش اجتماعی است  

انگیزاند و به قدرت سیاسی برای تـغـیـیـر شـرایـط               اجتماعی را برمی  
هـمـبـسـتـگـی در نـزد            .   دهدعمومی اکثریت عظیم مردم شکل می     

-ها از هدف عینی رهایی منفک شده است و تنها شیوه          پسامارکسیست
آوردن مردم برای حضور در یک سمینار بازآموزی ای است برای گردهم

هـا  برای مـارکسـیـسـت     .   شغلی، برای ساخت یک توالت صحرایی است      
گـرای  ی جـمـع    همبستگی در یک پیکار جمعی حاوی بذرهای جامعه       

تر یا غیاب آن، به این مفاهـیـم مـتـفـاوت        این بینش وسیع.   آتی است 
 . دهدهمبستگی معنایی متمایز می

 

 مبارزه طبقاتی و همکاری

ی همکاری با هرکسی ،دور و نـزدیـک،          ها مکررا درباره  پسامارکسیست
ها و شرایط حفظ هـمـکـاری بـا         بدون اینکه عمیقا هزینه .   نویسندمی

ی خارجی را در نـظـر          کنندههای حمایت های نئولیبرال و بنگاه   رژیم

ها در اصـل هـمـان       سیاست جدید پسامارکسیست  
آنها هیچگونه محصول ملی    :   سیاست کمپرادورهاست 

گذاران خارجی را بـا      کنند بلکه سرمایه  را تولید نمی  
) گـر های کوچک خـودیـاری    بنگاه( نیروی کار محلی    

های نئولیبرال تسهیـل    کنند تا تداوم رژیم   مرتبط می 
ها در جـایـگـاه       در این معنا پسامارکسیست   .   شود

انـد کـه      ها اساسا بازیگرانی سیاسیNGOمدیران  
های آنان هیچ تاثیر قابل     ها و کارگاه  ها، آموزش پروژه

ای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهـش فـقـر             مالحظه
 . ندارد
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ای که دیـگـر      ی طبقاتی به عنوان رجعتی به گذشته      به مبارزه .   بگیرند
شود کـه فـقـرا      در نتیجه به ما گفته می.   شودوجود ندارد نگریسته می 

آنها توسط سیـاسـتـمـداران،       .   تمایل به ساخت یک زندگی نوین دارند      
 .شوندهای سنتی تقویت میها و خط مشیایدئولوژی

ها حاضر نیستند که نقش خـود را    مسئله این است که پسامارکسیست 
های مالی خارجـی را جـذب         ها و دالالنی که حمایت    به عنوان واسطه  
های قابل قبول از دید حامیان و منتفعان محلی آنـهـا             کرده و با پروژه   

این کارآفرینان در نوع جدید از سیـاسـت         .   تطبیق دهند، تصدیق کنند   
ای نـه    درگیرند که مشابه است با مقاطعه کاران نیروی کار در گذشتـه      

هـای  آورنـد، بـنـگـاه      که زنان را برای آموزش گردهم مـی       :   چندان دور 
کنند که طرف قرارداد با تولیدکنـنـدگـان بـزرگـتـر          کوچکی بنیاد می  

 .محصوالت صادراتی است 
ها در اصـل هـمـان سـیـاسـت               این سیاست جدید پسامارکسیست   

کنند بـلـکـه     آنها هیچگونه محصول ملی را تولید نمی      :   کمپرادورهاست
هـای کـوچـک      بـنـگـاه   ( گذاران خارجی را با نیروی کار محلی        سرمایه

. های نئولیبرال تسهیل شود   کنند تا تداوم رژیم   مرتبط می )   گرخودیاری
 هـا اسـاسـا        NGOها در جایگاه مدیران     در این معنا پسامارکسیست   

های آنـان هـیـچ        ها و کارگاه  ها، آموزش اند که پروژه  بازیگرانی سیاسی 
امـا  .   ای بر تولید ناخالص ملی و یا کاهش فقر نـدارد          تاثیر قابل مالحظه  

های آنان منحرف کردن مردم از مبارزه طبقاتی بـه سـوی              اثر فعالیت 
 .تاثیر همکاری با سرکوبگران آنها استخطرو بیاشکال بی

 مبارزه و رویارویی طبقاتی در مارکسیسم مبتنی بر تقسـیـم واقـعـی               
هـای  میان کسانی که سودها، منافع، اجاره بها و مالیات        :   اجتماعی است 

آورند و کسانی که برای باال بردن دستـمـزدهـا           ظالمانه را به چنگ می    
. کـنـنـد   های تولیدی مبارزه مـی   گذاریهای اجتماعی و سرمایه  ،هزینه

تمرکز :   های پسامارکسیستی همه جا به وضوح عیان است       نتایج دیدگاه 
هـای  ها امروزه و پس از یک دهه موعـظـه         درآمدها و گسترش نابرابری   

 . های کوچک و خودیاری بیش از هر زمان استهمکاری، بنگاه

-از بنـگـاه   )   IDB( هایی همچون بانک توسعه اینتر آمریکا       امروزه بانک 
ها کارگرِ کشاورز را مورد ستم و بـهـره          های زراعی صادرتی که میلیون    

-کند در همان حال که از پـروژه       دهد پشتیبانی مالی می   کشی قرار می  
هـای  نقش پسامارکسیستها در این پـروژه .  کندهای کوچک حمایت می 

کوچک خنثی کردن مخالفت سیاسی در پائین است در همان حال که            
 . شودنئولیبرالیسم در باال ترویج می

هـا  ها به نئولیبرال  ایدئولوژیِ همیاری، فقرا را به واسطه پسامارکسیست      
هـایـی   ها پلیـس به لحاظ فکری، پسامارکسیست.   کنددر باال مرتبط می   

کنند و مـنـابـع      های قابل قبول را تعریف می     ذهنی هستند که پژوهش   
هـایـی را کـه        کنند و موضوعات و دیدگاه    مالی تحقیقات را توزیع می    

. کـنـنـد   کنـنـد، فـیـلـتـر مـی           تحلیل و مبارزات طبقاتی را طرح می      
شوند و به آنها بـرچسـب       ها کنار گذاشته می   ها از کنفرانس  مارکسیست

ها خود را بـه     شود در حالی که پسامارکسیست    ها زده می  ایدئولوگیست
کـنـتـرل مـدُ فـکـری،           .   کنندعنوان دانشمندان اجتماعی معرفی می    

هـا مـبـنـای       ی تحقیقات برای پسامـارکسـیـسـت       انتشارات، و بودجه  
اما این قدرت به شدت وابسته است به جلوگیـری          .   سازدقدرتمندی می 

 .از تضاد با حامیان خارجی آنها

های آنان با قدرت روشنفکران مارکسیست در این واقعیت است که ایده      
شدن طبقات و   قطبی.   شودواقعیات در حال تحول اجتماعی تقویت می   

-آمیز در حال گسترش است، همانگونه که نظریه       های خشونت رویاروی
هـا  در این معنا است کـه مـارکسـیـسـت       .   کندهای آنان پیشگویی می   
ها از نظر تاکتیکی ضـعـیـف ولـی از نـظـر                برخالف پسامارکسیست 
 .استراتژیک قدرتمنداند

 
 

 ستیزی مرده است؟آیا امپریالیسم
ستیزی از فـرهـنـگ لـغـات سـیـاسـی                در سالهای اخیر امپریالیسم   

های سابق آمریکای التـیـن     چریک.   ها ناپدید شده است   پسامارکسیست
 هـا   NGOاند و متخصصینی که     مداران انتخاباتی شده  بدل به سیاست  

-المللی و وابستگی متقابل سخن مـی       کنند از همکاری بین   را اداره می  
با این حال همچنان بازپرداخت دیون، مـقـدارمـتـنـابـهـی از            .   گویند

های اروپا، ایاالت متحده و     درآمدهای فقرا را در آمریکای التین به بانک       
ها و باالتر از همه منابـع       های همگانی، بانک  دارایی.   کندژاپن منتقل می  

های چند ملتی تقـدیـم شـده         طبیعی به قیمت بسیار نازلی به شرکت      
در حال حاضر بیش از هرزمانی میلیونرهایی در آمریکای التـیـن      .   است
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در همیـن  . های اروپا و آمریکا استهایشان در بانکوجود دارند که پول 
های صنعتی بدل شده و روستاها غـیـر          حال، تمام شهرها به گورستان    

هـا و    حـال اکـنـون بـرخـی سـانـدنـیـسـت                با این .   اندمسکون شده 
ستیزی گویند که امپریالیسم و امپریالیسم    های سابق می  فارابوندینیست

شود که مشکل نه    به ما گفته می   .   با پایان جنگ سرد از بین رفته است       
های خارجی، بلکه در فقدان آن است و در         گذاری و یا کمک   در سرمایه 

این دیـدگـاه     .   های بیشتر استعماری هستند   نتیجه آنها خواهان کمک   
سیاسی و اقتصادی قادر به فهم این مسأله نیست که از جمله شـرایـط               

گذاری ها، ارزان کردن نـیـروی       ها و سرمایه  سیاسی الزم جهت اخذ وام    
کار، حذف مقررات اجتماعی و تبدیل کل آمریکای التین به یک مزرعه           
بزرگ، به یک معدن بزرگ، و یک ناحیه آزاد تجاری است که از حقوق،      

 .حاکمیت و ثروت تهی شده باشد
تر شدن استثمار امپریالیسـتـی ریشـه در           تأکید مارکسیستی بر ژرف   

داری امپریالیستی و   روابط اجتماعی تولید و روابط دولتی میان سرمایه     
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استثمار امپریالیستـی را         .   وابسته دارد 

کـه  )   های سابقمارکسیست( هایی پسامارکسیست.   شدت بخشیده است  
تر خواهـد   بر این باورند که جهان تک قطبی منجر به همکاری گسترده          

شد قرائت درستی از مداخله ایاالت متحده در پاناما، عراق، سومالـی و              
تر پویایی امپریالیسم در پویایی     به صورت بنیادی  .   هر جای دیگر ندارند   

درونی سرمایه نهفته بود و نه در رقابت بیرونی با اتـحـاد جـمـاهـیـر                
از دست رفتن بازار داخلی و بخش بیرونی آمریـکـای التـیـن       .  شوروی

رود کـه    اقتصاد آمریکای التین مـی . ملی استبازگشتی به مرحله پیشا 
مبارزه علیه امپریالیسم امـروزه   .   ی تحت استعمارش شود   مشابه گذشته 

-شامل بازسازی ملت، بازار داخلی، اقتصاد تولیدی، و طبقه کارگر مـی           
 . که با تولید و مصرف اجتماعی در پیوند است. شود

 

 : دو دیدگاه نسبت به تحول اجتماعی

    NGOهای غیردولتی های طبقاتی و سازمانسازمان

پیشبرد مبارزه علیه امپریالیسم و وابستگان نئوکمپرادور آنها وابسته به          
هایی است که یا درون     منازعه ایدئولوژیک و فرهنگی با پسامارکسیست     

نئولـیـبـرالـیـسـم       .   های مردمی مشغول فعالیتند   و یا نزدیک به جنبش    
 –جبهه اقتصادی و جبهه فـرهـنـگـی       .  امروزه در دو جبهه فعال است 

هـای  در بـاال، سـیـاسـت      :   سیاسی، و نیز در دو سطح، حکومت و مردم     
بندی شده و از طریق چهره هـای        ای متعارف صورت  نئولیبرال به شیوه  

 که با واشـنـگـتـن،         IMFبانک جهانی،   :   متعارف خود اعمال می شود    

های نئولیبـرال   برلین و توکیو در هماهنگی است و نیز با همکاری رژیم          
 .های اقتصادی بزرگ و بانکداران داخلیمحلی و مالکین بنگاه

های هر چه بیشتری از طبقات نئولـیـبـرال           بخش 1980در اوایل دهه    
-ترشدن جامعه مـی    های آنها به قطبی   حاکم متوجه شدند که سیاست    

سیـاسـتـمـداران     . آوردانجامد و نارضایی گسترده اجتماعی را به بار می 
نئولیبرال شروع به حمایت مالی و ترویج راهبرد مشابهـی از پـایـیـن          

ای با ایدئولوژی ضد دولـتـی       های توده این راهبرد تبلیغ سازمان   .   کردند
ایـن  .   بود تا میان طبقات بالقوه متخاصم، حائلی اجتماعی ایجاد شـود           

اند و مستقیما رقیب    ها به لحاظ مالی به منابع نئولیبرال وابسته       سازمان
. های اجتماعی برای جذب رهبران محلی و فعالین اجتماعی اند         جنبش

ها که با عنوان غیردولتـی تـوصـیـف        تعداد این سازمان1990در دهه  
 . شد به هزاران بالغ شد و نزدیک به چهار میلیارد دالر جذب کردندمی

هـای   سـازمـان  NGOسردرگمی موجود  در خصوص ماهیت سیاسی   
 و در طـی        1970غیردولتی ریشه در تاریخ ابتدایی آنها در دهـه             

هـای  در آن زمان آنها در تهیه حـمـایـت   . های دیکتاتوری دارد حکومت
انسان دوستانه برای قربانیان دیکتاتورهای نظامی و نیز گزارش مـوارد            

های قـربـانـی       ها از خانواده   NGOاین    .   نقض حقوق بشر فعال بودند    
کردند تا در برابر نخـسـتـیـن مـوج رفـتـارهـای خشـن                   حمایت می 
این دوره تصویری محبـوب     .   های نئولیبرال از پای در نیایند     دیکتاتوری

آنهـا  .   ها ایجاد کردهای غیردولتی حتی در میان چپ سازمانNGOاز  
با این حال حتی آنزمان نیـز    .   شدندبخشی از اردوگاه مترقی دانسته می     

درحالی کـه    .   های غیردولتی آشکار بود    سازمان NGOهای  محدودیت
کردنـد،  آنها به نقض حقوق بشر توسط دیکتاتورهای محلی اعتراض می         

-به ندرت شرکای اروپایی آنها را که از آنها حمایت و پشتیبـانـی مـی                
همچنین هیچگونه تالشی جزئی برای پیونـد       .   کردندکردند محکوم می  

دادن سیاست های اقتصادی نئولیبرال با نقض حقوق بشـر در ایـن                
آشکارا منابع مالی خارجـی     .   چرخش در نظام امپریالیستی انجام ندادند     

 . فضای نقد و کنش را محدود کرده بود

، 1980همزمان با گسترش مخالفت با نئولیبرالیسم در اوایـل دهـه               
های اروپایی و بانک جهانی حمایـت مـالـی از             ایاالت متحده حکومت  

NGO ی مستـقـیـمـی      رابطه.   های غیردولتی را افزایش دادند     سازمان
-هایی که الگوی نئولیبرال را مورد چالش قـرار مـی         میان رشد جنبش  

دهند و تالش جهت نابودی آنها از طریق خلق اشکال بـدیـل کـنـش                 
ی نقـطـه  .   های غیردولتی وجود دارد   سازمان NGOاجتماعی از طریق    

های غیردولتی و بانک جـهـانـی          سازمان NGOهمگرایی اصلی میان    
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هـای   سـازمـان    NGOدر ظـاهـر       .   گرایی بـود   مخالفت آنها با دولت 
دادنـد و از      ی چپ مورد انتقاد قرار می غیردولتی دولت را از یک زاویه     

کردند در حالیکه راست هم همان کار را به نام          ی مدنی دفاع می   جامعه
های نئولیبرال و بنیادهـای  در واقعیت بانک جهانی رژیم.   بازار انجام داد  

های غیردولتی را به مـنـظـور         سازمان NGOغربی به صورت مشترک     
های رفاه ملی برگزیدند و تقویت کردند، و این کار را            نابود کردن دولت  

هـای  ی خدمات اجتماعی و حمایت قربانیان کـمـپـانـی           از طریق ارائه  
هـای  به بیان دیگر در حـالـیـکـه رژیـم       .   انجام دادندMNCفراملیتی  

نئولیبرال در باال از طریق اشباع کشور توسط واردات ارزان قـیـمـت،              
های اجتماعی را ویـران      پرداخت دیون خارجی و لغو قوانین کار، گروه       

ای از کارگران بیکار و با دستمزد پایین ایـجـاد           ی فزاینده کردند و توده  
-های غیردولتی مورد حمایت مالی قـرار مـی          سازمان NGOکردند،    

های خودیاری، آموزش عمومی، و آموزش را ارائه دهند         گرفتند تا پروژه  
های کوچکی از فقرا را جذب کننـد، رهـبـران      تا به صورت موقت گروه 

 .محلی را منحرف کنند و مبارزان ضد نظام را تحلیل برند
های سودآور دولـتـی بـه        ها در حال تبدیل داراییدرحالیکه نئولیبرال 

های غیردولتی بخشی از مـقـاومـت     سازمانNGOاند،  ثروت خصوصی 
هـای خصـوصـی      برعکس، آنها در پـروژه .   های کارگری نیستند  اتحادیه

از طـریـق     )   خود یاری ( محلی فعالند و گفتمان کسب و کار خصوصی         
. کـنـنـد   های کوچک را در اجتماعات محلی ترویج مـی         تمرکز بر بنگاه  

NGO داران خرد  های غیردولتی پلی ایدئولوژیک میان سرمایه      سازمان

ضـد  ” سازی همه چیز به نام      کنند که از خصوصی   و انحصارهایی بنا می   
در .   انـد ی مـدنـی    برند و در حال ساخت جامعه     سود می “   دولتی گرایی 

هـای مـالـی      سازی، ثروتمندان امپراتوری  حالی که در جریان خصوصی    
 NGOکنند، متخصصین طبقه مـتـوسـط در               عظیمی را بر پا می    

های اندکی را برای سرمایـه گـذاری در           های غیردولتی بودجه  سازمان
های اقتصادی مقیاس کوچک بـه دسـت         دفاتر، حمل و نقل، و فعالیت     

هـای   سـازمـان    NGOمسأله مهم سیاسی این است کـه            .   آورندمی
اند، تمایـل   زدایی کرده های مختلف جمعیت را سیاست    غیردولتی بخش 

-اند و رهبران بالقوه را در پـروژه     آنها را به مشاغل عمومی از بین برده    
آنها از مبارزات معلمان مدارس همگانی      .   اندهای کوچک به دام انداخته    

های نئولیبرال آموزش همـگـانـی و         کنند، همانگونه که رژیم   دوری می 
 NGOبـه نـدرت       .   دهنـد آموزشگران همگانی را مورد حمله قرار می      

های غیردولتی از اعتصابات و اعتراضات علیه دسـتـمـزدهـای             سازمان
های آمـوزشـی    از آنجا که بودجه   .   کنندپایین و قطع بودجه حمایت می     

شود، آنها از همبستـگـی بـا         های نئولیبرال تأمین می   آنها توسط دولت  
در عمل، اصطالح غیر دولتـی  .   کنندمبارزات معلمان دولتی اجتناب می  

شود و   های مخالف با هرگونه هزینه برای همگان ترجمه می        به فعالیت 
ها آزاد شود تا صرف     های کالنی برای نئولیبرال   شود که بودجه  باعث می 

هـای  در حالیـکـه بـودجـه       .   داران صادراتی شود  کمک مالی به سرمایه   
های غیـردولـتـی     سازمانNGOکوچک را دولت قطره قطره در گلوی  

 . چکاندمی

های آنها حمایت .   های غیردولتی، غیردولتی نیستند   در واقعیت، سازمان  
کنند و یا همچون پیـمـانـکـاران     های خارجی دریافت می  مالی از دولت  

آنها مکررا و آشـکـارا بـا      .   کنندهای محلی کار میخصوصی برای دولت 
. کننـد های دولتی در کشور خود و یا دیگر کشورها همکاری می          آژانس

برند و آنها را این پیمانکاران فرعی مشاغل با قرارداد موقت را از بین می       
های غـیـردولـتـی        سازمانNGO. کنندبا مشاغل موقت جایگزین می 

های رفاه بـود  های دراز مدت جامعی که در توان دولت   توانند برنامه نمی
هـای  به جای آن، آنها خدمات محدودی را بـه گـروه    .   را تدارک ببینند  

های آنها در بـرابـر   تر از آن، برنامهمهم.   دهندمحدودی از مردم ارائه می  
. مردم محلی پاسخگو نیست بلکه در برابر حامیان خارجی پاسخگوینـد          

از طریـق  .   شوند ها به تضعیف دموکراسی منجر میNGOدر این معنا   
های اجتماعی از دست مردم محلی و مـقـامـات            بیرون کشیدن برنامه  

منتخب آنها و ایجاد وابستگی به مقامات غیرانتخابی و بیگانـه و نـیـز           
 .ی محلی آنهامقامات وابسته

 NGOای کـه      تصادفی نیست که در هر منطـقـه       
هـای  اند کـنـش    های غیردولتی مسلط شده  سازمان

سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کـرده اسـت و            
 هـا    NGO  رشد   . نئولیبرالیسم یکه تاز شده است 

های مالی فزاینده از سـوی        مصادف است با حمایت   
.  ترشدن محرومیت در همه جـا     نئولیبرالیسم و عمیق  

های بسـیـار    علیرغم ادعاهای آنها در مورد موفقیت     
ناپذیر بـاقـی    محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش    

های غیردولتی به طـور      سازمان NGOمانده است و    
 . اندای در جست و جوی جاپاهایی در قدرتفزاینده
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 NGO های غیردولتی توجه و مبارزه ی مردم بر سر بـودجـه             سازمان
ملی را به سمت خوداستثماری جهت تأمین خدمات محلی اجتمـاعـی            

-دهد که بودجـه   این مسأله به نئولیبرال ها اجازه می      .   کنندمنحرف می 
های مالی دولتی را به پـرداخـت        های اجتماعی را قطع کنند و حمایت      

های خصوصی و یا وام به صادرکنندگـان اخـتـصـاص             های بانک بدهی
ی پـرداخـت   به این معنا است، بعالوه   )   خودیاری( خوداستثماری  .   دهند

مالیات به دولت و دریافت هیچ چیز در مقابل آن، ایـنـکـه کـارگـران                  
های کمیاب را   ای اضافه کار انجام دهند و انرژیبایست با منابع حاشیه   

به منظور دریافت خدماتی هزینه کنند که بورژواها به رایگان از دولـت             
هـای   سـازمـان    NGOتر از آن، ایـدئـولـوژی          مهم.   کننددریافت می 

غیردولتی  در خصوص فعالیت داوطلبانه خصوصی این ایده را تضعیـف            
کند که دولت ملزم به تأمین شهرونـدان خـود و فـراهـم آوردن               می

اینکه مسئولیـت سـیـاسـی        :   زندگی، آزادی و شادمانی برای آنها است      
های غیردولتی   سازمانNGO.  دولت برای رفاه شهروندان اساسی است 

ی نئولیبرالِ مسئـولـیـت      بر علیه این مفهوم از مسئولیت همگانی، ایده       
خصوصی در برابر مشکالت اجتماعی و اهمیت منابع خصوصـی بـرای             

درنتیجه، آنها باری مضـاعـف بـر      .   دهندحل این مشکالت را ترویج می   
کنند، یعنی پرداخت مالیات به منظور تأمین اعـتـبـار            فقرا تحمیل می  

خدمات دولت نئولیبرال به ثروتمندان و خوداستثماری بـه مـنـظـور               
 .برآوردن نیازهای فردی خود

 

NGO هـای اقـتـصـادی       و جنبـش    های غیردولتی  سازمان- 
 اجتماعی

NGO   آنها مردم را بسـیـج       .   ها تأکید دارند  ها و نه جنبش    ها بر پروژه
ها تولید کنند و نه اینکه برای کنترل ابزار اساسی     کنند تا در حاشیه   می

هـا  های فنی و مـالـی پـروژه         آنها بر کمک  .   تولید و ثروت مبارزه کنند    
ی روزمـره    متمرکزند و نه بر شرایط ساختاری شکل دهنده به زندگـی          

قـدرت  .   گزینندهای غیردولتی زبان چپ را برمی      سازمان NGO.   مردم
مردمی، توانمندسازی، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، و رهبر از پاییـن     

مشکل اینجاست که این زبان به چارچوب همکاری با حامیان و           .   به باال 
-ی خط مشـی   های عملی را به زیر سلطه     های دولتی که فعالیت   آژانس

ایـن مـاهـیـت       .   اند، پیوند خورده است   جویانه در آورده  های غیرستیزه 
های غیردولتـی بـه مـعـنـای نـوعـی                سازمان NGOمحلی فعالیت   

های کوچک زندگی اجتماعـی بـا     توانمندسازی است که هرگز از حوزه  
ی دولت نئولیبرال   منابع محدود و درون شرایطی که در اختیار و سلطه         

 .رودو اقتصاد کالن است، فراتر نمی
NGO های غیردولتی و متخصصین پسامارکسیست آنـهـا در          سازمان

های اجتماعی بر سر تأثیر بـر فـقـرا، زنـان،              رقابت مستقیم با جنبش   
کُنش و ایدئولوژی آنها توجهات     .   اندهای مشابه های نژادی و گروه   اقلیت

با نگریستن به پـایـیـن و          ( های محرومیت   ها و راه حل   را از سرچشمه  
های سخن گفتن از بنگاه   .   کنندمنحرف می )   درون به جای باال و بیرون     

هـای  کوچک به عنوان یک راه حل، به جای استثمار تـوسـط بـانـک                
ی فـقـدان     خارجی، مبتنی بر این پندار است که این مسائل نتـیـجـه            
های کمک.   ابتکارات فردی است و نه انتقال ثروت به کشورهای خارجی  

NGO های کوچکی از جمعیت را متأثـر       های غیردولتی بخش   سازمان
ها در جهت دستیابی به منابع کـمـیـاب          کند و به رقابت میان گروه     می

های درون گروهی و بین ِ گـروهـی           شود و تمایزات و رقابت    منجر می 
همـیـن   . شودکند که به تضعیف همبستگی طبقاتی منجر میایجاد می 

 سـازمـان     NGOهر یک    .   توان در میان متخصصان دید    مسأله را می  
آنها .   کنداندازی می های مالی خارجی راه   ی خود را با حمایت    غیردولتی

ها، بـه مـنـظـور جـذب            تر به خواسته  ی پیشنهادهایی نزدیک  با ارائه 
کننـد در    تر با یکدیگر رقابت می    پشتیبانان مالی خارجی و مبلغ پایین     

تأثیر ایـن   .   گویندحالیکه ادعا دارند از جانب پیروان بیشتری سخن می        
های محروم های غیردولتی است که گروه سازمانNGOموضوع تکثیر   

کند که قـادر بـه دیـدن           های فرعی و متعددی تقسیم می     را به گروه  
و حـتـی     .   تصویر بزرگتر اجتماعی که آنها را متأثر کرده است نیستنـد          

تجربیات اخیر نیـز  .  قادر به متحد شدن در مبارزه علیه سیستم نیستند 
-ها را در خالل بحراننشانگر این مسأله است که حامیان خارجی پروژه   

تـأمـیـن      –های اقتصادی و سیاسی در برابر وضع موجود          چالش  –ها  
-ها، آنها حـمـایـت   به محض فروکش شدن این جنبش  .   کننداعتبار می 

های غیردولتی بـا     سازمانNGOهای مالی خود را به سمت همکاری   
هـای   سازمـان  NGOهای  کنند به طوری که پروژه    ها معطوف می  رژیم

-توسعه اقتصادی رقابت.   غیردولتی با دستور کار نئولیبرال سازگار باشد     
یابی اجتماعـی بـه مـنـظـور           پذیر به همراه بازار آزاد، بیش از سازمان       

های مالی مبدل   دگرگونی اجتماعی، به اقالم مسلط در سیاست حمایت       
های غیردولـتـی بـا ژسـت          سازمانNGOساختار و ماهیت .   شودمی

شان بر خودیاری، فقرا را غیرسیاسـی و راکـد            شان و توجه  غیرسیاسی
آنها فرآیندهای انتخاباتی را که توسط احزاب نئـولـیـبـرال و              .   کندمی

از آمـوزش    .   کـنـنـد   شود تقویت مـی    های جمعی پشتیبانی می   رسانه
ی طبقاتی نئولیبرالیـسـم،     سیاسی در مورد ماهیت امپریالیسم، شالوده     
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برای مثال مبارزه طبقاتی میان صادرکنندگان و کـارگـران مـوقـت                
- غیردولتی، مطرودان بـی  سازمانNGOبه جای آن .   شوداجتناب می 

قدرتان، محرومیت شدید، تبعیض نژادی یا جنسیتی را مورد بحث قرار           
دهند بدون این که از این عالئم سطحی فراتر روند و به آن نـظـام                 می

با ادغام فقرا به درون     .   کند بپردازد اجتماعی که این شرایط را تولید می      
 NGOاقتصاد نئولیبرال از طریق کنش داوطلبانه شخصی مـحـض،             

کنند که در آن نمـود  های غیردولتی جهانی سیاسی را خلق می سازمان
کارانه همبستگی و اقدام اجتماعی پوششی است بر یک انطباق محافظه         

 .المللی قدرتبا ساختارهای ملی و بین

های غیردولتـی    سازمان NGOای که   تصادفی نیست که در هر منطقه     
های سیاسی مستقل طبقاتی افول پیدا کرده است        اند کنش مسلط شده 

 ها مصادف اسـت بـا       NGO  رشد .   و نئولیبرالیسم یکه تاز شده است 
تـرشـدن   های مالی فزاینده از سوی نئولیبرالیسـم و عـمـیـق             حمایت

هـای  علیرغم ادعاهای آنها در مورد مـوفـقـیـت         .   محرومیت در همه جا   
ناپذیر باقی مانده اسـت و    بسیار محلی، قدرت کلی نئولیبرالیسم چالش  

NGO ای در جسـت و جـوی        های غیردولتی به طور فزاینده     سازمان
ها به نحوی دیـگـر       بندی بدیل ی صورت مسئله.   اندجاپاهایی در قدرت  
های اجتـمـاعـی و       بسیاری از رهبران سابق جنبش    .   پنهان شده است    
 NGOهای زنـان تـوسـط            های کارگری و سازمان   چریکی، اتحادیه 

: پیشنهادها وسوسـه انـگـیـزانـد       .  اندهای غیردولتی جذب شده سازمان
شدن از سوی حامیان    پرداخت باال، پرستیژ و مورد شناسایی قرار گرفته       

المللی، کـارمـنـدان دفـتـری و           های بین ها و شبکه  خارجی، کنفرانس 
هـای اجـتـمـاعـی        در مقابل جنبـش .   مصونیت نسبی در برابر سرکوب 

سیاسی فواید مادی کمی را در بر دارند، اما احترام و استقالل بیشتر و         
 NGO.   تر از آن آزادی ِبه چالش کشیدن نظام اقتصادی و سیاسی   مهم

بـانـک   ( های غیردولتی و پشتیبانان بانکـی خـارجـی آنـهـا                سازمان
کنـنـد کـه حـاوی         نشریاتی را منتشر می   )   اینترامریکن، بانک جهانی  

هـای  های کوچک و دیـگـر پـروژه          ی بنگاه های موفقی درباره  داستان
اند بدون این که به نرخ باالی شکست، کاهش مصرف مـردم،            خودیاری

غرق شدن بازار توسط واردات ارزان قیمت و یا در مورد نرخ بهره دائماً              
 .اشاره کنند -برای مثال در مکزیکوی کنونی  -در حال افزایش 

کند و   ها تنها بخش کوچکی از تمام فقرا را متاثرمی        حتی این موفقیت  
رود که دیگران قادر به ورود بـه ایـن بـازار              ای پیش می  تنها تا درجه  

های کـوچـک     های بنگاهبنابراین ارزش تبلیغی موفقیت. مشابه نیستند 
ی مردمی است شخصی در ترویج این توهم که نئولیبرالیسم یک پدیده       

ای خشونت آمیزِ مکرر که در مـنـاطـق            انفجارهای توده .   اهمیت دارد 
ی این مسئله اسـت      دهند، بیان کننده  های کوچک رخ می   ترویج بنگاه 

های غیردولتـی   سازمانNGO  که این ایدئولوژی فاقد هژمونی است و        
 .اندهای مستقل طبقاتی نشدههنوز جایگزین جنبش

ی جدید از استعمـار و     های غیردولتی گونه   سازمان NGOدر نهایت،     
های آنها مطابـق    پروژه.   کنندوابستگی فرهنگی و اقتصادی را ترویج می      

های مراکز امپریالیستی و یا نـهـادهـای آنـان             ها و اولویت  با راهنمایی 
 .شوندشوند و یا حداقل تائید میطراحی می

ها برای اجتماعات مردمی  مدیریت شده و به آنها فـروخـتـه              این پروژه 
. شـود ها توسط و برای نهادهای امپریالیستی انجام می       ارزیابی.   شوندمی

هـا،  بندی و یا ارزیابی منفی به رهاکردن گروه       ها در بودجه  تغییر اولویت 
همه کس و همه چیز بـه  . شودها منجر میاجتماعات، مزارع و همکاری 

. یـابـد  های آنها تطبیق میای با تقاضاهای حامیان و ارزیاب طور فزاینده 
آید، به شدت وابسـتـه بـه تـداوم            در جایی که موفقیتی به دست می      

ها فـرو    ی آن موفقیت  های بیرونی است، در غیر اینصورت همه      حمایت
 .پاشدمی

های غیردولتـی بـه صـورت         سازمانNGOدر حالی که حجم عظیم      
فزاینده  ابزاری در دست نئولیبرالیسم است هنوز اقلیت کوچکی وجود           

کند که پشتـیـبـان      دارد که برای گسترش یک راهبرد بدیل تالش می        
هیچ یک از آنها از بانک .   های طبقاتی و ضد امپریالیستی است       سیاست

های دولتی اروپائی و آمریکایی حمایت مالی دریافـت    جهانی و یا آژانس   
های محلی بـه مـبـارزه        آنها از تالش در جهت پیوند قدرت   . کنند  نمی

های محـلـی را بـه         آنها پروژه .   کنند  برای قدرت دولتی پشتیبانی می    
های وسیع فـعـالـنـد        های ملی، سیاسی، اجتماعی که در ایالت      جنبش

هـای  دهند و از ثروت همگانی و مالکیت ملی در مقابل شرکت پیوند می 
هـای  آنها همبستگی سیاسی برای جنـبـش      .   کنندچند ملیتی دفاع می   

. کـنـنـد   ها را تامین می   اجتماعی درگیر در مبارزه بر سر مالکیت زمین       
آنها اهمیت رهبری سیاست را در تعریف مبارزات محلی و بـالواسـطـه              

های محلی بایست در سطـح      آنها معتقدند که سازمان   .   کنندتصدیق می 
هـای  ملی مبارزه کنند و این که رهبران ملی بایست پاسخگوی فعالیت          

 .در یک کالم آنها پسامارکسیست نیستند. محلی باشند

* * * 
جیمز پتراس پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامـتـون آثـار             ” 

 “متعددی در باره جنبش و نویسنده های انقالبی آمریکای التین دارد
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ی برپایی جـنـبـش        ، در نتیجه  1970 و   1960های    در اواخر دهه  
ی نـقـد     ای دربـاره    دانشجویان در آلمان غربی، بحث گسترده     

نظرات سنتی به پرسـش     .   مارکس از اقتصاد سیاسی انجام  شد      
نقـد مـارکـس      “   بازسازی” های متفاوتی برای      گرفته و به تالش   

ها، فرایند مشابهی در آلـمـان           از برخی جنبه  .   دست زده شد  
 کـار    ی در نتیجـه   1970ی    شرقی اتفاق افتاد که در اواخر دهه      

 ویراستاری بر ویراست انتقادی  کلیات آثار مارکس و انگـلـس           
 )MEGA   (ها و تـوضـیـح     ی طرح کلی این بحث پس از ارائه.   آغاز شد

پردازم که  در این بسترها، به این موضوع می“   بازسازی”معنای مشخص  
هـا در       ها و ناهمخوانی    های بازسازی تا چه حد با ناپیوستگی        این پروژه 

 . آشکار کرده، به چالش طلبیده شدMEGAی نقد مارکس، که  پروژه

 

در “   بازسازی نقد اقتصاد سیـاسـی  ” مارکس و “   قرائت جدید ” .   1
 مباحثات آلمان

را آماده کرد، جنـبـش   “   سرمایه  ” 1860ی    هنگامی که مارکس در دهه    
 و پس از مـرگ    1870ی  تنها در اواخر دهه. کارگری نسبتاً ضعیف بود 

تـر   ی کارگر قوی  بود که احزاب سیاسی طبقه 1880ی    مارکس در دهه  
مـارکـس   .   به رسمیت شناخته شدند   “   مارکسیستی” و به عنوان احزاب     

از سـوی پـل الفـارگ،          “   مارکسیـسـم  ” ی    در مواجهه با اشکال اولیه    
فـرانسـوی   “   های مارکسیست” ی برخی از  دامادش، که مطالبی را درباره 

 Je ne suis pas” به او گفته بود، با بیان عـبـارت مشـهـورش                  
marxiste   “   در .   ــ واکنش نشـان داد   )   1( ــ من مارکسیست نیستم

توان دید که او    می“   ی واگنر هایی درباره یادداشت”اثر مارکس با عنوان  
ها بلکه دگرگونی نقد خود را به یـک  نه تنها این مواضع خاص فرانسوی   

ی    مارکس ضمن تـفـسـیـر دربـاره         :   داده بود مورد انتقاد قرار “   نظام” 
نـظـام   ” اظهارنظری از واگنر، عنـوان کـرد کـه وی هـرگـز یـک                      

بـا ایـن     ).   MECW 24, p. 533(ایجاد نکرده است “  سوسیالیستی
ی نوزدهم چنین نظامی را ایجـاد   همه، احزاب سوسیالیستی اواخر سده    

ی توضیـحـات سـاده و عـبـارات             کردند تا نیازهای خود را برای ارائه  
“ بینـی  جهان” به عنوان  “   مارکسیسم” .   ای تبلیغاتی برآورده کنند     کلیشه

که لنین با ستایشی تقریبـاً مـذهـبـی           “   دکترینی” جامعی ظهور کرد،    
دکترین مارکسیستی قدرقدرت است زیـرا    ” :   ی آن چنین نوشت     درباره

نـگـری      این دکترین جامع و هماهنگ است و جـهـان         .   حقیقت است 
 ).1913لنین (“ .دهد ها قرار می ای را در اختیار انسان یکپارچه

در تایید انکار مارکس در ایجاد نظامی سوسیالیستی، عـنـوان فـرعـی               

 
 بازسازی یا ساختارشکنی؟

 سرمایهی ارزش و  شناسی درباره مجادالت روش

 ی ویراست انتقادی های جدید درباره و بینش
 

 *میکائیل هاینریش

 ی عالی تخصصی تکنیک و اقتصاد،  مدرسه
 دانشگاه علوم کاربردی

 

 
 منصور  موسوی: مترجم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میکائیل هاینریش از جمله همکاران
 یاست و این نوشتار را ویژه“ سامان نو ”

 . این شماره تهیه کرده است
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نظام جدیـد اقـتـصـاد        ” نه  “   سرمایه  ” ] کتاب[ 
نـقـد اقـتـصـاد        ” بلکه  “   سیاسی سوسیالیستی 

ادعای مارکس این بود کـه    ) 2.(است“  سیاسی
را کل یک علم های معین بلکه      نه تنها نظریه  

تر نقدی از آن علـمـی         نقد کرده، به بیان دقیق    
ی مدنی را از خـود        ارائه کرده که درک جامعه    
در مـارکسـیـسـم       .   به روشنی ابراز کرده است    

طور گسـتـرده       ی انتقادی به    سنتی، این پروژه  
های رقـیـب      نادیده گرفته یا به نقدی از نظریه      

، هـا       مقولهنقد مارکس از    .   تقلیل یافته شد  
 و   اشـکـال اجـتـمـاعـی        تاکید وی بر     

هیچ نقش مهمی در آن ایـفـا        پرستی    واره  بت
اقـتـصـاد سـیـاسـی         ” به جای این،   .   کند  نمی

، سومـیـن   “ تاریخی”و “ ماتریالیسم دیالکتیکی”عالوه بر (“  مارکسیستی
شـدت     ی بـه      پیرامون یک نظریـه   )   سنتی“   مارکسیسم” ی    جزء عمده 

ی استثمار مشـابـه بـا            ارزش متکی بر کار و یک نظریه       ی  شده  ساده
.  سـاخـتـه شـد        1830ی    ها در دهه    های جناح چپ ریکاردویی     نظریه

شده اثر ایزاک روبین است، امـا          استثنای چشمگیر بر این نظرات ساده     
 در اتحاد جماهـیـر   1923که در (**) ی ارزش ی نظریه کتاب او درباره 

 در   1931شوروی انتشار یافت ــ که پس از دستگیری وی در سـال              
ی   همان جا ناپدید شد ــ تنها به زبان انگلیسی ترجمه و بعدها در دهه             

 .های دیگری منتشر شد  به زبان1970

به عنوان نظام فلسفی جـامـع، و         “   ماتریالیسم دیالکتیکی ” با اینکه   
ی جبرگرا و اکونومیستی تاریخ از        به عنوان نظریه  “ ماتریالیسم تاریخی ” 

شدت مورد نقد قرار گرفت،       به“   مارکسیسم غربی ”  توسط   1920ی    دهه
همچنان به طور گستـرده پـذیـرفـتـه           “   اقتصاد سیاسی مارکسیستی  ” 

های پرطول و تفصیلی که اقتصاد مارکسی را ارائـه              حتی متن .   شد  می
، ) 1962( یا مـنـدل     ) 1956(، میک )1942(کردند، مانند سوییزی   می

پرستی کاال،  هیچ توجهی به موضوعاتی مانند تحلیل شکل ارزش، بتواره     
گانه و غیره نشان ندادند یا این توجه ناچیز بود، موضوعاتی        و فرمول سه  

ی ارزش مارکس را به عنوان نقـد اقـتـصـاد              نظریه تمایز مشخص که  
 .دهد سیاسی نشان می

بـا  .    بـه درازا کشـیـد        1960ی    به چالش کشیدن این نظر تا دهه      
هایی چون اعتراضات علیه جنگ ایاالت متحد در ویـتـنـام و                 پیشینه

جنبش دانشجویان، قرائت جدیدی از مارکس در کشورهای گونـاگـون           

هـای جـدیـدی         جـنـبـش   .   غربی آغـاز شـد     
اقتدارگرای شوروی را به همـان      “   سوسیالیسم” 

. داری غربی به چالش کشیدنـد       ی سرمایه   اندازه
“ مـارکسـیـسـم    ” آنها نه تنها بنیادهای فلسفی      

سنتـی را    “   اقتصاد سیاسی مارکسیستی  ” بلکه  
هـای     وسایل و هـدف     .   مورد انتقاد قرار دادند   

اصلی این انتقادها تا حدی متفاوت بود؛ مـثـالً          
او از قـرائـت       “   عملگـرای ”ماریو ترونتی و نقد  

هـای    ارتدکس در ایتالیا؛ لویی آلتوسر و دیدگاه      
ی او در فرانسه؛ یا هانس گئـورگ        “ ساختارگرا” 

هلت در آلمان غربـی       باکهاوس و هلموت رایش   
عنـوان بـنـیـادهـای          که دیالکتیک هگلی را به    

مـورد  “   هـا    تکامل مقوـلـه   ” شناسی برای     روش
همچنین در اروپای شرقی    .   دادند  تاکید قرار می  

ی مارکس بسیار دشوارتر از کشورهای غربـی بـود،             که بحثِ باز درباره   
 ظـهـور   1960ی    های پرطول و تفصیلی را که در دهه         توانیم دیدگاه   می

در )   1967( کرد ردیابی کنیم، مثالً رجوع کنید به ویتالی ویگودسکی           
 .در آلمان شرقی) 1968(روسیه و والتر چوشیر 

“ قـرائـت جـدیـد      ” از  )   در مفهومی گسترده  ( توانیم    در مجموع، می  
 در بسیاری کشورهـا آغـاز        1960ی    مارکس سخن بگوییم که در دهه     

نه تنـهـا   )   1:   ( های متفاوت دو ویژگی مشترک داشتند این رهیافت.  شد
تر و اولیه متکـی       های قدیمی   نوشته  بلکه بر دست  “   سرمایه” }   کتاب{ بر  

. دادنـد    شناسی را مورد تاکید قرار مـی    ها مسائل روش آن)   2(بودند؛ و  
گفته بلکه ایـن نـیـز        چه چیزی فقط این نکته مهم نبود که مارکس      
 و به چه طریقی  بنیان نهاده شده  اهمیت داشت که چگونه آن مطلب       

ی ایـن      ای درباره   برای بحث فشرده  ( های وی تکامل یافته است        دیدگاه
 ).2006های جدید رجوع کنید به البه  قرائت

. ها در آلمان غربی داشتند    دو متن به ویژه تاثیر مهمی در این بحث        
 1941ــ 1939های  بود که نخستین بار در سال“ گروندریسه”متن اول  

 به صورت یک ویراست ارزانِ آلمان شرقـی در    1953انتشار یافت و از     
 مـورد بـحـث        1960ی      تنها در دهه  “   گروندریسه” اما  .   دسترس بود 

و بعد در تـفـسـیـر         )   1962(گسترده قرار گرفت، ابتدا در اثر اشمیت  
هگل و اهمـیـت          ـ   ی مارکس   ی نافذش که رابطه     روسدولسکی با مقدمه  

مـورد  “   طـور عـام      سرمایه به ”  کتاب مارکس را همراه با مفهوم        6طرح  
 ).1968روسدولسکی (داد  تاکید قرار می

تـوان در ایـن         طور ساده، می    به
یک قطب  .   ها دو قطب را دید      بحث
کوشید تا مارکسیسم رسمی را       می

قطب دیگر  .   مدرنیزه و منطبق کند   
های متفـاوتـی را در بـر            تالش
خواستند نـقـد       گرفت که می    می

مارکس را از اقتصـاد سـیـاسـی          
بنا به این رهیافت،    .   کند“   بازسازی” 

اثر مارکس را باید از تفسیـرهـای        
 . کننده آزاد کرد سنتی گمراه
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بود کـه    “ سرمایه”متن دیگر، بخش مربوط به کاال در ویراست اول  
هـای بـعـدی و          در آن تحلیل شکل ارزش به نحو متفاوتی از ویراست         

رسید که اسـتـدالل در آنـجـا              به نظر می  .   تر انجام شده است     معروف
بـیـن   “   ی گـمـشـده     حلقه” گونه، ویراست اول      تر است و به این    “   هگلی” 
های  بین سال.   قلمداد شد“   سرمایه” های بعدی     و ویراست “   گروندریسه” 

فروختـه  )   1966مارکس (  نسخه از این متن 90،000، 1977 تا 1966
شده در قسمت مشخصات نـاشـر اعـالم            های فروخته   تعداد نسخه ( شد  

نـیـز   “   واسطـه  نتایج فرایند تولید بی   ” های دیگری مانند      متن) .   شده بود 
تر دیگری، مـانـنـد        های قدیمی   افزوده شد، و همچنین شماری از کتاب      

 .کتاب روبین، از نو بازچاپ شد
در “   سـرمـایـه   ” ، بحـث    1970ی   و در دهه1960ی    در اواخر دهه  

“ ی دیالکتیکی مقـوالت     ارائه” شناسی مانند     آلمان غربی بر مسائل روش    
ی   کتاب و گستره6ی او در  و دیالکتیک هگلی؛ طرح اولیه“   سرمایه” در  

ایـن  .   و غیره متمرکز بـود   “   ی ارزش نظریه”و “ نقد”، سرشت “سرمایه” 
مورد توجه قرار گرفت؛ بـه  “  سرمایه”ی تکوین  ها با بررسی نحوه  پرسش

و غـیـره در      “   های ارزش اضافی    نظریه” ،  “ گروندریسه” بیان دیگر نقش    
های بین ویراست اول و دوم        جریان تکامل مفاهیم اصلی و نیز تفاوت 

هـای ارزش       نظریه” ، “ گروندریسه” تفاسیری بر . پژوهش شد“ سرمایه” 
و نیز شمار عـظـیـمـی از مـتـون           “   سرمایه”و نخستین فصل “  اضافی
 .ی مارکس و هگل انتشار یافت ی رابطه درباره

یـک قـطـب      .  ها دو قطب را دید توان در این بحث طور ساده، می  به
قطب دیـگـر   .   کوشید تا مارکسیسم رسمی را مدرنیزه و منطبق کند  می

خواستند نقد مارکس را از       گرفت که می    های متفاوتی را در بر می       تالش
بنا به این رهیافت، اثر مارکس را بـایـد   .   کند“   بازسازی”اقتصاد سیاسی  

 پنهـان  واقعی اما    ی  هسته.   کننده آزاد کرد    از تفسیرهای سنتی گمراه   
های گوناگون بازسازی کرد، چرا کـه کـامـل             نوشته  آن را باید از دست    

ــ نه تنها در قلمرو پژوهش بلکه همچنیـن در    “ سرمایه”نبودن عمیق  
در ایـن بسـتـر        .   شناسی آن ــ مورد تایید اسـت    شرح بنیادهای روش  

هـای     ریزی جدیدی در ارتباط بـا دیـدگـاه           به معنای طرح  “   بازسازی” 
“ بـازسـازی  ” .   انگیز بود، و نه در ارتباط با اثر خود مارکس           سنتی مسئله 

 ،آشکار کردن منطق پنهـان    در ارتباط با اثر خود مارکس به معنای         
وجود چنیـن انسـجـام درونـی،          .    آن بود  ی  انسجام درونی پوشیده  

 .های متفاوت برای بازسازی بود انگاشت انکارناپذیر تالش پیش

ی مارکس    ی ارزش، سرمایه و ساختار نظریه       موضوعات عمده درباره  
 :عبارت بودند از

هـای     نوشتـه  ی مارکس، سطوح انتزاع، جایگاه دست ـ تکامل نظریه 
، و   ) ؟“ سرمایه” به عنوان جلد چهارم     “   های ارزش اضافی    نظریه” ( معین  

 کـتـاب و مـفـهـوم            6به ویژه این مسئله که تا چه حد طرح تدوین           
 مربوط بوده است؛“ سرمایه”به “ طور عام سرمایه به”

تکامل دیالکتـیـکـی    :   ها ـ حرکت نهفته در پسِ نظم و تکاملِ مقوله        
مفاهیم یا بازنمایی انتزاعی تحول تاریخی؛ در ارتباط با ایـن مـوضـوع،         

در مقابل برداشت مـارکـس از     “   تولید کاالیی ساده  ” برداشت انگلس از    
 قرار داده شد؛“ گردش ساده”

، ماهیت انـتـزاع در     ) 1978ـ1970( ـ به دنبال اثر نافذ زون ـ رتل     
انتزاع نه به عنوان پـیـامـد عـمـلـی             :   مورد بحث قرار گرفت   “   سرمایه” 

که در یک عمل اجتماعی معین      “   انتزاع واقعی ” شناختی بلکه به عنوان     
 .محاط است

 :موضوعات زیر ارتباط نزدیکی با این مباحث داشتند

که بنا به آن در “   Staatsableitungsdebatte”ـ به اصطالح  
ی دولت باید با نقد اقتصاد سـیـاسـی از               سطح باالیی از انتزاع، نظریه    

 ها پیوند یابد؛ طریق تکامل مقوله

ی بازار جهانی، نیز در سطح باالیی از انتزاع،           ی نظریه   ـ بحث درباره  
کـنـد و        استفـاده مـی    “   جرح و تعدیل قانون ارزش  ” از مقوالتی چون    

 .آن را یافت“ سرمایه”توان در جلد اول  می
 

فقط در اینجا به یک نکـتـه   .   ها را شرح داد     توان این بحث    در اینجا نمی  
ی    در اوایل و اواسـط دهـه        .   پردازم ی مارکس و هگل ــ می       ــ رابطه 
ها کـوشـیـده       ها و مقاالت زیادی انتشار یافتند که در آن ، کتاب1970

های متنـوعـی در        بحث.   شد رد و اثر هگل را در نقد مارکس بیابند           می
کـار     بـه ” این باره مطرح شد که مارکس چگونه منطق دیالکتیکی را             

ای    کـنـنـده      هگل بخش تعیین  “   منطقِ” از کتاب     ، و کدام بخش   “ بست
هایی بود که در دنـیـای           این موضوعات تا حدی مشابه با بحث      .   بودند

رجوع کـنـیـد بـه       (  برپا شده بود     1980ی    انگلیسی زبان از اواخر دهه    
امـا  . )   مقاالت کریس آرتور تونی اسمیت، گریت رویـتـن و دیـگـران               

همچنین مطالعاتی انتشار یافت که با پژوهش جامع ساختار بـازنـمـود             
توان کاربرد منطق هگل را       مارکس، این اندیشه را زیر سوال برد که می        

از خطوط استداللی هگلی تقلید شده اسـت، در      “   سرمایه” یافت یا در  
) 1980( و شـرادر      )   1979( این رابطه به ویژه به آثار متفاوت کوکیبا         

مـارکـس   :   گیری این اسـت    ترین نتیجه از نظر من، معقول.   رجوع کنید 
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ی مشکالت بازنمود به دسـت آورد            دقیقی را از هگل درباره     برداشت
ی    ، اما درباره ) های مشابهی انجامید    بندی  که در برخی موارد به فرمول     ( 

شـود      دیـده نـمـی       کاربردیمفاهیم و راستای استداللی هگل، هیچ       
 )3). (2006، 1986رجوع کنید به هاینریش، (

 با انتظار تغییرات 1970ی  ی دهه های فشرده   در آلمان غربی، بحث   
هـای   هنگامی که این امید  .   شد  سریع سیاسی و اجتماعی پیش برده می      

. شـد  های مربوط به مارکس بسیار ضعیف     آمیز برآورده نشد، بحث     مبالغه
بـحـران   ” هایی در انتقاد از چنین انتظاراتی، تصـور         به جای طرح بحث   

که در فرانسه تحت شرایط متفاوتی مـطـرح شـده بـود،           “   مارکسیسم
طور گسترده پذیرفته و موجب شد تا بسیاری از طرفـداران سـابـق                 به

مجموعـه  ( بنابراین، ویراست انتقادی    .   ی مارکسی آن را رها کنند       نظریه
 آغاز شده بـود بسـیـار        1975که در   )   MEGAآثار مارکس انگلس    
. های گسترده در آلمان غـربـی انـتـشـار یـافـت            دیرهنگام برای بحث 

MEGA  تاثیراتی داشت اما دیگر در ایـن زمـان          1980ی     در دهه 
 .تدریج متوقف شده بود های مربوط به مارکس به بحث

ی معینی در آلمان شـرقـی و        توان تا درجه تصویر معکوسی را می 
 جـریـان     1970ی   اندکی در دهه    در حالی که بحث   .   اتحاد شوروی دید  

ی   منجر به ارائه1970ی   از دههMEGAی  داشت، کار فشرده درباره 
در آلمان شرقی به ویژه دو گروه تحقـیـقـاتـی            .   تری شد   مقاالت مفصل 

مهم ظهور کردند، یکی در هاله پیرامون ولفگانگ یان، و دیـگـری در                
ای    نیکل، کارل اریش ولگراف و عـده    برلین با رولف هکر، یورگن یونگ    

در ذهـن    “   بـازسـازی  ” ی    گروه پیرامون یان همچنین یک پروژه     .   دیگر
آنان کوشیدند تا نقد مـارکـس از     .    ) 1992رجوع کنید به یان (داشتند  

 کتاب از نو پیاده کنند، و       6ی    اقتصاد سیاسی را در راستای طرح  اولیه       
ای    انگاشت آنـان وجـود هسـتـه         های آلمان غربی پیش  همچون بحث 

 .منسجم و پنهان در نقد مارکس بود

ی روش و     هایی را درباره     در آلمان شرقی بحث    MEGAهمچنین  
های آموزشی تاثیری بر جـا   بازنمودی دامن زد که حتی در سطح کتاب    

اقـتـصـاد سـیـاسـی         ” ی      آخرین کتاب آموزشی دربـاره    .   گذاشته بود 
 انتشار یافته بود، بـرداشـت      1988که در   “   داری و سوسیالیسم    سرمایه

مسلط بود کنار نـهـاده         انگلس را از تولید کاالیی ساده که چندین دهه        
هـای     ، گـروه   1990ی    در دهه) .   89:   2002رجوع کنید به هکر     ( بود  

هـیـچـکـدام از       .   تحقیقاتی آلمان شرقی قربانی وحدت آلمان شـدنـد       
کـه  “   ارتـقـا  ” شد در فرایند      ها انجام می    ها این بحث    نهادهایی که در آن   

در .   توسط بوروکراسی دانشگاهی آلمان غربی پیش برده شد باقی نماند         

 با شک و تردید روبرو MEGA حتی تداوم انتشار 1990ی  اوایل دهه 
 MEGAی تاریخ پرماجرای انتشـار      درباره2006ماکس هاوزن (شد  

امـا  . )   پیش و پس از اتحاد آلمان یک بررسی اجمالی ارائه کرده اسـت             
MEGA                     توانست در شرایط جـدیـد بـاقـی بـمـانـد و انـتـشـار 

هـای    بحث“   سرمایه” ی جلد سوم      های اصلی مارکس درباره     نوشته  دست
ی متن اصـلـی مـارکـس بـا              ی رابطه   ای را چه درباره     جدید و فزاینده  

ی جـلـد سـوم          کننده  ی موضوعات تعیین    ویراست انگلس و نیز درباره    
ی بهره و اعـتـبـار در پـرتـو جـدیـد                 ی بحران یا نظریه مانند نظریه 

نـیـکـل     یونگ/ گراف رجوع کنید به فول( ی اصلی برانگیخت      نوشته  دست
 ). 97/1996؛ هاینریش 1995

 

 )MEGA(ویراست انتقادی آثار مارکس و انگلس . 2
 دومـیـن تـالش بـرای انـتـشـار              1970ی   در دههMEGAانتشار  

ی     در دهـه   MEGAنخستین .   ی آثار مارکس و انگلس بود      مجموعه
فـاشـیـسـم و       .   روسی آغاز شـد     ـ   ی آلمانی    به عنوان یک پروژه    1920

هر دو ویراست هـدف خـود را           ) 4.   ( استالینیسم مانع تداوم آن شدند    
های مارکس و انـگـلـس           ها و نامه    نوشته  ها، دست   انتشار تمامی نوشته  

در حـالـی کـه        .   های انتقادی گذاشته بـودنـد   مطابق با اصول ویراست  
ها را که تـوسـط       ویراست آن “   آخرین” ترِ آثار مهم،      های قدیمی   ویراست

های انتشارنیـافـتـه       نوشته  مؤلف تهیه شده بود دنبال، یا در مورد دست        

ی ساده    تواند به مسئله    درک یک بنا نمی   
قرائت تقلیل یابد و ادعا شود که خودم خوب         

ام و مولفان را با تفسیرهای دیگر بـه           ه  خواند
پرداختن به یک بـنـا      .   بد خواندن متهم کرد   

فرآیندی است باز که بارها و بارهـا انـجـام       
هـای     ی موجودیت   ادراکِ منفعالنه .   شود  می

متنی معین نیست زیرا هیچ متنـی بـدون          
ابهام نیست، بلکه فرایند پویای بـازسـازی         
است که به شرایط متغیر سیاسی و گفتمانـی      

 .بازبسته است
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کوشید تا کار تقریبـاً حـاضـر و         کرد و می    مقاصد مولف را جستجو می    
کوشند آنچه را که در شکل  های انتقادی می ای ارائه کند، ویراست    آماده

های ویراستـاری مـانـنـد          دخالت.   و زبان اولیه انجام شده انتشار دهند      
تصحیح یا تغییر متن، تنظیم مجدد یا ساختاربندی مطالب نبـایـد در              

ها اجـتـنـاب کـرد، بـایـد در              توان از آن    متن ظاهر شود، اما اگر نمی     
های انتقادی انـتـشـار      های ویراستاری که همراه تمام ویراست       یادداشت

 .یابد مستند شود می

MEGA     گیرتر از ویراست قبلی اسـت،         جدید از این لحاظ سخت
ها آمده انتشار یافـتـه        نوشته  چرا که متون به همان شکلی که در دست        

ها مـانـنـد       نوشته  برخی از دستMEGAاند، حال آنکه در نخستین    
از نو تنظیـم  “   ایدئولوژی آلمانی”یا “ فلسفیـ  های اقتصادی نوشته دست” 

هـای کـامـلـی بـه جـای                شامل گزیده  MEGAهمچنین  .   اند  شده
هایی کـه مـارکـس و         های ناقص است، عالوه بر این نه تنها نامه  بخش

اند انتشار یـافـتـه         هایی که نیز دریافت کرده      اند بلکه نامه    انگلس نوشته 
هر جلد شامـل  )   5. ( گیرد  جلد را در بر می   120 کامل   MEGA:   است

ی    گیرد، و کتاب دیگری است که نمایه یک کتاب، که متن را در بر می     
ی مـربـوط و          نوشتـه   ویراستاری در آن گنجانده شده و تکوین دست       

کند و تمام اطالعات ویراستاری، انـواع   ی انتقال آن را مشخص می     نحوه
نوع کاغذ،  ( ی مدارک مادی      دیگر همان متن، و توصیفات مفصل درباره      

 )6. (گیرد را در برمی) رنگ مرکب و غیره

های انتقادی، توجه به فرایند تکوین و تکامـل           بنا به اصول ویراست   
شود که هیـچ اثـر         شود و در بسیاری موارد معلوم می        متن معطوف می  
نـوشـتـه       ها و دست    نویس  و همچنین در مورد پیش    .   نهایی وجود ندارد  

خود مولف ” شده که  شود که تالش برای یافتن شکل ویراست  روشن می 
از برخـی لـحـاظ ویـراسـت           .   آب در هاون کوبیدن است    “   خواسته  می

در بسـتـری   )   1969( انتقادی شبیه به آن چیزی است که میشل فوکو        
هـا نـه        نامیده است و در آن با نظریه      “   شناسی دانش   باستان” گسترده  

کـه  ( “   بنایی تاریخی ” بلکه چون   )   که ظاهراً بدیهی است   ( “   اسناد” چون  
 بـه  MEGA تا حد معینی   . شود  برخورد می )   رسد  بدیهی به نظر نمی   

پردازد و به ایـن طـریـق           های مارکس و انگلس می      به متن   همین شیوه 
درک .   آورد   ها را فراهـم مـی     ی این متن بنیاد بهتری برای بحث درباره  

ی ساده قرائت تقلیل یابد و ادعا شـود کـه        تواند به مسئله   یک بنا نمی  
ام و مولفان را با تفسیرهای دیگر به بـد خـوانـدن                ه  خودم خوب خواند  

پرداختن به یک بنا فرآیندی است باز که بارها و بارها انجام            .   متهم کرد 
های متنی معین نیست زیرا هیچ        ی موجودیت   ادراکِ منفعالنه .   شود  می

متنی بدون ابهام نیست، بلکه فرایند پویای بازسازی است که به شرایط       
ها، جهـات     این شرایط بر بحث   .   متغیر سیاسی و گفتمانی بازبسته است     

 .شوند تاثیرگذار است کننده تلقی می توجه و مسائلی که تعیین

MEGAگذارد  ی جدید را در اختیار می ها  جدید انبوهی از بینش
ای عـالـی        نهایت دشوار ویراستاری به شیـوه       و با بسیاری از مسائل بی     

و ( نهایت پـیـچـیـده           ی بی   نوشته  مثالً ویراست دست  .   کند  برخورد می 
شاهکاری از کار ویراستـاری  ∗  “ تکمیل و تغییر  ”    ) ی  نشده  تاکنون ترجمه 

بر این نـکـتـه تـاکـیـد           . )   ما بعداً به این متن باز خواهیم گشت       ( است  
کنم چون مالحظات انتقادی زیر تغییری در تحسین من از کیفیـت       می

MEGAکند  ایجاد نمی. 

آثـاری غـیـر از        (  به چهار بخش     MEGAیک مشکل از تقسیم     
ایـجـاد   )   هـا    ها؛ گزیده و کارهای مقدماتی آن؛ نامه“ سرمایه”؛ “سرمایه” 

بـا  .   تواند سبب جدایی نادرست بررسی و مطالعـات شـود            کرده که می  
بندی مرزهای مـعـیـنـی را        ها، این تقسیم    وجود پیوندِ تمامی این متن    

و “   سـرمـایـه   ”   بـا        MEGAدر بـخـش دوم            .   کـنـد    برقرار می 
 به بعـد    1857شویم که از سال       های مقدماتی آن روبرو می      نوشته  دست

 مـنـطـقـی     1857از برخی جهات شروع کار از سال        .   نوشته شده است  
هـای     نوشـتـه    دست” ای شروع شد و در همان سطح          است که چیز تازه   

خود مـارکـس   .    نیست1847“   فقر فلسفه”  یا 1844“   فلسفی ـ   اقتصادی
گفته اسـت کـه در          )“درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی”گفتار  در پیش( 

.  پس از نقل مکان به لندن مطالعات جدیدی را آغاز کرده اسـت     1850
انتشار در بخش چـهـارم   ( ها  اما آنچه در ابتدا در لندن انجام داد، گزیده    

MEGA (  تأمل”و متن کوتاه“*) 1857  ( * * “ دیباچه” .   است)   1851 (
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و 

مـارکـس   .   ها استوار هستند بر این گزیده)  1858ـ1857(“ گروندریسه” 
که قرار اسـت    ( ها  مقاالت زیادی برای روزنامه   “   گروندریسه” زمان با     هم

  )انتشار در بخش سـوم   ( ها    ، نامه )  انتشار یابد  MEGA اول     در بخش 
ی مهمی از مطالب،      بر این، مجموعه    عالوه.   نوشت  و مطالب اقتصادی می   

، را آماده کرده بود که هنوز انتشار        “ کتاب مربوط به بحران   ” به اصطالح   
و در بخش چهارم انـتـشـار      )   1991هکر، / رجوع کنید به بلوک(نیافته  

. ها را باید با هم مطالعه کرد، نه جداگـانـه   تمامی این متن.   خواهد یافت 
 را بـا      تقسیم ویراستاری شاید درست نیست که به عنوان خواننده         

 .ی متون یکسان بگیریم  مجموعهنظم درونینوعی 

شاید این امر ناشی از آن باشد کـه ویـراسـت جـامـعـی چـون                     
MEGA      دادن    ی نظم تواند از مسئله   به دلیل انبوه عظیم مطالب نمی

بخـش دوم از      .   شد از مشکل دیگری اجتناب کرد      اما می .   اجتناب کند 
MEGA هـای     اند و در مـقـدمـه      و آثار مقدماتی نامیده“   سرمایه”  را

مـطـلـع    “ “   سرمـایـه  ” نویس    سه پیش ”  از   MEGAمجلدات گوناگون   
های اقتـصـادی    نوشته دست” ؛  1858ـ1857“   گروندریسه” شویم ــ     می

ـــ  “   1865ــ 1863هـای اقـتـصـادی          نوشته دست” و “   1863ـ1861
اما این بـرچسـب   )   7. ( برچسبی که در این میان به سرعت گسترده شد        

 معین است و داوری را         داوری خالص نیست، این یک      توصیفیک  
از “   سـرمـایـه   ” شود که      انگاشته می   چنین پیش .   توان زیر سوال برد     می

هـای بـزرگ        نویـس   به بعد هدف مورد نظر بوده و تمامی پیش     1857
همچنین این داوری حـاکـی   .   اند  هایی به سوی این هدف بوده       دیگر گام 

، جلد “ “ سرمایه” نویس    سه پیش ” از آن است که مارکس پس از نگارش         
ی نهایی انتشار داده  و به دنـبـال آن      را به عنوان نتیجه   “   سرمایه” اول  

ی نهایـی     های جلد دوم و سوم توسط انگلس که آنها نیز نسخه            ویراست
روشن تکاملی و تمایزی واضح  از این منظر، خط   .   اند  هستند انتشار یافته  

وجـه     اما جریان کار به هیـچ     .   ها و اثر نهایی وجود دارد       نویس  بین پیش 
 .چنین نبوده

 

 تداوم و گسست در تکامل نقد اقتصاد سیاسی مارکس. 3

ای هـم       و پیشیـنـه  ( دیدگاه یادشده که طرح کلی آن در باال ارائه شد       
دهـد     انگاشت قرار می     را پیش  تداومی پرقدرت ،  ) برای آن وجود دارد   

ی ماهیت این تکامل را مـعـلـوم           های ممکن درباره    ی پرسش   که حیطه 
 :توان دو موضع متناقض را تصریح کرد طور کلی می به. کند می

دهد که طـی آن        درپی تکاملی را نشان می      های پی   نویس  پیش)   1( 
 .تر کمال بیشتری یافته است عمیق تحلیل و بازنمود به دلیل پژوهش

دهد که طـی آن        درپی تکاملی را نشان می      های پی   نویس  پیش)   2( 
های پر طول و تفصیل را کنار گذاشته و در برخی جـهـات ایـن                   بخش

کرده تا    تکاملی است به سوی عدم کمال بیشتر، زیرا مارکس تالش می          
 .پسندتر کند شرح خویش را عامه

. تـوان یـافـت        های آلمان هر دو رشته استـدالل را مـی           در بحث 
اسـت،  چـرا کـه          “   سـنـتـی   ” ی موضع     نخستین دیدگاه از آن هسته    

به همان تعبیری که در بخش اول این مقاله توضـیـح داده       “   بازسازی” 
ترین نمایندگان دیدگـاه دوم        برجسته.   شد به هیچوجه ضروری نیست    

آوری و    به معنای جمع“   بازسازی” بنابراین، .   هاوس و ریشله هستند    بک
حفظ آن چیزهایی است که کنار گذاشته و باید متون بعدی را در پرتو              

 در اخـتـیـار        MEGAاما با مطالب بالفعلی کـه     .   متون اولیه خواند  
مـطـالـعـات     ” ی ساده بین       ا  آید که با رابطه     گذاشته، تصویری پدید می   

ـــ   “ “   سـرمـایـه   ” نویس    سه پیش ” ــ با اشاره به     “   سرمایه” و  “   مقدماتی
 .رسد نظر می جورتر به و متفاوت است و جفت

، مارکس این برنامه را در ذهن داشت کـه نـقـد        1850ی   در دهه 
جامعی از اقتصاد سیاسی بنویسد، اما این نقد هرگز شکل و سـاخـتـار         

 نخستـیـن   1857در تابستان   “   دیباچه” نگارش  .   معینی به خود نگرفت   
شناسی و نیازهای سـاخـتـاری     تالش برای روشن کردن مشکالت روش    
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نـیـسـت،    “   گـرونـدریسـه   ” ای بر      مقدمه“   دیباچه” .   برای این نقد است   
بسـیـاری از     .   شده اما نسبتاً مبهم ریزی ای است بر این اثر برنامه       مقدمه

بینند؛   ی مارکس را از روش می       برداشت پخته “   دیباچه” نویسندگان در   
ی روش  درباره)   اش ی پختگی در دوره( کالم “   نخستین” اما برعکس این  

روش ” قول غالـبـاً تـکـراری کـه               این نقل .   کالم“   واپسین” است و نه    
تر از آن است که بتواند روش          است مبهم “   پیشروی از انتزاع به انضمام    

ای را توصیف کند که مارکس عمالً ده سال بعد در جـلـد اول                    پیچیده
 .مورد بحث قرار داده است“ سرمایه”

“ هـا    نـوشـتـه      دسـت ” نقطه آغاز معینی ندارد،     “   گروندریسه” خود  
ی کتاب داریـمـون بسـط           اند بلکه از بحثی درباره      نشده“   ریزی  برنامه” 

کـه  ( ی بحرانی نزدیک    ها محصول انتظارات مارکس درباره   آن.   اند  یافته
در .   هسـتـنـد   )   که رخ نداد( های انقالبی مرتبط با آن  و جنبش)   رخ داد 

 معـیـن، مـارکـس بـایـد           محتوایی، همزمان با بازنمود “ گروندریسه” 
شناسی  داد که انبوهی از مسائل روش  بازنمود خود را شکل می    ساختار

نـویـس اثـری         به واقع پیـش “   گروندریسه” بنابراین، .   کرد  را مطرح می  
“ گـرونـدریسـه   ” تر شکل دقیقی داشته باشد، برعکس          نیست که پیش  

هـمـانـطـور کـه        .   دهد که این شکل چگونه پدید آمده است         نشان می 
نـقـد   ” ی      یعنی ارائه (  کتاب است    6ی امر طرح انتشار       دانیم نتیجه   می

ی    هـایـی دربـاره        که عنوان کل پروژه بود، در کتاب      “   اقتصاد سیاسی 
سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدبگیری، دولت، تجارت خـارجـی، بـازار        

رقـابـت تـعـداد زیـادی          ” و  “   طور عام   سرمایه به ” و تمایز بین    )   جهانی
 1858تابستان   /  تا بهار1857ای که از تابستان   بنابراین، دوره. “ سرمایه

ریـزی      برای نقد برنامه   بندی  ی صورت   دورهتوان    شود را می    شروع می 
بندی در آن انجـام       را متنی دانست که این صورت     “   گروندریسه” شده و   

 .شود می

.  بـخـشـد     تحققی بعدی، مارکس کوشید تا این پروژه را           در دوره 
متـن  :   بیابیم“   گروندریسه” توانیم نخستین گام را در انتهای         تر می   پیش
و کـتـاب     )   Urtext   “ )1858” گـام بـعـدی        .   “  ــ ارزش     I” :   کوتاه

که )   1859( “   ی اول پاره.   درآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی   ” ی    انتشاریافته
سرمایـه  ” کند و همچنین   کتاب خود را اعالم می6در آن مارکس طرح  

را در عنوان اثری انتشاریـافـتـه        )   برای نخستین و تنها بار    ( “   طور عام   به
عالوه بر این، مارکس تاریخ اقتصاد سیاسـی  .   دهد  مورد استفاده قرار می   
آن در      به دنبال هر مقوله بایـد تـاریـخ     :   گنجاند  را در بازنمود خود می    

تـوانـیـم       مـی “   . . . . درآمـدی    ” اما حتـی در      .  ی اقتصادی بیاید  اندیشه
قانون تصاحـب   ” های مربوط به      بخش:   تجدیدنظرهای مفهومی را بیابیم   

دو بـخـش   “   Urtext” که در “   گذار به سرمایه” و در “  در گردش ساده 
 )8. (اند ی پول حذف شده آخر این فصل درباره

ی خـود را بـا نـگـارش               پس از گسستی دو ساله، مارکس پروژه      
دهـد کـه هـمـانـا             ادامـه مـی    ”   . . .   درآمدی   ” ای مستقیم به      تکلمه

حدود نیمی از   ( عظیم است “   1863ـ1861های اقتصادی  نوشته دست” 
در ایـن    ) .   اختـصـاص یـافـتـه بـود          “   های ارزش اضافی   نظریه” آن به   
اش را دنـبـال کـنـد، امـا               نوشته، مارکس کوشید تا طرح اولیه       دست

ی    یک نمونه.   همچنین شماری از تجدیدنظرهای جدی در آن رخ داده      
. دیده اسـت     مهم روشی است که در آن مارکس بحران اقتصادی را می          

های ویرانگـر     همچنین ویژگی “   گروندریسه” مارکس در چند صفحه در      
این با انتظارات وی در آن زمـان         .   بحران را مورد تاکید قرار داده است      

. کند جفت و جور بـود    های انقالبی را برپا می     که بحرانی عمیق شورش   
، بحران بدون این که هیچ نوع فرایندهای انـقـالبـی            1858اما در سال    

ایجاد کند به سرعت از بین رفت و عالوه بر این، امکانات انـبـاشـت را                  
ی یادشده عمیقاً بـر       تجربه.   داری را قوت بخشید     بهبود و تکامل سرمایه   

ی بحران تاثیر گـذاشـت و بـه ویـژه                برخورد بعدی مارکس با نظریه    
ی بحران باید در تکامل مقوالت داشـتـه بـاشـد               جایگاهی را که نظریه   

 .زیرسوال برد

 مـارکـس بـرای        1863ــ 1861های    سال  تر، در همان تالش     پیش
 ظـاهـر   ی تغییریافته   پروژهی خویش، خطوط کلی یک        هدایت برنامه 

 

، مارکس این برنامـه را در         1850ی    در دهه 
ذهن داشت که نقد جامعی از اقتصاد سیاسی        
بنویسد، اما این نقد هرگز شکل و ساخـتـار          

در “   دیباچـه ” نگارش  .   معینی به خود نگرفت   
 نخستین تالش برای روشـن      1857تابستان  

شناسی و نـیـازهـای         کردن مشکالت روش  
“ دیـبـاچـه   ” . ساختاری برای این نقد اسـت     

ای    نیست، مقدمه “   گروندریسه” ای بر     مقدمه
شده اما نسـبـتـاً     ریزی است بر این اثر برنامه 

 .مبهم
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، بـرای    1862 دسـامـبـر        28ای به کوگلمان در    مارکس در نامه.  شد
وی آن را     .   را اعـالم کـرد      “   سرمایه” نخستین بار عنوان جدید، یعنی      

که فـقـط بـه        “   خودکفا” اما همزمان چون اثری     “   . . . درآمدی  ” ی    ادامه
رسد که مارکس  به نظر می.   پردازد توصیف کرد    می“   طور عام   سرمایه به ” 

ی شش کـتـاب       در این زمان به این نتیجه رسیده که قادر نیست برنامه          
. ای را ارائه کنـد      خود را به پایان برد و بنابراین تصمیم گرفته اصول پایه          

پـس از    .   تری رخ داده باشـد      های بعدی، باید دگرگونی عمیق      اما در ماه  
، مـارکـس   1863در تابستان “  1863ـ1861ی  نوشته دست”پایان بردن  

ها، نـه     نوشته نه در دست:   اشاره نکرد“ طور عام سرمایه به”هرگز به  
 تـا    1857این مفهوم، که از       .   های انتشاریافته   ها، و نه در متن      در نامه 
هـا اسـتـفـاده           این قدر مهم بوده و اغلب در انواع متفاوت متـن 1863

معنـای دقـیـق ایـن امـر در              .   شده، اکنون کنار گذاشته شده بود    می
سو، ایـن بـحـث       از یک.   شدت مورد بحث بوده است های گذشته به   دهه

“ سـرمـایـه   ” بازنمود را در     “   طور عام   سرمایه به ” مطرح شده که مفهوم     
تـا  “  طور عام سرمایه به”کند اما هیچ اجماعی نیست که  بندی می  ساخت

هـا یـا        آیا فقط تا دو کتاب اول، یا همچنین بخـش         :   یابد کجا ادامه می  
کند؟ از سوی دیگر، این       حتی کتاب سوم نیز در این سطح استدالل می        

بحث مطرح شده که مارکس مفهوم ساختاری خود را تغـیـیـر داده و                 
 .را کنار نهاده است“ طور عام سرمایه به”عمالً 

ام که مارکس تـحـت        استدالل کرده )   1986هاینریش،  ( ای    در مقاله 
چـنـانـکـه     (  معینی را    محتوایخواسته    می“   طور عام   سرمایه به ” عنوان  
طـور عـام      ی مربوط به محتوی بخش مربوط به سرمایه به ها نویس  پیش

دهد ــ یعـنـی       ها را از ارزش به سود و بهره نشان می           آشکارا گذار مقوله  
کنند و در رقابت تعداد بسیاری از            ها را بیان می     مقوالتی که تمامی این   

 نشـان دهـد      سطح معینی از انتزاعرا در) “شوند ظاهر می”ها   سرمایه
شود  آنچه در این حرکت ظاهر می) :   های بسیار انتزاع از حرکات سرمایه( 

 مـعـیـن      ترکیباین  .   نباید با استفاده از این حرکت توضیح داده شود        
را “   رقـابـت  ” و “   سرمایه به طور عام” محتوی و سطح انتزاع، تقسیم بین     

  آن MEGAکه ( “   1863ـ1861ی  نوشته دست”اما در . کند ایجاد می 
، مارکس باید تشخـیـص      )   اش انتشار داده    را برای نخستین بار در کلیت     

پرداختن بـه  :   توانست تحقق بیابد داده باشد که این خواست دوگانه نمی       
“ طور عـام     به  سرمایه” ی    بهره، که بنا به طرح مارکس باید آخرین مقوله        

 مـارس    11ی مارکس بـه السـال در             مثالً رجوع کنید به نامه    ( باشد  
انگاشت آن     ، بدون بسط نرخ عمومی سود ناممکن است و پیش         ) 1858
است، و بازنمود فرایند گردش نیـاز بـه          “   تعداد بسیاری سرمایه  ” رقابت  

سرمایـه    ” مفهوممارکس ناگزیر   .   پرداختن به انواع متفاوت سرمایه دارد     
مـحـور   .    نیز محو شـد    واژهگذاشت و بنابراین، خود       را کنار   “   طور عام   به

مفهومی عـام      ( ی فردی   سرمایهی    ی جدید رابطه    شناختی پروژه   روش
شـود     که نباید با مفهوم سرمایه منفرد مشخص که در رقابت ظاهر مـی         

ای که مـارکـس        است، رابطه  ی اجتماعی   کل سرمایه و  )   اشتباه گرفت 
 )9. (های مختلف و در سطوح مختلف انتزاع تحلیل کرد در گام

 به نـام  ی نقد  دومین پروژه ،  1864 و   1863های    بنابراین، در سال  
زاده شد که قرار بود شامل چهار کتاب باشـد، سـه کـتـاب                 “   سرمایه” 

مارکس ( پرداخت  ی اقتصادی می   تئوریک و کتاب چهارم به تاریخ نظریه      
ی گام به گام تاریخ نظریه برای       ی خود را برای ارائه      همچنین طرح اولیه  

ای بـه       مارکس نه تنها هرگز دوبـاره اشـاره         ) .   هر مقوله کنار گذاشت   
ی طرح اولیه مشتمـل   نکرد، بلکه چیزی هم درباره“   طور عام  سرمایه به ” 

اشاره کرد کـه  “   ای تحقیقات ویژه” تنها به “ سرمایه”در :  جلد نگفت6بر  
این گستره به عنوان بـازنـمـودِ    .   قرار داشت“   سرمایه” ی    خارج از گستره  

“ آل   داری؛ در حالت میانگین ایده      ی تولید سرمایه    سازمان درونی شیوه  ” 
“ آل   میانگین ایـده ” این .   تعریف شده بود)   832.  سرمایه جلد سوم، ص( 

شامل برخورد به رقابت در سطح انتزاعی بود، اما چنانکه مـارکـس در            
بـا  .   گـرفـت   را در بر نمی“   حرکت واقعی رقابت” کند،   همان جا تاکید می   

ی    شـده دربـاره       ریـزی    های برنامـه    این همه، موضوعات کلیدی کتاب    
کارمزدبگیری و مالکیت ارضی، گنجانده نشدند، بنابراین، معقول به نظر          

جایگزین سه کتاب اول طرح شش کتـاب شـده           “   سرمایه” رسد که     می
 .شناسی بازنمود تفاوت چشمگیری کرده بود است اما رهیافت روش

را “   طور عام   سرمایه به ” مارکس ناگزیر مفهوم    
گذاشت و بنابراین، خود واژه نیز مـحـو           کنار  
ی جـدیـد        شناختی پروژه محور روش.   شد

مفهومی عام کـه     ( ی فردی     ی سرمایه   رابطه
نباید با مفهوم سرمایه منفرد مشخص که در        

و کـل    )   شود اشتباه گرفـت     رقابت ظاهر می  
ای کـه       ی اجتماعی است، رابـطـه       سرمایه

های مختلف و در سـطـوح           مارکس در گام  
 .مختلف انتزاع تحلیل کرد



             86                                              2007  -  86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

تـوانـیـم       اگر تمامی این تغییرات را در نـظـر بـگـیـریـم، نـمـی                  
نـویـس سـوم         بعدی را پیش“   1865ـ1863ی اقتصادی     نوشته  دست” 
ی جـدیـدی بـود کـه            نویس نخست پروژه    این پیش :   بدانیم“   سرمایه” 
نویس برای سـه    تر، نخستین پیش    نام داشت، یا به بیان دقیق     “   سرمایه” 

نویسـی وجـود      برای کتاب چهارم حتی پیش  .   “ سرمایه” کتاب تئوریک   
کـنـد و        مفهوم متفاوتی را دنبال می    “   های ارزش اضافی    نظریه” :   ندارد

پردازد، اگرچه شامل گریـزهـای فـراوانـی           فقط به تاریخ یک مقوله می     
 نوشته شد اما به استثـنـای   1864ـ1863 در Iنویس کتاب  پیش.  است

مـا در    .   مفقود شده اسـت   “   ی تولید واسطه نتایج فرایند بی  ” فصل آخر   
  IIیک شرح کامل را بـرای کـتـاب          “   1865ـ1863ی  نوشته دست” 

ی  نوشته با این همه، انگلس هنگام تهیه جلد دوم از این دست         .   یابیم می
ی روسی آن    نوشته پس از ترجمه    این دست .   ای نکرد   تر استفاده   قدیمی

 MEGA II.4.1، برای نخستین بار در زبان اصلی در 1974در سال  
ی    نـوشـتـه    دست” ، به اصطالح IIIبرای کتاب .   انتشار یافت1988در  

 نوشته شد، تقریباً تنها روایت کـامـل   1864ـ1863، که در سال “ اصلی
است و انگلس هنگام ویراست جلد سوم عمدتاً از این متن اسـتـفـاده                

 .کرده است

 1866ی  ، مارکس در ژانویه“ سرمایه  ” اولنویس  بر اساس این پیش  
امـا  .    انتشار یافت  1867 کرد که در سال      Iشروع به نگارش متن کتاب      

مـتـن   .   نـویـس اول بـود         ی تجدیدنظری در پیش     این چاپ نیز نتیجه   
تـری را       اما فصل مفصل.   نبود“   . . . نتایج فرایند” انتشاریافته شامل فصل   

ی بـازنـمـود        یافته  گرفت که گسترش    در برمی “   کاالها و پول  ” ی    درباره
ای کوتاه به عنوان مقدمه اسـت     ی خالصه به جای ارائه“   . . . درآمدی بر ” 

عالوه بر این، در جریان فراینـد  . ی مارکس قرار داشت که در طرح اولیه 
شکل ارزش را در فصـل اول بـا            “   دیالکتیکی” چاپ، مارکس بازنمود    

 .به عنوان پیوست به این جلد تغییر داد“ کمتر دیالکتیکی”روایتی 
 برای چاپ، قـادر      Iکرد که پس از تدارک کتاب         مارکس گمان می  
هر دو کـتـاب   .    را به سرعت به پایان بردIII و IIخواهد بود که کتاب  

یافت و سپس جلد سوم با کتـاب         انتشار می “   سرمایه” باید در جلد دوم     
IV گفـتـار    این موضوع در پیش(، تاریخ نظریه، به دنبال آن انتشار یابد

 1871 تـا      1867هـای       در سـال   . )   جلد اول طـرح شـده اسـت           
ای مفصل بـرای       نوشته  ، دست IIIتر برای کتاب      های کوتاه   نوشته  دست
و چـنـد     )   IIی دوم کـتـاب            نـوشـتـه     به اصطالح دست    ( IIکتاب  
اما امید مـارکـس      .    نگارش یافت  IIتر برای کتاب      ی کوتاه   نوشته  دست

ای بـه       چنانکه در نـامـه      :   برای به پایان بردن زودهنگام برآورده نشد     

کرد که تجـدیـدنـظـر      نوشت، فکر می  1871 ژوئن   13دانیلسون مورخ   
پیش از   )    است1865ـ1863ی  نوشته مقصود دست(نوشته  کامل دست 
 1871ـ1867های  نوشته در دست.    الزم باشدIII و IIهای  چاپ کتاب 
، این تجدیدنظر  را انجام داد، به نحـوی کـه     III و IIهای    برای کتاب 

 جـدیـد     نویس دوم    پیشها همراه با ویراست اول جلد اول          این متن 
 .دهد را تشکیل می“ سرمایه”

 کـه    1871این فرایند بازنگری ناگهان با اعالم ناشـر در اواخـر               
بنابـرایـن،   .  انتشار یابد متوقف شد1871ویراست دوم جلد اول باید در  

ای جدیـد   با این کار، دوره.    کردIمارکس شروع به تجدیدنظر در کتاب      
 متـمـرکـز    Iاز کار بازنگری آغاز شد که ابتدا بر کتاب      )   و آخرین دوره  ( 

ی    بود و مارکس طی آن مشغول تدارک ویراست دوم آلمانی و ترجمـه    
پـس از    .    انتـشـار یـافـت      1875ـ1872های  فرانسوی شد که در سال 

 1877 و پـس از          IIIها بـرای کـتـاب         نوشته ، برخی دست1874
 . نوشته شدIIهای مهمی برای کتاب  نوشته دست

ی    هنگام تدارک ویراست دوم جلد اول، مارکس بازنمـود دوگـانـه       
این بازنگـری در     .   شکل ارزش را در فصل اول و در پیوست حذف کرد          

انجام شده بود کـه نشـان         “   تکمیل و تغییر  ” ی    ی یادشده   نوشته  دست
کرد بلکه  دهد چگونه مارکس نه تنها بازنمود مناسبی را جستجو می         می

تـوان در مـتـن          تفسیرهایی را بر بازنمود خویش نوشته است که نمی        
این مالحظات به ویژه برای فهـم بـرداشـت او از               .   انتشاریافته جست 

نوشتـه    در بخش بعدی به این دست     .    مهم است  * “ یافتگی ارزش   شیئت” 

، تحلیـلِ شـکـل       “ سرمایه” در ویراست دوم    
ارزش عمدتاً از پیوست ویراست اول پیـروی         

در :   سازی اسـت     فهم  کند که آشکار عامه     می
پیشگفتار بر ویراست اول، مارکـس روایـت         

ی    که در انـدیشـه    ” ای    پیوست را به خواننده   
. توصیه کرده بـود   “   دیالکتیکی تمرینی ندارد  

مارکس کامالً آگاه بود که چیز مهمی  در ایـن           
وی بـرای   .   تجدیدنظر کنار گذاشته شده است    

گـفـتـار بـر          ، پیش “ سرمایه” ویراست دوم   
ویراست اول را حفظ کرد ولی در سکوت یک         

 .ی مهم را از آن حذف کرد جمله
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انـتـشـار تـوسـط        ( متون    )انتشارنیافته(متون  تاریخ
 )مارکس

 نظریه ارزش سرشت عام دوره

53-1850 

 1854ـ57

 )از جمله تامل(دفاتر لندن 

 هایی از اقتصاد سیاسی گزیده

 ی ارزش و پول ریکاردو نقد فزاینده از نظریه ی مقدماتی دوره 

نقد اقتصاد ”
 “سیاسی

    

 “...نقد”نویس  نخستین پیش 1857ـ58
 مقدمه

 گروندریسه

 )1857به ویژه کتاب بحران (ها  گزیده

 ی نخست تکوین پروژه 

رقابت تـعـداد   /   طور عام   سرمایه به ”  کتاب و    6طرح  
 به عنوان اصل ساختاری“ زیادی سرمایه

 نخستین تالش برای تحقق این پروژه

؛ ) های متـعـدد     تالش( گذار از ارزش به پول      :   گروندریسه
 )نخستین تالش(گذار از پول به سرمایه 

 

1858 
1859 

 

 1861ـ63

 “...نقد”نویس  دومین پیش

Urtext)  درآمدی”متن اصلی...“ 

 

 
شـامـل     ( 1861ــ 63اقتصادی    ی  نوشته  دست

 )“های ارزش اضافی نظریه”

 

 
درآمدی بر نقـد اقـتـصـاد         

 سیاسی

 ی نخست دومین تالش برای تحقق پروژه

 ها بازنگری چشمگیر در بسیاری عرصه

Urtext  دومین تالش(گذار از پول به سرمایه( 

، تحلیل شکل ارزش مـتـقـاطـع بـا            “ کار عام ” :   درآمدی
 تحلیل فرایند مبادله

نقد بیلی ضرورت بازنگـری در       :   های ارزش اضافی    نظریه
 دهد تحلیل شکل ارزش را نشان می

     “سرمایه”

 “سرمایه”نویس  نخستین پیش 1863ـ65
 )1863ـ65اقتصادی  ی نوشته دست(

ی    واسـطـه     نتایج فرایند بـی    ” فقط    ( Iکتاب
 .)باقی مانده“ تولید

 )Iنوشته  دست (IIکتاب 

 )نوشته اصلی دست (IIIکتاب 

 ی دوم تکوین پروژه 
  کتاب سرمایه4

سرمایه اجتماعی کل به عنوان اصـل  / سرمایه منفرد 
 ساختاری

 ی دوم نخستین تالش برای تحقق پروژه

نویس از سـه کـتـاب تـئـوریـک                کاملترین پیش 
 “سرمایه”

 مفقود شده بنابراین هیچ اطالعی      Iی کتاب     نوشته  دست
 .ی تغییرات برخورد مارکس با ارزش و پول نداریم درباره

 

 1866ـ67
 1867ـ68

 1868ـ71

 “سرمایه”نویس  دومین پیش

 

 II برای کتاب II-Vی  نوشته دست

 برای کتـاب    IV و   II  ،IIIی    نوشته  دست
II 

 

سرمایـه جـلـد اول        
 1867) ویراست اول(

 ی دوم تالش دوم برای تحقق پروژه

ی     به عنوان دنبـالـه     IIی کتاب     نوشته  دست
  انتشاریافتهIمستقیم کتاب 

تحلیل شکـل  ) :   ویراست نخست ( سرمایه جلد اول    
) “ تر اسـت     دیالکتیک دقیق ” ( ارزش در فصل اول     

تـر در       فهـم   تحلیل شکل ارزش به صورت عامه     
 ضمیمه

 1871ـ83
 

 

 1874ـ78
 1877ـ81

 

 1877ـ79
 

1881 

 “سرمایه”نویس  سومین پیش

 1872ـ1871“ تکمیل و تغییر”

 IIIنوشته برای کتاب  دست

 بـرای    V،VI ،VII   ،VIIIنوشته   دست
 IIکتاب 

هایی درباره بانکداری و مطـالـب         گزیده
 Iمالی برای بازنگری کتاب 

 ی واگنر هایی درباره یادداشت

 

سرمایـه جـلـد اول        
 1872) ویراست دوم(

سرمایـه جـلـد اول        
 1872ـ75) فرانسه(

 ی دوم تالش سوم برای تحقق پروژه
 Iبازنگری چشمگیر کتاب 

 افزایش عالقه به آمریکا و روسیه،

 IIبهبود چشمگیر کتاب 

 ها  در نامهIاعالم بازنگری بنیادی کتاب 

 

 “تکمیل و تغییر”

 شناختی، بازنگری در تحلیل شکل ارزش تامالت روش
سازی تحلیل شکل  فهم  عامه): ویراست دوم (Iسرمایه 

پرستی، تقلیل تامالت  ارزش، بسط تحلیل بتواره
 ی آشکار مندانه روش

 شناختی تامالت روش: ی واگنر هایی درباره یادداشت

  1881ـ1850های اقتصادی مارکس  نوشته دست
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 .باز خواهم گشت

، تحلیلِ شکل ارزش عمدتاً از پـیـوسـت          “ سرمایه” در ویراست دوم    
در :   سـازی اسـت       فـهـم     کند که آشکار عـامـه     ویراست اول پیروی می   

کـه  ” ای  پیشگفتار بر ویراست اول، مارکس روایت پیوست را به خواننده         
رجوع کنـیـد   ( توصیه کرده بود  “   ی دیالکتیکی تمرینی ندارد     در اندیشه 

مارکس کامالً آگاه بود که چیز مـهـمـی     ) .   MEGA II. 5. P.12به  
وی بـرای ویـراسـت دوم          .  در این تجدیدنظر کنار گذاشته شده است 

گفتار بر ویراست اول را حفظ کرد ولی در سکوت یـک              ، پیش “ سرمایه” 
“ . . . درآمدی بر    ” ی    مارکس با مقایسه  .   ی مهم را از آن حذف کرد        جمله

ی بازنمودِ خویش از تحلیلِ شـکـل       درباره1867، در سال  “ سرمایه” با  
درک آن دشوار است، زیرا دیالکتیک در نخستین ” :   ارزش چنین نوشت 

مـارکـس بـا       ) MEGA II.5, p. 11/12 (*“.تر است بازنمود دقیق 
دهد که دیگر دیالکـتـیـکِ         حذف این جمله در ویراست دوم، نشان می       

 .دانسته است نمی“ تر دقیق”تحلیل شکل ارزش را 

سازی، کـه در       فهم از این لحاظ، تز بکهاوس درباره گرایش به عامه 
امـا  .   آن بخشی از وضوح کنار گذاشته شـده، کـامـالً درسـت اسـت                 

 بر این گرایش تاکید شود، حـتـی در مـورد              فقطآمیز است که      اغراق
در اینجا، .   تحلیلِ شکل ارزش که عدم دقت در آن تا حدی آشکار است          

“ ناسازمند” برانگیز، حذف چهارمین شکل ارزش  تغییراتِ مسئله  از جمله 
و )   توان در بازنمود فصل اول ویـراسـت نـخـسـت یـافـت                   آن را می  ( 

 در   شـکـل  است که هیچ تفاوتی در        “   شکل پولی ” جایگزینی آن با    
 عمل اجتماعیتنها تفاوت توسط   .   ندارد“   شکل عام ارزش  ” مقایسه با   

گنجاندن شکل پولی به این معناست که نه        .   صاحبان کاالها ایجاد شده   
تر،  کنار گذاشته شده، بلکه از آن مهم“   تکامل شکل ” ی دقیق     تنها جاده 

و فصـل    )   تحلیل از شکل کاالیـی    ( تفاوت در سطوح بازنمودِ فصل اول       
در .     مبهم شده اسـت    )   تحلیل از اعمال اجتماعی صاحبان کاالها     ( دوم  

ها، جایگاه و هدف فصل دوم تاحدی ناروشن         نتیجه، در بسیاری از بحث    
ی تحلیل شکل ارزش در       تر نتیجه   وقتی پول که پیش   .   باقی مانده است  

عـنـوان     فصل اول بود، چرا فصل دومی الزم آمد که همچنین پول را به            
 کند؟ نتیجه ارائه می

یی این کمبودهای معین را مشاهـده        اگرچه باید در چنین بازنگری    
ضـمـیـمـه     .   کنیم، اما پیامدهای ضمنی آن چندان سرراست نـیـسـت          

مثال در این جا برای نخستیـن   ( دهند    هایی را نشان می     همچنین تکامل 
و )   یـابـیـم    را مـی   “   ارز   های شکل هـم  ویژگی”بار بازنمودِ بسیار روشنِ  

در .   همچنین بازنمود در ویراست دوم شامل بهبودهای معیـنـی اسـت      

مجموع ما سه بازنمود از بخش مربوط بـه شـکـل ارزش داریـم و                     
چنانکه بخواهیم درک کاملی .   نیست“   بهترین” هیچکدام به طور قطعی     

از تحلیل شکل ارزش داشته باشیم، باید از هر سه بازنمود انتشاریافتـه،      
ی    کـنـنـده      های تعییـن    و به همان اندازه، دست کم از برخی استدالل        

رجـوع  ( استفاده کنیم    “   تکمیل و تغییر  ” ی    شده  ی بازنگری   نوشته  دست
 ).2007کنید به هاینریش 

 تجدیدنظرهایی به ویـژه در       Iی کتاب     مارکس در ویراست فرانسه   
از جمله، بر پیوند بین انـبـاشـت،         .   بخش انباشت کرد و آن را بسط داد       

تمرکز و اعتبار تاکید کرد، مالحظاتی که تاثیر مهمی در محتوی کتاب            
III                  ،که در آن بخش مربوط به اعتبار هنوز تا حـدی نـاقـص اسـت ،

تر  های کوچک نوشته ی آخر، عالوه بر دست اما در این دوره.   داشته است 
ی    نـوشـتـه      پردازد، تنها یک دسـت   میIIIهایی از کتاب  که به بخش 

ی روابط ریاضی بین نرخ ارزش اضافـی و نـرخ سـود                  تر درباره   بزرگ
های  با این همه، بین سال      ) MEGA II. 14انتشار در (نگاشته شد  

 نوشت IIهای مهمی برای کتاب   نوشته  ، مارکس دست  1881 تا   1877
 . انتشار خواهد یافتMEGA II.11که برای نخستین بار در 

ی بازنگری بیشتر بود بلکه مـوضـوعـات          نه تنها دوره   1870ی    دهه
مارکس حتی .   یکی از این موضوعات روسیه بود.   جدید جالبی رخ دادند  

های آماری روسیـه      زبان روسی آموخته بود تا متون اقتصادی و گزارش        
پیش ) .   10( موضوع مهم دیگر تکامل ایاالت متحد آمریکا بود       .   را بخواند 

مند بود اما ایـن     ، مارکس به ایاالت متحد آمریکا عالقه1870ی  از دهه 
رجوع کنید به اشـارات     ( عالقه عمدتاً معطوف به تکامل سیاسی آن بود         

، تکامل اقـتـصـادی ایـاالت       1870ی  در دهه). 1867گفتار  او در پیش 
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متحد آمریکا بیش از پیش بـرای او         
ای بـه       او در نـامـه      .   پراهمیت شد 

 1878 نـوامـبـر      15دانیلسون مورخ  
روزها ایاالت مـتـحـد         نوشت که این  

 تـا    1873ی    آمریکا، به ویژه در دوره    
تـریـن کشـور بـرای           ، جذاب 1878

مارکس در جـلـد      .   هاست  اقتصاددان
اول خـاطـرنشـان کـرده بـود کـه              

ی    شیـوه “   محل کالسیک ” انگلستان  
بـه نـظـر      .   داری اسـت    تولید سرمایه 

 1870ی      رسد که در اواخر دهه      می
مارکس ایاالت متحد آمریـکـا را بـا           

ی بانکی و اعتـبـاری و          نظام گسترده 
نیز تمرکز و تراکم عظیم سـرمـایـه،          

“ محل کـالـسـیـک      ” ی انگلستان مهم و شاید   کم به همان اندازه     دست
ی ایاالت متحد آمریکا نـه   این اهمیت فزاینده.   دانسته است   جدیدی می 

بلکه احتماالً کتـاب    )   11(  تاثیر بزرگی گذاشته است      IIIتنها بر کتاب    
Iتوانیم بگوییم  در مجموع می.   کرده است  نیز از این لحاظ تغییراتی می

و نـیـز     “   سـرمـایـه   ”  تالش برای به پایان رساندن 1870ی    که در دهه  
 ).12(فرایند پژوهش هنوز ادامه داشت

کرد و به کـدام   دانیم مارکس کدام تجدیدنظرها را اعمال می      ما نمی 
دانـیـم     اما می .   پرداخت  ها می   نوشته  شیوه به مسائل هنوز الینحلِ دست     

 Iکه خود مارکس قانع شده بود که بازنگری بنیادی حـتـی کـتـاب             
، هنگامی که مـارکـس     1881در اواخر   .   انتشاریافته ضروری بوده است   

 ضروری خواهد بود، قصـد    Iمطلع شد که به زودی ویراست سوم جلد      
ای کـه       داشت به ناشر پیشنهاد دهد که فقط شمار محدودی از نسخه      

 را بـه    Iخواست کتاب  تغییرات اندکی کرده را منتشر کند، چرا که می    
 13اش به دانیلسون مورخ       به نامه ( ای بنیادین جرح و تعدیل کند         شیوه

شـده،     هـای اصـالح       گـذاری   بنا به تاریخ  ) .    رجوع کنید  1881دسامبر  
 نوشتـه شـده      1881تواند در سال      می“   ی واگنر   هایی درباره   یادداشت” 

ی مورد نظر مارکس برای بـازنـگـری       باشد که احتماالً بخشی از برنامه    
 ).1992رجوع کنید به کپف، ( بوده است Iکتاب 

 
ی متفاوت را  توانیم دو پروژه   های پیشین می    بندی استدالل   در جمع 

 4در “   سرمایه”  کتاب و    6در  “   نقد اقتصاد سیاسی  ” از هم متمایز کنیم،     

ی مقـدمـاتـی در         پس از دوره  .   کتاب
مخـتـلـف از       ، پنج دوره1850ی   دهه

 ظهور و تحقق ناکام این 
 نوع 5ها سپری شد که منجر به      پروژه

ها و متون    نویس  شامل پیش ( متن شد   
نـویـس بـرای         دو پیش ) :   انتشاریافته

نـویـس      ی نخست و سه پـیـش    پروژه
ی دوم که در جدول بـاال          برای پروژه 

در آخـریـن   .   طرح کلی آن آمده است    
ی    ستون، من اطالعـاتـی را دربـاره         

ام تا دسـت     ی ارزش ارائه کرده     نظریه
درباری تکاملـی کـه        کم به چند نکته   

. این نظریه پیدا کرد اشاره کرده باشم      
توان در قلمروهای دیگر ماننـد انـبـاشـت،             تغییرات مهم دیگری را می    

ها را فقـط در        ی آن   گردش یا بحران یافت اما غیرممکن است که همه        
 .یک جدول توصیف کرد

در .   کـرد “   سرمایـه ” پس از مرگ مارکس، انگلس شروع به ویرایش         
 را انتشار داد که شامل تـغـیـیـرات        I، ویراست سوم کتاب     1883سال  

ی    اما انگلس همه. ی فرانسه داده بود فراوانی بود که مارکس در ترجمه 
تغییرات را در نظر نگرفت و در نتیجه ویراست جدیدی از کـتـاب اول               

توسط انگلس  )   ی انگلیسی   و نیز ترجمه  ( ویراست سوم آلمانی    :   زاده شد 
هایی که در زمان حـیـات          گردآوری شد و این با هیچ کدام از ویراست        

، انگلس ویـراسـت      1890در سال   .   مارکس انتشار یافت یکسان نیست    
چهارم آلمانی را با تغییرات ناچیزی انتشار داد و این آخرین ویـراسـت              
که زیرنظر انگلس انجام شد حکم ویراست استاندارد را در زبان آلمانـی             

 .ها یافت ای بسیاری از ترجمه و متن پایه

انگلس آن را بـا        .    انتشار یافت1885در سال “ سرمایه ”IIکتاب  
هـای     های گوناگونی که مارکس بین سال       نوشته  وجورکردن دست   جمع

تـریـن مـنـبـع آن              نوشته بود، آماده کرد که مـهـم  1881 تا   1868
 در   IIIی اصلی کتـاب        نوشته  انتشار دست .    بود 1865ی    نوشته  دست

MEGA II.4.2 نشان داد که انگلس گرچه کوشیده 1993 در سال 
های بسیار زیـادی       بود خطوط اصلی استدالل را حفظ کند، اما دخالت        

هـا و       تغییر ساختاربندی متن با تقسیـم آن بـه فصـل             :   کرده است 
ی مطـالـب، حـذف         ها؛ دادن عنوان و زیرعنوان؛ تنظیم دوباره        زیرفصل
های اصلی مارکس تقریباً در    بندی های کوچک و تغییر در فرمول  بخش

انگلس تصمیم گرفت تا به نظرات مـارکـس          
ی بحران، که مطابق با بازنـمـودش از            درباره

قانون گرایش نزولی نرخ سود اسـت، نـظـم           
هـا و       انگلس تـمـامـی سـرفصـل        .   بدهد

کند، متن را از نـو          ها را وارد می     زیرسرفصل
کند تا خـوانـنـده ایـن           تنظیم و خالصه می   

ی    برداشت را بیابد که ما در اینجا هسـتـه          
. ی بحران مارکس را در اختیار داریـم          نظریه

تـوان     اگرچه این نظریه کامل نیست، اما مـی       
فرض کرد که مارکس پیوندی جدی بین قانون        

 . ی بحران در ذهن داشت نرخ سود و نظریه



             90                                              2007  -  86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

دهم کـه بـه         این نکات را از آن جهت مورد تاکید قرار نمی         .   هر جمله 
 هرگز انتـشـار    III و   IIاحتماالً بدون او، کتاب     .   انگلس اتهام وارد کنم   

آنچه او انجام داد بهترین کاری بود که در آن اوضاع و احوال         .   یافت نمی
ی اصلی مارکس را با       نوشته  اما با این همه، ما باید دست      .   پذیر بود   امکان

ها کار خواندن متن      انگلس با این دخالت   .   ویراست انگلس مقایسه کنیم   
را تسهیل کرده، اما در همان حال این واقعیت را مبهم کـرده کـه در                

ها قاطعانه پـاسـخـی       های اصلی مارکس، بسیاری از پرسش       نوشته  دست
انگلس نه تنها در بسیاری از نکات تصمیم گـرفـتـه کـه                .   نیافته است 

هایی بپردازد، بلکه برای خواننده هـم روشـن         چگونه به چنین پرسش   
رجوع کنید بـه مسـائـل        ( نیست که اصالً پرسشی در میان بوده است  

) . 1996/1997، هاینریـش    1995یونگنیکل /گراف ویراست انگلس، فل 
ی بحـران، کـه        مثالً، انگلس تصمیم گرفت تا به نظرات مارکس درباره        

. مطابق با بازنمودش از قانون گرایش نزولی نرخ سود است، نظم بدهـد            
کند، متن را از نـو         ها را وارد می     ها و زیرسرفصل    انگلس تمامی سرفصل  

کند تا خواننده این برداشت را بیابد که ما در اینجا             تنظیم و خالصه می   
اگرچه این نظریـه    .   ی بحران مارکس را در اختیار داریم        ی نظریه   هسته

توان فرض کرد که مارکس پیوندی جـدی بـیـن          کامل نیست، اما می   
اما این پیوند جـدی      .   ی بحران در ذهن داشت      قانون نرخ سود و نظریه    

ی اصلی، مسائل کمتـر از     نوشته در دست. یک مصنوع ویراستاری است 
 است اما تنها    ممکنحل    حل انگلس تنها یک راه      راه.   این روشن هستند  

مسائل مشابه هنگامی تشخیص داده خواهد شـد کـه            .   راه حل نیست  
 . انتشار یابدIIهای اصلی کتاب  نوشته دست

شـامـل   ( “   سرمایه” ی مارکس را برای       هنگامی که طرح اولیه   
را بـا سـه       )   ی تاریخ نظریه    و کتاب چهارم درباره   “   تئوریک” سه کتاب   

کنیم، دست کـم سـه         شناسیم، مقایسه می    ، چنانکه می  “ سرمایه” جلد  
 :نکته شایسته توجه است

های ارزش    نظریه” قطعاً  .   کتاب چهارم کامالً مفقود شده است      .1
احتماالً اهمیت نبودِ این کـتـاب     .   نویس این کتاب نیست  پیش“   اضافی

در مارکسیسم سنتی، تـفـاوت   . کم گرفته شده است چهارم بسیار دست 
طـور     بین نقد مارکس از اقتصاد سیاسی و اقتصاد سیاسی کالسیک بـه    

ی بحران تقلیل داده شـده          گسترده به ارزش اضافی، استثمار و نظریه      
هـای     پرستی، فرمـول    تاثیرِ تحلیلِ شکل ارزش، نقش پول، بتواره      .   است
ی       نظر از هـمـه       صرف.   گانه تا حد زیادی نادیده گرفته شده است         سه
این کـتـاب     .   ها، این امر همچنین پیامدِ کتاب چهارم مفقوده است          این

فقط یک پیوست به آن سه کتاب تئوریک نبوده بلکه احتماالً کـلـیـد                

 .های تئوریک است مهمی برای فهم بهتر خود استدالل

های تئوریک به شکلی کـه   در زمان کنونی هیچکدام از کتاب     .2
) حتی جلد اول  ( هر جلد   .   خود مارکس در اختیار گذارده موجود نیست      

این مـوضـوع در جـلـد اول           . شکل نهایی خود را توسط انگلس یافت 
های انگلس در دو جلد دیگر تاثیر    خورد اما دخالت    چندان به چشم نمی   

در برخی موارد .   چشمگیری بر ساختار و مضمون استدالل گذارده است 
استدالل اصلی مارکس به درجاتی تغییر کرده است، و در موارد دیـگـر           

بـه  )   ی معیـن  نشده  مسائل حل ( بحث در متن اصلی     “   بازبودن” تا حدی   
صورت قطعی توسط انگلس بسته شده است، بدون این که ایـن امـر                

 .برای خواننده روشن شده باشد

کنیم، متـکـی     ، چنانکه امروزه استفاده می    “ سرمایه” جلدهای   .3
های متفاوتی نوشته شده و در ایـن               هایی هستند که در دوره      بر متن 
ای    ی پـاره      های مفهومی متفاوتی درباره    ها مارکس نظرات و ایده      دوره

 .مسائل داشت

ــ جلد اول ترکیبـی اسـت از ویـراسـت دوم آلـمـانـی                     
که بنا به جـدول بـاال       ( 1875ـ1872 و ویراست فرانسه 1873ـ1872

 )است“ سرمایه”نویس  پیش سومینمتعلق به 

هـای    ــ جلد دوم گردآوری متون مختلفی است که بین سال         
دومین و سومـیـن   هایی از  ترکیب متن( نوشته شده 1881 تا 1868
 ).“سرمایه ”نویس پیش

 IIIبرای کتاب “   ی اصلی نوشته دست” ــ جلد سوم متکی بر      
اولـیـن   که مـتـعـلـق بـه          (  نوشته شده 1865 ـ 1864است که در  

 ).است“ سرمایه ”نویس پیش
 
نه تنها پایان نیافته بلکه سه “   سرمایه” توان گفت که  طور خالصه، می    به

جـلـد   .   سازد  ی آن حتی یک موجودیت منسجم را نمی         جلد انتشاریافته 
 Iتر از سطح استداللی است که در بازنگری به کتاب             سوم به ویژه عقب   

 . به آن دست یافته شدIIهای بعدی برای کتاب  نوشته و نیز در دست
 در اختیـار گـذارده،       MEGAما با استفاده از تمامی مطالبی که        

توانیم بگوییم که در معنایی اکید، به واقع یک اثـر سـه جـلـدی                     می
اثر سـه    .   ، که مارکس نوشته و تالیف کرده باشد، وجود ندارد         “ سرمایه” 

مشابه بـا   ( شناسیم، یک مصنوع ویراستاری است        جلدی، که همگی می   
 در   MEGAاز این لـحـاظ،     ) .   “ اقتصاد و جامعه  ” ی وبر در      کار عمده 

من بر این نـکـتـه      .   نقش داشته است“   سرمایه” معین “   ساختارشکنی” 
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بـاز  “   سرمـایـه  ” شود که بسیاری از مسائل  کنم زیرا روشن می  تاکید می 
نه تنها مسائل مـربـوط بـه        ) .   توان در جزییات نشان داد      که می ( است  

ی بحران  بازنمود یا استداللی ناتمام، بلکه در بسیاری موارد مانند نظریه     
ای حـل نشـده        ی بانکداری و مالی حتی مسائل مفهومی پایه         یا نظریه 

 . است

ی    ، به معنای آشکار ساخـتـن هسـتـه         “ بازسازی” ی    هر نوع پروژه  
برداشـتـن     برای پرده   معینی از بنیادهای متنی، که به عنوان منبع عمده        

گیرد، با در نظـر       ی منسجم نقد مارکس مورد استفاده قرار می         از هسته 
گرفتن تمامیت و پیوندهای درونی متونی که به میراث رسیده، نـاکـام      

 .ماند می
 

 ای ها در مفاهیم پایه ناهمخوانی. 4

را تشـکـیـل      “   سرمـایـه  ” هایی که     عالوه بر سطح نامتوازن تکامل متن     
تـوانـیـم حـتـی در            ما می :   ی دیگری نیز وجود دارد      دهند، مسئله   می

. هایی بیابیـم    ای مانند کار انتزاعی، ارزش و پول ناهمخوانی         مفاهیم پایه 
. ای یـافـت     توان در هر متن پیچیده      ها و نکات ناروشن را می       ناهمخوانی

ای    های یادشده ماهیت ویـژه       اما ناهمخوانی .   این زیاد غیرعادی نیست   
ی انتقادی مارکس هستند که       ی پروژه   آنان ناشی از سرشت ویژه    .   دارند

 1862 دسامـبـر     28ی خود به کوگلمان مورخ  چنانکه مارکس در نامه 
 .هستند“ کردن یک علم انقالبی”برای “ تالشی علمی”نوشته، 

های مـوجـود اسـت،         انقالب علمی به معنای نقد رادیکال از مقوله       
های منفرد بلکه با قلمرو تئوریکی کـه در آن       گسست نه تنها با نظریه   

چنانـکـه   .   دهد  های متفاوت علم قدیمی ریشه دوانده، رخ می         این نظریه 
کند، به    ای که انقالبی علمی را آغاز می        دانیم، نویسنده   از تاریخ علوم می   

در بـرخـی مـوارد       .   رساند  باره و به شکلی کامل آن را به انجام نمی           یک
چسبید که در هـمـان لـحـظـه از آن                 مارکس به قلمرو تئوریکی می    

توانـیـم    ما نمی.   این دو وجه از هم آشکارا جدا نشده بودند .   گسسته بود 
این دو وجه، دو   .   ها متمایز کنیم   ها را به طور مثال در راستای فصل         آن

توان رهیافت جوهرگـرا و        طور کلی، می    به.   دهند  گفتمان را تشکیل می   
که به قلمرو تئوریکی اقتصاد سیاسی کالسیک       ( گرا را به ارزش       طبیعت

تعلق دارند، و با این همه در بسیاری موارد بهبود چشمگـیـری را در                 
های اسمیت و ریکاردو برگرفته شـده          گذارند که از استدالل     اختیار می 

) که بیانگر گسست واقعی اسـت (و یک رهیافت اجتماعی و پولی )  است
ی    هر دو گفتمان در متن دخالت دارند و پـایـه      .     را از هم متمایز کرد    

ها سـبـب    اند؛ پیش از هر چیز این دخالت      بسیاری از تفاسیر قرار گرفته    

ایجاد مشکالت خاصی در استدالل مارکس شده است، مـثـالً مـانـنـد           
تر در سه جـلـد      اگر چه این مسائل پیش.  “ی معروف دگرگونی مسئله” 
 نـیـز در ایـن        MEGAاند،    شناسیم مشهود بوده    ای که می  “   سرمایه” 

در صفحات بـعـدی   .   گذارد  های جدیدی را در اختیار می       عرصه شناخت 
ی این مسائل پـیـچـیـده بـیـان            توانم نکات کوتاهی را درباره      تنها می 

 )13.(کنم

 

 کار انتزاعی

رسد کـه      به نظر می  .   شود  ناهمخوانی با مفهوم کار انتزاعی آغاز می      
به عنوان بهبودی در اقـتـصـاد        “   سرمایه” مارکس این مفهوم را در آغاز       

تمایز بین دو عامل کـاال، ارزش         :   سیاسی کالسیک معرفی کرده است    
مصرفی و ارزش، با تمایز بین دو ویژگی کار مولد کاال، کار مشخـص و               

مارکس با ارتباط دادن کار انـتـزاعـی بـه            .   شود  کار انتزاعی، کامل می   
مارکس، ( “   های انسان و غیره   مغز، عضالت، اعصاب، دست   ” صَرف کردن   

در معنـای  ” و تاکید بر این که ارزش موجد کار، کار )   134.   ، ص 1976
، نه تنها کار انتزاعی ) 137.   ، ص1976مارکس، ( است “  فیزیولوژیک آن 

سازد که ممکن است خصوصیت هر  های طبیعی مرتبط می     را به ویژگی  
کـنـد      بندی کار انتزاعی نـمـی       شکلی از کار باشد اما کمکی به خصلت       

هایی انتـزاع از       بندی  ، بلکه با چنین فرمول    ) چنانکه روبین اشاره کرده   ( 
اما مارکس برعکس تاکیـد    .   داند  کارِ انتزاعی را ویژگی هر فرایند کار می       

وجود واقعی کار همـیـشـه    .   کند که کار انتزاعی چنین ویژگی ندارد       می
ی معینی    توانیم مشاهده کنیم همیشه شیوه      مشخص است، آنچه ما می    

آور در خط تولیـد       از کار مشخص است و اهمیتی ندارد این کاری مالل         
تحت شرایط اجتماعی معین، کار نه تـنـهـا بـه           .   باشد یا کار یک زرگر    

کـار    ” توانیم مشاهده کنیم بلکه به عنوان       عنوان کار مشخصی که ما می     
این انتزاعی است که چـنـانـکـه         ) :   14( شود  شمرده می “   انتزاعی انسانی 

دهد، توسـط مـبـادـلـه           مارکس در مقابل اسمیت مورد تاکید قرار می       
ای؛ بلکه به معنای اخـص        اما نه با هر مبادله    )   15( “ . اجباری شده است  ” 

ی تـولـیـد        که در آن شیوه   ” ای    ی کاالها در جامعه     کلمه توسط مبادله  
تنها توسط این نوع مـبـادـلـه اسـت کـه               “   . داری مسلط است    سرمایه
زمان کـار الزم بـه لـحـاظ             ” پذیر شده است که      هایی امکان   میانگین
آورانه چنانکـه در       شرایط فن ( سازد    را در معنایی دوگانه می    “   اجتماعی

فصل اول ارائه شده و حالل اجتماعی تقاضا چنانکه در فصـل سـوم                 
 ).202. ، ص1976بیان شده است، رجوع کنید ، مارکس “ سرمایه”

ی غیرمستقـیـم روشـن کـرده          ی دیگری را به شیوه   مارکس نکته 
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کند که نه زمان کار بلکه        است، آنجا که در ابتدای فصل سوم تاکید می        
پس از تمایز بین    .   تواند به عنوان مقیاس ارزش به کار آید         فقط پول می  

کار مشخص و انتزاعی، ما همچنین باید تمایزی بین زمان کار مشخص           
و انتزاعی قائل شویم، که مارکس دست کم به صراحـت ایـن کـار را           

زمـان کـار     ” شود همـیـشـه         گیری می   آنچه توسط ساعت اندازه   .   نکرد
ای از زمان که طی آن کار مشخص معینی صـرف        است، دوره “   مشخص

گیـر نـیـاز        کار انتزاعی به زمان کار انتزاعی به عنوان اندازه        .   شده است 
توان   ی اجتماعی است که نمی      دارد اما این زمان کار انتزاعی یک نتیجه       

بنابـرایـن،   . گیر ممکن پول است آن را با ساعت اندازه گرفت؛ تنها اندازه 
کـار  “   ی   واسـطـه   شکل وجودی بی” پول را ”   . . .   درآمدی بر”مارکس در  

 ).16(انتزاعی نامید

 

 ارزش
ارزش سـخـن     “   جوهر” به عنوان   “   کار انتزاعی ” هنگامی که مارکس از     

توانیم معنایی جوهرگرا و       گوید، باید بپرسیم جوهر به چه معنا؟ می         می
، ارزش   ی جوهری ارزش    نظریه.   غیرجوهرگرا را از جوهر متمایز کرد     

آنـگـاه   .   کـنـد      مربوط مـی   منفردشده در یک کاالی  را به جوهر یافته  
شـده،    تر توسط تولید تعیین     ارزش، مستقل از کاالهای دیگری که پیش      

چنین دیدگاه جـوهـرگـرایـی در       .   ویژگی یک کاالی منفرد خواهد بود 
 .مارکسیسم سنتی مسلط بود

توان چنین رهیافت جوهرگرایی را یافت، به ویـژه     می“   سرمایه” در  
هـا را بـه           دگرگونی ارزش    IIIی    نوشته  زمانی که مارکس در دست    

آنچه مـارکـس در ایـنـجـا           :   دهد  های تولید مورد بحث قرار می       قیمت
هایی به عـنـوان        است، ارزش “   ریکاردویی” های    کند ارزش   دگرگون می 

های کاالیی منفرد، که دیگر نیازی به شکل ارزش مسـتـقـل و                 ویژگی
یی که مارکس ارائـه کـرد        در معنای کامالً کمی، دگرگونی  .   پول ندارد 

رجوع کنیـد   ( بود    ناموفق بود، چنانکه خود مارکس نیز خاطرنشان کرده       
. اما به پیامدهایش توجه نـداشـت   ) 165ـ164. ، صص1959به مارکس،  

یک صدسال بحث نقص را در بسیاری از جـزیـیـات نشـان داده و                  
ی    و بسیاری دیگر این نتیجه را گرفتند که نظریـه         )   1977( استیدمان  

ی ارزش کـه زائـد      اما نظریه.   ارزش برای تعیین قیمت تولید زائد است   
اند آن را    و شماری از پژوهشگران مارکسیست کوشیده( نشان داده شد    

یـک نـظـریـه       )   ی جدید نجات دهـنـد       کننده  های دگرگون   با الگوریتم 
 .غیرپولی ارزش بود“ ریکاردویی”

ی اصلی مارکس، نهایتاً روشن نبود کـه          نوشته  پیش از انتشار دست   
. آیا انگلس با تغییرات ویراستاری چنین برداشتی را ایجاد کرده یا خیـر   

 روشـن  MEGA II.4.2در  “   ی اصلی   نوشته  دست” اما پس از انتشار     
هـا بـه        ی دگـرگـونـی ارزش       شد که خود مارکس هنگام بحث درباره      

 .ی غیرپولی استفاده کرده است های تولید از نظریه قیمت

ی نخست    بسیاری از نویسندگان نیز که چهار صفحه از پنج صفحه         
اند و  ی جوهرگرای ارزش خوانده ی نظریه را به شیوه“   سرمایه” جلد اول   

اند، تحلیل شـکـل       یافته“   ی ارزش مارکسیستی    نظریه” چنین قرائتی را    
اما در این صفحات نخست ما این اشـاره را       .   کنند  ارزش را فراموش می   

ارزش است، بـلـکـه      “   اجتماعی”یابیم که کار انتزاعی نه تنها جوهر   می
دو :   معنایی دوگانه دارد  “   مشترک” .   است“   مشترک” همچنین جوهری   

ها جداگانـه     توانند در چیزی مشترک باشند زیرا هر کدام از آن           شی می 
و اکنون مـا     )   مانند سیب سبز و اتومبیل سبز     ( نیز این ویژگی را دارند      

ها در رنگ سبز مشتـرک        گوییم که آن    می( گذاریم    ها را کنار هم می      آن
، یا چیزی را مشترکاً دارند مانند دو نفر که اتومبیـلـی را بـه                  ) هستند

هیچکدام به تنهـایـی مـالـک         ( عنوان دارایی مشترک در اختیار دارند       
 ).اتومبیل نیستند، بلکه تنها با هم دارای اتومبیل هستند

کند   ، مارکس روشن می   “ تکمیل و تغییر  ” ی    نوشته  به ویژه در دست   
توانیم از ارزش      است بنابراین، نمی  “   مشترک” که ارزش در معنای دوم      
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توانیـم از      سخن بگوییم، حتی نمی    منفرد به عنوان یک ویژگی کاالیی    
ی آن با کاالهای دیگر سخن بگوییم ــ و           یک کاالی منفرد بدون رابطه    

کند که این بینش در بازنمودش تیره و تـار شـده                 همچنین بیان می  
وی پس از اشاره به بازنمایی پـالـتـو و پـارچـه بـه عـنـوان                        .   است

“ تحـویـل  ” ی این  یافتن کار انسان به معنای اخص کلمه، درباره         شیئیت
 :نوشت

„Aber in dieser Reduktion wurde vergessen, daß 
keines für sich solche Werthgegenständlichkeit ist, 
sondern daß sie solches nur sind, soweit das ihnen 
gemeinsame Gegenständlichkeit ist. Ausserhalb 
ihrer Beziehung auf einander - der Beziehung worin 
sie gleichgelten - besitzen weder Rock noch Lein-
wand Werthgegenständlichkeit oder ihre Gegen-
ständlichkeit als Gallerten menschlicher Arbeit 
schlechthin“ (MEGA II.6, p.30) 

هـا بـرای خـود           اما در این تحویل فراموش شد که هیچکدام از آن          ” 
ها فقط تا جـایـی دارای آن        ارزشی ندارند، بلکه هر کدام از آن    شیئیت

خارج از این رابطه، که در آن .  هستند که این یک شیئت مشترک باشد 
ارزشی یا شیئـتـی در         شوند، نه پالتو نه پارچه شیئیت       برابر شمرده می  

 ).ی من ترجمه(“ .شده ندارند حکم کار انسانی منعقد

 :گیرد از آنجا نتیجه می
 

“Ein Arbeitsprodukt, für sich isolirt betrachtet, ist 
also nicht Werth, so wenig wie es Waare ist. Es 
wird nur Werth in seiner Einheit mit andrem Ar-
beitsprodukt” (MEGA II.6, p. 31) 

محصول کار، چنانکه به معنای اخص کلـمـه جـداگـانـه در نـظـر                    ” 
تنها در وحدت خویش با محـصـول کـار         .   شود، نیز ارزش نیست     گرفته

 “.شود دیگری به ارزش بدل می
 

ارزش تجلی جوهـری اجـتـمـاعـی        .  این امر پیامدهای مهمی دارد 
تواند در یک چیز مـنـفـرد وجـود        نیست، تجلی جوهری است که نمی     

تجلی پیوند معیـن    شود، بلکه     داشته باشد و تنها با تولید تعیین نمی       
سرشت خاص این جوهر سبب شد تا مـارکـس          .    است تولید و گردش  

. های فراوانی را به کـار بـرد          نوشت استعاره   ی آن می    هنگامی که درباره  
یـا  )   128.   ، ص  1976مارکس  ( “   وار  شئیت شبح ” ها، مانند     این استعاره 

 “شیئیت موهومی محض”

“rein phantastische Gegenständlichkeit”, MEGA II.6, p. 32 

اما موضوع بر سـر      .   شوند  اغلب توسط خوانندگان نادیده گرفته می     
ی ایـن جـوهـر ارزش             سبک نیست بلکه اطالعات مهمی را دربـاره       

ی غیرجوهـرگـرای    این نظریه.    خیلی خاص در بر دارد   غیرجوهرگرای
 ارزش نشـان  پولیی  که در تحلیل شکل ارزش به عنوان نظریه( ارزش  

ی ارزشی عام بین محصوالت کار فقـط          شود، تا جایی که رابطه      داده می 
زمانی ممکن است که شکل مستقل ارزش ــ پول ــ وجـود داشـتـه                 

کند، رهـیـافـتـی کـه           ، رهیافت جوهرگرا و غیرپولی را نقض می       ) باشد
های تولید ارائه کـرد       ها به قیمت    ی دگرگونی ارزش    مارکس هنگام ارائه  

دیمولیس در اکونومـاکـیـس،      / ی این نکته همچنین به میلیوس       درباره( 
 ).، فصل پنجم رجوع کنید2002

 

 پول و کاالـ پول
اغلب این است که نظام پـولـی بـر           “   سرمایه” انگاشت مارکس در      پیش

در مناسـبـات واقـعـی       .    بنیان گذاشته شده استپولـ  کاالوجود یک   
پول الزم نیست حضور داشته باشد، و چنانـکـه مـارکـس         ـ   مبادله، کاال 

تواند جـایـگـزیـن         تحلیل کرده بود می   “   سرمایه” پیشتر در فصل سوم     
پـول     ــ    های کاال   اما از نظر مارکس، عالئم گردش فقط جایگزین       .   شود

ی    مارکس نظـریـه  .   کنند  گاه نظام پولی عمل می      هستند که چون تکیه   
پـول   ـ   کاال  وجودکند که گویی      بندی می   ای مفهوم   پول خود را به گونه    
 .کامالً ضروری است

ی بعدی حائز اهمیت است که تـوسـط           نکته
برجستـگـی   .  مارکس مورد تاکید قرار گرفته 

ارز عام این نیست که چیزی است حامـل           هم
؛ ) هر کاالیی این ویـژگـی را دارد          ( ارزش  

ارز عـام در       برجستگی آن این است که هم     
شـمـرده   ” خـود  ارزش        “   طبیعی” شکل  

ارزشی است به معنای اخـص  ” این “     . شود  می
ی کاالهـایـی قـرار       که در مقابل همه“  کلمه
 . گیرد که چنین ارزشی نیستند می
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از زمان برچـیـده شـدن      ( اما نظام پولی معاصر نه از لحاظ حقوقی         
ای وجود ندارد، ایـن         پول ویژه    هیچ کاالـ ( و نه عمالً    )   نظام برتون وودز  

بـه  )   واقعیت که بانک مرکزی هنوز دارای طالست بقایای تاریخ اسـت           
هـای بـرخـی از پـژوهشـگـران                تـالش .    پول وابسته نـیـسـت       ـ   کاال

پـولِ     ــ       دهند طال این روزها به عنوان کـاال         که نشان می    مارکسیست
 .کننده نیست کند چندان قانع عمل می“ پنهان”

ی  “    نـوشـتـه     دست” ی اعتبار در      مارکس در رهیافت خود به نظریه     
پول مانعی در برابر تولـیـد    ـ   بارها تصدیق کرد که کاال   IIIاصلی کتاب   

توان چنین مالحظاتی را ادامـه داد و            می.   داری و تکامل است     سرمایه
داری   ی معینی از ظهور سرمایه      نشان داد که اعتبار پولی تنها در مرحله       

یافته نیاز به نظامی پولـی دارد       داری کامالً تکامل    الزم است، اما سرمایه   
با این همه، مارکس تشخیص نداد کـه    .    پول وابسته نیست    ـ   که به کاال  

تواند همچنین بدون اعتبار پـولـی کـار            داری می   ی تولید سرمایه    شیوه
) معیار طـال ( ی معین تاریخی تکامل       در این مورد، وی یک مرحله     .   کند

رجوع کنید ( خواست ارائه کند اشتباه گرفت  که می“   میانگین طال”را با  
 ).305ـ302، صص 2006به هاینریش، 

پول در تحلیل شکل ارزش نشـان داده     ـ  اما آیا الزم نیست که کاال    
ی    شود؟ تحلیل شکل ارزش تحلیل شکلی است و با بـررسـی رابـطـه       

تر با کاالها     پیش}   بررسی خود را  { چون ما   .   شود  ارزش دو کاال آغاز می    
آنـچـه   .   بـریـم   همچنین با کاالها به پایان می    }   آن را { آغاز کرده بودیم    

ارز عـام     اثبات شد، نه خصلت کاالیی پول بلکه ضرورت وجود شکل هم          
امـا ثـابـت      .   ی عمل اجتماعی به شکل پولی بدل شد         بود که در نتیجه   

ارز عام و پول ضرورتاً کاال هسـتـنـد، ایـن تـنـهـا یـک                   نشد که هم  
 .نشده بود انگاشت ثابت  پیش

در یک ضداستدالل سریع به این رشته برهان چنین پـاسـخ داده              
شود که برای سنجش ارزش یک کاال، چیزی واجد ارزش، یـعـنـی         می

اما این فقط وقتی درست است که سنـجـش          .   کاالی دیگری الزم است   
امـا  .   ارزش به عملی جداگانه بین یک کاالی منفرد و پول تبدیل شـود            
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  ای بین کل جـهـان      ویژگی خاص شکل هم ارز عام این است که رابطه         
کـه در ایـن          شود؛ تجلی و سنجش ارزش، چـنـان           کاالها برقرار می  

 .انگاشته شده است، یک عمل جداگانه نیست ضداستدالل پیش

ی بعدی حائز اهمیت است که توسط مارکس مورد تاکید قرار             نکته
ارز عام این نیست که چیزی است حامـل ارزش             برجستگی هم .   گرفته

ارز عـام   ؛ برجستگی آن این است که هم ) هر کاالیی این ویژگی را دارد     ( 
ارزشی اسـت    ” این “     . شود شمرده می” خود  ارزش “   طبیعی” در شکل   

گیرد کـه     ی کاالهایی قرار می     که در مقابل همه   “   به معنای اخص کلمه   
مارکس در بازنمود تحلیل شکل ارزش در فصـل  .   چنین ارزشی نیستند  

. دهـد    ، این را با قیاسی درخشان نشان مـی        “ سرمایه” اول ویراست اول    
عنوان یک کاالی مـنـفـرد         یی که به   ارز عام عمومی است اما عمومی       هم

مارکس نـوشـت کـه       .   ی کاالهای منفرد دیگر وجود دارد       عالوه بر همه  
وجـود  “   حیوانـی ” های مشخص     گویی عالوه بر شیرها، ببرها و خرگوش      

اگـر  ) .   MEGA II.5, P. 37( رود     دارد و این طرف و آن طرف می       
توانـیـم     می)   کاری که مارکس انجام نداد    ( این مالحظات را ادامه دهیم      

تواند به واقع به عنوان یـک حـیـوان              نمی“   حیوان” نتیجه بگیریم که    
بـایـد   .   منفرد عالوه بر شیرها، ببرها مشخص و غیره وجود داشته باشـد     

شـود و    “   شـمـرده  “   ” حیـوان ” وجود داشته باشد که به عنوان       “ چیزی” 
تواند وجود داشته باشـد، تـنـهـا        نمی“   حیوان” .   باشد“   حیوان” بازنمود  

روی آن   “   ح” ای با یک       تواند یا توسط حیوانی معین یا  مثالً لوحه          می
ارزش به معنای اخـص  .   همین امر برای پول صادق است.   بازنموده شود 
 .تواند با یک کاال یا با یک عالمت بازنموده شود کلمه تنها می

توان نتیجه بگیریم که در سطح تحلیل شـکـل             طور خالصه، می    به
پول   ـ    ارزش و گردش ساده هیچ استداللی وجود ندارد که ضرورت کاال          

در .   شود، ضرورت شکل پولی اسـت    آنچه نشان داده می .   را نشان بدهد  
این سطح از بازنمود، این که حامل شکل پول یک کاالست یا نـه بـاز         

تـوانـد آن را          ماند، سطح بازنمود چنان انتزاعی است که نمی باقی می 
بـه کـمـک      ( توان نشان داد    اما در سطح بهره و اعتبار می.   تعیین کند 

که در یـک     )   استدالل مارکس اما برخالف راستای آشکار استدالل وی       
.  پول بنیان نهاده شـود      ـ   تواند در کاال    یافته پول نمی    داری تکامل   سرمایه

 ).305ـ302. ، صص1999رجوع کنید به هاینریش (

های دیگری، بـه ویـژه      های یادشده، ناهمخوانی   از ناهمخوانی 
رجـوع  ( شود     ی بحران، مشتق می     ی پول و سرمایه، در نظریه       در رابطه 

ی ایـن     توان به بحث درباره اما در اینجا نمی)   1999کنید به هاینریش  
 .نکات پرداخت

 

 ی انتقادی مارکس درک پروژه. 5

 ویـراسـتـاری      1894را در     “   سرمایـه ” هنگامی که انگلس جلد سوم      
رسید که سه کتاب تئوریک تقریباً تمام شده و پس            کرد، به نظر می     می

 1908ــ 1904را در     “   های ارزش اضـافـی       نظریه” از آنکه کائوتسکی    
رسید که کتاب چهارم، تاریخ نظریه، نـیـز در              منتشر کرد، به نظر می    

ی  های بعدی، به جز چند استثنای معدود، پروژه  در دهه .   دسترس است 
هنگـامـی   .   ساده شد “   اقتصاد سیاسی مارکسیستی  ” انتقادی مارکس به    

  قرائت جدیدی از مـارکـس آغـاز و          1970 و 1960های    که در دهه  
بـه عـنـوان      “   سرمایـه ”کننده به چالش طلبیده شد، هنوز  نظرات ساده 

اثری تقریباً کامل و نهایی، گرچه گاهی اثری ناروشن و بیش از انـدازه               
توانست بیش از هـر چـیـز بـا          اما این اثر می. شد فهم، قلمداد می  عامه

هـا     نویسی بزرگ و در برخی جـنـبـه          تکمیل شود، پیش  “   گروندریسه” 
ی مـارکـس      ی درونی و منسجم پروژه هسته“   بازسازی”تر چنانکه   غنی

“ سـرمـایـه   ” های متفاوت     ای که در قرائت     ایده( رسید    ممکن به نظر می   
نظر از اینکه این اصطالح آشکارا یا به تلویح به کـار              ف  مشترک بود، صر  

 دوم در دسـتـرس       MEGAهایی که     اما با تمامی متن   ) .   شد  برده می 
ی منسجم و درونی از دو جنبه  چنین هسته“   بازسازی”ی  قرار داد، ایده 

ها و    نویس  سو، هیچ تفاوت روشنی بین پیش       از یک .   زیرسوال رفته است  
تری از یک     یافته  های تکامل   نویس  اثر نهایی وجود ندارد، بلکه فقط پیش      

و از سوی دیگر،    .   ی ناتمام و ناکاملِ تغییریافته را در اختیار داریم          پروژه
ای روبرو هستـیـم کـه          ها حتی در مفاهیم پایه      با شماری از ناهمخوانی   

گـونـه      به ایـن   .   سازد خطوط متفاوت تفسیری و استدالل را ممکن می 
MEGA ی    نظرات گسترده دربـاره “   ساختارشکنی”  تا حد معینی در

 .سهیم است“ سرمایه”

دهد که درک نقـد       این ساختارشکنی نشان می   
ای بسـیـار       مارکس از اقتصاد سیاسی وظیفه    

تر است تا این برداشت که با اثری معین           سازنده
. ای پنهان روبرو هسـتـیـم         یا بازسازی هسته  

ی نـقـد      چنین درکی، حقیقت نهایی را درباره 
: کـنـد    مارکس به عنوان یک ساختار فاش نمی      

این اثر همیشه ناتمام، باز و در هـر سـطـح              
 . ممکنی از فرایند پرسشگری است
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دهد که درک نقد مـارکـس از اقـتـصـاد                این ساختارشکنی نشان می   
تر است تا این برداشت کـه بـا اثـری               ای بسیار سازنده    سیاسی وظیفه 

چنین درکی، حقیقـت    .   ای پنهان روبرو هستیم     معین یا بازسازی هسته   
ایـن  :  کند ی نقد مارکس به عنوان یک ساختار فاش نمی نهایی را درباره 

. اثر همیشه ناتمام، باز و در هر سطح ممکنی از فرایند پرسشگری است           
تـر     ی باز است، باز در معنایی بسیار بنیادی خود نقد مارکس یک پروژه 

این پروژه فقط از آن جـهـت بـاز            .   شد  از آنچه در گذشته پذیرفته می     
داری را باید تحلیل کـرد بـلـکـه در          ی جدید سرمایه    نیست که پدیده  

برانگیـز   رابطه با مقوالت مورد استفاده برای این تحلیل نیز باز و پرسش        
عناصری از   .   با این همه، بازبودن را نباید به دلخواه برداشت کرد         .   است

خوبی تعریـف شـده و          ی تحقیقاتی در آن وجود دارد که به         یک پروژه 
) . غـیـرجـوهـرگـرا     ( ی ارزش     توان آن را کنار گذاشت، مانند نظریه        نمی

چـیـرگـی بـر       :   عالوه بر این، این پروژه متعهد به هدف معینی اسـت           
ی یک پژوهش علمی را تعیین        تواند نتیجه   هدفی که نمی  .   داری  سرمایه

بـاوری چـپ را ایـجـاد             هر نوع تالشی برای این کار نوعی اراده       ( کند  
هـای     تواند به جهاتی منجر شود که در آن پـرسـش           اما می )   کند  می

 .تواند طرح شود ای می کننده تعیین

 
مایلم از کریس آرتور و تونی اسمیت برای تفاسـیـر سـودمـنـدشـان بـر                    *   

های فشرده و     ی این مقاله و به ویژه از فرد موزلی برای بحث            نویس اولیه   پیش
به طور خاص از جان کلگ متشکرم که مـتـن     .   سودمندش سپاسگزاری کنم  

ی این مقـالـه یـاری          ی ارائه   انگلیسی را تصحیح کرد و در روشن کردن نحوه        
  .فراوانی رساند

آوری،  این کتاب با عنوان نظریه ارزش توسط مترجم فقید، حسن شمس** 
 .، به فارسی برگردانده شده است ـ م1380نشر مرکز، تهران 

 
 و به 1882 نوامبر 3ـ2های انگلس به ادوارد برنشتین،  رجوع کنید به نامه. 1

 سپتامبر 13، و یادداشت کوتاهی که در 1890 اوت اوت 5کنراد اشمیت، 
 .انتشار یافت» دمکرات سوسیال« در 1890

 
تحلیل انتقادی تولید «ی انگلیسی  عنوان فرعی نخستین ترجمه. 2

  .کننده است  تا حدی گمراه»داری سرمایه
 
 انـتـشـار     طبقهـ  سرمایه در 1989در سال ) 1986(ای از هاینریش  ترجمه. 3

هـا را حـذف          یافت، اما سردبیران بخش مربوط به تکامل دیالکتیکی مقوله        
 .کردند

 

ی    دربـاره )   2001(   Beiträgeو  )   Beiträge )  1997رجوع کنید به . 4
 . MEGAتاریخ و مضمون سیاسی نخستین 

در .   انتشار یـافـت  )   MECW(  جلد از مجموعه آثار مارکس ـ انگلس 50.   5
استفاده شده بـود،    }   ی اول دوره  { MEGAاین مجموعه از همان مجلدات  

 .  را در بر نگرفته بودMEGAاما تمامی 
گری در دقت پژوهشی تلقی شود اما بر اساس همین                 شاید این افراط    .6

ی روش    با مشاهده .  گری به نتایج چشمگیری دست یافته شده             افراط
این بحث را   )  1982(ویگودسکی  /ترنوسکی/گذاری صفحات، میسکویتچ    شماره

 پیش از بخش اول نوشته      »سرمایه«  IIIاند که بخش دوم کتاب        مطرح کرده 
این ).  های مارکس در بردارد       که نتایجی را برای تکوین استدالل        (شده  
ی اصلی کتاب     نوشته   که شامل دست   MEGA II. 4. 2گیری در     نتیجه

III      اما با استفاده از توصیف دقیق انواع متفاوت            .   است بیان شده است
توانم اثبات کنم که این          ی مارکس بود، می       کاغذی که مورد استفاده     

 ).1994رجوع کنید به هینریش (گیری خیلی موجه نبوده است  نتیجه
* . Ergänzungen und Veränderungen 
*   Reflection  
**  Einleitung  

 
هنگامی که تمامی متون و      )  10.  ، ص 2001(و کرتکه   )  2000(دوسل  .  7

نویس    را با پیش   1861 و   1866ی بین     های انتشاریافته  در دوره      نوشته  دست
(کرتکه  .  دهند  نامند، همچنان به این رهیافت ادامه می        می»  چهارم سرمایه «

ی   دهد که در این دوره      مسائل زیادی را مورد بحث قرار می      )  2002 و   2001
 .دهد اخیر رخ می

 
ها تـاثـیـر     آخرین آن.   یابیم این محذوفات را می»   سرمایه« همچنین ما در .   8

مبهم کردن پیوند درونی بـیـن گـردش سـاده و             :   سیاسی مستقیمی دارد 
رسـد بـا        به نظر مـی   »   اقتصاد بازار سوسیالیستی  » سرمایه، چیزی مشابه با     

درک علت حذف آن اولی دشوار است یـعـنـی           .     تحلیل مارکس سازگار باشد   
تبدیلی که قوانین مالکیت تولید کاالیی را به تصـاحـب        « حذف آنچه مارکس    

 .»سرمایه« جلد اول 24 در فصل »دهد داری تغییر می سرمایه
 
رجوع کنید  (فرد موزلی دیدگاه متفاوتی را ساخته و پرداخته کرده است            .  9

موزلی تمایز بین تولید و توزیع ارزش اضافی را           ).  به نقش او در این مجلد      
رقابت بین  « و   »طور عام   سرمایه به «ی تمایز بین      کننده  چون مضمون تعیین  
» سرمایه«چون مارکس این تمایز را در         .  بیند  می»  ها  بسیاری از سرمایه  

» طور عام   سرمایه به «کند که مارکس به       کند، موزلی استدالل می     حفظ می 
کنم که    من انکار نمی  .  وفادار است، هر چند خود کلمه را حذف کرده است           

تمایز بین تولید و توزیع ارزش اضافی برای مارکس مهم است و این تمایز نیز      
ی   اما قبول ندارم که این تمایز هسته      .  کند  ایفا می »  سرمایه«نقش مهمی در    

 .است» رقابت بین تعداد زیادی سرمایه«و » طور عام سرمایه به«تمایز بین 
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هـای مـارکـس و           برای بررسی دغدغه)   2005( رجوع کنید به سیلورز .   10
 . 1840ی  ی ایاالت متحد آمریکا از همان اوایل دهه انگلس درباره

 
، مارکس به اسـنـادی   1871 ژوئن 13ای به دانیلسون در  تر در نامه پیش. 11

مارکس در . برای کتابش اشاره کرده بود که قرار بود از ایاالت متحد وارد شود
ترین کشـور   ، ایاالت متحد را مهم1880ای با جان سوینتون در سال    مصاحبه

 .MECW 24, ppرجوع کنید به (دانست  برای نمایش بازنمودش از اعتبار می 

ی   مارکس انبوهی مطالب را درباره1870 و 1860ی  در اواخر دهه) 583-585
 انتشـار   MEGAهای ارز و مبادله گزیده بود که در بخش چهارم             ها، نرخ   بانک

 .خواهد یافت
 

 عنوان شده در تناقض     MEGA II. 10ی    این امر با حکمی که در مقدمه      .  12
، فرایند تحقیقاتی به پایان      »سرمایه«  Iاست، یعنی این که با انتشار کتاب          

 .MEGA II(رسیده بود و فقط مسائل مربوط به بازنمود آن باقی مانده بود               
10, p. 13*  .(          اگرچه این گفته، عبارت نسبتاً عجیب اقتصاددان آلمان، برترام

به مجلد دیگری نوشته بود که        »  مقدمه«کند که در       شفولد را نقض می    
کرد دیگران نیز     نداشت چون فکر می   »  سرمایه«ای به تکمیل      مارکس عالقه 

هر دو مقدمه    ).  MEGA II. 11.15, p. 871(توانند این کار را انجام دهند          می
دهند اما بازتای آن شرایط سیاسی          ی مارکس می    اطالعات کمی را درباره    

 1991نخستین مقدمه که در سال       .  شد   MEGAاست که منجر به تکوین       
پس از وحدت آلمان انتشار یافت، کامالً در آلمان شرقی آماده شده بود و                  

ی   گرا بود که بنا به آن نظریه          ی مارکسیسم نسبتاً جزم      سرشار از روحیه  
 در آلمان   2004دومین مقدمه در     .  مارکسی باید کامل و تام و تمام باشد         

.  سر داده شده بود       »ها  پایان ایدئولوژی «متحد انتشار یافت که صالی         
 در سال    MEGAی شفولد، با تخطی از اصول جدید ویراستاری                مقدمه
، که هدفش جدا کردن کار ویراستاری از کار تفسیری تا حد امکان                1993

بود، مضمون دیگری جز تفسیر ندارد که با شرایط سیاسی زمانه جفت و جور          
ی مارکس کامالٌ منسوخ شده و به جای آن           کند که نظریه    وی اعالم می  :  است
ام از    رجوع کنید به بررسی   (کند    ی نئوریکاردویی سرفا را پیشنهاد می       نظریه

MEGA II. 152005، هینریش.( 
 

مارکس با قلمرو اقتصاد سیاسی، » گسست«ی  ساختار پیچیده. 13
های باقیمانده و پیامد آنها برای ساختار مفهومی نقد مارکس به طور  دوگانگی

ویراست  (Die Wissenschaft vom wert« 1991«گسترده در اثرم با عنوان 
 ). انتشار یافت1999تری از آن در سال  بسیار حجیم

 
 است که   »gelten«کرد    فعلی که مارکس اغلب در این بستر استفاده می        .  14
در ترجمه کالسیک مور و آولینگ         .   ترجمه شده است     »to count«به  
 را یافت   »to count«  ،»to rank«  ،»to consider to be«های    توانیم واژه   می

ی یکسانی را     ی انگلیسی زبان روشن نیست که مارکس واژه         که برای خواننده  
 to«ی    ی خود از واژه      ی بهبودیافته   بن فاکس در ترجمه    .  برد  به کار می  

count«   این ترجمه این امتیاز را دارد که سرانجام لغت          .   استفاده کرده است
گیری قوی    نوعی جهت »    to count«واحدی به کار گرفته شده است اما          

 .دهد  در آلمانی را کامالً نمی»gelten«کمی دارد که آن معنای 
 

اسمیت برابری عینی کارهای     ...  «نوشت که   »  ...درآمدی«مارکس در   .  15
شود با برابری ذهنی      نابرابری را که اجباراً توسط فرایند اجتماعی انجام می          

) ، تصحیح ترجمه   MECW 29, p. 299  (».گیرد  کارهای افراد اشتباه می     
MECW        کند اما مارکس     ترجمه می »  های نابرابر   برابری کمیت «به نادرست

 کارهای نابرابر   انواع.  را به کار نبرده است     »  کمیت«ی    در متن آلمانی واژه   
 .های نابرابر شوند و نه کمیت برابر می

 
شکل وجودی  «به جای   (»  تجسم مستقیم «MECW 29, p. 297      ترجمه  .16
 .خیلی دقیق نیست) »واسطه بی
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آورد چـیـن پـس از           بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معقتدند که دست      
ساالر ایـن کشـور را بـه            در عرصه رشد سریع و پایدار صادرات       1978

. ترین کشور درحال توسعه در عصر مدرن درآورده اسـت           صورت موفق 
ای اسـت  آنها هم چنین معتقدند که ماهیت و مقیاس رشد چین به گونه  

ای برای تغییر ساخـتـار و تسـریـع رشـد             های تازه تواند فرصت که می 
چه درکشورهای جهان سوم و یا کشورهای         -اقتصادی در دیگر کشورها     

-این ادعاها، اگرحقیقت داشته باشـنـد، پـی     .   فراهم نماید  -یافته  توسعه
هائی کـه   که دولت اول این .   آمدهای سیاسی قابل توجهی خواهند داشت     

به دنبال توسعه اقتصادی هستند باید مانند چین مشوق آزادی بیشـتـر             
-که پویائی سرمـایـه    دوم این .   المللی باشند بازار و ادغام در بازارهای بین     

ساالری هم چنان قادر است که مراکز رشد جهـانـی ایـجـاد کـرده و                    
پیشرفت اقتصادی را برای کشورهائی که آماده و قادرند تا بازارجـهـانـی              

در نتیجه درست برعکس نگرانـی      .   ساالری را بپذیرند ایجاد نماید    سرمایه
های صادراتی چین را تهدید بر علیـه      تعداد زیادی از کارگران که فعالیت     
گران معتقدند کـه  بینند،  اغلب تحلیل زندگی و شرایط کاری خویش می     

 .آمدهای درازمدت چین برای همگان مثبت خواهد بودپی
ای داشته دهد که چین رشد اقتصادی بدون سابقه   ارقام موجود نشان می   
-اش  بطور چشمگیری برماهیت و سازمان فعالیـت        و دگرسانی اقتصادی  

-ولی مـا، پـی      .   های اقتصادی در دیگر کشورها هم تاثیر گذاشته است        
آمدهای سیاسی ارزیابی اقتصاد رسمی از تجربه چیـن را کـه بـطـور                  

پذیریم کـه   ابتدا به ساکن، ما نمی    .   دانیمخالصه بیان کردیم نادرست می    
تجربه اقتصادی چین و یا تغییر ساختار دیگر اقتصادها که از آن منـتـج               

المللی به ایـن صـورت       توان در چارچوب ملی و حتی بین      شود را می  می
پردازان این جوامع چـنـان      آوردهای چین برای سیاست   فهمید که دست  

هائی ایجاد خواهد کرد که بتوانند با تشویق تجـدیـد سـاخـتـار                 فرصت
ای عمل کنند که به نفع اکثریت طبقه کـارگـر      شان به گونه  اقتصاد ملی 

های اقتصادی چین در دوره پـس  به عکس، ما فعالیت.   این کشورها باشد 
از رفرم و تغییرات پیش آمده در فرایند تولید در دیگر کشورها را بـهـم         

داری چند ملیتی شـکـل   بینیم که بطور کلی با پویائی سرمایه    مرتبط می 
داری فراملیتی هم این است که  با ایجاد    وِیژگی این سرمایه  .   گرفته است 

مرزی به وسیله بنگاههای فـرامـلـیـتـی        های تولیدی فرا  و تعمیق شبکه  
تر، نه این که این فرایند به نفع طبقه کـارگـر    از آن مهم  .   شودکنترل می 

ثباتی بیشتر وبـا    المللی وایجاد بی  نیست بلکه با افزودن برعدم توازن بین      
تشدید فشارهای رقابتی برعلیه منافع کارگران  در همه  کشـورهـا، از                

 .کندجمله خود چین، عمل می
ما معتقدیم که دیدگاه رسمـی دربـاره چـیـن تصـویـر              .   خالصه کنیم 

 

 :چین و پویش های انباشت بین المللی

  علل و پی آمدهای تغییرساختار جهانی

 ی مارکسیسم انتقادیی پژوهش در نظریهنشریه“ ماتریالیسم تاریخی”
 2006 تاریخ 3 شماره 14جلد 

 
 

 پاول برکت -مارتین هارت لندزبرگ

 
 

 احمد سیف: ترجمه
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کـنـد   هائی که ایجاد میداری جهانی و تنشمخدوشی از پویائی سرمایه 
ها این است که انتخاب سیاسی کـه        یکی از این تنش   .   دهدبه دست می  

گذارد محدود است به پذیرش منفعالنه شرایـطـی         در برابر کارگران می   
شود، یا اعالم جنگ بر علیه کارگـران در دیـگـر              که هر روزه بدتر می    

بعکس با تمرکز بر سر طبیعت و منطق       .   کشورها و به خصوص در چین     
های اقتصادی در چـیـن       پویائی انباشت جدید فراملیتی که به فعالیت  

تـر شـده و       داری آسـان   دهد، دیدن طبیعت ویرانگر سرمایه    شکل می 
های بدیل ملـی بـرای     المللی و استراتژیضرورت ایجاد همبستگی بین   

 .شودتر میمقابله و پیروزی بر این پویائی تازه ملموس

 

 :صعود چین
.  رشد داشتـه اسـت    %     5/9 تولید ناخالص داخلی چین سالی      1978از  

این میزان رشد سه برابر میزان رشد در اقتصاد آمریکاست و از رشـد                
درنتیجه، تولید ناخالص داخلی چین اکنون      .   دیگر کشورها بیشتر است   

و تنها از تولیـد  )   بر مبنای برابری قدرت خرید    ( تولید جهان است    %   13
 :تربطور مشخص. ناخالص داخلی آمریکا کمتر است

ی  کـنـنـده     چین پس از آمریکا، آلمان، و ژاپن چهارمـیـن تـولـیـد              ” 
به عنوان یک تولید کننده برتـر در     .   محصوالت صنعتی در جهان است    

دوربین عکاسی %   50 نوع محصول صنعتی، چین نزدیک به 100حدود  
هـای  مـاشـیـن   %   25های تهویه هوا و تلویزیون،    دستگاه%   30درجهان،  

هـای  بازیاسباب%   50ها، حدودا یخچال و د رکنار این  %   20رختشوئی،  
 بـه    2005وقتی قرارداد فایبرهای چندگانه در        .   کنددنیا را تولید می   

منسوجات جهان تـولـیـد چـیـن        %   20البسه جهان، %   46پایان برسد   
هائی که در آمریکا به فـروش    کفش%   80دوچرخه، و %   85.   خواهد بود 

 “روند تولید چین استمی

. کنـد حتی این ارقام هم اهمیت چین را دراقتصاد جهان کم برآورد می           
همان طـور    .   ، نصف رشد جهان در آمریکا و چین اتفاق افتاد   2004در  

کنندگـان آمـریـکـائـی و          اگر مصرف” دهد  که اکونومیست توضیح می   
نشینی کنند، رشد اقتصاد جهـانـی       زمان عقب تولیدکنندگان چینی هم  

آوردهـای  اغلب مفسران عقیده دارند کـه دسـت         .   “ سقوط خواهد کرد  
اقتصادی چین در وجه عمده نتیجه تصمیماتی است که دولت چـیـن          

هـای  برای تشویق تمرکز زدائی، بازارگرا کردن، خصوصی سازی فعالیت        
در  گذر زمان، و با حمایت دولـت چـیـن،      .   اتخاذ کرده است.  اقتصادی

 های فراملیتی به جلو ساالر شرکتهای صادراتاین دگرسانی با فعالیت

  میزان خالص سرمایه گذاری خارجی در چین به میلیارد دالر

 )    2005بانک توسعه آسیائی، : منبع(
 

به عنوان مثـال، دولـت بـرنـامـه          .   برده شد و اقتصاد تازه شکل گرفت    
پردازش صادرات را در پیش گرفت که بر آن اساس، مـواد اولـیـه و                   
اجزای الزم برای تولید کاالها برای صادرات، بدون تعرفه کمرگی و بـا              

هـای خـارجـی      شـرکـت  .   شـد حداقل مقررات دست و پا گیر وارد مـی   
عالقمند به صادرات هم در پیوند با زمین و خدمات عمومی از یارانه و               

نرخ مـالـیـات      (   مند شدند های مالیاتی و مالیات ترجیحی بهره  تخفیف
هـای  که شرکـت  %     33ها در مقایسه با     یا کمتر برای این شرکت    %     15

 ).پرداختندچینی مالیات می
گذاری خارجی در جدول یک مشخص اسـت         افزایش روزافزون سرمایه  

1985 1 

1986  4/1 

1987  7/1 

1988 3/2 

1989 6/2 

1990 5/3 

1991 4/4 

1992 11 

1993 5/27 

1994 8/33 

1995 5/37 

1996 7/41 

1997 3/45 

1998 5/45 

1999 3/40 

2000 8/40 

2001 8/46 

2002 7/52 

2003 53.5 

2004 6/60 
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دهد کـه از     گذاری خارجی در چین را نشان می      که رشد سریع سرمایه   
 چین به صـورت بـزرگـتـریـن          2002در.  آغاز شد1990سالهای اول  

درضمن همـان  .   کننده سرمایه گذاری خارجی در جهان در آمد       دریافت
شود چین تنها کشور آسـیـای    مشاهده می2گونه که در جدول شماره      

 .  گذاران خارجی استشرقی است که هم چنان مورد توجه سرمایه
شان، تولیدکنندگان خارجی براقتـصـاد چـیـن         گذاریدرنتیجه سرمایه 

برای نمونه، سهم صنایع خارجی در چین در تـولـیـد            .   شوندمسلط می 
بـود در سـال       %     3/2 فقط  1990کل محصوالت صنعتی چین که در     

های صادراتی چین هـم بـطـور روز          فعالیت.   رسید%   3/31 به   2000
هـای  سهم شـرکـت    .   آیدهای خارجی در میی شرکتافزونی در سلطه 

 بـه    2003بود در   %   4/17 تنها 1990خارجی از صادرات چین که در  
اقتصاددان ارشد و مدیـر بـررسـی        -به گفته استفن راوچ     .   رسید%   55

% 65  ” 2003 تا اواسط  1994اقتصاد جهانی مورگان استانلی،  درطول  
-واحدهای تولیدی شرکت  ” متعلق به   “   از کل افزایش در صادرات چین     
هـای کشـورهـای      های شریک با بنگـاه    های فراملیتی جهانی و شرکت    

در نتیجه این تغییرات، سهم صادرات در تولـیـد          .   است“   صنعتی جهان 
.  رسـیـد    2003در % 36 به 1990در % 16ناخالص داخلی چین هم از  

های صادراتی  در نتیجه رشد اقتصادی چین بطور روز افزونی به فعالیت         
در واقع، به گفتـه مـرکـز        .   های فراملیتی وابسته شده است    این شرکت 

 2005 درصد از رشد اقتصاد کشـور  در              35اطالعاتی دولتی چین،    
نتیجه خالص صادرات است که از سالهای دیگر بسیار بیـشـتـر شـده                

 .  است

 مارپیچ دلپسند رشد: چین و اقتصاد جهان
ها در کشـورهـای     برخالف بسیاری از مردم شاغل زحمتکش و کمپانی     

ساالر چین را خطری برای بقای اقتصادی خود        دیگر که تهاجم صادرات   
گران اقتصاد رسمی چین را به صورت یک مرکز تـازه            دانند، تحلیل می

-تواند برای تجدید ساختار اقتصاد بیـن      بینند که می  رشد اقتصادی می  
در .   المللی مفید بوده و به نفع مردم در کشورهای فقیر و  غنی بـاشـد       

توان به ادغام اقتصـاد چـیـن در           ترین دالیل این افراد، می    میان عمده 
. اقتصاد جهانی و به عرضه نامحدود عرضه کار ارزان آن اشـاره کـرد                

 :دهدنشریه اکونومیست توضیح می
بطور غیر عادی به روی     )   چین( اوال، برای یک اقتصادی به این بزرگی        ” 

جمع صادرات و واردات چین امسال      .   تجارت و سرمایه گذاری باز است     
تولید ناخالص داخلی آن خـواهـد شـد کـه در               %   75احتماال معادل   

مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ، مثل آمریکا، ژاپن، هـنـدوسـتـان و               
درمـورد  .   یا کمتر است، بسیار بیشتـر اسـت        %   30شان  برزیل که سهم  

تولید %   32ژاپن، بیشترین مقدار زمانی بود که تجارت آن کشور معادل     
هـای  گـذاری به همین نحو ارزان کل سرمـایـه       .   ناخالص داخلی آن شد   

تـولـیـد    %   36های خارجی درچین معادل      انجام گرفته بوسیله شرکت   
دومیـن  .   است%   2ناخالص داخلی است و رقم مشابهش برای ژاپن فقط      

نکته مهم این است که تولید کنندگان در چین به یک عرضه تقـریـبـا                
براساس بعضی برآوردها، درمناطـق     .   نامحدود کار ارزان دسترسی دارند    

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 4/3 1/0 -2/0 1/1 3/4 1/5 7/0 -6/1 کره
 4/5 6/5 7/1 -6/7 2/1 5/8 6/4 1/1 سنگاپور

 7/0 5/1 8/0 5/3 4/3 7/5 4/7 3/3 تايلند
 6/2 1/1 3/1 3/0 8/1 5/2 2/2 6/5 مالزی

 1 -6/0 1/0 -3 -6/4 -9/1 -2/0 7/4 اندونزی

 06/0 2/0 7/1 1/1 4/1 8/1 - - فيليپين
 )   2005بانک توسعه آسیا، : منبع(میزان خالص سرمایه گذاری خارجی در آسیای شرقی به میلیارد دالر                               
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- میلیون نفر بیکاری پنهان دارند کـه مـی          200روستائی چین حدودا    
جذب این نیروی کار مازاد حـدودا دو          .   توانند به صنعت منتقل شوند    

توان میزان مزد پرداخـتـی   دهه طول خواهد کشید و نتیجه این که می   
در حـال حـاضـر      ( به کارگران نیمه ماهر را درسطح پائینی نگاه داشت   

ژاپن و کره جنوبی درست بـعـکـس      ) .    سنت است  50مزدشان ساعتی   
 .“اندتر جذب کردهنیروی کار روستائی شان را خیلی سریع

 
شـود کـه     به عبارت دیگر، کار ارزان و اندازه چشمگیر اقتصاد باعث می 

گذاری خارجی جذب کرده و کـاالهـای        چنان سرمایه تواند هم چین می 
از سوی دیگر نظر به این که تولیدات چین         .   صادراتی ارزان تولید نماید   

برای بازارهای خارجی به شدت به واردات وابسته است، این رشـد بـه               
شود که از سـوی  نوبه خود باعث ایجاد تقاضا برای کاالها و خدماتی می       

دهنـد  هائی که اجازه میدر نتیجه دولت. شودکشورهای دیگر تولید می 
های اقتصادی چـیـن      تا نیروهای بازار اقتصادشان را درراستای فعالیت      

گذاری و اشتغال بـا ارزش      های سرمایهتجدید ساختار نماید، با فرصت   
اقتصاددانان مکتـب   .   ی باال برای جمعیت خود روبرو خواهند شد       افزوده

اند که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقـی بـه واقـع        رسمی مدعی 
. شان از رشد اقتصادی چین اسـت ی  درستی بررسی مثبت دهندهنشان

ای مربـوط  آنها تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی را به صورت ویژه       
 –دانند چون آن کشورها هم با تکیه با تولید برای بازارهای خارجی          می

 .رشد اقتصادی شان را به جلو برده اند -تولید برای صادرات
 نشان دهنده یک شیوه مهم از تاثیرگذاری دگرسـانـی           3جدول شماره   

های اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقـی  اقتصادی چین برفعالیت  
دهد که چین صادرات محصوالت صنعـتـی        این جدول نشان می   .     است

الملـلـی   به دو بازار عمده بین)   به استثنای ژاپن  ( خود را از این کشورها      
-و درعـکـس   .   دیگر یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا تغییر جهت داده است         

العمل به این تغییری که در صادرات چین پیش آمد، دیگر کشورهـای             
. انـد منطقه نیز صادرات خود را از این دو بازار عمده تغییر جهـت داده         

فرنالد و لوانگانی برای بررسی توان رقابتی چین در بازارهای آمـریـکـا               
چـیـن و هـنـگ         .   کشورهای این منطقه را به سه گروه تقسیم کردند        

و )   کره جنوبی، سنگاپور، تـایـوان      ( کنگ، کشورهای تازه صنعتی شده      
در تـحـقـیـق       ) .   اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند     ( 4کشورهای آسیان   

خویش، این دو محقق متوجه شدند که سهم گـروه چـیـن از کـل                    
 فـقـط یـک        1989صادرات کشورهای این سه گروه به آمریکا که در          

 . به نصف رسید2002چهارم بود در 

تر با توجه به این تغییرات در سطح صنایع مختـلـف     یک بررسی مفصل  
-دهد که چین تقریبا در همه رشته    تر است و نشان می    حتی روشنگرانه 

این روند .   ی عمده در آمده است    های صنعت به صورت یک صادرکننده     
کنید که سهم تغییر یابنده صـادرات         مشاهده می  4را درجدول شماره    

 صنعت عمده از نظر میزان واردات آمریکا  5این سه گروه را در پیوند با        
برای مثال در حالی که  سهم گروه چین         .   دهداز این کشورها نشان می    

کانداکتـرهـا     و سمیperipheralsاز صادرات کامپیوتر، و پریفرالس      
semiconductorsبـه  2002بود میزانش در %     7 فقط  1989  در 

 درصد رسید درحالیکه سهم کشورهای تازه صنعتی شده در طـول            24
  .کاهش یافت%  42به  %  72همین مدت از 

شان درباره تاثیرات رشد صادرات چـیـن     هولست و ویس هم در بررسی     
  بر کشورهای تایلند، اندونزی، فیلیپین، مالزی و 1995-2000درطول  

آنها نتیجه گرفتند که این کشورهـا       .   سنگاپور به نتایج مشابهی رسیدند    
بـه    -بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را در آمریکا و ژاپن           ” 

رسد که این کاهش بـازار در    و به نظر می.   انداز دست داده    -نفع چین   
 .“اندهائی بیشتر است که این کشورها در آن ها تخصص داشتهعرصه

گونه کـه در بـاال       باوجود این روندها، اقتصاددانان جریان رسمی همان   
دیدیم هم چنان براین باورند که رشد چین موجب تجدیـد سـاخـتـار             

به عبارت دیگر، کار ارزان و اندازه چشمگیر اقتصاد         
-چنان سرمـایـه   تواند هم شود که چین می   باعث می 

گذاری خارجی جذب کرده و کاالهـای صـادراتـی           
از سوی دیگر نظر به ایـن کـه           .   ارزان تولید نماید  

تولیدات چین برای بازارهای خارجی به شدت بـه          
واردات وابسته است، این رشد به نوبه خود بـاعـث           

شود کـه از      ایجاد تقاضا برای کاالها و خدماتی می      
 . شودسوی کشورهای دیگر تولید می
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ژاپن وآسیای     اتحادیه اروپا امریکا ژاپن کشورصادرکننده
 جنوب شرقی

 کل صادرات به میلیارددالر

           چین
1992 1/9 1/11 5/9 9/57 5/65 
1996 8/17 2/20 14 2/34 6/123 
2000 1/15 9/22 7/16 9/29 5/215 
           مالزی
1992 7/7 1/27 18 5/39 9/25 
1996 1/11 23 1/15 7/42 7/58 
2000 3/11 5/24 1/15 8/39 3/78 
           تایلند
1992 14 4/26 3/21 7/23 5/21 
1996 7/15 6/19 6/19 5/32 4/38 
2000 9/13 9/22 7/17 7/32 9/50 

           سنگاپور
1992 5/5 4/26 19 35 1/48 
1996 7/7 7/21 8/14 45 4/103 
2000 5/7 7/19 6/14 3/47 1/117 

           اندونزی
1992 7/12 9/17 9/21 8/31 8/15 
1996 9/15 4/18 3/19 7/30 2/25 
2000 2/13 2/19 5/18 4/32 4/37 

           فیلیپین
1992 1/13 5/65 8/4 1/12 8/5 
1996 1/16 1/37 4/17 7/24 9/16 
2000 7/13 1/31 3/18 7/32 8/34 

           کره
1992 7/11 9/25 3/14 9/23 3/66 
1996 2/9 19 6/13 6/32 7/109 
2000 9 9/23 3/15 5/31 3/148 
           تایوان
1992 5/10 1/47 3/7 5/26 9/52 
1996 2/9 9/14 9/14 4/39 8/114 
2000 2/10 4/26 3/18 1/37 7/159 
           ژاپن

1992   3/29 8/20 1/31 8/312 
1996   6/28 2/16 7/40 7/374 
2000   2/31 1/17 2/38 1/435 

      3جدول شماره 

جهت صادرات صنعتی، درصد    

از مقدار کل ژاپن و آسیای         

جنوب شرقی شامل همه این      

کشورهاست منهای ژاپن به       

 اضافه هنگ کنگ و ویتنام

 : منبع(

Athjkorala, 2003, A-1, 

pp 40-1  ( 
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انـد کـه     گیری شواهدی یـافـتـه     الل و الباالدیجو درتائید این نتیجه     .     های اقتصادی کشورهای این منطقه شده است      آمیز و رشد فعالیت   موفقیت
 .ی تغییر ترکیب صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی استدهندهنشان

 به شدت افزایش یافته اسـت  2000-1990دهد که درحالی که درصد صادرات کاالهای صنعتی پیشرفته چین درطول  نشان می5جدول شماره  
شـان  دربعضی موارد تـوفـیـق   .   دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی هم توانستند که تخصص خود را در تولید این نوع محصوالت افزایش بدهند          

 .افزایش داد%  2/61به %  1/39برای نمونه سنگاپور سهم خودرا از صادرات این محصوالت در این فاصله از  . حتی از چین هم بیشتر بود

 شامل موادغذائی، تنباکو، محصوالت چوبی، محصوالت پاالیشگاه نفت، رنگ، چرم، سنگهای قیمتی، و   (Resource based( کاالهای ابتدائی   
 محصوالت شیمیائی ارگانیک

 بازی، محصوالت فلزی ساده، پالستیک ساده، مبلمان، محصوالت شامل منسوجات، لباس، کفش، دیگر محصوالت چرمی، اسباب: صنعتی پائین
 ایشیشه

 .آالت، کاالهای الکتریک و الکترونیکیشامل، اتوموبیل، محصوالت شیمیائی صنعتی، ماشین: صنعتی میانه

-کامپیـوتـر و سـمـی         
 کانداکتر

ابزارهای سرگرم کنـنـده در        ابزارهای مفرح وسایل منزل لباس و کفش
 منزل

      چین و هنگ کنگ

1989 7 36 24 38 19 

2002 24 69 67 84 53 

      *NIEsکشورهای 

1989 72 52 66 57 64 

2002 42 12 22 11 17 

ASEAN4^      

1989 21 12 10 5 18 

2002 34 20 11 6 30 

 بـه    2002واردات از آسیا،     
 میلیارددالر

8/67 1/41 8/38 4/19 1/17 

  ، سهم صادرات در بازارهای آمریکا به درصد4جدول شماره 

  شامل کره جنوبی، سنگاپور،  وتایوانNIEsکشورهای  ♦

♦ ASEAN4^شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند  

 100سهم این سه گروه کشورها در هرسال مساوی         .   صنعت عمده از نظر میزان واردات آمریکا از این کشورها را نشان می دهد              5این جدول   ♦

 . است

  )Fernald and Loungani, 2004, p.2: منبع(
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 صنعتی پیشرفته صنعتی متوسط صنعتی پائین کاالهای ابتدائی کشور

     چین

1990 3/14 9/51 9/26 9/6 

2000 5/9 9/44 2/21 4/24 

     سنگاپور

1990 8/27 6/9 4/23 1/39 

2000 9/14 5/6 4/17 2/61 

     فیلیپین

1990 6/37 7/33 9/12 8/15 

2000 5/6 9/11 6/11 70 

     مالزی

1990 9/31 8/14 18 3/35 

2000 1/13 6/9 8/17 4/59 

     تایلند

1990 2/24 1/40 1/15 6/20 

2000 4/18 5/21 8/23 3/36 

     اندونزی

1990 2/54 6/32 3/11 9/1 

2000 7/33 3/31 5/17 4/17 

     کره

1990 1/7 40 3/31 6/21 

2000 7/11 1/17 34 1/37 

     تایوان

1990 9/6 3/41 1/26 7/25 

2000 4/4 8/23 5/25 3/46 

   ترکیب صادرات صنعتی کشورهای آسیای جنوب شرقی به درصد5جدول شماره 
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شامل محصوالت الکتریک و الکترونیکی ییچیده، ابـزارهـای         :   صنعتی باال 
 دقیق، محصوالت شیمیائی آلی و داروئی

 )1446 ص 2004منبع الل و الباالدیجو (

 
نکته دیگری که در مباحث اقتصاددانان رسمی اهمیت زیادی دارد ایـن             
است که بازار جدید برای این صادرات محصوالت صنعتی باال از چیـن و     
کشورهای آسیای جنوب شرقی به مقدار روزافزونی همین کشـورهـا و              

 نشان می دهد که درطـول دهـه        6جدول شماره   .   بخصوص چین است  
 کسری تراز پرداختهای چین با کشورهای آسیای جنوب شـرقـی            1990

.  میلیارددالر افزایش یـافـت    40 میلیارددالربه 4از  )   منهای هنک کنگ  ( 
اندونـزی،  ( “   ببرهای نوین” اگربخواهیم به کشورهائی که الل و الباالدیجو        

-تر بنگریم متوجـه مـی      نامند اندکی دقیق  می)   مالزی، فیلیپین و تایلند   
 میلیار دالری تراز پرداختهای خودرا با 3/0شویم که این کشورها کسری   

و .    میلیارد دالر دگرسان کردند2/4چین به مازاد تراز پرداختهائی معادل  
این مازاد هم عمدتا براساس تجارت روی محصوالت صنعتی پیشـرفـتـه             

) کره، تایوان، سنگاپـور   ( به همین شکل کشورهای تازه صنعتی شده        .   بود

ی قطعات صنعتی کـه     کنندهچین به عنوان پردازش   
کنـد و    شود عمل می  از کشورهای همسایه وارد می    

چنین به صورت سکوی نهائی صادرات روز افزون        هم
این .   این منطقه به بیرون از این منطقه درآمده است        

های مختلف را به نفع     فرایند هم چنین کارگران ملت    
شان در ایـن     المللی و وابستاگان بومی   سرمایه بین 

دیگر قرارداده ودر نتیجه موجب     منطقه در برابر یک   
 ناموزون و    کشی، وخیم تر شدن توسعه    تعمیق بهره 

 مصائب تولید مازاد شده است

 2000 1990 کشور

 -4/3 -9/2 جمع کل -ژاپن

 9/1 7/0 کاالهای ابتدائی

 7/12 8/0 صنعتی پائین

 -4/11 -1/3 صنعتی متوسط

 -6/6 -3/1 صنعتی پیشرفته

کشورهای تازه صنعـتـی     
 شده

4/1- 32- 

 -4 07/0 کاالهای ابتدائی

 -6/4 -3/0 صنعتی پائین

 -9/14 -9/0 صنعتی متوسط

 -6/8 -2/0 صنعتی پیشرفته

 6/32 5/10 هنگ کنگ

 9/1 4/1 کاالهای ابتدائی

 5/16 4/7 صنعتی پائین

 9/4 5/1 صنعتی متوسط

 2/9 2/0 صنعتی پیشرفته

 -2/4 3/0 ببرهای نوین

 -2/2 -3/0 کاالهای ابتدائی

 1 3/0 صنعتی پائین

 07/0 1/0 صنعتی متوسط

 -1/3 08/0 صنعتی پیشرفته

آســیــای + کــنــگهــنــگ
 جنوب شرقی

4- 40- 

 -4/4 5/0 کاالهای ابتدائی

 1/9 9/0 صنعتی پائین

 -2/26 -9/3 صنعتی متوسط

 -3/18 -5/1 صنعتی پیشرفته

 :      خالص تجارت چین با کشورهای آسیای جنوب شرقی به میلیارددالر کشورهای تازه صنعتی شده6جدول 
 )1456 ص 2004الل و الباالدیجو، : منبع(اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند : ببرهای نوین    کره جنوبی، تایوان، سنگاپور
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نیز مازاد تراز پرداختهای خود با چین را از طریق کاالهای صـنـعـتـی         
 .پیشرفته افزایش دادند

همان .   ای اخیر هم با این تحوالت همخوانی دارد       ترکیب تجارت منطقه  
-40چیـن    )   2003( درسال گذشته  ” طور که تایمز آسیا گزارش کرد،       

 درصد صادرات آسیا را حذب کرد همه رشد صـادرات تـایـوان و          50
 درصد از رشد صادرات ژاپن، مالزی، کره جنوبی         50فیلیپین و بیش از     

 .“و استرالیا درتجارت با چین اتفاق افتاد

 

 ایپویائی تجدید ساختار منطقه -3

این دیدگاه که چین به عنوان یک نمونه موفق ملی براساس صـادرات              
ای باشـد   تواند به عنوان لنگری برای رشد جهانی و منطقه        روزافزون می 

واقعیت این است که چین و کشـورهـای          .   به شدت گمراه کننده است    
آسیای جنوب شرقی بطور مشترک و به واقع با یک تجدید سـاخـتـار                

داری تر سرمایـه  المللی که کشورهای پیشرفته   های بین المللی بنگاه بین
ای گیرد شکل تازه  را چه در این منطقه و چه در مناطق دیگر در بر می            

این پویش مشوق وابستگی بیشتر تجارتی و گسـتـرش       . کنندپیدا می 
المرزی بهم پیوسته شده است و در این        تر فرایندهای تولیدی بین   فزون

ی قطعات صنعتی که از کشورهـای  کنندهمیان، چین به عنوان پردازش 
چنین به صورت سکوی نهائـی    کند و هم  شود عمل می  همسایه وارد می  

. صادرات روز افزون این منطقه به بیرون از این منطقه درآمـده اسـت              
-های مختلف را به نفع سرمایه بین      این فرایند هم چنین کارگران ملت     

دیگر قـرارداده  شان در این منطقه در برابر یک     المللی و وابستاگان بومی   
 نامـوزون و    کشی، وخیم تر شدن توسعهودر نتیجه موجب تعمیق بهره    
 .مصائب تولید مازاد شده است

اوال همان گونه که .   چند گرایش برای روشن شدن این تحوالت مفیدند       
 رشد قـابـل   2003-1990کنیم درطول  مشاهده می7درجدول شماره  

واردات بـه    ( توجهی در نسبت تجارت کشورهای آسیای جنوب شرقی         
به تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است کـه نشـان       )   اضافه صادرات 

های اقتصادی این کشورها با پـویـش         دهد سهم بیشتری از فعالیت    می
المللی شکل گرفته است که در این میان چین بیشترین رشـد را               بین

دهـد   نشان مـی   8ثانیا، همان طور که جدول شماره       .   تجربه کرده است  
.   ای استبخش روزافزونی از این تجارت، تجارت قطعات یدکی و واسطه        

اندونزی، تایـلـنـد، سـنـگـاپـور،            - کشور آسیای جنوب شرقی  6برای  
کـل  %     55رشد صادرات قطعات به واقـع            -فیلیپین، مالزی و ویتنام     

رشـد  .    بوده اسـت  2000-1992رشد صادرات از این کشورها در طول        
کل رشد واردات %   68.2ای هم معادل    واردات قطعات و کاالهای واسطه    

کشورهای تازه صنعتی شده هم همین تجربه را         .   کلی این کشورها بود   
نقش متفاوت چین به عنوان عمده ترین تـولـیـد کـنـنـده                .   اندداشته

 شود که سهم صادرات قطعات کاالهای نهائی با این واقعیت تائید می

 2003 2002 1990 کشور

 6/60 4/49 7/29 چین

 9/290 9/254 2/218 هنگ کنگ

 5/61 5/57 4/53 کره

 7/91 84 2/74 تایوان

 ... 9/52 5/43 اندونزی

 194 5/213 2/139 مالزی

 4/85 1/87 2/48 فیلیپین

 5/301 9/273 4/298 سنگاپور

 9/110 3/106 5/66 تایلند

  )83 ص 2004بانک توسعه آسیا، : منبع(       کل تجارت به نسبت تولید ناخالص داخلی به درصد        7جدول 
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 )Athukorala, 2003,Table A-1, pp 40-3 and Table A-2, pp 48-50 :  سهم قطعات و کاالهای واسطه ای درصادرات و واردات صنعتی منبع8جدول 

 کل صادرات صنعتی کشور
 به میلیارد دالر

صادرات قطعات و           %
 کاالهای واسطه ای

کل واردات صنعتی به         
 میلیارددالر

درصد واردات قطعات و      
 کاالهای واسطه ای

         چین
1992 5/65 7/6 3/60 5/19 
1996 6/123 8/9 4/102 1/21 
2000 5/215 5/14 2/160 5/33 
         مالزی
1992 9/25 4/40 2/31 9/37 
1996 7/58 6/42 1/61 5/47 
2000 3/78 7/49 66 8/58 
         تایلند
1992 5/21 2/21 5/27 5/26 
1996 4/38 4/23 9/51 9/32 
2000 9/50 9/35 3/48 3/45 

         سنگاپور
1992 1/48 2/28 2/53 32 
1996 4/103 7/39 9/105 8/42 
2000 1/117 6/49 1/108 7/51 

         اندونزی
1992 8/15 4 3/19 5/20 
1996 2/25 4/7 3/28 8/23 
2000 7/34 2/14 9/18 4/19 

         فیلیپین
1992 8/5 3/29 2/7 6/32 
1996 9/16 5/52 3/25 6/43 
2000 8/34 64 7/24 1/55 

         کره
1992 3/66 8/17 4/48 7/26 
1996 7/109 2/25 4/90 4/27 
2000 3/148 6/30 1/93 9/38 
         تایوان
1992 9/52 1/20 6/37 6/29 
1996 8/114 8/28 4/60 35 
2000 7/150 8/37 6/93 3/37 
         ژاپن

1992 8/312 9/22 2/99 4/15 
1996 7/373 3/30 4/185 3/19 
2000 1/435 6/30 2/209 2/24 
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رشد کل %     9/17ای فقط  و کاالهای واسطه  
 بـود    2000-1992صادرات چین در طول     

رشد کل واردات چین  را رشـد          %   42ولی  
ای به چین   واردات قطعات و کاالهای واسطه    

-بنابراین مشاهده می  .   داده است تشکیل می 
کنیم که فعالیت اقتصادی در کشـورهـای          
آسیای جنوب شرقـی بـطـور روزافـزونـی            

-برتولید و تجارت قطعات و کاالهای واسطه      
ای  تولیدی از نظر منطـقـه     ای در یک شبکه   

 . گرفته متمرکز شده استشکل

الگوی تجارت کشورها که درجدول شـمـاره        
 آمده است شاهد دیگری برظهور چین بـه   9

ی کاالهای نهائـی    عنوان سکوی صادرکننده  
توجه داشته باشید که به استثـنـائـی         .   است

اندونزی، سهم صادرات قطعات و کـاالهـای         
ای بوسیله دیگر کشورهای آسـیـای        واسطه

جنوب شرقی افزایش چشمگیـری داشـتـه         
 درصـد    2000 تـا      1992در طول    .   است

ای از کل صـادرات     قطعات و کاالهای واسطه   
افـزایـش   %   6/50به  %   4/6مالزی به چین از     

% 1/8جنوبی، این تغییر از درمورد کره.  یافت
 9بعالوه جدول شـمـاره       .     رسید%   7/26به  
دهد که به اسـتـثـنـای         چنان نشان می  هم

اندونزی، چین تنها کشوری است که عمدتـا    
کاالهای نهائی به آمریکا، ژاپن و اتـحـادیـه           

نکته دیگری که روشنگر    .   کنداروپا صادر می  
المللی است این نـکـتـه        فرایند انباشت بین  

-است که تجارت قطعات و کاالهای واسطـه       
آالت و    ماشـیـن  –  SITC7ای روی گروه    

ابزارهای حمل و نقل و دراین گروه عمـدتـا          
مـتـمـرکـز       -صنایع الکتریک و الکترونیکـی    

سهم قطعات و     
کاالهای واسطه   

 ای درصادرات

کشورهای  چین
آسیای جنوب     

 شرقی

 اتحادیه اروپا ژاپن امریکا

           چین
1992   2/8 3/4 2/6 9/2 
1996   7/17 2/7 8/11 6 
2000   29 1/9 4/15 9/10 
           مالزی
1992 4/6 2/45 6/43 5/45 8/35 
1996 1/16 1/57 9/40 2/35 44 
2000 6/50 2/65 6/47 5/40 8/14 
           تایلند
1992 8/6 2/57 3/17 9/25 7/11 
1996 2/29 3/42 4/16 20 4/16 
2000 54 9/56 3/26 6/37 2/32 

           سنگاپور
1992 1/23 6/37 1/28 6/37 19/3 
1996 9/41 3/48 5/38 9/37 8/38 
2000 3/50 3/56 4/46 1/41 7/47 

           اندونزی
1992   6/7 4/3 3/5 6/2 
1996 1/1 5/19 3/4 2/7 4 
2000 7/5 4/31 4/9 8/20 7/6 

           فیلیپین
1992 8/1 4/64 26 27 8/14 
1996 6/17 5/82 43/4 9/48 56 
2000 8/81 5/87 52 8/52 5/66 

           کره
1992 1/8 8/38 4/20 4/18 6/13 
1996 1/13 3/40 7/37 5/32 8/23 
2000 7/26 50 5/30 7/39 2/26 
           تایوان
1992 4/18 8/26 6/18 1/19 3/21 
1996 1/17 1/34 2/27 6/27 2/27 
2000 8/29 9/48 8/32 6/41 35 
           ژاپن

1992 7/11 4/33 7/25   3/19 
1996 5/23 6/40 9/31   5/26 
2000 8/32 8/46 5/27   6/27 

 سهم قطعات و کاالهای واسطه ای درتجارت در شماری از کشورها     : 9جدول 
 شامل مالزی، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، ویتنام: کشورهای آسیای جنوب شرقی

  )Athukorala, 2003,Table A-2, pp 48-9 :منبع(
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بین کشورهای آسیای جنوب شرقی تفاوت کمی از نظـر          ” بعالوه  .   است
 .“شان وجود داردترکیب تجارتی

تا به همین جا روشن شد که تولید کشورهای آسیای جنوب شـرقـی               
بـطـور     -که خود بخش قابل توجهی از کل تولید اسـت           -برای صادرات 

ای متمرکز شده است که بـه       روز افزونی روی قطعات و کاالهای واسطه      
وجـه  .   نوبه به میزان زیادی فاقد اساس تولید ملی در این اقتصادهاست          

های محدود در چند صنعت محدود که       دیگر این است که روی فعالیت     
هـای  ی تولیدی بـنـگـاه     مشخصا در پیوند با نیازهای تغییریابنده شبکه      

به این ترتیب تعجبی ندارد که سهـم        .   المللی قرار دارند تمرکز دارد    بین
تجارت کشورهای آسیای جنوب شرقی با کشورهای این منطقه بـطـور          

ولی نه این که این تحوالت ترجـمـان         .   قابل توجهی افزایش یافته است    
آن گونه که اقتصاددانان رسمی ادعا        -استقالل و توازن درمنطقه باشد      

-های تجارتی به یک فرایند انباشت منطقـه بلکه این فعالیت -کنند  می
ای مشروط است که اگر چه لنگرگاهش در چین اسـت ولـی بـرای                  
فروش نهائی بیشتر از همیشه به خارج از این منطـقـه، بـه خصـوص            

 .آمریکا و اتحادیه اروپا وابستگی دارد 
یـعـنـی کـل تـجـارت           ( اگر بین کل تجارت و تجارت کاالهای نهائی         

تفکیک )   ایمحصوالت صنعتی منهای تجارت قطعات و کاالهای واسطه       
کنیم که اگرچه سهم منطقه درتـجـارت کـل            قائل شویم مشاهده می   

دهد سهم منطقه در تجارت تولیدات نهائی کـاهـش           افزایش نشان می  
تر است تفـاوت بـیـن کـل           تر و مهم  چه که روشنگرانه  آن.   یافته است 

% 60 بـیـش از         2000در”   .   تجارت و تجارت نهائی درصادرات اسـت      
ی آسیای جـنـوب شـرقـی         صادرات نهائی از کشورهای درحال توسعه     

ی آسیای جنوب شرقی به فروش رفت که     درکشورهای بیرون از منطقه   
بـرای  .   دهـد افزایش نشان می%   55اش   که میزان  1992نسبت به سال    

به سخن دیگر .    هم وضع به همین صورت است    ASEANکشورهای  
توان گفت که چین درحال حاضر، نقطه نهائی یک فرایند تولـیـدی             می
المللی است که مددکار دورنمای توسعه اقتصادی پایدار کشورهـای     بین

 .آسیای جنوب شرقی نیست
 ادامه دارد
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کنم که اقـتـصـاد سـیـاسـی            من در این مقاله استدالل می     
مارکسیستی برای آنکه خود را از بقایای نفوذ استالینیستی رها          

این اقتصاد بویژه احتیاج دارد که      .   ای بیابد سازد باید شکل تازه   
. داری جدید را گستـرش دهـد       تئوریِ دالیل بی ثباتی سرمایه    

برای دستیابی به این هدف، اقتصاد سیاسی مارکسیستی الزم          
داری را با تئوری مارکسیـسـتـی        است که تِئوری افول سرمایه    

 .بحران تلفیق کند

 

 مقدمه

  
استدالل کردم که اقتصاد مارکسـیـسـتـی در           )   1( ی اول   من در مقاله  

هشتاد سال اخیر بطور کلی از ترکیب استالینیسم و کینزگرایی شکـل            
پردازان که بیشتر نظریهاول این: این ازدو نظر حقیقت دارد. گرفته است

ی تعبیر استالینیستی از مارکسیسم که  ی خُردکننده در مواجهه با غلبه   
هـا  شد، آنچنان به این ایده    توسط ارتودوکس اقتصاد کینزی تقویت می     

خو گرفتند که دیگر نتوانستند یک ترجمان مارکسیستـی از دنـیـای            
که از آنجا که موجودیت اتحـاد جـمـاهـیـر             دوم این .   مدرن ارائه دهند  

شوروی برای اقتصاد سیاسی مدرن اهمیت اساسی داشت؛ بنابراین هـر           
گرفت، اما تنها افراد مـعـدودی ایـن          تئوری باید نقش آن را در نظرمی      

امـا  .   داری معاصر گنجـانـیـدنـد      های خود از سرمایه   مسئله را در نظریه   
دانستـنـد،   داری میاینان و از جمله کسانی که اتحاد شوروی را سرمایه        

گشـا  خود درک محدودی از اتحاد شوروی داشتند و در توضیح آنان راه      
نبود بیشتر افراد ترجیح دادند که اتحاد جماهیر شوروی را هـمـچـون               

 . یک واقعیت مجزا از جهان مورد ارزیابی قرار دهند

اش در چپ   دموکراسی با ایدئولوژی کینزی   به این ترتیب نفوذ سوسیال    
دموکرات، جمع بسیاری را کـه در    های رفاه سوسیالدولت.  تداوم یافت 

ها شغل و جایگاهی بدست آورده بودنـد، بـه خـود              ساختار این دولت  
ها پرداختند؛ حتی کسانـی     جذب کردند و اینان به حمایت از آن دولت        

این به .   که ضد استالینیست بودند در فضای عقاید غالب محصور ماندند         
. بسیاری استالینیسم و سوسیال دموکراسی را پذیرفتند      :   دو صورت بود  

های کم وبـیـش دگـم         اما دیگران به تکرار مارکسیسم اصیل به شیوه       
-داری که بنظر مـی دسته دوم در توضیح علت تداوم سرمایه.   پرداختند

ی مارکسیسـتـی    آمد که در حال شکوفایی است به یک جنبه از نظریه          

  داریاقتصاد سیاسی و پایان سرمایه

 هیلل تیکتین 
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شدنـد و سـپـس        بعنوان امر تعیین کننده برای کل نظام متمرکز می        
دادند که چرا این جنبه از نظریه، آنچنان که انتظـارش           دالیلی ارائه می  

های اصیل چپ از درک        ناتوانی گرایش .   رفت کارکرد نداشته است   می
ناپایدار بودن اتحاد جماهیر شوری باعث شد که آنها نتوانند شکست و            
واژگونی آن را پیش بینی کنند، امری که هر مارکسیستی توان آن را             

ی بیـنـی  ها در پیش  بنابراین در فضای عجز این گرایش     .     داشتباید می 
داری، اقـتـصـاد     ی استالینیسم و ناتوانی آنها از درک روند سرمایه        آینده

اما از آنـجـا کـه اقـتـصـاد دانـان                .     دانان مارکسیت بی اعتبار شدند    
شان  در مورد اتحـاد شـوروی و          گیریارتودوکس از لحاظ نوع  موضع     

ی جان تـازه    داری حتی در موقعیت بدتری قرار داشتند، وظیفه       سرمایه
هـا  ی اقتصاد سیاسی همچنان بـه مـارکسـیـسـت            بخشیدن به حوزه  

 .     واگذاشته شد
 

آور نیست که مسائل اساسی مطرح در اقتصاد سیاسـی          پس این شگفت  
آنچـه کـه بـه        .   مارکسیستی در شرایط   حاضر بی پاسخ مانده است           

 . ی پیشین استدنبال خواهد آمد ادامه بسیار فشرده مقاله
 

ی داری در نـتـیـجـه       آیا این استدالل مارکس درست است که سرمایه       
ی تضاد بین وسایل تولیدِ هرچه  بیشتر اجتماعی شـده و دارودسـتـه         

کنندگان ارزش اضافه، فرو خواهد  پاشید؟ آیـا          کوچک شونده تصاحب  
داری وجود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس،        محدودیتی برای سرمایه  

ی سرمایه داری، روند اجتماعی شدن از ارزش پـیـشـی            در روند توسعه  
گیرد که واحـدهـای تـحـت         دار شکل می  گیرد و یک طبقه سرمایه    می

. یابـد کنترل او از لحاظ ارزش، افزایش یافته و ازلحاظ تعداد کاهش می           
شود، در همین حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولتریزه می          

درآمد و هم از نظر رابطه آنها بـا    -فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت    
داری رو به   ارزش و با آن سرمایه    .   یابدمحصول اضافی، مرتبا افزایش می    

اما این روند زوال، بخودی خود منجر به پـایـان فـوری               .   رودزوال می 
یابد که طبقـه    داری وقتی پایان می   شود، زیرا سرمایه  سرمایه داری نمی  

اما زوال، شرط الزم برای پایان دادن به ایـن  .   کارگر آن را سرنگون کند    
رسد، با این حال امـا بـحـث          این بحث واضح به نظر می     .   سیستم است 
استدالل من این است که بدون تئـوری زوال، مـفـهـوم         . غالب نیست 

دوران گذار و درک نقش ویژه استالینیسم و جنـگ سـرد، اقـتـصـاد                  
مکاتب موجود در اقـتـصـاد    .   تواند توسعه یابد  سیاسی مارکسیستی نمی  

تـوان  را با اکـراه مـی        -که در مقاله پیشین به آنها اشاره شد       -سیاسی

زیرا که این مکاتب هیچ بنیادی برای تکـامـل بـه             .   مارکسیستی نامید 
-واضح است که انواع بیشماری از نظـریـه        .   دهندسوسیالیسم ارائه نمی  

 . ی دیگری استاما این مسئله. های تخصصی مارکسیستی وجود دارد
 

 مکاتب نظری
ی پیشین، من استدالل کردم که درواقع چـیـز انـدکـی در               در مقاله 
 پردازی مارکسیستی نظریه

ها به یکی از    امروزه مارکسیست .   داری وجود دارد  در مورد پایان سرمایه   
-کند که پتـانسـیـل   مکتب اول استدالل می:   سه مکتب زیر تعلق دارند   

گـیـرد و     داری با واقعیت این نظام مورد مقایسه قـرارمـی         های سرمایه 
مکتب دوم  .   شودنارضایتی از این موضوع باعث سرنگون ساختن آن می        

این موانع یا از نوع درک       .   داری نظری دگم دارد   در مورد موانع سرمایه   
ها و یا از نوع کـاهـش       استالینیستی است مانند افزایش فالکت و بحران      

داری را به علل مختلف بی ثبات و      مکتب سوم، سرمایه  .   نرخ سود است  
استـدالل  )   در این مکتب( گروهی .   دانددر مسیر اضمحالل احتمالی می    

 صورت خواهد گرفت و     1929-1933کنند که بحرانی مانند بحران      می
کنند کـه    کسانی دیگر استدالل می   .   سیستم را به لرزه خواهد انداخت     

جهان اول با تکیه بر سودهای حاصل از جهان سوم به روی پا ایستـاده               

آیا این استدالل مارکس درست اسـت کـه           
ی تضاد بین وسـایـل       داری در نتیجه  سرمایه

-تولیدِ هرچه  بیشتر اجتماعی شده و دارودسته       
کنندگان ارزش اضافه،   ی کوچک شونده تصاحب   

-فرو خواهد  پاشید؟ آیا محدودیتی برای سرمایه       
داری وجود دارد؟ بنا به منطق تحلیل مارکس، در          

ی سرمایه داری، روند اجتماعی شدن از       روند توسعه 
دار شکـل   گیرد و یک طبقه سرمایه    ارزش پیشی می  

گیرد که واحدهای تحت کنترل او از لحاظ ارزش،          می
در همین  .   یابدافزایش یافته و ازلحاظ تعداد کاهش می      

حال جمعیت در مجموع بطور روز افزونی پرولـتـریـزه           
درآمد و     -شود، فاصله بین طبقات هم از لحاط ثروت  می

هم از نظر رابطه آنها با محصول اضافی، مرتبا افـزایـش           
 .یابدمی
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 . است و هنگامی که جهان سوم شورش کند سیستم فرو خواهد پاشید
 

بسیاری به سادگی از منظر لزوم تغییر جامعه توسط طبقه کارگـر بـه               
ای را نادیـده    پردازند و در همان حال علت چنین سرنگونی       استدالل می 

به بیان دیگر در اینجا بین عینیت و ذهنیت دو پارگی وجود            .   گیرندمی
به دلیل وجود چنین شکاف عمیقی فقط تعداد بسیار انـدکـی از       .   دارد

داری باید بر پایـه شـرایـط         کنند که سرمایه  پردازان استدالل می  نظریه
 .    کند، سرنگون، برکنار ویا جایگزین شودای که تغییر را ایجاب میعینی

 
گـیـری   سه نظری که در باال به آن اشاره شد به سرعت به دو مـوضـع               

داری، کند که سرمایـه   گیری اول استدالل می   موضع:    است کاهش یافته 
هـای  گرو استثمارکننده است، اما قادر است که راه        غیرانسانی، سرکوب 

هـای اقـتـصـاد       نظریه.   مهار نارضایتی را کشف و خود را بازسازی کند        
پیـچـنـد و      ی اخالقی می  سیاسی از این نوع، منطقاً و در اساس نسخه        

امیدوارند با تغییر وجدان طبقه کارگر بتوانند این طبقه را بـه عـمـل          
کند که نوعی بحـران اتـفـاق         گیری دوم تاکید می   موضع.   تشویق کنند 

خواهد افتاد که که درک طبقه کارگر را عوض خواهد کرد و این طبقه              
هـا  در هردوی این دیدگاه   .   را مجبور خواهد کرد که دست به عمل بزند        

ایـن در    .   انـد ها ترکیبی از هردو را بر گـزیـده        تنوع وجود دارد و بعضی    
 . ی مارکسیستی استحقیقیت دو پارگی اصلی در سیر رشد نظریه

روشن است که سرمایه داری به بقا خود ادامه داده است، نـیـروهـای                 
اند و از جنگ جهانی دوم تاکنـون        تولید بطور قابل توجهی توسعه یافته     

همین مسئلـه   .   استاندارد زندگی در بخش اعظم جهان رشد یافته است        
ها در مورد تبیـیـن   باعث شده که اختالف بیشتری در بین مارکسیست       

داری از جنگ جهانی دوم      ی سرمایه علت موفقیت نسبی و غیرمنتطره    
 .به بعد بروز کند

و )   های اقـتـصـادی   بین بخش( ها، عدم توازن های متکی بر بحران  بحث
انجامد که با توجه به تـداوم  گیری میثباتی، منطقاً به این      نتیجه       بی

. بخش دست یافته است   های ثبات داری، این سیستم به مکانیزم    سرمایه
داری توانسته اسـت تـعـداد        از نظر تجربی این واضح است که سرمایه      

تـوان از     جملـه مـی    از آن .   دهی کشف کند  زیادی وسایل ناکامل ثبات   
افکنی در نیروی کار، دادن امتیازهایی چون دولـت         جداسازی و اختالف  

گـر نـام     های خودکامه و سرکوبرفاه و در همان حال استفاده از دولت 
.  بنیادی و مهم اتکاء دارند     یدهندهها به عوامل ثبات   ی این اما همه .   برد

ما تاکنون از این عوامل بنیادی، فقط از وجود امپریالـیـسـم، جـنـگ                 

و در عوض به  وجـود        .   جهانی، جنگ سرد و استالینیسم آگاهی داریم      
 . تعداد بسیار بیشتری از اشکال محدودتر ثبات دهی واقفیم

 
شوروی بر آن است که طبقه کارگر چنان      -استدالل استالینیستی پُست  

-تواند برای مدت  داری می باری  خورده است که سرمایه     شکست فاجعه 
کرد که انقـالبـی   ارنست مندل استدالل می   .   ها به بقای خود ادامه دهد     

دهد  کـه تـا       داری امکان می  در تکنولوژی صورت گرفته که به سرمایه      
 )2. (اندازه ای به تضادهای خود غلبه کند

ی قبلی این نشریه من بحث کردم که تکنـولـوژی جـدیـد،               در شماره 
ی بعد از جنگ جـهـانـی دوم در ثـبـات              دولت رفاه و غیره در دوره     

اما من در آنجا به یـک        .   داری نقش مهمی داشتند   بخشیدن به سرمایه  
داری های متضاد در سرمایـه    مورد بنیادی که امکان مصالحه بین قطب      

من اشاره کردم که استالینیـسـم  بـطـور             .   را فراهم آورد تاکید کردم    
مستقیم از طریق جنگ سرد و هم ازطریق احزاب استالینیسـتـی کـه       

-مانع هرگونه تغییر بودند، نقش بنیادی در ثبات بخشیدن به سرمـایـه          
در آنچه که به دنبال خواهد آمد من به بیشتر بـه ایـن          .   داری ایفا کرد  

بعالوه من استدالل خواهم کرد که این زوال خـود         .   پردازمموضوع  می  
-داری بود که ایفای چنین نقشی توسط استالینیـسـم را مـی            سرمایه
 . طلبید

 

 داری زوال و پایان سرمایهمسثله
 زوال را بطور مستقیم در دستور کار نظریِ مارکسیسـتـی            لنین مسئله 

گیری استالینیستی نبود که فالکـت رو    اما بحث او این موضع.   قرار داد 
لـنـیـن    .   دارد که دست به عمـل زنـد         کارگر را وا می    به افزایش، طبقه  

  انقالب کارگران و مردم مجارستان علیه استالینیسم
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او با بازتعریف سـه      .   کردهمچنین از مبحث کاهش نرخ سود دفاع نمی       
مفهوم سرمایه مالی، سرمایه انحصاری و امپریالیسم به عنوان جـوهـر             

های بـعـد از      داری، برای بحث خود و مباحث مارکسیست      زوال سرمایه 
ای را  داری محدودیت تاریخی دارد، شالوده    که سرمایه خود، مبنی براین  

کردن تمام بحث نپرداخت بلـکـه در عـوض            لنین به تئوریزه  .   بنا نهاد 
او .   به امپریالیسم ارائـه داد     )   داریسرمایه( مکانیزمی را برای درک نیاز      

استدالل کرد که  انحصار، به سرمایه مالی، به صدور سرمایه و بنابرایـن            
گـفـت کـه      لنین بـه درسـتـی مـی          .     شودبه امپریالیسم منتهی می   

امپریالیسم نقش حیاتی در ثبات بخشیدن به سرمایه تا قبل از جـنـگ          
این ثبات اما محدود بود و به  جنگ جهانی         .   جهانی اول ایفا کرده است    

استالینیسم امـا  .  و انقالبات منتهی شد و سپس به رکود جهانی انجامید 
استالینیزم بهترین انقالبیون را به خود جذب و آنان را . چیز دیگری بود

به این مفهوم که آنها را به سوی مخاطرات بی معنی و بـی            .   خنثی کرد 
استالینیسم، مارکسیسم را چنان از پایه تغییـر داد    .   نتیجه هدایت کرد  

استالینیسم به سهم خود باعث شد      .   ی انقالبی نبود  که دیگر یک نظریه   
ای به یک موجود  بوروکراتیک تـبـدیـل شـود و                که جنبش اتحادیه  

تر از   مهم.   نباشد)   یک شرکت ( کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل       
همه، وجود خود اتحاد شوروی، کشوری که در آن  انـقـالبـیـون بـه                   

ها نفر به نام مـارکسـیـسـم       محاکمات نمایشی کشیده شدند و میلیون    
پاکسازی شدند، باعث گردید که بسیاری از روشنفکران و کارگران امید         

اقـتـصـاد    .   های مدید از دست بدهند    هرگونه تغییر واقعی را برای مدت     
ی آن و حکومت نخبـگـان بـر          برنامهناکارای اتحاد شوروی، ماهیت بی    

. گر چه بسیاری آن را درک نـکـردنـد       .   کارگران، واقعیت آشکاری بود   
-کردند نفـرت کافی است بدانیم که کسانی که از اروپای شرقی فرار می   

ایـدئـولـوژی    .   کـردنـد  های استالینیـسـتـی ابـراز مـی          شان را از رژیم   
 .ضدِکمونیسم بر یک واقعیت استوار بود وبه همین دلیل غلبه یافت

 
ی حاکم در غرب، با تکیه به این حمایت، توانست که بـا دالیـل                طبقه

ظاهراً موجه، جنگ سرد را شروع کند، اگر چه هیج تـهـدیـد واقـعـی               
حاکی از قصد تجاوز اتحاد شوروی به اروپای غربی و یا اسـتـفـاده آن                 

تهدید جنگ همگانی جهانی که بـا        .   کشور از بمب اتمی وجود نداشت     
شد، زمینه را برای تغییـر جـهـت         های واقعی تقویت می   چاشنی جنگ 

. منابع به سوی بخش نظامی که اساساً اشباع ناپذیر است فراهـم کـرد              
.  شـود    بخش نظامی نه بر اساس ارزش بلکه بر اساس نیاز، هدایت مـی  

های مبتنی بر نیاز، همـچـون آمـوزش و            این بخش مانند دیگر بخش    

.  شـنـاسـد   رسد که از لحاظ تقاضا حد و مرزی نمی        بهداشت به نظر می   
طبقه حاکم در عین حال، به لزوم  ایجاد دولت رفاه  برای اجتنـاب از                 

این طبقـه بـا ادغـام         .     های رادیکال پی برد   روبرو شدن با در خواست    
این کـار  .   دولت رفاه و دولت جنگ، اشتغال کامل را هدف خود قرار داد    

. آمیـز بـود    کامال موفقیت)   به سرمایه( دهی به عنوان یک شکل از ثبات 
ای کنترل و سازماندهی شد که هم از کمبود مصـرف و      اقتصاد به گونه  

طـبـقـه    .   های اقتصاد جلوگیری گـردیـد      هم از عدم تناسب بین بخش     
 .کارگر تحت کنترل قرار گرفت  و نرخ سود حفظ  شد

 
. داری بوده و هنوز هـم هسـت         این یک شکل از ثبات دهی به سرمایه       

برای مثال حزب کمونیست چین قادر است که  کارگران آن کشـور را          
داری از جمله نـوع      ی هیچ دولت سرمایه   چنان کنترل کند که از عهده     

ی کاالهای تولید شـده در      پایین بودن هزینه.   آیدفاشیست آن بر نمی  
چین و ورود این کاالها به آمریکا و اروپا، امکان افزایش دستمـزدهـای              

افزون بر این، اقتصاد چین بـا جـذب         .   سازدواقعی و سود را فراهم می     
های اضافی و حمایت از اوراق قرضه  دولت آمریکا نقش بسـیـار     سرمایه

ی دولت چین بـخـشـاً       نقش ویژه .   کندمهمی در اقتصاد جهانی ایفا می     
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سرکوب طبقه کارگر و دهقانان کشور و در همان حال ارائه یارانـه بـه                
این خود مـبـتـنـی بـر          .   گذاری است های خارجی برای سرمایه   شرکت

 . کنترل خود ویژه اقتصاد کشور توسط دولت است
-های مختلف بحران  ی اصلی این است که ما با نگاه ساده به جنبه          نکته

ما باید در    .   داری جدید نیستیم  های کالسیک  قادر به شناخت سرمایه      
ی حاکم  را با اشکال تاریخـی        تحلیل خود، ماهیت در حال تغییر طبقه      

دار نامیـدن   ی آنها را  به سادگی سرمایه      همه.   گذار در پیوند قرار دهیم    
 . کندهر تخلیلی را ابهام آمیز می

اول ایـنـکـه      .   اما ثبات یاد شده از دو نظر دارای مـحـدودیـت بـود                
زیرا تضادهای اتحاد شوروی در نهایـت       .   استالینیسم قادر به تداوم نبود    

 بـه  1970ی شد و این در اواخر دهه    توسط جذب اضافه کار کنترل می     
دوم اینکه در همان زمانی که اسـتـالـیـنـیـسـم بـه           .   پایان رسیده بود  

دمـوکـراسـی روشـن شـده بـود،             سراشیبی افتاده و ماهیت سوسیال    
 .  کارگران، دانشجویان و روشنفکران سر به اعتراض برداشتند

این طبقه به سـرمـایـه        .   ترین راه حل را برگزید    طبقه حاکم، سرراست  
به این ترتیب بیکاری گسترده به صـورت امـرعـادی             .   مالی روی آورد  
سـیـاسـت    .   ها جهت کنترل کسر بودجه به تکاپو افتادند       درآمد و دولت  

کنترل اقتصاد ازطریق پول به عنوان هدف انتخاب گردید، از سیسـتـم             
رشـد  .   بندی فاصله گرفته شد و از سرو ته دولت رفاه زده شـد             سهمیه

 . صنعتی در کشورهای توسعه یافته رو به کاهش گذاشت
باید توجه داشت که بازگشت به سرمایه مالی در عین حال به معـنـای               

اگـرچـه   .   دور شدن از سیاست  کنترل و اداره اقتصاد توسط دولت بـود       
آمد که پاسخی اسـت      گونه به نظر می   سازی در آغاز این   روند خصوصی 

که این تصمیم گرفته شد دیـگـر         به نیازهای عمدتاً  سیاسی اما همین      
 .روی آوری به سرمایه مالی امری منطقی بود

-ی سرمایه داری در حال زوال، ما شاهد طبقه      با نگاهی از منظر سرمایه    
کـنـد   های بسیار جدی تالش می    داری هستیم که در مواجهه با چالش      

اقـتـصـاد    “   ریزیبرنامه” این طبقه ابتدا به     .   که سلطه خود را حفظ کند     
بعد از آن، به .   آورد که با موسسات خصوصی در تضاد قرار دارد        روی می 

شـدن  زدایی، قطبـی  آورد که به صنعت   نوع انگلی سرمایه مالی روی می     
 . گرددهای جدی منتهی میدرآمدها، کسادی و خطر وقوع بحران

به راه   .   ها تهدیدی مستقیم علیه سرمایه هستند حل هر دو نوع این راه    
شد که این راه حل، سرمایه را از        گونه نگریسته می  حل اول همیشه این   

این راه حل در آن شریط به عنوان آلـتـرنـاتـیـو        .   رانداقتصاد بیرون می  

راه حل دوم یعنی رجوع به سرمـایـه         .   کمتر بد مورد پذیرش قرارگرفت    
. دار با آگاهی به تمام خطرات انتـخـاب نـمـود            ی سرمایه مالی را طبقه  

ی صنعتی در بریتانیا و آمریکا مورد خصومت قرار گرفت و بـه              سرمایه
در آلمان و فرانسه اما چنین نشد، هر دوی این کشورهـا            .   انقیاد در آمد  

کماکان و در اساس اقتصادهای صنعتی هستند، گرچه درسطح جهانـی   
 . تری قرار دارندی پاییندر رتبه

سرمایه مالی در کشورهای توسعه یافته موجب بـیـکـاری در ابـعـاد               
گسترده شده است که معموال در آمارها با عناوین مختلف مخفی نگـاه             

قیمت سـهـام   .   سرمایه مالی ماهیتاً در پی نرخ باال است.   شودداشته می 
این بـه  .  ی افزایش سودها باشدباید بیش از نرخ تورم رشد کند تا نشانه 

دارد کـه کـارگـران را          های منـفـرد را وا مـی          ی خود، شرکت  نوبه
ی شرایط کار بکاهنـد     مجبورسازند تا با شدت بیشتر کار کنند، ازهزینه       

ی بـه    در همان حال، سـرمـایـه      .   و بخشی از نیروی کار را اخراج کنند       
-تری برای سـرمـایـه   های کمدست آمده از این طریق منطقاً با  فرصت       

گذاری پُرمخاطره گذاری روبرو شده و بنابراین به قمار در بازار و سرمایه     
 .آورددر جهان سوم و کشورهای در حال توسعه رو می

 

 زوال، استالینیسم و گذار

 مالی که تـنـهـا بـخـش        های سرمایه آور تقلب و دوزوکلک   ابعاد حیرت 
و دیـگـر    “   اِنرُون” کوچکی از آن در جریان محاکمات مربوط به کمپانی          

محاکمات، برمال گردید، بیانگر بخشی از تغییراتی است کـه در حـال               
سرمـایـه   .   حاضر در سرمایه و در خود سرمایه مالی صورت گرفته است          

ی مالی معاصر افـق دیـدش را       نگر است، اما سرمایهمالی لزوما نزدیک  

استالینیسم، مارکسیسم را چنان از پـایـه         
. ی انقالبی نبـود   تغییر داد که دیگر یک نظریه     

استالینیسم به سهم خود باعث شد که جنبـش         
ای به یک موجود  بوروکراتیک تـبـدیـل       اتحادیه

یک ( شود و کارکردش چیزی بیش از بخش پرسنل         
تر از همه، وجود خود اتـحـاد         مهم.   نباشد)   شرکت

شوروی، کشوری که در آن  انقالبیون به محـاکـمـات           
هـا نـفـر بـه نـام            نمایشی کشیده شدند و میلیون    

 .مارکسیسم پاکسازی شدند
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ی پیش از جنگ دوم   ی قبل، یعنی دورهی مالی دوره  نسبت به سرمایه  
تر از پـیـش      سرمایه مالی اکنون گستاخانه   .   تر کرده است  جهانی، تنگ 

. پـردازد آور می -طلبد و به کارورزان خود دستمزدهای سرسام      سهم می 
اند به ایـن    تعداد کسانی که اینک در بخش سرمایه مالی به کار مشغول          

سرمایه، وزن معینی در ترکیب جمعیتی طبقه کارگر، در کشـورهـای             
معینی نظیر بریتانیا، بخشیده  و بوروکراسیِ قابل توجهی را ایجاد کرده            

از آنجا که کارکرد سرمایه مالی بنا به تعریف مارکسیستیِ کلمـه            .   است
کـنـد،   غیرمولد است و این سرمایه پول خود را از بخش مولد اخذ مـی             

بـا ایـن وجـود        .   کندسرمایه مالی نقش انگل را در کل اقتصاد ایفا می         
ی ها و شـیـوه    اکنون سرمایه مالی بر اقتصاد جهانی سیادت دارد و ایده         

سیادت سرمایه مالی، بخش صنعت را وا     .   گیر شده است  عمل آن همه  
که دارد که از آن تبعیت کرده و پراتیک آن را اجرا کند، و بویژه این              می

مکـتـب   . نگر باشد و همانند آن به دنبال سود هر چه بیشترباشد نزدیک
که بر طبق آن کارگران هـر سـالـه، مـورد         )   3( “   جک وِلش” مدیریت  

شوند، از ایـن     ها اخراج می  گیرند و  ده درصد از پایینی      ارزیابی قرار می  
نگری به این معنا که این نوع مدیریـت،         نزدیک.   هاستنگرینوع نزدیک 

انگیزد و باعث تواضع ظاهری کـارگـران و           خصومت کارگران را بر می    
 . شودنفرت واقعی آنان می

 
دار ی سرمایه های مختلف طبقه  داری که در آن بخش    آن نوع از سرمایه   

بطور مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر در حال جنگند، به یـکـدیـگـر                
هـای  شان امکان دارد کـه بـخـش        اعتماد ندارند و غیرقابل اعتمادترین    

داری در حـال      عظیم سرمایه را به کنترل خود در آورد، یک سرمـایـه   
 .زوال است

گر نیاز برای کنترل طبقه کارگر و نـیـز           دوری گزیدن از صنعت، نشان    
اگر چه ایـن    .   شودبیانگر اقتصادی است که بخش مولد از آن بریده می    

امر ممکن است که بخاطر عوامل گرایش نزولی نرخ سود باشد، اما ایـن   
گونه که اشاره شد سـرمـایـه        افزون بر این همان   .   توان ثابت کرد  را نمی 

مالی باعث ایجاد خشم در بین نیروی کار، خشنودی ظـاهـری و نـه                  
های پُرمخاطره و دو قـطـبـی         واقعی کارگران از دستورات، بورس بازی     

ها نتایـج   این.   شدن نیروی کار با تفاوت عظیم در دستمزدها شده است         
این نتایج با توجه به تجربه، از قـبـل           .   آوری به سرمایه مالی است    روی

داری در حال زوال، انتخـاب دیـگـری          قابل پیش بینی بود، اما سرمایه     
ی به طور خالصه باید گفت که امروزه خصوصـیـات تـوسـعـه        .   نداشت

داری در حـال زوال بـا آن             سرمایه توسط نوع انتخابی که سرمایـه      

در پایین، سرمایه مالی باز هم مـورد         .   شودروبروست، تعیین می  
داری در حال زوال   اما بحران در سرمایه .   بحث قرار خواهد گرفت   

 .  کندچه نقشی ایفا می
 

 هابحران

داری بر خالف تغیـیـرات  ادواری        بحران چیست؟ هر بحران سرمایه    
داری ی متغییرهای اقتصاد سرمایههمه.   بحران در روابط اجتماعی است    

هـای  نرخ سود، عدم تنـاسـب بـیـن بـخـش             :   در بحران دخالت دارند   
اقتصادی، کمبود مصرف و از این رو ارتش ذخیـره کـار و تـرکـیـب                    

جا بی آنکه به تشریح روند حرکـت ارزش در            در این .   ارگانیگ سرمایه 
کـه یـکـی از        کنم که هـمـیـن      بحران بپردازم از این نکته شروع می      

گراید این طبـقـه    ی سرمایه دار به منفی می     متغییرهای باال برای طبقه   
آورد که موقعیت این متغـیـیـررا در رابـطـه بـا                 به راه حلی روی می    

یابـد کـه ایـن        این امر تا آنجا ادامه می     .   کندمتغیرهای دیگر بدتر می   
در این مقطع بـحـران       .   ماندطبقه دیگر هیچ راه حلی برایش باقی نمی       

تواند برای مدتی مشکل را با استفـاده        دار می طبقه سرمایه .   شودآغازمی
تواند مدت زمـانـی ادامـه        چنین روندی می  .   از ابزار اعتبار برطرف کند    

آنگاه بحران واقعی صـورت    .  اما در یک نقطه، حباب خواهد ترکید.  یابد
این بحران فقط درصورتی بر طرف خواهد شد کـه طـبـقـه         .   گیردمی

کارگر شکست داده شود، دستمزدها کاهش یابد و ارتش ذخیـره کـار              
-این خود به یک مبارزه مستقیم بین طبقات منجر می       .   تر گردد حجیم

اصطالح عوامل بازدارنده را انگلس وقـتـی         
کـرد، بـه     که اثر مارکس را ویراستاری می     

مسئله این است که افـزایـش        .   پیش کشید 
گـذاری  بارآوری کار که خود موجب سرمایـه      

شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیسـت        می
بلکه بخشی از روندی است که طی آن تـعـداد           
کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولیـد    

هایی که با آن     با افزایش سرمایه، روش   .   کنندمی
-یابد، مـی  شود و یا افزایش می    نرخ سود حفظ می   

 .مدت و هم درازمدت باشندتوانند هم کوتاه
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 تـا بـحـال اتـفـاق          1929-1933چنین بحرانی از  رکود بزرگ  .   شود
نیفتاده، اما با پایان جنگ سرد و استالینیسم در حال مـرگ، مـا در                  

 . بریمی جدیدی بسر میدوره
انـد کـه دارای سـه          ها معموالً اینگونه مورد تحلیل قرار گرفته      بحران

. کـنـنـد   دینامیسم معین هستند که  همگی در بحران نقش ایفـا مـی             
پردازان مختلف هرکدام برای این و یا آن دینامیسم  نقش درجـه    نظریه

ی وسایـل  لنین بر عدم تناسب بین بخش تولیدکننده.   انداول قائل شده  
کرد و بـنـابـرایـن     ی وسایل مصرف تاکید می    تولید و بخش تولیدکننده   

رُزا .   شـود داری باعث بحران می   معتقد بود که هرج و مرج تولید سرمایه       
ی کمبود مصرف بنـا کـرده        اش را بر مبنای مسئله    لوکزامبورگ نظریه 

بود و اعتقاد داشت که این مسئله به طور موقت توسط امپریالیسم حل             
ی پردازان مارکسیست، گروهی از نظریهبه  دنبال این نظریه   .   شده است 

مـن در    .   کنندنرخ سود به عنوان تنها عامل بحران حمایت کرده و می          
ها را با توجه با مطالب باال مورد بر رسی قرار           ادامه،  تک تک این نظریه     

 . دهممی
 

 مسئله کاهش نرخ سود

-کاهش نرخ سود با فرض کردن رشد تکنولوژی پی آمد نظریـه ارزش         
-اما این کاهش یک تاثیر مداوم و درازمدت بر نظام سرمـایـه   .   کار است 
توان آن را به عـنـوان عـامـل           گذارد، بطوری که به ندرت می     داری می 

 .تغییر، مشخص کرد
 

شود، نرخ سود، در نتیجه     واضح است وقتی که ارزش کمتری تولید می       
اما این خـود     .   یابدی بیشتر، کاهش می   رشد تکنولوژی و وجود سرمایه    

هـواداران  .   انجامد   داری میگرایانه از پایان سرمایهبه نوعی درک مطلق 
-ها و عوامل بازدارنده را مطـرح مـی         این نظریه اما معموال قید و شرط      

باید توجه داشت که لنین، تروتسکی و لوکزامبورگ همگـی  )     4.   ( کنند
مسئله نرخ سود را به عنوان عامل تغییر یا نادیده گرفتند ویا آن را رد                

گوید که تاکید بر نرخ سود بـه  به درستی می “   سایمون کالرک ” .   کردند
 )5. (عنوان عامل بحران تنها در سی سال گذشته مطرح شده است

داری از   ی سـرمـایـه     دهندهبحث بر سر نرخ سود به عنوان عامل پایان  
ی اول ایـنـکـه، نـظـریـه          .   لحاظ متدلوژی به دو دلیل نادرست اسـت       

ی مارکسیستی در همه حال مستلزم وجود ارتباط درونی بین مـبـارزه           

در رابطه با بحث نرخ سود بعضـی        .   طبقاتی و تغییرات در مقوالت است     
های ارائه شده تنها به موضوع تغییرات در مقوالت پرداخته ویا           از نظریه 

اند که کاهش نرخ سود، کـارگـران را وا            در بهترین حالت مطرح کرده    
اما هیچ دلیلی وجود ندارد کـه بـاور         .   دارد که دست به عمل بزنند     می

. شـود کنیم کاهش نرخ سود باعث افزایش آگاهی سیاسی کارگران مـی          
همین طور دلیلی وجود ندارد که کاهش قابل مشاهده در نـرخ سـود               

 .باید در تطابق با کاهش ارزش تولید شده باشد

استـحـکـام    تری حاکی از بی   اما دومین نکته این است که دلیل بنیادی       
خود این مفهوم که  ایـن  : بودن این بحث ازلحاظ متدولوژی وجود دارد 

در واقعیتِ تجربی هستند که )   گرایش نزولی نرخ سود ( عوامل بازدارنده   
، با متُد مـارکـس      ) قانون ارزش ( پردازند و نه بطور ارگانیکی      به عمل می  
اما بعد از چاپ جلد سوم سرمایه، موضوع به این صـورت             .   بیگانه است 

دانیم که اصطالح عوامل بـازدارنـده را     ولی ما می.   شودتوضیح داده می  
. کرد، به پیـش کشـیـد       انگلس وقتی  که اثر مارکس را ویراستاری می        

گذاری مسئله این است که افزایش بارآوری کار که خود موجب سرمایه          
شود یک عامل تصادفی باز دارنده نیست بلکه بخـشـی از رونـدی                می

است که طی آن تعداد کمتری از کارگران ارزش مصرف بیشتری تولید          
-هایی که با آن نرخ سود حفظ مـی         با افزایش سرمایه، روش   .   کنندمی

مـدت و هـم درازمـدت          توانند هم کوتاه یابد، می شود و یا افزایش می    
 .باشند

توانیم که نظامی را در نظر بیاوریـم        برای روشن شدن مطلب باال ما می      
به این دلیل که ماشین تـوسـط         .   شودکه در آن ارزش کمی تولید می      

ی شود و بخش خدمات اساساً مکانیزه شده و طـبـقـه           ماشین تولید می  
دار برای تعیین بهای دارایی و حفظ ثروت خود، کاالهای تولیـد            سرمایه

ایـن تـنـهـا       .   کندگذاری می بخواهی با نرخ باال قیمت    شده را بطور دل   
هنگامی ممکن است که رقابت محدود باشد و مردم اتـمـیـزه و بـه                   

ای غیر قابـل    گرچه نوع کامل چنین جامعه    .   رازوارگی دچار شده باشند   
دوام است، اما هم اکنون وجوهی از آن وجود دارد و در حال افـزایـش       

 . است
 

کاهش نرخ سود را باید به عنوان گرایش موجود در اقتصاد سـیـاسـی                
ی ایـن   بنابراین باید عوامل به اصطالح بازدارنده     .   جامعه به حساب آورد   

افـزایـش   “   عـامـل  ” دو   .   ناپذیر از قانون دانست   گرایش را بخش جدایی   
اسـاسـاً ایـن      .   انـد بارآوری کار و کاهش قیمت نیروی کار بسیار مـهـم          
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-افزایش بارآوری کار است که موجب تولید هرچه بیشتر کاالهایی مـی           
این امـر بـه     .   شود که دارای ارزش مصرف هستند اما ارزش کمی دارند       

ی خود امکان کاهش بهای کار را حتی در شرایطـی کـه سـطـح                  نوبه
در شرایطی که رقابت محدود اسـت،        .   کندرود فراهم می  زندگی باال می  

بنابر ایـن،    .   مانند شرایط حاضر، الزم نیست قیمت از ارزش تبعیت کند  
. تاثیر چنین کاهشی در ارزش، بستگی به تحوالت در کل اقتصـاد دارد             

ی کارگرِ رزمنده ممکن است که مانع کاهش ارزش نـیـروی             یک طبقه 
کنندگان دار این هزینه را به عرضه     ی سرمایه کار شود و در نتیجه، طبقه     

مواد تولیدی و یا در صورت وجود رقبا در بخش مربوطه، این هزینـه را     
-در غیر این صورت ممکن است دستمزدها از راه          .   به آنان منتقل کند   

مانند کاستن از حقوق بازنشستـگـی   . تری کاهش داده شودهای زیرکانه 
به عنوان آلترناتیو   .   و یا کاهش خدمات درمانی و دیگر خدمات اجتماعی        

دیگر، این هزینه ممکن است که توسط کارگران دیگر کشـورهـا کـه                
ی وسایل مورد لزوم و کاالهای مصرفی هستند پـرداخـت            عرضه کننده 

گـاه  اگر کارگران به طور عمده تحت کنترل درآمده بـاشـنـد، آن             .   شود
این .   استاندارد زندگی ممکن است ثابت بماند و یا به کُندی افزایش یابد           

خود به چگونگی افزایش بارآوری و نوسانات مبارزات طبقاتی بسـتـگـی            
 .         دارد

دار بـا    ی سـرمـایـه   توان گفت که در روندی طوالنی، طبقه   بنابر این می  
 -هر گاه امکان آن وجود داشته اسـت            -بخواهی  های دل تعیین قیمت 

در نتیجه، کـاهـش نـرخ      .   عمال موفق شده که بر موانع سود چیره شود        
داری درآمـده    سود همچون جزئی نامرئی و نامشخص بحران سـرمـایـه       

در این رابطه این فقط رقبای موجود در یک بخش اقتصادی و یـا          .   است
هـای  بازند، بلـکـه شـرکـت      کارگران داخلی و یا خارجی نیستند که می   

ایـن بـاعـث      .   شوندهایی از خود سرمایه از دور خارج می       بزرگ و بخش  
. داری بسیار ناموزون و بیش از بیش ناامـن بـاشـد            گردد که سرمایه  می

ها را آنچنـان تـحـت         تواند بخش صنعت و دیگر بخش     سرمایه مالی می  
ای عـظـیـم      فشار قرار دهد که سودش سال به سال به شکل وقیحـانـه        

ها استوار اسـت  از آنجا که نرخ سود سرمایه مالی بر قیمت دارایی        .   گردد
 . تواند بسیار متفاوت باشدو هیج ربطی با ارزش ندارد این نرخ می

  

 محاسبه ارزش و ناممکن بودن آن

ی نرخ واقعی سود بر مبنای ارزش، به سـادگـی یـک        بنابراین محاسبه 
داری روبرو هستیـم کـه     ما با نظام سرمایه.   رویای غیر قابل تحقق است    

کـنـیـد    اش مـی   شبیه عروسکِ روسی است که هرچه بیشتر  وارسـی          

حقیقت امر این است که تنها در   .   شودچیزهای بیشتری دستگیرتان می   
تواند یک نرخ سود قابل سـنـجـش وجـود             داری ایستا می  یک سرمایه 
 . داشته باشد

 – اگرچه در حـال زوال          –داری پُرتکاپو افزون بر این در یک سرمایه 
موضوع نه کاهش مطلق سطح زندگی بلکه کاهش ارزش افزوده است و    
این با استناد  به آمارهای رسمی که مبتنی بر ارزش نیستـنـد، قـابـل                  

توانیم حدس بزنیم که آمارهای رسمی که نشـان          ما می .   بررسی نیست 
شـونـد   دهند ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا به طور نسبی فقیرتر مـی           می

دانیم که آیا واقـعـاً چـنـیـن           اما ما نمی  .   ی ارزش هستند  بازتاب دهنده 
 . هست

توان براساس آمارهای رسمی ارزش را محاسـبـه         این موضوع که آیا می    
گرا مورد بحث قرار گرفته     های کمیت کرد توسط تعدادی از مارکسیست    

واضح اسـت  .   کننده نیستندها به نظر من چندان قانعاما این بحث .   است
این ساده نیست که برای سنـجـش    .   که ارزش اضافه با سود تفاوت دارد      

ی آن، اقالمی چون مالیات، بهره، اجاره، حقوق مدیـران ارشـد و رده               
ی ثابت ی تبلیغات و فروش و استهالک شتابنده سرمایه      متوسط ، هزینه  

 . را به کل سودهای اعالم شده افزود
 
 

شود که در نظر داشته باشیم که سودها و دیگـر           مشکل وقتی بیشتر می   
های گوناگون به منظور کاستن از      توان با حیله  مقوالت حسابداری را می   

بخش به بازار سهام، کـاهـش یـا           ی بیالن رضایت  میزان مالیات و ارائه   
تواند به میزان واقـعـی    گمارده میفقط یک حسابدار دادگاه.   افزایش داد 

و “   انـرون ” هـای    افتضاحات مالی در رابطه با شـرکـت  .   سود دست بیابد  
توان ضررها را مـخـفـی کـرد، بـه          و غیره نشان داد که می“   وُرلد کام” 
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کارگران به جای پرداخت مستقیم دستمزد، سهام داد، مبالغ پرداختـی      
به روسا را مخفی نگاه داشت، صندوق بیمه را دستکاری کرد و به ایـن               

ای تغـیـیـر     کارکرد حسابداری به گونه   .   گونه مدعی افزایش سودها شد    
ی بـارزی   نمونه“   انرون” .   ی جدید وفق یابد   داده شده تا با نیازهای دوره     
دهـنـد کـه      رسان همان چیزی را ارائه میاست از اینکه چگونه حساب  

“ انـرون ” کنند کـه      لوحان باور میتنها ساده.   خواهندشان می مشتریان
 در حقیقت فقـط نـوکِ     2000افتضاحات بعد از سال . تنها نمونه است 

ی ارزش اضافی وجود دارد     ازلحاظ نظری امکان محاسبه   .   کوه یخ بودند  
اما چنین کاری صرف نظر از ضرورت استفاده از یک بنگاه کارآگـاهـی،            

ی سـودهـا در یـک         در حقیقت محاسبه  .   احتیاج به منابع عظیم دارد    

 .اقتصاد معین محتاج کار کارکنان یک موسسه بزرگ است
 

. انـد    داری وفـق داده    های دانشگاهی خود را با نیازهای سرمایه      محیط
های شـاغـل در      مارکسیست.   اقتصاد ارتودکس خدمتکار این نیاز است     

ها تمایل دارند که تا آنـجـا کـه امـکـان دارد                  بخش اقتصاد دانشگاه  
هـای خـود     های کامپیوتری را در تحـلـیـل       محاسبات، معادالت و داده   

این عـمـومـاً    .   ها بیفزایداین کار قرار است که بر دقت تحلیل    .   بگنجانند
ی بسـیـار مـحـدود        ای است که با داشتن یک فرضیه      شدهامر پذیرفته 

کننده، تحلیل دقیق حتی  یکی از وجوه اقتصادی، چیز چندانی بـبـار           
گـونـه   اند که این  ها سعی کرده  بنابر این بعضی از مارکسیست    .   آوردنمی

ی تـحـلـیـل را        ی اولیه درمورد حوزه   بر مشکل چیره شوند که فرضیه     
گاه به استناد به وجود محدودیت، به ارائه آمـارهـای             مالیم کنند و آن   
 . مورد نظر بپردازند

توانند پیـش بـیـنـی        ها به هیج رو نمی    در شرایط کنونی، مارکسیست   

داری ارائه دهند، هم به خـاطـر        مبتنی به آمار از ماهیت اقتصاد سرمایه      
پیچیدگی ماهیت بحران و هم به این خاطر که این کار از توان افراد و                

-با این وجود به خاطر تاکید در محـیـط         .   های کوچک خارج است   هگرو
های آماری، بـعـضـی از         های دانشگاهی بر کسب نتایج سریع  و داده        

کـه  در حالی .   اند که تزهای آماری ارائه دهند     ها تالش کرده  مارکسیست
-ممکن است این تزها اعتبار خودشان را داشته باشند اما آنها بـر داده           

هـایـی وجـود      های مبتنی بر ارزش استوار نیستند، چون چنیـن داده     
بنابراین صرف نظر از هر خواستی که نویسندگـان ایـن تـزهـا                .   ندارد

 . ممکن است داشته باشند، این تزها مارکسیستی نیستند

ریزی و   ها، برنامهتوان از مارکسیسم برای تعیین قیمت     در حقیقت نمی  
ها لزوم ندارد از این بـابـت      مارکسیست.   برای اقتصاد کالن استفاده کرد    

نگران و شاکی باشند و یا به دنبال آلترناتیو دیگری بگردند، زیرا هـدف              
 .اقتصاد سیاسی مارکسیستی کامال متفاوت است

تحلیل قوانین و تضاد ها لزوما به شکل تعمیمی ، کیفی و استنتـاجـی                
عـنـوان   بهتر این است که  کاهش تولید ارزش را  به          .   است تا استقرایی  

ای از کاهش نرخ سود  که قابل بحث و بررسی اسـت در نـظـر                   جنبه
داری امری حیاتی است،   واضح است که نرخ سود برای سرمایه      .     بگیریم

داری و   ی کاهش نرخ سود در سـرمـایـه          اما بهتر است که نقش ویژه     
ی نقش آن در های آن، مانند گذشته، بصورت کیفی و نه از زاویه      بحران

 .مدت، مورد بحث قرار بگیردکوتاه و میان
 

 عدم تناسب بین بخشهای اقتصاد و کمبود مصرف

در باال اشاره شد که رشد بخش نظامی بر مبنای نیازهای آن، بـاعـث              
ایجاد تحرک عظیم دراقتصاد آمریکا و ازاین طریق در اقتصاد جـهـانـی       

ای در صنایع نظامی اروپای غربـی بـا     این امر از طریق رشد مشابه.  شد
یک الحاق با اهمیت، یعنی بخش ملی شده و دولت رفاه، تقویت گردید             

داری بـه    هدف این بود که گرایش سـرمـایـه         .   و بر میزان تقاضا افزود    
ای جـدا از    کمبود مصرف معکوس شود و دولت برای خود، اهداف ویژه   

ی بخش دولتـی    شکل ویژه .   ها تعیین کرد  کسب درآمد از طریق مالیات    
داری بـه    جنگ سرد، پتانسیل سرمـایـه     .   در آمریکا بخش نظامی است    

ی وسـایـل     به این ترتیب برای بخش تولیدکننـده  .   پا کرد بحران را کله  
و این خود مـنـجـر       .   تولید به طور دائم از سوی دولت، تقاضا ایجاد شد         

هـای خـاص و       شد به رشد صنعتی، پرداخت دایمی یارانه به شرکـت         
-با توجیهاتی از قبیل حمایت در مقابل شرکـت         -هایی از اقتصاد    بخش

و کنترل دستمزدها به همراه عناصری از   -های خارجی و اشتغال زایی     

ی مـالـی و       حقیقت این است که سرمایـه     
نمایندگان سیاسی آن  قصد دارنـد نـقـش           

هـای  را حذف کرده و آنچه که ازفعالیت“   دولت” 
ی اقتصاد به جا مانده     شدهاقتصادی بخش دولتی  

نزاع و درگیری  بر سـر ایـن           .   را خصوصی کنند  
ناپذیر است دقیقا به این دلیل کـه         مسئله اجتناب 

سرمایه، به زوال خود آگاه است و برای بقای خـودش      
 .جنگداست که می
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 . این مسئله در باال مورد بررسی قرار گرفت. دولت رفاه
اگر چه عناصر گوناگونی در این سیاست وجود دارد اما این سـیـاسـت               

با نگاه کوتاه بـه تـاریـخ        .   استوار بود   -خیالی و واقعی    -عمال بر جنگ    
توان دید که دنیا در تمام این  دوره بـه            جهان در صد سال گذشته می     

.  به این سو، اساساً در جنگ دائمی قرار داشـتـه اسـت          1939ویژه از   
تواند تداوم یـابـد یـک اقـتـصـاد           اقتصادی که تنها با وجود جنگ می      

داری در حـال زوال       این به آن معنی است که سرمایه      .   وحشیانه است 
این  حقیـقـت بـا ظـهـور          .   برای بقای خود به عوامل بیرونی نیاز دارد  

هـدف  .     در همان زمان آشکار گـردیـد  1870ی امپریالیسم بعد از دهه  
امپریالیسم  در آن دوره، چپاول جهان سوم بود و این کار را با موفقیت               

 به این سو، جـنـگ،     1939از  .   و به زیان مردم آن مناطق انجام گرفت       
ها به خوبـی بـه       کارکرد مهم اقتصادی داشته است، کارکردی که نازی       

پایان جنگ سرد و     .   آن واقف بودند اما غرب آن را به روشنی در نیافت          
 اولین بحران ناشـی     2000استالینیسم به معنای آن بود که رکود سال         

جنگ عراق و افغانستان    .   به بعد بود  1940گذاری از   از افراط در سرمایه   
های نظامی شتاب داد بطوری که مخارج دولت آمریکا در ایـن     به هزینه 

موضوع دراینجا بحـث دربـاره     .   ها و در بخش نظامی دو برابر شد       جنگ
شرایط فعلی نیست بلکه اشاره به ماهیت فاسد یک اقتصاد اسـت کـه               

 .چنین به جنگ وابسته استبرای سرِ پا ماندن این

 
که نقش هنوز قابل توجه دولت در ارائه اشکال مـخـتـلـف            سرانجام این 

حقوق بیکاری، حمایت از کودکان، آموزش و درمان مجـانـی حـقـوق               
دهـد کـه     بازنشستگی و انواع یارانه در بسیاری از کشورها نشـان مـی           

ی مـالـی و       حقیقت این است که سرمایـه .   جامعه رو به کدام سو دارد  
را حذف کرده و آنچـه  “   دولت” نمایندگان سیاسی آن  قصد دارند نقش   

ی اقتصاد به جا مـانـده را         شدههای اقتصادی بخش دولتی   که ازفعالیت 
ناپذیر اسـت   نزاع و درگیری  بر سر این مسئله اجتناب        .   خصوصی کنند 

دقیقا به این دلیل که سرمایه، به زوال خود آگاه است و بـرای بـقـای                  
اما مشکل این است که بخش بـزرگـی از            .   جنگدخودش است که می   

اند که همانند قبل، بـی بـازده،          سازی ها  در بازار نشان داده      خصوصی
با توجه به فلج شـدیـدی کـه بـخـش              .   ناموثر و درهم ریخته هستند    

مـا  .   گونه بـاشـد    داری به آن دچار است باید هم این       عمومی در سرمایه  
های گیری برسیم که در بعضی لحاظ و در رشته       توانیم به این نتیجه   می

 . شان بدتر استخاص، موسسات خصوصی وضع

 

 گیرینتیجه
ی اصـیـل     ام که تنها با ایجاد پیوند بیـن نـظـریـه            من استدالل کرده  

ای دست یابیم کـه     توانیم به نظریه  ی زوال، ما می   مارکسیستی و نظریه  
مـن ایـن     .   داری جدید را تشریح کـنـد       های سرمایه تواند محدویت می

ها اشاره  ام بلکه به اجمال به بعضی ازجنبه      ها را ترسیم نکرده   محدودیت
ی مارکسیستی  اما من سعی کردم که استدالل کنم که نظریه        .   ام  کرده

 . ی این تشریح را داردابزار ارائه

 
 

 :هاپانوشته
های مهم و مـارکسـیـسـتـی      ارزیابی انتقادی نظریه” :   هلیل تیکتین   -1

  34:3؛ کریتیک شماره “داری جدیداقتصاد سیاسی سرمایه
 “سرمایه داری پسین“ارنست مندل، - 2
جک ولش رئیس سابق شرکت آمریکایی جنرال الکتریک، کارگران           -3

یافت و گروه پایینی    کرد، گروه باالیی ارتقا می    را به سه گروه تقسیم می     
 .شداخراج می

 )1969مرلین پرس : لندن( “ مارکس و کینز”پل ماتیک،  - 4
 در سنت مارکسیستی این بدیـهـی بـود کـه         1970های تا سال” - 5

: کـالرک “   کاهش نرخ سود نشانه و یا از نتایج بحران است ونه علت آن            
توسعـه  :   داری و تولید اضافی، نکاتی در مورد نوشته برنر        رقابت سرمایه ” 

 ) 1999 (4ماتریالیسم تاریخی شماره “ نامووزن و رکود طوالنی

با نگاه کوتاه به تاریخ جهان در صد سـال           
توان دید که دنیا در تمـام ایـن           گذشته می 

 به این سو، اسـاسـاً در     1939دوره به ویژه از  
اقتصادی که تنها .   جنگ دائمی قرار داشته است    

تواند تداوم یابد یک اقتـصـاد       با وجود جنگ می   
-این به آن معنی است که سرمایـه .  وحشیانه است 

داری در حال زوال برای بقای خود به عوامل بیرونی          
این  حقیقت با ظهور امپریالیسم بـعـد از           .   نیاز دارد 

 .  در همان زمان آشکار گردید1870ی دهه
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 مقدمه 
 

بعد از اعتراضات خرداد سال گذشته از بخشی ازمحافل فعالین جنبـش      
زنان طرحی ارائه شد برای جمع آوری یک میلیون امضاء بمنظور تغییر  

مطابق اظهارات رسمی سخنگویان کمپین قـرار اسـت ایـن              .   قوانین
امضاها بهمراه مواردی از قانون که بر اساس امضاها باید تغییر کـنـنـد،             
در اختیار جمعی از وکال قرار بگیرد تا پیگیر تحقق آن از مراجع قانونی              

 .شوند

 

بسیج حرکت میلیونی برای مقابله با تبعیض و بی عدالتی بی ایـنـکـه                
فعال دغدغه فرمول بندی ها و کم و کاستی های آنها را داشته باشـیـم،     
قاعدتا گامی است در راه محو بخشی از نابرابری های موجود  و بنـحـو                

نوشته حـاضـر کـه        .   قابل انتظاری مورد تایید مدافعین برابری انسانها      
تالشی است برای بررسی جنبه های مختلف این حرکت، قرار بود برای            

آماده شود که متاسفانه بـدلـیـل     “ سامان نو “ درج در شماره اول نشریه    
در این فاصله مطالب متعددی در .   گرفتاری های غیرمترقبه مقدور نشد    

نقد و بررسی جنبه های مختلف این حرکت نوشته شد که بخشا شامل           
نکاتی بود که در نسخه اولیه نوشته حاضر نیز مورد بحث قرار گـرفـتـه        

از اینرو اکنون که فرصت اتمام مقاله فراهم شـده اسـت، تـالش                .   بود
نگارنده بر این بوده که حتی االمکان از تکرار استدالل ها و بحث هایـی     
که در نوشته های دیگر از جانب فعالین جنبش زنان و خصوصا زنـان                

 . سوسیالیست نوشته شده، اجتناب شود
اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسـالمـی بـه                

وجود مبارزه و اعتراض دائمی و نـفـی    .   قدمت حیات این حکومت است    
عملی قوانین و مقررات ضد زن در جمهوری اسالمی در کنـار حضـور               
گسترده زنان در همه عرصه ها تنها حکایت از عمق حرکتی دارد کـه               

با اینوصف قـابـل     .  سدهای قانون را عمال و بکرات درهم شکسته است 
. حمایت بودن این مبارزات، مانع داشتن نگاه انتقادی به آنها نمی شـود      

رویکرد مقاله حاضر در بررسی کمپین یک میلیون امضاء اوال نـگـاهـی              
انتقادی است و ثانیا بطور ویژه ای فعالین جوان جنبش زنان را مـورد               

 .خطاب دارد

 تغییرها ونابرابری ها
 

 در حاشیه کمپین 
 یک میلیون امضاء

 
 

 2007لیال دانش       آپریل  
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 ویژگی های  کمپین
 

بسیاری از دست اندرکاران و مدافعین کمپین بر این نکته تاکید داشته            
اند که این حرکت از فعالیت های تاکنونی در جنبش زنان متمایز است           
به این دلیل که توانسته مرز نخبگان را پشت سر گذاشته و به حرکتـی      

همچنین تاکید می شود که کمپـیـن بـا طـرح              .   توده ای تبدیل شود   
محوری ترین خواست هایی که حمایت و پشتیبانی اکثریت زنان را بـا     

به هـر دوی ایـن        .   خود دارد، امکان جلب حمایت ها را باال برده است         
ابتدا بحث مطالبات  و قوانینی کـه کـمـپـیـن              .   جنبه ها باید پرداخت   

 .خواهان تغییر آن هاست و سپس مساله توده ای بودن حرکت
 

 مطالبات همه گیر -الف 
 

با صراحت از این گفته می شود کـه مـحـتـوای              )   1( در اسناد کمپین    
مطالبات کمپین ضدیتی با مبانی اسالم و اصول دین نـدارد و بـرای                 
اثبات این ادعا، به حمایتهای نظری و معنوی آیت اهللا هایی رجوع مـی              
شود که تقریبا بیش از یک دهه است که مشغول ارائه تفسیر و امکـان               

این آیت اهللا ها تصریح کرده اند     .   قرائت جدید از قوانین اسالمی هستند     
که می توان پاره ای قوانین را متناسب مقتضیات زمان و مکان تغیـیـر               

 .داد بی آنکه به مشروعیت نظام لطمه ای زده شود
 

در طول سه دهه گذشته زنان بسیاری صرفا بخاطر زن بودن ویا انجـام             
کاری و یا استفاده از حقی که از نظر این قوانین برای زنـان مـمـنـوع                  
است جریمه شدند، تحقیر شدند، شالق خوردند و در ابـعـاد بسـیـار                 
گسترده تری جهت گریز از این مسائل، خود و خانواده ها یشـان بـه                 
عامل سانسور و اعمال اختناق در برخورد به فرزندان خود و خصـوصـا            

نابرابری و بی حقوقی عمیق و همه جانبـه         .   فرزندان دختر تبدیل شدند   
زنان در طول این دوره باعث شده که  لیست مطـالـبـات بـرای رفـع              

چنان بلند که بیان هـر مـطـالـبـه            .   تضییقات از زنان بسیار بلند است     
حـق  .   کوچکی باالخره گوشه ای از این لیست را در بـر مـی گـیـرد                  

حضانت، حق طالق، نابرابری در امر شهادت و ارث، حـق سـفـر کـه                  
موکول به اجازه ذکور خانواده است و غیره تنها بخش ناچیزی از ایـن               

و تمرکز بر این مطالبات هنوز گویای هیچ درجه ای           .   مطالبات هستند 
سن ازدواج دختران تـا    .   از پیگیری در تحقق خواسته های زنان نیست     

اما هیچکس نتوانست در همین سـال     )   2(  سال بود    9چند سال پیش    

های حکومت جمهوری اسالمی و علیرغم قانونی بودن شـوهـر دادن              
 ساله، نشان دهد که این پدیده به یک نُرم در جامعه تبدیـل        9دختران  

آنچه مسلم است این است که الگوهای رفتاری اکـثـریـت مـردم               .   شد
علیرغم سرکوب جمهوری اسالمی و علیرغم قوانین عهد عتیق به نُـرم          

مطابق همین قوانین مـردان مـجـاز         .   های صد سال پیش سقوط نکرد     
اما هیچکس در هیج تـحـقـیـقـی           .   بودند تا چهار همسر داشته باشند     

نتوانسته نشان دهد که پدیده مرد چهارزنه به نُرم رایـج در جـامـعـه               
این نشان می دهد که نقد به نابرابـری را مـحـدود           .   تبدیل شده است  

کردن به مسائلی که فی الحال در زندگی واقعی زیر پا گذاشتـه شـده                
بعبارت دیگر تمرکز برمطالباتی کـه مـردم       .   اند، نقدی کم دامنه است    

علیرغم  سر نیزه و سرکوب به آن تمکین نکرده اند، نه فـقـط نشـان                   
روشنگری و پیشتازی نیست بلکه این سوال را طرح می کند که چـرا               
دست اندر کاران کمپین مردم را چنین دست کم گرفته  و دیـرآمـدن               
خود را بحساب خواست های مردم و توده زنان مـی گـذارنـد؟ نـگـاه            
کمپین به مطالبات در حقیقت خود بیانگر نگاه ویـژه ای بـه زن و                    

آیا نفس اینکه زن بعنوان فـرد    .   مطالبات و حقوق زنان در جامعه است      
در مقابل قانون انسان بـحـسـاب         )     و نه بعنوان همسر و مادر و دختر       ( 

بیاید؛ مطالبه مهم، محوری و تعیین کننده در تـثـبـیـت مـوقـعـیـت                  
 سـال    18شهروندی زنان در جامعه نیست؟ آیا اینکه همه زنان باالی            

حق برخورداری از شغل و در صورت نبودن کار، برخورداری از بـیـمـه               
بیکاری داشته باشند؛ مطالبه مهمی نیست که از قضا شامل اکـثـریـت              
قریب به اتفاق زنان می شود؟ تردیدی نیست که قانون حق حضـانـت               

باید تـغـیـیـر     ) و هر قانونی که منشا تبعیض است(کودک و حق طالق  
ولی قانونی که انسان بودن و شهروند بودن زن را نپذیرفته باشد،            .   کنند

اگر با زر هم نوشته شده باشد همه تغییراتش قابل باز پـس گـرفـتـن                  
برای بررسی نگاه کمپین به مطالبات زنان نیازی نیست که بـه            .   هستند

. فرمول بندی های کمپین در مورد تک تک این مطالبات بـپـردازیـم               
همچنانکه گفته شد لیست مطالبات زنان  آنچنان بـلـنـد اسـت کـه                  
باالخره هرنیرویی هر چه بگوید ذره ای  از این مطالبات را در بـر مـی               

لذا بجای بررسی تک تک مطالبات، کافی است که چند نـمـونـه              .   گیرد
مهم را مورد بررسی قرار دهیم و ببیینم که ادعای کمپـیـن در ایـن                   

 . زمینه ها چیست
 

مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنیادی ترین و پایـه ای تـریـن          
خواستی است که بیش ازصد سال است برای تحقق آن مـبـارزه مـی                

توجه داشته باشیم   .   کمپین در مقابل این مطالبه سکوت می کند       .   شود
که امروز بسیاری از کشورهایی که این حق را در قوانین شان پذیرفتـه              



             123                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

اند هنوز متهم اند به اعمال      
تبعیضات جنسی در عمـل،     
و علیرغم پذیرش بـرابـری       

حـال اگـر     !   در قانـون هـا     
نیرویی این مطالبه را اصوال     
از لیست مطالباتش حـذف     
می کند باید نشان دهد که      
تضمین اش برای تـامـیـن       
برابری زن و مرد در جایـی       
که قانـون ایـن اصـل را           
نپذیرفته، چیست؟ اگر این    
مطالبه بنیادی و پایه ای به      
کرسی ننشسته باشد، حتی    

اگر سالی یک میلیـون امضـاء        
هم جمع شود خبری از برابری      
. و رفع تبعیض نخـواهـد بـود        

علت سکوت در مـقـابـل ایـن          
مطالبه حیاتی کـه الاقـل از          
زمان مشروطه یکی از مطالبات     
مهم جنبش زنان بـوده اسـت        

پرده از حقایقی بر می دارد کـه        
برای چهره های جلوی صحنه کمپین      

اوال حضور زنان فـمـیـنـیـسـت           .   چندان خوش آیند نیست   
اسالمی و تالش برای همراه کردن آنها، بخودی خود یعنی پذیرش این            
. واقعیت که قرار نیست سخنی از برابری کامل حقوق زن ومرد بـاشـد              

بلکه قرار است تا جایی در مورد قوانین و مناسبات و فرهنگ مردساالر              
حرف زده شود که کلیت قانون اسالمی و پشتوانه های سـیـاسـی آن                

ثانیا و مهمتر اینکه بسیاری از این فعالین سال هـاسـت   .   آسیبی نبینند 
در حالیکه خودشان هم دستگیر می شوند و کتک می خورند، اندر باب         
روشهای صلح آمیز و آرامش طلبانه و پرهیز از خشونت حرف می زنند             

اگـر  .   که مابازاء عملی آن چیزی جز همین نوع طرح مطالبات نیـسـت            
زنان عالوه بر صد سال گذشته در تاریخ مدرن ایران هنوز هم  صـبـر                  
کنند و دندان بر جگر بگذارند، مطالبات قدم به قدم چنانکه دولتها رَم              

و در این راستا گویا این نـه دولـت هـای              .   نکنند متحقق خواهند شد   
حامی توحش بلکه زنان هستند که باید یاد بگیرند متمدن بـاشـنـد و                

 !   مدنی عمل کنند
کمپین در چارچوب دیدگاه همان آیـت  .   نکته دیگر مساله حجاب است    

اهللا ها، مساله حجاب اجباری را       
مسکوت می گذارد و تنـهـا بـه          
اجباری کردن آن برای اقلیتهای     

در اینکه  .   مذهبی ایراد می گیرد   
این نوع نگرش، اصـوال نـقـطـه          
عزیمت اش محـتـرم شـمـردن         

حـال  ( قوانین مذهـبـی اسـت         
فـعـال   )   مذهب رسمی و یا اقلیت    

اینکه کدام چارچوب   .   می گذریم 
حقوق دمکراتیک ضامن استفاده    
از این حق برای اقـلـیـت هـای           
مذهـبـی بـاشـد، هـم فـعـال              

سوال این است که چطـور      . بماند
می شود یک میلیون امضاء بـرای       
تغییر قوانین تبعیض آمیز جـمـع      
کرد و از منع حجاب اجباری کـه        
به سمبل تقابل مـیـان زنـان و           
حکومت اسالمی در طول این سه      
دهه تبدیل شد، حرفی نزد؟ آیـا        
حجاب در ایران امری شـخـصـی        

در حکومتی که کمتر زنی     !   است؟
بخاطر می آورد که برای حجابش      
مورد تحقیر، کـتـک، جـریـمـه،          
اخراج از کار و غیره قرار نگرفـتـه         
باشد؛ چطور می توان این نشانه سرکوب را نادیده گرفت؟حـتـی اگـر               
میانسال ها دیگر بنا به عادت یا هر چیز دیگری حوصله درگیر شـدن                
سر این مساله را ندارند، اما زنان نسل جوان و حتی مردان که بـحـکـم           
ارتباطات گسترده الکترونیکی نگاه شان به زندگی، نـگـاه قـالـبـی و              
تحمیل شده قوانین اسالمی نیست، نمی توانند این مساله را براحـتـی             

زنان جوانی که تا خود را شناخته اند به درون حجـاب روانـه               .   بپذیرند
شان کرده اند، در صورتی اینها را خواهند پذیرفت که ارتبـاطشـان بـا               
جهان قطع شود تا هیچ تصویری از زندگی و امکانات موجود در همین              

نـه  .   جهان پر از ستم و نابرابری و جنگ  و جنایت نداشـتـه بـاشـنـد                  
تلویزیون ببینند، نه سینما بروند، نه به اینترنت و شبکه تـلـویـزیـونـی                

جمهوری اسالمی در همین سه دهه به       .   جهانی دسترسی داشته باشند   
معقول بنـظـر    .   ضرب نیروی سرکوب توانست این شرایط را فراهم کند        

نمی رسد که هدف از پیشبرد کمپین دقیقا همانی باشد که تا بـحـال                

مطالبه برابری کامل حقوق زن و مرد بنـیـادی          
ترین و پایه ای ترین خواستی است که بیش از          

صد سال است که برای تحقـق آن مـبـارزه                   
کمپین در مقابل این مطالبه سکـوت             .   می شود 
  .می کند
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 ! بوده است
در هر صورت نفس اینکه لغو حجاب اجباری یکی از مطـالـبـات ایـن                 

این ادعا که اکثـریـت زنـان      .  کمپین نیست، عالمت سوال بزرگی است 
ایران مسلمانند و گویا سکوت در مورد حجاب اجباری از سر احترام به             
این اکثریت است، در بهترین حالت چشم پوشی بر واقعیات جـامـعـه               

مگراعتقاد به مذهب اسالم  پیش از جلوس حکومت اسالمی هـم     .   است
اعتقاد اکثریت مردمی که به مذهب نیاز داشتند، نبود؟ چرا آن مـوقـع              
حجاب اجباری نبود؟ چرا دست اندر کاران کمپین فراموش می کنند و        
یا می خواهند فراموش کنند که اعالم حجاب اجـبـاری در فـاصـلـه                  

، آغاز شروع سرکوب و همچنیـن اعـالم          57کوتاهی بعد از قیام بهمن      
ابراز مقاومت در مقابل قوانین اسالمی بود؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه                 
حجاب اجباری هر چند که بخشی از زنان متعلق بـه خـانـواده هـای                
سنتی مذهبی با کمال میل آن را پذیرفته باشند، به حکم همه شواهـد           
سمبل اختناق و سرکوب برای تمام جامعه بوده است و نه حتی  فقـط               

هیچ حرکتی در ایران نمی تواند مدعی تالش برای  شکستن سد            .   زنان
اختناق و سرکوب باشد بی اینکه خواهان حذف این سمبل اخـتـنـاق               

نه کشف حجاب اجباری رضا خانی و نـه حـجـاب اجـبـاری                  .     شود
جمهوری اسالمی هیچکدام ربطی به حقوق زنان، آزادی پوشش و غیره      

و جالب است که هم هواداران رضا شاه و هم هواداران نواندیشـی  .   ندارد
کسانی که خـواهـان   .   بوده و هستند “ مدرنیسم” در اسالم هر دو مدعی      

لغو حجاب اجباری نیستند بهیچوجه نمی توانند مدافع آزادی پوشـش           
 .   و بطریق اوال آزادی فردی باشند

 
سایت تغییر برای برابری که متعلق به کمپین است مصاحبه ای کـرده             

در مورد محتوا و مضـمـون کـمـپـیـن و               )   3( با آقای بابک احمدی   
ایشان دربرشمردن موانع پیشرفت کمپین از جملـه بـه       .   فعالیتهای آن 

دیدگاهی اشاره می کند که حاضر نیست بپذیرد بین عربستان سعودی           
عدم صراحت در بـیـان        .   و سوئد در رابطه با موقعیت زنان فرق هست        

اینکه واقعا چه کسانی چنین موضعی دارند در حقیقت ناشی از نیاز بـه       
دشمن تراشی کاذب است، برای حقنه کردن یک موضع محافظه کارانه      

اما حتی اگر واقعا چنین نظری مـوجـود      .“ روشنفکرانه” بشیوه ای البته    
هست، هنوز هیچ حقانیتی به موضع آقای بابک احمدی و هم نـظـران               

. نمی دهـد   “   برابری زن و مرد   ” ایشان در دفاع از مطالبات کمپین بنام        
چرا که یادآوری قلم گرفتن مطالبه برابری کامل زن و مرد در مـقـابـل          

کافی اسـت تـا بـه ایشـان و               )   که صراحتا خالف شرع است    ( قانون  
کدام قانون را می خواهید با .   شوخی نکنید :   همفکرانش گوشزد کند که   

. سوئد مقایسه کنید؟ مگر آنچه با تائید آیت اهللا  ها دارد پیش می رود           

قرار است شباهتی با موقعیت زنان در سوئد و فرانسه و آلمان داشـتـه             
باشد؟ واقعیت این است که بخشی از چهره هـای شـنـاخـتـه شـده              
فمینیست اسالمی  در همین سال های اخیر صراحتا گفتـه انـد کـه                 
بحث بر سر برابری کامل حقوقی نیست، بلکه بر سر تالش برای تلطیف   
چهره زمخت قوانینی است که صدای خودی ترین ها را هـم درآورده             

برابری کامل حقوقی از نظر اینان محصول یک پروسه طـوالنـی            .     است
سه دهه حکومت اسالمی کافی نیست، صد سال گذشته  بعد از             .   است

نکات قابل بحث در زمینـه   !   انقالب مشروطه هم هنوز گویا کافی نیست      
مطالبات بسیار است ولی اگرتحقق این دو مطالبه که از قضا هـم بـه                 
همه زنان مربوط است و هم محتوای عمومی جدال زنان در طول ایـن              
سه دهه با حکومت اسالمی بوده، در لیست مطالبات کمـپـیـن نـمـی         
گنجد و  تضمینی برای تحقق آن موجود نیست؛ پس مـی تـوان بـا                   
وجدان آسوده از بررسی باقی مطالبات گذشت و به جنبه دیگر کمپین            

 .یعنی توده ای بودن آن پرداخت
 
 توده ای بودن کمپین -ب
 

بسیاری .   اگر چیزی در بررسی این کمپین مهم باشد، همین نکته است          
سازمان های غـیـر     ( نوشته اند که بر خالف فعالیت های ان جی او ای            

که بخش ویژه ای از فعالین جنبش زنان را در بر می گـرفـت،        )   دولتی
در .   این حرکت از همین شروع کار ابعادی توده ای پیدا کرده  اسـت               

مستقل از هر نگرش سیاسـی بـه مسـائـل             .   این نکته حقیقتی هست   
جامعه و همچنین مسائل ویژه جنبش زنان، روی کردن مستقیـم بـه               
توده ها یعنی بیرون آمدن از حصار حرکتهایی که در آن عده ای خـود               

قرار است به نیابت آن توده، مبـارزه     “ متفاوت از دیگران  ” رهبرخوانده و   
واکنش ها و گزارشاتی که از پیشبرد کمپین داده مـی شـونـد               .     کنند

اما وجود شور   .   بسیار محدود است و بخوبی ابعاد کار را نشان نمی دهد          

مستقل از هر نیتی که در پیشبرد این کمـپـیـن            
داشته باشیم موضعی که در عمل پیش برده مـی          
شود در حقیقت چیزی در حد مـطـالـبـات و              
آرزوهای فمینیسم اسالمی است که مردسـاالری       

آنـهـم نـوع             ( را در چارچوب تفکر اسـالمـی         
  .چالش می کند) دولتی اش
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و شوقی که خصوصا فعالین نسل جوان را در این کار فعال کرده اسـت               
و نفس اعالم رویکرد جدید یعنی کار توده ای ما را ملزم می کنـد کـه      
. در سنجش این حرکت به همین نقطه قوتش بطور ویژه ای بپـردازیـم             

مطابق طرح های اعالم شده قرار است یک میلیون امضا یی که در کـار     
آگاهگرانه خانه به خانه جمع آوری خواهد شد، با طرح تنظیم شده ای             
از مطالباتی که مطابق این امضاها باید تغییر کنند، در اختیار وکال قرار             
گیرد تا آنها طرح مناسبی تهیه کرده و آن را به مجلس برای تـغـیـیـر                  

 . قوانین ارائه دهند
 

برای هر مبارز جدی  که هم و غم خود را بر مبارزه عـلـیـه سـتـم و                       
استثمار و فالکت گذاشته باشد، روی کردن به توده ها، کار آگاهگـرانـه      
در میان آنها، و تبدیل شدن به حلقه هایی که این زنجیر عظیم قـدرت          
تغییر اجتماعی را بهم می تند کاری است بسیار پرشـور، حـیـاتـی و                  

اما روی کردن به توده های مردم  و تالش بـرای مـتـحـد و                   .   باارزش
منسجم کردن نیروی آنها نمی تواند صرفا یک سالم و علیک و خـوش              

چنین رویکردی و با هدف تغییر قوانین تبعیض آمیز         .   و بش ساده باشد   
قاعدتا باید معطوف به مسائلی باشـد کـه مـوضـوع         )   که کمپین دارد  ( 

کمپین  یعنی زنان و قوانین تبعیض آمیز جنسیتی و علل این مصایب،             
مـطـابـق    .   راه حل ها و اشکال مبارزه علیه  آن را در مرکز توجـه دارد          

اسناد کمپین به فعالینی که راهی این دیدارهای حضوری می شـونـد              
آموزش هایی داده می شود در رابطه با نحوه ارتباط برقرار کـردن بـا                 
مردم ، نحوه جلب توجه آنها به موضوع و همچنین نوع صحبت هـایـی               

به ایـن  )     4( در البالی این گزارش ها و جزوات آموزشی   .   که باید بشود  
فعالین توصیه شده است که  نه از سیاست حرف بـزنـنـد و نـه بـا                        

 . اعتقادات مذهبی مردم کاری داشته باشند
 

در اینکه کار توده ای و جلب حمایت و سمپاتی توده هـای مـردم بـا               
توجه به کارکرد عقاید و آراء مسلط در جامعه، فن و دانایی می طلـبـد                

برخاسته بودن از توده ها کافی نیست کـه شـخـص،              .   تردیدی نیست 
همچنانکه  صرفا فـن و      .   عنصر موثری در کار آگاهگرانه توده ای باشد  

فنون دانستن به تنهایی کافی نیست تا کسی بتواند به مبلغ و مـروج                
اما یک چـیـز     .   برجسته  و توانایی در میان توده های مردم تبدیل شود          

کار آگاهگرانه توده ای و کمک به مردم زحمتکشی  کـه             .   روشن است 
هم قربانیان ستم و استثمار در جامعه طبقاتی هستند و هم  قربانـیـان              
جهل و ناآگاهی و خرافاتی که مدام در جامعه بازتولید می شوند؛ وقتی             
موفق است که چشم در چشم حقایق جامعه بدوزد و در نشان گرفتـن              
ریشه های مصایب اجتماعی،  نقد و بررسی آنها و باال بردن آگاهی این              

منظور از با جسارت ظاهر شدن پرده دری        .   مردم با جسارت ظاهر شود    
نیست بلکه مایل بودن و توانایی درگیر شدن با عقایـد   “حقیقتی”از هر  

اگر کار .   و آرایی است که خود منشا تمکین به شرایط موجود می شوند      
آگاهگرانه این خصوصیات را نداشته باشد آن وقت سوال این است کـه             

چیست؟ اگر منظور از کار توده ای در      “توده ها”خاصیت رو کردن به  
کمپین باال بردن آگاهی نزد مردمی است که فعالین کمپین کلون خانه         
هایشان را بصدا در می آورند آن وقت سوال این است که چطـور مـی                 
شود برای رفع تبعیض و تغییر قوانین راهی خانه مردم شد اما نگـفـت               
که سنگسار عین مصداق قوانین مذهبی است؟ چطور ممکن است کـار            
آگاهگرانه در میان زنان کرد بی آنکه گفته شود شرم بر سـیـاسـت و                 
دولت و قدرتمَدارانی که برای حضور محجـب زنـان در جـامـعـه و                    

حجاب و پلـیـس     جداسازی اجتماعی، پلیس اینجا و آنجا گماشته اند؟         
این چه جور کار آگاهگرانـه    .     یعنی سمبل اعمال قدرت مذهب و دولت      

ای است که حرف زدن از رابطه مذهب و دولت، از رابطه علت و معلول               
ها در آن ممنوع است؟ در هر صورت محدودیت ها و تبـصـره هـا در               

این تناقض بنیـادی در کـار         .   کارکمپین تناقضی را موجب شده است     
تناقضی که تالش برای پاسخ دادن به آن،         .   کمپین، از ابتدا موجود بود    

اگر قرار باشد واقعا کار آگـاهـگـرانـه          .   خود کمپین را زیر سوال می برد      
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فـعـال   .   صورت بگیرد، چاره ای نیست جز اینکه از سطح به عمق رفـت        
مورد نظر حتی اگر فقط خاطرات شخصی اش را هم بیان کند پـا بـه                  

پـس یـا     .   عرصه ممنوعه سیاست و نقش قوانین مذهبی گذاشته است        
باید امتحان ایدئولوژیک گذاشت و فقط کسانی را راهی خـانـه هـای                

ایـن  ( مردم کرد که حاضر باشند به عرصه های ممنوعه وارد نشـونـد              
 و یا با حرص و جوش خـوردن و            “ ).مدرن“یعنی خواهر زینب های     

دندان قروچه رفتن از اینکه در خانه های مردم چه نوع کار آگاهکرانـه              
ای دارد صورت می گیرد،  شتابزده سر و ته کمپین را به هـم آورد و                   

نمی توان وارد عرصـه کـار     .   را به لقایش بخشید  ”توده ای “عطای کار   
توده ای آگاهگرانه شد اما فعالین این عرصه را دعوت بـه سـکـوت و                  

الزمـه پـیـشـبـرد کـار           .   غالف کرن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کـرد  
اگـر  .   آگاهگرانه  و کار توده ای، در مرکز قرار دادن همان تـوده اسـت               

کس یا کسانی هدفشان تنها نمایش های سمبلیک بـرای پـیـشـبـرد                
اهدافی غیر از نیازهای واقعی مردم است، بسرعت در مقابل معـضـالت             

کمپین پاسخ منسجمی  به     .   به میدان آمدن توده ها آچمز خواهند شد       
کمپین متشکل از نیروهـای     .   این معضل ندارد و نمی تواند داشته باشد       

با خواست ها و تمایالت متفاوت است و الاقل در لحظه حاضر و دقیقـا               
برای نیاز به حفظ همه نیروهای شرکت کننده  مطلقا قادر به ایـجـاد                

پس از زاویه گردانندگان اصلی کمپین بحث بر        .   چنین انسجامی نیست  
سر این است که در نوع تبلیغ و گزارش دادن ژستی گرفته شـود کـه                 

و از نظـر    .   در این پروسه بپردازد    ”کیفیت“مطلقا نیازی ندارد به مقوله      
فعالینی که واقعا خواهان انجام کار توده ای با دل و جان هستند، مهـم             
نه کمیت امضاها بلکه کیفیت کاری است که فرصت و امکان انجامـش             

چرا که واقعیت این است که هر چقدر هم فمیـنـیـسـت              .   موجود است 
که هر چه عاقـلـتـر       )   5( های اسالمی و همفکرانشان سفارش بفرستند       

باشید دایره قدرتمدارانی که همراه مان می شوند گسترده تر خـواهـد              

شد، اینکه در خانه های مردم چه حرف هایی رد و بـدل مـی شـود                    
بدرجات زیادی مربوط است به اینکه فعال مورد نظر خودش چه فـکـر              
می کند، چقدر به موقعیت زن در جامعه و مطالبات پیش برنده بـرای               
زنان در شرایط حاضر آگاه است و باالخره اینکه از به صـحـنـه آمـدن        

اینجاست که مساله نسل ها اهمیـت       .   توده های مردم چه تصوری دارد     
چراکه فعالین نسل جوان سابقه کمتری در چنین اموری        .   پیدا می کند  

دارند و شور و شوق شان می تواند هم اهرمی برای پیشبرد و تعـمـیـق     
یک حرکت اعتراضی گسترده در شرایط حاضر باشد، و هم می تـوانـد            
ابزار پیشبرد سیاست هایی شود که در واقع تغییر محـسـوسـی را در         

 .موقعیت زنان مد نظر ندارند
 

واقعیت این است که در طول دو سه دهه اخیر و در راستای پـروسـه                  
توسعه صنعتی در کشورهای پیرامونی، نیروی کار زنان بمـثـابـه یـک               

در ایـران   .   منبع ارزان نیروی کار برای کاپیتالیسم مطلوبیت یافته است        
در طول عروج جنبش اصالحات بعنوان بخشی از پروژه های تـوسـعـه               
بیاد داریم که بسیاری از چهره های اصالح طلب جنبش زنـان بـرای                
جلب حمایت  زنان از این پروسه، تماما مدافع کار فرهنگی و پرهیز از               

بر پایه این زمینه فمینیسمی شکل گرفت که سایه بـه       .   سیاست بودند 
سایه اصالح طلبان و فقط در میدان بازی ای که برایشان تعیین شـده          
بود، جارچی اصالحات و رواج نگاه زنانه در مجلس و سـاخـتـارهـای                 

با خارج شدن این جریان از دولت، این فمینیسـم          .   حکومت شده بودند  
هم در حقیقت ابزارهای تغییر از باال را از دست داد و بناچار روی بـه               

در توضیح نقش فمینیسیـم لـیـبـرال در         .   پایه های جنبش زنان کرد 
مبارزات زنان مطالعات و تحقیقات بسیاری صورت گرفتـه اسـت کـه               
نشان می دهد چطور فمینیسم لیبرال جهان سومی وقتی در پـروسـه             
توسعه صنعتی از ارگان های باالی سر جامعه قطع امیـد مـی کـنـد                  
بناچار به توده زنان روی می آورد تا با بسیج توده ای، دولت را بـرای                  

 ). 6(پذیرش خواست های خود زیر فشار بگذارد
 

کار توده ای در میان زنان در عین حال که نقطه قوت کمپیـن اسـت،              
در .   ضعف و ناتوانی تاریخی فمینیسم اصالح طلب را نیز نشان می دهد           

این کار توده ای، توده ها الزم هستند برای تقویت افق سیاسی ای کـه               
در بهترین حالت قرار است با اتکا به بخش هایی از آیت اهللا ها و قرائت                
های متفاوت از قوانین اسالمی، زنان را به حامیان همـان وضـعـیـتـی         
. تبدیل کند که سه دهه است نیمی از جامعه را جان به لب کرده است              

فمینیسم لیبرال یعنی آنها که الاقل در حمایت و پشتیبانـی خـود از                
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فلسفه و نگرش لیبرالی ابایی ندارند، تاریخا از برابری کامل حقوقی زن      
اما میان این فمینیسم که برخی شـان چـهـره      .   و مرد کوتاه نیامده اند    

های بسیار برجسته ای در مبارزات زنان جهان بوده اند، و فمینـیـسـم               
اش  نیروی توده زنان را نیاز دارد تا          “ برابری طلبی ” وطنی ای که برای     

 !براحتی زیر عبای مالها پنهان شود؛ تفاوت از زمین است تا آسمان
 
 امکانات و معضالت: فرهنگ سازی  

 
در اسناد کمپین و همچنین از زبان  بسیاری از فعالین آن گفته شـده       
است که کمپین از طریق یک کار آگاهگرانه قرار است امضـاء جـمـع          

استدالل می شود که قانون باید از فرهنگ جامعه قدمی جـلـوتـر             .   کند
باشد تا به فرهنگ سازی کمک کند و نقش کمپین هم  قرار است این               
باشد که بر بستر یک کار آگاهگرانه توده ای که هدفش بسـتـرسـازی                
فرهنگی است، امضاء و آراء را جمع آوری کند تا با تغییر در قـوانـیـن               

 . بنوبه خود موجب ارتقا فرهنگ جامعه شود
قریب سه دهه حضور یک حکومت مذهبی متکی به قوانین ضد زن گر             

مرد سـاالربـوده     /   چه زمینه مساعدی برای رواج و تعمیق فرهنگ پدر        
است اما در عین حال خود موجب دامن زدن به مقاومتی عـظـیـم در                 

هرگز در تاریخ معاصر ایران این درجـه آگـاهـی      .   میان زنان شده است   
نسبت به موقعیت زن در جامعه، موانع اجتماعی حضور زنان، تـاثـیـر               
قوانین مذهبی، رواج فرهنگ مدرن در مناسبات میان زن و مرد و در               
تربیت فرزندان دختر و پسر، رواج فعالیتهای فرهنگی و اجتمـاعـی در              

و در حقیقت همین ها زمـیـنـه      .   زمینه مساله زن  وجود نداشته است      
کار فرهنگی و آگـاهـگـرانـه        .   ساز حرکاتی نظیر همین کمپین شده اند      

مادام که پایه های  ستم جنسی همچنان پابرجاست و مادام که هـنـوز       
تبعیض بر مبنای جنسیت در هر سطحی از مناسبات اجتماعی موجود           

امروز بعد از قریب چند قرن از مـوجـودیـت    .   است، کاری است ضروری  
جامعه مدرن سرمایه داری هنوز نابرابری زن و مرد یکـی از مسـائـل                 

ادامه این نابرابری نه تنها ناشـی از تـداوم مـنـاسـبـات               .   عاجل است 
کاپیتالیستی بلکه همچنین ناشی از تداوم فرهنگی است که تبـعـیـض             

بنابراین نیاز به کار فرهنگی در کشـوری          .   جنسی در آن مشروع است    
مثل ایران ، جای بحث ندارد و اگر فعالین کمپین واقعا مشـغـول کـار             

مرد ساالر هستند /   آگاهگرانه در جهت مقابله با فرهنگ عقب مانده پدر        
بسیاری از فـعـالـیـن         .   بی هیچ تردیدی کار بسیار با ارزشی می کنند        

کمپین خصوصا جوان ها واقعا با چنین نیتی به آن پیوسته انـد و یـا                  
تصور می کنند که این کار را خواهند کرد، اما اسناد  کمپین و روش                 
ها و راه هایی که برای پیشبرد آن اعالم شده و تبصره ها و تـذکـرهـا                   

اگر قرار است از قوانین مذهبـی حـرفـی      .   چیزی غیر از این می گویند    
، اگر قرار است از سیاست چیـزی گـفـتـه             )   مثال از حجاب  ( زده نشود   

مثال اینکه در قوانین این حکومت زن نیمه مرد بحـسـاب مـی               ( نشود  
، اگر قرار است از احترام به رابطه شخصی دختران و پسـران      ) 7)  (آید

، اگـر قـرار اسـت          )   این خالف عـرف اسـت      ( جوان حرف زده نشود     
حـرف   “ حقایق” کنشگری که به دیدار مردم می رود فقط از یک سری            

، مـذهـبـی      ! این حقایق فقط آنهایی هستند که سیاسی نیستنـد        ( بزند  
و هیچ ایده ای را چالش نکند؛ پس نقش آگاهگرانـه اش    . . . . )   و!   نیستند

چیست؟  بعبارت دیگر واقعا محتوای این کار فرهنگی چـیـسـت؟ بـا                 
تبصره ها و محدودیت هایی که دست اندر کاران کمپین تعریف کـرده             

فرهنگی کـه فـقـط      .   اند ما با تعریف جدیدی از فرهنگ مواجه هستیم   
و این خاصـیـت     .   اسمی که یک خاصیت سحرآمیز دارد     .   یک اسم است  

و خـانـم     “ مدرن” سحرآمیز چیزی نیست جزاینکه در سایه آیات عظام         
برای چنین حرکـتـی     ) .   8( “ آینده امیدوار شویم  ” های مجلس نشین به     

اما واقعیت این است کـه بسـیـاری از        .   این همه علم و کتل الزم نبود      
گردانندگان این برنامه در دوره خاتمی تالش کردند بدون این عـلـم و        

نیاز به نیرو و روی آوری بـه  .   کنند که البته نشد   “ مدرن” کتل اسالم را    
 . در حقیقت تالشی است برای جبران سمبلیک آن شکست “توده ها”
 

شکل کارکمپین و مبارزه فرهنگی اش ارائه جزواتی اسـت در مـورد                
اما محتوای این جزوات نیـز نشـان         .   قوانین تبعیض آمیز و حقوق زنان     

می دهند که چالش قوانین تبعیض آمیز بر بستر این کمپـیـن نـه از                  
موضعی ریشه ای بلکه برعکس بروشنی با موضعی محافظه کارانه تـوام            

آگاهگری درمورد قوانین تبعیض آمیز نمی توانـد بـا تـوهـم و           .   است
اگر منظـور   .   ناروشنی نسبت به خود مذهب و قوانین مذهبی توام باشد         

از کار فرهنگی آگاهگرانه روشن کردن اذهان عمومی نسبت به جایگـاه            

 

نمی توان وارد عرصه کار توده ای آگاهگرانه شـد          
اما فعالین این عرصه را دعوت به سکوت و غـالف           

الزمـه  .   کردن ابزار نقد سیاسی و فرهنگی کـرد        
پیشبرد کار آگاهگرانه  و کار توده ای، در مـرکـز            

 . قرار دادن همان توده است
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قوانین نابرابرمذهبی است، نمی توان در محدوده خود قوانین مذهبی به           
اینجاست که مجددا روشن می شود مستقـل از هـر           .   این کار نائل شد   

نیتی که در پیشبرد این کمپین داشته باشیم موضعی که در عمل پیش        
برده می شود در حقیقت چیزی در حد مطالبات و آرزوهای  فمینیسـم         

و آنهم نـوع    ( اسالمی است که مردساالری را در چارچوب تفکر اسالمی    
با حرکت از این موضع بنابراین با صراحـت         .   چالش می کند  )   دولتی اش 

می توان گفت که ادعای کمپین در مبارزه علیه قوانین ضد زن تـنـهـا           
اینکه دیه زن و مرد برابر باشد بـا  .   است “ توده ای “یک نمایش غم انگیز 

حـرکـت از ایـن        .   صد حلقه واسط ربطی به برابری زن و مـرد نـدارد            
ایـن  .   اصوال خود نافی عدالت خواهی و برابری طلبی اسـت           “ مطالبات” 

آنچه که در طول .   نگرش نابرابری انسا ن ها را در بنیادش پذیرفته است      
این قریب سه دهه در ایران گذشته است بهترین شاهد بوده بر حضـور          

بنابراین رجوع به آیات عظام تنها نشـانـگـر تـوهـم              .   مذهب  در دولت   
بخشی از فعالین جنبش زنان است که برای کار فرهنـگـی و تـرویـج                  
مدرنیته مجبورند دست به دامن بخش دیگری از سیستم ترویج خرافـه            

چنین کارنامه ای تا همینجا نشـان        .   و توجیه نابرابری و تبعیض بشوند     
می دهد که کار فرهنگی کمپین، ترویج فرهنگ سر ودُم بـریـده بـی                 
خاصیتی را در دستور خود دارد که نتیجه اش در حقیقت رفع مظان از              
حکومتی است که خود منشا سرکوب و ناعادالنه تـریـن رفـتـارهـای                 

 .حقوقی نسبت به زنان بوده است
 
 مذهب و قوانین  
 

در هیچ جای دنیا نمی توان برای برابری و لغو تبعیض های جنسیـتـی               
مبارزه کرد، بدون اینکه به نقش مذهب در تداوم این تبعیض هـا نـیـز               

بعبارت دیگر پیگیرترین مبارزان لغو تبعیضهای جـنـسـی و             .   پرداخت
برابری کامل زن و مرد در طول تاریخ آنها بوده اند که از جمله نـقـش                  
مذهب را در تداوم و تعمیق این مناسبات بیرحمانه به چالش کشـیـده        

مذهب تنها مشتی خرافه و عقیده به ماوراء الطبیعه نیست بلکه در            .   اند
جهان سرمایه و با عروج مناسبات کاپیتالیستی، مذهب خـود ابـزاری               

از اینرو نقد به مذهب در جهان  .   است برای توجیه  تبعیضات و نابرابریها      
امروز بر خالف چند قرن پیش نمی تواند صرفا به جنبـه خـرافـی آن                  

نابرابری زن و مرد خرافه نیست، پالتفرم بی عدالتـی بـر             .   محدود باشد 
سنگسار ناشی از خرافه نیست، ناشی از قـانـون و             .   مبنای قانون است  

برای کسی که تالش خود را .   نگرشی است که وجود زن را نفی می کند        
بر کار آگاهگرانه در میان مردم می گذارد باید مسجل باشد کـه تـداوم           

کـه  ( نقش و کارکرد مذهب نه صرفا ناشی از ناآگاهی و اعتقاد به خرافه              
بلکه ناشی از نقش و کارکرد آن در   )   این هم البته متاسفانه هنوز هست 

ساختارهای قدرت در جـامـعـه        .     تحکیم و توجیه ستم و تبعیض است      
باتکاء توان مالی و سیاسی خود این نقش را تقویت می کنند چون بـه                

مساله اینست که اسالم نه فقط مذهب بلکه خـود یـک           .   آن نیاز دارند  
شـایـد در ایـن        .   عنصر فعاله در شکل دادن به روندهای سیاسی است        

زمینه هیچ بحث و استداللی روشن تر و گویا تر از تاریخ سه دهه اخیـر             
 ساله امروز آنهایی هستند که  از بـدو        30 تا   20جوانان  .   در ایران نباشد  

کودکی در مدرسه و اجتماع رابطه دو جنس را بر مبنای تبعیض آشکار             
این نسل در حال ترکیدن است، نه صرفا به دلیل جنگ و             .   شناخته اند 

سرکوب و اختناق سیاسی، بلکه به این دلیل ساده کـه انسـانـیـت و                   
مورد تجـاوز قـرار     )   برای زن و مرد این نسل ( ظرفیت های انسانی شان     

چنان سرکوب و منکوب شده که بازیافتن خـود بـرایـش        .   گرفته است 
دقیقا شناخت همین خاصیت است کـه بـرخـی از          .      شده است  هدف

چهره های فمینیست اسالمی را برآن داشته که به نصیـحـت مـراجـع             
دولتی بنشینند که قوانین حاضر زمانی نوشته و مصوب شده که نسـل              

و امروز برای جلب    .   جوان امروزی درتدوین آن هیچ نقشی نداشته است       
تشـخـیـص ایـن       .   حمایت این نسل الزم است که قوانین بازبینی شوند        

سـال  .   مساله البته از هوش و ذکاوت این مصلحان بی کفایت نـیـسـت              
هاست که صدای طغیان این نسل از زیرین ترین الیه های جامعـه بـه                

در دوره عروج جنبش اصالحات دو خردادی بسیـاری از           .   گوش میرسد 
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که برخی شان امروز از مـادران و پـدران       (   ایدئولوگ های این جریان  
تالش داشتند که با جلب حمایت این نسـل زمـیـنـه       )   کمپین هستند 

نمایندگان این حرکـت  .   های تحولی را در حکومت اسالمی فراهم کنند    
که با پایان جنگ ایران و عراق فرصت یافتـه بـودنـد بـه فـلـسـفـه                        
حضورشان در سیاست و حکومت فکر کنند، نقش مذهـب اسـالم در               
سیاست را زیر تیتر نواندیشی دینی مورد مداقه قرار دادنـد و تـالش          
کردند که با دامن زدن به یک پروتستانیسم مهـار شـده، بـا حـفـظ                    
بنیادهای نظام و همچنین حفظ شئون اسالمی منشا تحوالتی باشـنـد            
که ایران را با همه افت و خیزهای سه دهه اخیر؛ و البته پیش از وقـوع         
طغیان های محتوم، به همان بستر رشد اقتصادی بیاندازند که با وقـوع             

این روند شکسـت خـورد و امـروز            .      متوقف شده بود   57قیام بهمن   
 “توده ای”صاحبنظران ریز و درشت اش تبدیل شده اند به طرفدار کار 

 ! برای پذیرش یک حکومت اسالمی تعدیل شده
 

در همه این تالشهای دگراندیشانه و نواندیشانه دهه اخیر،  مـذهـب و               
تعهد به کلیت حکومت اسالمی و نظام موجود  یک امر بدیـهـی بـوده          

غرض مطلقا این نیست که گویا منشا همه مصیبت هـای مـردم      .   است
بلکه منظور مستدل کردن این ایـده اسـت کـه             .   قوانین مذهبی است  

 و حمایت از این     اسالم تنها مذهب نیست بلکه یک سنت سیاسی است        
جریان در حقیقت چیزی نیست جز دفاع از یک سنت سـیـاسـی جـا                 

هیچکس نمی تواند در این جوامـع       .   افتاده در ایران و منطقه خاورمیانه     
مدعی برابری باشد و از چالش قوانینی که بنیادش بر نابـرابـری اسـت         

این امری مربوط به آینده دور نیست که به مـردم وعـده               .   پرهیز کند 
امری است باعال درجـه عـاجـل و          .   داده شود که بعدها حل می شود     

مـبـارزه   .   مربوط به همین لحظه حاضر، اگر هدف تامین برابری اسـت           
برای برابری دو جنس نیازی به هیچ شعبده بازی سیاسـی و نـظـری                

در اولین قدم قوانین باید این برابری را برسمیت بشناسند، بـی             .   ندارد
هر گونه تبصره بر اینکه جامعه ما مسلـمـان اسـت و           .   هیچ تبصره ای  

و  ”احترام به مذهب تـوده هـا       “فرهنگ جامعه اجازه نمی دهد، نشانه       
چشم پوشی دردناکی است بـر  .   مردُمداری گویندگان این ترهات نیست  

کمپین نه در اسناد کتبی و نه در گفته هـای  .   فجایعی که گذشته است 
شفاهی سخنگویانش هیچ جا ادعای مبارزه برای تحقق برابری کـامـل          

و توضیحاتی که سخنگویان کمپین داده اند بروشـنـی    .   زن و مرد ندارد   
میلیونی امضـا بـایـد       .   عمق نگرش آنها را در این زمینه نشان می دهد         

جمع شود تا در قانون گفته شود که حجاب برای اقلیت های مذهـبـی               
اگر می شد گفت مدافعین چنین خطی از جایی خـارج       !   اجباری نیست 

از کره زمین آمده اند، امتیاز بزرگی به آنها بود تا متهم به عوامفریـبـی                

 !نشوند
 

سکوت در مقابل نقش آشکار مذهب در اعمال تبعیـضـات جـنـسـی،                
در پاسخ به ایراداتی    .   کمپین را با مشکالت جدی ای مواجه کرده است        

که به این مساله گرفته شده برخی از چهره های جلوی صحنه گـفـتـه      
اند که شرایط ما را درک کنید، جامعه ما مسلمان است، تغیـیـرات را                

حضور یک حکومت جبار و ضـد انسـان           .   تدریجا پیش میبریم و غیره    
توجیه مناسبی برای بسیاری مواضع سیاسی محافظه کـارانـه فـراهـم              

هیچکس انتظار ندارد که برای پیشبرد مبارزه در هر عرصه          .   کرده است 
ای فعالین آن عرصه خود را به آب و آتش بزنند و همه ادامـه کـاری                   

اما آیا این انتظار نابجایی است که اگـر نـمـی             .   خود را نیز بر باد دهند     
توانید مستقیما خواهان جدایی مذهب  از دولت شوید، اگر نمی توانیـد    
نقش مذهب را در تبعیض آشکار بر زنان بگویید الاقل دنبـال جـنـاح                

در میان آیت اهللا ها هم نروید؟ آیا انتظار زیادی است کـه اگـر          “ بازها” 
نمی توانید علیه حکومت اسالمی و قوانین ضد زن آن حـرف بـزنـیـد                 
الاقل نگویید اسالم با حقوق زن مغایرت ندارد؟ زنانی که نقش خود را              
این دیده اند که ثابت کنند مطالبات کمپین با اصول دین مـغـایـرتـی                
ندارد، از همین امروز نشان داده اند که از برابری چیزی نمی دانند، تـا               

هیچ فعال پیگیر وآگاهی را در جنبش زنـان        .   مبارز لغو تبعیضات باشند   
نمی توانید پیدا کنید که نقش مذهب را در تداوم تبعیضات بطور عـام      

بنابراین مساله این اسـت کـه     .  و تبعیضات جنسی بطور خاص نشناسد 
اگر نمی توانید مطالبات حقیقی جنبش زنان را تماما بگویید چـرا بـه               

بـرابـری   ” توجیه قوانین نابرابر همین امروز می افتید و انتظار دارید که            
 را باور کنند؟ “طلبی تان

نقش مذاهب در تحکیم فرودستی زنان امری شناخته شـده اسـت و                
الاقل در تمام صد سال گذشته که بحث برابری زن و مرد و حق رای و                
مطالبات زنان در ابعادی گسترده در بسیاری از کشورهای جهان مطرح           

بـرای  .   بوده است، با صراحت مورد تدقیق و تحقیق قرار گرفتـه اسـت             
واقف بودن به این نقش مطلقا الزم نیست که  انسان سوسیالیـسـت و             

بسـیـاری   .   مارکسیست و معتقد به مناسبات طبقاتی در جامعه بـاشـد      
فمینیست های لیبرال نه فقط در جهان صنعتی، بـلـکـه حـتـی در                   
کشورهای جهان سوم بصراحت وجسارت تمام علیه نقش مـذهـب و              

این را باید بـه خـانـم        .   خرافات در تحکیم فرودستی زنان جنگیده اند      
ایشان علیرغم سابقه در مقام قضـاوت و          .   شیرین عبادی یادآوری کرد   

وکالت و شناخت قوانین و منشاء آن، معتقدند که اسالم منافی حقـوق             
خانـم  .   زن نیست و همین ایده، خط غالب بر محتوای کار کمپین است           

شیرین عبادی با این اظهار نظر که در وقت خود مورد اعتراض بسیاری            
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از فعالین سوسیالیست جنبش زنان قرار گرفت، نشـان داده اسـت کـه                 
برخالف چهره های شناخته شده ای در این سنت که هیچوقت هم جایزه         
نوبل نگرفتند؛ نه فقط مبارز لیبرال منسجم و منصفی  برای حقوق زنـان        

 !نیست، بلکه حتی به مقتضیات دانش شغلی خود نیز وفادار نیست
 
 اسالم در خاورمیانه 
 

کور بودن کمپین نسبت به نقش مذهب در حقوق زنان و طرح مطالباتـی             
که اصوال بر بستر برسمیت شناختن قوانین مذهبی است، ایجاب می کند            

همچنانکه گفته شد اسـالم  .   که از زاویه دیگری نیز به این مساله پرداخت        
نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای مسـلـمـان و مشـخـصـا                    
خاورمیانه بدالیل روشن فرهنگی، سیاسی و اجتماعی یکی از قوی تـریـن       

گواه این مساله تنها وجود حکومت اسالمی .   سنت های سیاسی بوده است    
از اخوان المسلمین تا شاخه های اسالمی در جـنـبـش             .   در ایران نیست  

فلسطین، مبارزات آزادیبخش اسالمیون در الجزایر، شکل گیری حکومت         
اسالمی در ایران  و اپوزیسیونهای برخاسته از بستر اسـالم در تـرکـیـه                  
. وپاکستان و دیگر کشورهای عربی همه شواهدی بر این مدعا هسـتـنـد              

طرح بحث خاورمیانه بزرگ و دمکراتیزاسیون اسالم مستقـل از اهـداف              
قدرت های بزرگ امپریالیستی و بر بستر بهم خوردن معادالت بـعـد از                
پایان جنگ سرد؛ برخاسته از ظرفیت های موجود سیاسی در مـنـطـقـه                

بسیاری از تحوالت  جدی سیاسی در این منطقه با حضور احزاب و             .   است
در ایران تاریخ صد ساله اخیر خـود        .     جریانات اسالمی شکل گرفته است    

 . گواه روشنی است بر نقش این سنت سیاسی
گذر از جامعه پیشامدرن به جامعه صنعتی مدرن تـقـریـبـا در اغـلـب                   
کشورهای این منطقه سالهاست که  اتفاق افتاده است، حتـی بـا وجـود          

بعـبـارت دیـگـروجـود        .   ممنوعیت زنان از رانندگی در عربستان  سعودی 
مذهب اسالم بعنوان بستر شکل گیری احزاب و جریانات سیاسی مـانـع               

توجـه داشـتـه      .   استقرار جامعه مدرن صنعتی در این منطقه نشده است      
باشیم که جامعه مدرن یعنی جامعه سرمایه داری با هـمـه مشـقـات و                  

چـنـیـن    !   مصایب اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش با یا بدون حـجـاب             
تحولی در دوره عروج کاپیتالیسم در برخی از کشورهای اروپایی مـنـجـر              
شد به استقرار حکومت های الئیک و یا سکوالر، و همچنین حقوق برابـر              

توسعه و مدرنیزاسیون در کشورهایی از نوع       .   زن و مرد در چارچوب قانون     
) کشورهای در حال توسعه یا پیرامونی( ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه      

قرار نیست بعینه مطابق الگوهای کالسیک استقرار مدرنیسم در ممـالـک            
از قضا مقتضیات مدرنیزاسیون و انکشاف جامـعـه         .   پیشرفته صنعتی باشد  

کاپیتالیستی در دوره حاضر است که ایجاب می کند مذهـب کـمـاکـان                
. بعنوان ابزاری در توجیه ستم و تبعیض و بی عدالتی بخدمت گرفته شود            

غرض این است که تالش بخشی از فعالین کمپین برای کشاندن هر چـه              
بیشتر آن به زیر بال و پر اپوزیسیون اسالمی و دوخردادی و رفرانـدومـی               

آنچه که بر کار و سمتگیری فعالیت اینهـا         .   سابق، بهیچوجه اتفاقی نیست   
ناظر اسـت؛ افـق هـای          )   حتی آنهایشان که مدعی سکوالریسم هستد     ( 

. سیاسی قابل وصول در چارچوب تحـوالت امـروز خـاورمـیـانـه اسـت                  
خاورمیانه از دید قدرت های بزرگ جهان، منطقه ای است که ظـرفـیـت               
های باالیی برای توسعه اقتصادی و از این گذر جلب سرمایه های خارجی          

امن کردن این منطقه از جمله در گـرو اتـکـا بـه             . در آن موجود است 
نیروهایی است که هم در تاریخ این منطقه نقش غیر قابل انکاری داشتـه              
اند و هم می توانند با اتکا به ظرفیت های مذهب اسالم و فرهنگی که بـر                 
مبنای این مذهب  در طول قرون و اعصار شـکـل گـرفـتـه اسـت، راه                      

درافغانستان بعد از اینـکـه   .   برآمدهای رادیکال و زیر و رو کننده را ببندند        
به همت بمباران ها و تخریب و ویرانی ارتش آمریکا دیکتاتوری طـالـبـان          

جایزه نوبل گرفـتـن   .   ساقط شد، حکومت اسالمی دمکراتیک  سر کار آمد        
، چارچوب ایـران خانم شیرین عبادی صرفا برای این نبود که گویا تنها در        

این را خانم عبادی و بسیاری دیگـر از          .   اسالم با حقوق زن تناقضی ندارد     
آنچه که راهنمـای    ) .   9( زنان لیبرال و وابسته به حکومت بخوبی می دانند        

اینان است تشخیص وزش نسیمی است که بر فراز سر خـاورمـیـانـه در                 
اگر چشم بر کار توده ای و آگاهگری خانه به خانه کمپـیـن              .   جریان است 

اسالم در این چارچـوب    .   بسته می شود، تنها بر این زمینه قابل فهم است         
 سمبل سیاست غالب در مـنـطـقـه    نه صرفا مذهب، نه صرفا فرهنگ بلکه      

. در این سیاست باحتمال قوی سنگسار دیگر جایی نخواهد داشـت   .   است
و افـزایـش حـق        )   و نه حتی لـغـوآن     ( اما از متوقف کردن حکم سنگسار     

چطور میشود یک میلیون امضـا بـرای         
تغییر قوانین تبعیض آمیز جمع کرد و از        
منع حجاب اجباری که به سمبل تقابـل        
میان زنان و حکومت اسالمی در طـول         
این سه دهه تبدیل شد، حرفی نزد؟ آیـا        

 حجاب در ایران امری شخصی است؟ 
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حضانت از دو سال به پنج سال یا هفت سال تا برابری حقوقی زن و مـرد                 
 . و رفع تبعیض های جنسیتی راهی بس طوالنی است

 
نیمی از جامعه را در طول سه دهه  به مرگِ سنگسار گرفتند تا امروز بـه                 

برای بسیاری از   .   ، رضایت دهند» اسالم با حقوق زن مغایرتی ندارد      «تبِ  
فعالین راستین جنبش زنان که باشتیاق کار توده ای در این حرکت خانه             
به خانه سهیم شده اند، این فرصتی است تا همین را با صراحـت تـمـام                  

این فرصتی  .   بگویند حتی اگر نتیجه اش این است که امضایی جمع نشود          
خود مطـالـبـاتشـان را        است تا تریبون را در اختیار توده زنان گذاشت تا           

 جمهوری  « نه اینکه از روی یک لیست تهیه شده بشیوه رفراندوم            بگویند
این مهم ترین و ماندگارترین     .   امضاء جمع آوری شود    » اسالمی آری یا نه   

 . نتیجه ای است که می تواند حاصل دخیل شدن دراین کمپین باشد
 
 

* * * 
 

 :یادداشت ها
 
اسنادی از کمپین که در این نوشته مورد اشاره قرار گرفته انـد در                    –1

 :آدرس زیر قابل دسترس هستند

http://we-change.org/spip.php?rubrique1 

توجه داشته باشیم که هم قانون مربوط به سن ازدواج قانونـی بـرای                 -2
دختران و هم حق حضانت در همین سال های اخیر و پیش از بـه بـار              

 . نشستن کمپین و جمع آوری یک میلیون امضاء تغییر یافته است
 
رهایـی زنـان نـتـیـجـه           :   گفت و گوی پریسا کاکائی با بابک احمدی  -3

 )1385 اسفند 6یکشنبه . (مبارزات خود زنان است
http://we-change.org/spip.php?article425 

 
 : جزوه آموزش چهره به چهره و گروهی - 4

http://we-change.org/spip.php?article83 
 

: نشست مشترک زنان اصالح طلب و اعضای کمپین، فاطمه راکـعـی              -5
مریم حسـیـن       -آمادگی کار جدی در کمپین یک میلیون امضاء را داریم   

 . 1385 دی 30شنبه  -خواه
http://we-change.org/spip.php?article338 

 
، ) در اشاره به ایـران ( نئولیبرالیسم، زن و توسعه :   از جمله نگاه کنید به   -6

متن کامل کتاب در   .   فصل اول و دوم   .   ، انتشارات آبیدر، لیال دانش    2004
 :آدرس زیر قابل دسترس است

http://www.negah1.com/negah/titr2.htm  
نوشته نوشین “   دو سال در کمپین، با حفظ حق طالق    ” همچنین به مقاله    

احمدی خراسانی منتشره در سایت تغییر برای برابری نگاه کـنـیـد تـا                 
ببینید که چطور با صراحت از اهمیت نیروی پایه برای باال بردن قـدرت               

 .در باال حرف می زند“ چانه زنی”
 
صحبت از نابرابری زن و مرد در امر شهادت، دیه، ارث و غـیـره یـک            -7

. چیز است و تصریح اینکه مطابق قانون زن نیمه مرد است، چیزی دیـگـر        
نابرابری در عرصه های فوق ترجمان کنکرت از یک قانون بـنـیـادی تـر                 

کمپین آن موارد کنکرت را که آیت اهللا ها گفته انـد مـی شـود                   .   است
زن نیمـه مـرد      ( تلطیفش کرد به مرکز مباحثه آورده  و قانون اصلی تر را           

 .که همانا بنیاد نگرش اسالم به زن است، مسکوت می گذارد) است
 
شـهـریـور    ( شیرین عبادی در گفتگویی با سایت تغییر برای برابری        -8

گفته که به آینده امیدواراست و همانطور که قـانـون حضـانـت             )     1385
 ).نقل بمعنی(توانست تغییر کند بقیه قوانین را هم میشود تغییر داد 

 
برگزاری سمینار در کردستان عراق برای جلب حمایت از کمپـیـن و            -9

تالش برای ایجاد پیوند با زنان کشورهای دیگر منطقه، از جـملـه بـرای                
 .تحکیم همین سیاست است

 
* * * 
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کمیته دفـاع از      ” ی  سخنرانی نماینده “   سامان نو ” ی نخست   در شماره 
ی در این شماره سخنرانی نـمـایـنـده        .   منتشر شد “   حقوق زن در ایران   

 .رسددر لندن به چاپ می“ انجمن زنان ایرانی”

های ستمکشی زن، موضوع بحث کنونی ما را تشـکـیـل             بررسی ریشه 
گیـرد کـه هـر        ی بسیار وسیعی را در بر می این مقوله حیطه  .   دهدمی

تواند موضوع بحث سمینارهای متعـددی    بخش آن، خود به تنهایی، می     
ی زن   ی مسـالـه   اگر چه، امروزه به طور نسبی بحث در باره        .   قرار گیرد 

رواج یافته است، ولی در واقع بررسی موقعیت زن در جوامع طبقاتی به            
از ایـن  .   ی خود قرار دارد   داری در مراحل اولیه   ی سرمایه ویژه در جامعه  

تالش بـر  .   ای جامع و کامل در این زمینه بود نظریه  توان مدعی رو، نمی 
یابـی  های موجود بر سر ریشه    این است که در اینجا تا حد امکان نظریه        

ستمکشی زن و در نتیجه چگونگی از بین بردن آن، ارایه شود و همراه              
ی زن استفاده و    با آن متدولوژی علمی الزم برای ارزیابی ویژگی مساله        

 .مطرح شود

تقسیم کار   -1: ریشه ستمکشی زن درجامعه دارای دو وجه عمده است 
ی این دو وجه، تعیین کـنـنـده     .  ساختار خانواده -2. برمبنای جنسیت 

از این روی بـررسـی       .   شکل تکاملی نقش زن در جوامع گوناگون است       
ی ستم بـر     ای مساله ی تنگاتنگ این دو پدیده در شناخت ریشه       رابطه

 . زن، ضروری است

برای رسیدن به شناخت علمی از یک پدیده یا عنصر اجتماعی تاریخی            
طبیعی است کـه    .   موقعیت و نقش آن و روند تکاملی آن ضروری است    

الزم به تذکر است که انجـام     .   شودی زن نیز می   این حکم، شامل مساله   
-یک بررسی مفصل تاریخی از این مساله که مستلزم پرداختن به نظام           

ی ایـن بـحـث        های مختلف تاریخی حاکم بر جوامع است، از حوصله        
ی اصلی ستمی که ولی در عین حال برای رسیدن به ریشه .   خارج است 

های تـاریـخـی گـونـاگـون          شود، مروری کوتاه بر نظام    بر زنان وارد می   
 .  رسدضروری به نظر می

در جوامع اولیه، فعالیت اصلی اقتصادی، یعنی گردآوری خوراک، شکار          
های ساده کشاورزی را به طور عـمـده         حیوانات کوچک و انجام فعالیت    

 بـرخـوردار    دادند و درنتیجه از موقعیت برتری در جامعه       زنان انجام می  
های اقتصادی و تکامل ابزار تولید در جهتـی بـود            تحول فعالیت .   بودند

که موجب شد زنان با توجه به وضعیت فیزیکی خود بـه تـدریـج از                   
بـدیـن   .   های اصلی تولیدی و اقتصادی خـارج شـدنـد          ی فعالیت عرصه

ترتیب، تقسیم کار اجتماعی به صورتی در آمد که زنان مسـئـولـیـت                
-نگهداری از کودکان، انجام کارهای خانگی و حداکثر برخی از فعالیـت          

های تولیدی خانگی را بر عهده گرفتند و بنابراین مـوقـعـیـت بـرتـر                   
از سوی دیگر، با تجمع ابـزار و         .   اجتماعی خویش را نیز از دست دادند      

مازاد تولید در دست عده معدودی، شکل گیری طبقات روند تاریـخـی             
توجه صاحبان ثروت و ابزار تولید به حفظ و انـتـقـال    .   خود را آغاز کرد   

موروثی آن، لزوم تک همسری را برای زنان مطرح ساخـت و بـدیـن                 
ترتیب خانواده به صورت کنونی خود نیز شکل گرفت و به صورت یـک              

اگر چه هـدف از       .     نهاد اجتماعی در درون جوامع طبقاتی متبلور شد       
این بحث بررسی تاریخی نهاد خانواده نیست، ولی الزم به تاکید اسـت             

گـیـری   که نهاد خانواده به صورت خاص و جدید خود همراه با شـکـل             
طبقات، شکل گرفت و روابط زن و مرد در درون آن ناشـی از روابـط                  

 .ی خود در جهت تقویت آن بوده استحاکم بر جامعه و به نوبه

گیریم که علت اصلی ستمی که در جـوامـع            به این ترتیب نتیجه می    
مالکیت خصـوصـی بـر ابـزار          ” شود، همانا در    طبقاتی بر زنان وارد می    

های مبتنی بر استثمار انسـان از        یا به عبارت دیگر تسلط نظام     “   تولید
ای در را به صورت پدیده “   مردساالری” هایی که   یعنی نظام .   انسان است 

هـای  در نتیجه تنها با از بین رفتن پـایـه    .   آورددرون خود به وجود می    
های طبقاتی زمینه را برای از میان بردن کامل آن          مادی آن یعنی نظام   

 . سازدفراهم می

ی طبقاتی فرهنگ و ایدئولوژی خاص خود را دارد کـه بـه               هر جامعه 
مردساالری نیز که همراه با تکامل شـرایـط         .   کندپایداری آن کمک می   

های ستمدیدگی زنان سمینار بررسی ریشه
 )1987لندن، فوریه ( 

 ساسان دانش: ویراستار
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ی بارز و جـدانشـدنـی از فـرهـنـگ و             مادی خود تحول یافته، نمونه  
 .ایدئولوژی طبقاتی حاکم بر جوامع شده است

 
با توجه به آنچه گفته شد الزم است ستم دوگانه بر زن را نـیـزمـورد                  

اگر چه، این واژه بدین صورت مورد استفاده همگان         .   بررسی قرار دهیم  
. رسـد گیرد، ولی توضیح این واژه در اینجا ضروری به نظر مـی         قرار می 

رود، در  ی زن در مورد تمامی زنان به کار می        این لفظ در بررسی مساله    
: حالی که چنانچه از آن پیداست، ستم دوگانه شامل دو بخش اسـت         

بنا بـر ایـن، در بـررسـی            .      اجتماعی –ستم اقتصادی و ستم جنسی    
 –ستم جنـسـی      .   ی زن، باید بین این دو وجه تفکیک قائل شد         مساله

شان در بـر      اجتماعی تمام زنان را بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی         
هـای  این ستم ناشی از فرهنگ و ایدئولوژی حاکم در نـظـام            .   گیردمی

و از آنجایی کـه جـزیـی از روبـنـای            .     مختلف بر زنان روا شده است 
دهد، از بین رفتن کامل آن تنها با نابـودی       سیستم حاکم را تشکیل می    

البته، این بدین معنی نیست که مبارزه با آن         .   نظام طبقاتی میسر است   
اما، از سوی دیگر، ستم اقتصادی تنها بر .   را به نظام جدید موکول کنیم    

شود و همان طور که قبال توضیـح دادیـم            ی کارگر وارد می   زنان طبقه 
ای که بر زنان در     یابی ستم دوگانه  در ریشه .   ریشه در نظام طبقاتی دارد    

شود، نظریات گوناگونی وجـود دارد کـه          داری وارد می  جوامع سرمایه 
 . برخورد به بعضی از این نظریات در اینجا ضروری است

 
ی رادیکال کنیم، نظریهای که در اینجا بدان برخورد می      نخستین نظریه 

ی آنان معتقد به برتری جنسیت هستند و نیز پـدیـده        . هاستفمینیست
ای روبـنـایـی بـررسـی         به جای آن که به عنوان پدیده      ( مردساالری را   

سیستمی با مناسبات تولیدی خاص خود و جدا از سیسـتـم و         )     کنند
ی ستم بر زن را در   آنان ریشه.   دانندداری میمناسبات تولیدی سرمایه  

وارد دانسته و از )   یعنی جنس برتر( سیستم مردساالری و از طریق مرد       
ی خود را به مبارزه علیه مردان و سیستم مـردسـاالری             این رو، مبارزه  

داری کنند و به این دلیل رهایی زن را در نظـام سـرمـایـه               محدود می 
 آنهـا  های آنان نیزاز بینشبدیهی است که خواسته   .   دانندپذیر می امکان

شان، داشتن کنترل کامل بـر  های اصلییکی از خواسته. گیردنشات می 
برند که حتی داشتن این خواست را تا آن حد پیش می.   بدن خود است  

ی جنسی زنان  با مردان را برابر با تحت سلطه دانستن زن توسط رابطه
گرایی را تـاکـتـیـک         از این روست که همجنس.   کنندمرد ارزیابی می  

از منظر این دیدگاه، هـدف      .   دانندمبارزاتی برای تحقق این خواست می     

نهایی، گرفتن قدرت سیاسی توسط زنان از طریق انقالب فمینیسـتـی            
ها متشـکـل کـردن       به همین لحاظ است که رادیکال فمینیست      .   است

.  دانندشان را ضروری می   تمام زنان، بدون در نظر گرفتن پایگاه طبقاتی       
طور که گفته شد اینان تضاد اساسی را برتری جـنـسـی و نـه                   همان

ی طبقاتی را نفـی     از این روی، مبارزه   .   داننداستثمار انسان از انسان می    
بـه  ” داری را دشمن خود ندانسته و تنها خواهـان           کرده و نظام سرمایه   

  .زنان هستند“ قدرت رسیدن
 

سوسیال فمینیسـم   .   هاستدومین نظریه متعلق به سوسیال فمینیست     
به طوراصولـی هـر فـردی کـه بـه               .   گیردطیف وسیعی را در بر می     

ای قایل اسـت  ی زن اهمیت ویژه  سوسیالیسم معتقد بوده و برای مساله     
ها یکی از بـا     سوسیال فمینیست .     توان سوسیال فمینیست نامید   را می 
هایی که در پژوهش هر چه بیـشـتـر مسـالـه ی زن                  ترین گام ارزش

پیش از آنـکـه آنـان بـه           .     اند تئوریزه کردن کار خانگی است     برداشته
بررسی کار خانگی بپردازند، این مساله چون یک فعالیت شـخـصـی و               

یعنی، این فعالیت تنها در خدمـت مـردان       .     آمدخصوصی به شمار می   
 یکی از   60ی شد، در حالی که برای اولین بار در اواخر دهه   شمرده می 

های معروف، مطرح کرد که کار خانگی نـه تـنـهـا              سوسیال فمینیست 
منظور از ارزش   .   دارای ارزش مصرفی است، بلکه خود مولد ارزش است        

در .   داری اسـت  در اینجا تولید و بازتولید نیروی کار برای تولید سرمایه         
های سوسیال فمینیستـی آشـنـا        اینجا، ما با سه بخش عمده از نظریه       

 .شویممی
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ای موجود است که کار خانگی را       ها نظریه در میان سوسیال فمینیست   

این نظریه معتقد است که کـار  . دانددلیل عمده برای ستمکشی زن می 
شود اجتماعی کـرد و بـرای         داری می خانگی را حتی در نظام سرمایه     

رسیدن به این هدف زنان را حول درخواست دستمزد برای انجام کـار              
اینان بر این باورند کـه از طـریـق گـرفـتـن                 .   کنندخانه متشکل می  

های اجتماعی بـه    دستمزد، زنان امکانات بیشتری را برای انجام فعالیت       
آورند و همچنین، زنان شناخت کافی در ارتباط با موقـعـیـت         دست می 

اجتماعی خود به دست آورده و ازاین طریق به آگاهی طبقاتی دسـت              
  -1:   حال آن که، چنین خواستی دو انحـراف اسـاسـی دارد             .   یابندمی

. ی زن اسـت   پذیرفتن نقش کنونی زن یعنی کار خانگی همواره وظیفه        
داری این حق یا خواست را از نهادی در درون نـظـام سـرمـایـه                    -2

ی اینان برای تحقق این حـق،        ها، مبارزه به نظر مارکسیست  .   خواهانند
ی اقتصادی مساله را در نظـر  ای منفعل است، چرا که فقط جنبه    مبارزه

مبارزه پـایـان     )   که رفرمی بیش نیست   ( گیرند و با گرفتن دستمزد      می
ی ستمکشی زنان را تنـهـا کـار      همچنین، عامل اصلی ریشه .   پذیردمی

دهـد و    ی زنان را بدان حد تنزل مـی خانگی دانسته و در نتیجه مبارزه 
سازد و به دلیل اکـونـومـیـسـم      کار خانگی را هر چه بیشتر نهادینه می    

در .   سازدی کارگر جدا می   حاکم بر آن، جنبش زنان را از جنبش طبقه        
مورد بخش اجتماعی کردن کار خانگی از این طریق باید گفت کـه از                

آیـد کـه در       طریق گرفتن دستمزد این امکان برای زنان به وجود می         
ریزی کـرده  ی خود کار خانگی و نگهداری کودکان را برنامه  سطح محله 

و به اصطالح به شکل گروهی این وظایف را انجام دهند، که این خـود         
-گذشته از این، نظام سرمـایـه  .   دلیلی بر تثبیت این وظیفه بر زن است 

کار خانگی، یعنی، بازتولید    .   داری مانع اجتماعی شدن کار خانگی است      
داری نیروی کار و بازتولید نیروی انسانی، و هیچگاه در نظام سـرمـایـه             

دار از طریق کار مجانی زنان در خـانـه،          زیرا سرمایه .   شوداجتماعی نمی 
ی کارگران و همچنین بازتولـیـد   مسئولیت تربیت و آموزش نسل آینده 

گذارد و با حقوقی بسیـار نـاچـیـز           ی خانواده می  نیروی کار را به عهده    
از ایـن روی،      .   آوردبازتولید نیروی کار را برای خود بـه دسـت مـی             

های عمومی و مهد کودک و    ی آشپزخانه اجتماعی کردن آن یعنی تهیه    
ی هنگفتی در بر دارد و سود کمتری        شیرخوارگاه برای این نظام هزینه    

 .کندرا عاید آنان می

 

ها معتقدند که یک کاست اجتماعی      ای دیگر از سوسیال فمینیست    عده

به همین دلیل، معتقدند ستم دوگانه بر زنـان بـه            .   دهندرا تشکیل می  
ها بـرتـری    این نظریه مانند رادیکال فمینیست    .   شودطور کل اعمال می   

کند و  به همین دلـیـل        ی اصلی این ستم ارزیابی می     جنسیت را ریشه  
 .دانددشمن اصلی را مردان می

 

ی زن    مساله  سومین بخش نظری این گروه هدف خاصی را در بررسی  
در .   کند که آشتی دو دیدگاه مارکسیسم و فمینیسـم اسـت           دنبال می 

های کالسیک در تحلیل مساله زن      این راستا، اینان دیدگاه مارکسیست    
هـای  این بخش، معتقدند که مارکسـیـسـت       .   دهندرا مورد نقد قرار می    

داری های اقتصادی موقعیت زنان را در جوامع سـرمـایـه          کالسیک، پایه 
ی جنبش زنـان را در خـدمـت             دهند و مبارزه  مورد بررسی قرار می   

 –های فـرهـنـگـی         دانند و با نپرداختن به ریشه     ی طبقاتی می  مبارزه
اینان، برای .   ی زن قایلند  ایدئولوژیکی مساله، ارزش کمتری برای مساله     

ی اول این دو را از هم جدا آشتی دادن مارکسیسم و فمینیسم در وهله      
ی طبقاتی را برای سرنگونی کنند و از طریق علم مارکسیسم، مبارزه      می

ی دانند و در هـمـیـن راسـتـا مـبـارزه           داری ضروری مینظام سرمایه 
بـدیـن   .   دانـنـد  فمینیستی را برای سرنگونی نظام مردساالری الزم مـی        

لحاظ برای تحقق رهایی زن در نظام آینده سعی در پیـونـد ایـن دو                  
ضعف این دیدگاه در این است که دربررسی ستم دوگانه،      .   دیدگاه دارند 

را اساس موقعیت تاریخی زن دانسته و در نـفـی    )   مرد( برتری جنسیت   
ی مردساالری را جدا از مـنـاسـبـات           دیدگاه اکونومیستی نقش پدیده   

بدین ترتیب مردساالری را کـه خـود         .   سازنداجتماعی حاکم عمده می   
کنند و ی مادی آن جدا می جزئی از روبنای طبقاتی حاکم است، از پایه       

ی فمینیسم  اینان، واژه .   سازندی غیرعلمی بنا می   دیدگاه خود را بر پایه    
 را مخدوش کـرده     –ی زن است     که به معنای اهمیت دادن به مساله       –

هاست معتقد به برتری جنسیت     رادیکال فمینیست 
ی ستم بر زن را در سـیـسـتـم            هستند و ریشه  

وارد )   یعنی جنس برتر  ( مردساالری و از طریق مرد      
ی خود را به مبارزه علیه      دانسته و از این رو، مبارزه     

کنند و بـه    مردان و سیستم مردساالری محدود می     
-داری امکاناین دلیل رهایی زن را در نظام سرمایه     

 .دانندپذیر می
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ی حال آنـکـه پـدیـده        .   و کوشش دارند تا به آن معنایی علمی بدهند        
 . فمینیسم خود در علم مارکسیسم قابل بررسی و تحقق است

 
گرانی هستند که به درستی سعی دارنـد  در مقابل این نظریات، پژوهش    

و .   ی زن را با استفاده از متدولوژی علمی مورد تحلیل قرار دهند           مساله
ی زن را در روند تکاملی خود و در ارتـبـاط بـا تـحـول                   موقعیت ویژه 

هـای  و با این روش، پـژوهـش       .   مناسبات اجتماعی حاکم بررسی کنند    
های کالسیک را در ارتباط با این مساله تکامل بخشنـد و              مارکسیست

ای در   ی زن را به عنوان حربهعدم پرداخت کافی آنان به ویژگی مساله    
در اینجا الزم اسـت       .     رد دیدگاه علمی آنان مورد استفاده قرار ندهند       

یابی ستمکشی زن در    های کنونی را پیرامون ریشه    ی مارکسیست نظریه
داری مورد بحث بیشتری قـرار       جوامع طبقاتی به ویژه در نظام سرمایه      

آنان معتقدند که تثبیت و تحکیم موقعیت کـنـونـی زنـان در                .   دهیم
جوامع طبقاتی از طریق دو نهاد اجتماعی، یعنی تقسیم کار بر مبـنـای        

 .شودجنسیت و ساختار خانواده اعمال می

 
گیری تقسیم کار بر مبنای جنسیـت را مـورد          نخست، چگونگی شکل  

دهیم و بعد مفهوم خانواده، یعنی محیطی را که در آن            بررسی قرار می  
ی ایـن دو نـهـاد را            شود توضیح داده و رابطـه     نقش زن متجلی می   

 . کنیممشخص می

در جوامع نخستین، تقسیم کار اولیه که در جهت رفع نیازهای کـلـی               
گرفـت و    های فیزیکی اعضای آن انجام می     جامعه بود بر مبنای توانایی    

بـا  .   بر این مبنا، تقسیم کار بین زن و مرد به طور طبیعی شکل گرفـت              
ی تـقـسـیـم       پیدایش مالکیت خصوصی و پدید آمدن طبقات، نـحـوه         

گـیـری جـوامـع       طبیعی کار متالشی شد و از آن پس به همراه شکـل      
ی قوانین اجتـمـاعـی      طبقاتی، تقسیم کار بر مبنای جنسیت، به وسیله       

حاکم بر این جوامع مستحکم شد و سرانجام شکل نهـاد اجـتـمـاعـی            
اما تقسـیـم   .   متبلور شد و بر مبنای شرایط تاریخی متفاوت تغییر یافت     

ای را بر زنان مـحـول        کار بر مبنای جنسیت تنها وظایف خاص و ویژه        
ی بارز این شیوه از تقسیم کار، محول کردن کار خـانـگـی،              نمونه.   کرد

-است، که انجام این مسئولیت    . . .   تربیت و مراقبت از کودکان، آشپزی و      
های تاریخی   خانواده در طی دوران   .   شودها در نهاد خانواده متمرکز می     

ی ایـن    اشکال گوناگون به خود گرفت که بررسی عمیق آن از حوصله          
کنیم که  بحث خارج است و فقط به طور مختصر به این نکته اشاره می            

رفت کـه از    در جوامع فئودالی خانواده یک واحد اقتصادی به شمار می      

به همراه تـکـامـل      .   آن طریق زن در تولید نیازهای جامعه نقش داشت        
های تولیدی، خانواده کاربُرد خود را بـه عـنـوان یـک واحـد                  فعالیت

داری امروز، کار بیرون از خانه      در جوامع سرمایه  .   اقتصادی از دست داد   
و کار خانگی از یکدیگر تفکیک شده است و بدین ترتیب ایـن نـهـاد                  

شود کـه زن نـقـش         ی خود مانع از این می     اجتماعی در عمل به نوبه    
از .   های اقتصادی، به دسـت آورد      واقعی خود را در جامعه و در فعالیت       

ی موقعیت کنونی زن اسـت      سوی دیگر، فرهنگ حاکم نیز تأیید کننده      
گذارد که زنان لزوم کسب شخصیت مستقل در        و از طریق خانواده نمی    

ی  کـنـنـده     در این راستا، کار خانگی نیز تثبیت      .   جامعه را درک کنند   
الزم به یادآوری است که کار خانگی نه تنهـا در            .   نقش فعلی زن است   

داری نیز از   خدمت مرد و به طور کلی خانواده است، بلکه، نظام سرمایه          
طریق کار مجانی زن در خانه به طور غیر مستقیم بهره برده و بـدیـن               

از این روست که اجتماعـی  . آوردشکل زن را تحت استثمار خود در می 
کردن کار خانه و در نتیجه تغییر شکل ساختار کنونی خانـواده امـری         

 .رودضروری در جهت رهایی زن به شمار می

ی داری هدف اصلی مـبـارزه     بدین جهت نه تنها سرنگونی نظام سرمایه      
دهد بلکه همزمان و موازی با آن، باید با فرهنـگ و             زنان را تشکیل می   

ایدئولوژی حاکم بر این نظام نیز در جهت کسب آگاهی اجـتـمـاعـی،                
 . کرد  مبارزه

 یکی از اعضای انجمن زنان ایرانی : سخنران
 
 
 

 :منابع
 

1- The power of women and the subversion of the 
c o m m u n i t y 

     M. Dalla Costa and S. James 
2- The curious courtship of women’s liberation and 

socialism 
      B. Weinbaum 

2- The  Unhappy marr iage  of  Marx ism and 
Feminism 

    Edited by l. Sargent 

 



             136                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

-افت تنها منعکس کننده   ی نشر   1301بهشت  یر که در ارد   ی ز یهیاعالم
 سـرکـوب     یدر فـردا   .  ستیران نی کارگران ای مرکزی نظرات شورا ی

را در   »   رانیـ  ا  یسـتـ  یالی سوس یتی سوو یجمهور« نهضت جنگل، که    
 بـه وجـود     یت حکومت جوان شورویست و حما یائتالف با حزب کمون   

ش گـرفـت، و       یـ  را در پ   یدیاست جد یست س یآورده بود، حزب کمون   
سـم  یالی سوسیجیک را دنبال کرد، و راه تدر   یاست اصالحات دمکرات  یس

ح یـ  به توضـ   یازیاست که ن  یر آنچنان گو  یسند ز .   را هدف خود قرار داد    
 سال و    85ن است که، پس از      ید ا ینمایز م یانگآنچه شگفت .   طلبدینم
ران رخ داده اسـت، و          یـ  ا ی که در اقتصاد و جامعه     یمیرات عظ ییتغ

ران گذشته اسـت، نـه تـنـهـا            ی که بر مردم ا  ینیریات تلخ و ش   یتجرب
گـر  یـ ن د  یـ دانند بل همـچـنـ     یرو همان راه م   ی را  پ   د که خو  ییروهاین
 اعـالم    یهاران هنوز بدنبال تحقق همان خواست     ی ا ی اجتماع یروهاین

: ن است کـه یطلبد ایح میآنچه توض.      اند1301/1922شده در ماه مه  
ق بـر    یـ د بتوان راهکار توف   ین معما پاسخ گفت، شا    یچرا؟ اگر بشود به ا    

 .افتی را هم ین عقب مادنگیا

 )زند (یخسرو شاکر
 1385بهشت ی ارد10س یپار
 

اند، نمایش  در این روز که رنجبران و مظلومین تمام ممالک عید گرفته          
اند دولـت مـا نـیـز           خواهند دنیا را متزلزل کرده    دهند، حقوق می  می

 .متمدن و مظلوم پرست معرفی شود

حکومت هم از داخله محبوب القلوب ملت و هم در خارجه مـحـبـوب            
 .القلوب اکثریت تامه واقع گردد

دانـیـم   کنیم ولی چـون مـی      این یک پیشنهادی است که به دولت می       
حکومت از حال ملت خبردار نیست و هر فکر جدید را هـوا و هـوس                  

داند باین واسطه آنقدرهم انتظار نداریم که از این تکلیف یعنـی در              می
اجرای قانون و رفع احتیاجات ملت عمآل از طرف دولت اقدامی بشـود              

خواهند آنانکه هر روز الیحۀ مهر کـرده بـه           اما آنانکه قانون اساسی می    
آنها کـه  .   دهندفرستند آن ها که حرارت به خرج می      ها می ادارۀ روزنامه 

نجات ایران را در خاتمه دادن دورۀ ملوک الطوایفی، آقایی، اشـرافـی،              
همیـن  .   دانند باید امروز همین اول ماه مه تعطیل بکنند        دیکتاتوری می 

روز سوم رمضان عزا بگیرند نه عید همین اول مـاه مـه کـه تـمـام                      
 .کنند حقوق خود را مطالبه کنندمظلومین حقوق خود را مطالبه می

ایـن  .   اول ماه مه باید تعطیل بشود این تعطیل هرج و مـرج نـیـسـت                
این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور           .   تعطیل انقالب نیست  

 .حقوق خود را مسترد دارد
 .این عید نیست بلکه این روز دادخواهی است

 .این روزی است که دولت باید موجودیت ملت را بفهمد
باید به حکومت فهماند که تو نوکر ملت هستی باید موافـق خـواهـش              

 .ملت رفتار کنی
توانی از آزادی قلم، آزادی مطـبـوعـات، آزادی اجـتـمـاعـات                  تو نمی 

 .جلوگیری کنی زیرا آن حق مشروع ملت است
تو نباید بدون رضا و خواهش ملت بر خالف مصالح ملـت بـا اجـانـب               

 .زیرا آن حق را ملت بتو نداده است: معاهده عقد کنی
توانی حکومت را برای شخص خود آلت استـفـاده قـرار            تو نباید و نمی   

داده اوالد و اتباع خود را وکیل کنی و قوم و خویش خود را در ادارات                 
السلطنه والی خراسان بود بـرادر و        مثل اینکه قوام  .   دولتی جابجا نمائی  

السلطـنـه رفـت  پسـر و             شدند همینکه نظام  دوستان او انتخاب می   
شوند، تو باید به امنیت مملکت کوشیده نگذاری        دوستان او انتخاب می   

دزد و اشرار سلب امنیت از مردم نماید به ناموس و عزت نفس اهـالـی                
 .تجاوز کنند

شوی ملـت تـو را        تو برای تفنن و گرفتن هزار تومان حقوق وزیر نمی         
 . برای کار برای ابفای وظایف اجتماعی انتخاب کرده است

 یک سند تاریخی 

جشن اول ماه مه، شورای مرکزی ”
  ”1301 اردیبهشت –کارگران 

 

 خسرو شاکری
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 1358طرح از نقاشی ناشناخته، منتشره در تهران بسال  

 .ها را باید به حکومت فهماند ما غیر از این نظری نداریم مقصود ما این است که حکومت خوب باشد نه بداین
خواهیم ملت با حکومت باشد و حکومت با ملت نه اینکه مانند امروز مردم متنفر از حکومت و حکومت متوحش از ملت هر دو بـیـزار از         ما می 

 .یکدیگر باشند

 .خواهیم ملت و حکومت به کمک یکدیگر فالکت سفالت و بدبختیهای هزار ساله را خاتمه بدهندما می
 .ما کاندید تازه برای رئیس الوزرائی نداریم
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 درآمد

 
-دمکراسی و شـکـل       -های سوسیال       تاریخ پیدایش و رواج اندیشه    

هـای  های سوسیالیستی در ایران هنوز به کـاوش       گیری نخستین هسته  
هـایـی   ی آن گفته و نوشته  شده، پژوهـش    آنچه درباره .   بسیار نیاز دارد  

مسـلـم اسـت کـه         .   ابتدایی است که در بسیاری موارد کامل نیستنـد  
های سوسیالیستی برای اولین بار در تـاریـخ ایـران            ها و دیدگاه  اندیشه

 خورشیـدی  1275  تا 1259های توسط نویسندگان ایرانی که در سال   
هـای  در خارج از مرزهای ایران برای نشـریـه  )    میالدی 1896-1880( 

 .زدند، معرفی شدندایرانی برون مرزی قلم می

 پس از سرنگونی دولت مترقی و اصالح طلب مـیـرزا حسـیـن خـان                  
 موج سرکـوب و     1259مشیرالدوله، درسراسر کشور، بار دیگر در سال        

از ( ی استبـداد نـاصـری        سانسور حاکم شد و در دوره ی شانزده ساله       
پایان عصر صدراعظمی میرزا حسین خان مشیرالدوـلـه مـعـروف بـه             

 خورشیدی تا ترور ناصـرالـدیـن شـاه در سـال                1259سپهساالر در   
تعدادی از اصالح طلبان و آزادیخواهـانـی کـه بـه          )   خورشیدی1275

ایران اسـتـبـداد      ”   ناچارایران را ترک کرده بودند، در خارج از مرزهای      
ی نوپای مطبوعات ضد استبداد ناصری را در تبعـیـد بـنـا               پدیده“   زده

در ایـن    .   نهادند و تاریخ معاصرایران با مطبوعات مستقل ورق خـورد           
دوره، روشنفکران و روزنامه نگاران ایرانی درخارج از کشور با آسودگـی            

“ اداره انطباعات مبارکـه   ”   ی  های سرکوبگرانه خاطر و به  دور از دخالت      
و “   قلم را در جهت منافع ملی به کـار گـرفـتـنـد               ”     و سانسورچیان،   

دمکراسی و سوسیالیـسـم را بـه            -های سوسیال توانستند بذر اندیشه  
ی ادبیات سیاسی ایران بپاشند و مردم ایران را بـا مـفـاهـیـم                  عرصه
هـای  یکی از نشـریـه  “   اختر”   ی روزنامه.   های مترقی آشنا سازند  اندیشه

نگاران ایرانی  در خارج از کشـور        معتبر آن زمان بود که توسط  روزنامه       
ای در مـعـرفـی و تـرویـج            یافت ؛ این نشریه خدمات ارزنده     انتشارمی

و عـمـر     “   کمون پاریـس ”   سوسیالیسم و وقایع مربوط به قیام تاریخی        
 .هفتاد و دو روزه ی آن انجام داد

یـافـت   به مدیریت محمد طاهر تبریزی در استانبول انتشار می        “   اختر”   
که با تشویق نویسندگانی چون میرزا نجفعلی خـان خـویـی، مـیـرزا                 

نـاشـر   (   آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، میرزا مهدی خان تبریزی           
نـاشـر   (   ومیرزا محمد خان کـاشـانـی        )   در قاهره“   حکمت”ی  روزنامه
را “   اخـتـر  ”   ی توانست نشریه)   در قاهره“   پرورش” و  “   ثریا” های  روزنامه

های آزادیخـواهـی،    ترین منابع ترویج و گسترش اندیشه     به یکی از مهم   
برخی از نـویسـنـدگـان و         .   برابری طلبی و سوسیالیستی تبدیل سازد     

همچون میرزا آقاخان کرمانی به طور مستقیـم  “     اختر”    نگاران  روزنامه
های آموزگاران انقالبی و دانشمندان علوم اجتماعی نیز متأثـر     از اندیشه 

“ اختر”   ی  های او که به طور مستمر در روزنامه       بود و این امر در نوشته     
 .شد، متبلور استچاپ می

      میرزا آقاخان کرمانی که با پیگیری مداوم علیه استبداد نـاصـری             
زد، به مرام و جهان بینی سوسیالیسم، آنارشیسم و نیهیلیـسـم            قلم می 

-او مـی   .   کـرد طلبی تقدیس مـی   “   مساوات”   استناد و آنها را به خاطر       
مد نظر سوسیـالـیـسـم اسـت و          “   مسأله مقدسه مساوات”   نویسد که  

 

 تاریخ صد ساله ی
 جنبش های سوسیالیستی، کارگری و کمونیستی

 1284 -1386ایران  

 یونس پارسابناب: نویسنده
 ساسان دانش:                         ویراستار
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مـیـرزا   .   “ دانـنـد  ی انسانیت را همین می   اولین وظیفه ”   ها  سوسیالیست
ها خواهـان   کند که سوسیالیست  های خویش تأکید می   آقاخان درنوشته 

در ” ها بـایـد       ی انسان و معتقدند که همه   “   مساوات در ثروت هستند   ” 
زیرا به نـظـر او     .   و مالکیت باید لغو گردد“   امتیازات ملی مساوی باشند   

او در نوشـتـه   “   . زمین تصاحب بردار نیست، باید بین مردم مشاع باشد      ” 
جمعی بی استحقاق   ”   کند که امالک و اراضی را       های خویش تاکید می   

،  در حالی  “ انددزدی و تقلب، صاحب دولت و ثروت شده       “ و از “   اندربوده
های مثل گور همـچـون مـوش کـور،            سوراخ”   که کارگران معدن در     

ها، ی میرزا آقا خان کرمانی، سوسیالیست     به عقیده “   . کشند  میزحمت  
ای وصف ناپذیر و پـر شـور در           با انگیزه ” ها  ها و نیهیلیست  آنارشیست

ی فقر و فالکتی  هستند که براثر شناعت و ستمگـری            برانداختن ریشه 
مسـاوات  ”   کوشند تا اینان جملگی می“ .انصافان عالم پیدا شده است بی

  )1(“ .و مواسات را در گیتی اجرا نمایند
های میرزا آقا خان کـرمـانـی               باید توجه کرد که سخنان و نوشته      

تحت تاثیرجو حاکم در اواخر قرن نوزدهم میالدی  کشورهای اروپـای        

های آنارشیستی و نیهیلیستـی  جوی که جنبش.   آتالنتیک و روسیه بود  
ای برخوردار بودند و هنوز جـایـگـاه         از نیروهای اجتماعی قابل مالحظه    

های منسجم سوسیالیستی، بـه ویـژه         خود را در آن جوامع به اندیشه      
 . ی فلسفی و اجتماعی آن استواربود، نداده بودندمارکسیسم که پایه

دمـکـراسـی و        -های مورخین تاریخ سوسیـال          تا آنجا که پژوهش   
ترین سند مشخص دربـاره      دهد قدیمی سوسیالیسم در ایران نشان می    

” ی   ای است  که در روزنـامـه  ی سوسیالیسم  مربوط به مقاله     ی مقوله 
با مدیریت و سردبیری محمد حسن خان صنیع الدولـه، چـاپ             “   ایران

 مـارس  8(  خورشیدی 1258 اسفند 18 به تاریخ 412ی تهران، شماره 
. چاپ استانبول انتشار یافته اسـت   “   اختر” ی به نقل از روزنامه)   1880

های سوسیالیستی در ایـران    چون این سند از نظر تاریخ انتشار اندیشه     
ی آغاز رواج افکار سوسیالیستی اهمیت خاصی دارد به چند نکته درباره    

 .پردازیم درکشور ایران می

-ی مستند تحت تأثیر بـزرگ     باید خاطرنشان ساخت که این مقاله       -1 
ترین جـنـبـش     ترین واقعه ی آن زمان یعنی قیام کمون پاریس، بزرگ         

ی تحریر در آمـده  کارگری قرن نوزدهم، در نهمین سالگرد آن به رشته        
 1249 اسـفـنـد        28، مردم پاریـس  در روز            1871درسال  .   است

به رهبری کارگران انقالبی پس )    میالدی1871 مارس 18( خورشیدی  
ی انقـیـاد    از شش ماه جنگ علیه ارتش اشغالگر پروس و هیأت حاکمه          

طلب دولت فرانسه، برپایی نخستین حکومت کارگری را در تاریخ  بشر            
با اینکه این حکومت کارگری بیش از هفتاد و دو روزدوام   .   اعالم نمودند 

نیاورد و در آخرین روزهای ماه مه و اولین روزهای مـاه ژوئـن سـال              
 توسط نیروهای نظامی دولت فرانسه با حمایت آشکار نیروهـای           1871

-اشغالگر پروس سرکوب گشت، اما نقطه عطفی بسیار مهم در جنبـش           
شود که به کمون پـاریـس مـعـروف          های اجتماعی اروپا محسوب می    

گشت و در تاریخ مبارزات کارگران کشورهای مختلف جهان از اهمیـت      
 هنوز هم پس از صد و سی و پنچ سـال از       ) 2(   . بسیاری برخوردار است  

ها و دیگر نیروهای برابری طـلـب،        ها، سوسیالیست وقوع آن، کمونیست  
تصادفی نـیـسـت کـه        .   گیرندسالروز این پیشامد تاریخی را جشن می      

  ( 1880در مـاه مـارس         “   اختر” ی ی مستند مندرج در روزنامه  مقاله
 .نوشته شده است) نهمین سالروز قیام کمون پاریس

این مقاله که به خاطر رعایت مسایل امنیـتـی دوران اسـتـبـداد                  -2 
ناصری بدون نام مؤلف درج گردیده است، اما بررسی سبک نـگـارش،              

ها و برخورد نظری نویسنده به وقایع مربوط بـه قـیـام              استفاده از واژه  
بینی فعالـیـن   کمون پاریس و توجه او به سرانجام نافرجام قیام و جهان        
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دهد که این مقاله توسط  میـرزا آقـاخـان        ورهبران این قیام، نشان می    
های میرزا آقاخان کرمـانـی   تعمق در اندیشه.  کرمانی نگاشته شده است 

” هایی چون   طلبی و مقوله  بینی او به ویژه در امر برابری      و بررسی جهان  
و ترویج آنها در ایران گمـان مـا را در ایـنـکـه                   “   و مواسات   مساوات
همان میرزا آقاخان   “   اختر” ی  ی مستند در روزنامه   ی آن مقاله  نویسنده

 .)3(سازد کرمانی است، به  یقین تبدیل می
 تا آن جا که اطالع در دست است میرزا آقاخان کرمانی شاید نخستین             

های ها و گزارش  ی ایرانی است که در اواخر قرن نوزدهم مقاله        نویسنده
های فکری، تهیه و منتـشـر       بسیاری راجع به سوسیالیسم و دیگر شیوه      

ها پیش از میرزا آقا خان کرمانی  برخی از حکمـا            ولی سال .   کرده است 
های اشـتـراکـی      طلبی و اندیشه  ی ایران نیز به مسایل برابری     و فالسفه 

اینـک  .   ها پرداخته بودند  های خود به  آن مقوله     توجه کرده و در نوشته    
 .پردازیم کند میبه شواهدی که  این ادعا را تأیید می

سخن از سوسیالیسم  و مفهوم آن در کشورهای خاورمیانه ازجملـه     -1
ی اول قرن نوزدهم رواج داشتـه و در آثـار              کشور ایران، پس از نیمه    

به طـور مـثـال        .   نویسندگان و متفکران آن دوران انعکاس یافته است       
 و میرزا ابوالحسن جلـوه  ) 4( های حاج مال هادی سبزواری      بررسی نوشته 

ی سوسیالیسم تخیلی در    هایی شبیه به اندیشه   دهد که نمونه  نشان می 
اعـتـقـاد سـبـزواری        .   آلیستی آنان وجود داشته است    جهان بینی ایده  

امـری اعـتـبـاری و اضـافـی             ” ی مالکیت خصوصی که آن را         درباره
ی اول قرن نوزدهم درمیان نخبگان جامعه شهـرت         در نیمه “   میدانست

ی میرزا ابوالحسن جلوه به جنبش بابـیـه در           تمایل هواخواهانه .   داشت
هـای  هـا دارای انـدیشـه        که در بعضی عرصه1860 و 1850های  دهه

-ابوالحسن جلوه در سـال    .   اندطلب بود، نیز ثبت شده    اشتراکی و برابری  
از )    میـالدی 1890-1891(  خورشیدی 1270 تا 1269های پر تالطم  

که در واقع نخستین خیزش ضد استعماری در      “   تحریم تنباکو ” جنبش  
طـلـبـانـه وروش       های بـرابـری   ایران بود، حمایت جدی کرد و اندیشه      

-های پراکـنـده و ایـده        اما این نوع اندیشه   .   سیاسی خود را ترویج داد    
آلیستی، نسبت به بافت واوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران آن زمان که            

 استبداد پادشاهی حاکمیت مطلق

داشت، نتوانست به عنوان یک جریان فکری، روند رشد طبیعی خود را            
بینی منسجم اجتـمـاعـی و        طی کند و به زایش و گسترش یک جهان        

این امر در مورد نویسندگان و روزنامه نگـارهـای          .   سیاسی تبدیل گردد  
، “ ثـریـا  ” ،   “ اختر” های  الئیک و غیر مذهبی که درآن زمان برای نشریه        

زدند نیز صدق   در خارج از مرزهای ایران قلم می      “   پرورش” و  “   حکمت” 
 . کندمی
های خود  همان طور که اشاره شد، میرزا آقاخان کرمانی در گزارش           -2

هـا را    ها و آنارشیـسـت    ها، سوسیالیست نیهیلیست“   اختر” ی  درروزنامه
دانست و تا آنجا که اطالع در دست است هرگز        متعلق به یک جبهه می    
های اجتماعی آگـاهـی     های اساسی این جنبش   موفق نشد که به تفاوت    

پس از گزارشـی کـامـل      “   ایران” ی رسمی ی روزنامهوی در مقاله .   یابد
 روز کـمـون       72ی چگونگی قیام  و  انقالبیون فعال حکومـت           درباره

پاریس را که بیشتر آنها سوسیالیست و کمونیست بودند، نیهیلـیـسـت             
 :خوانده و هدف آنان را چنین توضیح داده است

اصل مقصود اینگروه آنست که فقرا و عمله را در کل اموال مردم ”  
مشترک سازند و از این راه معیشت و سعادت حال فقرا و رنجبران را 
خاطر جمعی بدهند و در این خصوص مؤلفین بسیار تألیفات بیشمار 

نوشته اند و حتی بعضی مصنفین این عقیده را جایز دانسته اند که 
جمیع اموال اغنیا باید بالسویه در میان فقرا تقسیم شود و در میان 

 “  .همه مردم اشتراک عمومی حاصل گردد
ی مقاله، انقالبیون سوسیالیست    این توضیح نشان می دهد که نویسنده      

ها در یک مجموعه  قـرار         ها و آنارشیست   را با نیهیلیست   و کمونیست 
دهد و تفاوت اساسی سوسیالیسم مارکسیستی و سـوسـیـالـیـسـم              می

هـا و    نویسنده، بارها سوسیالـیـسـت   . دهدغیرمارکسیستی را تمیز نمی 
“ اهل ابـاحـه   ” ها را که از نظر او نیهیلیست بودند، متعلق  به            کمونیست

اشتراک  اموال و      همان اباحه و  ” کند که هدف آنها     دانسته و تصریح می   
ی دوم قرن نوزدهم و حـتـی     گفتنی است که درنیمه“   .زنان بوده است 

محـو  ” ،  “ اشتراک زنان ” های  ی اول قرن بیستم، مقوله    های نیمه در دهه 

 

ی ایرانـی   میرزا آقاخان کرمانی شاید نخستین نویسنده     
هـای  ها و گـزارش    است که در اواخر قرن نوزدهم مقاله      

های فکـری،   بسیاری راجع به سوسیالیسم و دیگر شیوه      
ها پیش از میرزا آقـا      ولی سال .   تهیه و منتشر کرده است    

ی ایران نیـز بـه       خان کرمانی  برخی از حکما و فالسفه       
های اشتراکی توجه کرده و     طلبی و اندیشه  مسایل برابری 

 . ها پرداخته بودندهای خود به  آن مقولهدر نوشته
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، بخشی از اتهامـاتـی بـود کـه         “ جدایی کودکان از مادران”و “  خانواده
نظریه پردازان طبقات حاکم در کشورهـای مـخـتـلـف جـهـان بـه                    

طلب و انـقـالبـی      ها ودیگر نیروهای برابری   ها و کمونیست  سوسیالیست
دهد که نگارنده، با ایـنـکـه    بررسی این مقاله نشان می   .   دادندنسبت می 

ی یک روشنفکر ضد نظام پادشاهی در ایران بوده و ازیک نـوع شـیـوه               
طلب متأثـر اسـت، ولـی بـه            ی  برابری  تفکر سوسیالیستی  و اندیشه    

ها، ای سنتی پیروی کرده و سوسیالیست     صراحت از روشی رایج و شیوه     
“  اهل اباحه” ی  ها را زیر مجموعه   ها و نهیلیست  ها، آنارشیست کمونیست

 .دانسته است

آلیستی و تفکر متافیزیکی در      بینی ایده به هر روی علیرغم تفوق جهان     
نگارهای معروف های سوسیالیستی، حکما و نویسندگان وروزنامه     اندیشه

توان اذعان داشت که آنها با جسارت و شهامتـی          آن دوره، به جرات می    
هـای  گیری و رشـد انـدیشـه       که از خود نشان دادند سنگ بنای شکل       

دمکراسی را بنا نهاده و بستر سیاسی اجتماعی کشور ایـران      -سوسیال
های سوسـیـالـیـسـتـی و          را در آن زمان برای نفوذ و گسترش اندیشه        

 .کمونیستی در عصر انقالب مشروطیت آماده ساختند

 
 

 فصل اول

 
 دمکراسی و کارگری در عصر مشروطیت     -های سوسیالجنبش

 
--های سوسیالیستی و سـوسـیـال             علیرغم تبلیغ و ترویج اندیشه    
نگارهای  مترقـی در اواخـر قـرن            دمکراسی در ایران توسط  روزنامه     

 1275ی پس از قتل ناصرالدین شاه در سال          نوزدهم، به ویژه در دوره    
-تا آغاز انقالب مشروطیت، جهت سـامـان  )  میالدی1896(خورشیدی  

هـای  دهی عناصر سیاسی و اجتماعی که بـه انـدیشـه            دهی و سازمان  
های بسیاری انـجـام     سوسیالیستی و آزادیخواهی اعتقاد داشتند، تالش     

بـا  .   شد اما هیچ کدام موفق به ایجاد تشکل یا سازمان سیاسی نشـدنـد             
ی انقـالب مشـروطـیـت       های سیاسی، اجتماعی در آستانه    آغاز فعالیت 

ایران، روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر روشنفکران و کارگران انقالبـی           
ی عثمانی و مصر قرار گرفته بـودنـد،         ی تزاری، ترکیه  کشورهای روسیه 

 .برای نخستین بار به تدارک اولین سازمان سوسیالیستی پرداختند

 

 همتسازمان  
  

 1904( خورشیدی 1283 نخستین سازمان سیاسی ایرانی درسال 
توسط برخی ازروشنفکران و کارگران و تجار ایرانی که در ) میالدی

ی تزاری جستجوی تحصیل و کار و تجارت به ایاالت قفقاز روسیه
“ همت”این سازمان که . مهاجرت کرده بودند در باکو تأسیس گردید
شد که تحت تأثیر وقایع نام داشت، توسط روشنفکرانی هدایت می

روسیه ) بلشویک(های انقالبی دمکرات -سیاسی آن زمان با سوسیال
در ایاالت قفقاز، ارتباط تنگاتنگ داشتند و این سازمان در اندک 

مدتی، بسیاری از ایرانیان مهاجر به ویژه کارگران و دانشجویان ایرانی 
های آغازین قرن درسال. ساکن آن مناطق را به عضویت خود درآورد

بیستم نزدیک به سی هزار کارگر مهاجر ایرانی در شهرهای مختلف 
ایاالت قفقاز به ویژه در شهرهای باکو، گنجه، تفلیس زندگی می 

، در کشاکش آغاز انقالب مشروطیت، تعداد این 1905درسال . کردند
این آمار شامل  کارگرانی است . کارگران به شصت و دو هزارنفر رسید

که دارای گذرنامه بودند و اگر کارگران ایرانی را که بدون گذرنامه و یا 
غیر قانونی وارد روسیه شده بودند، به این آماراضافه کنیم، تعداد 

  )5(. ایرانیان مقیم قفقاز نزدیک به صدهزار نفر می رسید
      فقرو فالکت  در روستاهای ایران و همچنین ورشکستگی کسبه و    

های شـرکـت     سرمایه داران کوچک در شهرهای ایران به خاطر رقابت        
 موجب شد بسـیـاری از           ی تزاری و امپراطوری انگلستان    های روسیه 

ی های آغازین قرن بیستم برای تالش معـاش، آواره   مردم ایران درسال  

 

 1283نخستین سازمان سیاسـی ایـرانـی درسـال             
توسط برخی ازروشنفکران و    )    میالدی 1904( خورشیدی  

کارگران و تجار ایرانی که در جستجوی تحصیل و کار و            
ی تزاری مهاجرت کـرده      تجارت به ایاالت قفقاز روسیه    
 .بودند در باکو تأسیس گردید

نام داشت، توسط روشنفکرانـی     “   همت”  این سازمان که    
شد که تحت تأثیر وقایع سیاسی آن زمان بـا          هدایت می 
روسیـه در    )   بلشویک( های انقالبی   دمکرات  -سوسیال

 .ایاالت قفقاز، ارتباط تنگاتنگ داشتند
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بیشتر .   ی عثمانی شوند  ی تزاری و ترکیه   شهرهای مرزی ایران و روسیه    
شـدنـد   ی تزاری سرازیر مـی    مهاجران تیره روز به مراکز صنعتی روسیه      

. ی آن بـود    ترین آن به ایران مراکز معادن نفت باکو و حومه         که نزدیک 
سیاحت نامـهً ابـراهـیـم        ”   ای در کتاب خود به نام       زین العابدین مراغه  

های اقتصادی و فقر و فالکت در روستاها از یـک           ی بحران درباره“   بیگ
سو و استثمار و ستم حاکمان محلی از سوی دیگر کـه مـنـجـر بـه                     

-های هزاران ایرانی به خارج از کشور، به ویژه  نواحی قفقازمی    مهاجرت
 :می نویسدشدند، چنین

اوال در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیـچـارگـان چـه          ”   
بعضی ، از تعدی حکام، برخی از ظلم بیگلربـیـگـی، داروغـه و                 .   کنند

این ناکسان درهر کس بومی بردند که پنچ شاهی پول دارند به            .   کدخدا
به یکی میگوینـدکـه  بـرادرت          .   هزار گونه اسباب چینی بر او میتازند      

سرباز بود از فوج گریخته، به دیگری می آویزند که پسر عمویت چندی       
حتی همسایه را در عوض گناه ناکردهً همـسـایـه           . . . قبل شراب خورده،    

 “ .گرفته حبس و جریمه میکنند

ها ادامه یافت بخش بزرگی از       ها که سال        به هر روی این مهاجرت    
های انقالبیون کشور میـزبـان      روشنفکران و کارگران ایرانی را با فعالیت      

در واقع زندگی در میان کارگران آگاه، تماس با انقالبیـون   .   آشنا ساخت 
ها، اثر چشمگیری در ارتقای سـطـح         ها و اعتصاب  و شرکت د ر مبارزه    

ی مبارزه در آگاهی کارگران و نسل آنان بر جای گذاشت و آنها را آماده          
هـای نـویـن      های ارزشمنـد و انـدیشـه        کشور خویش و انتقال تجربه    

شایان توجه است که در ایـن        .   سوسیالیستی به هم میهنان خود نمود     
شرایط، وقایعی در جهان به وقوع  پیوست که بدون تـردیـد مـوجـب                 

ی انقالبی ایرانیان مقیم ایاالت قفقازو همچنین اعضـای          تقویت روحیه 
ناکامی امپراطوری انگلیس در تسخیر کامل کشور .   شد“   همت” سازمان  

تر ی تزاری از کشور ژاپن و از همه مهمآفریقای جنوبی، شکست روسیه  
های آغـازیـن قـرن         روسیه، بخش مهمی از وقایع سال      1905انقالب  

بیستم بود که بنا به نظربسیاری از مورخین ایرانی از جـملـه احـمـد               
گیری و گسترش انقالب مشروطیـت ایـران نـقـش             کسروی در شکل  

بسزایی داشتند و دربستر چنین شرایطی بود که مؤسسیـن سـازمـان              
موفق شدند که بخش بزرگی از روشنفکران و کارگران ایـرانـی       “   همت” 

را که در آن زمان در شهرهای قفقاز مشغول تحصیل، تدریس و کـار                
 .بودند به عضویت سازمان خود در آورند

با جناح بلشویک حزب    “   همت” اندرکاران و اعضای فعال سازمان       دست
دمکرات کار روسیه به رهبری والدیمیر ایلیچ لنین رابطه ی            -سوسیال

. کـردنـد  های فراوانی می  تشکیالتی داشتند و به فعالین بلشویک کمک      
-های روزنامـه ها، به ویژه نسخهها نقل و انتقال نشریه یکی از این کمک   

، ارگان رسمی آن بود که  در اروپا در شهرهای          ) 6( )   اخگر(   “   ایسکرا” ی  
-الیپزیک، مونیخ و وین چاپ و از راه تبریز به باکو و دیگر نقاط روسیه              

که لنین نشر آن را     “   ایسکرا” ی  در آن زمان روزنامه   .   رسیدی تزاری می  
برای تشکیل و تقویت یک حزب طراز نوین کارگری امـری ضـروری               

دانست، توسط خودش و همسرش نادیا کروپسکایا در شـهـرهـای              می
ها از طـریـق کشـورهـای         ی بلشویک آلمان و اتریش چاپ و به وسیله      
درشهر “   همت” شد و فعالین  سازمان      همجوار ایران به تبریز ارسال می     

-فرقه اجـتـمـاعـیـون       ( دمکرات    -تبریز که مدتی بعد حزب سوسیال       
-را به باکـو مـی    “   ایسکرا” های  ایران را تأسیس کردند، نسخه    )   عامیون
اندرکاران و خـبـرنـگـاران         های دست به طوری که از مکاتبه    .   رساندند

شود این کار بسیار مهم را لنین و کـروپسـکـایـا          مشاهده می “   ایسکرا” 
 از سویـیـس     1901ای که کروپسکایا در بهار      در نامه .   کردندنظارت می 

نوشته است تأکـیـد     )   هشترخان( به مسئول این کار در حاجی طرخان        
 :کندمی

چگونگـی را اطـالع بـده،          ...  از طریق ایران چهار بسته فرستاده شد”  
سرعت حمل مطبوعات تا چه اندازه است؟ دانستن این موضوع اهمیت           

هـم بـدرد     “   ایسکـرا ” های  دارد تا بدانیم آیا این راه برای ارسال شماره        
آنچه .   حمل نمود ]   میشود[ خور است یا اینکه تنها جزوات را از این راه           

 “.میدانی بنویس

هایـی از راه       از محتوای این نامه چنین پیداست که تا آن موقع جزوه         
شد و لنین و یارانش در صدد بـوده          ی تزاری ارسال می   ایران به روسیه  
. را نیز از این راه به داخل روسیه بفرستـنـد  “   ایسکرا” ی اند که  روزنامه   

) در باکـو “   ایسکرا” ی  مسئول روزنامه ( ی گالپرین   لنین در پاسخ به نامه    
-که دیر رسیدن مطبوعات ارسالی را دلیل نامناسب بودن این راه مـی         

 :نویسددانست چنین می
مدٌت زیادی نیست که ما از وین به ایران مرسوالتی ارسال داشـتـه                 ” 

ممکن است تـوفـیـق      . ایم و اظهار نظر در این باره عجوالنه خواهد بود 
به گیرنده در تبریز اطالع دهید که او از برلـیـن کـتـاب                .   حاصل شود 

دریافت خواهد کرد و هنگامی که دریافت کرد  رسـیـد آن را بـمـا                     
 “.بنویسید

ی این مکاتبه ها و اسناد دیگر، درمی یابیم که تبریـز در           مجموعه      
نـقـل و       نقش مهـمـی در    )   1901-1903(سال های اول قرن بیستم  

های طرفدار لنین از اروپـا بـه           های انقالبی مارکسیست  انتقال نشریه 
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گفتنی است کـه در ایـن دوره فـقـط               .   ی تزاری داشته است   روسیه
نبودند که بـا    “   همت” های تبریزمتشکل در سازمان     دمکرات  -سوسیال
هـای نـزدیـک      های روسی طرفدار لنین همـکـاری      دمکرات  -سوسیال

داشتند؛ آزادیخواهان انقالبی در شهرهای دیگر ایران نیز برای افشـای            
دستگاه مستبد حاکمیت و برای رشد یابندگی آگاهی مردم با انقالبیون          

هـای  از یـادداشـت    .   گرفتـنـد  روسیه در ارتباط بوده و از آنها کمک می 
ی مـعـروف     های روزنـامـه   محمد علی تربیت چنین پیداست که مقاله      

توسط نویسندگان آن روزنامه، جمال واعـظ،    “   ی غیبیروزنامه” مخفی  
در اصفهان نوشتـه و      . . .   نصراله ملک المتکلمین، شیخ احمد کرمانی و        

ارسـال  )   پترزبورگ و سپس لنینگراد( شد و به شهر پتروگراد     تنظیم می 
تـا  .   شـد و پس از چاپ شدن برای توزیع به اصفهان پس فرستاده مـی             

به قلم مـلـک   “   رویای صادقه ” آنجا که اطالع در دست است اثر معروف         
المتکلمین، جمال واعظ و احمد کرمانی نیز برای اولین بار در شـهـر                

“ یدر چاپخانـه  1903پتروگراد درسال   
انتشار یـافـتـه و      “   الیاس میرزا و شرکا 

های آن برای توزیع به اصفـهـان        نسخه
 . فرستاده شده است

در “   روزنامه غیبی ”       با اینکه انتشار    
اصفهان بیشتر از چنـد شـمـاره دوام         
نیاورد ولی با نگاهی به مـحـتـوای آن            

دهد که نویسندگان نشریه به     نشان می 
های خود با انقالبیون روسـیـه       همکاری

هـایشـان از     ارج نهاده و در نـوشـتـه        
ها به ویژه لنیـن، بـه        حمایت بلشویک 

ملک المتکلمین که   .   کنندنیکی یاد می  
ی مـعـروف    پس از پیروزی انقالب مشروطیت به طور مرتب در روزنامه         

کرد کـه بـه      نوشت پیوسته اظهار اطمینان می    مقاله می “   روح القدس ” 
 .زودی انقالب در روسیه نیز پیروز خواهد شد

و دیگر آزادیخواهان ایرانی  با لنـیـن و           “   همت”  بیشتراعضای سازمان   
یارانش روابط نزدیکی داشتند و بدیهی است که پس از اینکه لنیـن و               

دمکرات کار روسیه انشـعـاب کـرده و          -طرفدارانش از حزب سوسیال  
هـای خـود بـا        جناح بلشویک حزب را به وجود آوردند، به همـکـاری          

البته در میان اعضای فعال سـازمـان     .  ها بیش از پیش افزودند بلشویک
افرادی هم بودند که با اینکه سوسیالیست بودند ولی با جـنـاح   “   همت” 

ها اختالف داشتند و معروف ترین سوسیالیست ایرانـی غـیـر             بلشویک
فعالیت داشت محمد امین رسول زاده   “   همت”بلشویک که در سازمان  

ی دوم انـقـالب       ، درآغـاز دوره     1909بود که مدتی بعد در سـال         
و انتشار “   حزب دمکرات ایران” مشروطیت به ایران بازگشت و در ایجاد        

 .ای ایفا کردنقش برجسته“ ایران نو”ارگان رسمی آن حزب  به نام 

 میرزا جعفر ناطق حسین زاده از شهر خوی، عظیم عظیم زاده از شهـر    
زنجان، میرزا اسداهللا غفارزاده، سلیمان میرزا محسن اسکندری از دیگر          

فعـالـیـت    “   همت” روشنفکران ایرانی بودند که در این دوره در سازمان          
 )7(. داشتند ویا با آن سازمان همکاری می کردند

به جزهمکاری بـا جـنـاح بـلـشـویـک            “   همت”  اعضای فعال سازمان  
های روسیه، در شورای کارگران شهـر بـاکـو نـیـز           دمکرات  -سوسیال

آنها بعد از عضوگیری و سازماندهی کارگران ایرانی در         .   نماینده داشتند 
باکو و دیگر شهرهای ایاالت قفقاز آنها را در ارتباط تشـکـیـالتـی بـا                   

دادنـد،  کارگران باکو قرار مـی    
در نتیجه بدیـهـی بـود کـه            

هــای دمــکــرات  -ســوســیــال
های بلشویک به ویژه بلشویک   

قفقاز تجارب فعالیت کارگـری    
خود را در اختیـار کـارگـران         
ایرانی قرار داده و آنهـا را بـا         

گری انقالبـی   ها وکنش اندیشه
نـریـمـان    .   ساختنـد مجهز می 

 یـکـی از       )   8( نریـمـان اف       
های باکو بود کـه در       بلشویک

این دوره از طریـق سـازمـان         
 .های فراوانی کردبه کارگران مهاجر ایرانی کمک“ همت”

ی انقالب مشروطیت حدود پنچ درصد مجمـوع کـارگـران             در آستانه 
و پـنـجـاه      )   آذربایجان، گرجستان و ارمنستان   ( مؤسسات ایاالت قفقاز    

بیشتر این .   دادنددرصد کارگران نفت باکو را کارگران ایرانی تشکیل می  
ها های کارگری این نواحی که تحت رهبری بلشوک       کارگران در جنبش  

 در دوران     1905سال   .     شدند، شرکت فعال داشتند   دهی می سازمان
هـای  های بزرگ و مستـمـری در بـخـش           انقالب مشروطیت، اعتصاب  

هـای  مختلف صنایع نفتی باکو رخ داد که منجر به سرکوب و اخـراج              
دسته جمعی کارگران شد ، تعداد زیادی از کارگران ایرانی مجبور بـه              

های جلیل مـحـمـد    در یکی از پیام.   ترک کار و بازگشت به ایران شدند 

 

 

مجاهدین تحت رهبری علی مُسیو و با کمک رهـبـری            
ها پس از پیروزی مشروطیت موفـق       دمکرات  -سوسیال

شدند، حاکمیت را در شهر تبریز کسب کنند و بـدیـن             
-دمکرات-سوسیال( “   عامیون-ی اجتماعیون فرقه” سان  

 1297تا زمان کودتای محمد علیشاه قاجار در تیرماه         )   ها
در “   انجمن تبریـز  ” با برپایی   )    میالدی 1908( خورشیدی  

 .کردتبریز حکومت می
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در سـال هـای       (   که مدتی بعد    “   مالنصرالدین” ی  قلی زاده مدیر مجله   
 :خوانیمدر ایران  به شهرت رسید، چنین می) 1908 تا 1906

پس از آمدن به میهنتان، مردم برهنه، گرسنه و ستمـکـش نـظـیـر         ”   
ی کارگر روسیه بـپـا      خودتان را گرد آورید، به آنها مژده دهید که طبقه         

های کارگر  بگوئید که رفقای روس به آنـهـا        به همشهری .   خاسته است 
درود میفرستند، به آنها اطمینان دهید که اگر راه رفقای  اینجا را پیش              
گیرند و بخواهند از یوغ  استبداد رهایی یابند، اگر خواسـتـه بـاشـنـد                  
حقوق انسانی خود رابکف آورند و نفسی به آزادی بکشند،  آنگاه استکه             

بگذار مـردم  .   رفقای روسیه پرچم خود را به یادگار به آنها خواهند سپرد  
رنجبـران  ” :   ی کارگر شعارما را روی پرچم بخوانند تحقیر شده و فقر زده    

 “ .بگذار بخوانند متحد شوند. “روی زمین متحد شوید

-اجتماعیـون ”    بسیاری از کارگران پس از بازگشت به ایران به فرقه ی          
در شـهـرهـای      “   همت” که توسط اعضای فعال سازمان      “   عامیون ایران 

 تـا    1285هـای    مختلف ایران به وجود آمده بود، پیوستند و در سـال     
در انـقـالب مشـروطـیـت        )    میالدی1908-1906(  خورشیدی   1287

های متشکل کارگری را در ایـران         شرکت فعال داشته و اولین اتحادیه     
 .ریزی نمودندپایه

 

 عامیون ایران -ی اجتماعیون فرقه  

 
هـای  دمـکـرات    -به یاری سوسیال“   همت”  سازمان   1905      در سال   

طلبـان  باکو بعضی از اعضای فعال خود را به ایران فرستاد تا به مشروطه          
مشهدی اسـمـاعـیـل،       .   در روند مبارزاتشان علیه استبداد کمک نمایند     

پس از ورود به آذربـایـجـان         )     9( مشهدی محمد علیخان و حاجی خان       
را )   “ دمـکـرات    -حزب سوسیال( “ عامیون -ی اجتماعیونفرقه” ایران ،  

درشهر تبریز تشکیل دادند و پس از برقراری ارتباط تشکیالتی با عـلـی              
انجمن ” ی آن به    اقدام کردند که به وسیله    “   مرکز غیبی ” مُسیو به ایجاد    

 .کرد کمک رساندندکه امور انقالب مشروطیت را اداره می“ تبریز
      کربالیی علی مُسیو، یکی از تجار روشنفکر و رادیکال بازار تبریز در            

ی انقالب مشـروطـیـت در تـبـریـز             او در آستانه  .   آغاز قرن بیستم بود   
ی بشقاب سازی چینی دایر کرد و در طی سفرهای متعدد خود            کارخانه

های آن شهرهـا، ازجـملـه        به استانبول و تفلیس و باکو با سوسیالیست       
علی مُسیو بـه زبـان     . ی نزدیک دوستی بر قرار ساختنریمان اُف رابطه 

های خود به تاریخ انـقـالب        فرانسه آشنایی داشت و چون در سخنرانی      

 مشهـور شـده      ) 10( “   علی مُسیو ” کرد، درمیان مردم به     فرانسه اشاره می  
بود، رسول صـدقـیـانـی،       “   مرکز غیبی” به جز علی مُسیو که رهبر       .   بود

محمد علی تربیت، علی دوافروش، ابوالحسن حکاک باشی، عـلـیـقـلـی              
ای، علی اکبر سراج و یوسف خَز دوز از دیگر اعضای شاخص ایـن              گنجه

گیری انقالب مشروطیت نه تـنـهـا از         آنها در جریان اوج   .   سازمان بودند 
در پیشبرد اهـداف مشـروطـیـت       “   انجمن تبریز” و “   مرکزغیبی” طریق  

های مدرن و همچـنـیـن انـتـشـار            فعالیت کردند بلکه با ایجاد مدرسه     
ای بـه انـقـالب        ی اول مشروطیت، خـدمـات ارزنـده        های دوره نشریه

 . مشروطیت ایران نمودند
مرکـز  ”  وقتی که اعضای رهبری   1907ی اول سال          در جریان نیمه  

عامیون را در تبریز    -ی اجتماعیون که در واقع اعضای اصلی فرقه     “   غیبی
دادند، متوجه شدند که ضد انقالب به نفـع تـزار، انـقـالب                تشکیل می 

 روسیه را سرکوب کرد، در نتیجه پیش بینی کردند کـه بـرای                1905
حفظ انقالب مشروطیت در ایران، بازوی نظامی خود را در تبـریـز بـه                 
وجود آورند که توسط آن بتوانند در آینده بر علیه حرکت احتمالی ضد             

برهمین اسـاس    .   انقالب از طرف نیروهای استبداد به مقاومت برخیزند       
به ایجاد بازوی نـظـامـی        “   عامیون-ی اجتماعیون فرقه” اعضای رهبری   

ارگان رسمی آن نیـز     .   اقدام کردند ”   مجاهدین  ” تحت نام   “   مرکز غیبی ” 
نام داشت که به مدیریت سید محمد شبستری بـا لـقـب        “   مجاهدین” 

 در شـهـر     1285ابوالضیا، در بیست و دو شماره، به طور مرتب در سال            
سـیـد مـحـمـد        .   تبریز با همکاری حاجی میرزا آقا بلوری انتشار یافت        

را در تـبـریـز      “   الحدید” ی مترقی   شبستری پیش از مشروطیت روزنامه    
نیز با سید حسین خان “   عدالت” ی ساخت و درانتشار روزنامه منتشر می 

 . همکاری داشت
 -      مجاهدین تحت رهبری علی مُسیو و با کمک رهبری سـوسـیـال            

ها پس از پیروزی مشروطیت موفق شدند، حاکمیت را در شهـر        دمکرات
-سوسیال( “  عامیون-ی اجتماعیونفرقه”تبریز کسب کنند و بدین سان  

 1297تا زمان کودتای محمد علیشاه قاجار در تـیـرمـاه               )   هادمکرات
در تبریز حکومت   “   انجمن تبریز ” با برپایی   )    میالدی 1908( خورشیدی  

 .کردمی
ی اول مشروطیـت ازمـرداد       در دوره “   عامیون-ی اجتماعیون فرقه      ” 
 خورشیدی، تنها حزب متشکل  درکشـورایـران     1287 تا تیرماه 1285

بود که پس از استقرار حاکمیت خود در تبریز، دربیشتر شهرهای ایران            
هـای  های حزبی خود را برای دفاع و حفـظ  ارزش            نیز شاخه و کمیته   

در آن دوره مناطق شمالی ایـران بـه          .   انقالب مشروطیت به وجود آورد    
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ای که داشتند، مانند آذربایجان، خراسان،      علت موقعیت جغرافیایی ویژه   
هـای  های ایـران بـا انـدیشـه         مازندران و گیالن بیشتر از دیگر استان      

 . دمکراسی آشنا شدند -سوسیال
ای بـه  در مشهد نوشته)    میالدی1905(  خورشیدی 1284 اواخر سال   

-از طرف مشـروطـه  “ دمکرات ایران -حزب سوسیال”ی نام دستور نامه 
در واقع این دستور نامه برای ایـجـاد          .   طلبان انقالبی به تصویب رسید    

های مردم کـه     تشکلی جهت همسو کردن مبارزات اقشار مختلف توده       
ولی در سال   .   در انقالب مشروطیت منافع مشترکی داشتند، نوشته شد       

ی جدیدی که نسبت به دستـور   خورشیدی مرامنامه و اساسنامه1286
در شهر مشهد به    “   جمعیت مجاهدین ” تر بود به نام     ی قبلی مترقی  نامه

. بود“   سازمان همت ” ی  تصویب رسید که درموارد بسیاری شبیه  برنامه       
 های مختلفیشود که این تشکل دارای شاخهدراین اساسنامه بیان می

 در تهران، اصفهان و رشت است و هدف اصلی آن پشتیبانی از مجلس             
اول و قانون اساسی است، در حالی که خود را بخشی از حاکمیت نـیـز              

) نظامنـامـه  ( “   دستور العمل”  و 1284سال “   دستورنامه” متون .  داندمی
بایگانی ” ی  های روسی آنها در نشریه     خورشیدی که ترجمه   1286سال  
مسایل تاریخ و ادبـیـات کشـورهـای خـارجـی           ” ی و در نشریه  “   سرخ
اند، به مثابه یگـانـه سـنـد          منتشر شده )   1941چاپ مسکو،   ( ،  “ شرقی

ای موجود برای بررسی اصول سازمانی و تکامل تاریخی حزب          اساسنامه
 )11(. ای هستنددمکرات ایران، دارای اهمیت ویژه -سوسیال

های این دوره که تحت رهـبـری               یکی دیگر ازمعروف ترین تشکل    
بـود کـه بـا کـمـک            “   کمیته بین الطلوعیـن   ” کرد  فرقه ، فعالیت می   

حیدرخان عمو اوغلی در تهران به وجود آمد که اعضـای آن اسـداهللا                
ای، سـیـد     آبادی، سید محمد کـمـره     خان ابوالفتح زاده، داودخان علی    

عبدالرحیم خلخالی، سید جلیل اردبیلی، میرزاسلیمان خان مـیـکـده،         
خان صـدر، سـیـد       ابراهیم تبریزی، مشکوه الممالمک، میرزا قاسم     حاج

 .آبادی بودندحسن تقی زاده و شیخ محسن نجم
ی انـقـالب     ، سازمان مخفی دیگری بود که  در آستانه        “ کمیته انقالب ” 

مشروطیت برای پیشبرد اهداف انقالب در تهران به وجود آمد و برخـی     
“ عامیون-فرقه ی اجتماعیون  ” ازاعضای آن همچون ملک المتکلمین با       

ی تشکیالتی داشتند و اعضای رهبری آن ملک المـتـکـلـمـیـن،               رابطه
خان میـکـده، یـحـیـی         سیدجمال واعظ، محمدرضا مساوات، سلیمان    

آبادی، نصرت السلطان، شیخ الرئیس قاجار، سید اسداهللا خرقانـی          دولت
 .و میرزا محسن، برادر صدرالعلما بودند

ی اول انقالب مشروطیت از طـریـق رهـبـری             این کمیته در دوره   
به طور مخفی رهبری جنبش مشروطیت را در تـهـران            “   انجمن ملی ” 

هدف این کمیته حمایت از مشروطیـت و حـفـظ و               .   کردرهبری می 
حراست از مجلس اول بود و بعضی از رهبران این کمیته  ضمن اینکـه               

در “   عـامـیـون     -ی اجـتـمـاعـیـون     فرقه” های  ی نزدیکی با شاخه   رابطه
-دمـکـرات  -شهرهای مختلف ایران داشتند، با اعضای رهبری سوسیال       

 .د رارتباط تنگاتنگ بودند“ همت”و سازمان ) بخش باکو(های روسیه 
کـمـیـتـه     ” ،   “ بین الطلوعـیـن   “ ی ملک المتکلمین ، عضو فعال کمیته     

ملک المتکلمین و یاران نزدیک     .   در تهران بود  “   انجمن ملی ” و  “   انقالب
-هـای مشـروطـه     او انجمن ملی را برای ایجاد وحدت و تمرکز فعالیت         

 تـا    1284های   های متنوع و متعددی که در سالخواهی میان انجمن 
.  خورشیدی در تهران مشغول فعالیت بودند، به وجـود آوردنـد            1287

 خورشیدی بـا  1284این انجمن که در آغاز انقالب مشروطیت در سال  
  نفر ازمـیـان اعضـا،      9 نفر تأسیس شد، به طور مخفیانه با انتخاب       60

پسـر مـلـک      ( مـهـدی مـلـکـزاده          .   ی انقالب را به وجود آورد     کمیته
 خورشیدی با نگارش تـاریـخ جـامـع       1330ی که در دهه)  المتکلمین

انقالب مشروطیت در شش جلد به عنوان یک مورخ سیاسی مـعـروف              
دهد که پدرش ملک المتکلمین و تعدادی از یارانش از          شد، گزارش می  

، سید محمد   “ صور اسرافیل ” ی  جمله میرزا جهانگیرخان ، مدیر روزنامه     
و سید جمال واعظ ، یکـی از         “   مساوات” ی  رضا مساوات، مدیر روزنامه   

رویای صادقانه  ” ی معروف کتاب جنجال برانگیز و تاریخی        سه نویسنده 
زاده، در   ی نامی قرن بیستم ایران، سید محمد جـمـال  و پدرنویسنده”   

از طـریـق     )    خورشیدی 1287-1284( ی اول انقالب مشروطیت     دوره
بـه طـور     “   بین الطلـوعـیـن    ” ی  ی انقالب و کمیته   انجمن ملی، کمیته  

ی فرقه” .   پنهانی رهبری جنبش مشروطه را در تهران در دست داشتند         

 

 -ی اجـتـمـاعـیـون      فرقه” یکی از افرادی که در ایجاد       
های به عنوان یک حزب سراسری ایران در سال       “   عامیون
 نقش فعالی داشت، حیدرخان عمواوغلی      1287 تا   1283

 درشهر بـاکـو     1280حیدر عمواوغلی از اوایل سال .  بود
کرد و همواره همراه کارگران و روشنفـکـران         فعالیت می 

مهاجر ایرانی بود،ولی براثر تعقیب پلیس تزاری آنجا را          
 .ترک کرد 
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به غیر از شهرهای تبریز، مشهد و تهران در         “   عامیون ایران -اجتماعیون
های خود را دایر کرد و با ایجـاد مـراکـز          دیگر شهرهای ایران نیزشاخه   

های متعدد خدمات ارزشمندی  جهت پیشرفت انقـالب          غیبی و انجمن  
 .نمود

بـه  “   ی مجاهدیـن رشـت     فرقه” یا  “     انجمن مجاهدین ”  درشهر رشت     
در .   کردفعالیت می “     عامیون ایران -ی اجتماعیون فرقه” ی  عنوان شاخه 

ضمن د ر شهرهای رشت و بندر انزلی مراکز غیبی به سبک  مـرکـز                  
. غیبی تبریز به وجود آمدند که در روند انقالب نقش کلیدی داشـتـنـد         

درشهر رشت مستقـر بـود؛      “   کمیته ستار ” ترین مرکز غیبی به نام      مهم
این کمیته پس از کودتای محمد علیشاه علیه مشروطـیـت در سـال                

 رهبری مقاومت و مبارزه علیه ضد انقالب را در استان گیالن در 1287
رهبری کمیته ی ستار و قیام رشت در دسـت سـردار               .   دست داشت 

 )13(. محسنی، معروف به معٌزالسلطان بود

عامیون، سازمان مـحـلـی       -ی اجتماعیون فرقه”       در بندر انزلی نیز     
 خـورشـیـدی      1286در سال   “   ی مجاهدین انزلیفرقه” خود را به نام    

بسیار جالب است که اعضـای رهـبـری      .  تشکیل داد)   میالدی1907( 
ی دوم انـقـالب مشـروطـیـت          ی رشت و انزلی در کشاکش دوره      فرقه

به کمک یک انقالبی و بلشویک  به نـام گـریـگـوری       )   1911-1909( 
مانـیـفـسـت     ” اورژنیکدزه موفق شدند که برای اولین بار کتاب    )   سرگو( 

اثر کارل مارکس و فردریک انگلس را به فارسی تـرجـمـه          “   کمونیست
های اهل گرجستان بـود کـه پـس از              اورژنیکدزه  از بلشویک   .   کنند

وی در   .   مشهور شـد   )  خورشیدی1296 (1917پیروزی انقالب اکتبر  
 در   1298 به  شهررشت سفر کرد و تا آغاز زمستان   1288پاییز سال   

شناس معروف شـوروی، در       ایوانف، ایران .   س.   م.   کردایران زندگی می  
بنا به ابتکاراورژنیکدزه، ” نویسد ، می“  ایران1905-1911انقالب ”کتاب  

انجمن انترناسیونال درشهر رشت تأسیـس گـردیـد کـه کـارگـران،                 
 “.کردندهای آن شرکت میوران در جلسهروستاییان و پیشه

 اورژنیکدزه توسط میرزا کریمخان، برادر معٌز السلطان، به رشت دعوت          
شده بود، چندی پس از ورود به  ایران، با پیشنهاد مشهدی عزیز بیـگ             

 و همچنیـن  1283در باکو در “   همت” اف، یکی از پایه گذاران سازمان       
، بـه    “ عامـیـون ایـران     -فرقه اجتماعیون ”   ی مرکزی   از اعضای کمیته  

 )13(. عضویت کمیته ی مرکزی فرقه برگزیده شد

هـا از    بر سایر تشکـیـالت    “   عامیون-ی اجتماعیون فرقه”       بی تردید   
ها، شوراها و مراکز مخفی و غیبی برتری تشـکـیـالتـی و        جمله انجمن 

سازمانی داشت؛ چه از لحاظ خط مشی و چه از لحاظ اهداف تبـیـیـن                

تـر و    شده ونیزاعضای آگاه و پویا که به طور چشمگیری پـیـشـرفـتـه              
 خورشیدی، 1287 تا 1284های  های دیگر در سال   تر از تشکل  منسجم

بدیهی است که ارتباط بـا       .   شدی سیاسی ایران محسوب می    در صحنه 
جـنـاح   ( دمکـرات روسـیـه        -انقالبیون روسیه از جمله حزب سوسیال     

ی فـرقـه  ” های مؤثر برخی از رهـبـران          از یک سو و فعالیت    )   بلشویک
شد که مـبـارزات      از سوی دیگر موجب می    “   عامیون ایران -اجتماعیون

 .ای دیگر داشته باشدها جلوهی گروهفرقه نسبت به بقیه

بـه  “   عـامـیـون     -ی اجتماعیـون  فرقه”       یکی از افرادی که در ایجاد       
 نـقـش     1287 تا   1283های عنوان یک حزب سراسری ایران در سال 

حیدر عمواوغلی از اوایل سـال       .   فعالی داشت، حیدرخان عمواوغلی بود    
کرد و هـمـواره هـمـراه کـارگـران و                درشهر باکو فعالیت می    1280

روشنفکران مهاجر ایرانی بود، ولی براثر تعقیب پلیس تزاری آنـجـا را               
 به درخواست مظفرالدین شاه برای تأسیس       1282ترک کرد و در سال      

 بـه    1284 او در سـال       ) 14( .   ی برق شهر مشهد، به ایران آمد      کارخانه
را “   عـامـیـون   -ی اجتماعیونفرقه” های هفت نفری تهران رفت و هسته  

شهر تبریز و رهبری فرقه در  شهر باکـو          “   مرکز غیبی ” تشکیل داد و با     
ی تهران، روشنفکران بیشتر اعضای شاخه.   ارتباط تشکیالتی برقرار کرد   

بودند که پس از مدتی در تاریخ تحوالت اجتماعی کشور ایران نـقـش               
ملک المتکلمیـن از     .   های مختلف ایفا کردند   ای در زمینه  تعیین کننده 

، سیـد   ) مورخ معروف ( مبارزان مشهور مشروطیت و پدر مهدی ملکزاده        
میرزا جهانـگـیـز خـان        “   پان اسالمیست ” جمال واعظ، اصالح طلب و      
میرزا اسکندری، محمدعلی تربیت، سلیمان.   صوراسرافیل، صادق طاهباز  

ی نـمـایـنـده    ( ای، اسداهللا خان کردستانی      اکبر دهخدا، سید کمره   علی
از اعضـای    “   عصـر انـقـالب     ” ی  و میرزا آقا، مدیر روزنامه    )   مجلس اول 

 . ی تهران بودندشاخه
 خورشیدی چندین بـار    1285 تا 1284های  حیدر عمواوغلی در سال 

به اروپا سفر کرد و درهمین سفرها بود که فن ساختن بمب و استفـاده      
دوباره بـه  )    میالدی1907  ( 1286وی د رآغاز سال .   از آن را فرا گرفت    

ایران بازگشت و به طور فعال در انقالب مشروطیت شرکت نمود و در       
 تحت رهبری ستارخان، سردار انقالب مشروطـیـت،   1286جریان سال  

ی شهرهای خوی تا ماکـو را بـه           فرماندهی نیروهای انقالبی در ناحیه    
یکی از کارهای جالب حیدر عمواوغلی در آن زمان حـل            .   عهده داشت 

محتکران که طرفدار محمد علیـشـاه و         .   مشکل نان در شهر خوی بود     
ضد مشروطیت بودند، گندم و آرد را انبار کرده بودند تا به گرسنگی و               
. شرایط فالکت بار مردم دامن بزنند تا آنها در انقالب شرکت نـکـنـنـد               
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حیدرعمواوغلی با حمایت و همکاری سـتـارخـان و بـا کـاردانـی و                    
جانفشانی خویش درمدت کوتاهی که بیشتر از ده روز طول نـکـشـیـد             
مشکل نان را در شهرخوی و کل منطقه با هوشمندی به نـفـع مـردم                 
حل کرد و محتکران را وادار ساخت که گندم را در اختیار مردم قـرار                

ای ساختند و بدینگونه از وی قـدردانـی           مردم نیز برای او ترانه    .   دهند
 :ها افتاد وسپس بسیار معروف شد کردند که خیلی زود بر سر زبان

 )به فارسی(                     )به ترکی آذربایجانی (
   عمواوغلی گلدی خویا                 عمواوغلی به خوی آمد

 ها قرار و مدار گذاشت  خویلوالرا قرار قویا                     برای خوئی
   یتیملرین قارنی دویا                   تا شکم یتیمان همه سیرشود

   یاشاسین گوزل عمواوغلی             زنده باد عمواوغلی خوب 
خدمات درخشان حیدر عمواوغلی در جـهـت پـیـشـرفـت انـقـالب                 

حـزب  ” ی دوم وهمچنین نـقـش او در ایـجـاد                مشروطیت در دوره  
 .دارای بسی اهمیت است“ کمونیست ایران

ی فـرقـه  ” ی آذربـایـجـان             همان طور که اشاره شد فعالیت شاخه      
تراز دیگر نقاط ایـران      بسیار چشمگیر و پیشرفته   “   عامیون-اجتماعیون

به جز حیدر عمواوغلی و علی مُسیو،  برخی دیگر از روشنـفـکـران    .   بود
ی اول انقالب، عضو ایـن       انقالبی دیگر شهرهای آذربایجان نیز در دوره      

. فرقه بودند که فعالیت بسیار مؤثری در انقالب مشروطیـت داشـتـنـد         
میرزا جعفر ناطق حسین زاده از شهر خوی و عظیم عظیم زاده از شهر              

ی دوم انقالب به دارآویخته شدند، میرزا اسـد     زنجان که در پایان دوره    
“ حزب کمونیست ایـران ” اهللا غفار زاده که مدتی بعد، یکی از مؤسسین       

در پرتو .   شدند شد، از اعضای فعال این فرقه در آذربایجان محسوب می      
های آذربـایـجـان،     دمکرات  -بهای سوسیال ها و خدمات گران   جانفشانی

جنبـش مشـروطـه را        ” سخن معروف احمد کسروی اغراق نیست که        
هـا و    ؛ جانبـازی  “ تهران آغازید و تبریز پاسداری کرد و به انجام رسانید         

استـبـداد   ” ی  مبارزات مجاهدین تبریز تحت رهبری ستارخان در دوره       
های مردم را    منجر به زانو درآمدن محمد علی میرزا شد و توده         “   صغیر

 .ی زندگی آزاد هستندبرانگیخت و نشان داد که شرقیان هم شاینده

در تبـریـز   “   عامیون-ی اجتماعیونفرقه” ی       رهبران و فعالین شاخه 
های انقالبی وسیاسی نیز مقـام شـاخصـی          ی نظری و اندیشه   در عرصه 
-های سیاسی و نظـریـه     ی بحث وجود برخی اسناد مهم درباره    .   داشتند

 خـورشـیـدی      1287 تـا      1285های پردازی انقالبیون تبریز در سال  

، درجه و رشد آگاهی اعضای رهبری فرقه در         )  میالدی 1908-1906( 
ی ی شـمـاره    صورت جلسـه ” یکی از این اسناد .   دهدتبریز را نشان می   

“ های تبـریـز   دمکرات  - سی نفر از سوسیال    1908 اکتبر   16یک مورخ   
ی است که از آرشیو جورج پلخانف، مارکسیست نامی روسیه در دهـه            

  در آن جلـسـه دو نـظـر             ) 15( .   آخر قرن نوزدهم، به دست آمده است      
در “   مستقـل ” و  “   خالص” دمکرات    -ی لزوم ایجاد حزب سوسیال    درباره

. ایران مورد مذاکره و بررسی قرار گرفت که اهمـیـت تـاریـخـی دارد                
ی ایـران    کنند که ساختار جامعـه    ی اول استدالل می   طرفداران نظریه 

هـایـی از     داری شده است و درکشور نطفه     ی تکامل سرمایه  وارد مرحله 
به وجود آمده، در نتیجه امکان کار روشـنـگـری      “   صنعت” گیری  شکل

پـدیـد   “   خالص”میان کارگران پیشرو و فعال در جهت ایجاد یک حزب  
این دیدگاه بر آن است که د رصـورت عـدم فـعـالـیـت                   .   آمده است 
 ها ممکن استدمکرات -سوسیال

بورژوازی از پرولتاریا در جهت منافع خود استفاده کند همچنان کـه     ”    
“ .  اتفاق افتـاد 1848 و 1830های  فرانسه و در انقالب1789در انقالب  

ی اول   ی فعال را مردم، یعـنـی در درجـه           امروز نیز در ایران مبارزه    ” 
 پشتیبانی مطلق از شـعـارهـای         “ . دهندعناصر فاقد مالکیت، انجام می    

بورژوازی در حقیقت، به معنای دفاع از این طبقه و جلوگیری از رشـد     
هـای  کند که سوسیالیسـت   این دیدگاه استدالل می   .   انقالب خواهد بود  

“ . دمکرات آمیخته شوند    -بورژوا  نمی توانند با نمایندگان   ” ایران نباید و    
درک “   . انـد سوسیالیست و دمکرات دارای دو جهان بینی مختلـف   ” زیرا  

از مفهوم دمکراسی  یک  سوسیالیست با  یک  دمکرات ، از لـحـاظ                    
هـای  پیگیری مناسبات اجتماعی ونگرش آنها نسـبـت بـه جـنـبـش               

” هـا    افزون بر این اگر سوسیالیسـت     .   اجتماعی و انقالب متفاوت است    
-پرولتاریا باشند باکامیابی بیشـتـری مـی          و منافع ر  متکی به نقطه نظ   

لذا طرفداران ایـن دیـدگـاه        “   . توانند در انقالب بورژوازی شرکت کنند     
دمکرات خالص تشکیل شـود،        -گروه سوسیال ” کردند که   پیشنهاد می 

دادند که  روشنفکران و کارگران آگاه و فـعـال             در نتیجه رهنمود می   
-های کارگری برای مبارزه   ایران باید از راه تبلیغ، تهییج و تشکیل توده        

 “.ی طبقاتی آماده شوند
ی دوم بر آن بود که در ایران هنوز شرایط عینی و ذهنی بـرای             نظریه

و “   خـالـص  ” متشکل و متحد ساختن کارگران آگـاه دریـک حـزب               
-طرفداران این دیدگاه پیشنهـاد مـی     .   به وجود نیامده است   “   مستقل” 

فعال صالح است که از فعالیت سوسیال دمکراسی خـالـص           ”   کردند که   
دست برداشته، صفوف دمکراسی عام را تقویت کرده و آن را از عناصـر              
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های دمکراتیک آن کـمـک       مرتجع پاک کرد و به موازات آن به تشکل        
آنها بـر آن       “   . ترین عناصر در آن فعالیت نمود     نمود و به مثابه رادیکال    

مصـلـحـت    ” ی اصولی نیست، بلکـه       بودند که پیشنهاد آنها یک مسأله     
 .است“ سیاسی و تدبیر تاکتیکی

      در آن جلسه طبق رونوشت سند، پیشنهاد و دیـدگـاه اول بـا                   
ولـی مسـایـل مـورد         .    رأی پذیرفته شـد    2 رأی در برابر     28اکثریت    

 -بخشی از سـوسـیـال      .   شودماند و حل نمی   اختالف همچنان باقی می   
-های تبریز به کارل کائوتسکی و جورج پلخانوف مراجعه مـی           دمکرات

های معروف آلمـان در اواخـر قـرن            کائوتسکی، از مارکسیست  .   کنند
هـای  دمکـرات   -ی خود به سوسیالنوزدهم و اوایل قرن بیستم، در نامه 

تبریز علیه تشکیل و فعالیت سوسیال دمکراسی خالص و مسـتـقـل،               
کند که چون رشد اقتصـادی در    کند و خاطر نشان می گیری می موضع

ایران هنوز پرولتاریای صنعـتـی بـه وجـود نـیـاورده اسـت، پـس                      
ها شرکت  ی دمکراتیک توده  های ایران فقط باید در مبارزه     سوسیالیست

 .جویند
های تبریـز بـا  نـام           دمکرات  -      مطابق این سند یکی از سوسیال     

 بـه    1908ی مـورخ نـوامـبـر         در نامه)   خاچاطوریان( “   واسو”مستعار  
ی کائوتسکی دربـاره ی اوضـاع و شـرایـط               پلخانوف، درستی نظریه  

در ایـران  ”   نویسد  اجتماعی سیاسی ایران را مورد تردید قرار داده و می         
ها حق دارنـد    دمکرات  -دراین صورت آیا سوسیال.   پرولتاریا وجود دارد  

از متشکل کردن کارگران و مبارزه درجهت افزایش دسـتـمـزد آنـان               
 “خودداری کنند؟

 -ی فعالیت سـوسـیـال     اطالعات مهمی درباره“   واسو”       در این نامه    

کـنـد کـه      او تأکیـد مـی    .   کندهای تبریز به پلخانوف ارایه می     دمکرات
. درمیان کارگـران دارنـد       “   نفوذ زیادی” های تبریز دمکرات  -سوسیال

گـزارش  “   واسو” .   گذارندها احترام میدمکرات  -کارگران نیز به سوسیال  
 در جریان انقالب مشـروطـیـت،        1908 اکتبر   28دهد که در تاریخ     می

 نفـر  150ی چرم سازی درشهر تبریز که  درمجموع دارای         سه کارخانه 
ها اعـتـصـاب کـردنـد و           دمکرات  -کارگر بودند، با هماهنگی سوسیال    

 اکتبر این اعتصاب به نفع کارگران پایان یـافـت،            31سرانجام درتاریخ   
مزد آنها اضافه شد و کارفرما قبول کرد که کارگران اعتصابی را اخـراج              

 .نکند
های شهر تبریز بـا نـام       دمکرات  -در همان زمان یکی دیگر از سوسیال      

نویسد که  ی خود به پلخانف می در نامه )   چلنگریان  ( “   آرشاویز” مستعار  
های تبریز گروه کوچکی از روشنفکران هستند که       دموکرات  -سوسیال” 

 “.اندهای مارکسیستی را هدف خویش قرار دادهتبلیغ و ترویج ایده

ی این اسناد، رشد سیاسی و مواضع ایدئولوژیکی و اطـالعـات              مطالعه
محـتـوای   .   کندهای تبریز را مشخص می    دمکرات  -تشکیالتی سوسیال 

این اسناد، دستاوردهای مهمی در جنبش سوسیال دمکراسی ایران بـه           
رادیکالـیـسـم    .   ی توجه و بررسی بیشتر است     رود که شایسته  شمار می 

ی مستقیم و مستمر آنها     از رابطه “   مرکز غیبی ” به ویژه   “   انجمن تبریز ” 
این نهادها تحت تأثیر   .   گرفتنشأت می “   عامیون-اجتماعیون” ی  با فرقه 

ای را در آذربایجـان     دمکراسی، پالتفرم مترقی و پیشرفته    افکار سوسیال 
ی اول مشروطیـت    و نقاط دیگر ایران به مورد اجرا گذاشتند و در دوره          

 طول کشید، مدارس نوینـی را    1287 تا تیرماه 1285که از مرداد ماه     
هـای  در تبریز و بعد در تهران بر پا ساختند و مشارکت اجتماعی ملیت            

هـا،  ها، کـردهـا، عـرب      ها، آسوری مختلف ساکن ایران، همچون ارمنی    
های مختلف مجاهدین در شـهـرهـای        ها را در شاخهها و گرجی لزگی

افزون براین، اعضای فـرقـه کـه در درون          .   شمال ایران تقویت کردند  
های مختلف مجاهدین در شهرهـای شـمـال ایـران           ها و شاخه  انجمن

فعالیت داشتند،  موجب رشد و بالندگی این انجمن ها شدند، در ضمن             
گیری ها داشتند، توانستند از طریق آنها به شکلبا نفوذی که در انجمن  

ها در ایران بـه وجـود        های کارگری که در آن سال     ی اتحادیه و توسعه 
ها که بیشتـر اعضـای       این انجمن .   های جدی نمایند  آمده بودند، کمک  

آنها را کارگران و پیشه وران و دیگر زحمتکشان شهر و روستا تشکیـل              
های سیاسی  دادند، در واقع نقش وظایف و خدمات احزاب و سازمان         می

کردند؛ بـه   را که  در آن زمان هنوز در ایران رشد نیافته بودند ، ایفا می              
گیری جنبش کارگری از   همین دلیل ضروری است که به روند و شکل        

 

ی قرن نوزدهم، تاریخ آغاز فروپاشی نـظـام          اوایل دهه 
رعیتی سنتی در ایران اسـت کـه طـی آن                 -مالک

ی تـزاری  های خانمانسوز روسیهی نفوذ و رقابت  درنتیجه
و امپراطوری انگلستان شرایطی به حکومت ضعـیـف و           
فاسد ایران تحمیل شد که بر اساس آن تولیدکنندگان و          
تجار بورژوازی نوپای ایران در وضعیت نامساعدی نسبت        

 . به رقبای خارجی قرار گرفتند
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ی اول مشروطـیـت     ها از سوی دیگر در دوره     یک سو و گسترش انجمن    
 .بپردازیم

 

 های کارگریگیری اتحادیه شکل
 

رعـیـتـی      -ی قرن نوزدهم، تاریخ آغاز فروپاشی نظام مـالـک         اوایل دهه 
هـای  ی نـفـوذ و رقـابـت          سنتی در ایران است که طی آن درنتیجـه        

ی تزاری و امپراطوری انگلستان شرایطی به حکومت        خانمانسوز روسیه 
ضعیف و فاسد ایران تحمیل شد که بر اساس آن تولیدکنندگان و تجار             
بورژوازی نوپای ایران در وضعیت نامساعدی نسبت به رقبای خـارجـی            

داران و تجار خارجی از       به طور مثال معافیت سرمایه       ) 16( .   قرار گرفتند 
 درصد مالیات راهداری؛ عالوه بر ارزانی محصوالت خـارجـی   5پرداخت  

ی دوم قرن نوزدهـم،  موجب شد که کاالهای خارجی به تدریج در نیمه        
ی ایرانی را از بازار بیرون رانده و بازرگانان و بورژوازی ایران را بـا            کاالها

ورشکستگی روبرو ساختند و به خاطر سرازیر شدن کاالهای خارجی و      
های طبیعی و انسانی به خارج از مرزهای ایران، امکـانـات            انتقال ثروت 

گذاری و رشد بازار را برای بورژوازی ایران که بـه طـورعـمـده                سرمایه
تجاری بود، محدود کرد و تولید، به ویژه تولید در صنایع کوچک و نـو           

 .پا دچارنقصان جدی و ساختاری شد
 روند انحطاط اقتصادی به قدری با  شتاب انجام گرفت که بعـضـی از                

“ نیمه مستـعـمـره    ”   مورخین تاریخ اقتصاد ایران، آن را آغاز پروسه ی          
شدن و یا جذب ایران به زنجیره ی نظام بین المللی و سـرمـایـه ی               
جهانی می دانند ووقتی این شرایط، گریبانگیرایران  شد، نیاز دولـت و           
حکومت ایران به منابع مالی، بنـا بـه عـلـت وجـود رقـابـت هـای                     

ی تـزاری افـزایـش        استعمارگران کهن امپراطوری انگلستان و روسیه     
 1550 و 1540های  دهه( کشورایران که دراواسط قرن شانزدهم      .   یافت

مالیات فقط یک شهربزرگ همچون تبریز به طور تـقـریـبـی             )   میالدی
ی برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود، در اواسط قرن نوزدهم بـودجـه             

. ی کشور فرانسه آن زمان کاهش یـافـت         کل کشور تا یک دهم بودجه     
توان گفت بازرگانی خارجی در کشور ایران تا اوایل قـرن نـوزدهـم             می

 به تدریج تـحـت فشـار        1860ی مازاد درآمد داشت، ولی پس از دهه 
. ها و تراز بازرگانی خارجی مواجه گشتاستعمارگران با کسری پرداخت   

ای در   کاهش درآمد کشور در آغاز قرن بیستم، موجب شکاف فزاینـده          
 مـیـالدی، در     1904 تا 1895های ی صادرات و واردات در سال موازنه
 .ی انقالب مشروطیت شدآستانه

 1380، چاپ نهم، “ اقتصاد سیاسی ایران” محمدعلی کاتوزیان در کتاب  
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خورشیدی، در مورد شکاف در توازن صادرات و واردات کشـور ایـران               
 : نویسدمی

 1880 تا   1850های  سهم منسوجات در صادرات ایران د ر بین سال        ”  
سهم منسوجات نخی   .    درصد 19 به   61میالدی به شدت پایین آمد؛ از       

این در   .    درصد به یک در صد کل صادرات کاهش یافت23و پشمی از   
افـزون بـر     .    درصد کل افزایش یافت    7 به   1حالی بود که سهم پنبه از       

این، صادرات پارچه ایران نه فقط به طور نسبی، بلکه به طور مطلق نیز           
افـزایـش   )   به طور مطـلـق    ( کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه         

توان دریافت که بر سـر بـازار     سریعی داشت و از مجموع این موارد می     
 “داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شده

و سرانجام ایران چگونه از یک کشور قدرتمند آسیایی به یـک کشـور               
 )17( .   در اوایل قرن بیستم تـبـدیـل گشـت      “   پیرامونی” ی  توسعه نیافته 

ی نیمه مستعمره شدن ایران نه تنها بورژوازی تجاری و نـوپـای             پروسه
گران شهر و روستاهای ایران را نیز به فالکت و در             ایران، بلکه صنعت  

در حالی که بازرگانان بزرگ بـورژوازی تـجـاری ایـران              .   بدری کشید 
داران توانایی آن را داشتند که با خرید اراضی  و داد و ستد با سرمـایـه                

“ بـورژوازی کـمـپـرادور      ” ی اصلی   خارجی، خود را نجات داده و هسته      
ایران را بنا نهند؛ صنعتگران کوچک با از دست داد ن وسایل تـولـیـد                 
خود و همچنین زحمتکشان شهر و روستا با بیکاری مزمن روبرو گشته           

 . گرفتندو راه مهاجرت در پیش می
با اینکه بیشتر ایرانیان مهاجر درشهرهای ایاالت قفقاز به ویژه در باکـو؛    

ی اقامت داشتند، ولی تعداد قابل توجهی نیز در نقاط دیـگـر روسـیـه               
تـرکسـتـان غـربـی یـا           ( تزاری  به ویژه در شهرهای آسیای مرکزی          

) ی آسیای مرکزی فـعـلـی       ترکستان شرقی، کشورهای تشکیل دهنده    
 هزار نـفـر ایـرانـی در           68ی اول قرن بیستم،     دردو دهه .   ساکن بودند 

آنها بـه تـدریـج بـا         .  شهرهای مختلف ترکستان روسیه اقامت داشتند 
محیط اجتماعی کشور میزبان پیوند خورده وبا دیگرعناصراجتـمـاعـی            

های کارگری که  در آن مناطق توسـط     رابطه برقرار کردند و به اتحادیه     
گیری در حال شکل  )   جناح بلشویک ( دمکرات روسیه     -فعالین سوسیال 

های بعدی ایـن     دهی بودند، پیوستند؛ به طوری که در بخش       و سازمان 
نوشتار شرح داده خواهد شد، از میان مهاجرین ایرانـی سـاکـن ایـن                 
شهرها برخی از کارگران ایرانی پیشرو با فعالیت و پشتـکـار خـویـش                

های آزادیخواهی توانستند که پس از بازگشت به ایران در ترویج اندیشه     
های کارگری و سرانجام انتقال حزب کمونیست ایران        و تشکیل اتحادیه  

 )18(. به داخل کشور نقش بسزایی ایفا کنند

مهاجرت صنعتگران و کارگران ایرانی به ایاالت قفقاز و ایاالت آسـیـای             
ی تزاری، به ویژه به ترکمنستان و اُزبکـسـتـان، عـلـت               مرکزی روسیه 

داری نـوپـای روس در        دیگری نیزداشت و آن گسترش سریع سرمایه      
نیاز روز افـزون بـورژوازی         .   مناطق ایاالت قفقاز و آسیای مرکزی بود      

روس به کار ارزان و تشدید استثمار کارگران، بورژوازی روسیـه را بـا                
حزب سوسیال دمکرات کـار     ” جنبش کارگری نیرومندی تحت رهبری      

ممالـک  ” به همین دلیل ورود نیروی کارارزان از        .   روبرو ساخت “   روسیه
توانست انحصار نیروهای کـارگـری مـبـارز در             می“   ی ایران محروسه

مناطق قفقاز و آسیای مرکزی را شکسته و سطح دستمزد را به حداقل             
بنابراین، نفوذ نیروهای امپریالیستی در ایـران و           .   ممکن کاهش دهد  

رقابت آنان برای استقرار هژمونی سیاسی و اقتصادی در ایران از یـک               
توانـنـد   سو و نیاز مبرم بورژوازی روسیه به کار ارزان از سوی دیگر می             

دو عامل عمده در مهاجرت و گسیل وسیع ایرانیان در آغاز قرن بیستم             
مدارک بسـیـاری در     .  به ایاالت قفقاز و آسیای مرکزی محسوب گردند 

دهند کـه دولـت      دسترس مورخین اقتصاد سیاسی است که نشان می       
از .   کـرده اسـت    ی تزاری مهاجرت کارگران را حتی تشویق مـی        روسیه
نـزدیـک بـه      )   1891-1910(  خورشیدی     1290 تا سال    1270سال  
 هزار کارگر ایرانی جهت یافتن کار، راهی مناطق جنوبی قفقـاز و      200

تنها از شهر تـبـریـز در سـال           . ی تزاری شدندآسیای مرکزی روسیه 
 هـزار ویـزا بـرای          27نزدیک به )    میالدی1891(  خورشیدی 1270

 1282هـمـیـن تـعـداد درسـال             .   مهاجران ایرانی صادر شده اسـت     
 هزار ویزا رسید و یک سال قبـل از    33به )   میالدی1903( خورشیدی  

 هـزار ویـزای       71آغاز جنبش مشروطیت درکل کشور ایران بیش از          
  ضمن اینـکـه درهـمـیـن        ) 19( .مهاجرت برای ایرانیان صادر شده است 

ی رسمی و   ها، بسیاری از کارگران و صنعتگران ایرانی، بدون اجازه        سال
بدون پاسپورت، برای یافتن کار به طور غیر قانونی به ایاالت مخـتـلـف            

 .     اندی تزاری و ترکیه ی عثمانی مهاجرت کردهروسیه

  

 :هانویسپی 

 
 فکر دمکراسی اجتماعی در نهضت مشـروطـیـت       ” فریدون آدمیت،   -1

 .6-9، صفحات 1345، تهران، “ایران

ی محمد قاضی، چاپ ترجمه،“   1871کمون پاریس  ” ژلوبوفسکایا،  -2
 .1380دوم، استکهلم، 
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هـای  اندیشـه ” فریدون آدمیت،     -3
 تـهـران،     ،“ میرزا آقاخان کرمـانـی    

 .235-238، صفحات 1353
شرح حال مرحوم   ”   قاسم غنی،     -4

حاج مال هادی سبزواری به قـلـم         
 ،“ یـادگـار  ”  در مجله ی      “ خودشان

، 1323 ، بـهـار        3، شماره   1سال  
 . 43-47صفحات 

“ اسرار” هادی سبزواری متخلص به    
ترین فـالـسـفـه  در          یکی ازبزرگ 

. دوران حکومت ناصرالدین شاه بود    
 از   ” اسـرار الـحـکـم         ”    و ” منظومه سبزواری  ” آثار فلسفی او به ویژه      

-ترین کتب فلسفی  اواسط قرن نوزدهم میالدی محسوب مـی           معروف
 .  شوند

  ی کـتـاب     طبق گزارش میرزا حسین خان تحویلـدار، نـویسـنـده            -5
ی سلطنت فتحعلیشاه، شهـر اصـفـهـان        در دوره،“ جغرافیای اصفهان ” 

ی  کارگاه بزرگ و کوچک شعر بافی بـود کـه در دوره                1250دارای  
 240 کارگاه  و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به     486محمد شاه به    

) های آغازین قرن بیستم   سال(  هجری قمری    1294کارگاه و در سال     
 . کارگاه شعر بافی کاهش یافت12به 

ی مارکسیستی به   اولین نشریه )   جرقه یا اخگر    ( “ ایسکرا” روزنامه ی     -6
. یـافـت  زبان روسی است که توسط لنین ویارانش در تبعید انتشار مـی           

، ) آلـمـان  (    در شهر الیپزیگ      1900 دسامبر   11شماره نخست آن در     
 های بعدی آن درشهر مونیخشماره

و از اوایل سال )   انگلستان(  در شهر لندن 1902، از اوایل سال     ) آلمان(   
 .رسیدبه چاپ می) سوسیس( در شهر ژنو 1903

جعفر ناطق و عظیم عظیم زاده مدتی بعد در انقالب مشـروطـیـت                -7
اسـتـبـداد    ” شرکت کرده و پس از کودتای محمد علیشاه و استـقـرار              

،  به ترتیب در خوی و زنـجـان   ) میالدی1908  ( 1287در سال   “   صغیر
غفارزاده در نـقـل و         .   توسط قزاقان و کودتاگران به دار آویخته شدند      

اردبیل به باکو نقـش مـهـمـی         -از راه تبریز“   ایسکرا”ی انتقال روزنامه 
، عضـو حـزب       )  مـیـالدی  1905(  خورشیدی 1204داشت و در سال  

 از مؤسسین حزب عدالت  1917دمکرات ایران شد و درسال        -سوسیال
او چند .    به رهبری حزب کمونیست ایران رسید      1920و سپس درسال    

ماه  پس از رسیدن بـه رهـبـری           
حزب، عازم گیالن گشت تـا بـا          
میرزا کوچک خان رهبر نهـضـت       
جنگل برای شرکت در انـقـالب         
گیالن مذاکره کند ولی بـه طـور         
مرموزی در راه بازگشت به قـتـل        

 .رسید
- میرزا محسن اسکندری در سال    

های انقالب مشروطـیـت ایـران        
حضور فعال داشت و در دوران         
جنگ جهانی اول و پـس از آن          

های  بعدی   موفق به ایجاد حزب سوسیالیست ایران گشت که در بخش         
ی روند تشکیل وتکوین آن حزب به ویـژه    این نوشتار به تفصیل درباره   

 تـا  1300های ی عروج رضاشاه و کسب قدرت سیاسی در سال       در دوره 
وی پس از خلع و تبعید رضا      .    خورشیدی، شرح داده خواهد شد     1304

 خورشیدی به مقام دبیر 1320شاه و تأسیس حزب توده ایران در سال  
 .اول آن حزب انتخاب شد

“ دمکرات کـار روسـیـه        -حزب سوسیال ” نریمان نریمان اُف، رهبر       -8
ی سیاسی آن حزب را به دو زبان ترکی آذربایجانـی         درباکو بود و برنامه   

ی سیاسـی  و فارسی ترجمه کرده است و بخشی از مفاد آن را در برنامه  
“ استبداد صغیر ” ی  ی یک ساله  او در دوره  .   سازمان همت نیز ادغام کرد    

ی حـزب    محمد علیشاه با بسیج و گسیل بخشی از کادرهای با تجربـه           
های مـؤثـری بـه      دمکرات کار روسیه از باکو به ایران، کمک     -سوسیال
 .طلبان کشور ایران نمودمشروطه
-اُف دارای آثار بسیاری از وقایع تاریخ ایران از جمله نمایشنامه           نریمان

آغامحـمـد   ”    و   “ افشار  نادر شاه ”   ،“ آهنگر  کاوه  ” های حماسی و تاریخی   
 .است“ خان قاجار

  194، صفحه 1340چاپ سال ، “تاریخ مشروطه ایران”   -9
مشهدی اسماعیل میابی، مشهدی محمد علیخان و حاجی خان  به نام            

آنها طـبـق گـزارش        .   درشهر تبریز معروف شدند   “   مجاهدان قفقازی ” 
 چون از قفقاز آمـده بـودنـد        “ تاریخ مشروطه ایران”کسروی در کتاب  

خود رخت قفقازی به تن کنند به آن نام خـوانـده            ” وعادت داشتند که    
این سه تن همراه با دیـگـر        “   . بودندگردیدند و گرنه از خود ایرانیان می      

روحـیـه   ” چون افرادی مجـرب و دارای          “   همت” فرستادگان سازمان   

 

 و  1540های  دهه( کشورایران که دراواسط قرن شانزدهم      
مالیات فقط یک شهربزرگ همچون تبریز  )    میالدی 1550

به طور تقریبی برابر با کل مالیات کشور فرانسه بود، در            
ی کل کشور تا یـک دهـم          اواسط قرن نوزدهم بودجه   

تـوان  ی کشور فرانسه آن زمان کاهش یافت، مـی        بودجه
گفت بازرگانی خارجی در کشور ایران تا اوایـل قـرن             

 .نوزدهم مازاد درآمد داشت
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شدند و راه بـه       پیش گام می  ” بودند در بیشتر مواقع     “   خدمت به خلق  
طبیعی اسـت  “   . کوشیدندبه آگاهانیدن مردم می...  نمودند و دیگران می 

از )   طرفداران محمد علی میرزا، ولـیـعـهـد ایـران        ( که حاکمین محلی    
فعالیت و محبوبیت این مبارزان سخت به وحشت افتادند و بـخـشـی         
ازعلمای مذهبی آنان را بی دین خواندند ولی بیشـتـر آزادیـخـواهـان                

گذاشتند و از حضـورفـعـال آنـان             طلب به آنان احترام می    مشروطه
 .درانقالب مشروطیت استقبال کردند

کربالئی علی مسیو همراه دیگر آزادیخواهان از جمله میرزا عـلـی              -10
 1284اصغر خوئی و آقا محمد سلماسی در جریـان انـقـالب سـال                  

هایی تنظیم و تهیه کرده و سپس بـا     خورشیدی، به طور مخفی شبنامه    
. کـردنـد  ای پخش مـی   ژالتین چاپ و درمیان مردم به صورت  گسترده        

 خورشیدی، علی مسیو 1287 تا 1285های ی اول انقالب در سال دوره
به عنوان رهبر انجمن ملی و مرکز غیبی، خدمات زیادی به جـنـبـش              

قوای محمد علیشـاه    “   استبداد صغیر ” ی  مشروطیت ایران کرد، در دوره    
های روس پس از تسخیر شهرتبریز منزل علی مسیو را           با حمایت قزاق  

ی ی نوبر، تاراج کردند ولی او موفق شـد کـه از مـحـاصـره                  در محله 
ی ی سـتـارخـان در مـحلـه          دشمنان مشروطیت فرار کرده و به خانه      

 .امیرخیزی پناه ببرد

دستورالعمل حزب  ” و یا   “   دستور نامه ” این اساسنامه که تحت نام        -11
منتشر شد، از این لحاظ دارای اهمیـت        “   های ایرانی دمکرات  -سوسیال

-ی اجتمـاعـیـون    ای است که مراحل تحول اصول تشکیالتی فرقه       ویژه
) نظامـنـامـه   ( “   دستور نامه” این . ساختعامیون را به روشنی آشکار می 

ی  ماده و در نسـخـه  14شامل  )   1284چاپ  ( ی نخستین   که در نسخه  
 - ماده افزایش و تنظیم شده بود،  سوسـیـال      47به  )   1286چاپ  ( دوم  

هـای  های سیاسی در حوزه   های ایران را به رموز و لزوم فعالیت       دمکرات
آشنا ساخت  کـه تـعـداد      )   علنی( های آزاد  و حوزه )   مخفی  ( خصوصی  

 . نمودی خصوصی را به هفت تا یازده عضو محدود میاعضای هر حوزه

، جـلـد دوم،       1338، تهران ، “تاریخ مشروطیت”مهدی ملکزاده،  -12
 .17-28صفحات 

نیروهای نظامی محمد علیشاه با حمایت و رهنمود رهـبـری قـزاقـان               
 ژوئـن    24  ( 1287پس از کودتای تیرماه      )   شاپشال و لیاخوف  ( روسی  
، ملک المتکلمین، سید جمال واعظ  “ استبداد صغیر ” و استقرار   )   1908

و میرزاجهانگیر خان را بازداشت، شکنجه و در باغشاه تهـران بـه دار                
 .                     آویختند

، 1340 تهـران،    ،“ تاریخ هیجده سالۀ آذربایجان   ”   احمد کسروی،     -13
 .15-27صفحات 

خـان،   حاج حسین آقا اسکندرانی و آقـاگـل اسـکـنـدرانـی، یـپـرم                  
خان مغازه، علی محمدخان تربیت، میرزاحسیـن خـان          میرزامحمدعلی

کسمائی و میرزا کریمخان، برادر معز السلطان از دیگر اعضای مؤسـس            
ای ” :   گـفـت  ، به خواست ستارخان که گاهی مـی       “ کمیته ستار ” و فعال   

-توانست همه شورید تا محمدعلی میرزا نمی    کاش یک شهر دیگری می    
 خـورشـیـدی      1288در اوایل سال    “   ی نیروی خود را برتبریزبیازماید    

های جناح بلشویک قـفـقـاز       دمکرات  -سوسیال.   ی عمل پوشاندند  جامه
از قفقاز به گـیـالن     )   برادر معزالسلطان( که به کوشش میرزا کریمخان      

ی ستار و چنـدی  های کمیتهآمده بودند، در تشکیل و گسترش فعالیت   
 .    بعد در تسخیر قزوین و سپس تهران نقش بسزایی ایفا کردند

 چاپ مسکـو،  ،“ هامجموعه مقاالت و سخنرانی” اورژنیکذره . ک . گ  -14
1956. 

 اورژنیکدزه در تمام مدت فعالیت خویش در ایران به ویژه در رشت که             
طول کشید، با لنین رابـطـه و       )   1288    -1289( نزدیک به یک سال     

 ژوئـن     4  ( 1289 خـرداد      14ای که او در تاریخ      ازنامه.   مکاتبه داشت 
هـا  شود کـه در آن سـال          به لنین نوشته معلوم می    )    میالدی 1910
شـد و    به مقصد ایران فرستاده می    )   بلشویکی( های مارکسیستی   نشریه

ی به طور وسیعی در شهرهای مختلف ایـران بـیـن اعضـای فـرقـه                   
-طلب پخش مـی    عامیون ایران و دیگر انقالبیون مشروطه     -اجتماعیون

ی آن شماره از ارگان مرکزی      درباره:   نویسداورژنیکدزه به لنین می   .   شد
-ارگان مرکزی حزب سوسـیـال    “   دمکرات  -سوسیال” ی  منظور نشریه ( 

که ارسال آن را درخـواسـت       )   هاستجناح بلشویک  -دمکرات روسیه   

 

 هزار نفر ایـرانـی در       68ی اول قرن بیستم، دردو دهه 
آنها به .   شهرهای مختلف ترکستان روسیه اقامت داشتند     

تدریج با محیط اجتماعی کشور میزبان پیوند خورده وبـا    
-دیگرعناصراجتماعی رابطه برقرار کردند و به اتحـادیـه        

 -های کارگری که  در آن مناطق توسط فعالین سوسیـال    
گیری و   در حال شکل  )   جناح بلشویک ( دمکرات روسیه   

 .دهی بودند، پیوستندسازمان



             153                                              2007  -  86بهار  -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

ی آنها برای مـن      کنم، لذا ارسال دوباره   کرده بودم، درانزلی دریافت می    
 . لزومی ندارد

حیدرعمو اوغلی که توسط عباس اقبال آشـتـیـانـی     “   خاطرات” از   -15
ی  خورشیدی در مـجلـه    1325های  سال آوری شده و در شماره جمع

آید که حـیـدرعـمـو اوغـلـی         انتشار یافته است، چنین بر می     “   یادگار” 
زیسته سعی و تالش بسیاری برای تشکیـل        درمدتی که در خراسان می    

او در شـهـر   .   عامیون در مشهد نموده است-ی اجتماعیونی فرقه شاخه
مشهد با افرادی که تفکرات سوسیالیستی داشتند همچون مشـهـدی            

او در مشهد توفیـق زیـادی در          .   شودآشنا می )   کارگر( ابراهیم میالنی   
کند و هـمـانـطـور کـه خـودش               ی فرقه، حاصل نمی   تشکیل شاخه 

حیدرعمواوغلی درشـهـر     .   شوددرخاطراتش شرح داده، عازم تهران می     
ی حمـل و نـقـل و           مشهد اول در ماشین خانه وبعد در تجارت خانه        

 1304او درسـال      .   شـود ی برق مشغول به کار مـی      سپس در کارخانه  
. شود که با انقالبیون تهران رابطه بـرقـرار کـنـد            خورشیدی، موفق می  

 1287 تـا    1282های ی زندگی سیاسی حیدرعمواوغلی در سال درباره
های عباس آشتیانی بـه    ، به مقاله)  میالدی 1901-1908( خورشیدی  

هـای  ، شـمـاره   “ یادگار” ی  ، در مجله  “  ایران ورقی از تاریخ مشروطه   ” نام  
حـیـدر خـان      ”  خورشیدی و رحیم رضازاده ملک به نـام           1325سال  

 . خورشیدی، مراجعه کنید1351، تهران، “ی انقالبعمواوغلی چکیده
دمـکـراسـی      -ی گروه سوسیـال   اسناد جدید درباره  “ ایوانف،.   س. م  -16

ی نشریـه “   مسایل خاورشناسی” ی ، در فصل نامه“ 1908تبریز در سال    
 ).1959 (5آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی، شماره 

- اعضای سرشناس این جلسه که همگی به اسامی مستعار معرفی شده      
“ کاراخـانـیـان   ”   ، “ تری یا” ، ) خاچاطوریان( “   واسو” :   اند، عبارت بودند از   

 .“سدراک دوم”و “ چلینگریان“،“ سدراک اول”، “تیگران“،

 1-25 ، صفحات 1367تهران، ، “اقتصاد ایران ”ابراهیم رزاقی، -17
تا اواخر قرن هفدهـم و اوایـل       ( ها  گفتنی است که شرایط ایران، قرن     

ی سیاسی، فـرهـنـگـی و بـه ویـژه             در حوزه)   قرن هیجدهم میالدی 
اقتصادی، موقعیت بسیار خوب و مسلطی داشت و به یقین یـکـی از                 

. آمدهای مهم جذب و ادغام سرمایه در جهان آن روز به شمار می            قطب
ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و بازرگانی و وجود روابط متقابل و بـه               

موجب شـد تـا       “   راه ابریشم ” ی اقتصادی موجود درمسیر     هم پیوسته 
ی صفـویـان کـه      در دوره.   شهرهای بزرگ صنعتی و بازرگانی پدید آید 

عمر آن نزدیک به سه قرن طول کشید؛ اقتصاد ایران، اقتصادی متکـی             

به ویژه صنایع دستـی و      ( های کشاورزی و صنعتی     به خود بود و بخش    
با یکدیگرهماهنگ و درمقایسه با بیشتر کشورهای آن زمـان           )   نساجی

همراه با رشد شهرهای    .   کردندهای جامعه عمل می   منطبق با نیازمندی  
های اصلی بورژوازی تجاری در این دوره شـکـل          بزرگ  و صنعتی نطفه    

در امور تجارت خارجی امتیازهای اعطـا       .   گرفت و به سرعت رشد یافت     
شده به نیروهای خارجی در این دوره، بیشتر با دریافت امـتـیـازهـای                

پویایی اقتصاد ایران و رشد بورژوازی نوپای تـجـاری         .   متقابل همراه بود  
از بروز پیامدهای منفی امتیازهای اعطایی و از در غلطیدن ایـران در               

مردم شـهـرهـای    . باتالق توسعه نیافتگی و وابستگی جلوگیری می کرد 
بزرگ ایران از جمله تبریز، مشهد، ری و اصفهان دارای جمعیت فعالـی     

ها قرار داشتند و مـنـاطـق        بودند و در مسیر راه های ترانزیتی و کاروان        
ی دریای مدیترانه واروپای شرقی را با کشورهای هـنـدوسـتـان،              کرانه

پس از افول و اضمحالل حاکمیـت       .   ساختندچین و ماچین مربوط  می     
های استعماری اروپا در کشـورهـای         صفویه و پیدایش و رسوخ قدرت     
های جدید در مرزهای ایران از یک سو همجوار ایران و برخاستن قدرت    

و متالشی شدن ایران متمرکز و عروج رژیم ملوک الطوایفی و شـیـوع              
ای از سوی دیگر، اقتصاد ایـران       ای و عشیره  های خانمانسور قبیله  جنگ

 مـیـالدی از       1775 تا 1750های و بورژوازی تجاری ایران را در سال     
در چنین شرایط بحـرانـی،   .  بازار گسترده و طبیعی خود محروم ساخت 

ی رویارویـی نـیـروهـای       نمایی و عرصهی  قدرتکشور ایران به صحنه   
 .استعمارگران کهن تبدیل ساخت

 1900 تـا    1828ی ی تاریخ اقتصاد سیاسی ایران در دورهدر باره -18
 :میالدی رجوع کنید به

ی احمد تابنده، تهران،    ترجمه،  “ روند سلطه گری  ” ،  استفن آمبروز   -    
1363. 

 تهران، ،“ موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران”   احمد اشرف،   -    
1352 . 

 یـعـقـوب آژنـد،        ی ترجمه ،“  تاریخ اقتصاد ایران   ” چارلز عیسوی،     -    
 .1362تهران، 

 ترجمه از   “ ترکستان  های خارجی در کمونیست” سولوگوبوف،  .   م  -19 
 تاریخ مختصر سـازمـان       ” ملکومف،  .   روسی به فارسی ، تاشکند ، و س       

 ترجمه از روسی به فارسی و ترکی آذربایجانی،         ،“ حزبی ایالت ترکستان  
 .1959عشق آباد، 
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تاریخ معموال درست و بصورت واقعی ثبت و تحلیل نمیشود و عوامل بسیار        
گوناگون فردی و اجتماعی، خواه عینی وخواه ذهنی، در نگارش آن تأثـیـر              

ای که برثبت یا تحلـیـل       اگر از کمبود اسناد بگذریم مسئلۀ عمده      .   میگذارد
طبقاتی نویسنـده     -های اجتماعی تاریخی بطور عمده اثر میگذارد وابستگی     

 .و تحلیلگر و جهان بینی و پرورش فکری اوست
 

یک مورخ برای تحلیل یک حادثه یا یک پدیدۀ تاریخی ناگزیر به مراجـعـۀ         
به اسناد است و اسناد هم در بسیاری موارد ناقص یا یکـجـهـتـه عـرضـه                    

اند کـه  در مورد گذشتۀ نسبتاً دور معموالً این صاحبان قدرت بوده.   میشوند
اند و اینهـا    قلمان و اندیشمندان را در خدمت خود داشته       منشیان و صاحب  

نیز بطور طبیعی جزآنچه که در ستایش یا تأیید رفتار وگفتار آنـان بـوده                
بعالوه صاحبان قدرت و اطرافـیـان آنـان          .   اندچیز دیگری را ثبت نمیکرده    

معموالً اسنادی را که خالف منافعشان بوده، و علی رغم قدرتشان فـراهـم           
ها و اسناد تاریخی که بـکـلـی      چه بسیار  نوشته. برده اندشده، از میان می 

نابود شده و کمترین اثری از آنان باقی نمانده است ولی گاه قطـعـاتـی از                  
های نامطـلـوب در البـالی        هائی از اندیشهها و اسناد و نمونه  برخی نوشته 

هـای حـاکـم زمـان و بـقـصـد                های ستایشگران قدرت یا اندیشه    نوشته
پاسخگوئی و تخطئۀ آنها نقل شده که طبعاً بسیار مختصر و احتمـاالً هـم                

در تاریخ ایران مزدک یک انـدیشـمـنـد        .   تحریف شدۀ نسخۀ اصلی هستند    
برجسته و نوآور انقالبی و رهبر یک جنبش بزرگ اجتماعی است امّا از او و        
جنبشی که رهبری میکرد چه میدانیم؟ جزاینکه او مردی ملعون بوده کـه             

را همگانی کند؟ از یک رهـبـر   “   زن  و خواسته” بقول فردوسی قصد داشته   
ای های زحمتکش را علیه اشرافیت   قبیلـه        اجتماعی بنام گئومات که توده    

میشوراند چه اطالعی داریم؟ جزآنکه او آشوبگری بی اصل و نسب بوده که             
به یاری دروغ و توطئه تخت سلطنت را بناحق غصـب کـرده اسـت؟ از                   

های پیشتاز او چه    ای چون زکریای رازی و اندیشه     ورز بزرگ و آزاده   اندیشه
میدانیم؟ جزاینکه او ملحدی است که کارش ناسزاگوئی به پیامبران و انکار            
رسالت آنان بوده؟ در چنین اوضاعی طبیعی است که اگر مورخی بخواهـد             
حقایق را از روی اسناد موجود تنظیم کند باتمام هوشمندی و دقّتی هـم               

ای ازواقعیات را منعکس کند و طـبـعـاً           که بکار ببرد باز نمیتواند جزگوشه     
 .صحت و دقت آنها هم کامالً نسبی خواهد بود

 
البته هر چه به دوران معاصر نزدیکتر میشویم اسناد ومدارک بیشتر و همه            

نویس قرار گیرد ولی با اینهمه هیچکس تری میتواند در اختیار  تاریخ     جانبه
موافق یا مخالف و مطلوب یا نامطلـوب    -نمیتواند ادعا کند که برتمام اسناد  

 تاریخ و سیاست

 
 تحلیل تاریخی یا نشخوار سیاسی

 
 
 

 باقر مؤمنی
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. میتواند دست یابد    -صاحبان قدرت و یا تفکر و ایدئولوژیِ مسلط زمان        
در انبوه عظیم امـکـانـات      “   نامطلوب” هم اکنون هم بسیاری از حقایق       

ترین جوامع  قدرتمندان نابود و سربه نیست میشوند و حتی در دمکرات         
های بسیار اش را پس از چند ده سال در نسخه  هم وقتی اسناد محرمانه   

معدود منتشر میکنند بازهمچنان مقداری از آنها برحسب ضـرورت و             
 .مصلحت دید مقامات قدرت غیرقابل دسترسی باقی میمانند

این البته مشکل اول در نوشتن وتدوین تاریخ است که بطور طبیعی در     
نگر و به اصـطـالح بـی          کار تاریخ نویس، هرچقدر هم هوشمند و واقع       

امّا مشکل یا مشکـالت بـعـدی بـه            .   غرض باشد، تأثیر عمده میگذارد    
ای که باید امروزه بیشتربه آن توجه       نویس مربوط میشود و مسئله    تاریخ

نویسنده و تحلیلگر تاریخ بطور طبیعی در جامعـه  .   کرد همین امر است   
جای معینی را اشغال میکند و روابط و منافع و دید و برداشت معینـی               

های گوناگون تقسیم شـده اسـت و       یک جامعه به طبقات و الیه    .   دارد
مورخ نمیتواند کامالً جدا ازاین طبقات و الیه ها باشد و مافوق جامـعـه           

مورخ بطور طبیعی تاریخ را از زاویـۀ           .   قرار گیرد و از آنها متأثر نشود      
بینش و مصالح طبقه و یا الیۀ اجتماعی که با آن وابسته است تحلیل و        

 .منعکس میکند

طبقاتـی، هـرمـورّخـی       -اما گذشته ازمصالح و منافع و بینش اجتماعی       
پرورش و روحیۀ خاصّ خود را دارد که از فرهنگ مسلط بر مـحـیـط                 
خود متأثر است و به این ترتیب تاریخی که از زیردسـت یـک مـورّخ                  
بیرون میĤید با تاریخی که فرد دیگری مینویسد میتواند متفاوت باشـد؛       

اند و جهـان  نگارانی که به یک طبقه یا الیۀ اجتماعی وابسته     حتی تاریخ 
بینی واحدی دارند براساس میزان دانش و کیفیتِ فرهنـگـی وحـتـی               

های متفاوتی از یک حادثـه  شان ممکن است تحلیل   های شخصی سلیقه
یا پدیدۀ تاریخی ارائه دهند که اگر نه در کلیاتی که به منافع طبقـاتـی       

هـای  گـیـری  آنان مربوط میشود، حداقل در نحوۀ ارائه و برخی نتیـجـه     
بعضی از اینها مطالب خود را      .   منتشرشده اختالفات فراوانی میتوان دید    

با بررسی عمیق و همه جانبۀ حوادث و از موضع آکادمیک نوشته اند و              
بعضی دیگر بصورتی سطحی و تُندگذر، و به اعتباری ژورنالیـسـتـی و               

امّا منظـور از پـرورش        .   اندبراساس مصالح روز به مسئله برخورد کرده      
نویس نیست بلکه حـتـی       صرفاً نسبی بودن میزان و سطح دانش تاریخ       

نویسان به آن وابستـه انـد و          ملیت و مذهب و درجۀ تمدنی که تاریخ       
. های آنها به جـا مـیـگـذارد      نحوۀ تفکر آنان نیز تأثیر خود را بر تحلیل      

اگرچـه هـردو       -برای مثال یک هندی بودائی و یک انگلیسی مسیحی        
یک پدیده و حادثـه    -هم به یک طبقۀ اجتماعی مشترک وابسته باشند       

 .بینند و تحلیل کامالً مشابه از آن بدست نمیدهندرا یکسان نمی

ها صحت و اصـالـت نسـبـی       به این ترتیب بهترین و واقعی ترین تاریخ  
خواه براساس اسناد و مدارک مورد اتکّاء، خواه براساس مـوضـع     :   دارند

طبقاتی مورخ، وخواه براساس کیفیت دانـش و پـرورش و              -اجتماعی
 .های شخصی اوحتی سلیقه

اما عالوه بر اینها آنچه را نباید فراموش کرد تأثیرزمـان در تـحـلـیـل           
های تاریخی است به این ترتیب که تاریخ نویسی هـم            حوادث و پدیده  

مانند هررشتۀ دیگر دانش بشری در حال تحول وتکامل است و یـک               
مورخ امروزی در موقع معیّن اجتماعی، یک حادثه را متفاوت بـا یـک               

های دیگر میبیند و تحـلـیـل        مورخ درهمان موقعیت اجتماعی درزمان    
 .میکند

ها درزمانۀ ما به حداقل خود رسیـده اسـت زیـرا در                البته این تفاوت  
های تاریخی اموری تصادفی تلقی میشـدنـد و          گذشته حوادث و پدیده   

نویسی به صورت ساده ثبت وقایع تلقی میشد و یک تاریخ عبارت            تاریخ
نویسی ای از حوادث و وقایع، و حال آنکه تاریخ   بود از انبان درهم ریخته    

امروزه به صورت یک علم درآمده و ازقوانین و مقررات خاصی تبعـیـت              
نـویسـان   معنی این حرف البته این نیست که امروزه تمام تاریخ        .   میکند

هـای  به علمی بودن تاریخ اعتقاد دارند زیرا در این مورد هم مثل زمینه       
علمی دیگر هنوز بسیاری از مردم هستند که به قوانین علمی حتی در       

های طبیعی را همچـنـان   های طبیعی هم معتقد نیستند و پدیده  زمینه
اموری تصادفی و دلبخواهی و یا محصول اراده و میـل یـک نـیـروی                  

 .ناشناخته میدانند
با اینهمه تذکر این نکته الزم است که علم تاریخ مطلقاً به دقت عـلـوم                

 احمد کسروی
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دیگر از قبیل ریاضی و فیزیک و غیره نیست بلکه مانند علوم انسـانـی                
-پذیر است به این ترتیب که تاریـخ       دیگر قابل انعطاف و تفسیر و تحول      

نویسی، حتی بصورت کامالً علمی و در بهترین کیفیت آن هـمـچـنـان       
نـمـیـتـوانـد        نویس خود نمیتواند رنگ طبقاتی نداشته باشد زیرا تاریخ      

اجتماعی خودش بی تفاوت بماند و تـحـت          -نسبت به موضوع طبقاتی   
 .تأثیر فرهنگ و ایدئولوژی مربوط به آن قرار نگیرد

-دراینجا البته بحث برسر تعریف تاریخ و اصول و مبانی علمی تـاریـخ              
ی الزم دارد، بلکه بحـث بـرسـر      اجداگانهنویسی نیست، که خود بحث   

ای هم که ادعای علمی بودن دارند       های تاریخی اینست که حتی نوشته   
برای مثال میتوان ایـن اخـتـالف و          .   با یکدیگر اختالف اساسی دارند    

هائی که در بارۀ جنبش مشروطیـت، و یـا            تعارض را در بهترین تاریخ    
نویسانی هستنـد   تاریخ:   مثالً یکی از حوادث آن نوشته شده بخوبی دید        

اند؛ برخی آنرا مـحـصـول اراده و مـبـارزۀ               که آنرا بکلی تخطئه کرده    
اند، بعضی نقش اشراف لیبرال را درآن مـهـم             روحانیت شیعه دانسته  

ای نیز بار سنگین آنرا بـدوش طـبـقـات مـتـوسـط و              اند و عده کرده
اند، و همۀ اینها نـقـش     های این طبقات نهاده   روشنفکران و تحصیلکرده  

طبقات و قشرهای دیگر اجتماعی را یا مطلقاً نادیده گرفته و یا نـقـش       
هـا هـم     اند، و در این میان مارکسیـسـت  درجۀ دوم برای آن قائل شده    

هستند که به نقش طبقات زحمتکش شهر و ده در این جنبش تکـیـه               
 .میکنند

-خوانندۀ کتابهای اسماعیل رائین به این نتیجه میرسد که فرامـاسـون           
های وابسته به استعمار انگلیس، مانند میرزاملکم خان، بعنوان واسطـه           

-و دالل به جنبش مشروطیت خوراک فکری میداده و با حادثه آفرینی           
نگارانـی مـثـل نـاظـم          وقایع.   اندهای سیاسی آنرا سازماندهی میکرده    

االسالم کرمانی روحانیت حوزۀ نجف و مجتهدانی از قبیل سید محمـد            

طباطبائی و سیدعبداهللا بهبهانی را منشاء اصلی جنبش معرفی میکنند          
که صرفاً بقصد اجرای احکام اسالم و استقرار عدالت اسالمی با استبداد            

ها و روشـنـفـکـران         نگارانی مانند کسروی نقش تودهتاریخ.   در افتادند 
ترقیخواه وابسته به توده را در جنبش برجسته میکند و تحلـیـلـگـری               
چون فریدون آدمیت جز اندیشۀ اجتماعی برگرفته از اروپا و نخبـگـان             

 ...ایرانی حامل آن عامل دیگری در این جنبش نمیبیند و

نویسان هدف و مضـمـون        از نظر مضمون جنبش هم هر یک از تاریخ        
. خاصی برای آن قائل میشوند یا به جنبۀ خاصی از آن اصالت میدهنـد             

های خود رسـیـده یـا نـه،            حتی در مورد اینکه این جنبش به هدف       
های متفاوتی بـدسـت      براساس تحلیل و توقعات مورخان نتیجه گیری      

ای یا فی المثل در مورد یک حادثه، هر   نـویسـنـده               .   داده شده است  
براساس وابستگی طبقاتی و شیوۀ تفکر خودش، برداشت خاص خود را           

هـا و یـا       یکی این گروه دست اندرکار را در شـکـسـت            :   ارائه میدهد 
ها مؤثر میداند ویکی دیگر گروه دیگر را، یا یکی یک تاکتیک و           موفقیت

 .ها را صحیح میداندحرکت و شعار را غلط و دیگری همان

اما همانطور که قبالً گفته شد مشکل فقط محدود به مکتب فکری و یا              
اجتماعی نویسنده نیست بلکه میزان دانش و کیفیت        -وابستگی طبقاتی 

بـرای  .   کار نویسندگان در داوری و برداشت آنان نیز نقش بازی میکنـد           
مثال بعضی از نویسندگان واقعیات و اسنادی را که مطابق میـل خـود            

ی های آنان را تأیید نمیکند خیلی راحت نـادیـده           یابند و پیشداور  نمی
ای، که برای هم اندازه کردن قدّ اسیـران    میگیرند و مثل راهزن اسطوره    

خود با تخت خوابش پاهای آنها را ارّه میکرد و یا بدن آنها را میکشیـد،           
های از پیش ریختۀ آنها نمیگنجد به دور میاندازند         هر چیز که در قالب    

و ایـن  .   یا آنقدر ازآن میبرند و یا بر آن میافزایند تا اندازۀ قالبشان بشود  
پردازان و اندیشمندان طبقات عقـب مـانـده و            امر اختصاص به نظریه   

هـای  ارتجاعی ندارد بلکه در میان سخنگویان طبقـات و  جـنـبـش                
ها هم دیده مـیـشـود و حـال آنـکـه             اجتماعی پیشتاز و مارکسیست 

نویسـی را عـرضـه        ترین بینش تاریخی و متُد تاریخ     مارکسیسم علمی 
داشته و کاربرد انتقاد و انتقاد از خود را حتی در تحلیل حوادث روز نیز    

 .توصیه کرده است
اینها همه اشاراتی بود بعنوان مقدمه بر بحث اصلی؛ امّا بحـث اصـلـی                

نویسی معاصرِ ایران بـوجـود   ایست که در تاریخ   پرداختن به بیماری تازه   
این بیماری حال کردن گذشته و یا ایجاد وحـدت مـیـان        .   آمده است 

گذشته و حال است، به این معنی که بسیاری از صاحبنظـران چـنـان       
سیاست و تاریخ را در هم میĤمیزند که حوادث صدسال اخیر را بمنزلـۀ         

نویسی معاصرِ ایـران     ایست که در تاریخ   بیماری تازه 
این بیماری حال کردن گذشته و یا       .   بوجود آمده است  

ایجاد وحدت میان گذشته و حال است، به این معنـی   
که بسیاری از صاحبنظران چنان سیاست و تاریخ را          
در هم میĤمیزند که حوادث صدسال اخیر را بمنـزلـۀ           
حوادث امروزی، چنانکه گوئی خود در حال حاضر بـا          

 آنها درگیر هستند 
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حوادث امروزی، چنانکه گوئی خود در حال حاضر با آنها درگیر هستند           
و در متن آن قرار دارند، نگاه و تحلیل و داوری میکنند، و البته بـایـد                  
گفت که این بیماری فقط مخصوص یک گروه معین از صاحبنظران و             

روشنفکران، فی المثل روشنفکـران     
وابستـه بـه بـورژوازی و خـرده             
بورژوازی نیست بلکه گاه در کـار         
مارکسیستها هم این اخـتـالط و         
امتزاج با تمام عواقب و آثارش دیده       

اینها براساس پیوند و عالقه     .   میشود
یا ضدیت و خصومتی که، بـعـلـت          
وضع طبقاتی و موضع اجـتـمـاعـی      

های خود، نسبت به حوادث و پدیده     
تاریخی صـدسـال اخـیـر ایـران            
احساس میکنند چـنـان بـرخـورد         
میکنند که گوئی ایـن حـوادث و          

ها همین اآلن در برابر آنها شکل میگیرند و اینها باید بعنوان یک             پدیده
مبارز سیاسی فعال با تمام وجود در برابر آنها نفیاً یا اثباتاً و بـراسـاس                 

بعبارت دیگـر   .   شان قاطعانه موضعگیری کنند   طبقاتی  -منافع اجتماعی 
اینها تاریخ را با سیاست عوضی میگیرند و بجای تحلیل و داوری در                

گـیـری سـیـاسـی        بارۀ یک حادثه یا پدیدۀ تاریخی، در برابر آن موضع 
میکنند بنحوی که در یک کلمه میتوان گفت تاریخ نویسـان ایـرانـی                

 .غالباً سیاست زده هستند

نویسان معاصر ایران که حوادث تاریخی را        البته هستند در میان تاریخ    
-دارانه نقل و به شیوۀ آکادمیک تحلیل و تفسیر کرده         کم و بیش امانت   

اند؛ با اینهمه معنای این حرف آن نیست که آنها با یک تحلیل علـمـی            

این مورخان چه بخواهند و چـه         .   اندای کامالً صحیح رسیده   به نتیجه 
اند از فرهنگ خـاصـی   ای خاص وابستهنخواهند عالوه بر اینکه به طبقه   

هم برخوردارند امّا آنچه در کار و تحلیل آنها مهم و ارزشـمـنـد اسـت          
اینست که آنها اوالً از حادثه و پدیدۀ تاریخی فاصله میگیرند و از دُور                
به آن نگاه میکنند و آنرا با زندگی روزمرۀ خود آمیخته نمیکنند، ثانـیـاً       

های خودشان تمام اسناد و مدارک و اطـالعـات را مـورد              در بررسی 
 شیوۀ آکادمیک و    استفاده قرار میدهند و ثالثاً این مدارک و اسناد را به          

طبیعی است که این دانشمنـدان      .   آزمایشگاهی تجزیه و تحلیل میکنند    
های خود نمیتوانند در بـرابـر         ها و داوری  با همۀ این احوال در تحلیل     

ها، آنطور که گاه مدعی میشوند، کامالً بیطرف بمانند و          حوادث و پدیده  
های طبقاتی و فرهنگی و ذهنیّات ته نشـیـن           خود را از تأثیر وابستگی    

آنها خواه ناخواه بدون اینکـه خـود       .   شده در وجودشان بکلی رها کنند     
متوجه شوند اسناد و مدارک را به کمک معیارهای طبقاتی و فرهنگـی             
خود میسنجند و سبک سنـگـیـن        
میکنند و با همین معیارها هم بـه     
تجزیه و ترکیب آنها میپردازنـد و        

ای بطور طبیعی از کار آنها نتیـجـه       
بدست میĤید که محصول همـیـن       
فعل و انفعاالت است و بـخـودی          
خود با نتیجۀ کار دانشمندی که از       

ای دیگر و با فرهنگ و بینش       طبقه
و ذهنیتی دیگر اسـت مـتـفـاوت          

 .خواهد بود

این مطلب تا اینجا و به هـمـیـن           
شکل قابل فهم و قابل تحمل است و بهر حال مخاطب میتواند براساس            
وضع اجتماعی و فرهنگی خود از آن چیزی درک کند و برای تحلـیـل               

های تاریخی مشابه آنرا مورد استفاده قرار دهد، و یـا اگـر اهـل              پدیده
عمل و سیاست باشد در کار روزمرۀ خود از آنها بعـنـوان تـجـربـیـات             

امّا آن بیماری که از آن اسم بردیم و نسـل           .   برداری کند گذشتگان بهره 
.ای مـیـشـود     حاضر گرفتار آنست مانع از رسیدن به چنین  نتـیـجـه            

  
برای مثال در کشور ما ازهمان سال اول قرن چهارده هجری شمـسـی              
حوادثی اتفاق افتاد که منجر به انتقال سلطنت از خانوادۀ قاجار به رضا             

 بـه عـلـت      1320پهلوی و خانوادۀ او شد، و پس از آن هم در شهریور        
نسلی کـه امـروزه       .   آمدهای دیگر پسر رضاشاه به سلطنت رسید      پیش

سخن بر سر برخورد سیاسی با بازماندگان این خانـواده          
و یا حتی نظام سلطنتی بطور کلی نیست بلکه سخن بر           
سر تحلیل نقش سلطۀ این خانواده و دوران حاکمـیـت           

نگاران که از لـحـاظ       بهرحال برخی از تاریخ   .   آنهاست
سیاسی مخالف نظام سلطنتی و طبعـاً حـاکـمـیـت              

هـای  استبدادی این دو پادشاهند هنوزهم در نوشـتـه        
 خود حتی از ذکر نام رسمی آنها نیز خودداری میکنند
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کمتر ازهفتاد سال دارد زندگی اجتماعی و سیاسی خود را بطورعـمـده        
ای از این نسل عـده    .   در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی گذرانده است      

با استبداد سلطنتی محمدرضا شاه درگیری سیاسی داشته و در جـدال        
اند و عده ای دیگر از آن متنفع شده و یـا از               و مبارزۀ با آن زیان دیده     

این دوگروه طبیعتاً در زمان سـلـطـنـت          .   ارکان دستگاه قدرت بوده اند    
های سیاسی و اجتماعی در برابر یکدیگر قـرار          محمدرضاشاه در جریان  

اند که گاه هم این جدال بـه نـتـایـج       داشته و در جدال با یکدیگر بوده 
امّا اینک سالهاست که از سرنگونـی خـانـوادۀ           .   خونینی انجامیده است  

پهلوی و بعد هم مرگ محمدرضاشاه گذشته ولی این دو گروه نه تنهـا              
های گذشته را بصورت حوادثی تاریخی نگاه نمیکنـنـد          حوادث و جدال  

های سیاسـی را بـه تـمـام           های زائیده از این جدال   گیریبلکه موضع 
-حوادث تاریخی ماقبل آن نیز سرایت میدهند آنچنان که گوئـی هـم             

اکنون هم بعنوان دشمن یا دوست رضا و محمدرضا پهلوی در بـرابـر             
یکدیگر قرار دارند و خود را موظف میبینند که این دو را، بـر حسـب             
موضع اجتماعی خود یا به عرش اعلی برسانند یا به اسفل السـافـلـیـن               

البته دراینجا سخن بر سر برخورد سیاسی با بازماندگان ایـن         .   بکشانند
خانواده و یا حتی نظام سلطنتی بطور کلی نیست بلکه سخن بـر سـر                

بـهـرحـال    .   تحلیل نقش سلطۀ این خانواده و دوران حاکمیت آنهاسـت         
نگاران که از لحاظ سیاسی مخالف نظام سلطنتی و طبعاً          برخی از تاریخ  

های خود حتی حاکمیت استبدادی این دو پادشاهند هنوزهم در نوشته      
الـمـثـل بـجـای        از ذکر نام رسمی آنها نیز خودداری میکنند و فـی            

رضاپهلوی یا رضاشاه پهلوی از رضا خان با القابی از قبیل قلدر یا قـزاق               
تـوزانـه و     و غیره استفاده میکنند و طبیعی است که با این روحیۀ کین 

برخورد عامیانه تمام حوادث دوران او را هم منفی و تمام کارهای او را              
برعکس، کسانی کـه از حـکـومـت            .   خیانت به ملت ایران تلقی کنند     

اند جز تمجید و ستایش چـیـزی از        رضاشاه یا محمدرضاشاه سود برده    
حکومت این دو پادشاه در چنته ندارند و برای مثال نـام رضـاشـاه را                  

برزبان و قلم نمیĤورند و تمام کارهائی که در زمـان            “   کبیر” بدون لقب   
سلطنت او صورت گرفته بعنوان کارهای بزرگ تاریـخـی بـه حسـاب              

یک نمونه ساخـتـن راه آهـن          .   شخص او میگذارند و ستایش میکنند     
سراسری ایران است که بیش از یک قرن مورد نظر بورژوازی نورسیـده            
و نیروهای ترقیخواه ایران بوده و حتی اقداماتی هم در این زمینه انجام             

طرفداران رضاشاه آنرا به حساب ابتکار شخصی او گذاشته و           .   شده بود 
اند؛ و برعکس، مخالـفـان او آنـرا یـک ابـزار                 آنرا معجزۀ قرن نامیده   

استراتژیک علیه اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی تلقی میکنند کـه         
به سود و به دستور امپریالیسم انگلیس و با خرج مردم فقیر و از طریق               

مالیات بر قند و شکر ساخته شده بدون آنکه کمتریـن سـودی بـرای          
المثل تخته قاپو کردن عشایرایران را گـروه  و یا فی. ملت ما داشته باشد 

اول یک عمل ترقیخواهانه و قدمی بسیار بزرگ در راه پیشرفت کشـور             
بشمار میĤورند و حال آنکه تحلیل گروه دوم آنست که این عمل یـکـی              
از عوامل استقرار استبداد بازدارندۀ رضاشاهی و از لحـاظ اقـتـصـادی               

به این ترتیب گروه اول از او         .   مصیبتی برای دامداری ایران بوده است     
بعنوان ناجی کبیر ایران و رهبری بزرگ و میهن پرست یاد میکنند که             
مملکت را به عظمت باستانی رسانده و گروه دوم جز وابسـتـگـی بـه                  
امپریالیسم و استبداد خشن چیزی در اوسراغ نمیکنند که به دسـتـور             

 . ماندگی نگاه داشته استبیگانگان ملت و کشور را درحال عقب

این دو گروه طبعاً در مورد دوران خود محمدرضاشاه هم ، بـرحسـب                
اینکه مستقیماً با حکومت او در جدال بوده و از آن آسیب دیده و یـا                  

الـعـمـلـی     اند چه عـکـس     برعکس به برکت آن به آالف و الوف رسیده        
خواهند داشت، و حال آنکه نه تنها رضاشاه بلکه محمـدرضـاشـاه هـم          

اند و به جای برخورد سیاسی بـا آنـهـا و               مدتهاست به تاریخ پیوسته   
موضعگیری سیاسی در بررسی دوران آنها و حاکمیتشان باید به تحلیل           

 .علمی آن دست زد-تاریخی

این نوع برخورد انحصار به مخالفان و موافقان رضاشاه و محمدرضاشـاه            
. ندارد بلکه نسل ما تمام مسائل صدسال اخیر را از همین زاویه میبیند            

هائی مثل حزب تودۀ ایران، مصدق و جنبش ملی شدن نفـت و              پدیده
مسائلی مانند اینها هنوز هم از طرف بسیاری از صاحبنظران بـعـنـوان              

هـا  اینان هنگامی که از این پدیده   .   های تاریخی شناخته نمیشوند   پدیده
سخن میگویند گوئی در یک میدان مبارزۀ سیاسیِ زنده قرار دارنـد و          
در یک جدال شدید سیاسی به شعار دادن له یا علیه این یا آن شخص              

 نیروهای لیبرال و    1357نمونه آنکه در آستانۀ انقالب      
دموکرات و چپ بجای اینکه دست در دست هم بـه            

که مضمون و شعار اصلی انقالب        -استقرار دموکراسی 
 و  1331 و   1330کمک کنند گوئی هنوز در سال         -بود

در گرماگرم مبارزه برای ملی شدن نفت هستند بـا           
انبانی از سوءظن و خصومت و با همان نگاه قدیمی به           
 . تکرار اتهامات و ناسزاها علیه یکدیگر مشغول شدند



             159                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

مثالً یکی از مصدق بعنوان عوامفریبی یاد میـکـنـد    .   یا جریان مشغولند  
که برای چند سال در پیشرفت ایران بسوی تمدن بزرگ آریـامـهـری               
وقفه ایجاد کرده و دیگری در بحث از تاریخ معاصر، حزب تودۀ ایران را              

ای پیشرو در طول تاریخ ایران بـوده و در             که بزرگترین حزب توده     -
 نقش چشمگیری در سیـاسـت و تـحـوالت             1332 تا   1320سالهای  

دلبخواهانه بکلی فراموش میکنند چنانکـه        -اجتماعی ایران بازی کرده     

یا آنرا ویرانگر و ابـزاردسـت ابـلـیـس        “   تو گوئی که رستم ز مادر نزاد      ” 
از طرف دیگر هـنـوز پـس از چـهـل و                .   بلشویسم تجسّم میبخشند  

چندسال، که از ایفای نقش این دو جریان گذشته و پس از کـودتـای                
اند، کم نیستند کسانی که  مرداد از صحنۀ سیاست ایران خارج شده    28

ای و یا مصدقی میدانند و بهیچوجه حاضر نیستـنـد بـاور              خود را توده  
. انـد کنند که این دو جریان بعنوان دو پدیدۀ سیاسی به تاریخ پیوستـه            

نویسی در تحلیل خود از این دو جریان کمـبـود و             در نتیجه اگر تاریخ   
ای منفی و یا خطا کشف و آنرا منعکـس          کاستی درآنها ببیند و یا جنبه     

یکی بعنوان اینـکـه مـورخ      : کند ازموضع سیاسی بسختی بر او میتازند 
ای است و دیگری بعنوان اینکه ضدمصدقی و ضد کمونیست و ضد توده    

 .ضدملی است

زدگی دانست ظاهراً مخصوص    این پدیده را که میتوان بیماری سیاست      
نسل امروزی ما ایرانیان است و شاید نتوان در جای دیـگـری از ایـن                

حتی بنظر میرسد که در     .   بیماری، الاقل به این شدت، اثری بدست داد       
 1320گذشتۀ ما هم این بیماری وجود نداشته و همه چیز از شهریور              

در این تاریخ که بعلت سقوط دیکتاتوری رضـاشـاه و             .   آغاز شده است  
کناررفتن اجباری دیکتاتور، پس از یک خأل مطلق سیاسی پانزده ساله            
و فقدان مطلق دموکراسی در این مدت جنب و جوش سیاسی حـادّی          
کشور را فراگرفت، نیروهای سیاسیِ گوناگونی همچنان از گذشته باقـی        
مانده بودند که قسمتهائی از آنها هم بنوعی وارد کارزار سیاسی شـدنـد    

ولی جنبشهای تازه آنها را، بعلت اینکه هنوز هم در گذشتـه زنـدگـی                
میکردند، یا به خود راه ندادند و یا در خود حل کردند و اجازه نـدادنـد                 
که آنها حرکت تاریخ را با نشخوار گذشته ترمز کنند، و تنها مـعـدودی               
انگشت شمار، که خود را با اوضاع زمان تطبیق دادند و به مسائل زنـدۀ               
روز پرداختند توانستند در صفوف جنبشهای سیاسی پس از شهـریـور            

در آنـروزهـا،     .   بیست راه یابند و با تجربیات خود آنها را غنی سـازنـد             
درست بخالف امروز، نه تنها تاریخ گذشته بصورت حال درنـیـامـد و                
تاریخ به سیاست روز تبدیل نشد بلکه رزمندگان سیاسـی چـنـان بـا             
روزگار خود و مضامین تازه درگیر شدند که میتوان به آنها ایـراد وارد               
کرد که چرا بخاطر درس گرفتن هم شده پلی به گذشـتـۀ تـاریـخـی                  

امّا نسل ما از اینطرف افتاده بنحوی که ما هنوز خـود را    .   نزدیک نزدند 
درگیر مسائل پنجاه سال پیش، و حتی پیش از آنها، مـیـبـیـنـیـم و                 
بهیچوجه حاضر نیستیم از حوادث گذشته فاصله بگیریم و گذشتـه را             

 .بصورت تاریخ نگاه کنیم

یک رزمندۀ سیاسی که در هنگام سقوط دیکتاتوری رضاشاه بـیـسـت              
ساله بوده امروزه در هفتادسالگی هم خود را درهمان زمان میبیند بـا              

بندیها و با همان حـال و        همان هدفها، با همان حرفها و در همان صف        
هوا و روحیات، چنین آدمی که آنروز برای ساختن آینده میجـنـگـیـد               
امروز غرق در گذشته است و نمیخواهد و نمیتواند باور کند که زمـان               
دیگر شده و او هنوز همچون پهلوان مانش با همان سالحهای کهنه بـا              
اوهام و هیوالی خیالی پنجه نرم میکند و در حقیقت با کار خـود بـه              

 1357نمونه آنکه در آستانۀ انـقـالب          .   سیر پیشرو تاریخ لطمه میزند    
نیروهای لیبرال و دموکرات و چپ بجای اینکه دست در دست هم بـه           

کمک کنند    -که مضمون و شعار اصلی انقالب بود        -استقرار دموکراسی 
 و در گرماگرم مبارزه بـرای مـلـی      1331 و 1330گوئی هنوز در سال  

شدن نفت هستند با انبانی از سوءظن و خصومت و بـا هـمـان نـگـاه           
قدیمی به تکرار اتهامات و ناسزاها علیه یکدیگر مشغول شـدنـد و در                
حقیقت بجای اینکه به پیشرفت جامعه کمک برسانند دموکـراسـی را             

 .های سیاسی گذشته کردندقربانی دشمنی

های دور یـا    اشتباه نشود، غرض این نیست که با تاریخی کردن گذشته         
ها بکاهیم یا آنها را نادیده و دست کـم        نزدیک از ارزش حوادث و پدیده     

بگیریم و یا به دست فراموشی بسپاریم و یا بدتر، آنها را از مـحـتـوای                  
نگـرش تـاریـخـی بـه          .   تاریخی خود خالی کنیم     -اجتماعی  -طبقاتی

بـدون شـک     .  سپردن آن چیز دیگریگذشته یک چیزاست و به تاریخ 
تر نیست که کسـی کـه گـذشـتـه را              هیچ چیز از این عبارت درست     

حال کردنِ گذشته خطری کمتر از فراموش کردن آن         
-ندارد و سبب میشود که انسان فعـال سـیـاسـی            

اجتماعی بجای راندن و پیش رفتن در پهنۀ دریا در           
کسی که در میدان نبرد زندگـی  .  اعماق آن خفه شود 

حضور دارد با غرق شدن در گذشته خود را فـلـج              
 نمیکند
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فراموش میکند ناگزیر خواهد شد که خود شخصاً آنرا دوباره تـجـربـه               
کند، اما این حرف هم میتواند درست باشد که کسی که بـا گـذشـتـه          

در نتیجه آن کس کـه بـه         .   فاصله نمیگیرد فقط به دور خود میچرخد      
گذشته بصورت تاریخ نگاه نمیکند و تحلیل تاریخی منـطـقـی از آن                
بدست نمیدهد و با آن برخورد سیاسی میکند همان اشـتـبـاهـات و                 

یک سلطنت طـلـب،     .  خطاهای گذشته را به شکل بدتری تکرار میکند 
ای، اگر به تحلیل منطقی و غیرعاطفی تاریخی        یک مصدقی و یک توده    

در مورد گذشته دست نزنند و از درسهای آن پند نگیرند در واقع فقـط       
های اند و تاریخ از سر آنان خواهد گذشت وآنها را در زیر گام            در جا زده  

سنگین خود له خواهد کرد کما اینکه نیروهائی که در جریان انـقـالب             
بارهای کهنۀ گذشته بـه       از گذشته بجا مانده بودند و با همان کوله         57

میدان آمدند نه تنها به انقالب لطمات اساسی زدند بلکه خود نـیـز در        
 .جریان حوادث با سرشکستگی از میدان رانده شدند

البته دراین میان ممکن است کسانی مدعی شوند که از گذشته تحلیل            
تاریخی میکنند وچیزهائی هم شبیه تحلیل تحویل بدهند امّا تحلـیـل            

سیاسی تفاوت    -علمی گذشته با تحلیل بر مبنای تأمالت ذهنی         -عینی
اساسی دارد و از تحلیل نوع دوم چیزی بدرد بـخـور و آمـوزنـده در                    

یک تحلیلگر وقتی میتواند به تحلیل نسبـتـاً درسـت وقـایـع           .   نمیĤید
ای موجود را، تا آنجـا کـه     گذشته برسد که تمامی اسناد و مدارک پایه    

ممکن است با بیطرفی و بقصد کشف حقایق بررسی کند و بـعـد هـم                 

اش تـا حـد       گیریها و ذهنیات سیـاسـی     سعی کند خودش را از موضع     
ممکن رها سازد ودر عین حال تا آنجا که بتواند خودش را در فضـای            

تنها در چـنـیـن    .   واقعه بگذارد بی آنکه در آن غرقه یا به آن آلوده شود 
صورتی است که تحلیلگر میتواند ادعا کند به حقیقت تاریخی نـزدیـک     

طبقاتی و جهان بینی و     -شده بدون اینکه بتواند تأثیر فضای اجتماعی    
 .سلیقۀ خود را بر این تحلیل بطور مطلق منکر شود

بهر حال گذشته را مطلقاً نمیتوان و نباید فراموش کرد ولی میتوان بـا        
حال کـردنِ گـذشـتـه         .   تحلیل تاریخی از آن برای امروز توشه گرفت       

خطری کمتر از فراموش کردن آن ندارد و سبب میشود که انسان فعال   
اجتماعی بجای راندن و پیش رفتن در پهنۀ دریا در اعماق آن            -سیاسی

کسی که در میدان نبرد زندگی حضور دارد با غرق شدن در           .   خفه شود 
گیری از تاریخ گذشته برای   گذشته خود را فلج نمیکند، برعکس با بهره       

ریزی میکند؛ درسهای تاریخی را بـه         امروز و آیندۀ مبارزۀ خود برنامه     
شعار سیاسی روز بدل نمیکند، شعار سیاسی روز را بـا اسـتـفـاده از               

یـک  .   تجربیات گذشته و براساس مسائل امروز و فردا تدوین مـیـکـنـد       
های زنـدگـی را بـا         اجتماعی در عین حال که پدیده     -رزمندۀ سیاسی 

بـا  .   نگرشِ سیاسی میبیند حوادث گذشته را با نگرش تاریخی میسنجد       
تبدیل گذشته به حال و تاریخ به سیاست در واقع مـا بـه تـوجـیـه                     
خطاهای گذشته خود و گذشتگان خود و تخطئـۀ کـارهـای درسـت                
دیگران و دیگراندیشان میپردازیم و به این ترتیب گذشته و حال هـردو      

گذشتۀ تاریخی را نه باید بدست فراموشی سپرد و نـه           .   را مسخ میکنیم  
آنرا تخطئه یا توجیه کرد، گذشتۀ تاریخی را باید تحلیل کرد و بـرای                

 .ساختن آینده از آن درس آموخت
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هنگامی که پیامبر اسالم پیامبری خویش را آشکار و خواندن به اسـالم           

نگاری و حتی تقویم دقیق     ی عربستان تاریخ  را آغاز کرد، در شبه جزیره     
تنها پیشامدهای بزرگ در یـادهـا        .   نگاری است، نبود  ی تاریخ که الزمه 

شد، چنان که تاریخ تولـد پـیـامـبـر        ماند و پایه و آغازگاه تاریخ می  می
. شناسانده شده اسـت   )   عام الفیل ( اسالم هم با یکی از همین پیشامدها        
گذشت، معلوم نبود که تـا چـه         حال اگر مدت زیادی از آن حادثه می       

 .ای نباشداندازه درست در یادها بماند و نیاز به پیشامد بزرگ تازه

های خود دلبـسـتـه    نامهای از تازیان، سخت به نسب   گذشته از این عده   
-ها را از بر و روایـت مـی        نامهبودند و کسانی را داشتند که این نسب      

. همین کسان بعدها راویان بزرگ حدیث و تاریخ اسالم شـدنـد           .   کردند
اما باید توجه کرد که چون ابزار نوشتن نبود یا نوشتن رواج نـداشـت،                

ای و مانند آن، فراموشی تاریخ را در          کوچکترین اختالف قومی، قبیله   
بهترین نمونه برای این مورد، تاریخ درگذشت پیامبر اسـالم          .   پی داشت 

است که جلوچشم صدها مسلمان معتقد در گذشت و در آن اخـتـالف              
 .افتاد

سازی و های اسالمی به سوی افسانه     همچنین به دالیل گوناگون روایت    
 :شدپردازی کشیده میحماسه

سازی و بزرگ کردن پـیـشـامـدهـا      های تازیان به حماسه  دلبستگی  -1
یکی از مهمتریـن    .   ی عربستان های شبه جزیره  برای  جبران محدودیت   

التیجان فـی مـلـوک        اسناد در این زمینه، کتاب وهب بن منبه با نام           
است که در آن شـاهـان یـمـن کـارهـائـی  و                )  دکن1945(حمیر  

ها کوچـک  اند که سرگذشت اسکندر در برابر آن      هائی کرده کشورگشائی
 .اندنمونه را از یمن روانه شده و چین را گشوده. است

های اشراف شبه جزیره که پس از پیامبر اسالم، سادگی و   دلبستگی  -2
ی عثمان بـه اوج خـود         تافت و سرانجام در دورهمحدودیت را بر نمی   

رسید و برای او چنان دشواری آفرید که کسی از حل مشکل بر نیامد و       
 .عثمان جان خود را بر سر آن گذاشت

پذیرش و نرمش کشورهای ایران و روم در برابر مسلمانـان کـه از            -3
های مسلمانان و ایرانیان سـخـن        علت آن جداگانه و در طرح درگیری      

 .خواهد رفت
که از نظرشان هدف وسیله را   )   زنادقه( هائی مانند مانویان  نفوذ فرقه   -4

کـه  ( های سـاسـانـی        آنان برای تبلیغ به ضد حکومت     .   کردتوجیه می 
و )   ی بیشماری از پیروان او را از میان برده بـود          پیامبرشان، مانی و عده   

بیزانس، به ساختن و رواج دادن روایات نادرست و سازگار با عقاید خود          
 .زدنددامن می

ایجاد اعتبار و امتیاز برای خویش به منظور بردن سهم بیشتری چه    -5
ها و انواع درآمدهای حـکـومـت         در کشورداری و چه استفاده از دارائی      

ی دوره.   شدگیری را شامل میاسالمی که دست کم جزیه، غارت و برده       
 .تر استاموی از این لحاظ برجسته

مسلمانان پس از آشنائی با ملتهای دیگر، از وجود تاریخ در مـیـان          -6
ی ی صـده   ایشان آگاهی یافتند و به همین دلیل بسیار دیر و از نیـمـه   

در عین  .   سیوم به نوشتن اخبار تاریخی پرداختند تا از ایشان باز نمانند          
 .حال این تاریخها ویژگی عمومی داشت

ماننـد  ( ای از بزرگان اسالم     برای جبران اشتباهاتی که در عهد عده          -7
صورت گرفت، الزم بود وقایع مهمتر و بزرگتری توجه اهل فکر           )   عثمان

این کـارهـا بـه        .   و دانش را به خود برگرداند و آن کارها فراموش شود   
 .آور شدی سود خود یا حتی بیش از آن زیاناندازه

 
 سرشت تاریخنگاری اسالمی

 
 علی حصوری
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برای کوچک کردن ملتهای دیگر و حکومت بر آنان، الزم بود ملتـی    -8
که نه نوشتن داشت و نه سازمان اداری، نه سلطنتی بزرگ و نه شهری              

ی در دوره  .   آباد، هنگامی که به قدرت رسید برای خود پشتوانه بسـازد          
بینیم که بسیاری از کودتاگران و راهزنان سیاسی بـرای           معاصر هم می  

سازند، چنان که برای مخالفان و دشـمـنـان           خود سابقه و حقانیت می    
 .کنندخود سندسازی می

به این ترتیب بر روایات و تاریخ اسالمی چنان افسانه و خرافه مسـلـط      
ی مـا    شد که کمتر خبر درست و واقعی باز ماند، به طوری که در دوره 

ی خردورزی گذشته است، هنوز تاریخ      که بیش از دویست سال از دوره      
ها است و جداکردن واقعیت تاریخی از افسـانـه          اسالم آمیخته به افسانه   

در نتیـجـه    .   ها هنوز آغاز نشده است    به انجام نرسیده و در برخی زمینه      
ی دشواری روبه رو است و این بـه شـرطـی         تاریخنگار امروز با وظیفه   

بـاور      -چنان که توصیف شـد          -است که وضعیت روایات اسالمی را       
پذیر نباشد و به واقعیت زندگـی مـردم بـیـش از                داشته باشد، آسان  

 .کارکردها و منافع خلفا، شاهان و قهرمانان اهمیت بدهد
پیش از من  دست کم دوتن به طور مشخص به این نکات یا برخی از                 

ذبیح بهروز که راهگشا بود و تاثیـر او بـر مـن و              .   اندآنها توجه کرده  
دیگر مرتضی عسکری صاحب چند کتاب معتـبـر         .   دیگران آشکار است  

در این زمینه ولی تنها در شناسائی راویان حدیث و خبر و شهـرهـا و                 
اند تا راویان را به آنـهـا نسـبـت       هائی که ناگزیر از جعل آنها بوده    قبیله
اما کارهای دقیق او تاثیری در دانشمندان اسـالمـی و طـبـعـا           .   دهند

آید و چه دیگران نداشته است، زیرا به مذاق بسیاری از آنان خوش نمی          
کاری مانع از پذیرفتن نظـرهـای او و           عادت، چه تنبلی و چه محافظه     

 . رواج دادن آنها است
ی  ی انکار همـه   اشکال در این است که پذیرفتن نظرهای آنان به منزله         

کتابها و مقاالتی است که در صد سال گذشته نـوشـتـه شـده و در                     
 )1.(بسیاری از آنها بر درخشندگی فتوحات اسالمی تاکید شده است

یکی از کارهائی که در تاریخ اسالم باید کرد، تعیین تعداد واقعی یـاران             
 .پیامبر و در نتیجه اخبار و احادیثی است که از او نقل شده است

اند آنچه گفتیم و نظرهائی که ذبیح بهروز و مرتضی عسکری بیان کرده           
ام، ما را به نتـایـجـی        هائی که من در تاریخ اسالم کرده      همرا کنجکاوی 

رساند که توضیح آنها به شناسائی سرشت تاریخنـگـاری اسـالمـی              می
 :کندکمک می

 روایات اسالمی با طول زمان و استعداد مکان که از ضوابط بهروز -1

آن همه .   ، سازگاری ندارد)  بخش نخست1328(   برای بررسی تاریخ بود 
های کـوچـک    کار و آن همه پیروزی برای مردم محرومی که جز جنگ          

ای ندیده بودند، در سرزمینی که غذای کـافـی بـرای انسـان و                  قبیله
طبری در حوادث سـال هـفـدهـم          .   حیوان نداشته، شدنی نبوده است    

برای پشـتـیـبـانـی از          -ی دویمخلیفه  -کند که عمرهجری روایت می  
آن .   های مسلمانان با ایرانیان از مدینه چهارهزار اسپ فـرسـتـاد      جنگ

 زمان شهر مدینه چه اندازه جمعیت داشت؟
توانست  نه چهار هزار، بلـکـه         بیش از ده هزار نفر؟ آیا آن جمعیت می        

چهارصد اسپ بیش از نیازهای ناگزیر خود داشته باشد؟ گذشته از این            
گذراندن چهارهزار اسپ از مدینه به میانرودان در چند صد کیلـومـتـر              
صحرا و تامین حجم بزرگی از آب و علف برای چهارهزار اسپ ممـکـن               

ایم حتی در خود مدینه مقدار جو یا   بوده است؟  تا جائی که دقت کرده       
علف و غذائی که تکافوی یک هفته سفر چهارهزار اسپ و هـمـراهـان               

 .آنها را بکند، وجود نداشته است
در عربستان سازمان اداری و نظامی برای بر تافتن جنگهای بـزرگ    -2 

ای به ابـتـکـار      آرایشی که در جنگها و به طور پایه.   وجود نداشته است  
عمر، آن هم از راه دور و بی دیدن محیط جنگ، ادعا شده اسـت، در                  
میان مردم شبه جزیره  بویژه در حجاز سابقه نداشته و هیچ ابتکاری از              

طبیعی است که حالت غـارتـگـرانـه و از جـان                 .   شودصفر آغاز نمی  
گذشتگی سپاهیان اسالم بیشتر برای به دست آوردن ثروت و پـس از              

کرد، امـا    ی خود، به پیروزی آنان کمک می      آن برای پیش بردن عقیده    
چنان که خواهیم دید، جنگی بزرگ در معیار جنگهای ایران و روم در             

بر روایات و تاریخ اسالمی چنان افسانه و         
خرافه مسلط شد که کمتر خبر درسـت و          

ی مـا   واقعی باز ماند، به طوری که در دوره       
ی که بیش از دویسـت سـال از دوره            

خردورزی گذشته است، هنوز تاریخ اسالم      
ها است و جـداکـردن        آمیخته به افسانه  

واقعیت تاریخی از افسانه به انجام نرسیده       
 .ها هنوز آغاز نشده استو در برخی زمینه
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-میان نبوده و اگر بوده زد و خوردهای محلی کوچک در برابر مقاومـت             
سازمان اداری و نظامی سـاسـانـیـان         .   های محلی و کوچک بوده است     

افتاد و نیازی به جنگ بـزرگ        چنان از هم پاشیده بود که  خود بر می         
وضع طبرستان، آن هم پس از فتح خـراسـان و ورارود، کـه          .   نداشت

دهد که اگر یک مقاومت کوچـک       زمانی دراز اسالم نپذیرفت، نشان می     
. مـانـدنـد   یافته وجود داشت، مسلمانان از پیشروی در مـی        ولی سازمان 

شود که معموال سپـاه اسـالم     ی جنگها دیده میگذشته از این در همه    
حد اکثر یک سوم یا یک چهارم سپاه ایران ذکر شده اما تقریبا هـمـه                 

 .جا پیروزی با تازیان است
ی هـفـتـم      در معنی نظـامـی صـده       -عربستان امکان تجهیز سپاه  -3

آن همه شمشیر، سپر، خود، زره، خـنـجـر،          .   را نداشته است    –میالدی  
بندی در آن سـرزمـیـن       اسپ، برگستوان و تجهیزات دوا، درمان و زخم       

آمد و آن سرزمین هرگز چنین چیزهائی را با میزانی که بـه              پدید نمی 
پشتیبانی این سپاه هم از نظـر آذوقـه،        .   کار جنگها بیاید، نداشته است    

در جنگها گفته شده کـه چـه       .بندی ممکن نبوده استپزشکی و زخم 
ای پارچه و زره ایشان     بسیار کاله خود جنگجویان بزرگ و معروف، پاره       

گذشته از این ، آرایش جنگی و تاکتیـک  .   از نوع گلیم و زیلو بوده است     
در مقایسـه بـا        –در آنجا معنی نداشته زیرا جنگهای زمان پیامبر هم          

 .همگی زد و خوردهای کوچک بوده است -جنگهای ایران و روم
چنان که در ایـران ، روم ،             -ی ملت و کشور   در عربستان اندیشه    -4

وجود نداشت، بلکه سـازمـان و سـنـت               -شدچین و یونان حس می    
ای بود و در قالب اسالم هم اتحاد قبائل به وجود آمد و              وابستگی قبیله 

ی بنی امـیـه زد و          به همین دلیل بعدها، بویژه در دوره      .   نه یک ملت  
ای میان همین متحدان ظاهری در گـرفـت و         خوردهای وسیع قبیله 

ی اسالم معموال مجبور بود در میان قبائل بازیگری ماهر باشد و           خلیفه
در طول تاریخ اسـالم، بـویـژه در            .   بتواند تعادل و آرامش را نگه دارد      

ای فراوان است و مـا  ها و جنگهای قبیلهی هجری، رقابتنخستین صده 
فـقـدان   .   با بخشی از آن که به ایران مربوط است آشنا خواهـیـم شـد               

ای است که بنا به روایت مورخان، هنگامی کـه           ی ملت تا اندازه   اندیشه
ی اسالمی  خواست سازمان جدیدی به جامعه    می  -ی دویم خلیفه  -عمر

دهـنـد   ی هوشیاری و روشنائی اندیشه که به او نسبت میبدهد، با همه 
ای را   و با وجود مشاورانی چون سلمان فارسی، باز هم سازمانی قبـیلـه          

این همزمان با رشـد    ) .   بخش اختالف روایت در زیر:   نک. (   طراحی کرد 
در ) .   همانجا:   نک( بسیار تند شهرهای میانرودان، مانند کوفه و بصره بود        

ی هجری هم آنچه به دست آمد و حالت غارت و           ی نخستین صده  همه

ها به همان شکل غارت     در بهترین وضع، گرفتن جزیه را داشت، دارائی       
شـد کـه     المال داده مـی     شد و حداکثر سهمی هم به بیت      تقسیم می 

صندوق مخارج دستگاه خالفت بود و بی هیچ قانونی، تنها به خـواسـت     
تـا  .     شـد  کردن هزینـه مـی    خلیفه و گاه همراه چانه زنی و کم و بیش       

ی حکـومـت    های اداری که الزمه   ی اموی بسیاری از سازمان    پایان دوره 
وجود نداشت و هـرگـاه الزم        )   برید( مانند سازمان پیک      -شهری است 

 .شدندبود کسی یا کسانی پیک می
توان جنگ بزرگ و منظم کرد و صدهـا روایـت             در چنین وضعی نمی   

رفت از سازمان   تاریخی در برابر منطق تاریخ، لزوم گذشت زمان و برون         
 .ای، بی ارزش استقبیله

ی عباسیان کـه  های اسالم تا دورهدر نتیجه در تاریخ نخستین سال     -5
 بـه    75 ،ص 1349اشپولر( برتری عنصر ایرانی را بر عربی در بر داشت         

بـه ایـن     .   ای و نه شهرنشینی، بر تاریخ چیره اسـت     ، سرشت قبیله  ) بعد
ی معنی که در آن روایت و سخن و انتساب آن به راوی یـا سـلـسـلـه             

ای اهمیت فـرد و      تر از واقعیت است، زیرا در سازمان قبیله       راویان مهم 
شخص به مراتب بیش از آنی است که در سازمان شهری بوده است، به             

شـود کـه     همین دلیل است که همراه هر روایت یا واقعه کوشش مـی        
ای شعری به شاهد یا تائید آورده شود، زیرا در همان سازمان قـبـیلـه               

روایت منظوم گویای حقیقتی دلخواه و آرمانـی، آرزوی مـردم و در                 



             164                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

 .نتیجه محتوم و پذیرفته شده است
ی راویان نیز باالتر از استناد، نقش کلیشه دارد و چـه کسـی               زنجیره

ی زنده و نـه     ای و زبان آن نقش کلیشه     است که نداند در سازمان قبیله     
به مـراتـب      –مانند حکمت، چیستان، لطیفه و دیگر کلیشه ها  -کهن  

 ) 2. (بیش از سخن عادی و فراموش شونده است

تر از شعر، از آن عـوالـم           ی نو حتی قوی   ای کلیشه ی قبیله در جامعه 
-جادوئی و غیرعادی است، همچنان که توانائی شاعری در نظام قبـیلـه   

ای، نوعی توانائی فراطبیعی و جادوئی و شاعر انسانی غیرعـادی و در               
به همین دلیل است که در تاریخ اسالم و در          )     3.   ( ردیف جادوگر است  

و “   معتبر” ی راویان هست که   ی هر خبری یک کلیشه از زنجیره      مقدمه
 .شود و در نتیجه پایندان درستی خبر استشمرده می“ مسلم”

که در تاریخ اسالم و به مناسبت روایات تاریخی ، حتی در اخبار       -شعر
جعلی سیف بن عمر کم نیست از نظر کارکرد ولی نه الزاما سـاخـتـار،        
همانندی فراوان با کلیشه دارد که سخن آزموده، مرده ریگ پـدران و              

 .های گذشته و مورد احترام قبیله استهای نسلآمد آزمونپی
ی نو در چنان سازمانی حتی از شعر باالتر است، زیـرا شـعـر                  کلیشه
ی یک نفر است، هر چند نیروی جادوئی داشته باشد، در حالـی             سروده

ی نو، روح زنده و پویای پدران است، روح قبیله و پایـنـدان              که  کلیشه  
های زبانـی  اگر از یک قبیله کلیشه.   زندگی اجتماعی و بقای قبیله است  

گرفته شود، چیزی جز گفتگوی بی معنی همانند سخنان پیران دچـار            
ی نو در میان قبیلـه ارزشـی بـیـش از           کلیشه.  ماندفراموشی باز نمی 

حماسه دارد، زیرا درحماسه زبان الف وگزاف آشکار است، در حالی که            
ها، حکمتی نهفته است کـه       ها و قصه  ها بویژه در مثل   در بیشتر کلیشه  

نه از نوع زمان حال     -آورد تجارب گذشتگان و مربوط به زمانی دیگر         ره
هائی از زبان   بلکه گذشته و حتی اساطیری است، زیرا چه بسا کلیشه           -

 .شودقهرمانان زمانهای کهن و گاه خدایان نقل می
ای اهمیتـی را بـاز        ی قبیله  به این ترتیب باید برای کلیشه در جامعه       

بـر  .   توان دیـد   ی شهری آن را نمیشناخت که  به هیچ روی در جامعه 
ای است که از فرط     فایدهی نو کلیشه حرف تکراری بی     عکس در جامعه  

روایات اسـالمـی    .   تکرار از خاصیت و نیروی آغازی خود دور شده است         
-ی راویان است آغاز مـی      نه تنها با یک کلیشه مانند که همان سلسله        

ی خـبـری و     ی نو و درونه آمد یک کلیشه  شود، بلکه خود به عنوان پی     
گیرد و نه تنها ی نو قرار می  خود در ردیف کلیشه   )   یآگاهاننده( حکمی  

در واقع روایت اسالمی، خـبـر یـا        .   شودپذیرفته که مسلم انگاشته می    
ی سلسله.   اندای است که پدران بر آغاز آن مُهر زده        شدهآگاهی شناخته 

مهر پایندان خبر و درسـتـی و          “     ی راویان زنجیره” ی  راویان یا کلیشه  
کـم  مصرف آن خبر بدون آن مهر ممنوع است یا دست         .   روائی آن است  

آنگاه چون خبری با آن کلیشه اعـتـبـار           .   خبر بی آن مهر اعتبار ندارد     
ی در ترجمـه  .   شودیافت، همپا و هم ارزش کلیشه و مسلم پنداشته می         

ی راویان حذف شده است که در       تاریخ طبری به فارسی از آنجا سلسله      
ی نو آن اهمیت را نداشت و شاید بـرای          ی شهری ایرانی، کلیشه   جامعه

ی راویـان    ای هم نداشت، گذشته از این به مرور، سلسله        ایرانیان جاذبه 
 .دادی کهن ارزش خود را از دست میهم مانند کلیشه

ی مسلم، پذیرفته شده و      به این ترتیب، سرشت روایات اسالمی، درونه      
غیر قابل انکاری دارد که در میان مسلمانان تا روزگار ما باز مـانـده و                  

به همین دلیل اسـت  .   هرگز انکار نشده یا مورد تردید قرار نگرفته است        
ی مرتضی عسکری در نقد روایات اسـالمـی ایـن            که کارهای مبتکرانه  

تر این که از حـدودی کـه         همه با سردی و احتیاط پذیرفته شد و مهم        
او بنای عظیمی را فرو ریخت تا از   . خود او تعیین کرده بود تجاوز نکرد 

اما آن بنای عظیم ریشه در خرد مسـلـمـانـان       .   آن واقعیت را باز سازد    
 .خواهد که خردش فرو ریزدیافته و هیچ کس دلش نمی

به تاریخ و    )   خاورشناسان( تر از همه نگرش دانشمندان غرب        اما جالب 
روایات اسالمی است که بدون بازشناسی سرشت واقعی آن، روایـات و             
اخبار اسالمی را درست مانند یک مسلمان سنتی و حتی وابسـتـه بـه          

اند و تاریخ اسالم را به همان معنی ولـی نـه بـا                 قبیله، مسلم انگاشته  
عـلـت   .   اند که طبری و بالذری و ابـن اثـیـر          همان شکل، روایت کرده   

ی مسـلـم،    سرشت روایات اسالمی، درونه   
پذیرفته شده و غیر قابل انکاری دارد کـه         
در میان مسلمانان تا روزگار ما باز مانده و          
هرگز انکار نشده یا مورد تـردیـد قـرار            

به همین دلیل اسـت کـه         .   نگرفته است 
ی مرتضی عسکـری در      کارهای مبتکرانه 

نقد روایات اسالمی این همه با سـردی و           
تر این کـه از       احتیاط پذیرفته شد و مهم    

حدودی که خود او تعیین کرده بود تجـاوز         
 .نکرد
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پذیرفته شدن سخنان ایشان در کشورهای اسالمی هم همین است که           
اند، بلکه فتوح اسالمی را در      آنان با تاریخ اسالم برخورد انتقادی نداشته      

 . اندردیف کارهای هانیبال، اسکندر و ناپلئون ستوده
برای راوی مسلمان آنچه مهم است این که چه کسی پسر کیست و از               

آیا کسی را کشته است؟ چند نفر را کشته است؟ هر چـه              .   کدام قبیله 
آیا کشته شـد؟  مـهـم           .   تعداد بیشتر باشد بهتر است و در چه سالی        

هنگام مرگ چـنـد     .  نیست به دست که ولی اگر روایت شود بهتر است 
سال داشت؟ اختالف ده و بیست سال چندان مهم نیست، چنـان کـه               

ابن خیاط معلوم نیست ولیدبن یزید بن عـبـدالـمـلـک،               مثال در تاریخ  
ی پسـر     به توطئـه   126کسی که تا چهار پشتش پادشاه بوده در سال          

خویش یزید کشته شد، آیا سی و شـش          
ص .   ( سال داشته یا چهل و پـنـج سـال          

363( 
مورخ یا راوی    .   همه چیز همین طور است    
این کـه   .   ای دارد مسلمان چشم و دید ویژه    

چه کسی خلیفه، عامل یا حاکـم اسـت و         
هنگامی که به کنار رفت، چه کسی جـای          

هیچ مهم نیست که پـیـشـتـر         .   او را گرفت  
بـه ایـن     .   چکاره بود و سپس چکاره شـد       

ترتیب روایت ودر نتیجه تاریـخ اسـالمـی          
دارای سرشتی ناقص است، به دو معنی، یکی این که کامل نیـسـت و                

 .دیگر این که بعضی از اعضای آن رشد غیر طبیعی دارد
اهمیت بازشناسی سرشت روایات اسالمی چنان است و مسئله آنچنـان           

ی آنچه در صـده     . ی آن کتابی جداگانه نوشتگسترده که باید در باره 
بـرای  .   ی مورخان این صده انجام گرفت، کافی نیسـت        بیستم و بوسیله  

آن که نیازهای نخستین این نوشتار بر آورده شود، به همـیـن انـدازه                
توان پرسید که در این کتاب با این روایـات چـه              بسنده کردم، اما می   

 . خواهیم کرد و چه روشی در پیش خواهیم گرفت
 

 اسناد اسالمی
 

ای که به ساختار یا شکل سند اسالمی مـعـروف شـده اسـت،                 کلیشه
سرگذشتی دارد که آگاهی کوتاهی ازآن ما را در دریافت مفهوم تاریـخ             

 .کنددرمیان مورخان اسالمی یاری می

 از روزی که ضبط و نگهداری قرآن و حدیث ناگـزیـر شـد، اعـتـبـار                   
آیات قرآن محدود بـود و       .   حافظان قوی و نویسندگان امین آشکار شد      

اما رفتار و گفتار پیامبر نامحدود بـود و           .   ها نه چندان دشوار   حفظ آن 
ی روابط پیشین اجتماعی را زیـر        اسالم، همه .   ها آسان نبود  نوشتن آن 
کرد که تنهـا    ای را پیشنهاد می   های تازه برد و روابط و ضابطه    سوآل می 

به علت محدود بودن وسـائـل     . گرفتدر رفتار و گفتار پیامبر شکل می 
ارتباط، نوشتن و نگهداری این رفتار و گفتار اهمیت بسیـار داشـت و                
خیلی زود نام یا اصطالح ویژه یافت، حدیث و خبر، که گویای گفتار و               

های بـعـد، نـیـازمـنـد           انتقال این اخبار و احادیث به نسل      .   کردار بود 
از این  .   ی درستی و مستند بودن آنها بود      اطمینان دادن به آنان در باره     

جا است که گفتن نام راوی و       
به مـرور، راویـان در آغـاز            
حدیث یا خبر ناگزیر شد و از    

ای پـدیـدار     همین راه کلیشه  
گشت که معموال به این شکل      

فالن، پسر بهـمـان از       ” :   است
-نقل مـی  . . . . . . فالن پسر بهمان  

روشـن  “   . کند که پیامبر گفت   
است که این کلیشه تازمـانـی       
که نوشتن رواج نیافـت روز       

پـس  .   شـد به روز درازتر می   
توان دریافت که احادیث و اخـبـاری         ها می ی کلیشه تنها از روی اندازه   

که از پیامبر اسالم در دست است، تا چند نسل و در نتیجه تا چه مدت        
به شکل شفاهی روایت شده است، زیرا بیشتر راویان اشخاص شناختـه            

تر و هنگامـی  سپس.   ای هستند و سالهای فعالیت آنان روشن است      شده
ی که گمان و دودلی در شناخت احادیث راه یافت، تالیف آثاری در باره            
ها محدثان و راویان هم پدید آمد و گفتگوهای دور و دراز در این زمینه             

ایـن از    .   پیدا و حدیث خود گفتاری بزرگ در معارف اسـالمـی شـد              
ها و از دست رفتن نیروی آنـهـا         های کهنه شدن کلیشه   نخستین نشانه 

ها و جعل و تـزویـر     سازیمهم این است که با وجود انواع حدیث  .   است
که دست کم آثار مرتضی عسـکـری       -در حدیث، محدث، شهر و قبیله   

پژوهشـی    -صد و پنجاه صحابی و صدها حدیثش را روشن کرده است            
که شامل   -ی تاریخ اسالم، به معنی عام آن  که به شکل منظم در زمینه     

 -ی اسناد اسالمی بـاشـد    حدیث و خبر و تاریخ و  به طور خالصه همه     
بـه  .   انـد پنداشـتـه  صورت نگرفته است، چرا که این کار را خطرناک می         

 . همین دلیل کار عسکری بسیار بزرگ است، گرچه آغاز کار است

اگر جائی با جنگ گرفته شده که شـواهـد          
این همه تاکید   .   جنگ باید آن را نشان دهد     

بر این که ایران به زور و با جنگ گرفته شد           
ی پنهان کردن واقعیتی باشد     بایستی نشانه 

درست در خالف جهت این خبرها، این کـه         
 .ایران به زور گرفته نشده است
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 ناگزیر باید گفت که چون نگهداری و نوشتن حوادث و تاریـخ اسـالم               
هم چون حدیث، کاری بایسته شد، هرچیزی که برای راویـان ارزش               
داشت به همین شکل و در همان قالب رایج شد، اما برخالف حدیث و               
خبر، کسی را پروای اخبار تاریخی نبود و دقت در تـاریـخ چـنـدان                   

برای کسی مهم نبود که برای نمونه، اخباری کـه بـه             .   اهمیتی نداشت 
مهم ایـن  .   شد درست بود یا نهمعاویه یا ابومنصور سفاح نسبت داده می  

از آنجا که در روایت حدیـث  .   ی راویان داشته باشد   بود که خبر، سلسله   
ی درستی حدیث بود، روایت تـاریـخـی         پشتوانه“   ی راویان زنجیره” هم  

هم به دلیل داشتن همان زنجیره ارزش یافت، اما بـرخـالف حـدیـث                
به کنجکاوی و ایجاد شـک و       “   ی راویان تاریخ  زنجیره” ی  کسی در باره  

برای نمونه کسی نیامد طبری یا ابن خـیـاط را زیـر           .   تردید نپرداخت 
سوآل ببرد و اگر گاهی شد به این دلیل بود که خبر یا حدیثی که نقل                

رساند و شگفت نیست که آثار      شده بود، به گوشه ای از دین آسیب می        
تمام کوشش  .   باارزش عسکری هم درست از همین راه پدید آمده است         

ای از   او کشف اخبار و احادیثی است که برای ضربه زدن بـه گـوشـه         
اما در هر حال کـار    .   های اسالمی ساخته شده بود    ها یا ارزش  شخصیت

او برای تاریخ اسالم هم دارای اهمیت حیاتی است و ما جای جای آن               
 .را نشان خواهیم داد

انگیز دارد  وهمیشه ی راویان تاریخ سرشتی گمان   به این ترتیب زنجیره   
اگـر خـبـری خـود         .   توان در درستی و نادرستی آن سخن گـفـت         می

خردپذیر نباشد یا به شکلی بتوان در درستی آن پرس و جو کرد و این               
های اسالمی و نویسنگان بزرگی چون طبری، بـالذری،         ی تاریخ در همه 

مسکویه، مسعودی، یعقوبی، دینوری، ابن اثیر، ابن خلدون و دیـگـران             
شود، آنگاه باید به همه و ژرفای این تاریخ دوباره و بکـلـی بـا          دیده می 

 .چشمی نو نگریست
 

 همه جا با جنگ وتنها جنگ
 

ای برای آن ساخته شده است کـه        در میان روایات اسالمی آشکارا عده     
همه جای ایران و شام و مصر با جنگ و تنها با جنگ، فتـح               نشان دهد   
 .شده است

گیرد که گویا دست کم     بی گمان چنین کاری در برابر این نظر قرار می         
هائی بـه    بگذارید پس از آوردن نمونه.   جاهائی با جنگ فتح نشده است     

 .آنها رسیدگی کنیم

سری به نقل از شعیب از سیف، از محمدبن قیس از عامر شعبی برایم              ” 
آن را به زور گرفتند و   :   گفتم حال سواد چیست؟ گفت)   ؟( به او:   نوشت

پـس  .   ی زمین مگر کالتها که اهل آن مهاجرت کردند        چنین است همه  
به آشتی خوانده شدند و ذمه پذیرفتند و باز گشتند و اهل ذمه شـدنـد      

 “ .....و پاداش یافتند و در حمایت قرار گرفتند و این سنت است
 )3/587طبری ( 

 
سری به نقل از شعیب از سیف از طلحه و سفیان از مـاهـان بـرایـم             ” 

-ی زمـیـن   گفتند خدا سواد را به زور گشود و چنین است همه          :   نوشت
ای و مردم را به آشتی خـوانـدنـد و       های میان آن و رود بلخ، مگر قلعه       

 ).3/587طبری (“ ..هایشان از آن ایشان شداهل ذمه شدند و زمین
ای دیگـری هـم هسـت          این تنها دو نمونه بود که نقل شد، اما نمونه         

درست مانند اینها و از جمله در طبری با راویان دیگر و روایتی دیـگـر      
در ( ی اصلی روایات سیف بن عمر است، از جمله سه مـورد               که حلقه 
و مجموعا در ایـن  )   589تا588/ 3در (و سه مورد دیگر ) 587/ 3طبری

 .بخش از طبری هشت مورد
. اگر جائی با جنگ گرفته شده که شواهد جنگ باید آن را نشان دهـد            

این همه تاکید بر این که ایران به زور و با جنگ گرفته شد بـایسـتـی        
ی پنهان کردن واقعیتی باشد درست در خالف جهت این خبرها،           نشانه

برای آن که نشان دهـیـم ایـن      .  این که ایران به زور گرفته نشده است 
جنگها تا چه اندازه غیر واقعی و در واقع نادرست است، لشـکـرکشـی                
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 :کنیممسلمانان از جانب بحرین به فارس را نقل و ارزیابی می
در روایت سیف، مسلمانان در این سال، یعنی سال هفدهم از جـانـب              ” 

-سری به من نوشت و مـی       :   اینک خبر آن  .   بحرین در فارس جنگیدند   
گوید شعیب حدیث کرد و گفت به روایت سیف از محمد و مهـلـب و                 

آن بـودنـد و       )   هـای ( عمرو که گفتند مسلمانان در بصـره و زمـیـن            
آن در این زمان کشتزارهای آن بود و از اهوازهم آنچه تـا              )   های( زمین

وبـر  .   آن روز گرفته بودند و بر آن چیره شده بودند، در دستشـان بـود               
دادند و جـزو    آنچه صلح کرده بودند، در دست اهل آنجا بود و خراج می           

ی آن قسمت نبود و در نگاهداری و امنیت مسلمانان بودند و نمایـنـده             
. اهل بصره را سواد و اهواز کافی است:   عمر گفته بود  .   صلح، هرمزان بود  

دوست داشتم که میان ما و فارس کوهی از آتش بود که نه آنها به مـا                
دوست داشتـم  :   چنان که به اهل کوفه گفت     .   رسیدند و نه ما به آنها     می

رسیدنـد  میان ایشان در کوهستان، کوهی از آتش بود، نه آنان به ما می        
 . و نه ما به آنها

عمر او را بر کنار کـرد و    .   عال بن خضرمی از زمان ابوبکر در بحرین بود 
آنگاه قدامه را بر کنار کرد و عـال         .   قدامۀ بن مظعون را بجای او گذاشت      

و عال با سعد در اختالفی که سرنوشت پدید آورده بـود،              .   را بر گرداند  
چون سـعـد   .   ی ارتداد عال بر سعد برتری یافت  کرد و در دوره   رقابت می 

برانـد، و سـرزمـیـن         )   دربار( در قادسیه پیروز شد و خسروان را از در          
. ی سواد را گرفت و باال رفت، دستĤورد او بیش ازآن عـال بـود               همسایه

کند و امیدوار بود کـه       عال دلخوش بود که در سرزمین عجمان کار می        
عال نسنجید و برتری طاعت را بر معصیت به جـد           .   دولتش بلندی گیرد  

ابوبکر او را به کار گماشته بود و او در جنگ با مرتدان مجاز              .   ننگریست
او طاعت و معصیـت  .   بود و عمر او را به کار گماشت و از دریا باز داشت            

بـدان کـار     .   و نتایج آنها را نسنجید ومردم بحرین را به فارس فراخواند          
شتافتند و او آنان را به چند سپاه تقسیم کرد، یکی به سرداری جـارود               
بن معلی، دیگری سواربن همام و آخرین خلید بن منذر ساوی، و خلید             

ی عمر از دریا به فارس بـرد و          آنان را بی اجازه   .   ی آنان سر بود   بر همه 
داد که کسی در دریا جنگ کند و به پیروی از پیـامـبـر      عمر اجازه نمی  

و .   صلی اهللا علیه و سلم و ابوبکر، از به خطر افتادن سپاه اکـراه داشـت         
آن سپاهـهـا از     .   پیامبر صلی اهللا علیه و سلم و ابوبکردر دریا نجنگیدند         

دریا به فارس گذشتند و در استخر برابر اهل فارس قرار گرفتـنـد کـه              
-آنان بر او گرد آمده بودند و میان مسلمانان و کشتی          .   هربذ بر آنها بود   

امـا بـعـد،      :   خلید در میان مردم برخاست و گفت  .   هایشان قرار گرفتند  

. راند تا آن کار انجام شود     هنگامی که خدای کاری را بخواهد، تقدیر می       
این قوم با این کار جز این نکردند که شما را به جنگ خوانند و همـانـا             

ها و زمین از آن کسی است که پیـروز          شما به جنگشان آمدید و کشتی     
او .   از صبر و نماز کمک بخواهید که جز فروتنان را بزرگی نیسـت         .   شود

را پاسخ گفتند وظهر نماز کردند و آنگاه بر آنان بر آمدند و در جـائـی                  
که طاووس نام داشت، جنگ سختی کردند و سوار در ایـن روز رجـز                 

 ...کردخواند و قوم خویش را یاد میمی
 ...گفتخواند و میتا کشته شد و جارود رجز می

تا کشته شد و در این هنگام عبداهللا بن سوار و منذربن جـارود جـای                 
 ...آنان را گرفتند تا کشته شدند و خلید در این روز رجز خواند و گفت

ای از مردم فـارس  قوم فرود آمدند و با مردم فارس جنگیدند و به اندازه          
آنگاه به آهنگ بصره بیـرون  .   کشتند که پیش از آن چنان نکشته بودند    

. در دریا راه بازگشت نیافتـنـد      .   هایشان غرق شده بود   رفتند ولی کشتی  
راه مسلمانان را بسته است، پس اردو زدند و  )   5( روشن شد که شهرک     

 .از نفوذ آنان جلوگیری کردند
وچون خبر کاری که عال کرده بود به عمر رسید که آن سپاه را به دریا                

سخت بر عال بـر    .   بینی کردبرده، چنان که رخ داده بود، حادثه را پیش   
-آشفت و بر او نوشت و او را بر کنار کرد و به او فرمانی داد که سنگین                 

آلودتر از هرچیزی برای او بود و سعد را بر او گـمـاشـت و                  تر و خشم  
او با هر که .   با هر که پیش تو است  به سعد بن ابی وقاص بپیوند       :   گفت

عمر به عتبۀ بن غزوان نوشت کـه عـال بـن              .   با او بود به سعد پیوست     
او از .   خضرمی سپاهی  از مسلمانان را برد و اهل فارس راه آن را بریدند        

من سرپیچی کرد و پندارم که خدا را در این کار در نظـر نـداشـت و                   
مـردم را    .   ترسیدم که پیروز نشوند و شکست خورند و سختی بیـنـنـد    

. سوی آنان فرست و پیش از آن که نیازمند شوند به خویشتن بپیـونـد              
عاصم بن عمـرو،    .   ی عمر آگاهشان کرد   عتبه مردم را فراخواند و از نامه      

عرفجۀ بن هرثمه، حذیقۀ بن محصن، مجزاۀ بن ثور، نهار بـن حـارث،               
ترجمان بن فالن، حصین بن ابی الحر، احنف بن قیس، سعد بـن ابـی            
العوجای، عبدالرحمن بن سهل و صعصعۀ بن معاویه داوطلب شدند و با            

رفتند و اسپان را یدک داشتند و ابو سـیـرۀ           دوازده هزار تن بر استر می     
ی بنی مالک بن حسل بن عامربن لـوی  بن ابی رهم، یکی از افراد قبیله    

سردارشان بود و اردوگاهشان بر اهواز و نگهبانی از جنگجو و مقیم بـر               
ابو سیرۀ با مردم رفت و به کسی بر نخورد و کسی بـر او بـر          . قرار بود 

نیامد تا ابوسیرۀ و خلید در جائی به هم رسیدند که پـس از جـنـگ             
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طاووس راه را بر ایشان گرفته بودند، کار جنگ با مـردم اسـتـخـر و                    
وچـنـان بـود کـه         .   پیرامون آن بود و از اطراف هم کمک گرفته بودند         
 ) 6(“ ...هنگامی که اهل استخر راه را بر مسلمانان گرفتند

 
به طوری که دیده می شود، پایان داستان سرهم بندی شده و دوباره به              

نخست این کـه     .   این جنگ سراسر افسانه است    .   انداواسط آن باز گشته   
. انـد در سال هفده هجری مسلمانان توانائی لشکرکشی دریائی را نداشته       

دویم این که برای حمله به فارس از دریا بایستی از بندرهائی مـانـنـد                 
آمدند و هیچ جا تا استخر نامی از بندری یا جـای        می)   طاهری( سیراف  

ها معلوم نیست آنان راه دراز و دشـوار             گذشته از این  .   دیگری نیست 
-چارپا چگونه و از چه راهی رفتـه   میان کنار خلیج فارس و استخر را بی       

طاووس نامی ساختگی است و چنین جائی در ایران وجود نداشـتـه   .   اند
ایم، از این نام در جاهای دیگر هم استفـاده شـده             چنان که دیده  .   است
نام بیشتر این سرداران ساختگی است و نشانی از آنان در روایـات      .   است

ی این روایـت هـم از         همه.   درست و اصیل و انساب عرب وجود ندارد       
در .   داستان ساخته شـده اسـت      .   سیف بن عمر و غیرقابل اعتماد است      

ی روایات غیرقابل اعتماد، یـزدگـرد در         سال هفده هجری حتی بر پایه     

های او تـا سـال بـیـسـتـم           دلیل دیگر این که سکه   .   استخر بوده است  
چنان کشتاری هم از ایـرانـیـان         .   پادشاهی او در استخر زده شده است      

 .افسانه است
 کاری نداریم و     ممکن است خوانندگان بیندیشند که خوب ما با افسانه        

-ی مهمی است که چرا چنین افسانـه       کنیم، اما مسئله  به آن توجه نمی   
سازان چه بوده است؟ آیا ما نباید این افسانه         سازی شده و آهنگ افسانه    

) کم سیاسی و روانشنـاخـتـی      دست( ها را از دیدگاههای گوناگون      سازی
 تحلیل کنیم؟

ها هم بزرگ کردن عمر و سپاه اسـالم         بی گمان هدف این افسانه سرائی     
ایم، این عمر است کـه      است، چنان که در شرح جنگهای دیگر هم دیده        

نه تنها فرماندهان و سرکردگان سپاه و فرماندهان راست، چپ، مـیـانـه              
کـنـد   کند، بلکه حتی راهنمائی می    ، دنباله و سواران را تعیین می      ) قلب( 

او .   که چگونه و از چه راهی بروند، در حالی که میانرودان را ندیده است             
برد و هـیـچ     داند و کارها را به بهترین شکل از پیش می         همه چیز را می   

هـای  انجامد، مگـر شـکـسـت       جنگی که او ترتیب دهد به شکست نمی       
تنها در یک مورد، یعنی همین جنگ بحرین هم که فـرمـانـده              .   کوچک

ی عمر حرکت کرده، اگرچه کشتار مفصلی از ایـرانـیـان              آن بی اجازه  
کرده، بازهم ناکام شده و عمر به داد او رسیده و از خوزستان و جـنـوب           

زیرا حتی بـا    .   فارس لشکر فرستاده است که اساسا غیرممکن بوده است        
ای در سال هفدهم هجری، فارس، بویژه جنـوب         پذیرفتن روایات افسانه  

آن و حتی خوزستان فتح نشده بود و بر طبق همین روایـات پـس از                  
 .لشکر کشی بحرین اهواز فتح شد

های عمر به درستکاری، امانت، جوانـمـردی و      حال از آنجا که سفارش    
آید که حکومت مانند آن، در همین جنگها روایت شده است، به نظر می         

حتی اگر سه   .   اسالمی با چنین تبلیغاتی در ایران و روم نفوذ کرده است          
ی تبلیغ بـوده و    ی  نخست ظاهری ساده داشتند، این هم وسیله     خلیفه

 گرنه کدام یک از آنان اهل تجارت نبودند؟
در این سـال  .   ی بسیار جالبی در سال هجدهم هجری وجود دارد        قرینه

در عربستان خشکسالی شد، به طوری که جانوران وحشی به مردم پناه            
ی ثقفی، برای مدینه خواربـار      بردند و از جاهای دیگر، از جمله ابوعبیده       

سـازان بـه     همچنین در شام طاعون آمد، در نتیجه تـاریـخ          .   فرستادند
دشواری افتادند و در این سال فعال نبودند، در حالـی کـه در ایـران                   

شد آن را به پیش برد و بـرای           خبری نبود و اگر واقعا جنگی بود ، می        
عربستان آذوقه فرستاد، اما از آنجا که در جعل این اخبار خلـیـفـه در                 
مرکز داستان قرار دارد و باید مزد و مواجب تبـلـیـغـات هـم بـرسـد،                 
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 .خشکسالی مدینه، خلیفه و یاران او را ناکام کرده است
 این که بخواهند نشان دهند همه جا با جنگ گشوده شد، و آن را هـم      
به افسانه بیامیزند، نشان از آن دارد که مسیر طبیعی تاریخ اساسا چیز              

 .توان یافتدیگری است و در کم و بیش روایات آن را نمی
 

 ی چهارم و روایات تاریخیخلیفه
 

شـود،  با آغاز خالفت علی به سرعت نوع روایات تاریخی دگرگـون مـی             
پیش از او و آغاز خالفت      .   اندای که تاریخنگاران به آن توجه نکرده      نکته

ی عمر بـه     شود و در دوره   آمیز آغاز می  ای و اغراق  ابوبکر روایات افسانه  
هائی که بـرای او      در زمان عثمان، به دلیل گرفتاری     .   رسداوج خود می  

در حکومت پیش آمد و به شورش و کشتن او انجامید، اندکی کـمـتـر                
ی این سـه تـن روایـات           شود اما اغراق تا جائی است که در دوره        می

 .اسالمی بیش از آن که تاریخی باشد سرشت تبلیغاتی دارد

ی همین روایات آنچه به فتوح اسالمـی مـعـروف            دانیم که بر پایه    می
)  ی علی و مـعـاویـه     یعنی دوره( ی چهارم ی خلیفهشده است در دوره 

اما به هیچ روی این روایات قابل مـقـایسـه بـا       .   هم پیگیری شده است   
ی نخست و روایات پس از کشته شـدن عـلـی          روایات زمان سه خلیفه   

ای از آن هـمـه      یک سال پس از آغاز خالفت علی نه تنها نشانه         .   نیست
سازی، جنگها  و فتوحات درخشان نیست، بلکه سرداران بـزرگ    حماسه

شوند یا بـرخـی مـانـنـد        می)   و خردمند؟( جنگهای اعجازآمیز یا ساده     
قعقاع بن عمرو که حتی آمدن او به مدینه برای یاری عثمـان روایـت                

گوئی با آغاز سال دویم خـالفـت عـلـی،             .   شوندشده است، ناپدید می   

سردار همیشه پیروز، قعقاع بن عمرو آب شده و به زمین فـرو رفـتـه                 
. توان به ساختگی بودن شخصیت او پی برد       است و از همین جا هم می      

و مـرگ  . . .   هائی که تاریخ تولد، نسب، جنگها، کارها     زیرا در میان روایت   
شود، هیچ نشانی از این سردار بزرگ در زمان   اشخاص معمولی داده می   

ی چهارم نیست، پایان زندگی قعقـاع       ی پایانی حکومت خلیفه   سه ساله 
 . به سکوت گذشته است

ای از همان گونه روایات در گوشه و کـنـار، آن              امکان دارد که به عده    
هم دور از محیط کار علی، بر بخوریم که آن هم قابل مقایسه با روایات               

ی او قـطـع، و       این گونه اخبار در دوره    .   پیش و پس ازخالفت او نیست     
ای کـه بـا مـرگ          پس از مرگ او اندک اندک آغاز شـد و در دوره              

شود دوباره به اوج خود رسید و تا نزدیـک  عبدالملک بن مروان آغاز می   
هـای کـوچـک و        برای مثـال اغـراق     .   به پایان کار امویان ادامه یافت     

سازی بی اهمیتی برای عبداهللا بن خازم و یـکـی دو تـن از                   حماسه
دیـده  )    هجـری  64سال( همراهان او در ماجرای شورش مردم خراسان        

، به حدی که انسـان در شـجـاعـت،             ) 2 ج 498طبری ، ص  ( شود  می
طـبـری   (   کاردانی و از جان گذشتگی عبداهللا، که دارای شواهدی است  

 .شوددودل می) همان صفحات
-سـازان، افسـانـه       این روشن است که در حکومت علی کارگاه تاریـخ         

توان اثـر   پردازان بسته شده است و به این ترتیب نمی        سرایان و حماسه  
این .   نگاری و روایت در اسالم نادیده گرفت      شخصیت او را بر روند تاریخ     
 . ای روشنتر شودکار باید در تحقیق جداگانه

سرایان ناتـمـام   او هنگامی به خالفت رسید که بخشی از کارهای افسانه     
مانده بود، مانند همین به سرانجام رساندن کار قعقاع، اما از آنجا که او            

ی سازی و دروغ پردازی دلبستگی نداشت، آن کارها در دوره          به افسانه 
سازی و جعل روایت تنها کار سیف بن عمر تمیمی  تاریخ.   او تعطیل شد  

 .هائی برای کار داشته استنبوده، بلکه او دستمایه
رسـد،  ی علی به پایان مـی     ای نیست که در دوره    این تنها روایات افسانه   

. شـود ی راویان و طرز روایت و استناد هم دگـرگـون مـی             بلکه سلسله 
یکی از مهـمـتـریـن         -یعنی دیگر کمتر یادی از سیف بن عمر تمیمی          

ی پیش از علی و بـویـژه در دوره          .   شودمی  -ایراویان مطالب افسانه  
اما از سال دویم    .   ی او است  عثمان بیشتر روایات از گفتار او یا با واسطه        

سرا و  ی سیف و دیگر راویان افسانه     خالفت علی تقریبا چیزی به واسطه     
-پرداز، که برای توجیه او در اطراف او ساخته بودند، روایت نـمـی            دروغ

 .شودتری هدایت میشود و در نتیجه تاریخ به راه درست

این روشن است که در حکومت علی کارگـاه         
پردازان سرایان و حماسه  سازان، افسانه تاریخ

توان اثر  بسته شده است و به این ترتیب نمی       
نگاری و روایـت    شخصیت او را بر روند تاریخ     

این کار بـایـد در        .   در اسالم نادیده گرفت   
 . ای روشنتر شودتحقیق جداگانه



             170                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

هم افسانـه   )   بویژه معاویه (     گذشته از این، حتی در محیط کار امویان         
سازی ضعیف شد و از میان رفت، زیرا سرو کار آنان بـا عـلـی بـود،                     

. شد افسانه سـاخـت    بزگترین دشمن آنان کسی بود که در برابر او نمی         
بویژه پس از شکست معاویه افسانه سازی جز آبروریزی بیشتر چـیـزی           

به این ترتیب تاریخ و روایات اسالمـی دارای بـخـش              .   برای او نداشت  
تری است که آن را وامدار علی و سیاست منفی او   آسیبتر و بی درست
این روشن است کسی که برای کارهـای دشـوار        .   ی تبلیغ است  در باره 

حاضر نبود دستمزد کالن بپردازد ودر کارهای مالی به سـخـتـگـیـری               
زبانزد بود، چگونه ممکن بود به تاریخسازان و دروغپردازان دسـتـمـزد             

درنگ پس از رسیدن او به خالفت زبان خـود          بدهد؟ به همین دلیل بی    
کارهای او بدان .   تری را برگزیدند  را بستند و شاید راه زندگی آبرومندانه      

انجامید که مسلمانان به واقعیت زندگی و تاریخ  خود باز گردنـد، اگـر              
ای از آن در جائی نـیـسـت         چه شاید این را در نیافتند، زیرا هیچ نشانه        
 .شودوشاید نخستین بار به این قلم یادآوری می

توجه به این تغییر در نـوع،       ی تاریخنگاران اسالم بی    دیگر این که همه   
شیوه و راویان روایات، هر چه از گذشته یافته بودند، بی ژرفنگـری در               
هم کردند و به همین دلیل در آثار آنان خبر و افسانه به هم آمیـخـتـه           

گیری روایات و اخبار تاریخی اسالمی موضوعی اسـت    روند شکل.   است
 .که به شکل کامل پژوهیده نیست

توان  برای نمونه    ی نویسنده و نقل روایات را می       اگر چه تفاوت روحیه   
ی تاریخ ابن خیاط و تاریخ طبری دید، اما سرشـت روایـات         در مقایسه 

در تاریخ ابن خیاط خالصه و محدود و در تاریخ طبری با            .   یکسان است 
ظاهرا مسلمانان از ایـن کـه     .   شاخ و برگ، افسانه سازی و حجم فراوان     

کردنـد و    پیامبرشان سردار بزرگ شمشیرزن نبود، احساس کمبود می       

ی نخست و رفتار آنان، میدان خوبی برای افسـانـه            کارهای سه خلیفه  
های تـوسـری   سازی آنان و برآوردن سرداران شمشیرزن خونریز و ملت  

اما علی با رفتار خود نه تنها       .   خورده و با زنجیر به هم بسته فراهم آورد        
به این کار پایان داد بلکه برای مورخ کاوشگر که تسلیم افسانه سازی و              

ای گشود تا تاریخ اسالم را از دیدگاه دیـگـری       شود، پنجره تبلیغات نمی 
بویژه ایرانیان که به او دلبستگی بیشتـری          -ببیند و دریغا که پیروان او     

بازهم به شمشیرزنی و حتی خشونت او و فـرزنـدانـش روی                  -دارند  
 .کردند و ازاو و فرزندانش افسانه ساختند

توان او را به جای خویش باز آورد و در پرتو این کار اسـت                  اینک می 
-کارهای علی گوشـه .   که اثر او بر تاریخ اسالم بهتر شناخته خواهد شد       

ی تر باقی گذاشت تا در پرتو آن همهای از تاریخ اسالم را دست نخورده     
 .آن تاریخ بهتر دیده شود

   

 اختالف روایت

 )و دیگران(در تاریخ خلیفۀ بن خیاط و طبری
  

چنان که در بررسی منابع گفته شد روایات ابن خیاط بسـیـار کـوتـاه                 
است، در برابر روایات طبری و دیگران که نه تنها بسیار گسترده اسـت،    

هائی است که در تاریخ خلیفه نیست و افسانه سازی          بلکه دارای آگاهی  
در این مقایسه از جمله روشن خواهد شـد          .   در آنها بسیار بیشتر است    

های خلیفـه   که سرشت هر دو گونه روایت تبلیغاتی است، اما در روایت          
در .   شـود ای بسیار کمتر دیده می    از اخبار افسانه سازان و راویان افسانه      

مواردی اساسا اختالف روایت چنان است که گوئی آنان تاریخ یک سال            
برای پی بردن به این وضع، دو سـال          .   نویسندو حوادث یکسان را نمی    

روشن است که طبـری را    .   کنیمپیاپی را که گویاتر هستند انتخاب می    
 :  ایمبسیار خالصه کرده

 
 سال شانزده هجری

 
  2471 -2480.روایت خلیفه ص:         خ
   134-135. روایت طبری ص:        ط

  
روایتی در دو سطراز ولـیـد   .   فتح اهواز، بدون راوی در شش واژه      -1خ،  
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 بن هاشم   از پدرش، از جدش در همان زمینه

در این سال مسلمانان به بهرسیر در آمدند مدائن را          :   از ابوجعفر   -1ط،  
 .گشودند و یزدگرد  از آنجا گریخت

فتح حلب، انطاکیه، منبج و بیت المقدس از روایت عـداهللا بـن        -2خ،  
 مغیره از پدرش

 .آنچه در مدائن گردآوری شد  -2ط، 
 .16روایت دیگری از ابن الکلبی همان مورد و ذکر سال  -3خ، 
توصیف تقسیم دوهزاری که به مردم داده شد و به گمان سیـف   -3ط،  

 .بن عمر شصت هزار بودند
روایت دیگری از خبر باال از بکر از ابن اسحق از محمد بن طلحه   -4خ،  

 .بن، رکانه از سالم بن عبداهللا بن عمر در همان مورد
          .ی جلوالروایت حادثه -4ط، 

روایت مرگ چند تن از جمله ماریه همسر پیامبر و مادر ابراهیم،              -5خ،
 فرزند پیامبر بدون راوی 

 ...نامه به عمر، فتح جلوال و فرود آمدن قعقاع در حلوان و -5 ط، 

 فتح تکریت -6ط، 
 فتح  ماسبدان  -7ط،
                      ی قرقیسا                                                                                                                                                                           واقعه -8ط،
اتخاذ تاریخ (برای بار نخست در زمان عمر تاریخ نوشته شد  - 9ط،

 )هجری
.                                                                                                                             روایت مرگ عده ای از جمله ماریه همسر پیامبر -10ط،

ی مشترک مرگ و میر چند نفر  مالحظه می شود که تنها نقطه
 .است

 

 سال هفده هجری                                               
                                                     135 -138.  خ، روایت خلیفه ص

 2481 – 2514ط، روایت طبری ص 
 
 خروج عمر به سرغ  -1خ،

به روایت سیف بن عمر کوفه بناشد و سعد بن ابـی وقـاص و                -1 ط،  
 مردم از مدائن به آنجا                                  

 .                                                  آمدند

 شهادت چند نفر                                           -2خ،

 روایتی در همان مورد و روایت سیف   -2ط، 
 فتوح ابو موسی اشعری -3خ، 

روایتی از شعیب از سیف، از محمد و طلحه و مهلب و عمرو و                 -3 ط،  
شود و ما آن را الف قرار داد می         این سلسله روایت تکرار می      (   -سعید    
گفتند هنگامی که فتح جلوال و حلوان پیش آمد و قعقاع بـن           -  ) کنیم

ی آن   عمرو با همراهانش در آن فرود   آمدند، فتح تکریت و دو قلـعـه               
 .صورت گرفت

. 17ابو موسی  به بصره رسید در سال         :   از روایت عامر بن حفص      -  4خ،
ابو موسی رفت و آنجا را به      .   های اهواز عمر به او نامه نوشت برو به کوره       

) 3شـمـاره  ( چند بار تغییر روایت باال   -  4ط، . . .     زور یا به صلح گرفت و    
 .ولی هر بار با  حضور شعیب و سیف

 
خبر باال به روایت ریحان بن عصمه از عمربن مـرزوق از ابـی                     -5خ،

 . فرقد
مطلب باال، روایت از محمد بن عبداهللا بن صفوان از امیـۀ بـن               -  5 ط،

 .خالد، از ابو عوانه از حصین بن عبدالرحمن
روایت از یحیی بن عبدالرحمن از عبدالرزاق از معمر از ایوب از     - 6 خ،

 ،                                                                       .ابن سیرین
 .روایت باال از سیف از مخلد بن قیس ازپدرش نسیر بن ثور - 6ط،
روایت ابوالحسن از خالد بن عبـیـده  از عـلـی بـن زیـد از                     -7خ،

آمدنـد و    ی هر دینی در می    مانویان به جامه  
کوشیدند از درون آن را بپوسانند و آنگاه        می

دانیم که اگـر    نمی.   به سوی دین خویش ببرند    
عباسیان به حکومت نرسیده و آنان را قـتـل         

شد ولی بـیـگـمـان       کردند، چه می  عام نمی 
گرفـت و    گری نیروئی بس شگرف می    مانوی

ایـن  .   نوردیـد شاید از ایران تا شام را در می       
 .سخن بی پایه نیست
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 ...          عبدالرحمن بن ابی بکره
 .تکرار سلسله راویان خ و همان روایت -7ط،

روایت از ولید بن هشام از مسلمۀ بن محارب از قحذم بی ربط به             -8خ،
 . فتح

 .17سال. همان، روایت از واقدی از قاسم بن معن -8 ط،
عـمـر از اهـواز        . . .   روایت ابو عاثم از عمران بن جدیراز ابی مجنز     -9خ،

 .                               جزیه گرفت

 18روایتی از ابن ابی الرقاء از پدرش که گفت در حلول سـال                  -9ط،
 .                                      سپاهیان به کوفه وارد شدند

 .جنگ جلوال، کوتاه و در یکی دو سطر، بی راوی -10خ،
 )الف(بازگشت به حدیث سیف  -10 ط،
 همان، روایت از شعیب بن حیان از عمرو بن یحیی از سیف -11خ،
خبر کوچکی از کوفه و مدائن از شعیب از سیف از مخلـد بـن           -11ط،

 قیس از مردی از بنی
 .اسد معروف به مغرور

روایتی از مجالد از شعبی که سود جنگ جلوال سی مـیـلـیـون            -12خ،
 .  درهم بود

روایت الف ولی با بی نظمی یعنی زنجیره و ترتیب دیگری در       -12ط،  
 .همان مورد

روایت از ابا محصن از حصین ازابی وائل که جلوال فتح الفـتـوح      -13خ،
 .                    بود
 .ی جریانات استقرار در کوفهروایت کلی از همه -13ط،

روایت از عثام بن علی از اعمس از شمر بن عطیه که سهم هـر                 -14خ،
 . نفر سه هزار درهم بود

 .آتش سوزی کوفه و بصره، بی راوی -14ط،
همان، روایت از ابو مدین ازعمرو بن یحیی از سیف از عبیده از               -15خ،

 شقیق
 ی سلسله راویان خ بنیان نهادن کوفه بر پایه -15 ط، 
تکرار روایتی از ابو عوانه ازحصین از ابن وائل که جلـوال فـتـح                  -16خ،

 .   الفتوح بود
روایتی از شعیب از سیف از عطای بن ابی مـحـمـد، مـولـی                   -16 ط،  

.                    ی مسجد بزرگی ساخت زیاداسحق بن طلحه، بسیار کوتاه و در باره
 .همان، به روایت شعیب از عمرو بن یحیی از سیف -17خ،
 .، از سیف از ابن شبرمه از شعبی و همان مطلب)الف(همان  -17ط،

 .همان، به روایت معاذ بن هشام از پدرش از قتاده -18خ،
روایتی از شعیب از سیف از عمربن عیاش برادر ابوبکر عیـاش              -18 ط،

 .                                                   ی روزبه پسر بزرگمهراز ابوکثیر در باره
ی تبعید مردم جلوال ازابوالیـقـظـان،ام هـذیـل،         روایتی در باره    -19خ،

 بسطام  ازهیاج بن بنی عمران بن فضیل
بندی اعراب و بخـشـیـدن       ی تقسیم سلسله روایت الف در باره      -19 ط،

 .   ی عرب به ابتکار عمر بن خطابای به جوامع تازهسازمان قبیله
 همان، از حاتم بن مسلم ازام الشعبی          -20خ،

. ی فتوح مدائن پـیـش از کـوفـه              سلسله روایت الف در باره      -20ط،
 .فرمانده جنگ حلوان قعقاع بن عمرو است

..                                        بعد مسلمانان به کوفه باز گشتند بی راوی  -21خ،
همان روایت در نیم صفحه از شعیب از سیف، از مجالـد بـن                 -21 ط،
بنای کوفه                                                          -22خ، .                 عامر
در .   سلسله روایت الف در خبر حمص و آنگاه فرمـانـروای روم              -22ط،

این ماجرا می گوید عده ای  از اهل عراق برای کمک به قادسیه شام را             
 .   ترک کردند

                            .حصین از ابی وائلهمان، به روایت از ابا محصن از -23خ، 
 بـن  یایف از زکریب از سی کمک در جنگ از شعیی در بارهتروای  -23
 .اه از شعبییس

 

  خلیفه از سال هفده هجری یهاروایت انیپا

 : روایات طبری از این سالی ماندهو

 
 ینه برایف از طلحه از ماهان که عمر از مدیب از سی از شع یتیروا  -24
 . جنگ چهارهزار اسپ فرستادیبانیپشت
 .  مالکیف از حالم از شهرا بن ابیب از سیت باال از شعیروا -25
 و   19در سال   دیگویف، اما ابن اسحق م    یت س یره به روا  یفتح جز   -26

 .اض بودیفاتح ع
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شناسد و   یان الف که فاتح را قعقاع بن عمرو می راویسلسله  -27
 .اض بن غنم دنباله رو اویع

 با  یانیف که در بخش پا    ی س ی بازهم به واسطه   یگریت د یروا  -28
 .ن اختالف داردیشیت پیروا
، یز از قول واقـد   ید از سلمه و نیت ابن اسحق از ابن حم   یروا-29

د، بـزرگـان     ی که او به سرغ رس     یهنگام.    شام یخروج عمر به سو   
نـه بـاز     ی است و او به مدین خرابیزم)   شام( سپاه به او گفتند که      

اگر خبر راست باشد، چرا آنان از رسیدن خلیفه به شـام             ( .   گشت
اند که خـوشـایـنـد او         کردهاند؟ بی گمان کارهائی می    باک داشته 
 ).نبوده است

د از   یـ ت از ابن حمـ یهمان روا  -30
سلمه از محمد بن اسحـق از ابـن           

د بـن    یـ  ازعبـدالـحـمـ     یشهاب زهر 
دبـن خـطـاب از        یـ عبدالرحمن بن ز 

عبداهللا بن حارث بن نوفل از عـبـداهللا      
 . بن عباس

 از ابـن      یگریت کوچک د  یروا    -31
د از سلمه از محمد بن اسحق از         یحم

  ازعبداهللا بن عامربن  یابن شهاب زهر  
 .عه و سالم بن عبداهللا بن عمریرب

ب از   یـ ت شعیطاعون شام به روا  -32
 عـثـمـان و       ی حارثه و اب   یف از اب  یس
 ...عیرب

 
م یکنین دو سال بسنده م ی هم یسهی به مقا  یز از پرگوئ  ی پره یبرا

از دو مورخ و       تی دو دسته روا   یسهیمقای   را چه در باره    یو داور 
خ یـ   در تـار    یمیف بن عمر تم   یات س ی روا یات و غلبه  یهم نوع روا  

ن کـه شـمـار        یـ گذشته از ا   .   میگذاری به خوانندگان وا م    یطبر
ار یـ  بسـ   یت بـرابـر   یشتر است، دو دسته روا    ی ب ی طبر یهاتیروا
 . دارندیاندک

ـ   یهاخ، نمونه ی  تار  ینیر و در بازب   ینا گز  یـن گـونـه       از ا    ی فـراوان
   . را در متن نوشتار نشان خواهیم دادهاگزارش

 
 ی تاریخسازی در اسالمدوره

با یکـی از ایـن       .   ی تاریخسازی استبخش مهمی از تاریخ اسالم دوره    
این دوره از زمـان سـه        .   تاریخسازان، یعنی سیف بن عمر آشنا هستیم      

ی چـهـارم     ی خلـیـفـه   شود، در دورهی نخست اسالمی آغاز می  خلیفه
ی عباسـی بـه اوج        ی اموی و آغاز دوره    شود، در دوره  بسیار ناتوان می  

بایـد  .     کندغروب می)   و با قتل عام مانویان؟ ( رسد و پس از آن      خود می 
ی فعالیت سیف بن عمر هم همـیـن اوج قـدرت              دانست که اوج دوره   

پس از آن نشان مهمی از      .   ی هجری است  امویان و پایان نخستین صده    
دریافتن این که  آهنگ دقیق تاریخسازان چه بـوده           .   شوداو دیده نمی  

ی ایـن    چندان آسان هم نیست، زیرا گذشته از آهنگ سفارش دهنـده     
خواهیـم  .   اندخواستهدانیم که تاریخسازان خود واقعا چه می      کارها، نمی 

ی ممکـن   کوشید که به اندازه   
در این دیوار سـخـت کـهـن          

 .رخنه کنیم
ی ی سه خلیفـه   در مورد دوره  

ی نخست اسالم و نیز خلیـفـه      
بـا  .   چهارم سخـن گـفـتـیـم        

ساختن چنین خـبـری کـه         
روایت شد، آیا زندیقان امیدوار   
بودند که در پایان نخسـتـیـن        

ی اسالمی، نیروی اسـالم     صده
را چنان کاهش دهند کـه از         
آن چیزی نماند؟ و آیـا در         
فروافتادن امویان و بر آمـدن    

 اند؟عباسیان هم ایشان کارگر بوده
ی اموی هست کم نیست، امـا       هائی که برای تاریخسازی در دوره      نشانه

بیشتر غیرمستقیم است، از جمله خبری که طـبـری آن را در راه                   
 هجری نقـل کـرده و       22یزدگرد سیوم به خراسان و در حوادث سال      

مضمون آن این است که پس از شکست جلوال یزدگرد به آهنگ ری به  
پس از این خواهیم دید که این خبر از بیخ و بـن نـادرسـت                 ( راه افتاد   

ی خود خـوابـیـده    او در کجاوه) .   یزدگرد به سوی ری نرفته است     .   است
بـه گـودالـی      .   کردند تا بیـاسـایـد     رفت و او را بیدار نمی     بود و شتر می   

 .رسیدند و او را بیدار کردند که چون شتر فرود آید بداند و نگران نشود
چه کار بدی کردید، به خدا اگر رهایـم    :    او آنان را سرزنش کرد و گفت      

در خـواب    .   فهمیدم که مهلت این امت چه اندازه است      کرده بودید، می  
ایشان را :   نزد خدائیم و به او گفت)   پیامبر اسالم( دیدم که من و محمد      

علی با رفتار خود نه تنها به این کار پایان داد           
بلکه برای مورخ کاوشگر که تسلیم افسـانـه         

ای گشود تا   شود، پنجره سازی و تبلیغات نمی   
تاریخ اسالم را از دیدگاه دیگری ببیـنـد و           

بویژه ایرانیان که بـه او         -دریغا که پیروان او   
بـازهـم بـه        -دلبستگی بیشتری دارنـد      

شمشیرزنی و حتی خشونت او و فرزندانـش        
روی کردند و ازاو و فـرزنـدانـش افسـانـه             

 .ساختند
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، او گفت صد و  ! بیشتر کن :   گفت)   پیامبر( دهم، او   صد سال حکومت می   
ده سال، او گفت بیشتر، او گفت صدو بیست سال، او گفت به اخـتـیـار      

-و شما بیدارم کردید و اگر رهایم کرده بودید، مدت این امت را می           !   تو
آشکار است که این خبر ساختگی است، امـا  ) .   1/2681طبری( فهمیدم  

ی درست یا کـارآمـد      مهم این است که در این خبر نادرست چند نکته         
 .دانم کسی به آن توجه نکرده استنهفته است که تا آنجا که من می

که خارج از تجـارب    -در ساختگی بودن خبر با توجه به موضوع خواب     
نرفتن یزدگرد به شمال ایران و ایـن           -یزدگرد و در نتیجه محال است     

کند تا چـه رسـد بـه          که هیچ پیامبری دوام امت خود را محدود نمی        
ی جهانی شدن داشـت، روشـن        پیامبر اسالم که برای دین خود داعیه      

دانیم که حکومت بنی امیه تا حدود صد و بیـسـت سـال از             می.   است
هجرت به درازا کشیده است و بی گمان دستگاه بنی امیه و به احتمال              
بیشتر زندیقان حتی در هنگام ضعف آن سلسله پس از عبدالملک بـن              

-ی خبر مـی اما سازنده.   مروان هم دست از خبر سازی بر نداشته بودند   
ایـن  .   خواسته است عمر حکومت اسالمی را به صد سال محدود کـنـد            

 ).233، ص1389. (نکته را مرتضی عسکری هم در یافته است
ی  این خبر را تنها سیف بن عمر تمیمی روایت کرده و بیگمان ساخته            

چنان که اشاره کردیم، منابع قدیم، دروغگوئی و اتهام او           .   خود او است  
از کوشش مانویان دیگر بـرای    .   اندیادآور شده )   گریمانوی( را به زندقه    
مانند کارهای ابن ابی العوجا که به جعل صد و بـیـسـت                -تاریخسازی  

دانیم که گذشته از این می.   آگاهی داریم  -هزار حدیث اقرار کرده است    
ی ی عربستان و بویژه قبیله    مانویان پیش از ظهور اسالم در شبه جزیره       

 .تمیم نفوذ کرده بودند و همین سیف بن عمر هم تمیمی است
کوشیدند از درون آن را     آمدند و می  ی هر دینی در می     مانویان به جامه  

دانیم که اگر عباسیان    نمی.   بپوسانند و آنگاه به سوی دین خویش ببرند       
شـد ولـی     کردند، چـه مـی     به حکومت نرسیده و آنان را قتل عام نمی        

گرفت و شاید از ایران تا شام    گری نیروئی بس شگرف می    بیگمان مانوی 
 .این سخن بی پایه نیست. نوردیدرا در می

ی خـلـفـای      ها همزمان گویای آشفته بازار سیاسـی دوره          این نشانه 
 .راشدین و بنی امیه است

مانویان برای پیشبرد مقاصد خود کوشیدند عباسیان را به دین خویش           
در آورند و به احتمال بسیار در مورد دو خلیفه موفق شدند و آنان را به         

 -به این ترتیب احتمال بسیار هست که مانویـان    .   دین خود در آوردند  
که در آموختن زبان، ترجمه و کارهای ادبی و فرهنگی دسـتـی قـوی                

های خود اقدام بـه  ی تمایالت امویان و هم خواسته     هم بر پایه    -داشتند
ی تـحـقـیـقـات      سندسازی و جعل تاریخ کرده باشند، چنان که بر پایه       

دانشمند مرتضی عسکری، ساختن قهرمانی به نام عبداهللا بن سبا و بـه             
مجتمعی که پس از درگذشت پیامبر بـرای    ( میدان آوردن او در سقیفه      
نیز کار سیف بن عمر تمیمی و به احتمـال   )   انتخاب خلیفه تشکیل شد   

بـه  73، ص     1388عسکری.   ( ی تمایالت امویان بوده است    زیاد بر پایه  
 )   بعد

دانیم که ابن مقفع هم درست در همین زمان مـیـزیسـت و       خوب می 
در این کتاب و .   ی کلیله و دمنه آشکار استتمایالت مانوی او از مقدمه   

 تاریخسازی اسـالمـی خـواهـیـم          یدر موارد الزم، بیش از این در باره       
ی هـجـری     خواند و نتیجه را در پایان تاریخ سیاسی نخستیـن صـده            

 .خواهیم گرفت
 

ی هجری این مقاله بخشی است از کتاب ایران در نخستین صده( (
 ))که در دست تالیف است
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 به قدرت رسیدن هیتلر

، حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هـیـتـلـر، از             1933 در سال   
هیتلر در راس یک دولت ائتالفی قـرار        .   طریق انتخابات به قدرت رسید    

اما هنوز، حزب نازی    .   آلمان شد )   امپراطوری( گرفت و صدراعظم رایش     
 5درست پیش از انتخابات سراسـری        .   قدرت خود را تثبیت نکرده بود     

آتـش  )   مـجـلـس   (  رایشتـاگ    1933  فوریه ی     27، روز   1933مارس  
دولت، حزب کمونیست را متهم به اقدام به قیام کرد و مـدعـی              .   گرفت

-هیتلـر آتـش    .   ی قیام  بود   شد، آتش سوزی رایشتاگ بخشی از نقشه      
” را برای    *     سوزی رایشتاگ حکم آتش سوزی را بهانه کرد و روز بعد          

بـه  ”   هـا    حفاظت از دولت در مقابل عملیات خرابکارانه کمـونـیـسـت           
حکومت نظامی اعالم شد و احزاب سیاسی غیر قانـونـی    .   تصویب رساند 

بـازداشـت   “   ی مخالفین تا مدت نامعلومـی     همه” طبق این حکم    .   شدند
شدگان از حق دادگاه یا آزادی با قید ضمـانـت نـیـز               شدند و بازداشت  

حـزب  .   ها یکی پس از دیـگـری بسـتـه شـد               روزنامه.   محروم شدند 
کمونیست غیر قانونی اعالم شد و هزاران تن از اعضـای آن، طـبـق                  

سوزی رایشتاگ تهیه شده بود، دستگیر شدنـد  لیستی که پیش از آتش 
. ، باطل اعالم شـد    1933 مارس   5های پارلمان انتخابات    و تمام کرسی  

بـه  * *   قانون فرجام رنج مردم و امـپـراطـوری          در کمتر از سه هفته        
در .   این قانون قدرت نامحدودی به هیـتـلـر داد          .   مرحله ی اجرا درآمد   

دمکرات غیر قانونی اعالم شد و دیـگـر             - حزب سوسیال  1933ژوئن  
غیر قانـونـی کـردن حـزب          .   احزاب پارلمانی نیز خود را منحل کردند      

ی ی درون هیأت حاکمـه    دمکرات، نشانگر تضادهای گسترده     -سوسیال
بورژوازی آلمان این راه را برای سرکوب انقالب و همـزمـان،      .   آلمان بود 

داری آماده شدن برای ورود به جنگ با دیگـر کشـورهـای سـرمـایـه                 
بـه ایـن     .   امپریالیستی با هدف تجدید تقسیم جهان، در پیش گـرفـت          

ی بورژوای آلمان شکل پارلمانی و دمکراتیکِ دیکتاتـوری         ترتیب، طبقه 
الملـلـی،   طبقاتی خود را کنار گذاشت و زیر فشار نیازهای داخلی و بین    

. برای اعمال دیکتاتوری طبقاتی ِ خود به روش فاشیسـتـی روی آورد             
ی برق آسا، ماهیت واقعی دمکراسی پارلمانی جـمـهـوری           همین واقعه 

وایمار را به نمایش گذاشت و در پی آن، بسیاری از کـارگـران حـزب              
 .دمکرات، به صفوف حزب کمونیست آلمان پیوستند -سوسیال

 
، ی تحقیقات اجتمـاعـی    موسسهها، افراد   پس از به قدرت رسیدن نازی     

هورکهایمر که در سـال    .   تصمیم گرفتند که کشور آلمان را ترک کنند       
ریاسـت  )   پژوه مارکسیست اهل اتریشتاریخ(    به جای گرونبرگ 1930
ی تحقیقات اجتماعی را به عهده داشت، از کشورآلمان خـارج            موسسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی مـکـتـب      ای دربـاره   مالحظـه 
 فرانکفورت

 
 

 بخش دوم
 
 

 پرتو. م –ژاله حیدری 
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 بود، روشنفکران جوانی مانـنـد       موسسهدر سه سالی که او رییس         .   شد
آدورنو در ترک آلمان تعلـل کـرد     .   آدورنو و مارکوزه را جذب کرده بود      

کرد، چون فرزند یک تاجر ثروتمند شراب است کاری بـا           زیرا تصور می  
 ،   1933به هر روی، زمانی که حزب نازی در سال      .   او نخواهند داشت  

انگاشـتـنـد    ی افراد گروه می   سرکوب جمهوری وایمار را آغاز کرد، همه      
هیـچ کـدام از اعضـای          .   ی زود گذر است   که این شرایط، یک مرحله    

ی  قادر به تجزیه و تحلیل علل به قدرت رسیدن هیتلر و رابطه            موسسه
جنگ جهانی دوم بـر      .   ساختاری آن با نیازهای بورژوازی آلمان نبودند      

روند تکامل فکری اعضای مکتب فرانکفورت تاثیر بسزایی داشت و در           
ی آشیل فکـری    پاشنه.   های فکری آنان را رقم  زد      واقع یکی از چرخش   

 -آنان که راه را برای تبدیل شدنشان به نظریـه پـردازان سـوسـیـال                 
ی پس از جنگ جهانی دوم هموار کرد، عـدم      دمکراسی آلمان در دوره   

 . تحلیل درست از ماهیت حکومت هیتلر و جنگ جهانی دوم بود
  

 ورود به آمریکا
بیشتر افراد گروه همچون هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس راهی       

فعالیت در تبعید نیـز،     .    را دوباره پی بگیرند     موسسه آمریکا شدند تا کار   
 .های جالب توجه حیات فکری مکتب فرانکفورت استاز فصل

 وارد آمریکا شد و در دانشگاه کلمـبـیـا در             1934هورکهایمر در سال    
برخی از آنان همچون هورکـهـایـمـر و           .   نیویورک مشغول تدریس شد   

طلبی آمریکـایـی را     پرستی و عظمت که میهن رادیو راکفلر آدورنو،  در    
کرد، مشغول به  کار شدند؛ هر چند زیر نظـر اف         علیه آلمان تبلیغ می   

شاید دولت آمریکا تصور می کرد کـه ایـن افـراد               .   بی آی  نیز بودند    
ای بود برای زیر نظر گرفتن مهاجریـن        اند و یا شاید فقط بهانه     جاسوس

دانستند خیلی پیش از آن، ترویج مارکسیـسـم در           آلمانی، چرا که می   
به هر روی،  از بدو ورود       .   آمریکا توسط کارگران مهاجر آلمانی آغاز شد      

ی آمریکا این گروه را تـحـت حـمـایـت              گروه به آمریکا، هیأت حاکمه    
اقتصادی قرارداد و ضمن زیر نظر داشتن آنان، تالش کرد بـر جـهـت                

های مالی و باز کـردن فضـای       کمک.   گیری فکریشان نیز تاثیر بگذارد 
لـیـگ   .   آکادمیک آمریکا به روی آنها، بخش بزرگی از این رابطـه بـود             

 . یهودیان آمریکا نیز به حمایت مالی از آنان پرداخت

اما آنان را از بستر یـک       .   دوران و مفهوم تبعید، این گروه را از بین نبرد         
ای کارگری و روشنفکری که نفوذ مـارکسـیـسـم در آن                جنبش توده 

ی مـارکسـیـسـتـی        آشکار بود، وارد محیطی کرد که هیچ گونه تجربه        

ی جنگ جهانـی دوم، مـوجـب          وقایع تکان دهنده و پیچیده    .   نداشت
 این افراد که در ابـتـدای تـاسـیـس             .   چرخش فکری عمیق آنان شد    

های اتریش، بـه    ، تحت تاثیر لوکاچ و کارل کرش و مارکسیست        موسسه
مارکسیسم روی آورده بودند و ماموریت خود را زدودن دگماتیسـم از             

های فلسفی و فرهنگی و تحـقـیـقـات          مارکسیسم و تکامل آن درعرصه    
دانستند، در دوران تبعید،  مارکسیسم را کامال کنار نهاده          اجتماعی می 

. و تمام رشته های عالقه و پیوند با انقالب سوسیالیستی را گسسـتـنـد         
آدورنـو،  .   هورکهایمر به این نتیجه رسید که انقالب، ممکـن نـیـسـت             

مدتی .   هیچوقت انقالبی نبود اما نسبت به مارکسیسم نظر مثبت داشت        
. داری تبدیـل شـد     گران نظام سرمایه  بعد هورکهایمربه یکی از ستایش    

ترین آثار خود    رسید، مهم  موسسه به ریاست    1958آدورنو که در سال     
هر چند او راه هورکهـایـمـر در      .   را بعد از جنگ جهانی دوم تولید کرد    

حمایت آشکاراز نظام سرمایه داری را دنبال نکرد اما اعالم کرد تغیـیـر              
-ها امکان ناپذیر است زیرا نظام سرمـایـه  داری توسط توده  نظام سرمایه 

داری قادر است هر نوع مخالفتی را در خود ادغام کرده و ذهن  طبقـه                
مارکوزه در حرف بـه انـقـالب        . کارگر را به طور کامل در اختیار گیرد 

ی مشابهی تولید کرد؛ مبنی بـر ایـنـکـه،             وفادار ماند اما او نیز نظریه     
داری ادغـام شـده و         ی کارگر به طورساختاری در نظام سرمایه      طبقه

شکاف میان تفکر سوسیالیستی و طبقه کارگر پُرشدنی نـیـسـت، در               
 . نتیجه تفکر سوسیالیستی یک اتوپی بیش نیست

بستر اجتماعی تبعید نیز با این چرخش فکری همساز بود و آنـان بـه                
تدریج خود را با نظم بورژوایی آمریکا منطبق کردند و حتا به سـانسـور         
گذشته و تولیدات فکری خود پرداختند تا مورد قبـول رونـد حـاکـم                

ی ها کم کـم بـه نـظـریـه           آن.   درسیستم آکادمیک آمریکا واقع شوند    

Jürgen Habermas (left) speaking with Cardinal Joseph Ratzinger  
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“ هـولـوکـاسـت    ” ی   دیگری روی آوردند که فاشیسم را به عنوان مقوله 
 جلـد تـولـیـد       5 در شخصیت اقتدار گراپژوهشی تحت عنوان   .   بنگرند

الـبـتـه،    .   های بعدی به آن خـواهـیـم پـرداخـت            کردند که در بخش   
هورکهایمر و آدورنو، به طور پـنـهـانـی، انـتـقـادات شـدیـدی بـه                       

دیـالـکـتـیـک      این مساله در اثـر            ( ی آمریکا داشتند    ساختارجامعه
اما )   ی تبعید در هلند منتشر شد آشکار است        که بعد از دوره    روشنگری

ی تفکر مارکسیسم را کنار گذاشته و خود را به ایدئولوژی مسلط            شیوه
در محیط آکادمیک آمریکا که تابع تبلیغات بورژوازی آمریکا در جنـگ          

 . جهانی دوم و منافع آن در جهان پس از جنگ بود،  منطبق کردند
مشاهدات سطحی این افراد از وقایع جنگ جهانی دوم آنان را به نتیجه      

. های جنگ جهانی دوم نـبـود       هایی رساند که منطبق بر واقعیت     گیری
آنان برای تجزیه و تحلیل ماهیت و چرایی ظهور فاشیسم هیتلری بـه              
جای تکیه بر اقتصاد سیاسی مارکسیستی و تحلیل طبقاتی و یـا بـه                

های ی جنگ جهانی اول که به طور عریان محرک        جای رجوع به تجربه   
داری جهان را مشخص کرده بود،  بـه    اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه   

آنان بار دیگـر شـکـسـت        .   شناسی فردی، روی آوردند   های روان تئوری
ی کارگر و احزاب کمونیستی را به چشم دیدند و به جای تحلیل             طبقه

“ پرولتاریای انقالبی مرده است   ” گیری کردند که    از علل شکست، نتیجه   
تواند هراعتراضی را بـر       ای رسیده است که می    داری به نقطه  و سرمایه 

رشـد  .   اساس منافع خویش جهت دهد و هر عمل انقالبی را خنثی کند           
-ی سرمـایـه  و استفاده)   تکنولوژی و دانش( ی نیروهای مولده  بی سابقه 

داری از آن برای بسط و گسترش نظام خود دربیشتر نقاط جهان، آنان             
رشـد  ی مارکس در مـورد ایـنـکـه             را به این نتیجه رساند که نظریه      

داری مـی    نیروهای مولده موجب انفجار در روابط تولیدی نظام سرمایه    
، نادرست است زیرا رشد نیروهای مولده مـوجـب بسـط نـظـام              شود

ی آنها وقتی که با قدرت فـزایـنـده         .   شودداری و تقویت آن می    سرمایه
نظام سرمایه داری در استفاده از دیپلماسی و راه انداخـتـن مـاشـیـن           

های مردم، روبـرو شـدنـد        تبلیغات ایدئولوژیک عظیم برای فریب توده     
نتیجه نگرفتند که اهمیت آگاهی طبقاتی، برای طبقه کارگر و بـقـیـه              
توده های مردم صد چندان شده است؛ بلکه نتیجه گرفتند که تحمیـق       

 . “پرولتاریای انقالبی مرده است“ و! مردم ابدی شده است
 

  شخصیت اقتدار گرا
هـای گسـتـرده در چـارچـوب              دردوران تبعید، یک سری پژوهـش     

مجموعه مطالعاتی پیرامون تعـصـب و جـزم             ( مطالعات یهود ستیزانه  

 گـفـتـار      5ها، در نهایت به صورت       این پژوهش .   انجام دادند )   اندیشی
این کتـاب بـه     .   بودشخصیت اقتدارگرامنتشر شد که مشهورترین آنها  

ی نظریـه ” یکی از منابع تحقیقات پس از آن تبدیل شد که ارتباطی به             
این اثر، تجزیه و تحلیل  مفهوم قـدرت    )  1. (موسسه نداشت“  انتقادی

شناختی فردی بررسی کرده ولی نسبت به       را در چارچوب فردی و روان     
هـای طـبـقـاتـی بـی           ساختار نظم اجتماعی و وجود طبقات و شکاف       

های درونی شده در جامعه را که از        ها و ایده  اعتناست و همچنین ارزش   
گیرند، به راحتی   روابط تولیدی و اجتماعی مسلط جامعه سرچشمه می       

ی تحقـیـقـی مـنـطـبـق بـر              این پروژه .   سپاردبه دست فراموشی می   
یـکـی از     .   متدولوژی جامعه شناسی پوزیتیویستی آمریـکـایـی اسـت          

هـای اجـتـمـاعـی،        مشخصات این متد، آن است که  در ارزیابی پدیده 
هر چند آدورنو بـا پـوزیـتـیـویسـم             .   داندتحلیل طبقاتی را مجاز نمی    

شخصـیـت   های    هایی داشت، اما در هر حال پژوهش      آمریکائی مخالفت 
 .بود متاثر از این متدولوژیاقتدارگرا 

هایی از این قبیل که هیتلـر و حـزب نـاسـیـونـال                  برای آنها پرسش  
کنند و چرا قدرت سیاسـی      ای را نمایندگی می   سوسیالیست، چه طبقه  

را کسب کردند؟ چرا نظام سرمایه داری آلمان برای بقای خویش نـیـاز          
یکی .  ی جنگ و انقالب چیست؟ هرگزطرح نشدبه جنگ داشت؟ رابطه 

ی فـاشـیـسـم       های آنان یکسان دانستن مسـالـه      ترین نظریه از عجیب 
با وجود اهمیتی که به مساله هولوکـاسـت         .   هیتلری با یهودستیزی بود   

دادنـد   مـی )   کشتار جمعی یهودیان توسط آلمان در جنگ جهانی دوم        ( 
هـای  بر بسیاری از حقایق مربوط به این فاجعه، ازجمله همکاری دولت          

 .آمریکا و بریتانیا در متحقق شدن این فاجعه، چشم فرو بستند
. ها سرانجام نتوانستند، تحلیل درستی از این مساله ارایـه دهـنـد              آن

کشتار جمعی یهودیان در آلمان و مناطق تحت اشغال ارتش آلـمـان،              

دوران و مفهوم تبعید به آمریکـا ایـن         
اما آنان را از بستـر      .   گروه را از بین نبرد    

ای کارگری و روشنفکری    یک جنبش توده  
که نفوذ مارکسیسم در آن  آشکار بود، وارد      
ی محیطی کرد که هیچ گـونـه تـجـربـه            

وقایع تکان دهـنـده و       .   مارکسیستی نداشت 
ی جنگ جهانی دوم، موجب چـرخـش         پیچیده

 .فکری عمیق آنان شد
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-اما جنگ، محـرک   .   یکی از دردناکترین فصول جنگ جهانی دوم است       
المللی داشت و به خاطر یهـودسـتـیـزی،          های اقتصادی و سیاسی بین    

. ها آغـاز کـردنـد     ها کار خود را با سرکوب کمونیستنازی.     شروع نشد 
های معلول را کشتند، زیرا آنهـا را بـرای جـامـعـه                 پس از آن انسان   

شـراکـت   )   2( پـژوهـان مـعـتـبـر        تاریخ.   دادندتشخیص می “   نامناسب” 
را در شکل گیری    )   به ویژه آمریکا ، انگلیس و فرانسه      ( کشورهای متفق   

هنگامی که یهـودیـان     .   اندهولوکاست به طورانکارناپذیری مستند کرده    
-های تحت اشغال آن فـرار مـی         برای نجات خود از آلمان و سرزمین      

کردند، متفقین، مهاجرت یهودیان به کشورهای خود را ممنـوع و یـا               
تنها کشوری که مهاجرت نامحدود یهودیان را پذیرفت،   .     محدود کردند 

واضح است کـه کشـورهـای        .   اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود    
به دلیل محبوبیت  شوروی و نـفـوذ      )   به ویژه آمریکا و بریتانیا    ( متفقین  

مارکسیسم انقالبی در میان یهودیان،  ورود آنان را به آمریکا و بریتانیـا              
یـهـودی در       -پژوه معروف آمریکایـی      آرنو مایر، تاریخ  .   محدود کردند 

دهد که ارتش آلـمـان در       تجزیه و تحلیل ماتریالیستی خود نشان می     
تدارک رویارویی با ارتش شوروی، تصمیم به کشتار جمعی یـهـودیـان             
گرفت و پیش از آن سیاست اذیت و آزار یهودیان را با هـدف فـراری                  

 )   3. (کرددادن آنان از آلمان، دنبال می
با وجود گذشت بیش از نیم قرن، هنوز مکاتب فکـری مـخـتـلـف بـا              

نگرند و به تـولـیـد       تفسیرهای خاص خود به این مقطع و وقایع آن می         
 هـانـا     توتالیتاریسمی  در این میان،  نظریه.  دهندفکری خود ادامه می 

ای مـکـتـب       اقتـدارگـر  ی  شخصیتآرنت، قابل توجه است زیرا نظریه 
تـوتـالـیـتـاریسـم       .   فرانکفورت تحت تاثیر و با الهام از آن شکل گرفـت         

ای است که سیاستمداران و نـظـریـه پـردازان            نظریه)   تمامیت گرایی ( 
های پس از جنگ جهانی دوم،  بـرای  طبقه ی بورژوازی آمریکا، درسال    

پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک ضد کمونیستی خود بیشترین استفاده را از          
 .آن کرده اند

های سیاسـی را بـر       ها یا قدرتی توتالیتاریسم ِهانا آرنت، دولت   نظریه
کند بلکـه  اساس تداوم و حفظ روابط تولیدی و اجتماعی، مشخص نمی         

“ جامعه ی مدنی  ” ی تعاریف دیگری مانند میزان دخالت آنها در         بر پایه 
ی علمی تـخـیـلـی       این نظریه بیشتر به یک نمایشنامه     .   کندمتمایز می 

شنـاخـتـی    سرایی روان به ویژه داستان  .   شبیه است تا تحلیل از واقعیت     
آرنت در   .   سایدهای جنگ جهانی دوم، سر به آسمان می       وی از محرک  

گوید؛ جنگ جهـانـی    میهای توتالیتاریسمسرچشمهکتاب خود به نام   
بـرخـورد   ” و   )   هیتلر و استالـیـن    ( های اقتدار گرا    دوم دعوای شخصیت  

حیرت انگیزتر از خـود      )   4.   ( “ های تمامیت گرایی بود ها و اراده  شهوت
این نظریه، پشتیبانی بی قید و شرطی است که در مـیـان بـیـشـتـر                    

بسیاری از آنان در زمینه نـقـد        روشنفکران غرب یافت و هنوز پارادایم         
هـای بـورژوازی     ها و دروغ پردازیتحریف.   ساختار قدرت و دولت است    

جهان در مورد جنگ جهانی دوم بسیار است و پرداختن به آنـهـا در                 
مـکـتـب    اما این واقعـیـت کـه اعضـای             .   ی این مقاله نیست   حوصله

 نتوانستند به تحلیل درستی از ماهیت طبقاتی حـکـومـت             فرانکفورت
هیتلر دست یابند و علل جنگ جهانی دوم را دریابـنـد، راه را بـرای                   

داری امپریالیستـی غـرب     پیوستن آنان به لشگر نظریه پردازان سرمایه   
 .  هموار کرد

در جنگ جهانی دوم، جنگ میان آلـمـان فـاشـیـسـت و شـوروی                     
شـوروی  .   سوسیالیستی، جنگ میان دو نظام به طور کلی متفاوت بـود          

سوسیالیستی با همه ی معایب و نقایصی که داشت در مقابل آلـمـان               
بـرای بـورژوازی     .   داری فاشیست، یک نظام کامال متفاوت بـود       سرمایه

به همیـن  .   ها و شوروی مشخص بود   فاشیست آلمان، ماهیت کمونیست   
ها بـنـا     دلیل کانون تمرکز جنگ را از همان ابتدا بر نابودی کمونیست          

ها را در داخل آلمان قلع و قـمـع کـرد و در                 نخست کمونیست .   نهاد
ی شرق عـلـیـه    ی جنگ جهانی، ماشین جنگی خود را در جبهه     صحنه

 . شوروی سوسیالیستی به حرکت در آورد
     هیتلر، یک شخصیت بیمار و قدرت طلب نبود، بلکه نـمـایـنـده و                

داری آلمان بود که برای برتری جویی       کارگزار رویکردی از نظام سرمایه    
-ها ونیز برای در هم کوبیدن انقالبی کـه طـالیـه            بر دیگر امپریالیست  

شکست آلـمـان در       .   کردهایش در افق پیدا شده بود، ایفای نقش می        

 مارکوزه
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داری انحصاری آلمان را در موقعیت بسـیـار         جنگ جهانی اول، سرمایه     
از سوی دیگر، نظام سرمایه داری جهانی نیزهنوز .   ضعیفی قرار داده بود   

نتوانسته بود، با تکیه بر توازن قدرت حاصل از جنگ جهانی اول، بـه                
ی رونـق و ثـبـات         ی جهانی دست یابد و دوره     تجدید سازمان سرمایه  

انقالب روسیه و ظهور نخستـیـن       .     داری جهانی را تضمین کند    سرمایه
کشور سوسیالیستی جهان، نقش بسیارمهمی درپایان یافـتـن جـنـگ           
جهانی اول و همچنین، ناکامی نظام سرمایه داری از نتـایـج دلـخـواه                

 . خویش را به دنبال داشت

ی کوتاهی پس از پایان جـنـگ جـهـانـی اول،                 در نتیجه، به فاصله   
ای رسید که باید    داری جهانی، بار دیگر، به نقطه     تضادهای نظام سرمایه  

با تجدید ساختار قهرآمیز سرمایه در مقیاس بین المللی، تداوم حیـات            
 نظام سرمایه داری جـهـانـی    1929در سال . کردخویش را تضمین می 

ی  گـریـبـان هـمـه         رکود بـزرگ   .   شاهد یک سقوط مالی مهلک بود     
 24بحران اقتصادی جهانی، در فاصله    .   داری را گرفت  کشورهای سرمایه 

داری امپریالیـسـتـی بـه        ها نفر را در کشورهای سرمایه     ساعت میلیون 
فالکت، روز به روز به ناگهان چند برابر شد     .   ی بیکاری پرتاب کرد   ورطه

در همـان زمـان، نـظـام         .   خود را از دست داد“   عادی” و جامعه حالت  
کرد و بر مرگ و     سوسیالیستی شوروی دوران شکوفایی خود را طی می       

های دوران جنگ داخـلـی و       میر ناشی از گرسنگی و بیکاری و خرابی      
 . انقالب، فائق آمده بود

 - پس از جنگ جهانی اول، بورژوازی آلمان با کمک حزب سـوسـیـال             
اما  بحران بورژوازی آلمان حل نشد       .   دمکرات، انقالب را به خون کشید     

ی کارگر آلمان دسـت از انـقـالب           های مردم و طبقه   و همچنین توده  
هـا و دیـگـر        ، تعداد اعتصاب1929پس از بحران مالی سال      .   نشستند

بورژوازی آلمان ضعیف و شکننده شده    .   ای گسترش یافت  مبارزات توده 
بود و قدرت سیاسی  لرزانی داشت، با اشاره به اینکه پس از شکست در       
جنگ جهانی اول، طبق قرارداد ورسای، کشور آلمان، حـق داشـتـن               

“ غیر نظامی ” ارتش بزرگی را نداشت و حتا برخی از مناطق مهم آلمان            
رکـود  .     اعالم شد و ارتش آلمان حق حضور در آن مناطق را نـداشـت         

. ی فقر پرتاب کـرد    ها تن را بیکار و به ورطه       در آلمان نیز میلیون    بزرگ
ی شورشـگـر و      های مردم روحیه  بخش بزرگی از پرولتاریا و دیگر توده      

حزب کمونیست آلمان چند صد هزار عضو داشـت و            .   انقالبی داشتند 
نفرت از  .   کردای هدایت می  چند صد هزار نفر را در دیگر تشکالت توده        

ی جنگ جهانی اول رشد کرده بـود ریشـه            میهن پرستی که در دوره    
بـحـران   .   های عمیقی در میان بخش های مهمی از توده هـا داشـت              

 . انقالبی بار دیگر در حال ظهور بود

بورژوازی آلمان در مقابل خطر انقالب و در تدارک برای ورود به جنگ             
ها، تصمیم گرفت به تـجـدیـد    تجدید تقسیم جهان با دیگر امپریالیست  

سازماندهی کامل حکومت خود بپردازد و شـکـل فـاشـیـسـتـی از                    
دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی را جایگزین شکل پارلمانی دمکراتیک از          

برای دستیابی بـه ایـن هـدف، الزم بـود             .   دیکتاتوری بورژوازی کرد  
اما این کافی نبـود و بـایـد از          .   ها را به شدت سرکوب کند   کمونیست

به همین دلیـل،    .   کرددرون نیز خود را هماهنگ و همساز این نظم می         
دمکرات را از حکومت بیرون راند، احزاب پارلمانـی را             -حزب سوسیال 

 .ها را تعطیل کردوادار به انحالل خود کرد و روزنامه
استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در آلمان، رویـکـرد بـورژوازی             

های جهانی و داخلی خویش بود و نه نـاشـی از          آلمان در مقابل چالش   
 .شخصیت اقتدارگراشهوت و غریزه ی تمامیت خواهی 

های محکمی در   روشنفکران مکتب فرانکفورت، جدا از اینکه خود، پایه     
های قدرتمند و درست    تئوری مارکسیستی نداشتند با قطبی که تئوری      

شرایط، بسیار ناهـمـوار     .   مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط نداشتند      
ها در حال حمـالت     ی جبهه بود، نه به آن دلیل که دشمن هار در همه         

افسارگسیخته بود، بلکه به آن دلیل که در بستر تحوالت اجتماعی، در    
مورد اینکه چه چیزی در حال تکوین است و در مـورد چـرایـی ایـن           

ها نیـز،   حتا کمونیست .   تحوالت، دیدگاه روشن و درستی وجود نداشت      
قادر به ارایه ی یک تحلیل مارکسیستی درست از پایه های اقتـصـادی          

 . ظهوررژیم هیتلری و وقوع جنگ جهانی دوم، نبودند

انترناسیونال کمونیستی که تحت رهبری و       ( تجزیه و تحلیل کمینترن     
از جنگ و سیاست آن در بـرابـر            )   نفوذ حزب کمونیست شوروی بود    

استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در آلـمـان،         
های جهانی و   رویکرد بورژوازی آلمان در مقابل چالش     

داخلی خویش بود و نه ناشی از شهوت و غریـزه ی             
روشنفـکـران   . شخصیت اقتدارگرا تمامیت خواهی   

هـای  مکتب فرانکفورت، جدا از اینکه خود، پـایـه   
محکمی در تئوری مارکسیستی نداشتـنـد بـا          

های قدرتـمـنـد و درسـت          قطبی که تئوری  
 . مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط نداشتند
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های غیر ماتریالیسـتـی و       جنگ، نادرست بود و همسو با بادبان تحلیل       
. های بورژوایی روشنفکران مکتب فرانکفورت و دیگران بود       نتیجه گیری 

تحلیل کمینترن از جنگ جهانی دوم این نبود که این نیز مانند جنـگ    
های مختلف سرمایه داری جهانی بـرای    جهانی اول، جنگی میان قطب   

کمینترن و حزب کمونیست شوروی، جنگ .   تجدید تقسیم جهان است   
ایـن  .   کردندجهانی دوم را جنگ میان دمکراسی و فاشیسم، قلمداد می         

تحلیل عاری از محتوای طبقاتی بود و منافع طبقات مختلف را در زیـر              
ها و انقالبیون جـهـان   کمینترن، کمونیست)   5.  ( کردیک چتر جمع می 

را به انجام انقالب سوسیالیسـتـی، در         
هرجا که امکان داشت، فرا نـخـوانـد          

-امپریالیسـت ” بلکه به اتحاد با جناح      
ی واحد  جبهه” و ایجاد   “   های دمکرات 
این درک، .   ترغیب کرد“ ضد فاشیست 

تاثیر منفی خود را بر اوضاع و شرایط        
آن دوران گذاشت و نه تنها راهگشای       
انقالب سوسیالیستی در جهان نشـد       
بلکه در خود شوروی نیـز بـه رشـد            

طبقه ی بورژوازی کمک کـرد و بـه           
بورژوازی آمریکا و بریتانیـا بـا     .   رشد افکاری با گرایش راست منجر شد  

وجود آنکه برای مقابله با آلمان هیتلری مجبور به وحدت بـا شـوروی               
شده بودند اما همزمان برای رویارویی آتی با شوروی از منظر سیاسـی،             

به عنوان مثال، فعالیت تبلیغاتی     .   دیدندایدئولوژیک و نظامی تدارک می    
ضـد  ( “   ضد توتالیتاریستـی  ” های  گسترده ای برای  فراگیر کردن نظریه      

و همسان کردن فاشیسم و سوسیالیسم به عنـوان دو           )   تمامیت گرایی 
این در حالی است که شـوروی و    .   آغاز کردند “   تمامیت گرایی ” دیدگاه  

هـای  امپریالیست” های غیر طبقاتی، آنان را احزاب کمونیست، با تحلیل 
 !معرفی می کردند“ دمکرات

کشد اما الزم است در مورد تحلیل اقتصادی        هر چند سخن به درازا می     
-کمینترن از کسب قدرت فاشیسم توضیح داده شود، زیرا نتیجه گیری   

ها کردند،  هایی که احزاب کمونیست وابسته به کمینترن از این تحلیل         
های مکتـب  در غلط بودن و بورژوایی بودن، دست کمی از نتیجه گیری  

. برای آشنایی با این دیدگاه، می توان به کتاب ر  .     ها نداشت فرانکفورتی
ای بر اقتصاد و سیـاسـت در         مطالعه  : فاشیسم و انقالب  دوت به نام    .   پ

که به طـور     )   6(  رجوع کرد    مراحل افراطی سرمایه داری در حال زوال      
ی امپریـالـیـسـم وارد        داری در مرحله  سرمایه:   خالصه بدین قرار است   

یابد و دیـگـر     شود و بحران گسترش می    سراشیب غیر قابل بازگشت می    
قادر به رشد نیروهای مولده نیست؛ برعکس، برعلیه ماشیـن و عـلـم                

کند و به جای رشد تولید، در حال از بین بردن نـیـروهـای            طغیان می 
-مولده است؛ در چنین شرایطی تنها روش بورژوازی برای کنترل توده          

 ...ها، استفاده از سرکوب فاشیستی است

ها متکی بر این الگوی تئوریک و        هنگامی که جنگ رخ داد، کمونیست     
ی ظهور فاشیسم را نشانـه    .   های سیاسی منتج از آن بودند     نتیجه گیری 

پنداشتند اما خیلی   درستی این فرضیه می   
های این تـئـوری فـرو         زود تمام پایه  

هـا نشـان     وقتی امپریالیست .     ریخت
دادند که قادر به رشد نیروهای مولده       

پـردازان  و تکنولوژی هستند، نظـریـه     
ی حزب کمونیست شوروی و بـقـیـه        

های خود را    احزاب کمینترن،  نظریه   
ی منطقی رساندند و اعـالم       به نتیجه 

“ ضد فاشیست ” های  کردند، آنها جناح  
 ! امپریالیسم هستند“ مترقی”و 

این نظریه با تحلیل لـنـیـن از قـوای              
ی اقتصاد و سیاست    داری در عصر امپریالیسم و رابطه     ی سرمایه محرکه

-کانون تحلیل لنین این بود که نظام سرمایه      .   در این عصر در تضاد بود     
ی امپریالیسم، بحران بزرگ خود را به ناچار از طـریـق            داری در مرحله  

کند و با   حل می )   ترین مرحله و اوج خود    یعنی سیاست در عالی   ( جنگ  
تواند دور جدیدی از رونق و سودآوری را برای      تجدید تقسیم جهان، می   

اما کمینترن، لنینیسم را در بسیاری جهات ازجـملـه          .   خود کسب کند  
بی دلیل نیست که کمینترن و حزب       .   در این زمینه، فراموش کرده بود     

. کمونیست شوروی، قادر به تحلیل از ماهیت جنگ جهانی دوم نـبـود            
ضـد  ” های مکانیکی و غلط کمینترن در مـورد جـنـاح هـای                 تئوری

هـا را در      امپریالیسم تا چندین دهه، کمونیست    “   مترقی” و  “   فاشیست
سـرگـردان   “   دمکرات” و  “   فاشیست” های  دور باطل انتخاب میان جناح    

کرد و اجازه داد که لیبرالیسم و رفرمیسم،  تحت پوشش مارکسیـسـم              
 .ها ی سیاسی، خود را مطرح کننددر صحنه

المللی کمونیستی و نـبـودِ      ها در جنبش بین   با توجه به نفوذ این نظریه     
داری یک تحلیل صحیح ماتریالیست دیالکتیکی از محرکهای سرمـایـه          

جهانی، و با اشاره به اینکه جنبش کمونیستی نتوانست از بحرانی کـه              
گریبانگیر نظام سرمایه داری جهانی شده بود برای انـجـام انـقـالبـات              

، انسان توسط   عقل ابزاری ی  طبق نظریه 
تکنولوژی و علم برطبیعت سلطه یافـت       

گر خودش در کوزه افتاد     اما سرانجام کوزه  
و تکنولوژی بر انسان نیز چیره شد و بدیـن    

ترتیب هر گونه امکان تغییر وضع موجود را از       
گیری می کنند که    در ادامه نتیجه  .   انسان گرفت 

فاشیسم نیز یک بازتاب پیروزی عقـل ابـزاری          
 .است
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، عجیب نیست کـه      ) 7( سوسیالیستی اصیل در اروپا بهره برداری کند        
بخش قابل توجهی از روشنفکران غرب، مانند افراد مکتب فرانکـفـورت            
که زمانی مارکسیسم را سالحی بُرا، برای نقد  نظام سرمایه داری یافته             
بودند  و نسبت به تغییر جامعه از طریق انقالب سوسیالیستـی امـیـد                

ی یاری رساندن به تـدارک   خود به منزله  “   نظریه انتقادی ” داشتند و به    
-پردازان نظام سرمایـه   نگریستند، تبدیل به نظریه   فکری این انقالب می   

 . داری پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شدند
 

 تضادهای طبقاتی  
ی تبعید در آمریکا، با تجدید نظرهـای مـهـمـی،             افراد گروه،  در دوره    

به طور مشخص،  هورکهایـمـر و        .   خود را پی گرفتند   “   نظریه انتقادی ” 
کـه در سـال         ( دیالکتیک روشنگـری ی کتاب آدورنو که در حال تهیه  

بودند،  تقریبا به طور کامل تضادهای طـبـقـاتـی و              )    چاپ شد  1947
های اجتماعی خـود، کـنـار         ها و پژوهش  پردازیاجتماعی را در نظریه   

 جدید اعالم کردند که تضادهای طبقاتـی،        ی انتقادی ِ  نظریهدر  .   نهادند
عـقـل   ی نقد اجتماعی باشد بلکه نقد باید بـر            تواند، شالوده دیگر نمی 

 عـقـل ابـزاری     ای به نام به اعتقاد آنان پدیده.   متمرکز شود )     8( ابزاری
ی بشری شده که مانعی فرا طبـقـاتـی          تبدیل به بزرگترین مانع جامعه    

های طـبـقـاتـی، چـه         ی بشری و تمام نظام    است؛ یعنی  بر کل جامعه     
 .داری و چه سوسیالیسم، سلطه یافته استسرمایه

در .   ، تکنولوژی و هژمونی آن در جامعه است       عقل ابزاری منظور آنان از    
شناس لـیـبـرال،      پردازی، آنان به روشنی تحت تاثیر جامعه      این فرضیه 

طـبـق   .   گرفـتـنـد   ماکس وبر قرار داشتند و از نظرات مانهایم، الهام می         
، انسان توسط تکنولوژی و علم برطبیعت سـلـطـه           عقل ابزاری ی  نظریه

گر خودش در کوزه افتاد و تکنولوژی بر انسـان           یافت اما سرانجام کوزه   
نیز چیره شد و بدین ترتیب هر گونه امکان تغییر وضع موجـود را از                 

گیری می کنند که فاشیسـم نـیـز یـک            در ادامه نتیجه  .   انسان گرفت 
راه خروجی ممکن نیست مگر اینکـه       .   بازتاب پیروزی عقل ابزاری است    

ماهیت تضادی که در درون ساختار اجتماعی است دوباره تعریف شـود            
 ).  تغییر یابدمبارزه علیه عقل ابزاری به ی طبقاتیمبارزهیعنی از (

نـقـد   به طور مثـال،      .   ی سطوح گوناگون است   این بحث، در بر گیرنده    
ی مربوط بـه   کنند؛ به ویژه نظریه    مارکسیستی را رد می    اقتصاد سیاسی 

ی  به مـنـزـلـه       نیروهای مولده  و   روابط تولیدی ی متناقض میان    رابطه
ی ی طبقـاتـی در جـامـعـه          ی بشری و مبارزه   ی جامعه موتور محرکه 

 دیالکتیک روشنـگـری  هورکهایمر و آدورنو در  .  کنندطبقاتی را رد می 
های جامعه هـمـانـطـور کـه          رسند که اینک، محرک   به این نتیجه می   
روابـط  کرد نیست زیرا  بر خالف نظر مارکس، میـان            مارکس بیان می  

داری به  به اعتقاد آنان سرمایه   .   تضادی نیست نیروهای مولده    و   تولیدی
دهـد، در     را هم تغییر مـی     روابط تولیدی ،  نیروهای مولده موازات رشد   

. گفت تضاد میان آنها، نیروی محرک تاریخ اسـت    حالی که مارکس می   
گیرند که، روابط تولیدی و تضاد آن با رشد نیروهای          از اینجا نتیجه می   
. در جامعه باشـد   نقد ساختار قدرت    تواند مبنایی برای    مولده، دیگر نمی  

ی  مارکسیستی توضیح دهندهنقد اقتصاد سیاسی گیرند که   و نتیجه می  
به نظر آنان، تکنولوژی ستون اصلی      .   واقعیات نظام سرمایه داری نیست    

ی مارکس قـرار بـود،        داری شده در حالی که طبق گفته      نظام سرمایه 
 . ی آن باشدنابود کننده

 روبنای فرهـنـگـی     و   زیر بنای اقتصادی  ی میان   مورد دیگربحث، رابطه  
داری در استفاده از ابزارهر چـه        آنان در مواجهه با قدرت سرمایه     .   است

رسند کـه بـورژوازی      تر برای فرهنگ سازی، به این نتیجه می       پیشرفته
 . قادر است هر نوع مخالفتی را در درون سیستم خود ادغام کند

داری، تضادهـای  موضوع دیگر بحث آنها این است که در جوامع سرمایه    
نیازها )     تکنولوژی  ( عقل ابزاریطبقاتی تخفیف یافته زیرا دستاوردهای     

ی و کمبودها را از میان برداشته و به این ترتیب توان سیاسی طـبـقـه               
ی اقـتـصـادی ِ       به عبارت دیگر، انگیزه   .   کارگر را  نیز از بین برده است       

 . کندی نیروی انفجاری عمل نمیمورد نظر مارکس، دیگر به منزله
و ادراکـی    توان دید که آنان بر مبنای دریافت   ی موارد باال می   در همه 

گـیـرنـد کـه  نـقـد             که خودشان از مارکسیسم داشتند، نتیجه مـی       
وقایع پر تالطم و با شـتـاب     .  ی بشری بی ثمراستمارکسیستی جامعه 
ها و تفسیرها را به چالش طلبید و  چوبیـن بـودن       زندگی، این دریافت  

یـک  .   اما این فقط یک جنبه از مسأله اسـت        .   استدالل آنها را نشان داد    
ی بسیار مهم دیگر آن است که  وقایع جهان، سختی انـقـالب و                جنبه

داری، آنها را بـه    پیچیده و مهلک بودن چالش پرولتری درنظام سرمایه     
ای رساند که پویایی خویش را از دست بدهند و تسلـیـم وضـع                مرحله

 . موجود شوند
های داری در حل بحران   مارکس و انگلس هرگز سخن از ناتوانی سرمایه       

های اقتصـادی و سـیـاسـی          برعکس، در مقایسه با نظام    .   خود نکردند 
بـه  .   پـذیـری آن کـردنـد        پیشین، تاکید زیادی بر خصلت انـطـبـاق         

-انگیز نظام سرمایه   از توان حیرت   مانیفست کمونیست طورمشخص در   
های انسان در مهار طبیعـت  رشد توانایی (نیروهای مولدهداری در رشد  
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ی بشـری کـه رشـد         ی جامعه و تولید نیازهای فزاینده و تکامل یابنده      
روابـط  و همچنین از دگـرگـون کـردن        )   تکنولوژی بخشی از آن است    

روابط تولیدی، روابطی است که میان انسـان         .   گویند سخن می  تولیدی
ی تفاوت انسان بـا بـقـیـه        .   شودها در روند تولید نیازهایشان ایجاد می      

موجودات زنده آن است که نوع بشر نیازهای فردی خود را نیز باید در               
ازدوران .   چارچوب یک نظام اجتماعی سازمان یافته مـتـحـقـق کـنـد              

ها، سازمان اجتماعی ِ مبتنی بر سلسـلـه   پیدایش طبقات در میان انسان  
هـای  پایـه داری،  ظهور سرمایه .    بنا شد  سیاسی و   قدرت اقتصادی مراتب  

 این سازمان اجتماعی ِ مبتنی بر سلسله مراتب را از بـیـن               مادی تداوم 
نـظـام   .   های مادی یک نظام اجتماعی برتر را فـراهـم کـرد         برد و پایه 
داری  به طور مستمر روابط تولیدی را به موازات رشد نیروهـای             سرمایه

-کند، در واقع نـمـی     کند اما یک کار را نمی     مولده، دستخوش تغییر می   
تواند بکند و آن اینکه سازمان اجتماعی بشر را از سازمانی متـکـی بـر                 

ای سلسله مراتب و استثمار و ستم اقتصادی و سیاسی برهاند و بر پـایـه     
در فقدان چـنـیـن      .   ی پرولتاریا و انقالب است  این وظیفه .   دیگر بنا نهد  

بخشد ودر نتـیـجـه    داری زندگی خود را تداوم می    تغییری، نظام سرمایه  
تر با رشد هر چه بیشترنیروهای مولده، تولید، اجتماعی       .   بقا خواهد یافت  

-ی تولید هر چه بیشتر خصوصی    وری از ثمره  شود، در حالی که بهره    می
تر شده است، به طوری که امروزه فقط چند شرکت انحصـاری مـالـی                

-های جهان را کنترل مینیویورک، بخش عظیمی از روند تولید و ثروت     
داری، به شـدت امـروز       این تضاد، در هیچ مقطع از  نظام سرمایه        .   کنند

ها مبهوت رفاه جوامع اروپایی شدند، بـه     مکتب فرانکفورتی .   نبوده است 
رفاه بورژوازی اروپایی که از تاراج مافوق سودهایی کـه از کشـورهـای                

ی کنند وسرانجام در مورد مبارزهآورند، توجه نمی  پیرامونی به چنگ می   
-های غیر واقعـی مـی      طبقاتی و ظرفیت موجود پرولتاریا نتیجه گیری      

داری بـه    دهد که به سرمایه   محور، به  آنان اجازه نمی     نگرش اروپا .   کنند
هـای  بـنـدی  ی یک نظام تولیدی جهانی با سلسله مراتب و تقسیم       منزله

ی تغییر انقالبی آن را که فقط       جهانی بنگرند و بر این مبنا قوای محرکه       
 .   ی بین المللی باشد، جستجو کنندتواند یک پروسهمی

های نابودی آن را در      داری، نطفه گفت کارکرد نظام سرمایه   مارکس می 
ی انفجار خودبخودی روابط تـولـیـدی نـظـام             پروراند اما وعده  دل می 
مارکس بارها گفت، رشد نیروهای مولده و روابـط          .   داری را نداد  سرمایه

تر کمونیستی   تبدیل این نظام به نظام عالی      امکانداری،  تولیدی سرمایه 
 تبدیـل کـنـد،       واقعیت را به    امکاناما آنچه باید این     .   کندرا  فراهم می   

ای از   شاید مارکس و انگلس درک ساده نگـرانـه        .    است انقالب پرولتری 

اما هیـچـگـاه    .   پیروزی انقالب پرولتری و سوسیالیسم و کمونیسم دادند    
داری نگفتند این نظام خود بخود نابود خواهد شد و تضادهای سرمـایـه            

اگر چنین بـود، چـه     .   خود بخود به انقالب اجتماعی منتهی خواهد شد     
نقد ( نیازی بود در مورد انقالب پرولتری و ضرورت استفاده از سالح نقد             

سـخـن   )   جنگ با دولت بـورژوازی    ( و نقد مسلحانه    )   های بورژوایی -ایده
ی پـرولـتـاریـا      گویند؟ یا در مورد ضرورت عمل آگاهانه و سازمان یافته         

 برای پایان دادن به زندگی این نظام تاکید کنند؟

در حفظ )   های مسلط در جامعه  -دولت و ایده    ( روبنابرای مارکس، نقش    
اگر مارکس و انگلس بر این .   داری روشن بود   نظام سرمایه  روابط تولیدی 

ی کارگر فقط به خاطر استثمار شدن، نیازی بـه           اعتقاد بودند که طبقه   
یافتـه بـرای     کسب آگاهی در مورد سوسیالیسم علمی و حرکت سازمان    

داری ندارد، بخش مهمی از زندگی خود را  صرف        سرنگونی نظام سرمایه  
هـای  ی پرولتاریا و مقابله با نظـریـه       ی انقالب آگاهانه  مبارزه برای نظریه  

اگـر  .   کـردنـد  ی درون جنبش کارگری نمـی     رفرمیستی و فرصت طلبانه   
امور به همین سادگی بود، دیگر الزم نبود انگلس بخشی از عمر خود را              

های جنگی کند تا  دریابد      ها و تاکتیک  صرف تحقیق در مورد استراتژی    
های تا به دنـدان   داری توسط ارتش  در عصری که قدرت سیاسی سرمایه     

ی تواند جنگ مسـلـحـانـه      شود، پرولتاریا چگونه می   مسلح محافظت می  
مـارکسـیـسـمـی کـه انـقـالب             .   خود را برای کسب قدرت پیش بـرد       

ی بـحـران     ی اتوماتیک و از پیش تعیین شـده        سوسیالیستی را نتیجه  
هـیـچ   )   داندو می ( دانست  های اقتصادی کارگران می   اقتصادی و شورش  

ارتباطی با مارکسیسم مارکس و واقعیت نداشت بلکه مارکسیسم احزاب        
 .اکونومیست و رفرمیست آن دوران بود

- و قدرت نظام سرمـایـه  فرهنگها در مورد ی مکتب فرانکفورتی  دغدغه
اما یک موضوع .   های مردم درست بودداری در مسخ کردن و فریب توده      

ی مقاومت در چارچوب    مقوله:   تعیین کننده را درک نکردند و آن اینکه       
ها را مجبور به فـکـر       مهم نیست بورژوازی، توده   .   شودستمگری زاده می  

آفرینـد  ستم، سرانجام مقاومت می .   کندکردن با کدام دستگاه فکری می     
ها ی مکتب فرانکفورتی  دغدغه.   شودای برای بیداری توده ها می     و زمینه 

اما تبدیل این معـضـل      .   در مورد قدرت تولید فکری بورژوازی بیجا نبود       
ای پردازد، بهانـه  به یک رمز و راز ناگشودنی، آنگونه که آدورنو به آن می           

شد برای فراموش کردن انقالب و تن دادن به نظم موجود و فعالیت در        
مارکس نه تنها راز انباشـت ثـروت در نـظـام               .   چارچوب نظم موجود  

ی فرهنگی بـورژوازی در      داری را نمایان ساخت، بلکه راز سلطه      سرمایه
مارکس و انگلس به درستی تاکید کردند که افکـار          .   جامعه را نیز گشود   
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های مسلط در هـر     و فرهنگ و ارزش   
هـای  دوران، افکار و فرهنگ و ارزش     

طبقات حاکم بـا  .   طبقات حاکم است  
ی انحصارتولید و تسلط  بـر        پشتوانه

های تولید اجتماعی، فرهنگ و ارزش    
. کـنـنـد   خود را در جامعه ترویج می     

ها کم کم تبدیل    این فرهنگ و ارزش   
بـدیـهـی    “   آگـاهـی  “ به عادت شده و   

شـود و    های تحت استثمار مـی    توده
ی گـونـه  پس از آن  از نیروی عـادت        

به همین جهت، کسب آگاهی انقـالبـی،   .   شودمند می اجتماعی نیز بهره  
های مسلط در جامعه، تبدیل به یکی       ی فکری با بورژوازی و ایده     مبارزه

مارکس و انگلس در    .   شودهای پویای نبرد طبقاتی پرولتاریا می     جنبهاز  
ای دارند، انقالب کمونیستی گسست ریشه بیان می  مانیفست کمونیست 

این یک درک ماتریالیستی  .    است افکار سنتی  و   روابط سنتی مالکیت  از  
این .   ی بشری یا انقالب کمونیستی است     از ضرورت تغییر کیفی جامعه    

گیری مکتب فرانکفورت، در ی شکلمارکسیسمی است که حتا در دوره    
 .زیر آوار دفن شده بود

های اجتـمـاعـی و        و قدرت ایدئولوژی در پویش     روبنادر مورد اهمیت    
. ایـم ی بورژوازی در استفاده از آن، هر چه بگوییم کم گفتـه           توان طبقه 

به ویژه اینکه سنت اکونومیستی و رفرمیستی رسوب شده از احـزاب              
ای مارکسیستی پس از آن، از     های عامیانه و کلیشهکمینترن و تئوری  

های انقالبی پرولـتـری بـوده        موانع مهم فکری در شکل گیری جنبش      
 . است

 

 ندیدن واقعیت ها

تصویری که پس از به قدرت رسیدن هیتلردر آلمان تـوسـط اعضـای                
هـای مـردم     مکتب فرانکفورت ارایه شده است، تصویری است که توده        

اما واقعـیـت   .   شوندای به نام هیتلر روان میگوسفند وار به دنبال دیوانه   
 چه بود؟ 

تر با اوج بحران اقتصادی و سیاسی، صفوف حزب کمونیست آلمان قوی        
ی کشـورهـای      در هـمـه      1933 تا   1931های  ی سال در فاصله .   شد

.  داری امپریالیستی صفوف احزاب کمونیست چند بـرابـر شـد            سرمایه
های مردم به ویژه کـارگـران        ی انقالبی به سرعت در میان توده      روحیه

. د. پ. در آن زمـان، کـا      .   گسترش یافت 
یـک حـزب     )   حزب کمونیست آلمان  ( 

 هـزار عضـو     300قوی بود که بیش از  
کارگرانـی کـه عضـو حـزب           .   داشت

دمکرات بودند، با درک هـر         -سوسیال
دسـتـه   “   دمکراسی” چه بیشتر ماهیت    

دسته از این حزب جـدا شـده و بـه           
بنابرایـن  .   پیوستندحزب کمونیست می  
. های کارگر نـبـود  مشکل از جانب توده 

بلکه مشکل آن بود که این حزب درفکر        
. و تدارک انقالب نبود، بلکه دنبال کسب کرسی در پارلمان کشور بـود            

این حزب، مانند بیشتر احزاب کمونیست عضو کمینـتـرن،  جـوهـر                
های لنینیستی را درک نکرده و خـود را بـرای               استراتژی و تاکتیک  

حزب کمونیست آلمان یک حزب قانـونـی بـا           .   انقالب آماده نکرده بود   
کانون فعـالـیـت     .   دفاتر علنی و رهبران و ستون فقرات حزبی علنی بود         

های طرفدار حزب را نـیـز        حزب، شرکت در انتخابات بود و توجه توده       
های پارلمـانـی    های انتخاباتی و بدست آوردن کرسی     معطوف به فعالیت  

کرده بود زیرا کسب قدرت حزب کمونیست در پارلمان را کلید انقالب            
چه به لحاظ سیاسی و تاثیر بر افکار عمومی         ( دانست و هیچ تدارکی     می

. دیـد برای قیام مسلحانه و جنگ داخلی نمـی       )   و چه به لحاظ سازمانی    
به همین دلیل، وقتی بحران فرا رسید، قبل ا ز آنکه انقـالب فـرصـت                 
. داشته باشد که خود را بیان کند، بورژوازی آن را در نطفه خفـه کـرد         

هـای  ها در مورد مسخ توده    های مکتب فرانکفورتی  بنابراین تصویرسازی 
تقصیر .   ی آلمان نبود  محسور فاشیسم، منطبق بر واقعیت جاری جامعه      

ها نبود که به جای انقالب، فاشیسم سکان کشتی آلـمـان را در           توده
 . دست گرفت

شکست بورژوازی آلمان در جنگ جهانی دوم، امکان دیگری در اختیار           
در روزهای پایانی جنـگ  .   حزب کمونیست آلمان جهت انقالب قرار داد   

-ی شرقی در دروازه   جهانی دوم وقتی که تعرض ارتش آلمان در جبهه        
های مسکو و نبرد استالینگراد فرو پاشید، ارتش هیتلر مجبور به عقـب             

ی شرقی دسـت بـه     نشینی شد و ارتش سرخ شوروی در سراسر جبهه   
کمبـود نـان و       .   کردندحتا سربازان هیتلر از ارتش فرار می      .   تعرض زد 

های درونی در حکومت هیتلر     درگیری.   مواد غذایی همه جا را فراگرفت     
های شـرقـی و غـربـی          ارتش هیتلر همزمان در جبهه    .   گسترش یافت 

ها بود به ارتش سرخ شوروی که متحد نزدیک انقالبی.   درگیر جنگ بود 

ی ی آدرنو این بود که به جز حـیـطـه           نظریه
خصوصی درگیر هیچ پراتیکی نباید شد وهـر         

کس باید خودش مواظب ایدئولوژی و بـیـنـش          
کلکتیـو  ” روی از   ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله     

گفت فرد نباید اصالت داد و میهشدار می “   توتالیتر
ی خویش را با تـکـیـه بـر           فردی و آزادی اندیشه   

که “   ایپسیکولوژی توده ” کلکتیویسم نوع شوروی یا     
 . کند، از کف بدهدفاشیسم از آن استفاده ابزاری می
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ها هـزار    حزب کمونیست آلمان هنوز ده    .   های برلین نزدیک شد   دروازه
در .   عضو و صدها هزار طرفدارداشت که به انقالب وفادار مانده بـودنـد             

بـه  .   ها آلمانی و اهل شوروی زندانی بودند      داخل مرزهای آلمان میلیون   
آمیز، موجود بود بـه  طور خالصه، بسیاری از عناصر یک انقالب موفقیت 

ی احـزاب جـنـبـش         جز یک چیز؛ حزب کمونیست آلمان و بـقـیـه           
کمونیستی اروپا  دارای استراتژی و تاکتیک انقالب سوسیـالـیـسـتـی              

ی کشـورهـای اروپـای      پس از پایان جنگ، این احزاب در همه     .   نبودند
های اروپا در طول جـنـگ،       کمونیست.   غربی به نظام پارلمانی پیوستند    

شجاعانه جنگیدند اما نه برای انقالب سوسیالیستی بلکه فـقـط بـرای              
در .   خـویـش  “   از سرزمـیـن پـدری      ” های آلمان   راندن فاشیست بیرون  

ها سرنگون شد اما مبـارزه      ایتالیا، حکومت موسولینی توسط کمونیست    
ی بـزرگـتـر بـرای انـقـالب             علیه موسولینی بخشی از یک مـبـارزه        

به این ترتیب، در شرایطی کـه امـکـان انـقـالب               .   سوسیالیستی نبود 
سوسیالیستی در آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان و دیگر کشورها موجـود            
بود، انقالب رخ نداد و جنگ جهانی دوم با نتایجی که بیشتر به نـفـع                 

در “   سوسیالـیـسـم   ” آنچه به .   داری جهانی بود، پایان یافت    نظام سرمایه 
کشورهای اروپای شرقی معروف شد در واقع به قدرت رسیدن جناحـی         

 . از بورژوازی آن کشورها تحت حمایت ارتش سرخ شوروی بود

 

 بازگشت به آلمان
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا و انگلیس که فاتحین جنگ بـودنـد،               
رژیم جدیدی را در آلمان بنا کردند و ارتش آمریکا را در آنجا مستـقـر                

از .   افراد مکتب فرانکفورت به حامیان این نظم جدید پیوستـنـد      .   کردند
های دمکراتیک که نـظـم جـدیـد        یک سو به مدافع دمکراسی و ارزش      

دانستند، روی آوردند و از سوی دیگر بـرخـی از         آلمان را تجلی آن می    
 .آنها مانند آدورنو ضد کمونیست شدند

استدالل نظری آنها برای دفاع از نظم جدید در آلمان و هژمونی آمریکا             
گفت در آلمان دمکراسی در حال استقرار اسـت و      چه بود؟ آدورنو می  

ی رود و یـک دوره       روند این استقرار به دو دلیل، آرام آرام پیش مـی          
هـا و    ی فاشیست دلیل یکم  اینکه همه    .   طوالنی را در بر خواهد گرفت     

ها هنوز هستند و از بین نرفتند و دلیل دیگر اینکه کشورآلمان            نئونازی
منظور آدورنو در این مـورد بسـیـار        !     شده است“  جراحت ملی”دچار  

های ناسـیـونـال    مبهم است و شاید هدف او این است که بگوید گرایش     
در میان بخشی از مردم نـهـادیـنـه          )   طرفداری از هیتلر  ( سوسیالیستی  

هـا در    ی روشنفکران و انقالبیبنابراین معتقد بودند، وظیفه   .   شده است 
شـرایـط آن زمـان        .   آلمان، دفاع از دمکراسی در مقابل فاشیسم است       

پس از شکست آلمان فاشـیـسـتـی،         .   آلمان بسیار متناقض و سیال بود     
ی تعداد زیادی از مردم آلمان به شوروی سوسیالیستی، کشش و عالقه          

. از سوی دیگر هژمونی آمریکا نیز نفـوذ داشـت          .   دادندزیادی نشان می  
های جدید برای بـه      ذهن آدورنو و دیگران را نه انقالب و دیدن فرصت         

ثمر رساندن انقالب سوسیالیستی در آلمان بلکه این مسئله مشـغـول             
توان مردمی را که در چنین شرایطی قرار دارند    کرده بود که چگونه می    

و به شدت نسبت به وضع خود احساس تلخ و ناآرامی دارنـد، آرام و                  
توان درکشور آلـمـان      شان این بود که چگونه می     دغدغه.   کنترل کنند 

. دمکرات طرفدار هژمونی آمریکا مسـتـقـر کـرد             -یک رژیم سوسیال  
 .فرهنگی این گرایش بود -پردازان اجتماعیآدورنو یکی از نظریه

ی پس از جنگ جهانی دوم، آدورنو از سیاست و پراتیـک            در تمام دوره  
گفت هدفش آن است که خـود را در           جست و می  مبارزاتی دوری می  

داری، مصون نگـاه  ی سرمایهمقابل مدارهای ایدئولوژیک سیستم جامعه   
ی خصوصی درگیـر هـیـچ      ی وی این بود که به جز حیطه      نظریه.   دارد

پراتیکی نباید شد وهر کس باید خودش مواظب ایدئولوژی و بـیـنـش        
داد هشدار می “   کلکتیو توتالیتر ” روی از   ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله     

ی خویش را با تکیـه      گفت فرد نباید اصالت فردی و آزادی اندیشه       و می 
که فاشیسم از آن     “   ایپسیکولوژی توده ” بر کلکتیویسم نوع شوروی یا      

اما طنز ماجرا آنجاست که آنـهـا        .   کند، از کف بدهد   استفاده ابزاری می  
دادنـد؛ و    خود دچار همان سرنوشتی شدند که در مورد آن هشدار می          

استقالل .   داری ادغام شدند  ی سرمایه سرانجام در چارچوب نظام جامعه    

 آدورنو
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آنـان  .     کاذب نظری، استقالل کاذب عمل اجتماعی را نیز در پی داشت        
ی پـس از جـنـگ          هایی که در دورهرا به مدار مکاتب فکری و نظریه     

ی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری غـرب    جهانی دوم تبدیل به زرادخانه   
 . شد، نزدیک کرد

های قدیمی خـود    یکی دیگر از کارهای این افراد آن بود که حتا نوشته          
برای مثال هورکهایمر و دیگرانی که در زمان جوانـی          .   را سانسور کردند  

کردند، پس از جنگ جهانی دوم، زمانی کـه در           از مارکسیسم دفاع می   
-حال منطبق کردن آرای خود با اوضاع نوین پس از جنگ بودند، واژه         

 ! های قدیمی خود حذف کردندهایی مانند پرولتاریا را از نوشته
 
 

 ...دنباله دارد

 
*Reichtagsbrandverordnung -- Reichstags Fire 

Decree 
“defend against  communist  acts of violence 

endangering the state”. 
  

** Ermنchtigungsgesetz -- Law for Ending the 
Suffering of the People and Empire 

 
 
 از   شخصیت اقـتـدارگـرا     ، پیرامون موضوع      موسسههای  پژوهش -1

مطالعاتی در بـاب    پیش شروع شده بود که در کتابی تحت عنوان    
  . چاپ شد1936 در سال اقتدار و خانواده

Studien Uber Autoritat und Familie 
الـبـتـه    .   این کتاب شامل سه مقاله از هورکهایمر، فروم و مارکوزه بـود           

توان او را از     کرد و نمی همکاری می  موسسه فروم مدت کوتاهی با این    
گرایش کلـی  .    محسوب کردنظریه انتقادیاعضای مکتب فرانکفورت و     

او شـکـل گـیـری         .   کتاب را هورکهایمر در مقدمه شرح داده اسـت          
ی مـدرن    های فرهنگی جامعـه   را محصول جنبه  “   شخصیت اقتدارگرا ” 
 . داندو خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی می) ها و اعتقاداتارزش(

 
آمریکایی، در کتاب بسیار مستـنـد و         -پژوه یهودی آرنو مایر، تاریخ    -2

 عملکرد گونـاگـون   چرا آسمان تاریک نشد؟ ی خود به نام       تکان دهنده 

هیتلر، از جمله کشتار جمعی مردم یهود را در چارچوب اهداف و چشم    
او در ایـن      . کندی حاکمه آلمان قرار داده و بررسی می       انداز کلی طبقه  
یعنی اتـحـاد     ( “   ی شرقی جبهه” دهد که هیتلر دشمن     کتاب نشان می  

یـعـنـی    ( “   ی غـربـی    جبهه” و دشمن   )   جماهیر شوروی سوسیالیستی  
گریست و نسبت بـه     را اصال به یک چشم نمی     )   بریتانیا و آمریکا و غیره    

 . آنان دو رویکرد کامال متفاوت داشت
 
خاطر آینده، نگاهی به گذشتـه، بـه         ی بسیار جالبی به نام به       مقاله  -3

 31تاریخ   ( سرویس خبری جهانی برای فتح از انتشارات آشویتس کنیم 
 :می نویسد)  2005ژانویه 

  
گوید، در طول جنگ جـهـانـی دوم،         آرنو مایر می  

 4ارتش سرخ شوروی یک و نیم میلیـون تـن از               
میلیون یهودی ساکن قلمروهای تحت اشـغـال یـا           

آمریکا و انگلیس به    .   مورد تهاجم آلمان را نجات داد     
این دلیل که شوروی سوسیالیستی و مارکسـیـسـم          
انقالبی در میان بسیاری از یهودیان نـفـوذ داشـت            

خواستند حضور یهودیان را در کشورهای خـود         می
خواستند افکار عمومی ضـد      آنان می .   محدود کنند 

امپریالیست و طرفدار شوروی را تضعیف کنند و بـه        
جای آن احساسات شوونیستی و میهن پرستانـه را          

خواستند جنگ را طوری پیش برنـد       می.   دامن زنند 
بـا  .   های امپریالیستی آنان خدمت کـنـد  که به نقشه 

وجود آنکه به خاطر جنگ با آلمان مجبور به اتحـاد           
با شوروی شده بودند اما در همان جریان جـنـگ،            

پـس  .   دیدندتدارک رویارویی آینده با شوروی را می      
 3هـای مـتـفـق         از شکست آلمان هیتلری، دولت    

ی میلیون آلمانی را به عنوان کسانی کـه در دوره           
جنگ مرتکب جنایت شده بودند شناسایی کـردنـد         

 تـن بـه مـرگ        11. اما یک میلیون محاکمه شدند 
مـدت  های کوتاه چند تن دیگر حبس   .   محکوم شدند 

بیشتر آنها به پرداخت جریمه محکوم شده       .   گرفتند
در سـال    .   یا از شرکت در مقامات دولتی منع شدند      

-سرمـایـه  .   ی آنها بخشوده شدند    تقریبا همه  1951
های خود را با     که کارخانه  کروپداران بزرگ، مانند    
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-ها می چرخاندند، تمام دارایـی      نیروی کار اردوگاه  
ی نـازی در      فـرمـانـده   .   های خود را پس گرفتنـد     

به دار آویـخـتـه      )  اردوگاه مرگ یهودیان  (آشویتس
 که مسـئـول     . اس. اس هزار عضو مؤثر     10شد اما از    

 نفر محکوم   750اجرای کشتار آشویتس بودند تنها      
 .های کوتاه مدت شدندبه حبس

  
 هـا  سرویس جاسوسی ایاالت متحده آمـریـکـا و نـازی             کتابی به نام      

نویسد پس از پایان جنگ جـهـانـی دوم،           میگودا  .   دبلیو. جیی  نوشته
را به آمریـکـا آورد تـا          .   اس. اسها و افسران    آمریکا هزاران تن از نازی    

 .های کمونیستی در میان مهاجرین را شناسایی کنندگرایش

 
 به  هانا آرنت ی  توتالیتاریسم ِ     برای نقد جدی و مارکسیستی نظریه       -4

 باب آواکـیـان  ی  نوشتهآیا بهتر از این ممکن نیست؟       :   دمکراسیکتاب    
 بـخـش    سوسیالیسم بورژوایی و دمکراسی بورژوایی    فصل    ( رجوع کنید   

بـاب  همچنین اثر اخـیـر        ) .   ی توتالیتاریسم و نقش سیاسی آن     نظریه
- که به تحلیل ماهیت جنگ جهانی دوم می        راهی دیگر  به نام      آواکیان
 .پردازد

Another Way- BobAvakian 
http:\revcom.us  

  
هـای  به تحـلـیـل ریشـه      )    پوالک ونویمان( دو تن از افراد موسسه       -5

اقتصادی به قدرت رسیدن رژیم ناسیونال سوسیـالـیـسـت هـیـتـلـر                  
های او هر چند تحلیل.    بودموسسهنویمان، مدت کوتاهی در     .   پرداختند

 اقتصاد سـیـاسـی     های اقتصادی رژیم فاشیستی آلمان نشانی از     از پایه 
امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله ی سرمایه       مارکس و تحلیل لنین از      

، ندارد اما اثر او یکی از آثار کالسیک مارکسـیـسـتـی آن دوره                  داری
به اعتقاد نویمان، فاشیسم، رژیم سـیـاسـی نـظـام             .   شودمحسوب می 

داری سرمایه” البته خود وی عنوان     .   داری انحصاری دولتی است   سرمایه
ی درونی مکـتـب   پوالک که به حلقه.   دهدبه آن می“   انحصاری توتالیتر 

“ داری دولـتـی    سرمـایـه  ” فرانکفورت تعلق داشت، رژیم هیتلر را نظام        
ی ی سودجویی جای خود را به انـگـیـزه     توصیف کرد که در آن انگیزه  

تلقی نمود که در آن       “   نظم نوینی ” قدرت طلبی داده است و آن را به         
در آمـده    “   اصل راهنما و حاکم بر جامعـه      ” عقل تکنولوژیک به صورت     

 )27-26، تام باتامو،  ص مکتب فرانکفورت. (است

6-  
R. Palme Dutt- Fascism and Social Revolution: A 
Study of the Economics and Poli t ics  of the  

Extreme Stages of Capitalism in Decay 
های اقتـصـادی    برای نقد مارکسیستی ِ این کتاب و به طور کلی تحلیل          

 فصل سوم   آمریکا در سراشیب  کمینترن در مورد امپریالیسم، به  کتاب        
 .ی ریموند لوتا رجوع کنیدنوشته)  ی تئوری بحران عمومیدر باره(

 
America In Decline 

R. Lotta  
 
تغییراتی که در اغلب کشورهای اروپای شرقی رخ داد، نه انـقـالب          -7

در واقـع بـه قـدرت رسـیـدن             .   بود“   تغییر رژیم ” سوسیالیستی بلکه   
اپوزیسیون دموکرات با کمک ارتش سرخ و بر پایه توافقات بین المللـی    

 . شوروی با کشورهای امپریالیستی فاتح جنگ دوم بود

 
8- 

Instrumental Reason 
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پذیرفتنی نیست، حافظ، آن که به رندی و حسن سخن و هزار نام                  
سبب پر از صور خیال و صنعت ادبی             دیگر آوازه یافته، غزلی را بی       

-گمان، هر کس، دست     بی. اش را به رخ کشد      سازد، تا تنها هنر شاعری    
: های او را نقش قلبی کرده؛ و با خود گفته است            کم یک بیت از سروده    

 “ .ی من است این، همان واقعیت زندگی”

ست، که خواص و عوام را شیفته ی خود             ی حافظ چی   شاعری“ آنِ”
ی زبان    های وی را آویزه     کند؛ و هر که به شعر، آشنا باشد، سروده           می

 سازد؟ خود می

شک، همه،    ؛ اما بی  “در این جایگه نگنجد   ”اند، که     شمار سبب آورده    بی
گرا بوده است؛ و       پذیرند، که حافظ، شاعری انسان        این سخن را می    

های انسانی را به زیباترین شیوه، توانسته            ها و عاطفه     ی حالت   همه
ی   در دوره  -احمد شاملو    -هنری که فرزند راستین وی       . زینت بخشد 

 .معاصر آن را تجلّی نوینی بخشید؛ و شعر آزادش زیور هر مجلسی شد
حافظ چون انتقادپذیر است، نخست خود و شعرش را نقد کرده است؛             

به نقد   –حتا   –اش تاخته؛ و به رمز و کنایه           ی زمانه   گاه به جامعه    آن
برخی، حافظ را شاعری      . فرمانروایان دوران خود نیز پرداخته است        

های ناآشنا با زبان حافظ       اند، که درست نیست؛ و از ذهن   درباری خوانده 
ها و شعرهای اجتماعی و سیاسی وی        این حکم، عاشقانه. برخاسته است 

اش،   البته او چنان مبهم غزل گفته، که مدایح         . را نادیده گرفته است    
 .های نقدی تند را در خود پنهان دارد نیش

 
اند، براین    خوانده؛ اما شعر وی را نشناخته       های حافظ را      آنان که سروده  

باورند، که هر بیت غزلی از دیوان او، با بیت دیگر همان غزل، پیوند                  
ست   یی  های پراکنده   یی از بیت    معنایی ندارد؛ و گویی هر غزل، زنجیره       

که تنها با وزن و قافیه و ظاهر به هم پیوند خورده؛ و در معنا گاهی                    
 کشف دنیای    (!)حتا در مفهوم ضد بیت پیشین آورده شده است             

اش افزوده نشده باشد      اگر بر دیوان   -سازد، که هر غزل       حافظ، آگاه می  
کجا باید   -درست    -وحدت موضوع و پیام و روایت دارد؛ و هر بیت             -

 .باشد، که اگر چنین نباشد، غزل حافظ نیست

 
های   جایی بیت   ها یا جابه    ها، که گاهی به حذف برخی غزل        تفاوت نسخه 

یی یا عبارتی به جای واژه یا عبارت دیگر                غزل یا جایگزینی واژه     
گذاری تاریخ ادبیات را بر این کتاب ثابت           انجامد، از یک سو، ارزش      می
) کاتبان(کند؛ و از سوی دیگر، نا آشنا بودن گردآورندگان و دبیران               می

 .رساند را با سبک شعری حافظ می

 

 “حکومت ترس”
 
 

 بررسی یکی از شعرهای حافظ
 
 

   الهام
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رویم، با    با این درآمد، به سراغ غزلی از دیوان حافظ شیرازی می                
چشم و چراغ   ”مضمون داستانی، تا زبان وی را بهتر دریابیم؛ و بدانیم            

چه گونه نیش زهرآلود نقدی تند را به جان             “ همه شیرین سخنان   
 . نشینی گزیده است فرمانروای دوران وارد کرده؛ و با ته نگاه طنز، گوشه

 
   شاه شمشاد قدان ، خسرو  شیرین  دهنان
 که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
  مست بگذشت؛ و نظر بر من درویش انداخت

 !سخنان شیرین همه وچراغ چشم  ای  ” : گفت
              تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود؟

 .ی من شو و برخور زهمه سیم تنان بنده
  !مهر بورز! پست مشو. یی یی نه تر از ذره کم

 .تا به  خلوتگه  خورشید رسی چرخ  زنان

   داری ور  قدحی  می!  بر جهان  تکیه  مکن
 “.شادی زهره جبینان خور و نازک بدنان

 
بخش نخست، سخن شاه شمشاد قدان       : داستان غزل، سه بخش دارد     

 .است به حافظ درویش، که در هفت مصراع او پند داده است

کش خود را به یاد آورده         سپس حافظ در دو بیت، سخن پیر پیمانه         
ی شعر    ی درونی، ذهنیات خود را به خواننده          گویی در واگویه  . است
 :رساند می

  ! اش خوش باد که روان –پیر پیمانه کش من 
 پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان”گفتند 

   دامن دوست به دست آر وز دشمن بگسل
 .“مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان

آن گاه در بخش سوم غزل، شاعر با باد صبا دیدار کرده؛ از او پرسیده؛                
 :و صبا پاسخی دردناک به وی داده است

 
   گفتم،  با صبــا در چمــــن الله، سحر می

 اند این همه خونین کفنان؟ که شهیدان که

   ام من و تو محرم این راز نه! حافظ”: گفت
 “!از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان

 
کند،   این روایت سه بخشی، برای آن که غزل را عاشقانه یا عارفانه معنا              

گویی حافظ هم راه است؛ اما از خود غزل با             به گمان بسیار، با پراکنده    
تری را دریافت، که پیوستگی        توان مفهوم سوم و ژرف       کمی دقت، می  

ها     برای شناخت غزل، نخست باید به شخصیت       . کند  ابیات را تایید می   
 :پرداخت

تر   که گویا از شاعر و دیگران مهم        –در آغاز غزل، نخستین شخصیت       
) 9(در چارچوب روایی این غزل نُه         . شاه شمشاد قدان است     –است  

: آمیز، او را به خواننده معرفی کرده است            بیتی، شعر با القاب مبالغه     
اش،   آن که با مژگان   ”و  “ دهنان  خسرو شیرین ”و  “ شاه شمشاد قدان  ”

 “.شکنان را شکسته است ی صف قلب همه

. توان چهره زنانه یافت      تر می   در این تصویر و توصیف شخصیت، کم        
ست، که نگاه مرد      یی  های مردانه   اما، توصیف “ خسرو”و  “ شاه”های    واژه

با همانندی قد شاه به شمشاد،        . کند  تر می   بودن معشوق را پررنگ    
تصویر دو پهلوی   . شود  ی اندام وی آشکار می     ی قامت و کوتاهی    راستی
بر مبالغه در   “ دهنان  خسرو و شیرین  ”ی   استعاری و ایهامی   –کنایی  

ی دهان   مدح و ستایش شاه افزوده است؛ خواه منظور شاعر، شیرینی           
ی شیرین دهنانی را در بر گیرد، که شاه،               خسرو باشد؛ خواه همه    

ی صف    توصیف بعدی شاعر از شاه، شکستن قلب همه. خسروشان است 
ی این توصیف،      زنانه در تصویر . شکنان و پهلوانان، با مژگان است        

ی چشم اشاره کرد؛ و در تصویر مردانه، نگاه           توان به عشوه و کرشمه      می
اندازد؛ یا حتا این       تند شاه است، که ترس را بر قلب پهلوانان می              

شماری کشته    ی چشم وی، پهلوانان بی        موضوع، که تنها با اشاره      
اند با نگاهی سطحی به شعر، شاید خوانده غزل را مدیحه بپندارد؛               شده

اما شاعر پشت این همه مبالغه و صورخیال و به کارگیری صنعت                  
دهد، تا    ی هوشمند می    شعری، در بیت دوم، کلیدی به دست خواننده        

بیت نخست،  . در یابد، مقصودش از آن همه مبالغه چه بوده است              
و بیت دوم، درست       –برای خوش آیندش       –ستایش پادشاه است      

پشت سر این همه مبالغه، واقعیت وجودی وی آورده شده؛ هم چنین،             
 گیرا پدید آورده     اش را نزد خود و پادشاه، در پارادوکسی          شاعر جایگاه 

مست از کنار حافظ، از نگاه        -بیت نخست    -پادشاه آن چنانی    : است
“ چشم و چراغ همه شیرین سخنان       ”خود درویش و از نگاه پادشاه،         

 .شود گذرد؛ و با او هم سخن می می
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شاه است، چشم و چراغ        اگر خسرو شیرین دهنان، با مدح حافظ           
سخنان، با مدح شاه، حافظ است؛ اما در همین بیت، حافظ                  شیرین

بازی با واج و واژگان و ایجاد        . دهد  نشان می “ درویش”تصویر خود را    
دهد، دریابیم حافظ آگاهانه از این         تعابیر گوناگون در غزل اجازه می      

 .ی ژرفی بهره جسته است رسانی ها برای آگاهی صنعت

تواند باشد     شیرین دهن و شیرین سخن، در عین حال که هم معنا می           
، دو مفهوم متمایز را نیز به ذهن        -اگر دهان را مجاز از سخن بدانیم         –

دهن، تصویری زنانه بیابد، پادشاه،         کند؛ یعنی اگر شیرین      متبادر می 
دهنان است؛ در برابر شیرین سخن، که با            ی شیرین   کامیاب از همه  

ی   در مفهوم دوم، چهره   . کند  آرایی می   سخنان شیوا و دل انگیزش بزم     
ی   بارهشود پادشاه مست زن      شود؛ و می    شاه اندک اندک، ناپسند می     

هم راه   –آیا به راستی ظاهر زیبای دو بیت نخست              . پهلوان کش 
چنین تصویر تکان     –آوایی و موسیقی درونی و داخلی شعر               واج

های بعد،    یی در ژرفنای مفاهیم خود پنهان کرده است؟ در بیت            دهنده
ی  شود؛ افزون بر آن، حافظ بازی مفهومی           تر می   این تصویر واقعی   

، مدح و ستایش        دیگری نیز آغاز کرده است؛ شاه در ظاهر بیت              
در این بازی،   . گردد  اش بر همه آشکار می      شود؛ اما در واقع حقارت      می

نامد؛ حال آن که، شاه او را چشم و چراغ            حافظ که خود را درویش می     
 .داند ی شیرین سخنان می همه

ی تیزبین     بر خواننده  - هر دو    -این دوگانه سخن گفتن حافظ و شاه         
کند، که هم شاه راست گفته؛ هم حافظ در مفهوم پنهانی                 آشکار می 

 .غزل

دهد، که با     گیرد؛ و پندش می     در پی تمجید، شاه بر حافظ خورده می        
اش از زر و سیم خالی شده، برای آن            سخنی، اگر کیسه    چنین شیرین 

تنان ی شاه نیست، تا هم ثروتمند شود؛ هم از سیم               است، که بنده   
ست، که هر شاعر   ی شیرینی برخوردار؛ رسیدن به ثروت و شهوت، وعده 

در تکمیل این تصویر، بیت بعدی آمده، که           . درباری را فریفته است    

ست   یی  اند؛ و مقایسه    برخی شرح نویسان از آن مفهوم عرفانی برداشته        
شاه با تفاخر، خود را خورشید        . میان حافظ و ذرّه در برابر خورشید        

کند؛ و ذرات در نور وی          ی ذرات نور صادر می       داند، که به همه      می
اند، تا به وی برسند؛ حافظ در این مقایسه، کمی بیش از ذره، ارج            معلق
ی چرخش ذرات معلق هوا در       تصویر عینی (!) یی    تر از ذره نه      کم -دارد  

ی   ست، تا دیدگاه خود را درباره        شعاع نور خورشید، برای شاه تمثیلی      
 :با آسایش و رفاه در جهان پرآشوب، آشکار سازد ی زندگی شیوه

خواهد به شادمانی و جایگاه واال دست یابد، باید به خورشید             آن که می  
مهر بورزد؛ و خود را از پستی دور سازد، تا خورشید پذیرای وی شود؛               

ی  ی زبانی و به کارگیری     جدای از بازی  . و به وی نور و گرما ارزانی دارد       
 در مقایسه با دو بیت       -واژگان آیین مهری در این بیت و بیت بعدی            

 رویارویی دو حکمت در این غزل دیده            -سخنان پیر پیمانه کش       
، جهان را هیچ بر هیچ        5 و   4دیدگاه شاه، که در دو بیت         : شود  می
ی   شمرد؛ و باور دارد، که در این چند روزه          داند؛ و دم را غنیمت می       می

مند، از یک سو، و از        های جهان، بهره    عمر باید خوش بود؛ و از خوشی       
کش حافظ بیان شده، که به دوری            سویی دیگر، دیدگاه پیر پیمانه      

شکنان و اهریمنان، با پناه گرفتن در دامان دوست              گزینی از پیمان  
پافشاری کرده است؛ و رویارویی این دو دیدگاه، دو آیین را نیز                    

: آیین مهری، در سخن شاه با واژگانی، چون        : رودرروی هم نهاده است   
مهر و خورشید و چرخ زدن و شادی خوردن و نازک بدن بودن بیان                 

 و  3کشی و روان و یزدان       شود؛ و آیین زردشتی در واژگان پیمانه          می
 .اهریمن و از زبان پیر حافظ

رویارویی  -اش    افزون بر صنعت ادبی بودن      -این صف آرایی واژگان      
و  -نسبت به آیین مهری      -) زردشتی(را با آیین نو     ) مهری(آیین کهن   

شاه، حکمت هستی   . پیروزی ظاهری کهنه را بر نو نیز شامل شده است  
که، حافظ سخن پیر از دنیا        آورد؛ حال آن    را با صدای بلند بر زبان می       

اش را    سراید؛ و جسارت فریادزدن     یی درونی می    اش را در واگویه     رفته
ی تمام عیار زبان گشودن       شهر، آیینه “ شهیدان خونین کفن  ”ندارد، که  

شاه از او خواسته، به هر پستی تن دهد، تا به جاه و جایگاه                    . است
 :پسندیده نزد شاه رسد

ها،   پیر، پیش از این   . ی انسانی چون خود بودن و به حدّ ذره شدن           بنده
شکنان، انسان را به     نشینی با پیمان    به او گوش زد کرده بود، که هم         

در این  . توان باید از دشمن دوری کرد       کشاند؛ و هر چه می      نیستی می 
شکن خوانده شده؛ و دشمن است؛ و پیوند با او                تصویر، شاه، پیمان  

واژگان دیگری نیز در این مقابله و کشاکش باور، دیده                 . نادرست

اگـر    -سازد، که هر غزل       کشف دنیای حافظ، آگاه می    
وحدت موضـوع و      -اش افزوده نشده باشد       بر دیوان 

کجا بـایـد      -درست      -پیام و روایت دارد؛ و هر بیت        
 .باشد، که اگر چنین نباشد، غزل حافظ نیست
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 .شود می

زهره (داند، نه اکتسابی      برخالف نظر شاه، که نیک بختی را ذاتی می          
کش باور دارد، که برای رهایی و ایمنی باید از رفاه              ، پیر پیمانه  4)جبین

نشینی و    بختی حقیقی گوشه    و آسایش ظاهری دوری جست؛ و نیک       
 .مرد یزدان شدن است

. شود  سرانجام غزل با گفت وگوی حافظ و صبا، رمز ابیات گشوده می             
و حافظ از    . گاه صبا و حافظ بوده         خیز، بامدادان وعده     دشت الله 

گاه از صبا     آن. ست که الله را نمودگار شهید شمرده         نخستین شاعرانی 
پرسد، که مسبب این       می -ست    رسانی  که نمودگار پیامبری و پیام      -

 کشتار جمعی کی ست؟

صبا به دشت خونین    . خواهد  پاسخ آشکار به این پرسش بسیار دل می        
راز دانستن این    . دهد  کند؛ و پاسخی سربسته می        کفنان، اشاره می   

 .لعل و شیرین دهنان است پرسش، در گرو می
در حالی که     -خسروشیرین دهنان مصرع نخست، در مصرع پایانی           

گاه   آن. کشتار این شهیدان را حکم کرده است        -چنان مست بوده      هم
 .شود اش آشکارتر می کشیپهلوان

ی پهلوان  باره شکن مست زن   آگاهی بر تاریخ دوران حافظ، شاه پیمان       
نخستین پیمان شکن مشهور تاریخ دوران         . شناساند  کش را باز می    

شکنی   بود، که بارها پیمان    -ی شاه شجاع      برادرزاده -حافظ ، شاه یحیا     
؛ و  5تعهدی با برادران و دوستان، نامدار بود         گری و بی    کرد؛ و در حیله   

به یاری تیمورلنگ به حکومت شهر        . ق. هـ    789سرانجام، به سال     
شاه شجاع  .) ق. هـ 786(شیرازی که سه سال پیش از آن        . شیراز رسید 

العابدین، برتخت فرمانروایی نشسته      را از دست داده؛ و پسرش، شاه زین     
ی شیراز حدود شست سال        خواجه.) ق.هـ   – 786(در این سال     . بود

 .آید اش بر می از غزل -به خوبی  -سالی  این میان. داشت

، غزل را به ظاهر شاد و سرخوشانه تصویر نموده؛ اما در            “ش”واج آوایی   
همان موسیقی بیرونی و کناری، تکرار هجاهای بلند و کشیده در                 

فضای غمگنانه و حسرت بار ذهن شاعر را             -به ویژه قافیه      -ابیات
 .ترسیم کرده است

با این حال، روی حافظ با شاه یحیا نیست، بل آن که از او خواسته به                  
. ست.) ق. هـ 736-807(ی او شود، تیمور گورکانی        دربارش آید؛ و بنده   

 ها  تر سرزمین او که بر بیش

ی   چیره شد، از طایفه    -از هند تا مصر و از مسکو تا خلیج فارس              -
در جنگ با والی سیستان به شدت زخمی شد؛ و از آن                . مغول بود 
در هرات و اصفهان    . لنگید؛ و به تیمور لنگ شهرت یافت        اش    پس پای 

پس از  . و خوارزم از سر بریده، مناره ساخت؛ و شهرها، ویران کرد              
از تهی دست و     -مردم شیراز   . یورش بر اصفهان، آهنگ شیراز نمود      

خبر یورش مخوف وی را به شهرهای بزرگ و کوچک               -ثروتمند  
های   در سال . شد  دم بر جان مردم افزوده می       به  شنیدند و ترس، دم     می

اش دو نامه، یکی       ی تیمور، شاه شجاع پیش از مرگ          آغازین حمله 
ها   برای او و دیگری برای سلطان احمد جالیر، نوشته؛ و از آن                   

تعهد   داری کنند؛ اما تیمور بی      درخواست کرده بود؛ از پسران وی نگه      
گویند به دست خود سر       به این نامه، شهر شیراز را تسخیر کرد؛ و می         

گاه سربازان را در شهر رها         آن. هفتاد تن از بزرگان این شهر را برید        
 .کرد

کش حافظ نیز در        که شاید پیر پیمانه      -چنین کشتار عظیمی      
 .ترس را بر وجود شاعر نشاند؛ و فریادش را خفه کرد -شمارشان بوده 

. شود  دیده می  -پنهان و آشکار    -عنصر ترس، در سراسر این غزل          
 -ی مغول     ی دوباره  شنیدن خبر کشتار مردم شهرها، در کشورگشایی       

حافظ نیز که تا چندی     . تیمور، ترس ژرفی بر جان مردم شیراز افکند        
گذراند؛ وی در     سالی را می    پیش، در بزم شاه شجاع، دوران خوش میان       

ارج و جایگاهی داشت،        -العابدین    شاه زین  -دربار پادشاه بعدی      
دریافت که روزگار خوشی سرآمده است؛ وبا دیدن دشت کشتگان و              

یا بماند؛  : تغییر فرمانروایی و مرگ پیرش سه راه پیش پای خود داشت          
گی با شاه جدید دهد؛ یا فرار کند؛ یا بماند؛ و با               پیاله  و تن به خفت هم    

اش،   گزینه حافظ، این آخری شد؛ اما روش مبارزه          . قلم مبارزه کند   

 حافظ بسیار متفـاوت از         روش مبارزه 
جاست، که او را بـه          این.   دیگران بود 

شهامت ماندن و    .   اند  رندی، ویژه کرده  
یی آشکار، کار آدمیان جنگجـو        مبارزه
حافظ، مرد شعر و غزل و بزم بود؛        .   است

شعری که ظـاهـراش      .   پس شعر سرود  
چنان   آن  -لطیف و بزمی و مدیحه است       

خواستند؛ و صله پـرداخـت    که از او می 
اما مغز شعرش، بر جـان         -کردند؛    می

 .زد آگاهان آتش می
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جاست، که او را به رندی، ویژه             این. بسیار متفاوت از دیگران بود      
. یی آشکار، کار آدمیان جنگجو است        شهامت ماندن و مبارزه   . اند  کرده

شعری که ظاهراش   . حافظ، مرد شعر و غزل و بزم بود؛ پس شعر سرود          
خواستند؛ و صله     چنان که از او می      آن -لطیف و بزمی و مدیحه است        

زد؛ و    اما مغز شعرش، بر جان آگاهان آتش می          -کردند؛    پرداخت می 
اش را از فرمانروای نو و           ی ترس  چون شاعر انسان است، چاشنی      

در دوره استبداد، بهای انسان       . اش بر شعر افزود      دستورهای مستانه 
آورد؛ و هم      بودن و هنرمند بودن، بسیار است، که هم بد نامی می               

ی که افزون   “شاعر  پیر”. حافظ در این دوران زیست     . ناامنی در زندگی  
را “ طرحی نو درانداختن  ”بر تحلیل توان جسمی، دیگر توان مبارزه و          

ی وی، هرچند پسندیده نیست،       گوشه نشینی . هم از دست داده بود     
 .     توجیه پذیر هست

اند، در چند     برخی شرح نویسان، که این غزل را عارفانه برداشت کرده          
 :اند بیت درمانده

توان شکستن دل را به پیر یا دوست عرفانی شاعر            بیت نخست؛ نمی  . 1
 ی پیر، دل به دست آوردن است؛ نه شکستن؛ نسبت داد؛ چون وظیفه

گوید؛ و زیبا     ی زر و نقره سخن می        بیت سوم؛ به روشنی از کیسه      . 2
 رویان سیم تن؛ بنابراین، برداشت عارفانه از این بیت نیز ضعیف است؛

بیت پنجم؛ داشتن قدح می، شرط سیر و سلوک نیست؛ و خوردن              . 3
 .می در مفهوم عرفانی، رمز است، که در این بیت مفهوم ندارد

بیت ششم؛ شاه را پیمان شکن دانسته؛ و پیر پیمانه کش وی چنین          . 4
تواند عرفانی باشد؛     اند؛ و شعر نمی     پس شاه و پیر دو شخصیت      . گفته
 یی عارفانه؛ را که موضوع غزل در ذمّ شاه است؛ نه نکته چه
دهنِ پایان غزل و مصرع نخست، یکی ست؛ و               بیت نهم؛ شیرین   . 5

 .مفهوم عارفانه ندارد
5/2/86 

 

 ها زیر نویس
روشی خاص است؛ و نخستین گام برای در آمدن         : شادی خوردن . 1

در آیین اییاری و معادل پیمان بستن و سر سپردن و حلقه ی                   
بانگ جرس، پرتوعلوی، خوارزمی،      . (ارادت در گوش کردن است      

 )109، ص5،1380ج

بنا به نظر شادروان دکتر پرویز ناتل خانلری و شادروان               : اییاری

دکتر محمد تقی بهار، واژه ی اییار ریشه ی ایرانی دارد؛ و می                   
آیین اییاری بازمانده ی     . نوشته شود    “ ی”و دو    “ الف”بایست با    

 .آیین مهری در ایران بود، که در سده ی پنجم از بین رفت

گویا مقصود شاعر از نازک بدنان ، آن دسته از اییاران تیزروی               . 2
های شان بود؛ افزون بر آن، اییاران        ست، که نازکی اندام از ویژگی      

چون روزها و ساعت ها در تونل های زیرزمینی، به تمرین و ریاضت             
پرداختند، نیاز داشتند که اندام باریکی         و دوری ازتن آسایی می      

 .برخالف پهلوانان که اندامی تنومند داشتند. داشته باشند

نام ایزدی در دین زرتشتی که کننده ی کارنیک است؛            : یزدان  . 3
ی خیر را یزدان و       آفریننده  .وهرگز از وی بدی صادرنمی شود        

 آفریننده ی بدی را اهریمن 

 )آنند راج. ( می گفتند

بی گمان حافظ در سرودن این غزل به درخشان            : زهره جبین . 4
ترین جرم آسمانی، پس از خورشید و ماه و طالع نیک آن نظر                   

هم راه زهره ،     . داشته است؛ هم چنین زهره ، مطرب فلک است           
-کوبی و آوا و آواز و نور به ذهن متبادر می            همواره شادمانی و پای   

-ی زهره و عشوه   یی ظریف بر اسطوره     شود؛ نیز ، از یک سو اشاره       
اش دارد؛ و از سویی دیگر، به نوازندگی         گری وی و سرنوشت خوش    

 .آرایی اییاران توجه داشته است زهره و بزم

 .584تاریخ ایران، اقبال پیرنیا، چ خیام، ص . 5
 .581ص . تاریخ ایران ،اقبال پیرنیا، چ خیام. 6
 
 

 :کتاب نامه

 .، خوارزمیبانگ جرس، 1380علوی، پرتو،  .1

، پویندگان   شرح غزلیات حافظ   ،   1380ثروتیان، بهروز،      .2
 .دانشگاه

 . حافظ درس ، 1381استعالمی، محمد،  .3

 .نامه حافظ، 1379خرمشاهی، بهاالدین،  .4

 .، سخنکوچه رندان از، 1381زرین کوب، عبدالحسین،  .5

 .، سخننقش برآب، 1380زرین کوب، عبدالحسین ، .6
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 با کن لوچ“ سامان نو”ی مصاحبه

-کن لوچ یکی از سینماگران بنام انگلستان است که در آثارش جنـبـه             
ی کارگر را به تصـویـر        ی طبقه های گوناگونی از زندگی، امید و مبارزه      

 .خوانندسینمایی که برخی آنرا رئالیسم اجتماعی می. کشدمی
وی در   .    کار خود را با مستندسازی آغـاز کـرد    1961کن لوچ از سال     

ایـن  .   را برای بی بی سی سـاخـت  »  کتی به خانه بیا« فیلم 1965سال  
ی انگلستان گذاشت که به تغییر قوانیـن    فیلم آنچنان تاثیری در جامعه    

بود کـه    »     کِس«اما فیلم بیادماندنی . خانمان انجامیددر مورد افراد بی 
کـن  .    ساخته شد و برای کن لوچ شهرتی جهانی آفریـد          1969در سال   

 1980هـای    ی سـال    تا میـانـه  1970ی  های دهه ی سال لوچ از میانه  
های مـعـدنـچـیـان        ی زندگی و مبارزهمیالدی یک سلسله فیلم درباره 

متعلق به این »   کدام طرف قرار داری؟« فیلم مستند تلویزیونی    .   ساخت
 شب  12ها در ساعت غیرمتعارف و دیروقت       فرایند بود که پس از مدت     

کن لـوچ از جـملـه         !    تلویزیون انگلستان به نمایش درآمد     4در کانال   
هنرمندانی است که در دوران شوم تاچریسم به خاطر پایـبـنـدی بـه                

های هنری، برای مـدتـی   باورهای سوسیالیستی و رعایت اصول و ارزش  
در  «ی کـار پـنـهـانـی       برنامه« اما موفقیت فیلم .   شد»   طرد« منزوی و   
ی طوالنی مـردم در      های سینمایی که روایتی در متن مبارزه      جشنواره

ایرلند شمالی است، نویدبخش  آغاز دوران نوینی گشت و نام کن لـوچ              
 . را دوباره مطرح ساخت

 

 
 :آثار کن لوچ

 تلویزیون 

 
1964  Diary of a Young Man  
1964  Three Clear Sundays 
1964  The End of Arthur’s  
  Marriage 
1965  Up the Junction 
1965  The Coming Out Party 
1965  Cathy Come Home 
1965  In Two Minds 
1965  The Golden Vision 
1969  The Big Flame 
1969  In Black and White 
1969  After a Lifetime 
1969  The Rank and File 
1975  Days of Hope    
1977  The Price of Coal   
1977  Auditions   
1977  The Gamekeeper   
1977  A Question of Leadership   
1983/4  Questions of 
Leadership   
1984  Which Side Are You On?   
1991  Dispatches - The Arthur 
  Legend 
1996  The Flickering Flame   
1998  Another City    

 

 فیلم
 

1967  Poor Cow 
1969  Kes  
1972  Family Life 
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1979  Black Jack  

1977  Looks and Smiles  

1986  Fatherland 

1990  Hidden Agenda  

1991  Riff-Raff  

1993  Raining Stones  

1994  Ladybird Ladybird  

1994  Land and Freedom  

1996  Carla’s Song  

1998  My Name is Joe 
   

2000  Bread and Roses   

2001  The Navigators  
2002  Sweet Sixteen  
2002 11’09’01 (Short film) 

2003 Ae Fond Kiss  

2004 Tickets (Short film) 

2005/6 The Wind That Shakes 
The Barley 

2007 It’s A Free World (currently 
in post production) 

 

  

که دعوت ما را پذیرفتید از شما تشـکـر          قبل  از هر چیز  از این       
ممکن است بپرسیم این روزها مشغول ساختن چـه          .   کنیممی

 فیلمی هستید؟

 

 :کن لوچ
که داستانش درمورد دو زنی     “     است  این دنیای آزاد  ” فیلم کوتاهی بنام    

در واقـع    .   است که آژانسی برای استخدام کارگران اروپای شرقی دارند        
 .فیلم کوتاهی است در باره کارگران مهاجر

 

 :سامان نو

دلیل اصلی اینکه این مصاحبه را ترتیب دادیم بخاطر خـطـری            
دانید آنچه  همانطور که می  .   کنداست که خاورمیانه را تهدید می     
اسـت وایـن     ی ننگ دهد، مایهکه در افغانستان و عراق رخ می     

شما در این باره چه     .   شودروزها هم صحبت از حمله به ایران می       
 کنید؟فکر می

 

 :کن لوچ
ی خطری که ایـران را       راستش را بگویم  قضاوت کردن در مورد درجه        

کند برایم خیلی دشوار است، وقتی که ما در بیرون از معرکه            تهدید می 
امـا ایـن     .   خـوانـیـم   های اینجا می  هستیم و خبرها را درهمین روزنامه     

که می خواهند   )   کشورهای امپریالیستی ( های آنان   تهدیدات با سیاست  
های بزرگ در کنتـرل خـود قـرار        آن نقطه از جهان را به نفع کمپانی     

آید که  آنـان بـخـاطـر            از یک طرف به نظر می     .   دهند، خوانایی دارد  
شان در عراق در چنان وضعیت بد سیاسی قرار دارند که حاضـر             ناکامی

به ریسک کردن و شروع جنگ دیگری نباشنـد، و از طـرف دیـگـر                  
شناسد و امـکـان       های آمریکایی حد و مرزی نمی های سرمایه خواسته

شـان در    دارد که این نیاز را احساس کنند که برای تحکیم سـیـطـره         
قضـاوت  .   بایست دست به تجاوز نظامی دیگری بـزنـنـد          خاورمیانه، می 

 .کردن در این مورد برایم دشوار است

 

 :سامان نو

البته بازنده اصلی در این بین مردم ایران خواهند بود، چون از             
بایست با نیروهای امپریالیستی مقابله کنند و از طرف         طرفی می 
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دیگربا رژیم ایران که مسئول سرکوب و کشتار بسـیـاری از              
-نویسان، اقلیت کارگران، زنان، هنرمندان، خبرنگاران و روزنامه     

کنید؟ در این مورد چه فکر می .   است، روبرو شوند  . . .   های ملی و    
اصوأل چپ در سطح بین الملل چگونه باید در ایـن خصـوص               

 گیری کند؟موضع

 

 :کن لوچ
کنم که چپ تا به حال خیلی ضعیف عـمـل کـرده اسـت و                   فکر می 

تری به رژیـم ایـران        بایستی که چپ و جنبش کارگری  پاسخ محکم        
 .بدهد

 

 :سامان نو
متاسفانه، کارگران، هنرمندان و ژورنالیستهای ایرانی در جنبش        

المللی و در سطح اروپا و آمریکا از حمایت کـمـی            کارگری بین 
 .برخوردارند

 

 :کن لوچ
ی دیگری از ضـعـف   بینم  این هم نشانهآنطور که من می.   کامآل درسته 

هـای کـارگـری      بویژه  اتحادیـه   .   های کارگری اروپاست  رهبری اتحادیه 
ها باید به مراتب    رهبران اتحادیه .     بریتانیا، چون که من در اینجا هستم      

ها، و همچنین دولت انگلیس را تحت فشار بگذارند کـه از     بیشتر دولت 
عراق خارج شوند و هرچه بیشتر جنبش بین المللی کارگری را حمایت        

انترناسیونالیست نیستند، بـلـکـه در        )     هارهبران اتحادیه ( ها  آن.   کنند
در .   کـنـنـد   اند، اما در عمل اینگونه رفتار نـمـی         حرف انترناسیونالیست 

زنند، ولی در   ها حرف میحالیکه نیروهای راست همچون ناسیونالیست   
ی این، ولی مضحـکـه    .   نمایندها عمل می  عمل به سانِ انترناسیونالیست   

-تلخی است که ما به اصطالح در زیر پرچم انترناسیونالیسم گام برمـی            
 .های زبونی بیش نیستندمان ناسیونالیستداریم، اما رهبران

 

 :سامان نو
موضع شما خیلی روشن است، شما یک       .   ما کامآل با شما موافقیم    

ممکن است کـه    .   سوسیالیست و  یک انترناسیونالیست هستید     

در مورد کارتان به عنوان یک کارگردان سینما از شما پرسشـی         
 بکنیم؟

 

 :کن لوچ
در دنباله آن مطلبـی  : )   ای به خاطر آورد و گفتکن لوچ در اینجا نکته  ( 

گفتم این را هم اضافه کنم که مـا نـیـازداریـم کـه از            تر می که پیش 
های هنرمندان، فـیـلـمـسـازان،        های خودمان، همچون سازمان   سازمان

) 1.   ( ها  واکنش محکم و رسایی داشته باشیـم      نویسندگان و ژورنالیست  
ما تنها به صورت فردی سر و        .   رسدمان به جایی نمی   هم اکنون صدای  

هـای کـارگـری و         اتـحـادیـه   .   کنیم و نه به صورت جمعـی   صدایی می 
-انداز بیـن  باری دارند؛ و هیچ چشم    های ما هم که وضعیت رقت     سازمان

المللی ندارند، خیلی ضعیف هستند و پیامد نزدیـک بـه سـی سـال                  
ها دارا بودند،   المللی را که زمانی این سازمان     تاچریسم دورنمای کار بین   

های کـارگـری     چرخش به راستی که اتحادیه    .   از آنان سلب کرده است    
 بدان در غلطیدند، آنچنان تاثیری بر آنـان بـه             بلر و   تاچرتحت فشار   

های  صنفی کـوچـک مـلـی         ها را به تشکلجای گذاشته است که آن  
المللی و همبستگـی    کاهش داده است و مفاهیمی همچون جنبش بین       

 .المللی طبقاتی برایشان بیگانه استبین

 

 :سامان نو
هـای ایـران     البته فعاالن جنبش کارگری و سندیکالـیـسـت        
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کند؛ و برخی از رهبرانشان در زنـدان          شان فرق می  مشکالت
هستند، محمود صالحی چند روز پیش از اول ماه مه دستگـیـر             

ها بـا   اند، آن شد؛ اتوبوس رانان هم در صدد سازماندهی مستقل       
 ...رژیم سرکوبگری روبرو هستند

 

 :کن لوچ
چنین باید گفت که دسته گل دیگری که حـکـومـت            در این راستا، هم   

ی احترام گذاشتن به آیین     ی احمقانه  به آب داده رایج ساختن ایده      بلر
هر چـیـزی کـه طـرز تـفـکـر              .   نابخردانه  هاست، یک تفکر    و مذهب 

خِردورزی هم  .   شودغیرعقالیی باشد، مورد تاییدشان است و ستوده می       
دانید مذهـب   من مطمئن هستم  که شما می      .   شودارزش شمرده می  بی

های زندگی پـیـدا کـرده        ی جنبه هم نقش به مراتب بیشتری در همه      
بـه  . . .     هـا ی آموزش و پرورش، و در دیگر زمینه       است، به ویژه در زمینه    

ها خیلی فضا و پروبال داده شده، راستش ما بایستی نسبت بـه           مذهبی
کنم های خرافی و نابخردانه خیلی انتقاد داشته باشیم، من فکر می          ایده

 .ایمایم و تحملش کردهکه تابحال خیلی باهاش مدارا داشته

 

 :سامان نو
بدبختانه، با انتخاب اخیر سارکوزی در فـرانسـه،          .   درست است 
ها در اروپا مشکالت زیاد دیگری در پیـش روی           سوسیالیست

-ی ثروتمند صهیونیست مـجـاری     او از خانواده  .   خواهند داشت 

ما به خاطر داریم که چند سال پیش تئاتری را بـا            .   تباری است 
همکاری جیم آلن به صحنه بردید که موضوع آن در مورد چنین       

یهودیان خیلی ثروتمند و صهیونیست مجاری کـه    : افرادی بود 
ی سـارکـوزی    ایم که خانواده  شنیده.   کردندها کمک می  به نازی 

 .ی صهیونیستی استدارای پیشینه

 

 :کن لوچ
داستان این تئاتر مربوط به  .   در مورد داستان نمایش کامال صحیح است      

ی سرگذشت نیم میلیون یهودی است که چند ماه پیش از خـاتـمـه               
سوزی فرستاده  شدند، درست هنـگـامـی کـه       جنگ به کوره های آدم    

این یک معامله در مجـارسـتـان        .   ی شکست  بودند   ها در آستانه  آلمانی
هـا دسـتـور سـوار         بود که در یک زمان و مکان معین از سوی نـازی         
صهیونیستی ارسـال   -قطارشدن یهودی ها برای یکی از رهبران یهودی       

شده بود و ظاهرأ بین طرفین قرار گذاشته شده بود که به بـعـضـی از                  
ها اجازه دادنـد    معامله این بود که نازی    .   قطارها اجازه حرکت داده شود    

که برخی ثروتمندان صهیونیست مجاری فرار کنند، اما هزاران یهـودی       
کنم کـه زد و       به هر حال من فکر می     .   فقیر را به کام مرگ فرستادند       

 .بند کثیفی بود

 

 :سامان نو
 چه بود؟ ) تئاتر(اسم این نمایش 

 

 :کن لوچ
چندی .   بود)     عذاب ابدی، فنا، نابودی  ( Perdition پردیشناسمش  

ای از بازیگران تئاتر در اسکاتلند در روز یادبود هـلـوکـاسـت              پیش عده 
ها اجازه این کـار داده نشـد،           سعی کردند آن را اجرا کنند، اما به آن        

حتی برگذارکنندگان اصلی مراسم یادبود هُلـوکـاسـت  حـاضـر بـه                  
 )2! (ی خود نشدندگنجاندن این نمایش در برنامه

 

 :سامان نو
تان از شما پرسـشـی   آیا ممکن است که در مورد کارهای هنری      

بکنیم؟ نخست اینکه چه طور شد که به کارگردانی سینـمـا و              
 فیلم روی آوردید؟

 

 
دسته گل دیگری که حکومت بلر به آب داده          

ی احترام گذاشتن   ی احمقانه رایج ساختن ایده  
. نابخردانـه   هاست، یک تفکر  به آیین و مذهب   

هر چیزی که طرز تفکر غیرعقالیی بـاشـد،          
. شـود مورد تاییدشان است و سـتـوده مـی         

 .شودارزش شمرده میخِردورزی هم بی
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 :کن لوچ
من برای مدتی به عنوان بازیگر و کارگردان در تئاتر به کـار مشـغـول                 
بودم  و سپس کمی در اینجا و آنجا کار کردم و بعد به طور نیمه وقـت              

بی بـی سـی      بعداً تقاضای کار در     .   به کار تدریس بازیگری پرداختم    
مـن  .   اوایل دهه شصت بود.   کردم و برای کار در تلویزیون پذیرفته شدم   

 کار می کردم که به      بی بی سی  خیلی شانس آوردم چون با کسانی در        
در آن مـوقـع     .   تهیه و اجرای تئاتر معاصر و نمایش نوین مشغول بودند         
ما کـارمـان   .   شدکار ضبط الکترونیکی در استودیوی تلویزیون انجام می  

برداری انجـام   را به خارج از استودیوی تلویزیون منتقل کرده و  با فیلم           
. شـد دادیم، ولی با اینوصف هنوز به آنها نمایش تلویزیونی گفته می           می

در حالیکه در واقع ما کارمان را با فیلم شانزده میلیمتری و در خارج از               
همین اتفاق کمک کرد که کم کم       .   دادیماستودیوی تلویزیون انجام می   

 .من از تلویزیون به سینما روی بیاورم

 
 :سامان نو

 Rank and Fileو )   ی بزرگشعله  ( Big Flameهایی چون  فیلم
 محصول این دوره از کارتان بود؟) 3(

 

 :کن لوچ 
 .بله دقیقأ

 

 :سامان نو
 ها توسط جیم آلن نوشته شده بود؟سناریوی این فیلم

 

 :کن لوچ
 .بله، درست است

 

 :سامان نو
کنید؟ دوست و رفیـق     درگذشت و غیبت او را چگونه تحمل می       

 خوبی بود؟

 

 :کن لوچ

او بـرای مـدتـی      .   ای بودی برجستهنویسنده.   بله مطلقا این طور هست    
کارگر بارانداز بود، بعدش معدنچی شد و زمانی هم کارگر ساختمان، و             

او .   زمینه او به نویسنـدگـی روی آورد         با این پیش  .   البته فعال سیاسی  
هـای  های کارگری داشت؛ و بحث    توانایی عجیبی در بازسازی شخصیت    

ای که کارگران استفاده می کردند، به صـورت         سیاسی را به زبان واقعی    
ام و تا بحال با سـه        شانس بوده من خیلی خوش  .   کردنامه ارائه می  فیلم

 بـود،    جیـم ها   ام، یکی از آن   نویس کار کرده  ی سیاسی چهار نویسنده 
را نوشـت و    )   Kes       )4      کِسی  نامه بود که فیلم   بری هاینز دیگری  

 توانمنـد هسـت،     جیمکنم که به اندازه  کار می پل راوتی اخیرأ هم با    
وی پیش از این حقوقدان بود، و در زمیـنـه           .   تر است منتهی از او جوان   

. کرد و علیه جنگ کنترا در نیکاراگوئه فعـال بـود           حقوق مدنی کار می   
منظورم جنگ آمریکایی کنترا هست که هـدفـش بـرانـدازی دولـت                

 بـا    پل راوتـی  .   دادها بود، را تحت پوشش حقوقی قرار می       ساندنیست
ای به نویسندگی روی آورده و از آن زمان به بعد بـا هـم                چنین تجربه 

 .کنیمکار می

 

 :سامان نو
کدام سبک سینمایی از همه بیشتر بر روی کارهای شما تاثـیـر      

 گذاشته است؟

 

 :کن لوچ

 .اندهای ایتالیایی از همه تاثیرگذارتر بودهسینمای ایتالیا، نئورئالیست

 

 :سامان نو
 چطور؟ هفته   کارگردانانی مانند دسیکا و دیگران؟ سینمای چک      

ای که به مناسبت اول ماه  مه روز جهـانـی            گذشته در مصاحبه  
کارگر و  نمایش فیلم کِس داشتید، شما از تاثیر سینمای چـک             

 .بر کار خود هم یاد کردید
 

 :کن لوچ
بـه  .   سینمای چک هم به شدت تاثیر گذار بـود   .   بله، درست می گویید   

 .امبـرده العاده لذت      فوق  میلوش فورمن  و   یرژی مِنزل  از آثار      ویژه،
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)5 ( 
 

 :سامان نو
چند سال پیش شما به اتفاق کیارستمی، کارگردان ایـرانـی و             

، فیلمساز ایتالیایی مشـتـرکـا      Ermano Olmiارمانو  اُلمی    
داستان این فیـلـم در     .   فیلمی به نام بلیط را کارگردانی کردید     

آنچه که بـرای مـا       .     دهدالسیر اروپایی رخ می   یک قطار سریع  
آفرین شد این بود که شما و اُلمی        ها جالب بود و شگفتی      ایرانی

ی مهمی از اثر خود را بـه        به عنوان  دو کارگردان اروپایی، جنبه      
امـا یـک     .   موضوع پناهندگان در اروپا اختصاص داده بـودیـد        

ای کارگردان ایرانی در این کار مشترک، اصال کوچکترین اشـاره       
به مسائل پناهندگان و مهاجران، یعنی نژادپرستی، استثـمـار،          

کـه  آنهم در حـالـی    !   داوری و دربدری  نکرده بود     توهین، پیش 
ها پناهنده و مهاجر ایرانی در سراسر اروپا و جـهـان              میلیون

 راستی چگونه در ساختن این فیلم درگیر شدید؟! وجود دارند
 

 :  کن لوچ 
 بود و   عباس کیارستمیی خوب، من فکر می کنم که این بخشأ ایده     

کنم ایـن دو قـبـالً         فکر می )     6( ی ایتالیایی   ی تهیه کننده  بخشأ ایده 
 از مـن      اُلـمـی  شان را با هم کرده بودند، و بعدأ ازطریق          هایصحبت

پروژه جالبـی بـود و       .   پرسیدند که آیا من هم مایل به همکاری هستم  
 .ای داشتیمی ما ایده های مشابهکنم یه جورهایی همهفکر می

 

 :سامان نو
نگاه شما و المی کامال روشن بود و دو برخورد نـزدیـک امـا                 

 .متفاوت نسبت به یک موضوع داشتید
 

 :کن لوچ

رفت که ما برخورد کامأل متفـاوتـی        فکر می کنم که انتظار این هم می       
 خیلی محبـت    کیارستمیبا این وجود، من لذت بردم و        .   داشته باشیم 

 .کارکردن با آنان را دوست داشتم. داشت و ما با هم دوست شدیم

 

 :سامان نو

.   در ایران شناخته شده اسـت Kesیکی از فیلم های شما، کِس  
شوند یـا   های خوب یا نمایش داده نمی     در ایران بسیاری از فیلم    

دانـیـم   تا آنجا که می   .   گیرندبه سختی جواز نمایش عمومی می     
 Land and( “   زمـیـن و آزادی      ” فیلم معروف دیگر شـمـا        

Freedom) اما شماری  از     .    اجازه نمایش عمومی نیافته است
به هر حال تماشای ایـن       .   اندهای ایران این فیلم را  دیده      چپی

ها باعث شده است که  فعاالن چپ ایران با تـاریـخ              گونه فیلم 
ها بر سـر آن      جنبش کارگری جهانی و آن چه که استالینیست       

 .آوردند، آشنا شوند
 

 :کن لوچ
 .اصأل با خبر نبودم. چه جالب، چه جالب

 

 :سامان نو
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 ی تاریخچـه  ها به شما باعث شد که خیلی    )   زمین و آزادی  ( فیلم  
ی جـنـگ     سوسیالیسم  در اروپا توجه کنند و آنچه که در باره      

چطور شد کـه    .   داخلی اسپانیا به دست بیاورند را مطالعه کنند       
 ی این فیلم شدید؟ی تهیهدرگیر پروژه

 

 :کن لوچ
خواستیم یک فیلمی در ایـن مـورد          ما مدت زمان مدیدی بود که می      

دانید جنگ داخلی اسپانیا  برای جنبـش     درست کنیم، همانطور که می    
انقالب و جنگ داخلی اسـپـانـیـا بـرای         .   چپ اتفاق بزرگی بوده  است     

به خاطر اینکه در اسپانـیـا       .   های واالی انسانی بود   ها دارای  ارزش   چپی
آمده رویداد بزرگ این بود که نخستین جنگ علیه فاشیسم به حساب            

الـمـلـلـی کـارگـری از           های  بیـن   بود؛ از یک سو، همبستگی جنبش     
هـا و     اسپانیا یک امر واقعی بود و از  سوی دیگر حـکـومـت              جمهوری

-ی کشورهای غربی نیز خواهان پیروزی فاشیست      ی حاکمه همه  طبقه
هـای  های آلمانی به فاشیـسـت      و نازی  های ایتالیایی فاشیست.   ها بودند 

هـا و    ها و فرانسوی  کردند و انگلیسی  اسپانیایی کمک مالی و نظامی می     
ولـی در    .   دادنـد طرف نشان مـی   ها هم  با سکوت، خود را بی       آمریکایی

هـا  آن.    اسپانیا اسلحه دریافت کـنـد       جمهوریشدند که   واقع مانع می  
-ها پیروز شوند چون که همگی سرمـایـه        دادند که فاشیست  ترجیح می 

-گذاری عظیمی در اسپانیا کرده بودند و واهمه داشتند که این سرمایه           
این نخستین جنگ علیه    .    اسپانیا ملی اعالم شود    جمهوریها از سوی    

فاشیسم بود و تعداد زیادی از کارگران سراسر جهان به اسپانیا رفتند تا      
کس واقعا نگفت کـه در        بجنگند و هیچ   جمهوریبرای سوسیالیسم و    

های مربوطـه را     واضح است که اگر کتاب    .   این بین بر سر چپ چه آمد      

شوید که چـگـونـه چـپ          مطالعه کنید از کم و کیف وقایع با خبر می         
ها از پای درآمد و چـرا  ها و استالینیست دمکراتانقالبی توسط سوسیال  

بازگویی این ماجرا بـرای مـا       .   اندشان  در این باره سکوت کرده     همگی
-ی این انقالب صحبـت مـی     ها درباره سال)   آلن  ( جیممن و   .   مهم بود 

 .را ساختیم“ زمین و آزادی”کردیم  و باالخره فیلم 
 

 :سامان نو
توانیم آخرین پرسـش  می دانیم که وقت چندانی ندارید، آیا می       

دانیم که شما پیش از ایـنـکـه           را از شما بپرسیم؟ این را می      
چه شد که این کار را       .   کارگردان تئاتر بشوید، هنرپیشه بودید    

تان ازبازیـکـنـان     هایادامه ندادید؟ و شما چرا در بیشتر فیلم       
 کنید؟ای استفاده میغیرحرفه

 

 :کن لوچ
ایـن  .     خُب، من بازیگری را ادامه ندادم چون که هنرپیشه خوبی نبودم          

کنم بازیگری در سینما با بازیگـری  ولی فکر می.     یک واقعیت تلخ است   
خواهید کاراکتـر واقـعـی       فرض کنید که می   .   در تئاتر خیلی فرق دارد    

برای این کار دراغلب مـوارد       .   کارگران را روی پرده سینما نشان دهید      
ای را پیدا کنید که ایـن کـار را در               درست این است که افراد واقعی     

بـرداری  چون که وقتی از آنها فیـلـم       .   دهندشان انجام می  زندگی واقعی 
گیریـد؛ از چـیـن و          کنید، از تمامیت شخصیت آن افراد فیلم می       می

شان، و یا از     ی حرکت کردن بدن   شان، از نحوه  چروک صورت و پوست   
تان، از   هنگامی که شما برای انتخاب بازیگر فیلم    .   شانروش حرف زدن  

گیرید او باید دارای همان خصـوصـیـات واقـعـی             بازیگری آزمایش می  
ها هم الزم است که خـودِ زنـدگـی و           بعضی وقت .   کاراکتر فیلم باشد  

 .  ی واقعی را نشان دهیدتجربه
  

 :سامان نو
 .خیلی از شما متشکریم

 

 :کن لوچ
 .باعث خوشحالی من است و با بهترین آرزوها

 

هـا حـرف     نیروهای راست همچون ناسیونالیست    
ها زنند، ولی در عمل به سانِ انترناسیونالیست      می

ی تلخی اسـت    این، ولی مضحکه  .   نمایندعمل می 
که ما به اصطالح در زیر پرچم انترناسیونالیـسـم          

های مان ناسیونالیست داریم، اما رهبران  گام برمی 
 .زبونی بیش نیستند
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 :سامان نو
امیدواریم که در آینده فرصتی به دست دهد تا بیشتر در مورد             

های ایرانی، و   خیلی از سوسیالیست  .   تان صحبت کنیم  کار هنری 
هـا، مـایـل      به ویژه فعاالن جنبش کارگری و تریدیونیونیست      

 .هستند که بیشتر در مورد کارهای شما بدانند

 

 :کن لوچ
ی  اساسی این است کـه  کنم که نکتهاما فکر می .   خوبه، من هم موافقم   

هـای  شما و ما، با هم، نیاز داریم که با هر چه بیشترکـردن خـواسـتـه              
های کارگری را تـحـت قشـار          مان، جنبش و اتحادیه   صنفی و سیاسی  

ما .   از نقطه نظر ما این کاری است که ملزم به انجامش هستیم .   بگذاریم
دهیم که نـاچـار     خود آنان را در موقعیتی قرار می        هایبا طرح خواسته  

 .های ما پاسخگو باشندخواهند شد که نسبت به خواسته

 

 :سامان نو
 کنید؟ی زندگی و آثار خود توصیه میشما چه کتابی را در باره

 

 :کن لوچ
 منتشر شـده   Fabres  فابرزدو کتاب موجود است، یکی توسط نشر        

-همکاران و دستیاران من فکر مـی .   است و دیگری یک بیوگرافی است     
 Which side are you“   کدام طرف قرار  داری؟” کنند که کتاب  

on? آنتونی هیوارد ی    نوشته  Anthony Hayward       بـرای  
 . آشنا شدن با کارهای من، کتاب خوبی است

 

 :سامان نو
-آخرین نکته هم این است که در حال حاضر ما سوسیالیسـت           

های ایرانی در صدد این هستیم  که کارزاری را بـرای آزادی               
فعال جنبش کارگری و تریدیونیونیست معروف ایرانی، محمـود         

شود اسم شمـا    آیا می .   صالحی، که فعال زندانی است، آغاز کنیم      
را به عنوان یکی از کسانی که خواهان آزادی او هسـتـنـد در        

 لیست معترضان بگذاریم؟

 :کن لوچ
 .بله حتمأ

 

 :سامان نو
 )7. (متشکریم رفیق

 :توضیحات

ی کارگران و    سال عضو اتحادیه   40کن لوچ به مدت بیش از        -1
کارکنان رادیو و تلویزیون، تولیدات تفریحی و نـمـایـش و              

اخیرا این اتحادیه از   .    در بریتانیاستBECTUسینماگری  
 .زحمات کن لوچ برای جنبش کارگری قدردانی کرد

هـای  انـدازی اجرای نخست این نمایـش نـیـز بـا سـنـگ                -2
قرار بود که تئاتر رویال کورت .   ها مواجه شده بود   صهیونیست

اما .   ی تئاتر بیاورددر شهر لندن این نمایش را به روی صحنه       
در آخرین لحظه در زیر فشار البی صهیونیستی اجـرای آن        

شـهـر   “   گرایانانسان” اما، این نمایش در سالن مرکز   .   لغو شد 
لندن که سنت درازمدتی در مبارزه برای آزادی بیان دارد، به      

پنهان، به اجـرا     صورت نمادین و در اعتراض به سانسور نیمه       
 .گذاشته شد

ی طبقه کارگـر بـه     ها و تودهدر زبان انگلیسی  به معنی پایه   -3
 .شودکار گرفته می

 Kestrelمخفف . دلیجه، نوعی شاهین کوچک -4

پـرواز بـر     ” و   “   آمادئوس” های ی فیلممیلوش فورمن سازنده  -5
دیوانه ای از قفس ” که در ایران به اسم      “   ی فاخته فراز آشیانه 

 Closelyاز یرژی مِنزل نیز فیلـم    .   نمایش داده شد“   پرید
watched Trainsشهرت جهانی دارد . 

ی  تهیه کـنـنـده   Carlo Cresto-Dinaمنظور کن لوچ     -6
ی خود را مشترکا بـا کـمـک          ی اولیه ایتالیایی است که ایده   

 .بابک کریمی شکل داده بود

 بـرابـر   2007 ماه مه 9مصاحبه با کن لوچ در روز چهارشنبه   -7
 به صورت تلفنی و در محل کـار         1386 اردیبهشت ماه    19با  

و به هنگام وقت استراحت برای صرف نهار انجـام گـرفـتـه                
 . است
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. پیشگفتار توسط سالوی ژیـژک    .   ترور و فضیلت  .   ماکسیمیلین روبسپیر 

. ترجمه توسط جان هـاو    .   انتخاب متن و توضیحات توسط ژان دوکاین      
 2007ورسو، : لندن و نیویورک

 
Mao Tse-Tung, On Practice and Contradiction. 
Introduction by Slavoj Ziz ek. London and New 
York: Verso, 2007, 198 pages (ISBN 13: 978-1-
84467-587-6) 

 
. معرفی توسط سـالوی ژیـژک       .   در باره پراتیک و تضاد    مائوتسه دون،   

 2007ورسو، چاپ : لندن و نیویورک

 
انتشارات ورسو، یکی از ناشران کتابهای چپ در انگـلـسـتـان، سـری                

. راه انداخته است)   Revolutions( “انقالبات” جدیدی را تحت عنوان 
 :نویسدورسو درمعرفی این سری می

این سری جدید بسیار ضروری، آثار کالسیک شخصیتهای کلیـدی را            
دهد که هر کدام در یک دوره قیام عرصه اصـلـی را اشـغـال                  ارائه می 
ی رادیکال معاصر و عمـده      هر یک از این کتابها را یک نویسنده       .   کردند

دهد که چگونه این کلمات آشوبگرانه هـنـوز    کند و نشان می   معرفی می 
توانائی آن را دارند که الهام بخش بشوند، برانگیزنده باشنـد و شـایـد                 

 ...انقالبات جدیدی را شعله ور کنند

هر دو را فـیـلـسـوف      .   این سری منتشر شده است    ز  تا کنون دو کتاب ا    
فضیـلـت و     :   روبسپیریکی .   معاصر، سالوی ژیژک آماده کرده است  

توان گفـت   در واقع می. در باره پراتیک و تضاد:   مائوو دیگری      ترور
انـقـالب   :   لنـیـن  .     ا.   وکه این سری با اثر دیگر ژیژک تحت عنوان            

.  منتشر کرده بـود 2002شروع شد که ورسو در سال         هاپشت دروازه 
 )1. ( است1917این اثر شامل منتخبی از آثار لنین از فوریه تا اکتبر 

روبسپیر،   –در تاریخ انقالب “   شخصیت کلیدی ” پیوندهای بین این سه     
چیست؟ چرا ژیژک آثار این سه را عرضه کرده و اهمیت            –لنین و مائو    

 آنها را در رابطه با شرایط امروز جهان توضیح داده است؟ 
ابتدا باید گفت که بـعـد   .   کنمشروع می  انقالب پشت دروازه ها   از کتاب   

هـای  ، منتخبات گوناگونی از آثار لنین به زبـان         1917از انقالب اکتبر    
-اما آثاری که ژیژک انتخاب کرده با همه مجموعه        .   مختلف منتشر شد  

ژیژک از بین آثار لنین که در طول سـالـهـای             .   های قبلی تفاوت دارد   
های فوریه تا تنها نوشته)    جلد50جمعا (  نگارش یافته 1924 تا   1893
. و این انتخابی هدفمنـدانـه اسـت     .    را انتخاب کرده است1917نوامبر  

هدف ژیژک از انتخاب این مقطع بسیار مهم از زندگی فکری و سیاسی             
لنین نه تاریخ نگاری بلکه بکار گرفتن تاریخ جهت تغییر وضع موجـود             

او همیـن هـدف را در دو           .   و ساختن آلترناتیوی کامال متفاوت است     
در معرفی این سه کتاب، تـوجـهـم بـه            .   کندکتاب دیگر نیز دنبال می    

های ژیژک را   بحث.     نظرات ژیژک است، نه آثار روبسپیر و لنین و مائو         
 .دهمهای مفصل از متن ارائه مینیز با آوردن نقل قول

 

 لنین 

و )   12-3ص   (  شامل یک پیشـگـفـتـار          انقالب پشت دروازه ها   کتاب  
 اثر لنین اسـت کـه       12نوشته ژیژک و )     336-167(پسگفتار مفصل  

بـاشـنـد    همه متعلق به دوران تدارک و انجام انقالب سوسیالیستی می          
، ترجمه فارسـی،  آثار منتخب در لنین، 10 و 8 و 7، 4 تا 1های نوشته( 

چاپ مسکو و تجدید این چاپ توسط سازمان انقالبی حزب توده ایران            
آثار مـنـتـخـب      در کتاب لنین 11 تا 1همچنین نوشته های    .   آمده اند 
بیات، انتشارات سازمان فدائیان خلق ایـران       .   پورهرمزان و ع  .   ترجمه م 

 جـلـد     12در  آثار منتخب لنین    کتاب اخیر شامل    .   آمده اند )   اکثریت( 
 ).می باشد که در مسکو منتشر شده است

 
 نامه هائی از دور -1
 راجع به وظایف پرولتاریا در انقالب حاضر -2

 نوستالژیـک   به صحنه آوردن  رجعت به لنین هدفش نه        
 فـرصـت    تعدیلاست، نه   “   روزگار انقالبی قدیم و خوب    ” 

اسـت،  “   با شرایط جـدیـد    ” پراگماتیستی قدیم     -طلبانه
 حرکت لنیـن    تکراربلکه، در شرایط نوین سراسر جهان،       

در بازآفرینی پروژه انقالبی در شرایط امپریالـیـسـم و            
 کولونیالیسم است 
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 در اطراف شعارها -3

 خطر فالکت و راه مبارزه با آن -4

 یکی از سواالت اساسی انقالب -5

 بلشویکها باید قدرت را بدست گیرند -6

 مارکسیسم و قیام -7

 وظایف انقالب -8

 رسدبحران دارد به بلوغ می -9

 نشیناندرزهای کناره -10

 نامه به رفقا -11

 جلسه شورای نمایندگان کارگران و سربازان پتروگراد -12

 
 هنگامیکه تمام احزاب سـوسـیـال        1914نویسد که در پائیز     ژیژک می 

 دمـوکـراتـهـای       ها و سوسیال  به استثنای بلشویک  ( دموکرات در اروپا    
دفاع از وطن را در پیش گرفتند، لـنـیـن           “   خط میهن پرستانه  ” )   صرب

 .شوک زده شد
 –این شوک بیانگر فاجعه ای بود که در جریان آن دنیائی بر باد رفـت     

هم ایمان بورژائی به پیشرفت و هم جنبش سوسیالیستی کـه بـا آن                
در این شرایط که دولتهای اروپائی آماده راه انداختن جنـگ  .   همراه بود 

در “   غیرت میهن پرستـانـه  ” جهانی بودند، چه کسی جرات داشت علیه    
که بـه    )   چون فروید( کشور خود مبارزه کند؟ چه بسا متفکرین بزرگی        

اما این فاجعه   .   اردوگاه وسوسه ملی پیوستند هر چند برای مدتی کوتاه        
باز کرد، برای درهم شکسـتـن تـاریـخ       “   رویداد لنینیستی ” راه را برای    

گرائی تکاملی انترناسیونال دوم و لنین تنها کسی بود که حقیقت ایـن             
ی ناامیدی لنینی متولـد شـد کـه از           در این لحظه  .   فاجعه را دریافت  

نظیر بـرای انـقـالب را          هگل توانست فرصت بی    منطقطریق مطالعه   
 )4ص . (دریابد

 
کند که نقش تاریخی لنین در انقالب سوسیالیستی نه         ژیژک تاکید می  

 : فقط ناشی از شهامت او بلکه ناشی از درک تئوریکش بود

ی سـیـاسـی    ترین مبارزهبا مشخص“   تئوری سطح باال”تاکید بر ارتباط  
امروز امری حیاتی است آنهم در شرایطی که حتی روشنفکر متعهـدی            

ی چون نعام چامسکی اصرار بر آن دارد که دانش تئوریک برای مبـارزه          

متون فلسفی و تئوری اجتماعی بـزرگ  : اهمیت استسیاسی مترقی بی 
-ی امروز علیه مدل نئولیبرالی جهانی سازی مـی         چه کمکی به مبارزه   

رسانند؟ آیا این طور نیست که ما یا با فاکتهای بدیهی سر و کار داریـم            
که فقط باید اشاعه شوند، همانطور که چامسکی در آثـار سـیـاسـی                 ( 

یا با چنان پیچیدگی غیر قابل درکی که بـه درک             )   کندمتعددش می 
ی ضد تـئـوریـک       رسیم؟ اگر بخواهیم علیه این وسوسه     هیچ چیز نمی  

ی استدالل کنیم، کافی نیست که به مفروضات تئوریک متعدد در بـاره           
ی اینها در متون سیاسـی      آزادی، قدرت و جامعه مراجعه کنیم که همه       

تـر اسـت     توان گفت مـهـم     شوند؛ آنچه می  چامسکی به وفور دیده می    
 بار در تاریخ بشر، تـجـربـه          اینست که چگونه، امروز، شاید برای اولین      

تجـربـه بـیـوژنـتـیـک، اکـولـوژی، سـایـبـرسـپـیـس                      ( ی ما   روزانه
 )cyberspace(واقعیت مجازی ،) virtual reality ( ،ما را یهمه 

ای مربوط به ماهـیـت آزادی،        کند که با مسائل فلسفی پایه     مجبور می 
 .هویت انسانی و غیره درگیر شویم
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، دولت و انـقـالب    ی او،    گوید نوشته گردد و می  ژیژک به لنین بر می    
 : شود مربوط می1914ی خرد کننده دقیقا به تجربه

- بـر مـی    1914ی لنینیستی از خاکستر فاجعه“   اتوپیای” لُب کالم . .. .   
یعنی امـر    :   خیزد، آنهم در تصفیه حساب با ارتدکسی انترناسیونال دوم  

دولت بـه مـفـهـوم        رادیکال درهم شکستن دولت بورژوائی، یعنی       
 آن و خلق یک فرم اجتماعی اشتراکی نوین بدون ارتش ثابـت،     درست

 که همه در اداره کـردن امـور             [ یعنی نظامی ] پلیس یا بوروکراسی،    
این برای لنین یک پروژه تئوریک      .   توانند شرکت کنند  اجتماعی آن می  

-ما مـی   ”   :    اعالم کرد1917او در اکتبر  .   ی دور دست نبود   برای آینده 
توانیم بالفاصله دستگاه دولتی به راه بیندازیم که ده یا بیست میلیـون              

 .این فشارِِِِ لحظه، اتوپیای واقعی اسـت   “   . نفر در آن شرکت کننـد     
یـرکـه گـاردی      به معنی دقیق کـی    ( آنچه باید به آن بچسبیم دیوانگی       

Kierkegaard   ( و استالینیسم، اگـر    –این اتوپیای لنینیستی است
. رودگرایانه بشمار می  واقع“   عقل سلیم ” معنائی داشته باشد، برگشت به      

پر بهـا  دولت و انقالب ی غیرممکن است که بر پتانسیل منفجر کننده      
واژگان و گرامـرِ سـنـت      ” )   بقول نیل هاردنیگ( در این کتاب   –ندهیم  

 )5ص (“ .غربی ِ سیاست، یکدفعه دور ریخته شد
 

ای داشت،  ژیژک به با وجود اینکه لنین در حزب خودش مقام برجسته  
 :کنددر این پروسه اشاره می“ تنهائی لنین”

. کـرد  او به تنهائی در درون حزب خودش، علیه جریان مـبـارزه مـی               
فرصت بی نظیر برای انقالب را      )   1917( “   تزهای آوریل ” هنگامیکه در   

مطرح کرد، ابتدا اکثریت همکارانش در حزب پیشنهادهـای او را بـا                
ی درون حـزب  هیچ یک از رهبران برجسته   .   بالهت یا توهین رد کردند    

  پـراودا حتا  روزنامه .   بلشویک از فراخوان او برای انقالب پشتیبانی نکرد  
ای زد و اعالم کرد که تزهای آوریل لـنـیـن            دست به اقدام خارق العاده    

در این احـوال لـنـیـن       .  ربطی به حزب و هیئت تحریریه روزنامه ندارد 
وجه انسان فرصت طلبی نبود که از روحیات غالب بر جـمـاعـت               بهیچ
-هذیان” بوگدانف، تزهای آوریل را     .   گیری کرده و بر آن سوار شود      بهره

خواند و نادژدا کروپسکایا به این نتیجه رسـیـد کـه              “   های یک دیوانه  
 )5ص (“ .ترسم از این است که  لنین به سرش زده باشد”
 

 : گویدژیژک می

بزرگی لنین .   توانیم از او چیزی یاد بگیریم   این لنینی است که هنوز می     

در 
ترسید که به پیروزی   این نمی   ازاین بود که در آن وضع فاجعه بار،          

های منفی رُزا لوکـزامـبـورگ و          و این در تقابل بود با دلسوزی       برسد،
در . . .   آدورنو که عمل اصیل نهائی برایشان پذیـرش شـکـسـت اسـت               

، بجای انتظار زمان درست را کشیدن،  لنین به حمله دست زد؛             1917
کـه  ( ، به مثابه رهبر حزب طبقه کارگرِ بدون طبقه کـارگـر              1920در  

به سازمانـدهـی یـک دولـت         )   بیشتر آن در جنگ داخلی از بین رفت   
بایست پایگاه خود،   دست زد و کامال پارادوکس حزب را پذیرفت که می         

 .طبقه کارگر خود را سازمان دهد و حتی دوباره خلق کند
این عظمت هیچ جا واضح تر از آثار لنین در فاصله ی زمانی از فـوریـه               

شود، زمانی که انقالب اول تزاریسم را ملغی کـرد و              دیده نمی  1917
متن اول این .   رژیمی دموکراتیک مستقر کرد تا دومین انقالب در اکتبر  

درک آغازین لنین را از فـرصـت انـقـالبـی              )   نامه هائی از دور   ( کتاب  
جـلـسـه شـورای       (کند در حالیکه آخرین متن منحصر بفرد آشکار می 

 )6ص .... (اعالم کسب قدرت بلشویکها است...) نمایندگان
 

-شود که چـه مـی       شود بالفاصله متوجه می   اسامی نا آشنا مواجه می    
 :ها لنین کامال از پارادوکس وضع با خبر استدراین نوشته. گذشت
 بدنبال انقالب فوریه که رژیم تزاری را سرنگـون کـرد،             1917در بهار   

-ای بـی   ترین کشور سراسر اروپا بود، با بسیج تـوده        روسیه دموکراتیک 
اما این آزادی وضع را غـیـر         .   سابقه، آزادی تشکل، و آزادی مطبوعات     

 . شفاف و کامال مبهم کرده بود
فـوریـه و     ( یک رشته نخ مشترک سراسر متون لنین را در دو انقالب             

بافد، اصرار او بر شکافی اسـت کـه مـرزهـای صـوری            بهم می)   اکتبر
های سیاسی را   ی سیاسی بین انبوه احزاب و سایر سوژه       مبارزه“   صریح” 

صلح بالفاصله، توزیع زمیـن، و       ( از وظایف اجتماعی واقعی این مبارزه         
که یعنی از میان بردن دستگاه دولـتـی          “   همه قدرت به شوراها   ” البته  

توانیم از او چـیـزی یـاد          این لنینی است که هنوز می     
بزرگی لنین در این بود که در آن وضع فاجعه بار،    .   بگیریم

 و این در تقابل بود     ترسید که به پیروزی برسد،    این نمی   از
های منفی رُزا لوکزامبورگ و آدورنو که عمـل         با دلسوزی 

 ...اصیل نهائی برایشان پذیرش شکست است
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) وار مدیریت اجتماعـی     -موجود و جایگزین کردن آن با فرمهای کمون       
ی آتشـفـشـان      این شکاف، شکاف بین انقالب در لحظـه       .   کندجدا می 

ی جادوئی همبستـگـی   آزادی مملو از شور و شوق متعالی، یعنی لحظه      
 طـاقـت     کارو “   رسدهمه چیز ممکن به نظر می     ” عمومی، هنگامی که    

و اگر قرار است که این انفجار شـور و    .   فرسای بازسازی اجتماعی است   
شوق اثرات خود را در رخوت خود پیکر اجتماعی بر جای بگذارد، ایـن              

 )7ص . (کار باید انجام شود
 

 – در انقالب فـرانسـه        1793 و   1789تکرار شکاف بین      –این شکاف   
درس اسـاسـی     :   ی منحصر بفرد لنـیـنـی اسـت         همان فضای مداخله  

 انقالبی اینست که انقالب باید دوبار فرود آیـد و آنـهـم                 ماتریالیسم
آنـچـه   :   شکاف صرفا شکاف بین فرم و محتوی نیـسـت         .   بدالیل اساسی 

 –دهد محتوی نیست، بلکه خود فرم اسـت          از دست می  “   انقالب اول ” 
کند اگر بسادگی ابزار دولتـی      ماند، زیرا خیال می   در فرم کهنه باقی می    

توانیم آزادی و    های دموکراتیک آنرا بکار گیریم، می     موجود و مکانیسم  
در انتخابات آزاد    “   خوب” شود اگر حزب    چه می .   عدالت را تامین کنیم   

بـه اجـرا     “   قـانـونـی   ” ی   برنده شود و تحول سوسیالیستی را به شیـوه   
ترین بیان این توهم، که در حد مسخره گی بـود، تـز            واضح( بگذارد؟    

گفـت شـکـل       فرموله شد و می    1920کائوتسکی است که در سالهای      
ی گـذر از      ی اول سوسیالیسم، یعنی مرحلهسیاسی منطقی در مرحله   

سرمایه داری به سوسیالیسم، ائتالف پارلمانـی احـزاب بـورژوائـی و                
در اینجا تشابه کاملی با آغاز مدرنیته دیده می شود،       ) .   پرولتاریائی است 

زمانی که مخالفت با هژمونی ایدئولوژیک کلیسا ابتدا خود را در فـرم               
: ، فرموـلـه کـرد     ) heresy(   بدعتیک ایدئولوژی دینی دیگر، بعنوان      

خواهند با استفاده می“   انقالب اول” های درست بهمین منوال،  پارتیزان 
داری را    داری، سلطه سرمـایـه    از همان فرم سیاسی دموکراسی سرمایه     

ابتدا نظام کهنه در درون فـرم  :   هگلی است“  نفی در نفی”این .  براندازند
شود؛ آنگاه خود این فرم باید نـفـی          ایدئولوژیک خود نفی می     -سیاسی

کنند، کسانی که از برداشتن گام دوم بـرای         کسانی که نوسان می   .   شود
) بقول روبسپیـر ( غلبه بر خود این فرم، هراس دارند، کسانی هستند که   

و لنین با رد یـابـی اشـکـال             –هستند  “   انقالب بدون انقالب  ” خواهان  
“ هـرمـونـتـیـک سـوء ظـن           ” متنوع این عقـب نشـیـنـی، قـدرت              

 ))hermeneutics of suspicion    گـذارد  خود را به نمایـش مـی .
 )8ص (
 

بندی ژیژک اینست که دو مدل یا دو منطق برای انقـالب داریـم           جمع
 : که با هم ناسازگارند

مانـنـد تـا      ی غائی بلوغ  و بحران نهائی می       یکی، آنها که منتظر لحظه    
منفجـر  “   ی مناسب خوددر لحظه”انقالب طبق ضرورت تکامل تاریخی  

نـدارد؛  “   موعد مـنـاسـبـی     ” دانند انقالب هیچ    شود؛ و دیگر، آنها که می     
کند و بایـد    ای که ظهور می   کسانی که فرصت انقالبی را به مثابه پدیده       

، در   “ نـرمـال  ” های پرت افتاده از راه رشد تاریخـی          آن را در همان راه    
آنچه او تاکید دارد      –گرا نیست   اراده  “   سوبژکتیویست” لنین یک   .   ربود

العاده مانـنـد شـرایـط        ی شرایط خارق  مجموعه( این است که استثناء     
  .دهد، ارائه میnorm((راهی برای به چالش گرفتن خود نُرم ) روسیه

تر از هر زمان دیگر نیسـت؟       آیا این استدالل، این موضع، امروز مناسب      
کنیم که دولت و دستگـاهـهـایـش از           آیا ما هم در عصری زندگی نمی      

جمله کارگزاران سیاسی آن، خیلی ساده کمتر و کمتر تـوانـائـی بـر                 
 )10ص ... (شمردن مسائل کلیدی را دارند؟

 
 : گویدژیژک در پاسخ به این سواالت می

 
 این توهم بود که مسائل جدی روسیه از جمله 1917 در انقالب فوریه    

توان از طریق قانونی و پارلمانی      صلح و تقسیم زمین بین دهقانان را می       
توان دید؛ برای مثال توهم اینکـه  همین توهم را امروز نیز می:   حل کرد 

توان با گسترش منطق بازار بـه مـحـیـط            آلودگی محیط زیست را می    
کنند باید غرامـت  زیست بر طرف کرد، مثال آنان که محیط را آلوده می        

 .بپردازند
 

 : دهداو  ادامه می

، اسم نوستالژیک برای یقین جزمی کهنـه نـیـسـت؛ درسـت                “ لنین” 
ی  که باید به او دست یابیم، لنینی است کـه تـجـربـه               لنینیبرعکس،  

ی جدید فاجعه پرتاب شد، جائی که   ایش این بود که در یک چرخه      پایه
مختصات قدیم بیفایده بودند، و در نتیجه مجبور شد مارکسـیـسـم را               

ی او در مورد بـرخـی مسـائـل             به اظهار نظر گزنده      –بازآفرینی کند   
در باره این مسئله، مارکس و انگلس یک کلمه هـم  ” :  جدید توجه کنید 

ایده این نیست که به لنین برگردیم بلکه این است که بـه              “   . نگفته اند 
یعنی همـان جـنـبـش را         :    کنیمتکراریرکه گاردی، او را    معنای کی 

بـه  رجعت به لنین هدفـش نـه            .   دوباره در دنیای امروز مطرح کنیم     
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اسـت، نـه     “   روزگار انقالبی قدیم و خـوب       ”  نوستالژیک   صحنه آوردن 
اسـت،  “   با شرایط جـدیـد     ” پراگماتیستی قدیم     - فرصت طلبانه  تعدیل

 حرکت لنین در بازآفریـنـی   تکراربلکه، در شرایط نوین سراسر جهان،  
تـر  اگر دقیق  –پروژه انقالبی در شرایط امپریالیسم و کولونیالیسم است       

گرائی در  سیاسی دوران طوالنی ترقی     -بگویم بعد از سقوط ایدئولوژیک    
 کرد ما بـایـد بـرای        1914آنچه لنین برای   . . .   1914ی  مغاک فاجعه 

مترادف است با آزادی ناگزیـر در پـایـان            “   لنین” .    انجام دهیم  1990
ایدئولوژیک موجـود، بـرهـم زدن         )   پسا( ی  بخشیدن به وضعیت کهنه   

که در آن زندگی )    ممنوعیت تفکر denkverbot(وضعیت دنکفربوت  
. کنیم؛ خیلی ساده، لنین  یعنی ما اجازه داریم دوباره فکر کـنـیـم               می

 )11ص (
 

 :رساندژیژک پیشگفتارش را با این جمالت به پایان می

 در   1956بعد از اینکه تانکهای روسی، شورش مجارستان را در سـال      
) که در حکومت ایمره نگی شرکـت کـرد         ( هم شکستند، جورج لوکاچ     

ب از او پرسید که آیـا اسـلـحـه       . گ.زندانی شد؛ وقتی که یک افسر ک 
دارد، لوکاچ به آرامی دستش را در جیبش فرو برد و قلمش را تحـویـل     

آیا معنای تلویحی این ژست در مورد متون گردآوری شده در ایـن   .   داد
تر نیست؟ اگر قلم هیچگاه اسلحه بوده، قلمی بود که لنین           کتاب صادق 

 )12ص . ( را با آن نوشت1917متون 
 

ها بخشی از مطلبی بود که ژیژک در پیشگفتار کتاب بیـان کـرده               این
گیـرد کـه فـرصـت         پسگفتار کتاب مطالب بسیاری را در بر می       .   است

ی مکرر به لنین، به تحـلـیـل         ژیژک ضمن مراجعه  .   بازگوئی آنها نیست  
بسیاری از جوانب سیاست و فرهنگ و تئوری گذشته و حال و آیـنـده               

-در پسگفتار، در مورد طیف وسیعی از موضوعات نظر مـی           .   پردازدمی
از بحث در باره حقیقت و ایدئولوژی گرفته تا خشونت و سیاست            :     دهد

 .ناب و پساسیاست
 

 روبسپیر
 

 نـقـل کـردم،        هـا انقالب در پشت دروازهاز آنچه تا حال از کتاب        
تواند حدس بزند که ژیژک چرا ماکسیمیلین روبسپـیـر را            خواننده می 

نام روبسپیر با تالش برای تعمیق و ادامـه انـقـالب              .   طرح کرده است  

آنهم از طریق قـهـر         – فرانسه عجین است     1789دموکراتیک    -بورژوا
 .انقالبی

تحلیل از انقالب فرانسه از آغاز تا به امروز عرصه مبارزات سیـاسـی و                 
پردازد ژیژک ابتدا به برخورد محافظه کارانه می      .   ایدئولوژیک بوده است  

که این انقالب را با قاطعیت رد کرده  است  و آنرا فـاجـعـه بـزرگـی                      
 :    اما نظر متعارف لیبرالها متفاوت است. آوردندبحساب می

خالصه آنچـه  . “1793 بدون 1789”: این است) تحلیل لیبرالی(فرمول  
 کـافـئـیـن اسـت          خواهند یک انقـالب بـدون      لیبرالهای حساس می  

 )decaffeinated revolution (    انقالبی که از آن بوی انقالب بـر ،
خواهـنـد انـقـالب       به این ترتیب فرانسوا فوره و سایرین می.   خیزدنمی

ریز دموکراسی مدرن محروم کنـنـد و         فرانسه را از مقام رویداد شالوده     
این ضرورت تاریخی بـود کـه        :   ترتیبی تاریخی بشمار آورند   آنرا یک بی  

اصول مدرن آزادی فردی و غیره تامین شود، اما همانطور کـه مـثـال                
شد بطور بسیار موثرتر بشـیـوه       ها را می  دهد، همین انگلستان نشان می  

اگر الـف،    :   [ معتقدند] . . .   برعکس، رادیکالها ...  آمیزتری بدست آورد صلح
آمدهـای آن    کشی از پی  یعنی برابری، حقوق بشر و آزادی را وسط می        

نباید روی برگردانی و باید شجاعتش را داشته باشی که ب را هـم بـه                 
تروری که برای دفاع و تامین واقـعـی الـف            :   میان بکشی، یعنی بگوئی   

 .ضروری است
. اما گفتن اینکه چپ امروز باید این راه را دنبال کند خیلی راحت است             

:  بطور موثر اتفـاق افـتـاد     1990چیزی، نوعی شکاف تاریخی، در سال      
به نحوی از میراث ترور انقالبی ژاکوبینی   “   چپ رادیکال ” همه، از جمله    

با خصلت تمرکز دولتی آن شرمسارند، بطوریکه شعار عموما پذیرفـتـه             
شده این است که چپ، اگر قرار باشد تاثیرگذاری سیاسی خود را بـاز               
یابد، باید خود را کامال بازآفرینی بکند، و باالخره بایـد بـه اصـطـالح                  

 . را کنار بگذارد“ پارادایم ژاکوبینی”
 

ی در اینجا و در بقیه پیشگفتار ژیژک مسئله قهر انقـالبـی و رابـطـه                 
 سپتامبر 11در دنیای بعد از .   کنددیکتاتوری و دموکراسی را مطرح می    

را “   جنگ علیه تـرور   ” بوش  .   که هیئت حاکمه آمریکا برهبری جورج و      
، “ یا با ما هستی یا علیه ما      ” راه انداخته و به همه هشدار داده  است که           

ژیژک با اتکاء به روبسپیر و لنین و مائو به مقابله با دیکتاتوری سرمایـه              
کند و قـهـر ضـد انـقـالبـی           او از قهر انقالبی دفاع می    .   برخاسته است 

 . کندداری آمریکا و بنیادگرایان اسالمی را محکوم میسرمایه
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هـای  ، از همان آغاز، تحلیـل ) 1794-1792(ها اما  قهر انقالبی ژاکوبین 
هـا  ژیژک به نقد نظرات مخالف ژاکوبین     .   گوناگونی را مطرح کرده است    

از تئوریسینهای مـکـتـب      ( از جمله به تحلیل والتر بنیامین .   پردازدمی
نـامـیـده    “   خشونت بنیادگر دولـت   ” ، که قهر انقالبی آنها را       ) فرانکفورت
گویـد قـهـر انـقـالبـی           ژیژک، بر خالف بنیامین، می.   پردازداست، می 
نظام بورژوائـی  “   جنایت بنیادگر” یا “  خشونت بنیادگر دولت”ها  ژاکوبین

گران نظر والتر تحلیل.   رودبشمار می“   خشونت الهی ” نیست بلکه از نوع     
اند و این پرسش تالش کرده“   خشونت الهی” بنیامین برای درک مفهوم    

های چـپـگـرایـان      به میان آمده که آیا این یکی دیگر از خواب و خیال           
 و غش هستند که هرگز روی نـداده    غلاست که بدنبال یک رویداد بی  

ی فردریک انگلـس در بـاره         است؟ ژیژک در پاسخ به این بحث، گفته       
 :کندکمون پاریس را نقل می

های سوسیال دموکرات بازهم با این کلـمـات سـراپـا            اخیرا، فیلیستین 
-بسیار خوب، حضـرات، مـی      .   دیکتاتوری پرولتاریا:  انددچار ترور شده 

خواهید بدانید که این دیکتاتوری چگونه است؟ به کمون پاریس نـگـاه            
 .این دیکتاتوری پرولتاریا بود. کنید

 
باید این کلـمـات را، بـا          “   خشونت الهی ” گوید، برای درک     ژیژک می 

 :تغییرات الزم، تکرار کرد
 

خواهید بدانید که ایـن  بسیار خوب، حضراتِ مکتبِ تئوری انتقادی، می     
.  نگاه کنـیـد  1794-1792خشونت الهی چگونه است؟ به ترور انقالبی        

تـرور سـرخ     :   توان در ادامه اضافـه کـرد       و می .   ( این خشونت الهی بود   
 )xص ...) (1919

 
 : دهدژیژک ادامه می

ی تاریخی کـه بـطـور         باید بدون واهمه خشونت الهی را با یک پدیده        
اندیشانـه  مثبت وجود دارد ربط دهیم و از هر نوع گیجی آفرینی تاریک          

آنان که خارج از نظـام  :   دهدمدام روی می“ خشونت الهی”. دوری کنیم 
طلبنـد  زنند و عدالت را میضربه می“   کور کورانه”ساختارمند اجتماعی  

گیرند؛ برای مثال ده سال پیش هنگامیکه جمعیت مـردم           یا انتقام می  
ی ریودوژانیرو به منطقه ثروتمند نشین شهر سرازیر شدند و به           فقر زده 

. بـود “   خشونت الهی ” این    –غارت و آتش زدن سوپر مارکتها پرداختند        
های انجیل که مجازات الهی بود بـرای رفـتـار            این خشونت مانند ملخ   

ای است کـه    شود، وسیله گناهبار انسان، معلوم نیست از کجا شروع می       
ی عدم تمایز بین عدالت است، نقطهعدالت  این  )   ix  –  x( هدف ندارد   

کنند و سایـریـن   ترور خود را اعمال می“ مردم”و انتقام، که در طی آن  
یعنی روز محشر برای تاریخ     .   کنند که بهای آن را بپردازند     را مجبور می  

 : گویدطوالنی ستم، استثمار و رنج یا آنطور که روبسپیر می
کنید حقیقت روی لبان نمایندگان مردم فرانسه فاقـد         شما که آرزو می   

خواهید؟ بدون شک، حقیقت قدرت خـود، خشـم          قدرت باشد، چه می   
 ... خود و استبداد خود را دارد

گوید، بر اساس این درک است که روبسپیر میانـه روهـا را               ژیژک می 
“ انقالب بـدون انـقـالب      ” کند که آنچه واقعا دنبالش هستند،       متهم می 

خواهند که از افراطی که دموکراسی و تـرور را             است؛ آنها انقالبی می   
خواهند که به قوانین اجتماعـی      آنها انقالبی می  .   بهم برساند، بدور باشد   

احترام بگذارد و تابع نُرمهای قبلی باشد؛ انقالبی که در آن خشونت از              
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ای استراتژیک مـبـدل شـود بـا           محروم شود و به مداخله    “   الهی” ابعاد  
 )xiص (. اهداف دقیق و محدود

ژیژک بسیاری از جوانب خشونت انقالبی را هم در عرصه فـلـسـفـه و              
ی بازگوئی هـمـه    .   شکافدتئوری و هم در پراتیک انقالب به تفصیل می        

کند که در پایان قرن بـیـسـتـم       اما او اشاره می. این بحث میسر نیست 
. “ اومانیسـم یـا تـرور       ” به “   اومانیسم و ترور ” گذری از   :   گذری روی داد  

-ترکیب ترور و اومانیسم غیر قابل تصور بنظر می      ” امروز، به نظر ژیژک،     
یا اومانیـسـم یـا       :   گذارد می  و   را به جای      یارسد، نظریه لیبرالی رایج،     

توان در انـقـالب فـرانسـه           می”اما ترکیب اومانیسم و ترور را، “ . ..ترور
هـا بـرای     ژاکوبـیـن  .   “ . . . مشاهده کرد، در قالب پیوستگی فضیلت و ترور  

ژیژک ضمن .   دانستندتامین برابری و عدالت، اعمال خشونت را جایز می       
توضیح چهار نظر مختلف در باره رابطه اومانیسم و ترور به این نتیـجـه               

البته به  “   اومانیسم یا ترور  ” ای نیست جز انتخاب     رسد که امروز چاره   می
” کند،   او تاکید می  .    مفهوم مثبت باشد نه اومانیسم     تروراین ترتیب که    

این یک موضع رادیکال است که دفاع از آن مشکل است، هر چند شاید            

سـیـاسـت    ” ی تعقیب    این مترادف دیوانگی وقیحانه   .   تنها امید ما باشد   
آشکار نیست، بلکه چیزی است که دریـافـتـن      “   تروریستی و ضد بشری   

 “.تر استآن به مراتب مشکل
 -سیاسـت پسـا    دهد که سیاست امروز، زیست    باالخره ژیژک هشدار می   

در ( که سیاست غـالـب     )     post-political biopolitics(سیاستی   
این سیاستی اسـت  .   است چیزی جز سیاست ترس و رعب نیست)   غرب

کنـد زیـرا تـرس        که خود عنصر تشکیل دهنده سیاست را محکوم می        
ترس از مهاجرین، تـرس از جـرم،          :   مهمترین اصل بسیج کردن آنست    

 .ترس از فاجعه محیط زیست و غیره
) پسـا ( تـوان از ایـن         چگونه مـی  ”   :   کندژیژک این سوال را مطرح می     

سـیـاسـی زنـدگـی،          -سیاست ترس خارج شویم؟ اداره کردن زیسـت       
رود و مـنـجـر بـه         محتوای واقعی دموکراسی لیبرالی جهانی بشمار می      

 -پس بدیل زیست  .   شودتنش میان فرم دموکراسی و محتوای اداری می       
شود اگر ما ایـن ریسـک را بـکـنـیـم کـه                   سیاسی چیست؟ چه می   

خوب و قدیمی را بعنـوان تـنـهـا راه  زدن              “   دیکتاتوری پرولتاریای ” 
نـمـایـد؛    سیاست دوباره زنده کنیم؟ امروزه این نظر مسخره می      -زیست

ی مـخـتـلـف       این دو تا، مفاهیم غیر قابل جمع و متعلق به دو حـوزه             
آخرین تحلیل قدرت سیاسی در     :   هستند و هیچ فضای مشترکی ندارند     

: اما با وجـود ایـن    ... ی کمونیسم ی کهنه و بی اعتبار شدهمقابل افسانه 
مثل “   دیکتاتوری پرولتاریا ” اصطالح  .   این تنها انتخاب واقعی امروز است     
 “ .کندهمیشه به مسئله اصلی اشاره می

ژیژک در توضیح ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا به توضـیـح تـئـوری و                
 :پردازدپراتیک آن می

ی اعـمـال آن        دیکتاتوری نقطه متقابل دموکراسی نیست بلکه شیـوه       
از همان آغاز، تز دیکتاتوری پرولتاریا مشتمل بر این فرض بود که       .   است

. . . ) دیکتاتوری فئودالی، بورژوائی     ( های دیکتاتوری   در تقابل با سایر فرم    
. ی قدرت دولتی، دیکـتـاتـوری اسـت         گیرد، زیرا سراسر عرصه   قرار می 
 که لنین، دموکراسی لیبرال را شکلی از دیکتاتوری بـورژوائـی             هنگامی

انگارانه نبود کـه دمـوکـراسـی         بحساب آورد، منظور او این مفهوم ساده      
ای گیرد، توسط دارودسته  ظاهر سازی است، مورد سوء استفاده قرار می       

شود که، در صورت احساس خطر، چـهـره         ای مخفیانه کنترل می   بشیوه
منظور لـنـیـن    .   گیرددهد و کنترل را بدست می  واقعی خود را نشان می    

دموکراتیک، حاکمیت قدرت آن در     - دولت بورژوا  فرماین بود که همان     
. است“   منطق بورژائی” سیاسی آن، متضمن یک   -مفروضات ایدئولوژیک 

  )xxviiص (
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را باید به معنی دقـیـق        “   دیکتاتوری” دهد که اصطالح    ژیژک ادامه می  

به این معنی که دموکراسی همیشه شکلی از دیکتاتوری       –آن بکار برد    
خواهد خشونت را از بین برد خودش بهمـیـن          اگر دموکراسی می  .   است

  )xxviiص . (شودمنظور به خشونت متوسل می
ژیژک که نه مارکسیست است و نه کمونیست، به این نتیجه رسـیـده               

-توان به خشونت نظام سرمایـه   است که بدون دیکتاتوری پرولتاریا نمی     
و این در حالی است که .   داری خاتمه داد و بدیلی در مقابل آن گذاشت    

بسیاری از انقالبیون که خود را سوسیالیست یـا مـارکسـیـسـت یـا                   
دانـنـد، از درک مـارکسـیـسـتـی یـا                 دانستند یا می  کمونیست می 

دیکتاتوری دوری کرده و دیکتاتوری پرولتاریا      /   ماتریالیستی دموکراسی 
ژیژک در پایان ایـن     .   کنندرا بر اساس دعاوی تئوری لیبرالیسم، رد می       

 : گویدکتاب می

داری جهانی به عنوان سرنوشتی به ما عرضه می شود          برخاستن سرمایه 
یا باید خود را با آن تطبیق داد یـا       –توان علیه آن مبارزه کرد      که نمی 

تنها کـاری کـه       .   از مسیر تاریخ منحرف شده و درهم خواهی شکست        
داری جهانی را تا جائـی کـه         مجازیم انجام دهیم این است که سرمایه      

“ ای انسـانـی    داری با چـهـره    سرمایه” ممکن است انسانی کنیم و برای       
در اینجا باید دیوار صوتی را شکست؛ باید ریسک کـرد و          .   مبارزه کنیم 

 –های دسته جمعی در سطح بزرگ را دوباره در پیش گرفـت              تصمیم
این، شاید، میراث اصلی روبسپیر و رفقایش برای ما در شرایـط امـروز               

 .است

ی این سطور، با توجه به آنچه گفته شد، بتوانـد حـدس              شاید خواننده 
او در آخر   .   دهدزند که ژیژک چگونه روبسپیر و لنین را به مائو ربط می           

 Logiques( های جهان  منطقپیشگفتارش نظر آلن بادیو در کتاب       
des Mondes (از “   های ابدی عدالت انقالبـی ایده” کند که  را نقل می

ها تا لنین و مائو همیشه در دستور کـار بـوده             چین باستان تا ژاکوبین   
 .تر از این استاما بحث ژیژک در باره مائو به مراتب وسیع. است

 

 مائو 
) 28-1ص (  شامل یک پیشگفتار در باره پراتیک و تضاد    :   مائوکتاب  

 : اثر مائوتسه دون است12و 
 
 خیزداز یک جرقه حریق بر می -1

 بر علیه کتاب پرستی -2

 در باره پراتیک -3

 در باره تضاد -4

 علیه لیبرالیسم -5

 توان با بمب اتمی به زانو در آوردخلق چین را نمی -6

 امپریالیسم آمریکا ببر کاغذی است -7

 مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی: در باره اثر استالین -8

نقد اثر استالین به نام، مسائل اقتصادی سوسیـالـیـسـم در                -9
 شوروی

 در باره حل صحیح تضادهای درون خلق -10

 آیند؟های صحیح از کجا میایده -11

 سخنرانی در باره مسائل فلسفه -12

 
-1966( این آثار دوران قبل از انقالب فرهنگی پرولتاریـائـی چـیـن                

ی فـوق    ترجمه فارسی برخی از  آثار گزیده .   گیرندرا در بر می   )   1967
توان در منتخب آثار چهار جلدی مائوتسـه دون          را می )   1-3-4-5-7( 
را در جـلـد پـنـجـم            )   -11-10-6( و برخی دیگر     )   انتشارات پکن ( 
ترجمه فارسی دو اثر شمـاره      .   توان یافت می)   انتشارات سازمان انقالبی  ( 
 www.sarbedaran.org در کتابخانه سیار مارکسیستی        9 و   8
   )15 شماره    جهانی برای فتح  ( المللی  در بخش کتابخانه و جنبش بین      

 .موجود است
پیشگفتار ژیژک با بحث تاریخ تحول مارکسیسم و جایگاه مائو در ایـن             

-اشاره مـی  )   باریا دو برش خشونت   ( او به دو گذر     .   شودتاریخ شروع می  
  :کند

در هر یک از ایـن دو          .   گذر از مارکس به لنین و گذر از لنین به مائو          
طـبـق   ( ترین کشـور      از پیشرفته :   مورد، دنیای اصلی جابجا شده است     

در کشـوری    ” انقالب    –مانده  به یک کشور نسبتا عقب    )   انتظار مارکس 
به عـنـوان     )   فقیر(؛ از کارگران به دهقانان “که قرار نبود، صورت گرفت 

لنین نیاز داشت تـا     “   خیانت” مارکس به   . . .   آژانس انقالبی اصلی و غیره      
ی این ضرورت درونـی آمـوزه      :   اولین انقالب مارکسیستی صورت گیرد    

تن در دهد و زنده بماند؛ از این عمل “   خیانت” است که به این     “   اصلی” 
آمیز گسستن از محیط اصلی خود و پرتاب شدن در سرزمینی           خشونت
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تنها   –بیگانه که در آنجا باید خود را بازآفرینی کند، جان سالم بدر برد         
  )2ص . (آیدبه این طریق است که جهانشمولیت به دنیا می

 
گیرد که در رابطه با تحول دوم، از لنـیـن           ژیژک از این بحث نتیجه می     

انگارانه خواهد بود اگر بازآفرینی مارکسیسم توسط مائو را         به مائو، سهل  
بدانیم یا، در رابطه با مواضع مارکس، عقب گرد         “   ناکافی” از نظر تئوری    
استعاره گسترش ” این تحول در مارکسیسم که در قالب      .   بحساب آوریم 
صورت گرفت این بود که مبارزه طبقاتی عمده امـروز           “   مبارزه طبقاتی 

مبارزه بین سرمایه دارها و پرولتاریا در هر کشور نیست بلکه به مبـارزه        
بین جهان اول و سوم، ملتهای بورژوائی در مقابل ملتهای پـرولـتـری               

اگرچه این ارزیابی ژیژک از سهم مائو در تـکـامـل             .   کشیده شده است  
مارکسیسم درست نیست، به نظر او دست آورد عظیمی بشـمـار مـی               

  :رود
 

مترادف است با بسیج سیاسی صدها میلیون زحمتکـشـان      )   مائو( نام او   
غیر قابل رویت، و زمینه تکـامـل        “   مایه” گمنام جهان سوم که کار آنها       

    ...کندتاریخی را فراهم می

 
خـطـر   ” پرسد آیا این بسیج سیاسی، شکلی از تحقق          ژیژک سپس می  

هایدگر، سـالـهـای      ( یا خطر آسیائی  (  Levinasنظر لِویناس (“  زرد
نیست؟ بعد از این تشبیهات و تحلیلهای مشابه که به نظر مـن  )   1930

 :گویدکنند، ژیژک میبه درک مسئله کمکی نمی

 
ی بین طبقه کارگـر و دهـقـان           عبور مائو از لنین و استالین، به رابطه       

هم لنین و هم استالین عمیقا به دهقانان بی اعـتـمـاد             :   شودمربوط می 
دیدند که بیـحـالـی    بودند؛ آنها یکی از وظایف قدرت شوروی را این می       

دهقانان و وابستگی عمیق آنان را به زمین بـر هـم زنـد، آنـهـا را                       
کند و به این ترتیب آنان را در مـعـرض دیـنـامـیـسـم                    “   پرولتریزه” 

 .مدرنیزاسیون قرار دهد

در بـاره    (   کـنـد     در این رابطه ژیژک به نقد مائو از استالین اشاره می       
کـه  )     1958 سال    -مسائل اقتصادی سوسیالیسم در شوروی، استالین     

اشـتـبـاه    .   تقریبا کامال اشتباه است   . . .   نقطه نظرات استالین    ” :   گفته بود 
  )4ص (“ .اصلی عدم اعتماد به دهقانان است

گران، درک درستی از رابطه مائـو و         اما ژیژک، مانند بسیاری از تحلیل     

تـوان بـا     سیاست مائو در مورد دهقانان را نمـی   .   دهددهقانان ارائه نمی  
-بـیـن  (در کمینترن . اعتمادی توضیح دادمقوالتی از قبیل اعتماد و بی 

بر سر جایگاه دهقانان در انقالب، در آسـیـا و     )     الملل کمونیستی سوم  
آفریقا و آمریکای التین، اختالف نظر وجود داشت و مبارزه خطـی در              

یک نظر این بود که بخاطر دهقانی بودن جمعیت این جـوامـع،            .   گرفت
انقالب تحت رهبری طبقه کارگر میسر نیست و باید منتظـر شـد تـا               

داری در روستا رشد یابـد،      تکامل تاریخی صورت گرفته و روابط سرمایه      
دهقانان تجزیه شوند، انباشت سرمایه صورت گرفته و طبـقـه کـارگـر               

تـئـوری رشـد      ( این دید اکونومیستی و دترمینیسـتـی         .   اکثریت شود 
شود، از نـظـر تـئـوری        از نظر سیاسی مانع انقالب می) نیروهای مولده 

ی ماده و آگاهی را      است و از نظر فلسفی رابطه     “   تکامل گرائی عامیانه  ” 
-ماده آگاهی را تعیین مـی   ( ی تک خطی و یک طرفه       به صورت رابطه  

مائو معتقد بود که طبقه کارگر در این کشورها، توانـائـی   .   بیندمی)  کند
تئوریک و سیاسی و ایدئولوژیک الزم برای رهبری دهقانـان و دیـگـر           
اقشار میانی را دارد و کمونیستها نباید منتظر تکامل درازمدت تاریخ از            

در )   1949( پیروزی انقالب چیـن      .     طریق رشد نیروهای مولده بمانند    
 .عمل درستی این نظریه را ثابت کرد

به نظر ژیژک، خدمت اصلی مائو به فلسفه مارکسیسم توضیح مسـئلـه             
، در باره تضـاد   گوید مهمترین تز متن بزرگ او به نام         او می .   تضاد بود 

ی ی شکل دهنده  تضاد عمده و غیر عمده      –توضیح دو وجه تضاد است      
بطور مثال، ژیژک .   های عمده و غیر عمده یک تضاد  یک پروسه و جهت   

ی میان نیروهـای مـولـده و روابـط           به درک دیالکتیکی مائو از رابطه    
تولیدی، میان زیربنا و روبنا، میان اقتصاد و سیاست و نقـش تـئـوری                

ای غیـر  بسیاری از مارکسیستها، معموال به شیوه)   7ص .  ( کنداشاره می 
ی روابـط    دیالکتیکی و یک طرفه، نیروهای مولده را تعییـن کـنـنـده           

ی روبنا، اقتصاد را تـعـیـیـن کـنـنـده              تولیدی، زیربنا را تعیین کننده    
آورند و تاثـیـرات   ی آگاهی بحساب میسیاست، یا ماده را تعیین کننده     

مائو، در مقابله با ایـن       .   آورندها را بحساب نمی   متقابل دومی ها بر اولی    
درک تک خطی و دترمینیستی، تاکید بر آن داشت کـه در شـرایـط                 
مشخص، قطب دیگر تضاد نقش تعیین کننده یا مبتکر را در موقعـیـت     

او بر اساس این درک دیالکتیکی، تاکید کرد کـه در      .   کندکل، ایفا می  
جامعه سوسیالیستی، روبنا نقش تعیین کننده را در ساختمان زیربنای          

در اینجا آگاهی، نقش تعیین کننده را در تغییـر          .   اقتصادی جامعه دارد  
اشـاره  )   فیلسوف فرانسـوی  ( ژیژک به نظر آلن بادیو      .   و تحول ماده دارد   

-گوید، او در اینجا یک مائوئیست واقعی است وقتی که مـی           کرده و می  
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رسد زیرا به قول او     گوید مبارزه کنونی ضد جهانی سازی به جائی نمی        
دشمن، دموکراسی .  امروز دشمن، امپراطوری یا سرمایه نیست”، )بادیو( 

  :گویدژیژک در تائید این نظریه می“ .است

ای رادیکال زیـر     داری به شیوه  شود که سرمایه  آنچه امروز مانع این می    
داری اعتقاد به شکل دموکراتیک مبارزه علیه سرمایـه  سوال برود، دقیقا    

بـرای  “   نـاب ” و نیز علیه سیاست     “   اکونومیسم” موضع لنین علیه      . است
عرصه اقتـصـاد   “   سیاستمداران ناب” از یک طرف، . . .   امروز حیاتی است    

کننـد؛ از طـرف دیـگـر،           را بعنوان میدان مبارزه  و دخالت ترک می        
. دانـنـد  ی سیاسی را منتفی میامکان هر نوع مداخله   . . .   “   اکونومیستها” 

در رابطه با این انشقاق نظری، امروز، بیش از هر زمان، باید به لـنـیـن                  
بله، اقتصاد قلمرو عمده است، سرنوشت نبرد در آنجا تعییـن           :   بازگردیم

-مــی
اما دخالت، اتـفـاقـا،       –داری جهانی را شکست شود، باید طلسم سرمایه   

 )8-7ص ... (باید سیاسی باشد، نه اقتصادی
 

گوید در شرایطی که حتا برخـی       در توضیح بیشتر این بحث، ژیژک می      
ضـد  ” ی   انـد، نشـانـه     شـده “   دارضد سرمایـه  ” فیلمهای هالیوودی هم    

. کننده خود را از دسـت داده اسـت            محتوای سرنگون “   داریسرمایه
  .دموکراسی: ی سخت دنیای سرمایه داری جهانی این استهسته

در باره حل صحیح  در اینجا ژیژک با اشاره به یکی از آثار مائو به نام               
-ی او را در باره تضاد بیشتر توضیح می        نظریهتضادهای درون خلق،    

ی اصلی مقاله این است که تضادهای درون خلـق     گوید، نکته دهد و می  
تـوانـنـد بـه       و تضادهای میان خلق و دشمن، تحت شرایط معینی، می  

  :یکدیگر تبدیل شود

 
دیالوگ دموکراتیک و همزیستی صلح آمیز بین گرایشات مـخـتـلـف              
درون طبقه کارگر یک امر صرفا مفروض یا موقعیت طـبـیـعـی امـور                 
. نیست؛ آن را باید از طریق آگاهی و مبارزه بدست آورد و تامین کـرد               

فضای وحدت را باید از طریق      :   در اینجا نیز مبارزه بر وحدت تفوق دارد       
 )8ص . (مبارزه فتح کرد

 
  :پرسدژیژک می

با این توضیحات چه باید کنیم؟ باید در سطح بسیار مجرد تئوری، بـه          
گـفـت و     ای بسیار دقیق تشخیص دهیم که مائو کجا درست می         شیوه

“ سنتز دیالکتیکـی  ” مائو بدرستی مفهوم استاندارد     .   کردکجا اشتباه می  
ی آنها را در بـر  ضدین،  وحدت عالیتری که مبارزه“   سازش” را به مثابه  

اشتباه او در این بود که این رد کردن را، این اصـرار           .   گیرد، رد کرد  می
بر الویت مبارزه و تجزیه بر هر سنتـز یـا وحـدت را بصـورت یـک                   

به همین    –فرموله کرد   “   ی ابدی ضدین  مبارزه” انتولوژی  -کوسمولوژی
دلیل است که در مورد مبارزه، دچار مفهوم ساده انگارانه، بواقع غـیـر               

 )1) (9ص . (شد   )bad infinity(”بینهایتِ  بد”دیالکتیکی و 
 

گوید تاکید مائو بر نابودی یا از بین رفتن هر آنچه هست، بـه           ژیژک می 
بدوی شبیه است که بر آنست       ) paganپاگانی  ( پرستی  معتقدات بت 

. رسـد که هر چیزی، هر شکل زندگی، دیر یا زود به پایـان خـود مـی            
اما به نظر او، باید به مائو حق داد که در ارائه این بحث تا آخـر  )     9ص( 

در :   دهـد رود و این اصل را به کمونـیـسـم هـم بسـط مـی                  پیش می 
ی اتـم گـرفـتـه تـا خـود              دیالکتیک مائو تجزیه یک به دو، از هسته       

 : مائو تاکید کرد) 9ص . (گیردکمونیسم را در بر می

 
در هر چیزی، وحدت ضدین مشروط، موقت و گذرا است و از ایـنـرو                 

  )12. (ی ضدین مطلق استنسبی است، در حالیکه مبارزه

 
، قـانـون     “ بینهایتِ بد ” گوید وی بدلیل اعتقاد به      ژیژک در نقد مائو می    

-را به عنوان یک قانون دیالکتیکی جهانشمول رد مـی     “   نفی در نفی  ” 
مائو در بحث دیالکتیک، نظر انگلس را دائر بر وجود سه قانون در   .   کند

به نظر مائو متد دیالکتیکی یک قانون بیشـتـر          .   متد دیالکتیک، رد کرد   
است و دو قانون دیگر، یـعـنـی          “   وحدت و مبارزه اضداد   ” ندارد و آنهم    

به نظر ژیژک، خدمت اصلی مائو به فلسفه مارکسـیـسـم          
گوید مهمترین تز مـتـن       او می .   توضیح مسئله تضاد بود   

 –، توضیح دو وجه تضاد است       در باره تضاد  بزرگ او به نام     
ی یک پروسـه و      ی شکل دهنده  تضاد عمده و غیر عمده    

بطور مثال، ژیژک   .   های عمده و غیر عمده یک تضاد      جهت
ی میان نیروهای مولده و     به درک دیالکتیکی مائو از رابطه     

روابط تولیدی، میان زیربنا و روبنا، میان اقتصاد و سیاست         
 . کندو نقش تئوری اشاره می
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هائی از وحدت و   ، صرفا بازتاب“ تبدیل کمی به کیفی ” و  “   نفی در نفی  ” 
موضوع دیالکتیک و قوانین آن و بویژه  نـقـد   .   باشندی اضداد می  مبارزه

ژیژک در این باره، بحث مهمی است که پرداختن به آن در حوصله این     
 راه   سامان نـو  اما، خوب است که این جدل به صفحات         .   مقاله نیست 

 .یابد
نام مائو با مبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی، انشـعـاب بـزرگ در                

و انقـالب کـبـیـر       )    رسمی شد1964که در سال    ( جنبش کمونیستی   
ژیژک از زوایای مختلف، از روانکـاوی     .   فرهنگی پرولتاریائی عجین است   

-گرفته تا  تداوم انقالب بعد از انقالب، به انقالب فرهنگی نگاهـی مـی     
گوید در یک انقالب رادیکال، مردم نه تنها به تـحـقـق          مثال می .   اندازد

-رسند، بلـکـه مـجـبـور مـی           می)   رهائی و غیره  ( رویای دیرینه شان    
و بعـد سـوال      .   های رویاپردازیشان را باز آفرینی کنند     شوندهمان شیوه 

 :کندمی

  
 ی بـیـن مـرگ، انـگـیـزه و تـعـالـی                   آیا این فورمول دقیق رابطـه     

 )sublimation)   نیست؟ در اینجاست  ضرورت انقالب فرهنگی کـه
در . . . .   به وضوح مائو آن را درک کرد؛ همانطور که هربـرت مـارکـوزه                 

های ایدئولـوژیـک، از شـیـوه         از محدودیت(   آزادی  همان زمان گفت،  
یعنی، اگر ما فقط واقعیـت را          -شرط رهائی است    (   مسلط رویاپردازی 

برای تحقق رویاهایمان تغییر دهیم و خود این  رویاها را تغییر ندهیـم،       
  )24ص . (کنیمگرد میدیر یا زود  به واقعیت کهنه عقب

 
تواند جوانبی از آن را        ها در انقالب فرهنگی، می    این نوع تعمق کردن   

البته ژیژک بـه    .   کندروشن کند اما هنوز به درک عمیق آن کمک نمی         
  :گویدپردازد و میزمینه تاریخی و سیاسی این انقالب نیز می

گـفـت،    (Dantonist( روبسپیر خطاب به فرصت طلبان دانتونیست       
در اینـجـا، تـکـرار        .   “ خواهید انقالب بدون انقالب است    آنچه شما می  ” 

بیانگر میل به تکرار نفی است، بیان اینـکـه انـقـالب       “  انقالب”ی  کلمه
است؛ انقالبی که در جریان خود، مفـروضـات        “   انقالب با انقالب  ” واقعی  

هگل نیز چنین احسـاسـی داشـت و          .   کندآغازین خود را انقالبی می    
ضرورت انقالب فرهنگی را بعنوان شرط انقالب اجتماعی موفق اعـالم            

خـیـلـی    ” های انقالبی تا کنون این نبوده کـه    یعنی مشکل تالش.   کرد
، اندبه اندازه کافی رادیکال نبودهبلکه این بوده که  .   اندبوده“   افراطی

 )23ص . (اندو مفروضات خود را به زیر سوال نکشیده

 
از انـقـالب     )   فیلسوف فرانسـوی  ( ژیژک در اشاره به تحلیل آلن بادیو          

گوید بـایـد     می)  “چهره نفی را بررسی کردند”انقالبیون فقط (فرهنگی  
 :قدمی جلوتر رفت و پرسید

بود نه تنها به معنی گشـودن    “   منفی” شود اگر انقالب فرهنگی     چه می  
فضا و بازکردن راه برای آغازی نوین بلکه خودش منفی بـود، یـعـنـی                 

[ دنیـای ] منفی به معنی شاخص برای ناتوانی خودش در بوجود آوردن           
 )22ص (نو؟ 

 
به این معنی، طبق نظر ژیژک تشابهی هست بین انقالب فرهنـگـی و               

ی تعیین کننده آنها، هنگامیکه استالـیـن     های استالین در لحظه   تصفیه
از آنها خواست که اعتراضشان را      ” ی پائین متوسل شد و      به اعضای رده  

حرکتی که شبیه انقالب    ( ی روسای محلی حزب ابراز کنند       علیه سلطه 
 ”) ...فرهنگی بود

هـای دوران    در اینجا امکان بازگوئی تمام بحث ژیژک در باره تصفـیـه           
هـای  اما الزم است اشاره شود که با وجود اینکه تصفیه         .   استالین نیست 
 1794-1792 در شوروی، ترور ژاکوبینی سالهای 1930حزبی سالهای  

توان، در سطح بسیار عام، در کـنـار هـم در               و انقالب فرهنگی را می    
یا تداوم انقالب قرار داد، اما باید تـاکـیـد          “   انقالب در انقالب  ” چارچوب  

های استالین و انقالب فرهنگی دو پروژه کامال متـفـاوت      کرد که تصفیه  
قبل از هر چیز، استالین تصویر روشن یا درستی از مـعـضـالت               .   بودند

 ی طبقاتی در شراط نـویـن      جامعه سوسیالیستی و خصلت آن و مبارزه      
البته اشتباهات استالـیـن را بـایـد در             .   جامعه سوسیالیستی، نداشت  

آمد چارچوب فشارهائی که از داخل و خارج به کشور شوروی  وارد می            
ی نظامی دنیای سرمایه داری و جـنـگ داخـلـی و                  مانند حمله   –

بررسی کرد اما اشـتـبـاهـات او از درکـهـای                  –ی اقتصادی   محاصره
نادرستش در باره جامعه سوسیالیستی و محرکهای پیشروی انقالب در          

استالین تصویر روشـن یـا     .   گرفتندجامعه سوسیالیستی، سرچشمه می   
درستی از جامعه سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی در شـرایـط نـویـن                

او حتی اعالم کرده بود که شوروی به جامعه بی طبقه تکـامـل   .   نداشت
یافته است؛ اشتباهی که باعث شد پروسه تولید وبازتولید بـورژوازی را             
درست درک نکند و خطر رجعت سرمایه داری را تنها در توطئه افراد و   

و یا  تهدیـدات     “   روسای محلی ” محافل و یا در بوروکراسی و خرابکاری        
به این ترتیب، اگر طبقات در جامعـه  . داری جهانی جستجو کند سرمایه

سوسیالیستی وجود ندارند، دیکتاتوری پرولتاریا علیه کی، برای چـه و            
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ی بی طبقه، جامعه کمونیستی اسـت و         شود؟ جامعه چگونه اعمال می  
 و حتا چندیـن دهـه        1930ای در شرایط سالهای     وجود چنین جامعه  

 .پس از آن متصور نبود
های استالین، بر اساس درک روشن از       انقالب فرهنگی، بر خالف تصفیه    

طبقات و مبارزه طبقاتی در جامعه سوسیالیستی، به یک کالم با درک             
بطور مـثـال     .   روشن از دوستان و دشمنان سوسیالیسم، صورت گرفت       

. “ مقرهای فرماندهی را بمباران کنـیـد  ” مائو به توده ها فراخوان داد که  
منظور از مقرهای فرماندهی، آن دسته از رهبران حزب بـود کـه راه                 

-استالین تجربه رجعت سرمـایـه     .   داری را در پیش گرفته بودند     سرمایه
داری در یک کشور سوسیالیستی را نداشت و درک تئوریک او از ایـن             

در ( و لنین )   “ نقد برنامه گوتا” مثال در   ( پروسه در تضاد با درک مارکس       
) 1919-“   در باره سیاست و اقتصاد در عصر دیکتاتوری پرولتاریا ” مقاله  

داری، هدف انقالب فرهنگی چین، جلوگیری از رجعت سـرمـایـه           .   بود
آنطور که در شوروی اتفاق افتاد، و گسترش و تعمیق مـبـارزه بـرای                 

مائو، معقتد بود که جامعه سوسیالیـسـتـی،    .  ساختمان سوسیالیسم بود 
ای طبقاتی است و در سراسر دوران سوسیالیسم، کـه دورانـی              جامعه

ی طبقاتی وجود خواهد داشت و طبـقـه   طوالنی است، طبقات و مبارزه   
سرنگون شده ی سرمایه داری تالش خواهد کرد که قدرت را دوبـاره               

-در جریان انقالب فرهنگی، پروسـه .   داری را احیاء کندگرفته و سرمایه  
داری مورد بررسی و مـجـادـلـه         ها وعوامل رجعت سرمایه   ها، سرچشمه 

هـا  های کارگر و دهقان و روشنفکر، در سـطـح ده        و توده. قرار گرفت 

 .میلیون نفر، درگیر آن شدند
در دوران انقالب فرهنگی پیشرفت عظیمی در درک تئوریک در مـورد            

سرمایه داری در عـرصـه     .   ی رجعت سرمایه داری صورت گرفت    پروسه
تولید کـوچـک، حـق          –کند مدام خود را بازتولید می)   زیربنا( اقتصاد  

، وجود کاال و روابـط کـاالئـی،        ) دستمزد برابر برای کار برابر( بورژوائی  
تضاد کار فکری و یدی، تضاد میان شهر و روستا، تضاد جنسـیـتـی و                 

داری در   آنچه استالین اصوال درک نکرد، تولید و بازتولید سرمایه     .   غیره
مائو، با دید دیالکتیکی خود، تـاکـیـد کـرد کـه در                 .   عرصه روبنا بود  

داری، روبنا نـقـش      ساختمان سوسیالیسم، بر خالف ساختمان سرمایه     
اقتصاد سوسیالیستی بطور خودبخودی از      .   کندتعیین کننده را ایفا می    

آورد؛ اقتصاد سوسیالیستی را باید     داری سر بر نمی   درون اقتصاد سرمایه  
آگاهانه و با برنامه، قدم به قدم و در طول مبارزه علیه نظام کهـنـسـال                 

این چیزی نیست جز نفی دنیای کهـن و سـاخـتـن               .   طبقاتی ساخت 
عامل این سازندگی حزب است کـه بـا     .   نظامی که در تضاد با آن است      

کند و نظام جـدیـد را         استفاده از قدرت دولتی، نظام کهن را نفی می        
اما دولت و دولتی کردن اقتصـاد نـه تـنـهـا بـه مـعـنـی                       .   سازدمی

سوسیالیستی کردن نیست بلکه دولت، این محصول تاریـخـی نـظـام              
. طبقاتی، خود از مهمترین منابع بازتولید روابط سرمایـه داری اسـت             

سهم بزرگ مائو در تکامل تئوری مارکسیستی در این جاست که تاکید           
گیرد، به حـزب    خواهید بدانید بورژوازی در کجا سنگر می اگر می :   کرد

حزب، مانند دولت، محصول جامعه طبقاتی است و تعلق آن          .   نگاه کنید 
به طبقه کارگر، نه از طریق تعداد اعضای کارگری آن، بلکه با درسـتـی          

اگر حـزب، کـه مـقـام         . شودخط سیاسی و ایدئولوژیک آن تعیین می 
رهبری ساختمان سوسیالیسم را بر عهـده دارد، خـط سـیـاسـی و                   

-داری را در پیش گیرد، بجای سوسیالیسم سرمایـه  ایدئولوژیک سرمایه 
لزوم انقالب فرهنگی، آنهم بصورت مـداوم، را          .   داری رشد خواهد کرد   

اگر حزب و دولت، خودشان محصول جامـعـه   :   توان در این جا یافت    می
طبقاتی هستند و اگر در ساختمان سوسیالیسم نقش تعیین کننده بـر            

توان سوسیالیسم را با ارگانهای باقیمانده از       عهده دارند، پس چگونه می    
ساخت و سپس برای رسـیـدن بـه           )   دولت و حزب  ( ی طبقاتی   جامعه

توان این تضادهـا  آنرا نفی کرد؟ چگونه می)   کمونیسم( جامعه بی طبقه    
ای مکرر، از طریـق     را حل کرد؟ پاسخ مائو انقالب فرهنگی، آنهم بشیوه        

غلبه آگاهی بر ماده به این ترتیب که تئوری مارکسیـسـتـی تـوسـط                 
کارگران و دهقانان و وحدت با اقشار غیر پرولتری، درک شده و بـکـار             

 .حتا شیوه های رویا پردازی دچار انقالب شود: گرفته شود
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هـم    –نه در تئوری و نه در پراتیـک            –به این ترتیب انقالب فرهنگی      
انقالب فرهنگی دارای آماج طـبـقـاتـی         .   های استالین نبود  سنخ تصفیه 

-سرنگون کردن رهروان سـرمـایـه   :  روشن و برنامه اجتماعی روشن بود 
داری از مقامات حزبی و دولتی برای تعمیق ساختمان سوسیالیسـم و             

داری، محدود کردن حق بورژوائـی و بـقـیـه             ممانعت از احیاء سرمایه   
از   –داری   رهروان سـرمـایـه     .   های بجای مانده از عصر بورژوائی  شکاف

-ای برای احیای سـرمـایـه      ی بیست ماده  برنامه  –جمله دن سیائو پین     
دو راه، دو جهت، دو طبقه بـا دو بـرنـامـه               .   داری را اعالم کرده بودند    

مائو معتقد به اعمـال  .   اجتماعی متفاوت در مقابل هم صف آرائی کردند     
داری نبود زیـرا خـاک     رهروان سرمایه)   زندانی کردن و اعدام( خشونت  

کرد و بـا حـذف فـیـزیـکـی             سوسیالیسم بهر حال اینان را تولید می    
-شد و کسان دیگری جـای آنـان را مـی         رهبرانشان مسئله حل نمی   

اما همانطور که در انقالب فرانسه، جناح معتدل و محافظه کار           .   گرفتند
بورژوازی کودتا کرد و با نهایت خشونت جناح ژاکوبینی را سـرکـوب               

داری در چین، بهمان شیوه، از طریق تـوسـل بـه       کرد، رهروان سرمایه  
کودتا و زندانی کردن و اعدام رهبران سوسیالیسـم، قـدرت خـود را                 

رسد آنچه مائو در باره تبدیل تضادهای درون   به نظر می.   تثبیت کردند 
خلق به تضادی بین خلق و دشمن گفته است و ژیژک بـه آن اشـاره                  

 در چین صورت گرفت امـا رهـروان        1970کند، در اواسط سالهای     می
  .سرمایه داری با پیشدستی تضاد را به نفع خود حل کردند

گوید خراب کردن آثار قدیمی در جریان انقالب فرهنگی نفی     ژیژک می 
رفت بلکه شاهدی بود بر ناتوانی در غلبه بـر          حقیقی گذشته بشمار نمی   

ها و  با توجه به آنچه گفته شد، خراب کردن مجسمه        ) .   25ص  ( گذشته  
برخی آثار جامعه کهن در دستور کار انقالب فرهنگی قـرار نـداشـت،           

“ ! شورش بر حق است   ” :   آنچه رویداد محصول شکوفائی عزم انقالبی بود      
ها میلیون نفر شرکت کردند و حرکات نـادرسـت و             در این پروسه، ده   

ناشایستی هم در برخورد به آثار کهن و همچنین به افراد وابستـه بـه                
 .است“ نرمال”آن، روی داد که در جریان یک انقالب عظیم، بسیار 

ارتش اسرائیل از دعاوی تئـوری        ی  ژیژک در مقدمه کتاب به استفاده     
وی بـدون    .   کـنـد  دیلوز و گواتاری در سرکوب فلسطینی ها اشاره مـی         

-گری کند، نشان مـی     و نظامی . اینکه این دو را متهم به استعمارگری        
سیاسی   -دهد که تئوری آنها در چارچوب نظام اقتصادی و ایدئولوژیک         

 :کندآنگاه ژیژک این سوال را مطرح می. گنجدداری معاصر میسرمایه
را که اصلش بـر     )   داریسرمایه( توانیم نظامی    در این صورت چگونه می    

انقالبی کردن مدام خودش استوار است، انقالبی کنیم؟ این شاید سوال             

 تـکـرار  مرکزی امروز است و به این طریق است که باید امروز مائو را              
های پایمال شده ی بـی       کرده و پیام او را برای صدها میلیون از انسان         

: نام و نشان بازآفرینی کنیم، یک پیام ساده و  دلسـوزانـه شـجـاعـت                 
بزرگ را کوچک سرنگون مـی      .   بزرگی چیزی نیست که از آن بترسیم      ” 

 .کوچک بزرگ می شود. کند

 :ژیژک به نقل از مائو می گوید

اما اگر امپریالیستهـا    .   خواهیم و علیه جنگ هستیم    ما قاطعانه صلح می   
. اصرار دارند که جنگ دیگری راه بیندازند، ما نباید از آن بـتـرسـیـم                

اوال، :   کنیمبرخورد ما به این مسئله همانست که به هر آشوب دیگر می           
ها اصرار کننـد  اگر امپریالیست.   ترسیمثانیا، از آن نمی   .   ما مخالفت آنیم  

که جنگ جهانی سوم را راه بیندازند، بدون شک چند صد مـیـلـیـون             
انسان دیگر بسوی سوسیالیسم خـواهـنـد رفـت و آنـوقـت بـرای                     

 .امپریالیستها فضای زیادی در کره زمین باقی نخواهد ماند

گوید طرد کردن این کلمات تحت عنوان ژسـت تـوخـالـی               ژیژک می 
ها انسان را فدای اهداف سیاسـی خـود       رهبری که حاضر است میلیون    

: اما این کلمات یک پیام اسـاسـی در بـر دارد              .   کند، کار آسانی است   
اوال مـا    :   آیا این تنها رویکرد درست به جنگ نیـسـت         .   “ نباید بترسیم ” 

یقینا چیزی ترسناک در این “   ! علیه آن هستیم؛ ثانیا، از آن نمی ترسیم   
“ . اما این ترور نهفته در آن، شرط آزادی اسـت             –رویکرد نهفته است    

 )28ص (

در پایان، ژیژک خواننده و اکثریت مردم استثمارشده و ستمدیده دنیـا            
داری امپریالیـسـتـی وحشـت        را دعوت می کند که از هیوالی سرمایه       

نکنند و با شجاعت و درایت روبسپیر، لنین و مائو به مـقـابلـه بـا آن                    
او خودش با تالیف این سه کتاب و با تحلیلی که از این سـه                .   برخیزند

شخصیت انقالبی کرده است، شجاعت و درایت خود را آشـکـار کـرده               
با یاری گرفتن از تز یازدهم مارکس در مورد فویر باخ می تـوان               .   است

گفت که ژیژک، در این سه کتاب هم دنیا را تفسیر کرده و هـم بـه                    
هائی کـه در     بدون تردید، بسیاری از تحلیل    .   تغییر آن دست زده است    

مورد هر سه چهره انقالبی کرده است قابل بحث و جدل، تائید یـا رد                 
امیدوارم این بحثها در صفحات سامان نـو، و در سـایـر                .   کردن است 

بـه جـا     .   های خصوصی، جای باز کنـنـد      نشریات، در نشستها و مراوده    
ها در الویت مترجمین متعهد     ی سریع این کتاب   خواهد بود اگر ترجمه   

  .قرار گیرد
* * * 
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 مارکسیسم و آزادی

 رایا دونایفسکایا: نویسنده 

 حسن مرتضوی و فریدا آفاری: ترجمه

 انتشارات دیگر

 1200: تیراژ 

 213: تعداد صفحات

  تومان3000: قیمت

، فیلسوف، نویسنده و فعال سـیـاسـی      ) 1987ـ1910(رایا دونایفسکایا  
 را انـتـشـار      مارکسیسم و آزادی   کتاب   1958آمریکا در سال     ـ   روسی

ی    بـه تـرجـمـه        ( فلسفه و انقالباین کتاب همراه با دو کتاب       .     داد
ی    رزا لوکزامبورگ، آزادی زنان و فلسـفـه       و   )   مترجمان یادشده 
انـتـشـار    .   دهـد    ی مشهور وی را تشکیل مـی        گانه   سه انقالب مارکس 

های مائوییـسـتـی و        چه در زمان خود که بدیلمارکسیسم و آزادی  
داری و امپـریـالـیـسـم را            انداز مبارزه علیه سرمایه     استالینیستی چشم 

داند و     داری خود را پیروز می      کردند و چه اکنون که سرمایه       ترسیم می 
کنند، دیدگاهی متمـایـز    فعاالن چپ نیز مارکسیسم را مرده قلمداد می   

ایـن  .   نامد  باوری مارکسیستی می      کند که خود او آن را انسان        را ارائه می  
باور مارکس را در رابطه با سه چالش بـررسـی              ی انسان   اثر تولد فلسفه  

ی هگل، اقتصاد سیـاسـی اسـمـیـت و ریـکـاردو و                     فلسفه:   کند  می
هایی کـه در ایـن           فصل.   یر پرودون و فردیناند السال     سوسیالیسم پی 

ی مارکس اختصاص داده شده، هنوز از نـظـر            سرمایهکتاب به بررسی    
ی فرایند نگارش کتـاب   هیچ متفکر دیگری رابطه.   تحلیلی بدیع هستند  

های تئوریک آن را بـا جـنـگ داخـلـی آمـریـکـا                       و مقوله  سرمایه
ی بردگان سیاه با نظـام بـردگـی و سـپـس                  ، مبارزه ) 1865ـ1861( 

چنیـن    هم.    بررسی نکرده است   1871دمکراسی رادیکال کمون پاریس     
باور گرونـدریسـه و        اهمیت تحلیل دونایفسکایا از مفاهیم بدیع و انسان       

هـای     جلد اول و دوم و سوم کتاب سرمایه به چالش او در مقابل نظـام              
 محـدود  1950ی  داری غربی دهه    اردوگاه شرق و سرمایه   »   کمونیستی« 

باور کل نقد مارکس را از اقتـصـاد    او بنیاد دیالکتیکی و انسان    .   شود  نمی
 .دهد سیاسی مورد توجه قرار می

ی خواندنی از جوئل کوول، هربرت  مارکسیسم و آزادی چند مقدمه
ی  مارکوزه و خود رایا دونایفسکایا دارد و در انتهای کتاب آخرین مقاله

 پر 1980 و 1950ی   آورده شده تا فاصله دو دهه1987علمی وی در 
 .شود

 

 

 

 

The Death of 
Liberal America 

Alexander 
Cockburn 

Verso 

$26.95 

 

 مرگ آمریکای لیبرال

 الکساندر کوکبورن: نویسنده
 انتشارات ورسو 

  دالر26/95: قیمت
 

شناسی و تحلیل بـحـران   بیانگوی آسیب“   مرگ آمریکای لیبرال ” کتاب  



             215                                              2007 - 86بهار   -شماره دوم   -فصلنامه سامان نو                                                                    

 

کوکبورن از  مـاجـرای        .     ی  آمریکاست  ذاتی سیاسی ده سال گذشته    
آور سـیـاسـت     های فاجعه مونیکا لُوینسکی، تا سقوط فرهنگی و دخالت      

را  مورد بـررسـی         - به ویژه پس از یازدهم سپتامبر     –خارجی آمریکا   
ی جاری آمریکا تـوسـط      افشای ناکامی سیاست مزورانه   .   قرار داده است  

جورج بوش و شرکاء، و همچنین  سالوسی و دریوزگی حزب دموکـرات    
مرگ آمـریـکـای     ” های  در البالی صفحه  .   در کانون این کتاب قرار دارد     

. توان یافت نقد هوشمندانه، پرشور و متعهد یک نویسنده را می        “   لیبرال
نگاران امروز آمریـکـا   نوشتاری که الکساندر کوکبورن را از دیگر روزنامه       

 .سازدمتمایز می

********** 

Hollow Land 

Israel’s Architecture of Occupation 

Eyal Weizman 

Verso 

$34.95 

 سرزمین پوچ
 آیل وایزمن: نویسنده

 انتشارات ورسو
  دالر34/95: قیمت

 

ی فضـای    ای است در بـاره     گویانهپژوهش پیش “   سرزمین پوچ ” کتاب  

وایـزمـن   .     ی که اشغال مستعمراتی اسرائیل فراهم آورده است       سیاسی
هـای  ی سرزمیـن شدهسیر و سیاحتی  از حریم هوایی و و ژرفای پنهان       

او راز ِ سازوکار کنـتـرل،     .   کندی غربی رود اردن و غزه می      اشغالی کرانه 
ی پردازی ریـاکـارانـه     های اشغالی و نظریه   سیاست دگردیسی سرزمین  

گرانـی  ی اشغال هاوایزمن ویژگی برنامه  .   سازدها را برمال می   صهیونیست
  وسازی، ذره ذره سـرزمـیـن        وری از موانع طبیعی و ساخت     که با بهره  
وی با پژوهش خـود نشـان       .   بلعند افشا ساخته است   ها را می  فلسطینی

تـراشـی بـرای      داده است که چگونه صهیونیسم سالهاست از بـهـانـه         
هـای  ریزی و ساخـتـن شـهـرک        شناسی، تا برنامه  های باستان پژوهش
نشین، و از دامن زدن به گفتمان کنونی حاکم تا به راه انـدازی            یهودی
های استعمـاری خـود را بـرای           کوشد سیاست های شهری، می  جنگ

ی ی فلسطین بـه مـرحلـه      چیرگی کامل بر سرزمین و مردم ستمدیده      
ی سیاسی اسرائیل که در کـانـون        آیل وایزمن کل سامانه   .     اجرا بگذارد 

استعماری قرار گـرفـتـه  اسـت را             -ی پیچیده و زجرآور نو    این پروژه 
 .داندمسئول و مجرم می

********** 

U.S. Labour In Trouble and Transition 

The Failure of Reform from Above, 

The Promise of Revival from Below 

Kim Moody 

Verso 

$29.95 
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 کارگر آمریکایی گرفتار و در گذار

 ی احیاء از پایین از باال،  وعدهناکامی اصالح
 کیم موُدی: نویسنده

 انتشارات ورسو
  دالر29/95: قیمت

 

ی سرگـذشـت زوال      در باره “   کارگر آمریکایی گرفتار و در گذار     ” کتاب  
انگیز انشعاباتی که پس از داستان غم     .   های  کارگری آمریکاست   اتحادیه

. های کارگری و نهادهای مدیران و کارفرمایـان روی داد     ادغام اتحادیه 
اما کیم موُدی برخاستن جنبش نوین کارگران مهاجر را به فال نـیـک        

ی کـارگـران را       های خودسازمانـده  گرفته و با نگاهی به آینده، تشکل      
ی کـارگـر آمـریـکـا          ساز زایش و افزایش جنبش از پایین طبقه     زمینه

 .ارزیابی کرده است

********** 

Ideology 

An Introduction 

Terry Eagleton 

Verso 

$ 22.95 

 ایدئولوژی
 تری ایگلتون: نویسنده

 انتشارات ورسو
  دالر22/95قیمت 

 

ها به عنوان یک واقـعـیـت      ی عرصه ایدئولوژی در جهان مدرن، در همه     
اما، ایدئولوژی به عنوان یک فرایافت،  کـمـتـر             .   اجتماعی حضور دارد  

به نحوی نگارش یافته اسـت کـه         “   ایدئولوژی” کتاب  .   درک شده است  
اند، و هم برای کسانـی      هم برای کسانی که تازه با این مفهوم آشنا شده         
تری ایگلتون مـعـانـی      .   که سالهاست آشنایی دارند، قابل استفاده است      

گوناگونی که ایدئولوژی در یک فرایند تاریخی، از عصر روشنگـری تـا              
 . ،  یافته است را مورد پژوهش قرار داده است“پست مدرن”دوران 

********** 

Heart of a Heartless World 

Religion as Ideology 

Scott Mann 

Black Rose Books 

$24.99 

 

 وجدانوجدانِ دنیای بی
 مذهب همچون ایدئولوژی

 اسکات مان: نویسنده
 انتشارات بلک رُز بوکس

  دالر 24/99قیمت 

اسکات مان عنوان این کتاب را بدون دلیل انتخاب نکرده بود؛ از منظـر        
ها نیست، بلکه باورهای مذهبی بـه        کارل مارکس دین تنها افیون توده     

در این راستا باید   .   کنندهم عمل می  “   وجدانوجدان دنیای بی  ” ی  مثابه
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تاکید کرد که سهم سه نفر در دگرگونی دانش         
همتا بـوده اسـت؛      ی انسان مدرن بی   و اندیشه 

. کارل مارکس، چارلز داروین و زیگموند فروید       
وری اسکات مان در این کتاب به ویژه با بـهـره          

از تبیین فلسفی و نظری مـارکـس و عـلـم               
روانشناسی فروید به ژرفای عـلـل بـاورهـای            

نویسنده تـالش    .   مذهبی انسان پرداخته است   
ورزیده است که از یک سو، با استفاده از روش          
ماتریالیسم تاریخی، و از سوی دیگر، با تمرکـز         
بر روی نقش خانواده، روان و ضمیر ناخودآگاه،        

ی پیدایش و گسترش مذهب را در        سرچشمه
 .  تاریخ زندگی انسان بیابد

* * * 

 واراگهچه های چهره
 مسعود معمار

 

تالش کـرده    “   وارا گهچه” در کتاب Jean Cormier  “  ژان کورمیه”   
ای را بزداید، بی پیرایه به او نزدیک شود و نشـان     ی قهرمان افسانه  چهره

 چشم بر جهان گشود و اصـل و        ارنستودهد چگونه و در چه شرایطی       
 به ادبیات فرانسه عالقه داشـت       ارنستومادر  .   نسب پدر و مادرش چه بود     

پـدر نـیـز بـه         .   خـوانـد   کوچک قصه می   ارنستویو ازهمان ابتدا برای     
 .های راگبی مشغول بودسازماندهی تیم

  ی کتاب کوشش ورزیده تا نشان دهد کـه بـیـمـاری آسـم                نویسنده  
 که از همان کودکی به آن مبتال گردید، چه تـأثـیـری بـراو و                    ارنستو
زیـاد    پذیریاش نهاده است و اعضای خانواده چگونه با مسئولیت        خانواده

 .اندتمام تالش خود را برای بهبود کودک انجام داده
هـای ادبـی، بـه        بـازی ژان کورمیه، بدون پرداختن به حواشی و زبـان     

.  دهد نزدیک شده و با شواهد و مدارک، رشد و نمو او را نشان می           ارنستو
نماید کـه    سازد و آشکار میآشنا میوارا چه گهوی خواننده را با زندگی     

، بر خالف انتظار همه، به تحصیل پزشکـی جـذب شـد و                 ارنستوچرا  
پوستان بـه    چگونه از همان دوران کودکی با دیدن زندگی دردناک سرخ  

 ...آنان نزدیک شد؛ با آنان همدردی کرد و

، کـتـابـهـای      ارنستوکورمیه با نثری روان نشان داده است که  چگونه             

را خوانـد و بـا        “   گاندی” و  “   جواهرلعل نهرو ” 
نویسنده با نـگـاه نـافـذ          .   افکارشان آشنا شد  

ی خود که در جـای       روان شناسانه  / اجتماعی
توان دید به زنـدگـی     جای کتاب رد آن را می  

 . چه پرداخته است

، و بسـیـاری از         با اعضای خانواده  نویسنده  
هـای ارنسـتـو      دوستان، نزدیکان و همکالسی   

وی برای بیشتـر  .   مصاحبه و گفتگو کرده است   
چه از آنان نقل     شکافتن شخصیت و روحیه ی    

برای نشـان    کورمیه    .   قول فراوان آورده است   
دادن چه واقعی به اسناد و مدارک موجود در          
روزنامه ها و دیگر منابع نیز اسـتـنـاد کـرده             

 . است
 Hilda Guevara“ آوارا گـاده   هیلدا گه ”   

Gadea  آلـبـرتـو    ” و  “   چه” ترین دختر    مسن
دوست و هـمـسـفـر       Albero Granado Jimenz “ گرانادو خیمنز 

اند و این کـار     ، در نوشتن این کتاب با ژان کورمیه همکاری کرده         ارنستو
 .تأثیری زیادی بر مستند بودن کتاب داشته است

های کند، آوردن نشانی  آنچه که از همان ابتدا نظر خواننده را جلب می           
دقیق با توضیحات الزم است که تکرار و زیاده روی در ایـن کـار مـی                   

ولی نویسنده با موفقیت این کار را انجـام         .   توانست به کل اثر لطمه بزند     
 ارنسـتـو،  کورمیه با پرداختن به کودکی، نوجوانی و جوانـی           .   داده است 

ای گیری تدریجی شخصیت او  به چه قهرمان و سمـبـل افسـانـه               شکل
 .دهدجوانان امروز را نشان می

یکی برای هـمـه،   ” ی بار در یک باشگاه راگبی با جمله    ارنستو نخستین   
ی اندیشـه  جمله ای که در تمام عمر سرلوحه.   آشنا شد“   همه برای یکی  

ی نخستـیـن   ی سیر دورهخواننده با مطالعه            .   گری او گردید  و کنش 
یابد که پیوستن او به مبارزه و انـقـالب،       زندگی ارنستو، به راحتی در می     

نویسنده، با آگاهی و توانایی زیاد، مسـئـوالنـه      .   امری اتفاقی نبوده است   
ی کنجکاو قرار داده است؛ زندگی      زندگی و مرگ چه را در برابر خواننده       

 .انسانی که حتا پس ازمرگ تولدی دوباره یافته است
 DU”    در فرانسه توسط انتشارات   1995در سال “   چه گه وارا  ” کتاب  

ROCHER   “ )این کتاب تاکنون به زبان.   انتشار یافته است)   دو روشه-

 .های مختلف ترجمه و تجدید چاپ شده است


